اٌفشق ثٍٓ لظخ ٌٛؽ ٚثٕبرٗ ٘ٚالن عذَٚ
ٚػّٛسٖ ثٍٓ اٌىزبة اٌّمذط ٚاٌمشاْ
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اٌشٍئ اٌؼدٍت اْ ٌز ُٙاٌىزبة اٌّمذط ثب٘بٔخ ٌٛؽ اٌزي ٘ ٛفً اٌىزبة اٌّمذط سخً ثبس ٌٚىٓ ٌٗ اخطبؤٖ
ِثً اي ثشش ٚززً ٘زٖ اٌخطٍٗ اٌششٌشٖ رغًّ ثبٌغذٍِٚخ
ٌٚىٓ اٌفىش االعالًِ اٌزي ٌذػً أٗ وشَ االٔجٍبء ٚػظّ ِٓ ُٙاٌخطٍٗ ٌٚمٛي اْ ٌٛؽ ٔجً ٚسعٛي ٌٚىٓ
فً اٌفىش االعالًِ ٌغًّ ٘زٖ اٌخطٍٗ اٌششٌشٖ ثبعُ اٌٍٛؽٍٗ اي ٌٍظك ٘زا االعُ اٌششٌش ثٗ سغُ أٗ ٌُ
ٌشرىجٙب
فّٓ اٌزي ٌىشَ ٌٚؼطً وً ٚازذ زمٗ  ِٓٚاٌزي ٌٌٚ ٍٓٙىٓ ثطشٌمٗ غٍش ِجبششٖ شٍطبٍٔٗ ؟

روش اٌىزبة اٌّمذط زبدثخ ٌٛؽ فً عفش اٌزى ٌٓٛفمؾ ٚثؼذ رٌه اطجر ٌغزخذَ وّثً ثغٍؾ

روش ٌٛؽ ِ 24شٖ فً اٌمشاْ ٚخبء روشٖ فً اسثؼخ ػشش عٛسح وٍ ُٙعٛس ِىٍخ فٍّب ػذا ٚازذٖ فً ٚلذ
زٍّٕب وبْ ٌمض اٌشعٛي لظض االٌٍٓٚ
عٛسح االٔؼبَ
عٛسح االػشاف

عٛسح ٘ٛد
عٛسح اٌسدش
عٛسح االٔجٍبء
عٛسح اٌسح
عٛسح اٌشؼشاء
عٛسح إًٌّ
عٛسح اٌؼٕىجٛد
عٛسح اٌظفبد
عٛسح ص
عٛسح ق
عٛسح اٌمّش
عٛسح اٌزسشٌُ

ِىبْ ٍِالد ٌٛؽ
ٌٛؽ ٌٚذ ثٕبء ػًٍ اٌىزبة اٌّمذط فً ِٕطمٗ اعّٙب اٚس اٌىٍذأٍٍٓ
ٌٙٚب ادٌٗ ربسٌخٍٗ
٘ٚب ً٘ ِىبٔٙب فً اٌخشٌطٗ

ٚطٛسٖ الثبس٘ب اٌمذٌّٗ

اِب فً اٌفىش االعالًِ فٌٚ ٛٙذ فً ِذٌٕٗ اعّٙب وٛثً
وّب ٌزوش وثٍش ِٓ وزت اٌزفبعٍش
رفغٍش اٌطجشي

ً هَ َُ هُّػٌ } ؤٔ فظدّكَ هّػ { َّكبلَ
ضدذٌب تضر ،كبل :ذٌب ٖزٖد ،كبل :ذٌب شـٖد ،ؿً كخبدث ،كّهَ { :فأيَ َ
اٌِّـٕ يُِبسِ ٌر اهـٓ رَتِّـٕ } كبلُ :بسَرا سيٖـب يً نّذٓ ُّٕ ،يً شّاد اهنّفج اهـٓ اهضبى .كبل:
ٕ اهلل ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى نبً ٖلّل " :اٌِب شَخَنًُُّ ُِجِرٌَث تَعِ َد ُِجِرَثٍ ،يٌَْـحب ُز ؤُِلُ
ّذُنر هٌب ؤً ٌتـ ّ
ض شِرَا ُر ؤُِوِِب ،ح خـٓ خَوْفِعَُِ ِى َّخَلْذَرَُُ ِى ّخَـحِشُرَُُىُ
ض اهـٓ يُِبجَ ِر اتِرَاُِيـىََّ ،يَتِلَـٓ فِـي األرِ ِ
األرِ ِ
اهٌَّب ُر َي َع اهلِرَدَ ِث ّاهـخٌَبزِيرِ« "

 ً٘ٚاٌّذٌٕٗ اٌزً عٍخشج ِٕٙب اٌذخبي زغت زذٌث سعٛي االعالَ
ٌخرج الدجال من كوثي قال  :وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :لٌس أحد أشد على الدجال من بنً تمٌم
 ،وقال  :ال ٌخرج حتى ال ٌكون شًء أحب إلى المؤمن خروجا منه
الراوي :عبدهللا المحدث :الدارقطني  -المصدر :تاريخ بغداد  -الصفحت أو
الرقم333/31 :

وحدثت عن هشام بن محمد وقال  ((:أختلف فً الموضع الذي كان منه والموضع الذي ولد فٌه فقال
بعضهم كان مولده بالسوس من أرض األحواز وقال بعضهم كان مولده ببابل من ارض السواد  ،وقال
بعضهم كان مولده فً الوركاء بناحٌة الزوابً وحدود كسكر ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به نمرود
من ناحٌة كوثً  ،وقال بعضهم كان مولده بحران ولكن أباه تارح نقله إلى ارض بابل  ،وقال عامة السلف
من أهل العلم كان مولد إبراهٌم الخلٌل (علٌه السالم) فً عهد الن مرود بن كوش وقد أرسله هللا الى قوم
النمرود الكافر  ،وقد أجمع الناس على ثالثة ملوك ( نمرود وذي القرنٌن وسلٌمان بن داود (علٌه
السالم))  ،وقال بعضهم إن النمرود هو الضحاك نفسه

ٔٚشي أ ُٙاخزٍفٛا فً ِىبٔٙب ٌٚىٓ ٌٕؼجش ػٓ ٘زا االِش

ٌٛؽ زفٍذ ِٓ
فً اٌىزبة اٌّمذط ٘ ٛزفٍذ ربسذ اثٓ ٘بساْ
اِب فً اٌمشاْ ف ٛٙزفٍذ ٔجً
ٚأِٗ ً٘ اثٕخ الزح ٚوبْ ٔجٍب ِٕزسا ٌُ ٌشعً اًٌ أزذ

اٌّبْ ٌٛؽ
ٌُ ٌزوش اٌىزبة اٌّمذط ٚلذ وبْ فٍٗ ٌٛؽ وبفش ثُ آِ ٌٚىٕٗ وبْ ثبس وّب ٌمٛي اٌىزبة اٌّمذط
سعبٌخ ثطشط اٌشعٛي اٌثبٍٔخ 7 :2
َّػَبس ِح.
بء فًِ اٌذ َ
ع َ
ٍشحِ األَ ْس ِدٌَ ِ
َٚأَْٔمَزَ ٌُٛؽًب اٌْجَب َّس ْ َِ ،غٍُٛثًب ِِْٓ ِ

اِب اٌمشاْ ٌمٛي أٗ آِ فبرغبئً لجً اٌّبٔٗ ِب وبْ ِٛلفٗ ؟
العنكبوت

ٕ اٌَِّ َُ ُُ َّ ٱهْـَزِٖ ُز ٱهْضَنِٖىُ
ً هَ َُ هُّػٌ َّكَب َل إٌِِّ يَُِبسِ ٌر اِهَٰٓ رَتِّ ۤ
 26فَأيَ َ

اٌشاصي ٌمٛي
هيب رؤْ هّػ يـسزخَ آيً
ً هَ َُ هُّػٌ } ؤٔ تـد يب رؤْ يٌَ اهيـسز اهلبُر ّدرسج هّػ نبٌح ؿبهٖجّ ،تلبئٍ اهٓ ُذا
كّهَ { :فَـئَبيَ َ
اهّكح ييب ٌٖلط يً اهدرسج ؤال خرْ ؤً ؤتب تنر هيب كتل دًٖ يضيد ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى ّنبً ٌٖر

اهلوة كتوَ كتل اهنل ،يً غٖر شيبؽ خنوى اهضظٓ ّال رئٖج اٌضلبق اهلير ،فٌلّل اً هّػًب هيب رؤْ
ً هََُ
يـسزخَ آيً ترشبهخَّ ،ايب تبهّضداٌٖج فأيً ضٖد شيؾ ضشً يلبهخَّ ،اهَٖ ؤضبر تلّهَ { :فَـئَبيَ َ
ػ } ّيب كبل فأيً هّػ.
هُّ ٌ
اي أٗ ٌُ ٌىٓ ٌإِٓ ثبٌٛزذأٍخ لجً رٌه

اٌىزبة اٌّمذط ٌزوش فمؾ أٗ ثبس ٚال رٕطجك ػًٍ طفبد ٔجً هللا
اِب فً اٌمشاْ فٌٍ ٛٙظ ثٕجً فمؾ ٌٚىٕٗ سعٛي
الصافات

133

ً ٱهْيُرِشَوًَِٖ
ًِ هُّػًب هَّيِ َ
َّا َّ

ِٚفؼً ػًٍ اٌؼبٌٍّٓ
األنعام

86

ُال فَغَّوٌَْب ؿَوَٓ ٱهْـَبهَيِٖ ًَ
َّاِشِيَبؿِٖلَ َّٱهَْٖشَؾَ ٌَُُّّٖسَ َّهُّػبً َّن ًّ

ل َٛعذَٚ
فً اٌىزبة اٌّمذط ٌٛؽ ٌٕبدٌ ُٙثبخٛرً فمؾ وبززشاَ
عفش اٌزى96 ٌٓٛ
َٚ 4لَب َي« 7الَ رَفْ َؼٍُٛا ش ًَّشا ٌَب ِئ ْخ َٛرًِ.
ٌٚىٓ ٌطٍك ػٍٍ ُٙاٌمشاْ اخٛاْ ٌٛؽ

ق

13

الشعراء

ً هُّػٍ
ً َّاِخَّْا ُ
َّؿَب ٌد َّفِرِؿَِّ ُ

161

ػ ؤَال خَخَّلًَُّ
اِ ْذ كَب َل هَُِ ِى ؤَخُُُّ ِى هُّ ٌ

فٌٍ ٛٙظ اِش ِؼٕٛي ٌٚىٕٗ ٌمت لشأً

عجت وشٖ لٌٛ َٛؽ ٌٗ
فً اٌىزبة اٌّمذط
بء َ
غبُْ ٌِ ٍَزَ َغ َّش َةْ ٌَ َُٛ َ٘ٚ ،سىُ ُُ ُز ْى ًّب .اََْ َٔف ْ َؼ ًُ ِث َه ش ًَّشا أ َ ْو َث َش
اإلٔ ْ َ
 6فَمَبٌُٛا« 7ا ْثؼ ُ ْذ ِئٌَى َُٕ٘بنَ » .ث ُ َُّ لَبٌُٛاَ « 7خ َ
٘زا ِ
بة،
غ ُشٚا ا ٌْ َج َ
ٛؽ ِخ ًّذا َٚرَمَذَّ ُِٛا ٌٍِ ُ َى ِّ
ِِْٕ َُّ ٙب» .فَأٌََ ُّسٛا ػَ ٍَى اٌْ َّش ُخ ًِ ٌ ُ ٍ
اِب فً اٌمشاْ ثغجت أٌ ُٙزطٙشْٚ
س َٖخَػََِّرًَُّ
ػ يًِّ كَرَِٖخِنُ ِى اٌَِِّ ِى ؤٌَُب ٌ
ِال ؤًَ كَبهُّۤاْ ؤَخْرِسُّۤ ْا آ َل هُّ ٍ
ة كَِّيِ َِ ا َّ
النمل  56فَيَب نَبًَ سََّا َ

ف ًٙأغبْ ٌست إٌدبعٗ ٌؼٍت ػًٍ أغبْ اٌ ٚغت أغبْ اخش ثٛطف أٗ ؽب٘ش ؟ ال اػمٍٙب

عجت اٌؼمبة
فً اٌىزبة اٌّمذط وثشح خطٍزُٙ
عفش اٌزى95 ٌٓٛ
ط َش َ
اش عَذَُ َٚ ََ ٚػ َُّ ٛسحَ ل َ ْذ َوث ُ َشَ َٚ ،خ ِطٍَّزُ ُْ ُٙل َ ْذ ػَ ظ ُ َّذْ ِخ ًّذا.
َٚ 22لَب َي اٌ َّش ُّة« 7ئَِّْ ُ

اِب فً اٌمشاْ ثغجت خطٍزٚ ُٙاٌؼب الْ ٌٛؽ دػب ػٍٍُٙ
اٌؼٕىجٛد 02
ً ٱهرِّجَبلَ
ً ٱهْعَبهَيِيًَ } * { ؤَئٌَِّنُ ِى هَخَإْخُّ َ
ً ؤَحَ ٍد ِّي َ
ل هِلَِّيِ َِ اٌَِّنُ ِى هَخَإْخًَُّ ٱهْفَبحِشَ َج يَب شَتَلَنُ ِى تَِِب ِي ِ
{ َّهُّظًب اِ ْذ كَب َ
ح ِيًَ
ِال ؤًَ كَبهُّ ْا ٱئْخٌَِب تِعَذَاةِ ٱهوَّ َِ اًِ نٌُ َ
ة كَِّيِ َِ ا َّ
ً جََّا َ
ً فِي ٌَبدِينُ ُى ٱهْيٌُْنَ َر فَيَب نَب َ
ً ٱهشَّتِيلَ َّخَإْخُّ َ
َّخَلْظَعُّ َ
َة ٱٌصُرٌِِي عَوَٓ ٱهْلَِّ ِى ٱهْيُفْشِدِيًَ }
ل ر ِّ
ٱهصَّبدِكِيًَ } * { كَب َ

ِؼؼٍخ اززبس فٍٙب اٌّفغشٌٓ
ٌمٛي اٌىزبة اٌّمذط
عفش اٌزى96 ٌٓٛ
بْ ٌَ ُْ رَ ْؼ ِشفَب َس ُخالً .أ ُ ْخ ِش ُخَّ ُٙب ئٌٍَِْىُ ُْ فَبفْ َؼٍُٛا ث ِ َِّ ٙب َو َّب ٌ َ ْسغُُٓ فًِ ػٍُُِٔٛىُ ُْ.
َ َُٛ ٘ 5را ًٌِ اثَْٕزَ ِ
ٚالْ ٌٛؽ ثشش ٌخطً الٔٗ غٍش ِؼظ َٛفٙزا اٌزظشف ٌسغت خطأ ِٕٗ
اِب فً اٌمشاْ الْ ٌٛؽ ِؼظ َٛالٔٗ ٔجً ٚسعٛي فسبٌٛٚا وثٍشا اْ ٌدذٚا ِخشخب ٌٙزا اٌّبرق
٘ٛد 99
ً ؤَظَِْ ُر هَنُ ِى فَبخَّلُّاْ
ح كَبلَ يٰلَِّ ِى َُـٰئُالۤءِ تٌََبخِي ُُ َّ
ً ٱهشَّيِّئَب ِ
ل نَبٌُّ ْا يَعِيَوُّ َ
ً اِهَيِ َِ َّيًِ كَتِ ُ
{ َّجَأءَ ٍُ كَِّيُ َُ يُِِ َرعُّ َ
ل رَّشِيدٌ }
س يٌِْنُ ِى رَجُ ٌ
ً فِي طَيِفِي ؤَهَيِ َ
ال خُخْزُّ ِ
اهوًّ ََ َّ َ
ٚرىشسد فً اٌسدش 42
ل َُئُآل ِء تٌََبخِي اًِ نٌُْخُ ِى فَبعِوِيًَ }
{ كَب َ

ٚاٌّفغشٌٓ ٘ذف ُٙفمؾ ادػبء اْ ٌٛؽ ِؼظ َٛفمبٌٛا فً وٍّخ { ٘إالء ثٕبرً ٘ٓ اؽٙش ٌىُ } ِب لبٌٛا
ِسبٌٍ ٌٗٚخشٚج ِٓ اٌّبصق
اٌطجشي
ّكّهَ { :كب َل ٖب كَِّىِ َُئُال ِء تٌَبخـٕ } ٖلّل خـبهـٓ ذنرٍ :كبل هّػ هلّيَ هـيب سبءّا ٖراّدٌَّ ؿً
ًُ ؤػَِْ ُر هَنُىِ } .نيب:
غٖفَُ :ئالء ٖب كّى تٌبخـٕ ٖـٌـٕ ٌشبء ؤيخَ فـبٌنِضًُّ ف { ُ َّ
ضدذٌب يـضيد تً ؿتد األؿوـٓ ،كبل :ذٌب يـضيد تً ذّر ،ؿً يـير ،ؿً كخبدثَُ { :ئُال ِء تٌَبخـٕ ًَُُّ
ؤػَِْ ُر هَنُ ِى } كبل :ؤيرُى هّػ تخزّٖز اهٌشبءّ ،كبل ًُ :ؤػِر هنى.

ضدذٌب اتً ّنٖؾ ،كبل :ذٌب اتً ؿُوَـٖج ،ؿً اتً ؤتـٕ ٌـسٖص ،ؿً يـسبُد ،فـٕ كّهََُ { :ئُالءِ
ًُ ؤػَِْ ُر هَنُىِ } كبل :ؤيرُى ؤً ٖخزّّسّا اهٌشبء ،هـى ٖـرع ؿوـِٖى شفـبضبً.
تٌَبخـٕ ُ َّ

ًُ ؤػَِْ ُر هَنُىِ } كبل:
ضدذٌـٕ ٖـلّة ،كبل :ذٌب ؤتّ تضر ،شيـح اتً ؤتـٕ ٌـسٖص ٖلّل فـٕ كّهََّ ُ { :
يب ؿرع ؿوـِٖى ٌنبضًب ّال شفـبضبً.

ًُ ؤػَِْ ُر هَنُ ِى } كبل:
ضدذٌب تضر ،كبل :ذٌب ٖزٖد ،كبل :ذٌب شـٖد ،ؿً كخبدث ،فـٕ كّهََُ { :ئُال ِء تٌَبخـٕ ُ َّ
ٕ ؤغٖبفَ تتٌبخَ.
ٕ اهلل ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى ؤً ٖلـ َ
ؤيرُى ؤً ٖخزّّسّا اهٌشبءّ ،ؤراد ٌتـ ّ

ضدذٌـٕ يّشٓ تً ُبرًّ ،كبل :ذٌب ؿيرّ ،كبل :ذٌب ؤشتـبػ ،ؿً اهشدَّٔ { :سبءَ ٍُ كَِّيُ َُ ُِِٖرَؿًَُّ
ًُ ؤػَِْ ُر هَنُىِ } اً نٌْخـى
اهَـِٖ َِ } كبهّا :ؤّ هـى ٌٌِم ؤً خُغََّٖف اهـبهـيًٖ ،كبلَُ { :ئُال ِء تٌَبخـٕ ُ َّ
فـبؿوـًٖ { ؤهَـِٖسَ يٌِْنُ ِى رَسُ ٌل رَضِٖدٌ }.

ًُ ؤػَِْ ُر هَنُ ِى } فلرؤخَ ؿبيج اهلرّاء ترفؾ ؤػِر ،ؿوـٓ ؤً سـوّا
ّاخخوفح اهلرّاء فـٕ كراءث كّهََّ ُ { :
«ًُّ» اشيب«ّ ،ؤػِر» خترٍ ،نإٌَ كـٖـل :تٌبخـٕ ؤػِر هنى يـيب خرٖدًّ يً اهفـبضضج يً اهرسبل.

ٌٚىٓ اٌزي ٌىشف االِش رّبِب ٘ ٛاالٌخ اٌزبٌٍٗ
٘ٛد 46
م هَخَعِوَ ُى يَب ٌُرِيدُ }
َق َّاٌَِّ َ
ً ح ٍّ
م ِي ِ
ح يَب هٌََب فِي تٌََبخِ َ
{ كَبهُّ ْا هَلَ ِد عَوِيِ َ
اٌطجشي
ً ضَق } ألًٌَِ
م يِ ِ
ح } ٖب هّػ { يب هٌَب فـٕ تٌَبخِ َ
ٖلّل خـبهـٓ ذنرٍ :كبل كّى هّػ هوّػ { :هَلَ ِد ؿَوِـيِ َ
هَشًِ هٌب ؤزّاسبً .نيب:

م يًِِ ضَق
ح يب هٌَب فـٕ تٌَبخِ َ
ضدذٌب اتً ضيٖد ،كبل :ذٌب شوـيج ،ؿً اتً اشضبق ،كبل { :كبهُّا :هَلَ ِد ؿَوِـيِ َ
م هَخَـِوَـى يب ٌُرِٖدُ }.
} :ؤٔ يً ؤزّار { َّاٌَّ َ

م هَخَـِوَـ ُى يب ٌُرِٖدُ } ٖلّل :كبهّاّ :اٌم ٖب هّػ هخـوـى ؤً ضبسخٌب فـٕ غٖر تٌبخمّ ،ؤً اهذٔ
ّكّهََّ { :اٌَّ َ
ٌرٖد ُّ يب خٌِبٌب ؿٌَ.

ارا اٌسذٌ ث ٌذٚس زٛي ثٕبرٗ ٌٍٚظ ثبلً إٌغبء ٚاٌؼب ػٓ فؼً اٌشش ثجٕبرٗ ٌٍٚظ صٚاخ ُٙثٓٙ

وٍف أمز اٌّالوٍٓ ٌٛؽ ِٓ اً٘ اٌّذٌٕٗ
اٌىزبة اٌّمذط
بة.
ذ َٚأَ ْغٍَمَب اٌْجَ َ
 92فَ َّذَّ اٌ َّش ُخالَ ِْ أٌَْ ِذٌََّ ُٙب َٚأَد َْخالَ ٌُٛؽًب ِئٌٍَْ َِّ ٙب ِئٌَى اٌْجٍَْ ِ
ؼ َشثَب٘ ُُْ ِثبٌْ َؼ َّى َِِٓ ،اٌظَّ ِغٍ ِش ِئٌَى اٌْ َى ِجٍ ِش ،فَ َؼ ِدضُٚا ػَْٓ أَْْ ٌَ ِدذ ُٚا
ذ فَ َ
َٚ 99أَ َِّب ِّ
ة اٌْجٍَْ ِ
اٌش َخبي ُ اٌ َّ ِزٌَٓ ػَ ٍَى ثَب ِ
بة .
ا ٌْجَ َ
اِب اٌمشاْ ؽّظ ػٍُٙٔٛ
اٌمّش 03
{ َّهَلَ ِد رَاَّدُّ ٍُ عًَ طَيِفِ َِ فَظَيَشٌَِأ ؤَعِيٌَُُِ ِى فَذُّكُّ ْا عَذَاتِي ٌَُّذُرِ }
ٚاٌؼب ٘ٛد 59
خفشٖر اتً اهسّزٔ
{ فػَيَشٌِب ؤؿٌَُِٖى } ُّّ ؤً سترٖل غرة ؤؿٌَُِٖى تسٌَبضَ فإذُتِب.
ٚاٌجغٛي

{ فَػَيَشٌَِأ ؤَؿٌَُُِِٖ ِى } ّ ،ذهم ؤٌِى هيب كظدُّا دَا َر هّػٍ ّؿبهسّا اهتبة هٖدخوّا ،كبهح اهرشل [هوّػ] :خلِّ
تٌِٖى ّتًٖ اهدخّل فبٌب رشل رتم هً ٖظوّا اهٖم ،فدخوّا اهدار فظفلِى سترٖل تسٌبضَ تبذً اهلل فخرنِى
ؿيًٖب ٖخرددًّ يخضٖرًٖ ال ِٖخدًّ اهٓ اهتبة ،فإخرسِى هّػ ؿيًٖب ال ٖتظرًّ .كّهَ { :فَػَيَشٌَِأ ؤَؿٌَُُِِٖىِ
} ٖ ،ـٌٕ ظّٖرٌبُب نشبئر اهّسَ ال ُٖرْ هِب ضقُ ،ذا كّل ؤنذر اهيفشرًّٖ .كبل اهغضبم :ػيس اهلل
ؤتظبرُى فوى ٖرّا اهرشل،

وٍف اخشة اٌشة عذٚ َٚػّٛسٖ
فً اٌىزبة اٌّمذط
عفش اٌزى96 ٌٓٛ
بء.
َُ َٚ َٚػ َُّ ٛسحَ ِوجْ ِشٌ ًزب ًَ َٔٚ
بسا ِِْٓ ِػْٕذِ اٌ َّش ِّة َِِٓ اٌغَّ َّ ِ
 22فَأَ ِْطَ َش اٌ َّش ُّة ػَ ٍَى عَذ َ
ع.
بْ اٌْ ُّذ ََُِْٔٚ ،جَب ِ
د األَ ْس ِ
َٚ 22لٍََ َت رٍِْهَ اٌْ ُّذَُْ َٚ ،وًُ َّ اٌذَّائِ َش ِحَ َٚ ،خ ٍِّ َغ عُىَّ ِ

ٚلذِذ ادٌٗ ػٍٍّٗ ػٍٍٙب وثٍشٖ
وٍفٍخ رُ خشاة عذٚ َٚػّٛسٖ فً اٌمشاْ ا ٚزغت اٌفىش االعالًِ عذٚ ْٚػبِٛساء

إٌض اٌمشأً ٌمٛي
عٛسح ٘ٛد 50 - 52
م
ل يٌَّْطُّدٍ } * { يُّشََّّيَ ًج عٌِ َد رَتِّ َ
{ فَوَيَّب جَأ َء ؤَيِرٌَُب جَعَوٌَْب عَبهِيََِب شَبفِوََِب َّؤَيِظَرٌَِب عَوَيَِِب حِجَبرَ ًث يًِّ شِجِّي ٍ
ً تِتَعِيدٍ }
ً ٱهعَّبهِيِي َ
ي ِي َ
َّيَب ُِ َ

ِٚؼًٕ عدًٍ ِٓ ػٍ َٛاٌمشاْ
سِ ِّجٌل

آجر)
طِ ٌن ُم َت َح ِّجر ُم ْح َرق ( ُ

الفٌل

4

سِ ِجٌل

طِ ٌن ُم َت َح ِّجر طبخ بالنار

الحجر

74

سِ ِّجٌل

طِ ٌن ُط َ
بخ ِبال َّن ِار َكالفُ َّخار

هود

82

ِٚؼًٕ وٍّخ ِٕؼٛد
ضود
ُّمن ُ

بالحمل مِنْ َ
أعاله
أسفل ِه إلى ْ
ضدَ َ
نُ ِّ

ضود
َّمن ُ

ُم َت َتابع أو مجموع مُ َعد َ
ب
للعذا ِ

الواقعة

29

هود

82

ِٚؼًٕ وٍّخ ِغِٛخ
س َّو َمة
ُّم َ

ِجارةُ َع َذاب
ُم ْعلَ َم ٌة بأ َّن َها ح َ

س َّو َمة
ُم َ

َم ْعلَ ٌ
مة لِلعذابِ

س َّو َمةِ
الْ ُم َ

ان
ال ُم ْعلَ َم ِة .أَ ِو ال ُمط َّهم ِة الْح َ
ِس ِ

الذارٌات

34

هود

83

آل عمران

14

اٌطجشي

ٖلّل خـبهـٓ ذنرٍّ :هـيب سبء ؤيرٌب تـبهـذاة ّكغبئٌب فـِٖى تـبهِالم { ،سَـَوٌْب ؿبهِـَِٖب } ٖـٌـٕ
ً شِسِّٖـ ٍل }.
ؿبهـٕ كرٖخِى { شبفِوَِب ّؤيِػَرٌِب ؿَوَـِِٖب } ٖلّلّ :ؤرشوٌب ؿوـِٖب { ضِسَبرَثً يِ ِ

ّاخخوف ؤُل اهخإّٖـل فـٕ يـٌٓ شسٖـل ،فلبل تـغِى ُّ :تـبهفـبرشٖج شٌِْم ّنل .ذنر يً كبل
ذهم:

ضدذٌـٕ يـضيد تً ؿيرّ ،كبل :ذٌب ؤتّ ؿبظى ،كبل :ذٌب ؿٖشٓ ،ؿً اتً ؤتـٕ ٌـسٖص ،ؿً يـسبُد،
ً شِسِّٖـ ٍل } تـبهفـبرشٖج ،ؤّّهِب ضسرّ ،آخرُب ػًٖ.
فـٕ كّهَ { :يِ ِ

ضدذٌـٕ اهـيذٌٓ ،كبل :ذٌب ؤتّ ضذٖفج ،كبل :ذٌب ضتل ،ؿً اتً ؤتـٕ ٌـسٖص ،ؿً يـسبُد ،تٌـضٍّ.

ضدذٌـٕ اهـيذٌٓ ،كبل :ذٌب اشضبق ،كبل :ذٌب ؿتد اهلل ،ؿً ّركبء ،ؿً اتً ؤتـٕ ٌـسٖص ،ؿً يـسبُد
تٌـضٍّ.

ضدذٌب اهلبشى ،كبل :ذٌب اهـضشًٖ ،كبل :ذٌـٕ ضسبر ،ؿً اتً سرٖز ،ؿً يـسبُدٌ ،ـضٍّ.

ضدذٌب اتً ضيٖد ،كبل :ذٌب ٖـلّة ،ؿً سـفر ،ؿً شـٖد تً ستـٖر { :ضِسبرَ ًث يًِِ شِسِّٖـ ٍل } كبل:
فـبرشٖج ؤؿرتح شٌم ّنل.

ضدذٌب تضر ،كبل :ذٌب ٖزٖد ،كبل :ذٌب شـٖد ،ؿً كخبدث :اهشسٖـل :اهػًٖ.

ً شِسِّٖـلٍ
ضدذٌب يـضيد تً ؿتد األؿوـٓ ،كبل :ذٌب يـضيد تً ذّر ،ؿً يـير ،ؿً كخبدث ّؿنريج { :يِ ِ
} كبال :يً ػًٖ.

ضدذٌب اهـيذٌٓ ،كبل :ذٌب اشضبق ،كبل :ذٌب اشيبؿٖـل تً ؿتد اهنرٖـى ،كبل :ذٌـٕ ؿتد اهظيد ،ؿً
ُّة كبل :شسٖـل تـبهفـبرشٖج :شٌم ّنل.

ضدذٌـٕ يّشٓ تً ُبرًّ ،كبل :ذٌب ؿيرّ ،كبل :ذٌب ؤشتـبػ ،ؿً اهشدّٔ { :ضِسبرَ ًث يًِِ شِسِّٖـلٍ } ؤيب
اهشسٖـل فلبل اتً ؿتـبس ُّ :تـبهفـبرشٖج :شٌم ّسل ،شٌم ُّ :اهـضسرّ ،سل ُّ اهػًٖٖ .لّل:
ؤرشوٌب ؿوـِٖى ضسبرث يً ػًٖ.

ضدذٌب اتً ضيٖد ،كبل :ذٌب يِراً ،ؿً شفـٖبً ،ؿً اهشدّٔ ،ؿً ؿنريج ،ؿً اتً ؿتـبس { :ضِسبرَثً
ً شِسِّٖـلٍ } كبل :ػًٖ فـٕ ضسبرث.
يِ ِ

ّكبل اتً زٖد فـٕ كّهَ يب:

ً شِسِّٖـ ٍل } كبل:
ضدذٌـٕ تَ ٌّٖس ،كبل :ؤخترٌب اتً ُّة ،كبل :كبل اتً زٖد فـٕ كّهَ { :ضِسبرَثً يِ ِ
اهشيبء اهدٌـٖب .كبلّ :اهشيبء اهدٌـٖب اشيِب شسٖـل ُّٕ ،اهخـٕ ؤٌزل اهلل ؿوـٓ كّى هّػ.

ّنبً تـع ؤُل اهـوـى تنالى اهـرة يً اهتظرٖـًٖ ٖلّل :اهشسٖـل ُّ :يً اهـضسبرث اهظوة اهضدٖد
ّيً اهغرةّٖ ،شخضِد ؿوـٓ ذهم تلّل اهضبؿر:

فِذا يً شَسَوْح هَ شَسِالً :ؤؿػٖخَ.

ّاهظّاة يً اهلّل فـٕ ذهم ؿٌدٌب يب كبهَ اهـيفشرًّ ُّّ ،ؤٌِب يً ػًّٖ ،تذهم ّظفِب اهلل فـٕ
ً }.
م هوْـيُشِرِفِـٖ َ
ً يُشََّّيَ ًج ؿٌِْ َد رَتِّ َ
نخبتَ فـٕ يّغؾّ ،ذهم كّهَ { :هٌُِرِشِ َل ؿَوَـِِِٖىِ ضِسبرَ ًث يًِِ ػِٖ ٍ
ّكد رُّْ ؿً شـٖد تً ستـٖر ؤٌَ نبً ٖلّل ُٕ :فـبرشٖج ٌّتػٖج.

ضدذٌب اتً ضيٖد ،كبل :ذٌب سرٖر ،ؿً ؿػبء تً اهشبئة ،ؿً شـٖد تً ستـٖر ،كبل :فـبرشٖج ٌّتػٖج
شز اٖـل.

فذُة شـٖد تً ستـٖر فـٕ ذهم اهـٓ ؤً اشى اهػًٖ تفـبرشٖج سل ال اٖـلّ ،ؤً ذهم هّ نبً
ِل ِال شسِّٖـل ،ألً اهـضسر تـبهفـبرشٖج ٖدؿٓ شِ زَ ّاهػًٖ سِلْ ،فال ّسَ هنًّ
تـبهفـبرشٖج هنبً شس ٌّ
اهـٖبء فـِٖب ُّٕ فـبرشٖجّ .كد تـٌَّٖب اهظّاة يً اهلّل ؿٌدٌب فـٕ ؤّل اهنخبة تـيب ؤغٌٓ ؿً
اؿبدخَ فـٕ ُذا اهـيّغؾّ .كد ذُنر ؿً اهـضشً اهتظرٔ ؤٌَ كبل :نبً ؤظل اهـضسبرث ػٌٖب فضددح.

ّؤيب كّهَ { :يٌَْغُّ ٍد } فبً كخبدث ّؿنريج ٖلّالً فـَٖ يب:

ضدذٌب يـضيد تً ؿتد األؿوـٓ ،كبل :ذٌب يـضيد تً ذّر ،ؿً يـير ،ؿً كخبدث ّؿنريج :يٌَْغُّ ٍد ٖلّل:
يظفّفج.

ضدذٌب تضر ،كبل :ذٌب ٖزٖد ،كبل :ذٌب شـٖد ،ؿً كخبدث { يٌَْغُّ ٍد } ٖلّل :يظفّفج.

ّكبل اهرتـٖؾ تً ؤٌس فـَٖ ،يب:

ضدذٌـٕ اهـيذٌٓ ،كبل :ذٌب اشضبق ،كبل :ذٌب اتً ؤتـٕ سـفر ،ؿً ؤتـَٖ ،ؿً اهرتـٖؾ تً ؤٌس ،فـٕ
كّهَ { يٌَْغُّدٍ } كبلٌ :غد تـغَ ؿوـٓ تـع.

ٕ تً ؿتد اهلل :ؤيب كّهَ{ :
ضدذٌب اهلبشى ،كبل :ذٌب اهـضشًٖ ،كبل :ذٌـٕ ضسبر ،ؿً ؤتـٕ تنر اهِذهـ ّ
يٌَْغُّ ٍد } فبٌِب فـٕ اهشيبء يٌغّدث :يـدّث ُّٕ ،يً ؿدّث اهلل اهخـٕ ؤؿ ّد هوؼوـيج.

ّكبل تـغِى :يٌغّدٖ :ختؾ تـغَ تـغًب ؿوـِٖى ،كبل :فذهم ٌَغِدٍُُ.

ّاهظّاة يً اهلّل فـٕ ذهم يب كبهَ اهرتـٖؾ تً ؤٌسّ ،ذهم ؤً كّهَ { :يٌَْغُّ ٍد } يً ٌـح
« شسٖـل» ،ال يً ٌـح اهـضسبرثّ ،اٌـيب ؤيػر اهلّى ضسبرث يً ػًٖ ،ظفج ذهم اهػًٖ ؤٌَ ٌغد

تـغَ ا هـٓ تـع ،فـٖظٖر ضسبرثّ ،هـى ٖـيػرّا اهػًٖ فـٖنًّ يّظّفـب تإٌَ خخبتؾ ؿوـٓ اهلّى
تـيـسٖئَّ ،اٌـيب نبً سبئزًا ؤً ٖنًّ ؿوـٓ يب خإّّهَ ُذا اهـيخإّّل هّ نبً اهخٌزٖـل تـبهٌظة
يخغّدث فـٖنًّ يً ٌـح اهـضسبرث ضٌٖئذ.

ّؤيب كّهَ { :يُشََّّيَ ًج ؿٌِْ َد رَتِّمَ } فبٌَ ٖلّل :يـوـيج ؿٌد اهلل ،ؤؿوـيِب اهللّ ،اهـيشّّيج يً ٌـح
اهـضسبرثّ ،هذهم ٌظتح ٌّـح تِب.

ّتٌـضّ اهذٔ كوٌب فـٕ ذهم كبل ؤُل اهخإّٖـل .ذنر يً كبل ذهم:

ضدذٌـٕ يـضيد تً ؿيرّ ،كبل :ذٌب ؤتّ ؿبظى ،كبل :ذٌب ؿٖشٓ ،ؿً اتً ؤتـٕ ٌـسٖص ،ؿً يـسبُد:
{ يُشََّّيَ ًج } كبل :يـوـيج.

ٔٚفبخئ ثمظٗ غشٌجٗ ٌمظٙب اٌظسبثٗ ػٓ اٌشعٛي ٚٚػؼٙب وً اٌّفغشٌٓ ٌ ٌُٚخزٍفٛا ػٍٍٙب
ة اهـيالئن ِج ؿبهـٕ ؤرع شدّى شبفوِب ،نيب:
ّنبً كَوْ ُ

ضدذٌب ؤتّ نرٖة ،كبل :ذٌب سبتر تً ٌّش ،كبل :ذٌب األؿيص ،ؿً يـسبُد ،كبل :ؤخذ سترئٖـل ؿوـَٖ
اهشالى كّى هّػ يً شَرِضِى ّدّر ُى ،ضيوِى تـيّاضِٖى ّؤيخـخِى ضخـٓ شيؾ ؤُل اهشيبء ٌُتـبش
نالتِى ذى ؤنفإُى.

ضدذٌب تَ ؤتّ نرٖة يرّث ؤخرْ ؿً يـسبُد ،كبل :ؤدخـل سترئٖـل سٌبضَ خـضح األرع اهشفوـٓ يً
كّى هّػ ،ذى ؤخذُى تـبهـسٌبش األٖـيً ،فإخذُى يً شرضِى ّيّاضِٖى ذى رفـِب.

ضدذٌـٕ اهـيذٌٓ ،كبل :ذٌب ؤتّ ضذٖفج ،كبل :ذٌب ضتل ،ؿً اتً ؤتـٕ ٌـسٖص ،ؿً يـسبُد ،نبً ٖلّل:
{ فَوَـيَّب سب َء ؤيِرٌُب سَـَوٌْب ؿبهِـََِٖب شبفِوَِب } كبل :هـيب ؤظتضّا غدا سترئٖـل ؿوـٓ كرٖخِى ،ففخلِب يً
ؤرنبٌِب ،ذى ؤدخـل سٌبضَ ،ذى ضيوِب ؿوـٓ خّافـٕ سٌبضَ.

ً ؤتـٕ ٌـسٖص ،ؿً اتراُٖـى تً ؤتـٕ تنر كبلّ :هـى ٖشيـَ اتً
كبل :ذٌب ضتل ،كبل :فضدذٌـٕ ُذا ات ُ
ؤتـٕ ٌـسٖص ؿً يـسبُد ،كبل :فضيوِب ؿوـٓ خّافـٕ سٌبضَ تـيب فـِٖب ،ذى ظـد تِب اهـٓ اهشيبء
ضخـٓ شيؾ ؤُل اهشيبء ٌتـبش نالتِى ذى كوتِب ،فنبً ؤّّل يب شلػ يٌِب ضرفِب ،فذهم كّل اهلل { :سَـَوٌْب
ؿبهِـَِٖب شبفِوَِب ّؤيِػَرٌِب ؿَوَـِِٖب ضِسبرَ ًث يًِِ شِسِّٖـلٍ } كبل يـسبُد :فوـى ٖظة كّيًب يب ؤظبتِى اً
اهلل ػيس ؿوـٓ ؤؿٌِٖى ،ذى كوة كرٖخِىّ ،ؤيػر ؿوـِٖى ضسبرث يً شِسِّٖـل.

ضدذٌب يـضيد تً ؿتد األؿوـٓ ،كبل :ذٌب يـضيد تً ذّر ،ؿً يـير ،ؿً كخبدث ،كبل :توغٌب ؤً سترئٖـل
ؿوـَٖ اهشالى ؤخذ تـُرّث اهلرٖج اهّشػٓ ،ذى ؤهّْ تِب اهـٓ اهشيبء ،ضخـٓ شيؾ ؤُل اهشيبء غَّاغٕ
نالتِى ،ذى ديَّر تـغِب ؿوـٓ تـع فسـل ؿبهـِٖب شبفوِب ذى ؤختـِى اهـضسبرث .كبل كخبدثّ :توغٌب ؤٌِى
نبٌّا ؤرتـج آالف ؤهف.

ضدذٌب تضر ،كبل :ذٌب ٖزٖد ،كبل :ذٌب شـٖد ،ؿً كخبدث ،كبل :ذُنِر هٌب ؤً سترئٖـل ؿوـَٖ اهشالى ؤخذ
تـرّخِب اهّشػٓ ،ذى ؤهّْ تِب اهـٓ س ّّ اهشيبء ضخـٓ شيـح اهـيالئنج غّاغٕ نالتِى ،ذى دير
تـغِب ؿوـٓ تـع ذى ؤختؾ ضُذَّاً اهلّى ظخرا ،كبل ُّٕ :ذالد كرْ ٖلبل هِب شَدُّى ُّٕ ،تـًٖ
اهـيدٌٖج ّاهضبى .كبلّ :ذُنر هٌب ؤٌَ نبً فـِٖب ؤرتـج آالف ؤهفّ .ذُنر هٌب ؤً اتراُٖـى ؿوـَٖ اهشالى
نبً ُٖضْرِف ٖلّل :شدّى ّٖى يَّب هم

ضدذٌـٕ يّشٓ ،كبل :ذٌب ؿيرّ ،كبل :ذٌب ؤشتـبػ ،ؿً اهشدّٔ ،كبل :هـيب ؤظتضّا ٖـٌـٕ كّى هّػ ٌزل
سترئٖـل ،فـبكخوؾ األرع يً شتؾ ؤرغًٖ ،فضيوِب ضخـٓ توغ اهشيبء اه دٌـٖب ضخـٓ شيؾ ؤُل اهشيبء
ٌتـبش نالتِى ّؤظّاة دّٖنِى ،ذى كوتِب فلخوِى فذهم ضًٖ ٖلّل:
{ ّاهـيُئْخَفِنَ َج ؤَُِّْ }
اهـيٌلوتج ضًٖ ؤُّْ تِب سترئٖـل األرع فـبكخوـِب تسٌبضَ ،فيً هـى ٖـيح ضًٖ ؤشلػ األرع ؤيػر
اهلل ؿوـَٖ ُّّ خـضح األرع اهـضسبرثّ ،يً نبً يٌِى ضبذّاً فـٕ األرع ُّّ كّل اهلل { :فسَـَوٌْب
ؿبهِـَِٖب شبفِوَِب ّؤيِػَرٌِب ؿَوَـِِٖب ضِسبرَ ًث يًِِ شِسِّٖـلٍ } ذى خخَتـَِى فـٕ اهلرْ ،فنبً اهرسل ٖإخـَٖ
اهـضسر فـٖلخوَّ ،ذهم كّل اهلل خـبهـّٓ { :ؤيِػَرٌِب ؿَوَـِِٖب ضِسبرَ ًث يًِِ شِسِّٖـلٍ }.

ضدذٌب اهلبشى ،كبل :ذٌب اهـضشًٖ ،كبل :ذٌـٕ ضسبر ،ؿً ؤتـٕ تنر ّؤتّ شفـٖبً ،ؿً يـير ،ؿً
كخبدث ،كبل :توغٌب ؤً سترئٖـل ؿوـَٖ اهشالى هـيب ؤظتص ٌضر سٌبضَ ،فـبٌخشف تَ ؤرغِى تـيب فـِٖب

يً كظّرُب ّدّاتِب ّضسبرخِب ّضسرُب ّسيٖؾ يب فـِٖب ،فغيِب فـٕ سٌبضَ ،فضّاُب ّػّاُب فـٕ
سّف سٌبضَ ،ذى ظـد تِب اهـٓ اهشيبء اهدٌـٖب ،ضخـٓ شيؾ شنبً اهشيبء ؤظّاح اهٌبس ّاهنالة،
ّنبٌّا ؤرتـج آالف ؤهف ،ذى كوتِب فإرشوِب اهـٓ األرع يٌنّشج ،ديدى تـغَِب ؿوـٓ تـع ،فسـل
ؿبهـِٖب شبفوِب ،ذى ؤختـِب ضسبرث يً شسٖـل.

ضدذٌب اتً ضيٖد ،كبل :ذٌب شوـيج ،كبل :ذٌـٕ اتً اشضبق ،كبل :ذٌـٕ يـضيد تً نـة اهلُرَؼٕ ،كبل:
د اهلل جترئيـل عوـيَ اهشالى اهـٓ اهـيُئْخَفِنج كَرِيَجِ
ٕ اهلل ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى كبل " :تَعَ َ
ضُدذح ؤً ٌتـ ّ
اً ؤُِلَ اهشَّيبء
ظ فـيِب ،فـبحِخَـيَوَِب تجٌََبحَِِ ،ذى صَعِ َد تِب حخـٓ َّ
ظ عوـيَ اهشالى اهخـي نبً هُّ ٌ
هُّ ٍ
ح دَجَبجَِِب ،ذى نَفَإََُب عوـٓ َّجِِِِب ،ذى ؤخْتَعَِب اهوَّ َُ تـبهـحِجَبرَثِ،
ح نِالتِب ّؤصَِّا َ
ً ٌُتَـب َ
اهدٌُّْـيب هَـيَشِيَعُّ َ
ل فإُِوَنَِب اهلل ّيب حَِّهَِب ِيًَ
ً شِجِّيـ ٍ
يلّل اهلل :جَعَوٌْب عبهِـيَِب شبفِوَِب ّؤيِظَرٌِب عَوَـيِِب حِجبرَ ًث ِي ِ
س كَرِيَبحٍ :صٌعجّ ،صعّثّ ،عذرثّ ،دّيبًّ ،شدّى ّشدّى ُي اهلريج اهععيٓ،
ًُ خَيِ َ
اهـيُئْ َخفِنَبحِّ ،ن َّ
ً َُوم ".
ح فِـيـ َي َ
ً يعَ يً ؤُوَ ،اال ايِرَؤَخَ نبٌَ ْ
ٌّـجَّٓ اهلل هّظًب ّ َي ِ
٘ٚزٖ اٌمظٗ ػٍٍٙب اخّبع
ٚلذ ٌمٛي اٌجؼغ اْ رٌه الٛاي اٌّفغشٌٓ ٌٚىٓ ٕ٘بن ٔض لشأً ٌشٙذ ثزٌه
اٌشؼشاء 940
{ َّؤَيِظَرٌَِب عَوَيِِِى يَّظَرًا فَشَأ َء يَظَ ُر ٱهْيٌُذَرِيًَ }
ٚاٌؼب إًٌّ 23
{ َّؤَيِظَرٌَِب عَوَيِِِى يَّظَرًا فَشَأ َء يَظَ ُر ٱهْيٌُذَرِيًَ }

ٚاٌؼب اٌطجشي
ة غٖ ُر يَرِدّدٍ }
ً َُذَا ،اٌَّ َُ كَدِ سب َء ؤيِ ُر رَتِّمَّ ،اٌَُِّ ِى آخِـِِٖ ِى ؿَذا ٌ
ع ؿَ ِ
{ ٖب اتِرَاُِ ٖـ ُى ؤؿِرِ ِ
فتعد اهلل اهـيِى جترائيـل صوٓ اهلل عويَ ّشوى ،فـبٌخشف اهـيديٌج ّيب فـيِب تإحد جٌبحيج ،فجعل
عبهـيِب شبفوِبّ ،خختعِى تـبهـحجبرث تنل ؤرض.

اٌمشؽجً
ً }ّ .كٖل :اً سترٖل خشف تلرٖخِى
{ َّؤَيِػَرٌَِب ؿَوَِِِٖى يَّػَرًا } ٖـٌٕ اهضسبرث { فَشَأءَ يَػَ ُر ٱهْيٌُذَرِٖ َ
ّسـل ؿبهِٖب شبفوِب ،ذى ؤختـِب اهلل تبهضسبرث.

ٚعٛسح اٌمّش 02
ظ ٌَّجَّيٌَِبُُى تِشَحَرٍ }
ل هُّ ٍ
ِال آ َ
{ اٌَِّأ ؤَرِشَوٌَْب عَوَيِِِ ِى حَبصِتًب ا َّ
اٌطجشي
ّكّهَ { :اٌَّب ؤرِشَوٌْب ؿَوَِِِٖىِ ضبظِتًب } ٖلّل خـبهٓ ذنرٍ :اٌب ؤرشوٌب ؿوِٖى ضسبرث.

ٚساي ٚازذ ػٓ ٘الن ل ِٗٛوبْ ثبٌغشق

قال ابن عباس فً قوله  { :فمنهم من أرسلنا علٌه حاصبا } قال  :قوم لوط  { ،ومنهم من أغرقنا } قال  :قوم
نوح
الراوي :ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز المحدث :ابن كثير  -المصدر:
تفسير القرآن  -الصفحت أو الرقم822/6 :
خالصت حكم المحدث :مقطوع عن ابن عباس

صٚخخ ٌٛؽ
فً اٌىزبة اٌّمذط اخطبد الٔٙب خبٌفذ ٚطٍخ اال رٕظش اًٌ اٌٛساء
ػ َؼبٖ ُ َخب ِس َج اٌْ َّ ِذٌَٕ ِخ.
َٚأَ ْخ َش َخبٖ ُ ََ َٚ ٚ
ج أََّٔٗ ُ لَب َي« 7ا ْ٘ ُش ْة ٌِ َسٍَب ِرهَ  .الَ رَْٕظ ُ ْش ِئٌَى ََ ٚسا ِئهَ َٚ ،الَ رَ ِمفْ ِفً وُ ًِّ اٌذَّا ِئ َش ِح.
َ َٚ 94وبَْ ٌَ َّّب َأ ْخ َش َخب٘ ُُْ ِئٌَى َخب ِس ٍ
ا ْ٘ ُش ْة ِئ ٌَى ا ٌْ َدجَ ًِ ٌِئَال َّ َر ٍِْ ٙهَ ».
بسدْ ػَ ُّٛدَ ٍِِْر ٍ.
ظ َ
اِ َشأَرُٗ ُ ِِْٓ ََ ٚسا ِئ ِٗ فَ َ
ََٔٚ 23ظَ َش ِ
د ْ
ٌٛٚؽ ٌُ ٌزٛلغ رٌه

اِب فً اٌفىش االعالًِ ٌٛؽ ٌؼشف اْ اِشارٗ عزٍٙه ثبٔٙب عزٕظش اًٌ اٌٛساء ِغجمب

هود 89

ص َّيَب
ش ؤَ ِّ كَِّ َى ُُّ ٍد ؤَ ِّ كَِّىَ ظَبهِ ٍ
ة كَِّ َى ٌُّ ٍ
ٕ ؤًَ ُٖظِٖتَنُى يِّذْ ُل يَأ ؤَظَب َ
َّٰٖلَِّ ِى َال َٖسِرِيٌََّنُ ِى ضِلَبكِ ۤ
ػ يٌِّنُى تِتَـِٖدٍ
كَِّ ُى هُّ ٍ

٘ٚالوٙب وبْ لذس ِٓ اٌٗ االعالَ

اٌسدش 32
ً ٱهْغَبتِرِيًَ }
ِال ٱيِرَؤَخَ َُ كَدَّرٌَِأ اٌََِِّب هَ ِي َ
{ ا َّ
اٌطجشي
 ،فبٌب هً ٌِونِى تل ٌٌـسِٖى يً اهـذاة اهذٔ ؤيرٌب ؤً ٌـذّة تَ كّى هّػ ،شّْ ايرؤث هّػ { كَدَّرٌِب
ً } ٖلّل :كغٓ اهلل فـِٖب اٌِب هـيً اهتـبكـًٖ ذى ُٕ يِونج تـد.
ً اهغَبتِرِٖ َ
اٌِب يِ َ

اٌمشؽجً
ً } ؤٔ كغٌٖب ّنختٌب اٌِب هيً اهتبكًٖ فٕ اهـذاةّ .اهغبتر :اهتبكٕ.
ً ٱهْغَبتِرِٖ َ
{ كَدَّرٌَِأ اٌََِِّب هَيِ َ

اٌجغٛي
ً }  ،اهتبكًٖ فٕ اهـذاة،
ً ٱهْغَـٰتِرِٖ َ
ِال ٱيِرَؤَخَ َُ }  ،ؤٔ :ايرؤث هّػ { ،كَدَّرٌَِأ }  ،كغٌٖب { ،اٌََِِّب هَيِ َ
{ ا َّ
ّاالشخذٌبء يً اهٌفٕ اذتبحّ ،يً اإلِذتبح ٌفٕ ،فبشخذٌٓ ايرؤث هّػ يً اهٌبسًٖ فنبٌح يوضلج تبهِبهنًٖ.

اثٓ اٌدٛصي
كّهَ خـبهٓ { :اِال ايرؤخَ } اهيـٌٓ :اٌٍب هيٌسُّى اِال ايرؤخَ { كدَّرٌب } ّرّْ ؤتّ تنر ؿً ؿبظى «كَدَرٌِب»
تبهخخفٖفّ ،اهيـٌٓ ّاضدٖ ،لبل :كدَّرح ّكدّرِحّ ،اهيـٌٓ :كغٌٖب { اٌِِب هيً اهغبترًٖ } ٖـٌٕ :اهتبكًٖ فٕ
اهـذاة.

ٌٚإوذ رٌه
إًٌّ 24
ً ٱهْغَبتِرِيًَ }
ِال ٱيِرَؤَخَ َُ كَدَّرٌَِبَُب ِي َ
{ فَإٌَجَيٌَِب ٍُ َّؤَُِوَ َُ ا َّ
اٌطجشي
ً } يً اهتـبكـًٖ
ً اهغبتِرِٖ َ
كَدَّرٌِبُب } ٖلّل :فبً ايرؤخَ كدرٌبُب :سـوٌبُب تخلدٖرٌب { يِ َ
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ِال عَجُّزًا فِي ٱهْغَبتِرِيًَ }
{ ا َّ

لظٗ ِٓ اٌّإسخٍٓ

إن الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم ٌوسف بن ٌعقوب بن إسحاق بن إبراهٌم قال ولو لبثت فً السجن
ما لبث ٌوسف ثم جاءنً الرسول أجبت ثم قرأ { فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة
الالتً قطعن أٌدٌهن } قال ورحمة هللا على لوط إن كان لٌأوي إلى ركن شدٌد إذ قال { لو أن لً بكم قوة أو
آوي إلى ركن شدٌد } فما بعث هللا من بعده نبٌا إال فً ذروة من قومه
الراوي :أبو هريرة المحدث :ابن العربي  -المصدر :عارضة األحوذي  -الصفحت
أو الرقم831/6 :
خالصت حكم المحدث :صحيح

ٚوً اٌزي اؽبٌت ثٗ فً إٌٙبٌخ ٘ ٛدًٌٍ ػًٍ اي ِّب روشرُ ٚاٌؼب ِب ً٘ ِشخؼٍخ اٌّفغشٌٓ ؟ ً٘ ٌٛخذ
دًٌٍ ػًٍ اْ خجشًٌ سفغ اٌّذْ اٌخّغٗ ثدٕبزٗ اًٌ اػٍ ً اٌغّبء ززً اْ اً٘ اٌغّبء اٌذٍٔب عّؼٛا طٛد
والث ُٙثُ لٍجٙب ؟

ٚاٌّدذ هلل دائّب

