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 يقول تعالى هنا :
 

ئئيالا  ئدج لَئئاَل بنئهن َعلَي نَئا َوكن ي نَئا كنلَي ئئاَل َجئما ل تَ ن ََ ي أَو  ئِ نَا لَنَئئذ َهبَنا بنالائذن ِن  -}َولَئِنن  

 { 86اإلسراء
 

  وهنا :

 

 ) ولِن ِِنا (

 

ِ نَا } ِن  { 86اإلسراء-لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيكَ  َولَِنن  

 

لى لرسولله واتببوه اةيوق ت ولذ الوذي أوح  ليوك ويبدأ ذهاب الذي أوحى به هللا تعا

ولوويا ال وورهذ وهووذا يرأوو  نوو  أوذ ات ووهللاب ومووى  سوولذ هللا وونن  ووه أوو  أ وو  

َُّ َ سدولذ  قَوْد  ود  إِ مَّ ٌَ اةيات واللصيق المأنل  ب ا وقواذ تعوالى أو  ذلوك َ }َوَنوا ند

{  144هذ وموراذ-ْبوبدْ  َومَوى أَْو َوابِ د ْ َخمَْت ِنوْن قَْبِموِه الُرسدوأد أَأَو ِْذ َنواَت أَْو قدبِوَأ اْت َمَ 

وهنا ذهبوت  و  ال ورهذ و أعوت البر]وق  ]موا أو  حوديهللا  سولذ هللا صوم  هللا 

وميه وهله وندنا الب   ب بريأ هخر نرة وب   وب يا ومي ما السهللام أ واذ لوه هوذ  



هخر نرة أتزذ أي ا األ ض وأتزذ بعد ذلك لرأو  البر]وات ]موا أو  قللوه صوم  

 ه وهله أته ينزذ وشر نرات لرأ  البر]ق نن األ ض.......الٌديهللا[هللا ومي

وبدأ اُقببواذ قبالميوا ومو  السوممق رو  وربي وا رو  إسوهللانيا رو  تولي وا ُقوبهللا   وذو  

 اإلسهللام  والمسممين إلى اةذ 

وهنا ي لذ تعالى ل ذ  األنق إذ ل  تر   لم رهذ ووُيق هللا الٌق أسويبدل    بأنوق 

ت ووم نلووالح لوولح  ال وورهذ الووذي أوحووا  هللا تعووالى لرسوولله  أخوورت تسووير ومووى

ئئِ نَاويب ووى  سوومه أ ووا ومووى الم وواحح قوواذ وووز و ووأ }  ِن ْ   َوكنذَا  بَوودَّْلنَا أَْناَووالَ د

 {  .28اإلتساذ-تَْبِديهللا  

وي لم بببديأ شور  هللا   واذ قواذ أوي   هللا تعوالى } يريودوذ أذ يبودللا ]وهللام هللا 

{  39الروود  –ويابوت وونود  أم ال بواب  يشاء ا هللا نا{ وهنا } يمٌل 15الفبح 

أوو ذا بوودللا ]ووهللام هللا تعووالى  ووالب   تولووق ومووى شووا]مب   و  وواذ أشووباه   بعوود أذ 

َ }    اخبا وا ألتفس   أيبدذ هللا تعالى تولب   لول وت هوذا المفوي أو  قللوه تعوالى

 وتعوز نون ءتشئا وتنوز  المموك نمون تشاء قأ الم   نالك الممك تؤت  الممك نن

{ 26هذ وموراذ  –بيود الليور إتوك وموى ]وأ شوي  قودير  تشئاء وتوذذ نون تشئاء

 247الب ورة  –  وهللا واسو  وموي  يشئاء .وقاذ تعالى أيضا  } وهللا يؤت  نم ه نن

} 

إلى تولق ومى حسب أأعواذ النوا   نن تولق ويداوله هللا وز و أ  وينب أ الممك 

نمين بوال لت أناواذ الي ولتي بمعوام ابون أ ذا سمٌلا بظ ول  وممواء الضوهللالق العوا

ئِ نَاأيوه  َ } َولَوْل   أتوزذ هللا تعوالى باول اء الذي لََرأَْعنَوا د بَِ وا َولَِ نَّوهد أَْخمَودَ إِلَوى  ِن

اأْلَْ ِض َواتَّبََ  َهَلا  أمامه ]ماأ ال مب إذ تٌمأ وميه يم هللا أو تبر]ه يم وهللا سواء 

 { .176األوراف -ناهللا 

األ ض سبب هزيمق األنق ]ما أ  قلله صم  هللا وميه وهلوه َ وهذا اإلخهللات إل  

  " يلشك أذ تبداوى ومي   األن  )هيئق األن ( ]ما تبداوى اة]مق وم  ق وعب ا 

قاللا أو نن قمق تٌن يا  سلذ هللا قاذ بأ أتب  يؤنئذ ]اير ول ن ي ذف أ  قمولب   

 ]راهيق الملت" [ .اللهن قاللا ونا اللهن يا  سلذ هللا َ قاذ حب الدتيا و

 

وهنا ي لذ ذهاب اللح  وليا ال رهذ برسمه أ  الم احح ]ما قاذ صمى هللا  

يلشووك أُ يب وو  نوون اإلسووهللام إُ اسوومه ونوون ال وورهذ إُ  سوومه وميووه وهلووه   " 

ال ووان   –نسووا ده  وووانرة  وهوو  خووراب ومموواته  شوور نوون تٌووت أتيوو  السووماء 

ومي   السهللام  َ   " يلشك أُ يب   ال غير لمسيلط  [ وأ   وايات أهأ البيت 

نن اإلسهللام إُ اسمه ونن ال رهذ إُ  سومه نسوا ده  ووانرة  وهو  خوراب نون 

 يلم اللهللاص ل انأ سميماذ [ . –ال دي ومماته  شر نن تٌت أتي  السماء" 

 



وهذا هل  أ  ال رهذ  الذي يلروذ وميوه صوما  وومياتوا  ]موا أو  قللوه تعوالى }  

ا َوودْميَات ا َوالَِّذيَن إِذَ  مًّ وا بِآيَاِت َ ب ِِ ْ  لَْ  يَِلُروا َومَْيَ ا صد رد  { .73الفرقاذ  –ا ذد] ِ

وهنووا إذا وقوو  الببووديأ أوو  تيوون المسووممين لوون يب ووى إُ الغربمووق ]مووا أوو  خووديهللا 

 سوووولُله صوووومى هللا وميووووه وهلووووه     )وهللا لبغووووربمن  ربمووووه ( " ... الٌووووديهللا [  

مه الٌ ي   ي بملذ أهأ بيت تبوي   ]موا حودي أيوذهب والذهاب ب ذا اللح  و تأوي

نمك المسممين ويرأ  الن ور  وينوزذ اإلتب وام اإلل و  ويب وى ال ورهذ ]هللانوا  وموى 

بالف   ال وٌيح ل بواب هللا والوذي ]واذ وميوه  سولذ هللا وأهوأ و ق توذ اللح  

البوو  هووذ  هووى الوورو   وبيبووه ومووي   السووهللام وصووٌاببه ال وورام   ووى هللا ووون    

لن وورت   أوو   ووزوة بوود  أو نؤتووه حيووهللا صوومد  ووي  العووال  ]ووأ اتووت تٌوور  ]

أنووام نووالب  ألووح نوون الووروم وال بالووأ  نسووم  و]وواذ ووودت   رهللارووق هُفالمسووممين  

 ) ا   السيرة النبليق المم ر  (   العربيق الٌميفق ل   لمدة سبق أيام ]انمق

 

بوأذ تنب ور هوذ  نٌا ب أ وأ هوذا يع وأ  65أي أذ ]أ أرت ]اذ ي اتأ أ]ار نن 

ال مووق ومووى هووذ  ال اوور  إُ إذا ]وواذ هنووا  قوولة ُ يوود ] ا المسوومملذ وهووى ال وولة 

اإليماتيق ال ٌيٌق والب  ب ا تنزذ المهللال وق وهوى  و  ال ورهذ بوالف   ال وٌيح 

الووذي حوودت  وبينووه ل وو   سوولذ هللا صوومى هللا وميووه وهلووه ةتوور]   ومووى المٌ ووق 

 ه ليم ا ]ن ا ها .البيضاء ]ما قاذ صمى هللا وميه وهل

وهذ  أو لبق ونع زة ]بيرة ول ن الن ر ]اذ برو  ال رهذ الب  ]اتوت تسوري 

 .لن ر والبر]ق ومي   بابين   وتنزذ ب ا المهللال ق 

ويبدللذ وي ذبلذ  ولوذلك قواذ تعوالى الللا ج والمناأ ين أيغيروذ  ر  يأت تبديأ

ال ريمق َ } أمن بدله أ  تبرء  المسممين بعد ذلك نمن سيررلذ اللح  نن هذ  

{ ويعموووأ  181الب ووورة  –نووون بعووود نوووا سووومعه أ تموووا إرموووه وموووى الوووذين يبدللتوووه 

المسمملذ بأح ام الشر  ال ري  ويؤ روا بنيات   ول ن ُ تنزذ ت رة وُ بر]ق 

 و هلوه   سولذ هللا صومى هللا وميوهويرزقلذ ومى تيات   حبى يأت زناذ قاذ أيوه  

  ت رءو  وح لا قبأ أُ تٌ لا"... الٌديهللا [ .   " اقرأو ال رهذ قبأ أذ ُ

أذ أبا هريرة     هللا ونه قاذ َ قاذ  1519 وت البلا ي أ  صٌيٌه برق   

” ( يلرب ال عبق ذو السلي بين نون الٌبشوق ”  سلذ هللا صمى هللا وميه وسم  َ 

، ويرأوو  هللا وووز  و ووأ  ال وورهذ نوون األ ض أووهللا تب ووى ننووه هيووق أوو  الم وواحح 

 -  ، وهللا يغوووا  أذ يب وووى ]بابوووه أووو  األ ض بوووهللا أالووودة ُ يدعموووأ بوووه  وال ووودو

 البلا ي [

لَيدْسَريَنَّ َومَى اْل دْرهِذ ذَاَت لَْيمٍَق أهللَا يدبَْر د هيَق  أِو  ”  َوْن وبد هللا اْبِن َنْسعدلٍت قَاَذ َ 

أِعَووْت  ٍح َوُ أِوو  قَْمووِب أََحووٍد إُِ  د ٌَ ْ وو بوورق  أخر ووه الوودا ن  بسووند صووٌيح ” ند

ا بورق   3209 ِ  3207. وأخرج الدا ن  أيض  ب سونات حسون لغيور  َ وون َوْبوِد  َّ



وا تهللِاَوةَ اْل دوْرهِذ قَْبوَأ أَْذ يدْرأَوَ  ” بن نسعلت قَاَذ َ  قَوالدلا َ َهوِذِ  اْلَمَ واِححد ” أَْ]اِرد

َ اِذ ؟ قَاَذ َ  لَذ ِنْنوهد يدْسَرت َومَيْ ” تدْرأَ د ! أََ ْيَح بَِما أِ  صدددوِ  الر ِ ٌد ِه لَوْيهللا أَيدْ وبِ

د ، َويَ َعدوولَذ أِوو  قَووْلِذ اْلَ اِهِميَّووِق َوأَْشووعَاِ ِهْ  ،  أد َووَراَء ، َويَْنَسووْلَذ قَووْلَذ ُ إِلَووهَ إُِ  َّ

والمرات بال لذ َ نا اء أ  اةيق ال ريموق َ ) َوإِذَا ” َوذَِلَك ِحيَن يَ َ د َومَْيِ ْ  اْل َْلذد 

وْ  أَذَّ النَّواَ  َ]واتدلا بِآياتِنَوا ُ َوقََ  ال َلْ  ْ  تَابَق  ِنوَن األَْ ِض تدَ ِممد د ذد َومَْيِ ْ  أَْخَرَ نا لَ د

 [ 82يدْلقِندوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولذ ( النمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأ   

    

  ونما  اء أيضوا  أو   أو  ال ورهذ هخور الزنواذ نوا  وا  المبراتو  أو  المع و  

يدْنبَوَزَونَّ هوذا ال ورهذ لَ ” ون ابن نسعلت     هللا ونه قاذ َ  8698ال بير برق  

نن بين أظ ر]  ، قيأ له َ يا أبا وبد الرحمن َ ]يح يدنبز  وقد أرببنا  أ  قملبنا 

وأرببنوا  أو  ن واحفنا ؟ قواذ َ يدْسوَرت وميوه أو  ليموق أوهللا يب وى أو  قموب وبوود وُ 

رو  قورأ قولذ هللا تعوالى َ ) ولوئن ” ن ٌح ننه ش ء ، وي وبح النوا  ]الب وال  

 .[  86بَنَّ بالذي أوحينا إليك ر  ُ ت د لك به ومينا و]يهللا  ( اإلسراء   شنا لَنَْذهَ 

 

والسؤاذ اةذ هأ ن  ظ ل  أ ياذ ُ تعرف نوا هوى ال ومديق وُ يعرأولذ  ود 

 سلذ هللا ناسمه ي لذ النا  قد و علا اقدان   وموى أوذ طريوق  أو  ال ورهذ 

رلذ األ ض نن بعد ههللا  وههللا]   واسببداذ هللا ب   قلنا  هخرين صالٌيسن ير

 الظالمين أي ا .

  

 تعالى   ل  اإلسهللام والورو  الناصورة لممسوممين أيوه يبودأ بظ ول   ذا أ ات هللاأ

وملم أهأ البيوت واتبشوا ها بوين النوا  وتوأويهللات   البو  توزذ ب وا سويدتا  بريوأ 

ا وميه السهللام ومى  سلذ هللا صومى هللا وميوه وهلوه .و ال دايوق بمشويئبه تعوالى ]مو

 { .88األتعام  –نن وبات   يشاءأ  قلله وز و أ } ذلك هدت هللا ي   به نن 

ونشيئبه تعالى ت رة  سلذ هللا وأهأ بيبه ومي   السهللام والذهاب بالظوالمين إذا 

خرج إلوي   المب وين يوأنروت   بوالمعروف وين ولت    وون المن ور ويبللولذ أهوأ 

لى أيمن يوري األ ض قواذ تعوالى } بيت النب  ومي   السهللام وهذ  نشيئق هللا تعا

{ ولوول شوواء هللا  128اُوووراف  –نوون وبووات   يشئئاءإذ  األ ض هلل يل ر ووا نوون 

يووذهب    يشئئأتعووالى ألهم  وو  واسووبلمح نوون بعووده  نووا يشوواء قوواذ تعووالى } إذ 

 { . 133اُتعام  –ويسبلمح نن بعد]  نا يشاء 

وموي   السوهللام يبعوهللا توواة أ ذا أ ات هللا تعالى   ل  تولق  سلذ هللا وأهوأ بيبوه 

أ  ]أ قريق ينذ وذ أهم وا بعمولم ح ي يوق أي وا  و  نون هللا تٌور  العوال   ي ولذ 

ئِ نَاتعوالى َ }  ِن { وأوو  ذلوك الزنوواذ 51لَبَعَاْنَووا أِو  ]دووأ ِ قَْريَوٍق تَووِذيرا  الفرقواذ َولَئئو  

 َشئأ  نَ تنزذ هيات نن السماء ]عهللانق ومى ظ ول  اإلنوام قواذ تعوالى أي وا  َ  } إِْذ 



ْ  لََ وا َخاِ وِعينَ  ْذ َومَْيِ ْ  ِنَن السَّوَماِء هيَوق  أََظمَّوْت أَْونَواقد د وي ولذ . { 4الشوعراء-تدنَز ِ

نع ا خسح بهللاتاص وقورت ح م وا قولم ظوالمين وت و  بيون   أوبن وحوروب ]موا 

ْا تَْلِسووْح بِِ وو د اأْلَْ َض أَْو تدْسوو ِ  كنن  نََشئئأ   ل للووه تعووالى َ }  توورت أوو  زناتنووا هووذا 

نِيبٍ  َماِء إِذَّ أِ  ذَِلَك َةيَق  ِل دأ ِ َوْبٍد ند {  ويبدذ هللا تعوالى 9سـبأ-َومَْيِ ْ  ِ]َسفا  ِنَن السَّ

ئِ نَا خم ا   ير خمق وأتا   ير أتا  ]موا أو  قللوه تعوالى } َوإِذَا ْ   ِن بَودَّْلنَا أَْناَوالَ د

 .{ 28اإلتساذ -تَْبِديهللا  

أيووه نٌووذ ا   لمعوورب إذا تلمفوولا ووون ت وور هللا وهووذا ح وو  ح مووق هللا تعووالى قوواذ  

تعووالى وتينووه و سوولذ هللا صووم اهلل وميووه وأهووأ بيبووه ومووي   السووهللام يسووببدذ قلنووا 

 - يووره  قوواذ تعووالى َ } َوإِْذ تَبََللَّووْلا يَْسووبَْبِدْذ قَْلنووا  َ ْيووَر]دْ  ردوو َّ ُ يَ دلتدوولا أَْناَووالَ د ْ 

 النووا  ويووأت بووآخرين { أوو ذا يووذهب   أي ووا يشئئأ} إذ  ى{ وهووذا نعنوو38نٌموود

إنانا  قاذ تعالى أيه } ونا أ سومنا نون  سولذ إُ  أي  هللا تعالى اةخرين يبعهللا ب

وهوول العزيووزي  يشئئاءوي وودي نوون  يشئئاءبمسوواذ قلنووه ليبووين ل وو  أيضووأ هللا نوون 

{ .أبنووزذ وميووه  وحووا  نوون هللا تعووالى وهووى  و  ال وور ن  4إبووراهي   –الٌ ووي  

األأهللا  واألنهللا  قاذ تعالى } ينزذ المهللال وق بوالرو   واللح  الذي تبٌر  أيه

 { .  2النٌأ  –نن وبات   يشاءنن أنر  ومى نن 

ول لله تعالى ون سيدتا يلسح وميه السهللام } و]وذلك ن نوا ليلسوح أو  األ ض 

{  تابووت أذ اإلنووام أيووه سوونق نوون تبوو  هللا  56يلسووح  – يشئئاءيببوولأ نن ووا حيووهللا 

 و تت نن طرق أهأ البيت لبؤ]د  .يلسح وميه السهللام واألحاتي 

 وت ال دوق ون سعيد بن  بير قاذَ سمعت سيد العابدين ومو  بون الٌسوين   

)وميه السهللام( ي لذ أ  ال ال  ننا سنن نن سنن األتبياء )ومي   السهللام(، سنق نن 

هتم وسنق نن تل  وسنق نن ابراهي  وسنق نن نلسى وسنق نن ويسى وسنق نن 

)صمى    وميه وهله وومي  (، أانا نن هتم )وميه السوهللام(  ايلب وسنق نن نٌمد

ونن تل  )وميه السوهللام( أمولذ العمور، وأنوا نون ابوراهي  )وميوه السوهللام( ألفواء 

اللُتة واوبزاذ النا ، وانا نن نلسى )وميه السهللام( أالٌلف والغيبق وانا نن 

السوهللام( أوالفرج ويسى )وميه السهللام( أاخبهللاف النا  أيه وأنا نون ايولب )وميوه 

 – .بعوود البموولت وانووا نوون نٌموود )صوومى    وميووه وهلووه وسووم ( أوواللروج بالسوويح

 [ .   13377الزيا ات لعبا  ال م   ق  

 

 ر  يؤيد هللا تعالى بن ر  نن يشاء قاذ تعالى َ 

 

 ِ  َوأدْخوَرت  َ]واأَِرة  يَوَرْوتَ د  }  قَْد َ]اَذ لَ دْ  هيَق  أِ  أِئَبَْيِن اْلبَ َبَا  أِئَق  تد َاتِأد أِ  َسبِيِأ  َّ

د يدَؤي ِدد بِنَْ ِرِ  َنن  اْمَْيِ ْ  َ أَْي اْلعَْيِن َو َّ دوِل  اأْلَْبَ اِ    يََشاءج ن ِ ِلَك لَِعْبَرة  أل ِ إِذَّ أِ  ذَ 

 { . 13هذ ومراذ   -



 إِذَا وهنا ُ يرت بأ  هللا تعالى ون ال لم الم رنين ]ما أ  قلله تعالى َ } َحبَّوى  

وَ  َنون  تَا أَند  ِ وْ  قَوْد ]دوِذبدلا َ واَءهدْ  تَْ ورد َُ يدوَرتُ   ناَشئاءج اْسبَْيأََ  الُرسدأد َوَظنُلا أَتَّ د َو

ْ ِرِنيَن   {  110يلسح  -بَأْسدنَا َوِن اْل َْلِم اْلمد

 وأما:

 

 )  ( 86اإلسراء-بِالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك  )لَنَذ َهبَنا

 

يبووين لفووي )لنووذهبن( حيووهللا ي وولذ تعووالى إذ البدايووق ت وولذ بموولت  وتفووا المعنووى

وووا  وووولذَ  نَئئئذ َهبَنا  سووولذ هللا صوووم  هللا وميوووه وهلووووه } أَ ِنَّ ْنبَِ مد ْ  ند  - بِووووَك أَ ِتَّوووا ِنوووْن د

وهنا ذهاب اللح  تلقفه بذهاب صاحب الرسوالق صومى هللا وميوه  {41الزخرف

 وهله .

 َوهنا 

 صئلى هللا عليئه وآلئه فيقئول لئه كن أمتئال ينزل سيدنا جبريئ  علئى رسئول هللا] 

ج  ئَي  ا ُن رائابن َر َِ احن َ َعئن  عجَمئَر ب ئنن ال  مفتتنة بعدك :  َعن  أَبني عجبَي ئَدََ ب ئنن ال َ ئرا

فج  يَتني َوأَنَا أَع رن ج َعلَي هن َوَسلاَم َوَعلَى آلنهن بنلنح  ن َصلاى  ا َعن هج َ قَاَل : أََخذَ َرسجولج  ا

يئئ ج َعلَي ئئهن ا ب رن عجئئوَن َ أَتَئئانني جن ن َوكننائئا كنلَي ئئهن َراجن ا ئئهن ا فَقَئئاَل : ّلِل كننائئا َّن َن فنئئي َوج  ن ئئز  ل حج

عجئوَن َ  عجئوَن َ قجل ئ:ج : أََجئ   كننائا كنلَي ئهن َراجن ن َوكنناا كنلَي ئهن َراجن ا الساالمج آننفاا ا فَقَاَل : كنناا َّن

ي ج  ب رن ما ذَاَك يَا جن رن َ ي ئرن َك نيئرن َ فَمن ئَن الئداه  ف تَتَنَئةب بَع ئَدَك بنقَلنيئ ن من تَئاَل مج  ؟ قَاَل : كننا أجما

ئن  أَي ئَن ذَاَك َوأَنَئا  اللَةن ؟ قَاَل : كج ٌّ َسئيَكجونج َ قجل ئ:ج : من َُ فَقجل :ج : فنت نَةج كجف رن أَو  فنت نَةج 

ن تَعَئئالَى ؟ قَئئاَل :  تَئئاَب  ا م  كن كب فنئئي ن ئئن  قنبَئئ ن تَئئارن لج ذَلنئئاَل من ئئل وَن َ َوأَوا ن يَلن تَئئابن  ا بنكن

نََ ئا  م  فَئال يجع َرو  قجوقَ ج َج أَلج النااسج  قجوَق ا َويَس  نَعج األجَمَراءج ال حج م  َ يَم  ائن ن م  َوقجرا أجَمَرائن ن

اءج َهئئَوء األجَمئئَراءن فَيَ  ن ا َجئئما ل فَيَق تَتنلجئئوَن َويجف تَتننجئئوَن ا فَيَتابنئئعج ال قجئئرا م  فنئئي ال َِّئئُي ئئد ونَ ج مج

رجئوا  ئب رن َ كنن  أجع  م  ؟ قَاَل : بنئال َكُ ن َوالصا ن  ج لَمج َمن  َسلنَم من وَن َ قجل :ج : فَبنَم يَس  رج يجق صن

ننعجوهج تََركجوهج ّلِل   م  أََخذجوهج َوكنن  مج ي لَ ج األولياء ألبو نعيم و الدر المن ور  َلية -الاذن

 [ .203آلية سورَ األعراف ا
 

ر  يدب البناز  واألخبهللاف بن مق نن هللا تعالى للرو    ومى وُيوق أهوأ بيوت  

تبووي   ومووي   السووهللام وقوود حووذ  نن ووا قووالهللا وووز و ووأ َ } َوُ تَنَوواَزودلا أَبَْفَشوومدلا 

وا َوتَذ َهبَ  ٌد دْ  َواْصبِرد {  وننازوق األنر أهمه ه  الذين حدته  هللا 46األتفاذ-ِ ي

  أهللا يم نأذ يمنع   ون البناز  واإلخوبهللاف إُ إذا حودت ل و  وخ و  تعالى ل 

بمن يأتملا ونن يبلللا وه  الوذين قواذ تعوالى أوي   إذهواب   وا األنوق والبلبوق 

د  ْ َا  لنيجئذ هنبَ  ومي ا ت لذ ب ياتة أتا  قاذ تعالى أوي   َ } إِتََّموا يدِريودد  َّ َووْن د د الور ِ

 { .33األحزاب-َر]دْ  تَْمِ يرا  أَْهَأ اْلبَْيِت َويدَم  ِ 



ر  يبين تعالى أته وز و أ ل  يأنر األنق بعدم البفورق والبنواز  إُ إذا حودت ل و  

ومى نن ي بمعلا ويبلحدوا أبنزذ وموي   الن ورة والبر]وق نون السوماء وهوؤُء 

الوذين أنور هللا تعوالى بن ورت   ووُيوب   ونولتت   واتلواذه  قواتة هو  أهوأ بيوت 

ذ يق أتبيواء هللا وأو   ]واب   هخور الزنواذ ال يانوق ووهللانات وا ال بورت النب  هخر 

الب  تراها اةذ حللك توذ أذ تشعر قاذ تعالى أ  هؤُء  بعد ذ]ر أ]اور اتبيواء 

} هللا نوون ذ يووق تبوو  هللا تلحووا  وإبووراهي  ومووي    ميعووا  صووملات هللا وسووهللانه  َ 

وودَاهد د  د أَبِ د ى {  والبنوواز  واُخووبهللاف وموو90األتعووام- اْقبَووِد ْ أدولَئِووَك الَّووِذيَن َهوودَت  َّ

لوذلك أتوذ   والبيوه المضوروب وموي  ذهاب  يح هذ  األنق هؤُء هل السبب أ  

 َوتَذ َهبَ } َوُ تَنَاَزودلا أَبَْفَشمدلا هللا تعالى وحذ  نن البفرق ومي   أ  قلله تعالى 

وا ٌد دْ  َواْصبِرد  { .46األتفاذ-ِ ي

هوووذا الماوووأ وذهووواب تووول ه   ]موووا أووو   ضوووعحالنرحموووق  توووأتوبعووود البنووواز   

المضروب أ  ال رهذ ال ري  ون قلم خر لا ومى طاوق هللا تعوالى ]فورا  وتفاقوا  

ْ   قلله تعوالى َ }أ    وت ت َِ واَ تد د ٌَ ودَت  أََموا َ بِ وهللَالَقَ بِاْل د ا الضَّ ئِوَك الَّوِذيَن اْشوبََرود
أدولَ 

ْ بَِديَن َناَمد د ْ  ا أََ واَءْت َنوا َحْللَوهد  َوَنا َ]اتدلا ند ا أَمَمَّ د  ذََهئبَ َ]َماَِأ الَِّذي اْسبَْلقَدَ تَا   َّ 

وذَ  َُّ يدْبِ رد ْ  أِ  ظدمدَماٍت    .{ 17-16الب رة -   بِندلِ ِهْ  َوتََرَ] د

 قواللا بف ورة السومح ال والح و الذين و رلا ال باب نن   ونن واأل ياذ الهللاح ق 

{ أ   سومح وهوذا حوق ول ون حسبنا نا و دتا وميه هبالناهى بالبمام قلله تعالى }

ُ يم ن ال زم ب هللاح    ميعا ب لله تعالى } وُ تز]لا أتفسو   هول أومو  بمون 

د الن   { وقاذ تعالى أيضوا  }  –اهبدت  أَلَوْ  تَوَر إِلَوى الَّوِذيَن يدَزُ]ولَذ أَتفدَسو د    بَوِأ  َّ

ل َُ يدْظمَمد ِ اْلَ وِذَب   َوَ]فَوى  بِوِه يدَز] ِ  َنن يََشاءد َو وَذ َومَى  َّ َذ أَبِيهللا  اتظدْر َ]ْيَح يَْفبَرد

ا ُنبِين ا  { ول د بدأت هذ  الف ورة ببمييوز اللميفوق الاوات  قبيموق  50-49النساء  –إِرْم 

قووري  أوو  العموواء والفيوو  ومووى  يرهووا و]ووأ قبيمووق ومووى قوود  قرب ووا نوون قووري  

و ور اللهللاأوق األنليوق رو  العباسويق رو  تنمموق  ون اتب ا ر  تزتات هذ  الف لة ف

وتفبح الباب ومى ن راويق لف رة هؤُء السمح ن  تعمد اسببعات ]وأ أذ البيوت 

ب وبم   وه وور ومم وو  المول وي ووون  سوولذ هللا صومى هللا وميووه وهلووه أاسووبمبعلا 

 ب ذ  الف رة نباوا  أ  الٌياة الدتيا أأذهب بعض هؤُء طيبوات   أو  الٌيواة الودتيا

نموون ]ووذبلا ومووى  سوولذ هللا أوو  نناقووب الر وواذ والبمووداذ روو  الووذين اسووبمبعلا 

بٌ لنق البهللات وقبم   ألهأ بيت النب  وإلى اةذ نا زاذ الوبعض نون   ي بوأ ]وأ 

نن ينبم  إلى أهأ بيت النب  ظنا  ننه أذ هذا هول البلحيود والع يودة ال وٌيٌق و 

أذهوب هللا تعوالى أ ود  ك الف ورة  الودتيا ببمو أو  الٌيواة اسبمب حيهللا أذ البعض قد 

]ما بينوا طيبات   أ  الٌياة الدتيا بعد أذ تلللا  ير أهأ بيت النب  ومي   السهللام  

أَواْليَْلَم  َطي ِبَواتِ دْ  أِو  َحيَواتِ د د الودُْتيَا َواْسوبَْمبَْعبدْ  بَِ وا أَذ َهب ئتجم  ]ما أ  قللوه تعوالى َ } 



وولِذ بَِمووا ِ َوبَِمووا ]دنووبدْ   تدْ ووَزْوَذ َوووذَاَب اْل د ووق  ٌَ وَذ أِوو  اأْلَْ ِض بِغَْيووِر اْل ]دنووبدْ  تَْسووبَْ بِرد

 { .20األح اف-تَْفسد دلذَ 

ي وبح  ]هللانوا  وموى  ولنزاو   األنر أهمه ومي   السوهللام  توذهب بر]وق ال ورهذ و 

تذهب  وحه الب  تن ور المسوممين والبو  ]اتوت  ]ما قمنا و او ق يااب تاليه أ 

بعود أذ لذ هللا صمى هللا وميه وهله و هها صٌاببه ال ورام نل لتة ومى و د  س

 سلذ هللا صمى هللا وميه وهله وتزوذ  واصروا هذ  الرو  وشاهدوا إتب ا ات

تعالى ]ما ذ]ور أو  ]بابوه العزيوز أمموا توازولا تبا   وتٌ ق وولت هللا المهللال ق 

} ولئن شئنا ى  األنر أهمه قاذ تعالى ون هذ  الرو  المل لتة أ  ]باب هللا تعال

} اإلسراء{ أي ]ما قاذ تعالى ون  ول  المواء نواهللا   -بالذي أوحى إليك  لنذهبن

َماِء َناء  بِ َدٍَ  أَأَْسَ نَّا د أِ  اأْلَْ ِض   َوإِتَّا َومَى   وذَ  ذََهابن َوأَتَزْلنَا ِنَن السَّ  - بِوِه لَ َواِت د

 { .18المؤننلذ

صومى هللا وميوه وهلوه نٌمود النبو  بيوت  وإذا شاء هللا تعالى الن رة قذف حب هذ

وت سلا وملن   أ ذ بودلل و يوروا أ ود أ  قملب النا  وقدنله  لإلنانق  وسم  

} قأ هل ال ات  ومى أذ يبعهللا ومي    َ  تلودو  هللا تعالى بعذاب قاذ تعالى أيه 

 –أو نن تٌت أ  م   أو يمبا   شيعا  ويذيق بعض   بأ  بعض  وذابا  نن ألق  

 .األتعام{ 

ب ذ  األنق وُ وذاب ومي ا أ  اةخرة   توف وذلك ليا اتب انا  إل يا  أاهلل تعالى

نال  ت برف تنا  حرانا  او تمقت ومى ]بيرة نن ال بالر لذلك راذ صمى هللا وميوه 

اب ومي وا يولم ال يانوقإتما ووذاب ا أو    " إذ انب  هذ  أنوق نرحلنوق ُ ووذوهله 

 .الٌديهللا[  -الدتيا ...

 ا  صووالٌينهللا تعووالى أتاسوو سووببداذيهنووا أوو ذ تووابلا وتللوولا هللا تعووالى حووق وُيبووه 

 } إِْذ يََشأْ  َ    هللا تعالى ]ما أ  قلله وز و أ يسبلمف بأتا  هخرين أت ى نن   

ب كجم   {  أ ذا ذهب هللا تعالى ب    اء 133األتعام-ا يََشاءد َويَْسبَْلِمْح ِنْن بَْعِد]دْ  نَ  يجذ هن

]ما أو  اليلم اةخر ويبلل  هللا تعالى حق وُيبه  بلمق  ديد يؤنن باهلل تعالى و

ب كجم  تعالى } إِْذ يََشأْ  قلله {  وهنوا يببوين لنوا أذ 19إبوراهي -َويَأِْت بَِلْموٍق َ ِديودٍ  يجذ هن

نون تولُه  وأحوب   لنبو  وموي   السوهللام واللمق ال ديد المسبلمح ه  أهأ بيوت ا

 . المسممين ووته  واتلذه  قاتة له أ  الٌياة الدتيا نن  

 

نن هنا تأت أ رة  الٌرب ومى أهأ بيت النب  ونن تولُه  بوب   وديودة نن وا و 

الب فير والبفسيق والببدي  بأ ووات ان   بأت   ي لت ]ما أو  ]بوب النلاصوب ]و  

يق أنووام العانووق ُسووبباحق تنووال   ونووا ي م وولذ  إُ يفبٌوولا البوواب ومووى ن ووراو

أتوه قواذَ سومعت أخو    زيد الشو يد  ونأتفس   ونا يشعروذ  ]ما أ  الٌديهللا  

الباقر )وميه السهللام( ي لذَ سمعت أب  زين العابدين ي لذَ سمعت أبو  الٌسوين 



ي لذَ سمعت أب  وم  بون أبو  طالوب )وميوه السوهللام( ي ولذَ سومعت  سولذ هللا 

هللا وميه وهله( ي لذَ تٌن بنل وبد المممب نا واتاتا بيت إُ وقد خورب،  )صمى

]باب زيد بن ومو َ    -وُ واواتا ]مب إُ وقد  رب، ونن ل  ي دق أمي رب  

 .[ . 88ت هللا نن وقال  األيام )ال يام( ص   100ص 

 

 . وأما قوله تعالى: 

 

ي نَا بِالَِّذي )  ََ  (كنلَي الَ  أَو 

ئيَ نا هل ال رهذ ل لله تعالى } وأوحينا إليك ه َن دْتوِذَ ]دْ  بِوِه  َوأجو إِلَو َّ َهوذَا اْل دوْرهذد أِل

الم بولب  إليه هذا ال رهذ هل ال رهذ ] وهللام هللا { وهنا أوحى19األتعام-َوَنْن بَمَغ

وت   معه بعد أذ ]اذ ن بلبا  ومى ال مولت والعظوام و يرهوا رو  ]بوب  ومى و ق

ال وري  وأنوا  و   لتريوق اةذ وهوذا هول ال ورهذ ومى و ق ر  ومى ألولا  ]لنبي

لنزوذ البر]وق والن ور  الذي يريد  هللا تبا   وتعالى  ٌيحال ال رهذ أ ى الف  

ي نَا} َوَ]ذَِلَك  ومى هذ  األنق المٌمديق قاذ تعالى َ ََ وحوا  ِنوْن أَْنِرتَوا َنوا  أَو  إِلَْيَك  د

يَموواذد   َولَِ ووْن َ عَْمنَووا د تدوول ا  تَْ ووِدي بِووِه َنووْن تََشوواءد ِنووْن ]دْنووَت تَووْدِ ي َنووا اْلِ بَووابد َوُ اأْلِ

ْسبَِ ي   ب ا إنامي لم هذ  الرو   { و52الشل ت-ِوبَاِتتَا َوإِتََّك لَبَْ ِدي إِلَى ِصَراٍط ند

} يدْمِ و   هخر الزنواذ بف و  يم وى وميوه بموهللا  نون هللا تعوالى قواذ أيوه ووز و وأ َ

 .{ 15 اأر-ْن يََشاءد ِنْن ِوبَاِتِ  ِليدْنِذَ  يَْلَم البَّهللاقِ الُروَ  ِنْن أَْنِرِ  َومَى نَ 

ألمووق أهووأ البيووت  بيوواذوهوول  وورهذ ال ووري  الف وو  ال ووٌيح لموب ووذ  الوورو  وهوو   

ت وولم  تبٌوور  قوولت ووب ووذا البيوواذ م مووق هووذ  الالمل]وولذ إلووي    (ومووي   السووهللام)

ب ووات أين وور  هللا وتوودو  الم وواتير حوولذ نعب وود هووذا اإلو طاقووات لفعووأ الليوورات 

تعووالى ويرزقووه نوون حيووهللا ُ يٌبسووب  ولووذلك قوواذ تعووالى أوو  األلمووق نوون البيووت 

اإلبراهيم  نن قبأ  وو رب   ألمق أهأ بيت النب  اللات  سويدتا نٌمود صومى هللا 

وق  يَْ وددوَذ بِأَْنِرتَوا  أوي   َ]ما قاذ تعوالى وميه وهله  ي نَئا} َوَ عَْمنَواهدْ  أَلِمَّ ََ ِ ْ  إِلَويْ  َوأَو 

َ]اةِ َوَ]اتدلا لَنَا َوابِِدينَ   { 73األتبياء-أِْعَأ اْلَلْيَراِت َوإِقَاَم ال َّهللاةِ َوإِيبَاَء الزَّ

ر  يبعوهللا هللا تعوالى إنوام هخور الزنواذ وهول ال واتي ل وذ  الورو  والف و  الٌ ي و  

والووذي ي وودي األنووق ألنوور قوود خفووى ومي ووا ]موواأ  تعريووح السوويلط  ال ووٌيح 

ْنِذ   َوِل دأ ِ قَْلٍم  الٌااوي لم باوت قاذ تعالى لذلك  لمم دي أ  ]بابه َ } إِتََّما أَْتَت ند

وهذ  ال دايق لألنق باللح  وبالرو  الب  سيم ي ا هللا تعوالى وموى  { 7الرود-َهاتٍ 

 إنام هخر الزناذ وميه السهللام 

يمدولا ألنوق قواذ تعوالى أيوه َ } بَوْأ َ]وذَّبدلا بَِموا ا تأويأ ُ تعمموه ذ  الرو وه ٌِ لَوْ  يد

ِلَك َ]ووذََّب الَّووِذيَن ِنوون قَووْبِمِ ْ  أَوواتظدْر َ]ْيووَح َ]وواَذ َواقِبَووقد  ووا يَووأْتِِ ْ  تَأِْويمدووهد َ]ووذَ  بِِعْمِمووِه َولَمَّ

 .{ 39يلتا  –الظَّاِلِميَن 



إلنام قواذ تعوالى أيوه َ } قدوْأ َهوْأ ِنون شدوَرَ]الِ د  اوهل تأويأ ي ديه هللا تعالى ل ذا 

ن يَْ ِدي ون  نَّ ِ أََحُق أَذ يدبَّبَوَ  أَنَّ ق  ٌَ ِ  أَأََمن يَْ ِدي إِلَى اْل ق  ٌَ د يَْ ِدي ِلْم ِ قدِأ  َّ ق  ٌَ إِلَى اْل

لَذ  ٌْ دمد َُّ أَذ يدْ دَت  أََما لَ دْ  َ]ْيَح تَ ي إِ  .{ 35يلتا  –َُّ يَِ د ِ

 

 َم يقول تعالى : 

 

دج (  )َجما ل تَ ن

 

دج  ترت هذ  اُيات أ  قلله تعالى } ِ َواْليَْلِم اْةِخِر  لا تَ ن ا يدْؤِنندلَذ بِاَّللَّ يدوَلاتُوَذ قَْلن 

ئِكَ  ْ   أدولَ  ْ  أَْو َوِشيَرتَ د َ َوَ سدللَهد َولَْل َ]اتدلا هبَاَءهدْ  أَْو أَْبنَاَءهدْ  أَْو إِْخَلاتَ د  َنْن َحاتَّ  َّ

و يَموواَذ َوأَيَّوودَهد  بِوورد بَِ ووا َ]بَووَب أِوو  قدمدوولبِِ  د اإْلِ ٌْ ْ  َ نَّوواٍت تَْ ووِري ِنوون تَ ْنووهد َويدووْدِخمد د  ٍ ن ِ

َُ إِذَّ  ِ  أَ ئِووَك ِحووْزبد  َّ وولا َوْنووهد  أدولَ  ْ  َوَ  د د َوووْن د اأْلَْتَ ووا د َخاِلووِديَن أِيَ ووا  َ ِ ووَ   َّ

وولَذ   ٌد ْفِم ِ هدوو د اْلمد { ونووا تانووت الموولتة ُ ت وولز ل ووؤُء  22الم اتلووق  -ِحووْزَب  َّ

 المولتةأسأل   وميه أ را   إُ  ألهأ بيت النب  الذي قاذ تعالى أي   } قأ ُأ ى 

 .الشل ت {  –أ  ال ربى 

المسوممين  وومي   السوهللام وهنا يبين تعالى أذ أشد النا  وداوة ألهأ بيت النب  

طالفووق نوون المسووممين تعمووأ بووالرأي وقوودنل  ومووى ت وولص الي وولت وطالفووق نوون 

} ى هللا وميه وهله قاذ تعوالى أو  هوؤُء وووداوت    َ ال رهذ وأحاتيهللا النب  صم

{ وقواذ  82المالدة –شر]لا أ أشد النا  وداوة لمذين هننلا الي لت والذين لت دن

هوؤُء المعواتين المعاتودين ألهوأ بيوت النبو  وموي   السوهللام نبينوا  أت و    تعالى أو 

قواذ  (  104المالودة ا -وميه هبالنوا وجدنانمن قالل ب لذ األن  نن قبأ )حسبنا نا 

ِلَك َنا     ن بدوذ هبالنا ومى أنق وإتا ومى هرا ه وجدنا} بأ قاللا إتا تعالى َ  َوَ]ذَ 

بَْرأدلَها إِتَّا  َُّ قَاَذ ند ن تَِّذيٍر إِ نَاأَْ َسْمنَا ِنن قَْبِمَك أِ  قَْريٍَق ن ِ ٍق َوإِتَّا  َوَجد  هبَاَءتَا َومَى  أدنَّ

 {   23-22الزخرف  –ددوَذ َومَى  هرَاِ ِه  ُنْ بَ 

خر الزناذ والذي يبدأ برأ   و  ال رهذ والف   وي لذ تعالى هنا نٌذ ا  هؤُء  

 ال ٌيح ل باب

بَّْعنَاهدْ  ِسونِيَن هللا تعالى ر  يع به نباو   ال ميأ الذي قاذ تعالى أيه }  أَأََرأَْيَت إِذ نَّ

ا َ]اتدلا يدلَوددوَذ  ر  يبدأ توزوذ العوذاب وموى { 206-205ء الشعرا –رد َّ َ اَءهد  نَّ

 العال  ]ما أ  قلله تعالى 

ئئدجواأَأَووأَِننبدْ  أَذ يَْلِسووَح بِ دووْ  َ اتِووَب اْلبَوور ِ أَْو يدْرِسووَأ َومَووْي دْ  َحاِصووب ا  } لَ دووْ   َجئئما َل تَ ن

يحِ أَيدْغِرقَ د  أَْم أَِننبدْ  أَذ يدِعيدَ]دْ  أِيِه تَاَ ة  أدْخَرت  أَيدْرِسَأ َومَْي د َوِ]يهللا   َن الر ِ ْ  قَاِصف ا ن ِ

دجوابَِما َ]فَْرتدْ ۙ   ويٌذ  هللا تعالى {  69-68اُسراء  –لَ دْ  َومَْينَا بِِه تَبِيع ا  َجما َل تَ ن

نن الر]لذ إلى هؤُء أ  ]أ زناذ بما حذ  ننه  سلله ال ري  أ  قلله تعوالى 



َُ أَذ رَبَّبْنَوواَ  لَ َوْد ِ]وودتَّ َ } يَوواةِ َولَوْل ٌَ َذَْقنَواَ  ِ ووْعَح اْل  تَوْرَ]ند إِلَووْيِ ْ  َشوْيئ ا قَِموويهللا  إِذ ا ألَّ

دج َوِ ْعَح اْلَمَماِت  ا  َجما َل تَ ن  {75-74اُسراء  –لََك َومَْينَا تَِ ير 

و]أ هذا  نن وهللانات الساوق والب  تبدأ ]ما بينوا برأو   و  ال ورهذ رو  بببوديأ  

و سلله وأاوم  تمك األأعاذ قاذ تعالى أي   نبلودا  الدين وتشر ال ذب ومى هللا 

ئئئدج َ }َولَوووئِْن ِشوووئْنَا لَنَوووْذَهبَنَّ بِالَّوووِذي أَْوَحْينَوووا إِلَْيوووَك   -لَوووَك بِوووِه َومَْينَوووا َوِ]ووويهللا   َجئئئما ل تَ ن

 { .86اإلسراء

 ألجدَ } ولما أ مت العير قاذ أبله  إت   عالىت قلله ولل ت هذا المفي ايضا  أ 

أذ اإلنام أيه سنق نون تبو  أيضا  { تبين 94يلسح  –لهللا أذ تفندوذ   يح يلسح

}  هللا  يلسح وميه السهللام ولل وت هذا المفي أ  قلله تعالى وون تبو  هللا نلسوى

و]وهللا النبيوين بعاولا أو   {  10طوه  –وموى النوا  هودت  أجئدلعم  هتي   ب با أو 

وون اإلنوام َ   .  أ  ن ورأذ لمم دي ننبرا   ٌديهللا الن ر نما يدذ ومى صٌق 

 ..... ألبنوين بم ور ننبورا  ، وألت ضون تنشوق ح ورا  ح ورا  »وم  وميوه السوهللام 

أ اذ الراوي وهل وبايق األسديَ قمت لهَ يا أنير المؤننين ]أتك تلبر أتك تٌيوا 

بعدنا تملت ؟ أ اذَ هي ات ياوبايق ، ذهبت  ير نذهب . يفعمه   أ نن  ، أي 

  . ( [  ٣٨٥، واإلي اظ ٦۰٤ا َنعات  األخب«.)الم دي ) ( 

 

 وأما : 

 

 ) لَاَل بنهن َعلَي نَا وكيال(

 

أي ُت دوا  ل   و]ويهللا  ين وي   ويلم وك لول وت هوذ  اةيوق أو  قللوه تعوالى َ } 

ئأَأَأَِننبدْ  أَذ يَْلِسَح بِ دْ  َ اتَِب اْلبَر ِ أَْو يدْرِسَأ َومَْي دْ  َحاِصبا   دجوا  لَكجئم  َوكن  يالا َجما لَ تَ ن

  { 68اإلسراء -

 

وهووذا تٌووذير لمملووالفين ووون أنوور هللا تعووالى و  سوولله هللا صوومى هلل وميووه وهلووه 

المنازوين أهأ بيت النب  ومي   السوهللام أنوره  وسوممات   قواذ تعوالى نٌوذ ا  َ 

ئئئيالا لَئئئاَل بنئئئهن َعلَي  }َولَوووئِْن ِشوووئْنَا لَنَوووْذَهبَنَّ بِالَّوووِذي أَْوَحْينَوووا إِلَْيوووَك ردووو َّ ُ تَِ ووودد   -نَئئئا َوكن

  { .86اإلسراء

أي اته نن  أ أ تما يضأ ومي ا ]ما قواذ تعوالى لرسولله صومى هللا ومي لهلوه } 

{ بما يؤ]د أذ 28ال     – بوكي ونن  أ أ تما يضأ ومي ا ونا أتت ومي   

هووؤُء اللووا  ين ومووى وُيووق هللا تعووالى الٌووق الووذين و وولا هللا  اةيووق تلاطووب

وقبملا أهأ بيت النب  ]ما أعمت األن  هللا تعالى سمماته تعالى و سلله وتازولا 



} وهتينووا بنوو  إسووراليأ ال بوواب و عمنووا  هوودت لبنوو  نوون قبووأ أوو  قللووه تعووالى َ 

  { . 2اُسراء  –وكيال  إسراليأ أُ تبلذوا نن توت 

ونوون هووؤُ المشووور]ين أيضووا  الووذين انبووودحلا   ووال   و ووا وقوواللا بزا]وووات   

فاوب   و ووا أي   المناقوب  ال اذبوق   ]موا أو  قللوه تعوالى وط ا ت   ونن ر  ش

يز]ولذ أتفسو   بوأ هللا يز]و  ن ون هؤُء ال ذبق الم رنين }  أل  ترت إلى الذي

{  و اتللا ون   أ  الٌياة الدتيا وقبملا 49النساء  –نن يشاء وُ يظمملذ أبيهللا 

ِء َ واتَْلبدْ  َووْن دْ  أ  سبيم   أ اذ تعالى ون هوؤُء } َهوا أَتو أهأ بيت النب  َُ وؤد بدْ  َه 

ون يَ دولذد َومَوْيِ ْ   ْ  يَوْلَم اْلِ يَاَنوِق أَم نَّ َ َوووْن د يَواةِ الودُْتيَا أََمون يدَ واِتذد  َّ ٌَ ئئيالا أِو  اْل  – َوكن

 { 109النساء 

  ِ ئيالا وي لذ تعالى لممؤننين الذين تل]ملا وميه سبٌاته وتعالى َ } َوَ]فَى بِاَّللَّ -َوكن

َ بَواِلغد أَْنوِرِ  قَوْد  يَتََوكا   { وي لذ أيضا  } َوَنْن -حزاباأل َل َحْسوبدهد إِذَّ  َّ ِ أَ د َومَى  َّ

د ِل دووأ ِ َشووْ ٍء قَووْد ا  { وقوود  هللا تعووالى هنووا تووداوذ الدولووق بووين3المووهللاق-َ عَووَأ  َّ

اذ  –األيووام تووداول ا بووين النووا   أوو  قللووه تعووالى َ } وتمووك نعسوو ري ال فوور ]مووا

 ومراذ{ .  

وحيهللا أذ  سلذ هللا صمى هللا وميه وهله تل]أ وموى هللا تعوالى لوذلك اسوبانا  هنوا 

وأ  تفا اللقت يٌذ  الذين سيبر]لذ العمأ ب باب  برحمق نن هللا تعالى وأضأ

هنا  َ }ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوح  ليك  رد َّ ُ  هللا وأ ا  لما أنر أ  قلله تعالى 

ياللَاَل بن  تَِ دد  َُّ َ ْحَمق   هن َعلَي نَا َوكن  اإلسوراء-ِنْن َ ب ِوَك إِذَّ أَْضومَهد َ]واَذ َومَْيوَك َ]بِيورا   إِ

86-87. } 

 

 َم يقول تعالى :  

 

لَهج َكاَن َعلَي اَل َكبنيراا  ن  َربُناَل كننا فَل  َمةا من  َ   { 87اإلسراء  -} كنلا َر

 وهنا:

 

)  )كنلا

 

الذين هننولا  كلة نن وذاب هللا تعالى وقاذ أي   َ } وهنا إُ هى المالفق المسبانا

الع ور {  . وهوؤُء  –وومملا ال الٌات وتلاصلا بوالٌق وتلاصولا بال وبر 

 حموق نون  بوك إذ أضومه  كله  المالفق المرحلنق الب  قواذ تعوالى أي وا هنوا } 

 ]اذ وميك ]بيرا{ .

 وأما :

َمةا (  َ  ) َر



سومين وذ يوب   ل للوه تعوالى َ } ووهبنوا ل و  والرحمق تنزذ ومى األتبيواء والمر 

{ و]مووا  عووأ هللا تعووالى 50نووري   –و عمنووا ل وو  لسوواذ صوودق وميووا  رَمتنئئانوون 

األتبياء والمرسمين لساذ صدق توا تب  هللا إبراهي  إلنام هخر الزناذ قالهللا   َ } 

 الشعراء{  -وا عأ ل  لساذ صدق أ  اةخرين

ا تزذ وميه نن قرهذ ]ري  صمى هللا وميه و وهذ  الرحمق هنا هى  سلذ هللا ون 

َمةا هله ل لله تعالى }   َ  { 87اإلسوراء -ِنْن َ ب َِك إِذَّ أَْضمَهد َ]اَذ َومَْيَك َ]بِيرا   كنلا َر

ْن أَتفدِسو دْ  َوِزيوز   ولذلك ي لذ تعالى أيه صمى هللا وميه وهله }لَ َْد َ اَء]دْ  َ سدلذ  ن ِ

ْؤِننِيَن َ ءدوف  َومَْيووِه َنووا َونِووبُْ  َحوو ئئيمب ِري   َومَووْي د  بِوواْلمد َن { وقوواذ  128البلبووق  - را

 َُّ َمةا تعالى ايضا  َ} َوَنا أَْ َسْمنَاَ  إِ  َ  { 107األتبياء -ِلْمعَالَِمينَ  َر

و  حمبووق تعووالى لألنووق ت وولذ ببعاووق  سوولذ هللا صوومى هللا وميووه وهلووه و ال وورهذ   

ول أَْذ يدْم َوى إِلَْيوَك ال ري  المنزذ وميه وأيه الرحمق ل ل له تعالى َ } َوَنا ]دْنَت تَْر د

 َُّ َمةا اْلِ بَابد إِ  َ  {  86ال     -ِنْن َ ب ِك َر

و المالفوق المرحلنووق نون المسووممين أتبووا  أهوأ البيووت وموي   السووهللام ُ يلبمفوولذ 

ومو  ]بواب هللا وسونق  سولله صومى هللا وميووه وُ إنانوق أهوأ بيبوه وموي   السووهللام 

ْلبَِمِفويَن ل لله  َُ يََزالدولَذ ند وق  َواِحودَة  َو كنلا تعالى َ }  َولَْل َشاَء َ بَُك لََ عََأ النَّاَ  أدنَّ

مَ نن  َن وْت َ]ِمَموقد َ ب ِوَك أَلَْنوأَلَذَّ َ َ ونََّ  ِنوَن اْلِ نَّوِق َوالنَّواِ   را وْ  َوتَمَّ ِلَك َخمَ َ د
َ بَُك َوِلوذَ 

ونووا اللووهللاف إُ أوو  المالفووق اللا  ووق ومووى  { . 119-118هوولت  –أَْ َمِعوويَن  

 وُيب   .

 

و ُ نع لم نن وذاب هللا تعالى يلم ال يانق إُ نون  حو  هللا تعوالى ووموأ بموا  

أنر هللا تعالى واتبو   سومه صوملات هللا وسوهللانه وموي   أ معوين قواذ تعوالى وون  

َُّ َنوْن سيدتا تل  وابنه وميه السهللام َ} قَاَذ ُ َواِصوَ  اْليَوْلَم ِنونْ  ِ إِ ئم أَْنوِر  َّ َن  - ََر

 { 43هلت

 

ْينَا هدلتا  َوالَِّذيَن  تَا تَ َّ ا َ اَء أَْنرد وأ  تب  هللا هلت وميه السهللام ي لذ تعالى َ } َولَمَّ

َمةن هَنندلا َنعَهد   َ  .{ 58هلت-ِننَّا بنَر

ْينَ  تَا تَ َّ ا َ اَء أَْنرد ا َصاِلٌا  َوالَّوِذيَن هَنندولا وقاذ تعالى أ  صالح وميه السهللام } أَمَمَّ

َمةن َنعَهد   َ تَوا  { 66هلت-ِننَّا بنَر ا َ اَء أَْنرد وقاذ تعالى أ  شعيب وميه السهللام } َولَمَّ

ْينَا شدعَْيبا  َوالَِّذيَن هَنندلا َنعَهد  َمةن تَ َّ  َ {  وهذ  الن اة يبين تعالى أت ا 94هلت -ِننَّا بنَر

َُّ باتبووووا  الرحموووووق الم ووووودا  لمعوووووالمين  َمئئئئئةا َ } َوَنووووا أَْ َسوووووْمنَاَ  إِ  َ ِلْمعَوووووالَِميَن  َر

  { .107األتبياء

ر  الدخلذ أ  وبات هللا ال الٌينايضا  برحمق هللا تعالى ]موا أو  قللوه تعوالى َ } 

َمتنئئالَ َوأَْتِخْمنِوو    َ ينَ  بنَر ٌِ وواِل {  وال ووالٌين هوو  هذ بيووت 19النمووأ-أِوو  ِوبَوواِتَ  ال َّ



األتبيوا والمرسوومين رو  أهوأ بيوت النبو  نٌمود ومووي    سويدتا إبوراهي  وذ يوب   نون

َم:ج السهللام وهؤُء قاذ تعالى أي   }   َ ِ َوبََرَ]اتدهد َومَْي دْ  أَْهَأ اْلبَْيِت إِتَّوهد َحِميود   َر َّ 

 { .73هلت-َنِ يد  

وهخر هذ البيت لساذ ال دق الذي وهبوه هللا تعوالى إلبوراهي  وميوه السوهللام هخور  

وْ  ِنوْن الزناذ ]ما أ   َمتننَئاقللوه تعوالى } َوَوَهْبنَوا لَ د  َ وْ  ِلَسواَذ ِصوْدٍق  َر َوَ عَْمنَوا لَ د

{ وهخر ألسنق ال دق إنام هخر الزناذ الذي وصوفه إبوراهي  وميوه 50نري -َوِمي ا  

السهللام أ  تولته بأذ ي عأ له لساذ صدق أ  اةخرين قاذ تعالى } وا عأ ل  

واةخورين رموق نون   زنواذ  سولذ هللا   الشوعراء{  –لسواذ صودق أو  اةخورين 

ِلوويَن َوقَِميووأ  ِنووَن اْةِخووِريَن  -ورمووق أوو  هخوور الزنوواذ قوواذ تعووالى َ } ردمَّووق  ِنووَن اأْلَوَّ

 { .14-13اللاقعق

 وأنا قلله تعالىَ 

لَهج ( )    (َ]بِيرا   َ]اَذ َومَْيكَ )كننا فَل 

 را (  ]اذ وميك ]بي من ربال كن فللهوهنا هذ  اةيق )إُ  حمق  

هذا الفضأ ]اذ أوُ بال فر بالما لت وودم الر]ولذ لمظوالمين والضوالين  ]موا 

ئئئ ج أووو   قللوووه تعوووالى }  َولَوووْلُ  ْ  أَْذ  فَل  وووْت َطالِفَوووق  ِنوووْن د ِ َومَْيوووَك َوَ ْحَمبدوووهد لََ مَّ َّ 

 { .13النساء-يدِضمُل 

سولله صوم  هللا أي أذ البابيت ومى الدين واإليماذ نن أأضاذ هللا تعالى وم    

وميه وهله و ومى أنبه قاذ تعوالى } َولَوْلُ أَْذ رَبَّبْنَواَ  لَ َوْد ِ]وْدَت تَوْرَ]ند إِلَوْيِ ْ  َشوْيئا  

{ ونن أأضاذ هللا تعالى وم   سولله صوم  هللا وميوه وهلوه بوأذ 74اإلسراء-قَِميهللا  

تم  نن وميوه بالرسوالق أي بوب أو  تيولاذ المرسومين بوأ وهول إنوان   و سويد ولود ه

سدولَذ  َ َوالرَّ ]ما هل نروي أ  السنق النبليق المم رة قواذ تعوالى } َوَنوْن يدِمو ِ  َّ

يَن  ٌِ وواِل يِ يَن َوالُشووَ دَاِء َوال َّ وود ِ د َومَووْيِ ْ  ِنووَن النَّبِي ِوويَن َوال  ِ دولَئِوَك َنووَ  الَّووِذيَن أَْتعَووَ   َّ أَأ

ن ال فَل  ج من َوَحسدَن أدولَئَِك َ أِي ا  ذَِلَك  ِ َوِميما   َن  ا {  ونون  70-69النسواء-َوَ]فَى بِاَّللَّ

أأضوواذ هللا تعووالى وموو   سوولله ووموو  األنووق أذ وممووه ]بوواب هللا تعووالى حهللالووه 

وحرانوه ووممووه نووال  ي وون يعموو   وُأنبووه قواذ تعووالى } َوَومََّمووَك َنووا لَووْ  تَ دووْن تَْعمَوو د 

ن  {  وأو  الودتيا يورزق هللا تعوالى  سولله 113اءالنس-َومَْيَك َوِظيما   َوَكاَن فَل  ج  ا

وَذ  وأنبووه البوو  هننووت بووه صوومى هللا وميووه وهلووه  ]مووا أوو  قللووه تعووالى َ } َوهَخوورد

ن  فَل  ن يَْضِربدلَذ أِ  اأْلَْ ِض يَْببَغدلَذ ِنْن   {  .20المزنأ- ا

ونن أضأ هللا تعالى ومى  سلله وصٌاببه ال رام ر  أنبوه صومى هللا وميوه وهلوه 

دا  أ ]َّعووا  سدوو َّ ذ هووداه   لٌووب ال ووهللاة والعبوواتة ]مووا أوو  قللووه تعووالى َ } تَووَراهدْ   د

الا يَْببَغدلَذ  ن  فَل  َن  ا  { .29الفبح -َوِ ْ َلاتا   من

وهنووا اةيووق تبووين أذ هووؤُء األتبيوواء والمرسوومين وأهووأ بيووت النبوو  والمسووممين  

بوه أو  الودتيا واةخورة أتباو   ه  الوذي اسوباناه  هللا ووز و وأ نون  ضوبه ووذا



َُّ َ ْحَمق  ِنْن َ ب َِك  لَهج لذلك ي لذ تعالى هنا َ }إِ اإلسراء  -َ]اَذ َومَْيَك َ]بِيرا   كننا فَل 

87 } –  

 وأناَ

 

 َكاَن َعلَي اَل َكبنيراا( )إِذَّ أَْضمَهد 

مدلا وهذا الفضأ ال بير أ  اةخرة تخلذ ال نق ل لله تعالى } َوالَِّذيَن هَنندلا َوَومِ  

وَذ ِونوودَ َ ب ِِ ووْ  ذَِلووَك هدووَل اْلفَْضووأد  ووا يََشوواتد وو  نَّ اِت أِوو  َ ْوَ وواِت اْلَ نَّوواِت لَ د ٌَ وواِل ال َّ

 { . 22الشل ت -الَكبنيرج 

وهذا أضأ  نق ودذ اللاصق بالٌياة الدتيا والب  قاذ تعالى أمي ا } َ نَّاِت َووْدٍذ 

ند ِوبَاتَ د بِاْلغَْيو ْحَم  َُّ الَّبِ  َوَودَ الرَّ ا إِ َُّ يَْسوَمعدلَذ أِيَ وا لَْغول  ِب إِتَّوهد َ]واَذ َوْوودد د َنأْتِيًّوا  

ْ  أِيَ ا بدْ َرة  َوَوِشيًّا  ْ  ِ ْزقد د ا َولَ د { وهنا طالما سمعت ب ورة 62-61نري   –َسهللَان 

ووشويا أ وى  نوق الٌيواة الودتيا ل للووه تعوالى وون أروولذ نمئوه لعون   هللا } النووا  

 –وا  ووشوويا  ويوولم ال يانووق أتخموولا هذ أرووولذ أشوود العووذاب يعر وولذ ومي ووا  وود

 { . 46 اأر 

وأ ر هذ  ال نق ]بير ونا بعد ال يانق أ رها أ]بر لذلك ي لذ تعالى َ } َولَْْلِخَرةد 

بَرج  بَئرج تََ َ اٍت  أَك  {  وأي وا  أ ور أ]بور ]موا قواذ تعوالى } 21اإلسوراء-تَْفِضويهللا   َوأَك 

{  وهووذا  الفضووأ بر وولاذ نوون هللا أ]بوور قوواذ 41أالنٌوو -  أكبئئروأل وور اةخوورة 

 ِ تعالى أيه سبٌاته وتعالى َ } َوَنَساِ]َن َطي ِبَوق  أِو  َ نَّواِت َووْدٍذ َوِ ْ وَلاذ  ِنوَن  َّ

بَئئر -َكبنيئئراا { , ونوون هنووا ]وواذ قللووه تعووالى } إِذَّ أَْضوومَهد َ]وواَذ َومَْيووَك 72البلبووق-أَك 

 { .87اإلسراء

هله ومي   السهللام وألنبوه نون بعود  أضوأ ]بيور أو  الودتيا أي له صمى هللا وميه و 

 واةخرة .

 


