
 رمجدون بداية يوم الوقت المعلوم هالقضاء المنظر   
 القضاء المنظر 

واله ومن وااله أماا  صلى هللا عليه الحمدهلل والصالة على سيدنا رسول هللا
 بعد.

كتاب فريد فاي ماتهاه ودياد فاي  هذه هي مقدمة كتاب القضاء المنظر وهو
الظلم ممتدة تول  مضمونه يبين قضية محيرة لكل المسلمين أال وهى لماذا
الحساان  اإلمااا   إلااى ا م منااذ إست اايات أمياار المااحمنين فااي محرابااه  اام

بل ودتى منذ زمن فرعوم  من بعدهم)علييم السال (  والحسين وآل البيت
}وجعلنااه  ئمماة ياد ون الذي جعله هللا إماماً للكفر والظلم في قوله هعالى 

 { 41القصص -إلى النار
الااذين قتلااوا صااياينة الييااوت كااذل   حالء وولماااذا لاام هااامر السااماء ماان هاا 

 .تولتيم ممتدة الي ا م ؟ لماذا األنبياء 
وفي هذا البحث بينا تولة الظلم التى كفرت بااهلل هعاالى ورساوله صالى هللا 

أهل بيت النبي علاييم الساال  ا بتناا أم هاحالء  م عليه وآله و قتلت األنبياء 
   هم المنظرين هم دزب ابليس

وبدايتاه معاارك كبيارة آاار الزماام بداياة نيايتياا  وقت المعلاو  إلى يو  ال
معركة هنزل فييا مالئكة ذات أجنحة مانى و اال  وربااو ويترأسايم ملا  
يقاايم الاادنيا وال يقعاادها دتااى هقااو  الساااعة وذلاا  بعااد ع اار تول إسااالمية 
دكماات العااالم وداااربوا أهاال بياات النبااي بحااروب متتاليااة ومتعاقبااة هباادأ 

ص  م قتل  م هحريم أسامائيم ومقدسااهيم دتاى يصال األمار بوضوو نصو
إلى التآمر على الحر  ومساجد هللا في األرض وهنا يسلط هللا هعالى علييم 
الموت األبيض باألمراض  يعقبه الماوت ا األدمار كماا أابار اإلماا  علاي 
 بذل  وكل ماذكرنيا من غوامض القرآم ودتمياهه التي ال هحتمل ال   .

الااذين هاام غياار وجبااابرهيم المسااتكبرين ال ااينام داازب  م عتاااة اام بينااا أ
 .أو إميال النار مباشرةً توم انتظار  يموأتال يم هللا هعالىمنظرين فمهلك



بعاد بيناا معركاة آاار الزماام المساماه عناد أهال الكتااب باليرم ادوم كما 
ر الدولة اإلسالمية التاسعة أو بداية العاشرة التي نحن بصدتها ا م و أقادا

هللا هعااالى والعااالم متوجااه إلييااا بظلفااه إلااى دتفااه وهاام ال ي ااعروم  وهلاا  
وهاى معركاة الفصال لمرساالت ا المعركة مذكور هفاصيل لياا فاي ساورة 

التي هنزل فييا مالئكة أولي أجنحة مانى و ال  ورباو وبقياتة ملا  واداد 
ثا     } ولاو ازللناا مل اا لقضاى ا مارذكره هللا هعالى فاي قولاه عاز وجال 

 :و هى  اال الالصور ات نفخفيه و فصلنا وبينا  ا زعام { –ينظرون 
 . التي قامت بيا الدنيا وماالقه هللا هعالى فييا  : األولىالنفخة 

فااي  نفخااة الصااعر آااار الزمااام وباادايتيا هااالك القاار  :  الاانيااةالنفخااة و
ن قاو  معارك متتابعة ونار وفتن متحركة بين الدول ماهلباث أم هن اب باي

اليرسا   بالبوسانةكبيرة في العالم هتحول إلى معارك فصل وكانت بدايتاه 
وداروب و اليناد   م هصفيات جسدية للمسلمين بمفريقياا والصاين وبورماا 

هنتيااى هااذه  والصااومال  سااوريا وليبيااا والاايمن و  اام العاارا  وأفغانسااتام 
سالفاً  المعارك ب ر صف العالم كله بعد هآمر العرب على أهال بيات النباي

والفاااً فيساالط هللا هعااالى علااييم دكاااميم وعاادواً ماان غياارهم ويسااتبدل هللا 
ً وانتقاماافااي العاالم بعااد همحايل للمااحمنين شاديد  هعاالى قوماااً غيارهم  ماان  ا

أزمااات عالميااة هوقاا  باادول كباار  يمااوت علااى أ رهااا ب اار  المنااافقين و
روج الميدي قبل ا: ] قال أمير المحمنين عليه السال   كمابالعالم كايروم 

 لث  يموم بالموت األبيض وهو األماراض و لاث باالموت األدمار و لاث 
 يفتح هللا عليه .. األ ر [ .

نفخة الصعر الاانية هنتيي ب م هتوالى عالمات الساعة الكبر  على العالم  
 0 م نفخة البعث الاالاة 

 هذا وباهلل التوفيق وما توفيقى إ  باهلل  ليه توكلت وإليه ئزيب
 لى هللا  لى سيدزا محمد و لى آله وصحبه وسل  .وص

فى مشارق ا رض  والعال  وئسأل هللا تعالى ئن ينفع هللا به المسلمين
 ومغاربها راجيًا من هللا تعالى ئن يجعله خالصا لوجهه ال ري 



 ) يوم  ينفع مال و  بنون إ  من ئتى هللا بقلب سلي  (
 لعالمينوسالم  لى المرسلين والحمد هلل رب ا

 وصلى هللا  لى
 سيدزا محمد و لى آله وصحبه وسل  

 الحليبي خالد محيي الدين
 

 
 بسم هللا الردمن الرديم

 
الحمد هلل والصالة والسال  على رسول هللا عليه وآله وعلى من هبعيم إلاى 

 .يو  الدين أما بعد 
 : القضاء المنظر

قاال رباى  } دزباههعاالى عان إبلايس و قال كماالقضاء المنظر هو المحجل 
وبنااًء علاى  { ا  ارا  -ازظرزى إلى يوم يبعثاون قاال ازان مان المنظارين
 عصيانه هلل هعالى وإعاالم طلبه انظره هللا هبارك وهعالى إل بات انئه فى

 قالاات ديااث أمااا  أكااوام وعااوالم أااار  "عليااه السااال "  ايريتااه علااى آت 
ء وزحن زسبح بحمدك ئتجعل فيها من يفسد فيها ويسفن الدما}  المالئكة 

وذلاا  لمااا قاارأت باااللول ماساايفعله هااذا  الحاازب  {البقاار   –وزقاادل لاان 
 . ال يناني من قتل وإفساتاً في األرض

وعن كلمة منظر مان النظار ككلماة مصادرية لياا ن اد أم هللا هعاالى يقاول 
يااابنى إزااى ئر  فااى المنااام ئزااى ئ بحاان  }عاان ساايدنا إبااراهيم عليااه السااال  

  {102  الصافات فازظر ما ا تر
] ونظرفي اللغة : يقال نظاره رآه بعاين بصاره أو بصايرهه ويقاال نظاره : 
أقبل عليه بوجيه هقول انظرني أييا األمير ونظره : همنى عليه ولام يع لاه 

مع م الفاظ القرآم باب الناوم  –علم أمره  هدبره و: ويقال نظر في ال يئ 
 فصل الظاء والراء [ 



نظار بعينيا  الحاد  الماذكور  ام هادبر ا ية الساابقة م النظر هنا في أ  أ 
 0عاقبته وأقضى قضاءك فيه

ننظر ئصدقت ئم كنات مان سقال }  وكذل  قال سليمام عليه السال  لليدهد 
أ  ننظاار فااى قولاا   اام نتاادبره ونقضااى فيااه وعناادما { 27النماال -ال ااا بين

ت اون  ساننظر ئتهتاد  ئم}أرسل الكتاب لملكة سبم قاال هعاالى داكياا عناه 
أ  ليقضى في أمرها فكمم النظار باالعين { 41النمل -من الذين   يهتدون

يتبعااه التاادبر بالقلااب ألاااذ قاارار داساام بعااد مراقبااة لوضاا  معااين وإباارا  
 0لقضاء فيه

وإزااى مرساالة } وكااذل  يااورت عنيااا هللا عااز وجاال فااى كتابااه العزيااز قوليااا
وكذل  قال ليا قاتة  {  35النمل -إليه  بهدية فناظر  ب  يرجع المرسلون 

 .النمل {  –وا مر إلين فأزظر  ما ا تأمرين }  درسيا وجي يا
رب ئرزاى }  على ذل  يكوم المعنى فى قاول سايدنا موساى علياه الساال و 

لعظمااة اإللييااة التحقاار ماان اأ  لينظاار بعينيااه   {143ئزظار الياان ا  اارا 
 . هبارك وهعالىليذا الكوم  لخالرل
قال رب ئرزى كيف  } ئن قلبه كما قال هعالى إلبراهيم م يعقل ويتدبر لينم 

  {البقر   -ئول  تؤمن قال بلى ول ن ليطمئن قلبى تحيى الموتى قال
العينى للتابت والتدبرو اليقين كاي يكاوم القضااء  فالرؤية مرهونة بالنظر 

لساايدنا و قااال رب العاازة م يبااا  0وال رجعااة هاارتت فيااه مبرمااا محكمااا ال
لن ترازى ول ن ئزظر الى الجبل فإن استقر م ازه } قال  عليه السال موسى

أ  انظار. بعينيا  وهادبر بقلبا  إم اسااتقر {  144ا  ارا -فساو  ترازاى
 ال بل مكانه عندما يت لى سبحانه وهعالى لل بل فسوف هرانى 

 
فعااالً رأ  موسااى ماان آيااات ربااه الكباار   أناات أييااا اإلنسااام الضااعيف و

ة اإلليية الخالقاة لياذا الكاوم وعلاى ذلا  وهدبر وعقل مد  جبروت العظم
يأيهااا الااذين آمنااوا اتقااوا هللا ولتنظاار زفاا  مااا } إذا أمرنااا هللا عااز وجاال 



أ  انظار وهادبر  وأقضاى فاى أمارك   {18قدمت لغاد واتقاوا هللا ا الحشار
 استعداتاً ليو  الحساب .0وما قدمته لغدك 

فر ااون وئزاات  فأزجيناااك  وئقرقنااا آل } وكااذل  يقااول هعااالى عاان فرعااوم 
وأبصااروا بقلااوبكم ألم العااين معينكم أ  نظاارهم باا {50البقاار  - تنظاارون

فإزهاا  تعماى ا بصاار  } قاال هعاالى  ام العقال يتادبر  هنظر والقلب يبصار
العين بااأي أم النظاار  {الحاا      -ول اان تعمااى القلااوب التااى فااى الصاادور 

ينياة دقيقياة البصايرة بمعلوماات يق وهلا  هاىمعااً  القلابباالعين ووالبصر 
ال شا   الاذي يقاينال باالعين لتحقيار نظرال فيكوم تقيقة رأهيا العين بالنظر

فقااد رئيتمااون وئزاات  }  وقااال هعااالي عاان الصااحابة ومااواجيتيم للمااوت فيااه
 .{ 143آل  مران  -تنظرون 

فلو  إ ا بلغت الحلقوم وئزت  حينئذ  } وقال هعالى أيضاً عن اروج الرول
ً  أي { الواقعاة -تنظرون أنكام  شااهدهم بامعينكم وقضايتم قضااًء مبرمااً يقيناا
االئاف فاي  كام هللا هعاالىويقول هعالى أنه بعد هالك األمم جعلماله ميتوم 
 بعااد هااالك أسااالفيم قااال ساايفعلومماااذا النااا  لينظاار  ماان بعاادهم األرض
 -ثا  جعلنااك  خالماف فاي ا رض مان بعاده  لننظار كياف تعملااون} هعاالى
 { .14يوز 

علام أوهاو  أعمااليم  ه هعاالىإدصااءاباار الناا  بإهللا ماهو إال وهنا نظر 
إلاى ماا بعاد ياو  هاو كاائن بما  من قبل أم يخلر السموات واألرض و بياب

العباات إنماا هاى أعماال ومابعدها وماقبلياا ماعلمنااه وماالم نعلماه و القيامة 
 .أما  الخالئر  منه يحصييا علييم عدالً  ليعلموا أم هناك االر 

ا َشاِكًرا } كما قال هعالى الر اإلنسام وهداه السبيل فقد  إِزَّا َهَدْينَانُ السَّبِيَل إِمَّ
ا َكفُوًرا  َوإِمَّ

قباال أم يخلقياام ولكاان  الكفااور  ماانر كوأعلاام بال اا وهااو{  3اإلزسااان  -
 إمياليم للنظر في أمرهم و ت أما  االئر أار  ال نعلمياقتضا عدالته

منيا سواء كانوا مان طيناة ال ناة أو الناار التي القوا ما ستيواه أنفسيم 
أو طينة مختلنة من األ نين معاً من الاذين الناوا عماال صاالحاً وآاار 



وهللا هعااالى لاايس عنااده زماان فقااط وهااذا اإلميااال فااي هوقياات تنياناا سايئا 
} فخلر ودااكم وأتاال ال ناة والناار فاي لحظاة وادادة قاال هعاالى فيياا 

 –َوإِ َا قََضٰى ئَْمًرا فَِإزََّماا يَقُاوُل لَاهُ ُكان فَيَُ اوُن ِض بَِديُع السََّماَواِت َواْ َرْ 
إِزََّماا ئَْماُرنُ إِ َا ئََراَ  َشاْيئًا ئَن يَقُاوَل لَاهُ  }وقال هعالى أيضااً { 117البقر  

لبناي  رب العازة وهنا دديث قدساي يقاول فياه{  82ي  ن – ُكن فَيَُ ونُ 
فليحمد  عليكم فمن وجد ايراً  ياعباتي إنما هي أعمالكم أدصييا : ] آت 

 .[ هللا عليه ومن وجد غير ذل  فال يلومن إال نفسه 
 

 الد و  للنظر والتأمل:
 

ياوم ينظار المارء ماا قادمت }يقول هعالى عما سيواجيه الكفار يو  القياماة 
أي يتاادبر وينظاار  { 40النبااأ  – ياادان ويقااول ال ااافر ياااليتني كناات ترابااا

ام يحمن بيا في الحيااة الادنيا ودينياا لان ينفا  وي اهد كل المغيبات التي ك
 [ الناا  نياا  إذا مااهوا إنتبياوا ] عن اإلما  علي )مرفوعاا(   المرء عمله,

ولذل  بعين الحقيقة منظورة  أصبح شياتة بعد الموت  أي نظروا كل شيء
لَعَل ِي ئَْ َمُل َصاِلًحا فِيَماا ربي إرجعون } إم كام عمله طالحاً دينيا سيقول 

َْ إِلَاٰى يَااْوِم يُْبعَثُااوَن  تََرْكاتُ  ََ  –َكااالَّ إِزََّهاا َكِلَمااةَ ُهاَو قَامِلَُهااا َوِماان َوَرامِِها  بَااْر
 يممرناا هللا هعاالى باإليماام بالغياب الادنيا وفي الحياة {100-99المؤمنون 
الَّاِذيَن يُْؤِمنُاوَن بِاْلغَْياِب } لان ال تااب  رياب فياه هاد  للمتقاين قال هعالى 

ْقنَااُهْ  يُنِفقُاونَ َويُقِ  ََ اا َر ااَل َ َوِممَّ والاذين  يؤماون بماا ئزالل إليان  يُموَن الصَّ
ومااا ئزاالل ماان قبلاان وباااقخر  هاا  يوقنااون ئو ماان  لااى هااد  ماان ربهاا  

 {105البقر   –وئو من ه  المفلحون 
 اام ياادعونا هللا هبااارك وهعااالى الخلاار جميعااا للنظاار والتمماال فااي القااه عااز 

ن لام هصاليم الرساالة الساماوية ليكوناوا ااصاة ما دوموجل لعل النا  ييت
محهلين ومعدين أنفسيم لإليمام باهلل هعالى وبكتبه الساماوية داال ساماعيم 

إِنَّ فِاي َخْلاِق السَّاَماَواِت َواْ َْرِض }  و التممل لليداية كما قال عز وجالبيا 



ي فِي اْلبَْحِر بَِما يَنفَُع النَّااَل َوَماا َواْختاَِلِ  اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلفُْلِن الَّتِي تَْجرِ 
اٍء فَأَْحيَاا بِاِه اْ َْرَض بَْعاَد َمْوتَِهاا َوبَايَّ فِيَهاا ِمان  ُ ِمَن السََّماِء ِمن مَّ ئَزَلَل َّللاَّ
ِر بَْيَن السَّاَماِء َواْ َْرِض َقيَااٍت  يَاحِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ ُكل ِ َ ابٍَّة َوتَْصِريِف الر ِ

  {164البقر   –قَْوٍم يَْعِقلُوَن ل ِ 
فلينظر ا زسان الى طعاماه ئزاا صاببنا المااء صابا ثا  }  وقال هعالى أيضاً 

شااققنا ا رض شااقا فأخرجنااا منهااا حبااات و نبااا وقضاابا وَيتوزااا وزخااال 
وبعااد النظاار فااي هااذه االيااات  { 3-2وحاادامق قلبااا وفاكهااة وئبااا  ااب 
د انياا مان صان  الخاالر عاز وجال يتاكاالسماوية الم اهدة باالعين والنظار 

شيئ متحرك محركاً له بالتالي استحالة وجوتها عباااً باال ااالر  وأم لكلو
 ومدبر ومحكاً ليا

لى النظار والتممال الاى الساماوات واألرض والقيان فقاال إ يدعوناذل  ل و
ئفل  ينظروا الى السماء فوقه  كيف بنيناها وَيناهاا وماا لهاا }  عز وجل

وهاااذا   ؟{ 7اااا6ماااد زاها وئلقيناااا فيهاااا رواساااي ق  مااان فاااروض وا رض
ألفعال الكافرين باهلل هعالى أفلم ينظروا إلاى الساماء األستفيا  األستنكاري 

ولقااد جعلنااا فااي السااماء بروجااا } كمااا فااي قولااه هعااالى وبعاادها وبروجيااا 
وقال هعاالى أيضااً  { 16وَيناها وحفظناها من كل شيطان رجي  ا الحجر 

يَّنَّاَها َوَما لََها ِمن فُاُروضٍ ئَفَلَْ  يَنظُ }  ََ   ُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْ  َكْيَف بَنَْينَاَها َو
ْوضٍ بَِهاي ٍ  وَ  ََ  – اْ َْرَض َمَدْ زَاَها َوئَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي َوئَزبَتْنَا فِيَها ِمان ُكال ِ 
 { 7-6ق

متحركة في دركاة وهذه الزينة هي الكواكب والبروج المتأللئة المضيئة ال
ال ينبغي لل امس أم هادرك القمار وال الليال للسماء واألرض ديث نظامية 

سابر النيار وكل في فل  يسبحوم  والساماء المتساعة باال نياياة هقريباا لام 
ه عليم يحمنوا باهلل عز وجل .بل كذبوا الب ير النذير المبعاو  ردماة مان 

 هللا رب العالمين .



ه اإلنساام نفساه كماا فاي قولاه الى النظر في الق كما يدعونا القرآم الكريم
خلااق خلااق ماان ماااء  افااق يخاارض ماان بااين  ازسااان ممااإلفلينظاار ا} هعااالى 

        { 9الطارق  -الصلب والترامب إزه  لى رجعه لقا ر 
 ياادعونا ساابحانه وهعااالى الااى النظاار والتفكاار فااي هااالك األماام السااابقة اام 
وسااينتين ني ياام فيااو علااى  هالكيااا وأم كاال ماان ساايفعل فعلياامسااباب أو

ئفلا  يسايروا فاي ا رض فينظاروا كياف }  طرير هالكه ماليم قال هعاالى 
كااان  اقبااة الااذين ماان قاابله   ماار هللا  لاايه  ولل ااافرين ئمثالهااا   محمااد 

10-12} 
 م يبين هعالى أنيام هركاوا طاعاة هللا هعاالى بعاد أم أماروا الناا  بنااعتيم 

هللا هعاالى سالنانه ودكماوا بااليو  وبماا فكذبوا على أنفسيم بعاد أم سالوا 
ئزظر كيف كذبوا  لى ئزفسه  وضل  نه  ما  } يخالف كتب هللا السماوية 

وضرب هللا مثالً لذلن ما فعله فر اون وقاال  {24ا زعام   - كازوا يفترون
فلماا فعال {  41القصاص – تعالى فيه } وجعلناه  ئممة ياد ون إلاى الناار

ثا  بعثناا } إفساتهم في األرض كما في قوله هعاالى ذل  أهلكيم هللا هعالى ف
موسى من بعده  بآياتنا الى فر ون وملئه فظلماوا بهاا فاازظر كياف كاان 

قااال عزوجاال لرسااوله لااذل  قااال  و{  103 اقبااة المفساادين ا ا  اارا  
كذلن كذب الذين من قابله  فاازظر كياف كاان  اقباة }  صلى هللا عليه وآله

فازتقمنا منه  } تقم هللا هعالى عنيم لقوله هعالى فان { 39يوز  –الم ذبين 
والتكاذيب يكاوم باالتقول  { 25اللخر  -فازظر كيف كان  اقبة الم ذبين 

وافتااراء الكااذب علااى هللا هعااالى ورسااوله وأهاال بيتااه علااى هللا غياار الحاار 
ويل ا    } علييم السال  كما قال هعالى عن قو  فرعوم وقول موسى ليم  

  {61طه - كذباً فيسحت   بعذاب وقد خاب من إفتر تفتروا  لى هللا
 كماا هرك العمال باموامر هللا عزوجال مبيناً أنه وقال عزوجل عن التكذيب 

ماال الاذين دملاوا التاوراة  ام لام يحملوهاا كماال الحماار } في قوله هعاالى 
يحماال أساافاراً باائس مااال القااو  الااذين كااذبوا بآيااات هللا وهللا ال يياادي القااو  

ً  {ال معة-ن الظالمي عنيم أنه يصرف ليم ا يات هلو  ويقول عزوجل داكيا



ا يات ولكن لم يفقيوا وكذبوا على أنفسيم وصدفوا عن آيات هللا عزوجال 
اي ( 46األنعاا  -فقال هعالى )أنظر كيف نصارف ا ياات  ام هام يصادفوم

ولاذل  كاذبوا علاى أنفسايم عنادما رأوا آياات هللا يصدوم عنيا ويعرضوم 
 ً ئزظاار كيااف كااذبوا  لااى ئزفسااه   } فااي القااه وقرآنااه فقااال عزوجاال عيانااا

وذل  التكذيب جاء مانيم بعاد  { 24ا زعام  - وضل  نه  ما كازوا يفترون
المنزلاة علاييم وهكاذيبيم بآياات هللا الم ااتة باالعين فاي الار بيام آيات هللا 

ثماأزظر ئزاى  ئزظر كيف زبين لها  اقياات } قال هعالىالسماوات واألرض 
فاي كال زمان وم  كل هذا إفتاروا علاى هللا الكاذب {  75المامد  -ؤف ون ي

ئزظر كيف ضاربوا لان ا مثاال } وضربوا هلل األماال فضلوا كما قال هعالى
األماال هلل هعاالى منياي  هوهذ  {48فضلوا فال يستطيعون سبيال ا اإلسراء

ى لساام كما قاال هعاالى علاكذل  ال دال في آياهه هعالى وهو الكفر  عنيا و
ويل اا   تفتااروا  لااى هللا كااذبا }   نبيااه موسااى عليااه السااال  لقااو  فرعااوم 
وهذا اليالك الاذي دال علاى  {طه  - فيسحت   بعذاب وقد خاب من إفتري

ألمم من قبل سيحل بكل من هقلادت بيام وساار علاى ني يام فاي مخالفاة هللا ا
ه  منااذرين ولقااد ئرساالنا فااي } هعااالى فااي قولااهكمااا  هعااالى وكتابااه الكااريم  

وقاال عزوجال فاي كال { 73فازظر كيف كان  اقباة المناذرين ا الصاافات 
قااال  وساابب هالكياام أنااه المكاار بآيااات هللا هعااالى المااحمنين  األماام اليالكااة

 -فاازظر كياف كاان  اقباة م اره  ئزاا  مرزااه  وقاومه  ئجمعاين }  هعالى
باب مبيناااً أم إفساااتهم فااي األرض كااام ماان أساا وقااال هعااالى{ 51النماال 

 -سادين ففاازظر كياف كاان  اقباة الم}  هالكيم أيضاً كما في قولاه هعاالى 
عليااه السااال  لمااا سااال  لوقااال هعااالى عاان قااو  موسااى عليااه ا { 14النماال 

وازظر إللى إلهان الاذي ظلات  لياه  اكفاا لنحرقناه ثا  } أضليم السامري 
ي هالك كما تعا هللا هعالى أيضاً للنظر ف { 97طه - لننسفنه في الي  زسفا
عَهُ فِي اْلفُْلِن َوَجعَْلنَااُهْ  َخاَلمِاَف } قو  نول من قبل   ْينَانُ َوَمن مَّ فََ ذَّبُونُ فَنَجَّ

  يااوز   فَااازُظْر َكْيااَف َكاااَن َ اقِبَااةُ اْلُمنااذَِرينَ َوئَْقَرْقنَااا الَّااِذيَن َكااذَّبُوا بِآيَاتِنَااا 
مطرزاا  لايه  فأ}  اال علاى ماا ذكرنااموط كلعز وجل فى قو   وقال {73



أناه هعاالى  أ  { 84ا  ارا   -مطرا فاأزظر كياف كاان  اقباة المجارمين 
وماا أنازل  وأمت  مادد  لألمم من قبل  عيني ب أنظرو هدبر يا محمديقول 

هللا هعااالى القاارآم الكااريم إال للتاادبر والعماال الصااالح وقااد الاار هللا هعااالى 
إن هاادينان }قااال  اإلنسااام مخيااراً فااي ذلاا  وهااو أعلاام بمعمااال عباااته كمااا

وقااد تعانااا هللا للسااير فااى   اإلزسااان { – الساابيل إمااا شاااكًرا وإمااا كفااوراً 
فسايروا }  كما فاي قولاه هعاالى  النظر فى عاقبة األمم من قبلنا  األرض و

  { .137فى ا رض فأزظروا كيف كان  اقبة الم ذبين   آل  مران 
حت أ راً من ا  اار و مساكن هحالء القو  الظالمين أصب وقد بين هعالى أم

وكااام هللا هعااالى هااو  ماان بعااد أم أهلكياام هللا هعااالى هسااكن    مساااكن لاام 
فتلان مسااكنه  لا   }كما فاى قولاه هعاالى الوار  ليذه األجيال وهذه األمم 

 النااا و { 58تساا ن ماان بعااده  إ قلاايال وكنااا زحاان الااوارثين  القصااص 
يقاول  تبروم مادد  ليم هتمت  وهفرل وهمرل وال يع ى فى هذه ا  ار هم

ئول  يهد  ل   ك  ئهل نا قبله  من القرون يمشون فى مساكنه   } هعالى 
يقاول رساول هللا صالى  هنااو  {128إن فى  لن قيات  ولي النهى  طاه 

إذا تالاااتم مسااااكن الاااذين ظلماااوا فاااال هااادالوها إال بااااكين أو ]  هللا علياااه 
 [ .مستغفرين 

بيام  العقول الذين إعتبر أو أصحابالنيى ي وذل  لإلعتبار بيم وذل  ألول
بما فعله هللا هعالى بيم وأورت قصصيم في كتاب هللا  المحمنين في كل زمن

  هعالى األكريمة أو بالنظر إلى آ ارهم ومساكنيم والتي لم هسكن من بعادهم 
كماا داد   يحل بيم العذاب األليم فيماذهم بغتاة وهام ال ي اعروم ال  دتى

 .من قبل  م  الذين ظلموا
 وا زبياء وا ممة :السبيل مقطوع ئمام ئ داء الرسل 

هعاالى بل أم هللا قد قنا  تابار الكاافرين الاذين مكاروا بااهلل قإذا كنا قلنا من 
فإنه هعالى قال من أئمة أهل البيت علييم السال  رسله واألوصياء  ووآياهه 

ْيِهْ  زَبَاأَ زُاوحٍ إِْ  قَااَل َواتْاُل َ لَا}  من قبل داكياً عن نول عليه السال  وقومه
 ِ ِ فَعَلَااى َّللاَّ قَاااِمي َوتَااْذِكيِري بِآيَاااِت َّللاَّ ِلقَْوِمااِه يَااا قَااْوِم إِن َكاااَن َكبُااَر َ لَااْيُ   مَّ



اةً ثُا َّ اْقُضاوا  تََوكَّْلُت فَأَْجِمعُوا ئَْمَرُكْ  َوُشَرَكاَءُكْ  ثُ َّ َ  يَُ ْن ئَْمُرُكْ  َ لَْيُ ْ  ُقمَّ
أم وهنااا الهنظااروم عكااس النظاار أي  { 71 -يااوز  – َوَ  تُنِظااُرونِ  إِلَاايَّ 

ليام أمال  تليال أو م أييبامعين ينظارواال الليتعالى قد سلبيم مدت اإلمياال فا
 قبل اليالك .هعالى لعليم يرجعوم إلى هللا بالنصر أو الغلبة 

}  هاوت علياه الساال  أناه قاال لقوماه نبي هللا هعالى وكذل  يقول هعالى عن 
قال إزي ئشهد هللا واشهدوا ئزي بريء مما تشاركون مان  وزاه جميعااً ثا  
  تنظاارون إزااي توكلاات  لااى هللا ربااي ورب اا  مااا ماان  ابااة إ  هااو آخااذ 

أي ألم هنظاروا  {56 -55 هاو  -بناصيتها إن ربي  لاى صاراط مساتقي  
هاوت علياه الساال  وقاال  علاى نباي هللا لكام باترة أمل على إنتصار أوغلباة

قل إ  اوا شاركام   ثا  }  رسول هللا صلى هللا عليه واله آمراً أيضاً   هعالى
الهنظاروم أي بارقاة أمال  وهنا فعاالً { 195كيدوزي فال تنظرون اا  را 

كال غازوات الرساول صالى هللا  في نصر والغلبة كما هز  هللا قاري  فاي
هللا  سنة } في الدنيا وا ارة قال هعالى عليه واله وكام عاقبة أمرهم اسراً 

 { . 85قافر - التي قد خلت في  با ن وخسر هنالن ال افرون
 ً بعد ذل  في سنته التي جعليا في القر  الذين ظلماوا فاي  وقال هعالى أيضا

اان قَْريَااٍة َ تَااْت َ ااْن ئَْمااِر َرب َِهااا َوُرُسااِلِه فََحاَسااْبنَاَها  }   كاال زماان َوَكااأَي ِن م ِ
فذاقت وبال ئمرهاا وكاان  اقباة ئمرهاا  ابًا زُّْ ًراِحَسابًا َشِديًدا َوَ ذَّْبنَاَها َ ذَ 

كانات فاي الادنيا بقنا  السابيل أماا  هناا  فالخساارة { 9-8الطاالق ا-خسرا 
بعاد طلابيم هحريفه  أوهعالى هحقير أهدافيم من قتل الرسول وهد  تين هللا 

للدنيا فقط وأباوا إالأم يعملاوا لياا توم اإلساتعداتا للقااء هللا هباارك وهعاالى  
ليم ما أراتوا من قتل رسل فحال هللا هعالى توم هحقير باألعمال الصالحة 

هللا هعالى في كل زمن دتاى بعااة رساول هللا صالى هللا علياه وآلاه  ام إماا  
وحيل بينه  وبين مايشاتهون كماا فعال }قوله هعالى  كما في  آار الزمام 
 { . سبأ - قبل إزه  كازوا في شن مريب بأشيا ه  من

ا ديل بينيم وبين قتل رسل هللا ألنه هعالى قال في رسال هللا هعاالى وقلنا هن
{  21المجا لاااة  –إن هللا لقاااوي  ليااال  } كتاااب هللا  قلااابن ئزاااا ورسااالي



واألنبياء يمكن أم يقتلوا على يد قوميم ليامر ليم رساول مان رسال هللا فاي 
وفااي إمااا  آااار  } ويقتلااون ا زبياااء بغياار حااق {زماان الداار قااال هعااالى 

} وما كنا معذبين حتاى زبعاي رساو  زمام وأئمة كل عصر يقول هعالى ال
َوَمااا َكاااَن َربُّااَن ُمْهِلااَن اْلقُااَرٰ  َحتَّااٰى يَْبعَااَي فِااي وقااال هعااالى }  {اإلسااراء  –

َها َرُسوً  يَتْلُو َ لَْيِهْ  آيَاتِنَا   –َوَما ُكنَّا ُمْهِلِ ي اْلقَُرٰ  إِ َّ َوئَْهلَُها َظاِلُموَن ئُم ِ
ويبدأ هحالء ظلميم بكراهية أهل الدين واإليمام الذين يتلوم  {59اإلسراء 

َوإِذَا هُتْلَاى  علييم آيات هللا هعالى في كال زمان كماا فاي قولاه عاز وجال : } 
يََكااتُوَم يَْساُنوَم َعلَْيِيْم آيَاهُنَا بَي ِنَاٍت هَْعِرُف فِاي ُوُجاوِه الِاِذيَن َكفَاُروا اْلُمنَكاَر 

ِلُكاُم النِااُر َوَعادََها ِاُ الِاِذيَن بِالِِذي ان ذَ  َن يَتْلُوَم َعلَْيِيْم آيَاهِنَا قُْل أَفَمُنَب ِئُُكم بَِ ر ٍ م ِ
{  اام يتنااور األماار وهاازتات كااراهيتيم 72الحاان  –َكفَااُروا َوبِاائَْس اْلَمِصاايُر 

ي ألهل بيت نبييم والمحمنين معيم الذين يتلوم علييم آيات هللا هعالى كما ف
ٍ  قوله عز وجل : } إِِم الِاِذيَن يَْكفُاُروَم بِآيَااِت ِاِ َويَْقتُلُاوَم النِبِي ِايَن بِغَْياِر َدار 

ْرُهم بِعَذَاٍب أَِليٍم  آل عمارام  –َويَْقتُلُوَم الِِذيَن يَمُْمُروَم بِاْلِقْسِط ِمَن النِاِ  فَبَ  ِ
بالمكاذوبات لقلاب  يبادأوم الحارب علاى رساول هللا وأهال بيتاه{ وهنا  21

النصار ويظيار أمار إماا   يامهياألمور وهضاليل الناا  زمنااً طاويالً دتاى 
 }بالنصر وهم كاارهوم كماا فاي قولاه هعاالى  آار الزمام ويمهي هللا هعالى

 ِ  لَقَِد اْبتَغَُوا اْلِفتْنَةَ ِمن قَْبُل َوقَلَّبُوا لََن اْ ُُموَر َحتَّٰى َجاَء اْلَحقُّ َوَظَهَر ئَْماُر َّللاَّ
 . { 48التوبة  - َوُهْ  َكاِرُهوَن 

وهذا يحد  في زماام الوعاد والعاذاب الاااني لألعاراب المحااربوم للنباي 
وأهل بيته علييم السال  والذي قال هعالى فيه } سنعذبيم مرهين  م يارتوم 

التوبااة {  وذلاا  فااي زماان هحااالفيم ماا  صااياينة أهاال  –إلااى عااذاب عظاايم 
م والعدوام وليس البر والتقو  الاذي قاال هعاالى الكتاب وهعاونيم على اإل 

 –} وتعاااوزوا  لااى الباار والتقااو  و  تعاااوزوا  لااى اإلثاا  والعاادوان فيااه 
ويكوم ذل  في زمام علوا صاهينة بني إسرائيل العلو الكبير فاي البقر  { 

} فإ ا جاء و اد اقخار ليساوءوا وجاوه   وليادخلوا المساجد قوله هعالى 
وهااو زماان  اإلسااراء { –وليتبااروا مااا  لااوا تتبياارا  كمااا  خلااون ئهاال ماار 



} فإ ا جاء و د اقخر  جئناا ب ا  لفيفاا  ه معيم من كل بلد في قوله هعالى
. وعن بقية الييوت الغيار متصايينين بالعاالم فيام ممان هعااونوا اإلسراء{  -

م  األمم األار  على البر و التقو  و المصالح الم اتركة  ولام يتعااونوا 
} يااا ئيهااا النااال إزااا اب علااى اإل اام والعاادوام قااال هعااالى هنااا  ماا  األعاار

خلقناك  من  كر وئزثى و جعلناك  شعوباً وقبامل لتعارفوا إن ئكارم    ناد 
وقااال هعااالى فااي أهاال الكتاااب الغياار محاااربين ل الحجاارات { –هللا ئتقاااك  

ُ َ اااِن الَّااا} للتميياااز باااين المحاااارب والغيااار محاااارب  ِذيَن لَاااْ   َّ يَْنَهااااُكُ  َّللاَّ
وُهْ  َوتُْقِساُطوا إِلَاْيِهْ   ان ِ يَااِرُكْ  ئَن تَبَارُّ يِن َولَْ  يُْخِرُجوُك  م ِ يُقَاتِلُوُكْ  فِي الد ِ

َ يُِحاابُّ اْلُمْقِسااِطيَن  يِن إِنَّ َّللاَّ ُ َ ااِن الَّااِذيَن قَاااتَلُوُكْ  فِااي الااد ِ إِزََّمااا يَْنَهاااُكُ  َّللاَّ
ن ِ يَاِرُك ْ  َوَمان يَتَاَولَُّهْ  َوَظااَهُروا َ لَاٰى إِْخاَراِجُ ْ  ئَن تََولَّاْوُهْ   َوئَْخَرُجوُك  م ِ
ئَِن ُهُ  الظَّاِلُمونَ   { 9- 8الممتحنة  – فَأُولَٰ

 
أوأياادييم باادماء المساالمين هتلااو  عقااوليم بالصااييونية  وهااحالء مماان لاام

ماا  إمااا  آااار  إال ويعرفااوم أنياام ممنوعااوم ماان تاااول األرض المقدسااة
كما هو مسنر عندهم في  أو كالهما  ي هللا عيسى عليه السال ونبأالزمام 

 .التوراة ويعرفوم ذل  
وهااو اسااارة الاادنيا الخساارام المبااين اساارانيم  وهنااا يكااوم قااد داال زمااام

 فياه قال هعاالىالذي هو الخسرام المبين النار وذل   لبداومعاً   ة راالاو
َ َ لَاٰى َحا}  فَاِإْن ئََصاابَهُ َخْياَر اْطَماأَنَّ بِاِه  َوإِْن  ْرٍ  َوِمَن النَّاِل َمن يَْعبُُد َّللاَّ

ِلاَن ُهاَو اْلُخْساَراُن  ْزيَا َواْقِخاَر َ   َٰ ئََصابَتْهُ فِتْنَةَ ازقَلََب َ لَٰى َوْجِهاِه َخِساَر الادُّ
حالء الظلمة القتلة لألنبياء وأهال بيات النباي علاييم ولي {11الح  -اْلُمبِيُن 

خالادين فيهاا يخفف  انه  } يقول هعاالى ن السال  والصالحين في كل زم
أي الينظااروم أي بارقااة أماال  {  23القيامااة  - العااذاب و  هاا  ينظاارون

ولن يميلوا بعد ذل  لحلول زمام هالكيام جميعااً وفاي جيانم للخروج منيا 
كلماا ئرا وا ئن يخرجاوا منهاا }  يصف هللا هعالى داليم في قوله عز وجل

وكلماا نضا ت جلاوتهم بادليا هللا هعاالى { 2الساجد  -من ق  ئ يادوا فيهاا



كلمااا زضااجت جلااو ه  باادلناه  } هعااالى كمااا فااي قولااه لياام ليااذوقوا العااذاب
فااامين األمااال الاااذي ي عليااام { 56النسااااء - جلو اًقيرهاااا لياااذوقوا العاااذاب

في آار الزماام باين الماوت األبايض واألدمار وفاتن آاار  ينظروم الفرج
فمن ارب العاالم هاو نفساه سايكتوي  الزمام التي هدال كل بيت في العالم

 .بنار ذل  الخراب 
 ً وجون } في المعنى عن أهل اليمين الذين قال هعالى فييم  والعكس هماما

 أي أنيا رأت بعينيا نضرة النعيم{ 23القيامة  - زاضر  لربها زاظر  يومئذٍ 
 مبقلبيا بعد النظر بعينيا أنيوالمقيم فميقنت وعقلت وهمكدت بالش  أو مرية 

هو الخلوت في ذل   يسخط علييم أبداً و لنفي رضا الرب هبارك وهعالى ف
وإ ا رئيت ث  رئيت زعيما ومل اً } الذي قال هعالى فيه النعيم األبدي جنة 
ٍة َوَسقَاُهْ  َ اِليَُهْ  ثَِياُب ُسنُدٍل ُخْضَر َوإِْستَْبَرَق كبيرا  َوُحلُّوا ئََساِوَر ِمن فِضَّ

 . {21 - 20اإلزسان  – ُهوًراَربُُّهْ  َشَرابًا طَ 
 
 المنظرين :من إيلي  وبعض حلبه  : ئو ً 
 

قاال رباي } عان إبلايس علياه لعاائن هللا المتتالياة الاى ياو  الادين  قال هعالى
فأزظرزي الى يوم يبعثون قال إزن مان المنظارين الاى ياوم الوقات المعلاوم 

يقسام بااهلل  وهناا إبلايس لام {  37الحجار  -قال فبعلتن  قاوينه  ئجمعاين 
هعالى على غواية بني أت  إال بعد أم أاذ العيد من هللا هباارك وهعاالى بامم 

هللا هعااالى وقااد أسااتانى  هعااالى ناارت ماان ردمااة هللافيكااوم ماان المنظاارين 
 {إ   با ك مانه  المخلصاين } المخلصين من هذه الغواية في قوله هعالى 

ن جهن  منن وممن تبعن الحق ئقول  ملئ قال فالحق و} وبعد قوله هعالى 
هللا هعالى بإمياله إلى يو  الادين عيد هوبعد  { 85-84ص  – منه  ئجمعين

 م غواء بني أت  طرتهإبهعالى هبارك و بعزة هللا  ليكوم من المنظرين أقسم
قَااَل فَااْهبِْ  } واألياات هباين ذلا  كماا فاي قولاه هعاالى ة هللا هعالى من ردم

ااِقِريَن قَااَل ئَزِظْرزِاي ِمْنَها فََما يَُ وُن لََن  ئَن تَتََ بََّر فِيَها فَاْخُرْض إِزََّن ِماَن الصَّ
إِلَااٰى يَااْوِم يُْبعَثُااوَن قَاااَل إِزَّااَن ِمااَن اْلُمنَظااِريَن قَاااَل فَبَِمااا ئَْقااَوْيتَنِي َ َْقعُااَدنَّ لَُهااْ  



ان بَاْيِن ئَْياِديِهْ  وَ  ِماْن َخْلِفِهاْ  َوَ اْن ئَْيَماازِِهْ  ِصَراَطَن اْلُمْستَِقيَ  ثُ َّ َقتِيَنَُّه  م ِ
اْدُحوًرا  َوَ ن َشَمامِِلِهْ   َوَ  تَِجُد ئَْكثََرُهْ  َشاِكِريَن قَاَل اْخُرْض ِمْنَهاا َماْذُءوًما مَّ

 {  18-14اإلسراء  –َ  ِمنُ ْ  لََّمن تَبِعََن ِمْنُهْ  َ َْمََلَنَّ َجَهنَّ 
   :ى آخر اللمان إل و ن إزظار حلبه  ليه  لعامن هللا تعالى

ولاو زللناان  لاى بعاض ا  جماين فقارئن  لايه  ماا } يقول هللا عاز وجال 
كازوا باه ماؤمنين كاذلن سال نان فاي قلاوب المجارمين  يؤمناون باه حتاى 
ياااروا العاااذاب ا لاااي  فياااأتيه  بغتاااة وهااا   يشاااعرون فيقولاااوا هااال زحااان 

امه  ماا ئفبعذابنا يساتعجلون ئفرئيات إن متعنااه  سانين ثا  جا  منظرون ؟
كازوا يو دون ما ئقنى  انه  ماا كاازوا يمتعاون وماا ئهل ناا مان قرياة إ  

  { 208-198 الشعراء - لها منذرون
ً  قاد قالياا إبلايس متى قالوا هل نحن منظروم  و  وهنا لنا سحال أماا   أيضاا
فيل قالوها في عالم الذر ؟ أ  قالوها في الدنيا في نقاش م   هللا عز وجل ؟
استع االً لنزول العذاب كما فعلت األمم من ى هللا عليه وآله رسول هللا صل

 –} بل هو ماستعجلت  به ريح فيها  ذاب ئلاي  قال هعالى في قو  عات قبل 
 {  24ا حقا  

)كفااار مكااة( يبااين أم المسااتع لين للعااذاب كااانوا ورت فااي هفسااير ال اللااين 
}  مجابيم  هللا هعاالىقالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وآله متى هذا العذاب ف

الفاتح  يادل علاى أنيام منظاروم إلاى {204الشعراء  – ئفعذابنا يستعجلون
ويقولون متاى هاذا هاذا الو اد إن كنات  صاا قين  }  الذي قال فيه هللا هعالى

و  ه  ينظرون فأ رض  انه   قل يوم الفتح   ينفع الذين كفروا إيمازه 
واألياة هناا هادل علاى إنيام   { 30 -28 –وازتظر إزه  منتظارون االسجد  

منظروم الى يو  الفتح على يد قائم آل بيات النباي ساال  هللا علاييم وع ال 
 فرجه ال ريف.

وهذا اإلستع ال بينه هللا هعالى أناه وعادين األول قرياب رتف ليام بعضاه 
ذَا اْلَوْ ُد إِن ُكناتُْ  َصااِ قِينَ } في قوله هعالى  ٰى ئَن قُاْل َ َسا َويَقُولُوَن َمتَٰى َهٰ

والبعض ا اار { 72-71النمل  – يَُ وَن َرِ َ  لَُ   بَْعُض الَِّذي تَْستَْعِجلُونَ 



} من العذاب منظر إلى يو  الوقات المعلاو  آاار الزماام وقاال هعاالى فياه 
ئفبعذابنا يستعجلون ئفرئيت إن متعناه  سنين ث  جامه  ما كازوا يو دون 

  {207-6-2ء الشعرا – ما ئقنى  نه  ما كازوا يمتعون
ولفااس سااينين ورت فااي  { الشااعراء -ئفرئياات إن متعناااه  ساانين  }كمااا أم 

مد  لبثه و {18الشعراء - ولبثت فينا من  مرك سينين } قوله هعالى ماالً 
ثالثون  اماَ قبل هروباه مان مصار إلاى مادين وهاو  مار  ولاة  فيه  هما

 السالم .سيمتعها هللا تعالى بعد تآمره   لى ئهل بيت النبي  ليه  
ولورت لفس لبث في قولاه هعاالى عان رساول هللا صالى هللا علياه وآلاه نفاس 

قَااَل َوإِذَا هُتْلَاى  َعلَاْيِيْم آيَاهُنَاا بَي ِنَااٍت  ا ية } لبات فيكم { في قولاه هعاالى : }
ْلاهُ  قُاْل َماا  اذَا أَْو بَد ِ يَُكاوُم ِلاي أَْم الِِذيَن اَل يَْرُجوَم ِلقَاَءنَاا ائْاِت بِقُاْرآٍم َغْياِر َه 

لَهُ ِمن هِلْ  إِْم أَهِبُِ  إِاِل َما يُوَدى  إِلَِي إِن ِي أََااُف إِْم َعَصاْيُت َرب ِاي قَاِء نَْفِسي أُبَد ِ
َعذَاَب يَْوٍ  َعِظيٍم قُل لِْو َشاَء ِاُ َما هَلَْوهُهُ َعلَْيُكْم َواَل َْتَراُكم بِِه فَقَْد لَبِاُْت فِيُكْم 

ْعِقلُاوَم فََماْن أَْظلَاُم ِمِماِن اْفتَاَر   َعلَاى ِاِ َكاِذبًا أَْو َكاذَِب ن قَْبِلِه أَفَااَل هَ ُعُمًرا م ِ 
{ وماادة لبااث رسااول هللا  17-15يااونس  -إِنِااهُ اَل يُْفِلااُح اْلُمْ ِرُمااوَم بِآيَاهِااِه 

صلى هللا علياه وآلاه هناا فاييم ومحااولتيم ن ار ماذوبات افتروهاا علاى هللا 
 ( مدنية .10( مكية و)13( عاماً )23)ورسوله 

 
بل }  ( عا  100ومدة لباه ) (ليه السال  )ع هعالى عن العزير ولهقأم كما 

هباين { لبثت مامة  ام فازظر إلى طعامن وشرابن ل  يتسنه  .. ا ية البقر 
أم تولة من تول الحرب على أهل بيت النبي سيقترب مكايا من مائة عا  

 قليلالسنين من عمر الدنيا وعن همتعيم ة بني أمية  أو ألف شير وهى تول
القدر {  -} ليلة القدر خير من ئلف شهر دوالى ألف شير قال هعالى فييا 

)هحكميااا بنااو أميااة( وهااذه أشااير دكميااا فعااال هااحالء بالحساااب  منااذ عيااد الخليفااة 
كمااا فااي دساااب العلماااء المتااابعين لساايرهم  أميااة  عامااام دتااى آااار الفاااء بنااي 

األموياة  وكانات نياياة الدولاة بعض آ ار أهل بيت النباي الاوارتة فاي بياام ا ياة ول
سنة االفة هكوم 32هـ، وبخصم  ال وم سنة او 132دقيقة  في معركة الزاب عا  
 كما بينا .أو قريب منيا  فعال مكايا دوالى مائة عا  



 ساير .علماء التواريخ وال عاما وفقا لما ذكره 91ويقال فترة دكميم كانت 
 

} ولبثاوا عند قوله هعالى  الكيف سورة ولوروت نفس اللفس لبث ولباوا في 
ي اير هاذا العادت ال هاف {  –كهفه  ثاال  ماماة سانين واَ ا وا تساعا  في
فترة دكم تولة أار  سيمتعيا هللا هعالى هذه المادة دتاى هنتياي ويامت  إلى

لييم السال  وهاى أجليا على يد من بعدها من الظلمة قتلة أهل بيت النبي ع
التي انتيات فاي وقات قرياب مان ذلا  فاي الغازو هوالكاو الدولة العباسية .

 عا  . 114واستمرت االفتيم   1257 - هـ  655لبالت المسلمين سنة 
بعد ذل  وروت لفس لبث على سيدنا نول مبينا أنه الف إال امسين عاما في 

  { 14العن بوت  –} فلبي فيه  ئلف سنة إ  خمسين  اماً قوله هعالى 
وسانة وهذه االلف سنة هاو عمار أماة اإلساال  والتزامياا ب ارو هللا هعاالى 

ميالتيااة وهااو عصاار سااقوط االناادلس  1592للي اارة هعاادل ساانة  1000
وبداياة الحاروب الصاليبية التاي  1492بسقوط آاار دصان لغرناطاة سانة 

صال عالمناا  هحولت إلى دروب استعمارية  ام داروب اقتصااتية وا م و
الفنااااء بااالموت األبااايض واألدماار و هسااالط عربااي واإلساااالمي لمردلااة ال

ً أكاوم مساالحكا  من الداال والعادو مان الخاارج فاي مردلاة  باالرجوو  لما
علاييم  أهل بيات النباي هللا هعالى ورسوله صلى هللا عليه ووالية إلى والية
 التوبااة ممااا فعلااه األوائاال بياام ودتااى يومنيااا هااذا ماان هكفياارهم و السااال 

أو ال أكاوم ويساتبدل وهد  مقدساهيم  اضنيات أهباعيم  و بديعيم وقتليموه
هللا هعالى قوماً غيرهم لنصرهيم وإهما  نور هللا علاى األرض وناراه قاتمااً 

 من الغرب  .
)علااييم وهااذه هااى فتاارة اسااتمتاو الم اارمين بعااد قااتليم أهاال بياات نبااييم 

} ئفرئيات إن ولاه هعاالى ليام هللا هعاالى فيياا عناد قيوالمادة التاي أمالسال ( 
نااى  اانه  مااا كااازوا قمتعناااه  ساانين ثاا  جااامه  مااا كااازوا يو اادون مااا ئ

هاذه هاى سانين متااعيم بماا يحكاد أم ماا {  207-205الشعراء  –يمتعون 



يمر به العالم اإلسالمي ا م غير طبيعاي والباد لاه مان هحليال تقيار دتاى 
 للزوال .يخرج من هذا الممز  الحضاري الذي يعرض أكار األمة 

 - لتعلماوا  اد  السانين والحسااب} هعاالى فاي ال امس والقمار  وأما قولاه
بعاد ماوهيم أيضااً منظارين ما  إبلايس هاحالء المنظارين  فيكوم {اإلسراء 

يَاْوَم } قاال هعاالى فيياا  يومااً أو بعاض ياو بعد موهيم وهى فترة ال هتعد  
ْرقًا  يَتََخافَتُوَن بَْينَُهْ  إِن لَّبِثْاتُْ  َوزَْحُشُر اْلُمْجِرِميَن يَْومَ يُنفَُخ فِي الصُّوِر  َُ ئٍِذ 

 إِ َّ َ ْشًرا  زَّْحُن ئَْ لَُ  بَِما يَقُولُوَن إِْ  يَقُوُل ئَْمثَلُُهْ  َطِريقَاةً إِن لَّبِثْاتُْ  إِ َّ يَْوًماا
بعااد ماان للصااواب أم هااحالء منظاارين  بباال األقاار { 104-102طااه  –

تقوم الساا ة ويوم } هعالى  ولهقكما في ر ما يقارب ساعة من نياب مموهي
 . {55الروم  –يقس  المجرمون ما لبثوا قير سا ة كذلن كازوا يؤف ون 

 
علاى األرض مناذ أول قاهال ألاياه ن يأم الم ارمهللا هعاالى وهنا يتبين لناا 

منظاروم فاي   همان دزباكافر باهلل في الحياة الدنيا هابعاً إلبليس دتى آار 
كماا باين هللا  الادنيافي الحقيقة ال هزيد علاى ياو  مان أياا  عالم البرزخ مدة 
نفخ في الصور أارج هللا هعالى أجساتهم التي عاشاوا  افإذ هعالى لنا ذل  .

َويَاْوَم يُْحَشاُر ئَْ اَداُء } كما في قولاه هعاالى بيا في الحياة الدنيا لت يد علييم
ُ ااوَن َحتَّااٰى إِ َ  ََ ِ إِلَااى النَّاااِر فَُهااْ  يُو ا َمااا َجاُءوَهااا َشااِهَد َ لَااْيِهْ  َسااْمعُُهْ  َّللاَّ
َوقَاالُوا ِلُجلُاوِ ِهْ  ِلاَ  َشاِهدتُّْ  َ لَْينَاا  َوئَْبَصاُرُهْ  َوُجلُوُ ُه  بَِما َكازُوا يَْعَملُاونَ 

ٍ  َوإِلَْيِه تُرْ  قَالُوا ئَزَطقَنَا َل َمرَّ ُ الَِّذي ئَزَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَُ ْ  ئَوَّ َجعُاوَن َّللاَّ
بالساااهرة ) فااإذا نفااخ فااي الصااور ارجاات أجساااتهم  { 21-19فصاالت  –

 )فاو  األرض( بالسااهرة وهى اروجيم من بااطن األرض إلاى  سانحيا
-13الناَ اات  –} فإزما هى َجار  واحاد  فاإ ا ها  بالسااهر   قال هعالى

وهنا يكوم قد انتيى وقت إمياليم ومعيماإبليس فيخارجيم هللا هعاالى  { 14
وعن موعد أجل  هذه الدول الممتدة الممتعة باممر هللا هعاالى قاال  ب للحسا

 -قال ل ا  ميعاا  ياوم  تساتأخرون  ناه ساا ة و تساتقدمون}   عز وجل
  {49يوز 



قت بعااة إماا  آاار الزماام مان أهال  وهذا العذاب هم فيه منظروم ليو  و
الناا   يام وعلاىيقايم د اة هللا هعاالى عل لبيت النباي صالى هللا علياه وآلاه 

اٍة } قد دال زماام هالكيام كماا فاي قولاه هعاالى  هنا يكومجميعاً و َوِلُ ال ِ ئُمَّ
ُسوَل  َويَقُولُاوَن  فَِإ َا َجاَء َرُسولُُهْ  قُِضاَي بَْيانَُه  بِاْلِقْساِ  َوُهاْ  َ  يُْظلَُماونَ رَّ

ذَا اْلَوْ ُد إِن ُكنتُْ  َصاِ قِيَن قُال  َّ ئَْمِلاُن ِلنَْفِساي َضا ا َوَ  زَْفعًاا إِ َّ َماا َمتَٰى َهٰ رًّ
 ُ اااٍة ئََجاااَل  إِ َا َجااااَء ئََجلُُهاااْ  فَااااَل يَْساااتَأِْخُروَن َسااااَ ةً  َوَ   َشااااَء َّللاَّ ِلُ ااال ِ ئُمَّ

ااا َا يَْسااتَْعِجُل ِمْنااهُ يَْسااتَْقِدُموَن قُاا ْل ئََرئَْيااتُْ  إِْن ئَتَاااُكْ  َ ذَابُااهُ بَيَاتًااا ئَْو زََهاااًرا مَّ
. وهنااا رسااول لاايس نبااي باال إمااا  لقولااه { 50-47 –يااوز   –اْلُمْجِرُمااوَن 

يِن  }هعالى  ِ ِليُْظِهاَرنُ َ لَاى الاد ِ ُهَو الَِّذي ئَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهاَدٰ  َوِ ياِن اْلَحاق 
 { 33التوبة  – ُكل ِِه َولَْو َكِرَن اْلُمْشِرُكونَ 

ا هااو وديااث أم الرسااالة اتماات برسااول هللا صاالى هللا عليااه وآلااه فامتااداته
األمامه التي هقيم الح ة على األمة فتيل  ببعاة قائم آل محمد علياه الساال  

 وعلى آبائه النيبين الناهرين .
يو  فتح قال فياه هعاالى  هذا الوعد الذي استع لوه  وإذا كام القرآم بين أم

فقااد بيناات آيااة  { السااجد  -ويقولااون متااى هااذا الفااتح إن كناات  صااا قين} 
فياه  وعده هللا هعالى وهللا ال يخلف الميعات قاال هعاالىسورة يونس أنه وعد 

  {47يوز   - ويقولون متى هذا الو د إن كنت  صا قين }عن قوليم 
} وازتظار إزها  وذل  يقول هعالى ليم أنتظوا إنا منتظروم في قولاه هعاالى 

اذَا اْلفَاتُْح إِن كُ  } وقال هعالى أيضاً  هو  { -منتظرون ناتُْ  َويَقُولُاوَن َمتَاٰى َهٰ
َصاااِ قِيَن قُااْل يَااْوَم اْلفَااتْحِ َ  يَنفَااُع الَّااِذيَن َكفَااُروا إِيَمااازُُهْ  َوَ  ُهااْ  يُنَظااُروَن 

نتَِظُروَن   . { 30-28السجد   –فَأَْ ِرْض َ ْنُهْ  َوازتَِظْر إِزَُّه  مُّ
ُهُ  َهاْل يَنُظاُروَن إِ َّ ئَن تَاأْتِيَ } وفي هذا الفتح هنازل مالئكاة قاال هعاالى فيياا 
يَْوَم يَأْتِي بَْعاُض آيَااِت َرب ِاَن اْلَماَلمَِ ةُ ئَْو يَأْتَِي َربَُّن ئَْو يَأْتَِي بَْعُض آيَاِت َرب َِن 

قُاِل ْت فِاي إِيَمازَِهاا َخْياًرا َ  يَنفَُع زَْفًسا إِيَمازَُها لَْ  تَُ ْن آَمنَْت ِمن قَْبُل ئَْو َكَسبَ 
قُوا ِ ينَُهْ  َوَكازُوا ِشايَعًا لَّْساَت ِماْنُهْ  فِاي  ازتَِظُروا إِزَّا ُمنتَِظُروَن إِنَّ  الَِّذيَن فَرَّ



ِ ثُا َّ يُنَب ِائُُه  بَِماا َكاازُوا يَْفعَلُاوَن   -158ا زعاام  –َشْيٍء إِزََّماا ئَْماُرُهْ  إِلَاى َّللاَّ
159} . 

يَاْوَم  َهاْل يَنُظاُروَن إِ َّ تَأِْويلَاهُ } وهذه المالئكة هنزل بتمويال قاال هعاالى فياه 
ِ فََهل لَّنَاا  يَأْتِي تَأِْويلُهُ يَقُوُل الَِّذيَن زَُسونُ ِمن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرُسُل َرب ِنَا بِاْلَحق 
ِماان ُشاافَعَاَء فَيَْشاافَعُوا لَنَااا ئَْو زُااَر ُّ فَنَْعَمااَل َقْيااَر الَّااِذي ُكنَّااا زَْعَمااُل قَااْد َخِسااُروا 

ا َكائَزفَُسُهْ  وَ   {  53ا  را   – زُوا يَْفتَُرونَ َضلَّ َ ْنُه  مَّ
وناازول وبااين هعااالى إسااتيزاء الكااافرين والمنااافقين بيااذه الوعااوت القرآنيااة  

 فياه قاال هعاالىعذاب هللا هعالى عبارة عن نار هحر  وجوهيم وظياورهم 
يااذكر آلهاات    وإ ا رءاك الااذين كفااروا إن يتخااذوزن إ  هاالوا ئهااذا الااذي} 

رون خلاق ا زساان مان  جال ساأوري   بسوء وه  بذكر الارحمن ها  كااف
لاو يعلا   آياتي فال تستعجلون ويقولون متى هذا الو د إن كنات  صاا قين 

الذين كفرواحين   ي فاون  ان وجاوهه  الناار و   ان ظهاوره  و  ها  
  - ينصرون بل تأتيه  بغتة فتبهته  فال يستطيعون ر هاا و  ها  ينظارون

 .  { 40-36ا زبياء 
نار ودر  الوجوه وطمسيا وعاد هوعاده هللا هعاالى صاياينة وهذا الوعد بال
فااي الاادنيا آااار الزمااام ماا  وعااد ا ااارة الااوارت فااي سااورة أهاال الكتاااب 

قال هعاالى فاي اإلسراء {  -فإ ا جاء و د اقخر  جئنا ب   لفيفا}  اإلسراء
قًا يَا ئَيَُّها الَِّذيَن ئُوتُوا اْلِ تَاَب آِمنُوا بِمَ }  طمس الوجوه وقتئٍذ   ْلنَاا ُمَصاد ِ ا زَلَّ

َهاا َ لَاٰى ئَْ بَاِرَهاا ئَْو زَْلعَانَُهْ  َكَماا  ن قَْبِل ئَن زَّْطِماَ  ُوُجوًهاا فَنَُر َّ ل َِما َمعَُ   م ِ
ِ َمْفعُو ً وَ  لَعَنَّا ئَْصَحاَب السَّْبِت    {47النساء  – َكاَن ئَْمُر َّللاَّ

واسااتع اليم ناازول  الىإسااتيزائيم بوعيااد هللا هعاا  اام يبااين هللا هعااالى بعااد
خلااق ا زسااان ماان  جاال سااأوري   آياااتي فااال }  فااي قولااه هعااالى   العااذاب

وهاذا إساتع ال   { تستعجلون ويقولون متى هذا الو اد إن كنات  صاا قين
نحلاتيم ومعتقادهم الباطال الاذي منيم بنزول العذاب علييم و هو إستمصال 

وهاااد  مسااااجدهم قتلاااوا واساااتحلوا باااه تمااااء اهااال بيااات النباااي والماااحمنين 
ومقدساهيم وبيوهيم بين هعالى أنه ليس عنده زمن والعاذاب واقا  بيام ا م 



في زمن هللا كدليل على سرعة نزول العذاب التدري ي تولة ورائياا تولاة 
} وجماعة هقتل جماعة ويبيد بعضيم بعضاً  بغضب من هللا هعالى قال فيه 

ان فَاْوقُِ ْ  ئَْو ِمان تَْحاِت ئَْرُجِلُ اْ  قُْل ُهَو اْلقَاِ ُر َ لَٰى ئَن يَْبعََي َ لَ  ْيُ ْ  َ اذَابًا م ِ
ُ  اْقيَاااِت ئَْو يَْلبَِسااُ ْ  ِشاايَعًا َويُااِذيَق بَْعَضااُ   بَااأَْل بَْعااٍض  ازُظااْر َكْيااَف زَُصاار ِ

وبعد هذا اإلاتالف والتمز  فاي األماة بماا  { 65ا زعام  – نَ لَعَلَُّهْ  يَْفقَُهو
والتياه الاذي ضارب عليياا وقاال فياه اإلماا  علاي فعلته في أهل بيت نبيياا 

)عليه السال ( ] وليضربن عليكم التيه أكار مما ضرب على بني إسارائيل 
نين البالغة البن أبي الحديد  [ بعد ذل  يقول هعاالى عان سارعة نازول  –

العذاب واستمراريته هدرجياً دتى مردلة اإلستئصال بإميال من هللا هعالى 
جاارائميم فااي داار أنبياااء هللا ورسااله وأهاال بيتااه علااييم لعلياام يتوبااوا عاان 

 السال  قال هعالى هنا 
قل ئرئيت  إن ئتاك   ذابه بياتا ئو زهارا ما ايستعجل منه المجرمون ئثُا  } 

 . { 51-50يوز   –إ ا ما وقع ئمنت  به ءاقن وقد كنت  به تستعجلون 
ب اواقعاة فيياا عاذأم الادين الحار سايق  ب هدل على (ئث  إ ا ما وقع)هنا  و

وإن الادين لواقاع ا }ووقوعاه بإبناال الباطال  قاال هعاالى عان الادينفشديد 
 - إن  ااذاب رباان لواقااع } وهااذا يقاا  بعااذاب قااال هعااالى فيااه { 6الااذاريات 
وقاال هعاالى بعاد ذلا  أم هاذه الواقعاة هنتياي بعالماات السااعة   {7الطور 

قعاة لاي  لوقعتهاا كا باة إ ا وقعات الوا} فيياا الكبر  والقيامة قال هعالى 
من إدقاا  الحار ونازول وهذا هو الوعد الذي  { الواقعة  -خافضة رافعة 

وهذا الوقوو  {7المرسالت -إن ما تو دون لواقع } العذاب قال هعالى فيه
للدين بعاذاب كبيار للكاافرين ساببه وقاوو رجاس كبيار علاى األرض ساببه 

قاال  } ليه السال  لقوماه عباتة الرجال وهقديسيم كما في قول سيدنا نول ع
قد وقاع  لاي   رجا  مان رب ا  وقضاب ئتجاا لوزني بأساماء ساميتموها 

 .{  71ا  را  - ئزت  وئبام   ما ئزلل هللا بها من سلطان
إلاراج الناا  عان القبائل وواليتيم وهعظيم وهذا الرجس هو هقليد األباء  

أذهااب هللا عاانيم  الاذينوالياة هللا هعااالى ورساوله وأهاال بيتااه علاييم السااال  



إزما يرياد هللا لياذهب  ان    } في ذل الرجس وطيرهم هنييرا قال هعالى 
 . { ا حلاب   - الرج  ئهل البيت ويطهرك  تطهيرا

والخروج على والية أهل البيت هنا هو اروج الى والية الذين أهرفوا فاي 
لى فاي كتاباه لام يحمناوا ولام يسالموا وفقااً لماا أمارهللا هعااالحياة الدنيا الذين 

فََمان يُاِرِ  }  الكريم وذل  ألم والية أهل بيت النبي هى اإلسال  قال هعاالى
ُ ئَن يَْهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرنُ ِلْْلِْساَلِم َوَمن يُِرْ  ئَن يُِضلَّهُ يَْجعَْل َصْدَرنُ َضيِ قًا  َّللاَّ

ِلَن يَْجعَاالُ  ااعَُّد فِااي السَّااَماِء َكااذَٰ ْجَ  َ لَااى الَّااِذيَن َ   َحَرًجااا َكأَزََّمااا يَصَّ ُ الااِر  َّللاَّ
   { 125ا زعام  –يُْؤِمنُوَن 

 
غضااب هللا  وقا  علااييمأهم ؤوهاذا التقليااد األعماى ألسااماء سااموها هام وأبااا

 واإلاتالف والتقاهل والتنادر بينيم أوالً  م عذاب هللا هعالى بما ظلموا  قال
 {58النماال  - ووقااع القااول  لاايه  بمااا ظلمااوا فهاا    ينطقااون} هعااالى 

 األرض مااان ليااام تاباااة هللا هعاااالى يخااارج فووقاااوو القاااول علاااييم بظلميااام 
وإ ا وقااع القااول  لاايه  ئخرجنااا لهاا   ابااة ماان  } قااال هعااالى فييااا هكلمياام

 . { 82 النمل -ا رض ت لمه  إن المال كازوا بأياتنا   يوقنون 
هاو تاباة   علاي علياه الساال  أمير الماحمنينوإذا كانت األداتيث أ بتت أم 

تدب علاى األرض سافإم قائم آل محمد هو أار تاباة    األرض في زمانه 
الحار وهباث فاييم اليقاين كماا فاي قولااه هكلام الناا  وهارجعيم الاى تيان هللا 

}فااإ ا وقااع القااول  لاايه  ئخرجناا لهاا   ابااة ماان ا رض ت لمهاا  ئن  هعاالى
 .النمل {  –الناس ازوا بآياتنا   يوقنون 

ل فييا أنا  أنيا تابة بحوافر هعلم النا  الدين واليقاين وهاذا وهذه الدابة قا
باطل محال ممتنا  لانل قالاه هللا عاز وجال أم هاذا الناوو مان ا ياات لان 

َوَما } ياهي بعد بعاة النبي محمد صلى هللا عيه وآله ااهم النبيين قال هعالى 
لُااوَن  َمنَعَنَااا ئَن زُّْرِسااَل بِاْقيَاااِت إِ َّ ئَن َكااذََّب بَِهااا َوآتَْينَااا ثَُمااوَ  النَّاقَااةَ  اْ َوَّ

وهاذا  { 59اإلساراء  -ُمْبِصَر ً فََظلَُموا بَِها َوَما زُْرِساُل بِاْقيَااِت إِ َّ تَْخِويفًاا 
النوو من ا يات هى المع زات التاي جااء بياا أنبيااء هللا مان قبال كتحاول 



إلى برتاً وسالماً وهذا الماء إلى جبل أو الناقة أو العصا أو النارالتي هحولت
النوو مان ا ياات اابرناا هللا عاز وجال أنياا لان هتكارر وال مع ازات بعاد 
مع زة القرآم الكريم ألنه كال  هللا الذي سايبينه أئماة أهال البيات وآاارهم 

 –} هااال ينظااارون إ  تأويلاااه همويااال قلناااا عناااه مااان قبااال قاااال هعاااالى فياااه 
 ا  را { .

فوقع الحق وبطل  }اطل كما في قوله هعالى وهنا يحر هللا الحر ويبنل الب
  { 118ا  را   ا- ما كازوا يعلمون

ااترعاه الصاياينة  واووقوو الحر هنا على سحرة موسى يبنل كل ااتار
وكل سحر سحروا به أعين الناا  بمخترعااهيم وصاناعاهيم التاي صاعدوا 

 بياي ااترقوا بيا السماء األولى 
القرآم الكاريم فاي أمار صاعوت اإلنساام  والتي هكلم عنيا أار الزمام  في 

ولاو ئزاا فتحناا  لايه  باباا فاي الساماء فظلاوا فياه  } إلى الساماء األولاى  
 الحجار -يعرجون فقاالوا إزماا سا رت ئبصاارزا بال زحان قاوم مساحورون 

واأليااة ااصااة بعااروج داازب ال ااينام الااى السااماء األولااى   {  14-15
ويكاوم هاالك آاار كيم كما بيناا وإرهاب المسلمين دتى يمهى أمر هللا بيال

الدول التي قتلت أهل بيت النبي في زمانيم وبيذا السالل الذي صعدوا باه 
إلى السماء وفيه عذاب شديد للمسملين دتى يتوباوا عان قتال سالفيم  ألهال 

َحتَّاٰى إِ َا فَتَْحنَاا َ لَاْيِه  بَابًاا  َا َ اذَاٍب َشاِديٍد إِ َا } بيت النبي في قوله هعالى 
 {  . 77المؤمنون  – ْ  فِيِه ُمْبِلُسونَ هُ 

لاو يعلا  الاذين }   م يقول هللا هعالى عن دزب ال ينام في ساورة األنبيااء
كفاااروا حاااين  ي فاااون  ااان وجاااوهه  الناااار و   ااان ظهاااوره  و  هااا  

نصااار  وعاااد  كاااف الناااار عااان وجاااوهيم هاااو{  39ا زبيااااء  – ينصااارون
  .  المسلمين وغلبتيم علييم بعد هوبتيم

الغلبااة غياار النصاار فالنصاار هااو ن الغلبااة والنصاار فااي القاارآم الكااريم وعاا
هعاالى  هللا باينوقد دتى الموت فيذا هو النصر الابات على العقيدة والمبدأ 

وفاراره بديناه و باهاه علاى عقيدهاه صالى هللا علياه وآلاه هروب رسول هللا 



فاروا إ  تنصرون فقاد زصارن هللا إ  ئخرجاه الاذين ك} نصر قال هعالى فيه 
واإليقاو بالعادو وقتلاه  والغلبة هى النصر العسكري{ التوبة  -ثازي اثنين 
قال للاذين كفاروا ساتغلبون وتحشارون إلاى جهان  }   قاال هعاالأو س نه 

الماحمنين آاار الزماام الااابتوم وعلاى ذلا   { ال  ماران -ولبئ  المها  
م علاى وم الااابتوالمنصاور هام على والية أهل بيات النباي علاييم الساال  

في أي مكام من العالم ولو كاام ييوتيااً أسالم الوالية وهحالء هم دزب هللا 
و هولى هللا هعالى ورسوله  م اإلما  علاي و أهال بيات النباي علاييم الساال  

}ومان يتاولى هللا وروساوله والاذين الاذين قاال هعاالى فاييم فيو دزب هللا 
 اليزيمة لحزب إبليس  وهكوم{  المامد  – حلب هللا ه  الغالبونآمنوا فإن 

لو يعل  الاذين كفاروا حاين  ي فاون }الذين قال هعالى في نيايتيم المحلمة  
وهناا { 39ا زبيااء -  ن وجوهه  النار و   ن ظهوره  و ه  ينصرون

م  إمااميم فاي  علييم السال   الغلبة الهكوم إال هلل هعالى ورسوله وآل بيته
كتاب هللا  قلابن ئزاا ورسالي } الىلقولاه هعا آار الزمام وهم المنصوروم

وفي زمانه يكوم ظيور اإلسال  على { 21ا المجا لة- إن هللا لقوي  ليل
الدين كله بعد بث اليقين في نفو  المسلمين والذي قال هعالى فيه عن تابة 

} فااإ  وقااع القااول  لاايه  ئخرجنااا لهاا   ابااة ماان األرض التااي سااتكلميم 
فيابتاوم علاى  النمال { –اتنا   يوقنون ا رض ت لمه  ئن النال كازوا بآي

يَاا ئَيَُّهاا } الدين ميما كانت الضغوط ةاإلباتالءات دتاى النصار قاال هعاالى 
ُ بِقَاااْوٍم يُِحااابُُّهْ   الَّاااِذيَن آَمنُاااواْ َمااان يَْرتَااادَّ ِمااانُ ْ  َ ااان ِ ينِاااِه فََساااْوَ  يَاااأْتِي َّللاَّ

ِ َويُِحبُّوزَهُ ئَِ لٍَّة َ لَى اْلُمْؤِمنِيَن ئَ ِ  ٍ  َ لَى اْلَ افِِريَن يَُجاِهُدوَن فِاي َسابِيِل َّللاَّ لَّ
 {54المامد :  -َو َ يََخافُوَن لَْوَمةَ قمِ ٍ 

 وهذا هو النصر وبدايتة الغلبة بالابات على األمر .
 دتى نزول المالئكة في معارك آار الزمام والوارت ذكرها في قوله هعالى 

ئويأتي ربن ئوبعاض آياات ربان ياوم  هل ينظرون إ  ئن تأتيه  المالم ة} 
تأتي بعض ئيات ربن  ينفع زف  إيمازها ل  ت ن آمنت من قبال ئو كسابت 

 { .158في إيمازها خيراً قل إزتظروا إزا منتظرون ا ا زعام 



}  حكد رتاًعلاى قاوليمموهنا هل ينظروم إال أم همهييم المالئكة كام من ال 
ل إزمااا الغيااب هلل فااازتظروا إزااي قاا ويقولااون لااو  ئزاالل  ليااه ئيااة ماان ربااه

ويكااوم ذلاا  عصاار ظيااور آيااات هللا {  20يااوز  -مع اا  ماان المنتظاارين
هعالى وك ف غوامض كتاب هللا هعالى وما افى على هذه األمة من شرو 

أكار النا  فاي ذلا  الوقات دتاى ياروا العاذاب األلايم قاال  لن يحمن هللا  و
نُوا إِْ  َجاَءُهُ  اْلُهَدٰ  َويَْستَْغِفُروا َربَُّهْ  إِ َّ َوَما َمنََع النَّاَل ئَن يُْؤمِ }  هعالى 

ِليَن ئَْو يَأْتِيَُهُ  اْلعَذَاُب قُباًُل   . { 55ال هف  -  ئَن تَأْتِيَُهْ  ُسنَّةُ اْ َوَّ
وهنايقول هعالى أنيم لم يفعلاوا ذلا  إال للحيااة الادنيا ومااتاموا يعملاوم لياا 

}  نصايبيم غيار منقاوص قاال هعاالىباإذم هللا م منياا ماذويسففليعملوا ليا 
من كان يرياد الحياا  الادزيا وَينتهاا زاو  إلايه  ئ مااله  فيهاا وها  فيهاا 
 يبخساون ئو ماان الااذين لاي  لهاا  فااى اقخار  إ  النااار وحااب  ماصاانعوا 

فياى ويقول هعاالى لياحالء إعملاوا  {  هو   -فيها وباطل ما كازوا يعملون 
 } هعالى قالفاعملوا وانتظروا إنامنتظروم  اعليي ستحاسبوم أعمالكم التي

وقاال للااذين  يؤمنااون إ ملااوا قلااى م ااازت   إزااا  اااملون وازتظااروا إزااا 
وهااذا العماال للاادنيا وال اايوات والخااروج   {122 -121هااو  - منتظاارون

صاالى هللا عليااه وأهاال بيتااه ورسااوله هعااالى بيااذه ال اايوات علااى واليااة هللا 
كما في قوله  إلى اليالك الحتمي كاألمم السابقة  سيحتي بيم علييم السال  

فهل ينظرون إ  مثل ئيام الذين خلوا من قبله  قال فاازتظروا إزاا }  هعالى 
  .{ 102وز  -منتظرون 

وبعد ذل  وجدنا أم هناك نصوص قرآنية هبين أم هناك من دزب إبليس  
ال هعالى أمم غير منظرة وهم المستكبرين من عتاة الكفر والظلم الذين ق

} فما ب ت  ليه  السماء وا رض وماكازوا  فييم ماالً كفرعوم وملئه
وماتاموا غير منظرين فقد انتقم هللا هعالى منيم في  { 29الدخان - منظرين 

الدنيا ولم يمدت تولتيم وبعد موهيم يعرضن مباشرة على النار  كما في قوله 
ا َوَ ِشيًّا  النَّاُر يُْعَرُضوَن َ لَْيَها} هعالى عنيم   َويَْوَم تَقُوُم السَّاَ ةُ ُقُدوًّ

 . {46قافر  –ئَْ ِخلُوا آَل فِْرَ ْوَن ئََشدَّ اْلعَذَاِب 
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يقول هعالى كماال على األمم المنظرة كإبليس و هاى أماة هاوت كمااال قاال 
ا َ ا} داكياً عن قوهيم فيه هعالى  ِ فَأَمَّ اَ  فَاْساتَْ بَُروا فِاي اْ َْرِض بِغَْياِر اْلَحاق 

َ الَِّذي َخلَقَُهاْ  ُهاَو ئََشادُّ ِماْنُهْ  قُاوَّ ً َوقَالُوا َمْن ئََشدُّ ِمنَّا قُوَّ ً  ئََولَْ  يََرْوا ئَنَّ َّللاَّ
أماة منظارة  موقاد باين هللا هعاالى أنا {15فصلت  –َوَكازُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن 

َ َوْحَدنُ َوزَذََر }  قوله هعالىكما في وقت المعلو  ليو  ال قَالُوا ئَِجئْتَنَا ِلنَْعبَُد َّللاَّ
اااِ قِيَن قَاااَل قَااْد َوقَااَع  َمااا َكاااَن يَْعبُااُد آبَاُ زَااا فَأْتِنَااا بَِمااا تَِعااُدزَا إِن ُكنااَت ِمااَن الصَّ

ب ُِ ااْ  ِرْجااَ  َوَقَضااَب ئَتَُجاااِ لُوزَنِي فِااي ئَ  اان رَّ ْيتُُموهَ َ لَااْيُ   م ِ ا ئَزااتُْ  ْسااَماٍء َساامَّ
ُ بَِهاا ِمان ُساْلَطانٍ  َل َّللاَّ ا زَالَّ اَن  َوآبَاُ ُك  مَّ  اْلُمنتَِظاِرينَ فَاازتَِظُروا إِز ِاي َمعَُ ا  م ِ

نَّااا َوقََطْعنَااا َ ابِااَر الَّااِذيَن َكااذَّبُوا بِآيَاتِنَااا َوَمااا  فَأَزَجْينَااانُ َوالَّااِذيَن َمعَااهُ بَِرْحَمااٍة م ِ
 . {  72-70ا  را  – ْؤِمنِيَن َكازُوا مُ 

وهنا منظرين نفس ا ية ذكرها هللا هعالى على األعراب المقااهلين لرساول 
هللا صلى هللا عله وأهل بيته علييم السال  كما في قولاه هعاالى دياث ل اموا 
أوال الفتراء الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وآله درباً منيم وانتيى 

أهل بيت النبي ومحاولة إباتهيم لوال ردماة هللا بيام قاال بيم المآل إلى قتل 
 هعالى هنا :

قَاَل الَِّذيَن َ  يَْرُجوَن ِلقَاَءزَا امِْت بِقُْرآٍن َقْيِر َوإِ َا تُتْلَٰى َ لَْيِهْ  آيَاتُنَا بَي ِنَاٍت  }
لَااهُ ِماان تِلْ  ْلااهُ  قُااْل َمااا يَُ ااوُن ِلااي ئَْن ئُبَد ِ ااذَا ئَْو بَد ِ َّبِااُع إِ َّ َمااا ْفِسااي قَاااِء زَ َهٰ إِْن ئَت

ُ َماا  يُوَحٰى إِلَيَّ إِز ِي ئََخاُ  إِْن َ َصْيُت َرب ِي َ ذَاَب يَْوٍم َ ِظيٍ  قُل لَّْو َشااَء َّللاَّ
ن قَْبِلِه ئَفَااَل تَ  ْعِقلُاوَن فََماْن تَلَْوتُهُ َ لَْيُ ْ  َوَ َ ْ َراُك  بِِه فَقَْد لَبِثُْت فِيُ ْ  ُ ُمًرا م ِ

ِ َكااِذبًا ئَْو َكااذََّب بِآيَاتِااِه ئَظْ  ااِن اْفتَااَرٰ  َ لَااى َّللاَّ إِزَّااهُ َ  يُْفِلااُح اْلُمْجِرُمااوَن لَااُ  ِممَّ
اُؤَ ِء ُشافَعَاُ زَا  ُهْ  َوَ  يَنفَعُُهْ  َويَقُولُاوَن َهٰ ِ َما َ  يَُضرُّ َويَْعبُُدوَن ِمن ُ وِن َّللاَّ

 ِ َ بِ   ِ نَد َّللاَّ َما َ  يَْعلَُ  فِي السََّماَواِت َوَ  فِي اْ َْرِض ُساْبَحازَهُ قُْل ئَتُنَب ِئُوَن َّللاَّ
ةً َواِحَد ً فَااْختَلَفُوا َولَاْوَ  َكِلَماةَ  ا يُْشِرُكوَن َوَما َكاَن النَّاُل إِ َّ ئُمَّ َوتَعَالَٰى َ مَّ

ب َِن لَقُِضَي بَيْ  وَن لَاْوَ  ئُزاِلَل َ لَْياِه نَُهْ  فِيَما فِيِه يَْختَِلفُوَن َويَقُولُاَسبَقَْت ِمن رَّ



ب ِااهِ  اان رَّ ِ  آيَااةَ م ِ ااَن اْلُمنتَِظااِريَن فَقُااْل إِزََّمااا اْلغَْيااُب ِ َّ  -فَااازتَِظُروا إِز ِااي َمعَُ اا  م ِ
 { 20-15يوز  

قُاْل  } وهذا اإلنتظار هنا وعدين كما بينا من قبل وعد قريب قال هعالى فياه
ورتف لكم { 72النمل  –الَِّذي تَْستَْعِجلُوَن  َ َسٰى ئَن يَُ وَن َرِ َ  لَُ   بَْعضُ 
إِزَّا ئَزذَْرزَاُكْ  َ اذَابًا قَِريبًاا يَاْوَم يَنُظاُر اْلَماْرُء } أي عذاباً قريبا قال هعالى فيه 

 { 40النبأ  –َما قَدََّمْت يََدانُ َويَقُوُل اْلَ افُِر يَا لَْيتَنِي ُكنُت تَُرابًا 
أهلكياام هللا هعااالى فااي عااذاب قريااب  وهااذا مادااد  بالفعاال ماا  قااو  هااوت

وعذاب آار محجال  اار الزماام قاال هعاالى فياه هناا عان قاري  ا اارة 
} ئفرئيات إن ومن انتين ني يم فاي قتال األنبيااء وأهال البيات والصاالحين 

متعناه  سنين ث  جامه  ما كازوا يو دون ما ئإزى  نه  ما كازوا يمتعاون 
 { . 207 -205الشعراء  –

عاان هااذه الوعااوت اإللييااة اإلنتقاميااة وموعااد نزوليااا اسااتيزاءاً  اوهنااا قااالو
} ويقولااون متااى هااذا الو ااد إن كناات   برسااول هللا صاالى هللا عليااه وآلااه 

اذَا اْلفَاتُْح إِن } وهو فتح قاال هعاالى فياه أيضااً  صا قين { َويَقُولُاوَن َمتَاٰى َهٰ
ِذيَن َكفَاُروا إِيَماازُُهْ  َوَ  ُهاْ  يُنَظاُروَن ُكنتُْ  َصاِ قِيَن قُْل يَْوَم اْلفَتْحِ َ  يَنفَُع الَّ 
نتَِظُروَن   { . 30-28السجد   – فَأَْ ِرْض َ ْنُهْ  َوازتَِظْر إِزَُّه  مُّ

 } عن هذا الفاتحفقال ليم هللا هعالى على لسام رسوله صلى هللا عليه وآله  
ا تُوَ اُدوَن َوإِْن ئَ ْ فَِإن تََولَّْوا فَقُْل آ َزتُُ ْ  َ لَٰى َسَواٍء   –ِري ئَقَِريَب ئَم بَِعيَد مَّ

 { . 109ا زبياء 
فاازتظروا إزاا )قال هعالى ليم إذا نزل هذا العذاب فلن ينظروا ولن يميلوا و

   (منتظرون
} فاازتظروا إزاي مع ا  مان المنتظارين { وبالتالي إذا قال هعالى لقاو  هاوت 
 بينا . كمامنيم  فيه عالىبعيد ينتقم هللا ه فيم بين وعدين قريب ينزل بيم و

 
أم يناازل علااييم ملكاااً هعااالى ورسااوله صاالى هللا عليااه وآلااه سااملوا هللا  اام  

عدين كما بينا قرياب  فقال هعالى مبيناً أم هحالء ليم وويصدقوا   ليحمنوا  



وا ار بعد سنين تول بيناها من قبل فينزل بيم عذاباً ممتداً لن يرف  عنيم 
هللا هعااالى ويسااتبدل قوماااً غياارهم كمااا فعاال باااألمم أو ييلكياام  دتااى يتوبااوا

و لو نزل ملا  لقضاى أمارهم ولان يميليام هللا هعاالى إذا نازل هاذا الظالمة 
َولَاْو ئَزَلْلنَاا َملًَ اا لَّقُِضاَي َوقَاالُوا لَاْوَ  ئُزاِلَل َ لَْياِه َملَاَن }   المل  قال هعالى 

 { 8ا زعام  –اْ َْمُر ثُ َّ َ  يُنَظُروَن 
فََهاْل }  م يقاول هعاالى ليام متوعاداً ليام لعليام يتوباوا قبال نازول العاذاب   

ِظُروا إِز ِاي َمعَُ اْ  ِماَن قُاْل فَااْزتَ يَْنتَِظُروَن إِ َّ ِمثَْل ئَيَّاِم الَّاِذيَن َخلَاْوا ِماْن قَاْبِلِهْ  
 102يوز   –اْلُمْنتَِظِريَن 

ل هللا صلى هللا عليه وهذا الوعد ا ار بعد كفرهم بالرسالة واهياميملرسو
وآلااه أنااه م نااوم وطلبااوا ناازول مالئكااة علااييم ليحمنااوا فبااين هللا هعااالى أم 
هحالاء قو  م رماوم والمع ازة فاي القارآم الكاريم وهاو محفاوظ والوعاد 
ا ار لقري  ا ارة ومان هاوالهم سايكوم بدايتاه عاروج بناي آت  للساماء 

هوعاادهم بااه فااي قولااه ويكااوم هااذا هااو زمااام الوعااد والعااذاب الااااني الااذي 
وهنا يقول التوبة {  -} سنعذبه  مرتين ث  ير ون إلى  ذاب  ظي  هعالى 

بََما يََو ُّ الَِّذيَن }هعالى عن ذل  الوعد الااني قبل قيا  ساعتيم وهالكيم  :   رُّ
 فََسااْو َ ُل َكفَااُروا لَااْو َكااازُوا ُمْسااِلِميَن  َْرُهااْ  يَااأُْكلُوا َويَتََمتَّعُااوا َويُْلِهِهااُ  اْ ََماا

ٍة ئََجلََهاا  يَْعلَُمونَ  ا تَْسبُِق ِمْن ئُمَّ ْعلُوَم مَّ َوَما ئَْهلَْ نَا ِمن قَْريٍَة إِ َّ َولََها ِكتَاَب مَّ
ْكُر إِزَّاَن لََمْجنُاوَن لَّاْو َماا  َل َ لَْياِه الاذ ِ َوَما يَْستَأِْخُروَن َوقَالُوا يَا ئَيَُّها الَّاِذي زُال ِ

ِ َوَمااا تَأْتِينَااا بِاْلَماَل  ُل اْلَماَلمَِ ااةَ إِ َّ بِاااْلَحق  اااِ قِيَن َمااا زُنَاال ِ مَِ ااِة إِن ُكنااَت ِمااَن الصَّ
ْكَر َوإِزَّا لَاهُ لََحاافُِظوَن َولَقَاْد ئَْرَساْلنَا ِمان  ْلنَا الذ ِ نَظِريَن إِزَّا زَْحُن زَلَّ َكازُوا إِ ًا مُّ

ِليَن َوَما يَأْتِيِه  م ِ  ِلَن قَْبِلَن فِي ِشيَعِ اْ َوَّ ُسوٍل إِ َّ َكازُوا بِِه يَْستَْهِلمُوَن َكاذَٰ ن رَّ
ِلاايَن َولَااْو  زَْساالُُ هُ فِااي قُلُااوِب اْلُمْجااِرِميَن َ  يُْؤِمنُااوَن بِااهِ  َوقَااْد َخلَااْت ُساانَّةُ اْ َوَّ
ااَن السَّااَماِء فََظلُّااوا فِ  َرْت يااِه يَْعُرُجااوَن  لَقَااالُوا إِزََّمااا ُساا  ِ فَتَْحنَااا َ لَااْيِه  بَابًااا م ِ

ْسُحوُروَن   .{ 15-2الحجر  -ئَْبَصاُرزَا بَْل زَْحُن قَْوَم مَّ
 
 غير منظرين :ال



بين هللا هعالى أم هناك أمم مستاناة من ذل  اإلميال دياث أهلكيام هللا وهنا 
باااهلل ظلمياام و كفاارهم وماكااانوا منظاارين كاادليل علااى اً هعااالى فاامتاليم نااار

 هعالى وهحالء 
 ئو  : قوم زوح  : 

ِ َ  تَاذَْر َ لَاى اْ َْرِض  حالء تعا علييم نبي هللا نول قائالً وه ب  }َوقَاَل زُاوَح رَّ
  إِزََّن إِن تَذَْرُهْ  يُِضلُّوا ِ بَاَ َك َوَ  يَِلاُدوا إِ َّ فَااِجًرا َكفَّااًرا  اِمَن اْلَ افِِريَن َ يَّارً 

 { 27-26زوح  –
يميلوا  كما في قوله هعاالى  و هنا ل دة ظلميم و عظم كفرهم باهلل هعالى لم

ِ إِزَُّهْ  َ َصاْوزِي َواتَّبَعُاوا َمان لَّاْ  يَاِلْ نُ َمالُاهُ َوَولَاُدنُ إِ َّ   } عنيم ب  قَاَل زُوَح رَّ
ا َوَ   َخَسااااًرا َوَمَ اااُروا َمْ اااًرا ُكبَّااااًرا َوقَاااالُوا َ  تَاااذَُرنَّ آِلَهاااتَُ ْ  َوَ  تَاااذَُرنَّ َو ًّ

َوَ  تَاِلِ  الظَّااِلِميَن إِ َّ َويَعُاوَق َوزَْساًرا َوقَاْد ئََضالُّوا َكثِياًرا  ُسَواً ا َوَ  يَغُو َ 
ِ َضاااَلً   اان ُ وِن َّللاَّ ااا َخِطيئَاااتِِهْ  ئُْقِرقُااوا فَااأُْ ِخلُوا زَاااًرا فَلَااْ  يَِجااُدوا لَُهاا  م ِ مَّ م ِ

ِ َ  تَااذَْر َ لَااى اْ َْرِض ِمااَن اْلَ ااافِ  ب  ِريَن َ يَّاااًرا إِزَّااَن إِن ئَزَصاااًرا َوقَاااَل زُااوَح رَّ
  { 25-21زوح  -تَذَْرُهْ  يُِضلُّوا ِ بَاَ َك َوَ  يَِلُدوا إِ َّ فَاِجًرا َكفَّاًرا 

 
كام فور غرقيم لعنيم هللا من شدة ظلميام وعلاوهم فاى  تاوليم الناروهنا 

 ومكرهم بآيات هللا ونبي هللا نول عليه السال   .األرض بغير الحر 
 

 قوم فر ون ليسوا منظرين ومن تقلد به  إلى يوم القيامة : ثازياً :
 

فمااا ب اات }  فلمااا أهلكياام هللا هعااالى قااال فااييموهااحالء لاام يكونااوا منظاارين 
وعااااد  {  29 لاااايه  السااااماء وا رض ومااااا كااااازوا منظاااارين  الاااادخان 

كفااارهم وسااافكيم للااادماء البريئاااة  ااادة لكاااام مااان وإميااااليم  إنتظاااارهم 
فااي األرض فياام أةول ماان هفاانن فااي هااد  تياان  واسااتعالئيم واسااتكبارهم

 ً } قَاالوا إنَّ َهاذَاِن    كماا فاي قولاه هعاالى الض ة اإلعالمية اإلسال  مستخدما
فياال نبااي هللا  {63طااه  –لََسااِحَراِن يُِريااَداِن ئْن يُْخِرَجاااُكْ  ِمااْن ئْرِضااُ ْ  بِِسااْحِرِهَما 



يض والضا ة موسى بالفعل جاء ليخرج النا  من أرضيم إنما هاو التحار
 اإلعالمية التي افتعليا للقضاء على تين اإلسال  وقتيا 

 م استخد  وسائل التعذيب ال نيعة دتى الموت  و هت  دياء النسااء وقتال 
قاال سانقتل ئبنااءه  وزساتحي زسااءه  وإزاا فاوقه  }  األطفال قال هعالى 

هم هللا هعااالى ولااذل  فرعااوم وملئااه لاام ينظاار {127قاااهرون   ا  اارا  
ميليم فلما قاتليم غرقااً أتاليام الناار مباشارة يعرضاوم عليياا فاي قولاه وي

النار يعرضون  ليها قدواً و شياً ويوم تقوم السا ة ئ خلاوا آل } هعالى 
 { 46قافر -فر ون ئشد العذاب 

 
إلى يو  القيامة فقاال هعاالى  االدني الحياة ومعلو  أم الغدو والع ى فى أيا  

َجنَّااِت  }  يا دتى قيا  السااعة وهاى جناة عادم  عن أهل ال نة وهمتعيم في
ُن ِ بَااَ نُ بِاْلغَْياِب  ْحَمٰ إِزَّاهُ َكااَن َوْ اُدنُ َمأْتِيًّاا  َّ يَْساَمعُوَن َ ْدٍن الَّتِاي َوَ اَد الارَّ

قُُهااْ  فِيَهااا بُْ ااَر ً َوَ ِشاايًّا  فِيَهااا لَْغااًوا إِ َّ َساااَلًما َْ { 62-61مااري  – َولَُهااْ  ِر
   و  فرعوم لم يكونوا منظرين كما بيناوالعكس في ق

جناوته فقاتليم شار قتلاة هاو وجناوته  فرعاوم و بعد أم اناتقم هللا هعاالى مان
اليااوم زنجياان بباادزن }  وجعاال جسااده عباارة لماان ال يعتباار فااي قولااه هعااالى 

وهكذا سنة هللا هعالى في مصار إذا طلام  {92يوز  -لت ون لمن خلفن آية
فدائما سنة هللا هعاالى فياه اإلبااتة ال ماعياة جي يا شعبه وسلب ماله واام 

بعد إمياليم فترة طويلة لعليم يتوبوم أو يرجعوم ودفس هللا مصار وشاعبا 
  وجي ا والمسلمين ومن هوالهم ونصرهم في العالم .

معلقاة  فاإم أرواديام هظالنظرة م المنظرة والغيروإذا كام هذا على األمم 
أهال شارها ألهال شارها فيماا  ا وأهليا أهل ايرها ألهل ايره باألرض و

عدا صناتيد الكفار فاى كال عصار فيام غيار منظارين كفرعاوم الاذي قاال 
النااار يعرضااون  ليهااا قاادواً و شاايا ويااوم تقااوم }هعااالى فيااه وفااي ملئااه 

 .{46قافر -السا ة ئ خلوا آل فر ون ئشد العذاب 
 



 ثالثاً : 
 :  تعالىه  ئو يمهله  هللامن  اشوا في ال فر وماتوا  ليه لن ينظر

 
ِ َوَماا ئُزاِلَل َ لَْينَاا َوَماا ئُزاِلَل َ لَاٰى } قال هعالى هنا في هاحالء  قُاْل آَمنَّاا بِاا َّ

إِْبَراِهيَ  َوإِْسَماِ يَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْ َْسبَاِط َوَما ئُوتَِي ُموَسٰى َوِ يَسٰى 
ُق بَْيَن ئَ  ب ِِهْ  َ  زُفَر ِ ْنُهْ  َوزَْحاُن لَاهُ ُمْساِلُموَن َوَمان يَْبتَا ِ َوالنَّبِيُّوَن ِمن رَّ َحٍد م ِ

ْساااَلِم ِ ينًااا فَلَاان يُْقبَااَل ِمْنااهُ َوُهااَو فِااي اْقِخااَرِ  ِمااَن اْلَخاِسااِريَن َكْيااَف  َقْيااَر اإْلِ
ُسااوَل َحااق  َوَجاااَءُهُ   ُ قَْوًمااا َكفَااُروا بَْعااَد إِيَمااازِِهْ  َوَشااِهُدوا ئَنَّ الرَّ يَْهااِدي َّللاَّ

ُ  َ بَي ِنَاُت الْ  ِ َوَّللاَّ ئِاَن َجاَلاُ ُهْ  ئَنَّ َ لَاْيِهْ  لَْعنَاةَ َّللاَّ  يَْهاِدي اْلقَاْوَم الظَّااِلِميَن ئُولَٰ
َواْلَماَلمَِ ااِة َوالنَّاااِل ئَْجَمِعاايَن َخاِلااِديَن فِيَهااا َ  يَُخفَّااُف َ ااْنُهُ  اْلعَااذَاُب َوَ  ُهااْ  

 . {88 -84 –آل  مران  -يُنَظُرونَ 
  

ً رابع    : :  لماء كل  صر المحرفين لشرع هللا قير منظرين ا
إن الذين ي تمون ما ئزللنا من البينات و الهد  مان بعاد } قال هعالى فييم 

ويلعاانه  الال نااون إ  الااذين تااابوا  مابينااان فااى ال تاااب ئو ماان يلعاانه  هللا
وا وئصلحوا وبينوا فأو من ئتوب  ليه  وئزا التواب الرحي  إن الذين كفر

وماااتوا وهاا  كفاااُر ئو ماان  لاايه  لعنااة هللا و المالم ااة والنااال ئجمعااين 
 - 159البقاار   -خالاادين فيهااا   يخفااف  اانه  العااذاب و  هاا  ينظاارون 

162 }. 
 هعااالى ماانمااا أناازل هللا  اء العلماااء المحاارفين لاادين هللا الااذين كتمااووهااحال
ابوا وأصالحوا هان الناار فاور ماوهيم اال الاذي يادالوم فمضلوا األممالبينات 

 . كما في ا ية الكريمة وبينوا فيحالء يتوب هللا علييم وهو التواب الرديم
 خامساً المرتدين  ن  ين هللا تعالى و ماتوا  لى قير  ين اإلسالم 

ْسااَلِم ِ ينًاا فَلَان يُْقبَاَل ِمْناهُ َوُهاَو فِاي }   قال هعالى هنا :  َوَمن يَْبتَا ِ َقْياَر اإْلِ
ُ قَْوًماا َكفَاُروا بَْعاَد إِيَماازِِهْ  َوَشاِهُدوا   ِمَن اْلَخاِسِرينَ اْقِخَرِ   َكْيَف يَْهاِدي َّللاَّ

ُسااوَل َحااق  َوَجاااَءُهُ  اْلبَي ِنَاااتُ  ئِااَن  ئَنَّ الرَّ ُ َ  يَْهااِدي اْلقَااْوَم الظَّاااِلِميَن  ئُولَٰ َوَّللاَّ



ِ َواْلَماَلمِ  َخاِلاِديَن فِيَهاا َ    َ اِة َوالنَّااِل ئَْجَمِعايَن َجَلاُ ُهْ  ئَنَّ َ لَْيِهْ  لَْعنَاةَ َّللاَّ
 {88-85آل  مران  – يَُخفَُّف َ ْنُهُ  اْلعَذَاُب َوَ  ُهْ  يُنَظُرونَ 

  ً  :باإلسالم  لى النالمن ر  زعمة هللا تعالى   :  سا سا
فاإن تولاوا فإزماا  ليان الابالب المباين يعرفاون زعماة هللا ثا  }   قال هعاالى

ثاره  ال اافرون وياوم زبعاي مان كال ئماة شاهيداً ثا   يااؤ ن ين روزهاا وئك
للذين كفروا و  ه  يساتعتبون وإ ا رئ  الاذين ظلماوا العاذاب فاال يخفاف 

 . {85 -82النحل  - نه  و ه  ينظرون
 اام جئنااا باا  شااييداً علااى } وإذا كاناات كاال أمااة ليااا شااييد فااإم قولااه هعااالى

شاهداً على األمة كما أم أمير هدل على أم رسول هللا { النساء     - هحالء
المحمنين عليه السال  شاهداً علييا من بعده واألوصياء من ذريته فى قوله 

وهاذه  { ] هاوت – أفمن كام على بيناة مان رباه ويتلاوه شااهد  مناه}  هعالى
ورت كتاب منتخب كناز العماال بياام  أا ية نزلت فى أمير المحمنين كما 
ئمةشيوت بعد ذل  من ذريته لقوله هعاالى مسند أدمد هفسير سورة هوت واأل

 [فييم )أو ئ  الذين هد  هللا فبيداهم إقتده ـاالنعا   
 المستهلمين برسول هللا صلى هللا  ليه وآله : : اً سابع

وإ ا رآك الذين كفروا إن يتخذوزن إ  هلوا ئهذا الذي ياذكر قال تعالى : }
اإلزسااان ماان  جاال خلااق  آلهاات   بسااوء وهاا  بااذكر الاارحمن هاا  كااافرون

سأوري   آياتي فال تستعجلون ويقولون متى هذا الو د إن كنات  صاا قين 
ظهاوره   لو يعل  الذين كفروا حين   ي فون  ن وجاوهه  الناار و   ان

و  هاا  ينصاارون باال تااأتيه  بغتااة فتبهااته  فااال يسااتطيعون ر هااا و هاا  
ً  {40-36ا زبياااء  - ينظاارون م بالرسااول فااي إسااتيزائي وقااال هعااالى أيضااا

يأيهااا الااذي زاالل  ليااه الااذكر إزاان لمجنااون  و وقااال}  صاالى هللا عليااه والااه
لوما تأتينا بالمالم ة إن كنت مان الصاا قين ماا تتنالل المالم اة إ  باالحق 

اساتهلامه   فايأيضااً قال هعالى  و { 8-6الحجر  – وما كازوا إ اً منظرين
الم تاااه ورساااله كنااات  قااال ئبااااهلل وم}  برساااول هللا صااالى هللا  لياااه وآلاااه 

وهااحالء غياار  {  التوبااة –تسااتهل ن   تعتااذروا قااد كفاارت  بعااد إيماااز   



 }فرعوم إماماً ليم لقوله هعاالى عان فرعاوم وملئاه  منظرين ألنيم إهخذوا
  {41القصص  -وجعلناه  ئممة بد ون إلى النار 

غرقه فيم أئمة الكفر وإماميم األول إبليس  م فرعوم لعنه هللا هعالى الذي أ
}  لااى يااو  القيامااة قااال هعااالىإهعااالى ون ااى بدنااه ليكااوم عباارة ألماالااه هللا 
 { 92يوز  - اليوم زنجين ببدزن لت ون لمن خلفن آيةف
المحمنين معاه  وهنا الهنسى أاى المسلم أم غر  فرعوم ون اة موسى و 

جبريال علياه الساال  سايدنا في معركة هدالت فييا العناية اإلليية بواسانة 
بااهلل  كفاارال ملئاه وجناوته  مانوناصاره أغار  فرعاوم ومان شاايعه  الذي

وهكذا مالدم آار الزمام ستتدال فييا العناية اإلليياة فاي  هعالى ورسوله 
عسااكر الكفار لياالك ورودااً مان هللا هعاالى  ملكاا وساينزلمعركة الفصل 

ً  في أرجاء المعمورةوالنفا   ببدنه  أم فرعوم ن اه هللا هعالى وإذا قلنا سالفا
قوله  ن د أم لفس ن اة ورت في{  اليوم زنجين ببدزن} ففي قوله هعالى فقط 

}  بنن الحاوتباهعالى عن يونس علية السال  ون اهه من الغار  والماوت 
فبااا   فااي الظلمااات ئن   إلااه إ  ئزاات ساابحازن إزااي كناات ماان الظااالمين 

 {88اءا زبياا -فاسااتجبنا لااه وزجينااان ماان الغاا  وكااذلن زنجااى المااؤمنين 
فلمااا زجاااك  إلااى الباار }  والن اااة هكااوم ماان الغاار  أيضاااًمن قولااه هعااالى

ً  { 67اإلسراء - ئ رضت  فأزجينان ومن معه في الفلان  } وقال هعالى أيضا
فاي هنا اليالك  وإذا كانت الن اة إلى البر و   {119 الشعراء – المشحون

مار سافينة البحر فيكوم هذا سبب وجوت بعض أمااكن فاي البحاار هكاات ال ه
مننقة غر  فرعوم بالبحر األدمر  هغر  كما هو الحال فيهكات  إال و ابي

أوهكاات ه ارف  مالاث برماوتة  وهى معروفة لمان ركباوا سافاً فيياا وكاذل 
ً على الغر  فييا السفن   . لكارة المقتولين غرقا

ون اة جسد فرعوم ليس تليل على إعفائه من العاذاب فتارة الحيااة الادنيا   
شاهد  لايه  }  بوت شياتة ال سد على اإلنسام كما في قوله هعالىوذل  لا

ساامعه  وئبصاااره  وجلااو ه  بمااا كااازوا يعملااون وقااالوا لجلااو ه  لمااا 
شهدت   لينا قالوا ئزطقنا هللا الذي ئزطق كال شايء وهاو خلق ا  ئول مار  



وما كنت  تستترون ئن يشاهد  لاي   سامع   و ئبصاارك  ول ان ظننات  ئن 
وهنااا شااياتة ال سااد إعفاااؤه ماان  {  ساابأ -كثيراًممااا تعملااون هللا  يعلاا  

ح بحمد هللا كما هو معلو  دتى جسد الكافر يلعنه غضاباهلًل بالعذاب ألنه يس
وإن ماان شاايء إ  يساابح بحماادن ول اان  تفقهااون  }عزوجاال قااال هعااالى 
ضمن هذه األشياء التاي هسابح بحماد وهنا ال سد  {44تسبيحه   ا اإلسراء

قاال هعاالى فاي بياام أم اإلنسااام ا باراءة لل ساد ماان العاذاب وفاى هاذربياا 
{ وبااين هعااالى أم -اااالر ألعمالااه م سااداً ليااا } وهللا القكاام ومااا هعملااوم 

المعاصي ه سد دتى هصبح دمالً يحمله الكافر والمنافر علاى ظياره ياو  
ِ } القيامااة كمااا فااي قولااه هعااالى  َحتَّااٰى إِ َا  قَااْد َخِسااَر الَّااِذيَن َكااذَّبُوا بِِلقَاااِء َّللاَّ

ْطنَاا فِيَهاا َوُهاْ  يَْحِملُاوَن  َجاَءتُْهُ  السَّاَ ةُ بَْغتَةً قَالُوا يَا َحْسَرتَنَا َ لَاٰى َماا فَرَّ
اَرُهْ  َ لَٰى ُظُهوِرِهْ   ئََ  َساَء َما يَِلُروَن  ََ  {  31ا زعام  –ئَْو

ُ الَّ } وفي هفسير ابن كاير عند قوله هعالى  ِذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت يُثَب ُِت َّللاَّ
ْزيَا َوفِي اْقِخَرِ   ُ َماا يََشااُء  فِي اْلَحيَاِ  الدُّ ُ الظَّااِلِميَن َويَْفعَاُل َّللاَّ –َويُِضالُّ َّللاَّ

 { 27ابراهي  
قاال اإلماا  أدماد : داد نا أباو  ]  لياذه ا ياة وهنا قال بن كايار فاي هفسايره

منيال بن عمرو ، عن زاذام ، عن البراء معاوية ، دد نا األعم  ، عن ال
باان عااازب قااال : ارجنااا ماا  رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم فااي جنااازة 
رجل من األنصار ، فانتيينا إلى القبر ولما يلحد ، ف لس رسول هللا صالى 
هللا عليه وسلم وجلسانا دولاه ، كامم علاى رءوسانا النيار ، وفاي ياده عاوت 

ه فقال : " استعيذوا باهلل من عاذاب القبار ينكت به في األرض ، فرف  رأس
" ، مرهين أو  ال ا ،  م قاال : " إم العباد الماحمن إذا كاام فاي انقنااو مان 
الدنيا وإقبال من ا ارة نزل إليه مالئكة مان الساماء ، بايض الوجاوه كامم 
وجوهيم ال مس ، معيم كفن من أكفام ال ناة ودناوط مان دناوط ال ناة ، 

لبصر .  م ي يء مل  الموت دتى ي لس عند رأساه دتى ي لسوا منه مد ا
، فيقول : أيتيا النفس النيباة ، اارجاي إلاى مغفارة مان هللا ورضاوام " . 
قال : " فتخرج هسيل كما هسيل القنرة من في السقاء فيماذها ، فإذا أاذها 



لم يادعوها فاي ياده طرفاة عاين ، دتاى يمااذوها في علوهاا فاي ذلا  الكفان 
ويخاارج منياا كمطيااب نفحاة مساا  وجادت علااى وجااه  وفاي ذلاا  الحناوط ،

على ماأل مان المالئكاة  -يعني بيا  -األرض . فيصعدوم بيا ، فال يمروم 
إال قالوا : ما هذا الرول ] النيب [ ؟ فيقولاوم : فاالم ابان فاالم ، بمدسان 
أسمائه التي ] كانوا [ يسمونه بيا فاي الادنيا ، دتاى ينتياوا باه إلاى الساماء 

تفتحوم لااه ، فيفااتح لااه ، في اايعه ماان كاال سااماء مقربوهااا إلااى الاادنيا ، فيساا
السماء التي هلييا ، دتى ينتيى بيا إلى السماء السابعة ، فيقول هللا : اكتبوا 
كتاب عبدي في علياين ، وأعيادوه إلاى األرض ، فاإني منياا القاتيم وفيياا 
 أعيدهم ، ومنيا أارجيم هارة أار  " . قال : " فتعات روداه ] فاي جساده
[ فيمهيه ملكام في لسانه فيقوالم له : من رب  ؟ فيقول : ربي هللا . فيقوالم 
له : ما تين  ؟ فيقاول : تيناي اإلساال  . فيقاوالم لاه : ماا هاذا الرجال الاذي 
بعاث فايكم ؟ فيقااول : هاو رسااول هللا . فيقاوالم لاه : ومااا علما  ؟ فيقااول : 

ن الساماء : أم صاد  قرأت كتاب هللا ، فآمنت به وصدقت . فيناتي منات م
عبدي ، فمفرشوه من ال نة ، وألبسوه من ال نة ، وافتحوا له بابا إلى ال نة 

قال : فيمهيه من روديا وطيبيا ، ويفسح له فاي قباره ماد بصاره . ويمهياه  -
رجاال دساان الوجااه ، دساان الاياااب ، طيااب الااريح ، فيقااول : أب اار بالااذي 

مان أنات ؟ فوجيا  الوجاه  يسرك ، هذا يوم  الذي كنت هوعد . فيقاول لاه
ي يء بالخير . فيقول : أنا عمل  الصالح . فيقول : رب أقم السااعة . رب 
، أقم الساعة ، دتى أرج  إلاى أهلاي وماالي " . قاال : " وإم العباد الكاافر 
إذا كاام فااي انقنااو ماان الادنيا وإقبااال مان ا ااارة ، نازل إليااه مان السااماء 

ف لسوا مناه ماد البصار .  ام ي ايء  مالئكة سوت الوجوه ، معيم المسول ،
مل  الموت دتى ي لس عند رأسه ، فيقول : أيتيا النفس الخبياة ، اارجي 
إلى سخط مان هللا وغضاب " . قاال : " فتفار  فاي جساده ، فينتزعياا كماا 
ينتزو السفوت من الصوف المبلول ، فيماذها ، فاإذا أااذها لام يادعوها فاي 

ل  المسول . ويخرج منيا كمنتن رياح يده طرفة عين ، دتى ي علوها في ه
جيفة وجدت على وجه األرض ، فيصعدوم بيا فال يماروم بياا علاى ماأل 



من المالئكة إال قالوا : ما هذا الرول الخبيث ؟ فيقولوم : فالم ابن فاالم ، 
بمقبح أسمائه التي كام يسمونه بيا في الادنيا ] دتاى ينتياى باه إلاى الساماء 

 يفتح له " .  م قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسالم : الدنيا [ فيستفتح له فال
) ال هفااتح لياام أبااواب السااماء وال ياادالوم ال نااة دتااى يلاان ال ماال فااي ساام 

، فيقااول هللا : " اكتبااوا كتابااه فااي ساا ين ، فااي  ( 40  األعااراف –الخياااط 
األرض الساافلى ، فتناارل رودااه طردااا " .  اام قاارأ : ) وماان ي اارك باااهلل 

 -السماء فتخنفه النير أو هيوي به الريح في مكام ساحير فكمنما ار من 
. " فتعات روده في جسده ، ويمهيه ملكاام في لساانه ويقاوالم  ( 31  الحن 

له : من رب  ؟ فيقول : هاه هاه ، ال أتري . فيقوالم له : ما تين  ؟ فيقاول 
قاول : هاه هاه ، ال أتري . فيقوالم له : ما هذا الرجل الذي بعاث فايكم ؟ في

: هاه هاه ، ال أتري . فيناتي منات من السماء : أم كذب فمفرشوه من النار 
، وافتحوا لاه باباا إلاى الناار . فيمهياه مان درهاا وساموميا ، ويضاير علياه 
قبره ، دتى هختلف فيه أضالعه ، ويمهيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الاياب ، 

لاذي كنات هوعاد . منتن الريح فيقاول : أب ار بالاذي يساوءك ، هاذا يوما  ا
فيقااول : وماان أناات فوجياا  ] الوجااه [ ي ياائ بال اار . فيقااول : أنااا عملاا  
الخبيااث ، فيقااول : رب ، ال هقاام الساااعة " . ورواه أبااو تاوت ماان دااديث 
األعم  ، والنسائي وابن ماجه من دديث المنيال بان عمارو ، باه . وقاال 

س بن ابااب عان اإلما  أدمد : دد نا عبد الرزا  ، دد نا معمر ، عن يون
المنيال بن عمرو ، عن زاذام ، عن البراء بن عازب ، رضاي هللا عناه ، 
قال : ارجنا م  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى جنازة ، فذكر نحاوه . 
وفيه : " دتى إذا ارج روده صلى عليه كل مل  بين الساماء واألرض ، 

أهال بااب إال  ] وكل مل  فاي الساماء [ وفتحات أباواب الساماء ، لايس مان
وهم يدعوم هللا ، عز وجل ، أم يعرج بروده من قبليم " . وفي آاره : " 
 م يقيض له أعمى أصم أبكم ، وفي ياده مرزباة لاو ضارب بياا جبال لكاام 
هرابا ، فيضربه ضربة فيصير هرابا .  م يعيده هللا ، عز وجل ، كما كام ، 

لاقلين " . قال فيضربه ضربة أار  فيصيح صيحة يسمعيا كل شيء إال ا



البراء :  م يفتح له باب إلاى الناار ، ويمياد مان فارش الناار . وقاال سافيام 
الاوري ، عن أبيه ، عن ايامة ، عن الباراء فاي قولاه هعاالى : ) يابات هللا 
الااذين آمنااوا بااالقول الااباات فااي الحياااة الاادنيا ( قااال : عااذاب القباار . وقااال 

أبياه ، عان عباد هللا قاال : إم  المسعوتي ، عان عباد هللا بان مخاار  ، عان
المحمن إذا مات أجلس في قبره ، فيقال له : من رب  ؟ ما تين  ؟ من نبي  

محماد صالى هللا  نبياي؟ فيابته هللا ، فيقاول : رباي هللا ، وتيناي اإلساال  ، و
عليه وسلم . وقرأ عبد هللا : ) يابت هللا الذين آمنوا بالقول الاابت في الحياة 

 هفسير ابن كاير [ - ارة ( .الدنيا وفي ا

فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة وفي تفسير قوله تعالى }
 زعي  { 

وهنا عن هسليم ال سد على الرول والرول على ال سد وقوله جزال  هللا 
 عني ايرا لقد كنت اير عوم لي على طاعة هللا 

 أورت السيوطي في هفسيره الدر المناور :

ني رادة من جيد الموت وريحام يتلقى به عند اروج نفسه قال رول يع] 
وجنة نعيم أمامه أو قال مقابله فإذا قبض مل  الموت روده يقول الرول 
لل سد جزاك هللا عني ايرا لقد كنت بي سريعا إلى طاعة هللا هعالى بنيئا 
بي عن مصعيته فينيئا ل  اليو  فقد ن وت وأن يت ويقول ال سد للرول 

ال وهبكي عليه بقاو األرض التي كام يني  هللا علييا وكل باب مال ذل  ق
من السماء يصعد منه عمله وينزل منه رزقه أربعين ليلة فإذا قبضت روده 
أقامت المالئكة الخمسمائة عند جسده ال يقلبه بنو آت  ل ر إال قلبته المالئكة 

اب بيته إلى قبليم وعلته بمكفام قبل أكفانيم ودنوط قبل دنوطيم ويقو  من ب
باب قبره صفام من المالئكة يستقبلونه باإلستغفار ويصيح عند ذل  إبليس 
صيحة يتصدو منيا بعض عظا  جسده ويقول ل نوته الويل لكم كيف الل 
هذا العبد منكم فيقولوم إم هذا كام معصوما فإذا صعد مل  الموت بروده 

من المالئكة كليم  إلى السماء يستقبله جبريل عليه السال  في سبعين ألفا
يمهيه بالب ارة من ربه فإذا إنتيى مل  الموت إلى العرش ارت الرول 



ساجدة لربيا فيقول هللا لمل  الموت إننلر برول عبدي فضعه في سدر 
مخضوت وطلح منضوت وظل ممدوت وماء مسكوب فإذا وض  في قبره 
ء جاءت الصالة فكانت على يمينه وجاء الصيا  فكام على يساره وجا

القرآم والذكر فكانا عند رأسه وجاء م يه إلى الصالة فكام عند رجليه 
وجاء الصبر فكام نادية القبر ويبعث هللا عنقا من العذاب فيمهيه عن يمينه 
فتقول الصالة وراءك وهللا ما زال تائبا عمره كله وإنما إسترال ا م دين 

ل  فيمهيه من قبل وض  في قبره قال فيمهيه من يساره فيقول الصيا  مال ذ
رأسه فيقال له مال ذل  فال يمهيه العذاب من نادية فيلتمس هل ي د إليه 
مساغا إال وجد ولي هللا قد أدرزهه الناعة فيخرج عنه العذاب عندما ير  
ويقول الصبر لسائر األعمال أما إنه لم يمنعني أم أباشره أنا بنفسي إال أني 

 نظرت ما عندكم فلو

ادبه فمما إذا أجزأهم عنه فمنا ذار له عند الصراط وذار ع زهم كنت أنا ص
له عند الميزام قال ويبعث هللا ملكين أبصارهما كالبر  الخاطف 
وأصواهيما كالرعد القاصف وأنيابيما كالصياصي وأنفاسيما كالليب ينآم 
في أشعارهما بين منكبي كل وادد منيما مسيرة كذا وكذا قد نزعت منيما 

إال بالمحمنين يقال ليما منكر ونكير في يد كل وادد منيما  الرأفة والردمة
منرقة لو اجتم  علييا الاقالم لم يقلوها فيقوالم له إجلس فيستوي جالسا 
في قبره فتسقط أكفانه في دقويه فيقوالم له ما رب  وما تين  وما نبي  
فيقول ربي هللا ودده ال شري  له واإلسال  تيني ومحمد نبي وهو ااهم 

نبيين فيقوالم له صدقت فيدفعام القبر فيوسعانه من بين يديه ومن الفه ال
وعن يمينه وعن يساره ومن قبل رأسه ومن قبل رجليه  م يقوالم له إنظر 
فوق  فينظر فإذا هو مفتول إلى ال نة فيقوالم له هذا منزل  يا ولي هللا لما 

محمد بيده إنه  أطعت هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوالذي نفس
لتصل إلى قلبه فردة ال هرهد أبدا فيقال له أنظر هحت  فينظر هحته فإذا هو 
 مفتول إلى النار فيقوالم يا ولي هللا ن وت من هذا

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لتصل إلى قلبه 
ال نة ويمهيه  عند ذل  فردة ال هرهد أبدا ويفتح له سبعة وسبعوم بابا إلى

 ريحيا وبرتها دتى يبعاه هللا من قبره

قال ويقول هللا هبارك وهعالى لمل  الموت إننلر إلى عدوي فائتني به فإني 



قد بسنت له في رزقه وسربلته بنعمتي فمبي إال معصيتي فائتني به ألنتقم 
منه اليو  فيننلر إليه مل  الموت في أكره صورة ما رآها أدد من النا  

ه إ نتا ع رة عينا ومعه سفوت من نار كاير ال وك ومعه امسمائة من قط ل
المالئكة معيم نحا  وجمر من جمر جينم ومعيم سياط من نار همجن 
فيضربه مل  الموت بذل  السفوت ضربة يغيب أصل كل شوكة من ذل  
السفوت في أصل كل شعرة وعر  من عروقه قال  م يلويه ليا شديدا فينزو 

ر قدميه فيلقييا في عقبه فيسكر عدو هللا عند ذل  سكرة روده من أظفا
وهضرب المالئكة وجيه وتبره بتل  السياط  م ي بذه جبذة فينزو روده من 
عقبيه فيلقييا في ركبتيه فيسكر عدو هللا سكرة وهضرب المالئكة وجيه 

 وتبره بتل  السياط  م كذل  إلى دقويه  م كذل  إلى

بسط المالئكة ذل  النحا  وجمر جينم هحت صدره  م كذل  إلى دلقه  م ه
ذقنه  م يقول مل  الموت أارجي أيتيا النفس اللعينة الملعونة إلى سمو  
ودميم وظل من يحمو  ال بارت وال كريم فإذا قبض مل  الموت روده قالت 
الرول لل سد جزاك هللا عني شرا فقد كنت سريعا بي إلى معصية هللا هعالى 

 هعالى فقد هلكت وأهلكت ويقول ال سد للرول مال بنيئا بي عن طاعة هللا
ذل  وهلعنه بقاو األرض التي كام يعصي هللا هعالى علييا وهننلر جنوت 
إبليس إليه ويب رونه بمنيم قد أورتوا عبدا من بني آت  النار فإذا وض  في 
قبره ضير عليه فيه دتى هختلف أضالعه فتدال اليمنى في اليسر  

نى ويبعث هللا إليه ديات تهما فتماذ بمرنبته وإبيا  قدميه واليسر  في اليم
فتقوضه دتى هلتقي في وسنه قال ويبعث هللا إليه الملكين فيقوالم له من 
رب  وما تين  وما نبي  فيقول ال أتري فيقال له ال تريت وال هليت 
فيضربانه ضربة يتناير ال رر في قبره  م يعوتا فيقوالم له أنظر فوق  

فإذا باب مفتول إلى ال نة فيقوالم له عدو هللا لو كنت أطعت هللا كام فينظر 
هذا منزل  قال فوالذي نفسي بيده إنه لتصل إلى قلبه عند ذل  دسرة ال هرهد 
أبدا ويفتح له باب إلى النار فيقال له عدو هللا هذا منزل  لما عصيت هللا 

وميا دتى يبعاه هللا ويفتح له سبعة وسبعوم بابا إلى النار يمهيه درها وسم
سورة  –الدر المناور للسيوطي هفسير  – من قبره يو  القيامة إلى النار

 . [ الواقعة



اإلنسام االر التاي هت ساد لاه فاي الادنيا فاال يراهاا  وهنا نكوم قد بينا بمم 
إألا ردمااة أو عااذاباً علااى دسااب أعمالااه التااي هحااول دياهااه غااأل  ضاانكاً 

ناعة وضمير دي كما بينا وبعد الموت ير  وعذاباً   أور ردمة ورضا وق
كما في قوله هعاالى   هذا العمل ويو  الحساب ي ده  قالً يحمله على ظيره 

 .  ا زعام{ –} وه  يحملون ئوَاره   لى ظهوره  
وهنا يتبين لنا أم العذاب على النفس وال سد الذي ي سده اإلنسام بعمله    

هللا جساد الكاافر إذا كاام  و  بعملاه به نفساهعذب يأي عملة سيت سد أمامه ل
فيعمال ألرض وهللا أعلام بماا سايعمل إلاى امان جيانم ونازل   قبضة هعالى 

كما سبر هللا هعالى لاه فياه القادر بعمال أهلياا فاإذا ماات عاات إليياا كماا فاي 
أ  أنيام كاانوا { ث  مرجعه  إللاى الجحاي  ا  الصاافات  } قوله هعالى عنيم

ابرنااا هللا عااز وجاال وكااذل  إم كااانوا القااوا ماان كمااا أ فييااا ورجعااوا إلييااا
فمما إم لام طينة ال نة فسيعملوم بعمل أهل ال نة ويرجعوم إلى هللا هعالى 

يكن من أهل النار ورج  إلى هللا هعالى فياو مان أهال ال ناة كماا فاي قولاه 
وذلا  ألنيام  {28البقار   –} ث  يميت   ث  يحيي   ث  إلياه ترجعاون هعالى 

 هعالى فييم الحسنى قد سبقت هلل 
ت لها  منااا الحسانى ئو ماان } إن الاذين ساابققبال الخلار فااي قولاه هعااالى   

  { 101ا زبياء  – نها مبعدون 
كمااا أم هللا ساابحانه وهعااالى بااين فااى كتابااه العزيااز أنااه لاايس عنااده زماان 

عادت  يلعم الناا القياا لا مان الوقاهاه عزوجال  فال مس والقمر مخلوقاات
ُهااَو الَّااِذي َجعَااَل الشَّااْمَ  ِضاايَاًء َواْلقََمااَر }  : ل هعااالىقااا الساانين و الحساااب

اانِيَن َواْلِحَساااَب  َل ِلتَْعلَُمااوا َ ااَدَ  الس ِ َِ َرنُ َمنَااا ِلااَن إِ َّ زُااوًرا َوقَاادَّ َٰ  ُ َمااا َخلَااَق َّللاَّ
 ِ ُل اْقيَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن  بِاْلَحق   { 5يوز   –يُفَص ِ

 قال هعاالى فياهلم يدر أنه نا  مائة عا   مائة عا  ولذل  عندما مات العزير 
أهال كما أم   {  259البقر   - قال ك  لبثت قال لبثت يوماً ئو بعض يوم} 

َولَبِثُاوا فِاي  } في قولاه هعاالى أل ة مائة سنين وإزتاتوا هسعا  ناموا الكيف
َ اُ وا تِْساااعًا  َْ ولماااا سااامل  {  25ال هاااف  –َكْهِفِهاااْ  ثَااااَلَ  ِمامَاااٍة ِسااانِيَن َوا



ال هااف   لبثنااا يوماااً ئو بعااض يااوم}  بعضاايم بعضاااً عاان ماادة نااوميم قااالوا
وعلى ذل  يمكننا القول أم مدة مكث المنظرين ليو  الوقات المعلاو   { 19

لتوقف دركة الزمن عندهم فاي الحيااة البرزاياة أو هو يوماً أو بعض يو  
فاي قولاه هعاالى  دتى لو كام عندهم زمين فيكوم اليو  يعدل ألف سنة كما

ُ َوْ اَدنُ }  َوإِنَّ يَْوًماا ِ ناَد َرب ِاَن َكاأَْلِف َويَْستَْعِجلُوزََن بِاْلعَذَاِب َولَان يُْخِلاَف َّللاَّ
اا تَعُادُّوَن  مَّ أو الياو  يعادل امساين ألاف سانة كماا فااي { 47الحا   –َسانٍَة م ِ

مَِ ااةُ تَْعااُرُض اْلَماَل } قولااه هعااالى عاان المسااافة إلااى مااا فااو  سااب  سااماوات 
وُح إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرنُ َخْمِسيَن ئَْلَف َسنٍَة   { 4المعارض  - َوالرُّ

بعاااد نفخااة البعااث البعاااث الاالاااة ونفخااة البعاااث ساايقولوها أيضاااً  ولااذل  
الاالاةألم هللا هعالى أمر بنفخة الخلر األول فقا  الكوم بإذم هللا  م عند يو  

الاالاة نفخة البعث والن ور وهنا يقولوم أنيم لباوا القيامة نفخة الصعر  م 
فاااى ياااو  أيضااااً كماااا   في األرض منذ الخلر إلى يو  البعث يوماً أو بعض

قال ك  لبثت  فى ا رض  د  سنين قالوا لبثنا يوماً ئو بعض }  قوله هعالى
المؤمنون  - يوم فاسئل العا ين قال إن لبثت  ا  قليال لو ئز   كنت  تعلمون

فاى ا رض ولباثه  وهنا السؤال كاان واضاحاً وهاو م اثه   { 114ا 112   
أهال كاذل  قالياا  و { يومااً ئو بعاض}وما ام العليار زاام ماماة سانة وقاال 

يومااً  } لبثناا ا أيضااً قاالوا هسعسنين وازتاتوا  آل مائة  بعد نوميم  الكيف
مناذ البعاث  وإميااليم  نقول بمم مدة انتظاار الكفاارولذل   {  ئو بعض يوم

 . إلى يو  القيامة هو مايعاتل يوماً أو بعض
 . يو  
وقاد بااين لياام هللا هعاالى ماادة لبااايم فااى األرض يومااً أو بعااض يااو  كاادليل  

على أم أروال المنظرين منيم وغير المنظرين لم هلباث فاى األرض غيار 
ْ  َكأَن َويَْوَم يَْحُشُرهُ  }  من النيار يتعارفوم بينيم كما في قوله هعالى ساعة

َن النََّهاِر يَتَعَاَرفُوَن بَْينَُهْ   قَْد َخِسَر الَّاِذيَن َكاذَّبُوا بِِلقَااِء لَّْ  يَْلبَثُوا إِ َّ َساَ ةً م ِ
ِ َوَما َكازُوا ُمْهتَاِديَن  وأبعادهم ظان أناه لباث فاي األرض { 45ياوز    –َّللاَّ

و  أيضاً كماا ع رة أيا  وأقربيم للصواب من قال بل لبانا يوماً أو بعض ي



وياوم يانفخ فاى الصاور وزحشار المجارمين يومئاذ َرقاا }  في قوله هعالى
يتخافتون بينه  إن لبثت  إ   شرا زحن ئ ل  بما يقولاون إ  يقاول ئماثله  
 -طريقة إن لبثت  إ  يوما ويسئلوزن  ان الجباال فقال ينسافها رباى زسافا 

 { .105 -102طه 
 

يو  البعث بالقعل يومااً أو بعاض ياو   وبالتالي مدة األرض منذ ن مهيا إلى
 من أيا  ا ارة .

للصواب هدل علي أم هذا الظن في فتارة الحيااة طريقة أي أقربيم أماليم و
قال   ساعة من النيار غير أنيم لم يلباوابعد قيا  الساعة يظنوم  الدنيا وأما

 ويوم تقوم السا ة يقس  المجرمون ما لبثوا ا  قير سا ة كذلن}  هعالى
كازوا يؤف ون وقال الذين ئوتوا العل  واإليمان لقد لبثت  فى كتااب هللا الاى 

وهنا  { 56-55الروم  - يوم البعي فهذا يوم البعي ول ن   كنت    تعلمون
باهلل هعالى أم المساملة مساملة إيماام بااهلل وعمال إجابة أهل العلم و اإليمام 

حة طاو  هللا هعاالى ليام صالح كام هو زاتهم في ا ارة وبمعماليم الصال
  أو هعب أو عذاب   لذل  بضن  أوضيرالزمن فلم ي عروا 

كما فاي قولاه عاز  لذل  استانى هللا هعالى من نفخة الصعر هحالء المحمنين
وزفخ في الصور فصعق من في الساموات وا رض إ  ماشااء هللا  } وجل 
 { اللمر  -

فااي قولااه كمااا والعااذاب  وهااحالء هاام وجااه هللا هعااالى المسااتانى ماان اليااالك
م حمنوووجه هللا هم الم{  88القصص  –} كل شيئ هالن إ  وجهه  هعالى

 اهلل هعالى الذين أطاعوه ووددوا وجياتيم لناعاة هللا هعاالى وواليتاه الحارب
لقااول إاااوة يوسااف عاان دااب يعقااوب النبااي ليوسااف  واإليمااام بااه هعااالى 

يخاال ل اا  وجااه ئبااي   } اقتلااوا يوسااف ئو اطرحااون ئرضاااً  علييمااا السااال 
أي اقتلاوه ليوداد وجيتاه لكام  يوساف { –وت وزوا من بعدن قوماً صاالحين 

وبالتالي الذين وددوا وجيتيم هلل هبارك وهعالى هم الذين أسلموا وجييم لاه 
ِ َوُهااَو ُمْحِسااَن فَقَااِد اْستَْمَسااَن } فااي قولااه هعااالى  َوَماان يُْسااِلْ  َوْجَهااهُ إِلَااى َّللاَّ



ِ َ اقِبَااةُ اْ ُُمااوِر ْلااُوثْقَٰى بِاااْلعُْرَوِ  ا وبالتااالي هااحالء { 22لقمااان  –َوإِلَااى َّللاَّ
كماا  المسلمين هلل هعالى الذين أسلموا وجييم لاه هباارك وهعاالى لان ييلكاوا 

وهم لذل  الذين  {88القصص  –} كل شيئ هالن إ  وجهه  في قوله هعالى
 ً َوُهاْ  فِاي َماا اْشاتََهْت ئَزفُُساُهْ  ا َ  يَْسَمعُوَن َحِسيَسهَ }  قال هعالى فييم أيضا

اذَا يَاْوُمُ ُ  الَّاِذي كُ  ناتُْ  َخاِلُدوَن َ  يَْحُلزُُهُ  اْلفََلُع اْ َْكبَاُر َوتَتَلَقَّااُهُ  اْلَماَلمَِ اةُ َهٰ
 {103-102ا زبياء  – تُوَ ُدوَن 

هم  ام اااعلاييم الساال  إليمانيم باهلل هعالى ورساله إال  كانت هل  ال نة ما و
مان  علييم السال   أهل بيتهة وإمام صلى هللا عليه وآله األنبياء سيدنا محمد

} ييم بعده إكماالً لنرير الرساله في المصنفين األايار الذين قال هعاالى فا
َ اْصااَطفَٰى آَ َم َوزُوًحااا َوآَل إِْبااَراِهيَ  َوآَل ِ ْمااَراَن َ لَااى اْلعَااالَِميَن  ريااة  إِنَّ َّللاَّ

وهااااذا {  34-33آل  مااااران  –وهللا سااااميع  لااااي   بعضااااها ماااان بعااااض
اإلصنفاء األليي ال ايار للخلار فياه بال هام م باروم علياه كماا فاي قولاه 

بعد {  ا حلاب – وربن يخلق ما يشاء ويختار ما كان له  الخير } هعالى 
} فماان شاااء فليااؤمن وماان شاااء  ذلاا  قااال هعااالى عاان طرياار هااذا اإليمااام

 . { البقر  –فلي فر 
قال اإلما  الصات  عليه السال  في هفسير هذه ا ية ] نحان وجاه هللا  ولذل 

   هفسير البرهام للسيد هاشم البحراني [ –الذي يحهى منه " 
وهااحالء هاام الااذين اصاانفاهم هللا هعااالى ماان األنبياااء والمرساالين وآل بياات  

ه   يحلز } هذا اليو  الرهيب النبوة  م المحمنين  الذين قال هعالى فييم عن
يوم   الذي كنت  تو ادون ياوم زطاوي  الفلع ا كبر وتتلقاه  المالم ة هذا

السماء كطي السجل لل تاب كماا بادئزا ئول خلاق زعيادن و اداً  ليناا إزاا كناا 
 . {103فا لين  ا زبياء 

  
المااحمنين أيضاااً الااذين جاااءوا بالحساانات فكااافئيم هللا هعااالى وهااحالء هاام  

منهاا وها  مان  ‘من جاء بالحسنة فله خير}  بمدسن منيا في قوله هعالى :
 { 89النمل  -آمنون فلع يومئذ 



 
من  هراهم وأما عن الم رمين إذا رأهيم جينم في فترة الحياة الدنيا فيي 

إ ا }  قوله هعالىكما في  يعلمه إال هللا هعالى  مكام بعيد وزمام بعيد ال
وهذا السماو { 12انالفرق - رئته  من م ان بعيد سمعوا لها تغيظاً وَفيرا

منه في الحياة الدنيا آار الزمام أصوات المفرقعات وكل صوت يزعن 
اإلنسام ويرهبه منذ أول صوت يخرج من فم اإلنسام بممر إهالك قرية أو 

ف  دتى سماو توي القنابل والمفرقعات وهى نار الحياة هإعدا  شخل وير
لذل  قال رسول هللا  ووجزء من نار جينم دتى الحر من فيح جينم  الدنيا 

  : عن نار الدنيا ومقارنتيا بنار ا ارة صلى هللا عليه وآله

أم نار جينم ليست كنار الدنيا ، بل سمى   صلى هللا عليه وآله النبي  ئخبر
الَِّذي يَْصلَى النَّاَر }هعالى   النار الكبر   فقالبنار ا ارة هبارك وهعالى هللا 

قال الحسن: قال القرطبي هنا في هفسيره ] و   {12 ا  لى – اْلُ ْبَر 
 ال ام  ألدكا  القرآم ]""الكبر  نار ا ارة ، والصغر  نار الدنيا

 [   21ص20 للقرطبي ج

ً  وقال هعالى لَّْو َكازُوا  } قل زار جهن  ئشد حرا عن نار ا ارة أيضا
  {81التوبة: -يَْفقَُهونَ 

جزء من سبعين جزًءا من نار ناركم   النبي صلى هللا عليه وآله قال ]  و
فضلت علييا بتسعة وستين  :؟ قال قيل: يا رسول هللا إم كانت لكافية جينم

 [  7344، ومسلم:3265 رواه البخاري - جزًءا كلين مال درها

ِ َصلِى ِاُ َعلَْيِه َوَسلَِم قَاَل :   أُوقِدَ َعلَى ] وعن  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النِبِي 
اِر أَْلَف َسنٍَة َدتِى اْدَمِرْت  ُِم أُوقِدَ َعلَْيَيا أَْلَف َسنٍَة َدتِى اْبيَِضْت  ُِم أُوقِدَ النِ 

فيذه نار رواه الترمذي [  -  َعلَْيَيا أَْلَف َسنٍَة َدتِى اْسَوتِْت فَِيَي َسْوتَاُء ُمْظِلَمة  
فيى وأسلحتيا النارية  كانت أشد وأكبر قنابليا النوويةلو و مخففةالالدنيا نار 

أهل الدنيا لى ال هعدوا كونيا شرر بسيط من جينم يمهي من مكام بعيد ع



الذين يحسبونه بعيدا وهو قريب بمعاصييم وكبائرهم وظلميم لبعضيم 
  بعضا

من خرض آ م من الجنة وقد حذرن هللا تعالى في قوله  ل وجل }   تقربا هذن 
فلما اقتربا منيا اقتربا من عذاب هللا  {35  البقر –الشجر  فت ون من الظالمين 

} إن لن ئ  تجوع فيها   في الحياة الدنيا كما في قوله هعالى نوبدايته الض
  طه{ –و  تعر  و  تظمأ فيها و  تعر  

 [   -ولذل  ] يقول صلى هللا عليه وآله الدنيا س ن المحمن وجنة الكافر  

فإم  { 187البقر   –فال تقربوها } تلن حدو  هللا وقال هعالى محذراً 
 اإلقتراب منيا اقتراباً من عذاب هللا وناره في الدنيا  م ا ارة . 

 م يقترب العذاب من المكام البعيد إلى النا  في الحياة الدنيا بال قاء 
} وئن  سى ئن ي ون قد قال هعالى  واإلبتالء  م العقاب بداية من الموت

فإذا اقترب أجليم اقترب من الحساب فإم  { 185ا  را   –اقترب ئجله  
} والتفت  السا  بالسا ب يلفوا ساقيم بعد أم سحبتيم المالئكة ماهو م رمين 

وجوهيم عمياً وبكماً على  سحبوهم  فإذا كام يو  القيامة الساق بالساق { 
ْ  ُ ْميًا َوزَْحُشُرُهْ  يَْوَم اْلِقيَاَمِة َ لَٰى ُوُجوِههِ } وصما واألغالل في أعناقيم 

ا  ْ زَاُهْ  َسِعيًرا َوبُْ ًما َوُصمًّ َِ أَْواُهْ  َجَهنَُّ  ُكلََّما َخبَْت  وقال  {97اإلسراء  –مَّ
 ً ا َرئَُوا اْلعَذَاَب َوَجعَْلنَا اْ َْقاَلَل فِي ئَْ نَاِق } هعالى أيضا وا النََّداَمةَ لَمَّ َوئََسرُّ
  { 33سبأ  –َما َكازُوا يَْعَملُوَن َهْل يُْجَلْوَن إِ َّ الَِّذيَن َكفَُروا 

في قوله  كمابه من هذا لعذاب  ليقتربوا وهذا العذاب الكبير بوابته الموت 
اْلَماَلمَِ ةُ َيْضِربُوَن ُوُجوَهُهْ  َولَْو تََرٰ  إِْ  يَتََوفَّى الَِّذيَن َكفَُروا }  هعالى

 .{  5 ا زفال –َوئَْ بَاَرُهْ  َو ُوقُوا َ ذَاَب اْلَحِريِق 
ولذل  يقول هعالى عن هذه اللحظة األار  واإلقتراب من عذاب هللا هعالى 

ولو تري إ  فل وا فال } بنزول العذاب واإلنتقا  ال ماعي بإهالك الظالمين
ً  { 51ساابأ -فااوت وئخااذوا ماان م ااان قريااب  فااي الحياااة  وأاااذ هااحالء أيضااا



إزاا }  فيه مناذراً  مكام قريب وزمام قريب قال هعالىبيذا العذاب من الدنيا 
ماان مكااام  ويااو  القيامااة يناااتي المناااتي {40النبااأ  -ئزااذرزاك   ااذاباً قريباااً 
 { 40ق -واستمع يوم ينا ي المنا ي من م ان قريب} قريب قال هعالى فيه

قبال بازمن قرياب باإهالك أمام قبلناا  قاال هعاالى  ناتي من قد وهذا المناتي 
ً } فييااا   اام  {15الحشاار - قااوا وبااال ئمااره  ا كمثاال الااذين ماان قاابله  قريبااا

} يقترب الحساب أ ر بموت النا  فارات  وجماعاات كماا فاي قولاه هعاالى 
اقترب للنال حسابه  وها  فاي قفلاة معرضاون ماا ياأتيه  مان ربها  مان 

  { 2-1 زبياء ا – كر محد  إ  استمعون وه  يلعبون  هية قلوبه  
ً عالسا  ي كل زمن دتى زماننا هذامن زمام هحالء الظالمين ف ة هكوم قريبا
 ً  { 63ا حالاب  - وماا يادرين لعال الساا ة ت اون قريباا}  لقوله هعالى أيضا

لو يعل  الاذين كفاروا حاين  }  وهو يو  قال هعالى فيه وفي قرب النار منيم
  -  ي فاااون  ااان وجاااوهه  الناااار و   ااان ظهاااوره  و  هااا  ينصااارون 

 {39ا زبياء
مكاام بيم أكار من جيانم التاي هاراهم مان وفي مردلة ما بعد الموت واقترا

بعيد ن د قوله هعالى في قو  نول أنيم تالوها فور موهيم توم إميال لقوله 
وقااو  فرعااوم فااي  { زااوح  -} ممااا خطيئاااته  ئقرقااوا فااأ خلوا زااارا هعااالى

فاي قولاه هعاالى كما س ن ا ارة س ين يعرضوم على النار غدواً وع ياً 
ا قااادواً و شااايا وياااوم القياماااة ئ خلاااوا آل } الناااار يعرضاااون  ليهااا عااانيم

علاى قادر  كال وهكذا كل ظالم فيو معيم لن ينظار{  -فر ون ئشد العذاب 
}  في قولاه هعاالى كما من بعيد مترقبة له جرمه يقترب من جينم التي همهيه
كمنياااا اساااتخبارات ه مااا  هناااا  ورأهيااام {   -إ ا رئتهااا  مااان م اااان بعياااد 

ي الحياااة الاادنيا فيااى هرصاادهم بااإذم هللا معلومااات عاان هااحالء الم اارمين فاا
وهراهم مترقبة ليم فتراهم بمعماليم فكل من عمل بالمعاصاي والكباائر فقاد 

إلى إالإذا هاب واستغفر فيخرج ملفه بمرقامه منيا برقم أعدت له ملفاً عندها 
قاال هعاالى فاي هاذه األرقاا  وتااول اإلنساام للادنيا بارقم تيوام أهل ال ناة 
رقم وتاول النار برقم وتاول ال نة أيضاً برقم قال هعاالى واروجه منيا ب



يٍن  }  هنا اِر لَِفي ِسج ِ يَن  َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ ْرقُاوَم  َوَما ئَْ َراَك َما ِسج ِ  ِكتَااَب مَّ
بِينَ  يِن  َوْيَل يَْوَمئٍِذ ل ِْلُمَ ذ ِ بُوَن بِيَْوِم الد ِ ُب بِا  الَِّذيَن يَُ ذ ِ ِه إِ َّ ُكالُّ ُمْعتَاٍد َوَما يَُ ذ ِ

ِلايَن  وقاال {  13-7المطففاين  – ئَثِيٍ  إِ َا تُتْلَٰى َ لَْيِه آيَاتُنَا قَااَل ئََسااِطيُر اْ َوَّ
 ً َكااالَّ إِنَّ ِكتَاااَب  } وتاااوليم فييااا باارقم مرقااو فااي أهاال ال نااة   هعااالى أيضااا

بُاونَ اْ َْبَراِر لَِفي ِ ل ِي ِيَن َوَما ئَْ َراَك َما ِ ل ِيُّو ْرقُاوَم يَْشاَهُدنُ اْلُمقَرَّ  – َن ِكتَاَب مَّ
 . { 21-18المطففين 

 إلى يو  القيامة .من أهل النار هذا هو دال المنظرين والغير ومنظرين  
لاادزي المهلاان لهاال ينظاارون إ  تأويلااه وهااو قيااام قااام  آل محمااد بعلمااه ا

 للظالمين :
وبذل  التمويل  {  53ا  را   -هل ينظرون إ  تأويله }  يقول تعالى

كفار اللدمار  وأمر منه هعالى هنزل مالئكة العذاب بقدرة هللا هعالى
 علييم السال  فيآل بيت النبى الذين استضعفوا   ن والمنافقينظالم الو

  آار الزمام كما سنبين .
وهو همويل سيكذب به كاير من علماء الضاللة على الرغم من أنه همويل 

بَْل َكذَّبُوا بَِما لَْ  يُِحيُطوا   } من قبل لقوله هعالى  متفرت لم يمت به أدد
ِلَن َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْ  فَازُظْر َكْيَف َكاَن  ا يَأْتِِهْ  تَأِْويلُهُ َكذَٰ بِِعْلِمِه َولَمَّ

وجمي  من  هعالى من هللالدني وهو علم {  39 يوز  –َ اقِبَةُ الظَّاِلِميَن 
قالوا من بعض وأجمعوا على جيليم ببعض آيات هللا  كذبوه هعلم بعضيم

فييا هللا أعلم وهذا علم همويل لم يمت به أدد من قبل كما اابر ربنا عز 
قُْل َهْل ِمن }  قال هعالىوجل لذل  يقول هنا هل يستوي هذا م  هحالء 

ِ ئَفَ  ُ يَْهِدي ِلْلَحق  ِ قُِل َّللاَّ ن يَْهِدي إِلَى اْلَحق  ِ ُشَرَكامُِ   مَّ َمن يَْهِدي إِلَى اْلَحق 
ي إِ َّ ئَن يُْهَدٰ  فََما لَُ ْ  َكْيَف تَْحُ ُموَن  ن  َّ يَِهد ِ  –ئََحقُّ ئَن يُتَّبََع ئَمَّ

  { 35يوز 
وهذا هو التأويل الذي قال تعالى فيه ئزه تأويل لحقامق في القرآن ال ري   

رئي الذي ئخفى زساها القوم جيالً بعد جيل من التحريفات والتقليد وال
هل ينظرون إ  تأويله حقامق كثير  زساها المسلمين قال تعالى لذلن  } 



يوم يأتى تأويله يقول الذين زسون من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ئو زر  فنعمل قير الذ  كنا زعمل قد 

 وهنا الدس { 53ا  را   - خسروا ئزفسه  وضل  نه  ماكازوا يفترون
فييا تليل على أفيا  مغلوطة عن أهل } قد جاءت رسل ربنا بالحق { 

الكتاب ستك ف أيضاً ودقائر أافتيا كتبيم وأافاها علماؤهم عن عمد 
 وهم يعلموم .

الذ  أجمل فى  والظالمين هالك  لنعلم ما هو سبب في كتاب هللا هعالى 
كلمة همويل أنيا رت األمر  يقول هعالى فى بيام معنى, هذه الكلمة الرهيبة 

دال اإلاتالف بين األمة وأئمة أهل بيتيا ودال اإلاتالف إلى هللا هعالى 
في أي هنازو البد ورت األمر إلى هللا هعالى ورسوله ليحكم في هذا 

يأيها الذين آمنوا ئطيعوا هللا وئطيعوا }  فقالاإلاتالف كما في قوله هعالى 
تناَ ت  فى شيء فر ون إلى هللا الرسول وئولى ا مر من   فإن 

 –والرسول إن كنت  تؤمنون باهلل واليوم اقخر  لن خيُر وئحسن تأويالً 
 { النساء
)"  لن خير وئحسن تأويال "(  لفيم ا ية البد وأم نبين معنى كلمة وهنا 

 وأين ورتت هذه الكلمات في كتاب هللا هعالى لنعلم اير التمويالت :
  }  لن خير {لفس 
} ولو ئزه  قالوا سمعنا وئطعنا ل ان خيراً ت لفس اير في قوله هعالى ور
والسم  و الناعة هلل هعالى ورسوله هنا فييما الخير { 46النساء  –له  

وبالتالي رت األمر هلل هعالى ورسوله دال اإلاتالف ايرو وأدسن همويالً 
 كما أابرت األية الكريمة .

 
 (  ئحسن) وئما 
)  ورسوله فى دالة التنازو كما أم لفسهعالى هللا  هو رت األمر إلى 
وئتبعوا ئحسن ما ئزلل }ورت على كتاب هللا في قوله هعالى  " (ئحسن"

)هللا زلل ئحسن الحديي كتابًا  وقوله هعالىاللمر(  -إلي   من رب   



َل ئَْحَسَن اْلَحِديِي ِكتَابً }  وقوله هعالى . {  23اللمر -متشابهاً  ُ زَلَّ ا َّللاَّ
ثَازَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُ  الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْ  ثُ َّ تَِليُن ُجلُوُ ُهْ   تََشابًِها مَّ مُّ

 ِ ِ يَْهِدي بِِه َمن يََشاُء  َوقُلُوبُُهْ  إِلَٰى ِ ْكِر َّللاَّ ِلَن ُهَد  َّللاَّ َٰ   ُ َوَمن يُْضِلِل َّللاَّ
 {  23اللمر  –فََما لَهُ ِمْن َهاٍ  

 الكريم يكوم على ذل  أدسن التمويالت هو رت األمر إلى هللا وهو القرآمف
بقرينة ليا  فا ية هبين  أنزل إلينا من ربنا  أدسن الحديث وأدسن ما

والكلمة هبين بقرينتيا لبيام مرات هللا هبارك وهعالى ولذل  قال هعالى في 
وهوضح  ضادتى يبين بعضه بع} كتاباً متشابهاً {  القرآم الكريم أنه

هو بيام هللا ليذه ا يات وليس و هذا  وااصه ومفصله وعامه م مله
 –  فَِإ َا قََرئْزَانُ فَاتَّبِْع قُْرآزَهُ ثُ َّ إِنَّ َ لَْينَا بَيَازَهُ }  كما في قوله هعالى غيره

 م يمهي البيام لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسنته  {  19-18القيامة 
بَ ئَزَلْلنَا َ لَْيَن ٱ َوَما}  قال هعالى َوُهًد  فِيِه  ْختََلفُواْ ٱ لَِّذ ٱإِ َّ ِلتُبَي َِن لَُهُ   ْلِ تَٰ

 { 64النحل  –يُْؤِمنُوَن  َوَرْحَمةً ل ِقَْومٍ 
ث  يأتي  ور ئولي ا مر واختال  ا مة فيه  من ه  فقيل ه  ئي حاك  

 هو ئولي ئمر ول ن وجدزا في بيان 
 ) ئولي ا مر(

اللمر  –} وئمرت  ن ئكون من المسلمين  في قوله هعالى (ئمر) لفس ورت
12 } 

ي الحاكم البد و أم يكوم من المسلمين ويتصف بالعدل والعدل في لوبالتا
الشور   –} وئمرت   دل بين   هللا ربنا ورب    كتاب هللا لقوله هعالى

قد أذهب وفي كتاب هللا هعالى الحكم العدل بين النا  بين أنه هعالى  {15
} إزما الرجس عن أهل اليبت وطيرهم هنييرا ليذه الميمة قال هعالى 

 ا حلاب {  –يريد هللا ليذهب  ن   الرج  ئهل البيت ويطهرك  تطهيرا 
كما  أم أهل بيت النبي أهليم هللا هعالى لفيم غوامض الودي بنيارة  

 }   يمسه إ  المطرون {  انسابيم ولقوله هعالى



 مسيم وآبائيم النير الذين غور معانيه إل المنيروم الذين أ  اليدرك  
ً وآل إبراهي  وآل  مران }  قال هعالى فييم  –إن هللا اصطفى آ م وزوحا

] وذل  ما كتبه  { لى العالمين  وآل محمد} ومن المننقى{   آل  مران
ابو ديام هل  القراءة "أورت  ابن مسعوت في مصحفه وقراءهه و

وبالتالي هم  [ 435صفحة  2سيه البحر المحيط ال زء في هف "التوديدي
محهلوم للحكم بالعدل ولفيم غوامض النصوص واألمور وهو منصب 

 رفي  يحتاج بصيرة أكار من غيرهم لتدبير شحوم المسلمين 
علييم السال  أوال إال أئمة أهل البيت فال يليم التمويل الصواب اال هحالء 

في قوله صلى هللا عليه وآله ] واهقوا هللا أوالً  م األهقى فاألهقى كما 
يليمه هللا إليا  وفيمه ب.وعن غور معناه ويعلمكم هللا " ... الحديث [ 

ً لدنيا لألئمة من أهل بيت النبي ور ة العلم النبوي المحمدي  هعالى بعلما
  المليمين من هللا هعالى الفيم الحقيقي لكتاب هللا وغوامضه

م أئمة أهل البيت هم المقصوتوم من ا ية في وفي األداتيث ما يحكد أ
قال: سملت أبا عبد هللا )عليه السال ( عن قول هللا عز وجل * )أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول  أبي بصير عن]

فقلت له: إم (  "والحسين )علييما السال  والحسن علي بن أبي طالب في وأولي األمر منكم( * فقال: " نزلت
 ه لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب هللا عز وجل؟النا  يقولوم فما ل

ولم يسم هللا ليم  ال ا وال أربعا  الصالة نزلت عليه( رسول هللا )صلى هللا عليه وآله قال: فقال: " قولوا ليم إم
ولم يسم ليم من كل  الزكاة هو الذي فسر ذل  ليم، ونزلت عليه  صلى هللا عليه وآله رسول هللا  دتى كام
فلم يقل  الحن هو الذي فسر ذل  ليم، ونزل  صلى هللا عليه وآله رسول هللا  رهما ترهم دتى كامأربعين ت

هو الذي فسر ذل  ليم، ونزلت * )أطيعوا هللا  صلى هللا عليه وآله رسول هللا  ليم: طوفوا أسبوعا دتى كام

ل فنزلت في علي والحسن والحسين وقال رسو *(وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم
هللا صلى هللا عليه وآله : أوصيكم بكتاب هللا وأهل بيتي إني سملت هللا أم 

كنز العمال ج –ال يفر  بينيما دتى يورهما على الحوض فمعناني ذل  
والنبراني  110ص 9& م م  الزوائد للروياني ج 139ص  15

األوسط وقال رجاله رجال الصحيح & شواهد التنزيل للحكا  الحسكاني 
 [ .191ص   1ج 
بالتالي رت األمر إأل  أولي األمر وهم أئمة أهل بيت النبي هو األصح  و 

 ورت الحكم هلل هعالى ورسوله دال اإلاتالف معيم في دكميم أو واليتيم .



قال علييما السال   والخضر سيدنا موسىوعن العلم اللدني في قصة 
ً } هعالى  { ال هف  - وآتينان من لدزا  لما

نبي  علمار  السفينة ولم ي م الصبى وهد  السور  م بناه  وبيذا العلم قتل
التي هصل هللا موسى عليه السال  ما الذ  تفعه لفعل هذه األفاعيل 

سأزبئن بتأويل مال  }  لمستو  ال ريمة في ظاهر األمر وأايراً قال له
الخفية التي وعندما شرل له األسباب  {78ال هف -تستطع  ليه صبراً 

الغالمين  وكنزعند الكبر ت النفل الذ  سيرهر والديه فسا ي يليا من
والمل  المغتصب للسفن اليتيمين الذي دصلوا عليه بصالل والدييما  

ال يدة فخر  ليما السفية بصالديما دتى ال يغتصبيا هذا المل    م قال 
 . { 82ال هف - لن تأويل مال  تستطع قليه صبراً } له علييما السال  
وما هو الخضر عليه السال  جعله ير  المكتوب فى اللول  ومن المحكد أم

  كائن ال يعلمه نبي هللا موسى عليه السال  .
 الرساال و وبالتااالي هناااك علاام ظاااهر وعلاام ببااواطن األمااور ال يعلمااه إال

ماان أهال بيات النباي ابااراء هاذا القارآم وهااذا األئماة األوصاياء  األنبيااء و
 { 59الفرقان  –حمن فاسأل به خبيرا } الر الدين الذين قال هعالى فييم

] ساالوزي قباال ئن  ولااذل  كااام يقااول أمياار المااحمنين علااي )عليااه السااال ( 
  تفقدوزي فإزي ئ ل  بطرق السماء ئكثر من طرق ا رض[ 

  
  

]  ، من وجه آار وأارجه عبد الرزا  .... : ( سورة والذاريات ) : قوله -
يخنب ، وهو يقول : سلوني فوهللا عن أبي النفيل ، قال : شيدت عليا وهو 

ال هسملوني عن سيكوم إلى يو  القيامة اال دد تكم به وسلوني عن كتاب هللا 
فوهللا ما من آية اال وأنا أعلم أبليل أنزلت أ  بنيار أ  في سيل أ  في 

فقال ابن الكواء : وأنا بينه وبين علي وهو الفي ، فقال :  ، جبل
اَوالذِاِريَاِت ذَْروً  } ما 1الذاريات :  )   فذكر ماله ، وقال فيه : ويل  سل  { ( 

مرفوو  هفقيا وال هسمل هعنتا وفيه سحاله عن أشياء غير هذا وله شاهد
فتح الباري شرل ابن د ر  –أارجه البزار ، وابن مرتويه بسند لين 

[  459ص  8العسقالني كتاب هفسيرالقرآم سورة والنور ج   .، عن   



   
،  نا : أبو نعيم ،  نا : بسا  الصيرفي ،داز  الغفاري   أبو النفيل ] عن   

( قا  ، فقال : سلوني قبل ليه السال عامر بن وا لة ، قال : سمعت عليا )ع
الِِذيَن } } ، فقا  ابن الكواء ، فقال : من أم هفقدوني ، ولن هسملوا بعدي مالي

ُيْم تَاَر اْلبََوارِ بَدِلُوا نِْعَمَت ِاِ ُكْفًرا َوأََدلُّوا قَْومَ  28إبراهيم :  )  قال :  { ( 
الِِذيَن َضِل َسْعيُُيْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم  } منافقوا قري  ، قال : فمن

الحاكم  -الكيف :   هذا دديث صحيح عال   ) يَْحَسبُوَم أَنُِيْم يُْحِسنُوَم ُصْنعًا
التفسير سورة أبراهيم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين كتاب 

[  352ص  2ج  28ا ية  . 

  
  

عن أبي المعتمر مسلم بن أو  ، وجارية بن قدامه السعدي أنيما دضرا ]   
علي بن أبي طالب يخنب ، وهو يقول : سلوني قبل أم هفقدوني فإني ال 

كنز العمال في سنن األقوال  –أسمل عن شيء توم العرش اال أابرت عنه 
[  165ددي رقم ص  13ي اليندي ج واألفعال للمتق  

 
هذا من العلم اللدني الذي وهبه هللا هعالى   اإلما  علي عليه السال  وبماا  و

دصاال عليااه ماان رسااول هللا صاالى هللا عليااه وآلااه بمذنااه الواعيااة فااي قولااه 
عباد هللا بان الزبيار، قاال: ]عان  {12الحاقة  –} وتعيها ئ ن وا ية  هعالى

قال: سمعت بَُريادة يقاول: سامعت رساول هللا صالى   ني عبد هللا بن رستم،
؛ إِم هللاَ أَمَرنِي أْم أُْتنِيَاَ  َوال أُْقِصايََ ،  : " يا َعليُّ هللا عليه وسلم يقول لعلي 
وأْم أَُعل َِمَ  وأْم هَعي، وَدرٌّ على هللاِ أْم هَِعي"، قال: فنـزلت ) َوهَِعيََياا أُذُم  

 .هفسير النبري [  -َواِعيَة  (.
قال الذي  ندن  لا  مان ال تااب ئزاا  }في العل  اللدزي يقول تعالى ئيضاً و 

   {النمل  -آتين به قبل ئن تقوم من مقامن
 - أبي سعيد الخدريوهنا يقول صلى هللا  ليه وآله في بيان هذن اقية ]  

عن هذه  رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال: )سملت -رضي هللا عنه 
ساااليمام بااان  عناااده علااام مااان الكتااااب قاااال: ذاك وزيااار أاااايا ياااة الاااذي 



علييما السال  وسملته عن قول هللا عز وجل: قل كفى باهلل شييدا بيني  تاوت
وبيااانكم ومااان عناااده علااام الكتااااب قاااال صااالى هللا علياااه وآلاااه وسااالم: ذاك 

يناابي  الماوتة للقنادوزي الحنفاي  -  علي بان أباي طالاب علياه الساال  أاي
 [103ص  30الباب 

أ  همويل هنزل مالئكة " هل ينظرون إ  تأويله "  وعلى ذل  يكوم معنى
هعااالى بعلاام ماان الكتاااب وهموياال داار يعلاام النااا  أساارار عاان ماان عنااد هللا 

كتاب ربيم وأمور ال يعلمونيا هكوم سبباً في نيضاتيم وربفعاة شامنيم فاي 
  الدنيا وا ارة .

   ى إما :وئما تأو ت قير الذين اصطفاه  هللا تعالى فه
 
 تأويل خاطىء متعمد إبتغاء هو  ح ام كل  صر وكالهما فى النار . ( ئ

 ئو تأويل خطئ قير متعمد  ن جهل   ( ب

 ب ( والصنف الثالي وهو :
تعالى هللا كتاب ض( تأويل ئتباع مدرسة آل بيت النبى الذين إتبعوا 

وتولون سبحازه وتعالى حق  ةتوزفذوا وصيصلى هللا  ليه وآله ورسوله 
 . يته و 

لديااه علاام هعبياار الرؤيااا وهموياال عليااه السااال  وعلااى ذلاا  ساايكوم القااائم 
النقنااو الاودي  النصوص ويليميا منامياً من هللا هبارك وهعالى بعلم لدني

وعلاى  لنفساه هللا هعاالى  فيصاننعه    بعد رسول هللا صلى هللا علياه وآلاه 
تأويااال  وكاااذلن يجتبياان رباان ويعلماان ماان}  قااال هعااالى عينااه عزوجاال 

ا حا يااي وياات  زعمتااه  لياان كمااا ئتمهااا  لااى ئبوياان ماان قباال إبااراهي  
 .  { 6يوسف -وإسحاق ويعقوب 

وبعد هذا العلم باألداتيث التى هى السنن الربانية فاى هاالك األمام الساالفة 
فأتبعناااا بعضاااه  بعضااااً }وذلااا  ألم لفاااس أداتياااث ورت فاااى قولاااه هعاااالى 

ومن هناا يتباين لناا أم {  19اسبأ - وجعلناه  احا يي وملقناه  كل مملق
القارآم   بعلماً لدنياً من اااللمه علم التارخ واباياه وأسراره يليهللا هعالى 



ومن االل هذه القراءة التاريخياة ال يادة  النبوية المنيرة  السنةالكريم  م 
ورجالاه وذلا  ألم لفاس أداتياث  يعلمه أدد عن التاريخ  يعلم بإذم هللا ماال

وإ  ئسر النباى  } ألداتيث السرية بين إ نين كما فى قوله هعالىمهى على اه
 ً وقااال هعااالى عاان هاااريخ األنبياااء  { 3التحااري  - إلااى بعااض ئَواجااه حااديثا
ماكان حاديثاً يفتار  ول ان تصاديق الاذ  باين }والمرسلين واألمم الغابرة 

 . {111يوسف - يديه
وهو الوهبي و لعلم اللدنى يتعلم باعليه السال  وهنا نكوم قد أ بتنا أم القائم 

مان  الناا أكاار  الاذين قدسايمأسرار التاريخ ورجالاه فيدرك  معاً  الكسبي
ونسابوا  وأهال بيتاه علاييم الساال   صلى هللا عليه  توم هللا هعالى ورسوله

صلى هللا كل هل  المناقب والمدائح لرجال ماكانوا إال محاربين لرسول هللا 
كال المكاذوبات و إلى اإلسال  باللسام والسنام ألهل بيته  يموقتلعليه وآله 

المساالمين دتااى ارجاات  ن اارت زوراً علااى اإلسااال  وماان عقائااد فاساادة 
} وه  يحسبون ئزه   تاع  كترجمة درفية لما ذكره هذا السلف الصالح 

بما زات من كراهية العالم للمسالمين بغيار دار ال هف {  –يحسنون صنعا 
ال ار  القدرية الذين ينسبوم الخير إلاى هللا و وأشر األقوال العقائدية قول  

فَااِإْن } فلااو جاهااد الرجاال وأصااابه مكااروه فااى ساابيل هللا قااالوا  ماان النااا  
عَُهْ  َشِهيًدا  ُ َ لَيَّ إِْ  لَْ  ئَُكن مَّ ِصيبَةَ قَاَل قَْد ئَْزعََ  َّللاَّ   72النساء  –ئََصابَتُْ   مُّ

وزاوا يادرك   الماوت ولاو كنات  فاى ئينماا ت  }  وهنا يقول هللا هعاالى ليام {
بااروض مشاايد  وإن تصاابه  حساانة يقولااوا هااذن ماان  نااد هللا وإن تصاابه  
ساايئة يقولااوا هااذن ماان  ناادك قاال كاال ماان  نااد هللا فمااال هااؤ ء القااوم 

 ً  .{ 78النساء -  ي ا ون يفقهون حديثا
عان ال ياات فاي وعلى ذلا  ارجات مان جعباة القدرياة أراء مابناة لالماة 

 هعاالى ونصارهه  عان تيان هللا كلماة هللا هعاالى فانحرفات األماةسبيل إعالء 
فقتلاوهم واساتبادوا تماائيم  الملل على المسالمين األمم و كل وهذا ما جرأ 

هباايعتم  إذا" ] كما قال صلى هللا عليه وآله  شرقا وغرباً ودتى في أفريقيا 
سلط هللاُ عليكم  وهركتم ال ياتَ  بالزروِ  ورضيتم بالِعينِة وأاذهم أذناَب البقرِ 



( وأبو 4987رواه أدمد )  - ". هرجعوا إلى تينِكم شيء  دتى ذاُلا ال ينزُعه
 [ . )3462تاوت )

فتقطعاوا } ا وهحت هذه الدعوة هفرقت األمة لفر  وأدزاب قال هعالى فيه 
فيقااو   {53المؤمنااون -ئمااره  بياانه  َبااراً كاال حاالب بمااا لااديه  فرحااون 

فااى وقتلااة هقااديس فاسااقين  ائاال ماان ال يالااة والقااائم وسااط هااذا الخضاام الي
 اليعلموم عنيم شيئاً إالأوهموا العالم أنيم م اهدين وفاهحين وهم  التاريخ 

القليااال جاااداً مختااازل فاااي أنيااام كاااانوا م اهااادين أوسااالف صاااالح أو هاااذه   
 أنيام أوليااء اإلطراءات اللفظية ال وفاء إال من سف   تمااء  فقاط وزعماوا

فخرجاوا بوالياة  د نكاية وكراهية في النبي وأهل بيتاه إما جيالً أو عن عم
علااييم وآل بيتااه صاالى هللا عليااه ورسااوله  هعااالى واليااة هللا هااحالء علااى 

فرصادهيم جيانم مان بعياد  {وه  يحسبون ئزها  يحسانون صانعا } السال  
وهى هر  قتليم ألهل بيت نبييم فبدأت دياهيم هقترب من العقاب هادري ياً 

)علااييم  دعوة إلااى واليااة آل بياات النبااوةالااوسااط هااحالء بفيقااو  كمااا بينااا 
لغيار أهال وهكاوم تعاوة غريباة وساط هاحالء المقدساين الماوالين  السال ( 

بيت النبي )علييم السال ( بين ال يال والعناات فتكاوم تعاوة غريباة منكاره 
 -فاارتقبه  واصاطبر ياوم ياد و الادا ى إلاى شايىء ز ار} قال هعالى فييا 

  {القمر 
يس معناى ذلا  تعاوة منكاره بال تعاوة فيياا شا  وديارة وهاو أول ونكر ل

طرير اإليمام والماال على ذل  لبيام المعنى تاول إاوة نباي هللا يوساف 
} وجااء إخاو  يوساف فادخلوا  لياه فعارفه   عليه وقوله هعاالى  فاي ذلا 

وقاال هعاالى عان سايدنا إباراهيم وتااول {  58يوسف  –وه  له من رون 
} إ   خلاوا  لياه فقاالوا ساالماً  و ال يعرفيم وي ا  فاييمالمالئكة عليه وه

 { . 25الذاريات  –قال سالم قوم من رون 
ونكره استود  منه ونفار وأصال ذلا  ال يال ونكار ال ايئ استود ات ] 

منه النفو   ونكر ال ايئ غيار شاكله وأنكاره : جيلاه إذا وجاده علاى غيار 
 قاال هعاالى ف والاراء [مع م الفاظ القرآم باب النوم فصل الكا –ماعيده 



النمال  –} ز روا لها  رشها لنعل  ئتهدتي ئم ت اون مان الاذين   يهتادون 
فااارتقبه  واصااطبر يااوم يااد و الاادا ى إلااى شاايىء }  وبالتااالي هنااا{  41
أي أم هاذا ال ايئ ال دياد هاو همصايل الادين وإزاداة البادو   {القمار  -ز ر

كوم زل  زمام رجوو والمنكرات عنه دتى هكوم تعوهه غريبة منكره وي
في دديث رسول هللا صلى هللا علياه وآلاه  الدين غريباً كما بدأ في الحديث 

بادأ اإلساال   : عن النبي صالى هللا علياه وآلاه  أناه قاال عن أبي هريرة  ]:
قيال: يااا رساول هللا  ماان   غريبااً وسايعوت غريباااً كماا بادأ فنااوبى للغربااء

يصلحوم  : ، وفي اللفس ا ارالنا الغرباء؟ قال: الذين يصلحوم إذا فسد 
، وفاي لفاس هم النزاو مان القبائال: ، وفي لفس آارما أفسد النا  من سنتي

داديث صاحيح رواه  .هم أنا  صاالحوم قليال فاي أناا  ساوء كايار: آار
 مسلم  [ . 

 
وئزاه لماا قاام  باد هللا } األول كام النبي صلى هللا عليه وآله وهنا الداعى 

كما بينا يعوت  وفي آار الزمام {الجن  - ون  ليه لبداً يد وه  كا وا ي وز
بدأ غريباً وسيعوت غريبااً كماا  ]  وقلنا من ذي قبل  االسال  غريباً كما بدأ 

 .[  بدأ "
آاار الزماام وعوتة الدين غريبااً باالعلم اللادنى الاذ  يحهااه قاائم آل محماد  

 { 53ْاألعراف -يله هل ينظروم إال هموكما بينا أنه همويل قال هعالى فيه } 
وكما بينا أنيا تعوة غريبة كماا قاال رساول هللا صالى هللا علياه وآلاه وكماا 

"أنه يامهى باممر جدياد وكتااب جدياد فياه قضااء ] قال االئمة علييم السال   
ماان كتاااب ب ااارة اإلسااال  لحياادر الكاااظمي طبعااة   -علااى العاارب شااديد 

 [ .لبنام" 
 فى كتاب ناور األبصاار لل ابلن ى ويقول ال افعى والسيوطى ردميما هللا

[ "أنااه بإمكانااه إسااتخراج األدكااا  ماان القاارآم بغياار إدتياااج ماان الساانة "] 
حيح مان الساقيم صاال بياا بياام دقيقاة وبيذه الكتاب التاي يامهي بياا يباين ام

فاي  ويكوم النصر بيذا العم اللدني الذي لم يحهاه أدداً من قبل لقولاه هعاالى



اا يَاأْتِِهْ  } تمويل هكذيب المنافقن ليذا ال بَْل َكذَّبُوا بَِماا لَاْ  يُِحيُطاوا بِِعْلِماِه َولَمَّ
ِلَن َكااذََّب الَّااِذيَن ِماان قَااْبِلِهْ  فَااازُظْر َكْيااَف َكاااَن َ اقِبَااةُ الظَّاااِلِميَن  تَأِْويلُااهُ   –َكااذَٰ
هال ينظارون } وبتكذيبيم للتمويل المنتظر الذي قال هعالى فيه { 39يوز  

يكوم فاي هكاذيبيم هالكيام ونازول المالئكاة باممر   {ا  را   إ  تأويله ا
 هللا هعالى كما في قوله هعالى 

ااَن اْلغََماااِم َواْلَماَلمَِ ااةُ َوقُِضااَي }   ُ فِااي ُظلَااٍل م ِ َهااْل يَنُظااُروَن إِ َّ ئَن يَااأْتِيَُهُ  َّللاَّ
ِ تُْرَجُع اْ ُُموُر  ۚ  اْ َْمُر   {  210القر   –َوإِلَى َّللاَّ
 
فاي مواضا  هباين أناه بساب  هاذا اللفاس ورت {هل ينظرون }ي بيام لفس وف

ويلقاى هللا هعاالى الصايحة علاى باممر هللا هعاال هذا التمويال هنازل المالئكاة 
هل ينظرون إ  ئن تأتيه  المالم ة ئو ياأتي } الظالمين كما في قوله هعالى 

  ربان ئو ياأتي بعااض آياات رباان ياوم تاأتي بعااض آياات رباان   ينفاع زفاا
زتظاروا إزاا ا إيمازها ل  ت ن آمنات مان قبال ئو كسابت قاي إيمازهاا خيراقال

 . { 158منتظرون اا زعام 
ولم يقل آيات ربا  وذلا   }بعض آيات ربن{وهنا قوله هعالى بدقة متناهية 

ألم لفس بعض يبين أم ا يات البينات بيذا التمويال ساتبين أمار كفار األماة 
الالبيات وقاتليم كماا فعال صاياينة اليياوت ببعض ما أنزل هللا هعالى فاي أهل

ان } في قوله هعالى  انُ   م ِ ُؤَ ِء تَْقتُلُوَن ئَزفَُسُ ْ  َوتُْخِرُجوَن فَِريقًا م ِ ثُ َّ ئَزتُْ  َهٰ
ثِْ  َواْلعُااْدَواِن َوإِن يَااأْتُوُكْ  ئَُساااَرٰ  تُفَاااُ وُهْ   ِ يَاااِرِهْ  تََظاااَهُروَن َ لَااْيِه  بِاااإْلِ

مَ  ئَفَتُْؤِمنُاوَن بِابَْعِض اْلِ تَااِب َوتَْ فُاُروَن بِابَْعٍض   َ لَاْيُ ْ  إِْخاَراُجُهْ   َوُهَو ُمَحرَّ
ْزيَا َويَااْوَم اْلِقيَاَمااِة  ِلااَن ِماانُ ْ  إِ َّ ِخااْلَي فِااي اْلَحيَاااِ  الاادُّ فََمااا َجااَلاُء َماان يَْفعَااُل  َٰ

ُ بِغَافٍِل  َ  ا تَْعَملُوَن يَُر ُّوَن إِلَٰى ئََشد ِ اْلعَذَاِب َوَما َّللاَّ وبالتالي { 85البقر   –مَّ
وهو بعض مما أنزله هللا هعاالى  بعض آيات رب  بيام لحر أهل بيت النبي

رفضااه المنااافقوم فياام يعلمااوم أم أهاال البياات أماار هللا بمااوتهيم فيااوتوم 
وينزلاااوم علاااى دكااام غيااارهم ويعلماااوم أم هللا قاااد أذهاااب الااارجس عااانيم 

صاوب وصاحح بقاتليم أناه همويال  فتركوهم وهولاوا غيارهم بال ومانيم مان



قااد دااذر هللا هعااالى صااائب واروجااا علااى إمااا  زمااانيم زوراً وبيتاناااً و 
َوئَِن اْحُ   بَْينَُه  بَِما ئَزَلَل } رسوله أم يفتنوه عن هذا األمر في قوله هعالى 

َّبِاْع ئَْهااَواَءُهْ  َواْحاذَْرُهْ  ئَن يَْفتِنُااوَك َ ان بَْعااِض َماا  ُ َوَ  تَت ُ إِلَْيااَن َّللاَّ  ئَزااَلَل َّللاَّ
ُ ئَن يُِصا اَن يبَُه  بِابَْعِض  ُزُاوبِِهْ  فَِإن تََولَّْوا فَاْ لَْ  ئَزََّما يُِرياُد َّللاَّ َوإِنَّ َكثِياًرا م ِ

ِ ُحْ ًماا ل ِقَاْوٍم  النَّاِل لَفَاِسقُوَن  ئَفَُحْ َ  اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُاوَن َوَماْن ئَْحَساُن ِماَن َّللاَّ
  {50-49المامد   –يُوقِنُوَن 

وهنا بعضاً ممن هولوا أهل بيات النباي علاييم الساال  قاتليم الابعض ا اار 
كفراً وفي ذل  فتناة جعلياا هللا هعاالى بينيماا لايعلم الماحمن مان الكاافر قاال 

 {  20الفرقان  –} وجعلنا بعض   لبعض فتنة ئتصبرون  هعالى
النبااي )علااييم وباهااالي بعااض آيااات رباا  التااي نزلاات فااي واليااة أهاال بياات 

 السال (
 وأما :

 بعض آيات ربن{}
 :آيات هللا تعالى ستة 

} تلن آياات هللا زتلوهاا  ليان آيات متلوه في كتاب هللا قال هعالى فييا  (1)
 {6الجاثية  –بالحق 

آيااات م اااهدة بااالعين فااي السااماء واألرض فااي كتاااب الكااوم يقرأهااا  (2)
إِنَّ فِاي َخْلاِق  }يا اإلنسام بعقله وبصيرهه أم للكوم إليا قال هعالى في

ُوِلاي اْ َْلبَااِب  - السََّماَواِت َواْ َْرِض َواْختاَِلِ  اللَّْيِل َوالنََّهاِر َقيَااٍت   ِ
 { 190آل  مران 

} ساانريه  آياتنااا فااي اقفاااق وفااي آيااات مسااتقبلية قااال هعااالى فييااا  (3)
  { 53فصلت  –ئزفسه  حتى يتبين له  ئزه الحق 

ا بيااده لفتنااة النااا  وهنااويعيم لااه قااال يصاانعيآيااات يخلقيااا اإلنسااام و (4)
} ئتبنااون ب اال ريااع آيااة تعبثااون وتتخااذون ومصااازع لعل اا  هعااالى 

  الشعراء { –تخلو ون 



آيات أياد هللا هباارك وهعاالى بياا أنبيائاه ولان هتكارر ببعااة رساول هللا  (5)
} وماا صلى هللا عليه وآله ولتفرت مع ازة القارآم الكاريم قاال هعاالى 

ومان اإلساراء {  –باقيات إ  ئن كذب بهاا ا ولاون  منعنا ئن زرسل
}وياقوم هذن زاقة هللا ل    هذه ا يات ناقة صالح التي قال هعالى فييا

 { 64هو   –آية فذروها تأكل في ئرض هللا 

يخافوم العاذاب األلايم  مساكن اللذين ظلموا هركيا هللا هعالى آية للذين (6)
الذاريات  –خافون العذاب ا لي  وتركنا فيها آية للذين ي}  قال هعالى

37 } 
يوم تأتي بعض آيات ربان   ينفاع زفا  إيمازهاا لا  ومن هنا قال هعالى } 

زتظاروا إزاا منتظارون ا قال إيمازهاا خيارا فاى ت ن آمنت من قبل ئو كسابت
{ هو زوع من آيات هللا تعالى المتلاون  ون ا زاواع ا خار   158اا زعام 

ياد  وزاصار  مان زالول مالم اة للعاذاب  ول والتي سيظهر منها آيات مؤ
مر  من بعد موت رسول هللا صلى هللا  ليه وآله وهذا التأويل قاال تعاالى 

  { كما بينا54ا  را   –فيه } هل ينظرون إ  تأويله 
َواْلُمْرَساااَلِت ُ ْرفًااا فَاْلعَاِصاافَاِت َ ْصاافًا } وهناازل مالئكااة قااال هعااالى فييااا 

ا  فَاْلفَاِرقَاااِت فَْرقًااا فَاْلُمْلِقيَاااِت ِ ْكااًرا ُ ااْذًرا ئَْو زُااْذًرا إِزََّمااا َوالنَّاِشااَراِت زَْشاارً 
 { 7-1المرسالت  تُوَ ُدوَن لََواقَِع 

 وقال تعالى في تلن المالم ة و  مها  ئيضاً 
بِينَ }   بُوَن ازَطِلقُا َوْيَل يَْوَمئٍِذ ل ِْلُمَ ذ ِ وا إِلَاٰى ِظال ٍ ازَطِلقُوا إِلَٰى َماا ُكناتُ  بِاِه تَُ اذ ِ

 َّ َظِلياٍل َوَ  يُْغنِاي ِماَن اللََّهاِب إِزََّهاا تَْرِماي بَِشاَرٍر َكاْلقَْصاِر  ِ ي ثاََلِ  ُشعٍَب 
ذَا يَْوُم َ  يَنِطقُاوَن َوَ  يُاْؤ َُن لَُهاْ   َكأَزَّهُ ِجَمالََت ُصْفرَ  بِيَن َهٰ َوْيَل يَْوَمئٍِذ ل ِْلُمَ ذ ِ

اذَا يَاْوُم اْلفَْصاِل َوْيَل يَ  فَيَْعتَِذُروَن  بِيَن َهٰ ْلُمَ اذ ِ ِلايَن فَاِإن ْوَمئِاٍذ ل ِ َجَمْعنَااُكْ  َواْ َوَّ
بِيَن َكاَن لَ   { 40 -29المرسالت  -ُ ْ  َكْيَد فَِ يُدوِن َوْيَل يَْوَمئٍِذ ل ِْلُمَ ذ ِ

لاوكره  لفاتح العاالم وظياور تيان اإلساال  علاى الادين كلاه و وهنا اإلنتظار
ويقولون متى هذا الفاتح إن كنات  صاا قين قال ياوم }  لىالكافروم قال هعا



الفتح  ينفع الذين كفروا إيمازه  و ه  ينظارون فاأ رض  انه  وازتظار 
 . {30-28إزه  منتظرون ا السجد  

وهنااا ياامهي النصاار والغلبااة إن اااء هللا بساابب هااذا التموياال الااذي هااو بماابااة 
,ارات ليام النصار بادين  ةهعاالى لياذه الميما م هللاإاتيار إليي لمن إصنفاه

 هللا الذي ارهضاه ليم قال هعالى 
ااِلَحاِت لَيَْساتَْخِلفَنَُّهْ  فِاي اْ َْرِض }  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمانُ ْ  َوَ ِملُاوا الصَّ َوَ َد َّللاَّ

اانَنَّ لَُهااْ  ِ ياانَُهُ  الَّااِذي اْرتََضااٰى لَ  ُهااْ  َكَمااا اْسااتَْخلََف الَّااِذيَن ِماان قَااْبِلِهْ  َولَيَُم  ِ
ن بَْعِد َخْوفِِهْ  ئَْمنًاا  لَنَُّه  م ِ يَْعبُاُدوزَنِي َ  يُْشاِرُكوَن بِاي َشاْيئًا َوَمان َكفَاَر َولَيُبَد ِ
ئَِن ُهُ  اْلفَاِسقُوَن  ِلَن فَأُولَٰ  {  55النور  –بَْعَد  َٰ

في هذا الازمن بعاد الكافروم والمنافقوم  للمسلمين ولوكره ويمهي التمكين 
وهكوم اب والعرب لخروجيم على هل  الوالية هلل الحر  هالك أكار األعر

هال ينظارون إ  : } هعاالى  فاي قولاهكماا  بظلميم ى الذين ظلموا الكرة عل
ئن تااأتيه  المالم ااة ئو يااأتي ئماار رباان كااذلن فعاال الااذين ماان قاابله  ومااا 

 { .33 النحل – ظلمه  هللا ول ن كازوا ئزفسه  يظلمون
هال }  هعاالى قولاه الكفار كماا فاي   هال الظلاموهذه آية فييا ب ارة بياالك أ

 - ينظرون إ  ئن يأتيه  هللا في ظلال مان الغماام والمالم اة وقضاى ا مار 
وهنا عالمة إنتصاار القاائم غماماة هامهى عناد دروباه وهللا  . { 210البقر  

رساول هللا"صالى هللا  يحاد  فاي زمان أعلم أو المنار او الاريح كماا كاام 
الي و  إال بعد ظيور آية من هللا هعالى وفى هذه الحالة  عليه وآله" فال يبدأ

يبدأ اإلمتحام الصعب لابعض الماحمنين كماا داد  ما  رساول هللا "صالى 
فاإ ا جااء الخاو  رئياته  } هللا عليه وآله" فى غزوة األدزاب قاال هعاالى 

  {19ا حالاب - ينظرون إلين تدور ئ ينه  كالذ  يغشى  ليه من الماوت
نة على زمام القائم عليه السال  يختبار جناوته تكرر هذه السُ ولذل  عندما ه

فمن ظير منه نفاا  قتلاه وهاذا ماا ورت فاى كتااب ب اارة اإلساال  أناه يعلام 
علياه السااال  مااا ياادور بخلااد جنااوته فماان فكاار فااى النفااا  قتلااه دتااى يخاااف 

 جنوته منه وإبتالؤه ل نوته عليه السال  هنا كنالوت عليه السال  .



تاراه  ينظارون إليان } و م ركين وأعداء هللا قال عز وجال فاييمكما أم ال
 { 198ا  را - وه  يبصرون

المغلار عان نازول مالئكاة القلب ببصيرة توم وهنا ينظروم بالعين ولكن 
فََهاْل َ َساْيتُْ  } للنصر كما قال هعالى عن المنافقين المفسادوم فاي األرض 

عُوا ئَْرَحاَمُ  إِن تََولَّْيتُْ  ئَن تُْفِسُدوا فِي اْ َ  ُ  ْرِض َوتُقَط ِ ئَِن الَِّذيَن لَعَنَُهُ  َّللاَّ ئُولَٰ
ُهْ  َوئَْ َمااٰى ئَْبَصاااَرُهْ   وأول ماان ياار  المالئكااة   {23-22محمااد  – فَأََصاامَّ

هو إبليس اللعين فينسحب من المعركة كما إنسحب فى وي عر بيا المنزلة 
 لااى  قبيااه وقااال إزااى فلمااا تااراء الجمعااان ز ااص }  باادر فااى قولااه هعااالى

 . {ا زفال -بريئ من   قنى ئر  ما ترون
 
وإذا كانت هذه هى براءهه من دزبه فى الحياة الدنيا فإم القرآم أ بات أناه  

ا ارة عند المحاكمة الكبر  يو  القيامة  سيتبرأ منيم فى ا ارة أيضاً فى
دك  و اد وقال الشايطان لماا قضاى ا مار إن هللا و ا}  قوله هعالى كما في

الحااق وو اادت   فااأخلفت   وماكااان لااى  لااي   ماان ساالطان إ ئن   ااوت   
فاسااتجبت  لااى فااال تلومااوزى ولومااوا ئزفساا   مااا ازااا بمصاارخ   ومااا ئزاات  
 بمصرخى إزى كفرت بما ئشركتموزى من قبل إن الظالمين له   ذاب الاي 

وهنااا يساا د إبلاايس ولكاان هييااات هييااات فيااذا أول قيااا   { 22إبااراهي  -
وقاد إنتياى وقات ويو  الوقت المعلاو  الاذي هاو فياه مان المنظارين قيامة ال

 ينفع زف  إيمازها ل  ت ان آمنات مان قبال ئو   }قال هعالى   إنتظازه وهنا
 .  ا زعام{ -كسبت فى إيمازها خيراً قل إزتظروا إزا منتظرون

لاه كما في قو يم وأول يو  ليم في الوقت المعلو  هذا الفتح وهنا ينتيى وقت
ويقولون متى هذا الفتح إن كنت  صا قين؟ قل ياوم الفاتح  ينفاع }   هعالى

الاااذين كفاااروا إيماااازه  و  هااا  ينظااارون فاااأ رض  ااانه  وإزتظااار إزهااا  
 . { 29-28 السجد  - منتظرون

أمة هلو أماة  أفوجااً قاال هعاالى فيياا وهاى  بغتة  م همهي الساعة على األمم 
النبأ  –َم يُنفَُخ فِي الصُّوِر فَتَأْتُوَن ئَْفَواًجا يَوْ } نفخة الصعر قال هعالى فييا 



وهذه األفواج ما هراه من هالك الدول واألمم والقر  فاييلكيم هللا هعاالى  {
} وزفاخ أفواجاً بظلميم إلى أم همهي السااعة الكبارة فيامهوم إلاى هللا جميعاا 

وهااذه نفخااة واداادة ياادك هللا  { 99ال هااف  –فااي الصااور فجمعناااه  جمعااا 
} فإ ا زفاخ فاي الصاور  هعالى فييا السماوات واألرض كما في قوله هعالى

زفخااة واحااد  وحملاات ا رض والسااماء فاادكتا  كااة واحااد  فيومئااٍذ وقعاات  
وفييا يصعر من فاي الساماوات واألرض كماا { 15-13الحاقة  –الواقعة 

} وزفخ في الصور فصعق مان فاي الساماوات وا رض إ  في قوله هعالى 
وهااذه النفخااة هاامت ف اامة وبغتااة كمااا فااي قولااه {  68اللماار  – ماان شاااء هللا

 - الساااا ة ئن تاااأتيه  بغتاااة وهااا   يشاااعرون هااال ينظااارون إ }  هعاااالى 
 . {66اللخر 

أي أنيا درب يظنوم أنيا عاتيه وما {  وه   يشعرون}  وهنا قوله هعالى
 هياز  فيياا تول وكايار مان الناا  فاي إلماا  ومالدام هي إال لواء مرفاوو

  ام ماا يلباث إال أموهم ال ي اعروم باتئ األمر يظنوم أنيا دروب عاتية 
عيسااى باان مااريم عليااه السااال  وهاام ال  ساايدنا يناازل يظياار فااييم إماااميم و

ي عروم وهرف  التوبة وينتيى زمام قبوليا  م يكوم فتح هللا األعظام علاى 
وهكاذيب  في هلا  األدادا  يد القائم ونبي هللا عيسى قاهل الدجال قال هعالى

 -ويقولااون متااى هااذا الفااتح إن كناات  صااا قين } الكفااار والمنااافقين بيااا 
هاو } هدل على أناه فاتح للعاالم ورت فاي قولاه هعاالى  وكلمة فتح  { السجد 

الذي ئرسل رسوله بالهد  و ين الحق ليظهرن  لى الادين كلاه ولاو كارن 
ى بااه ويكااوم هااذا النصاار ب ااياتة هللا هعااالي وكفاا { 23محمااد - المشااركون

هااو الااذي ئرساال رسااوله }  كمااا فااي قولااه هعااالى ساابحانه وهعااالى شااييداً 
 { الفاتح - بالهد  و ين الحق ليظهرن  لاى الادين كلاه وكفاي بااهلل شاهيدا

هال ينظارون إ  ئن ياأتيه  هللا فاي ظلال مان }  وشياتة هللا هعالى قاال فيياا
وشااياتهه وأهيااام هللا هعااالى  { البقاار  -الغمااام والمالم ااة وقضااى ا ماار  

لقولاه  لتابيت اإلما  والمحمنين معاهسبحانه وهعالى هكوم بإرسال المالئكة 
إ  يااوحي رباان إلااى المالم ااة ئزااي مع اا  فثبتااوا الااذين آمنااوا }  عزوجاال



سااألقي فااي قلااوب الااذين كفااروا الر ااب بمااا ئشااركوا باااهلل مااال  يناالل بااه 
 ً  .{ ال  مران - سلطازا

ح وعااد وعااده هعاالى للمااحمنين كمااا فااي كماا أم هللا هعااالى يبااين أم هاذا الفاات
 وهاو {  الساجد  –ويقولون متى هذا الفتح إن كنت  صا قين } قوله هعالى

هاذا الو اد إن  ويقولاون متاى} قوله هعالى وعد وعده هللا عزوجل كما في
أي أم هاذا الفاتح وعاد وعاده هللا هعااالى { 48منات  مان الصاا قين ا ياوز 

ِ َحااق  } ووعااده الحاار كمااا فااي قولااه هعااالى  فَاااَل يَااا ئَيَُّهااا النَّاااُل إِنَّ َوْ ااَد َّللاَّ
ْزيَا  زَُّ ُ  اْلَحيَا ُ الدُّ  {5فاطر  –تَغُرَّ

 
مااة وعااد ورتت علااي المااحمنين العاااملين الصااالحات والم اهاادين فااي لوك 

على فرض الكفايه الذي إذا قاا  باه الابعض ساقط عان الكال وهام  سبيل هللا
 َّ يَْساتَِوي اْلقَاِ اُدوَن ِماَن اْلُماْؤِمنِيَن }  يماا   الذين قال هعاالى في القاعدين 

ِ بِاأَْمَواِلِهْ  َوئَزفُِساِه ْ  اَرِر َواْلُمَجاِهاُدوَن فِاي َسابِيِل َّللاَّ اَل   َقْيُر ئُوِلاي الضَّ فَضَّ
ُ اْلُمَجاِهااِديَن بِااأَْمَواِلِهْ  َوئَزفُِسااِهْ  َ لَااى اْلقَاِ ااِديَن َ َرَجااةً َوُكااالًّ َوَ اادَ  ُ  َّللاَّ َّللاَّ

ُ اْلُمَجاِهِديَن َ لَى اْلقَاِ ِديَن ئَْجًرا َ ِظيًماا  َل َّللاَّ   {95 النسااء -اْلُحْسنَٰى َوفَضَّ
فااي ساابيل هللا بااالنفس وفااى هااذا تاللااة علااى أم الفااتح لاان يتحقاار إال ب يااات 

وفاي طاعاة هللا هعاالى وجمايعيم قاد وعادهم  في سبيل هللا  ينعملالووالمال 
و اااد هللا الماااؤمنين }  ال ناااة كماااا فاااي قولاااه هعاااالى ىهللا هباااارك وهعاااال

وهاذا عان وعاد  { 72التوبة  -والمؤمنات جنات تجري من تحتها ا زهار 
و اد هللا الاذين }  أما في األارة قال هعاالى في الدنيا و للمحمنينهللا هعالى 

آمنااوا ماان   و ملااوا الصااالحات ليسااتخلفنه  فااي ا رض كمااا اسااتخلف 
ليبادلنه  مان بعاد خاوفه  ئمناًيعبادوزني  يشاركون باي الذين مان قابله  و

هو عاد الصاد  للماحمنين فاي الادنيا وا اارة كماا  ذاهو{ 61مري   - شيئا
 { 52ي   - هذا ما و د الرحمن وصدق المرسلون}  هعالى في قوله

في الادنيا اذليم لعنه هللا هعالى  وأما عن إبليس ودزبه فقد أالفيم وعده و 
وإ  } درب م  المحمنين في صدا  مسلح قال هعالى فياه وقبل الداول في 



َين له  الشيطان ئ ماله  وقال  قالب ل ا  الياوم مان الناال وإزاي جاار 
ل   فلما ترئت الفئتان ز ص  للى  قبيه وقال إزي باريء مان   إزاي ئر  

 . { ا زفال – ما  ترون إزي ئخا  هللا رب العالمين
لمااا هحقاار ماان وعااد هللا ا فااي قولااه هعااالى كمااأيضاااً ويااو  القيامااة ساايخذليم 

إن هللا و ااادك  و اااد الحاااق وو ااادت    } هعاااالى لاااه بالناااار قاااال لعناااه هللا 
فأخلفت   ما كان لاي  لاي   مان سالطان إ  ئن   اوت   فاساتجبت  لاي فاال 
تلوموزي ولوموا ازفس   ما ئزا بمصرخ   وما ئزت  بمصارخى إزاي كفارت 

 . { 21  إبراهي -بما ئشركتموزي من قبل 
وبالتالي أوقعيم ال ينام في الميال  والخسرام المبين في الادنيا وا اارة 

يوم يأتي } عد  قبول التوبة الذي قال هعالى فيه  الوقت المعلو  و دتى يو 
بعض آيات ربن  ينفع زف  إيمازها لا  ت ان آمنات مان قبال ئوكسانت فاي 

يم فاي الحيااة الادنيا اساران ويكاوم هاذا أول {158ا زعاام  -إيمازها خيارا 
ويقولون متاى }   دين يع زوم عن الدفاو عن أنفسيم كما في قوله هعالى

هااذا الو ااد إن كناات  صااا قين لااو يعلاا  الااذين كفااروا حااين   ي فااون  اان 
وجااوهه  النااار و   اان ظهااوره  و  هاا  ينصاارون باال تااأتيه  بغتااة فااال 

بغتة هناا هادل  ولفس { 39-38ا زبياء  - يستطيعون ر ها و  ه  ينظرون
علااى أنيااا أول مالداام آااار الزمااام والتااى بنتيااى بيااا المااآل إلااى القيامااة 

هاال ينظاارون إ  }لااوروت هااذا اللفااس فااي قولااه هعااالى  الكباار  لقولااه هعااالى
والمالداام ماان  {18محمااد  -السااا ة ئن تااأتيه  بغتااة فقااد جاااء ئشااراطها 

تقااء ال معاام أشراط الساعة وهبدأ المعركة عندما هحضار المالئكاة عناد إل
ماا } فتلقى علييم الصيحة ويفر إبليس كماا بيناا مان قبال ويقاول هعاالى هناا

وهااذه  { 49ياا   - ينظاارون إ  صاايحة واحااد  تأخااذه  وهاا  يخصاامون
فإزمااا هااى َجاار  } الااوارت ذكرهااا فااي قولااه هعااالى الصاايحة هااى الزجاارة 
وهنا قياا  ينظاروم فاو  األرض  {19الصافات   -واحد  فإ ا ه  ينظرون

فَااِإ َا ُهاا  } فإزمااا هااى َجاار  واحااد   وهااى الساااهرة التااي قااال هعااالى فييااا
 { 14-13الناَ ات  – بِالسَّاِهَر ِ 



لحظاة وعندما ييلكيم هللا هعالى في دوم أنفسيم أما  المحكماة اإلليياة فاي  
} إزمااا ئماارن إ ا ئرا  شاايئاُ فإزمااا يقااول لااه كاان واداادة بااين الكاااف والنااوم 

هاال لنااا ماان شاافعاء فيشاافعوا لنااا ئو زاار  }لااوم يقو { 82ياا    –في ااون 
الزجارة ماا  وهاذه الصايحة أو {53ا  ارا  -فنعمل قير الاذي كناا زعمال 

يسامونه ا م بمسالحة ياو   هي إال قنبلة نووياة أو هيدروجينياة أو أشاد مماا
هاذا اليحاد  إال باإذم  تول بمكملياا و القيامة ل دة فتكيا وإهالكيا لمادم و

ل ل ئماة ئجال فاإ ا جااء ئجلها  فاليساتقدمون ساا ة و  و} هللا قال هعالى 
 وهاذا الساالل  هاذه القنابال الناا  ولان همااذ مان{ 49يوز   - يستأخرون

الب ر وبإذم هللا دتى وإم هصاور الب ار انيام أدارار  إال على قدر معاص
فااهلل عزوجال هاو الاذي يسالط مان اإلراتة فاألمر ليس كذل  بيذه البساطة 

 هااذة األساالحة النوويااة ا م ماااهى إال قنبلااة نوويااة و ي اااء علااى ماان ي اااء
ه به ما ألقاه هللا هعالى على األمم من قبل على قو  عات و موت وقال هعالى 
في ذل  لألعاراب متوعاداً إيااهم باممر ي ابه صايحة قاو  عاات و ماوت وهاو 

} فإن ئ رضوا فقل ئزذرت   بصا قة  وصف للقنبلة انووية ا م قال هعالى
وليست صاعقة إليية بل من صن  الب ر ولذل  ة  ا  وثمو  { مثل صا ق

وليست الصيحة اإلليية ولكنيا هحتي لنفس مرات هللا  }مثل{قال هعالى فييا 
} إ ا  هعالى وفي طرير جينم التي هراهم من بعيد كما بينا فاي قولاه هعاالى

 الفرقان{  -رئته  من بعيد سمعوا لها تغيظاً وَفيرا 
ح ااارة المسااومة عنااد هللا هبااارك وهعااالى علااى قااو  لااوط أو كالصاايحة وال 

ورت فااي كتاااب اإلع اااز النااووي فااي القاارآم أم أدااد علماااء لعاانيم هللا  ] 
الغرب أدضر هربة من قر  سدو  التى ألقيت علييا الصيحة ب وار بحار 

دسااب  والعلمياة لوط ودللوا التربة إشعاعياً وبت ربة فترة عمر النصاف 
ألقيات علاى قاد   المنبعث منيا إستناو أم يكت ف أناه كمية اإلشعاو الذر

لاوط علياه  فيياا نباي هللا بعاث التاي فتارةالهذه القرية فنبلة نووية فاى نفاس 
 . قر  سدو  الملعونة فى القرآم[ ديث أرسله هللا هعالى إلى السال  



الااادين والضااامير واألااااال  بغضاااب هللا علاااى الب ااارية وبعااادهم عااان  و 
كيفيااة صاان  أساالحة يااو  اطين وعااالم ال اان يم ال اايتليمااأ وساافكيم للاادماء  

وبغضااب  بااإذم ماان هللا هعااالى التااي ينلقااوم علييااا هااذا المصانلح القياماة 
على العالم وأوليم العرب الاذين قتلاوا أهال بيات نباييم وبادلوا شارو ربيام 

وهسلنيا فبإذم هللا وهو علاى كال يية على العقول لولكن هظل السينرة ا 
وقد أداط { 189البقر   –} وهللا  لى كل شيئ قدير هعالى قال شيئ قدير 

بكل شيئ علما وقادرة وساببا بالنا  وقدير و قد أداط وعلى كل شيى  بكل
َ قَدْ }  قاال ئيضاً  وقال هعالى{  21الطالق  -  ئََحاَط بُِ ِل  َشْيٍء ِ ْلًما َوئَنَّ َّللاَّ

  { 60اإلسراء  –بِالنَّاِل  تعالى } َوإِْ  قُْلنَا لََن إِنَّ َربََّن ئََحاطَ 
إال بإذم هللا وما يكوم إبناليا أو هف يرهاا فاي الصيحة أو الزجرة فال همت 
إال بمالئكاة أو جناوت مان هللا أو السانو عليياا وسارقتيا مان العادو أماكنيا 

} وقاال هعااالى أيضاااً   } وهلل جنااو  السااماوات وا رض {هعاالى قااال فاييم 
 وئرسل جنو ا ل  تروها {

 
ولوبعثناا مل ااً لقضاى }  في ملكاً لوادداً لو أنزلاه عاز وجال  وقال هعالى  

  {ا زعام -ا مر ث   ينظرون 
 

 أ  أم ملكاً وادداً إذا أنزله هللا هعالى كفانا شر أعداءه هعالى وأعداء الادين
 لاام يناازل ملكاااً وادااداً  أيضاااً أنااه يكااوم علااى ذلاا و والمستضااعفين بالعااالم 

رساول هللا صالى هللا علياه وآلاه إال فاي زمان القاائم وت مان بعاد ما للعذاب
ونبي هللا عيسى علييما السال  يكوم موكوال بادمال قاالو إبلايس واـمعوانه 

 بالعالم .
آاار الزماام وهذه المالئكة ستنزل بإذم هللا فى زمام القائم علياه الساال    

} له هعالى فى قوكما ولم هنزل إال فى زمام رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
تتقوا يأتوك  من فوره  هذا يمد ك  رب ا  بخمساة آ   وبلى إن تصبروا 

وماان هنااا يتبااين لنااا ام المالئكااة  {ماان المالم ااة مسااومين ا آلااع  مااران



إ  } دارباات ماا  رسااول هللا يااو  باادر وكااذل  هللا هعااالى لقولااه عااز وجاال 
ى قلاوب يوحى ربن إلى المالم اة ئزاى مع ا  فثبتاوا الاذين آمناوا ساألقى فا
 ً  {ا زفااال - الااذين كفااروا الر ااب بمااا ئشااركوا باااهلل مااال  بناالل بااه ساالطازا

وهذا عن غازوة بادر وأماا الفاتح فاى آاار الزماام الاذ  نحان فاى إنتظااره 
يقول هعالى عن نزول المالئكة فيه كما كانات فاى بادر بال وأشاد ألناه فاتح 

:  قاال ه وآلاهصلى هللا علي رسول هللا ] عن  وبام أم لألرض كليا قال فيه
إِم هللاَ زَو  لي األرَض فرأَْيُت َم اِرقَيا وَمغاِربَيا فإِم أُِمتاي سايبلُُ  ُمْلُكياا 
ما زَو  لي منيا وأُعِنيُت الَكناَزْيِن : األدماَر واألبايَض فاإن ِي سامَْلُت رب ِاي 

ا ِماان سااو   أنفِساايم أِلُِمتااي أاِل يُيِلَكيااا بَساانٍة عاِمااٍة وأاِل يُساال َِط علااييم عاادوا
فيَستبيَح بَْيَضتَيم فإِم رب ِي قال : يا ُمحِمدُ إن ِي إذا قَضْيُت قضاًء فإنِه ال يُاَرتُّ 
ا ِماان  وإن ِااي أُعنيااَ  أِلُِمتِااَ  أاِل أُهِلَكياام بَساانٍة عاِمااٍة وأاِل أُساال َِط علااييم عاادوا

ا أو قاال : َماْن سو  أنفِسيم فيستبيَح بَْيَضتَيم ولِو اجتََم  علييم ِمن أقناِره
بَْيَن أقناِرها دتِى يكوَم بعُضيم يُيِلُ  بعًضا ويَسبي بعُضيم بعًضا ( قال : 
قال رسوُل هللاِ صلِى هللاُ عليه وسالِم : ) إنِماا أاااُف علاى أُِمتاي ِمان األئِماِة 
ال الُمضل ِيَن وإذا ُوِض  الِسايُف فاي أُِمتاي لَاْم يُرفَاْ  عنياا إلاى ياوِ  القياماِة و

هقوُ  الِسااعةُ دتِاى يلَحاَر قبائاُل ِمان أُِمتاي بالُم اِركيَن ودتِاى هُعبَادَ األو ااُم 
وإنِه سيكوُم في أُِمتي  ال وَم كذِابوَم كلُّيم يزُعُم أنِه نَبيٌّ وإن ِي ااهَُم النِبي ِيَن 

ِ ظاهريَن ال يُضرُّ  هم َمن ال نَبِي بعدي ولْن هزاَل طائفة  ِمن أُِمتي على الحر 
 [ .صحيح ابن دبام - يخذُلُيم دتِى يمهَي أمُر هللاِ (

 الغلبة فاى قولاه هعاالى ولذل  هنزل المالئكة وهمهى النصرة من هللا هعالى و
هل ينظرون إ  ئن يأتيه  هللا فى ظلل من الغمام والمالم اة } آار الزمام 
فياه  يحاارب  ال فيه هعالى هلل اوهنا هل هعتقد جي  {  البقر  -وقضى ا مر 

 . مالئكته 
تلياال علااى أم قضاااء هااذا األماار  {وقضااى ا ماار } كمااا أم قولااه هعااالى 

بواسنة مل  ينزل ليالك القر  كما فى قوله هعالى )ولوبعانا ملكاً لقضاى 
األمر  م الينظروم ـ األنعا  ( وقضاء األمر يكوم عند إنقضاء عمر الكفر 



ضاء على دزبه فى يو  الوقت المعلاو  فى العالم ونيايته بنياية إبليس والق
إزاان ماان المنظاارين إلااى يااوم الوقاات المعلااوم ا } الااذ  قااال هعااالى فيااه 

 . { 15ا  را 
 -فجماع الساحر  لميقاات ياوم معلاوم}قاال هعاالى  {الوقت المعلوم}ولبيام 

ظااروم إلااى يااو  القضاااء نأ  أم داازب إبلاايس و دزبااه م {38الشااعراء 
ياة هاالك سابعين مان صاناتيد الكفار وعضاد والفصل المعلاو  وهكاوم البدا
} المحاارمين بغياار مااا أناازل هللا لقولااه هعااالى  تولااة إبلاايس ماان المحللااين و

هللا  ام ي ما   {155ا  ارا  - وإختار موسى قومه سبعين رجالً لميقاتناا
ن من المنظرين فى معركة الفصل التى قال هعاالى يا ار ن وياألولهعالى 
 - خاارين لمجمو ااون إلااى ميقااات يااوم معلااومقاال إن ا ولااين واق} فييااا 
 .  {50-49الواقعة

ال مان إوجمعيم كما قلنا يكوم بصعر من فى الساموات ومان فاى األرض 
وزفاخ }  والبداية هكوم بصعر الم رمين في األرض لقولاه هعاالى شاء هللا

في الصور فصعق من في السموات ومن فاي ا رض ثا  زفاخ فياه ئخاري 
ينظاروم أي أنيام  لاه هعاالىووبيناا أم ق {68اللمر - فإ ا ه  قيام ينظرون

وهاذا الادليل يباين أم  رأوا بمعينيم وهدبروا وأيقنوا شايئاً لام ياروه مان قبال
الظااالمين  اام  هااالك سااكام األرض رجااوعيم وجمعياام ماان الحياااة الاادنيا و

سكام السماء فينظر سكام السماء إلى هذه األددا  وال يتم روم بيا ألنيم 
وأالئا  الاذين ليام  {إ  مان شااء هللا}مستانوم في قوله هعاالى المحمنوم ال

 { 82ا زعااام  –ئو ماان لهاا  ا ماان وهاا  مهتاادون }األمان فااي قولااه هعااالى 
بالن ااة مانيم ومان كال  ليم األمن من اليالك النازل في الدنيا هحالء وهنا 

ا}  ما يضرهم من مكائد ومكر دزب إبلايس كماا فاي قولاه هعاالى ي ثُا َّ زُنَج ِ
ِلَن َحقًّا َ لَْينَا زُن ِ اْلُمْؤِمنِيَن  ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا 

 {103يوز   –َكذَٰ
 



إِزَّاا لَنَنُصاُر } هعاالى  فاي الادنيا لقولاهعلاى الظاالمين  م ينصرهم هللا هعاالى 
ْزيَا َويَْوَم يَقُوُم اْ َْشَها ُ   ام   {51قافر  -  ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاِ  الدُّ

 كما بينا من قبل .يو  الفزو األكبر في ا ارة ال يحزنيم 
 : الهرمجدون وسور  المرسالت   
ً }يقول عز وجل    وميقاهاً أ  موقات  {17النبأ - إن يوم الفصل كان ميقاتا

إن ياوم الفصال ميقااته  } ل معيم فى معركة آار الزمام فاى قولاه هعاالى
  { 40ا الدخان- ئجمعين
ا الميقات في هذه المعركة بداية لياو  الوقات المعلاو  الاذي قاال هعاالى وهذ
قال ربي فأزظرزي الاى ياوم يبعثاون قاال إزان مان المنظارين إلبلي  } فيه 

 { 37الحجاار  -الااى يااوم الوقاات المعلااوم قااال فبعلتاان  قااوينه  ئجمعااين 
ويو  الوقت هذا بدايته هزيمة منكرة وأبااتة ل يوشاه ودزباه بعاد باروزهم 

 من اإلاتفاء للعلن في هعاةوم بين اإنس وال ن 
وإ ا الرسل ئقتات    } هعالى  قال فيهوفى هذا اليو  الذ  أقتت له الرسل 

يوم ئجلت ليوم الفصل وما ئ راك ما يوم الفصل يومئذ للم ذبين ئل  زهلان 
ا ولين ث  زتابعه  اقخارين كاذلن زفعال باالمجرمين ويال يومئاذ للم اذبين 

مان مااء مهاين فجعلناان فاى قارار م اين إللقادر معلاوم فقادرزا ئل  زخلق ا  
فنع  القا رون ويل يومئذ للم ذبين ئل  زجعل ا رض كفاتاً ئحيااًء وئمواتااً 

 ً ويال يومئاذ للم اذبين  وجعلنا فيها رواسى شامخات وئسقيناك  مااًء فراتاا
 إزطلقوا إلى ماكنت  به ت ذبون إزطلقوا ئلى ظل    ثال  شعب  ظليال و 
يغنى من اللهب إزها ترماى بشارر كالقصار كأزاه جمالاة صافر ويال يومئاذ 
للم ذبين هذا يوم  ينطقون و يؤ ن له  فيعتذرون ويال يومئاذ للم اذبين 
. هذا يوم الفصل جمعناك  وا ولين فإن كان ل   كياد ف يادون ويال يومئاذ 
للم ااذبين . إن المتقااين فااى ظااالل و يااون وفواكااه ممااا يشااتهون كلاااوا 

ربوا هنيئااً بماا كنات  تعملاون إزاا كاذلن زجال  المحسانين ويال يومئاذ وإش
للم ذبين كلوا وتمتعوا قليالً إز   مجرمون ويل يومئاذ للم اذبين وإ ا قيال 



 - له  ئركعوا  يركعاون ويال يومئاذ للم اذبين فباأ  حاديي بعادن يؤمناون
 { .المرسالت

وإ ا }  ز وجالوهنا الساورة الماذكورة آنفااً وهاى المرساالت يقاول فيياا عا
جنوت  ويو  الفصل يو  درب و{  الرسل ئقتت    يوم ئجلت ليوم الفصل
الرسل يمكان أم { وإ ا الرسل ئقتت}كما سنبين فى دينه ولكن قوله هعالى 

هللا يصاطفى مان المالم ااة } الناا  فقاال عاز وجال  هكاوم مان المالئكاة أو
وم فااى فااإم كاناات رساال ماان بنااى آت  فياام سيحضاار { رسااالً وماان النااال
ماالً ورسول هللا صلى  (عليه السال )عيسى كنبي هللا  معركة آار الزمام 

ه كمااا ساانبين ولاان يتعااد  دضااورهم الظيااور فااى المعااارك آلااهللا عليااه و
 والعلم عند هللا هعالى .

 وقد نعرفيم إو النعرفيم ولكن المرجح أننا سنعرفيم . 
لااه رأوا آعليااه وورت عاان غاازوة باادر أم الصااحابة ورسااول هللا صاالى هللا 

فارساً ينات  على آار ويقول له أقد  ديزو  فقال ليم صلى هللا علياه وآلاه 
 ذل  مدت السماء الرابعة .

قال بينما رجل من المسلمين يومئذ ي تد في أ ر رجل من  ابن عبا  عن.. ]
الم ركين أمامه إذ سم  ضربة بالسوط فوقه وصوت الفار  يقول أقد  

رك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد انم أنفه ديزو  فنظر إلى الم 
وشر وجيه كضربة السوط فااضر ذل  أجم  ف اء األنصاري فحد  
بذل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال صدقت ذل  من مدت السماء الاالاة 

شرل شرل النووي على مسلم  –..  فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين
لمالئكة في غزوة باب اإلمدات با - كتاب ال يات والسير- النووي على مسلم

 .بدر وإبادة الغنائم [ 

  
 والرسل هم الحاضاروم للمعاارك باالنل توم األنبيااء وذلا  لسابب أال و

ماا  أهو أننا إذا تققنا النظر فى دياة الرسل وجدنا أم السنن الربانية هبنل 
بسابب تعوهاه وعناات قوماه  علياه الساال (  ناول)تعوهيم علييم الساال  فاا 

 عالى سنة الماء الناف  وهحول إلى نقمة مغرقاة لاألرضبنل له سبحانه وهأ
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فى عصاره يبنال هللا لاه سانن الناار المليباة  (عليه السال )إبراهيم سيدنا و
والصايحة  (علياه الساال )كذل  الريح م  هوت  فتتحول إلى برتاً وسالماً و

يساخر هللا ليام )علييماا الساال ( وساليمام وتاوت  (علياه الساال )م  صالح 
عليه )والودوش وال ن واألنس وال بال يسبحن معيما وم  موسى النير 
يسخر هللا له السنن الكونية فيرف  فاى عصاره ال بال فاو  رؤو   (السال 

 بنى إسرائيل دتى يحمنوا وينفلر الماء فيصبح كالنوت العظيم . 
يحيي الموهى ويبارأ األكماه واألبارص  يرف  ( عليه السال )وكذل  عيسى 
  وا منااهيتمكنااولاام  وع ااز أعااداءه عاان قتلااه إلااى السااماء عااالىويرفعااه هللا ه

 (صالى هللا علياه وآلاه)كاذل  رساول هللا  الزمام ألناه لام يمات و آاردتى 
هااذه  وإقامتااه للدولااة الحدياااة بمرافقيااا ا م وهزيمتااه لكاال قااو  األرض و
 هى السنة الباقية التى ستتكرر م  قائم آار الزمام إم شاء هللا هعالى . 

هنا يتبين لنا أنه فى معارك الفصل سيحضرها الرسل توم أم ندر  ومن 
إال أم ينات  بعضيم على بعض فنعرف كما نات  المل  علاى ديازو  فاى 

إِن تَْصبُِروا بَلَٰى  }  نزلت المالئكة كما في قوله هعالى وغزوة بدر الكبر  
اذَ  ن فَاْوِرِهْ  َهٰ اَن اْلَماَلمَِ اِة ا يُْماِدْ ُكْ  َوتَتَّقُوا َويَأْتُوُك  م ِ َربُُّ ا  بَِخْمَساِة آَ ٍ  م ِ

ِميَن  ِ   {125آل  مران  –ُمَسو 
َوقَالُوا لَْوَ  ئُزِلَل َ لَْيِه َملَاَن } وهذا المدت آار الزمام ملكاً قال هعالى فيه   
ً ا لََّجعَْلنَاانُ َرُجااًل َولَْو َجعَْلنَانُ َملَ َولَْو ئَزَلْلنَا َملًَ ا لَّقُِضَي اْ َْمُر ثُ َّ َ  يُنَظُروَن 

ااا يَْلبُِسااوَن  بظيااور هااذا الملاا  يمكاان أم  {9-8ا زعااام  -َولَلَبَْساانَا َ لَااْيِه  مَّ
َهاْل يَنُظاُروَن إِ َّ ئَن تَاأْتِيَُهُ  } يظير معه جمعاً من المالئكة قال هعالى فييا 
يَاْوَم يَاأْتِي بَْعاُض آيَااِت  ۚ  َرب ِاَن اْلَماَلمَِ ةُ ئَْو يَأْتَِي َربَُّن ئَْو يَاأْتَِي بَْعاُض آيَااِت 

يَنفَُع زَْفًسا إِيَمازَُها لَْ  تَُ ْن آَمنَْت ِمن قَْبُل ئَْو َكَسبَْت فِي إِيَمازَِها َخْيًرا َرب َِن َ  
 { 158ا زعام  –قُِل ازتَِظُروا إِزَّا ُمنتَِظُروَن  ۚ  
 ئو  : هذا و

فااي ه المقتاولين فااي ساابيل هللا أم يظيار رساال هللا أو أنبيائااهاذا المااان  منااه 
 .معارك الفصل آار الزمام 



 ئو ثازياً :
الصالة الف إما  آار الزمام أو سيدنا عيسى أو كالهماا في  قد ينزلوم و

فااي صااالة الف اار ألنيااا صااالة ه اايدها المالئكااة فااي قولااه يكااوم وناازوليم 
دياث  . اإلساراء{ –} وقرآن الفجر إن قرآن الفجار كاان مشاهو ا هعالى  

يراهم المحمنوم الصاالحين ما  إمااميم أو نباي هللا عيساى علياه الساال  أو 
عاان أبااي سااعيد الخاادري قااال: قااال رسااول هللا  ] :كالهمااا ورت فااي الساانن 
: المياادي منااي أجلااى ال بيااة، أقنااى األنااف، يمااأل  صاالى هللا عليااه وساالم

رواه أبو  - األرض قسنا وعدال، كما ملئت ظلما وجورا، يمل  سب  سنين
أم رساول هللا صالى هللا   ـ رضاي هللا عناه عن أبي هريرةو  وت والحاكمتا

البخااري  -عليه وسالم قاال: كياف أناتم إذا نازل ابان ماريم وإماامكم مانكم؟.
 .ومسلم  [ 
 ثالثاً :

في الخلوة والعباتة م  هللا هعالى هنزل مالئكة ويمكن هناا ظياور أنبيااء أو 
 لقوله هعالى المختلي باهلل هعالى  عليه السال  على دسب نيه المحمناإلما  
ااَن }  ْلنَااا َ لَااْيِه  م ِ قُاال لَّااْو َكاااَن فِااي اْ َْرِض َماَلمَِ ااةَ يَْمُشااوَن ُمْطَمئِن ِاايَن لَنَلَّ

ُسوً    .  { 95اإلسراء  -السََّماِء َملًَ ا رَّ
الَِّذيَن آَمنُوا  } وهذا اإلطمئنام يكوم بذكر هللا هعالى كما في قوله عز وجل

ِ وَ  ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب  تَْطَمئِنُّ قُلُوبُُه  بِِذْكِر َّللاَّ   {28الر د  –ئََ  بِِذْكِر َّللاَّ
ومعااروف عنااد أهاال فااالخلوة والصااالة هناازل فييااا مالئكااة كمااا هااو شااائ   

 .ا المع زات فييويخرج الصالل والتقو  
  إمااصاالهه الاف  ام وعن رجوو عيسى عليه السال  فاى هاذه المعاارك  

وإن مان ئهال ال تااب إ  لياؤمنن باه قبال }  يقاول هعاالى عناهآاار الزماام 
والمااان  ماان  . {159النساااء - موتااه ويااوم القيامااة ي ااون  لاايه  شااهيداً 

ايضاااً وهااذا محكااد كعيسااى عليااه  صاالى هللا عليااه وآلااه  رجااوو رسااول هللا
إن الاذ  فارض }  يقول هعالى عن رسول هللا صالى هللا علياه وآلاه السال  

 . {85القصص – لين القرآن لرا ك إلى معا  



ولفااس راتك يبااين ام هللا ساايرت رسااول هللا فااى آااار الزمااام كعيسااى عليااه  
قدو  رسول هللا صلى هللا علية وآله شاهداً علييم  هالك األمم و السال  عند

لعاا وا  ر واولاو }قولاه هعاالى  جداً فايواضحة  دنيا ال يكوم للحياة الرت و
أ  لااو رتوا للحياااة الاادنيا  {28وإزهاا  ل ااا بون ا ا زعااام لمااا زهااوا  نااه 

و ز ذب بآيات ربنا وز ون مان زر  فقالوا ياليتنا }  وكذل  فى قوله هعالى
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لناا ئو } وقوله هعالى   {27المؤمنين ا ا زعام

وهاذه آياات هباين أم الارت   {53فنعمل قير الذ  كناا زعمال ا ا  ارا  زر 
كي يعملوا صالحاً فيما هركوه فييا ولذل  المعنى هناا فاي قولاه يكوم للدنيا 

.  {85القصاص – إن الذ  فارض  ليان القارآن لارا ك إلاى معاا } هعالى 
رجااوو رسااول هللا صاالى هللا عليااه وآلااه للحياااة الاادنيا فااي الغالااب بمعااارك 
الفصاال وكاياار ماان دااروب المساالمين رأ  الصااالحوم فييااا أم رسااول هللا 

 لى هللا عليه وآله كام يحارب معيم .ص
 }إلى معا {وأما 

ذَا اْلَوْ ُد إِن ُكنتُْ  َصاِ قِيَن } قال هعالى  يعَاُ  يَاْوٍم  َويَقُولُوَن َمتَٰى َهٰ قُل لَُّ   م ِ
وهاذا المعاات  {30 -29سابأ  –  َّ تَْستَأِْخُروَن َ ْناهُ َسااَ ةً َوَ  تَْساتَْقِدُموَن 

آااار الزمااام فيكااوم هااالك الظااالمين فااي تعوهااه مرهااوم ببعاااة إماااميم 
ااا زُِريَنَّااَن بَْعااَض } وبإقامااة د ااة هللا هعااالى علااييم كمااا فااي قولااه هعااالى  َوإِمَّ

ُ َشِهيَد َ لَٰى َما َْفعَلُاوَن  َوِلُ ال ِ  الَِّذي زَِعُدُهْ  ئَْو زَتََوفَّيَنََّن فَِإلَْينَا َمْرِجعُُهْ  ثُ َّ َّللاَّ
ُسااوَل  ااٍة رَّ ِإ َا َجاااَء َرُسااولُُهْ  قُِضااَي بَْياانَُه  بِاْلِقْسااِ  َوُهااْ  َ  يُْظلَُمااوَن  فَاائُمَّ

ا َوَ   اذَا اْلَوْ اُد إِن ُكناتُْ  َصااِ قِيَن قُال  َّ ئَْمِلاُن ِلنَْفِساي َضارًّ َويَقُولُوَن َمتَاٰى َهٰ
ُ زَْفعًا إِ  ٍة ئََجَل إِ َا َجاَء ئََجلُُه ْ  َّ َما َشاَء َّللاَّ فاََل يَْساتَأِْخُروَن َسااَ ةً َوَ   ِلُ ل ِ ئُمَّ

ااا َا يَْسااتَْعِجُل ِمْنااهُ  يَْسااتَْقِدُموَن قُااْل ئََرئَْيااتُْ  إِْن ئَتَاااُكْ  َ ذَابُااهُ بَيَاتًااا ئَْو زََهاااًرا مَّ
ياوز   –آْقَن َوقَْد ُكنتُ  بِِه تَْستَْعِجلُوَن  َا َما َوقََع آَمنتُ  بِِه اْلُمْجِرُموَن ئَثُ َّ إِ 

46-51} 
وهنا نعدهم أو نتوفين  الدس لفس نتوفين  يرت على سيدنا عيسى فاي قولاه 

وهنا يقاول { 117المامد   –} فلما توفيتني كنت ئزت الرقيب  ليه  هعالى 



}وإمااا هعااالى لرسااول هللا صاالى هللا عليااه وآلااه نفااس الفااس فااي قولااه هعااالى 
 {  زرينن بعض الذي زعده  ئو زتوفينن

لفصل كبداية الوقت المنظر فيه إبليس وقال لاه وذل  لرجوعه في معركة ا
وهاذا الوقاات  } فإزاان مان المنظاارين إلاى يااوم الوقات المعلااوم {هعاالى فياه 

} المعلو  معركة الفصل كما في سورة المرساالت والتاي قاال هعاالى فيياا 
وإ ا الرسل ئقتت  ي يوم ئجلت لياوم الفصال وماا ئ راك ماايوم الفصال { 

قال يو  فيو يو  من أيا  الدنيا النتفاء الزمن بعد قيا  وطالما القرآم الكريم 
الساعة وهو هوقيت قال هعاالى فياه ياو  الوقات المعلاو  وواضاح مان قولاه 
هعالى } الرسل أقتات{ أي اناه ياو  معركاة الفصال باين الماحمنين ودازب 

 ال ينام وسيحضرها جمي  الرسل   
ثاا  } قولااه عااز وجاالوهناااك آيااات بيناات أم الاارت يكااوم إلااى هللا هعااالى ماان 

وئن مر زاا إلااى }  وقولاه هعااالى {62ا زعاام -ر وا إلاى هللا ماو ه  الحااق 
وهذا الرت إلى هللا هعالى .  {43قافر -هللا وئن المسرفين ه  اصحاب النار

إلاى فاي الادنيا رت الا عملياة ا ية هنا هقول أم بعد الموت في الحياة الدنيا و
 –ض  لياان القاارآن لارا ك إلااى معااا  إن الااذي فار } قااال هعاالى فيااه  معاات

. وهذا المعات له هوقيت قال هعالى فيه بساورة المرساالت }  {85القصص 
وإذا الرساال أقتاات ألي يااو  أجلاات ليااو  الفصاال { أي انااه ميعااات محجاال 

 لمعركة يو  الفصل التي هكلمنا عنيا من قبل  . 
قااء هللا فاإن من كان يرجاو ل}  ولرف  اإلشكال بينيما ن د أم قوله هعالى  

هباين أم الموهاة  وا ياة { 5العن باوت  –وهو الساميع العلاي   ئجل هللا قت
هناا  رتالاكاوم يف ر هلل عاز وجالباشم ورائيا لقاء في الحياة الدنيا  األولى 

فاي جناة عادم بال ساد النيناي لم الاذر عناده اكناا فاى عا بعاد ماا هعاالى إليه
وزوجاه  ام نازول بقياة ذريتاه  العلوي قبل أم هبدو السوءة وينرت منيا آت 

 عن طرير الزواج بين الذكر واألناى  
الموت في الحياة الدنيا يبارز ال ساد الحقيقاي النيناي الاذي القاه هللا وبعد  

هعالى وعاش به بني آت  في جنة عدم وهى نفس ال ساد النيناي األرضاي 



ام فيو في النار إم ك كام من المنظرين السفلي وبنفس هيئته وسمته فإم  
من أئمة الكفر أو المرهدين أو الظلمة أو يعرض على جيانم كقاو  فرعاوم 

  فياو فاي جناة النعايم  بكرة وع يا كما بينا وإم كام من المسلمين الماحمنين
هاحالء وجاه و الصاالحين ال ايداء و  الصديقين و النبيين والمرسلين وم  

األكبر كما بينا من كما بينا وهم الذين ال يحزنيم الفزو  هللا الذ  يحهى منه 
عموماا للظلماة الارت  نااه باإذم هللا و وعاالم البارزخ وهم دكا  الساماءقبل 

قاال ئماا مان } بعد الموت إلى هللا هعاالى وعذاباه كماا فاي قاول ذو القارنين 
وهاذه   {87ال هاف -ظل  فسو  زعذبه ث  ير  إلى ربه فيعذبه  ذاباً ز اراً 

وهااى معااارك يااو  الزمااام  معااارك ذو القاارنين وماليااا ساايكوم فااى آااار
صلى هللا عليه وآله م  رت عيسى عليه السال  ورسول هللا الفصل وبدايتيا 

سالفاً ولفس رت إذا جاء علاى قياا  السااعة فاي  المنظرين كما قلناو الرسل  
أنياا هباين { 40األنبيااء-بل هامهييم بغتاة فاليساتنيعوم رتهاا } قوله هعالى 

قضى هللا هبارك وهعالى فييا وال يساتني  معركة نياية أعمار قو  ظالمين 
مخلااو  رتهااا  وال ينظااروم ألنيااا هكااوم نيايااة أيااا  الاادنيا واإلقبااال علااى 

فااال يسااتطيعون ر هااا و هاا  ينظاارون }  القيامااة والحساااب كمااا فااي ا يااة 
 { .40ا زبياء

م فياه األاير من عمر الدنيا والذي هو يو  عقيم ال مارت لياوهذا هو اليو   
له مرة اأار  ليرجعوا فيعملوا صالحاً فيما هركوا  قال هعالى هنا  وال مرت

 - فااامقم وجيااا  للااادين القااايم مااان قبااال أم يااامهي ياااو  ال مااارت لاااه مااان هللا} 
 كما أننا إم عدنا لما أ بتناه سالفاً من أم هللا ليس عنده زمن فيو{ 43الرو 

ن مخلااو  ماان القااه هعااالى قااائم علااى ال اامس والقماار لاانعلم عاادت السااني
والناار فاي وقات وادااد  ااتبار وأتاال ال ناة والحسااب فااهلل هعاالى الار و
} إزمااا ئماارن إ ا ئرا  شاايئاً  فإزمااا يقااول لااه كاان  وهااو علااى مااا ي اااء قاادير

 ي  { –في ون 
ما  وأما من سيقول الدنيا القت في ستة أيا  فيذا علاى دسااباهنا الدنيوياة  

قدرهاه الاال نيائياة والاال فاي علام هللا و وأول الر وتورام لل مس والقمر 



محدوتة فيى كليا أددا  في وقت واداد كلياا الار وااتبار وأتاال ال ناة 
والنار كل ذلا  فاي وقات واداد ويكاوم رت الرساول وعيساى علياه الساال  
همييد لقيامة قيامة الفرت أو العالم  قاال هعاالى فاي رت رول الرساول صالى 

القصال –اتك إلاى معاات إم الذي فرض علي  القارآم لار} هللا عليه واله 
88}     

فإم كام الميعات ميعات وفاة األفرات وال ماعات والدول  فاي قولاه هعاالى } 
{ فتكاوم سابم  -قل لكم ميعات يو  ال هستماروم عنه سااعة وال هساتقدموم 

ا ية أيضااً هعناي دضاور رساول هللا صالى هللا علياه وآلاه والرسال وأئماة 
 حال بعد الموت أهل اليت علييم السال  لحظة الس

فترت إليه روده صلى هللا عليه وآله كما قال فيمن صلي على النباي صالى 
 هللا عليه وآله 

ما من أدد يسلم  :أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبي هريرةعن  ]
 البخاري [  - علي إال رت هللا علي رودي دتى أرت عليه السال 

 
ً  وهذا المعات مهييم رساول هللا صالى هللا علياه والاه يا بعاد الماوت  هنا أيضاا

لقوله هعالى في لفس ميعات وهنا يصح ددياه صلى هللا عليه واله الاذي قاال 
يقولوم له من رب  وما تين  ومن  إذا مات العبد جاءه ملكين للسحال )فيه 

نبي  وفى رواية أاري يمهونه برسول هللا فيقولوم له من هذا الرجل الاذي 
  بعث فيكم (

لبراء بن عازب قال: َاَرْجنَا َمَ  َرُسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم في عن ا] 
اا يُْلَحادُ فََ لَاَس َرُساوُل هللا  َجنَاَزةِ َرُجِل ِماَن األْنَصااِر فاْنتََيْينَاا إِلَاى اْلقَْباِر َولَم 

ُعوت   صلى هللا عليه وسلم َوَجلَْسنَا َدْولَةُ َكمَن َما َعلَى ُرؤوِسنَا الن ْيُر وفي يَِدهِ 
يَْنُكااُت بِااِه فااي األْرِض، فََرفَااَ  َرأَْسااهُ فقاااَل: اْسااتَِعيذُوا باااهلل ِمااْن عااذَاِب اْلقَْبااِر 
هَْيِن أَو  اَِل اً. َزاتَ في َدِديِث َجِريٍر َهُينَا، وقاَل: َوإِن هُ لَيَْسَمُ  َاْفَر نِعَااِلِيْم  َمر 

ذَا َماْن َرب اَ  َوَماا ِتينُاَ  َوَماْن نَبِي اَ . قااَل إِذَا َول ْوا ُمْدبِِريَن ِديَن يُقَاُل لَهُ: يَا َها



َهن ات  قاَل: َويمْهِيِه َملََكاِم فَيُْ ِلَسانِِه فَيَقُاوالَِم لَاهُ: َماْن َرب اَ ؟ فَيقُاول: َرب اَي هللا، 
ُجاُل  فَيقُوالَِم لَاهُ: َماا ِتينُاَ ؟ فَيقُاوُل: ِتينِاي اإلْساالَُ ، فَيقُاوالَِم لَاهُ: َماا َهاذَا الر 

ِذي بُِعَث فِيُكْم؟ قاَل فَيقُوُل: ُهَو َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم، فَيقُاوالَِم: ال  
َوَما يُاْدِريَ ؟ فَيقُاوُل: قَاَرأُْت ِكتَااَب هللا فآَمْناُت بِاِه َوَصاد ْقُت. َزاتَ فاي َداِديِث 

ْوِل الا ابِِت في اْلَحيَاةِ َجِريٍر: فَذَِلَ  قَْوُل هللا هَعَالَى: }يُاَب ُت هللا ال ِذيَن آَمنُوا باْلقَ 
الد ْنيَا َوفي االَِاَرةِ{ االَيةَ. قال:َ فيُنَاِتي ُمنَاٍت ِمَن الس ماِء أَْم قْد َصادََ  َعْباِدي 
فمَْفِرُشوهُ ِمَن اْلَ ن ِة َوأَْلبُِسوهُ ِمَن اْل ن ِة َواْفتَُحوا لَهُ بَاباً إِلَى اْلَ ن ِة. قاَل: فَيمْهِيِه 

َوِطْيبَِيا. قاَل: َويُْفتَُح لَهُ فيَيا َماد  بََصاِرِه. قااَل: َوإِم  اْلَكاافَِر فَاذََكَر ِمْن َروِدَيا 
َمْوهَهُ. قاَل: َوهُعَاتُ ُروُدهُ في َجَسِدِه َويمْهِيِه َملََكاِم فيُْ ِلَسانِِه، فَيقُوالَم لَهُ: َماْن 

َماا ِتينُاَ ؟ فَيَقُاوُل: َهااْه َهااْه ال َرب َ ؟ فَيَقُوُل: َهاْه َهاْه ال أَْتِري، فَيَقُاوالَِم لَاهُ: 
ُجااُل الااذي بُِعااَث فِاايُكْم؟ فَيَقُااوُل: َهاااْه َهاااْه ال  أَْتِري، فَيَقُااوالَِم لَااهُ: َمااا َهااذَا الر 
أَْتِري؟ فَيُنَااِتي ُمنَاااٍت ِماَن الس ااماِء أَْم َكااذََب فَاْفِرُشاوهُ ِمااَن الن ااِر َوأَْلبُِسااوهُ ِمااَن 

َهااا َوَسااُموِمَيا. قااال:  الن اااِر َواْفتَُحااوا لَااهُ  بَاباااً إِلَااى الن اااِر: قااال: فَيَمْهِيااِه ِمااْن َدر 
َويَُضي ُر َعلَْيِه قَْبُرهُ َدت ى هَْختَِلَف فيِه أَْضالَُعهُ. َزاتَ في َدِديِث َجِريٍر قاَل:  ُم  

ل  لََصاَر هَُراباً. يُقَي ُض لَهُ أَْعَمى أَْبَكَم َمعَهُ ِمْرَزبَة  ِمْن َدِديٍد لَْو ُضِرَب بَِيا َجبَ 
قاااَل: فَيَْضااِربُهُ بيااا َضااْربَةَ يَْسااَمعَُيا مااا بَااْيَن الَمْ اارِ  َوالَمْغااِرِب إِال الا قَلَااْيِن 

وُل.  البخاري [   – فَيَِصيُر هَُراباً. قاَل:  ُم  هُعَاتُ فيِه الر 
وهااذة رجعااة لرسااول هللا عنااد مااوت العبااد أو عنااد دلااول أجاال األماام عنااد 

إن } عن هالك قاو  لاوط لعانيم هللا  موعد جاء في قوله هعالىالمالدم ألم 
أي أنه عناد هاالك األمام  {81هو  - مو د   الصبح ئلي  الصبح بقريب

 أيضاً يعرض علييا رسول هللا صلى هللا عليه وآله للسحال .
   بظلميم :لنا  لهعالى هللا  منوهذا اليالك ألمم آار الزمام بوعد 

ئفلا  يسايروا فاي ا رض فينظاروا كياف كاان }فياه وهذا الوعد قاال هعاالى 
  {10محمااد -  اقبااة الااذين ماان قاابله   ماار هللا  لاايه  ولل ااافرين ئمثالهااا

سايهلم } وهذه معركة سيكوم فييا جم  كبير من ال ياوش قاال هعاالى فياه
القمار  - الجمع ويولون الدبر بال الساا ة مو اده  والساا ة ئ هاى وئمار



 مراً من هللا هعالى لما فعلاوه باالمحمنين وعوتة وهذا من األيا  الم{ 45-46
}  فااي كاال زماان منااذ إداارا  المااحمنين فااي األااادوت كمااا فااي قولااه هعااالى

قتاال ئصااحاب  يااوم المو ااو  وشاااهد ومشااهو  والسااماء ات البااروض وال
ا خااادو  الناااار  ات الوقاااو  إ  هااا   ليهاااا قعاااو  و هااا   لاااى ماااايفعلون 

أم ال اهد على األمة رسول هللا كما ومعلو  { البروض  -بالمؤمنين شهو  
ف يف إ ب جئنا من كل ئمة بشهيد وجئنا بن  لى هؤ ء } في قوله هعالى 

فتكااوم معركااة ييلاا  فييااا الظلمااة وقااد بااين هللا هعااالى   {النساااء  - شااهيدا
للنا  لنول فترة همت  الدول الظالمة لسنين طويلة قال هعالى ليسر  بيذه 

تظروا يو  هالك ظالمييمفيقول عز وجل لتابيات ا ية عن المظلومين ولين
ئكفارك  خير من ئو م   ئم ل   براء ُ في اللبار ئميقولاون زحان }  إيمانيم

جمياااع منتصااار سااايهلم الجماااع ويولاااون الااادرب بااال الساااا ة مو اااده  
أي أنيااا معركااة الفيااا معااارك دتااى يااو  { القماار  -والسااا ة ئ هااى وئماار
النااا   هااو أصااد  القااائلين أم أكااار هعااالى و هللا بااينالفصاال وهااو وعااد 

و د هللا  يخلف هللا و دن ول ن } اليعلموم عنيا شيء كما في قوله هعالى
ئكثر النال  يعلمون يعلمون ظاهراًمن الحيا  الدزيا وه   ن اقخار  ها  

أم هذة المالدم سيحضرها شيوت كال  بيناوهنا يكوم قد  {الروم - قافلون
هللا فييا جيوشاً من الظالمين هنزل  التي ي م هو ما يعرف بالرجعة  أمة و

فييا مالئكة ويمكن أم ير  فييا المحمني رسالً وأنبياءاً وكفاراً مان أزمناة 
أار  غابرة في آار ملحماة علاى األرض وهاى ملحماة ياو  الفصال بعاد 
انتقااا  هللا هعااالى فااي كاال زماان ماان الظااالمين دتااى ياامهي زماان ا ااارين 

ئل  زهلن ا ولين } في سورة المرسالت  هعالى ومعركة الفصل لذل  يقول
 { .18-16المرسالت   ث  زتبعه  اقخرين كذلن زفعل بالمجرمين

هاذا } القياماة قاال هعاالى  م قال هعالى بعد ذل  عن نياية يو  الفصل وهو 
فااإن كااان ل اا  كيااد ف ياادون وياال يومئااذ  يااوم الفصاال جمعناااك  وا ولااين

 . {40-  38المرسالت  - للم ذبين



دضاورهم لياذه المالدام فاإم  كنا هكلمنا سالفاً عان الرسال اإلنساية و وإذا 
وكالهماا سايكوم داضاراً لتلا  المالدام  ا م على الرسل المالئكية  الكال

ُ  }ماان المالئكاة رساال وماان الناا  قاال هعااالى  يصانفيألم هللا هعاالى   َّللاَّ
َ َسِميَع بَِصيرَ ِل يَْصَطِفي ِمَن اْلَماَلمَِ ِة ُرُساًل َوِمَن النَّا  {  75الح   -إِنَّ َّللاَّ

التي هي من المحكد وبال رياب مان أداد أنياا ساتكوم داضارة كماا هاو  و 
حتاى إ ا جااء } معلو  لل مي  كرسال قابض األروال كماا فاي قولاه هعاالى 

فليس هناك شا   {61ا زعام  -ئحده  الموت توفته رسلنا وه   يفرطون 
 ا مالئكة الموت داضرة .أم هل  المالدم ستكوم فيي

كماا  ليالك القر  ستكوم داضرة لمعركاة الفصال مالئكة عذاب هناك و 
ولقااد جائات رساالنا إبااراهيم }  نزلات إلهااالك قار  قااو  لاوط لقولااه هعاالى 

{ وذل  يحد  إذا 31بالب ر  قالوا إنا ميلكوا أهل هذه القرية ـ العنكبوت 
عماال قااو  لااوط وال ااذوذ  انت اار بياانيم هااذا العماال اإلجرامااي الم ااين ماان

ال نسااي وهااذه المالئكااة هناازل فااي الغالااب عنااد انت ااار هااذ هاألعمااال بااين 
 النا  .

 
بعااد قاابض تلقفيم للعااذاب هاا هااحالءغياار لقاابض األروال الئكااة م هناااكو

ف ياف إ ا تاوفته  المالم اة } وهم الوارت ذكرهم في قولاه هعاالى أرواديم 
 { 27يضربون وجوهه  وئ باره  ا محمد 

هال ينظارون }  اقاال هعاالى فييا في معركة الفصال همهي مالئكة أار   م 
  { البقر  - إ  ئن يأتيه  هللا في ظلل من الغمام والمالم ة وقضي ا مر

ً ينزل وفي هحالء   ال ياوش  لماة والظاإلهالك  موكول بإهالك ملكاً عظيما
 -رونولااو ئزللنااا مل اااً لقضااى ا ماار ثاا    ينظاا } العاهيااة قااال هعااالى فيااه

فاي قولاه األمام فاي هالكااً جماعيااً  كماا  وهناا يكاوم قاد جااء أجال {ا زعام
ل ااال ئماااة ئجااال فاااإ ا جااااء ئجلهااا  فاااال يساااتأخرون ساااا ة و  } هعاااالى 

القااائم  ببعاااة اإلمااا ماارهين األجاال ا هااذويكااوم  {49يااوز   -يسااتقدمون 



ولاان ئمااة رسااول فااإ ا جاااء رسااوله  } كمااا فااي قولااه هعااالى  عليااه السااال  
 { .47يوز  - بينه  بالقس  وه    يظلمون قضي
يكاوم معاه ملا  عيساى علييماا الساال  ينا أم هذا اإلما  أو الرسول بوكما 

عن إما  آار يقول أمير المحمنين في دديث له  ولذل  هالك هالك القري 
. فكال مان نااوءه ودارباه فقاد نقال ] ينظرمن عين مل  الموت[ الزمام  

فيموت موهاات طبيعياة وغيار طبيعياة توم أم من عمره إلى النقنة صفر 
ي عر أدد قال هعالى مبيناًأم اإلنساام باين أجلاين وأعمالاه فاي الادنيا هنااك 

ان ِطايٍن ثُا َّ قََضاٰى } أعمال هنيل العمر قال هعالى فيياا  ُهاَو الَّاِذي َخلَقَُ ا  م ِ
ى ِ نَدنُ ثُ َّ ئَزتُْ  تَْمتَاُروَن ئََجاًل  َسمًّ وقاال هعاالى أيضااً  { 2ام ا زعا –َوئََجَل مُّ

َواًجاا } للتوضيح أكار  َْ ن تَُراٍب ثُ َّ ِمن زُّْطفٍَة ثُ َّ َجعَلَُ ْ  ئَ ُ َخلَقَُ   م ِ َوَماا َوَّللاَّ
ااٍر َوَ  يُاانقَُص ِمااْن  تَْحِمااُل ِمااْن ئُزثَااٰى َوَ  تََضااُع إِ َّ بِِعْلِمااهِ  عَمَّ ااُر ِماان مُّ َوَمااا يُعَمَّ

ِ يَِساايَر  ُ ُماِرِن إِ َّ فِااي ِكتَاابٍ  ِلااَن َ لَاى َّللاَّ وبالتااالي هناااك  { 11فااطر  –إِنَّ  َٰ
أعمال هنيل العمر قال فييا ماالً دضرة النباي المصانفى صالى هللا علياه 

 وآله ] صلة الردم هنيل العمر وهزيد الرز  [ 
 ا حا يي الدالة  لى  لن :

 : صلة الردم هزيد في العمر وهبارك في الرز  -]
ومسلم عن أنس رضاي هللا عناه أم النباي صالى هللا علياه أارج البخاري  

من سره أم يبسط له في رزقاه وأم ينسام لاه فاي أ اره فليصال »وسلم قال: 
)متفر عليه(، ينسم معناه: يحار له في أجله ويزتات له فاي عماره. « ردمه

وأارج اإلما  أدمد في مسانده والبييقاي عان عائ اة رضاي هللا عنيماا أم 
، ودسان الخلار، ودسان  صالة الاردم: » علياه وسالم قاالالنبي صالى هللا 

 (. 3767صحيح ال ام :  -« ال وار، يعمرم الديار، ويزتم في األعمار
وأارج النيالسي عن عمرو بن سيل رضي هللا عنه أم النبي صالى هللا  -

صلة القرابة ماراة في المال، محبة في األهل، منسمة في »عليه وسلم قال: 
 (. 3768 ام : صحيح ال  « األجل



صلة الردم تليل على اإليمام باهلل واليو  ا ار: أارج البخاري ومسلم  -
مان »عن أبي هريرة رضي هللا عناه أم النباي صالى هللا علياه وسالم قاال: 

كام يحمن باهلل واليو  ا اار فليكار  ضايفه، ومان كاام ياحمن بااهلل والياو  
ا اار فليقال اياراً أو ا ار فليصل ردماه، ومان كاام ياحمن بااهلل والياو  

 )متفر عليه(. « ليصمت
من وصل ردمه وصله هللا عز وجل: أارج البخاري ومسلم عن عائ ة  -

رضااي هللا عنيااا أم النبااي صاالى هللا عليااه وساالم قالاات: ساامعت رسااول هللا 
قال هللا عز وجل: أنا هللا وأناا الاردمن القات »صلى هللا عليه وسلم يقول: 
من اسمي فمن وصليا وصلته ومن قنعيا قنعته، الردم وشققت ليا اسماً 
  )متفر عليه(. « أو قال: بتته أي قنعته

أفضل الصدقة الصدقة على األردا : أارج ابن ازيماة والحااكم وقاال:  -
صحيح على شرط مسلم عن أ  كلاو  بنت عقبة رضاي هللا عنياا أم النباي 

  « دم الكاشحأفضل الصدقة صدقة على ذي الر»صلى هللا عليه وسلم قال: 
ألنيااا هكااوم  أم أفضاال الصاادقة علااى ذي  أي (، 1110صااحيح ال ااام : 

 صلة وصدقة لذي ردم مقاط . 
 مضاعفة  واب الصدقة على ذوي األردا : -
أااارج اإلمااا  أدمااد فااي مساانده والترمااذي فااي سااننه بسااند صااحيح عاان   

ساالمام باان عااامر رضااي هللا عنااه أم النبااي صاالى هللا عليااه وساالم قااال: 
صااادقة علاااى المساااكين صااادقة، وهاااي علاااى ذي الاااردم ا نتاااام صااادقة ال»

 (. 3858)صحيح ال ام : « وصلة
وأارج النيالساي عان سالمام بان عاامر أم النباي صالى هللا علياه وسالم  -

صحيح ال ام :   « )صدقة ذي الردم على ذي الردم صدقة وصلة»قال: 
3763 ) 

 صلة الردم سبب من أسباب تاول ال نة:  -
ا  الترمذي في سننه وقال: دديث دسن صحيح عن عبد هللا بان أارج اإلم

يا أييا »سال  رضي هللا عنه قال: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: 



النااا  أف ااوا السااال ، وأطعمااوا النعااا ، وصاالوا األردااا ، وصاالوا باللياال 
أطااب »، وقااال صاالى هللا عليااه وساالم: «والنااا  نيااا ، هاادالوا ال نااة بسااال 

، وأف  السال ، وصل األردا ، وصل بالليل والنا  نيا ،  ام اتاال الكال 
 (.1019صحيح ال ام :  و)رواه ابن دبام « ال نة بسال 

 صل ردم  وإم قنع : -
أارج اإلما  أدمد في مسانده بإسانات جياد عان عقباة بان عاامر رضاي هللا  

ة ياا عقبا»عنه قال: قلت: ياا رساول هللا أابرناي بفواضال األعماال؟ فقاال: 
)أارجاه أدماد « صل من قنع ، وأعط من درما ، وأعاف عمان ظلما 

 ، في مسنده(
وأارج البخاري وغيره عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنيماا أم النباي 

ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الاذي إذا »صلى هللا عليه وسلم قال: 
)أارجه البخاري(. وأارج مسلم في صحيحه عن « قنعت ردمه وصليا

جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم »ي هريرة رضي هللا عنه قال: أب
وقااال لااه: يااا رسااول هللا إم لااي قرابااة، أصاال ويقنعااوني، وأدساان إلااييم 
، وأدلم علييم وي يلوم علي، فقال: إم كنت كما قلت فكمنماا  ويسيئوم إلي 

 وال يازال معا  مان هللا ظييار علاييم ماا تمات -الرمات الحاار-هسفيم المل 
 [  )أارجه مسلم(. « على ذل 

وأول ردم هوصل فتزيد الرز  وهنسائ فاي العمار ردام رساول هللا صالى 
} قال   ئساأل    لياه ئجاراً إ ا الماو   هللا عليه وآله التي قاال هعاالى فيياا 

 الشور  {  –في القربى 
وزياتة العمر طوله وبركتاه فاي الماال والصاحة واألوالت فيارز  القناعاة  

   ما الغنى في الدنيا وبيما ينول العمر  والرضا وه
ومن قنعيا وسف  تمااء أهال بيات النباي فياو العكاس فكال مان فعال ذلا   

أنقل هللا هعاالى عماره وماات ساريعاً وفاي آاار الزماام لاذل  باين اإلماا  
علي عليه السال  أم اإلما  ينظر من عين مل  الموت فكل من داربه ولاو 

 واسنة مالئكة هحرسه في افاء من هللا هعالى .باللسام نكل هللا هعالى به ب



إلنقاااذ هللا هعااالى علااى الظااالمين وماان وذلا  لمااا بيناااه أنااه مبعااو  بغضااب 
َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َرِضَي ِاُ َعْناهُ ، قَااَل:  ]ه صلى هللا عليه وآله المس

ْنِزُل بِمُِمتِي فِي آِاِر الِزَمااِم بَااَلء  َشاِديد  قَاَل نَبِيُّ ِاِ َصلِى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَِم : يَ 
ِمْن ُسْلَنانِِيْم لَْم يُْسَمْ  باََلء  أََشدُّ ِمْنهُ ، َدتِاى هَِضايَر َعاْنُيُم اأْلَْرُض الِرْدبَاةُ، 

ِه ِمااَن َوَدتِااى يُْمااأَلَ اأْلَْرُض َجااْوًرا َوُظْلًمااا، اَل يَِ اادُ اْلُمااْحِمُن َمْلَ اامً يَْلتَِ ااُئ إِلَْياا
ْلااِم ، فَيَْبعَااُث ِاُ َعااِز َوَجااِل َرُجاااًل ِمااْن ِعتَْرهِااي ، فَاايَْمأَلُ اأْلَْرَض قِْسااًنا  الظُّ
َوَعااْداًل ، َكَمااا ُمِلئَااْت ُظْلًمااا َوَجااْوًرا ، يَْرَضااى َعْنااهُ َساااِكُن الِسااَماِء َوَساااِكُن 

إِاِل أَْاَرَجتْااهُ، َواَل الِسااَماُء ِمااْن اأْلَْرِض، اَل هَاادِِاُر اأْلَْرُض ِمااْن بَااْذِرَها َشااْيئًا 
قَْنِرَها َشْيئًا إِاِل َصبِهُ ِاُ َعلَْيِيْم ِمْدَراًرا، يَِعيُ  فِيَيا َساْبَ  ِسانِيَن أَْو  ََمااِم أَْو 
ْن هِْسَ ، هَتََمنِاى اأْلَْديَااُء اأْلَْماَواَت ِمِماا َصانََ  ِاُ َعاِز َوَجاِل بِمَْهاِل اأْلَْرِض ِما
 -.َاْيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِرهِ 

ْسنَاِت، َولَْم يُْخِرَجاهُ   "وقال الحاكم عقبه  . [ . "َهذَا َدِديث  َصِحيُح اإْلِ
  

وليذه الميمة العظيمة التاي سايقو  بياا إماا  آاار الزماام يحياد بملا  وهاو 
 الذي قال هعالى فيه 

 ا زعام{  -} ولو ازللنا مل اً لقضى ا مر ث    ينظرون 
ماام المحتااو  وكلمااة الفصاال لع اال هللا هعااالى بيااالك ولااوال أجاال هااذه األ

 الظالمين ولكنيم منظرين إلى بعاة اإلما  قال هعالى فيه   
ياوز  – ولو  كلمة سبقت من ربن لقضى بينه  فيما ه  فياه يختلفاون} 
19  } 

ْحَمِة  }وقال هعالى أيضاً  َل لَْو يَُؤاِخذُُه  بَِما َكَسبُوَوَربَُّن اْلغَفُوُر  ُو الرَّ ا لَعَجَّ
ْوِ َد لَّن يَِجُدوا ِمن ُ وزِِه َمْوماًِل  لَُهُ  اْلعَذَاَب   { 58ال هف  –بَل لَُّه  مَّ

 
 كلمة هزيمة ال ينام وال  هذه فصل  وفيالوهذا القضاء يكوم في معركة 

التي يراهاا هاو قبال  هرباً من المالئكة يقاو بيم في الدنيالإلازالنه لحزبه 
يباادأ مكااره بحزبااه بااالتزيين لياام وهحرضاايم وهييااين أم يراهااا بنااي آت  ف



نفوساايم علااى قتاال المااحمنين والمستضااعفين والتغرياار بياام أمااا  مواجااة 
َيان لها  الشايطان ئ مااله  وقاال    } وإ المحمنين كما في قولاه هعاالى  

قالب ل   اليوم من النال وإزي جار ل   فلما تاراءت الفئتاان ز اص  لاى 
   إزااي ئر  مااا  تاارون إزااي ئخااا  هللا رب  قبيااه وقااال إزااي بااريء ماان

  {ا زفال  - العالمين
وقال الشيطان لماا قضاى } وفي  ألارة أيضاً يخذليم كما في قوله هعالى  

ا مر إن هللا و دك  و د الحق وو دت   فأخلفت   وما كان لي  لي   مان 
سلطان إ  ئن   وت   فاستجبت  لي ماا ئزابمصارخ   وماا ئزات  بمصارخي 

  {22إبراهي   - ي كفرت بما ئشركتموزي من قبلإز
ة الوقاات وبداياا يااو  القضاااء ويااو  الفصاال فيااذا هااو يااو  الوعااد الحاار و 

التاي سيخساارها دازب ال اينام كماا فاي قولااه هاذه المعركاة فاي  المعلاو  
قااافر  -فااإ ا جاااء ئماار هللا قضااى بااالحق وخساار هنالاان المبطلااون}  هعااالى
قاال هعاالى فياه } بمجال مسامى علاو  و بوقت م وهذا القضاء موقت  { 78

 { 14ولوال كلمة سبقت من ربا  إلاى أجال مسامى لقضاى بيانيم ـ ال اور 
 والقضاء يكوم بالقضاء على المبنلين الكافرين 

} هللا يتااوفى  ورت علااى الاانفس التااى همااوت ماان قولااه هعااالى (قضااى)فلفااس 
يهاا فيمسان التاى قضاى  لا زف  حين موتها والتي ل  تمات فاي منامهاا 

وكاذل  قولاه هعاالى  { 42اللمار -ويرسل ا خر  إلى ئجال مسامى الموت
وكاذل  قضااء هللا فاى هاالك  {15القصاص  -فوكلن موسى فقضى  لياه}

وقضينا إليه ا مر ئن  ابر هؤ ء مقطوع } القو  مصبحين فى قوله هعالى
قااال  أي أم قضااء هللا هعااالى دكمااه فاييم بالقتاال  { 66الحجاار  - مصابحين
قااافر  -فااإ ا جاااء ئماار هللا قضااى بااالحق وخساار هنالاان المبطلااون}  تعااالى
 } باين الكااف والناوم لقولاه هعاالى وهذا القضااء ماا  { وقضا ن قتله  78

وعلااى ذلاا    {47آل  مااران - إ ا قضااى ئمااراً فإزمااا يقااول لااه كاان في ااون
بعااد علااوهم فااي األرض  بنااى إساارائيل صااياينة يكااوم قضاااء هللا علااى 

قاال فاى األرض مارهين فاى مانيم وإفسااتهم  الصاييوني واستكبار البعض



وقضااينا إلااى بنااى إساارائيل فااى الكتاااب لتفساادم فااى األرض }  هعااالى هنااا 
يكوم أمامه قضااء مبار  مان هللا هعاالى بقاتليم  فيذا القضاء { مرهين ـ     

كما قال هعاالى مان قبال عان قاو   ار الزمام مصبحين آجميعاً فى معركة 
وقضااينا إليااه ا ماار ئن } العماال فااي األرض المقدسااة لااوط إم انت اار هااذا 

   {66الحجر  -  ابر هؤ ء مقطوع مصبحين
ومما سبر يتبين لناا أم كاال الناوعين مان المالئكاة المرسالة مان هللا هعاالى 

كاال أعااداء هللا هعااالى ماان كافااة األجنااا  ساايكوم داضااراً للمعااارك ماا  
ويحضاارها رسااول هللا ينزل فييااا عيسااى عليااه السااال  سااالتااى  والبلاادام و

إماا المحمناوم  رفيميعوساوالمالئكة كما بينا من قبل  والرسل والمنظروم 
بمناااتاة بعضاايم علااى بعااض فااى المعااارك لكااى نااحمن ونعلاام بوجااوتهم 
أودضورهم فعالً للمعاارك باال نوت المالئكياة التاى هظيار بالايااب البايض 

يظيار ا فى الحروب كما هو معروف وم اهد فى داروب المسالمين عنادم
أو ينزلوم في صاالة الف ار التاي ه ايدها المالئكاة أو  الحرأهل والية هللا 
 .  كالهما معاً 

 آار أيا  الدنيا وبداية أيا  ا ارة ويقاول بعاد ذلا  وهذا هو يو  الفصل و 
أ  الويل والابور للمكذبين الذين هكلمناا عانيم  {ويل يومئذ للم ذبين ا    }

م في األرض كقو  عات و موت وفرعاوم وقاو  لكفرهم واستكباره من قبل 
لااوك و لظلمياام وساافكيم الاادماء البريئااة فااي الحاال والحاار   ومكاارهم باااهلل 
هعالى وآياهه ومقدساهه و أهل البيت ومن هوالهم  علييم السال  هنا يكوناوا 
قد أسرعوا وهيرة هالكيم ونزول البالء على عمو  األرض كما هر  ا م 

 قبال موت أدمر على العالم .من موت أبيض وبداية إل
 ع اار ماارات هتكاارر فااي السااورة  } وياال يومئااٍذ للم ااذبين {وهااذه ا يااة  

 . [ 49 -45-47-40-37-34-28-24-19-15] بالضط ا يات 
ماتعيم هللا سانين معادوتة كماا بالعاالم كدليل على هالك ع ر تول متعاقباة 

كاازوا يو ادون{  } ئفرئيت إن متعناه  سنين ثا  جاامه  ماافي قوله هعالى 
}  قولاه هعاالىعناد  وهذه الع رة كارقم فاي القارآم الكاريم ورت علاى الحان



ِ َوَسْبعٍَة إِ َا َرَجْعتُْ   {  196البقار   –ْلَن َ َشَر َ َكاِملَاةَ تِ  ثاََلثَِة ئَيَّاٍم فِي اْلَح  
 وثالثة فر ية ئو الع   ئي ئزه  سبع  ول رميسية 

 ي :فإن كان الرق  سبعة فه  كما يل
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 ولة محمد  لي في مصار و التاي ح مات شامال ئفريقاا حتاى وسا   -3
ئفريقيا والحجاَ والشام إ   حدو  العراق ووصلوا حتى ئضنة في 

 تركيا .  
 ماقبل األايرة : المردلة

يمكاان إطااال  علييااا مردلااة التمااز  العربااي واإلاااتالف والتقاهاال وهااو 
قُْل ُهَو اْلقَاِ ُر َ لَٰى ئَن يَْبعََي َ لَاْيُ ْ  َ اذَابًا } بغضب من هللا هعالى قال فيه  

ن فَْوقُِ ْ  ئَْو ِمن تَْحِت ئَْرُجِلُ ْ  ئَْو يَْلبَِسُ ْ  ِشيَعًا َويُِذيَق بَْعَض ُ    بَأَْل بَْعٍض م ِ
ُ  اْقيَاِت لَعَلَُّهْ  يَْفقَُهوَن   . { 65ا زعام  –ازُظْر َكْيَف زَُصر ِ



 والمرحلة ا خير  سنة اإلستبدال واإلبا   وه    يشعرون :
باين التاريخ والدين وعد  وجوت موان  مائياة  من وددة اللغة و على الرغم

ماا زال ينازل وهام يحسابوم  إال أم غضاب هللا هعاالى علاييمالعالم العربي 
﴿قُاْل َهاْل زُنَبِ ائُُ ْ  بِاْ َْخَساِريَن ئَْ َمااً  الَّاِذيَن قال هعاالى  أنيم يحسنوم صنعا 

ْزيَا َوُهْ  يَْحَسبُوَن ئَزَُّهْ  يُْحِسنُوَن ُصْنعًا﴾   َضلَّ َسْعيُُهْ  فِي اْلَحيَاِ  الدُّ
بيات النباي وداربيم  وهنا سنة اإلستبدال بدأت هعمال فاييم لكاراهيتيم أهال

المتعاقباااة ليااام وألولياااائيم ومحباااييم وذرياااتيم وسااا نيم وقاااتليم وهف يااار 
مساااجدهم وأضااردتيم والقساام ا ااار يحااب أهاللبياات وال يعلاام عاانيم أي 
شيئ فياى تعاو  جوفااء ومنت ارة بمصار ووشامال أفريقياا بكاارة , وفاي 

ي بعاد أم الخلين وصل بيم األمر لعد  وجوت أسماً ل عفر أو فاطماة أو علا
دقروا مان شامنيم وهناا هاذكرنا مااذا قاال هللا هعاالى فاي العارب لانعلم مااذا 

 سيفعل هللا هعالى بيم أو يتوب علييم :
 }وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا { (1

َۚ قيرك  ث    ي وزوا ئمثال   {  (2 ً  }وإن تتولو يستبدل قوما

قااوم ئولااي بااأل شااديد  }قاال للمخلفااين ماان ا  ااراب سااتد ون إ   (3
 تقاتلوزه  ئو يسلمون {.

 } قالت اب آمنا قل ل  تؤمنوا  ول ن قولوا ئسلمنا { (4

} ا  راب ئشد كفراً وزفاقاً وئجدر  لى ئن   يعلموا حادو  ماا ئزالل  (5
 .التوبة {  –هللا  لى رسوله 

وهنا يتوعاد العارب بسانة اإلساتبدال إم لام يرجعاوا إأل  والياة هللا هعاالى 
ل } وإن صلى هللا عليه وأهل بيته علييم السال  في قوله عاز وج ورسوله

 { 38محمد  –تتولوا يستبدل قوماً قيرك  ث    ي وزوا ئمثال   
بال يل والادجل وهباديل الادين وااتفااء أكاره  ووسط هذا الم تم  المعبئ 

أنيام أهال التودياد  الحر يغرر بيم ال ينام وياوهميم بامنيم علاى الحار و
األماام ماان  معاادومي األاااال  باال و نااة وأكااارهم كذبااة منااافقوم وأهاال ال 



ماان عباادة األو ااام أكااار القاااً وأعظاام أتباااً وادتراماااً  فااي العااالم  غياارهم
 . لتعيداهيم منيم 

وهفي هذا الم تم  تعا نبي هللا إباراهيم بامم يبعاث فاييم رجاالً مان ذؤيتاه 
ي اقخارين } واجعل لي لسان صدق فيكوم لسام الصد  في قوله هعالى 

 ) اقخارين(وهاذه تعاوة هخال إماا  آاار الزماام ألم لفاس  الشعراء { –
أي  الواقعاة{ -} ثلاة مان ا ولان وثلاة مان اقخارين ورت في قولاه هعاالى 

انيا تعوة ااصة ألهل آار الزمام ولكما أرات الدعوة لسايدنا محماد فياى 
 لايه  آياتان } ربنا وابعي فيه  رسو ً منه  يتلوا محدتة في قوله هعالى 

ولساام الصاد  فاي زماناه  الجمعة{ –ويعلمه  ال تاب والح مة ويلكيه  
سايحارب   مان العارب النت اار الكاذب والنفاا  واإلنتيازياة والبرجماهياة 
بينيم بقوة دتى بالتاً هدعي والية أهل بيت النباوة هادال فاي الحارب معاه 

ح اة الخمااس ألم ظياوره يياد  نظاااميم الاديني وجباايتيم ألمااوال الناا  ب
واساااتمتاعيم باااه وداشااايتيم باااه تونااااً عااان الفقاااراء فاااي العاااالم العرباااي 
واإلساااالمي فيبتلاااييم هللا هعاااالى ب اااتى أناااواو البالياااا لعليااام يرجعاااوم  ااام  

} وإن تتولاوا  فيستبدل هللا هعالى هحالء بقو  آارين ينصارونه قاال هعاالى
 38محماد  -اً  يستبدل قوماً قيرك  ث    ي وزوا ئمثاال   و  تضارون شايئ

هحالء القو  من أهل الكتااب ألم كال مااذكر عان أهال الكتااب مان كفار { 
} َولَقَااْد ئَْرَسااْلنَا زُوًحااا َوإِْبااَراِهيَ  َوَجعَْلنَااا فِااي ياامهي بااالتبعيض كقولااه هعااالى 

ْنُهْ  فَاِسقُوَن  ْهتٍَد َوَكثِيَر م ِ يَّتِِهَما النُّبُوَّ َ َواْلِ تَاَب فَِمْنُه  مُّ  { 26الحديد  – ُر ِ
أي ليساوا جميعاا  } وقالات طامفاة مان ئهال ال تااب {ولذل  يقول هعاالى  .

دتى أصحابالفكر الصييوني بين هعالى أم كل طائفة ستتنازل عان بعاض 
معتقااداهيا فااي  ساابيل هحقياار هاادف وادااد وهااو قتاال المساالمين وادااتالل 

صاار  } ولن ترضاى  نان اليهاو  و  النأراضييم باسم الدين قال هعالى 
وهااء ال ما  هناا هاى التاي جمعات معتقادات { البقار   –حتى تتبع ملته  

} وقالات اليهاو   الفكر الصييوني بين بعضيم على الارغم مان أنيام قاالوا
ليساات النصااار   لااى شاايئ وقالاات النصااار  ليساات اليهااو   لااى شاايئ 



والبقية األاار  مان أهال الكتااب هاى التاي  البقر  { –وه  يتلون ال تاب 
ابلخلر الرفي  وسيدالوم اإلسال  عن تراسة من الغارب وفاي كال  ستتسم

انحاء العالم بعد  بوت ف ل العرب فاي ااتاواء م ااكليم وتراساتيا بتعقال 
وبحياتية وهنا يكوم اإلستبدال وشرو  وسنوو نور اإلسال  مان الغارب 
وبعااد أم كاناات دمااالت صااليبية مايلبااث العااالم أم هتحااول إلااى دمااالت 

اياة أهال بيات النباي المظلاومين مان هاحالء الظلماة الاذين إسالمية هحت ر
قننااوا ووضااعوا المكااذوبات علااى أم يكااوم قتاال أهاال بياات النبااي وهااد  

 مقدساهيم هو الدين والتوديد .
 

  } ويل يومذ للم ذبين {ولذل  كررها هللا هبارك وهعالى  
 والنالوة ومكذبين لم يعلنوا أم القرآم كاذب أو الرسول بل هام مصادقوم

} ولائن ساألته  مان خلاق ويعلنوم ذل  قال هعالى في كفار قري  األوائل 
وقاالوا فاي القارآم الكاريم ] وهللا إم فياه  السماوات وا رض ليقاولن هللا {

يعلاوا وال  أسفله لمغد  وهو نالة وإم أعاله لمامر وإملحالوة وإم عليه ل
ويكفاروم   م جاء الذين يحمنوم بابعض[  1سيرة ابن ه ا  ج – يعى عليه
 منون ببعض ال تااب وت فارون بابعض {فتؤ} ئكما في قوله هعالى  ببعض

 م هركوا العمل بتل  ا يات وهذا الترك في كتااب هللا هكاذيب لقولاه هعاالى 
لُاوا التَّاْوَرا َ ثُا َّ لَاْ  يَْحِملُوَهاا } في طائفاة مان بناي إسارائيل  َمثَاُل الَّاِذيَن ُحم ِ

ُ َ  ئَْسفَاًرا  َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِملُ  ِ َوَّللاَّ بِئَْ  َمثَُل اْلقَْوِم الَّاِذيَن َكاذَّبُوا بِآيَااِت َّللاَّ
وهنااا بااين هعااالى أم التاارك هكااذيب  { 5الجمعااة  –ِميَن يَْهااِدي اْلقَااْوَم الظَّااالِ 

بآيات هللا هعالى والويل هنا لمن كذب بآيات هللا وقال بفكرة السلف الصالح  
ضااائليم وهااذا داار ال مريااة فيااه إنمااا يسااتخد  والصااحابة وكراماااهيم وف

ل بياات النبااي علااييم اسااال  فيااذا مااا رفضااه ÷لصاارف النااا   عاان واليااةأ
الصحابة وأبته أنفسيم دتى قالوا ] كنا نعرف المناافقين علاى عياد رساول 

 هللا صلى هللا عليه وآله ببغضيم لعلي الحديث [ 



قال: قلت ل ابر  رو  أدمد بن دنبل في مسنده مرفوعا عن أبي الزبير]
اال  المنافقين كيف كام علي فيكم؟ قال: ذاك اير الب ر، ما كنا نعرف

ذاائر  والنبري في ٢٣١المناقب:  في الخوارزمي اهرو -ببغضيم إياه 
 [ ٩١ :العقبي

رسول هللا  ورو  مرفوعا إلى أبي ذر رضي هللا هعالى عنه قال: قال] 
لعلي يا علي من فارقني فقد فار  هللا، ومن فارق  فقد  صلى هللا عليه وآله

والذهبي  ١٤٦و  ١٢٣ / ٣المستدرك:  رواه الحاكم في  - فارقني 
 [ .٣٢٣ / ١ميزام االعتدال  في
على عيد رسول  المنافقين وعن أبي سعيد الخدري مسندا قال: كنا نعرف] 

/  ١٣رواه الترمذي في صحيحه:  - هللا صلى هللا عليه وآله ببغضيم عليا 
 [  ٣٢ :هذكرة الخواص في وابن ال وزي ١٦٨
أدمد بن  - اال ببغضيم عليا  المنافقين وعن زيد بن أرقم: ما كنا نعرف] 

ذاائر العقبى: و ٨٦ / ١ :ومسلم في صحيحه ٢٩٦ / ٦ :دنبل في مسنده
 [ 210  : 69 للسيد ابن طاو  والنرائف 37والنسائي في اصائصه:  ٩١
 
كل زمن دتى يتوبوا عما  المحالة فى وهحالء عذاب هللا هعالى نازل بيم  

 ل بيت ربيم علييم السال  .فعلواه في در تينيم وأه
 
المرت له وهو يو  عقيم اليولد له يو   هذا اليو  الذ  ليس مصروفاً عنيم و 

جينم للحساب فيم غير أماميم غير إال ويكونوا إذا نزل بسادتيم آار علييم 
 بظلميم واستكبارهم في األرض كقو  عات و موت وفرعوم .منظرين 

 
الصيحة والزجرة  ت النبي علييم السال  م وفيمن دارب أهل بيوهتكرر فيي 

وهد  اقتصات وهسلط دكا  وآيات هرف   والريح العقيم والغر  ألساطيل
 وهى امع زات األنبياء كما قلنا من قبل لقوله هعالى 

  {59اإلسراء  - ومامنعنا ان زرسل باقيات إ  ئن كذب بها ا ولون }   
الصيحة والزجرة والريح العقيم التى وبناًء عليه فقد أوقف هللا هعالى إرسال 

أهل  هللا بيا األمم السالفة ليو  الوقت المعلو  الذ  ي دوم فيه هف ير 
مرابضيا بغير سبب محدت فتغر  سفنيم وهدمر بالتهم أما   أسلحتيم فى
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 تعاء القائم ودزبه وأسلحتيم الضعيفة والتى هى باهلل أقو  من قنابليم 
لى وذل  يحد  في وسط األرض بين أفريقيا وأسيا هع ز  أما  قدرة هللا هعا

 وأوروبا 
ويستانى من ذل  أطراف األرض والتي بين هعالى أنيا هغر  في آار 

ئََولَْ  يََرْوا ئَزَّا زَأِْتي } الزمام بانكماش األرض على دساب البحر قال هعالى 
ُ َيْحُ ُ  َ  مُ اْ َْرَض زَنقُُصَها ِمْن ئَْطَرافَِها  عَق َِب ِلُحْ ِمِه  َوُهَو َسِريُع َوَّللاَّ

} وأطرافيا هو طرفي الليل والنيار في قوله هعالى { 41الر د  –اْلِحَساِب 
َن اللَّْيِل  لَفًا م ِ َُ اَل َ َطَرفَيِ النََّهاِر َو ِلَن ْبَن السَّي ِئَاِت إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذهِ َوئَقِِ  الصَّ َٰ 

وديث أم ال مس همهي من الم ر قوهغرب  { 114هو   -ِ ْكَرٰ  ِللذَّاِكِريَن 
ً أستراليا وسوادل أسيا  في المغرب هكوم األماكن الميدتة بالغر  شرقا
ً سيبتلوا باألعصاير المدمرة التي  واليابام وسوادل أمريكتين وكندا غربا
ً بمكمليا آار الزمام قد هخل في  هقرض من اليابسة باستمرار ييدت مدنا

ي اليابسة باألمس القريب . وهذا در ال مرية فيه البحر بعد أم كانت ف
 النساء { -}ومن ئصدق من هللا قيالقالتعالى 

والعرب مازالوا يت اجروم دول أهفه األمور األرض باإلسال  أكار فتدين   
دتى ييلكيم هللا هعالى أو يتوبوا ولذل  قال هعالى  وسفاسف   اإلاتالفات 
 للنا  جميعاً بعد ذل  

أي أنكم تولاة تولاة وظلماة بعاد  {هلن ا ولين ث  زتبعه  اقخرين ئل  ز}   
ظلمة أهلكيم هللا هعالى مناذ قاو  عاات وإلاى ا م وكفاار زمانناا ليساوا ايار 

 –} ئكفارك  خي من هاؤ ء ئم كلا  باراء  فاي اللبار من هحالء قال هعالى 
 القمر { 

عفة باين العاالم القلة المحمناة المستضاواالولين وا ارين الناجين منيم هم 
}  أنيام قلاة فاي كال زمان قاال هعاالى  العربي وكل العالم وقال هعالى فييم 
 { .14ا الواقعة - ثلة من ا ولين وقليل من ا خرين

 { 40الواقعاة  - ثلاة مان ا ولاين وثلاة مان اقخارين }أيضااً  وقوله هعالى 
فماباال }  موساى علياه الساال  نبي هللا على لسامعالى فييم  قال األولين و

 – القرون ا ولاى قاال  لمهاا  ناد رباى فاى كتااب  يضال رباى و  ينساى
ثا  ئزشاأزا مان }  وهذا عن األولين وأما ا ارين قال هعالى فاييم {51 ص



هظال القاروم هتتااب  إلاى آارالقاروم  {31المؤمنون  -بعده  قرزاً آخرين 
  وئزشاأزا مان فأهل نااه  باذزوبه}  الحالية التي نحان فيياا ا م قاال هعاالى

 { 11ا زبياء -بعده  قوماً آخرين 
وببعاااة رسااول هللا صاالى هللا عليااه والااه هتوقااف آيااات التمييااد بااالمع زات   

القرآم الكريم كمع زة هللا هبارك وهعالى كعصى موسى ماالً وهستمر معه 
 ام يتوقاف الفصال باين الكفار واإليماام ألجال هام الباقية دتى قيا  السااعة 

ولائن ئخرزاا  انه  العاذاب } هذا األجل  معدوتة قال هعالى في بالغوه وأمة
إلااى ئمااة معاادو   ليقااولن مايحبسااه ئ  يااوم يااأتيه  لااي  مصااروفاً  اانه  

وهاذه األماة المعادوتة هاى   {8هاو   -وحاق به  ما كازوا به يساتهلءون 
} ئفرئيت إن متعناه  سنين ث  جاامه  السنينالتي سيمتعوها في قوله هعالى 

 هتارا  قد أهلكياا هللا هعاالى هعالي أم األمم  هللا لنايبين   ا يو دون {ما كازو
 فتر يا األار  لتفعل نفس فعل سابقتيا  كل أمة هيل  

دتااى ياامهي ميقااات آااار الزمااام وموعااد هالكياام  اام الحساااب وهنااا يقااول 
} بعضيم لبعض كل أمى هلقاي التيماة علاى األاار  كماا فاي قولاه هعاالى 

زاِ  فِاي النَّااِر قَاَل اْ ُخلُوا فِ  اَن اْلِجان ِ َواإْلِ ُكلََّماا  ي ئَُمٍ  قَاْد َخلَاْت ِمان قَاْبِلُ   م ِ
اَرُكوا فِيَها َجِميعًا قَالَاْت ئُْخارَ  ةَ لَّعَنَْت ئُْختََها َحتَّٰى إِ َا ا َّ اُهْ  ِ ُوَ ُهاْ  َ َخلَْت ئُمَّ

ُؤَ ِء ئََضلُّوزَا فَآتِِهْ  َ ذَابًا ِضْعفًا  َن النَّااِر َربَّنَا َهٰ ِ ان  َّ  م ِ قَااَل ِلُ ال ٍ ِضاْعَف َولَٰ
 { . 38ا  را  -تَْعلَُموَن 

  َ ئل  زهلن ا ولاين ثا  }  كما في قوله هعالى وإذاكام هالك األمم يمهي هباعا
 قوله هعالى كما فيبنفس السورة  فإم هللا عزوجل يبينيا{ زتبعه  اقخرين 

 وأبصااعقة  هنباعااً و ل ما  يكاوموا { هذا يوم الفصل جمعناك  وا ولين}
كااذلن زفعاال } زجاارة كمااا بينااا.  اام يقااول هعااالي باانفس سااورة المرسااالت 

وهنا السحال من هم الم رمين الذين سييلكيم هللا  {المرسالت -بالمجرمين
 هعالى كما أهل  سلفيم ؟  .

ا}و ٍ َ ااُدوًّ ِلَن َجعَْلنَااا ِلُ اال ِ زَبِااي  وهااحالء  { 31الفرقااان –ماان المجاارمين  َكااذَٰ
ِلَن َجعَْلنَاا ِلُ ال ِ }  الم رمين طائفتين من ال ان واالناس معااً قاال هعاالى َوَكاذَٰ



ْخاُرَ  اْلقَاْوِل  َُ زِ  َواْلِجن ِ يُوِحي بَْعُضُهْ  إِلَٰى بَْعاٍض  ا َشيَاِطيَن اإْلِ ٍ َ ُدوًّ زَبِي 
 { .112ا زعام  – َولَْو َشاَء َربَُّن َما فَعَلُونُ فَذَْرُهْ  َوَما يَْفتَُرونَ ُقُروًرا 

وهحالء ييلكيم هللا هعالى معا كما بينا ويكوم هالكيما معاً هباعاً دتاى ياو  
 .الفصل 

وماان هااحالء الم اارمين الااذين كفااروا بآيااات هللا  هعااالى ولاام يحمنااوا بيااا أو 
يعملاوا بيااا نفاقااً او الااذين  آمنااوا ببعضايا وكفااروا باابعض  قاال هعااالى فااي 

ا الَّذِ } هحالء   يَن َكفَُروا ئَفَلَْ  تَُ ْن آيَااتِي تُتْلَاٰى َ لَاْيُ ْ  فَاْساتَْ بَْرتُْ  َوُكناتُْ  َوئَمَّ
ْجااِرِمينَ  } ئفنجعاال المساالمين ولااذل  يقااول هعااالى  { 31الجاثيااة – قَْوًمااا مُّ
} واتباع الاذين ظلماوا ماا ومنيم أيضاً المتارفين  {35القل   –كالمجريمين 

وهاحالء سايفعل هللا هعاالى بيام  { 116هاو   –ئترفوا فيه وكازوا مجرمين 
ما فعله باألمم من قبل بسنة بعامة أو بتسلط أمام  أاار  هضاربيم بمسالحة 
مال التي ضربيا هللا هعالى على األمم الظالمة مان قبال بمالئكاة وذلا  فاي 
عصر العلم الحديث وأسلحة ياو  القياماة كمااأطلقوا عليياا ذلا  المصانلح  

و بمالئكة موكولة بذل   العمل فتسلط بإذم هللا   وهذا ال يحد  إال بإذم هللا
 {المرسالت -كذلن زفعل بالمجرمين} من ي اء على من ي اء قال هعالى 

ئلا  زخلق ا  مان مااء مهاين }   م يبكتيم هللا هعالى ويعنفيم في قوله هعاالى 
فجعلنان في قرار م ين إلى قدر معلاوم فقادرزا فانع  القاا رون ويال يومئاٍذ 

لاا  زجعاال ا رض كفاتااا ئحياااءاً وئمواتااا وجعلنااا فيهااا رواسااى للم ااذبين ئ
 ام بعاد { شامخات وئسقيناك  ماءاً فراتا ويل يومئٍذ للم اذبين ا المرساالت

هبكيتيم وهعنيفيم يبين هعالى ليم جرائميم في آار الزمام التي سيقترفونيا 
اًمن ولاو ئزاا فتحناا  لايه  بابا} هعاالى فيياا  بمعارجيم ال ينانية التي قاال

السااماء فظلااوا فيااه يعرجااون لقالواإزمااا ساا رت ئبصااارزا باال زحاان قااوم 
 .{ الحجر  - مسحورون

ولذل  يقول هعالى ليم هنا عن جرائميم بيذة المعارج إم كانوا يستنيعوم 
التااي سااتنزل علااييم بعااذاب ماان شاايء ماا  مالئكااة هللا ورسااله أي بيااا فعاال 

ظناوا أنيام قااتروم علاى فعال عنده هعالى وبإذنه بعد أم كذبوا بآياات هللا و



هناا  يقاول هعاالىأي شيئ بيذه األسالحة التاي لان هغناي عانيم مان هللا شايئا 
إزطلقوا إلى ما كنت  به ت ذبون إزطلقوا إلاى ظال } ليحالء في آار الزمام 

 ي ثاال  شااعب   ظلياال و  يغناي ماان اللهااب إزهاا ترمااي بشاارٍر كالقصاار 
 .{ المرسالت -كأزه جمالة صفر ويل يومئٍذ للم ذبين 

وهنا الظل ذي الاال  شعب نوو من  المالئكة ينزل علييم بالعذاب باإذم  
لحمد هلل فاطر } اهللا هعالي وهذة المالئكة ذات الاال  شعب قال هعالى فييا

السموات وا رض جا ل المالم ة رسالً ئولي ئجنحٍة مثنى وثال  وربااع 
  {1فاطر - يليد في الخلق ما يشاء

أ ااال  ورباااو علااى كاال بة رئيسااية وشااعبتين علااى كاال جانااب أي أنيااا شااع
فاي زمانناا شاعبة علاى كال جاناب كماا  ه بني آت  اترعاوأقصى ما جنب  

  على كل جانب  بة واددةنوو المالئكة ذات شعهنا هر  النائرت  
 يالكيم لادد  من مل  و يتحملوم أكارن كمم هللا هعالى يبين لنا أنيم ل هنا و

كماا فاي قولاه قد  العلمي الذي ظناوا أنيام قاد هوصالوا إلياه على كل هذا الت
 . {ا زعام   - ولو ئزللنا مل اً لقضى ا مر ث   ينظرون}  هعالى

وهنا هبين ا ية أنيم ال يقدروم علاى ملا  واداد ذو شاعبة وادادة فماا بالناا 
} واألكاار كماا فاي قولاه هعاالى  والرباو  الاال المانى و بذوات ال عبتين 

 ظليال و  يغناي مان }وأما قوله هعاالى .{ فاطر - في الخلق ما يشاء يليد
 { اللهب

ألنيا مالئكة أي شيئ يمنعيم من الليب  والمنيا أي الظل يتظللوم به  
هل ينظرون ا   ئن يأتيه  هللا في ظلل }  همهى فى الغما  كما قال هعالى

 .{ 210من الغمام والمالم ة وقضى ا مر االبقر  
ات المقذوفات التي هقذفيا هذه المالئكة بين هعالى أنيا هرمي وعن صف

إزها }  ال مال الصفر الكبار قال هعالي وأبال رر في د م القصر الم يد 
 - ترمي بشرر كالقصر كأزه جمالة صفر ويل يومئذ للم ذبين 

وهذا ال رر  وال رر نار شديدة السرعة هخرج هباعاً   {لمرسالتا



وبئر معطلة }  م لفس "قصر" ورت فى قوله هعالىكالقصر فى الح م أل
 . {45الح   - وقصر مشيد

وما تامت شررها كالقصر فيى نار فى الدنيا ألم نار ا ارة هماذ كل  
األرضوم السبعة  المخلوقات المرئية والغير مرئية فى السموات السبعة و

لقيه وأما ما ه {ق  - فتقول هل من مليد تهل إمتلئ} ويقول هعالى ليا 
فى د م القصر الم يد وفى د م ال مال فيو هذه المالئكة من نيرام 

   بين نيرام الدنيا ونيرام هللا المالئكية  الكبار وما هذا إال للمقارنة الصفر
كنلقات البندقية فى السرعة م  إاتالف الح م والسرعة أيضاً فيى 

 قذائف ربانية . 
 وهنا لنا سؤال لما ا كذبوا بهذا  ؟   
إلجابة على هذا السحال وهو أم الدجال وهاو ال اينام اإلنساي و أوليااؤه ل

المنظرين من عتاة الظلم وكذل  المنظرين مانيم أوداى إلاييم إبلايس  الغير
الااذ  جعلااه هللا ماان المنظاارين بااإاتراو آالت داارب رهيبااة فييااا شاابه ماان 

 اال  مخلوقات هللا المالئكياة التاى وصافيا هللا هعاالى باام لياا أجنحاة ذات 
 وذل  ألم قوله هعالى شعب وهرمى ب رر كالقصر 
  } إزها ترمي بشرر كالقصر {

ومارميات إ  رميات ول ان هللا }  قوله هعاالى مقذوف ل والرمى هو رمى  
حتاى إ ا ئخاذت }  فظنوا أنيم قاتروم على األرض كما قاال هعاالى  {رمى

مرزاا لايالً ا رض َخرفها واَينت وظن ئهلها ئزه  قا رون  ليهاا ئتاهاا ئ
وهناا قادرهيم  {ياوز   - ئوزهاراً فجعلناها حصايداً كاأن لا  تغناى باا م 

 العقااب علييا بمم ظنوا أنيام قااتروم علاى مانح الارز  للناا  والااواب و
وهغيياار هخااو  األرض بيااد جبااال وهغيياار مسااار أنيااار وهااد  تول وهااالك 

لاو األاار  فيمذم هللا فاى هاالك القار  وادادةً ه مستضعفين وبناء مياتين 
وإن  } قبل القيامة دتى الملحمة الكبر  ويو  الوقات المعلاو   قاال هعاالى 

من قرية إ  زحن مهل وها قبل يوم القيامة ئو معذبوها  اذاباً شاديداً كاان 
 { .اإلسراء  - لن فى ال تاب مسطوراً 



وقد نبمنا هلل عز وجل بما سيفعله الادجال مان إاتاراو مخلوقاات كخلار هللا 
وأنيا كليا صناعات بمشياء القيا هللا هعالى بيا هللا هعالى كما بينا  ويحارب

َوقَاالُوا ئَإِ َا } من معاتم في د ارة ال بال والحديد قال هعاالى ليام متحادياً 
ااا يَْ بُااُر فِاااي  مَّ ُكنَّااا ِ َظاًمااا َوُرفَاتًااا ئَإِزَّااا لََمْبعُوثُااوَن َخْلقًااا َجِديااًدا ئَْو َخْلقًااا م ِ

ٍ  فََسيَقُولُوَن َمن يُِعيُدزَا قُِل اُصُدوِرُكْ   َل َمرَّ فََسيُْنِغُضوَن إِلَْيَن لَِّذي فََطَرُكْ  ئَوَّ
ُرُءوَسااُهْ  َويَقُولُااوَن َمتَاااٰى ُهااَو قُاااْل َ َسااٰى ئَن يَُ ااوَن قَِريبًاااا يَااْوَم يَاااْدُ وُكْ  

 { 52-49اإلسراء  – فَتَْستَِجيبُوَن بَِحْمِدِن َوتَُظنُّوَن إِن لَّبِثْتُْ  إِ َّ قَِلياًل 
وم  هذه اإلاتراعات سيكوم أعلى معدل في هبديل الادين لقولاه صالى هللا 

لتنقضان عار  اإلساال  : أنه قاال صلى هللا عليه وآلهعن النبي ] عليه وآله
عروة عروة، فكلما انتقضت عروة ه بث النا  بالتي هلييا، وأولين نقضا 

و أم اإلساال  كلماا اشاتدت اهـ ومعناه ظااهر، وها الحكم، وآارهن الصالة
غربته كار المخالفوم له والناقضوم لعراه يعناي باذل  فرائضاه وأواماره، 

بدأ اإلسال  غريبا، وسايعوت غريباا كماا : صلى هللا عليه وآله كما في قوله 
أارجاه اإلماا  أدماد فاي  - .أارجه مسلم في صحيحه بدأ؛ فنوبى للغرباء

وابن دبام في صحيحه بإسانات جياد مسنده، والنبراني في المع م الكبير، 
  [   عن أبي أمامة الباهلي

وما كاام ذلا  إال بفتااو  وعلام قاا  علاى مدرساة الارأي ف ارعوا بياا مان 
الدين مالم يمذم به هللا وهولوا غير أهل بيت نباييم الاذين لام يخرجاوهم مان 

 هد  كما قال صلى هللا عليه وآله ] 
فاإني ساملت هللا عزوجال أم ال يفار  أوصيكم بكتاب هللا وأهل بيتي،  ] ...

بينيما دتى يورتهما علي الحوض، فمعناني ذل  وقال: ال هعلماوهم، فيام 
أعلاام ماانكم، وقااال: إنياام لاان يخرجااوكم ماان باااب هااد  ولاان ياادالوكم فااي 

 6شرل أصول الكافي للمولى محمد صالح المازنادراني ج  – ضاللة باب
 [ 109ص 

ئم لها  }  رفتاه أيادهم بواسانة الارأيولذل  قاال فاي هاذه ال ريماة وماا اقت
 { .الشور  - شركاء شر وا له  من الدين مال  يأ ن به هللا



  ً بالب ارية  وفي نفس الوقت يودي إلى أوليائاه باإاتراو أشاد األسالحة فتكاا
في إهالكيم القر  بواسانة مالئكاة ذات أجنحاة  مالئكةمت بيين بالجميعاً 

ليسوا االقين ل يئ بل هاى مخلوقاات فقال هعالى ليبين ليم أنيم مخلوقين و
القياااا هللا هعاااالى مااان ددياااد ود اااارة وعقااال إنسااااني هللا االقاااه فمضاااليم 
ال اينام ليسااتخدموا مخلوقاات هللا فااي الحارب ماا  هللا هعاالى قااال ز وجاال 

ام له  شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق  ليه  قل هللا خالق كل } لذل   
 . { 35- 33 شىء وهو الواحد القهار ا اللخر 

ويبااين هعااالى أم هااذا الملعااوم ودزبااه ماان شااياطين اإلنااس وال اان ميمااا  
ليعاي لذل  يقول هعاالى   والسماء وأالقوا فلن يصلوا لخلر بح م األرض 

} لي  كمثلاة شايئ وهناو النا  أم هللا هعالى أكبر وأعظم مما يظنوم بل 
} هعاالى هناا  ولذل  قاال } خالق كل شيئ فا بدون {وهو  السميع العلي  {

وهنااا يقااول   {قااافر   - لخلااق السااموات وا رض ئكباار ماان خلااق النااال
 . [  الدجال مذكور في هذه ا ية]  البغو  فى هفسيره 

وإذا نظرنا إلى لفاس معاارج فاى القارآم ن اد أنياا هارت علاى  هذا صحيح و
معااارج تجااال يحااارب هللا ومعااارج إلييااة كالمالئكااة التااي هعاارج إلااى هللا 

  او ً :فعن معارج الدجال قال هعالى  فييا: ـ هعالى 
حتى إ ا فتحنا  ليه  باباً مان الساماء فظلاوا فياه يعرجاون لقاالوا إزماا }  

وبيااذه المعااارج  {15الحجاار -ساا رت ئبصااارزا باال زحاان قااوم مسااحورون 
 }أباتوا قر  وعذبوا بيا مسلمين ومستضعفين كاير بإذم هللا لقولاه هعاالى 

المؤمناون  –ْحنَا َ لَْيِه  بَابًا  َا َ ذَاٍب َشِديٍد إِ َا ُهْ  فِيِه ُمْبِلُسوَن َحتَّٰى إِ َا فَتَ 
77 } 
   ً  : ثازيا
معاارج إليياة وما كانت هذه المعاج ال ينانية إال محاولة هقليد شاينانية ل  

تعاارض }  ردلااة أرضااية سااماوية قااال هعااالى فييااا فاايهعاارج بيااا المالئكااة 
المعاارض   اا- وم كان مقدارن خمسين ئلف سانةالمالم ة والروح اليه  فى ي

 . فيذا عن العروج  { 



هناا إسام فعال مان عارج يعارج معراجااً وعان كفاار آاار  (المعارض) وأما 
الزمااام قااال هعااالى عاانيم وعاان صااعوتهم للسااماء األولااى ومحاااربتيم هلل 

وهذا  } لتركبن طبقاً  ن طبق {علييم السال  قال هعالى ورسوله وآل بيته 
ً }   وتهم للسماء األولى لقوله هعالىهو صع  الذ  خلق سبع سموات طباقاا

 . { 3الملن -
أ  أم اإلنسااام سااايركب النبقااة األولاااى وهااى الساااماء األولااى بمعاااارج  

شينانية يحاربوم بيا هللا عز وجل كما أم هذه المعارج مذكورة فاى قولاه 
 هعااالى أنيااا ساابب للظيااور علااى األرض وغلبااة أهليااا إلااى أم ي اااء هللا

ولاو  ئن }  هعالى في قولهويرضي فييلكيم هللا هعالى بمعارجه هعالى كما 
ي ااون النااال ئمااة واحااد  لجعلنااا لماان ي فاار بااالرحمن لبيااوته  سااقفاً ماان 
فضااة ومعااارض  ليهااا يظهاارون ولبيااوته  ئبواباااً وساارراً  ليهااا يت ئااون 

 - متقاينوَخرفاً  وإن كل  لن لما متاع الحيا  الدزيا واقخر   ناد ربان لل
 .{ 35-33اللخر  

   { "ومعارض  ليها يظهرون"}: وهنا قوله هعالى  
الغلباة والقاوة لقولاه هعاالى فيماا قالاه ماحمن فرعاوم  الظيور هو المل  وو

  لفرعوم وملئه
والظيااور فااى آااار الزمااام   {قااافر  - ياااقوم ل اا  الملاان اليااوم ظاااهرين}

}ومعاارض ال هعاالى فيياا والتاي قايكوم بمعارج الكفار ال اينانية كماا بيناا 
    ليها يظهرون{

فيظير ملكيم على العاالم ويكاوم ياو  الفصال هاو ياو  قضااء هللا بالقضااء 
وبإمامة أهل أهل بيت النبي علييم وظيور الدين اإلسالمى على الدين كله 

هو الذي ئرسل رسوله بالهاد  و يان الحاق }كما قال هعالىعلييم السال   
والظيااور هنااا هااو ظيااور اإلسااال   { لصاافا – ليظهاارن  لااى الاادين كلااه

 يكاوم والظياور علاى صلى هللا عليه وآله  محمد النبي قائم آل بيت بإمامة
}  آار الزمام التاي قاال هعاالى فيياا هناا بساورة المرساالتمعارج تجال ب

إزطلقوا إلى مااكنت  باه ت اذبون إزطلقاوا إلاى ظال  ي ثاال  شاعب   ظليال 



بشرر كالقصر كأزه جمالة صفر ويل يومئٍذ و  يغني من الهب إزها ترمي 
 { المرسالت  -للم ذبين 

قاال } ييزمااوم ويح ااروم إلااى جياانم وباائس الميااات كمااا فااي قولااه هعااالى ف
  {ال  مران  - للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهن  ولبئ  المها 

 وبيزيمتيم اليننقوم في الدنيا لقتليم وال في ا ارة لقيا  الح ة علييم قال
 هذا يوم  ينطقون و  يؤ ن له  فيعتاذرون ويال يومئاٍذ للم اذبين} هعالى 

فال يقبل ليم إعتذار فاي الادنيا وال فاي ا اارة قاال هعااليى  { المرسالت  -
يوم يأتي بعض آياات ربان  ينفاع زفا   } عن عد  قبول عذرهم في الدنيا

وعان  {زعاام ا  -إيمازها ل  ت ن آمنت من قبل ئو كسبت في إيمازها خيارا 
ا ارة يختم على أفواهيم كما هو معلو  فال يننقوم وه يد علييم ألسنتيم 

 وأيدييم وأرجليم بما كانوا يعملوم كما هو معلو  . 
 }  ويكاااوم هاااالك ا اااارين مكبكباااين هااام واألولاااين كماااا فاااي قولاااه هعاااالى

ف ب بااوا فيهااا هااا  والغاااوون وجناااو  إبلااي  ئجمعااون قاااالوا وهاا  فيهاااا 
اهلل إن كنااا لفااى ضااالل مبااين إ  زسااوي   باارب العااالمين ومااا يختصاامون تاا

ئضلنا إ  المجرمون فما لنا من شافعين و  صديق حمي  فلاو ئن لناا كار ً 
 . { 102-94فن ون من المؤمنين ا الشعراء

وقوليم هنا لو أنا لنا كرة هبين أم قاوليم هاذا فاى معركاة آاار الزماام ألم 
 هذا اللفس وهو

ينة أهاال الكتاااب علااى المسااملين بااانحرافيم وهبااديل ساايكرها صاايا (كاار )
ث  ر  زاا ل ا  ال ار   لايه  وئماد زاك  }  " قال هعالى الكاير منيم تين هللا 

أهبااااو اليياااوت أي أم  {  6باااأموال وبناااين وجعلنااااك  ئكثااار زفيرااااااإلسراء
تات هابعييم آار الزمام دتى يصبحوم كارة والمسلمين ‘أسيكار  الصياينة

رهيم فيم كما قال صلى اله عليه وآله ] غااء كغااء السايل  .... قلة على كا
 . الحديث [

بمعاصااااييم هلل عزوجاااال وعملياااام فكساااار هللا هعااااالى شااااوكة المسااااملين  
المكذوبات على رسول هللا صلى هللا عليه واله وهم يحسبوم أنيم يحسنوم 



نباذوه وراء ظياورهم كامنيم اليعلماوم بعاد أم صنعا وهركاوا كتااب ربيام 
اليياوت فاي كارة آاار صياينة  هللا هعالى علييم وقتلوا أهل بيت نبييم سلط 

أي علااى  { ثاا  ر  زااا ل اا  ال اار   لاايه  }  الزمااام التااي قااال هعااالى فييااا
صالى هللا علياه محمد  هم بالغيه ألم أمةالمسلمين بمعاصييم كما بينا ألمد 

أعاوانيم مان أمة مردومة العذاب علييا في ا ارة فيفااجحا اليياوت ووآله 
منياا  عات ا ارة وقاري  ا اارة أنيام إنزلقاوا فاي دارب كبيارة المخارج

قاوة فيفاجئوم بمفاجئة أكبر من سابقتيا أنيام أماا   يخرج على أ رها القائم 
فتكوم نياية الظاالمين بعلمااً ينت ار باين المساملمين  يز  هال إيمانية مسلمة

ه ياوم ياأتي تأويلاه يقاول هال ينظارون إ  تأويلا } وذل  كما بينا مان قبال 
الااذين زسااون ماان قباال قااد جاماات رساال ربنااا بااالحق فهاال لنااا ماان شاافعاء 

أي أنيام  { 53ا  ارا    - فيشفعوا لنا ئو زر  فنعمل قير الذي كنا زعمال
 { لو ئن لنا كر  فن ون من المؤمنين   } هنا يقولوم

ا كلااو} وفااي آااار سااورة المرسااالت يخاااطبيم هللا عزوجاال بقولااه هعااالى  
ألم وهناا هماتعيم بالادنيا وهام علاى كفارهم { وتمتعوا قليالً إز   مجرمون 

وهاذا هللا هعالى لم يحر  متاو الحياة الدنيا ماتا  العباد ياحتي دار هللا فيياا  
األمراض واألوجاو التي لم  فتظير فييمكل زمن  كفار ومنافقيما رفضه 

 ه هكن مضت في سلفيم كما أابر النبي صلى هللا عليه وال
 -قاال: أقبال عليناا رساول هللا  -رضاي هللا عنيماا  - عبد هللا بن عمار عن]

يا مع ار الميااجرين، اماس  إذا ابتلياتم بيان ) :فقال -صلى هللا عليه وسلم 
وأعوذ باهلل أم هدركوهن: لم هظير الفاد ة في قو  قطُّ دتى يعلنوا بياا إال 

م الاذين مضاوا، ولام ف ا فييم الناعوم واألوجاو التي لام هكان فاي أساالفي
يُنقصوا المكيال والميزام إال أُاذوا بالسنين وشدة المحونة وجور السلنام 
علييم، ولم يمنعوا زكاة أمواليم إال ُمنعوا القنر من السماء، ولوال البياائم 
ا من  لم يُمنروا، ولم ينقضوا عيد هللا وعيد رسوله إال سلط هللا علييم عدوا

أياادييم، ومااا لاام هحكاام أئمااتيم بكتاااب هللا غياارهم فماااذوا بعااض مااا فااي 



 .في سننه ابن ماجه رواه (ويتخيروا مما أنزل هللا إال جعل هللا بمسيم بينيم
 ] 

شتى أناواو البالياا واإلنتقاا  بااألمراض والحكاا  والعادو ويسلط هللا علييم 
الخارجي وذل  ألنيم أصبحوا  كاألنعا   ال يحتوم در هللا هباارك وهعاالى 

 قوله عز وجل   كما في 
 -لهاا والااذين كفااروا يتمتعااون ويااأكلون كمااا تأكاال ا زعااام والنااار مثااو   }

 { محمد
  {وإ ا قيل له  إركعوا  يركعون }وأايراً يقول هعالى ليم 

الركاوو  منياا و ذل  في تار الحياة الدنيا ألنه هعالى أمرهم فييا بالصالة و
 - للكا  واركعوا ماع الاراكعينوئقيموا الصال  وآتوا ا} م ازاً لقوله هعالى

المحمنين من كل الاديانات ولفس راكعوم هنا يبين أم دزب هللا { 43البقر 
 ومالغاالبالذين هولوا أهل بيت النبي محمد صلى هللا عليه وآله ببركتيم هم 

 وذل  ألم لفس ركوو نزل فاي أميار الماحمنينلصياينة ولكل من عاتاهم  ل
 ورساوله والاذين آمناوا إزما ولاي   هللا} الى قوله هععلي عليه السال  عند 

 .{ المامد   - الذين يقيمون الصال  ويؤتون اللكا  وه  راكعون
أي وإذا قياال لياام  {ركعااوا  يركعااوناقياال لهاا   ا وإ}أم قولااه هعااالى أي 

تين اإلسال  وهولوا رسول هللا )صلى هللا علياه وآلاه(  ام اإلماا   إتالوا في
علييم السال  ابو كماا أباى إبلايس مان قبال الاداول علي واألئمة من ذريته 

َوإِْ  قُْلنَااا ِلْلَماَلمَِ ااِة اْسااُجُدوا ِقَ َم فََسااَجُدوا إِ َّ } فااي واليااة ساايدنا آت  قااائال 
  { 61اإلسراء  –إِْبِليَ  قَاَل ئَئَْسُجُد ِلَمْن َخلَْقَت ِطينًا 

قلياد والساير علاى نيان هإال  فمبى هحالء الم رمين المتمتعين بالحياة الدنيا 
كمااا فعاال  بياات نبااييم علااى واليااة  أهاال  خااارجين الساالفيم وهقليااد آبااائيم 

 داربوا م  أمير الماحمنين  ممنعقباويين  بدريين و  من المحمنوم من قبل
من قبال  ال مل وصفين وأنزل هللا هعالى فييم موقعة  فيعلي عليه السال  

 ورضوازا سيماه  فاي وجاوهه  تراه  ركعاًسجداً يبتغون فضالً من هللا} 
ولخروجيم على منياج الوالية الحر قاال هعاالى { من ئثر السجو  ا الفتح 



وكاذل  اليساتنيعوم { المرساالت - وإ ا قيل له  إركعوا   يركعاون} هنا 
مة كماا أباى إبلايس إمااميم مان قبال ألم أعمااليم لام هكان يايو  الق الس وت 

ياوم ي شاف  ان سااق  }  عاز وجال ه كماا فاي قولاعلى منيااج هللا هعاالى 
ويد ون إلى السجو  فال يساتطيعون خاشاعة ئبصااره  تارهقه   لاة وقاد 

 . {42-34 القل  - كازوا يد ون إلى السجو  وه  سالمون
وهنا عد  مقدرهيم للس وت في ا ارة لرفضيم الس وت والناعة والوالياة 

 ئمان هاو} فاييم   لىقاال هعااوذل  فعل الماحمنين الاذين هلل هعالى في الدنيا 
قال هال  قازت آزاء الليال سااجداً وقامماًيحاذر اقخار  ويرجاوا رحماة رباه 

 اللمر – ون والذين   يعلمون إزما يتذكر ئولوا ا لبابلميستوي الذين يع
 ( هال يساتوي "الاذين يعلماون ")عن ابن عبا  فاي قولاه هعاالى ]  { 39

 ( "والااذين   يعلمااون")م قااال : الااذين يعلمااوم علياااً وأهاال بيتااه وبنااي هاشاا
ص  2شااواهد التنوياال للحاااكم ج  –بنااي أميااة  " وأولااوا األلباااب" شاايعتيم 

175  ] 
 كماا ورت أم علياه الساال    نزلت في أمير المحمنينآية سورة الفتح أيضاً و

 تاراه  ركعااً ساجداً } ]    الساجد آناء الليل هو أمير المحمنين لقوله هعاالي 
ً    )عن بن عبا  {الفتح –  - سا داًعلي بان أبان طالاب ( ......هراهم ركعا

وصادب شواهد التنزيل للحااكم 1/189رواه بن د ر في لسام الميزام ج
 .[  2/252الحسكاني ج

وهنا يتبين لنا أم عد  سا وت هاحالء  فاي ا اارة لعاد  ماواالهيم هلل هعاالى 
آباائيم  الذي قال هعالى فيصلى هللا عليه وآهل بيته علييم السال  ورسوله 

 - وتقلباان فااي الساااجدين} دتااى ماايالت رسااول هللا صاالى هللا عليااه وآلااه 
بمعمااليم واباث أنساابيم  وأماا فلم يس دوا هلل هعالى معاه   {219الشعراء

أهباو أهل بيت نبييم قال هعالى في سلفيم الصالح وهم رسول هللا صلى هللا 
وذلا   { كعاً ساجداً تراه  ر}  عليه وأمير المحمنين والصحابة التابعين ليم

} كماا فاي قولاه هعاالى فامتالوا ألواماره هعاالى  هعالى أمرهم ألم هللا هعالى
 {يائيها الذين آمنوا إركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعل   تفلحون ا الح  



ياام ركعااوا وساا دوا وأطاااعوا هللا هعااالى ورسااوله وهولااوا أهاال بيتااه أ  أن
 علييم السال  كما بينا .

فباأي } بليس فيقول هعالى فيه كما في آار سورة المرساالت وأما دزب إ 
 .{ حديي بعدن يؤمنون 

ً } والحديث هو القرآم لقوله هعالى   - هللا زلل ئحسن الحاديي كتاباًمتشاابها
لاذل  أي فبمي دديث سيحمنوم به بعد هركيم لكتااب ربيام وآياهاه  {اللمر 

 {  .6الجاثية  -فبأي حديي بعد هللا وآياته يؤمنون }يقول هعالى 
صالى هللا محماد النباي ل بيت أهوبناءاً عليه فقدكذب دزب إبليس  بوالية  

هلل هعالى وآياهه فيبعث هللا هعالى ليم من يقايم علاييم وهو هكذيب عليه وآله 
د ااة هللا وهااو القااائم عليااه السااال  وال يناازل عااذاب هللا إال بعااد ذلاا  لقولااه 

 . {اإلسراء - و وما كنا معذبين حتى زبعي رس} هعالى 
عن نزول العذاب بعد التكذيب الكامل  يات هللا هعالى ويتماال  ىوقال هعال

يم هلل هعاالى  ام رساوله  ام الخاروج علاى ائماة أهال البيات هذا فاي عصايان
ودربيم وقتليم والتكذيب بواليتيم وما نزل مان هللا هعاالى فاييم فيبعاث هللا 

م بعد أم يكونوا قد كاذبوا بآياات هللا هعالى ليم من يقيم د ة هللا هعالى عليي
وكااذبوا بآياتنااا كلهااا فأخااذزاه  ئخااذ }  كليااا كمااا قااال هعااالى عاان فرعااوم 

 { 42 ليل مقتدر القمر 
وهذه ا يات كليا التي ارسليا هللا هعالى إلى فرعوم هس  آياات قاال هعاالى 

َ َولَقَْد آتَْينَا ُموَسٰى تِْسَع آيَااٍت بَي ِنَااٍت  }فييا  ْل بَنِاي إِْساَرامِيَل إِْ  َجااَءُهْ  فَاْساأ
 {  109اإلسراء  –  َن يَا ُموَسٰى َمْسُحوًرافَقَاَل لَهُ فِْرَ ْوُن إِز ِي َ َُظنُّ 

وقلنااا أم تول اإلسااال  وانييارهااا التاادري ي أشااار لااه القاارآم الكااريم أنيااا 
كما في اقية } ئفرئيت إن متعنااه  سانين ثا  م هللا سنين  يع ر تول يمتع

}ويال يومئاٍذ وقد أشار هللا هعاالى إلاييم بتكارار  امه  ما كازوا يو دون{ ج
 ع ر مرات وهم : للم ذبين{

كدليل على هالك ع ر تول متعاقباة بالعاالم ماتعيم هللا سانين معادوتة كماا 
وهذه الع رة كارقم فاي القارآم الكاريم ورت علاى الحان فاي  في قوله هعالى



ِ َوَسْبعٍَة إِ َا َرَجْعتُْ  ثاََلثَِة ئَيَّاٍم }  قوله هعاالى  –ْلاَن َ َشاَر َ َكاِملَاةَ تِ  فِي اْلَح  
 أي أنيم سب  تول رئيسية و ال ة فرعية أو العكس {  196البقر  

 فإن كان الرق  سبعة فه  كما يلي :
تولااة الخالفااة والتااي اسااتبعد فييااا أهاال بياات النبااي عاان كاال مناصااب  -1

لصارف الناا  عان والياتيم الدولة وهام محاصارهيم فيياا وباث مكاذوبات 
وقاوليم بال اور  وهاى دكام  ةأول انييار لنظا  دكم اإلسال  بعد الوصي.

} وإن كثياراً مان الناال  األكارية وهى مذمومة في كتاب هللا لقوله هعاالى
وبالتالي كما نل هللا هعاالى علاى انبيائاه ورساله نال علاى {  -لفاسقون 

} وماا محماد  ومن هنا قال هعاالىاألئمة ولكنيم ليسوا بمنبياء وال مرسلين 
إ  رسول قد خلت من قبله الرسل ئفامن مات ئو قتل ازقلبت   لى ئ قاب   

 آل  مران{  –

شر قتله وهوساعوا فاي ن ار الدولة األموية التي قتلت أهل البيت )و(  -2
مكااذوبات فااي المناقااب علااى سااول هللا صاالى هللا عليااه وآلااه فمضاالوا األمااة 

 والعالم .

دتاى اسية وكانت أشد شراسة وعنفااً ما  أهال بيات النباي .الدولة العب -3
قتلاااوا ال  اضاااعاف ماااا قتلاااه األموياااوم وأسساااوا أصاااول الفقاااه والااادين 
والتفسير والحديث على دقائر ومكذوبات هخبنت على أ رها األمة لفر  

 ومذاهب وملل ونحل في العصر العباسي .

ه ] أول من يسلب السالجقة األهراك الذين قال فييم صلى هللا عليه وآل -4
وماان قااال فااي زمااانيم الخالفااة فااي قااري  قتلااوه أو ملاا  أمتااي التاارك [ .

 س نوه ومن هنا كام سبب هبنييم للفقه الحنفي في تولتيم 

وهى التي ازادت أهل بيت النباي مان الحكام وقتلاتيم الدولة األيوبية . -5
ا وأباتهيم وعزلوا النساء عن الرجال لقنعوا نسال أهال بيات النباي ونسابو
إلييم افتراءات عظيمة على الرغم من أم دضارهيم التي ي اهدها الناا  
باامعينيم هخااالف مااا هااو مكتااوب فكااانوا يوقاادوم النياارام ويحرقااوم فييااا 



الفااطميوم ويقولااوم لياام ال هوبااة لكاام اتالاوا سااقر وذكاار ذلاا  اباان األ ياار 
 كتابه الكامل في التاريخ . 

اليااةأهل البياات كاااألهراك هااذه الدولااة ابتعاادت عاان وتولااة الممالياا  . -6
باسااتاناء قلااة ماانيم صااالحين كساايف الاادين قنااز والظاااهر بيباار  الااذين 
هزموا التتار والسلنام قالووم  م عبد الردمن كتخدا ردماه هللا صاادب 

وفقي زمانيم  هناور فكار  الفضل الكبير في إعمار بيوت هللا  ببر مصر .
 الخوارج ووض  أصوله الملعوم ابن هيمية 

وهاى    (.1924ني عامام )الخالفة التركية التي سقنت سانة تولة ب -7
أهاال بياات النبااي وهحااارب كاال مايماات لياام بصاالة  تولااة ايضاااً كاناات هتباا 

فحاربوا الدولة الصفوية لتبنييم واليةأهل بيت النبي دوالي أربعوم عامااً 
وفاي زماانيم ظيارت ية عنادهم ألهال البيات قتال أو سا ن .الومن قال الو
ين وأعلنوا دتى ا م كراهيتيم للنبي م از الذين أباتوا المسلالوهابية بالح

وبدعة اإلدتفال بمولاده وهحاريم التوسال باه ودتمياة هاد  القباة الخضاراء 
وإاااراج جاتااه ماان المساا د لمكااام م يااول وساالنوا اإلرهااابيين ليياادموا 
مساجد أهل بيت النبي بين العارا  وساوريا ومصار وليبياا وماالي والايمن 

وهنا كام انييار وكفار  2011يناير  25ورات العربية من بعد في فترة الا
أكار بآيات هللا دتى ظير في جزيرة العارب ماحامرت وضا  شااهد رجام 

ة صراصاير الحار  وغلقاه وغلار بياوت هللا رإبليس فو  عرفات أو ماحام
بالعالم اإلسالمي ألشير طويلة بح ة مرض كرونا الذي ال يظير إال عند 

وهنااا ماا  غلاار بياات هللا الحاارا  ووقااف الحاان لعااا   المقامااات واألضااردة
1441. 

 وئما الثالثة الفر ية :
االفة الدولة األموية باألندلس والتي هولى علييا عبد الردمن الحمار  -8
. 

بااالت ماااوراء النياار والتااي أباتهيااا الاااورة البل اافيه وممالاا  إسااالمية  -9
 همزقت وأبيدت مابين روسيا والصين واليند .



ي فاي مصار و التاي دكمات شامال أفريقاا دتاى وساط تولة محمد علا -10
 ددوت العرا  ووصلوا دتى أضنة في هركيا ىأفريقيا والح از وال ا  إل

مقسمة أيضاً على الدول التس  السابقة ألم العاشرة وهاى والتس  آيات هنا 
تولااة الخالفااة وظيااور اإلسااال  علااى الاادين كلااه وإباااتة الكفاار والنفااا  فااي 

إلى هللا هعالى أفواجاً كما بينا مان قبال وذلا  ألنناا فاي نفخات يح روا فييا 
 زمام ال رأة ال ديدة على هللا هعالى ورسوله وأهل بيته علييم السال  .

   
 فاي إتارة أماور بالتهاا  وماتامت كل األمم ا م إهخذت المنياج الفرعاوني

والياة هللا الحار إلاى والياة فرعاوم وني اه الاذي قاال في الخروج علاى و 
العاالم العرباي ااصاة إذم  {وجعلناه  ئممة يد ون إلى الناار } لى فيه هعا

بماا إنتقامية إليية أعاذناا هللا هعاالى منياا  واواقوكل العالم عامة مقبل على 
 وهللا هعالى كما قال .جنته أيدييم في تينيم واستضاعفيم شعوب العالم 

 .{ 31الر د - إن هللا  يخلف الميعا }  
 الحشر والصور:

ويقاول  { 72ا زعاام  - وهو الذي إليه تحشرون} يقول هعالى عن الح ر 
ومعنى  {23البقر  - وئتقوا اله وإ لموا ئز   إليه تحشرون} هعالى أيضاً 

قاالوا } كلمة د ر ورتت في قوله هعالى عن قصة فرعوم لعناه هللا هعاالى
أي أنااه جماا   { 111ئرجااه وئخااان وئبعااي فااي الماادامن حاشاارين ا  اارا 

نائفة معينة بعينيا  م هتبعيا طائف وذل  ألم السحرة ُجمعوا ليو  الح ر ل
فآمنوا فتبعتيم طوائف أار  من الم تما  أيضااً ساارت علاى ني يام إلاى 
أم دااد  الصاادا  األكباار الااذي أهلاا  هللا هعااالى فيااه فرعااوم وملئااه ويقااول 

ً ألمهعالى في بيام أم ا ويوم  } ابعةمتت م هح ر إلى هللا هعالى أفواجاً أفواجا
 ً وهناا فوجااً مفارت { 83اا النمال- ممن ي ذب بآياتنا زحشر من كل ئمة فوجا
كماا فاي قولاه  متتابعاة  أفواجاافاي إلى هللا هعالى همت  أفواج فكل أمة فوج 

فمدااذر أاااي  {18النبااأ  – يااوم ياانفخ فااي الصااور فتااأتون ئفواجااا}  هعااالى
 ً قاال هعاالى  القياماة  يو قبل  المسلم ألم هالك األمم ود رها يكوم متتابعا



وإن من ئمة إ  زحن مهل وها قبل يوم القيامة ئو معذبوها  ذاباً شاديداً } 
 .{ ا اإلسراء كان  لن في ال تاب مسطورا

وكبااائر وساافكاً ويباادأ هللا هعااالى بيااالك أشاادهم هكااذيباً وأكااارهم معاصااى  
م زحشار وياو}  لقولاه هعاالىلدماء أهل بيت النبي والمستضعفين في العالم 

وكلماا   {83 النمال  - من كل ئمة فوجااً ممان ي اذب بآياتناا فها  يوَ اون
كلماا  }كماا فاى قولاه هعاالى  "ئل  ياأت   زاذير "  تال فوج سمليم ازنتيا 

وكلماا ألقاى فيياا  {  8الملن - ئلقى فيها فوض سأله  خلزتها ئل  يأت   زذير
فاوض مقاتح  مع ا  هاذا } فوج اليردب بيم مستقبلييم كما فى قولاه هعاالى 

إللى  وبعد ذل  ينزو منيم أوالً  { 59ص -ر  مرحباً به  إزه  صالوا النا
ث  لننل ن من كل شايعة ئيها   }  أشدهم على الردمن عتياً قال هعالىالنار 

 والح ر هنا يكوم بممر هللا وهاذا أوالً  { ئشده   لى الرحمن  تياً ا مري  
: 

قاال } وذلا  كقولاه هعاالى  هعالى  لفه هللا انياً : يكوم له موعد محدت لن يخ
يبين  وهذا الوعد { 59طه  - مو دك  يوم اللينة وئن يحشر النال ضحى

 كماا فاي قولاه ببعاة رسوليا أو إمامياا يبدأ هعالى أم لكل أمة أجل وموعد 
ول اال ئمااة رسااول فااإ ا جاااء رسااوله  قضااى بياانه  بالقساا  وهاا  }  هعااالى

و اد إن كنات  صاا قين قال  ئملان لنفساى  يظلمون ويقولاون متاى هاذا ال
ضراً و  زفعاً إ ماشاء هللا ول ل ئمة ئجل فاإ ا جااء ئجلها  فاليساتأخرون 

 . { 49-47سا ةً و  يستقدمون ا يوز 
وحشاار لسااليمان }  فااييم  حاارب وجنااوت قااال هعااالىيكااوم ب الااااً : الح اار 

 فرعاوم ويقاول هعاالى عان  { 17النمال - جنو ن من الجن واإلز  والطير
وفاى كاال  { 53الشاعراء  - فأرسل فر ون فاى المادامن حاشارين } لذل  

م الح اار ألوفرعااوم لعنااه هللا ( عليااه السااال ) الموضااوعين عاان سااليمام
وهاذه الرسال هناا (  علياه الساال )يستلز  إرسال الرسل كماا فعال ساليمام 

حتاى إ ا جااء ئحادك  الماوت }  هى رسال قابض األروال قاال هعاالى فيياا 
وهناا إذا كاام فرعاوم د ار  { 61ا زعاام  -فته رسلنا وها   يفرطاون تو



وجعله هللا هعالى أئمة للكفر في فنات  فقال أنا ربكم األعلى ال بات ألوهيته 
 - وجعلناه  ئممة يد ون إلى النار ويوم القيامة  ينصارون }  قوله هعالى
 وبنريقتاااه فاااي هاااد  الااادينوبتقلياااد دااازب ال اااينام لاااه  { 41القصاااص

ومحاربة المحمنين والمستضعفين فقد قلده دتى وإم كام لم يعلم عنه شيئ 
 ألنه إما  الكفرة في كل زمام إلى قيا  الساعة 

هللا هعالى فى آاار الزماام إمامااً ال باات الوهياة هللا هعاالى ورت دتى يبعث 
صالى هللا علياه ورساوله هعاالى لحار وهاى والياة هللا  االية هللاوالنا  إلى 

} إلقامة الح اة علاييم كماا فاى قولاه هعاالى  علييم السال   بيته  يتهوأهل ب
ول ل ئمة رسول فإ ا جااء رساوله  قضاى بيانه  بالقسا  وها   يظلماون 
ويقولون متى هذا الو د إن كنت  صا قين قل  ئملن لنفسى ضراً و  زفعاً 
إ ماشاااء هللا ول اال ئمااة ئجاال فااإ ا جاااء ئجلهاا  فاليسااتأخرون سااا ةً و  

وماا كناا معاذبين حتاى زبعاي }ولقوله هعاالى  { 49-47ستقدمون ا يوز ي
وببعاتاه فاال يمكان نازول عاذاب إال بعاد بعااة إماا  إلقاماة الح اة  {رساو ً 

والية غيار أهال بيات بنالم فيابت ليم عليه السال  يبدأ د ر أار الزمام 
ساا تنا وقاالوا ربناا إزناا ئطعناا }  النبي علاييم الساال  وقاوليم ياو  القياماة 

فتساامليم المالئكااة أياان شااركاؤكم { ا حاالاب  -وكبراءزااا فأضاالوزا الساابيال 
وياوم زحشاره  جميعااً ثا  زقاول للاذين ئشاركوا ئيان }  كما فى قوله هعاالى
}  اام هقااا  علااييم الح ااة ماارةً أااار  فيقااال لياام  {  22شااركا ك  ا ا زعااام

  ربنااا ليااا ه  ماان اإلزاائويامعشاار الجاان قااد اساات ثرت  ماان اإلزاا  وقااال 
جلنااا الااذ  ئجلاات لنااا قااال النااار مثااواك  ئإسااتمتع بعضاانا باابعض وبلغنااا 

خالدين فيها إ ماشاء هللا إن ربن ح ي   لي  وكذلن زولى بعض الظالمين 
بعًضااا بمااا كااازوا ي ساابون يامعشاار الجاان واإلزاا  ئلاا  يااأت   رساال ماان   

ئزفسانا يقصون  لي   آياتى وينذروز   لقاء يوم   هذا قالوا شهدزا  لاى 
ا زعاام  - وقرته  الحيا  الدزيا وشهدوا  لى ئزفساه  ئزها  كاازوا كاافرين

ولائن } ويبدأ الح ار باالموت لالمام أو األفارات لقولاه هعاالى   {128-130
وهناا نكاوم قاد أ بتناا   {158آل  ماران  - مت  ئو قتلت  إللى هللا تحشارون



ها د ر كل مان وأاري الخلر منذ هالك قو  عات أم نفخة الح ر عاملة ف
يار  بحادة فى السموات ومن فى األرض فمن مات يك اف عناه الغنااء و

 واجااً وجماعااتفويكوم الح ر إلاى هللا أ ياتة العالم ك بصره عالم الغيب
 ينبناى إسارائيل الاذ صياينة ويبدأ د ر آار الزمام بالح ر األول ل هترا 

 تاب مان  يااره  هو الذ  ئخرض الذين كفروا من ئهل ال}  مقال هعالى فيي
وأار هذا الح ر فاى وعاد ا اارة الاذ  إقتاراب  { ولى الحشر ا الحشر 

ً }  كما فى قوله هعالى  104اإلساراء - فإ ا جاء و د اقخر  جئنا ب   لفيفاا
} . 

يكاافئوا مان أماتيم األول واألايار وعن آل بيت محمٍد بين هذين الح رين 
وقتليم هحت كل د ار الى ليم يم الذي افترضه هللا هعمسابمنعيم العربية 

يتكفااف  اً فقياارساا ين أو ومضاار ووباار فالناااجى ماانيم شااريد أوطريااد أو 
الحاجة الانر منه فتح ر العتارة النااهرة كلياا مدرجاة بادمائيا مظلوماة 
من أمة ناتت ورفعت شعار غير والية هللا ورسوله وآل بيتاه معلناة والياة 

السالف  بح اة أنيامة  اوب الحار الوالياة الباطلالتل  ا باء واألجدات مغلفة 
وهاو مصانلح "دار يارات باه باطال"  كماا قاال اإلماا  علاي علياه  الصالح

وصد  فاى دكم إال هلل ال ل  ياعلي "  السال  لما رف  الخوارج شعار "ال 
قل هل زنبأك  بَلخسرين ئ ما ً الذين ضل سعيه  }  هذه األمة قوله هعالى

{  104ا 103حسنون صنعاً ا ال هففى الحيا  الدزيا وه  يحسبون ئزه  ي
. 
علااى العااالمين العربااي  وهنااا يناازل اإلنتقااا  اإلليااي والاابالء ب ااتى أنواعااه 

قاال هااو القااا ر  لااى ئن يبعااي  لااي   } كمااا فااي قولااه هعااالى  واإلسااالمي 
 ذاباً من فوق   ئو من تحت ئرجل ا  ئويلباث   شايعاً وياذيق بعضا   باأل 

إلى األار   إلى هسلط األمم  ةفابالء إضوقد كام هذا ال  {ا زعام  - بعض
ا م ونحن ندعي أننا اير أمة فيل اير أمة هقتل آل بيت نبييا وهداف  عن 
القتلة تفاو المستميت دت كات هللا هعالى يزيل هذه األمة من الوجوت وذلا  

إزما يريد } إلعراض هذه األمة عن كتاب ربيا الذي قال في آل بيت نبييا 



 {اااا ا حااالاب    الااارج  ئهااال البيااات ويطهااارك  تطهياااراهللا لياااذهب  ااان 
والخروج علاى الوالياة الحار داول هللا هعاالى  وبإعراضيم عن هذا النل

معي تيم ضن  ويح روم على وجوهيم عميا وصماً وبكما كماا فاي قولاه 
وماان ئ اارض  اان  كااري فااإن لااه معيشااة ضاان اً وزحشاارن يااوم } هعااالى 

قاال كاذلن  ماى وقاد كنات بصايراالقيامة ئ ماي قاال رباي لماا حشارتني ئ 
وكذل  يح روم  {126ا124طه  ا ئتتن آياتنا فنسيتها وكذلن اليوم تنسى

وزحشاار المجاارمين  ويااوم ياانفخ فااي الصااور}  زر  العيااوم لقولااه هعااالى
َرقايتخافتون بيانه  إن لبثات  إ   شارا زحان ئ لا  بماا يقولاون إ   يومئذٍ 

وهذا داليم في  { 104-102 -  يقول ئمثله  طريقةً إن لبثت  إ  يوماا طه
ا ارة بعد موهيم ألنيم غير منظرين فيكوناوم زر  العياوم فاي البارزخ 

ً يوعنااد يااو  الق علااييم ساارابيل ماان قناارام وهغ ااى  امااة يح ااروم عميااا
وجااوهيم النااار وهاام مقبلااوم علييااا يساااقوم إلييااا وهااي قاتمااة ماان بعيااد 

م كاالحوم كماابين هللا يسمعوم ليا هغيظاً وزفيرا وهلفح وجاوهيم الناار وها
إحشاروا الاذين ظلماوا  }  هعالى المالئكاة فقاال ليام هعالى ذل  وقد امر هللا

وئَواجها  َمااا كااازوا يعبادون ماان  ون هللا فاهاادوه  إلاى صااراط الجحااي  
وقفوه  إزه  مسؤلون مال    تناصرون بل ه  الياوم مستسالمون وئقبال 

وزنا  ن اليماين قاالوا بال بعضه   لى بعض يتساملون قالوا إز   كنت  تأت
 -ل  ت وزوا مؤمنين وما كان لنا لي   مان سالطان بال كنات  قومااً طااقين 

واليااة هنااا هااتكلم عاان الح اار األاياار ألم الكااال  ماا    { 30-22الصااافات 
األفااواج المح ااورة التااي باصاارت بعضاايا بعضاااًفي الباطاال كمااا أم قولااه 

ر األاير الذي يح ر فياه هعالى فاهدوهم إلى صراط ال حيم هبين أنه الح 
كل شيء قبالً وما كانوا يعبدوم كمااأم جاداليم وهبكياتيم لبعضايم الابعض 

وقااال ا ليااا ه  ماان   }  تعااالى  اانه  هااو مااابين اإلنااس وال اان كمااا قااال 
 { ا زعاام  اا اإلز  ربنا إستمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الاذ  ئجلات لناا

وئقبال بعضاه  }  بعضايم الابعضوا يه نفسيا تليل على ذل  وهو قوليم ل
قااالوا باال لاا  اليمااين   لااى بعااض يتساااملون قااالوا إز اا  كناات  تأتوزنااا  اان



ص  – ت وزوا مؤمنين ماكان لناا  لاي   مان سالطان بال كنات  قوماًطااقين
27-30  . } 
وهنا قوليم نفس قولة إبليس هباين أم هاذا د ار ياو  القياماة لقولاه لحزباه  

لمااا قضااي ا ماار إن هللا قااد و اادك  و ااد  وقااال الشاايطان} فااي هااذا اليااو  
الحق وو دت   فاأخلفت   وماا كاان لاي  لاي   مان سالطان إ  ئن   اوت   
فاسااتجبت  لااى فااال تلومااوزي ولومااوا ئزفساا   مااا ئزااا بمصاارخ   ومااا ئزاات  

فال ااينام األكباار إبلاايس لاام يفعاال غياار أنااه تعاااهم  {إبااراهي   - بمصاارخي
وكذلن } لى الوالية الحر قال هعالى وأودى ليم بالكفر والظلم والخروج ع

جعلنا ل ال زباي  ادواً شاياطين اإلزا  والجان ياوحي بغضاه  إللاى بعاض 
وودياه هاذا يعتبار أقال جرمااًممن  {  112ا زعاام -قارورا  َخر  القاول 

نفذ بيدة قتل العترة الناهرة أو المحمنين ولذل  قال ال ن لإلناس فاي ا ياة 
أي انياام طغاااه وهااذا مااا جعاال   {30 الصااافات –باال كناات  قوماااً طاااقين }

فرعوم ومن هقلد به في الخروج علاى الوالياة الحار غيار منظارين فادال 
مما خطيئاته  }  عن أمة نول ماالً قتله مباشرةً كما في قوله هعال  النار فور

وأما إبليسفيو منظر إلى يو  الوقت المعلو    { زوح -ئقرقوا فأ خلوا زاراً 
تاه علاى أوالت آت  علياه الساال  فيوساو  وياودي ألنه يحااول إ باات ايري

وهاذا يابات أم الادجال ماا هاو إال ياد إبلايس  فقط والمنفاذ شاياطين اإلناس .
الباط ة فاي كال زماام ومكاام وإبلايس هاو صاادب الاودى إلياه والتادبير 

 لكفر باهلل العظيم وقتل العترة الناهرة والمحمنين .
ويوم } هعالى في قوله هعالى وهذه العالقة ين اإلنس وال ن بينيا هللا

يحشره  جميعاً ث  يقول للمالم ة ئهؤ ء إياك  كازوا يعبدون قالوا 
 سبحازن ئزت ولينامن  وزه  بل كازوا يعبدون الجن ئكثره  به  مؤمنون

وهنا يعبدوهم أي ينيعوهم في اإليحاء إلييم بالكفر ومخالفة  {40سبأ -
ل ياطين ليم ولذل  يقول النل واليوي وهزيين ال يوات وهذا ودي ا

ويوم يحشره  جميعاً يامعشر } هعالى لل ن وهذا الدور الذي يقوموم به 
وهنا تليل على أم المسحلية  {128ا ا زعام الجن قد إست ثرت  من اإلز  



الكبريى هق  على شياطين ال ن الذين أودوا بمخالفة هللا هعالى والخروج 
بني آت  الظالمين منفذي انته على واليته الحر  م يتبعيم في جينم 

ولذل  يقول هعالى  لعنياهلل هعالى في الخروج على منياج هللا هعالى
إن الشيطان ل    دَو فاتخذون  دوا ا } محذراًمن ال ينام ودزبه 

 } وعن د ر هحالء ال ياطين جميعاً إنسيم وجنيم يقول هعالى  { 6فاطر
جهن  جثياث  لننل ن فوربن لنحشرزه  والشياطين ث  لنحضرزه  حول 

من كل شيعٍة ئيه  ئشد  لى الرحمن  تيا ث  لنحن ئ ل  بالذين ه  ئولى 
وإن من   إ  وار ها كان  لى ربن حتماً مقضيا ث  زنجي الذين بها صليا 

وهنا ينزو العتاة الظلمة  { 72-68إتقوا وزذر الظالمين فيها جثيا ا مري  
ين ي هللا هعالى المتقين الذين  من كل فرقة كل  على قدر جرمه وظلمه  م

آمنوا وقد بينا من قبل أم لفس الن اة تائماً يمهي على الن اة من الغر  مما 
يدل على أم هالك الظالمينفي أول الح ر ا ار في زماننا هذا سيكوم 

بغرقكاير   نالظالمين وأساطيليم في الدنيا ويو  القيامة عندما هبدل 
يوم تبدل ا رض قير ا رض }  عالىاألرض غير األرض في قوله ه

وهنا هس ر البحار  { 48إبراهي   - والسموات وبرَوا هلل الواحد القهار
أي هحولت      { 6الت وير  – إ ا البحار سجرت}و كما في قوله هعالى 

لنار عظيمة وقد يكوم هذا في أواار عمر الدنيا وفي ا ارة هتحول بحار 
ينم وهنا يكوم بحر ا ارة ال نياية له لقول الدنيا م  هبديل األرض لنار ج

 - زقول لجهن  هل إمتلئتي فتقول هل من مليديوم } ربنا عزوجل للنار 
 .  {  ق

} وفي آيات  هبين أنيم سيح روم عمياً وبكما وصًم لقوله هعالى 
وزحشره  يوم القيامة  لى وجوهه   مياًوب ماً وصما مأواه  جهن  

وفي المرور على الصراط   {     97اإلسراء  -  كلما خبت َ زاه  سعيرا
ومن كان في هذن ئ مى فهو في اقخر   } يبصر كل منيم على قدر عمله

ومن كام مبصراً فعمله الذي كام {  72اإلسراء  - ئ مى وئضل سبيال 



في الدنيا وهى اإلاتبار يبصره وين يه فكل يعمى على قدر معصيته  
 ر صالحاهه . وكل يمر ويت اوز الصراط على قد

كما أم هللا هعالى سيميز ويزيل بين الذين أشركوا وشركاؤهم في دوم من 
أطاعوهم من توم هللا هعالى في جينم إم كانوا يعلموم وإم لم يكونوا 
يعلموم بعباتهيم كناعتيم لرجل ميت اليعلم ماسيفعله النا  بعده هذا 

ه  جميعاً ث  زقول ويوم زحشر}  يتبرأمنيم قال هعالي في التفرير بينيما
وهنا  { 22ا زعام  - للذين ئشركوا ئين شركا ك  الذين كنت  تل مون

بيننا  كفى باهلل شهيداً } قل يتبرأمنيم إم كانوا اليعلموم كما في قوليم 
فيزيل ويميز بينيم كما {  72يوز    -وبين   إن كنا  ن  با ت   لغافلين 

قول للذين ئشركوام از   ئزت  ويلم زحشره  جميعاًث  ز}  في قوله هعالى
يوز   - وشركا ك  فليلنا بينه  وقال شركا ه  ما كنت  إيازا يعبدون

وهنا يتبين لنا أم التزيل يكوم بينيم أوالً وهو التميز وإبعات بعضيم  { 28
َويَْوَم زَْحُشُرُهْ  َجِميعًا } عن بعض مستكبرييم ومستضعفييم وبعد سحاليم 

  {22ا زعام  -  ُشَرَكاُ ُكُ  الَِّذيَن ُكنتُْ  تَْلُ ُمونَ  ئَْشَرُكوا ئَْينَ  ينَ ِللَّذِ  ثُ َّ زَقُولُ 
وذل  ألم هللا هعالى  { 28يوز   – ما كنت  إيازا تعبدون}في يب ال ركاء 

بين أنيم كانوا يعبدوم ال ن الكافر فيتبعونيم فيما يودوم به إلييم من 
 ويوم يحشره }ر قال هعالى الكفر والخروج على منياج الوالية هلل الح

كازوا يعبدون قالوا سبحازن ئزت  ئهؤ ء إياك  جميعاً ث  يقول للمالم ة
 . { 41سبأ - ولينا من  وزه  بل كازوا يعبدون الجن ئكثره  به  مؤمنون

 وهنا تاوليم النار إليمانيم بودى ال ن وكفرهم بما أودى هللا هعالى ليم
بيته فإم كام مستكبرييم هم ا مروم ليم من والية اله هعالى ورسوله وآل 

ولن يبفع   اليوم إ  }  بالناعة إشتركوا في العذاب كما في قوله هعالى
 م ينزو من كل شيعٍة   {39 اللخر  - ظلمت  ئز   في العذاب مشتركون

ً كما في قوله  أييم أشد على الردمن عتيا كما بينا ويتالو  بعضيم بعضا
لمون موقوفون  ند ربه  يرجع بعضه  ئلى ولو تر  إ  الظا}  هعالى

بعض القول يقول الذين إستضعفوا للذين إست بروا لو ئزت  ل نا مؤمنين 



قال الذين إست بروا للذين إستضعفوا  ئزحن صد زاك   ن الهد  بعد إ  
جام   بل كنت  مجرمين وقال الذين إستضعفوا للذين إست بروا بل م ر 

ئن ز فر باهلل وزجعل له ئزدا اوئسروا الندامة الليل والنهار إ  تأمروزنا 
لما رئوا العذاب إ  ا قالل في ئ ناق الذين كفروا هل يجلون إ  ما كازوا 

 . { 33 – 31يعملون ا سبأ
والمستكبرين هنا هم األشد على الردمن عتياً في كل زمام ومكام وعند  

ربه  قال ئلي  ولو تر  إ  وقفوا  لى } رؤيتيم للنار والعذاب يقال ليم 
ياليتنا زر  وزعمل  قير الذي } وهنا يقولوم {  30ا  زعام  - هذا بالحق 
ئل  يأتي   رسل من   } وهنا هسئليم المالئكة  {27ا زعام  - كنا زعمل

وهذا هو  { يقصون  لي   آيات رب   وينذروز   لقاء يوم   هذا ا اللمر
 {لونوقفوه  إزه  مسؤ} سحاله مالذي قال هعالى فيه

ا رض  نه  سرا اً  لن يوم تشقق } وعن الح ر األاير يقول عزوجل 
وذلا  الح ار ياوم بنفخاة البعاث الاالااة وهاي { 44ق - حشر  لينا يسير 

بعد نفخة الصعر فيبعاث الخلار جميعااً مان القباور ويقاول هعاالى عان أول 
نفخااة الصااعر وبدايااة ناازول المالئكااة للحاارب ماا  إمااا  آااار الزمانياال 

 إال أم يمهييم هللا فاي ظلال مان الغماا  والمالئكاة وقضاى األمار  ـ         ينظروم
وهذه المالئكة هنزل لح ر الظالمين ومدت من هللا هعالى لإلما  آار الزمام 
كمااا كااام بباادر وهنااا ياامهي الفااتح فااي يااو  هرفاا  فيااه التوبااة فااال هقباال اقولااه 

 - هاا  ينظاارونقاال يااوم الفااتح   ينفااع الااذين كفااروا إيمااازه  و } هعااالى
تااأتي بعااض آيااات رباان  ميااو} نفااس قولااه هعااالى وهااذا هااو  {  29السااجد 

اا   ينفع زفا  إيمازهاا لا  ت ان آمنات مان قبال ئوكسابت فاي إيمازهاا خيارا
وإنتصاار  أي من قبل ظيور اإلماا   {  ت ن آمنت من قبل}لوهنا  {ا زعام

بعاد ذلا  ألداد  دياث الينفا  هوباة بعاد هعال له وللمسلمين المحمنين معه هللا
ولاو ئزناا زللناا إلايه  } بعاةاإلما  وهكليم الموهى للنا  كما في قوله هعاالى

المالم ةوكلمه  الموتى وحشرزا  لايه  كال شايء قابالً ماا كاازوا ليؤمناوا 
 { .111ا زعام  - إ  ئن يشاء هللا



كماافي قولاه  رجعة عيسى عليه الساال  وهنا هكليم الموهى للنا  يدال فيه
انْ } عان رجعتاههعالى  َويَاْوَم  بِاِه قَْباَل َمْوتِاهِ  ئَْهاِل اْلِ تَااِب إِ َّ لَيُاْؤِمنَنَّ  َوإِن ِم 

ماوهى    م هاتكلم ا ياات عان  { 159النساء   -اْلِقيَاَمِة يَُ وُن َ لَْيِهْ  َشِهيًدا
ولاو ئن قرآزاًسايرت } كما فاي قولاه هعاالى الدنيا  اه يلحلكايروم يرجعوم 
به ا رض ئوُ كل  باه الماوتى بال هلل ا مار جميعاا ئفلا   به الجبال ئوقطعت

و يلال الذين كفاروا ييأل الذين آمنوا ئن لويشاء هللا لهد  النال جميعا
تصيبه  بما صنعوا قار ة ئو تحل قريباًمن  اره  حتى ياأتي و اد هللا إن 

 .{  31 درال - هللا  يخلف الميعا 
وال رط هنا هو القرآم  ( وقوو ال رطأتاة إمتناو اإلمتناو قبل )هنا لو  و 

ُكلام باه الماوهى فلان يحمناوا  لو سيرت باه ال ناال أو قنعات باه األرض أو
َوَماا َمنَاَع النَّااَل ئَن يُْؤِمنُاوا إِْ  } كما قاال هعاالى   دتى يمهييم العذاب قبال 

ِلاايَن ئَْو يَااأْتِيَُهُ  َجاااَءُهُ  اْلُهااَدٰ  َويَْسااتَْغِفُروا َربَُّهااْ  إِ َّ ئَن تَااأْتِيَُهْ  ُساانَّ  ةُ اْ َوَّ
وهذا العذاب هو د رهم بالقرآم وعاذابيم باه  { 55ال هف  –اْلعَذَاُب قُباًُل 

إال اإلما  الاذي  به وال يعلم هذه األسرار وهسسير ال بال به وهكليم الموهي
يحي هللا هعاالى لاه عيساى علييماا الساال  وكايار مان الموه باإذم هللا هعاالى 

حشارزا  لايه  }وهناا  يء علييم قبالً بعاد ذلا  وهكاوم القياماةوي ر كل ش
نفخياا هللا هعاالى  أيضاً هبين أم نفخاة الصاور األولاى قاد.  {كل شيء قبال 

وعملياا إسارافيل باإذم هللا وبادأت باادب الارول والحيااة فاي الكاوم ليباام هللا 
هعاالى ا ارهم وهاام الي اعروم أنااه لام يبقااى مان عماار الادنيا إال القلياال .و 

ويوم زحشر المتقين } يح ر هللا هعالى إليه المتقين وفداًكما في قوله هعالى 
 { 85مري   -إلى الرحمن وفداَ 

من كان يرجوا لقاء هللا } وهنا إلى الردمن هو لقاء يبدأ بالموت قال هعالى
وهذا د ار إلياه هعاالى  {العن بوت  - فإن ئجل هللا قت وهو السميع العلي 

 ام  {آل  ماران - ن مات  ئو قتلات  إللاى هللا تحشارونئِ ولا }لقوله عزوجال 
بين هللا هعالى أم د ر المكاذبين مان كال جيال ودقباة قبال الح ار األايار 
والااذي ينتيااي بالقيامااة ويكااوم بح اار فوجاااً ماانيم وهااذا الفااوج ماان الغياار 



ويوم زحشار مان كال ئماٍة فوجااً } منظرين كما بينا سابقاً وهنا يقول هعالى 
تناا فها  يوَ اون حتاى إ ا جااءوا قاال ئكاذبت  بآيااتى ولاا  ممان ي اذب بآيا

تحيطوا بها  لماً ئم ما ا كنت  تعملون ووقع القول  ليه  بماا ظلماوا فها  
وهنا ا ية فييا تليال علاى أم هللا ينتخاب مان   {85-83النمل  –  ينطقون

كل أمة عتاهيم الظلمة المكذبين فيح رهم ل يانم قبال القياماة وباال إنتظاار 
 . {وقع }ولفس  {النمل  - ووقع القول  ليه  بما ظلموا}  وله هعالىلق

وإن الادين }  هدل على العذاب لقوله عن الواقعة الكبار  فاى آاار الزماام
 .{ الذاريات  -  لواقع

 -إن  ذاب ربن لواقع ماله من  افع } وهذا الدين يق  بعذاب لقوله هعالى  
ابيم يتم بين الغير منظارين إلاى ووقوو القول على الظالمين بعذ {المعارض

أم يامهى يااو  الوقات المعلااو  فيقا  القااول علاى الاادنيا كلياا بظيااور تياان هللا 
هو الذ  ئرسل رسوله بالهد  } هعالى على الدين كله كما فى قوله هعالى 

 .   {و ين الحق ليظهرن  لى الدين كله 
و وآبائاه األئماة وهذا ال يتم إال  باإلماا  الاذ  أوصاى هللا هعاالى بخالفتاه ها

أ   {كل ئماة تاد ى إلاى كتابهاا} فتسئل االمم عن هذه الوصية يقول هعالى
هحاسب على ما أمرهم هللا به من أمر فتحاسب علييا كل األمام ألنياا آاار 
فرض يفترضه هللا ليتمم به الدين كما وصى موسى بعيسى ومحمد "علييم 

ياه وآلاه " فاى قولاه السال  " وكما وصى عيسى برسول هللا "صالى هللا عل
أو كمااا   {الصااف- ومبشااراً برسااول يااأتى ماان بعااد  إساامه ئحمااد}  هعااالى

وصى رساول هللا "صالى هللا علياه وآلاه" بإماارة أميار الماحمنين مان بعاده 
وبين أم الخروج علاى هاذا المنيااج بال اور  وماا هاى إال دكام األكارياة 

ماان النااال  وإن كثيااراً }  ميااى فاسااقة فااي كاال زمااام ومكااام لقولااه هعااالى
وعلى ذل  هكوم ال ور  فاي كال زماام هاي رأي   {المامد    -لفاسقون 

األغلبيااة الفاسااقة ال اهلااة باادين هللا هعااالى فااي كاال زمااام وهااذا إنقااالب فااي 
وماا محماد إ  } المنياج القرآني و إ نقالب على شارو هللا قاال هعاالى فياه 



 -  لاى ئ قااب  رسول قد خلت الرسل من قبله ئفاامن ماات ئوقتال إزقلبات  
  . { آل  مران

وذل  ألم المنياج القرآني يبين أنه مالايار للخلار فاي إاتياار اليفتاه مان 
 - وربن يخلق ما يشاء ويختار ما كاان لها  الخيار } المخلوقين قال هعالى

}  وقال هعالى أم كل أمة بعث فييا نذير كما فاي قولاه عزوجال {ا حلاب 
 .  { 24فاطر  – وإن من ئمة إ  خال فيها زذير

وبمخالفتيم لرسوليم أوإماميم الذي إاتاره هللا هعالى ليم  يح رهم هللا إليه 
بعااذاب وبوقااوو القااول علااييم دتااى الودااوش كممااة ماان األماام هح اار إليااه 

 { . 5الت وير - وإ ا الوحوش حشرت} هعالى و قال هعالى فييم 
م الااانى وهكاذا دتاى وهذه األمم التى هكلم هللا هعالى عنيا للح ار األول  ا 

آار الح ر الذ  ورت فى ماال قرآنى عن سايدنا ساليمام الاذ  قاال هعاالى 
 - وحشر لساليمان جناو ن مان الجان والان  والطيار فها  يوَ اون }فيه 

فكاال أمااة ماان الودااوش والح اارات والنياار واألنااس ليااا نااذير  {17النماال 
ه إ ئماا  ومااا ماان  ابااة فااى ا رض و طااامر يطياار بجناحياا}  لقولااه هعااالى

فيى أمم مالنا يقضاى هللا فاى أمرهاا ومظالمياا ياو   { 38ا زعام  - ئمثال  
 القيامة مالنا .

}  وعن الح ر األاير لكال بناى آت  األرض كلياا والساماء قاال هعاالى فياه
 . {47ال هف  - وتر  ا رض بارَ  وحشرزاه  فل  زغا ر منه  ئحداً 

يااوم هاا  }  قولااه هعااالى وبااروز األرض هااو للحساااب والقضاااء وذلاا  ل 
 - بارَون  يخفى  لى هللا منه  شيىء لمن الملن اليوم هلل الواحد القهار

لباارَ الااذين }  والبااروز هااو الظيااور بعااد اإلساتتار لقولااه هعااالى {16قاافر
} وكذل  قوله هعاالى   {154ا آل  مران  كتب  ليه  القتل إلى مضاجعه 
وباروز األرض مان المحكاد   {250البقر  - ولما برَوا لجالوت وجنو ن 

ياوم تبادل ا رض قيار ا رض } أنه يكوم عند هبديليا كما في قوله هعالى 
وببااروز اإلنسااام { 48إبااراهي   - والسااموات وباارَوا هلل الواحااد القهااار

وبارَت الجحاي  للغااوين }  واألرض هبرز معيم جينم كما في قوله هعالى



 هعالى بعاد إاتفااء للحسااب والخالصة أنه بروز الخلر هلل  {91الشعراء -
وباارَوا هلل جميعاًفقااال } كمااا فااي قولااه هعااالى عاان بااروز الخلاار جميعاااً 

الضعفاء لذين إست بروا إزا كنا ل   تبعاً فهال ئزات  مغناون  ناا مان  اذاب 
هللا مان شايء قاالوا لاو هاادازا هللا لهاديناك  ساواَء لينا ئجل ناا ئم صاابرزا 

ضااي ا ماار إن هللا و اادك  و ااد مالنااا ماان محاايص وقااال الشاايطان لمااا ق
الحقوو اادت   فااأخلفت   مااا كااان لااي  لااي   ماان ساالطان إ  ئن   ااوت   

 . {22-21إبراهي  – فاستجبت  لي
وهنا واضح من اليذا الحوار أنه بين المستضعفين والمستكبرين مان جياة 
ومن جية أاري بين اإلنس وال نكماا أ بتات األياة السالفة ذلا  وهاي فتارة 

كمة وفي فترة بروز جينم وقدوميا إذا رأهيام مان بعياد سامعوا ماقبل المحا
إ ا رئته  من كان بعيدٍ  سمعوا لها تغيظااً }  ليا هغيظاً وزفيرا لقوله هعالى

 { .12الفرقان  -  وَفيرا 
وبين هعالى لنا أم نفخة البعاث الاانياة نفخاة طويلاة كماا بيناا هبادأ بالح ار  

هو الذي ئخرض الذين كفروا } له هعالى األول لبني إسرائيل كما بينا في قو
ويح اار أول وفااد  {الحشاار  - ماان ئهاال ال تاااب ماان  ياااره   ول الحشاار

للمتقين م  رسول هللا صلى هللا علياه والاه بموهاه وقتال الماحمنين والعتارة 
النااهرة وهظاال نفخااة الصااعر عاملااة فااي العلاام إلااى أم ياامهي وعااد ا ااارة 

ي ينتيااي نيايااة ممساااوية بااالكفر وأهلااه وأولااه مااا فيااه المساالمين ا م والااذ
أعداء الب رية المدمرين للنبيعة وال مال بل وطبقة األوزوم التي نتنفسيا 

فإ ا جاء }  م يكوم وعد ا ارة لبني إسرائيل الذي قال هعالى فيه كما بينا 
وفييا هكوم واقعاة ما  الارو   { 104و د اقخر  جئنا ب   لفيفا ا اإلسراء

كما كانت في أول الح ر الآلار كذل  ذكرها القرآم ألنياا  قال هعالى فييا
ااا -قلباات الااروم فااي ئ زااى ا رض} سااتتكرر فااي آااار الزمااام لقولااه هعااالى

وهنااا الاارو  هكااوم هاازيمتيم دينمااا يتبنااوم الاانين الصااييوني فااي { الااروم 
سياستيم التي هقو  على ادتالل أراضي الغير وسلب ونيب  روات العاالم 

العالم وفر نين هعاوني يحقر مصالح ال مي  بعدالة ربما  توم هدبير أمور



نراها قريبا وهذا دلم نعتقد أنه بعيد المنال إال في دكومةإما  آاار الزماام 
 ونبي هللا عيسى عليه السال   

 
قاائلين يتخاافتوم بيانيم  زر  العيومح ر الم رمين يينفخ في الصور وو 

  إم لباتم إال ع را
اااوِر يَاااْوَم } قاااال هعاااالى  ْرقًاااا يُااانفَُخ فِاااي الصُّ َُ َوزَْحُشاااُر اْلُمْجاااِرِميَن يَْوَمئِاااٍذ 

يَتََخافَتُوَن بَْينَُهْ  إِن لَّبِثْتُْ  إِ َّ َ ْشًرا زَّْحُن ئَْ لَُ  بَِما يَقُولُاوَن إِْ  يَقُاوُل ئَْماثَلُُهْ  
 { 104-102طه  –َطِريقَةً إِن لَّبِثْتُْ  إِ َّ يَْوًما 

نفخة الولى التي بدأت بإاراج اليياوت مان دصاونيم ألول وقلنا أم هذه ال  
وينتياي  اار  كماا بيناا . في عيد رساول هللا صالى هللا علياه وآلاه  الح ر

} فإ ا جاء و اد اقخار  د ر ليم ببروز الفكر الصييوني في قوله هعالى 
  اإلسراء { –جئنا ب   لفيفا 

 لقوله هعالىل العالم التي يق  فييا كالعذاب يكوم بسبب الذنوب هذا  و  
بُُ  ْ قُْل فَِلَم } عن ذكر هللا هعالى اإلعراض و { 18 المائدة  - بِذُنُوبُِكم يُعَذ ِ

َوَمْن يُْعِرْض َ ْن ِ ْكِر َرب ِِه يَْسلُْ هُ }  لقوله عز وجلسبب لنزول العذاب 
ً َصعَداًا الجان للنا  واستضعافيم والبن  بيم وكذل  الظلم  { 17َ ذَابا

ً َوَمْن يَْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقهُ } هعالى  لقوله وهذا  {  19َكبِيراً ـ الفرقام َ ذَابا
في الدنيا قبل عذاب ا ارة لعليم الواق  على كل العالم العذاب هو األتنى 

اْلعَذَاِب اْ َْ زَى ُ وَن  اْلعَذَابِ َولَنُِذيقَنَُّهْ  ِمَن }  هعالىيتوبوم من قريب لقوله 
وهذا العذاب يق  علي الم ركين   {21لسجد ا - عَلَُّهْ  يَْرِجعُون اْ َْكبَِر لَ 

ُ } والم ركات والمنافقين والمنافقات كما في قوله هعالى  َب َّللاَّ ِليُعَذ ِ
ُ َ لَى اْلُمْؤِمنِيَن  اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َويَتُوَب َّللاَّ

ً  وقال هعالى { 73ا حلاب - اتَواْلُمْؤِمنَ  َب اْلُمنَافِِقيَن }  أيضا َويُعَذ ِ
ِ َظنَّ السَّْوِء َ لَْيِهْ   َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت الظَّاز ِيَن بِا َّ

ُ َ لَْيِهْ  َولَعَنَُهْ  َوئََ دَّ لَُهْ  َجَهنََّ    َوَساَءْت َمِصيراً َ امَِر ُ السَّْوِء َوَقِضَب َّللاَّ
  { 6الفتح -



وهذا العذاب الواق  على األمة كليا في ا ارين كما وق  على األولين 
يماذ أشكال متعدتة من أول اليمو  والحزم على ضير المعاي   إلى 

فاَل تُْعِجْبَن ئَْمَوالُُهْ  َو  ئَْو ُ ُهْ  } القتل قال هعالى في هم األوالت واألموال 
ْزيَا َوتَْلَهَق ئَْزفُُسُهْ  َوُهْ  َكافُِرونَ إِزََّما يُ  بَُهْ  بَِها فِي اْلَحيَاِ  الدُّ ُ ِليُعَذ ِ  - ِريُد َّللاَّ
وعذابه باألوالت ين غلوم عنه ويصبح بال عائل ألنه ان غل   {55التوبة

وهذا عذاب في  وم عنه في كبره  غلفين عنيم في شبابه ل م  األموال
ا ارة  وضن  قبل عذاب فتتحول دياهه إلى عذاب عن دياهه الحياة الدنيا 

اْ َْ زَى ُ وَن  اْلعَذَابِ َولَنُِذيقَنَُّهْ  ِمَن } وهو األشد واألكبر في قوله هعالى 
ولمعرفة العذاب الدنيوي    {21لسجد ا - اْ َْكبَِر لَعَلَُّهْ  يَْرِجعُون اْلعَذَاِب 

لنعلم المقصوت منيا فورت  األتنى بحانا في كلمة عذاب في القرآم الكريم
 هذا اللفس في قوله هعالى :

كما  والعمل في المهن الشاقة الحقير ( التعذيبيأتي العذاب  لي  ) .1
َوإِْذ نَِ ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَم } فعل فرعوم ببني إسرائيل في قوله هعالى 
ْستَْحيُوَم نَِساَءُكْم َوفِي ذَِلُكْم باَلء  يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعَذَاِب يُذَب ُِحوَم أَْبنَاَءُكْم َويَ 

 {49البقرة: - ِمْن َرب ُِكْم َعِظيم  
والحبس عذاب قال هعالى فيه وفي عقاب الزانية الغير  (الجلد)و  .2

 {25النساء - اْلعَذَابِ فَعَلَْيِهنَّ زِْصُف َما َ لَى اْلُمْحَصنَاِت ِمَن } محصنة 
 .{ 2النور – ُهَما َطامَِفةَ ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ َوْليَْشَهْد َ ذَابَ } وقال هعالى 

ْلنَاُهْ  }  عذاب قال هعالى فيه (الحرق)و  .3 ُكلََّما زَِضَجْت ُجلُوُ ُهْ  بَدَّ
وهذا عذاب بالنار علي األمه { 56النساءا  اْلعَذَابَ ُجلُو اً َقْيَرَها ِليَذُوقُوا 

 كليا من الدجال.

وما يعترييا من مرض من جراء ال يخواة  عذاب (ِهرمالِ )و  .4
يََوتُّ أََددُُهْم لَْو يُعَِمُر أَْلَف َسنٍَة َوَما ُهَو بُِمَزْدِزِدِه } قال هعالى فيه  وضعف 

وهنا الير  م ازاً لألمراض المصادبة  { 96البقرة - أَْم يُعَِمرَ  اْلعَذَابِ ِمَن 
 له.والتي سين رها الدجال وسط المسلمين. 



ُ بِأَْيِديُ ْ  } هعالى فيه عذاب قال  (القتل)وكذل   .5 ْبُهُ  َّللاَّ قَاتِلُوُهْ  يُعَذ ِ
بُهُ ثُ َّ يَُر ُّ } وقال هعالى   {14التوبةا  َويُْخِلِه  ا َمْن َظلََ  فََسْوَ  زُعَذ ِ قَاَل ئَمَّ

ً زُْ راً  بُهُ َ ذَابا وهذا هو ذو القرنين مما يدل  {87ال هفا  إِلَى َرب ِِه فَيُعَذ ِ
ذاب سيق  آار الزمام بواسنة اإلما  كما في قوله هعالى على أنه هناك ع

بِيَن َحتَّى زَْبعََي َرُسو }  { 15اإلسراء - َوَما ُكنَّا ُمعَذ ِ

إِ َّ } عذاب قال هعالى فيه وفي قصة يوسف عليه السال   (السجن)و  .6
ر .وهذا بيام للعذاب بالس ن ألدرا{  25يوسفا  ئَْن يُْسَجَن ئَْو َ ذَاَب ئَِلي َ 

 األمة من الاوار المسلمين أعداء الدجال األكبر.

ه أنواعأشكاله وشتى ا نب ومن هنا يتبين لنا أم العذاب الواق  على األمة 
القراء هسلنيم علي و الباليا واألوجاو والمحامرات من دكاميا  من

بالحرب  وبضن  المعاي  وغالء األسعار يعذبونيم ف والمستضعفين 
بمكر  مراض الفتاكة بين جموو شعوبيم وبعلميم والبيولوجية ون ر األ

الخارجي على هحالء الحكا  بل و العدو  كمنيم ال يعلموممنيم  شديد 
والتسلط على موارت البالت في العالم عذاب يسبب نزول البالء علييم ويبدأ 

صلي هللا عليه وآله  بانت ار أمراض لم هكن مضت من قبل كما في قوله  
لمياجرين امس إذا ابتليتم بين وأعوذ باهلل أم هدركوهن لم يا مع ر ا  )] 

هظير الفاد ة في قوٍ  قط دتى يعلنوا بيا إال ف ي فييا الناعوم 
واألوجاو التي لم هكن مضت في سلفيم. ولم ينقصوا المكيال والميزام إال 
ااذوا بالسنين وشدة المحنة وجور السلنام علييم. ولم يمنعوا زكاة 

منعوا القنر من السماء ولوال البيائم لم يمنروا. ولم ينقضوا أمواليم إال 
عيد هللا وعيد رسوله إال سلط هللا علييم عدواً من غيرهم فااذوا بعض ما 
في أيدييم. وما لم هحكم أئمتيم بكتاب هللا ويتخيروا مما أنزل هللا إال جعل 

 .[ 1333 – 1332 2بن ماجة ج –هللا بمسيم بينيم 

َوإِ َا ئََرْ زَا ئَْن زُْهِلَن } من هللا هعالى قال فيه هعالى  وهذا كله بغضب
ْرزَاَها تَْدِميراً    قَْريَةً ئََمْرزَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقَّ َ لَْيَها اْلقَْوُل فََدمَّ



وهدميراً هنا بالمفعول المنلر وفيه تاللةً على شدة  { 16اإلسراء -
 عن عذاب ما  لدمار يكوم كما قال هعالى.الدمار الواق  بيم وهذا ا

 : ("قبل يوم القيامة")
} وإن من قرية إ  زحن مهل وها قبل يوم القيامة ئو :  قال هعالى هنا

 اإلسراء {  -معذبوها  ذاباَ شديداً كان  لن في ال تاب مسطورا
وقبل يو  القيامة يكوم في زمام عيسى عليه السال  وإما  آار الزمام 

َوإِْن } السال  كما في قوله هعالى عن رجعة عيسي عليه السال   معه عليه
َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُ وُن َ لَْيِهْ  َشِهيداً قَْبَل َمْوتِِه ِمْن ئَْهِل اْلِ تَاِب إِ َّ َليُْؤِمنَنَّ بِِه 

. وببعاه اإلما  ونزول عيسى عليه السال  هرف  التوبة كما  {159النساءا 
َهْل يَْنُظُروَن إِ َّ ئَْن تَأِْتيَُهُ  اْلَمالمَِ ةُ ئَْو يَأِْتَي َربَُّن ئَْو يَأْتَِي } في قوله هعالى

ً إِيَمازَُها لَْ  تَُ ْن  بَْعُض آيَاِت َرب َِن يَْوَم يَأْتِي بَْعُض آيَاِت َرب َِن   يَْنفَُع زَْفسا
 - ِل اْزتَِظُروا ِإزَّا ُمْنتَِظُرونَ آَمنَْت ِمْن قَْبُل ئَْو َكَسبَْت فِي إِيَمازَِها َخْيراً قُ 

 وهذا يكوم قبل يو  القيامة. {158ا زعام
َحتَّى إِ َا َرئَْوا }وهذا العذاب يكوم ورائه القيامة مباشرة ولذل  قال هعالي 

ا السَّاَ ةَ فََسيَْعلَُموَن َمْن ُهَو َشر  َمَ ازاً  ا اْلعَذَاَب َوإِمَّ َما يُوَ ُدوَن إِمَّ
ومن هنا نفيم أم هذه األددا  كليا من أشراط { 75مري  - ُف ُجْنداَوئَْضعَ 

فََهْل يَْنُظُروَن إِ َّ السَّاَ ةَ ئَْن تَأْتِيَُهْ  بَْغتَةً فَقَْد } الساعة التي قال هعالى فييا 
وأشراط الساعة ما بيناه سالفًا من غرائب { 18محمد - َجاَء ئَْشَراُطَها

عة وهالك الظالمين كما أهل  هللا هعالى القرآم وع ائبه وأشراط السا
ئَفَلَْ  يَِسيُروا فِي اْ َْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن } األولين كما في قوله هعالى 

ُ َ لَْيِهْ  َوِلْلَ افِِريَن ئَْمثَالَُها َر َّللاَّ  { 10محمد - َ اقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْ  َ مَّ
 وهذا يحد  قبل القيامة.

 : قول هعالى م ي
  {58اإلسراء:- َمْسُطوراً اْلِ تَاِب  َكاَم ذَِلَ  فِي} 



ُ َما }   هنا هو أ  الكتاب الوارت ذكره في قوله هعالىوالكتاب  يَْمُحوا َّللاَّ
  { 39الر د -  ئُمُّ اْلِ تَابِ يََشاُء َويُثْبُِت َوِ ْنَدُن 
 وئما )مسطورا( :

 مستطرفيه كل صغير وكبير و  وأ  الكتاب عند هللا وهو اللول المحفوظ
ُكل  } وقال هعالى { 53لقمرا - َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر ُمْستََطرَ }  كما قال هعالى
وكتب األولين المنزلة من أ  الكتاب واللول   {6 هو  - فِي ِكتَاٍب ُمبِين

بُِر اْ َوَّ } المحفوظ فيه كل شيء مستنر كما في قوله هعالى  َُ  ِلينَ َوإِزَّهُ لَِفي 

 { . 197-196الشعراء -ئََولَْ  يَُ ْن لَُهْ  آيَةً ئَْن يَْعلََمهُ ُ لََماُء بَنِي إِْسراميَل 
ئََولَْ  تَأْتِِهْ  بَي ِنَةُ َما فِي }  وهذه الصحف األولي ليا بينة قال هعال فييا 

ُحِف اْ ُولَى أي أم الصحف ا ارة ليا مبين أيًضا وهو   {133طاه  الصُّ
ِ } ى رجل عنده  علم من الكتاب كما في قوله هعالى يمهي عل قُْل َكفَى بِا َّ

وا ية نزلت في  { 43الر دا  َشِهيداً بَْينِي َوَبْينَُ ْ  َوَمْن ِ ْنَدنُ ِ ْلُ  اْلِ تَابِ 
أمير المحمنين وهكذا إما  آار الزمام سيكوم عنده علم الكتاب كما قال 

أنا فاهح كل علم والميدي ااهم كل سر "] أمير المحمنين عليه السال  فيه 
 .[ موسوعة أداتيث أمير المحمنين –" 

وعلم الكتاب فيه بينة ما في الصحف األولي وما قاله هعالي  في أهل 
بر ‘ا ارة وهي بينة ما في الصحف ا ارة كما قلنا وذل  ألم الز

بُِر اْ َوَّ } الخاصة باألولين قال هعالى فييا  َُ  {196الشعراء - ِلينَ َوإِزَّهُ لَِفي 
بُِر َوُكلُّ َصِغيٍر } وقال هعالى في كتب األولين  َوُكلُّ َشْيٍء فَعَلُونُ فِي اللُّ

. ولذل  عندما بين هللا هالك األمم السالفة { 53-52القمرا  َوَكبِيٍر ُمْستََطرَ 
بُرِ ئَُكفَّاُرُكْ  َخْيَر ِمْن ئُولَئُِ ْ  ئَْم لَُ ْ  بََراَء َ فِ } قال هعالى    {43القمر - ي اللُّ

أي أم الناجى من دكمت الكتب األولى ببراءهه من الكفر وال رك ونقض 
ذه العيد م  هللا هعالى واليال  من دكمت عليه هذه الكتب باليالك وآاره

بُرِ } ولذل  قال هعالى الكريم  القرآم الكتب   - َوُكلُّ َشْيٍء فَعَلُونُ فِي اللُّ
ي الب ارة للمحمنين آار الزمام بالن اة من وقال هعالى ف {52لقمرا



ْكِر ئَنَّ }  اليالك واالستخالف في األرض بُوِر ِمْن بَْعِد الذ ِ َولَقَْد َكتَْبنَا فِي اللَّ
اِلُحونَ    {105اءياإلزب - اْ َْرَض يَِرثَُها ِ بَاِ َي الصَّ

 {58اإلسراء:اَ ا َمْسُطورَكاَن  َِلَن فِي اْلِ تَاِب } م يقول هعالى 
} وأما مسنورا أي مسنور بالقلم في اللول المحفوظ كما في قوله هعالى 

}  والكتاب يسنر بيذا القلم لقوله هعالى  {1القل    يَْسُطُرونْن َواْلقَلَِ  َوَما 
ٍ َمْنُشوٍرالطور َمْسُطورٍ َوِكتَاٍب  َوالطُّورِ   { .3-1فِي َرق 

َوُكلُّ } وله هعالى وفي هذا الكتاب كل صغير وكبير مستنر كما في ق 
 . { 53القمرا  ُمْستََطرَ َصِغيٍر َوَكبِيٍر 

كان  } وهنا وكل كتب هللا نزلت مسنرة بيذا القلم الذي أقسم هللا هعالى به.
أي مسنور فيه ماسيفعله هحالء الم رمين  {  لن في ال تاب مسطورا

ونفا   بممتيم وماستفعله األمم بيذه األمة مما فعلوه من كفر باهلل هعالى
واروج على والية ال بيت محمد صلى هللا عليه واله ويتمتعوم بالحياة 

كلوا وتمتعوا قليالًإز   مجرمون ا } الدنيا ويقول هعالى ليم 
 { 46المرسالت

وهحالء اليرت بمسه هعالى عنيم كما بينا بنزول العذاب علييم وعلى أمتيم 
وهحالء  { 47زعاما  - و  ير  بأسه  ن القوم المجرمين} قال هعالى

أعداء رسول هللا ورسله في كل زمام وآارهم قري   الم رمين هم
وقتلوا آل بيته صلى هللا صلى هللا عليه وآله المحاربة هلل هعالى ورسوله 

وأبوهم أمير  والحسين علييما السال  وآله باسم اإلسال  فقتلوا الحسن
م رمين الذين قال من قبل وأميم وأدرقوا بيتيم وهحالء من ال المحمنين

 هعالى فييم 
وهحالء ينتقم هللا هعالى  {وكذلن جعلنا ل ل زبي  دوا ًمن المجرمين } 

 ومن أوليحهم في كل عصر بعد أم يمتعوا سنين وقال هعالى في ذل  منيم 
وؤالء ينتقم هللا } ئرئيت إن متعناه  سنين ث  جامه  ما كازوا يو دون { 



 - إزامن المجرمين منتقمون} له هعالىكما في قومنيم تولة بعد أار  
 { 22السجد 

كما في عليه السال  ال ب ر  يومئٍذ ليم  بنزول مالئكة العذاب م  اإلما  و
يوم يرون المالم ة  بشر  يومئٍذ للمجرمين ويقولون } هعالىقوله 

 { 22الفرقان  - حجراً محجوراَ 
وتر  المجرمين  } ى م همهي المالئكة لتقرنيم باألصفات كما في قوله هعال

 - يومئٍذ مقرزين با صفا  سرابيله  من قطران وتغشى وجوهه  النار
ويساقوم بيذه األصفات والسرابيل المقنرنة إلى جينم هم ليا  {49إبراهي  

 - وزسوق المجرمين ئلى جهن  ور ا} وارتوم كما في قوله هعالى
  { 86مري 

صيبيم كما في قوله الخزي الذي ي منعند الحساب  م هنكس رؤوسيم 
  - ولو تر  إ  المجرمون زاكسوا ر وسه   ند ربه } هعالى
 {12السجد 

وإذا كنا قلنا أم النفخة األولى قد بدأت بالح ر األول في أمتنا وهكوم بداية 
النياية هو الح ر ا ار لبنى إسرائيل كما بينا ويلييا تولة القائم  م نفخة 

ميرا  هللا هعالى لملكه والقه الذي الصعر الكبر  ويكوم هذا هو يو  
 - وله ميرا  السموات وا رض } القه عزوجل كما في قوله هعالى

لمن الملن }  هعالى وبعد القضاء على كل القه عزوجل يقول {  الحديد
 – هلل الواحد القهار}  فال ي يبه هعالى أدد فيقول هعالى  {اللمر   -اليوم 
 .اللمر {

ا وهو النفخ في الصور أنه بدأ هعالى الخلر بنفخة هن{زفخ  }  ويبين لفس
قوله الحق وله الملن }  الحياة فقا  كل الخلر بممره  كما في قوله هعالى

وهنا إم كام النفخ في الصور آار   { 73ا زعام  - يوم ينفخ في الصور
الزمام فلمن المل  أول الزمام وهذا إعتقات فاسد بمم هللا هعالى ملكه يو  

 دركته ي الصور آار الزمام إنما الصواب أم ملكه هعالى بدأينفخ ف



عز وجل كما أم قوله  بممره هعالى هبنفخة الصور والتي بيا هحرك كل
  {يوم ينفخ}
ولذل  قال  الزمام  يو  من أيا  الدنيا وبداية دركة الزمن  يو  هنا هوو 

 .  { وذل  في أول الخلر وبعد فناء الخلرلمن المل  اليو  هعالى} 
في الحياة الدنيا والر الكوم وتورانه ونفخة  ونفخة البعث األولى 

 الصعر فناؤه  م الاالاة وهى نفخة البعث والن ور .
هسعة ولذل  أهل الكيف يناموم  ال مائة سنة ووبعد الموت ال زمن 

} زير مائة سنة ويقول وعُ  { ال هف - لبثا يوماً ئو بعض يوم } ويقولوم
آت  وإلى يو  القيامة يقولوم  وكذل  المنظرين منذ {يوم ئو بعض يوم 

ً وادداً  {طه -  إن لبثت  إ  يوما} أي منذ الخلر األول إلى البعث يوما
وهقو  علييم الساعة وهم  {كذلن كازوا يؤف ون}ولذل  يقول هعالى

الي عروم فيبرزوم هلل هعالى كما بينا اليخفى على هللا منيم شىء كما في 
وم ه  بارَون  يخفى  لى هللا منه  شىء لمن الملن اليوم ي} قوله هعالى

}  الذي قال هعالى فيه وهذا هو يو  الوعيد {اللمر - هلل الواحد القهار
وزفخ في الصور  لن يوم الو يد وجامت كل زف  معها سامق وشهيد 

 ق –حديد لقد كنت في قفلة من هذا ف شفنا  نن قطامن فبصرك اليوم 
بصر كل المغيبات التي لم يراهافي الحياة الدنيا وهذا أي دات ي { 20-22

يحد  فور موهه مباشرة ًوسكوت نفيه وهخ ب جسده وهح ر عيناه 
وهكوم هذه هي نفخته سواء كام فرت أو جماعة أو تولة وذل  ألم لفس 

قال  وعيد جاء على عذاب هللا هعالى الواق  على النا  وبدايته الموت
وماتاموا كذبوا الرسل فيم   {2ق - حق و يدكل كذب الرسل ف}  هعالى 

مستحلوم لدماء األنبياء وآل بيت النبوة و المسلمين وقد صرف هللا هعالى 
وكذلن }  ليم من الوعيد لعليم يتقوم أو يحد  ليم ذكراَكما في قوله هعالى

ً  ربياً وصرفنا فيه من الو يد ا له  يتقون ئو يحد  له   ئزللنان قرآزا
 ] وعلى ذل  موت العبد قيامته كما قال صلى هللا عليه وآله  {113 كراَ ا 



ً أو  [ من مات فقد قامت قيامته  فإم كام من المنظرين أجل عذبه ليوما
بعض يو  كما بينا وإم لم يكن من المنظرين ع ل له العذاب فيدال النار 
 فور موهه ويو  هبدل األرض غير األرض يبرز للمحاكمة ويدال ناراً 

وسيق الذين كفروا }  لى جينم زمرا كما في قوله هعالىساقوم إوي أار 
}  فيرتوم جينم ورتا كما في قوله هعالى { اللمر - إلى جهن  َمرا

وهنا السائر ليم مالئكة  { 86مري  - ا وزسوق المجرمين إلى جهن  ور 
 معها سامق وشهيد وجامت كل زف }   ييد في قوله هعالىالعذاب وأما ال

ما ئشهدته  خلق  }  يد هنا األول هوهللا هعالى لقوله عزوجلال ي{  ا ق
 - السموات وا رض و  خلق ئزفسه  وما كنت متخذ المضلين  ضداَ 

لى كما قال )وهللا على كل شىء شييد (  م ااهلل هعوعلى ذل  ف {ال هف 
همهي شياتة كل رسول على أمته وأارهم رسول هللا صلى هللا عليه واله 

بن  لى  ف يف إ ا جئنا من كل ئمة بشهيد  ليه  ث  جئنا}  لقوله هعالى
مهي شياتة آل بيت محمد وأوليم أمير  م ه {  هؤ ء شهيداا النساء

ئفمن كان  لى بينة من ربه }  المحمنين لما نزل فيه من قوله هعالى
وا ية نزلت في أمير المحمنين كما في منتخب  {هو   - ويتلون شاهد منه
وهذا هو الحر ويمهى  باب هفسير القرآم   مسند أدمدكنز العمال هام

يقولوم أنيا نزلت ت فبيته بالمكذوبا المنافقوم للحرب م  هللا ورسوله وال
بن سال  بالمدينة وكفى في عبد هللا بن سال  وهذه ا ية مكية وكام إسال  

 ً َ بيذا كذبا  لىعلى قومه كما في قوله هعاإما    م همهي شياتة كل وإ ماً مبينا
 م  { 89النحل  - ويوم زبعي من كل ئمة شهيداً  ليه   من ئزفسه } 

ويتخذ من   } كما في قوله هعالىشييد على قومه وقاهليه  همهى شياتة كل
 م شياتة امة على أمة كممة محمد على بقية األمم { ال  مران -  شهداء

ً لت وزوا شهداء  لى النا}  لقوله هعالى ل وكذلن جعلناك  ئمة وسطا
لى هوال ييد عكام هذا ا وإذ {143البقر  - وي ون الرسول  لي   شهيداَ 

هية فإم هناك شيوت آارين م الذي يصادبه إلى المحاكمة اإلالاإلنسا
ويوم } ي يدوم عليه وهم دواسه وأعضاؤه الذين قال هعالى في شياتهيم 



ها شهد  ليه  ى النار فه  يوَ ون حتى إ اماجاءويحشر ئ داء هللا إل
سمعه  وئبصاره  وجلو ه  بما كازوا يعملون وقالوا لجلو ه  لما 

 شيء وهو خلق   ئول مر شهدت   لينا قالوا ئزطقنا هللا الذي ئزطق كل 
كما  فيه للم رمين  وفي هذا اليو  الويل {21-20صلت ف - نإليه ترجعوو

 { .37ا مري - فويل للذين كفروا من مشهد يوم  ظي }  في قوله هعالى
سموات سب   فخة الاانية هذه التي ييل  هللا هعال فييا كل القه منوالن

اارين أي  منقاتين مذلولين ت وأراضين سب  ومابينيما كل يمهوه هعالى
ويوم ينفخ في الصور ففلع من في السموات } كما في قوله هعالى

وهذه هى نفخة الصعر التي { 87ا النمل - وا رض وكَل ئتون  اخرين
المخلوقات فتصعقيم جميعاً إال ماشاء هللا من ال يداء الذين  يفزو منيا كل

ً يقول هعال عن هذه الصاعقة  وزفخ في الصور فصعق } بينا أمرهم سالفا
من في السموات ومن في ا رض إ  من شاء هللا ث  زفخ فيه ئخري فإ ا 

وفي هذه النفخة يدك هللا هعالى فييا ال بال  {68اللمر - ه  قيام ينظرون
فإ ا زفخ في الصور زفخة َ واحد  } صبح كايباً مييال كما في قوله هعالىفت

وحملت ا رض والجبال فدكتا  كةً واحد  فيومئٍذ وقعت الواقعة ا الحاقة 
ملة فينا من بعد نفخة الحياة اوهذه النفخة الاانية قلنا أنيا ع{ 13-15

و من كل أمة فيقبض هللا هعالى أفرات وأمم وينتقم هللا هعالى منيم وينز
ً ممن يكذب بميات هللا هعالى قال ويوم زحشر من كل ئمة } هعالى  فوجا
ً ممن ي ذب بآياتنا فه  يوَ ون  فإذا وقعت الواقعة الكبر  قال  { فوجا

 { 111  كل شيء قبالً ما كازوا ليؤمنواا ا زعام وحشرزا  ليه}  هعالى
هعالى أمم  ة فييل  هللاوبين الح رين كما بينا ينزل العذاب قبل يو  القيام

ً بمهليا إلى أم هق  الواقبمكمل   التى قال هعالى عة الكبريا وهختفي بلدانا
إ ا وقعت الواقعة لي  لوقعتها كا بة خافضةَ رافعة إ ا رجت } فييا 

ً ثالثةوبثت الجبال بثا ف ازت هباءاً منب ا رض رجا  - ثا وكنت  ئَواجا
ينا رجعة عيسى عليه السال  وكاير م ب وقبل هذه الواقعة كما { الواقعة

ً سيرت به الجبال ئو }الموهى كما في قوله هعالى وقد بيناه  ولو ئن قرآزا



وهنا يرج  الموهى  { ا زعام -  قطعت به ا رض ئوكل  به الموتى
ويتكلموم وو األدياء ويحاربوم معيم كما كام المسلموم األوائل يروم 

ً يقول أقد  ديزو  فلما ُسئل المالئكة في غزوة بدر فسم  أدده م فارسا
المصنفى قال صلى هللا عليه وآله هذا مدت السماء الرابعةوالبداية ليذة 
} الواقعة الكبر  هكوم بدك لل بال  م يير غبارها وكمنه سرابقال هعالى
ويوم ينفخ في الصورفتأتون ئفواجاوفتحت السماء ف ازت ئبوابا وسيرت 

ويبدأ تكيا المولى عزوجل فتصبح كالعين  { نبأال  - الجبال ف ازت سرابا 
  م يذرها هعالىلمصبوغ بصبغة ما ا المنفوش أي كالصوف المنفوش

يوم ت ون الجبال كالعهن }  صفصفا أي مستوية ملساء قال هعالى
يوم ت ون السماء كالمهل }  ويقول عزوجل { 5القار ة المنفوش اا

كالميل وهو  ول السماءوبعد هح {9لعهن ا المعارضوت ون الجبال كا
 { 18النبم ـ وإذا السماء إن قت}  الرصاص المنصير هن ر لقوله هعالى

يوم ينفخ في الصور  }وهتحول ال بال لسراب بعد ذل  قال عزوجل 
 َ ا فتأتون ئفواجا وفتحت السماء ف ازت ئبوابا وسيرت الجبال ف ازت سرابا

حوليا لما ي به الغبار في ليا بعد تكيا وه وهنا سراباً أي الوجوت  { النبأ
}   وذل  بنسفيا كما في قوله هعالى اذراهه فتصبح أ راً بعد أم كانت ابر

ويسئلوزن  ن الجبال فقل ينسفها ربي زسفا فيذرها قا اً صفصفا  تر  
ً و  ئمتى  م هبدل األرض غير األرض والسموات   { ا طه- فيها  وجا

ل  للبعث والمحاكمة اإلالهية وهنا كما بينا  . والنفخة الاالث همهي بعد ذ
فإ ا زفخ في الصور فال ئزساب بينه  يومئٍذ و  يتساملون  }  يقول هعالى

فمن ثقلت مواَينه فأو من ه  المفلحون ومن خفت مواَينه فأو من 
] وهنا  { 103-102الذين خسروا ئزفسه  في جهن  خالدون ا المؤمنون 

آله إعملى فلن هللا صلى هللا عليه ورو  أم الخلفة عمر قال لعمة رسول 
 ً ف ائت رسول هللا هبكي فصعد صلى هللا عليه وآل  يغني عن  محمد شيئا

المنبر وقال ما بال أقوا  يحذونني في أهل بيتي أال  إم كل األنساب 
 [ . مقنوعة يو  القيامة إال نسبي وصيري ..........الحديث (



ا  الذرية المحمنة بمهليا المحمنوم ويبين هعالى أم القاعدة العامة هي إلح 
والذين آمنوا و ملوا الصالحات وئتبعته   ريته  بإحسان }  قال هعالى

أي أم  { 21الطور  - ئلحقنا به   ريته  وما ئلتناه  من  مله  من شيء
أوالت المصنفين من األنبياء والمرسلين  آلبيت النبوة هم المصنفين من
ن نول الكافر وجد إبراهيم آزر وأما قوله وهذا عمو  القاعدة وشواذها إب

فمن ثقلت مواَينه فأو من ه  المفلحون ومن  } هعالى عن النفخة الاالاة 
هبين  { 102المؤمنون  - خفت مواَينه فأو من الذين خسروا ئزفسه 

هذه ا ية أم هللا هعالى ينصب الموازين ليذا اليو  لميزام أعمال الب رية 
وزضع المواَين القس  ليوم القيامة فال تظل  زف  }  كما في قوله هعالى

 -شيئا وإن كان مثقال حبة من خر ل ئتينا بها وكفي بنا حاسبين 
وهذا الميزام وض  م   والخلر وهذا هو ميزام ألعمال النا   {ا زبياء

ه من الخلر القهعالى أدصى كل شيء  النفخة األولى لبيام أم هللا
 فتبدأ { الرحمن - لسماء رفعها ووضع الميلانوا}  ل هعالىاق وأعماليم 

حصى فيه كل شيء نساه المخلو  الذي يُ  م  وض  الميزام النفخة األولى
  {المجا لة - ئحصان هللا وزسون}  وال ينساه الخالر كما في قوله هعالى

والسماء وفعها }  ويبدأ اإلدصاء م  أول الخلر كما بينا يقول هعالى
وض  الميزام كام م  بداية الخلر ونفخة الخلر  وهنا  {ووضع الميلان 

 ً ين لمنياج وقوان األول التي قا  بيا كل شيء بممر هللا هعالى فتحرك وفقا
أت بالنفخة األولى دبف وقواعد اليخرج علييا ونواميس الهتبدل والهتغير

م نفخ فيه التي قال هعالى فييا عن  ت  بعد الر كل ما يحت ه سواه هعالى  
 سويته وزفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإ ا} قوله هعالىكما في 

ً واألوهنا الر هللا هعالى الخلر جمي { 29الحجر   - مر كام بالس وت عا
ولقد خلقناك  ث  صورزاك  ث  قلنا للمالم ة } ألت  فقط كما في قوله هعالى

ً وكام هذا {11ا  را  -إسجدوا   م   وهنا القناكم أي القناكم جميعا
الخلر ب نة عدم المعدة أصالً لذل  وذل  لقوله هعال في بيام أنيا جنة 

جنات  دن التي و د الرحمن  با ن بالغيب إزه كان و دن } الحياة الدنيا



 ً  -   و شياوله  فيها رَقه  ب ر مأتيا   يسمعون فيها لغواً إ  سالما
الدنيا وذل  وهنا بكرة وع يا بينت أنيا في فترة الحياة   {62- 61 مري  

 النار} بالحياة الدنيا النار لقوله هعالى عن هعذيب فرعوم وملئه في
يعرضون  ليها قدواً و شيا ويوم تقوم السا ة ئ خلوا آل فر ون ئشد 

إبليس ومنيا  آت  وزوجه وقصتيما م   كاموفييا  { 46قافر  - العذاب
نها جميعا وقلنا إهبطوا م}  وا جميعا وهبنوا إلى األرض قال هعالىطرت

وكل من جاء عليه الدور في اإلاتبار  { البقر  – بعض   لبعض  دو
أنزله هللا هعالى للحياة الدنيا بنريقة الخلر العاتية من ذكر وأناي ليخلر 
بيذا ال سد النيني األرضى بعدما كام بنينة أرضية أاري علوية ليس 

هه وظير هذا فييا عورة وال سوءة وعندما أكل آت  عليه السال  بدت سوء
والتصوير  ال سد النيني الذي نراه ويحول بيننا  وبين رؤية كل المغيبات

يمهي بعد ذل  في األردا  لمن جاءه الدور في اإلمتحام اإلليي بالحياة 
هو الذي  } الدنيا ولذل  يمهي التصوير بعد ذل  في األردا  لقوله هعالى

و العورات وال سد فتبد {آل  مران  - يصورك  في ا رحام كيف يشاء
النيني األرضي بييئته الم اهدة المعروفة وهبدو م  هذا ال سد الحاجات 
وال يوات والبغي وظلم لسد إدتياجاهه من ملبس وممكل ومنكح وهذا ما 

إزن   تجوع } عافى هللا هعالى منه آت  في جنة عدم ديث قال هعالى له 
} هعالى  م يقول  {طه - تضحى فيها و  تعر  وإزن   تظمىء فيها و 

 - لهما ما وور   نهما من سوآتهما فوسول لهما الشيطان ليبدي
وهنا بد  ال سد النيني بييئته الحاليه وبنينته األرضية  { ا  را 

السفلى أي أم هناك جسد آار بنينة علويه هبدوا مرةً أار  بعد الموت.ٍ 
ن ى من إاتبار هللا  وأما جنة الفرتو  فيى جنة ما بعد القيامة المعدة لمن

وهل  ال نة هى األبدية وال نة العالية  األرضي بال سد النيني السفلىهعال 
ولكي يبين ل  هللا هعالى  ومحر  على إبليس ودزبه تاوليا والخلوت فييا

في الحياة  مد  عظمتيا يمهينا عزوجل ب نة عدم إسترادة المحمنين 
وض  بالوصف والتفصيل لكي لقيا  الساعة في دوالى إددي ع ر مالدنيا 



هعلم أم هذه هى جنة الحياة الدنيا فما بالكم الفرتو  األعلى الذي قال فيه 
صلى هللا عليه وآله إذا سئلتم هللا هعالى فاسئلوه الفرتو  األعلى وهي جنة 
اليوجد فييا غدواً وال ع ياً كما بين هعالى في جنة عدم بل هى كما قال 

وظالً ظليال ألنه اليوجد فييا شمس  { ساءالن – ظالً ظليال}هعالى 
مت ئين فيها  لى ا رامن  يرون فيها  } والزميريرا من قوله هعالى

ً و  َمهريرا وهنا الي دوم شمس وال زميريرا { 13اإلزسان - شمسا
أي ي معام فيلقيام في  { وجمع  الشم  والقمرا  القيامة }لقوله هعالى 

. ووددة الفس لمصنفى صلى هللا عليه وآله جينم لتزتات سعيرا كما أابر ا
هبين أم نفخة الحياة بدأت بمول بين النفخ في الرول والنفخ في الصور 

نفس هنفسه اإلنسام فقا  هلل هعالى وآارها بنياية آار نفس يتنفسة 
 مخلوقات هللا هعال  ميعاً وبيم ينتيي الخلر  م لقاء هللا هعالى كما بينا .

نه بعد قراءة هذا المحلف الذي هو بماابة إ بات ا  وأايراً أاي المسلم
هبارك وهعالى ويبام أم القرآم هو كتاب هللا المع ز المبين  مع زة الرب

كتاب ئح مت آياته }لبعضه بعضاً وبنظا  محكم وصد  هللا هعالى إذ يقول 
وقد بين هللا هعالى هنا معضالت  {فصلت -ث  فصلت من لدن ح ي  خبير

ير من السلف والتي كام يعرفيا آل بيت محمد الذين هم أعلم إدتار فييا كا
بنر  السماء أكار من طر  األرض كما قال أمير المحمنين كر  هللا 

ً للعالمين دتى الهقولوا إزاكنا  ن هذا }  هعالى وجيه وفي هذا بال غا
 أو هقولوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله{ 172  را  ا - قافلين

إن هو إ  }  ولكن قال هعالى {19المامد  - بشيرو زذير ما جامنامن}
 }ويقول هعالى عن هذا العذاب  { 46سبأ - زذير ل   بين يدي  ذاب شديد
وإن رحمة هللا قريب من { } 83هو  - وما هى من الظالمين ببعيد

وقل للذين  يؤمنون إ ملوا  لى م ازت   }{ 56ا  را   - المحسنين 
فسو  تعلمون من  { } 122وا إزا منتظرون ا هو  إزا  املون وازتظر

 . أهـ.{ 40يأتيه  ذاب يخليه ويحل  ليه  ذاب مقي  ا اللمر 
 هذا باهلل التوفير وما هوفيقي إال باهلل عليه هوكلت وإليه أنيب أهـ
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	فهم أئمة الكفر وإمامهم الأول إبليس ثم فرعون لعنه الله تعالى الذي أغرقه الله تعالى ونجى بدنه ليكون عبرة لأمثاله إلى يوم القيامة قال تعالى { فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية - يونس92 }
	وهنا لاتنسى أخى المسلم أن غرق فرعون ونجاة موسى و المؤمنين معه في معركة تدخلت فيها العناية الإلهية بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام الذي أغرق فرعون ومن شايعه وناصره من ملئه وجنوده  الكفار بالله تعالى ورسوله  وهكذا ملاحم آخر الزمان ستتدخل فيها العناية ال...
	ونجاة جسد فرعون ليس دليل على إعفائه من العذاب فترة الحياة الدنيا وذلك لثبوت شهادة الجسد على الإنسان كما في قوله تعالى { شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول...
	وفي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ –ابراهيم 27 }
	وهنا قال بن كثير في تفسيره لهذه الآية [  قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن زاذان ، عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس رس...
	وهنا نكون قد بينا بأن  الإنسان خالق التي تتجسد له في الدنيا فلا يراها إلأا رحمة أو عذاباً على حسب أعماله التي تحول حياته غلأى ضنكاً وعذاباً   أور رحمة ورضا وقناعة وضمير حي كما بينا وبعد الموت يرى هذا العمل ويوم الحساب يجده ثقلاً يحمله على ظهره   كما ف...
	وهنا يتبين لنا أن العذاب على النفس والجسد الذي يجسده الإنسان بعمله أي عملة سيتجسد أمامه ليعذب به نفسه بعمله  و جسد الكافر إذا كان الله تعالى قبضة   من جهنم ونزل إلى الأرض والله أعلم بما سيعمل فيعمل كما سبق الله تعالى له فيه القدر بعمل أهلها فإذا ما...
	قبل الخلق في قوله تعالى { إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولائك عنها مبعدون – الأنبياء 101 }
	ب ) والصنف الثالث وهو :
	ج) تأويل أتباع مدرسة آل بيت النبى الذين إتبعوا كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله ونفذوا وصيتة وتولوه سبحانه وتعالى حق ولايته  .

