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              ِٛٓٛػش 

 حٌظف١َٔ حٌّٟٛٛػٟ ٌٍمَآْ حٌى٠َُ
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 حٌوٍــــك ٚحٌّؼــــخى     
 

 فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ
 
 
 
 
 

                                       تالٌؾ 
 

 فالح  نصٌؾ الحجٌة.                  د
 

                           الكٌـــــــالنً
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         بســــــــــــم هللا  الرحمن الرحٌم
 
 
 

 
 
 مالن * الرحمن  الرحٌم * الحمد هلل رب العالمٌن  ) 
 

 صراط *  اهدنا  الصرا ط  المستمٌم *   ٌوم  الدٌن 
 

 ؼٌر المؽضوب علٌهم  وال * الذٌن  انعمت  علٌهم 
 

 (* الضالٌن 
 

 

                                                                                   

                                            صذق هللا العظيم
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 (ػـمــي  ١زــغ  وظــذ    )         
 

حهٛي ىحٍ    (فخٌق ١ٜٔف حٌى١الٟٔ . ى   )حٟٔ  حٌّٛلغ  حىٔخٖ 

ـخ ْ  ّّ  حالٍىْ  رطزخػش –ى ؿٍـــش   ٔخَْٗٚ ُِٚٛػْٛ  فٟ ػ

+ َٗف ى٠ٛحْ ػزي حٌمخىٍ حٌى١الٟٔ  )َٚٔ٘ ٚط٠ُٛغ  وظزٟ 

  (ى٠ٛحْ ٗؼَ )ٔزٞ حٌل١خس +  ٠َٛ حٌم١خِش فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ 

٠ٚلك ٌٍيحٍ حالكظفخظ رلمٛق حٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ  ػٍٝ حْ ٠ظُ 

ػ٠َ٘ٓ ٔٔوش ِٓ وً وظخد طمَٛ  ( 20)كٌٜٟٛ  ػٍٝ 

 .رطزؼٗ َٖٚٔ٘ ٚط٠ُٛؼٗ 

                   ٚػ١ٍٗ ٚلؼض ٌ٘ح حٌؼمي    

 

                                                 حٌّئٌف

 فخٌق ١ٜٔف حٌى١الٟٔ.                                         ى

  رٍيٍُٚ–ى٠خٌٝ -                                        حٌؼَحق

                                                 11-9-2017                    
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 حٌّـميِــــــش
 

 

 رٔــــــــــــــــــــُ هللا  حٌَكّٓ حٌَك١ُ

 

 
 

          حٌّخء ٌ٘ح  حٌٔخثً  حٌؼـ١ذ  ٚحٌّظىْٛ  ِٓ ػ٠َٜٕٓ حٓخ١١ٓٓ 

حٓخّ حٌوٍك  ِٕٚٗ ُهٍك وً ٟٗء  ( h2+o )حالٚؤـ١ٓ ٚحٌٙيٍٚؿ١ٓ 

فخهلل طؼخٌٝ ؿؼٍٗ  حٓخّ حٌوٍك ٚريح٠ظٗ وً ٟٗء هٍمٗ ِٕٗ حٚ وخْ  . كٟ 

 .ٓززخ فٟ  هٍمٗ 

     

     حِخ هٍك حالٔٔخْ  فمي هٍمٗ  ِٓ ١١ٓ  ٚؿؼً  ٍٔٔٗ  ِٓ ِخء  ١ِٙٓ  

ٚأًٛ  هٍمٗ  ٚٓززٗ  ػزخىس  هللا  طؼخٌٝ  فىخْ هٍمٗ  ٠َّ فٟ ح١ٛحٍ 

ٔطفش ػُ ػٍمش  ػُ ٠ِغش ػُ ١فال  ػُ ٛز١خ ػُ ٗخرخ ػُ  ٠ىظًٙ  : ِوظٍفٗ  

ُِٕٚٙ  ِٓ ٠ظٛفٝ  ُِٕٚٙ ِٓ ٠َى حٌٝ حًٍي حٌؼًّ  . ف١٘١ذ ػُ ٠ََٙ 

فخٌىً ٠ل١ٝ ٚحٌىً . ٚفٟ وً ٌٖ٘ حٌَّحكً ٠ٍظم٢  رؼ٠ٗ حٌّٛص .ف١ّٛص  

 . ٠ّٛص ٚحْ حهظٍفض حالػّخٍ ٚحالؿخي  

 

     ٚٓوٌَ٘ح حٌىْٛ الؿً ٌ٘ح حٌّوٍٛق فىً ِخ ف١ٗ ِٓ ١ًٌ ٚٔٙخٍ 

ّّٚٗٛ ٚوٛحوذ ٚحلّخٍ فٟ حٌّٔخء  ٚؿزخي ٚٓٙٛي ٚرلخٍ ٚحٔٙخٍ ٚوً  
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ِخػٍٝ حالٍٝ حٚ ف١ٙخ  ِٔوَ الؿٍٗ ٚال ٠َ٠ي هللا طؼخٌٝ  ِٕٗ  ؿِحءح حال 

 .ػزخىطٗ 

 

         ٚؿؼً  هللا طؼخٌٝ ػًّ حالٔٔخْ  فٟ  ك١خطٗ حٌي١ٔخ  حٚ حالٌٚٝ  ِم١خّ  

ك١خطٗ  فٟ حالهَٜ  حً هٍمٗ ٚؿؼً ١َِٔس ك١خطٗ ك١خط١ٓ وً ِّٕٙخ ِوظٍف 

 .ػٓ ٓخرمظٙخ  ٠ٚـ٠ِٗ فٟ حالهَس ػّخ ػٍّٗ فٟ  حالٌٚٝ

 

       ٌٌح لٜيص  فٟ ٌ٘ح  حٌىظخد حْ ح٠ظية رظؼ٠َف  لخٍثٟ حٌؼ٠ِِ ػٓ 

ػ١ٍّش  حٌوٍك ٚحٌظى٠ٛٓ ٚ طٔو١َ حال١ٗخء ِٚٓ ػُ  ػ١ٍّش حٌّٛص ٚحالٔظمخي 

٠َٛ  )حٌٝ حٌؼخٌُ حالهَ ػٍٝ حْ ٠ىْٛ وظخرٟ ٌ٘ح ِميِش  ٌىظخد حهَ ٘ٛ 

 .(حٌم١خِش فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ 

   

       حرظًٙ حٌٝ هللا حٌؼٍٟ حٌىز١َ حْ ٠فظق ػٍٟ رّٙخ ٠ّٚىٕٕٟ فٟ حٔـخُّ٘خ  

 .فؼ١ٍٗ  حٌظٛوً  ِٕٗ حٌٔيحى  ٚحٌظٛف١ك 

 

 

 

 فخٌق ١ٜٔف حٌلـ١ش.                                              ى 

                                                      حٌى١ـــالٟٔ

 رٍيٍُٚ- ى٠خٌٝ -                                             حٌؼَحق 
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 حٌّئٌف  فٟ  ٓطٍٛ
 

    ١َٓس ًحط١ش

 

 فخٌق ١ٜٔف حٌلـ١ش حٌى١الٟٔ\ حالُٓ ٚحٌٍمذ 

 فخٌق حٌلـ١ش\   حُٓ حٌَ٘ٙس 

 1944\ 7\1\  رٍيٍُٚ \  طخ٠ٍن حٌٛالىس 

 رٍيٍُٚ – ى٠خٌٝ - حٌؼَحق \ حٌزٍي 

 ِظمخػي \   حٌّٕٙش

 ٗخػَ ٚرخكغ                                                                                                                                           \  حٌلخٌش حٌؼمخف١ش 

 فخٌق حٌلـ١ش ٗخػَ ٚرخكغ  ٚحى٠ذ ػَحلٟ ِؼَٚف 

 .   1944رٍيٍُٚ - ى٠خٌٝ–  حٌؼَحق - \ ِٓ ِٛح١ٌي

ِٓ حالَٓس حٌى١ال١ٔش  حٌظٟ ٌٙخ طخ٠ٍن ػ٠َك ٚ طَؿغ رٕٔزٙخ حٌٝ ح١ٌ٘ن ػزي حٌمخىٍ - 

     : حٌى١الٟٔ حٌلٕٟٔ ٚحٌظٟ حٔـزض حٌؼي٠ي ِٓ حالػالَ ػٍٝ َِ حٌؼٍٜٛ
 

م2001كان ٌشؽل  مدٌرا  فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد  *     

،  وٌعتبر من امهات  الكتب العربٌة فً األدب  "الموجز فً الشعر العربً"أهم مإلفاته  * 

والشعر عبر العصور واألزمنة، ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً الشعر 

العربً فً العصر الحدٌث والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه وتؽٌٌراتها بما 

فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم ونشر باربعة 

. اجزاء فً مجلدٌن 

  2013\   فً عام 112\منح شهادة الدكتوراه فً  االداب من جامعة نابلس المرلمة * 

 20\منح  شهادة  الدكتوراه  الفخرٌة  من المجلس  االعلى  لالعالم  الفلسطٌنً  المرلمة * 

 2015فً  عام 

 2014فً  شباط    (امٌر البٌان العربً  )منح لمب      * 

:   فالح نصٌؾ الحجٌة هو

 1985عضو االتحاد  العام لالدباء والكتاب فً العراق منذ      -    

 1994عضو االتحاد العام لالدباء  والكتاب العرب منذ  -

 1984عضو مإسس فً اتحاد ادباء  دٌالى  فً   -

العراق -  عضو  مركز االدب العربً  -
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 عضو االتحاد الدولً لعلوم  الحضارة االسالمٌة     -

 عضو  االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب  -

 (الهٌئة المإسسة  )عضو  المنتدى العالمً لمكارم االخالق والتنمٌة االنسانٌة  -

 عضو اتحاد االشراؾ الدولً -

جامعة   )اتحاد المنتجٌن العرب  –  عضو االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب  -

  (الدول العربٌة

فرع العراق وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرة -  المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -

 والمستشار  االدبً فٌها   – وبابل والنجؾ  

  عضو  البٌت الثمافً العربً  والمستشار االدبً فٌه  -

  عضو نمابة الشعراء  والمبدعٌن العرب  -

 عضو  اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب -

 عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب  -

 عضو اتحاد  كتاب االنترنٌت العرالٌٌن -

  عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب -

 عضو اتحاد  االدباء والكتاب  التونسٌٌن  -

 عضو اتحاد االدباء الدولً  وممره فً امرٌكا  -

 نائب رئٌس  رابطة  المرفؤ االخٌر  الثمافٌة -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

 عضو رابطة  شعراء العرب  -

 عضو رابطة  المبدعٌن الٌمنٌٌن  -

 عضو  التجمع العالمً  للشعراء العرب  -

 عضو رابطة شعراء البادٌة  ورئٌس لجنة التمٌٌم فٌها -

  ـ    ػ٠ٛ ِئٓٔش  ؿّخػش ػَحٍ حٌؼمخف١ش ٍٚث١ْ ٌـٕش حالىد ٚحٌفٓ  ف١ٙخ

 عضة منظمة  الكلمة الثمافٌة االنسانٌة  -

عضو  مركز النور للثمافة واالعالم  ومركزه فً السوٌد  -

  عضو شبكة  صدانا االماراتٌة  -

 عضو الملتمى الثمافً العربً -

 عضو منظمة الكون الشعري فً المؽرب-    

 .  ػ٠ٛ حٌز١ض حٌؼمخفٟ  حٌؼَحلٟ حٌظٟٛٔٔ -    

 ٔخثذ  ٍث١ْ  طل٠ََ ِـٍش  ح٠ٌَٜق حٌفٍٔط١ٕ١ش -     

 ٍث١ْ طل٠ََ لُٔ  حٌّلخَٟحص فٟ ِـٍش ٍٚى حٌّٕٝ  ح٠ٌَّٜش  -    
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عضو هٌئة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر -    
 عضو هٌئة تحرٌر مجلة  البٌت الثمافً العرالً التونسً-    

 ٍث١ْ ح١ٌٙجش حٌؼَر١ش ٌظل٠ََ ِـٍش  ِٕزَ حٌّظمخػي٠ٓ  -   

 

حٟخفش حٌٝ ػ٠ٛ٠ظٗ ِٚ٘خٍوخطٗ فٟ حٌىؼ١َ ِٓ حٌّٕظي٠خص حالىر١ش ٚحالطلخىحص ٚحٌَٚحر٢ ػٍٝ 

 .حالٔظ١َٔض  حٚحٌف١ٔزه 

 
مئات المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحؾ والمجالت العرالٌة والعربٌة           *  

. واالجنبٌة  الناطمة بالعر بٌة  
 
اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكترونٌة على النت او      *  

فضاء االدٌب فالح – وشبكة صدانا  (االلوكة)الفٌسبن  وخاصة  المجلس العلمً السعودي
روائع االدٌب فالح الحجٌة  ومركز النور فً السوٌد  –الحجٌة  واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب 

.  وؼٌرها كثٌر  
 
وكذلن مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المإرخٌن  * 

.العرب وكل الندوات والمهرجانات سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة   
 

له عاللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر  * 
الفلسطٌنً  محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعر نزار لبانً 

والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر ولٌد االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة  منهم 
 عماد عبد السالم رإوؾ   وسالم االلوسً  وحسٌن علً  محفوظ  وجالل الحنفً والكثٌرمن 

.االدباء والشعراء  المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة   
 

(الحضارة االسالمٌة – اسالم  سٌفالٌزٌشن  )مولعه على النت كوكل   *   
                          (مإلفات فالح الحجٌة الكٌالنً  )ومدونته على كوكل  *                  

:مع عدة موالع اخرى منها (د فالح الكٌالنً   )مولعه على الفٌسبن *    
مإلفات فالح \ الموجز فً الشعرالعربً \فالح الحجٌة - الشعرالعربً\ امٌرالبٌان العربً  )) 

((نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً   
 
 
 
 
 
 

*********************************  
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     ِٓ ِئٌفخص فخٌق ١ٜٔف حٌلـ١ش حٌى١الٟٔ

 

 :ح حٌيٚح٠ٚٓ حٌ٘ؼ٠َش - 

 

 1978           ٔفؼخص حٌمٍذ                 

  1986           لٜخثي ِٓ ؿزٙش حٌمظخي   

   20 0 8           ِٓ ٚكٟ حال٠ّخْ           

 2010           حٌ٘ٙخىس ٚح٠َ٠ٌق         

   2011           حٌلَد ٚحال٠ّخْ            

 2014           ٕٓخءحص َِ٘لش            

   2016           ٔزٞ حٌل١خس                 

 

 :حٌىظذ حٌٕؼ٠َش – د 

 فٟ حالىد ٚحٌفٓ -1

ىٍحٓش ٚطلم١ك َٚٗف حٌم١ٜيس – طٌوَس حٌ٘م١ك فٟ ِؼَفش حىحد حٌط٠َك  -2

 حٌّٕٔٛرش ١ٌٍ٘ن ػزي حٌمخىٍحٌى١الٟٔ

ىٍحٓش ِٛؿِس فٟ  حٌ٘ؼَحٌؼَرٟ ػزَ حٌؼٍٜٛ ريءح \ حٌّٛؿِ فٟ حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ -3

حػظزَ حٚ ل١ُ ِٓ لزً حالىرخء ٚحٌٕمخى ٚحغٍذ . ِٓ حٌؼَٜ حٌـخٍٟ٘ ٚكظٝ حٌّؼخَٛ 

حٌّٛحلغ حالىر١ش ػٍٝ حٌٕض حٔٗ حكي حِٙخص حٌىظذ حٌؼَر١ش فٟ حالىد ٚحٌٍغش  فٟ 

 حالٍىْ - ِٟٛٛع حٌ٘ؼَ ٚحالىد  َٚٔ٘ فٟ حٍرؼش حؿِحء  رّـٍي٠ٓ   فٟ  ػّخْ

ىٍحٓش ٗخٍِش فٟ – َٗف ى٠ٛحْ ح١ٌ٘ن ػزي حٌمخىٍ حٌى١الٟٔ ٟٚٗء فٟ طٜٛفٗ -4

     حىد ح١ٌ٘ن ػزي حٌمخىٍحٌى١الٟٔ وًّٕٛؽ ٌٍ٘ؼَحٌٜٛفٟ َٚٗف حٌمٜخثي          

.ح    حٌّٕٔٛرش  ح١ٌٗ  ٠ٚمغ  حٌىظخد حٍرؼش حؿِحء  

 حٛٛي فٟ حالٓالَ-   5

 لٜش ٠ٛ١ٍش - وَحِش  فظخس  -   6

 (لٜش ٠ٛ١ٍش )ػٌٍحء حٌم٠َش -   7

 (ِـّٛػش لٜٚ ل١َٜس  )حالٗم١خء  -  8

 رٍيٍُٚ ػزَ حٌظخ٠ٍن -   9

 ىٍحٓخص فٟ حٌ٘ؼَ حٌّؼخَٛ  ٚل١ٜيس حٌٕؼَ-  10

 حٌغِي فٟ حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ- 11

 ػزي حٌمخىٍ حٌى١الٟٔ  ِٚٛلفٗ ِٓ حٌٌّح٘ذ ٚحٌفَق حالٓال١ِش     ىٍحٓش – 12

 ِغ ىٍحٓش  رلؼ١ش فٟ ٗخػَ٘خ  ح١ٌ٘ن ػزي حٌمخىٍ حٌى١الٟٔ\ َٗف حٌم١ٜيس حٌؼ١ٕ١ش --13

 ِي٠ٕش رٍيٍُٚ فٟ حٌٌحوَس-  -14

 ٌٍٗحص ِٓ ح١ٌَٔس حٌٕز٠ٛش حٌّؼطَس- 15

 حٌ٘ؼَحٌؼزخٟٓ ر١ٓ حٌىال١ٓى١ش ٚحٌظـي٠ي – 16

 ِٓ ػ١ْٛ حٌ٘ؼَ حٌٜٛفٟ -  17
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 ىٍحٓخص فٟ حٌ٘ؼَحٌؼَرٟ ٚحِخٍحطٗ  – 18

 حٌَّحس حٌؼَر١ش فٟ حٌ٘ؼَحٌـخٍٟ٘- 19

 

 :ِٛٓٛػش  حٌظف١َٔ حٌّٟٛٛػٟ ٌٍمَحْ حٌى٠َُ  ٚلي ٛيٍِٕٙخ حٌىظذ حٌظخ١ٌش -  ؽ

 حٛلخد حٌـٕش فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ                 ؿِءحْ-  1

 حٌمَحْ فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ-  2

 حالىػ١ش حٌّٔظـخرش فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ-  3

 حالٔٔخْ ٠َٚٛ حٌم١خِش-  4

 حٌوٍك ٚ حٌّؼخى فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ -  5

 ٠َٛ حٌم١خِش فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ                      ؿِءحْ  -  6    

 

 :فٟ ػَ٘س ِـٍيحص    ٚف١ٙخ حٌىظذ حٌظخ١ٌش   (ٗؼَحء حٌؼَر١ش  )ِٛٓٛػش  –      ى 

 

 ٗؼَحء ؿخ١ٍْ٘ٛ                            حٌّـٍي حالٚي- 1

 ٗؼَحء ٛيٍ حالٓالَ                        حٌّـٍي حٌؼخٟٔ    -2

 ٗؼَحء  حٌؼَٜ حالِٛٞ                    حٌّـٍي حٌؼخٌغ            ؿِءح ْ- 3

 ٗؼَحء  حٌؼَٜحٌؼزخٟٓ حالٚي            حٌّـٍي حٌَحرغ            ؿِءح ْ- 4

 ٗؼَحء حٌؼَٜ حٌؼزخٟٓ  حٌؼخٟٔ           حٌّـٍي حٌوخِْ         ؿِءح ْ- 5

 ٗؼَحء حٌؼَر١ش فٟ حالٔيٌْ               حٌّـٍي حٌٔخىّ         ؿِءح ْ- 6

 ٗؼَحء  حٌفظَس حٌَحويس ٚحٌؼؼّخ١ٔش       حٌّـٍي حٌٔخرغ            ؿِءح ْ     - 7

 ٗؼَ حء ح٠ٌٕٙش حٌؼَر١ش                   حٌّـٍي حٌؼخِٓ  - 8

 ٗؼَحء  حٌليحػش  حٌؼَر١ش                  حٌّـٍي حٌظخٓغ           ؿِءح ْ- 9

 ٗؼَحء  حٌّؼخَٛس حٌؼَر١ش              حٌّـٍي حٌؼخَٗ           ؿِءح ْ- 10

 

 

 

**************************** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حٌوٍك ٚحٌّؼــــــخى           
  

                                                1 

 

 حٌوٍـك ٚحٌظى٠ٛٓ-                    أ

  
 

                       رٔـــــُ هللا  حٌَكّٓ حٌَك١ُ

 

 : حٌلّي هلل          

 

 

فمي  هٍمٗ ,  ٚليٍطٗ  طؼخٌٝ               ٌ٘ح حٌىْٛ حٌؼظ١ُ  أٚؿي  رؼٍُ  هللا

وٓ  )هللا  طؼخٌٝ رخٌظي٠ٍؾ  ٚوخْ لخىٍح حْ ٠وٍمٗ فٟ ٌلظش ٚحكيس ف١مٛي ٌٗ 

ٚوخْ ٌ٘ح حٌىْٛ  حٌىز١َ حٌٛحٓغ   ٓي ٠ّخ  لزً حٌوٍك  ال  ٟٗء    (ف١ىْٛ .  

 :لخي طؼخٌٝ  ف١ٗ  غ١َ  حٌّخء  ٚػَٕ حٌَكّٓ

 

 (ٚوخْ ػَٗٗ ػٍٝ حٌّخء  ) 

  7\   ٍٓٛس ٘ٛى حال٠ش 
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    فٍّخ حٍحى هللا طؼخٌٝ حْ ٠وٍك ٌ٘ح  حٌىْٛ ؿؼً فٟ حٌّخء  ٓوٛٔش  فوَؽ 

فىخْ  ٌ٘ح  . ِٓ حٌّخء  ٔظ١ـش  ٌٔوٛٔظٗ  روخٍ طٜخػي  فٟ  حؿـٛحء حٌىْٛ 

 .     حًٛ حٌوٍك  ٚريح٠ظٗ

    

          ٠ؼزض هللا طؼخٌٝ رخٌلم١مش  حٌؼخرظش  حٔٗ لي هٍك حٌّٔٛحص  ٚحالٍٝ 

حػزخطخ  ٌميٍطٗ حٌؼظ١ّش  حً هٍمّٙخ  فٟ  ٓظش ح٠خَ  ٚفٟ ًٌه  طز١خْ ٌؼظ١ُ 

١ٌْٚ , ٗؤْ هللا  طؼخٌٝ  ٚلٛس  ليٍطٗ ٚػظّظٗ  ػٍٝ  حٌوٍك   ٚحالريحع 

ٚ ٍرّخ  طىْٛ  وّخ  ٠ظٛلغ , ٌٖ٘  حال٠خَ حٌٔظش  وؤٞ ح٠خَ حٚ ِؼً ح٠خِٕخ ٌٖ٘ 

حٌؼٍّخء  حٌؼخٍفْٛ  ِٓ حْ ِيطٙخ  وّخ  ٍٚى فٟ  حٌّٜلف ح٠ٌَ٘ف لخي 

 :طؼخٌٝ   

    (ٚحْ ٠ِٛخ ػٕي ٍره وؤٌف ٕٓش ِّخ طؼيْٚ   )   

 47\ ٍٓٛس حٌلؾ  حالٞ

 

  ٚ٘ٛ ٠َٛ  ِٓ ح٠خَ هٍك حٌّٔٛحص ٚحالٍٝ ٚل١ً ٠َٛ حٌم١خِش  ٌّخ ٔمٍٗ 

:  ٍٟٟ هللا ػٕٗ ػٓ ٍٓٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أرٛ ٠ََ٘س حٌٜلخرٟ

 

ِٚخ : لٍض . ٠يهً فمَحء ح١ٌٍّّٔٓ حٌـٕش لزً حألغ١ٕخء رّميحٍ ٜٔف ٠َٛ )

ٚاْ ٠ِٛخ ػٕي  ): لخي . رٍٝ : أِٚخ طمَأ حٌمَآْ ؟ لٍض : ٜٔف ٠َٛ ؟ لخي 

 . ((ٍره وؤٌف ٕٓش ِّخ طؼيْٚ 

 

  : ٚلخي طؼخٌٝ 

 

ٌَْف ) ُٖ أَ ٍُ ْمَيح ِِ  َْ ٍَ َوخ ْٛ ِٗ فِٟ ٠َ ُؽ ا١ٌَِْ َُ َُّ ٠َْؼ ِٝ ػُ ٍْ خِء اٌَِٝ حأْلَ َّ َّٔ َٓ حٌ ِِ  ََ ِْ َُ حأْلَ ٠َُيرِّ

 َْ خ طَؼُيُّدٚ َّّ ِِ   (ٍََٕٓش 

 

  5 آ٠ش \حٌٔـيس ٍٓٛس 

 

          فَرّخ  ِيس حٌوٍك حوزَ ِٓ  ح١ًٌٍ  ٚحٌٕٙخٍ  حٌلخى ػخْ  ِٓ  ػ١ٍّش 

حٚ ِيس  ىٍٚحْ  حٌفٍه أٞ  ىٍٚحْ حالٍٝ  كٛي  ٔفٔٙخ  حٚ ىٍٚحْ  حالٍٝ  

ٌظليع -  حً ٌُ طىٓ  حالٍٝ ٚحٌّْ٘ ِوٍٛلظخْ حٌٔحن - كٛي حٌّْ٘ 

فٟ ٌ٘ح  (حٌّٕخه١ش  )حٌفٜٛي حالٍرؼش  حٚ حٌظغ١١َحص  حٌـ٠ٛش  ٚحٌلَح٠ٍش 

 :حٌىْٛ  
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ٚ٘ٛ حٌٌٞ  هٍك ح١ًٌٍ ٚحٌٕٙخٍ  ٚحٌّْ٘  ٚحٌمَّ  ٚوً فٟ  فٍه    )    

   (*٠ٔزلْٛ 

 .23حال٠ش \    حالٔز١خء 

 

ك١غ ٌُ ٠ىٓ  حٌفٍه  ِٛؿٛىح  ٚوٌٌه  حٌيٍٚس ح١ِٛ١ٌش  ٌالٍٝ           

ٚال . كٛي  ٔفٔٙخ  ٌُ  طىٓ  ِٛؿٛىس  ٌؼيَ  ٚؿٛى  حٌفٍه  ٚال  كَوظٙخ 

أل ٔظفخء  حٌلخؿش  ح١ٌٙخ   رٔزذ ػيَ حٌٛؿٛى  رً ٌٖ٘ حال٠خَ  ,ِٚميحٍ٘خ  

حٌٔـظش ح٠خ َ حٌوٍـك حالٚي حٌظٟ   هٍك هللا طؼـخٌٝ ف١ٙخ حٌٔـّٛحص ٚحالٍٝ 

فخٚؿي ح١ًٌٍ ٚحٌٕٙخٍِٓ هالي كَوش حالٍٝ كٛي ٔفٔٙخ ٚكَوش ىٍٚحْ 

حٌمَّ كٛي حٌّْ٘ ٠م١٠ٙخ رّيس َٗٙ ٚحكي  فؤ ٚؿيص حالَٗٙ حٌم٠َّش  

ٚ كَوش حٌّْ٘ كٛي ٔفٔٙخ طظُ فٟ   (حٌظم٠ُٛ حٌؼَرٟ)حٚ حٌظم٠ُٛ حٌمَّٞ 

ٕٓش وخٍِش  أٞ فٟ ِيس  ػالػّخثش ٚهّٔش ٚٓظ١ٓ ٠ِٛخ ٚػيس ٠ٛٓؼخص  

ٚوٌٌه كَوش حٌىٛحوذ ٚحٌٕـَٛ  ٚظٍٙٛ٘خ  حٚ حهظفخثٙخ  فىخْ حْ  طؼٍُ 

ِٓ ٌٖ٘  حٌلَوخص كٔخد حٌِِٓ -  ِٓ رؼي هٍمٗ ٚٚؿٛىٖ –حالٔٔخْ 

 . ٚحٌٛلض 

 

 :     لخي هللا طؼخٌٝ 

حْ ٍرىُ هللا حٌٌٞ هٍك حٌٔـّٛحص ٚحالٍٝ فٟ  ٓظش ح٠خَ ػُ حٓظٜٛ  )       

ػٍٝ حٌؼَٕ  ٠غٟ٘ ح١ًٌٍ  حٌٕٙخٍ  ٠طٍزٗ كؼ١ؼخ  ٚحٌّْ٘ ٚحٌمَّ  ٚحٌٕـَٛ 

 (حال  ٌٗ حٌوٍك  ٚحالَِ   طزخٍن هللا ٍد حٌؼخ١ٌّٓ  .ِٔوَحص رخَِٖ  

 54\  حالػَحف  حال٠ش 

 

           ٚلّيٍ ف١ٙخ  ٌىً  ٟٗء  ِلّٔٛ حٚ ٍِّّٛ  ؿخًر١ظٗ  حٌظٟ  

طلفظٗ  فٟ  ِٔـخٍحطٗ  ػّخ  كٌٛٗ  ِٚخ  ٠ل٢١  رٗ  وخٌٕـَٛ  ٚحالفالن  

حٌّٔخ٠ٚش ٚحٌظٛحرغ  حال١ٍٟش  ٚحاللّخٍ  ٚحٌّل١طخص  ٚحٌزلخٍ ٚحٌوٍـخْ  

ٚؿؼً ٌٖ٘ حٌـخًر١ش  وخِٕش  فٟ ًحص حٌٟ٘ء  حٌّوٍٛق   ٚرخٌمـيٍ حٌٌٞ  

رً حلٛي  .ليٍٖ  ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ ف١ٗ رميٍ ِؼٍَٛ  ال ٠ظغ١َ حال رظغ١١َ كخٌظٗ 

حْ هللا  طؼخٌٝ  هٍك  حٌّٔٛحص  ٚحالٍٝ  فٟ  ٓظش ح١ٛحٍ حكيُ٘  ِظُّ  

 .ٌالهَ ِغ  ليٍطٗ  حٌؼظ١ّش  ػٍٝ هٍمٙخ  فٟ  ١َفش  ػ١ٓ 

 

 :لخي هللا طؼخٌٝ 

  ( ٌٗ  وٓ  ف١ىْٛ  حّٔخ  لٌٕٛخ  ٌٟ٘ء  حًح  حٍىٔخ ٖ  حْ  ٔمٛي )

 40\  ٍٓٛس حٌٕلً حال٠ش 
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ٚوخْ حٌىْٛ  لزً  ,         فخهلل طؼخٌٝ ٌّخ حٍحى حْ ٠وٍك حٌّٔٛحص  ٚحالٍٝ 

هٍمٗ  ر١ّٙخ ٓي٠ّخ ِغٍّٛح  رخٌّخء  فخكيع هللا طؼخٌٝ ٓوٛٔش ف١ٗ فظٜخػي 

وّخ لٍض - ِٓ حٌّخء روخٍ ٠٘زٗ  حٌيهخْ فٟ ؿٛ حٌّٔخء  فىخْ ريح٠ش حٌوٍك

 -  ٓخرمخ

 :ٚفٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ

 

ٚ٘ٛ حٌٌٞ  هٍك حٌّٔٛحص ٚحالٍٝ  فٟ  ٓظش  ح٠خَ  ٚ وخْ ػَٗٗ   )  

  (..* ػٍٝ حٌّخء 

  7\    ٍٓٛس ٘ٛى 

 

 وخْ  ِمٍٜٛح –لزً حٌوٍك -    أٞ حْ ػظّش هللا طؼخٌٝ  ٚليٍطٗ ٍٚٓطخٔٗ 

 .ػٍٝ  حٌّخء ٚػَٕ حٌَكّٓ  ٌؼيَ  ٚؿٛى  هٍك غ١َّ٘خ 

 

ٚهللا طؼخٌٝ –      حِخ ِخ ٠ىْٛ ِٓ ػَٕ حٌَكّٓ  حٌٌٞ  وخْ ػٍٝ حٌّخء 

٘ٛ حطٜخٌٗ  رٗ أٞ رخٌّـخء  ٌؼيَ  ٚؿٛى  ِخٔغ  ٠ّٕؼٗ  ٚال ِوٍٛق  -  حػٍُ 

حهَ ٠ىْٛ  كخثال  ر١ٕٗ  ٚر١ٕٗ  ك١غ حْ ٌىً  ِٛؿٛى  ؿخًر١ش  طـٌرٗ  حٌٝ  

رل١غ  ٠لفع   ٔفٔٗ  رٕفٔٗ ػّخ  كٌٛٗ  ٚال  ٠لظخؽ -   وّخ حٍٓفض –ًحطٗ 

حٌٝ ٟٗء  حهَ ٌىٟ  ٠ىْٛ  فؼال  حالػظّخى ػ١ٍٗ  فٟ حٌٛؿٛى  ٜٓٛ  ليٍس  

هللا  طؼخٌٝ حٌؼظ١ّش  ٌٚ٘ح  ِخ ٠ـؼٍٕخ  ٔؼظمي  رخْ  ػَٕ حٌَكّٓ  ٚحٌّخء   

أٞ وخٔخ ِٛؿٛى٠ٓ  لزً  هٍك حٌٔـّٛحص . ِٓ أٓزك ِخ هٍك هللا  طؼخٌٝ 

 :ٚحالٍٝ  ٚلي  ؿخء فٟ طف١َٔ ح١ٌٕٔخرٍٛٞ ٌٌٖٙ حال٠ش  

 

ؿخء فٟ حٚي طٍٛحس ح١ٌٙٛى  حْ ػَٕ هللا  لزً هٍك حٌّٔٛحص ٚحالٍٝ  )

   (وخْ ػٍٝ حٌّخء فخكيع فٟ ًٌه حٌّخء ٓوٛٔش  فخٍطفغ  ُري  ٚىهخْ 

 

فظٜخػي ٌ٘ح  .أٞ  حْ ريح٠ش  حٌوٍك حكيحع  ٓوٛٔش فٟ حٌّخء   فىخْ حٌزوخٍ 

فخٌّخء  حًْ حًٛ حال١ٗخء ٚوً ٟٗء  . حٌزوخٍ  حٌٝ  حالػٍٝ  فىخٔض حٌّٔخء 

 .هٍمٗ هللا  طؼخٌٝ وخْ ِٓ ِخء 

 

 :لخي هللا  طؼخٌٝ 

حٌُٚ  ٠َ ح٠ٌٌٓ  وفَٚح  حْ حٌّٔٛحص ٚحالٍٝ  وخٔظخ ٍطمخ  ففظمٕخّ٘خ  )      

  (* ٚؿؼٍٕخ ِٓ حٌّخء وً ٟٗء كٟ حفال ٠ئِْٕٛ 
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  30\ حالٔز١خء ح٠ش

 

 :   ٚلخي هللا طؼخٌٝ 

  (*ٚهللا  هٍك  وً  ىحرش  ِٓ  ِخء  ) 

  45\ ٍٓٛس حٌٍٕٛ حال٠ش 

 

 : ٚلخي هللا طؼخٌٝ 

ٚ٘ٛ حٌٌٞ   هٍك  ِٓ حٌّخء  رَ٘ح  فـؼٍٗ  ٔٔزخ َٚٛٙح  ٚوخْ ٍره   )   

 (لي٠َح 

 54\  حٌفَلخْ   حال٠ش 

 

 :  ٚ لخي هللا طؼخٌٝ 

أحٔىُ  ٌظىفَْٚ  رخٌٌٞ هٍك حالٍٝ  فٟ ١ِٛ٠ٓ  ٚطـؼٍْٛ ٌٗ حٔيحىح  )       

ٚؿؼً ف١ٙخ ٍٚحٟٓ ِٓ فٛلٙخ  ٚرخٍن ف١ٙخ  ٚليٍ ف١ٙخ *  ًٌه ٍد حٌؼخ١ٌّٓ 

ػُ  حٓظٜٛ حٌٝ حٌّٔخء  ٟٚ٘ *  حلٛحطٙخ  فٟ حٍرؼش  ح٠خَ  ٓٛءح  ٌٍٔخث١ٍٓ 

*  ىهخْ  فمخي ٌٙخ  ٌٚالٍٝ  حط١خ  ١ٛػخ حٚ وَ٘خ  لخٌظخ   أ ط١ٕخ   ١خثؼ١ٓ  

فم٠خ٘ٓ  ٓزغ  ّٓٛحص فٟ  ١ِٛ٠ٓ ٚحٚكٝ  فٟ  وً  ّٓخء حَِ٘خ  ٠ُٕٚخ 

 (* حٌّٔخء حٌي١ٔخ رّٜخر١ق  ٚكفظخ   ًٌه طمي٠َ حٌؼ٠ِِ حٌؼ١ٍُ 

ٍّٜض حال٠خص   12- 9\    ف

 

           فوٍك حالٍٝ فٟ ١ِٛ٠ٓ  ٚ طمي٠َ حاللٛحص  ٚحالٍُحق ٌّخ فٟ 

حالٍٝ حٚ ػ١ٍٙخ ٚهٍك حٌـزخي  ِٚزخٍوش  وً ِخ هٍك  وخْ  فٟ  ١ِٛ٠ٓ 

.  ح٠٠خ  ف١ىْٛ  هٍك حالٍٝ  ٚطمي٠َ  حاللٛحص ٚحالٍُحق  فٟ حٍرؼش ح٠خَ 

ٟٚ٘ ِخىس ظال١ِش  ِؼظّش  هٍمٙخ  فٟ    (ىهخْ  )ٚحٌّٔخء حٌظٟ وخٔض  

١ِٛ٠ٓ  رّخ ف١ٙخ  ِٓ  ّّٗٛ  ٚ ٔـَٛ  ٚوٛحوذ  ٚحلّخٍ ٚحروَس  ٚ٘ٛحء  

ٚغخُحص  ِوظٍفـش  ٚهٍك حٌـخًر١ـش  ر١ٓ  وً حٌّوٍٛلخص ف١ٙخ  وً  رّخ  

وً فٟ فٍه  )٠ؼزظٙخ  فٟ ِٛلؼٙخ ٚفٟ كيٚى٘خ حٚ فٍىٙخ ّٟٓ كَوظٙخ 

فىخٔض ِيس هٍك ٌ٘ح  حٌىْٛ حٌؼظ١ُ  ر١ّ٘جش  هللا  طؼخٌٝ    (٠ٔزلْٛ 

ٚطمي٠َٖ  ٚكىّظٗ  ف١ٗ  ِٚخ  ٟٚغ  ف١ٗ ٌٖ٘  حال١ٗخء  حٌظٟ  هٍمٙخ  ِٓ 

ؿخًر١ش  ٚحٔٛحٍ ٚحٍِٛ وٍٙخ  فٟ ٓظش ح٠خَ ٚ ال ٌُٕخ  ال ٔؼٍُ  ِٕٙخ  حال  

 .حٌم١ًٍ  
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     ٚريُء حٌوٍك  ٘ٛ طٔو١َ  حال١ٗخء حٌّوٍٛلش رّخ ف١ٙخ حٌـٓ ٚحالْٔ 

 :ٌؼزخىس هللا طؼخٌٝ 

 

ِخ ح٠ٍي ُِٕٙ ِٓ ٍُق ِٚخ ح٠ٍي * ِٚخ هٍمض حٌـٓ ٚحالْٔ حال ١ٌؼزيْٚ  ) 

  (*حْ ٠طؼّْٛ 

  57 56ٚ\ ٍٓٛس حٌٌح٠ٍخص 

  

 

 : لخي هللا  طؼخٌٝ 

 .(*َٔفغ ىٍؿخص ِٓ ٔ٘خء  ٚفٛق  وً  ًٞ  ػٍُ  ػ١ٍُ   )

  .76\ٍٓٛس ٠ٛٓف حال٠ش 

     

 :ٚلخي هللا طؼخٌٝ فٟ و١ف١ش حٌوٍك ح٠٠خ 

 

هللا حٌٌٞ  ٍفغ حٌّٔٛحص رغ١َػّي طَٚٔٙخ  ػُ حٓظٜٛ ػٍٝ حٌؼَٕ   )     

ٚٓوَ حٌّْ٘ ٚحٌمَّ وً ٠ـَٞ الؿً ِّٔٝ  ٠يرَ حالَِ ٠فًٜ حال٠خص  

ٚ٘ٛ حٌٌٞ  ِي حالٍٝ  ٚؿؼً  ف١ٙخ ٍٚحٟٓ *  ٌؼٍىُ رٍمخء ٍرىُ طٛلْٕٛ 

٠غٟ٘ ح١ًٌٍ , ِٚٓ  وً  حٌؼَّحص  ؿؼً  ف١ٙخ  ُٚؿ١ٓ  حػ١ٕٓ ,  ٚحٔٙخٍح 

ٚفٟ  حالٍٝ  لطغ *  حْ  فٟ  ًٌه  ال٠خص  ٌمَٛ  ٠ظفىَْٚ  , حٌٕٙخٍ

ِظـخٍٚحص  ٚؿٕخص  ِٓ حػٕخد ٍُٚع  ٚٔو١ً  ٕٛٛحْ  ٚغ١َ  ٕٛٛحْ  

حْ فٟ ًٌه , ٠ٔمٝ  رّخء  ٚحكي  ٚٔف٠ً  رؼ٠ٙخ ػٍٝ  رؼٞ فٟ حالوً 

 (*ال٠خص  ٌمَٛ ٠ؼمٍْٛ 

 4-2\  حٌَػي  حال٠خص 

 

 :ٚهٍك هللا طؼخٌٝ حٌـٓ لزً حالْٔ   لخي طؼخٌٝ 

  
نُنونٍل )  سْد مَو ٍل مَو نْد حَو الٍل مِم لْدصَو نْد صَو نْدسَوانَو مِم ِم لَومْدنَوا ااْد لَومَودْد خَو لَومْدنَواهُن   *وَو انَّن خَو الْدجَو نْد  وَو مِم

نْد  ومِم  لَوبْدلُن مِم    * ) نَوارِم السَّنمُن

  27 26ٍٚٓٛس حٌلـَ  حال٠ظخْ 

 

 :  ٚلخي طؼخٌٝ 

حٌُٚ  ٠َ ح٠ٌٌٓ وفَٚح  حْ حٌّٔٛحص ٚحالٍٝ وخٔظخ  ٍطمخ  ففظمٕخّ٘خ     )   

 (* ٚؿؼٍٕخ ِٓ حٌّخء وً ٟٗء كٟ  حفال ٠ئِْٕٛ 
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 30 – ٠ٍٛس حالٔز١خء  ح٠ش 

 

 : ٚلخي هللا طؼخٌٝ 

هللا حٌٌٞ  هٍمىُ  ِٓ ٟؼف  ػُ ؿؼً ِٓ رؼي ٟؼف  لٛس ػُ ؿؼً ِٓ  )  

 (رؼي لٛس ٟؼفخ  ١ٗٚزش   ٠وٍك ِخ ٠٘خء  ٚ٘ٛ حٌؼ١ٍُ حٌمي٠َ 

 54\   حٌََٚ حال٠ش 

 

        فخهلل  طؼخٌٝ هٍك  حٌّٔٛح ص  ٚحالٍٝ  وّخ ًوَ ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ فٟ 

ٚهٍك ف١ٙخ حٌّوٍٛلخص ِٚٓ ر١ٕٙخ ٌ٘ح حالٔٔخْ ح٠ٌؼ١ف حٌمٛٞ . ٓظش ح٠خَ 

ٚهٍك  هللا طؼخٌٝ  وً ِخ  ٠لظخؿٗ ٌ٘ح .  حٌؼـ١ذ  فٟ  هٍمٗ ٚحريحػٗ 

حالٔٔخْ ِٓ حٓزخد  حٌؼ١ٖ  ٚحٌزمخء  ٚوخّٔخ  هٍك   هللا  طؼخٌٝ وً حٌوٍك  

– حالٔٔخْ - ٚٓوَٖ الؿً ٌ٘ح  حٌّوٍٛق

 

 : لخي هللا  طؼخٌٝ 

   (*حٌٌٞ  حكٔٓ وً ٟٗء  هٍمٗ  ٚريأ  هٍك حالٔٔخْ ِٓ ١١ٓ )

 .7\ٍٓٛس حٌٔـيس حال٠ش 

 

حال حٔٗ ؿؼً  ٍٔٔٗ  ِٓ  ِخء .         حال  حٔٗ ؿؼً فٟ  ٔفٔٗ  حٔفش  ٚٓؼش 

ٚوٍّخ كخٚي ًٌه طٌوَ  حٍٛٗ ِٚٓ أٞ . ١ِٙٓ  ٌىٟ ال ٠ظىزَ ٚال  ٠ظـزَ

 .ف١ؼٛى حٌٝ ٍٗيٖ ٠ٚٔظم١ُ    (ِٓ ِخء ١ِٙٓ )ٟٗء  هٍمٗ هللا  طؼخٌٝ 

 

 :  لخي هللا طؼخٌٝ 

ػُ  ٓٛحٖ ٚ ٔفن  ف١ٗ  ِٓ * ػُ ؿؼً  ٍٔٔٗ  ِٓ  ٓالٌش  ِٓ  ِخء  ١ِٙٓ  ) 

 (* ٍٚكٗ  ٚؿؼً ٌىُ حٌّٔغ ٚحالرٜخٍ ٚحالفجيس  ل١ٍال ِخ ط٘ىَْٚ

 9 8ٚ\      ٍٓٛس حٌٔـيس حال٠ش 

 

          حً هٍك هللا طؼخٌٝ  ٌ٘ح  حال ٔٔخْ  رؼمٍٗ  حٌَحؿق  ٚطفى١َٖ حٌٛحٓغ  

ٚٔفٔٗ  ح١ٌٕٔش ٚحهاللٗ  حٌفخٍٟش ٚػٛح١فٗ حٌـ١خٗش ٚحٌٙخِخطٗ حٌّظٔخ١ِش  

ِٕٚطمٗ  ح١ٌٍُٔ  ٚحكٔخٓخطٗ  حٌٜخىلش  حٌّٕزؼؼش  ِٓ  حػّخق لٍـزٗ  ٚؿؼً  

ر١ٓ ٌٖ٘  حٌمٍٛد  ٌٖٚ٘ ٚحالٍٚحف ِلزش ِٚٛىس ٍٚكّش  ك١غ هٍك حٌّٛص 

ٚحٌل١خس  ٚ ؿؼً ٌٗ لٍزخ  ٔخر٠خ  ِٚظلَوخ  ٌٗ  فٟ  وً  ٟٗء  حٚ ٘ٛ ِخوٕش 

ٚرمخإٖ  ِمَْٚ  ريٚحَ  ىلخص  لٍزٗ ٚرمخثٙخ . حٚ ِلَن ك١خطٗ  ٚ ى٠ِّٛظٗ

ٚهٍك   ٔفٔٗ  . فٟ كَوظٙخ  فخًح  طٛلفض  طٛلف  حالٔٔخْ فّخص ٍٚ٘ه 
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ٚف١ٙخ  حٌظٛحٟغ   ٚف١ٙخ  ِٔلش ِٓ حٌىزَ  ٚحالٔفش  ٚحالرخء  ٚحٌظؼخٌٟ حال  

حٔٗ  ٓزلخٔٗ  طؼخٌٝ كي٘خ  رخٌظؼخ١ٌُ  حٌي١ٕ٠ش  ٚحٌؼمٛرخص  حٌّؼ٠ٕٛش  ١ٌٚوظزَ 

ٌ٘ح حالٔٔخْ  رّخ ١٘ؤ  ٌٗ  ِٓ ٘ٛحؿْ حٌظؤِـً  ٚحٌظيرَ  ٚحٌظفـىَ فٟ  ليٍس  

 .هللا حٌؼظ١ُ  ٚكىّظٗ  حٌؼظ١ّش  ٚٚكيح١ٔظٗ

 

 ػُ ؿؼً ٍٔٔٗ  ِٓ ِخء    (١١ٓ  الُد)هٍك هللا طؼخٌٝ  حالٔٔخْ  ِٓ          

ٚطّمظٗ  - حٌٕفْ  حٌز٠َ٘ش  ًحطٙخ  - حٞ لٌٍ  طظمُِ  ِٕٗ  ٔفٔٗ  (١ِٙٓ )

ٌٚ٘ح  حٌّخء  . ح١ٌي  حْ طٍّٔٗ حٚ طّٔىٗ  ٚحٌؼ١ٓ حْ   طٕظَ  ح١ٌٗ  وَح٘ش  

ح١ٌّٙٓ  ٘ٛ حًٛ هٍك حالٔٔخْ ِٚخىطٗ  حٌٌٞ  ٠ظىْٛ  فٟ  ٍٛذ  حٌَؿً 

أٞ ِٓ  ؿٙش  ظَٖٙ  ػُ  ٠ٕليٍ حٌٝ حالٓفً  ١ٌوظِْ  فٟ  ِٟٛغ  ِؼ١ٓ 

 ١٘ت  ٌٗ حٌٝ حْ  ٠ل١ٓ هَٚؿٗ ٚفٟ ٌ٘ح حٌّخء هٍك هللا طؼخٌٝ  ِخ ٠ّٔٝ    

٠ٚظىْٛ  (حٌٌوَ)ٟٚ٘ حًٛ هٍك حالٔٔخْ  (ك١ّٓ  )ِٚفَى٘خ   (حٌل١خِٓ ) 

ح٠٠خ فٟ  طَحثذ حٌَّأس  أٞ  فٟ  ٛيٍ٘خ  ِٓ  طلض  ػي١٠ٙخ  حٚ طلض  

ػُ  ٠ِٕي ٌ٘ح حٌّخء حٌٝ  (ر٠٠ٛش )ٚحكيطٙخ  (حٌز٠٠ٛخص  )ٓلَ٘خ  ٠ّٚٔٝ 

 .حالٓفً ك١غ  ٠وظِْ 

 

 :لخي  هللا طؼخٌٝ 

٠وَؽ   ِٓ  ر١ٓ *  هٍك  ِٓ  ِخء  ىحفك* ف١ٍٕظَ حالٔٔخْ   ُِ هٍك  ) 

 (* حٔٗ ػٍٝ ٍؿؼٗ ٌمخىٍ * حٌٍٜذ ٚ حٌظَحثذ

  8-5\  ٍٓٛس حٌطخٍق حال٠خص 

 

 ػُ  ٠ِٕي حٌٝ  حٓفً ػُ ٠وَؽ  فخًح  حٌظمٝ  ِخء  حٌَؿً  رّخء  حالٔؼٝ        

ٟٚ٘  حَٗف ٚف٠ً  ٚحلٜٛ ػ١ٍّش  ؿؼً    (حٌـّخع  )فٟ ػ١ٍّش حٌظِحٚؽ 

هللا طؼخٌٝ ف١ٙخ  رمخء  حٌـْٕ  حٌزَ٘ٞ  ٚ ؿؼٍٙخ  ِمَٚٔش  ر٘ٙٛس  ؿخِلش  

ػخٍِش   ٍٚغزش   ٗي٠يس   طظمخٍد   ٌٙخ  حٌمٍٛد ٚطظلخرذ حالفجيس  ٚطظٛح ىى  

ف١ٙخ حٌٕفّٛ ٚطَغزٙخ حالٍٚحف ٚطٕغَّ ف١ٙخ  حٌّلزش  فٟ  لٍذ حٌَؿً  

ٌٍَّحس  ٚلٍذ  حٌَّأس    ٌٍَؿً  رل١غ ٠ف٠ً  حالٚي  حٌؼخٟٔ  ػٍٝ ٔفٔٗ ح ٚ 

٠ـؼٍٗ   ٕٛٛ  ٔفٔٗ  حٚ حوؼَ ٠ّٚظِؽ  حٌـّٔخْ حٌٌوَٞ   ٚحالٔؼٛٞ  فٟ 

ٍػ٘ش  ٗي٠يس  ؿخِلش  طِٙ حالػ١ٕٓ ِ٘ح ػ١ٕفخ  ِٓ حػٍٝ حٌَحّ حٌٝ 

ٚلي طـؼً  حالٔٔخْ   (حٌؼاللش حٌل١ّ١ّش)حهّٚ حٌميَ ال ِؼ١ً ٌٙخ ٚطّٔٝ 

 ٠وَؽ  ػٓ –فٟ  رؼٞ حالك١خْ  ٔٔخءح  ٍٚؿخال - ٌمٛطٙخ  ِٚظؼظٙخ   

حٌلالي  ١ٌمغ  فٟ حٌلَحَ الؿً حٌظفَ ٚحالٓظ١ٕخّ رٌٖٙ حٌّظؼش ٚحٌٛٛٛي 

ٚ٘ٛ  حٌٌٞ ٠م٠ٝ ػٍٝ  (حٌِٔخ )حٌٝ ًٍٚطٙخ   ٚ٘ٛ  ِخ   ٠طٍك ػ١ٍٗ د 
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فٟ - حًٛ  حٌَّء  ٚٔٔزٗ  فال ٠ؼَف حالٔٔخْ ِٓ ٌٖ٘ حٌؼ١ٍّش  حرٓ  ِٓ 

ٌٖٚ٘ حٌلخٌش ٍرّخ  ١ٌٔض  . ٓز١ً حٌظّظغ  رٌٖٙ حٌ٘ٙٛس  حٚ حٌٌٍس حٌؼخ ٍِش  

ِٛؿٛىس  فٟ حالٔٔخْ ٚكيٖ  رً  فٟ ػَّٛ ِخ هٍك  هللا  طؼخٌٝ  فٟ  حٌزَ٘ 

ٚحٌل١ٛحْ  ٚحٌٕزخص ٚحٌلَ٘حص  ٚوً ٟٗء كٟ  ٚحٌّٟٛٛع  ٠ٛ١ً  ٠ٛ١ً  

 .لي  ٠وَؿٕخ   ػٓ  ِمٜي ٔخ 

 

فٟ ٌٖ٘ حٌؼ١ٍّش حٚ فٟ  حالطٜخي حٌـٕٟٔ  ٠ِٕي  ِخء  حٌَؿً حٌٌٞ           

٠لًّ  ِال١٠ٓ حٌٕطف حٌٌو٠َش  حٌظٟ  طٔزق  فٟ ِخء  حٌَؿً   فٟ  حٌَّس 

حٌٛحكيس  ١ٌٍظمٟ  رّخء  حالٔؼٝ حٌٌٞ  ٠ظىْٛ  ِٓ  حٌؼي٠ي  ِٓ  حٌز٠٠ٛخص 

ر٠٠ٛش  ٚحكيس  ٍٚرّخ  طظٍمق -  ٔظ١ـش ٌ٘ح  حالطٜخي  - حالٔؼ٠ٛش  ٌظظٍمق  

 ف١ىْٛ حٌلًّ طٛأِخ ٚطظُ ػ١ٍّش  –ٚ٘ٛ ٔخىٍ ؿيح - ر٠٠ٛظخْ  ِٓ  ك١ّٕ١ٓ 

حٌظِحٚؽ  رظو١ٜذ  ك١ّٓ  ًوَٞ  ٚحكي  ٌز٠٠ٛش  حٔؼ٠ٛش  ٚحكيس  فٟ 

فخٌل١ّٓ حالف٠ً ٚحاللٜٛ ٘ٛ , حالغٍذ ٌظىْٛ حًٛ حٌوٍك  فٟ  ٍكُ حٌَّحس 

 .حٌٌٞ ٠فُٛ رٌٖٙ  حٌؼ١ٍّش  ١ٌىْٛ  حٌزمخء  ٌاللٜٛ

 

 : لخي هللا  طؼخٌٝ 

هللا ٠ؼٍُ ِخ  طلًّ وً حٔؼٝ ِٚخ طغ١ٞ حالٍكخَ ِٚخ طِىحى ٚوً ٗت ػٕيٖ   ) 

 (*ػخٌُ حٌغ١ذ ٚحٌ٘ٙخىس   حٌىز١َ  حٌّظؼخي * رّميحٍ 

 9 8ٚ-  حال٠خص \   حٌَػي 

 

 :       ٚلخي هللا طؼخٌٝ 

٠خح٠ٙخ حٌٕخّ حٔخ هٍمٕخوُ ِٓ ًوَ ٚحٔؼٝ  ٚؿؼٍٕخوُ ٗؼٛرخ ٚلزخثً  ) 

  (* ٌظؼخٍفٛح حْ حوَِىُ ػٕي هللا حطمخوُ  حْ هللا  ػ١ٍُ  هز١َ 

  13\  ٍٓٛس  حٌلـَحص 

 

ٌٖٚ٘ حٌلخٌش طٌؤَٟ --     حِخ رم١ش حٌل١خِٓ ٚحٌز٠٠ٛخص فظّٛص حٚ طٍٙه

فٟ ٍِّىش حٌٕلً  ٠َٛ وٕض َِر١خ  ٌزؼٞ هال٠خ حٌٕلً ل٠َزخ ِٓ ٓىٕٟ فٟ 

 حٌؼَحق  ك١غ طوَؽ  ٍِىش حٌٕلً حٌلي٠ؼش  حٌظى٠ٛٓ  رؼي –ل٠خء حٌوخٌٚ 

حْ طّٕٛ ٚطىظًّ ٚطٜزق  ٍِىش  طخِش ػٌٍحء  طوَؽ  ِٓ حٌو١ٍش  ٌغَٝ 

حٌظِحٚؽ   فظط١َ فٟ حٌّٔخء ٠ٚظزؼٙخ  ًوٍٛحٌٕلً فٟ َٓد  وؼ١َ حال حٔٙخ 

طٔظَّ فٟ حٌٜؼٛى ٚطظٙخٜٚ حٌٌوٍٛ رؼ٠ٙخ  حػَ رؼٞ  ٚال  ٠ٍملٙخ  حال 

حاللٛٞ حٌٌٞ  ٠ٔظط١غ حٌٍلخق رٙخ  فٟ  ؿٛ حٌّٔخء  ٚحالٍٝ ٚ٘ٛ ١زؼخ 
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حاللٜٛ  ف١ٍظٔك  رٙخ  فٟ ٍغزش ؿخِلش  ٍِملخ ح٠خ٘خ  ف١ِٕالْ  ِظؼخٔم١ٓ 

 .–حٌٝ حالٍٝ 

 

       ٚلي ط١ٙؤص حالٓزخد ٚحالِخوٓ  فٟ  وال حٌـ١ٕٔٓ حٌٌوَ ٚحالٔؼٝ ٌٍوٍك  

ِٚٓ  ٌ٘ح حالطٜخي  ٠ظىْٛ حالٔٔخْ  ك١غ  طظىْٛ ٌٖ٘ حٌؼـ١ٍّش  . ٚحالٔـخد 

حٛال  ِٓ  ػيى ِٓ  حٌىَِِٚٛٓٛخص حٌّظٔخ٠ٚش  حٌؼيى فٟ حٌٌوَ ٚحالٔؼٝ 

حػٕخْ ٚػَْ٘ٚ وَِِٛٓٛخ  ؿٔي٠خ  ٚٚحكي  ؿٕٟٔ  أٞ  ػالػش  \ ٚػيى٘خ

فظٍظمٟ  حٚ  طـظّغ   . ٚػ٠َ٘ٓ  وَِِٛٓٛخ  فٟ حٌٌوَ ٚ ِؼٍٙخ  فٟ حالٔؼٝ 

  وَِِٚٛٓٛخ  ِٕٙخ حٍرؼش ٚحٍرؼْٛ  وَِِٚٛٓٛخ  ؿٔي٠خ  46\ فظىْٛ 

ٚحػخْ فم٢  ؿ١ٕٔخ  ٌٖٚ٘ ٟ٘ حًٛ حالِ٘خؽ حٚ حٌٕطف  ػُ  طظٛٓغ حٚ طىزَ 

فٟ ٍكُ حٌَّأس ػٓ ٠َ١ك  حالٔمٔخَ  حٚ حالٔ٘طخٍ ِىٛٔش  حٚي ه١ٍش ر٠َ٘ش 

ؿي٠يس  فٟ  ٍكُ حٌَّأس  حٌّٟٙء  حٛال  ٌٍلًّ  ٚحٌظٛٓغ  ٟٚ٘  طلًّ وً 

حٌٜفخص حٌز٠َ٘ش ٚحٌٍٛحػ١ش فٟ ىحهٍٙخ  ػُ  طظلٛي ٌٖ٘ حٌٕطفش حٌظٟ طىٛٔض  

ٔظ١ـش حال طٜخي حٌـٕٟٔ   ر١ٓ حٌَّحس  ٚحٌَؿً  حٌٝ ػٍمش  فٟ حٍرؼ١ٓ  ٠ِٛخ  

ٟٚ٘  ٔمطش  حٚ وظٍش   ٛغ١َس ِٓ ى َ  ػُ  طظلٛي ٌٖ٘ حٌؼٍمش حٌٝ  ٠ِغش  

فٟ  ِيس  حٍرؼ١ٓ  ٠ِٛخ  ح٠٠خ  ٟٚ٘  ح ٗزٗ  رخٌٍل١ّش حٌٜغ١َس  ػُ طىْٛ  

ٌٖ٘ ح٠ٌّغش ػظخِخ  فٟ حٍرؼ١ٓ ٠ِٛخ  ػُ طىظٔٝ ٌٖ٘ حٌؼظخَ  رخٌٍلُ ِىٛٔش    

ؿ١ٕٕخ  فٟ ٍكُ حِٗ  فٟ حٍرؼ١ٓ  ٠ِٛخ  حهَٜ فظزؼغ ف١ٗ حٌَٚف ػُ ٠ٔظَّ 

 .٘ىٌح  فٟ ٍكُ  حِٗ  كظٝ طىظًّ  طٔؼش  حَٗٙ فظىْٛ  حٌٛالىس 

 

 :لخي هللا  طؼخٌٝ 

ػُ  ؿؼٍٕخٖ  ٔطفش  فٟ * ٌٚمي هٍمٕخ  حالٔٔخْ  ِٓ ٓالٌش  ِٓ ١١ٓ )    

ػُ  هٍمٕخ  حٌٕطفش ػٍمـش   فوٍمـٕخ  حٌؼٍمش  ٠ِغـش  فوٍمٕخ  * لَحٍ ِى١ٓ 

ح٠ٌّغش ػظخِخ   فىٔٛٔخ حٌؼظخَ ٌلّخ   ػُ  حٔ٘خٔخٖ  هٍمخ حهَ  فظزخٍن  هللا 

 (*  ػُ  حٔىُ ٠َٛ حٌم١خِش طزؼؼْٛ * ػُ حٔىُ ١ٌّظْٛ *حكٔٓ حٌوخٌم١ٓ 

   14- 12 ٍٓٛس  حٌّئِْٕٛ  

 

         ٚ حٌوٍك حالهَ ٘ٛ ٔفن  حٌَٚف  ف١ٗ  ٚ٘ٛ حرٓ حٍرؼش  حَٗٙفٟ ٍكُ 

 :حِٗ  ٌٚ٘ح  ِخ ٠فَٖٔ لٛي هللا  طؼخٌٝ  

  (ػُ حٔ٘خٔخٖ  هٍمخ  حهَ   )

 

      فخٌَٚف ؿَٛ٘ ال طيٍوٗ حالكخ١ْٓ ٚال طزَٜٖ  حالرٜخٍ ٚحٔٗ  ِظًٜ  

 .ػٍُ ٍد حٌؼخ١ٌّٓ  .   رؼٍّٗ 
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 :لخي هللا طؼخٌٝ 

٠ٔخٌٛٔه ػٓ حٌَٚف  لً حٌَٚف  ِٓ  حَِ ٍرٟ  ِٚخ  ح ٚط١ُ  ِٓ حٌؼٍُ    )

  (حال  ل١ٍال 

 85\  ٍٓٛس حالَٓحء

 

 : ؿخء فٟ حٌلي٠غ ح٠ٌَ٘ف ػٓ ٍٓٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص  حٔٗ  لخي            ولذ

 

ٚحْ حكيوُ  ١ٌـّغ  هٍمٗ  فٟ  رطٓ حِٗ  حٍرؼ١ٓ  ٠ِٛخ  ٔطفش  ػُ   )       

٠ىْٛ ػٍمش  ِؼً ًٌه  ػُ ٠ىْٛ ٠ِغش ِؼً ًٌه  ػُ ٠خطٟ ح١ٌٗ حٌٍّه  ف١ٕفن 

ٍُلٗ  ٚحؿٍٗ  ٚػٍّٗ ٚٗمٟ \ ػُ  ٠ئَِ  رىظذ حٍرغ وٍّخص    حٌَٚف ف١ٗ 

  (حٚ ٓؼ١ي 

 

      ٚوٌٌه  ٔمٛي  ٓزك حٌَٓٛي حٌى٠َُ دمحم  ٍٛٝ هللا طؼخٌٝ  ػٍُ حٌٍٛحػش 

 :حٌلي٠غ فٟ لٌٛٗ ٠َٛ ٓجً رُ ٠ىْٛ حٌ٘زٗ فٟ حٌٌٛي لخي

 

فخًح ٓزك  ِخء  حٌَؿً  ِخء  حٌَّأس  ِٔع  حٌٌٛي  ٌٗ ٚحًح   ٓزك  ِخء   ) 

  (حٌَّحس  ِٔػض  حٌٌٛي 

 

         ٍٚحٖ حٌزوخٍٞ ٚ٘ٛ  ٠ز١ٓ  كخٌش ٗزٗ حٌٌٛي  ألر١ٗ حٚ حِٗ  ٚحٌؼٛحًِ 

حٚ ِخ ٠ّٔٝ  (حٌىَِِٚٛٓٛخص  )حٌٍٛحػ١ش حٌظٟ ٠لٍّٙخ وّخ فٟ ػٍُ حالؿٕش 

 رخٌـ١ٕخص  

 .                   ٌٖٚ٘ ٟ٘ ػ١ٍّش حٌوٍك ٚحٌظى٠ٛٓ 

 

 

 

*        *     *                             

 

                           

    

           ِّٚخ ال ٗه ف١ٗ  حْ هللا طؼخٌٝ هٍك ٌ٘ح حٌىْٛ  رـ١ّغ حكٛحٌٗ 

 :ٚحؿِحثٗ  الَِ  ِؼ١ٓ ٚلي  ر١ٕٗ هللا  طؼخٌٝ فٟ وظخرٗ حٌؼ٠ِِ ك١غ لخي 
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 (*ِٚخ هٍمٕخ  حٌّٔخء ٚحالٍٝ  ِٚخ  ر١ّٕٙخ  الػز١ٓ  ) 

 16\ حالٔز١خء 

 

 :ٚلخي هللا طؼخٌٝ

ِخ ح٠ٍي ُِٕٙ ِٓ ٍُق ِٚخ * ِٚخ هٍمض حٌـٓ ٚحالْٔ  حال ١ٌؼزيْٚ    )

 (*ح٠ٍي  حْ  ٠طؼّْٛ 

  56ٚ57\  ٍٓٛس حٌٌح٠ٍخص  حال٠ظخْ 

 

      ٚٓزذ حٌوٍك وخْ ١َِٚ٘خ  فمي  ر١ٓ هللا طؼخٌٝ  حٔٗ ِخ هٍك حٌـٓ 

ٚحالْٔ حال ٌؼزخىطٗ ٚحال١ٜٔخع  ألٚحَِٖ  ٚوؤْ  ٌ٘ح حٌىْٛ  ِٔوَ  ٌويِش 

ٌ٘ح حالٔٔخْ حٚ الؿً ًٌه   فٙٛ ِوظخٍ ِٓ ر١ٓ  وً حٔٛحع حٌّوٍٛلخص 

حٌى١ٔٛش  ِٚف٠ً ػ١ٍٙخ ٚحٌىً ٠يهً فٟ هيِظٗ  ٌٖٚ٘ كم١مش ح لَ٘خ حٌمَحْ 

 :حٌى٠َُ

 

حْ ٍرىُ  حٌٌٞ هٍك  حٌّٔٛحص  ٚحالٍٝ  فٟ  ٓظش ح٠خَ  ػُ حٓظٜٛ   )      

ِخ ِٓ  ٗف١غ  حال ِٓ  رؼي  حًٔٗ  ًٌىُ  هللا  ٍرىُ  .ػٍٝ حٌؼَٕ  ٠يرَ حالَِ 

ح١ٌٗ  َِؿؼىُ  ؿ١ّؼخ  ٚػي  هللا  كمخ  حٔٗ  ٠زيأ  * فخػزيٖٚ  حفال  طٌوَْٚ  

  (... * حٌوٍك  ػُ ٠ؼ١يٖ 

  4 3ٚ\  ٍٓٛس  ٠ْٛٔ 

 

 : ٚلخي هللا طؼخٌٝ 

هٍك حالٔٔخْ * هٍك حٌّٔٛحص ٚحالٍٝ  رخٌلك طؼخٌٝ ػّخ ٠َ٘وْٛ  )  

ٚحالٔؼخَ هٍمٙخ ٌىُ  ف١ٙخ ىفت ِٕٚخفغ * ِٓ ٔطفش  فخًح  ٘ٛ ه١ُٜ ِز١ٓ 

ٚطلًّ * ٌٚىُ ف١ٙخ ؿّخي  ك١ٓ ط٠َلْٛ ٚك١ٓ طَٔكْٛ* ِٕٚٙخ طخوٍْٛ 

* حػمخٌىُ حٌٝ رٍي ٌُ طىٛٔٛح رخٌغ١ٗ حال ر٘ك حالٔفْ حْ ٍرىُ ٌَإٚف ٍك١ُ

ٚػٍٝ * ٚحٌو١ً ٚحٌزغخي  ٚحٌل١َّ ٌظَوزٛ٘خ ٠ُٕٚش ٠ٚوٍك ِخ ال طؼٍّْٛ 

ٚ٘ٛ حٌٌٞ حِٔي  *  هللا لٜي حٌٔز١ً  ِٕٚٙخ ؿخثَ  ٌٚٛٗخء ٌٙيحوُ حؿّؼ١ٓ 

٠ٕزض ٌىُ  رٗ * ِٓ حٌّٔخء ِخءح ٌىُ  ِٕٗ َٗحد  ِٕٚٗ ٗـَ ف١ٗ ط١ّْٔٛ 

حٌٍِع ٚح٠ٌِظْٛ  ٚحٌٕو١ً ٚحالػٕخد  ِٚٓ وً حٌؼَّحص  حْ فٟ ًٌه  ال٠ش  

ٚحٌٕـَٛ , ٚٓوَ ٌىُ ح١ًٌٍ ٚحٌٕٙخٍ  ٚحٌّْ٘ ٚحٌمَّ  *  ٌمَٛ  ٠ظفىَْٚ 

ِٚخ ًٍأ ٌىُ فٟ * ِٔوَحص رخَِٖ  حْ فٟ ًٌه ال٠خص  ٌمَٛ  ٠ؼمٍْٛ 

ٚ٘ٛ حٌٌٞ ٓوَ *  حالٍٝ ِوظٍفخ حٌٛحٔٗ  حْ فٟ ًٌه ال٠ش  ٌمَٛ ٠ٌوَْٚ 

حٌزلَ ٌظخوٍٛح ِٕٗ ٌلّخ ٠َ١خ  ٚطٔظوَؿٛح ك١ٍش طٍزٔٛٔٙخ  ٚطَٜ حٌفٍه 



 

 24 

ٚحٌمٝ فٟ حالٍٝ * ِٛحهَ ف١ٗ ٌٚظزظغٛح ِٓ ف٠ٍٗ ٌٚؼٍىُ ط٘ىَْٚ 

ٚػالِخص رخٌٕـُ * ٍٚحٟٓ  حْ ط١ّي  رىُ  ٚحٔٙخٍح  ٚٓزال ٌؼٍىُ طٙظيْٚ 

 (*حفّٓ  ٠وٍك وّٓ ال ٠وٍك  حفال طٌوَْٚ * ُ٘  ٠ٙظيْٚ 

 17- 3\  حٌٕلً  حال٠خص 

 

 :  ٚلخي هللا طؼخٌٝ 

هللا حٌٌٞ  ٓوٌَىُ حٌزلَ  ٌظـَٞ حٌفٍه ف١ٗ رخَِٖ  ٌٚظزظغٛح ِٓ ف٠ٍٗ  ) 

ٚٓوٌَىُ ِخ فٟ حٌّٔٛحص ِٚخ فٟ حالٍٝ ؿ١ّؼخ ِٕٗ  *  ٌٚؼٍىُ ط٘ىَْٚ 

  (*حْ فٟ ًٌه ال٠خص ٌمَٛ ٠ظفىَْٚ 

 12ٚ13 ٍٓٛس حٌـخػ١ش 

 

          ٌٚ٘ح غ١ٞ  ِٓ  ف١ٞ  ِّخ ًوَٖ  هللا  طؼخٌٝ  فٟ حٌمَحْ  حٌى٠َُ  

ٚلي  ف٠ٍٗ  هللا  طؼخٌٝ ػٍٝ  ؿ١ّغ . رخٔٗ  هٍمٗ ٚٓوَٖ ٌٌٙح حالٔٔخْ 

ِوٍٛلخطٗ  ٚوً ٗوٚ ؿؼً ٌٗ ػَّح ٠ٕظٟٙ ِٕٗ  فٟ ٌلظش ِٛطٗ  ٚؿؼً 

ٌٗ حٌّٔغ ٚحٌزَٜ ٚحٌفئحى ٚحٌفىَ ١ٌفُٙ ِخ ٠ـَٞ كٌٛٗ ِٚخ  ٠ؼًّ ِٓ  

َٗ حٚ ه١َ فخًح حٔظٙٝ حؿٍٗ  لزٞ  رخؿٍٗ حٌٌٞ  ال ٠ظميَ ٚال  ٠ظخهَ ًٌٚه 

 .روَٚؽ  حٌَٚف ِٓ حٌـٔي 

 

 :لخي هللا طؼخٌٝ 

ٌٚىً حِش  حؿً  فخًح ؿخء  حؿٍُٙ  ال ٠ٔظؤهَْٚ  ٓخػش  ٚال    )     

 (٠ٔظميِْٛ  

 34\        حالػَحف  حال٠ش 

                                                       

      ٚؿؼً ٌٌٙح حٌوٍك  حؿال ٠مزٞ رٗ  ٌظؼٛى ٍٚكٗ حٌٝ رخٍثٙخ  ٚؿؼً ٌٗ  

أٞ ك١خس حهَٜ  رؼي ٌٖ٘ حٌل١خس حٌي١ٔخ  ٠ؼٛى حٌَّء  . ِؼخىح  ِٓ  رؼي حٌّٛص 

 .ف١ٙخ حٌٝ حٌل١خس  حالهَس ٚحٌظٟ ال طفٕٝ ٚال طٕظٟٙ

 

 : لخي هللا طؼخٌٝ 

ٚلً حػٍّٛح  ف١َٜٔ هللا ػٍّىُ  ٌٍٚٓٛٗ ٚحٌّئِْٕٛ  ٚ ٓظَىْٚ حٌٝ    )

 (*ػخٌُ حٌغ١ذ ٚحٌ٘ٙخىس  ف١ٕزجىُ  رّخ  وٕظُ طؼٍّْٛ 

 105\     حٌظٛرش 
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********************                         
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 حالٔٔخْ ر١ٓ ٠يٞ حٌّٛص -                د

 

 
 

 رٔـــــــــــــــُ هللا حٌَكّٓ حٌَك١ُ
 

 

        حالٔٔخْ  طٕظٟٙ ك١خطٗ حٚ ٔٙخ٠ظٗ رخٌّٛص  حٚ رخٔظِحع حٌَٚف  ِٓ 

ٌٖ٘ حٌَٚف حٌظٟ حٚىػض فٟ  ؿٔيٖ ٚ٘ٛ حرٓ حٍرؼش  حَٗٙ ؿ١ٕٕخ  , حٌـٔي 

طظٍزٔٗ  فظليع حٌل١خس  ؿَحء ٌ٘ح   فٟ رطٓ حِٗ  ٌظّظِؽ فٟ  ؿٔيٖ حٚ

حٌظٍزْ  ك١غ وخْ  حٌـٔي ىٚٔٙخ  ؿؼش ٘خِيس  حِٚـَى  وخثٓ ٠٘غً فَحغخ 

وّخ  ٠ىْٛ كخي حٌـٔي  ػٕي  ٍٓذ حٌَٚف ِٕٗ ػٕي ِٛطٗ  . فٟ ٍكُ حِٗ 

ف١ظالٗٝ حً طؤوٍٗ  حٌي٠يحْ ٌٖٚ٘  حٌي٠يحْ طوَؽ ِٓ ؿٔيٖ فظؼًّ ػٍٝ 

طفٔن ؿٔيٖ  ف١ظلٛي  ؿٔيٖ حٌٝ حػيحى ٘خثٍش ِٓ حٌي٠يحْ  حٌظٟ طؼظخٕ 

ػٍٝ ؿٔيٖ فٟ لزَٖ  طلض حالٍٝ فخًح ٔفي حٌـٔي  ٚحٔظٙٝ  حوٍض حٌي٠يحْ 

رؼ٠ٙخ رؼ٠خ  ٠ٚؼٛى حٌَّء حٌٝ حالٍٝ  طَحرخ  ٌُٚ  ٠زك  ِٓ ؿٔي  

حالٔٔخْ  رؼي  ِٛطٗ  ١ٗجخ حال ػظ١ّش  ٛغ١َس  ىلش   فٟ  حٌٜغَ  حّٓخ٘خ   
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طمغ  فٟ ٔٙخ٠ش  حٌؼّٛى    (ػـذ حٌٌٔذ )حٌلز١ذ  حٌّٜطفٝ دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص  

 .ٟ٘  حٗزٗ  رخٌزٌٍس  ٌزم١ش  حال١ٗخء(حٓفٍٗ  )حٌفمَٞ ِٓ ؿٙش حٌؼـِ 

 

حٌظٟ حٚىػٙخ هللا طؼخٌٝ ف١ٗ ٌِٕ حٌٜغَ ٚ٘ٛ فٟ رطٓ -         حِخ  حٌَٚف 

 .ٌ٘ح حٌـَٛ٘ حٌؼـ١ذ حٌٌٞ ال ٠ؼَف حٌزَ٘ ػٕٗ ١ٗجخ - حِٗ

 : لخي هللا  طؼخٌٝ 

 

٠ٔخٌٛٔه   ػٓ  حٌَٚف   لً حٌَٚف   ِٓ  حَِ  ٍرٟ  ِٚخ  حٚط١ُ  ِٓ   )

 (*حٌؼٍُ  حال  ل١ٍال

 85\ ٍٓٛس حالَٓحء حال٠ش 

 

          فظفخٍق  حٌـٔي  حػٕخء  ػ١ٍّش  حٌّٛص  ٚطٕفًٜ ػٕٗ  ٟٚ٘  طلًّ 

رط١خطٙخ  حٚ ٔفلخطٙخ  وً ِخ ػٍّٗ ٌ٘ح  حٌَّء  فٟ ك١خطٗ  حالٌٚٝ حٌظٟ حٔظٙض 

رّٛطـٗ ٚروَٚؽ حٌَٚف ِٓ ؿٔيٖ  ٚال طٕفه  ػٕٙخ  ٌٖ٘  حالػّخي  حٚ 

حالُٚحٍ حال  فٟ  ٠َٛ  حٌزؼـغ  حٚ حٌٍٕ٘ٛ  ٌٚ٘ح ح١ٌَٛ ٘ٛ ٠َٛ حٌـِحء  حٚ 

 .ح١ٌَٛ حالهَ ٚوؼَص حّٓخإٖ  ٚطؼيىص فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ فٟ ح٠خص وؼ١َس 

 

حٌم١خِش  ٌ٘ح ح١ٌَٛ حٌؼظ١ُ  ٠زيأ  ِٓ   ٓخػش  ِٛص حٌزَ٘ حٚ            ف١َٛ

ٌلظش  هَٚؽ  حٌَٚف  ِٓ حٌـٔي  ٠ٚزمٝ  فٟ حٌزَُم  حٌٝ  ٠َٛ  ٠زؼؼْٛ  

حٌم١خِش  )حٚ ٠َٛ حٌلٔخد  ٚىهٌٛٗ  حٌـٕش  حٚ حٌٕخٍ ٌٚ٘ح  حٌّٛػي  ٠ّٔٝ 

ٚ٘ٛ  ٠زيأ  ِٓ  ِٛص  حٌَّء  ٚٓئحي حٌمزَ حٚ  حٔظمخي ٍٚكٗ  (حٌٜغَٜ 

 .حٌٝ حٌؼخٌُ  حالهَ فٟ ػخٌُ  حٌزَُم 

 

 (٠َٛ حٌم١خِش فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ   )  الكع  وظخرٟ 

 

           حً  طزمٝ حٌَٚف ِؼٍمش  ر١ٓ حٌّٛص حالٚي  ٚحٌل١خس حالهَٜ ٌل١ٓ 

ٚل١ً حْ حالٍٚحف  فٟ حالؿٔخى  حٌّئِٕش  حٚ . حٌزؼغ ٚحٌٍٕ٘ٛ َِس حهَٜ 

حٌٜخٌلش  طىْٛ  فٟ ػٛحٌُ ػ٠ٍٛش ٚحالٍٚحف  فٟ  حالؿٔخى حٌىخفَس  حٚ 

حٌَّ٘وش   حٚ غ١َ  حٌّئِٕش  طىْٛ فٟ حٌؼٛحٌُ  حٌٔف١ٍش  كظٝ ٠ل١ٓ  ٠َٛ   

حٌم١خِش حٌىزَٜ حٌٌٞ ف١ٗ طزيي حالٍٝ غ١َ حالٍٝ  ٚحٌّٔٛحص  ٚطليع  

حٌّؼـِحص حٌىزَٜ  ٠ٚظٍمٝ  وً  حٔٔخْ  ؿِحءٖ حٌؼخىي  ف١ـي  وً  ه١َ حٚ  

 .َٗ ِل٠َح 
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 الكك  رخٌل١خس  حٌي١ٔخ  ال ِلخٌش ٚلض ِليى  ٌٚ٘ح ٘ٛ   حٌفٕخء          ان

 :  ح١ٌَٛ حٌؼظ١ُ ِٚٓ  ٛفخص ٌ٘ح ح١ٌَٛ 

 : لخي هللا طؼخٌٝ 

 

٠َٛ *  ٠خح٠ٙخ حٌٕخّ حطمٛح ٍرىُ حْ ٌٌُِش  حٌٔخػش  ٗت  ػظ١ُ    )   

طَٚٔٙخ  طًٌ٘ وً َِٟؼش  ػّخ حٍٟؼض  ٚط٠غ  وً ًحص كًّ  كٍّٙخ  

   (*ٚطَٜ حٌٕخّ ٓىخٍٜ ِٚخ ُ٘ رٔىخٍٜ  ٌٚىٓ ػٌحد هللا ٗي٠ي 

 1ٚ2  ٍٓٛس حٌلؾ حال٠خص 

 

رّخ ف١ٗ ٚؿؼً حٓزخد ٔٙخ٠ظٗ ف١ٗ  فمي ػزض  حْ             هٍك  هللا حٌىْٛ 

كم١مش  ح ِىخ١ٔش  ٚؿٛى ٌ٘ح حٌؼخٌُ حٌٙخثً ٟ٘ حٌلَحٍس   فىّخ  وخٔض حٌلَحٍس 

حٓخّ حٌوٍك  حالٚي  ٚٚؿٛى  وً ِٛؿٛى  وّخ  ر١ٕض ٓخرمخ  ٚؿيص ح٠٠خ 

حٔٙخ  حٓخّ فٕخء ٌ٘ح حٌؼخٌُ ك١غ حٔٙخ طٕظمً ِٓ  ٚؿٛى كَحٍٞ حٌٝ ٚؿٛى   

كَحٍٞ حهَ  ٚحٓظَّحٍ ٌٖ٘ حٌؼ١ٍّش   ١ٓظَطذ   ػ١ٍٙخ  حْ طظٔخٜٚ كَحٍس 

ؿ١ّغ حال١ٗخء  ٚػٕي  ًٌه ال  طزمٝ ح٠ش  ١خلش  ٌٍظفخػً  ٚطٕظٟٙ حٌؼ١ٍّخص 

ٚػٕي٘خ طٕظٟٙ حٌل١خس  ٠ٚؼُ ٌ٘ح  (حٌطز١ؼ١ش )حٌى١ّ١خث١ش  ٚحٌف٠ِ١خث١ش  حٚ 

 .حٌىْٛ حٌفٕخء  

 

        فخالٔٔخْ ٚحٌل١ٛحْ  ٚحٌٕزخص  طلًّ حٓزخد فٕخثٙخ فٟ ىحهٍٙخ ٚٔلٓ 

حً  َٔح٘خ  لطؼخ  ؿِءح ِٓ ٌ٘ح  حٌؼخٌُ فٟٙ ؿِء ِٓ ػ١ٍّش  حٌفٕخء حٌىزَٜ  

ٚوٌٌه حٌِالُي ٚحٌزَحو١ٓ  ٚكيٚػٙخ  حٌّٔظَّ ك١غ  طيَِ ِئخ ٚلَٜ  

 .وز١َس  ِٚٔخكخص ٗخٓؼش  ِٓ ٌ٘ح حٌىْٛ  ٚطغ١َ  ِؼخٌّٗ 

 

            ٚلزً ٌٖ٘  حالٍِٛ  طليع حٍِٛ حهَٜ ٟ٘ ػالِخص ٌليٚع ٠َٛ 

حٌم١خِش  حٚ  حَٗح١  حٌٔخػش  ٟٚ٘  وؼ١َس  طفٕٓ  حٌىظخد ٚػٍّخء حٌي٠ٓ 

ٚػٍّخء حٌطز١ؼش  ٚحٌفٍه  فٟ طىؼ١َ٘خ  ٚطؼيحى٘خ  حال حٟٔ ٓخًوَ  رؼ٠ٙخ 

ٚحّ٘ٙخ  ٚحٌظٟ لي  ٍٚىص  فٟ حكخى٠غ حٌٕزٟ  دمحم ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ  ٍُٚٓ 

 :ٚػٍٝ ٌٔخٔٗ  ٛل١لش   

 

 : لخي حٌَٓٛي حٌى٠َُ ملسو هيلع هللا ىلص -1

  

الطمَٛ حٌٔخػش كظٝ طمظظً فجظخْ ػظ١ّظخْ ٚطىْٛ ر١ّٕٙخ ِمظٍش  )

 (ػظ١ّش ٚىػٛحّ٘خ ٚحكيس
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 ٟٚ٘ حٗخٍس حٌٝ حٌلَٚد حٌظٟ ٚلؼض ر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ ٚحٌّٚٙخ ِخٚلؼض  

 ر١َٛ  ٛف١ٓ 

 

 :  لخي حٌَٓٛي حٌى٠َُ ملسو هيلع هللا ىلص -2

الطمَٛ حٌٔخػش كظٝ طوَؽ ٔخٍ ِٓ حٍٝ حٌلـخُ ط٠ٟء حػٕخق حالرً  ) 

 .ٚرَٜٜ ِي٠ٕش فٟ حٌ٘خَ  (رزَٜٜ 

 

 :ٚلخي ملسو هيلع هللا ىلص -3

الطمَٛ حٌٔخػش كظٝ ٠ىؼَ حٌَٙؽ لخٌٛح ِٚخ حٌَٙؽ ٠خٍٓٛي هللا  لخي  ) 

 حٌمظً  حٌمظً 
 

 :ٚلخي ملسو هيلع هللا ىلص -4

ال طمَٛ حٌٔخػش كظٝ ٠ٕلَٔ حٌفَحص ػٓ ؿزً ِٓ ً٘ذ   ٠مظظً حٌٕخّ  )

 .(ػ١ٍٗ 

 

 :ٚلخي ملسو هيلع هللا ىلص  -5

ال طمَٛ حٌٔخػش كظٝ ط٠طَد أ١ٌخص ٔٔخء ىّٚ كٛي  ًٞ حٌوٍٜش  )

طزخٌش  )ٚوخٔض ٌٖ٘  ّٕٛخ  طؼزي٘خ  لز١ٍش  ىّٚ فٟ حٌـخ١ٍ٘ش د ِٕطمش  

 .فٟ حٌـ٠َِس حٌؼَر١ش (

ٚ٘ٛ حالَٗحن رخهلل طؼخٌٝ حٚػٛىس ح١ٌٍّّٔٓ ٌو٢ٍ  حال٠ّخْ رخٌَ٘ن  ٚلي 

 :لخي طؼخٌٝ 

 (ِٚخ ٠ئِٓ حوؼَُ٘ رخهلل حال ُٚ٘ َِ٘وْٛ  )

 106\ ٍٓٛس  ٠ٛٓف حال٠ش 
 

 :ٚلخي ملسو هيلع هللا ىلص -6

 (ال طمَٛ حٌٔخػش كظٝ ٠وَؽ ٍؿً ِٓ للطخْ ٠ٔٛق حٌٕخّ رؼٜخٖ   )
 

 :ٚلخي ٍٛٝ  هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ -7

ال طمَٛ  حٌٔخػش  كظٝ   ٠مخطً حٌٍّّْٔٛ  ح١ٌٙٛى ف١مظٍُٙ حٌٍّّْٔٛ  )

كظٝ  ٠وظزٟء ح١ٌٙٛىٞ  ٍٚحء حٌلـَ ٚحٌ٘ـَ ف١مٛي حٌلـَ حٚ حٌ٘ـَ  

٠خٍُِٔ  ٠خػزي هللا ٌ٘ح ٠ٙٛىٞ فظؼخي  فخلظٍٗ  حال  حٌغَلي فخٔٗ ِٓ 

 (ٗـَح١ٌٙٛى 
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ٚفٟ ٌ٘ح حٌلي٠غ ر٘خٍس  رخٓظؼخىس  ر١ض حٌّميّ ِٓ ح٠يٞ ح١ٌٙٛى َِس 

حهَٜ ٚلي حٗخٍص حٌّٜخىٍ حْ ح١ٌٙٛى حهٌٚح رظىؼ١َ  ٍُحػش  ٗـَ  

 حٌغَلي  فٟ فٍٔط١ٓ فٟ حٌٛلض حٌلخَٟ
 

 :ٚلخي ملسو هيلع هللا ىلص -8

  (هللا  هللا  )ال طمَٛ حٌٔخػش  ٚػٍٝ حالٍٝ  ِٓ ٠مٛي  )

 (ال  حٌٗ  حال  هللا   ): ٚل١ً  ِٓ ٠مٛي 
 

 :ٚلخي ملسو هيلع هللا ىلص ح٠٠خ  -9

رخىٍٚح رخالػّخي فظٕخ ومطغ ح١ًٌٍ حٌّظٍُ ٠ٜزق حٌَؿً ِئِٕخ  ٠ّٟٚٔ    )

وخفَح  ٠ٜٚزق وخفَح ٠ّٟٚٔ ِئِٕخ  ٠ٜٚزق وخفَح ٠ز١غ ى٠ٕٗ رؼَٝ 

 -(ِٓ حٌي١ٔخ 

 

 :ٚلخي ٍٛٝ ػ١ٍٗ ٍُٚٓ- 10

 (ال طمَٛ حٌٔخػش حال  ػٍٝ َٗحٍ حٌٕخّ  )

 

 :ٚلخي ملسو هيلع هللا ىلص - 11

ال طمَٛ حٌٔخػش  كظٝ  ططٍغ  حٌّْ٘ ِٓ ِغَرٙخ فخًح ١ٍؼض فَآ٘خ  )

ال ٠ٕفغ  ٔفٔخ  ح٠ّخٔٙخ  ٌُ  طىٓ حِٕض  ِٓ  ):حٌٕخّ حؿّؼْٛ  فٌٌه ك١ٓ 

 ((لزً حٚ ؤزض  فٟ ح٠ّخٔٙخ  ه١َح 

 :ٌٚ٘ح حٌلي٠غ ِٜيحق ٌال٠ش حٌى٠َّش

 

ً٘ ٠ٕظَْٚ  حال حْ طخط١ُٙ حٌّالثىش  حٚ ٠خطٟ ٍره  ح٠ٚخطٟ رؼٞ ح٠خص  )

٠َٛ ٠خطٟ رؼٞ ح٠خص ٍره ال ٠ٕفغ ٔفٔخ ح٠ّخٔٙخ ٌُ طىٓ حِٕض ِٓ , ٍره 

 (لزً حٚؤزض فٟ ح٠ّخٔٙخ  ه١َح 

 58\ٍٓٛس حالٔؼخَ حال٠ش 

 

 :لخي ملسو هيلع هللا ىلص ح٠٠خ -12

ف١ِٕي . الطِحي ١خثفش ِٓ حِظٟ ٠مخطٍْٛ ظخ٠َ٘ٓ حٌٝ ٠َٛ حٌم١خِش  )

ال  حْ  ) :ف١مٛي ػ١ٔٝ    ( ًٛ ٌٕخ (ػ١ٔٝ  حرٓ ٠َُِ ف١مٛي ح١َُِ٘

 (رؼ٠ىُ  ػٍٝ حَِحء طىَِش هللا ٌٖ٘ حالِش 

 

 :ٚلخي ملسو هيلع هللا ىلص  فٟ ٚلض حٚ ِيس  ل١خِٙخ - 13
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-   ٟٚ٘ حٌٕخلش ًحص حٌٍزٓ –طمَٛ حٌٔخػش ٚحٌَؿً ٠لٍذ حٌٍملش     )

فّخ ٠ًٜ  حالٔخء حٌٝ ف١ٗ كظٝ طمَٛ  ٚحٌَؿالْ  ٠ظزخ٠ؼخْ  حٌؼٛد  فّخ  

 (٠ظزخ٠ؼخٔٗ كظٝ طمَٛ  ٚحٌَؿً  ١ٍٛ٠ فٟ كٟٛٗ فّخ ٠ٜيٍ كظٝ طمَٛ 

 

 :ٚلخي ملسو هيلع هللا ىلص  -14

حْ هللا ٠زؼغ ِٓ ح١ٌّٓ ٠ٍلخ أ١ٌٓ ِٓ حٌل٠ََ فال طيع حكيح فٟ لٍزٗ   )

 (ِؼمخي كزش ِٓ ح٠ّٔخْ حال لز٠ظٗ -   لخي حرٛ ػٍمّش –

 

: لخي ٍٓٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص -15

 

اًح حلظَد حٌِِخْ ـ أٞ حلظَرٕخ ِٓ ل١خَ حٌٔخػش ـ وؼَ ٌزْ حٌط١خٌٔش،  ))

ٚوؼَص حٌظـخٍس، ٚوؼَ حٌّخي، ٚػظُ ٍد حٌّخي رّخٌٗ، ٚوؼَص حٌفخك٘ش، 

ٚوخٔض اِخٍس حٌٜز١خْ، ٚوؼَس حٌٕٔخء، ١ٚفف فٟ حٌّى١خي ـ وؼَس حٌٕٔخء 

فٟ حألِخوٓ حٌؼخِش، فٟ وً ِىخْ، فٟ وً ٚلض، فٟ وً ٠َ١ك، فٟ وً 

ٓٛق ـ ٠َٚرٟ حٌَؿً ؿَٚحً ه١َ ِٓ أْ ٠َرٟ ٌٚيحً، ٚال ٠ٛلَ وز١َ، ٚال 

٠َكُ ٛغ١َ، ٠ٚىؼَ أٚالى حٌِٔخ، كظٝ اْ حٌَؿً ١ٌغ٘ٝ حٌَّأس ػٍٝ 

لخٍػش حٌط٠َك، ٠ٍٚزْٔٛ ؿٍٛى ح٠ٌؤْ ـ حٌيرٍِٛخ١ٓش ـ ػٍٝ لٍٛد 

حٌٌثخد أِؼٍُٙ فٟ ًٌه حٌِِخْ، حٌّيح٘ٓ ٠زيٚ ٌزمخً، ًٚو١خً، ٚك١ٜفخً، 

( (ٚػٕيٖ كىّش، حٌّيح٘ٓ حٌٌٞ ٠ز١غ ى٠ٕٗ ِٓ أؿً ى١ٔخٖ 

 

: ٠ٚمٛي ػ١ٍٗ حٌٜالس ٚحٌٔالَ  -16

٠خ ٍٓٛي هللا، ِٚخ هّْ روّْ ؟  : هّْ روّْ، ل١ً ))

ِٚخ ٔمٞ لَٛ حٌؼٙي ـ ػٙيُ٘ ِغ هللا ـ اال ٢ٍٓ هللا ػ١ٍُٙ ػيُٚ٘، : لخي

ِٚخ كىّٛح رغ١َ ِخ أِٔي هللا اال ف٘خ حٌفمَ ف١ُٙ، ٚال ِٕؼٛح حٌِوخس اال 

كزْ ػُٕٙ حٌمطَ، ٚال ١ففٛح حٌّى١خي اال كزْ ػُٕٙ حٌٕزخص ٚأهٌٚح 

( (رخ١ٌٕٔٓ 

 

 :   ٚلخي  حٌلز١ذ حٌّٜطفٝ  ملسو هيلع هللا ىلص-17
 
 (ال تقوم االساعة حتى  يكون اسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع   )
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     :حديث الثامن  

ُّٟد ٍٛٝ هللا  ٚ-18 سَ، لَخَي لَخَي حٌَّٕزِ ََ ٠ْ ََ ُ٘ ْٓ حَرِٟ  َػ

 : ػ١ٍٗ ٍُٚٓ 

 

ُي، ) ُِ الَ َِّ ََ حٌ طَْىؼُ َٚ  ،ُُ ٍْ ِؼ ٌْ َٞ ح َّٔخَػشُ َكظَّٝ ٠ُْمزَ َُ حٌ  الَ طَمُٛ

ُؽ ـ  َْ َٙ ٌْ ََ ح ٠َْىؼُ َٚ  ، ُٓ ِفظَ ٌْ ََ ح َٙ طَْظ َٚ  ، ُْ خ َِ َِّ َد حٌ ٍَ ٠َظَمَخ َٚ
 ُٞ خُي ف١ََِف١ َّ ٌْ ُُ ح ََ ف١ُِى ًُ ـ َكظَّٝ ٠َْىؼُ ٌْمَظْ ًُ ح ٌْمَظْ َٛ ح ْ٘ َٚ )  .  

 
 

ٍٟٟ هللا -فٟ حٌلي٠غ حٌٌٞ ٍٚحٖ ػزي هللا رٓ ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ - 19

: لخي ٍٓٛي هللا ٍّٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُّٚٓ: ك١غ لخي- ػّٕٙخ

 

 ( ، ًٝ ُٟل حرَِّش  ِْ ِٓ ِغَرِٙخ، ٚهَُٚؽ حٌيَّ َّّ٘ َي ح٠٢خِص ُهًَٚؿخ ١ٍُُٛع حٌ َّٚ َّْ أ ا

 َْ وخ َٚ  ِ َُّ لخَي ػزُي َّللاَّ ٘خ، ػ َِ ًَ ٛخكزظِٙخ فخألُهَٜ ػٍٝ اػ ُّٙخ ِخ وخَٔض لز فؤ٠َّظُ

خ : ٠مَأُ حٌىظُذَ  ٌَِه أَّٔٙ غَرِٙخ؛ ًٚ َِ  ِٓ ِْ َّّ٘ ُّٓد أٚال٘خ هَٚؿخً ١ٍَٛع حٌ ٚأظ

َْ ٌَٙخ فٟ  ًِ ُ ؿٛعِ، فؤ َُّد يص ٚحٓظؤًََٔض فٟ حٌ ـَ ِٕ فٔ رض أطَض طلَض حٌؼََ ََ خ غ وٍَّّ

ًُ، أطَض  ِ أْ ططٍَُغ ِٓ ِغَرِٙخ فؼٍََض وّخ وخَٔض طفؼ ؿٛعِ، كظَّٝ اًح رَيح َّللَّ َُّد حٌ

 َُّ ىَّ ػ١ٍٙخ ٌٟٗء، ػ ََ ؿٛعِ، فٍُ ٠ُ َُّد َٔـَيص فخٓظؤًٔض فٟ حٌ ِٕ ف طلَض حٌؼَ

ىُّد ػ١ٍَٙخ ٌٟٗء،  ََ ُْ فال ٠ُ َُّ طٔظؤً ىُّد ػ١ٍٙخ ٌٟٗء، ػ ََ ؿٛعِ فال ٠ُ َُّد ُْ فٟ حٌ طَٔظؤً

َْ ٌَٙخ فٟ  ًِ ُ ُ اْ أ ُ أْ ٠ٌََ٘ذ، َٚػَفض أَّٔٗ ًِ ِخ ٗخَء َّللاَّ َٓ ح١ٌٍَّ ِِ ََ٘ذ  كظَّٝ اًح ًَ

ِن حٌََّ٘ق لخٌَض ٍِ ؿٛعِ ٌُ طي َُّد ِّ كظَّٝ : حٌ َق، ِٓ ٌٟ رخٌَّٕخ َِ ٍِدّ ِخ أرؼَي حٌّ٘

ؿٛعِ، ف١مخُي ٌَٙخ َُّد ُ ١ٌٛق حٓظؤًَٔض فٟ حٌ ٍَ حألفُُك وؤَّٔٗ ىخِِٔه : اًح ٛخ َِ  ِٓ

غَرِٙخ َِ  ِٓ ِّ   .(...فخ١ٍُؼٟ، فطٍَؼَض ػٍٝ حٌَّٕخ

 

ّٟ - ٍٟٟ هللا ػٕٗ-ك٠ٌفٗ رٓ أ١ٓي ًٚوَ ػٓ -  20 ٍّٛٝ هللا ػ١ٍٗ -ػٓ حٌٕز

:  لخي- ٍُّٚٓ

 

َُ آ٠خصٍ )     ْ٘ َٓ ٠َي٠ْٙخ َػ َْ ر١ْ ُْ كظَّٝ ٠ىٛ خ ال طىٛ ٓ : فبَّٔٙ ِِ  ِْ َّّ٘ ١ٍُٛع حٌ

حرَّشُ، ُٚهَُٚؽ ٠ؤؿَٛؽ  َُ، ٚحٌيَّ ٠َ َِ  ُٓ ، ٚػ١ٔٝ ر ُْ َهخ خُي، ٚحٌيُّد رِٙخ، ٚحٌيَّؿَّ َِ غ َِ
ِد،  ََ ٌف رـ٠َِِس حٌؼ ْٔ ِد، َٚه َِ غ َّ ٌف رخٌ ْٔ ِق، َٚه َِ ٘ َّ ٌف رخٌ ْٔ ِٚؤؿَٛؽ، َٚه

ٓ ِٟٛغِ وٌح ِِ ُؽ  َُ ٌٍ طو َٔزُٗ؟ لخي: لخي. (ٚٔخ ًُ ِؼُٙ ك١ُغ لخٌٛح، : )أك طَم١

 َْ ٌٛ ِِ ُي ِؼُٙ ك١ُغ ٠ٕ ِِ   (ٚطٕ
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ٚلي ٠ٍٚض ٌٖ٘ حالكخى٠غ ح٠ٌَ٘فش فٟ حغٍذ وظذ حٌلي٠غ ح٠ٌَ٘ف  

 ِٕٚٙخ ٛل١ق حٌزوخٍٞ ٚٛل١ق ٍُِٔ  ٍٟٟ هللا ػّٕٙخ
 

 حِخ         فخالٔٔخْ  ٠ظٛفخٖ  هللا   طؼخٌٝ  فٟ   ك١خطٗ  حٌي١ٔخ  رؤ٠َِٓ

رخٌّٕخَ  ك١غ طٛفٝ  فظوٍي ٍٚف  حٌَّء  حٌٝ حٌَٕٛ  ػُ  طؼخى  حٌٝ ؿٔيٖ  

ػخ١ٔش  ػٕي حٓظ١مخٟٗ  ٚحِخ  رخٌّٛص  رؼي حالكظ٠خٍ  فظوَؽ  ِٓ حٌـٔي  

 :ٚال  طؼٛى ح١ٌٗ   ػخ١ٔش   لخي طؼخٌٝ

 

  هللا ٠ظٛفٝ حالٔفْ ك١ٓ ِٛطٙخ  ٚحٌظٟ ٌُ طّض فٟ ِٕخِٙخ ف١ّٔه حٌظٟ (

ل٠ٝ ػ١ٍٙخ حٌّٛص  ٠ًَٚٓ حالهَٜ حٌٝ حؿً ِّٔٝ  حْ فٟ ًٌه ال٠خص 

 (* ٌمَٛ ٠ظفىَْٚ 

 42  \ٍٓٛس حٌَِِ  حال٠ش 

 

ٚفٟ ٓخػش  حٔظِحع حٌَٚف ِٓ حٌـٔي  ٟٚ٘   ػ١ٍّش حالكظ٠خٍ حٚحٌِٕع   

 .٠ظز١ٓ   ١ز١ؼش  حٌَّء  ٚوٛٔٗ  ِئِٓ حٚ وخفَ

 

 :لخي هللا طؼخٌٝ

ٌٚٛ طَٜ حً   ٠ظٛفٝ ح٠ٌٌٓ  وفَٚح  حٌّالثىش  ٠٠َرْٛ   ٚؿُٛ٘ٙ    )

ٚحْ هللا * ٚحىرخٍُ٘  ًٚٚلٛح  ػٌحد حٌل٠َك  ًٌه  رّخ  ليِض  ح٠ي٠ىُ 

 (*١ٌْ  رظالَ  ٌٍؼز١ي

 50ٚ51\ ٍٓٛس  حالٔفخي  حال٠خص

 

ِٚٓ ٕ٘خ  ٠ظز١ٓ  ٌٛ طفلٚ حالٔٔخْ  فٟ   كخٌش  حٌِٕع  ٌٛؿي   فٟ  

ٚؿٙٗ  حٚ ظَٖٙ ػالِالص طيي ػٍٝ  حٔٗ  وخْ  وخفَح حٚ فخٓمخ  حٚ 

هخٍؿخ ػٓ كيٚى ١خػش  هللا طؼخٌٝ  حػخٍح  ِٚؼخٌُ  ٚحٟلش  ػٍٝ ٓلٕش  

ٚؿٙٗ  ٚ٘ٛ ِخ ٠يي ػٍٝ  طؼٌ ٠زٗ ػٕي هَٚؽ ٍٚكٗ ِٓ ؿٔيٖ ػٕي 

 .حٌّٛص 

 ٚلي  ٍٚى ػٓ حٌلز١ذ  حٌّٜطفٝ  ملسو هيلع هللا ىلص  ح٠٠خ  فمي ؿخء فٟ حالػَ حْ ًح 

 :حٌَٚف  حٌوز١غ  ِٓ حٌىخف٠َٓ ٚحٌّٕخفم١ٓ ِٚٓ ح١ٌُٙ فمخي  ملسو هيلع هللا ىلص 
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حْ حٌؼزي  حٌىخفَ  حًح وخْ فٟ حٔمطخع حٌي١ٔخ ٚحلزخي ِٓ حالهَس  ِٔي ح١ٌٗ  )

ِالثىش ٓٛى حٌٛؿٖٛ  ِؼُٙ حٌّٔٛف  ف١ـٍْٔٛ ِٕٗ ِي حٌزَٜ  ػُ ٠ـ١ت 

ح٠ظٙخ حٌٕفْ حٌوز١ؼش  : ٍِه حٌّٛص  كظٝ ٠ـٍْ ػٕي ٍحٓٗ  ف١مٛي

حهَؿٟ حٌٝ ٓو٢  هللا ٚغ٠زٗ  فظفَق فٟ ؿٔيٖ  ف١ٕظِػٙخ وّخ ٠ٕظِع 

 (حٌٔفٛى  ِٓ حٌٜٛف حٌّزٍٛي 

 

       ٌٚ٘ح  ى١ًٌ ػٍٝ حْ  هَٚؽ  حٌَٚف ِٓ ؿٔي حٌىخفَ ػٕي  ِٔٚػٙخ  

ال طوَؽ  حال رٜؼٛرش  ٗــــي٠يس  ك١غ  طفَق  فٟ  ؿٔــيٖ  ٌٖٚ٘ كخٌش  

حٍٛٙخ  حٌفِع   ٚحٌوٛف  ٚ وخٔٙخ   طلخٚي حٌَٙد ػٕي   ّٓخػٙخ   رٌٙح 

 . حالَِ  فظوَؽ َِغّش  ٚرخالوَحٖ  ٚحٌ٘يس     

 

  حِخ ٍٚف حٌّئِٓ  فظوَؽ رَفك   ٚ٘يٚء  ٚفٟ ًٌه لخي حٌلز١ذ 

 :حٌّٜطفٝ  ٍٛٝ  هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ 

 

حْ حٌؼزي حٌّئِٓ  حًح وخْ فٟ حٔمطخع ِٓ حٌي١ٔخ  ٚحلزخي  ِٓ حالهَس    )

ِٔي ح١ٌٗ   ِالثىش  ِٓ حٌّٔخء  ر١ٞ حٌٛؿٖٛ  وؤْ  ٚؿُٛ٘ٙ حٌّْ٘  

ِؼُٙ  وفٓ  ِٓ حوفخْ حٌـٕش  ٚك١ٕٛ   ِٓ  ك١ٕٛ  حٌـٕش   كظٝ 

٠ـٍٔٛح ِٕٗ  ِي  حٌزَٜ  ٠ٚـ١ت  ٍِه  حٌّٛص  كظٝ ٠ـٍْ ػٕي ٍحٓٗ  

-ح٠ظٙخ حٌَٚف حٌط١زش حهَؿٟ  حٌٝ ِغفَس ِٓ هللا  ٍٟٚٛحْ :    - ف١مٛي

  (فظ١ًٔ  وّخ ط١ًٔ حٌمطَس ِٓ حٌٔمخء  .. فظوَؽ . 

 

         فخٌّٛص ٘ٛ حٌلي  حٌفخًٛ  ر١ٓ حٌل١خس  حالٌٚٝ  ٚر١ٓ حٌل١خس 

حالهَس  ٚحٚي  ِٕخُي حٌّٛص ٘ٛ حٌمزَ ّٟٚٓ  ٌ٘ح  حٌل١ِ حٌٌٞ  ٠ىْٛ  

ِىخٔخ  ٌّٛحٍحس ؿٔي  حالٔٔخْ فٟ حالٍٝ رؼي حٔفٜخي حٌَٚف  ِٕٗ  حٚ 

ِفخٍلظٙخ  ٌٍـٔي  لزَح  ٌٍظغ١ٍذ  فخوؼَ حٌٕخّ طمزَ  فٟ كفَس  فٟ 

٠ًّٚ٘  حٌمزَ  ؿٛف  حٌلٛص حٚ    (حٌمزَ )حالٍٝ  ٌٚ٘ح ِخ ٠ّٔٝ 

ؿٛف حٌزلَ حٚ  كٛحًٛ حٌط١َ  حٚ حٞ ١ٗت  ف١ٗ  ٠ٔغ  ؿٔي  حالٔٔخْ   

فٙٛ  حهَ ِٕخُي حالٔٔخْ  فٟ .  رؼي  ِٛطٗ  حٚ ػٕي هَٚؽ حٌَٚف ِٕٗ 

فخٌمزَ  ّٟٓ  لزَح  . حٌل١خس  حٌي١ٔخ   ٚحٚي ِٕخٌُٗ ِٓ حٌل١خس  حالهَس 

الكظٛحثٗ ػٍٝ ؿٔي  حالٔٔخْ   رؼي  ِٛطٗ  ٚ٘ٛ  فٟ حالغٍذ  ٠ىْٛ  فٟ 

 .كفَس ىحهً  حالٍٝ   فٙٛ حًْ  ّٟٓ  لزَح  رٜفظٗ  حٌظغ١ٍز١ش  
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           ٚلي رلؼض  فٟ حٌّٜلف ح٠ٌَ٘ف ػٓ حال٠خص حٌظٟ طظليع ػٓ 

ػٛحد حال ٔٔخْ ِخ رؼي حٌّٛص ٚػمخرٗ  فٛؿيطٙخ وؼ١َس  وؼ١َس  ٚوٌٌه فٟ 

 .حكخى٠غ حٌلز١ذ حٌّٜطفٝ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

حٌمزَ حِخ حْ ٠ىْٛ  ٍٟٚش ِٓ ٠ٍخٝ حٌـٕش  حٚ كفَس  ِٓ )          ف

  (كفَ حٌٕخٍ 

 

فخًح هَؿض ٍٚف  حالٔٔخْ .          وّخ حهزَحٌلز١ذ حٌّٜطفٝ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

.  ِٓ ؿٔيٖ  ٚطلٛي  ؿٔيٖ  حٌٝ  ؿؼش  ٘خِيس ال كَحن ف١ٙخ  ٚال ك١خس 

فخالٔٔخْ ٍرّخ ٠ؼَف ػٓ  ٔفٔٗ  لزً  ِٛطٗ  حٔٗ ِئِٓ حٚ وخفَ  ِٓ 

هالي ٍإٜ ِٕخ ١ِش لي  طؤط١ٗ   ف١َٜ  ٔفٔٗ  فٟ  ٔؼ١ُ  ِم١ُ  ف١فَف  رٗ  

ٚطَٔ  ٔفٔٗ  ٚال  ٠ٕمطغ  ػٕٗ  حال  رخالٓظ١مخظ   حٚ ٠َٜ ٔفٔٗ  فٟ 

 .ػٌحد  ٗي٠ي  ٚهللا طؼخٌٝ حػٍُ  

 

       فخٌّئِٓ  رؼي   حْ   طمزٞ  ٍٚكٗ  وّخ حٍٓفٕخ  ٠مٛي حٌلز١ذ 

 .: حٌّٜطفٝ دمحم ٍٛٝ  هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ 

 

حْ ٍِه حٌّٛص حًح حهٌ  ٍٚف  حٌؼزي  حٌّئِٓ  ٌُ  طيػٙخ  حٌّالثىش     )

فٟ ٠ي ٍِه  حٌّٛص  ١َفش ػ١ٓ  كظٝ  ٠ؤهٌٚ٘خ  ٠٠ٚؼٛ٘خ  فٟ  ًٌه 

٠ٚوَؽ  ِٕٗ  وؤ ١١ذ  _   ٚ٘ٛ ِخ حَٗٔخ ح١ٌٗ  –حٌىفٓ  ًٌٚه  حٌل١ٕٛ 

 (ٔفلش ِٔه ٚؿيص ػٍٝ ٚؿٗ حالٍٝ 

 

 :   ػُ لخي ٍٛٛحص هللا ػ١ٍٗ ٚٓالِٗ

 

:  ف١ٜؼيْٚ  رٙخ  فال  ٠َّْٚ ػٍٝ ِأل  ِٓ  حٌّالثىش   حال لخٌٛح  )       

فالْ حرٓ فالْ   رخكٔٓ حّٓخثٗ  : ِخ ٌ٘ح حٌَٚف  حٌط١ذ ؟؟  ف١مٌْٛٛ 

حٌظٟ وخْ ٠ّٔٝ  رٙخ  فٟ حٌي١ٔخ  كظٝ ٠ٕظٙٛح رٙخ   حٌٝ  حٌّٔخء  حٌي١ٔخ    

ف١ٔظفظلْٛ ٌٗ  ف١فظق  ٌٗ  ف١٘١ؼٗ  ِٓ وً ّٓخء  ِمَرٛ٘خ حٌٝ حٌّٔخء  

حٌظٟ  ط١ٍٙخ  كظٝ ٠ٕظٟٙ رٙخ حٌٝ  حٌّٔخء  حٌٔخرؼش   ف١مٛي هللا ػِ ٚؿً  

-   حٞ فٟ حػٍٝ ىٍؿش ِٓ ىٍؿخص حٌـٕش – (حوظزٛح  ػزيٞ  فٟ ػ١١ٍٓ ): 

 . (ٚحػ١يٖٚ  حٌٝ  حالٍٝ  فٟ  ؿٔيٖ )

 :   ف١ؤط١ٗ  ٍِىخْ  ف١ـٍٔخٔٗ  ف١مٛالْ 

 ِخٌ٘ح حٌَؿً  حٌٌٞ رؼغ  ف١ىُ ؟ -  
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 ٘ٛ ٍٓٛي هللا : ف١مٛي

 ِٚخ  ٠ي٠ٍه؟؟:   ف١مٛالْ  ٌٗ 

 .لَحص وظخد هللا   ٚإِٓض  رٗ  ٚٛيلظٗ:  ف١مٛي 

ٛيق ػزيٞ  فؤفَٖٗٛ   ِٓ حٌـٕش  ٚحفظلٛح :   ف١ٕخىٞ ِٕخى ِٓ حٌّٔخء

 .ٌٗ رخرخ فٟ حٌـٕش 

ف١ؤط١ٗ  ِٓ ٍٚكٙخ  ٍٚحثلظٙخ  ١١ٚزٙخ  ٠ٚفٔق  ٌٗ  فٟ  لزَٖ :    لخي  

 .ِي رَٜٖ 

 :٠ٚخط١ٗ ٍؿً كٔٓ حٌٛؿٗ كٔٓ حٌؼ١خد  ١١ذ ح٠ٌَق ف١مٛي ٌٗ : لخي 

 .حرَ٘ رخٌٌٞ ٠َٔن  ٌ٘ح ٠ِٛه  حٌٌٞ  وٕض   طٛػي -

 ؟ فٛؿٙه حٌٛؿٗ حٌلٔٓ ٠ـ١ت رخٌو١َ..ِٓ حٔض : ف١مٛي ٌٗ  -

 حٔخ ػٍّه حٌٜخٌق :  ف١مٛي  -

 .ٍد حلُ حٌٔخػش  كظٝ حٍؿغ حٌٝ حٍٟ٘ ِٚخٌٟ : ف١مٛي  -

  

   ٌٚ٘ح  ِخ ٠لًٜ ٌٍؼزي حٌّئِٓ فٟ لزَٖ  ٚ٘ٛ حٚ ِٕخُي حالهَس 

 

     حِخ حٌ٘ٙيحء  فظىْٛ حٍٚحكُٙ فٟ  كٛحًٛ  ١١َ  ه٠َ حٌٍْٛ  

 .طَػٝ فٟ حٌـٕش   ٚطؤٚٞ حٌٝ لٕخى٠ً ِؼٍمش  رخٌؼَٕ 

 

 : ٚلي لخي هللا طؼخٌٝ 

 

ٚال  طمٌٛٛح  ٌّٓ  ٠مظً  فٟ ٓز١ً هللا  حِٛحص  رً حك١خء  ٌٚىٓ ال   )     

   (ط٘ؼَْٚ 

 154\  ٍٓٛس حٌزمَس  حال٠ش 

 

 :  ٚلخي  هللا طؼخٌٝ 

 

ٚال طلٔزٓ ح٠ٌٌٓ لظٍٛح فٟ ٓز١ً هللا حِٛحطخ  رً حك١خء  ػٕي ٍرُٙ    )

 ((٠َُلْٛ  فَك١ٓ  رّخ  آطخُ٘  هللا  ِٓ ف٠ٍٗ 

  170 169ٚ\         ٍٓٛس  حي   ػَّحْ  حال٠خص 

 

 : ٚلخي ٍٓٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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فٟ  ؿٛف ١١َ ه٠َ  ٌٙخ  لٕخى٠ً  ِؼٍمش -   حٌ٘ٙيحء –حٍٚحكُٙ  )

رخٌؼَٕ  طَٔف  ِٓ حٌـٕش  ك١غ  ٗخءص  ػُ طؤٚٞ حٌٝ طٍه حٌمٕخى٠ً  

 :فخ١ٍغ  ح١ٌُٙ  ٍرُٙ  ح١الػش   فمخي 

 ً٘ ط٘ظْٙٛ ١ٗجخ ؟ -

  لخٌٛح حٞ ١ٗت ٔ٘ظٟٙ  ٚٔلٓ  َٔٔف ِٓ حٌـٕش ك١غ  ٗجٕخ  ؟؟ -

  ففؼً رُٙ  ػالع َِحص  فٍّخ ٍأٚح حُٔٙ ٌٓ ٠ظَوٛح ِٓ حْ ٠ٔؤٌٛح لخٌٛح

٠خٍد  ٠َٔي  حْ  طَى  حٍٚحكٕخ  حٌٝ حؿٔخىٔخ  كظٝ  ٔمظً  فٟ ٓز١ٍه  -

  .(َِس حهَٜ  

 

   ٌٚ٘ح  ِخ ٠لًٜ ٌٍؼزي حٌّئِٓ ح١ٌٙ٘ي فٟ لزَٖ  ٚ٘ٛ حٚ ِٕخُي حالهَس 

 

 

 :         حِخ حٌؼزي حٌىخفَ حٚ ح٠ٌخي  ػٓ حٌلك ف١مٛي حٌلز١ذ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ف١ٗ 

 

حْ ٍِه حٌّٛص حًح حهٌ ٍٚف حٌؼزي حٌىخفَ  ٌُ طيػٙخ  حٌّالثىش فٟ ٠يٖ  )     

١َفش ػ١ٓ كظٝ  ٠ـؼٍٛ٘خ  فٟ طٍه  حٌّٔٛف  ٚطوَؽ  ِٕٙخ وؤٔظٓ  ؿ١فش  

ٚؿيص ػٍٝ ٚؿٗ حالٍٝ  ف١ٜؼيْٚ رٙخ  فال  ٠ٍَّْٚ  رٙخ ػٍٝ ِأل ِٓ 

 :حٌّالثىش حال لخٌٛح

 ِخٌٖ٘ حٌَٚف  حٌوز١ؼش ؟؟ -

 فالْ حرٓ فالْ  : ف١مٌْٛٛ -

  رخلزق حّٓخثٗ حٌظٟ وخْ ٠ّٔٝ رٙخ فٟ حٌي١ٔخ   ف١ٔظفظق ٌٗ فال ٠فظق ٌٗ  

 :ٚطٍٝ حٌَٓٛي دمحم ٍٛٝ هللا  ػ١ٍٗ ٍُٚٓ حال٠ش حٌى٠َّش 

 

ال طفظق  ٌُٙ حرٛحد حٌّٔخء  ٚال ٠يهٍْٛ  حٌـٕش   كظٝ  ٠ٍؾ  حٌـًّ  ) 

 (*فٟ  ُٓ  حٌو١خ١ 

 40\  ٍٓٛس حالػَحف  حال٠ش 

 

ُّ حٌو١خ١  ٘ٛ ػمذ حالرَس حٌظٟ ٠وخ١ رٙخ  حٌؼٛد  ف١ى١ف  ٌٍـًّ   َٓ ٚ      

ٌ٘ح حٌل١ٛحْ  حٌىز١َ حٌٙخثً  حْ ٠يهً فٟ  ػمذ حالرَس  ٌ٘ح حٌؼمذ 

حٌّظٕخٟ٘ فٟ حٌٜغَ ؟ ٚل١ً ٘ٛ حٌلزً حٌمٛٞ حٌىز١َ  حٌٌٞ ٠ٔظويَ فٟ 

 .ٗي حٌٔفٓ ٍٚفغ ٛٛح٠ٍٙخ ػخ١ٌخ  ِٚخ ح١ٌٙخ 

 

 .حوظزٛح وظخرٗ فٟ ٓـ١ٓ  فٟ حالٍٝ حٌٔفٍٝ :   ف١مٛي هللا ػِ ٚؿً  
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  ػُ  ططَف ٍٚكٗ  ١َكخ 

  فظؼٛى فٟ ؿٔيٖ  ف١ؤط١ٗ  ٍِىخْ  ف١ـٍٔخْ

 ِخ ى٠ٕه ؟:  ف١مٛالْ  ٌٗ  -

 ٘خ  ال حىٍٞ..٘خ  :  ف١مٛي -

 ِخ ٌ٘ح  حٌَؿً حٌٌٞ رؼغ ف١ىُ ؟: ف١مٛالْ ٌٗ -

 ..ال حىٍٞ ..  ٘خ .. ٘خ :   ف١مٛي -

  ف١ٕخىٞ ِٕخى  ِٓ حٌّٔخء  حْ وٌد  فؤفَٖٗٛ  ِٓ حٌٕخٍ  ٚحفظلٛح  ٌٗ 

 .رخرخ  حٌٝ حٌٕخٍ 

 ف١خط١ٗ كَ٘خ  ِّٚٓٛٙخ  ١٠٠ٚك ػ١ٍٗ لزَٖ  كظٝ طوظٍف  ٍٟٛػٗ    

 :ف١خط١ٗ ٍؿً لز١ق  حٌٛؿٗ  لز١ق حٌؼ١خد  ِٕظٓ ح٠ٌَق  ف١مٛي ٌٗ

 .حرَ٘ رخٌٌٞ  ٠ٔٛإن  ٌ٘ح  ٠ِٛه  حٌٌٞ  وٕض طٛػي  -

 ِٓ حٔض فٛؿٙه  حٌمز١ق  ٠ـ١ت رخٌَ٘ ؟ :  ف١مٛي -

 حٔخ ػٍّه حٌوز١غ :  ف١مٛي  -

 ٍد  ال طمُ حٌٔخػش :  ف١مٛي  -

         

        ػُ  ٠م١ٞ  ٌٗ ٍِه  حػّٝ   حُٛ   حرىُ   فٟ  ٠يٖ  َُِرش  ٌٛ 

َٟد  رٙخ  ؿزً  وخْ طَحرخ  ف٠١َرٗ  َٟرش  ف١ٜ١َ طَحرخ  ػُ  ٠ؼ١يٖ 

ف٠١َرٗ  َٟرش حهَٜ  ف١ٜ١ق  ١ٛلش  ٠ّٔؼٗ  وً  . هللا  وّخ وخْ 

    (١ٗت  حال حٌؼم١ٍٓ 

 

   ٚحٌؼمالْ  حٌَّحى  رّٙخ حالْٔ ٚحٌـٓ  فّٙخ  ال ٠ّٔؼخْ َٛحم حٚ 

 .١ٛخف  ح١ٌّض  حٌّؼٌد  فٟ  لزَٖ 

  ػُ ٠فظق ٌٗ رخد ِٓ حٌٕخٍ  ٠ّٚٙي  ٌٗ  ِٓ  فَٕ حٌٕخٍ

 

 : ٚؿخء  ػٓ حٌٕزٟ دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص 

-  ٚحُٓ  حٌؼخٟٔ  ٠مخي ٌٗ -  ِٕىَ- حْ   حُٓ  حكي  حٌٍّى١ٓ  ٠مخي ٌٗ     ) 

ٚحّٔٙخ ٠ؼ١َحْ  حالٍٝ  رخ١ٔخرّٙخ   ٠ـٍفخْ   حالٍٝ ر٘فخّ٘ٙخ -  ٔى١َ 

  حٛٛحطّٙخ  وخٌَػي  حٌمخٛف  ٚحرٜخٍّ٘خ  وخٌزَق –حٞ ٠لفَحٔٙخ - 

 .(حٌوخ١ف 

  

        حٌزَُم  ٘ٛ حٌلخؿِ ر١ٓ  ١ٗج١ٓ  حٚ حٌفخًٛ ر١ّٕٙخ   فٙٛ  رّؼخرش 

ح٠ٌفش ٌٍَٕٙ حٚ ر١ٓ حٌَٕٙ ٚحٌزلَ  وّؼً  َٔٙ  حالٍىْ حٌٌٞ ٠ـَٞ ِخإٖ 

ػَ٘حص  حال١ِخي فٟ   ٢ٓٚ  ١ِخٖ  حٌزلَ ح١ٌّض  ٚال  ٠وظ٢ٍ   ِخإٖ   
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ٌ٘ح ػٌد  فَحص  ٓخثغ  َٗحرٗ   ٌٚ٘ح   )ف١زمٝ   (حٌّخٌق )رّخء  حٌزلَ 

 .(ٍِق  حؿخؽ  

 

         ٚفٟ   حٌؼٍَٛ حٌي١ٕ٠ش ػَف  حٔٗ ٘ٛ حٌل١خس  حٌّـَىس   ػٓ حٌٕؼ١ُ  

حٚ حٌ٘مخء  حٌـؼّخٟٔ حٌظٟ  طٔظمً حٌَٚف ػٓ حٌـٔي  رؼي حْ طٕفًٜ 

 .ٌٖ٘ حالٍٚحف ػٓ حؿٔخى٘خ  حٌظٟ وخٔض  طؼَّ٘خ  فٟ حٌل١خس حٌي١ٔخ  

 

          ٚرؼي  حٔظٙخء  حالَِ  ػٕي  حٔظِحع  حٌَٚف ِٓ حٌـٔي ِٚخ  ٠ليع  

.  ٌٙخ  ِٓ ػٛحد ٚػمخد  فٟ  حٌمزَ  ٠ٕى٘ف  حَِ  حالٔٔخْ   ٚكخٌٗ 

ف٘مٟ  حٚ ٓؼ١ي  فظٛىع  حالٍٚحف  حٌّئِٕش  فٟ  ِٔظٛىع  حالٍٚحف  

حٌٔؼ١يس  فٟ حٌزَُم  ٚطٛىع حالٍٚحف ح٠ٌََ٘س فٟ حٌّٛحلغ حٌٔف١ٍش فٟ 

حٌزَُم  حٌٝ ٚلض  ل١خَ حٌٔخػش  فٟ ٠َٛ حٌم١خِش حٌىزَٜ  ك١غ طٕزؼغ  

حالٍٚحف  ِٓ  ؿي٠ي   ٠ّٚٔٝ ٌ٘ح  ح١ٌَٛ  ٠َٛ  حٌزؼغ  حٚ  ٠َٛ  حٌٍٕ٘ٛ   

 .وّخ ١ٓخطٟ  الكمخ 

 

    

 *     *       *                                   
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                                   3 

 

 فٕـــــخء حٌل١خس حٌي١ٔخ  -                     ؽ 

 
 (ٔٙخ٠ش ٌٖ٘ حٌل١خس )                  

 

 

 رٔــــــــــُ هللا حٌَكّٓ حٌَك١ُ

                               

                                         

 
او أماكن   حفظلها  المابلٌة على    أن الشمس      من المعلوم     

مجال الجاذبٌة التً تولده   عن طرٌك   مجالها  فً كل الكواكبموالع 
 تساوي فً الممدار و  أي كوكب الشمس للكوكب بحٌث أن لوة جذب

  ذلنمن دوران  المركزٌة المتولدة تعاكس فً االتجاه الموة الطاردة
 .الكوكب حول الشمس

 
 فالمجموعة الشمسٌة ثابتة  الجاذبٌة مع بعضها ولو اختل توازنها        

ذرة فً كل الؾ سنة لحدث اختالل عظٌم فً الجاذبٌة خالل  هذه المالٌٌن 
من السنٌن  التً  تكونت  فٌها  وثبت  جاذبٌة  بعضها  لالخر  وهذا  امر 
مفرغ  منه  علمٌا   الره  علماء   الفلن   وعلماء  الطبٌعة   والمعلماء  

 .المتنورون  من علماء   الد ٌن  فً االسالم وفً ؼٌره  
 : لول هللا تعالى  فً اآلٌة السابعة من سورة الذارٌات   وجاء 

 
بُننِم ) اء ذَواتِم الْدحُن السَّنمَو  (وَو

متكونة  حبال  أي   )  تتؤلؾ من حبن   السماء    وهذا  ما ٌدلل  ا ن 
تؤلؾ  ت للنجوم  مجال الجاذبٌة و بالتالً ف ن ( مترابط على هٌئة نسٌج

 بالشد على األجسام التً   تموم او ما ٌماثلها من حبال على هٌئة نسٌج
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كل  نجم  او كوكب  ولٌست  هذه  الحبال  من     جاذبٌة  مجال فً  تمع
نسٌج  او من  هذه  الخٌوط  المتعارؾ علٌها  لدٌنا  بل هً  نسٌج  من 
مادة  تفنن الخالك  العظٌم   سبحانه وتعالى فً صنعها  ولوتها  وثباتها 
ولدرتها على تحمل ما  ال نتستطٌع  تمدٌره او تصوره  من  لوة   مهما 

طمس م المٌامة يو ٌواوتٌنا  من لابلٌة  ولدرة  على الفهم   فٌما  بٌنها 
من سورة االٌتٌن  الثامنة  والتاسعة   فً  جاء كما   النجوم  تعالى هللا

 : اٌضا المرسالت
 
سَوتْد   ؾ ) ومُن طُنمِم ( * واذا السماء فرجت * إِمذَوا النُّنجُن
 فتنطمس النجوم مجال الجاذبٌة المإثر على الكواكب و بالتالً ٌنتهً 

وتضمحل ومن هذا نسمع فً كل ولت عن ا نفجار نجم او افول نجم فً 
السماء  اال ان هذا ال ٌإثر على التمدٌرات  العظٌمة  لهذا الكون  كون 

   الطالة  ٌنفطر نسٌج و. النجوم اشبه  بمشة  تسبح   فً  بحر  محٌط 
  .فً السماء

 : لال هللا  تعالى
 
  (* واذا السماء انفطرت ) 

 1 \سورة االنفطار االٌة 
  أي انشمت السماء او تصدعت وتفطرت  وظهر علٌهخا التصدع 

 
  لال هللا تعالى

  (*فبؤي آالء ربكما تكذبان * فاذا انشمت السماء فكانت وردة كالدهان  ) 
 28  و37\   سورة الرحمن  

 
وهذا االنشماق من آالء هللا لعباده المإمنٌن .      أي ان السماء  ستنشك 

من  االنس والجن اذ ٌمرب ٌوم المٌامة فٌدخلون الجنة  التً وعدهم هللا 
تعالى وانفراج السماء  اوانفطارها او انشمالها ٌعنً تصدعها  وكٌنونتها 
واهٌة  وستكون عند انشمالها  اشبه  بالوردة المتفتحة  او مثل لوحة 

زٌتٌة لوردة رسمت بدهان او بالوان زٌتٌة دهنٌة  زاهٌة تنعكس الوانها 
كما  نراها  بالعٌن  المجردة  وان هذه . على صفحة  مٌاه البحر الصافٌة 

اللوحات التً ترسمها النجوم اثناء اوعند انهٌارها وافولها  تمثل لٌامتها  
وال تمثل  لٌام او حدوث ٌوم المٌامة  وانما  هً صورة مصؽرة  النهٌار 

 تتبعثرلد   (ٌوم المٌامة  )السماء  فً ذلن الٌوم  أي ان فً هذا الٌوم 
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 كتناثر حبات المسبحة حٌن ٌنمطع  ه  وتنتثر فً السماء فً الكواكب
  بعثرةت المحصٌا ت  الناعمة  ال  مثل وتصبحالخٌط  الرابط   بٌنها  

 : تعالىول الحكه ق ٌفسر ماوهذا
 
إِمذَوا)  بُن  وَو اكِم  ( انتثرت الْدكَووَو

   2\  سورةاالنفطار االٌة 
عند  ذلن تفمد هذه الكواكب او النجوم  وما الٌها  جاذبٌتها  فتتهاوى نحو 

 .االسفل
 

 : لال هللا تعالى 
 (والنجم اذا هوى ) 

 1\  سورة النجم االٌة 
 

  ثم ٌنخسؾ الممر أي ٌحدث فٌه خسوؾ عظٌم ٌفمده بعض جاذبٌته  
فٌتخلخل  الكون وٌنجذب  بفعل  الجاذبٌة  االلوى نحو الشمس فٌلتصك 

 بها  ثم  تتكور الشمس  باذن ربها 
 : لال هللا تعالى

 
 (واذا النجوم انكدرت * فاذا الشمس كورت  ) 

  2و1\  سورة التكوٌراالٌتان
 

فالشمس ستتكور على نفسها وتلتؾ لتضع الممر فً جوفها أي تجتمع 
 :لى فً لولهمع الممر فً كتلة واحدة وهذا ما بٌنه هللا تعا

 
سُن و  ) عَو الشَّنمْد مِم الْدمَومَو  جُن  (ر وَو

  9\ سورة المٌامة  االٌة 
 

 ابتالع  عن إمكانٌة  ةجدٌد ًث وبح الى فلن  ال علماءولد توصل      
 هما  ال بد  وأن فً اجتماعهما  لٌكونا  كتلة  واحدة لممرلالشمس 

   لحدوث مثل هذه  علمٌة  إمكانٌة  هنالن اذن ٌجتمعان مع بعضهما، 
 لتكون  الكرٌم  و فً كتابه  وتعالى عنها  هللا تبارن  التً حدثنا الظاهرة

  بحٌث  تصبح   حمائك  ثابتة  الزمة الحدوث   هذه الحمائك وهذه اآلٌات
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السموات واهٌة  بعد ان  تمطعت  حبائكها  او حبال  وصلها  واصبحت  
 .ضعٌفة اٌلة للذهاب  فً الل من لحظة 

 
        اما فً االرض فهنان جملة حمائك  االولى ان البحار بما فٌها 

 .وسبب هذا االنفجار سجورها, المحٌطات ستنفجر
 

 : لال هللا  تعالى 
تْد وَو )  رَو ارُن سُنجِّجِم   )إِمذَوا الْدبِمحَو
   6\  سورةالتكوٌر االٌة  
 

سجر التنور، : ، والعرب تمول وارتفعت درجة حرارتها أي أحمٌت       
 ، ولكً  درجة حرارتهتفعتراذا وضع الحطب فٌه واشتعلت النار فا

  كٌؾ سٌحدث هذا األمر،  نستطٌع أن ندرن وانتمكن من تخٌل هذا األمر 
 :نمول 

 
أعماق هذه البحار شمولاً وصدوعاً وأماكن تتدفك  إن هللا أودع فً      

درجات  إلى  حرارة الماء  المنصهرة لترفع درجة البركانٌةمنها الحمم
فهذا المشهد ال   وكؤن الماء ترتفع حرارته وٌتم إحماإه بشدة،عالٌة جدا 

 ٌمثل ٌوم المٌامة إنما هو صورة مصؽرة عن ذلن الٌوم، ولذلن ف ن هللا
 ظاهرة البحر العظٌمة  تبارن وتعالى ألسم بهذه الظاهرة الكونٌة

 .رالمسجو
 

 :  لال هللا تعالى
ور  و ( جُن سْد رِم الْدمَو الِمعٌع  إِمنَّن * الْدبَوحْد بِّجِمنَو لَووَو     )عَوذَوابَو رَو

 7و6: الطورسورة 
 

 :    اما متى تموم الساعة  فهذا  االمر لد  حسمه  هللا  تعالى  بموله  
 
  (هل ٌنظرون اال الساعة ان تاتٌهم بؽتة وهم ال ٌشعرون  ) 

 66\ سورة الزخرؾ االٌة
 

وتعالى ٌكلمنا عن ٌوم المٌامة بلؽة  وهذا ٌدل على أن هللا تبارن     
أن هنالن الكثٌر   نالحظ الكرٌمالحمائك العلمٌة، ولو تؤملنا آٌات المرآن
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أثناء  (البحار)فكلمة .  العظٌممن اآلٌات التً تتحدث عن هذا األمر
 فمط،  الكرٌم ن فً المرآناعن ٌوم المٌامة ذكرت مرت الحدٌث
 : فً لوله تعالى فً سورة التكوٌراالولى

 
تْد ) رَو ارُن سُنجِّجِم إِمذَوا الْدبِمحَو  (وَو

 . 6 \التكوٌر سورة 
 

 :التً تلٌها فً السورةوالثا نٌة 
ارُن  )  إِمذَوا الْدبِمحَو ت وَو رَو   )فُنجِّجِم

   3\   سورة االنفطار االٌة 
   

نرى إعجازاً فً تسلسل مراحل هذا سوتؤملنا هاتٌن السورتٌن          ول
 حٌثدرسنا فٌزٌاء المٌاه وتركٌب هذه المٌاه،  إذا انا االنفجار، فنحن نعلم

وذرة واحدة من األوكسجٌن،  أن الماء ٌتؤلؾ من ذرتٌن من الهٌدروجٌن
، تتفكن هذه  ( مئوٌةمئة)حرارة الماء إلى حدود   ترتفع درجة  وعندما

 فً  ٌالحظ  حدوثه  الذرات وتشكل مزٌجاً ؼازٌاً شدٌد االنفجار وهذا ما
  نموم بتحلٌلهل  فً جهاز بوضع كمٌة من الماءلٌامنا المختبرات عندما 
وتتجمع، فهذا تخرج فماعات الهٌدروجٌن واألوكسجٌن  كهربائٌاً، نرى أن

ٌمول العلماء عنه هو مزٌج شدٌد  المزٌج من الهٌدروجٌن واألوكسجٌن،
فكٌؾ بالبحار  وباسرع ولت  .االنفجار ٌعنً ٌمكن أن ٌنفجر بؤلل شرارة

 ? .اذ ترتفع االؾ الدرجات الحرارٌة اثناء هذه الظواهرالكونٌة العجٌبة 
ف ن البحار الذي حدثنا هللا تبارن وتعالى عنها وجعل لٌعانها دائماً  ولذلن

 مالٌٌن و  الفوهات من البراكٌنمالٌٌنالحمم المنصهرة و تتدفك منها
دائرة النار،  العلماء  المحٌطات ٌسمٌها  الشموق، وهنالن دائرة فً لاع

الحمم   منها  مترات وتتدفك محاطة بحلمة كبٌرة جداً تمتد آلالؾ الكٌلو
  وفً هذا  تثبٌت لمول نرى البحر ٌحترق أو ٌشتعل   وكؤننا المنصهرة

 :تبارن وتعالى هللا
 
ورِم وَو  )  جُن سْد رِم الْدمَو   (  * الْدبَوحْد

 7\ر الطوسورة
 

ى  فانظروا كٌؾ ربط البٌان االهً بٌن البحر         (المسجور)المحمَّن
 بنار جنهم، وأن عذاب هللا  للكافرٌن  والجاحدٌن لنعمه وبٌن عذاب هللا
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ٌوم المٌامة   ٌؤتً  بكثٌر، فعندما  المشهد   من هذا واشد سٌكون أعظم
 العلماء، إكده االن ما ي سوؾ تشتعل البراكٌن فً لاع المحٌطات، وهذا

  او الطبمات ي، ألن هذه األلواحم كالماً نظرٌاً، إنما هو كالم علولٌس هذا 
 ألل  ولشرة األرض رلٌمة جداً، حٌث اثبت العلماء ان تؽلؾ األرض  التً
 تتحرن  عن ألواح  هذه المشرة هً عبارة ومن لطر األرض% 1من 

  وابتعدا عن بعضهما تتدفك مالٌٌن األطنان باستمرار وكلما تحرن لوحان
وتتدفك . درجة حرارتها آالؾ الدرجات المئوٌةبمن الصخور الملتهبة و

وسوؾ ٌؤتً .  الموجودة فً االرض لصدوعذ ه الشموق وابكثرة عبر ه
 زمن هو ٌوم المٌامة تضطرب فٌه حركة هذه المشرة األرضٌة، وبعد ذلن
سوؾ تزداد هذه الصدوع وتتدفك كمٌات كبٌرة مما ٌعنً أن البحر ستبلػ 

  وتتفكن هذه الذرات من الماء إلى المإٌة الدرجات درجة حرارته آالؾ
 وٌتشكل ذلن المزٌج( األوكسجٌن والهٌدروجٌن ) االصلٌة  عناصرها

 ٌتحمك وبانفجاره   بانفجاره كل شًء ثم ٌنتهً ٌنفجرسفجر الذي تالم
: وعد هللا تبارن وتعالى

 
إِمذَوا)  تْد  وَو رَو ارُن فُنجِّجِم  (الْدبِمحَو

 3 \ االٌة االنفطار سورة
 

 لكً انفجار ودرسناه فٌزٌائٌاً نالحظ أن االنفجار  و تؤملنا أي       ل
الحرارة أي أن هنالن عملٌة تسخٌن  ٌحدث ال بد من ارتفاع فً درجة

فً  فمال:  عنه الكرٌم انفجار، وهذا ما حدثنا المرآنٌتبعها أوالً، ثم 
: سورة التكوٌر أوالً 

تْد )  رَو ارُن سُنجِّجِم إِمذَوا الْدبِمحَو  : ل تعالى التً تلٌها لا  ثم فً السورة( وَو
 
تْد  ) رَو ارُن فُنجِّجِم إِمذَوا الْدبِمحَو التسجٌر وااحماء وارتفاع درجة الحرارة .. إذاً  (وَو
 . وال انفجار من ؼٌر  سخونة او احماء .التفجٌر  ٌلٌه ثم.. أوالً 
 

ٌدعً فً ترتٌب هاتٌن اآلٌتٌن  أخطاء علمٌة أو أنه كما          ولٌس 
رت )إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أخطؤ أو نسً فتارة ٌمولالكافرون  ) وتارة ٌمول ( فجِّج
رت هللا بٌنه هنان تسلسل علمً  بل  . كما لال الجاهلٌون من لبل  (سجِّج

دلٌالً على   ولٌكون لبل ولوعه نكتشفه علنا  ل أودعه لناو تبارن وتعالى 
   بعدما  ولذلن . المٌامة ٌوم  حدوث   وصدق  العظٌم صدق هذا المرآن
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 ٌوم المٌامة من تكوٌر للشمس،   ستتم التً  تلن األحداث تعالى  هللابٌن 
.... لبحارلوانكدار للنجوم، وتسجٌر 

 : سبحانه وتعالى ٌمول
 
تْد علمت )  رَو ضَو ا أَوحْد  14 \ االٌة ( نَوفْدسٌع مَو

 
 :الى التً تلٌها ٌمول هللا تبارن وتع  االنفطاروفً سورة     
 
تْد   ) اءُن انْدفَوطَورَو تْد * إِمذَوا السَّنمَو تَوثَورَو بُن انْد اكِم إِمذَوا الْدكَووَو تْد  * وَو رَو ارُن فُنجِّجِم إِمذَوا الْدبِمحَو إِمذَوا * وَو وَو

تْد  تْد نَوفْدسٌع * الْدمُنبُنورُن بُنعْدثِمرَو تْد  عَولِممَو رَو أَوخَّن تْد وَو ا لَودَّنمَو ا ااْد * مَو ُّنهَو نَو  ٌَوا أٌَو ا ؼَورَّن نْدسَوانُن مَو
بِّجِمنَو  ٌمِم  بِمرَو  (فً أي صورة ماشاء ركبن * الذي خلمن  فسوان فعدلن  * الْدكَورِم

  8-1\ سورة االنفطار االٌات
 

المخاطب دائماً   وهذه الحمائك،كل وهنا نؤتً إلى الهدؾ من ذكر       
  بهذا الخطاب ، ألن هذا اانسان هو المعنً بهذه الحمائك هو اانسان

، فاهلل تبارن وتعالى عندما  االهً لٌتذكر ٌوم المٌامة وٌعد له العدة
عن حمائك علمٌة وظواهر حتما  ٌحدثنا  العظٌم الٌوم  ٌحدثنا عن هذ

  جمٌعهم   حمائك شفونه من تٌن العلماء وماؾسوؾ تحدث،   كونٌة 
: ٌإكدون أن هذه الظواهر ستحدث

وستبتلع  الممر لٌكون  جزءا  منها        .ا الشمس ستتكور على نفسه    
. وتختفًثم  تهوى   وتنطفئ   وضمحل نورهاتنكدر سوؾ  النجوم  و

  والصواعك  سوؾ  تحدث  فنحن اذا  ألمت  بنا   سوؾ تكثر والزالزل
عاصفة رعدٌة  برلٌة ما طرة  مصحوبة بهواء شدٌد كالتً تحدث اثناء 
امطار  المزن اواالمطار الموسمٌة  ربما نرتجؾ  ونرتعد خوفا وهلعا من 
هول البرق  وصزت الرعد   ولصؾ الرٌاح  العاصفة  فكٌؾ  بنا  اذا 
رأٌنا  الزالزل  تحدث والبراكٌن تنفجر وتمذؾ بحممها  وتزداد درجات 

 الحرارة الى ما ال ٌطاق وٌحٌط  بنا  الؽمام  من كل مكان ؟
  

 : فمد لال هللا تعالى حال األرض          اما 
تْد ؾ)      رَو ارُن فُنجِّجِم ، (إِمذَوا الْدبِمحَو
 

بعضها  انفجر   حٌث أنه ٌوجد اآلن براكٌن تحت البحار والمحٌطات    
الذي انفجر لبل عشرة اٌام  (اٌسٌالند  )سابما ولٌس بعٌد علٌنا  بركان 
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والٌزال ٌمذؾ حممه وابخرته  ودخانه الذي سد الطار سماء اوربا كلها 
ووصل الى سماء تركٌا فً اسٌا  وال ٌزال ٌتمد  وانا  اكتب هذه السطور 

 منها   البركانً  هذه البراكٌن وبالتالً ٌخرج الحممتتفجروٌوم المٌامة . 
 شدٌدة  و وؼازات عالٌة الحرارة تربةوامعادن  وٌتؤلؾ من صخور والذي

 ف نها ترفع درجة  كبٌرة جداً  البركانٌة  الحممهو بما أن درجة حرارة هذ
بعدما  - المحٌطات و ٌبدأ ماء المحٌطات بالتبخر البحار و حرارة هذه

تتفجر وتؽرق االرض وما فٌها وتندن الجبال وما علٌها فً االرض فتؽدو 
  .سماء األرض  جو  إلى ؼمام فً كل شًءو ٌتحول- متساوٌة مستوٌة 

 
 : لال هللا تعالى 

فٌذرها  لاعا *  وٌسالونن عن  الجبال  فمل  ٌنسفها  ربً نسفا   )
 (*صفصفا 

 106و105\  سورة طه 
  

 : ولال هللا تعالى 
 (...* ٌؽشى الناس* فارتمب ٌوم تاتً السماء بدخان مبٌن ) 

 11و10\ سورة الدخان االٌتان 
 

 : ولال هللا تعالى 
وحملت االرض والجبال فدكتا *  فاذا نفخ  فً الصور نفخة واحدة  )   

وانشمت  السماء  فهً  ٌومئذ *  فٌومئذ  ولعت الوالعة *  دكة  واحدة 
   (* واهٌة 

 16-13\سورة الحالة  االٌات 
 

 : ولال هللا تعالى 
 (*وسٌرت الجبال فكانت  سرابا  )     

 20\  سورة  عم  
 

         وٌؽشى الناس هذا الؽمام الشدٌد أي ٌحٌط  بهم من كل جانب  أي 
 ان االنسان ال ٌرى ؼٌر الؽمام والدخان  محٌط  به من كل حدب و صوب 

ٌابسة مستوٌة  االرض  تختفً المحٌطات و البحار ٌوم المٌامة و تصبح و
 لتكون   خروج الحمم البركانً من تحتها نتٌجة  كل ما فٌها من ماءتبخري

وحسابهم،    لحشر الناسا مكان
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 :تعالى ومن هنا ٌفهم لول الحك 

مَو تُنبَودَّنلُن )  دِم  ٌَووْد احِم ِم الْدوَو واْد  ِّج زُن بَورَو اتُن وَو وَو السَّنمَو ضِم وَو ٌْدرَو األَورْد ضُن ؼَو ارِم  األَورْد .  (الْدمَوهَّن
 48\     سورة ابراهٌم  االٌة 

 
ؼرٌبة عن معرفة مستوٌة حٌث تبدل األرض إلى أرض كلها ٌابسة 

 .اانسان 
 
 :لىوتعا ٌمول تبارن    و

ا)  الَوهَو لْدزَو ضُن زِم َورْد لَوتِم األْد لْدزِم تِم ا * إِمذَوا زُن جَو رَو أَوخْد االَو وَو ضُن أَوثْدمَوالَوهَو   (رْد
 2-1 \االٌتان :الزلزلةسورة 

 
ا ) وفً     تدل على أن فً األرض أشٌاء ثمٌلة، التًهذه الكلمة (أَوثْدمَوالَوهَو
،  المكونة لها نزلنا فً األرض زادت كثافة المادة كلماانه  العلماء وٌإكد 

،  او اسفل منها تلٌها أي أن كثافة المشرة األرضٌة ألل من الطبمة التً
 وكلما تعممنا تزداد الكثافة إلى حدود كبٌرة ولذلن ٌزداد ثمل هذه الطبمات،

 :هللا تبارن وتعالى لول وهكذا نرى
 
لَوتِم  ) لْدزِم ا  إِمذَوا زُن الَوهَو لْدزَو ضُن زِم َورْد ا * األْد ضُن أَوثْدمَوالَوهَو َورْد تِم األْد جَو رَو أَوخْد لَوالَو * وَو ا  وَو نْدسَوانُن مَو االِم
ا  هَوا * لَوهَو بَوارَو ثُن أَوخْد دِّجِم ئِمذٍل تُنحَو مَو بَّننَو * ٌَووْد ى لَو  بِمؤَونَّن رَو حَو  ٌومئذ ٌصدر الناس  *ها أَووْد

ومن ٌعمل * فمن ٌعمل مثمال ذرة  خٌرا  ٌره * اشتاتا لٌروا اعمالهم 
  (.* مثمال ذرة شرا ٌره

الزلزلة سورة 
 .
فً بوله - وهو الملن الموكل بهذه العملٌة -     أي اذا  نفخ اسرافٌل 

االنسان  والحٌوان  والجماد  , باذن هللا تعالى  هلن كل من على االرض
ودكت االرض والجبال دكة واحدة   فاصبحت مستوٌة وتفجرت البحار 

رت  البحار  جراء . وارتفعت درجات حرارة الماء االؾ الدرجات  فسجِّج
البراكٌن وتعالت االبخرة  وسحب الدخان  حتى لتمأل  جو السماء 

واالرض  بكثافة عالٌة وتكون ولتها ان تكورت الشمس فابتلعت الممر 
ولٌل ومعه  كل كواكب المجموعة الشمسٌة  وتهاوت النجوم  وتسالطت 

 .فٌومئذ  ولعت  الوالعة  وعاد الملن هلل  الواحد المهار كما بدأ  الخلك, 
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 : لال هللا تعالى
ونفخ فً الصور فصعك من فً السموات ومن فً االرض اال ما  )   

 (شاء هللا 
    68\ سورة الزمر االٌة

 
   ونجد فً طٌات هذه السورة المصٌرة  كل ما نبحث عنه وزٌا دة

 :   لال هللا  تعالى
 
ٌوم ٌكون الناس * وما ادران ما المارعة* ما المارعة * المارعة  )   

اما من ثملت * وتكون الجبال كالعهن المنفوش * كالفراش المبثوث 
* فؤمه هاوٌة * واما من خفت موازٌنه * موازٌنه فهو فً عٌشة راضٌة 

 .(*نار حامٌة * وما ادران ما هً 
 سورة المارعة 

 
 .وهللا تعـــالى اعلـــــم

 
 
 
 

*     *      *                                    
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                                      4 
                          

 المعــــــــــــــا د-                  د 
                        

 (البعث والنشور )                                  
 

 
 بســــــــم هللا الرحمن الرحٌم

 
 
 

 
      اما النشؤة الثانٌة وهً نشؤة او بعث البشر مرة اخرى لؽرض 

الحساب والجزاء  فلم تكن هنان معلومات لدى العمل البشري  عن معرفة 
كٌفٌة الحٌاة الثانٌة  وادراكها ونشاتها وكٌفٌة وجودها  بل مرجع 

معرفتها ٌعود الى ما اخبرنا به هللا تعالى فً كتبه وعلى أ لسنة رسله 
 :الكرام  فمد جاء فً المصحؾ الشرٌؾ 

 
 (*وان الساعة آتٌة  الرٌب فٌها  وان هللا ٌبعث من فً المبور )  

  7\      سورة الحج 
 

فسٌمولون من  ٌعٌدنا  لل الذي فطركم اول مرة فسٌنؽضون الٌن  )      
ٌوم ٌدعوكم *  رإوسهم وٌمولون  متى هو لل عسى ان ٌكون لرٌبا 

  (*فتستجٌبون  بحمده  وتظنون ان لبثتم اال  للٌال 
  52- 51\ سورة االسراء االٌتان 
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 : ولال هللا تعالى
ٌوم ٌسمعون الصٌحة * واستمع ٌوم ٌنادي المنادي من مكان لرٌب   )   

ٌوم * انا نحن نحًٌ ونمٌت والٌنا المصٌر * بالحك ذلن ٌوم الخروج
 (* ذلن حشر علٌنا ٌسٌر * تشمك االرض عنهم سراعا  

  44- 41\  سورة ق  االٌات 
 

 : ولال هللا  تعالى اٌضا
لالوا من * ونفخ فً الصور فاذا هم من االجداث الى ربهم ٌنسلون )  

ان كانت اال * هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون .بعثنا من مرلد نا 
 (صٌحة واحدة  فاذا هم جمٌع لدٌنا محضرون 

 53-51\  سورة ٌس االٌات 
 

 : ولال  هللا تعالى 
وٌوم ٌنفخ فً الصور  ففزع من السموات  ومن فً االرض  اال  من  )  

 (شاء هللا 
 87\   النمل االٌة 

 
 :  ولال هللا تعالى 

 
ٌسؤلن الناس عن الساعة  لل انما  علمها عند هللا  وما ٌدرٌن  لعل  )  

 (الساعة تكون لرٌبا 
 63\  االحزاب االٌة 

 
 : ولال هللا تعالى 

 
 *  ونفخ فً الصور  فاذا هم من االجداث الى ربهم  ٌنسلون   )         

هذا ما  وعد الرحمن وصدق المرسلون ,  ٌا ولٌنا من  بعثنا من  مرلدنا  
فالٌوم  *  ان كانت اال صٌحة  واحدة  فاذا هم جمٌع لدٌنا محضرون * 

 (*التظلم نفس  شٌئا  وال تجزون اال ما كنتم  تعملون 
  54- 51\  سورة   ٌس  االٌات 

 
 : ولال  هللا تعالى 
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ونفخ فً الصور فصعك  من فً السموات  ومن فً االرض  اال من   ) 
  (*شاء هللا   ثم  نفخ  فٌه اخرى   فاذا  هم لٌام ٌنظرون 

 68\   الزمر  االٌة 
 

 :  ولال هللا تعالى
 
خشعا   ابصارهم   ٌخرجون  *  ٌوم   ٌدع   الداع  الى شًء نكر   ) 

مهطعٌن  الى  الداع   ٌمول *  من   االجداث   كانهم  جراد  منتشر 
  (*الكافر هذ ا  ٌوم عسر 
 8-6\سورة الممر االٌات 

 
 :تعالى-  ولال هللا 

 
* ٌوم ٌخرجون من االجداث سراعا  كانهم الى نصب ٌوفضون   ) 

  (خاشعة ابصارهم  ترهمهم ذلة  ذلن الٌوم الذي كانوا ٌوعدون 
 44-43\سورة المعارج االٌات 

 
فً الحدٌث -  كما اخبرالحبٌب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص  -    فبعد مضً اربعٌن 

 :المروي عن ابً هرٌرة رضً هللا عنه 
 
ما بٌن النفختٌن اربعون لالوا ٌا ابا هرٌرة اربعون ٌوما لال ابٌت  لالوا  )

ثم ٌنزل من السماء - اربعون شهرا لال ابٌت لالوا اربعون سنة لال ابٌت 
 .(ماءا فٌنبتون كما ٌنبت البمل

 
 : ولال ملسو هيلع هللا ىلص  اٌضا

 
ولٌس من االنسان شًء اال و ٌبلى اال عظما واحدا هوعجب الذنب   )

 (ومنه  ٌركب الخلك ٌوم المٌامة 
 

         وروي ان هذه المدة  مفسرة  بسنة  وال  نعلم ان هذه االربعٌن 
اهً اربعٌن ٌوما من االٌام التً  نعدها  نحن بنً  البشر والمتكونة من 
اللٌل والنهار اي من دوران االرض حول نفسها  ام انها  اربعون شهرا  

 :ام اربعون سنة ام انها من االٌام التً لال هللا تعالى عنها
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 (وان ٌوما عند ربن كالؾ سنة مما تعدون  ) 
 

اربعون الؾ سنة من سنً البشر التً \        فٌكون ما بٌن النفختٌن 
اما اذا كانت . نعدها االن اذا كانت اربعٌن ٌوما من التً عند هللا تعالى  

 سنة 1200000= 40000   ×30\  المدة اربعٌن شهرا فتكون المدة 
 ٌوما 365\ اما اذا كانت مدتها سنة كاملة مما ٌعد البشر  فتكون مدتها 

  سنة  من االٌام التً نعدها  نحن البشر 14600000=40000× 
 . وهللا تعالى اعلم 

 
        وبعد هذه المدة تمطرالسماء مطرا ؼزٌرا كثٌرا فتزول االبخرة 
والدخان بفعلها  وتشرق  االرض بنور ربها  فتنبت االجسام البشرٌة  

كما اخبر  رسول هللا  دمحم صلى -  تحت  االرض كما ٌنبت  نبات  البمل 
من -  والبمل هوكل نبات ٌنبت على االرض طبٌعٌا –هللا علٌه وسلم 

جراء تفاعل الماء النازل من السماء على االرض  وفً االنسان بذرة 
الحٌاة التً هً تلن العظٌمة الصؽٌرة  التً ال تبلى كما حدثنا عنها 

الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبمٌت موجودة فً تراب االرض من الدنٌا من 
علٌه السالم الى ٌوم البعث (ادم )ٌوم خلك هللا تعالى  االنسان االول  

فكٌفما كان موت  االنسان موتا  طبٌعٌا او   (عجب الذنب  )وهً عظٌمة
ممتوال او اكلته الوحوش او ابتلعته البحار  فاكلته االسمان والحٌتان او 
احترق فً النار فذاب جسده وتفحم اواي حالة اخرى فان جسده كله 

فانها تبمى لتعٌد  (عجب الذنب  )ٌنتهً وٌفنى بالموت  اال  هذه البذرة  
 .  خلك االنسان من جدٌد  لٌبعث من جدٌد فً ٌوم البعث او ٌوم النشور 

 
         فاذا تم الخلك واكتمل نمو هذه االجساد  تحت االرض واصبحت 
االجسام هٌاكل تامة التكوٌن ال تنمصها اال الروح  لتدب الحٌاة  فٌها  

وتتحرن  وتموم  عند ذلن ٌرسل هللا تعالى الى تلن االرواح التً لبضت 
من هذه االجساد ٌوم موتها فً نهاٌة الحٌاة الدنٌا لكل فرد عند  نفخة 
اسرافٌل فً بوله نفخته الثانٌة باذن ربه تعالى لتعٌد الحٌاة الٌها من 

 :جدٌد 
 
 (ثم  نفخ  فٌه اخرى فاذا هم لٌام ٌنظرون  )

  68\  سورة  الزمر  االٌة 
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         فتعود الحٌاة ثانٌة لبنً البشر  فاذا هم لٌام ٌنظرون او  ٌبعثون 

 .من  لبورهم او من مرالدهم  احٌاء  حفاة  عراة  ؼزال 
 

 : لال هللا تعالى
  (كما بدا نا اول خلك نعٌده وعدا علٌنا انا  كنا  فاعلٌن   ) 

  104\ سورة االنبٌاء  االٌة 
 

 
 
 
 
 

 ************        
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                           5 
 
 

 الحساب  والجزاء  -    هـ                   
 
 

 بســــــــــم هللا الرحمن الرحٌم                       
 

                                  
 :     ٌمول هللا تعالى

 
واتموا ٌوما  ال تجزي نفس عن نفس شٌئا وال ٌمبل منها شفاعة  )    

 (* وال ٌإخذ منها عدل  وال هم ٌنصرون 
 48\ سورة البمرة 

 
 :  و ٌمول  هللا  تعالى بدعاء المإمنٌن  

 
ربنا انن جامع * ربنا ال تزغ للوبنا بعد اذ هدٌتنا  انن انت الوهاب   )     

 (* ان هللا ال ٌخلؾ المٌعاد. الناس لٌوم ال رٌب فٌه 
   9و8\    ال عمران  االٌتان  

  
          وهذا الٌوم  هو ٌوم المٌامة  وفٌه ٌموم الناس من رلدتهم  وفٌه 

 .ٌحشرون  وهو ٌوم عسٌر على الكافرٌن ؼٌر ٌسٌر  
 

 :وٌمول الرسول الكرٌم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
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ٌحشر  الناس  ٌوم المٌامة على ارض  بٌضاء عفراء كمرصة النمً  ) 

 (لٌس فٌها علم الحد 
   

       ولرصة النمً هً لرص الخبز االبٌض ؼٌر المؽشوش أي االبٌض 
 .الخالً من النخالة او ما نسمٌه الٌوم  بالطحٌن الصفر 

 
 : ولد ورد  عن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص اٌضا

 
ٌحشرالناس ٌوم المٌامة حفاة عراة ؼزال   لالت  عائشة ام المإمنٌن   ) 

رضً هللا عنها للت ٌارسول هللا النساء والرجال جمٌعا ٌنظر بعضهم الى 
 (بعض لال ملسو هيلع هللا ىلص ٌاعائشة االمر اشد من ان ٌنظر بعضهم الى بعض 

 
  فٌاله من ٌوم عظٌم مهول

  وهذا هو ٌوم الفصل او مولؾ الفصل او ٌوم الجزاء
 

 : لال هللا تعالى
 
ونضع الموازٌن المسط  لٌوم المٌامة  فال تظلم نفس شٌئا وان كان  )

  (* مثمال حبة من خردل أ تٌنا بها وكفى بنا حاسبٌن 
  47\  سورة االنبٌاء االٌة 

 
 : لال هللا تعالى 

 
ٌوم نطوي السماء  كطً السجل للكتب  كما بدأ نا  اول  خلك نعٌد  )     

 (وعدا علٌنا  انا كنا فاعلٌن 
 104-  االنبٌاء 

 
 : لال هللا  تعالى 

 
رفٌع الدرجات  ذو العرش  ٌلمً الروح من امره على من ٌشاء من   ) 

ٌوم هم  بارزون  ال ٌخفى على هللا  منهم  *  عباده  لٌنذر ٌوم  التالق 
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الٌوم تجزى  كل نفس بما *  شٌئ  لمن الملن الٌوم   هلل الواحد المهار 
 (*كسبت  الظلم الٌوم  ان هللا  سرٌع الحساب 

  17- 15\   المإمن االٌات  
 

 :       وفً هذا الٌوم ٌتم ما  لاله تعالى 
 
ومن خفت موازٌنه فاولئن * فمن ثملت موازٌنه فاولئن هم المفلحون  ) 

تلفح وجوههم النار وهم فٌها *  الذٌن خسروا انفسهم فً جهنم خالدون 
 (*كالحون 

  104- 102\  سورة المإمنٌن  االٌات 
 

          ومن عجٌب  صنع  هللا تعالى ان الصوت هذا المخلوق العجٌب ال 
ٌبلى وال ٌنتهً الى العدم بل تحتفظ به السماء فً طبماتها العلٌا وهذا ما 
اكده علماء االصوات حدٌثا  ولما كان الصوت ٌحدث نتٌجة فعل او عمل  

ما  لذا تكون اعمال االنسان والواله  محفوظة فً  جو السماء منذ 
- منذ خلك البشرٌة والى نهاٌتها فً ٌوم المٌامة - وجوده حتى  موته 

وال ٌوجد صوت ٌشبه صوت اخر كما فً البنان  اي  لمسات االصابع  ال 
توجد  لمسة  تشبه لمسة اخرى او مسحتها  لذا فاالصوات كلها محفوظة 
فً  طبمات الجـو العلٌا  ولد اكـد العلمـاء حدٌثا على امـكانٌة  اســتعادة 
االصوات  لبعض االشٌاء  فنجحوا  ولو  توصل العلماء  فً االخٌر الى  
امكانٌة  استرجاع  االصوات لحدثت فً العالم  معجزة  كبٌرة اال  وهً 

نحن - ومن هنا نستطٌع تثبٌت الوالهم  فنتخلص . اعادة اصوات االنبٌاء 
من كل لول نسب الى الحبٌب المصطفى صلى هللا علٌه -  المسلمون 

وكم  تمنٌت  فً نفسً  منذ ان .  وسلم  وهو لم  ٌمله اوافتري علٌه  به
اطلعت على  هذا الخبر فً الثمانٌنات من  المرن الماضً  ولحد االن  ان 
ٌحدث هذا  وانا على لٌد الحٌاة   الرى  واسمع ذلن الصوت العظٌم الذي 
ٌتمنى كل  مإمن سـماعه  ولتزول  هذه الؽشـاوة  التً  اكتنفت  بعض  
االحادٌث النبوٌة الشرٌفة  فاضطر العلماء الى  تمسٌمها  بٌن  ضعٌؾ 

– وحسن  وصحٌح  ومتواتر 
 

 مستنسخا – ففً  ٌوم المٌامة  ٌسمع كل انسان صوته وكذلن ٌرى عمله 
 . صورة وصوت–
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 : لال هللا تعالى
 
   (انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون  ) 

 29\ سورة الجاثٌة  االٌة 
 

      والحمٌمة  التً ال مراء فٌها  ان الخلك فً ٌوم المٌامة وفً المولؾ 
العظٌم  ال  ٌستطٌع  االنسان  من  اخفاء  لول لاله  او عمل  فعله  النه 
مستنسخ وثابت ٌراه بام عٌنٌه ومهما اراد ان  ٌخفى  جزءا  مما  عمله   
أي  عمل  سري  فسٌظهر  واضحا  كما  ٌشاهد الٌوم  فٌلما   حٌا على 

 . شاشة التلفاز ثم على  لدر فعله وعمله ٌكون جزاءه
 

 :لال هللا  تعالى
 
فمن ٌعمل مثمال ذرة * ٌومئذ ٌصدر الناس  اشتاتا  لٌروا اعمالهم  ) 

 (* ومن ٌعمل مثمال ذرة شرا ٌره* خٌرا ٌره 
  8-6\  سورة الزلزلة االٌات 

 
      وتفسٌرا لهذه االٌات المباركة  ان  الخلك ٌهرعون لرإٌة اعمالهم  
وٌصدرون أي ٌسٌرون الٌها افواجا افواجا وكل امة معها رسولها  او 
نبٌها  لٌكون شاهدا علٌهم  فٌعطى كل واحد  صحائؾ اعماله  لٌراها 

وٌطلع علٌها  فهنان من ٌتسلم صحائؾ اعماله بٌمٌنه ومنهم من ٌستلم 
فٌكفً االنسان  ان  ٌكون  حكما  على نفسه  بعد .  صحائفه  بشماله 

وتوثٌما لهذ ا المشهد فان اعضاء  جسمه . رإٌته اعماله وافعاله حٌة 
تكون شاهدا علٌه  فً كل ما ٌعمل  أي اذا انكر هذا العبد  بعض افعاله  

جلودهم  او ارجلهم او اٌدٌهم : او اعماله  فتشهد علٌه اعضاء  جسمه 
 .او السنتهم  وكذلن تشهد علٌهم اٌضا االرض على ولع علٌها الفعل 

 
 : لال هللا تعالى 

 
حتى  اذا ما *  ٌوم ٌحشر اعداء  هللا الى النار فهم  ٌوزعون  )      

 *جاإوها  شهد علٌهم  سمعهم وابصارهم وجلودهم  بما كانوا  ٌعملون 
 ولالوا  لجلودهم  لم  شهدتم علٌنا  لالوا  انطمنا  هللا  الذي انطك  كل  

وما كنتم تستترون ان ٌشهد * شئ وهو خلمكم اول مرة والٌه ترجعون 
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علٌكم  سمعكم  وال ابصاركم  وال جلودكم  ولكن  ظننتم  ان هللا  ال ٌعلم 
وذلكم  ظنكم الذي ظننتم  بربكم ارداكم  فؤصبحتم * كثٌرا مما  تعملون  

 (*من الخاسرٌن 
 23 - 19\  سورة  فصلت  االٌات 

     
لسم ٌإخذون ,            وفً هذا الٌوم العظٌم  ٌنمسم  الخلك لسمٌن 
 .الى الجنة ولسم  ٌسحبون الى النارى فٌسجرون فٌها   

 
  (ٌوم المٌامة فً المران الكرٌم  )      راجع كتابً فً هذه الموسوعة 

  وما بعدها394\ صفحة 
 

       ولد جاءت االٌات  تترى فً وصؾ  اصحاب الجنة  ومنها لوله 
 :تعالى 

 
لُنونَو  )  اهِم مُن الْدجَو اطَوبَوهُن إِمذَوا خَو نًا وَو ضِم هَووْد شُنونَو عَولَوى األَورْد ٌنَو ٌَومْد نِم الَّنذِم مَو حْد بَوادُن الرَّن عِم وَو

لِمٌَواًما *لَوالُنوا سَوالًما ًدا وَو مْد سُنجَّن بِّجِمهِم ٌنَو ٌَوبِمٌتُنونَو لِمرَو الَّنذِم بَّننَوا  * وَو ٌنَو ٌَومُنولُنونَو رَو الَّنذِم وَو
اًما ا كَوانَو ؼَورَو نَّنمَو إِمنَّن عَوذَوابَوهَو هَو ؾْد عَونَّنا عَوذَوابَو جَو رِم ا   * اصْد تَومَورًّ سْد ا سَواءَوتْد مُن إِمنَّنهَو

مَواًما مُن اًما * وَو ٌْدنَو ذَولِمنَو لَووَو كَوانَو بَو وا وَو لَومْد ٌَومْدتُنرُن فُنوا وَو رِم ٌنَو إِمذَوا أَونفَومُنوا لَومْد ٌُنسْد الَّنذِم   وَو
ُن إِمالَّن * مَو َّللاَّن رَّن تُنلُنونَو النَّنفْدسَو الَّنتِمً حَو ال ٌَومْد رَو وَو ِم إِملَوًها آخَو عَو َّللاَّن عُنونَو مَو ٌنَو ال ٌَودْد الَّنذِم وَو

ن ٌَوفْدعَولْد ذَولِمنَو ٌَولْدكَو أَوثَواًما مَو نُنونَو وَو ال ٌَوزْد ِم وَو كِّج مَو  * بِمالْدحَو اعَوؾْد لَوهُن الْدعَوذَوابُن ٌَووْد ٌُنضَو
انًا هَو لُندْد فِمٌهِم مُن ٌَوخْد ةِم وَو ُنولَوئِمنَو  * الْدمِمٌَوامَو الِمًحا فَوؤ ال صَو لَو عَومَو عَومِم نَو وَو آمَو ن تَوابَو وَو إِمالَّن مَو

ًٌما حِم ُن ؼَوفُنوًرا رَّن كَوانَو َّللاَّن سَونَواتٍل وَو مْد حَو ٌِّجِمئَواتِمهِم ُن سَو لُن َّللاَّن لَو و * ٌُنبَودِّجِم عَومِم ن تَوابَو وَو مَو
تَوابًا ِم مَو الِمًحا فَو ِمنَّنهُن ٌَوتُنوبُن إِملَوى َّللاَّن وا  * صَو رُّن إِمذَوا مَو ورَو وَو دُنونَو الزُّن هَو ٌنَو ال ٌَوشْد الَّنذِم وَو

اًما رَو وا كِم رُّن ا  * بِماللَّنؽْدوِم مَو ا صُنمًّ ٌْدهَو لَو وا عَو رُّن مْد لَومْد ٌَوخِم بِّجِمهِم وا بِمآٌَواتِم رَو رُن ٌنَو إِمذَوا ذُنكِّجِم الَّنذِم وَو
ٌَوانًا عُنمْد ٌُننٍل  *وَو ةَو أَوعْد ٌَّناتِمنَوا لُنرَّن ذُنرِّجِم نَوا وَو اجِم وَو نْد أَوزْد بَّننَوا هَوبْد لَونَوا مِم ٌنَو ٌَومُنولُنونَو رَو الَّنذِم وَو

اًما تَّنمِمٌنَو إِممَو نَوا لِملْدمُن عَولْد اجْد ا  * وَو نَو فِمٌهَو ٌُنلَومَّنوْد وا وَو بَورُن ا صَو فَوةَو بِممَو نَو الْدؽُنرْد وْد زَو لَوئِمنَو ٌُنجْد أُنوْد
سَوالًما ٌَّنةً وَو مَواًما * تَوحِم مُن ا وَو تَومَورًّ سْد سُننَوتْد مُن ا حَو ٌنَو فِمٌهَو الِمدِم اما اصحاب  الجنة    *  خَو

فٌنمسمون  الى  مجموعتٌن  كل حسب عمله  وما ا كتسب من حسنات 
 (* فً الحٌاة الدنٌا 

 76-63 سورة الفرلان  االٌات 
  الحظ كتابً اصحاب الجنة فً المران الكرٌم  

 
 :اصحال الجنة فهم اٌضا ٌمسمون لسمٌن– المجموعة االولى 
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   االول هم السابمون السابمون وهم الممربون من هللا سبحانه وتعالى 
 

 :لال هللا تعالى 
 

ثلة * فً جنات النعٌم * اولئن الممربون * والسابمون السابمون  )     
متكئٌن علٌها  * على سرر موضونة* وللٌل من االخرٌن * من االولٌن 
باكواب وابارٌك وكاس من * ٌطوؾ علٌهم ولدان مخلدون * متمابلٌن 
ولحم * وفاكهة مما ٌتخٌرون * ال ٌصدعون عنها وال ٌنزفون* معٌن  

جزاء بما كانوا *  كامثال اللإلإ الكنون *  وحور عٌن* طٌر مما ٌشتهون
 (* اال لٌال سالما سالما * ال ٌسمعون فٌها لؽوا وال تاثٌما * ٌعملون 

 26-10\  سورة الوالعة االٌات 
 

         فُٙ  حًْ  حٌٔخرمْٛ  حٌٔخرمْٛ  رخال٠ّخْ  فُٙ ح٠ٌٌٓ  ٓزمٛح  حٌٝ 

حال٠ّخْ ٚحٌطخػش ِٓ غ١َ طَىى ٚكخُٚح حٌىّخي فٟ حٌؼٍَٛ ح١ٌم١ٕ١ش َِٚحطذ 

حٌظمٜٛ ٚحٌٜالف  رؼي حال٠ّخْ  ٚل١ً ُ٘ حالٔز١خء ٚحًٌَٓ  ػ١ٍُٙ حٌٔالَ   

فُٙ . ك١غ حُٔٙ ِٜيٍ حال٠ّخْ  ِٓ هللا طؼخٌٝ ١ٍِٛٛٚٗ ٌؼزخىٖ  ؿ١ّؼخ 

فُٙ حٌّٔخٍػْٛ حٌٝ ػًّ حٌو١َ  .  كٍمش حًٌٛٛ  ر١ٓ  هللا طؼخٌٝ ٚػزخىٖ 

ح٠ٌٌٓ ٍفؼض  ىٍؿخطُٙ  ٚػٍض ِٕخٌُُٙ  فٟ  ؿٕخص حٌٕؼ١ُ   ٚل١ً ُِٕٙ   

 .حٌ٘ٙيحء ٚحال١ٌٚخء 

 

      ٚحٌـٕش  ٌٙخ  ػّخ١ٔش حرٛحد  ٌىً ُِٕٙ ؿِء ِمَٔٛ  ٚحف٠ً ٌٖ٘  

حالرٛحد  رخد  ٠ّٔٝ رخد  ح٠ٌَخْ  ٌٚ٘ح  ٌٍٜخث١ّٓ فم٢  وّخ  حهزَحٌلز١ذ 

حٌّٜطفٝ   ٚحالرٛحد حٌٔزؼش حالهَٜ  ٠يهً ِٕٙخ حٌّئِْٕٛ وً كٔذ  

 :لخي حٌٕزٟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٟ حٌلي٠غ حٌميٟٓ . ػٍّٗ 

 

  (لخي  هللا طؼخٌٝ وً ػًّ حرٓ حىَ  ٌٗ حال حٌَٜٛ  فخٔٗ ٌٟ ٚحٔخ حؿِٞ رٗ   )

 

          ٚلي ًوَ هللا طؼخٌٝ  حْ ػيىُ٘  ِٓ حالُِ حٌٔخرمش وؼ١َ  ٚػيىُ٘ 

ِٓ حِش حٌٕزٟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ل١ًٍ ك١غ حُٔٙ حٌٜفٛس ِٓ ر١ٓ وً حالُِ  ٚرّخ حْ 

حالُِ حٌٔخرمش  وؼ١َس  فخُٔٙ وؼ١َ  ٚحْ حِش  دمحم ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ  ٍُٚٓ  حِش   

ٚحكيس  فُٙ  ل١ًٍ  رخٌّمخٍٔش   حٌٝ حالُِ   حٌٔخرمش  ٚ٘ئالء  ِٓ ٌُٙ َِطزش  

حٌٔزك  ٚحٌمَرٝ   فال ٠ٕخي ىٍؿظُٙ  حال  حٌم١ًٍ  فمي  ٍٟٟ هللا  ػُٕٙ  

فخهٍٜٛ ح حال٠ّخْ  هلل طؼخٌٝ  ك١غ هخفٛح حٌٛلٛف  ر١ٓ  ٠ي٠ٗ  فٟ ٠َٛ 
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حٌم١خِش  فخٌظِِٛح  حٌطخػش  ٚحٌظِِٛح  حٌط٠َك حٌؼيي  حٌٔٛٞ  ٚحؿظٕزٛح  

حٌٕٛحٟ٘ ٚحٌّىخٍٖ  فؤػي هللا طؼخٌٝ ٌُٙ  وً حٔٛحع حٌٕؼ١ُ  ٚكزخُ٘  رىً  

حٌو١َ ٚحٌٔؼخىس ٚحٌَفخٖ  ٚلي ًوَ هللا طؼخٌٝ حُٔٙ   ؿخٌْٔٛ فٟ حٌـٕش  ػٍٝ 

س  ٚحٍحثه  ِٜفٛفش  ِظـخٍٚس   ِٛٗخس  رو١ٛ١ حٌٌ٘ذ  َِٚٛؼش  َّ حٓ

رخٌيٍ ٚح١ٌخلٛص  ؿ١ًّ  ٗىٍٙخ  ر١ٙؾ  ِٕظَ٘خ  ِظىج١ٓ  ػ١ٍٙخ  فٟ غزطش  

ٍَٚٓٚ فٟ   حْٔ طخَ  ِىظًّ  ٚرَ٘  ظخَ٘  فٟ  ٚؿُٛ٘ٙ  ِظمخر١ٍٓ  

٠ظٔخَِْٚ  ف١ّخ  ر١ُٕٙ  ٠ٚطخٌغ  حكيُ٘  ٚؿٗ  حه١ٗ  ف١َٜ ف١ٗ ٠َٔس 

 .حٌٕؼ١ُ 

 

     ٚلي  ١٘ؤ هللا طؼخٌٝ ِٓ ٠ويُِٙ  ٠ّٟٚ٘  ر١ٓ ح٠ي٠ُٙ  غٍّخْ ِوٍيْٚ 

فٟ ػَّحٌٜزخ ٠ٍٚؼخْ حٌ٘زخد ٚال ٠ىزَْٚ ف١ٜ١زُٙ حٌََٙ  فٟ ٠ٔخٍطُٙ 

ػخرظْٛ  ٚرزٙـظُٙ  ٚٔ٘خ١ُٙ    ٓخَْ٘ٚ ػٍٝ هيِظُٙ ف١ميِْٛ  ح١ٌُٙ وً 

ِخ ٠لظخؿٛٔٗ  ِٓ َٗحد  فٟ  وئّٚ ٍحثؼش  حٌٜٕؼش  ٚحرخ٠ٍك  ٠لٍّٛٔٙخ 

رخ٠ي٠ُٙ  ٚفٟ ٌٖ٘  حالرخ٠ٍك ٚحٌىئّٚ ٠ٔمُٛٔٙ  حٌّخء ِٓ ػ١ْٛ ٚحٔٙخٍ   

ِخإ٘خ ػٌد ُالي  ٓخثغ  َٗحرٗ  ٌٚزٓ  ١خُؽ  ٌُ ٠ظغ١َ  ١ؼّٗ حريح ٚػًٔ 

ِٜفٝ  هخٌٚ  ٚهَّس  ف١ٙخ  ٌٌس  ٌٍ٘خٍر١ٓ  ال ١ٜ٠زُٙ  ؿَحء  َٗرٙخ 

 وّخ ٠ليع ٌٍ٘خٍد حًح –ٚطؼخ١١ٙخ حٚؿخع فٟ حٌَحّ ٚال فميحْ فٟ حٌؼمً 

 ٚطزؼغ  ف١ُٙ  حٌَحكش  ٚحٌٕ٘خ١  ٚححٌزٙـش  –َٗد هَّس حٌل١خس   حٌي١ٔخ 

ٚحٌَّٔس  ٠ٚميِْٛ  ٌُٙ  وً ِخ  ٠وظخٍْٚ  ِٓ حٔٛحع حٌؼّخٍ ٚحٌفخوٙش  ِخ 

ط٘ظ١ٙٗ حٔف١ُٔٙ ٚطٌٍ  رٗ حػ١ُٕٙ  ٠ٚٔخٍػْٛ  فٟ  طغ٠ٌظُٙ رّخ ٠َ٠يْٚ 

ِٓ ٌلُ  ١١َ  ٚ٘ٛ حف٠ً ٚحؿٛى حٔٛحع حٌٍلَٛ  ٚحكٕٔٙخ ٌـُٔ حالٔٔخْ  

 . ف١طؼّٛٔٙخ و١فّخ ٗخإٚح ِٚظٝ  ِخ حٍحىٚح 

 

         ٠ٚؤْٔٔٛ  رٕٔخء   ِٓ حٌلٍٛ حٌؼ١ٓ  طفَغٓ ٌُٙ   ٠لزُّٕٙ  ِلزش 

حٌٛفخء  ٚ حٌ٘ٛق  ٚ حٌٛىحى  ٚحالهالٙ  هٍمٓ  ٌُٙ  هخٛش فٙٓ  ؿ١ّالص 

ٚحٓؼش . وخِالص حٌلٔٓ ٚ حٌـّخي  ٚحٌوٍك ح١ٌَٛٓ  ر١ٞ حٌٛؿٖٛ وخاللّخٍ

ػ١ٛٔٙٓ  فٟ ح١َحفٙٓ كالٚس  ٚٓلَ  ٠ٛ١الص حال٘يحد   فٟ ٓٛحى ِظ١ِّ 

ؿّؼٓ وً حٌّالكش ٚحٌٜزخكش  ٚحٌٕفخٓش  ٔخٛؼخص حٌز١خٝ  رخّٓخص حٌٛؿٖٛ  

كٍٛ ِمٍٜٛحص  فٟ حٌو١خَ  هٍمٓ . كَّ حٌويٚى  فٟ ػ١ٛٔٙٓ  كٍٛ ١ِٙذ

ٌُٙ هخٛش  ٌُ  ٠ّٔٔٙٓ  لزٍُٙ حٞ  فَى  ِٓ ؿٓ حٚحْٔ  وخٔٙٓ  ٌئٌئ 

 .ِىْٕٛ  رخوَحص غ١َ ػ١زخص  
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         حِخ  حلٛحٌُٙ ٚحكخى٠ؼُٙ  ف١ّخ  ر١ُٕٙ  فٟٙ ِئىرش  ِظَػش رخال٠ّخْ  

ٚحٌٜالف  فال  فلٖ ٚال ٓم٢  والَ  ٚال ػٕف ٚال ٓو٠َش  ِٓ حاله٠َٓ  

فٟ والُِٙ  فُٙ  ال  ٠مٌْٛٛ ٚال  ٠ظليػْٛ حال  رٍٙـش  ٍٓٔش  ٚوالَ ؿ١ًّ  

ططّجٓ حٌمٍذ  . ٌٚفع  ١ٍٛٓ  ر١ٍغ  طل١ظُٙ  ف١خ ٓالَ  ٚطل١خطُٙ  ِزخٍوش 

 .  ٚطَٔحٌفئحى   وً ٠زظية حهخٖ فٟ طل١ش حالٓالَ حٌٔالَ  ػ١ٍىُ  

 
 

         المجموعة الثانٌة  فهم الذٌن ٌدخلون الجنة اٌضا اال ان حسناتهم 
 .الل من المجموعة االولى وهم اصحاب الٌمٌن

 
 : لال هللا تعالى 

وطلح * فً سدر مخضود* ما اصحاب الٌمٌن * واصحاب الٌمٌن  )      
ال ممطوعة * وفاكهة كثٌرة * وما ء مسكوب*  وظل ممدود *  منضود 

* فجعلناهن ابكارا* انا انشؤناهن انشاءا * وفرش مرفوعة * وال ممنوعة 
 (ثلة من االولٌن وثلة من االخرٌن  * الصحاب الٌمٌن * عربا اترابا 

 40-27\سورة الوالعة االٌات 
 

      فٙٛ حٌّئِْٕٛ ِٓ حٛلخد حٌـٕش  ُٚ٘ ح٠ٌٌٓ طؼطٝ ٛلخثف حػّخٌُٙ 

فٟ ك١خطُٙ حٌي١ٔخ فٟ ٠َٛ حٌم١خِش رخ٠ي٠ُٙ ح١ّ١ٌٓ حٚ ح١ٌّٕٝ  ٟٚ٘ ِٓ حٌزَوش 

فمي ٚٛفُٙ هللا طؼخٌٝ رخُٔٙ حٛلخد ح١ّ١ٌٓ  فُٙ  فٟ حف٠ً كخي  .ٚح١ٌّٓ 

ٚحكٔٓ ِآي  ٗؤُٔٙ ػظ١ُ ٚلٌُٛٙ و٠َُ  لي طخد هللا طؼخٌٝ ػ١ٍُٙ ٚغفَ  

ٌُٙ ِخطميَ ِٓ ًٔٛرُٙ  ٚطـخُٚ ػٓ ١ٓجخطُٙ  ٚٛفق ػُٕٙ  ٍٟٚٝ ػُٕٙ  

ُٚ٘ ح٠ٌٌٓ ػمٍض ِٛح٠ُٓ كٕٔخطُٙ ٚهفض ِٛح٠ُٓ ١ٓجخطُٙ  فخػخرُٙ هللا 

 .فُٛح ػظ١ّخ 

 

       فُٙ  حٛلخد  حٌـٕش   فٟ  ِٔخوٓ   ١١زش  فٟ  ؿٕخص  ػيْ  ٠ؼ١ْ٘ٛ 

حٍٚحلٙخ  ٚحٓؼش  طف١ت  (ٔزك  )فٟ   ظً ظ١ًٍ  ٚحٗـخٍ ٍِٛلش  ِٓ ٓيٍ 

ػ١ٍُٙ  رظٍٙخ  ٚوؼَطٙخ  طَف   ٍف١فخ  ١ٌٕخ  ٚطليع  ١ّٔٔخ   ١١زخ  حػَّص 

ٚح٠ٕؼض  فؼّخٍ٘خ   ِوظٍفش  حالٌٛحْ  ٚحالكـخَ  فٟ  وً  غٜٓ  ٚػٛى  

وخٔٙخ   فٟ حٗـخٍ٘خ  حٌٍٛٚى  حٚ ٠ٛحل١ض  كَّ حٚ ىٍٍ  ر١ٞ  ٌُ  طّْ   

حٚ  ٔـَٛ  ٓخ١ؼش  فٟ  ّٓخء  ٛخف١ش  طّخ٠ٍض  حغٜخٔٙخ  ٚطؼخٔمض  

فَٚػٙخ ٚه٠ي  ٗٛوٙخ  فال  حٗٛحن  ف١ٙخ فٟٙ ال طئًٞ حال٠يٞ  ٚ ال 

ٚر١ٓ ٌٖ٘ حالٗـخٍ حٌى٠َّش  حٌىز١َس  حٌظالي  حٗـخٍ ِٓ  ٔو١ً  . حالؿٔخَ  
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. ١ٍلٙخ   ٠ِٕٛى  ١ٚؼّٙخ ِٛؿٛى  ٚػٌٚلٙخ  ٔخٟـش  ِظيالس  ر١ٓ ح٠ي٠ُٙ 

ٚلي  ٚؿيص فٟ رؼٞ حٌظفخ١َٓ حٔٙخ  حٗـخٍ  ِٓ  ػَّ حٌُّٛ  ٠ٔيص 

ِٚٓ  . حػّخٍ٘خ  ٚطَحٛض  حغٜخٔٙخ  فٟ  حػٌحلٙخ  رؼ٠ٙخ  فٛق رؼٞ 

ر١ٓ   ٌٖ٘ حالٗـخٍ  طـَٞ حٔٙخٍ  ٚػ١ْٛ ِخإ٘خ غيق ػٌد ف١ٗ  ٌٌس 

ٌٍ٘خٍر١ٓ  فُٙ  ٠ؼ١ْ٘ٛ   ر١ٓ   ٌٖ٘ حالٗـخٍ  ِظٕؼ١ّٓ   رىً حٔٛحع  حٌؼّخٍ  

فُٙ  فٟ  ٓيٍ ِو٠ٛى  ١ٍٚق   ٠ِٕٛى  ِٚخء  ِٔىٛد  ٚفخوٙش  وؼ١َس  

ػ١ٍُٙ  ىح١ٔش  فٟ  ؿ١ّغ  حالٚلخص .ال ِمطٛػش  ٌُٙ  ٚال  ِّٕٛػش 

 .ٚحٌّٛحُٓ 

 

         ٚلي  حٔؼُ هللا طؼخٌٝ  ػ١ٍُٙ  رخٌلٍٛ حٌؼ١ٓ  ٚؿؼٍٙٓ  فَحٗخ  ٌُٙ   

حٞ حُٚحؿخ  ٠مّٓ  رويِظُٙ  ٠َْٚٔٙ ػٍٝ ِلزظُٙ  ٍٚحكظُٙ  لي غَّ 

ِلزظُٙ فٟ لٍٛرٙٓ ٚحفجيطٙٓ  ٠مّٓ رخِظخػُٙ رخٌّئحٔٔش  حٔ٘خ٘ٓ  هللا  

طؼخٌٝ  هخٛخص  ٌُٙ  رخوَحص  غ١َ ػ١زخص  ٌُ ٠ّٔٙٓ حْٔ لزٍُٙ ال  ؿخْ  

وٍٙٓ فٟ ػَّ حٌٜزخ ٚحٌ٘زخد ال ٠٘زغ حٌَّء  ِٓ  والِٙٓ  ٚ كٕٔٙٓ  

ٚؿّخٌُٙ    ٚ حالؿظّخع  رٙٓ  ٠ٍّىٓ لٍٛرُٙ  رلٔٓ  حٌطزخع ٚ ِؼٔٛي 

فُٙ . حٌمٛي  ٚؿّخي حٌؼَ٘س ٚر٘خٗش حٌٛؿٗ  ٚٓلَحٌؼ١ْٛ  ٍٚلش حٌطزخع  

ٌُٙ ِخ ٠٘خإْٚ . فٟ ٔؼ١ُ ىحثُ ٚظً لخثُ  ٚفَف ٍَٚٓٚ ٍُٚق  ٚكزٍٛ 

 .ٌٚيٜ هللا طؼخٌٝ ٌُٙ ِٓ ٠ِِي  حٌو١َ  ٚحٌٔؼخىس ٚحٌٕٙخء 

 

وؼ١َ ِٓ حالُِ حٌٔخرمش ٌىؼَ س ٌٖ٘ حالُِ ..        ُٚ٘  فٟ  ػيىُ٘  وؼ١َ

ٚوؼ١َ ِٓ  حِش  ١ٓئخ  دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص  ٔظ١ـش حػّخٌُٙ  حٌٜخٌلش  ٚٗفخػش  ١ٓئخ 

دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص ٌُٙ  ٚٗفخػش  حٌ٘خفؼ١ٓ ِٓ ٌٖ٘  حالِش حٌَّكِٛش  ِٓ ٗٙيحء 

ّٓ هللا  طؼخٌٝ ػ١ٍُٙ  رلك  حٌ٘فخػش   ٚح١ٌٚخء  ٚٛخٌل١ٓ  ٚٛي٠م١ٓ  ِٚٓ  ِ

 .  ُِٕٙ  ف١ىْٛ ػيىُ٘  وؼ١َ  وؼ١َ  

 
 :    اما اصحاب النار  فمد وصؾ هللا تعالى حالهم فهم 

 
انهم كانوا *  ال بارد وال كرٌم * وظل من ٌحموم * فً سموم وحمٌم  )  

وكانوا ٌمولون   * وكانوا ٌصرون على الحنث العظٌم * لبل ذلن مترفٌن 
لل ان *  او اباإنا االولون * ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ا انا لمبعوثون  

ثم انكم اٌها *  لمجموعون الى مٌمات ٌوم معلوم *  االولٌن   واالخرٌن 
فمالإون منها البطون * آلكلون من شجر من زلوم * الضالون المكذبون 
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 (*هذا نزلهم ٌوم الدٌن *فشاربون شرب الهٌم * فشاربون من الحمٌم *  
 -42\سورة الوالعة االٌات 

 
            فٙئالء ُ٘  حٌّزؼيْٚ  ػٓ  ٍكّش  هللا  طؼخٌٝ  ُٚ٘  حٌىخفَْٚ 

ُٚ٘  ٕٛف ال   حػظزخٍ ٌُٙ   . ُٚ٘ حٛلخد  حٌّ٘ؤِش  ٚحٛلخد حٌّ٘خي 

ػٕي  ٍرُٙ  ٚؿؼٍُٙ  حٛلخد حٌّ٘ؤِش ٌ٘ئُِٙ  حٚ الْ  ٛلخثف حػّخٌُٙ  

  ح٠ٌٌٓ   طؼطٝ أٞطٍُٔ  ٌُٙ  ٠َٛ  حٌم١خِش فٟ  ح٠ي٠ُٙ حٌّ٘خي حٚ ح١ٌَٜٔ 

ح١ٌُٙ  ٛلخثف حػّخٌُٙ  رخ٠ي٠ُٙ ح١ٌَٜٔ  ُٚ٘  ِوخٌفْٛ الٛلخد ح١ّ١ٌٓ 

فُٙ  ١ٔ٠َْٚ ػٍٝ وً حَِ ِوخٌف  ٌّخ  حَِ هللا طؼخٌٝ رٗ  فٙئالء . 

ٚٛفُٙ هللا طؼخٌٝ رخُٔٙ ٠مَأإْ  فٟ  ٛلخثفُٙ  حٌظٟ  ٓظؼطٝ ٌُٙ ٠َٛ 

حٌم١خِش  لز١ق   حػّخٌُٙ  ٚٓٛء ١َُِٜ٘  فُٙ فٟ ػٌحد   ٗي٠ي  ٠ٛ١ً ال  

٠ٕظٟٙ  حريح  ٚكخٌُٙ ٓٛء  فٟ  ٓٛء  ِٚٓ ١ٓت حٌٝ حٓٛء  ٚػ١ُ٘ٙ   

ٔىي  ٚٗمخء   فُٙ  فٟ ؿُٕٙ هخٌيْٚ  طٍفق ٚؿُٛ٘ٙ حٌٕخٍ  ُٚ٘ ف١ٙخ 

وخٌلْٛ ٠م١ّْٛ فٟ ٠ٍق  ٗي٠يس حٌلَ طٕفٌ  ِٓ ِٔخِخص ؿٍٛىُ٘ حٌٝ ىحهً 

حؿٔخىُ٘  ٚر١ٓ حٚٛخٌُٙ  فظٛهُِ٘  حٗزٗ رؤرَ ِٛهِس  ٗي٠ي  حٌٛهِ ٚحْ 

َٗرٛح  ِخءح  ٌؼطُ٘ٙ حٌمخطً  ٠َ٘رٛٔٗ  ِخءح ك١ّّخ كخٍح ٠غٍٟ فٟ حٌزطْٛ  

وغٍٟ حٌل١ُّ  ال ٠طفت ّٟؤُ٘  رً ٠مطغ ُِٕٙ حالِؼخء  ٠ٚلَلٙخ  ٚحِخ  حًح  

لخِٛح   فٟ  ظالي  فٟٙ  ِٓ  ىهخْ  كخٍ لخ طُ   ٠ّأل  حٌـٛ  حهظٕخلخ  

ٚحٌؼ١ْٛ  كَلش  ٚظالِخ   ٚحٌٜيٍٚ  كَؿخ  ٚٔخٍح   ٠ٔئَ  حٌـُٔ  ٚ ٠ؼٕض 

حٌٕفْ  و٠َٗ حٌَحثلش   لز١ق حٌ٘ىً  ٚف١ٗ ػٌح د ح١ٌُ  ٘ٛ ؿِء  ِٓ 

حٌؼٌحد  حٌّؼي  ٌُٙ   ٚ  ٌٔٛء حػّخٌُٙ  فٟ حٌل١خس حٌي١ٔخ   ك١غ وخٔٛح 

٠ٕؼّْٛ رخٌّخي حٌلَحَ ٚحٌّظخع حٌلَحَ ٚحٌَرخ حٌلَحَ ٚحٌٔلض حٌلَحَ  

. ٚحٌٍٔذ ٚحٌٕٙذ  ٚٓفه حٌيِخء ٚحٌزغٟ  ٚحالػُ رغ١َ حٌلك  ٚرخٌؼيٚحْ   

وّخ  وخٔٛح  ٠وخّْٛٛ  هللا  طؼخٌٝ  ٚال ٠ئِْٕٛ رٗ   ٚال رخ١ٌَٛ حالهَ  ٌُٚ   

٠ٔظـ١زٛح   ٌالٔز١خء   ٚحًٌَٓ  حٌيحػ١ٓ  ٌطخػش  هللا طؼخٌٝ ٚػزخىطٗ  فُٙ 

حٌَّْٜٚ ػٍٝ حٌىفَ ٚحٌَ٘ن ٚحٌفٔٛق ٚحٌؼ١ٜخْ  ٚط١مٕض حٔفُٔٙ حْ ال 

ك١خس ِٓ رؼي حٌّٛص  فال ل١خِش ٚال رؼغ ٚال ؿِحء  ٠ٚظؼـزْٛ  حً ٠مٌْٛٛ  

فٟ حٔفُٔٙ ححًح  ِظٕخ   ٚفخٍلض حٍٚحكٕخ حؿٔخى٘خ ٚٛخٍٔخ ؿؼؼخ ٘خِيس  

طيفٓ فٟ حالٍٝ  فظط٠ٛٙخ حٌمزٍٛ ٚطؤوٍٙخ حالطَرش  ٚطٜزق  ؿِءح ِٓ طَحد  

ػُ طٕؼيَ حٌمزٍٛ  ٚ طٌ٘ذ  فى١ف  طؼٛى ح١ٌٕخ حٌل١خس  ٕٚٔٙٞ  حك١خءح ِٓ    

ؿي٠ي  ػُ ٔميَ  ٌٍّؼخى ٚ ٌٍلٔخد حْ ٟ٘ حال ك١خطٕخ حٌي١ٔخ  ٔل١خ ّٚٔٛص 

 . فهم فً ظلمات خامدون وفً العذاب مشتركون .٠ٍٚٙىٕخ حٌيَ٘ 
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      ٕٚ٘خن لُٔ حهَ ح٠٠خ  ًوَ فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ  ُ٘ حٛلخد حالػَحف 

ٚلي ًوَُ٘  هللا طؼخٌٝ فٟ  ٍٓٛس حالػَحف ُٚ٘ ح٠ٌٌٓ طٔخٚص كٕٔخطُٙ 

١ٓٚجخطُٙ  فٟ ح١ٌِّحْ  فٙئالء  ر١ٓ هللا  طؼخٌٝ  ١َُِٜ٘ حُٔٙ  ٠زمْٛ 

ِؼٍم١ٓ  ر١ٓ  حٌـٕش  ٚحٌٕخٍ  فُٙ  ٠َغزْٛ  ريهٛي  حٌـٕش  ٌىُٕٙ  ال  

٠ٔظط١ؼْٛ ىهٌٛٙخ  فخػّخٌُٙ  فٟ ك١خطُٙ حالٌٚٝ ال طئٍُ٘ٙ ٌيهٌٛٙخ  الْ 

كٕٔخطُٙ طٔخٚص ِغ ١ٓجخطُٙ  فّٕؼٛح ِٓ  ىهٛي حٌـٕش  ُٚ٘  ٠طّؼْٛ  حٚ 

 ولسم  اخر  ذكرهم  هللا  تعالى هم لوم تساوت حسناتهم .٠ظّْٕٛ ًٌه  
وسٌئاتهم  فاصبحوا معلمٌن بٌن الجنة والنار  فملت حسناتهم  عن  

حسنات اهل الجنة فال ٌدخلوها  وهم  ٌطمعون او ٌتمنون دخولهم بها  
وزادت  حسناتهم عن  حسنات اهل النار فال ٌدخلون  جهنم  فهم ٌخافون 

ربنا التجعلنا مع الموم  )ان  ٌدخلهم ربهم فً جهنم فٌدعون هللا تعالى  
) فهم  بٌن  بٌن ولد اسماهم  هللا  تعالى  فً  كتابه  العزٌز  (الظالمٌن 

  (اهل االعراؾ 
 

 : لال هللا تعالى 
 

وبٌنهما  حجاب  وعلى االعراؾ  رجال  ٌعرفون كال  بسٌنماهم    )      
واذا *  ونادوا اصحاب الجنة  ان سالم علٌكم   لم ٌدخلوها وهم ٌطمعون 

صرفت  ابصارهم  تلماء اصحاب النار  لالوا  ربنا التجعلنا  مع الموم 
 (* الظالمٌن 

 47و 46\االٌات -      االعراؾ 
 

ف١ظُٛع  حٛلخد حٌٕخٍ    .        ٚلي هٍك هللا طؼخٌٝ ٌٍٕخٍ  ٓزؼش حرٛحد  

٠يهٍٛٔٙخ  ِٓ حرٛحرٙخ حٌٔزؼش  ٌىً رخد ُِٕٙ . ػٍٝ ٌٖ٘ حالرٛحد وً رؼٍّٗ 

ؿِء ِمَٔٛ  ٌٚٙخ  ٌٚٙخ  لؼَ ٚىٍوخص ٚحٓفً ٌٖ٘ حٌيٍوخص ٘ٛ ىٍوٙخ 

 .حالٓفً ٚلي حػي  ٌٍّٕخفم١ٓ فُٙ فٟ حٌيٍن حالٓفً ِٓ حٌٕخٍ 

 

ٚ ِٕٙخ رخد ٠ّٔٝ .        فخٛلخد حٌـٕش  ٠يهٍٛٔٙخ  ِٓ  حرٛحرٙخ  حٌؼّخ١ٔش 

ح٠ٌَخْ حػيٖ  هللا طؼخٌٝ ٌٍٜخث١ّٓ  ف٠ال ِٓ  هللا  طؼخٌٝ ح١ٌُٙ ٍٚكّش رـُٙ  

ٚحالِش حٌّلّي٠ش ٟ٘ حالِش حٌَّكٛ ِش ف١ٔيهٍْٛ حٌـٕش رخػّخٌُٙ . 

ٚحفؼخٌُٙ ٚحلٛحٌُٙ ٚر٘فخػش حٌٕزٟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ك١غ ٗفؼٗ هللا طؼخٌٝ فٟ حِظٗ  

فٟ حٌـٕش  فّٓ ٓـمخٖ  حٌلز١ذ حٌّٜطفٝ دمحم ٍٛٝ  (كٛٝ حٌىٛػَ )ِٕٚلٗ

هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ِٕٗ  َٗرش ِٓ كٛٝ حٌىٛػَ ٚال ٠٠ّؤ  ف١ٙخ حريح  ٚحْ هللا  
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ٚوخٔض  (ال حٌٗ حال هللا  ):    طؼخٌٝ حوَُِٙ  رخِـٍٛ وؼ١ـَس  ِٕٙخ  ِٓ  لخي

ٚلي حهزَحٌلز١ذ حٌّٜطفٝ  حٔٗ . حهَ وٍّخطٗ فٟ حٌل١خس حٌي١ٔخ ىهً حٌـٕش 

ال حٌٗ حال هللا   )ٌٛ ٟٚؼض  ):        فٟ ٠َٛ حٌّلَ٘ ح٠َٚٛ حٌـِحء ٚحٌلٔخد

فٟ وفش  ح١ٌِّحْ  ٟٚٚؼض حٌّٔٛحص ٚحالٍٝ  فٟ حٌىفش حالهَٜ ٌَؿلض  

 .    ٚوخٔض حالػمً ِٚٓ ػمٍض ِٛح٠ُٕٗ ىهً حٌـٕش  (ال حٌٗ حال هللا  )

 
بطبٌعة نفسً احب النور الجمال واحب الضٌاء -  وهللا -         وانً 

واالشراق وشروق الشمس وسطوع الممر وتنشرح نفسً عند الفجر 
والشروق  واعشك الخضرة و الزهور وابتهل الٌه تعالى ان ٌجعلنً من 

 .المإمنٌن الصالحٌن  من اصحاب الجنة 
  

 و الحمد هلل رب العالمٌن
 

 

 

 

 

************************               
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     ِٓ ِئٌفخص فخٌق ١ٜٔف حٌلـ١ش حٌى١الٟٔ

 

 :ح حٌيٚح٠ٚٓ حٌ٘ؼ٠َش - 

 

 1978ٔفؼخص حٌمٍذ                 -1

  1986لٜخثي ِٓ ؿزٙش حٌمظخي   -   2   

 20 0 8ِٓ ٚكٟ حال٠ّخْ           - 3

 2010حٌ٘ٙخىس ٚح٠َ٠ٌق         -    4    

   2011حٌلَد ٚحال٠ّخْ             - 5

 2014ٕٓخءحص َِ٘لش            -   6  

   2016ٔزٞ حٌل١خس                  - 7

 

 :حٌىظذ حٌٕؼ٠َش – د 

 فٟ حالىد ٚحٌفٓ -1

ىٍحٓش ٚطلم١ك َٚٗف حٌم١ٜيس – طٌوَس حٌ٘م١ك فٟ ِؼَفش حىحد حٌط٠َك  -2

 حٌّٕٔٛرش ١ٌٍ٘ن ػزي حٌمخىٍحٌى١الٟٔ

ىٍحٓش ِٛؿِس فٟ  حٌ٘ؼَحٌؼَرٟ ػزَ حٌؼٍٜٛ ريءح \ حٌّٛؿِ فٟ حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ -3

حػظزَ حٚ ل١ُ ِٓ لزً حالىرخء ٚحٌٕمخى ٚحغٍذ . ِٓ حٌؼَٜ حٌـخٍٟ٘ ٚكظٝ حٌّؼخَٛ 

حٌّٛحلغ حالىر١ش ػٍٝ حٌٕض حٔٗ حكي حِٙخص حٌىظذ حٌؼَر١ش فٟ حالىد ٚحٌٍغش  فٟ 

 حالٍىْ - ِٟٛٛع حٌ٘ؼَ ٚحالىد  َٚٔ٘ فٟ حٍرؼش حؿِحء  رّـٍي٠ٓ   فٟ  ػّخْ

ىٍحٓش ٗخٍِش فٟ – َٗف ى٠ٛحْ ح١ٌ٘ن ػزي حٌمخىٍ حٌى١الٟٔ ٟٚٗء فٟ طٜٛفٗ -4

     حىد ح١ٌ٘ن ػزي حٌمخىٍحٌى١الٟٔ وًّٕٛؽ ٌٍ٘ؼَحٌٜٛفٟ َٚٗف حٌمٜخثي          

.ح    حٌّٕٔٛرش  ح١ٌٗ  ٠ٚمغ  حٌىظخد حٍرؼش حؿِحء  

 حٛٛي فٟ حالٓالَ-   5

 لٜش ٠ٛ١ٍش - وَحِش  فظخس  -   6

 (لٜش ٠ٛ١ٍش )ػٌٍحء حٌم٠َش -   7

 (ِـّٛػش لٜٚ ل١َٜس  )حالٗم١خء  -  8

 رٍيٍُٚ ػزَ حٌظخ٠ٍن -   9

 ىٍحٓخص فٟ حٌ٘ؼَ حٌّؼخَٛ  ٚل١ٜيس حٌٕؼَ-  10

 حٌغِي فٟ حٌ٘ؼَ حٌؼَرٟ- 11

 ػزي حٌمخىٍ حٌى١الٟٔ  ِٚٛلفٗ ِٓ حٌٌّح٘ذ ٚحٌفَق حالٓال١ِش     ىٍحٓش – 12

 ِغ ىٍحٓش  رلؼ١ش فٟ ٗخػَ٘خ  ح١ٌ٘ن ػزي حٌمخىٍ حٌى١الٟٔ\ َٗف حٌم١ٜيس حٌؼ١ٕ١ش --13

 ِي٠ٕش رٍيٍُٚ فٟ حٌٌحوَس-  -14

 ٌٍٗحص ِٓ ح١ٌَٔس حٌٕز٠ٛش حٌّؼطَس- 15

 حٌ٘ؼَحٌؼزخٟٓ ر١ٓ حٌىال١ٓى١ش ٚحٌظـي٠ي – 16

 ِٓ ػ١ْٛ حٌ٘ؼَ حٌٜٛفٟ -  17

 ىٍحٓخص فٟ حٌ٘ؼَحٌؼَرٟ ٚحِخٍحطٗ  – 18

 حٌَّحس حٌؼَر١ش فٟ حٌ٘ؼَحٌـخٍٟ٘- 19

 

 :ِٛٓٛػش  حٌظف١َٔ حٌّٟٛٛػٟ ٌٍمَحْ حٌى٠َُ  ٚلي ٛيٍِٕٙخ حٌىظذ حٌظخ١ٌش -  ؽ

 حٛلخد حٌـٕش فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ                 ؿِءحْ-  1

 حٌمَحْ فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ-  2



 

 68 

 حالىػ١ش حٌّٔظـخرش فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ-  3

 حالٔٔخْ ٠َٚٛ حٌم١خِش-  4

 حٌوٍك ٚ حٌّؼخى فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ -  5

 ٠َٛ حٌم١خِش فٟ حٌمَحْ حٌى٠َُ                      ؿِءحْ  -  6    

 

 :فٟ ػَ٘س ِـٍيحص    ٚف١ٙخ حٌىظذ حٌظخ١ٌش   (ٗؼَحء حٌؼَر١ش  )ِٛٓٛػش  –      ى 

 

 ٗؼَحء ؿخ١ٍْ٘ٛ                            حٌّـٍي حالٚي               ؿِءحْ- 1

 ٗؼَحء ٛيٍ حالٓالَ                        حٌّـٍي حٌؼخٟٔ    -2

 ٗؼَحء  حٌؼَٜ حالِٛٞ                    حٌّـٍي حٌؼخٌغ            ؿِءح ْ- 3

 ٗؼَحء  حٌؼَٜحٌؼزخٟٓ حالٚي            حٌّـٍي حٌَحرغ            ؿِءح ْ- 4

 ٗؼَحء حٌؼَٜ حٌؼزخٟٓ  حٌؼخٟٔ           حٌّـٍي حٌوخِْ         ؿِءح ْ- 5

 ٗؼَحء حٌؼَر١ش فٟ حالٔيٌْ               حٌّـٍي حٌٔخىّ         ؿِءح ْ- 6

 ٗؼَحء  حٌفظَس حٌَحويس ٚحٌؼؼّخ١ٔش       حٌّـٍي حٌٔخرغ           ؿِءح ْ     - 7

 ٗؼَ حء ح٠ٌٕٙش حٌؼَر١ش                   حٌّـٍي حٌؼخِٓ  - 8

 ٗؼَحء  حٌليحػش  حٌؼَر١ش                  حٌّـٍي حٌظخٓغ           ؿِءح ْ- 9

 ٗؼَحء  حٌّؼخَٛس حٌؼَر١ش              حٌّـٍي حٌؼخَٗ           ؿِءح ْ- 10

 

 

 

**************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


