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وِر أكُػِسـَا َوِمنح  ِػُرُه َوَكُعوُذ بِاّلِل ِمنح ُذُ َتغح َتِعقـُُه َوَكسح َؿُدُه َوَكسح ُد ّلِلِهِ َكحح ؿح إن اْلحَ

َفُد  ؾِلح َؾال َهاِدَي َفُه َوَأصح ََمفِـَا َمنح ََيحِدِه اّلِل َؾال ُمِضله َفُه َوَمنح ُيضح َشقَِّئاِت َأظح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُفُه وبعد  َفُد أن ُُمَؿه يَك َفُه َوأحصح َدُه ال َذِ أن ال إَِفَه إاِل اّلِل  َوحح

ؾنن أصدق اْلديث ـتاب اّلِل،وأحسن اهلدي هدي ُمؿٍد،وذ األمور 

 ُمدثاهتا وـل ُمدثة بدظة وـل بدظة ضالفة وـل ضالفة يف افـار

 :فؼاءكا افقوم كستؽؿل ؾقه ذح ـتاب

 (تذـرة ادمتز) 

وــا ؿد تـاوفـا يف افؾؼاء افسابق اْلديث ظن أذاط افساظة افصغرى وهي 

 .مما مل يذـره ادصـف ؾؼد اـتػى بذـر بعٍض من أذاط افساظة افؽزى

 (أذاط افساظة وفؽن افؽزى)وافقوم كستؽؿل اْلديث ظن 

 (خروج ادسقح افدجال)
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 :يؼول ادصـف رمحه اّلِل

وكممن بلن افدجال خارج يف هذه األمة ال ُمافة،ـَم أخز رشول اّلِل )

وصح ظـه ) 

 

أي أن اخلروج شقؽون ؿبل ؿقام افساظة، وؿد شبق فـا يف اْلؾؼة اداضقة أن 

تؽؾؿـا ظن ظالمات افساظة وؿؾـا أن مـفا ظالمات صغرى وظالمات 

 .(خروج ادسقح افدجال)ـزى ومن ظالمات افساظة افؽزى

جال _ : افده

جل، وافدجل هو افؽذب واالؾساء، وؿد ُشؿيه  ـؾؿة ملخوذة من افده

 .افدجال ألكه ـاِذب اؾسى ظذ اّلِل افؽذب وادظى أكه هو رب افعادغ 

جال ◘  :ظالمات متقز هبا افده

 :مؽتوب بغ ظقـقه ـاؾر_1

ِن َمافٍِك، َؿاَل  :  َؿاَل َرُشوُل اّلِلِ : َظنح َأَكِس بح

َرُؤُه » اَها ك ف ر َيؼح اؾٌِر، ُثمه هَتَجه ـَ َ َظقحـَقحِه  ُتوٌب َبغح  َمؽح
ِ حُسوُح افحَعغح اُل مَم جه افده

ؾِمٍ  لُّل ُمسح ش ـُ
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( 2933)أخرجه مسؾم 

افدجال ـاؾر وهذا مؽتوٌب بغ ظقـقه ويؼرأها ـل مسؾم، وتؾك مقزة 

فؾؿسؾم ألكه وحده افذي يرى هذه افؽؾؿة وهلذا ؾنكه مفَم ادظى أكه رب 

 .افعادغ ؾنن ادسؾم فن ُيصدؿه

 :أظور افعغ ـلن ظقـه ظـبة ضاؾقة-2

أيًضا من ظالمته افتي ُمقِّز هبا أكه أظور افعغ، وهذه افعالمة اشتدل هبا 

 .افعؾَمء ظذ أن اّلِل ظز وجل فه ظقـغ

:  َؿاَل افـهبِيُّل :  َظنح َأَكٍس َرِ َ اّلِلهُ َظـحُه، َؿاَل _

َوُر، َوإِنه َربهُؽمح َفقحَس » ُه َأظح اَب، َأالَ إِكه َوَر افَؽذه َتُه األَظح َذَر ُأمه َما ُبِعَث َكبِيٌّ إاِله َأكح

اؾِرٌ  ـَ ُتوٌب  َ َظقحـَقحِه َمؽح َوَر، َوإِنه َبغح ش بَِلظح

ُن َظبهاٍس، َظِن افـهبِيِّ  َرَة، َوابح  ؾِقِه َأُبو ُهَريح

( 2933)وافؾػظ فه ،أخرجه مسؾم (7131) أخرجه افبخاري

 (افعغ افُقرسى ويف رواية افعغ افقؿـى)دله اْلديث ظذ أن ادسقح شقؽون أظور 

: َؿاَل َرُشوُل اّلِلهِ 

" َ َعِر، َبغح َبِة، َؾنَِذا َرُجٌل آَدُم، َشبحُط افشه ُتـِي َأُضوُف بِافَؽعح  َبقحـَا َأَكا َكائٌِم َرَأيح

، َيـحُطُف َرأحُشُه َماًء، َؾُؼؾحُت  ِ َيَم، َؾَذَهبحُت : َمنح َهَذا؟ َؿاُفوا: َرُجَؾغح ُن َمرح ابح

َلنه َظقحـَُه  ـَ ـَى،  ِ افُقؿح َوُر افَعغح أحِس، َأظح ُد افره ُر َجِسقٌم، َجعح َ َأفحَتِػُت َؾنَِذا َرُجٌل َأمحح

ُن : َمنح َهَذا؟ َؿاُفوا: ِظـََبٌة َضاؾَِقٌة، ُؿؾحُت  َرُب افـهاِس بِِه َصَبًفا ابح اُل، َأؿح جه َهَذا افده
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َطؾِِق ِمنح ُخَزاَظةَ "َؿَطٍن  ُن َؿَطٍن َرُجٌل ِمنح َبـِي ادُصح أخرجه " َوابح

( 7026)افبخاري

 . أن افعغ ممسوحةمع بروزها بعض افقء:وافعور يعـي 

 

: يؼول افشارح _

 وخروج افدجال ؾتـة ظظقؿة، بل هي أظظم افػتن، ـَم ؿال افـبي )

اِء َوَأُبو َؿَتاَدَة َؿاُفوا َ ْهح ٍط، ِمـحُفمح َأُبو افده ِن َظاِمٍر، : َظنح َرهح ـها َكُؿرُّل َظَذ ِهَشاِم بح ـُ

مٍ  ، َؾَؼاَل َذاَت َيوح ٍ َراَن بحَن ُحَصغح إِكهُؽمح َفُتَجاِوُزوِِن إَِػ ِرَجاٍل، َما : َكلحِ  ِظؿح

ََضَ فَِرُشوِل اّلِلِ  اُكوا بَِلحح ُت َرُشوَل ـَ َؾَم بَِحِديثِِه ِمـِّي، َشِؿعح ِمـِّي، َواَل َأظح

الِ »: ، َيُؼوُل اّلِلِ  جه َزُ ِمَن افده ـح ٌق َأ اَظِة َخؾح ِق آَدَم إَِػ ؿَِقاِم افسه َ َخؾح ش َما َبغح

( 2946)أخرجه مسؾم

جال ؾػتـته  ؾدل ذفك ظذ أن أـز ؾتـة وأظظم صوـة تتؿثل يف هذا افده

 ؾَم هي ؾتـته؟صديدة جًدا 

:  يستعقذ من هذه افػتـة يف افتشفد حقث ـان يؼولوؿد ـان افـبي 

َرَة، َؿاَل  : َؿاَل َرُشوُل اّلِلِ :  َظنح َأِ  ُهَريح

َبٍع َيُؼوُل " َتِعذح بِاّلِلِ ِمنح َأرح َقسح مح َؾؾح ـُ َد َأَحُد افؾُفمه إِِنِّ َأُظوُذ بَِك ِمنح :  إَِذا َتَشفه

َقا َوادحَََمِت، َوِمنح َذِّ ؾِتحـَِة  ، َوِمنح ؾِتحـَِة ادحَحح
ِ َظَذاِب َجَفـهَم، َوِمنح َظَذاِب افحَؼزح

اِل  جه  "ادحَِسقِح افده
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( 588)أخرجه مسؾم

باّلِل مـه ألكه ذ وؾتـة صديدة جًدا، ويف شقاق ذفك ذـر اشتعاذ افـبي 

جال  .مجؾة من األحاديث بؾغت حد افتواتر يف مسلفة افده

 

ؾؾَمذا كؼول أهنا بؾغت حد افتواتر ؟ 

 بغه فألمة خطر هذا ادخؾوق افذي جاء ؾتـة من ظـد اّلِل شبحاكه ألكه 

 .وتعاػ فقؿقز اخلبقث من افطقب 

ظي أكه رب افعادغ، وشقتبعه شبعون أفًػا _ ؾعـدما خيرج افدجال شوف يده

من َيود أصبفان، وؿقل أن أـثر أتباظه هم افقفود وافـساء 

ِن َمافٍِك، َأنه َرُشوَل اّلِلِ _ ِه َأَكِس بح ِن َظبحِد اّلِلِ، َظنح َظؿِّ َحاَق بح : َؿاَل  َظنح إِشح

َبَفاَن، َشبحُعوَن َأفحًػا َظَؾقحِفُم افطهَقافَِسةُ » اَل ِمنح ََيُوِد َأصح جه  شَيتحَبُع افده

( 2944)أخرجه مسؾم

 : مجع ضقؾسان وافطقؾسان أظجؿي معرب ؿال يف معقار افؾغة(افطقافسة)

 [ ثوب يؾبس ظذ افؽتف حيقط بافبدن يـسج فؾبس خال من افتػصقل واخلقاضة[

وفؽن ُترى ما هي ؾتـة هذا افدجال؟ 

حطر ؾنذا هبا مُتطِر :أواًل _  .شقلمر افسَمء أن مُت

األرض اجلرداء إذا أمرها أن ُتـبت افزرع ؾنهنا ُتـبت بلمره، اخلرات :ثاكًقا_

 .ـؾفا بقده،ومن هـا جاءت افػتـة
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 .ظـفَم ويف كػس افوؿت معه جـة وكار وؿد ؿال افـبي :ثافُثا_

، َؿاَل  َكحَصاِريِّ ُعوٍد األح ٍرو َأِ  َمسح ِن َظؿح َبَة بح َػَة : َظنح ُظؼح ُت َمَعُه إَِػ ُحَذيح َطَؾؼح اكح

َبةُ  ِن افحَقََمِن، َؾَؼاَل َفُه ُظؼح َت ِمنح َرُشوِل اّلِلِ : بح ـِي َما َشِؿعح ثح اِل َحدِّ جه ،يِف افده

ا افهِذي َيَراُه افـهاُس َماًء،  »: َؿاَل  اَل خَيحُرُج، َوإِنه َمَعُه َماًء َوَكاًرا، َؾَلمه جه إِنه افده

 

َرَك َذفَِك  ٌب، َؾَؿنح َأدح ا افهِذي َيَراُه افـهاُس َكاًرا، َؾََمٌء َباِرٌد َظذح ِرُق، َوَأمه َؾـَاٌر ُُتح

ٌب َضقٌِّب  ُه َماٌء َظذح َقَؼعح يِف افهِذي َيَراُه َكاًرا، َؾنِكه ، َؾؾح َبةُ شِمـحُؽمح َوَأَكا َؿدح : ، َؾَؼاَل ُظؼح

َػةَ  َذيح ِديًؼا ِْلُ ُتُه َتصح  َشِؿعح

( 2935)أخرجه مسؾم

 أن اجلـة افتي معه فقست يف حؼقؼة األمر إال كاًرا ومن يممن ؾبغه افـبي _

به ؾنكه ُيدخؾه إياها وفن يعرف حؼقؼتفا إال إذا دخؾفا، وافعؽس ؾنن من 

يؽػر به ؾنكه شقدخؾه افـار افتي هي يف اْلؼقؼة جـة ؾنذا ما وؿع ؾقفا حسبَم 

 . ؾنكه شقجدها ماٌء ظذب ضقبأمر افـبي 

 (اىفجِة شديدة وثحجاج إىٕ وكفة )
 ؾتـة افدجال ثم أمر أمته بلمر ظظقم أال وهو دخول افـار فؼد بغه افـبي _

ظي هذا افدجال أهنا كاًرا، هذا ادخؾوق افعظقم افذي يطوف يف  افتي يده

 .صتى بؼاع األرض إال أكه فن يدخل مؽة وادديـة

 هل شقتبعه افـاس أم أهنم شقؽذبوكه ؟إذا خرج اآلن ظذ ادسؾؿغ 



8 
 

ومن افذي شقتبعه بعدما شؿع افبعض هذه األحاديث وظؾم أكه ـاؾر وأن 

جـته كاًرا وكاره جـة ؟ 

صاحب افعؼقدة افسؾقؿة افصحقحة افراشخة يف ؿؾبه ؾؼط هو افذي _

ؾقؾؼي بـػسه يف افـار تصديًؼا يستطقع أن ُيؼِدم ظذ تـػقذ أمر رشول اّلِل 

، وهذا األمر صعب جًدا ألكـا افقوم كرى ـقف ْلديث رشول اّلِل 

وكواهقه، حقث يتعامل افؽثر من ادسؾؿغ مع افؽثر من أوامر افـبي 

 وفقسوا ؿونؾفم مصد)أكـا كرى أن اإلتباع ضعقف وافتصديق أضعف

 (مممـغ وؿد ذـركا افػرق بغ افتصديق واإليَمن يف افؾؼاء افسابق

ؾفـاك ظؼات األحاديث بل مئات األحاديث افتي ُتسؿع ظن رشول اّلِل _

ويظفر ؾقفا اْلرام واْلالل إال أن األخ أو األخت يتجرؤون ظذ ارتؽاب 

 ادعايص، أمل يؼل افـبي 

َرَة، َؿاَل  :  َؿاَل َرُشوُل اّلِلِ : َظنح َأِ  ُهَريح

اِشَقاٌت َظاِرَياٌت، " ـَ ُد، كَِساٌء  ح َأَرُهمح َبعح ِل افـهاِر، مَل تِي ِمنح َأهح  ِصـحَػاِن ِمنح ُأمه

ـهَة، َواَل  َن اجلحَ ُخؾح بِِل، اَل َيدح ِ ـَِؿِة اإلح َثاُل َأشح َمائاَِلٌت مُمِقاَلٌت، َظَذ ُرُءوِشِفنه َأمح

ا افـهاَس  ُبوَن هِبَ ِ َكاِب افحَبَؼِر، َيَضح َلذح ـَ َقاٌط  َن ِرحَيَفا، َوِرَجاٌل َمَعُفمح َأشح  "ََيِدح

( 9680)مسـد أمحد
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 ؿال ظن افؽاشقة افعارية أهنا ؾادرأة تعرف أهنا ـاشقة ظارية وأن افـبي 

فن تُشم رائحة اجلـة وأهنا من أهل افـار وشؿعت اْلديث وبافرؽم من 

 إيَمن هذه ادرأة ؟ مستوىذفك تسر ـاشقة ظارية ؾَم هو 

 واإليَمن به واتباظه ؾقَم أمر به حيتاج إػ إيَمن ظايل جًدا، تصديق افـبي 

يستؾزم ألن اإلكسان افذي ُيؼِدم ظذ إفؼاء كػسه يف افـار تصديًؼا فؼوفه

ظؼقدة راشخة وبافتايل ؾنن اإليَمن يؽون ظافًقا جًدا، وهذا ال  

 

يـطبق ظذ افؽثر من ادسؾؿغ افقوم ؾفم يسؿعون ؿال اّلِل وؿال افرشول 

 .إال أن افقؼغ فقس موجود

هل اشتشعرتم مدى صعوبة هذه افػتـة وخطورهتا؟ 

تؽؿن خطورة افػتـة أيًضا يف أكـا مل كتعرض فػتـة مثؾفا من ؿبل، وإذا ــها مل 

ُكـػذ األوامر وافـواهي ومل كستجب دا ُأمركابه رؽم اكعدام افتعرض فػتـة 

 .ـفذه،ؾَم بافـا فو تعرضـا هلذه افػتـة، أين افؼوة افتي كواجه هبا هذه افػتـة

ؿوة ادسؾؿغ اآلن ومع األوامر افواضحة ال ُتقرس هلم أمر :فألشف_

االشتجابة هلذه األوامر، ؾؽقف اْلال مع أوامر ُُتقط هبا افػتـة افشديدة، 

بحقث يؽون أمام اإلكسان صخص يلمر األصقاء ؾتخضع ألوامره ؾتؿطر 

افسَمء وتـبت األرض ومع ذفك ُيؽذبه وُيصدق رشول اّلِل، هذا األمر حيتاج 
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إػ إيَمن ظايل جًدا، هذه مسلفة خطرة ُتتاج إػ مراجعة حسابات مع 

 .افـػس

: أما مدة ُمؽث ادسقح افدجال يف األرض ؾفي_

َعاَن،َؿاَل  ِن َشؿح اِس بح َر َرُشوُل اّلِلِ :َظِن افـهوه ـَ اَل َذاَت َؽَداٍة، َذ جه افده

ـَا إَِفقحِه َظَرَف َذفَِك  ِل،َؾَؾَمه ُرحح َع،َحتهى َطـَـهاُه يِف َضائَِػِة افـهخح َض ؾِقِه َوَرؾه َؾَخػه

؟»: ؾِقـَا،َؾَؼاَل  ـَاش َما َصلحُكُؽمح اَل َؽَداًة، : ُؿؾح جه َت افده رح ـَ َيا َرُشوَل اّلِلِ َذ

ِل، َؾَؼاَل  َت، َحتهى َطـَـهاُه يِف َضائَِػِة افـهخح عح َت ؾِقِه َوَرؾه ضح اِل »: َؾَخػه جه ُ افده َؽرح

، َوإِنح خَيحُرجح  ، َؾَلَكا َحِجقُجُه ُدوَكُؽمح ، إِنح خَيحُرجح َوَأَكا ؾِقُؽمح َوُؾـِي َظَؾقحُؽمح َأخح

ُه َصابٌّ  ؾٍِم،إِكه لِّ ُمسح ـُ ِسِه َواّلِلُ َخؾِقَػتِي َظَذ  ُرٌؤ َحِجقُج َكػح ، َؾامح ُت ؾِقُؽمح َوَفسح

 ، ُه ِمـحُؽمح ـَ َر ِن َؿَطٍن، َؾَؿنح َأدح ى بح َلِنِّ ُأَصبُِّفُه بَِعبحِد افحُعزه ـَ َؿَطٌط، َظقحـُُه َضاؾَِئٌة، 

لحِم َوافحِعَراِق،  َ افشه ًة َبغح ُه َخاِرٌج َخؾه ِف، إِكه َرأح َظَؾقحِه َؾَواتَِح ُشوَرِة افحَؽفح َقؼح َؾؾح

ُبُتوا ـَاش َؾَعاَث َيِؿقـًا َوَظاَث ِصََماًل، َيا ِظَباَد اّلِلِ َؾاثح َيا َرُشوَل اّلِلِ َوَما َفبحُثُه يِف : ُؿؾح

ِض؟ َؿاَل  َرح ُجُؿَعٍة، »: األح ـَ ٌم  ٍر، َوَيوح َشفح ـَ ٌم  َسـٍَة، َوَيوح ـَ ٌم  ًما، َيوح َبُعوَن َيوح َأرح

اِمُؽمح  َليه ـَ اِمِه  ـَاشَوَشائُِر َأيه ِػقـَا :  ُؿؾح َسـٍَة، َأَتؽح ـَ ُم افهِذي  َيا َرُشوَل اّلِلِ َؾَذفَِك افحَقوح

ٍم؟ َؿاَل  َرهُ »: ؾِقِه َصاَلُة َيوح ُدُروا َفُه َؿدح ـَاش اَل، اؿح اُظُه : ُؿؾح َ َيا َرُشوَل اّلِلِ َوَما إِْسح

ِض؟ َؿاَل  َرح ، ": يِف األح ُظوُهمح ِم َؾَقدح يُح، َؾَقلحِ  َظَذ افحَؼوح ُه افرِّ َبَرتح َتدح افحَغقحِث اشح ـَ  

وُح  َض َؾُتـحبُِت، َؾَسُ َرح طُِر، َواألح ََمَء َؾُتؿح ُمُر افسه
َتِجقُبوَن َفُه، َؾَقلح ِمـُوَن بِِه َوَيسح َؾُقمح

 ، ُه َخَواِسَ وًظا، َوَأَمده َبَغُه ُضُ اَكتح ُذًرا، َوَأشح ـَ َوَل َما  ، َأضح َظَؾقحِفمح َشاِرَحُتُفمح
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بُِحوَن  ، َؾُقصح ُف َظـحُفمح َفُه، َؾَقـحَكِ وَن َظَؾقحِه َؿوح دُّل ُظوُهمح َؾَرُ َم، َؾَقدح ِ  افحَؼوح
ُثمه َيلح

ا ِرَبِة، َؾَقُؼوُل هَلَ ، َوَيُؿرُّل بِاخلحَ مح
َواهِلِ ٌء ِمنح َأمح ِدَيِمح َرح حِحؾَِغ  َفقحَس بَِليح ِرِجي : مُم َأخح

حَتؾًِئا َصَباًبا،  ُظو َرُجاًل مُم ِل، ُثمه َيدح َقَعاِشقِب افـهحح ـَ ـُوُزَها  ـُ ـُوَزِك، َؾَتتحَبُعُه  ـُ

ُل  بُِل َوَيَتَفؾه ُظوُه َؾُقؼح َقَة افحَغَرِض، ُثمه َيدح ِ َرمح َفَتغح َطُعُه َجزح قحِف َؾَقؼح ُبُه بِافسه ِ َؾَقَضح

َيَم، َؾَقـحِزُل ِظـحَد  َن َمرح َذفَِك إِذح َبَعَث اّلِلُ ادحَِسقَح ابح ـَ َحُك، َؾَبقحـَََم ُهَو  ُفُه، َيضح َوجح

ـَِحِة  قحِه َظَذ َأجح ػه ـَ ، َواِضًعا  ِ ُروَدَتغح َ َمفح َق، َبغح يه ِدَمشح
ؿِ ادحَـَاَرِة افحَبقحَضاِء َذح

ُفِم، َؾاَل حَيِلُّل  افؾُّلمح ـَ َر ِمـحُه مُجَاٌن  ده ، إَِذا َضلحَضَل َرأحَشُه َؿَطَر، َوإَِذا َرَؾَعُه َُتَ ِ َمَؾَؽغح

ُؾُه، َؾَقطحُؾُبُه  فَِؽاؾٍِر ََيُِد ِريَح َكَػِسِه إاِله َماَت، َوَكَػُسُه َيـحَتِفي َحقحُث َيـحَتِفي َضرح

ٌم َؿدح َظَصَؿُفُم اّلِلُ  َيَم َؿوح َن َمرح ُتُؾُه، ُثمه َيلحِ  ِظقَسى ابح ، َؾَقؼح ُه بَِباِب ُفدٍّ ـَ ِر َحتهى ُيدح

َذفَِك  ـَ ـهِة، َؾَبقحـَََم ُهَو  ُثُفمح بَِدَرَجاهِتِمح يِف اجلحَ َسُح َظنح ُوُجوِهِفمح َوحُيَدِّ ِمـحُه، َؾَقؿح

َحى اّلِلُ إَِػ ِظقَسى ، : إِذح َأوح مح
ُت ِظَباًدا يِل، اَل َيَداِن أِلََحٍد بِِؼَتاهِلِ َرجح إِِنِّ َؿدح َأخح

لِّ َحَدٍب  ـُ زح ِظَباِدي إَِػ افطُّلوِر  َوَيبحَعُث اّلِلُ َيلحُجوَج َوَملحُجوَج، َوُهمح ِمنح  َؾَحرِّ

ُبوَن َما ؾِقَفا، َوَيُؿرُّل آِخُرُهمح  َ َة َؾَقؼح يه
ِة َضَزِ َ َيـحِسُؾوَن، َؾَقُؿرُّل َأَوائُِؾُفمح َظَذ ُبَحرح

َحاُبُه، َحتهى : َؾَقُؼوُفونَ  ًة َماٌء، َوحُيحَكُ َكبِيُّل اّلِلِ ِظقَسى َوَأصح ِذِه َمره اَن هِبَ ـَ َفَؼدح 

َؽُب  َم، َؾَرح ُم افحَقوح ـُ ا ِمنح ِماَئِة ِديـَاٍر أِلََحِد ً ِر أِلََحِدِهمح َخرح ُس افثهوح
َيُؽوَن َرأح

بُِحوَن  ، َؾُقصح ِشُل اّلِلُ َظَؾقحِفُم افـهَغَف يِف ِرَؿاهِبِمح َحاُبُه، َؾُرح َكبِيُّل اّلِلِ ِظقَسى َوَأصح

َحاُبُه إَِػ  ٍس َواِحَدٍة، ُثمه ََيحبُِط َكبِيُّل اّلِلِ ِظقَسى َوَأصح ِت َكػح َؿوح ـَ َشى  َؾرح

 ، ُفمح َوَكتحـُُفمح ٍ إاِله َمأَلَُه َزَْهُ ِضَع ِصزح ِض َموح َرح ِض، َؾاَل ََيُِدوَن يِف األح َرح األح
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ِت  ـَاِق افحُبخح َلظح ـَ ا  ً ِشُل اّلِلُ َضرح َحاُبُه إَِػ اّلِلِ،َؾُرح َؽُب َكبِيُّل اّلِلِ ِظقَسى َوَأصح َؾَرح

ِشُل اّلِلُ َمَطًرا اَل َيُؽنُّل ِمـحُه َبقحُت  ِؿُؾُفمح َؾَتطحَرُحُفمح َحقحُث َصاَء اّلِلُ،ُثمه ُيرح َؾَتحح

ضِ  َرح َفَػِة، ُثمه ُيَؼاُل فأِلح افزه ـَ َفا  ـَ ُ َض َحتهى َيسح َرح ِسُل األح : َمَدٍر َواَل َوَبٍر، َؾَقغح

اَكِة،  مه ُل افحِعَصاَبُة ِمَن افرُّل ـُ َمئٍِذ َتلح َتِك، َؾَقوح ـَ بِتِي َثَؿَرَتِك، َوُردِّي َبَر َأكح

ِػي  بِِل َفَتؽح ِ َحَة ِمَن اإلح ؼح ِل، َحتهى َأنه افؾِّ شح ِػَفا، َوُيَباَرُك يِف افرِّ َتظِؾُّلوَن بِِؼحح َوَيسح

َحَة ِمَن  ؼح ِػي افحَؼبِقَؾَة ِمَن افـهاِس َوافؾِّ َحَة ِمَن افحَبَؼِر َفَتؽح ؼح افحِػَئاَم ِمَن افـهاِس، َوافؾِّ

َذفَِك إِذح َبَعَث اّلِلُ ِرحًيا َضقَِّبًة،  ـَ ِػي افحَػِخَذ ِمَن افـهاِس، َؾَبقحـَََم ُهمح  افحَغـَِم َفَتؽح

اُر  ؾٍِم، َوَيبحَؼى ِذَ لِّ ُمسح ـُ ِمٍن َو لِّ ُممح ـُ بُِض ُروَح  ، َؾَتؼح َت آَباضِِفمح ُخُذُهمح َُتح
َؾَتلح

اَظُة  ُؿِر، َؾَعَؾقحِفمح َتُؼوُم افسه اُرَج اْلحُ  "افـهاِس، َيَتَفاَرُجوَن ؾِقَفا هَتَ

( 2937)أخرجه مسؾم

من ـل هذا افذي ؿقل يسلل افصحابة ر  اّلِل ظـفم ظن افصالة 

ـقف شتؽون صالهتم يف افقوم افذي شقؽون ـافسـة ؟ 

 : وهؽذا ؾؽل إكاء بَم ؾقه يـضح، ؾؼال افـبي 

َرهُ » ُدُروا َفُه َؿدح  .أي ؿدروا األوؿات ثم صؾواش اَل، اؿح

هو حرص افصحابة ظذ اخلر وإؿامة صعائر اّلِل ظز وجل حتى :افشاهد ◘

مع وجود افػتن،ؾؽقف يؼقم افصحا  أظظم صعرة ظذ اإلضالق يف افدين 

ـان هذا هو ْهفم وتؾك هي ؿؾوهبم وتعُؾؼاهتم ؾؽاكوا ر  اّلِل (افصالة)

 .ظـفم وارضاهم خر افـاس بعد األكبقاء
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 ...من الفنت أيًضا
 :ؾتـة اإلحقاء واإلماتة: رابًعا ◘

 :ادممن افذي خيرج إفقه ؾتـتفي ؿصته معه بدخوفه اجلـة_

، َؿاَل  ِريِّ دح : َؿاَل َرُشوُل اّلِلِ : َظنح َأِ  َشِعقٍد اخلحُ

َؼاُه ادحََسافُِح " ِمـَِغ، َؾَتؾح ُه ؿَِبَؾُه َرُجٌل ِمَن ادحُمح اُل َؾَقَتَوجه جه ُرُج افده َمَسافُِح -  خَيح

اِل  جه ِؿُد؟ َؾَقُؼوُل : َؾَقُؼوُفوَن َفهُ - افده َن َتعح ِؿُد إَِػ َهَذا افهِذي َخَرَج، َؿاَل : َأيح : َأظح

ـَا؟ َؾَقُؼوُل : َؾَقُؼوُفوَن َفهُ  ِمُن بَِربِّ ـَا َخَػاٌء، َؾَقُؼوُفونَ : َأَو َما ُتمح ُتُؾوُه،  : َما بَِربِّ اؿح

 

ُضُفمح فَِبعحضٍ  ُتُؾوا َأَحًدا ُدوَكُه، َؿاَل : َؾَقُؼوُل َبعح مح َربُّلُؽمح َأنح َتؼح ـُ : َأَفقحَس َؿدح هَنَا

ِمُن، َؿاَل  اِل، َؾنَِذا َرآُه ادحُمح جه اُل : َؾَقـحَطؾُِؼوَن بِِه إَِػ افده جه َا افـهاُس َهَذا افده َيا َأَيُّل

َر َرُشوُل اّلِلِ َصذه اّلِلُ َظَؾقحِه َوَشؾهَم، َؿاَل  ـَ اُل بِِه َؾُقَشبهُح، : افهِذي َذ جه َؾَقلحُمُر افده

ًبا، َؿاَل : َؾَقُؼوُل  ُرُه َوَبطحـُُه َضح وُه، َؾُقوَشُع َطفح َأَو َما : َؾَقُؼوُل : ُخُذوُه َوُصجُّل

ِمُن ِ ؟ َؿاَل  اُب، َؿاَل : َؾَقُؼوُل : ُتمح َذُ : َأكحَت ادحَِسقُح افحَؽذه َمُر بِِه َؾُقمح َؾُقمح

َؾقحِه، َؿاَل  َ ِرجح َق َبغح ِرؿِِه َحتهى ُيَػره َ : بِادحِئحَشاِر ِمنح َمػح اُل َبغح جه ِق افده ُثمه َيؿح

، ُثمه َيُؼوُل َفهُ  ِ َتِوي َؿائًَِم، َؿاَل : افحِؼطحَعَتغح ، َؾَقسح ِمُن ِ ؟ : ُثمه َيُؼوُل َفهُ : ُؿمح َأُتمح

ُت ؾِقَك إاِله َبِصَرًة، َؿاَل : َؾَقُؼوُل  َددح ُه اَل : ُثمه َيُؼوُل : َما ازح َا افـهاُس إِكه َيا َأَيُّل

ِدي بَِلَحٍد ِمَن افـهاِس، َؿاَل  َعُل َبعح َ : َيػح َعَل َما َبغح َبَحُه، َؾُقجح اُل فَِقذح جه َؾَقلحُخُذُه افده

َتطِقُع إَِفقحِه َشبِقاًل، َؿاَل  ُؿَوتِِه ُكَحاًشا، َؾاَل َيسح َؾقحِه : َرَؿَبتِِه إَِػ َترح ِه َوِرجح َؾَقلحُخُذ بَِقَديح
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ـهِة  ََم ُأفحِؼَي يِف اجلحَ ََم َؿَذَؾُه إَِػ افـهاِر، َوإِكه ِسُب افـهاُس َأكه ِذُف بِِه، َؾَقحح  َؾَؼاَل "َؾَقؼح

: َرُشوُل اّلِلِ 

َظُم افـهاِس َصَفاَدًة ِظـحَد َربِّ افحَعادَِغَ »  شَهَذا َأظح

( 2938)أخرجه مسؾم

 خر افـاس يف هذا افوؿت رجل ُيرصد افـاس  يؼول افـبي : ادعـى ◘

وحيذرهم من هذا ادسقح افدجال، ؾقسؿع به افدجال ؾقلمر به فقل  ؾقؼول 

ؾؿع ـل هذا (وهذا أمر صعب جًدا)فه افرجل أكت ادسقح افؽذاب 

 أكه اجلزوت إال أكه ؿال هذه افؽؾؿة يف وجفه ومل خياؾه وهلذا ؿال افـبي 

 .من أؾضل افرجال

َؾقحِه، َؿاَل _ َ ِرجح َق َبغح ِرؿِِه َحتهى ُيَػره َذُ بِادحِئحَشاِر ِمنح َمػح َمُر بِِه َؾُقمح ِق : َؾُقمح ُثمه َيؿح

 ِ َ افحِؼطحَعَتغح اُل َبغح جه  ؾقػعل افدجال ذفك فُقبغ مدى جزوته وؿوته :افده

ظي أكه افرب  .وؿدرته ؾفو يده

َتِوي َؿائًَِم :  ُثمه َيُؼوُل َفهُ _ ، َؾَقسح  :ُؿمح

 .ؾبعد أن يؿوت يلمره أن يؼوم وبؿجرد أن يلمره ؾنكه يستوي ؿائًَم 

ِمُن ِ ؟ : ُثمه َيُؼوُل َفهُ  َأُتمح

ُت ؾِقَك إاِله َبِصَرةً : َؾَقُؼوُل  َددح : َما ازح
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أي أكه شقسلفه مرة أخرى ؾقؽون افرد بل أكت ادسقح افؽذاب بافػعل 

 ـَم أكه أخزكا ان هـاك رجل شُقػعل به افذي أخزكا بلمره رشول اّلِل 

 .مثؾَم ؾعؾت أكت  

وؾتـة اإلحقاء واإلماتة هي من ضؿن افػتن افتي مـحفا اّلِل هلذا ادسقح _

 .حتى يؿحص ويبغ اخلبقث من افطقب

:   َؿاَل _

ََم  ََم َؿَذَؾُه إَِػ افـهاِر، َوإِكه ِسُب افـهاُس َأكه ِذُف بِِه، َؾَقحح َؾقحِه َؾَقؼح ِه َوِرجح َؾَقلحُخُذ بَِقَديح

ـهِة   .أي أكه شقدخل اجلـة: ُأفحِؼَي يِف اجلحَ

 

 

 :ؾتـة ادسقح افدجال ؾتـة صديدة جًدا فؼول افـبي 

: َؿاَل َرُشوُل اّلِلهِ 

ِمٌن » ُه ُممح ُجَل َفَقلحتِقِه َوُهَو حَيحِسُب َأكه َقـحَل َظـحُه، َؾَواّلِلهِ إِنه افره اِل َؾؾح جه َمنح َشِؿَع بِافده

ُبَفاِت  ها َيبحَعُث بِِه ِمَن افشُّل ُبَفاِت »، َأوح شَؾَقتهبُِعُه، مِم َا َيبحَعُث بِِه ِمَن افشُّل
َهَؽَذا ش دِ

 "َؿاَل 

صحقح [ : حؽم األفباِن](4319)شـن أ  داود

ض صخص بغه افـبي   أن ؾتـة ادسقح صديدة وهلذا أمر افـاس أن ال ُيعرِّ

كػسه هلذه افػتـة، ألن تصُدر أحد ألمر هذا افدجال ُيؼابل بَم ظـده من ُصبفات 
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ؾقعود  (ؾؾه من افؼدرات ما يتعجب مـفا افعؼل )يعجز افبعض ظن إدراـفا

 .وؿد آمن به

 : ظن اشتؼاف افػتنوفـا هـا وؿػة ؾؼد هنى افـبي _

َرَة، َؿاَل *  : َؿاَل َرُشوُل اّلِلهِ : َظنح َأِ  ُهَريح

ٌ ِمَن » ٌ ِمَن افَؼائِِم، َوافَؼائُِم ؾِقَفا َخرح َشَتُؽوُن ؾَِتٌن، افَؼاِظُد ؾِقَفا َخرح

ُه، َؾَؿنح  ؾح ِ َتؼح ا َتسح َف هَلَ اِظي، َمنح َتَؼه ٌ ِمَن افسه ادَاِر، َوادَاِر ؾِقَفا َخرح

َقُعذح بِهِ  ش َوَجَد ِمـحَفا َمؾحَجًل، َأوح َمَعاًذا، َؾؾح

( 2886)،أخرجه مسؾم(7081)أخرجه افبخاري 

 

 

ال يـبغي فؾعبد أن يستؼف افػتـة ويؼول أكا هلا وشلتغؾب ظؾقفا، أكا 

ظـدي حجة وأشتطقع أن ُأحاج ادخافف وأرده بافزهان واْلجة ؾرتد هو 

 .ظذ ظؼبقه ويتؼب افػتـة ويؼتـع هبا

: هذا يرجع إػ شببغ 

 .ال يوجد ظؾم رصغ_1

 .اإليَمن ضعقف_2

 .: يستعقذ من افػتن ؾقؼول ـان افـبي 
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َة، َؿاَل  َ ُتُه َيُؼوُل : َظنح َأِ  َكَضح ِة، َؾَسِؿعح َ ِل افحَبكح  َأهح
ُن َظبهاٍس، َظَذ ِمـحَزِ اَن ابح : ـَ

َبٍع، َيُؼوُل إِنه َكبِيه اّلِلهِ  ُذ يِف ُدُبِر َصالتِِه ِمنح َأرح اَن َيَتَعوه : ـَ

، َوَأُظوُذ بِاّلِلهِ ِمنح َظَذاِب افـهاِر، َوَأُظوُذ بِاّلِلهِ ِمَن » ِ َأُظوُذ بِاّلِلهِ ِمنح َظَذاِب افحَؼزح

اِب  َوِر افحَؽذه َظح ش افِػَتِن، َما َطَفَر ِمـحَفا َوَما َبَطَن، َوَأُظوُذ بِاّلِلهِ ِمنح ؾِتحـَِة األح

( 2667)مسـد أمحد

:  َوُهَو َيُعدُّل افحِػَتنَ : َرُشوُل اّلِلِ :وـان يؼول 

قحِف ِمـحَفا ِصَغاٌر » ِرَياِح افصه ـَ َن َصقحًئا، َوِمـحُفنه ؾَِتٌن  َن َيَذرح ِمـحُفنه َثاَلٌث اَل َيَؽدح

َػةُ ش َوِمـحَفا ـَِبارٌ  ي: َؿاَل ُحَذيح ِ ؾُّلُفمح َؽرح ـُ ُط  هح  "َؾَذَهَب ُأوَفئَِك افره

 

( 2891)أخرجه مسؾم

 

َوِد، َؿاَل _وؿال أيًضا  َشح ِن األح َداِد بح ُت َرُشوَل اّلِلهِ : َظِن ادحِؼح ُم اّلِلهِ، َفَؼدح َشِؿعح ايح

َم َيُؼوُل  ِعقَد دََنح »: َصذه اّلِلُ َظَؾقحِه َوَشؾه ِعقَد دََنح ُجـَِّب افحِػَتَن، إِنه افسه إِنه افسه

ُتِعَ َؾَصَزَ َؾَواًها ِعقَد دََنح ُجـَِّب افحِػَتُن، َودََنح ابح ش ُجـَِّب افحِػَتِن، إِنه افسه

صحقح [ : حؽم األفباِن]،(4263)شـن أ  داود

 ُفسّ يسجعيذباهلل ٌَ اىفجَ فٓو ُسجشرفٓا ُحَ ؟فإذا نان اىِيب

من ؾضل اّلِل ظذ افعبد أن َيـبه افػتن ؾال يتعرض فشبفة تَضب ؿؾبه، وال 

 .ُيعرضه البتالء صديد َيعؾه خيرج ظن حدود افدين
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ؾافواجب ظذ افعباد أن يتبعوا كبقفم ؾقسلفوا رهبم ويدظوكه بدظاء كبقفم _

ؾلحسن ـؾَمت ُيسلل هبا اّلِل هي ـؾَمت افـبوة ؾقستعقذون من افػتن ما 

 أن كدظوه طفر مـفا وما بطن وخاصًة ؾتـة افدجال وؿد أمركا افـبي 

ظؼب ـل صالة وبعد االكتفاء من افتشفد وؿبل افتسؾقم أن كؼول 

( 3ص)اْلديث شبق ذـره )

ؾؼد يؽون افشخص ظذ درجة من اإليَمن ظافقة جًدا ثم يتعرض دوؿف 

صعب ؾقسك افطريق ويػتن يف أمر ديـه ؾتـة صديدة جًدا ؾقسُؼط ويتحول 

إػ افـؼقض، حؼقؼة األمر أن اإلكسان ضوال حقاته يؿؽن أن يتعرض 

فؾػتن، كعم كحن دائًَم كسلل اّلِل أن َيـبـا افػتن فؽن من افوارد أن يتعرض  

 

 

 

اإلكسان فؾػتـة وهلذا ؾقـبغي ظذ افعبد أن ُيؼوي اإليَمن يف ؿؾبه حتى إذا ما 

ض فؾػتـة يـجو مـفا بنذن اّلِل شبحاكه  .ُظرِّ

 

يـتؼل ادصـف فذـر ظالمة أخرى من ظالمات افساظة افؽزى وهي 

 (ُزول عيسٕ عييّ اىسالم)
: يؼول ادصـف◘
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وأن ظقسى بن مريم ظؾقه افسالم يـزل ظذ ادـارة افبقضاء ذؿي دمشق، )

ؾقلتقه وؿد ُحك ادسؾؿون ظذ ظؼبة أؾقق، ؾقفرب مـه، ؾقؼتؾه ظـد باب ُفد 

 (افؼؿي، وُفد من أرض ؾؾسطغ بافؼرب من افرمؾة ظذ كحو مقؾغ مـفا

أراد ادصـف أن ُيبغ مسلفة ظظقؿة جًدا أال وهي كزول ظقسى ظؾقه افسالم 

 .من افسَمء إػ األرض 

داذا شؿيه ادسقح هبذا االشم ؟ :أواًل ◘

: هـاك أؿوال مـفا

 . ألكه ـان يؿسح ظذ ادريض ؾقزأ_1

 .ؿقل أكه ـان ممسوح أشػل افؼدمغ_2

ديق_3  .وؿقل أهنا ـؾؿة تعـي افصِّ

 . وؿقل أكه ُمِسَح بافزـة ظـد والدته ؾفو مبارك ـَم جاء يف افؼرآن _4

موشى _إبراهقم_كوح )ادسقح هو من أويل افعزم من افرشل :ثاكًقا ◘

 .(ُمؿد صذ اّلِل ظؾقه وشؾم_ظقسى_

 

: وؿد ورد ذـرهم يف ؿوفه تعاػ_

َراِهقَم َوُموَشى } َكا ِمَن افـهبِقَِّغ ِمقَثاَؿُفمح َوِمـحَك َوِمنح ُكوٍح َوإِبح  َوإِذح َأَخذح

َكا ِمـحُفمح ِمقَثاًؿا َؽؾِقًظا  َيَم َوَأَخذح ِن َمرح  ([7)َوِظقَسى ابح

 [األحزاب}
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: وؿال ظز وجل_

قحـَا بِِه } َحقحـَا إَِفقحَك َوَما َوصه يِن َما َوصه بِِه ُكوًحا َوافهِذي َأوح َع َفُؽمح ِمَن افدِّ  َذَ

ـَِغ  ِ ُزَ َظَذ ادحُؼح ـَ ُؿوا ؾِقِه  يَن َواَل َتَتَػره َراِهقَم َوُموَشى َوِظقَسى َأنح َأؿِقُؿوا افدِّ إِبح

َتبِي إَِفقحِه َمنح َيَشاُء َوََيحِدي إَِفقحِه َمنح ُيـِقُب  ُظوُهمح إَِفقحِه اّلِلهُ ََيح  {(13)َما َتدح

 [افشورى]

ظقسى ظؾقه افسالم هو من أويل افعزم من افرشل وهو أيًضا أخر األكبقاء _

 . ؾال أكبقاء بقـفَمؿبل افـبي 

وؿد وفد ظقسى من أم بال أب وـان يف ذفك ؾتـة صديدة فؾـاس _

وهـا كعود دا شبق فـا أن ُتدثـا ؾقه وهو مسلفة افعؼول وتدُخؾفا يف )

 .(اْلسابات مع اّلِل ظز وجل وؿقاس أؾعال اّلِل ظذ أؾعال افبؼ افؼاسة

ؾَم هو شبب ؾتـة افـاس؟  ◘

وما هو شبب اهتام افقفود دريم ظؾقفا افسالم أهنا بغي ؟  ◘

 

ألن ظؼوهلم ظجزت ظن اشتقعاب أن ادرأة يؿؽن أن ُتؿل بدون 

: ؾجاء ؿول اّلِل تعاػ فتزأهتا،رجل

ح َأُك َبِغقًّا } ـِي َبَؼٌ َومَل َسسح ح َيؿح  {(20)َؿاَفتح َأكهى َيُؽوُن يِل ُؽاَلٌم َومَل

 [مريم]

 ..ثم اكطق اّلِل ظز وجل ظقسى ظؾقه افسالم وهو يف ادفد
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 أن ظقسى ظؾقه افسالم هو ـؾؿة من اّلِل شبحاكه أفؼاها إػ :افشاهد ◘

مريم وروٌح مـه، ؾؼد ـان بؽن حقث أرشل إفقفا ادَؾك وهو جزيل ظؾقه 

ـُن اّلِل ظذ ـل )افسالم وكػخ ؾقفا افروح ؾؽان ظقسى ظؾقه افسالم بؽؾؿة 

وافؼادر ظذ أن َيعل افوفد من أب وأم ؿادر ظذ أن َيعل (رء ؿدير

افوفد من األم بغر أب ـَم أكه ؿادر ظذ أن َيعل اإلكسان بغر أٍب وال أم 

 .(آدم ظؾقه افسالم )

: ؿال تعاػ

نح } ـُ َؿَثِل آَدَم َخَؾَؼُه ِمنح ُتَراٍب ُثمه َؿاَل َفُه  ـَ  إِنه َمَثَل ِظقَسى ِظـحَد اّلِلهِ 

 [آل ظؿران]{(59)َؾَقُؽوُن 

ما هي افؼضقة يف خؾق ظقسى ظؾقه افسالم من ؽر أب أمل خيؾق اّلِل آدم من 

ؽر أب وال أم ؟ 

اإلصؽال يف حسابات افعؼول ؾنذا ما جاء افوفد ؾالبد من تواجد األب واألم 

. 

: ؾؾَم جاء ظقسى من ؽر أب اكؼسم افـاس إػ ؾريؼغ ◘

 .ؾريق ؿال أهنا بغي وهم افقفود أظداء افدين وأظداء األكبقاء_1

افـصارى افضافغ ؿافوا أكه يـؼسم إػ كصف )إن ظقسى إفه : ؾريق ؿال _2

 .(إفه وكصف إكسان
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ِيق ٌَ 
ُ

وىهَ اىحليلة أن عيسٕ ْٔ خيق ٌَ خيق اهلل ٌثيّ ٌثو آدم خ

ثراب وىهِّ ٌعجزة ٌَ ٌعجزات اهلل عز وجو أراد أن يخيلّ بٓذه اىطريلة 

 .ىحهٍة ال يعيٍٓا إال ْٔ

األمرافثاِن بافـسبة فعقسى ظؾقه افسالم أكه مل ُيؼتل بـص آيات افؽتاب ◘

 :افعزيز

: ؿال تعاػ

َيَم َرُشوَل اّلِلهِ } َن َمرح ـَا ادحَِسقَح ِظقَسى ابح ا َؿَتؾح مح إِكه
هِلِ َوَما َؿَتُؾوُه َوَما َصَؾُبوُه  َوَؿوح

مح  َباَع َوَفؽِنح ُصبَِّه هَلُ ٍم إاِله اتِّ مح بِِه ِمنح ِظؾح َتَؾُػوا ؾِقِه َفِػي َصكٍّ ِمـحُه َما هَلُ َوإِنه افهِذيَن اخح

اَن اّلِلهُ َظِزيًزا َحؽِقًَم َبلح َرَؾَعُه اّلِلهُ( 157)افظهنِّ َوَما َؿَتُؾوُه َيِؼقـًا  ـَ  {(158) إَِفقحِه َو

 [افـساء]

ؾَم هو معـى ُصبه هلم ؟ ◘

 ..أصح رء وؿف ظؾقه افعؾَمء يف هذه اجلزئقة هو أثر البن ظباس

 

ِن َظبهاٍس، َؿاَل  َحابِِه :َظِن ابح ََمِء َخَرَج إَِػ َأصح َؾَع ِظقَسى إَِػ افسه دَها َأَراَد اّلِلهُ َأنح َيرح

ٍ يِف افحَبقحِت وَ  ـَا َظَؼَ َرُجاًل ِمنح َظغح ُطُر َماًء  َؿاَل َوُهمح يِف َبقحٍت اثح : َؾَؼاَل : َرأحُشُه َيؼح

َد َأنح آَمَن ِ   َؿاَل  ًة َبعح َة َمره َ ـََتيح َظؼح ُػُر ِ  اثح ُؽمح : ُثمه َؿاَل : إِنه ِمـحُؽمح َمنح َشَقؽح َأيُّل

َتَل َمَؽاِِن، َوَيُؽوَن َمِعي يِف َدَرَجتِي؟ َؿاَل  َؾَؼاَم َصابٌّ ِمنح : ُيؾحَؼى َظَؾقحِه َصَبِفي َؾُقؼح

َدثِِفمح ِشـًّا، َؿاَل  ، : َؾَؼاَل َأَكا، َؾَؼاَل َفهُ : َأحح ابُّل ، َؾَؼاَم افشه ؾِسح  ُثمه َأَظاَد َظَؾقحِفمح اجح
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َكَعمح َأكحَت َذاَك  َؾُلفحِؼَي َظَؾقحِه َصَبُه ِظقَسى، َوُرؾَِع ِظقَسى ِمنح : َؾَؼاَل َأَكا  َؿاَل 

ََمِء  َؿاَل  َزَكٍة يِف افحَبقحِت إَِػ افسه . َوَجاَء افطهَؾُب ِمَن افحَقُفوِد، َوَأَخُذوا َصَبَفهُ : َروح

ُؿوا  َد َأنح آَمَن بِِه، َؾَتَػره ًة َبعح َة َمره َ ـََتيح َظؼح ُضُفمح اثح َػَر بِِه َبعح ـَ َؾَؼَتُؾوُه َوَصَؾُبوُه، َو

َؿةٌ  ََمِء، َوَهُماَلِء : َثاَلَث ؾَِرٍق، َؾَؼاَفتح ؾِرح اَن اّلِلهُ ؾِقـَا َما َصاَء، ُثمه َصِعَد إَِػ افسه ـَ

ُؼوبِقهةُ  َؿةٌ . افحَقعح ُن اّلِلهِ َما َصاَء اّلِلهُ، ُثمه َرَؾَعُه إَِفقحِه، َوَهُماَلِء : َوَؿاَفتح ؾِرح اَن ؾِقـَا ابح ـَ

ةُ  ُطوِريه َؿةٌ . افـهسح اَن ؾِقـَا َظبحُد اّلِلهِ َوَرُشوُفُه َما َصاَء اّلِلهِ، ُثمه َرَؾَعُه اّلِلهِ . َوَؿاَفتح ؾِرح ـَ

ؾَِؿِة،  ؾُِؿوَن، َؾَتَظاَهَرِت افطهائَِػَتاِن افحَؽاؾَِرَتاِن َظَذ ادحُسح إَِفقحِه، َوَهُماَلِء ادحُسح

ًدا  اَلُم َضاِمًسا َحتهى َبَعَث اّلِلهُ ُُمَؿه شح ِ  {َؾ َمـَتح َضائَِػةٌ }. َؾَؼَتُؾوَها، َؾَؾمح َيَزِل اإلح

ائِقَل،  [14: افصف] َ َػَرتح َضائَِػةٌ }ِمنح َبـِي إِْسح ـَ ـِي  [14: افصف] {َو َيعح

ائِقَل يِف َزَمِن ِظقَسى، َوافطهائَِػَة افهتِي آَمـَتح يِف  َ َػَرتح ِمنح َبـِي إِْسح ـَ افطهائَِػَة افهتِي 

َبُحوا َطاِهِرينَ }َزَمِن ِظقَسى،  ، َؾَلصح ِهمح َكا افهِذيَن آَمـُوا َظَذ َظُدوِّ دح : افصف] {َؾَليِّ

َبُحوا َطاِهِرينَ  [14 اِر، َؾَلصح ٍد َظَذ ِديـِِفمح ِديَن افحُؽػه َفاِر ُُمَؿه  " يِف إِطح

( 617)،ؾتح افؼدير فؾشوـاِن(622)تػسر افطزي جامع افبقان

أن َمنح ؿتؾوه يؼقـًا فقس ظقسى ظؾقه : أي {َوَما َؿَتُؾوُه َيِؼقـًا}: ؿوفه شبحاكه _

افسالم ألن اّلِل ظز وجل ؿد رؾعه، ؾؾم ُيؼتل ومل ُيصؾب أو ُيدؾن وشقـزل 

يف آخر افزمان ؾقؼُتل اخلـزير ويؽرس افصؾقب ويضع اجلزية أي ال يؼبؾفا 

وُيـػذها ـَم أن اخلر وال يؼبل إال اإلشالم ويتبع ذيعة افـبي ُمؿد 

 .يؽُثر يف زماكه ويعرف اجلؿقع أكه كبي اّلِل
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: وهلذا ؾؼد ؿال اّلِل شبحاكه وتعاػ_

تِهِ } ِمـَنه بِِه َؿبحَل َموح ِل افحؽَِتاِب إاِله َفُقمح َم افحِؼَقاَمِة َيُؽوُن َظَؾقحِفمح َوإِنح ِمنح َأهح  َوَيوح

 [افـساء]{(159)َصِفقًدا 

ـل صخص من أهل افؽتاب شقممن بعقسى ؿبل : وإن من أهل افؽتاب _

موته، ؾعـد كزوفه يف آخر افزمان ويروكه ؾنهنم شقعرؾون أكه ظبد وكبي 

وفقس إفه ـَم ـان يعتؼد افبعض وأكه مل ُيؼتل وأن ـل ما هم ؾقه فقس إال 

 .ضالل وأن آيات افؼرآن صحقحة

 . أي ؿبل موت ظقسى ظؾقه افسالم :ؿبل موته _

 . ؾقشفد ظؾقفم :ويوم افؼقامة يؽون ظؾقفم صفقًدا_

وخيزهم ظـد كزوفه أكه ظبد ورشول ّلِل شبحاكه وأكه مل يؽن إفه وال ابن اّلِل 

 .وهـا يـدم همالء كدًما صديًدا ظذ ما ـاكوا ؾقه من ؽقاب فؾعؼول

 

هل يصح يف هذا افوؿت أن يشفد أحد من همالء أكه ال إفه إال اّلِل وأن ◘

ُمؿد رشول اّلِل؟ 

ِ َ }: ؾؼد ؿال شبحاكه وتعاػ. ال 
َهلح َيـحُظُروَن إاِله َأنح َتلحتَِقُفُم ادحَاَلئَِؽُة َأوح َيلح

َم َيلحِ  َبعحُض آَياِت َربَِّك َربُّلَك َأوح  ِ َ َبعحُض آَياِت َربَِّك َيوح
ًسا  َيلح اَل َيـحَػُع َكػح

ا  َتظُِروا إِكه ا ُؿِل اكح ً َسَبتح يِف إِيََمهِنَا َخرح ـَ ح َتُؽنح آَمـَتح ِمنح َؿبحُل َأوح  إِيََمهُنَا مَل

 [األكعام]}(158)ُمـحَتظُِروَن 
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األمر ؿد اكتفى ألكه مع طفور افعالمات افؽزى ال يـػع إيَمن صخص مل 

 ..يؽن ؿد آمن ؿبل ذفك

َق :َؾَقـحِزُل ِظـحَد ادحَـَاَرِة افحَبقحَضاءِ ◘ يه ِدَمشح
ؿِ  .َذح

ظـدما يـزل ظقسى ويعرف افدجال بذفك ؾنكه شقفرب من ظقسى ألكه _

يعرف أكه جاء بلمٍر ظظقم وفؽن ظقسى ظؾقه افسالم شقؾحق به ظـد باب 

وظـد رؤية افدجال فعقسى ظؾقه (بافؼرب من ؾؾسطغ)ُفد ذؿي دمشق

 .افسالم ؾنكه شقذوب ويـزل ظذ األرض ـادؾح

َرَة، َأنه َرُشوَل اّلِلهِ _ : ،َؿاَل َظنح َأِ  ُهَريح

ُرُج إَِفقحِفمح َجقحٌش » ََمِق، َأوح بَِدابَِق، َؾَقخح َظح وُم بِاألح اَظُة َحتهى َتـحِزَل افرُّل اَل َتُؼوُم افسه

ومُ  وا، َؿاَفِت افرُّل َمئٍِذ، َؾنَِذا َتَصاؾُّل ِض َيوح َرح ِل األح ِل ادحَِديـَِة، ُهمح ِخَقاُر َأهح : ِمنح َأهح

ََم َيُذوُب .....َخؾُّلوا َبقحـَـَا  ـَ َيَم، َؾنَِذا َرآُه َظُدوُّل اّلِلهِ َيُذوُب  ُن َمرح َؾَقـحِزُل ِظقَسى ابح

َيِمح َدَمُه  ُتُؾُه اّلِلهُ بَِقِدِه، َؾُرِ وُه َفَذاَب َحتهى ََيحؾَِك، َوَفؽِـهُه َيؼح ـُ ادحِؾحُح، َوَفوح َتَر

َبتِهِ   شبَِحرح

صحقح  [ تعؾقق األفباِن]،(6813)صحقح ابن حبان

 

 

ويف ْلظة اكتفاء ؾتـة ادسقح افدجال بؼتؾه ظذ يد ظقسى ظؾقه افسالم تل  _

: ؾتـة صديدة أال وهي 
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  (خروج يأجٔج وٌأجٔج) 
أي أهنم بؼ وفقسوا )يلجوج وملجوج ْها ؿبقؾتان ظظقؿتان من بـي آدم 

ظي افبعض همالء جعؾفم اّلِل ؾتـة فؾـاس  (خمؾوؿات ُخراؾقة ـَم ـان يده

وْها موجودتان ظذ األرض، شواء رآهم افـاس أم مل يروهم،ْها 

 .موجودتان اآلن ظذ األرض وفؽن مل يلتـا خز بؿؽان تواجدْها

ؾنذا ما ؿقل أكـا بافعؾم اْلديث ؿد توصؾـا إػ تصوير ـل بؼعة ظذ _

 ؾلين يلجوج وملجوج ظذ األرض؟األرض 

 .وهذا هو تدخل افعؼل ؾقَم ال يـبغي فه أن يتدخل ؾقه

 أين افقفود افذين تاهوا أربعغ شـة يف األرض ظـدما ظاؿبفم اّلِل :افرد 

تِب  ـُ بعصقاهنم موشى وإسارهم ظذ افؽػر، وؿد ـاكت افبؾدة افذين 

ظؾقفم أن يتقفون ؾقفا بؾدة صغرة، ومعؾوم أكه ؿديًَم مل يؽن فدى افـاس 

 .وشائل يستدفون هبا ظذ افطريق يف افصحراء ؽر افـجوم

ِم ُهمح ََيحَتُدونَ َوَظاَلَماٍت }:ؿال تعاػ  [افـحل]{(16 )َوبِافـهجح

ؾؽاكوا إذا كظروا إػ افسَمء ظرؾوا اجتاهات افسر،  ؾتؾك ـاكت _

وشقؾتفم افتي ترصدهم ظذ افطريق أثـاء شػرهم يف افصحراء  

هذه ادساحة افصغرة من األرض افتي تؼع بجاكب بقت : افسمال ◘

داذا مل يستطقعوا أن خيرجوا مـفا ددة أربعغ شـة وهم تائفون ادؼدس 

فؼد أظؿى اّلِل بصائرهم ؾؾم يروا حدود األرض ومل َيتدوا برؤية افـجم ؟؟
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ؾظؾوا أربعغ شـة يف حغ أن أظظم مسرة بغ بؾدين ـاكت تستغرق 

 .(اّلِل شبحاكه وتعاػ ظذ ـل رء ؿدير)صفرين

إذن ْها ؿبقؾتان موجودتان وْها خؾًؼا من خؾق اّلِل ال كراهم ـَم أكـا ال _

 .افشقطان وال كرى ادالئؽة وال افعؼل

أراد اّلِل ظز وجل أن خُيػقفم وتؾك ؾتـة ُأخرى، ألن هـاك بعض ادسؾؿغ 

يؼوفون أين يتواجد همالء وؿد صوركا األرض ومل كراهم 

 .(هذا هو ضعف افقؼغ) 

:  شمال

هل إذا دخؾت أحد افؼبور وكظرت إػ أجساد ادو  هل  شسى افعذاب؟ 

ب ؾفل هذا يعـي أكه ال ُيوجد ظذاب يف افؼز؟  فن ترى أحد ُيعذه

همالء هم افذين ضقعوا افدين وأكؽروه كتقجة تؼديؿفم هلذه افعؼول _

 .(افسـة_افؽتاب)افػاشدة ظذ افـصوص افؼظقة 

: ؿال تعاػ يف صلن يلجوج وملجوج 

لِّ َحَدٍب َيـحِسُؾوَن } ـُ  َحتهى إَِذا ُؾتَِحتح َيلحُجوُج َوَملحُجوُج َوُهمح ِمنح 

  [األكبقاء]{(96)

 هو األرض ادرتػعة :اْلدب _

َرَة، َظنح َرُشوِل اّلِلهِ  ِػُروَن ":َؿاَل َظنح َأِ  ُهَريح  إِنه َيلحُجوَج َوَملحُجوَج َفَقحح

ِس، َؿاَل افهِذي  ؿح َن ُصَعاَع افشه اُدوا َيَروح ـَ ٍم، َحتهى إَِذا  له َيوح ـُ ده  افسه
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اَن، َحتهى إَِذا :َظَؾقحِفمح  ـَ َلَصدِّ َما  ـَ ِػُروَكُه َؽًدا، َؾَقُعوُدوَن إَِفقحِه  ِجُعوا َؾَسَتحح ارح

اُدوا  ـَ ، َوَأَراَد اّلِلهُ َأنح َيبحَعَثُفمح َظَذ افـهاِس، َحَػُروا، َحتهى إَِذا  هُتُمح َبَؾَغتح ُمده

ِس، َؿاَل افهِذي َظَؾقحِفمح  ؿح َن ُصَعاَع افشه ِػُروَكُه َؽًدا، إِنح َصاَء : َيَروح ِجُعوا َؾَسَتحح ارح

ِػُروَكُه َوخَيحُرُجوَن  وُه، َؾَقحح ـُ َفقحَئتِِه ِحَغ َتَر ـَ َتثحـِي، َؾَقُعوُدوَن إَِفقحِه َوُهَو  اّلِلهُ، َوَيسح

ُموَن  ، َؾَرح َن افـهاُس ِمـحُفمح يِف ُحُصوهِنِمح ُػوَن ادحَِقاَه، َوَيَتَحصه َظَذ افـهاِس، َؾُقـَشِّ

ِم، َؾَقُؼوُفونَ  َفقحَئِة افده ـَ ِجُع َوَظَؾقحَفا  ََمِء، َؾَسح َل : بِِسَفاِمِفمح إَِػ افسه َكا َأهح َؿَفرح

ُتُؾُفمح  َػائِِفمح َؾَقؼح ََمِء، َؾَقبحَعُث اّلِلهُ َظَؾقحِفمح َكَغًػا يِف َأؿح َل افسه َكا َأهح ِض، َوَظَؾوح َرح األح

ا  ِض »:  َؾَؼاَل َرُشوُل اّلِلهِ "هِبَ َرح ٍد بَِقِدِه، إِنه َدَوابه األح ُس ُُمَؿه َوافهِذي َكػح

وِمِفمح َوِدَمائِِفمح  ًرا ِمنح ُْلُ ُؽُر ُصؽح َؿُن َوَتشح ش َفَتسح

( 10632) مسـد امحد

 ؾَم هو هدؾفم من هذا ادجئ ؟من ـل مؽان يف أظداد ـبرة جًدا   يلتون_

فؼد أتوا ؿاصدين افسد افذي بـاه ذا افؼركغ حتى َيدموه ثم يؼومون 

باهلجوم ظذ افبؼ، ؾؽل يوم يلتون هلدم افسد يؼومون هبدم جزء ثم 

يؼوفون كل  ؽًدا إلمتام اهلدم وفؽـفم ظـدما يعودون يف افقوم افتايل َيدوا 

أن ما تمه هدمه ؿد ُأِظقَد بـائه مرة ُأخرى وهؽذا اْلال ـل يوم مـذ شـغ 

وشقستؿر األمر ظذ هذا افـحو إػ أن يشاء اّلِل هلم أن خيرجوا 



29 
 

ـعالمة من ظالمات افساظة افؽزى، ؾقؼول أحدهم شـل  ؽًدا إن صاء اّلِل 

فـؽؿل اهلدم أو اْلػر، وهـا يلذن اّلِل ظز وجل بخروجفم ؾقؽون أول 

رء يػعؾوكه هو 

ُبوَن َما ؾِقَفا، َوَيُؿرُّل آِخُرُهمح َؾَقُؼوُفونَ  َ َة َؾَقؼح يه
ِة َضَزِ َ : َؾَقُؿرُّل َأَوائُِؾُفمح َظَذ ُبَحرح

ًة َماٌء، ِذِه َمره اَن هِبَ ـَ  "َفَؼدح 

( 16:ص)اْلديث شبق ذـره 

وهؽذا ـؾَم مروا ظذ رء مل يسـوه ؾقلـؾون ويؼبون، أما افـاس ؾنهنم 

خيتبئون مـفم يف اجلبال ويف اْلصون، ويظل همالء يف إؾسائفم وبغقفم 

وضغقاهنم فدرجة أهنم طـوا أهنم أبادوا أهل األرض، ويصل إؾسائفم وبغقفم 

إػ أهنم يرمون بسفامفم إػ افسَمء، وهم يعتؼدون أهنم اكتفوا من افؼضاء 

 .ظذ أهل األرض وظؾقفم أن يتوجفوا إػ أهل افسَمء فؾؼضاء ظؾقفم

ؾقـظرون إػ افسَمء ويرمون بافسفام كحوها ؾسجع ظؾقفم وظؾقفا ـفقئة افدم 

ثم ُيرشل اّلِل ظؾقفم دابة صغرة، وهـا تؽؿن ؿدرة اّلِل وؿوته وظظؿته _

وجزوته ؾفو افؼوي افعع افعظقم األظذ حقث أكه مل يرشل ظؾقفم ؿوة 

ؾقؿوتون مجقًعا  (افـغف)تـاشب ؿوهتم وفؽـه أرشل ظؾقفم دابة صغرة 

ؾقلكف أهل األرض من رائحتفم افـتـة ؾرشل اّلِل ظز وجل ضر يلخذهم 

 .ؾقؾؼي هبم بعقًدا حتى خيؾص مـفم أهل األرض
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   _:فذـر مسلفة ُأخرى وهي ثم اكتؼل ادصـف رمحه اّلِل

 (اإليٍان بٍيم اىٍٔت وأن ٌٔسٕ عييّ اىسالم فلأ عيِّ)
: يؼول

وكممن بلن مؾك ادوت أرشل إػ موشى ظؾقه افسالم ؾصؽه ؾػؼل ظقـه، ـَم )

 (صح ظن رشول اّلِل، ال يـؽره إال ضال مبتدع راد ظذ اّلِل ورشوفه 

داذا ذـر ادصـف مسلفة ؾؼل ظغ مؾك ادوت من ؿَِبل موشى ظؾقه افسالم؟ 

ظي افبعض أكه :أواًل _  مؾك ادوت هذا هو اشؿه وفقس فه اشم آخر ـَم يده

ؾفي ـؾؿة ال تصح ؾفي من االْسائقؾقات  (ظزرائقل)يسؿى 

: ؿال تعاػ

ِت ُؿلح  } مح َمَؾُك ادحَوح ـُ ا َجُعوَن َيَتَوؾه َل بُِؽمح ُثمه إَِػ َربُِّؽمح ُترح ِـّ ( 11) افهِذي ُو

 [افسجدة]{

ال َيوز االجتفاد يف تسؿقة ادالئؽة ألن تسؿقتفا أمر توؿقػي وفقس _

اجتفادي، ؾَم معـى أكه توؿقػي؟ 

، ؾالبد أن يؽون (افؽتاب وافسـة)ؿف ظذ كصوص افؼع تو أي أكه م

 .فديـا دفقل إما من افؽتاب أو من افسـة فتسؿقة ادؾك هبذا االشم 

بون خؾؼفم اّلِل شبحاكه :ثاكًقا_  ظؾقـا أن كعؾم أن ادالئؽة خؾٌق ـرام ُمؼره

من كور يطقعون اّلِل وال يعصوكه ما أمرهم، ؾؼد خؾؼفم فؾطاظة وافعبادة 

 .وتـػقذ أوامر اّلِل واالشتجابة ألوامره
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: واإليَمن بادالئؽة يتضؿن أمور◘

 وأن من ادالئؽة َمنح ُأخزكا بلشَمئفم ومـفم َمنح ال اإليَمن بلشَمئفم،_1

همالء مالئؽة  (إْساؾقل_مقؽائقل_جزيل)كعؾم ظن أشَمئفم رء

وردت أشَمئم يف ـتاب اّلِل ويف افسـة ادطفرة ، ؾـممن باألشَمء افتي 

 .شَمهم اّلِل هبا

: ؿال تعاػ،كممن أن أظداد ـبرة جًدا_2

َؾُم ُجـُوَد َربَِّك } َبَؼِ  َوَما َيعح َرى فِؾح ـح  {(31) إاِله ُهَو َوَما ِهَي إاِله ِذ

 [اددثر]

َصَعَة َرِ َ اّلِلهُ َظـحُفََم، َؿاَل * ِن َصعح :  َؿاَل افـهبِيُّل :  َظنح َمافِِك بح

َظاِن " َ افـهائِِم، َوافَقؼح َراِهقَم ....... َبقحـَا َأَكا ِظـحَد افَبقحِت َبغح َؾَلَتقحُت َظَذ إِبح

ُت َظَؾقحِه، َؾَؼاَل  ُؿوُر، : َؾَسؾهؿح ، َؾُرؾَِع يِل افَبقحُت ادَعح ٍن َوَكبِيٍّ َحًبا بَِك ِمَن ابح َمرح

يَل، َؾَؼاَل  ِ ٍم : َؾَسَلفحُت ِجزح له َيوح ـُ ُؿوُر ُيَصعِّ ؾِقِه  َشبحُعوَن َأفحَف َهَذا افَبقحُت ادَعح

،َمَؾٍك  ح َيُعوُدوا إَِفقحِه آِخَر َما َظَؾقحِفمح  "، إَِذا َخَرُجوا مَل

( 162)، أخرجه مسؾم(3207)أخرجه افبخاري

شبعون أفًػا يدخؾون ـل يوم وَمن يدخل ال يعود مرة أخرى  _

ؾَم هو ظدد ادالئؽة مـذ خؾق اّلِل افسَموات واألرض؟ 
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ثر وفؽن هلم تسعة ظؼ مؾك_3 ـُ  : كممن أن ادالئؽة ادوـؾون بافـار 

هم افرؤشاء ويرأس اجلؿقع مافك ظؾقه افسالم 

: ؿال تعاػ

ا }   {(77) فَِقؼحِض َظَؾقحـَا َربُّلَك َؿاَل إِكهُؽمح َماـُِثوَن َيا َمافُِك  َوَكاَدوح

 [افزخرف]

هَتُمح إاِله ؾِتحـًَة }:ؿال تعاػ ـَا ِظده َحاَب افـهاِر إاِله َماَلئَِؽًة َوَما َجَعؾح ـَا َأصح  َوَما َجَعؾح

َداَد افهِذيَن آَمـُوا إِيََمًكا َواَل  َتقحِؼَن افهِذيَن ُأوُتوا افحؽَِتاَب َوَيزح َػُروا فَِقسح ـَ ِذيَن  فِؾه

ِمـُوَن َوفَِقُؼوَل افهِذيَن يِف ُؿُؾوهِبِمح َمَرٌض  َتاَب افهِذيَن ُأوُتوا افحؽَِتاَب َوادحُمح َيرح

َذفَِك ُيِضلُّل اّلِلهُ َمنح َيَشاُء َوََيحِدي َمنح  ـَ َذا َمَثاًل  َوافحَؽاؾُِروَن َماَذا َأَراَد اّلِلهُ هِبَ

َؾُم ُجـُوَد َربَِّك َيَشاُء  َبَؼِ َوَما َيعح َرى فِؾح ـح  {(31) إاِله ُهَو َوَما ِهَي إاِله ِذ

 [اددثر]

: َؿاَل َرُشوُل اّلِلِ :  َظنح َظبحِد اّلِلِ، َؿاَل *

ا َشبحُعوَن َأفحَف ِزَماٍم،  » َمئٍِذ هَلَ َتى بَِجَفـهَم َيوح ُيمح

وهَنَا لِّ ِزَماٍم َشبحُعوَن َأفحَف َمَؾٍك ََيُرُّل ـُ ش َمَع 

( 2842)أخرجه مسؾم

 شبعون أفف زمام وظذ ـل زمام شبعون أفف، ؾؾـتخقل :اكتبفوا ◘

األظداد وهمالء مالئؽة وفقسوا بؼ ؾَم هو حجم افؼوة وما هو افعدد 

 .ادوـل بجفـم ؾؼط
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 : وكممن أن محؾة افعرش هم ثَمكقة_4

: ؿال تعاػ

َجائَِفا } َش َوادحََؾُك َظَذ َأرح َمئٍِذ َثََمكَِقٌة َوحَيحِؿُل َظرح َؿُفمح َيوح  َربَِّك َؾوح

 [اْلاؿة]{(17)

ِن َظبحِد اّلِلهِ، َظِن افـهبِيِّ * : َؿاَل  َظنح َجابِِر بح

« َ ِش، إِنه َما َبغح َؾِة افحَعرح َث َظنح َمَؾٍك ِمنح َماَلئَِؽِة اّلِلهِ ِمنح مَحَ ُأِذَن يِل َأنح ُأَحدِّ

َؿِة ُأُذكِِه إَِػ َظاتِِؼِه َمِسَرُة َشبحِع ِماَئِة َظامٍ  ش َصحح

صحقح [ : حؽم األفباِن](4727)شـن أ  داود 

َرَة َؿاَل *  :َؿاَل َرُشوُل اّلِلهِ :  َظنح َأِ  ُهَريح

ُش " ابَِعَة، َوافحَعرح َض افسه َرح اَلُه األح َث َظنح َمَؾٍك َؿدح َمَرَؿتح ِرجح  ُأِذَن يِل َأنح ُأَحدِّ

َن َتُؽوُن؟: َظَذ َمـحؽِبِِه، َوُهَو َيُؼوُل  ـحَت؟ َوَأيح ـُ َن   "ُشبحَحاَكَك َأيح

( 6619)مسـد أ  يعذ ادوصع 

 ..هذا هو حجم ادالئؽة وتؾك هي ؿدرهتم وؿوهتم وأظدادهم_

 

 :كممن بلن جزيل ظؾقه افسالم فه شتَمئة جـاح_5

، َؿاَل  قحَباِِنُّل َحاَق افشه َثـَا َأُبو إِشح َثـَا َأُبو َظَواَكَة، َحده َثـَا ُؿَتقحَبُة، َحده َشَلفحُت ِزره : َحده

ِل اّلِلهِ َتَعاَػ  َن ُحَبقحٍش َظنح َؿوح  :بح
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ِ َأوح َأدحَكى} َشغح َحى. َؾَؽاَن َؿاَب َؿوح َحى إَِػ َظبحِدِه َما َأوح [ 10: افـجم] {َؾَلوح

ُعودٍ : َؿاَل  ُن َمسح َثـَا ابح ُه : َحده يَل، َفُه ِشتُّلَِمَئِة َجـَاٍح »َأكه ِ ش َرَأى ِجزح

( 174)،أخرجه مسؾم(3232)أخرجه افبخاري

 : كممن أن هلم وطائف ظذ وجه اإلمجال _6

مالئؽة موـؾون بؼبض األرواح )ؾؽل جمؿوظة من ادالئؽة يؼومون بوطقػة 

مالئؽة موـؾون بؿجافس _مؾك ُموـل بافوحي_وظذ رأشفم مؾك ادوت

 (مالئؽة يستغػرون فؾؿممـغ وادممـات وهم محؾة افعرش_افذـر

كعود مرة أخرى دوشى ظؾقه افسالم فـعؾم 

ماذا حدث بقـه وبغ مؾك ادوت 

دخل مؾك ادوت ظذ موشى ظؾقه افسالم ـي يؼبض روحه ؾَضبه موشى 

ؾػؼل ظقـه 

 ظـدما دخل مؾك ادوت ظذ موشى مل يؽن يعؾم أكه مؾك ادوت :أواًل _

ألن ادالئؽة ؿد تل  يف صورة بؼ،وؿد جاءت ادالئؽة يف صورة بؼية 

 .ظـدما أتوا إبراهقم ظؾقه افسالم

 

: ؿال تعاػ
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َرِمَغ } َراِهقَم ادحُؽح إِذح َدَخُؾوا َظَؾقحِه َؾَؼاُفوا  (24) َهلح َأَتاَك َحِديُث َضقحِف إِبح

ٌم ُمـحَؽُروَن  ٍل َشِؿٍغ  (25)َشاَلًما َؿاَل َشاَلٌم َؿوح ؾِِه َؾَجاَء بِِعجح َؾَراَغ إَِػ َأهح

ُؾونَ ( 26) ـُ َبُه إَِفقحِفمح َؿاَل َأاَل َتلح  [افذاريات]{(27 )َؾَؼره

ؿدم إبراهقم ظؾقه افسالم هلم افطعام طـًا مـه أهنم بؼ وفو ـان يعؾم أهنم _

 .مالئؽة ما ـان فقػعل ذفك ألكه يعؾم أن ادالئؽة ال تلـل وال تؼب

: ـَم أهنم جاؤوا فوًضا ظؾقه افسالم أيًضا يف صورة بؼؿال تعاػ_

ٌم َظِصقٌب } ًظا َوَؿاَل َهَذا َيوح  َودَها َجاَءتح ُرُشُؾـَا ُفوًضا ِدَء هِبِمح َوَضاَق هِبِمح َذرح

قَِّئاِت َؿاَل َيا  (77) َؿُؾوَن افسه اُكوا َيعح ـَ ُمُه َُيحَرُظوَن إَِفقحِه َوِمنح َؿبحُل  َوَجاَءُه َؿوح

ُزوِن يِف َضقحِػي َأَفقحَس ِمـحُؽمح  ُؼوا اّلِلهَ َواَل ُُتح َفُر َفُؽمح َؾاته ِم َهُماَلِء َبـَاِ  ُهنه َأضح َؿوح

 [هود]{(78)َرُجٌل َرِصقٌد 

 وفو ـان يعؾم أهنم مالئؽة ما ـان فقخاف ظؾقفم من ؾعل ؿومه هبم  _

 يف صورة بؼ أحقاًكا ومل يراه يف جزيل ظؾقه افسالم ـان يل  افـبي _

 .صورته ادالئؽقة إال مرتغ ـَم جاء يف افروايات

إذن ادالئؽة يؿؽن أن يظفروا يف صورة بؼ بـص افؽتاب وافسـة  _

 ومؾك ادوت ظـدما دخل ظذ موشى ظؾقه افسالم ـان يف صورة بؼ _

يؿؽن أن حيدث من ضبقعي وتكف موشى مع مؾك ادوت ـان رد ؾعل 

أي صخص دخل ظؾقه آخر وؿال فه أريد أن أؿبض روحك وهو ال يعؾم 
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أكه مؾك ادوت، ؾتخقل أكه صخص يريد ؿتؾه ؾفجم ظؾقه موشى وؾعل ما 

 .ؾعل

َيوز فؾرجل إذا وجد آخر دخل بقته أو أمعن افـظر  (يف اإلشالم)وذًظا _

ؾقه أن يؼوم بػؼل ظقـه وال دية ظؾقه، وهذا هو اْلؽم وؿد يؽون هذا اْلؽم 

موجود يف ذيعة موشى ظؾقه افسالم، ألن افؼائع افسابؼة مل ُتـسخ 

بافؽؾقة ؾؼد بؼي مـفا أحؽام، وحتى فو مل يؽن هذا يف ذظفم أُيعاب ظذ 

 .افشخص إذا داؾع ظن كػسه ظـدما َُيامجه آخر

باإلضاؾة إػ ذفك ؾنن مؾك ادوت ظؾقه افسالم حغ جاء إػ موشى يف _

 .ادرة األوػ مل يل  ؿاصًدا فؼبض روحه

ؿول مؾك ادوت أجب ربك ؾلمره أمر ابتالء ال أمر  :وافدفقل ظذ ذفك هو

إمضاء ـَم أمر اّلِل ظز وجل إبراهقم ظؾقه افسالم بذبح وفده اشَمظقل ؾؼد 

بذبح ابـه ؾداه ربه بذبح  ـان أمر ابتالء ال أمر إمضاء ألكه ظـدما َهمه 

ظظقم، وـذفك حغ ُأرشل مؾك ادوت إػ موشى ؿال أجب أمر ربك 

 .ؾؽان أمر ابتالء ال إمضاء

وفؽن ما هو افسبب افذي جعل افعؾَمء ُيػرسون اْلديث ظذ هذا افـحو؟ _

ؿافوا ألن مؾك ادوت ظـدما ُؾَؼَلت ظقـه رجع إػ ربه وؿال فؼد أرشؾتـي 

َرَة َرِ َ اّلِلهُ َظـحُه، َؿاَل إػ رجل ال يريد ادوت، ِشَل َمَؾُك ": َظنح َأِ  ُهَريح  ُأرح

ِه، َؾَؼاَل  ُه، َؾَرَجَع إَِػ َربِّ اَلُم، َؾَؾَمه َجاَءُه َصؽه ِت إَِػ ُموَشى َظَؾقحِفََم افسه : ادَوح
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َت، َؾَرده اّلِلهُ َظَؾقحِه َظقحـَُه َوَؿاَل  َتـِي إَِػ َظبحٍد الَ ُيِريُد ادَوح َشؾح ، َؾُؼلح َفهُ : َأرح ِجعح : ارح

َرٍة َشـٌَة، َؿاَل  ٍر َؾَؾُه بُِؽلِّ َما َؽطهتح بِِه َيُدُه بُِؽلِّ َصعح َأيح : َيَضُع َيَدُه َظَذ َمتحِن َثوح

، ُثمه َماَذا؟ ُت، َؿاَل :  َؿاَل َربِّ ِض : ُثمه ادَوح كَِقُه ِمَن األَرح َن، َؾَسَلَل اّلِلهَ َأنح ُيدح َؾاآلح

َقًة بَِحَجٍر  َشِة َرمح :  َؿاَل َرُشوُل اّلِلهِ : ، َؿاَل "ادَُؼده

َرِ » ُه، إَِػ َجاكِِب افطهِريِق، ِظـحَد افَؽثِقِب األمَحح َ ُتُؽمح َؿزح ـحُت َثمه أَلََريح ـُ ش َؾَؾوح 

( 2372)،أخرجه مسؾم(1339)أخرجه افبخاري

ثم ظاد مؾك ادوت إػ موشى وؿد ظادت ظقـه ـَم ـاكت أي أهنا شؾقؿة _

وهذا األمر فن يؼدر ظؾقه إال اّلِل وهـا تقؼن موشى أكه فقس بؼ بل أكه 

 :مؾك إػ جاكب أكه ؿال فه

َرٍة َشـَةٌ " ٍر َؾَؾُه بُِؽلِّ َما َؽطهتح بِِه َيُدُه بُِؽلِّ َصعح  " َيَضُع َيَدُه َظَذ َمتحِن َثوح

 ـذا وـذا، ؾتقؼن أكه مؾك ادوت وأكه ما ؾنذا أردت أن تعقش أـثر ؾاؾعل

جاء إال فتـػقذ أمر اّلِل شبحاكه ؾخضع ألمر اّلِل ومشقئته وشؿح دؾك 

 .ادوت ؾؼبض روحه ظؾقه افسالم

 ُيعؾق أظداء افدين وَمنح ُضؿست بصرهتم ظذ ؿصة موشى ومؾك _

: ادوت ؾقؼوفون

ـقف دوشى أن يػعل ذفك؟ 

وهل يؿؽن دوشى أن يَضب مؾك ؟ 
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ؾفم ما بغ مـؽر وضاظن، ؾفَم إما صخص يطعن يف دين اّلِل وإما صخص 

 .مـؽر فؾحديث بافؽؾقة

أـز دفقل ظذ ظدم اظساض موشى ظذ أمر اّلِل هو أكه ظـدما ظاد إفقه 

ه ما بغ اْلقاة وادوت أكه أختار فؼاء ربه شبحاكه  ..مؾك ادوت وخره

 

ثم اكتؼل ادصـف إػ مسلفة مفؿة أيًضا وهي  _

 (ذبح اىٍٔت ئم اىلياٌة)
اددرشة )وتؾك أيًضا من مسائل افغقب، وفؽـا كرى أصحاب افػؽر ادادي 

افذين ُيدخؾون افعؼل يف ـل أمر ؽقبي ُيعرض ظؾقفم ؾقؼوفون  (ادادية

 وهل ادوت ُيذبح؟

افذي ُيذبح هي األجساد ال  وؾادوت ظرض وفقس جسد ؾؽقف ُيذبح

 ؟؟األظراض

إن اّلِل ظذ ـل رء ؿدير، ؾفو افؼادر ظذ جعل األصقاء ادعـوية :أواًل 

أجساد ؾتتحدث يوم افؼقامة 

: البد أن كعؾم أن مسلفة اخلؾق هي ظذ معـقغ :ثاكًقا

اإلكشاء واإلبداع واإلَياد _1

ِث }:ؿال تعاػ ٍب ِمَن افحَبعح ـحُتمح يِف َريح ـُ َا افـهاُس إِنح  مح ِمنح  َيا َأَيُّل ـُ ـَا ا َخَؾؼح َؾنِكه

َغةٍ  َ ُتَراٍب ُثمه ِمنح ُكطحَػٍة ُثمه ِمنح َظَؾَؼٍة ُثمه ِمنح ُمضح َؼٍة فِـَُبغِّ ِ خُمَؾه َؼٍة َوَؽرح  َفُؽمح خُمَؾه
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اًل ُثمه فَِتبحُؾُغوا  ِرُجُؽمح ضِػح ى ُثمه ُكخح َحاِم َما َكَشاُء إَِػ َأَجٍل ُمَسؿًّ َرح َوُكِؼرُّل يِف األح

َؾَم ِمنح  َذِل افحُعُؿِر فَِؽقحاَل َيعح مح َوِمـحُؽمح َمنح ُيَتَوَّفه َوِمـحُؽمح َمنح ُيَردُّل إَِػ َأرح ـُ َأُصده

تح َوَرَبتح  َتزه َزفحـَا َظَؾقحَفا ادحَاَء اهح َض َهاِمَدًة َؾنَِذا َأكح َرح ٍم َصقحًئا َوَتَرى األح ِد ِظؾح َبعح

ٍج هَبِقٍج  لِّ َزوح ـُ َبَتتح ِمنح   [اْلج]{(5)َوَأكح

خؾق :إَياد وإبداع واإلكشاء _

 _افبحار_األرض_افسَموات_األكثى_افذـر

ـل رء خؾؼه اّلِل، إذن _ؾروشات ال كراها_اْلقواكات_افطقور_اجلبال

 .(إكشاء_إبداع_إَياد)أول ـؾؿة ُتؼال يف معـى اخلؾق يف افؾغة هي

 :افتؼدير فؾخؾق _2

ؾفذا اخلؾق فه تؼدير معغ 

: ؿال تعاػ

يٌك يِف  } ح َيُؽنح َفُه َذِ ح َيتهِخذح َوَفًدا َومَل ِض َومَل َرح ََمَواِت َواألح افهِذي َفُه ُمؾحُك افسه

ِديًراادحُؾحِك  َرُه َتؼح ٍء َؾَؼده له َرح ـُ  [افػرؿان]{(2 )َوَخَؾَق 

ؿدر اّلِل ظز وجل فؽل رء تؼدير معغ ؾخؾق اإلكسان وؿدر فه أن يعقش 

ويـام شاظات معقـة _ؾقؿق ظذ ؿدمغ)هبذه افطريؼة وهبذا افوصف 

ـَم أكه شبحاكه خؾق ـل رء هبقئة معقـة  (وهؽذا_حتى تستؼقم فه اْلقاة

 .ووهب فه تؼدير معغ حتى حيقا يف هذه افدكقا

ـَا افهِذي }:ؿال شبحاكه َؼُه ُثمه َهَدى َؿاَل َربُّل ٍء َخؾح له َرح ـُ َطى    [ضه]{(50 )َأظح
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َثاًكا }:فؼول اّلِل تعاػ: ظؾقـا أن كـتبه ُبُدوَن ِمنح ُدوِن اّلِلهِ َأوح ََم َتعح ُؾُؼوَن  إِكه َوَُتح

ًؽا َتُغوا ِظـحَد اّلِلهِ إِؾح ًؿا َؾابح ؾُِؽوَن َفُؽمح ِرزح ُبُدوَن ِمنح ُدوِن اّلِلهِ اَل َيؿح  إِنه افهِذيَن َتعح

َجُعوَن  ُؽُروا َفُه إَِفقحِه ُترح ُبُدوُه َواصح َق َواظح زح افعـؽبوت ]{(17)افرِّ

 

 افؽذب، وهل افؽذب رء حز أم أكه أمر معـوي؟ :اإلؾك يعـي_

 ..ٌعِٔي
إذن اخلؾق يؿؽن أن يؽون رء حز ويؿؽن أن يؽون أمرمعـوي وفقس 

أي ُتؾؼون  (وُتؾؼون إؾًؽا)ؿاسًا ظذ األصقاء اْلسقة ؾؼط، ؾؼوفه 

فؽذب وتػسوكه وكحن كعؾم أن افؽذب رء معـوي ومع ذفك أضؾق ا

 .ظؾقه اخلافق شبحاكه فػظة اخلؾق

 :كعود إػ مسلفة ذبح ادوت_

ادوت رء معـوي ومن أجل أن ُيذبح ؾنن اّلِل ظز وجل شقجعؾه يف 

 .صورة ـبش أمؾح

ِريِّ َرِ َ اّلِلهُ َظـحُه، َؿاَل _  :َؿاَل َرُشوُل اّلِلهِ : َظنح َأِ  َشِعقٍد اخُلدح

َؾَح، َؾُقـَاِدي ُمـَادٍ " بحٍش َأمح ـَ َفقحَئِة  ـَ ِت  َتى بِادحَوح ئِبُّلوَن :  ُيمح َ َل اجَلـهِة، َؾَقؼح َيا َأهح

ِرُؾوَن َهَذا؟: َوَيـحُظُروَن، َؾَقُؼوُل  ُفمح :  َؾَقُؼوُفونَ َهلح َتعح ؾُّل ـُ ُت، َو ، َهَذا ادَوح َكَعمح

ئِبُّلوَن َوَيـحُظُروَن، َؾَقُؼوُل : َؿدح َرآُه، ُثمه ُيـَاِدي َ َل افـهاِر، َؾَقؼح ِرُؾوَن : َيا َأهح وَهلح َتعح

َبُح ُثمه َيُؼوُل : َهَذا؟ َؾَقُؼوُفونَ  ُفمح َؿدح  َرآُه، َؾُقذح ؾُّل ـُ ُت، َو ، َهَذا ادَوح َل : َكَعمح َيا َأهح
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َت، ُثمه َؿَرأَ  َل افـهاِر ُخُؾوٌد َؾاَل َموح َت، َوَيا َأهح ُهمح }: اجَلـهِة ُخُؾوٌد َؾاَل َموح ِذرح َوَأكح

َؾةٍ  ُر َوُهمح يِف َؽػح ِة إِذح ُؿِ َ األَمح َ َم اَْلرسح َؾٍة [39: مريم] {َيوح ، َوَهُمالَِء يِف َؽػح

َقا  كح ُل افدُّل ِمـُونَ }َأهح  "[ 39: مريم] {َوُهمح الَ ُيمح

( 2849)،اخرجه مسؾم(4730)أخرجه افبخاري

ئِبُّلونَ _ َ  . أي يـظرون ويتطؾعون اكتظاًرا فعطاٍء أو حاجة: َؾَقؼح

ِن ُظَؿَر، َؿاَل *  :َؿاَل َرُشوُل اّلِلهِ : َظِن ابح

ِت َحتهى " ُل افـهاِر إَِػ افـهاِر، ِجيَء بِادحَوح ُل اجَلـهِة إَِػ اجَلـهِة، َوَأهح  إَِذا َصاَر َأهح

َ اجَلـهِة َوافـهاِر، َبُح، ُثمه ُيـَاِدي ُمـَادٍ َُيحَعَل َبغح َت، َوَيا : ُثمه ُيذح َل اجَلـهِة الَ َموح َيا َأهح

ُل افـهاِر  َداُد َأهح ، َوَيزح ُل اجَلـهِة َؾَرًحا إَِػ َؾَرِحِفمح َداُد َأهح َت، َؾَقزح َل افـهاِر الَ َموح َأهح

هِنِمح  ًكا إَِػ ُحزح  "ُحزح

( 2850)،أخرجه مسؾم(6548)أخرجه افبخاري

َداِء، َظِن ويف اْلديث افصحقح يؼول افـبي_ رح َداِء، َظنح َأِ  افده رح َظنح ُأمِّ افده

ُؾِق »: افـهبِيِّ  ِن اخلحُ َؼُل ِمنح ُحسح ٍء يِف ادحِقَزاِن َأثح ش َما ِمنح َرح

صحقح [ :  ؿال افشقخ األفباِن ](270)األدب ادػرد

هل حسن اخلؾق أمر مادي أم أكه معـوي؟ 

معـوي ومع ذفك ؾنكه يوزن يوم افؼقامة 

ٍرو_ ِن َظؿح : َؿاَل َأنه َرُشوَل اّلِلهِ : َظنح َظبحِد اّلِلهِ بح
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َقامُ " َم افحِؼَقاَمِة، َيُؼوُل افصِّ َعبحِد َيوح َػَعاِن فِؾح آُن َيشح َقاُم َوافحُؼرح ، :  افصِّ َأيح َربِّ

َفَواِت بِافـهَفاِر، ُتُه افطهَعاَم َوافشه آنُ َمـَعح ـِي ؾِقِه، َوَيُؼوُل افحُؼرح عح َم : َؾَشػِّ ُتُه افـهوح َمـَعح

ـِي ؾِقِه  عح قحِل، َؾَشػِّ َعانِ »: ، َؿاَل "بِافؾه  شَؾُقَشػه

( 6626)مسـد امحد

 افصقام وافؼرآن أمران معـويان ومع هذا ؾنهنَم يصدر مـفَم افؼول، اّلِل ظز _

 وجل ظذ ـل رء ؿدير وهو افؼادر ظذ أن ُيـطق افصقام ويـطق افؼرآن 

 :افشاهد ◘

أن األصقاء ادعـوية يؿؽن تتحول إػ أمور حسقة ألن اْلق تبارك وتعاػ ال 

 .ُيعجزه رء يف األرض وال يف افسَمء ؾفو ظذ ـل رء ؿدير

 : يف حديث ا  شعقد اخلدري افسابؼقؼولوهلذا ؿال افـبي 

َل اجَلـهةِ : َؾُقـَاِدي ُمـَادٍ   وأهل إذا ما ُكودوا ؾنهنم ال خياؾون وفؽـفم ،َيا َأهح

يتطؾعون دزيد من افعطاء ألهنم ظرؾوا أهنم يف افـعقم ادؼقم ؾال خوف وال 

حزن 

وـذا ُيـادى ظذ أهل افـار ؾُقشاهدون هم وأهل اجلـة مشفد ذبح ادوت _

وهـا تؽون اْلرسات وافـدم ألهل افـار ؾبعد ـل افـعقم وافسعي وراء 

متاع افدكقا افزائل بؽل صوره وبعد تـحقة االمتثال ألوامر اّلِل ظز وجل ؾال 

شعي إػ افتزام بحالل وال خوف من حرام، همالء شقـدمون افـدم 

 .افشديد ظـد شَمظفم فؽؾؿة خؾود بال موت يف افـار
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ؾؽقف دن اليريد أن يتحؿل تعب وال ظطاء وال بذل فؾدين ؾال صقام 

وؿقام وال حجاب وال صدؿة وـل ما يعـقه هو االشتؿتاع بافشفوات 

ـقف فه إذا ما ُشؾِب ـل هذا افـعقم أن يتحؿل ظذاب افـار إذا مات ظذ 

 .ـبائر وبغر توبة ومل يغػر اّلِل فه ومل يـَل صػاظة افـبي 

: اكتؼل ادصـف بعد ذفك فقتؽؾم ظن_

أصو ٌَ أصٔل اإليٍان 
اإليَمن باألكبقاء وافرشل افؽرام افذين أرشؾفم اّلِل ظز :من أصول اإليَمن )

وجل، واظتؼاد أهنم رشؾه حًؼا وأكبقاؤه صدًؿا، وأن اّلِل ظز وجل بعثفم 

واظتؼاد أهنم  (باإلظذار واإلكذار)فؾـاس باهلدى واْلق مبؼين ومـذرين 

أدوا األماكة وكصحوا ألممفم، وبؾغوا ما أمرهم اّلِل بتبؾقغه ظذ افؽَمل 

وافتَمم، وأن من أضاظفم ؾفو من أهل اجلـة، وأن من ظصاهم ؾفو من أهل 

واظتؼاد ؾضؾفم ورؾعة صلهنم وظؾو ؿدرهم، وأن اّلِل اجتباهم . افـار 

. واختارهم ومقزهم ظذ افـاس، خصفم برشافته وؾضؾفم ظذ افعادغ 

: واظتؼاد افتػاضل بقـفم،فؼوفه شبحاكه

َضُفمح َظَذ َبعحٍض ِمـحُفمح } ـَا َبعح ؾح ُشُل َؾضه َضُفمح تِؾحَك افرُّل َم اّلِلهُ َوَرَؾَع َبعح ؾه ـَ َمنح 

َكاُه بُِروِح افحُؼُدِس َوَفوح َصاَء اّلِلهُ َما  دح َيَم افحَبقِّـَاِت َوَأيه َن َمرح َدَرَجاٍت َوآَتقحـَا ِظقَسى ابح

َتَؾُػوا َؾِؿـحُفمح َمنح  ُم افحَبقِّـَاُت َوَفؽِِن اخح ُ ِد َما َجاَءهتح ِدِهمح ِمنح َبعح َتَتَل افهِذيَن ِمنح َبعح اؿح

َعُل َما ُيِريُد  َتَتُؾوا َوَفؽِنه اّلِلهَ َيػح َػَر َوَفوح َصاَء اّلِلهُ َما اؿح ـَ  {(253)آَمَن َوِمـحُفمح َمنح 
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 [افبؼرة]

وأن أؾضل األكبقاء افرشل، وأؾضل افرشل أفو افعزم مـفم، وأؾضل أويل 

 .  ؾفو إمام ادرشؾغ وخرهم ومؼدمفم افعزم ُمؿد 

 

 .وـػي هبا كعؿة أن كؽون من أمة خر اخلؾق وأؾضؾفم افـبي ُمؿد _

 

ثم بدأ ادصـف يذـر  _

( خصائص ادصطػى )

وكعتؼد أن ُمؿًدا ادصطػى خر اخلالئق وأؾضؾفم، وأـرمفم ظذ اّلِل ظز )

وجل وأظالهم درجة، وأؿرهبم إػ اّلِل وشقؾة، بعثه اّلِل رمحة فؾعادغ، 

 (وخصه بافشػاظة يف اخلؾق أمجعغ

افـبي هو أؾضل اخلؾق ؾؼد اصطػاه اّلِل، وجعؾه خاتم األكبقاء وادرشؾغ  _

َطِػي ِمَن ادحَاَلئَِؽةِ اّلِلهُ  }:ؿال تعاػ  ُرُشاًل َوِمَن افـهاِس إِنه اّلِلهَ َشِؿقٌع َبِصٌر َيصح

 [اْلج]{(75)

ؾخصه بافرشافة وافؼرآن افعظقم وفه خصائص ـثرة جًدا مـفا أكه _

أظالهم مـزفة وأؿرهبم ظـد اّلِل، وفقس هـاك َمن هو أؾضل مـه، ـَم أن فـا 

: ؾقه أشوة حسـة فؼول اّلِل شبحاكه
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اَن َفُؽمح  } ـَ ِخَر َفَؼدح  َم اآلح ُجو اّلِلهَ َوافحَقوح اَن َيرح ـَ َنح 
َوٌة َحَسـٌَة دِ  يِف َرُشوِل اّلِلهِ ُأشح

ثًِرا  ـَ َر اّلِلهَ  ـَ  [األحزاب]{(21)َوَذ

ؾـؼتدي به وهنتدي هبديه وكستن بسـته وكؼتػي أثره ألن افـجاة يف افدكقا _

واآلخرة فن تؽون إال يف اتباظه، وَمن خافف أمره ؾؾن َيد إال افتخبط ما 

 .بغ افشفوات وافشبفات

 وأن كتؿسك بافسـة وكحرص ظذ االتباع يف ـل ظؾقـا أن كتبع افـبي _

 .صغرة وـبرة، وأن ُكري اّلِل من أكػسـا خًرا

داذا ال يعؾم أؽؾب ادسؾؿغ رء ظن شـة كبقفم ؟ _

  ألهنم فقسوا حريصغ ظذ معرؾة شــه _1

  ما يعؾؿوكه من افسـة ال يعؿؾون به _2

: يؼول أحد افعؾَمء

 (َمن ظؿل بَم ظؾم رزؿه اّلِل ظؾم ما مل يعؾم )

ؾؽؾَم ظرف اإلكسان رء وظؿل به وضبؼه ظذ حقاته ؾنن اّلِل شرزؿه ادزيد، 

وافعؽس ظـدما يصل إفقه ظؾم ويستفغ به وال ُيـػذه ؾنن افعؾم فن يزيد، 

ؾفـاك كَمذج تل  إػ جمافس افعؾم مـذ شـوات وبافرؽم من ذفك ال يوجد 

فدَيم ظؾم ألهنم ال يعؿؾون بَم يعؾؿون أو يسؿعون، البد من جماهدة افـػس 

تتبع افسـة ألن َمنح أمر هبا هو  واهلوى وافشقطان ومحل افـػس ودؾعفا حتى
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أؾضل اخلؾق وادبعوث رمحة فؾعادغ وافذي أظطاه ربه  افوشقؾة وادـزفة 

 .افعافقة وجعل فه افشػاظة افؽزى

 

ُه َشِؿَع افـهبِيه * ِن افحَعاِص، َأكه ِرو بح ِن َظؿح :  َيُؼوُل  َظنح َظبحِد اّلِلِ بح

ُه َمنح َصذه َظَعه » ، َؾنِكه َن، َؾُؼوُفوا ِمثحَل َما َيُؼوُل ُثمه َصؾُّلوا َظَعه ُتُم ادحَُمذِّ إَِذا َشِؿعح

َا َصاَلةً  ا، ُثمه َشُؾوا اّلِلَ يِلَ افحَوِشقَؾَة، َؾنهِنه ً ـهةِ هِبَا َظؼح ، اَل َتـحَبِغي َمـحِزَفٌة يِف اجلحَ

وَن َأَكا ُهَو، َؾَؿنح َشَلَل يِل افحَوِشقَؾَة َحؾهتح  ـُ ُجو َأنح َأ إاِله فَِعبحٍد ِمنح ِظَباِد اّلِلِ، َوَأرح

َػاَظةُ  ش َفُه افشه

وافؾػظ فه (384)،أخرجه مسؾم(614)أخرجه افبخاري

: ؿال تعاػ

دح بِِه َكاؾَِؾًة َفَك } قحِل َؾَتَفجه  َربُّلَك َمَؼاًما َُمحُؿوًدا َظَسى َأنح َيبحَعَثَك  َوِمَن افؾه

  [اإلْساء]{(79)

وادؼام ادحؿود ادؼصود به مؼام افشػاظة، وفؽن أـثر ادسؾؿغ افقوم 

 أين هم من هذا اْلديث؟ 

 ؟ " ومن صذ ظعه صالة صذ اّلِل ظؾقه هبا ظًؼا" وأين هم من ؿوفه

وَمن شلل اّلِل فه افوشقؾة حؾت فه افشػاظة، ـل هذا اخلر يل  من ترديد 

 .األذان وافصالة ظذ افـبي ثم شمال اّلِل فه افوشقؾة وافػضقؾة
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صالة افعبد ظذ افـبي يف مؼابؾفا يؽون صالة اّلِل ظؾقه ظؼ، وصالة اهلن _

وهذا ظذ افعبد تعـي افثـاء ظؾقه يف ادأل األظذ وـػى بذفك كعؿة وذف 

 مُتـح فؾعبد ، باإلضاؾة إػ اْلسـات افتييف ـل صالة ُتصذ ظذ افـبي 

 .وفؽن أظالها ذـر ربه فه يف ادأل األظذ وافثـاء ظؾقه

ؾلين افقؼغ افذي هو ادحرك وافداؾع فؾعؿل؟ _

ؾنذا ما وجد افقؼغ ُوجد ادحرك افذي َيعل اإلكسان ْلظة شَمع األذان ُيـصت 

وُيردد ويصع ثم يسلل اّلِل فـبقه ادـزفة افعافقة وبعد ـل هذا يستشعر أن اّلِل 

اْلق _ادؾك)شبحاكه شُقصع ظؾقه ظؼ مرات أي شُقثـي ظؾقه بذاته شبحاكه

يف ادأل األظذ ظؼ مرات (اّلِل_افؼدير_افعع_ ادتؽز_افؽبر_

افـبي هو افرمحة ادرشؾة فؾـاس _

ـَاَك }:ؿال تعاػ_ َشؾح َةً َوَما َأرح َعادََِغ إاِله َرمحح  [األكبقاء]{(107) فِؾح

 إذا ما كظركا ؾقفا ؾسـجد أهنا ـؾفا رمحة ورؾق وحبوشرة افـبي _

 .فؾؿسؾؿغ وخوف ظذ افعباد

 :ومن ؾضائؾه أيًضا◘

ُن َظبحِد اّلِلهِ، َأنه افـهبِيه  َكا َجابُِر بح َزَ  :َؿاَل َأخح

بَِقاِء َؿبحِع " َطُفنه َأَحٌد َمنح األَكح ح ُيعح طِقُت َ حًسا مَل ِب َمِسَرَة :  ُأظح ظح ُت بِافرُّل ُكِكح

ََم  ِجًدا َوَضُفوًرا، َؾَليُّل ُض َمسح ٍر، َوُجِعَؾتح يِل األَرح تحُه َصفح ـَ َر تِي َأدح َرُجٍل ِمنح ُأمه
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َػاَظَة،  طِقُت افشه له أِلََحٍد َؿبحِع، َوُأظح
ح َُتِ ، َوُأِحؾهتح يِل ادََغاكُِم َومَل ُقَصلِّ اَلُة َؾؾح افصه

ًة  ًة َوُبِعثحُت إَِػ افـهاِس َظامه ِمِه َخاصه اَن افـهبِيُّل ُيبحَعُث إَِػ َؿوح ـَ  "َو

( 521)،أخرجه مسؾم(335،438)أخرجه افبخاري وافؾػظ فه

رٍ _1 ِب َمِسَرَة َصفح ظح ُت بِافرُّل ؾؽان األظداء ظـدما يعؾؿوا أن افـبي يف :  ُكِكح

افطريق إفقفم وؿبل أن يصل إفقفم بشفر يشعرون بافرظب افشديد ؾؽاكوا 

إما يستسؾؿون أو يسـون ُمدهنم 

ََم _2 ِجًدا َوَضُفوًرا،َؾَليُّل ُض َمسح تِي َوُجِعَؾتح يِل األَرح َرُجٍل ِمنح ُأمه

ُقَصلِّ  اَلُة َؾؾح تحُفافصه ـَ َر إال )أي يؿؽن أن يصع اإلكسان يف أي مؽان : َأدح

إذا حَضت افصالة (األماـن ادـفي ظـفا مثل اْلَممات وادؼابر

له أِلََحٍد َؿبحِع _3
ح َُتِ أي أن ادسؾؿغ إذا دخؾوا يف : َوُأِحؾهتح يِل ادََغاكُِم َومَل

ؿتال واكتكوا ظذ األظداء ؾقحل هلم أن يلخذوا افغـائم وهذا مل يؽن فـبي 

ؿبؾه 

َػاَظةَ _4 طِقُت افشه وادؼصود هي افشػاظة افؽزى ألن األكبقاء هلم :  َوُأظح

افشػاظة افؽزي افتي تؽون حغ يـزل اّلِل ظز وجل فؾػصل بغ )صػاظات

( أبواب اجلـة تػتح فؾـبي _اخلالئق

ةً _5 ًة َوُبِعثحُت إَِػ افـهاِس َظامه ِمِه َخاصه اَن افـهبِيُّل ُيبحَعُث إَِػ َؿوح ـَ ؾؼد ـان :  َو

ـل كبي ُيبعث فؼومه أما كبقـا ص ؾؼد ُبعث فؾخؾق أمجعغ ؾشؿؾت دظوته 

 .اإلكس واجلن
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: ومن ؾضائؾه

َرَة، َؿاَل  َثـِي َأُبو ُهَريح :  َؿاَل َرُشوُل اّلِلِ : َحده

ُل َصاؾٍِع » ، َوَأوه ُ ُل َمنح َيـحَشقُّل َظـحُه افحَؼزح َم افحِؼَقاَمِة، َوَأوه َأَكا َشقُِّد َوَفِد آَدَم َيوح

عٍ  ُل ُمَشػه ش َوَأوه

( 2278)أخرجه مسؾم

يبؼى بعد ذفك ؾضائل افصحابة وادبؼين باجلـة وؿد ذـركا رء من _

ؾضائل افصحابة يف أول افؽتاب، كؽتػي هبذا افؼدر 

ا وأن يتؼبؾه مـها وَيعؾه كػًعا يل وفؽم  ـً كسلل اّلِل أن َيعؾه ذًحا مبار

وزخًرا يل يوم افؼقامة ظـد ر  

سبحاُم اىيًٓ وبحٍدك، أشٓد أن ال إىّ إال أُت، 

 أسجغفرك وأثٔب إىيم

 

 


