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 (2) (1الدرس ) سورة املائدة ـ

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
 ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ضبُس ٚع٢ً آي٘ ايٛاٖطٜٔ.  ،ضب ايعاملنيهلل اسبُس 

ٌٖ نٌ ٚاسس َٓا ٜتٛىل ٔ ٚال١ٜ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٖٓاى غؤاٍ قبٌ إٔ ْبسأ يف ايسضؽ عٔ َٛقؿٓا َ
  شض٠ ٚال٤ ألبٞ بهط ٚعُط ٚعجُإ؟ ٚيٝؼ يف قًب٘ ،إمياْٟا قازقٟا ،تٛيٟٝا سكٝكٟٝا  ااإلَاّ عًٝ٘
ٍ   ، ١َُٗ: قه١ٝ أبٞ بهط ٚعُط سكٝك١ ٍ  ،إشا نإ ٖٓاى أٟ أسـس ٜطٜـس إٔ ٜػـ  ٞ  ٜػـ  ٜٚػتؿػـط بهاَـٌ    طبٝعـ
ٟٓإشا نإ يس٣  ْتشسخ سٍٛ املٛنٛع،ٚسطٜت٘،   أبٞ بهط ٚعُط إىل قًٌٝ أٚ يف ْؿػ٘ ٌَٝ، إؾهاٍ يف ايكه١ٝ أسس أ

 .ٚانض قه١ٝ ال بس إٔ ٜكٌ ايٓاؽ ؾٝٗا إىل َٛقـٚعجُإ ٜػتؿػط. 
أبٛ بهـط ٖـٛ    غ١٦ٝ َٔ غ٦ٝات عُط بٔ اشبٛاب، َعا١ٜٚ بهً٘ إال َا يف اعتكازٟأْا  ،َٔ غ٦ٝات عُط َعا١ٜٚ غ١٦ٝ

نـٌ لًـِ ٚقـ     ، األ١َٖصٙ نٌ غ١٦ٝ يف  ،َعا١ٜٚ ٚاسس٠ َٔ غ٦ٝات٘، َٔ غ٦ٝات٘ ٠عجُإ ٚاسس ،َٔ غ٦ٝات٘ ٠ٚاسس
يًعًُٝـ١   (املٗٓـسؽ )ْ٘ ٖـٛ  بايصات ألعُط ٚ، ٍٚ عٓٗا أبٛ بهط ٚعُطؤاأل١َ ؾٝٗا املػ ٚقعتٚنٌ َعاْا٠ ، ١َألع٢ً ا
ـ ِساخاطب٘ ٖـٛ ؾكـاٍ: )   اإلَاّ عًٞ ٚيصيو ;بهط ١ٝ نًٗا ؾُٝا ٜتعًل ب بٖٞٛ املطتب يًعًُ، نًٗا بـٟا يـو   ًَٞس ِبًٔ
 ٖا عًٝو غسٟا(.  ٜطٓز ؾٓسٖا ي٘ ايَّٝٛ، ُٙطَٛٞؾ

 عًٝ٘ـا ٚخطٚد٘ عًٝـ٘ ٚإٔ   عٓسَا نتب ضبُس بٔ أبٞ بهط إىل َعا١ٜٚ يٝعٓٓؿ٘ ع٢ً طبايؿ١ اإلَاّ عًٞ
، ضبُس بٔ أبٞ بهط نإ َٔ ايعظُا٤ .(عبٔ إمنا اقتسٜٓا ب بٝو): َعا١ٜٚ قاٍ.. ٖٚٛ نصا ٖٚٛ نصاٖٛ قاسب اسبل 
ؾإٕ ٜهٔ َـا عبـٔ ؾٝـ٘    ) :كاٍ ي٘ َعا١ٜٚؾ ،ابٔ أبٞ بهط ْؿػ٘. ٥َ٘ٔ خاقت٘، َٚٔ أٚيٝا عًٞ ٚنإ َ  اإلَاّ 

 (1)ؾ بٛى أٖغػ٘ ٚعبٔ ُؾطناؤٙ، ؾبٗسٜ٘ أخصْا، ٚبؿعً٘ اقتسٜٓا( قٛابٟا ؾ بٛى أٚي٘، ٚإٕ ٜهٔ دّٛضا
ُٕٛ َا ناْٛا ؼبًٝ سضد١ٕي ٚضؾ  َكاَِٗ، ٖٚٛ ممٔ عٌُ ع٢ً إعال٤ قٝتِٗ، َعا١ٜٚ ْؿػ٘ ممٔ ٜتٛىل أبا بهط ٚعُط

َـٔ  َـٔ قبـٛضِٖ   طدـٛا  شباآلٕ ؾني نٝـ ِٖ اضع ناْٛايٛ  ِٖ اآلٕ أعظِ َِٓٗ يف سٝاتِٗ،ٜعين ، ٛا إيٝٗاًٝٔكإٔ َٜ
 . ؾس٠ ايؿطح

ـ   َا نإٜعين  (2)(ؿِتََٚ ِتَُٖذاتًٜ)هصا ٖٜعين  (١َتًٞإٕ بٝع١ أبٞ بهط ناْت ٜؾ)ُط: هلصا قاٍ ُع ٘  ٌٖـٛ املؤَٖ ٚال  ،ؾٝـ
 أؾٝا٤ نجري٠. ٚنإ املتٛق  إٔ ٜ تٞ، نبري نٛطاْبا   إٔ ٜ تٞٚنإ املتٜٛق، إٔ تػتكِٝ ي٘ املػ ي١ٖٛ   ملجً٘ املتٜٛق
ًٞت١ يهٔ ٚق٢ اهلٝل) قاٍ:  ٌ ألٕ ًٜٞ أَـط األَـ١  ايؿدل املؤٖٖ ٘ مل ٜهٔ ٖٖٛصا ٜسٍ ع٢ً إٔ أبا بهط ْؿَػ (.ٖاؾٖط ٜؾ

ـ ٜٚعˮٓٝٔ بٕٛذٚطُٝغـ يهٔ ٚ، ِٝٔؾَتدٛٚ ٛاناْ أبٛ بهط٘ ٖٛ ٚألٕ عُط ْؿَػ ـ ٛا ٜنُٓ ـ ٟ َٚدض٢َٚـسِ  ،ـِٝ ‟ِتعَع
َـٔ خـالٍ    (3)

ـ َٝـ١ ٚاملٓـاؾكني   يآلخـطٜٔ َـٔ بـين أٝ   ٚؾُِٗٗ ، يف املٛنٛع ٕٚإٔ ايٓاؽ قس ال ٜتشطنٛ، نِٗ يًٓاؽازضإ  ِْٗ يـٔ  ب
 ١.  َتًٞهاْت ٜؾؾ، ٜتؿاعًٛا يًُػ ي١

إيٝـ٘   تذٗـٛا أمِل َٜـاّ عًـٞ   . اإل١َتًٜٞؾايؿدل ايصٟ ٜهٕٛ ضبط إدالٍ ٚإنباض ايٓاؽ مجٝعٟا ال تهٕٛ بٝعت٘ 
ألْـ٘ ال   ;ٜباٜعْٛـ٘ مجٝعـاٟ   َٔ بعس نًِٗ إيٝ٘ٗٛا ادب ؟اسبػٔبٓ٘ ا سٚغٕٜٛست٢ نازٚا  ،تٌ عجُإنًِٗ بعس َا ٝق
 ;ٔ ٜؿـو بايٓػـب١ ألبـٞ بهـط    ممُط ْؿػ٘ نإ ُع بٌيًٛال١ٜ،  أٖاٟليٝؼ   عًٞ بٔ أبٞ طايبإٔ  أسس ٜؿو يف

َُٓذٚطب ٚضٖبُا مٝتٗط(  ٜعًُٕٛ ٕ ايٓاؽأل َُؤٖٖاٟل يًٛال١ٜ )ؾكط غ ٘   .ؿت١ ََٚتًٞٚناْت ٜؾأْ٘ يٝؼ   ٚقـ٢ اهللٝ ) :يهـٔ قٛيـ
 َا ظاٍ ؾـطٖا إىل اآلٕ، َٚـا   (١ؾًت)ظاٍ ؾط تًو ايبٝع١ اييت قاٍ َٚا ، ٖا إىل اآلُٕا ظاٍ ؾٗطؾ ;ٟايٝؼ قشٝش (ٖاؾٖط

 ظيٓا عبٔ املػًُني ْعاْٞ َٔ آثاضٖا إىل اآلٕ. 
إٔ تهٕٛ ٖٞ ، ال ٜٛدس قه١ٝ َجًٗا، سٌ املؿه١ً ع٢ًٖٞ غبب املؿه١ً ٖٚٞ امٝلَعُٚٞ ، ٖٞ ناْت طا١َ بؿهٌ عذٝب

 عطف سًٗا.َت ٞ ع٢ً أال١ٚايصٟ ٜعُٚ، املؿه١ًغبب 
١ٓٝٓ ِٖٚ َتٛيٕٛ ألبـٞ   ُغنياملػًَُا أنجط  (ْٗا٥ٟٝاتِٗ اؾهايٝإ ٛاًؼبإٔ  اغتٛاعٛاَا ) أال تط٣ املػًُني نٝـ أِْٗ

ٚاأل١َ يف نـٌ  ، بهط ٚعُط؟ َا اغتٛاعٛا إٔ ٜكًٛا إىل سٌ إطالقٟا يف قهٝتِٗ ٖصٙ يف قطاعِٗ َ  أعسا٤ اإلغالّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َٔ عٗس أبـٞ بهـط   ، إىل إٔ ٚقًت ذبت أقساّ ايٝٗٛزبعس دٌٝ  بعس دٝاٟل دٝاٟلعبٛ األغؿٌ غ١ٓ تٗبط عبٛ األغؿٌ 
 بعس دٌٝ.  إىل اآلٕ ٖٚٞ تٗبط دٝاٟل
 أسٝاْٟاٜهٕٛ  ،اسبًٍٛ أَاّ املػًُني ٢ًٞ عثِ ٖٞ َٔ ٜعُٚ، تهٕٛ ٖٞ غبب َؿانٌ املػًُني ؟نٝـ َؿه١ً َجٌ ٖصٙ

عطف سًٗا ٖٓاى ُٜٚميهٔ ٚ ،نصا َؿانٌ نجري٠ ٜهٕٛ غبب املؿه١ً ٖٛ ٛدست، عطفُت ٖٓاى ًٍٛاسبٚغبب املؿه١ً ٖٓا 
 -ُـط  أبـٞ بهـط ٚعُ   قهـ١ٝ  - َا ٖصٙ املؿه١ً ؾهاْت َٔ ٖصا ايٓٛعأ اسبٌ. ٢ًٞ عٖٞ َٔ تعُٚ ٗاْؿػ١ ًال تهٕٛ املؿه

 ع٢ً أعِٝٓٗ عٔ إٔ ٜعطؾٛا اسبٌ ٚاملدطز َٓٗا. ِت١ٜٛغ اييتناْت ٖٞ غبب َؿانٌ املػًُني ثِ ٖٞ 
ٚاسـس٠   ١ٚاملػـًُٕٛ مل ػبًػـٛا دًػـ    ُا١٥ غ١ٓأيـ ٚأضبع ؟ؾرت٠ ط١ًٜٛ أيٝػت، ُا١٥ غ١ٓضبعأأيـ ٚ َٓصبٌ ٞكُت

َِٓعٍٍ َعˮََِٓ َا ايصٟ سكٌ ست٢ أقبشٓا ع٢ً ٖصا ايٓشٛ؟ ملاشا؟ َا ٖٛ اشبًٌ؟ ،يٝٓاقؿٛا َِٓعٍ ََ ََ‟
نـٌ َا٥ـ١   بعـس   (1)

ـ  ، نطبٗا ايكًٝبٕٝٛ نطبات ؾسٜس٠ :أل١َهلصٙ غ١ٓ ٖبٛط ٖبٛط، ٚنِ قس دا٤ َٔ نطبات  ٍٛ نطبٗا ايتتـاض ٚاملػ
‟نيحٔبˮنطبات ؾسٜس٠، ايكًٝبٕٝٛ َٔ 

 ;ٖٚهصا نطب١ بعـس نـطب١  ، املت خط٠ غتعُاضؾرتات االٚايكًٝبٕٝٛ يف  (2)
ٛ  ،املػ ي١ َـٔ دسٜـس  ٚمل ػبًػٛا يٝٓاقؿٛا ، ست٢ أقبشٛا اآلٕ ذبت أقساّ ايٝٗٛز إىل ايكـطإٓ ايهـطِٜ    اٜٚطدعـ

 أبسٟا. ٌٖ ذبسخ عٔ أغباب ٖصٙ املؿه١ً؟ املؿه١ً؟ٖصٙ ٌٖ عاجل  ن  ساٟل؟ٌٖ ٖٛ ٚ ٌٖ ؾٝ٘ سٌ؟ ايٝٓظطٚ
 أمِل، آخـط شض٠ َـٔ أضف ؾًػـٛني   ؾكـط  ٚيٝؼ ، ُط ست٢ آخط شض٠ َٔ ايبالز ايعطب١ٝٚئ ٜتدًٛا عٔ أبٞ بهط ُٚع

َا َع٢ٓ إىل آخط  ؟ست٢ آخط شض٠ َٔ تطاب ايٛطٔ ايعطبٞ ،آخط شض٠ َٔ تطاب ؾًػٛنيذبطٜط ست٢  ٜكٛيٕٛ ٛاْٛهٜ
 ط. كَٗػتصٍ ُٚتط ُٚتَُِعَتِػإىل آخط شض٠ ُت شض٠؟ ٜعين

 عالق١ بٗصٙ ايكه١ٝ. َٔ خالٍ زضؽ اي١ًًٝ غٓعطف َا ي٘ ٚ، ٖاؤغٓكطاييت  اتَٔ خالٍ ٖصٙ اآلٜ
 أعٛش باهلل َٔ ايؿٝٛإ ايطدِٝ

 ايطسِٝبػِ اهلل ايطمحٔ 
ُٓٛا اٜل َٔ آََ ِٚٔيَٝا٤َ َبِع َٜا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ َُٗٛز َٚايَٖٓكاَض٣ ٜأ ِٚٔيَٝا٤ُ َبِعض٣ ََََٚٔتٖتٔدُصٚا اٞيَٝ ِِ ٜأ ُٗ ِِ  ُه ُٗ َٛي٤ ََِِٜت ٕٖ  َٚٓٝه ِِ إ٢ ُٗ ِٓ َٔ ُ٘ ٜؾإ٢ْٖ

َ٘ اٜل ُٔنَي اي٤ً َّ ايظ٤أي ِٛ ِٗٔسٟ اٞيٜك َٔ ٔؾٞ ٝقًٝٛٔب٢ِٜٗؾ َٜ َٕ ََٖطْف َتَط٣ اي٤ٔصٜ َٕ َِْدَؿ٢ ٜإٔ َُٜػاض٢ُعٛ ِِ َٜٝكٛٝيٛ ا َزا٥ٔـَط٠٠  ُتٔكَٝبَٓ ٔؾ٢ٗٝ
ُ٘ ٜإٔ َِط٣  ٜؾَعَػ٢ اي٤ً ِٚ ٜأ َٞ ٔباٞيٜؿِتض٢ ٜأ َِٜٔٞ ٔت ُِٝكٔبُشٔعٓ َٚ ِِ َْأزَٔنَيٛا ع٢ًَٜ ََا ٜأَغٗطٚا ٔؾٞ ٜأْٔسٙٔ ٜؾ ُٓـٛا      ٝؿٔػ٢ٗ َٔ آََ ٍُ اي٤ـٔصٜ ََٜٚٝكـٛ

َُٖؤاٜل َٔ ٜأٞقٜأ ٤َٔٔ اي٤ٔصٜ ِِ ٜؾٜ ِقَبُشٛا َخأغط٢ٜ ُٗ َُاٝي ِٜٛت ٜأِع ِِ َسٔب ََُعٝه ِِ ٜي ُٗ ِِ إ٢ْٖ َُا٢ْٗٔ ِٜ َِٗس ٜأ ٘ٔ َد ُُٛا ٔباي٤ً ُٓٛا َََٜٔا   َػ َٔ آََ  ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ
ِِ َعٔ ُُِؤ َِٜطَتٖس َٔٓٝه ُ٘ ٜأٔشي١ٕ٤ ع٢ًَٜ اٞي ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ ُٜٔشٗب  ٣ّ ِٛ ُ٘ ٔبٜك َِٛف َٜٞ ٔتٞ اي٤ً ٘ٔ ٜؾَػ َٕ ٔزٜٓٔ ُٖٔسٚ َُٜذا  َٔ َٔٓٔنَي ٜأٔعٖع٠ٕ ع٢ًَٜ اٞيٜهأؾط٢ٜ

َٚاٜل  ٔ٘ ٢ٌ اي٤ً ١ََِٜٛ اٜل ٔؾٞ َغٔبٝ َٕ ٜي ٣ِ َشٔيََٜداٝؾٛ ٥ََٔٔ ٔ٘ ُِٜؤٔتٝ  ٔ٘ ٌُ اي٤ً ِْ  ٜو ٜؾِه ُ٘ َٚأغْ  عًَٔٝ ُ٘  ََٜؿا٤ُ َٚاي٤ً ُ٘ ََٚضُغٛٝي ُِ اي٤ً َُا َٚٔيٝٗٝه إ٢ْٖ
 َٕ ِِ َضأنُعٛ ُٖ َٕ ايٖعٜنا٠ٜ َٚ ُِٜؤُتٛ َٕ ايٖكال٠ٜ َٚ ُُٛ ُٜٔكٝ  َٔ ُٓٛا اي٤ٔصٜ َٔ آََ ٕٖ     َٚاي٤ٔصٜ ُٓـٛٞا ٜؾـإ٢ َٔ آََ ُ٘ َٚاي٤ـٔصٜ َ٘ ََٚضُغٜٛي ٍٖ اي١ً َٛ َََٚٔ ََٜت

َٕ ُِ اٞيَػأيُبٛ ُٖ  ٔ٘ َٔ ٔسِعَب اي١ً ُٓٛٞا َٜا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ َٔ  السظ ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛاآََ اٜل َتٖتٔدُصٚٞا اي٤ٔصٜ
ُُٖعّٚاٖتَدُص  ِِ ِٚٔيَٝا٤َ اَٜٚئعّب اٚٞا ٔزَٜٓٝه ِِ َٚاٞيٝهؿ٤اَض ٜأ َٔ ٝأُٚتٛٞا اٞئهَتاَب َٔٔ ٜقبًِٔٝه َٔ اي٤ٔصٜ َ٘ إ٢ٕ ٝنُٓتِ َِٗؤَٔٓٔنَي َٚ َٚإ٢َشا   َٚاٖتٝكٛٞا اي١ً

َٖا  ِِ إ٢ٜي٢ ايٖكاٜل٠ٔ اٖتَدُصٚ ُِٜت َٕ اَٜٚئعّب اُُٖعَّْٚاَز ّْ ال٤ َِٜعٔكًٝٛ ِٛ ِِ ٜق ُٗ ِٕ آََٖٓا  َشٔيٜو ٔب ْٜٖ َٕ َٖٔٓا إ٢ال٤ ٜأ ُُٛ ٌِ َتٓٔك َٖ ٌَ اٞئهَتأب  ِٖ ٌِ َٜا ٜأ ٝق
ٕٖ ٜأٞنَجَط ٌُ َٜٚأ ٍَ َٔٔ ٜقِب َِٝٓا َََٚا ٝأْع٢ ٍَ إ٢ٜي ٘ٔ َََٚا ٝأْع٢ َٕٔباي١ً ِِ ٜؾأغٝكٛ  .قسم اهلل ايعظِٝ (59-51:املا٥س٠)ٝن

ٚتتشسخ يف نجري َـٔ آٜاتٗـا عـٔ    ، ٚغٛض٠ املا٥س٠ ٖٞ َٔ أٚاخط غٛض ايكطإٓ ْعٚاٟل (غٛض٠ املا٥س٠)اآلٜات َٔ ٖصٙ 
ُٜتتشسخ أٜهٟا عُٖ، أٌٖ ايهتاب، تتشسخ عٔ خٛٛضتِٗ ـ ا  ٍ ْاٖـا  أاآلٜـات ايـيت قط   .ٌِٗ ايٓـاؽ ملـٛادٗت  ؤٖٚ  خـال

نـٌ  ، ٚنٌ َٔ تًو اآلٜات ٚنٌ َـٔ ٖـصٙ اآلٜـات يف غـٛض٠ املا٥ـس٠      (غٛض٠ آٍ عُطإ)األغبٛع املانٞ ٖٞ ناْت َٔ 
ٚقـسَت داْبـٟا َـٔ    ، ٚعٔ ٖـصٙ األَـ١  ، ٚتًو اآلٜات ذبسثت عٔ بين إغطا٥ٌٝ، عٔ بين إغطا٥ٌٝ تذبسثٚاسس٠ 
 ٚقسَت ْػب١ نبري٠ َٔ ت ٌٖٝ األ١َ يًُٛاد١ٗ.، اسبٌ

تبسأ ٖصٙ اآلٜات ايهطمي١ بٓسا٤ ٜتهطض نجريٟا يف ايكطإٓ ايهطِٜ ؽباطب ايٓاؽ ايصٜٔ قس ؾٗسٚا ع٢ً أْؿػـِٗ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُٓٛا :ب ِْٗ َؤَٕٓٛ باغِ إمياِْٗ َٔ آََ نٌ َٔ ٜٓتػب إىل ٖصا االغِ ايعظِٝ ، نٌ َٔ ٜط٣ أْ٘ َؤَٔ َٜا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ
ُٓٛٞا َٜا (اإلميإ)اغِ  َٔ آََ قـس تكعـٕٛ يف َـٛاال٠    ، اْتبٗـٛا  ٔ تعسٕٚ أْؿػهِ َؤَٓني اْتبٗـٛا أْتِ ََٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ

 ٚ ٕ    ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ َٔ سٝح تؿـعطٕٚ أ ُٝ، َـٔ سٝـح ال تؿـعطٚ ـ ؾ ُٗـَٛز    اٜل:٘ ايٓٗـٞ بكـطاس١  ٛٚد َتٖتٔدـُصٚا اٞيَٝ
ِٚٔيَٝا٤َ  .َٚايَٖٓكاَض٣ ٜأ

ملػـًِ  املـؤَٔ ا  ،ايعكا٥س أقبشت َتبا١ٜٓأيٝػت  !؟تٛىل ٜٗٛزٜٟا ْٚكطاْٟٝاٜاآل١ٜ ٚن ْٗا غطٜب١ نٝـ َؤَٔ  تبسٚ
ُٚٚد٘ َٔاملػًِ َٔ أٍٚ أٜاّ إغالَ٘ ٖٛ ََ ،غري ايٝٗٛزٟ ٚغري ايٓكطاْٞ ـ    ٔ  ٌُ ٔ داْـب ايٝٗـٛز بؿطاغـ١ دبعًٝ  ٘ ؼبُـ

ِ ٜٖٛ َؿكٍٛ عِٓٗ َبا، ٖٛ َٔ ٜط٣ أْ٘ يف َهإ ٚايٝٗٛز يف َهإ آخط ؟ٚؼبٌُ عسا٤ّ يًٝٗٛز، سكسٟا يًٝٗٛز ، ٔ هلـ
  ِٖ أٚيٝا٤؟ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ممٔ ٜتدُصؾهٝـ ، ٚبِٝٓٗ أٟ عالق١ يٝؼ بٝٓ٘
ُٛٔٝعـٛا   إ٢ٕ :نِ ٖٞ ايعباضات َتكاضب١ بـني ايعبـاضات األٚىل يف قـٍٛ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل     السظ  ـ ُت )آٍ اٜؾط٢ٜٟك

ٚ أْتِ ايصٜٔ  - ع٢ً ايطغِ َٔ أْهِ َؤَٕٓٛ - هِايكه١ٝ ٚن ْ تبسَٚتٖتٔدُصٚا :ٖٚٓا (100عُـطإ:  ٕ ٕ تهـاز ، تتدـصٚ
 ْـ٘ ٜتشـسخ   ٚنٜبـسٚ  ؼبكٌ دـصب؟   أيٝؼ ،ٜعين ٖٓاى دصب، ٕعٔ نٝـ تٛٝعٛ تبشجٕٛ ٕتهازٚٚأْتِ ايصٜٔ 

ُٓ، غٓتدص عبٔ ن ْٓاٚب ْ٘  ُٓدَس، ٛٝ ٚعبٔ غ بـٌ ميهـٔ إٔ تكـٌ    أيٝؼ نصيو؟ ، عؾًٝػت املػ ي١ ؾكط ٖٞ أْٓا غ
  أيٝؼ غطٜبٟا؟ ،ٖصا ؾ٤ٞ غطٜب ًْٓٛل يٓٛٝعِٗ، عبٔ، ًْٓٛل يٓتدصِٖ أٚيٝا٤عبٔ  ٓااملػ ي١ إىل أْ

٢ َا غهب أسـسْا  َٚت، ٚعبٔ ْبػهِٗ ْٚعازِٜٗ ْٚهطِٖٗ، ٚعبٔ ًْعٔ ايٓكاض٣ًْعٔ ايٝٗٛز  ؟أيػٓا ًْعٔ ايٝٗٛز
يهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ ٖـصا نًـ٘   أيٝؼ نصيو؟  (أْت نصا ،أْت ٜٗٛزٟ ،أْت ْكطاْٞ، ٜا ٜٗٛزٟ): ع٢ً اآلخط قاٍ ي٘

ٛ ٖـِ ايـصٜٔ   ٜٓتُـٕٛ إىل ٖـصا االغـِ    ٚؼبًُٕٛ اغِ إميـإ   َٔ ِٖٜهٕٛ  قس تكٌ املػ ي١ إىل زضد١ إٔ  ًٕٜٓٛكـ
 ؾريزِٖٚ بعس إمياِْٗ ناؾطٜٔ. ;ِٖ يٝٛٝعِٖٛ اًٝٓٛكٛي، يٝتدصِٖٚ أٚيٝا٤

 ٌٖ إٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ غٝبسٕٚ أَآَا َٔ أٚيٝا٤ اهلل ؾًٓٓٛل عبٛ تٛيِٝٗ أٚ طاعتِٗ َا ايصٟ غٝسؾ  إىل ٖصا؟
ٟ  َا ايصٟ ٜؿسْا إيِٝٗ؟أٚ ٜبسٕٚ يٓا بؿهٌ ٜؿسْا إيِٝٗ؟  ،أٚ إٔ عساٚتِٗ غتصٚب َٔ قًٛبٓا ،ٕتػريٚغٝ  َا ايـص

ٜهـاز ًٜٓٛـل يف   ٖٚٛ ايـصٟ   ،ٜهاز ٜبشح عٔ نٝـ ٜتدصِٖ أٚيٝا٤ؾٗٛ ايصٟ ميهٔ إٔ ٜؿس اإلْػإ املؤَٔ إيِٝٗ 
لاملـٟا يٓؿػـ٘ ٚلاملـٟا    ، ٟا نُا ِٖ لاملٕٜٛٚكبض لامل، ٖٚٓا ٜكبض َجًِٗ ؟طاعتِٗ يٝٛٝعِٗ يريزٚٙ بعس إمياْ٘ ناؾطٟا

ِٖ عًٝـ٘ مل ٜـتػريٚا بعـس     ٚايٝٗٛز ع٢ً َا، ٚأْت ذبٌُ اغِ اإلميإَع٢ٓ ٖصا أْ٘ غٝشكٌ إشٟا ؾُاشا؟  ،يًبؿط١ٜ
ايـصٜٔ ٜبـسٕٚ أَاَـو     ،ِٖ ٖـِ ايٝٗـٛز  ، إىل زضد١ أع٢ً ؾتذعًو تٓذصب عبِٖٛ يهِْٛٗ أقبشٛا َٔ أٚيٝا٤ اهلل

 يتتٛالِٖ. - ذبٌُ اغِ اإلميإ ٚأْت -ِٖ َٔ قس تًٓٛل  ،َهطٖٚنيٜٚبسٕٚ أَاَو َبػٛنني ، ًَعْٛني
أعُاٍ تًٓٛل عبٛ ايكًـب عبـٛ   ، ألٕ قه١ٝ ايتٛيٞ ٖٞ خٛاب يًُؿاعط يًكًب ;املػ ي١ قس تهٕٛ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ
ايعـسا٤ ٖـٛ َـٔ     ،ايتٛيٞ ٖٛ َٔ أعُـاٍ ايكًـٛب  ، َٓٛك١ ايكًب َٓٛك١ خٛري٠، ايٓؿؼ، ٖٚصٙ ٖٞ َٓٛك١ خٛري٠

 ٜسؾعو إىل إٔ تهٕٛ َعِٗ.ٌ إيِٝٗ ََِٝ، أعُاٍ ايكًٛب
نـصا  ٚسادـات  ٚغـاٚؽ   ،ٚغٛغـ١  َاشا ٜعٌُ ايؿـٝٛإ؟ ، ايصٟ ؼبكٌ َٔ داْبٓا بايٓػب١ يًؿٝٛإ ْ٘ؿػايؿ٤ٞ 

ٚيهٔ ْػب١  يؿٝٛإ مجٝعٟا؟زّ ًْعٔ اآ أيػٓا عبٔ بين، بػ١ٛٝ يهٔ تتذ٘ إىل ايكًب، ؾرتاْا ًْعٔ ايؿٝٛإ مجٝعٟا
ِِ ٜأِعَِٗس :عٓسَا ٜكٍٛ اهلل يًٓاؽ يبين آزّ ّٜٛ ايكٝا١َ ؟نٝـ سكٌ ،ٜعبسْٚ٘ %95ضمبا  َّ ٜإٔ ٜأٜي ِِ َٜا َبٓٔٞ آَز ِٝٝه  إ٢ٜي

َُٔبنْي ال٤ ِِ َعُسٚٙ  ُ٘ ٜيٝه َٕ إ٢ْٖ ٜٛا ِٝ إشا أضاز أسسْا إٔ ٜػب ، ًْعٔ ايؿٝٛإ، اعبٔ ْط٣ ايؿٝٛإ عسٚ٘ (60ـؼ:)َٜتِعُبُسٚا ايٖؿ
نٝــ   ؟ايعباز٠ طاع١ ٚظٜـاز٠ أيٝػت ، ٚيهٔ ًْٓٛل يف عبازت٘، أقبض امس٘ ُغٓب١ عٓسْا (ؾٝٛإ)اآلخط ٜكٍٛ ي٘: 

، ؾٝـو  ى نـٌ ؾـ٤ٞ  شٚطُٜ -بعس  -ٟ صاي ٖٛٚ، ٚايكًب َٓٛك١ سػاغ١ ٚخٛري٠ دسٟا ،املػ ي١ ٖٞ َػ ي١ ايكًب سكٌ؟
طى غـالسو،  ؼبطى ست٢ َايو، ٚؼبٚ، طى َؿاعطىؼبٚ، ْظطىطى ٚد١ٗ ؼبٚ، طى يػاْوؼبٚ، طى َٛاقؿوؼب

 ٚإشا ؾػست ؾػس اإلْػإ. ، إشا قًشت قًض اإلْػإ اييتايكًب ٖٛ املهػ١ 
ٌ   ،نٝـ تعٌُ ُفعط٢َت ٔ د١ٕٗغٌٗ إشا نإ َٔ ايكًٛب ٚادباٙ ايؿػاز عبٛ ٌ    ،نٝــ تؿـتػ إشا ، اإلؾػـاز يًكًـٛب غـٗ

ُٜ، خاي١ٝ ٟاقًٛبناْت إشا ، ؾاضغ١ ٟاناْت قًٛب ٔ َجٌ ٖصٙ اشبٛٛض٠. ايكًـٛب ال تػتؿـعط   ٓٗا َٔشٚكيٝػت مم٠٤ًٛ مبا 
 نٗصٙ.  ٔ ايكًب َٔ خٛٛض٠ٕشٚكٜهٕٛ ٖٓاى تكسٜكات يهٓٗا يٝػت ضاغد١ يف ايكًب ؾٗٞ ال تػتٛٝ  إٔ ُتقس ، ؾ٦ٟٝا

ِِ ٜأِعَِٗس َّ ٜإٔ ٜأٜي ِِ َٜا َبٓٔٞ آَز ِٝٝه َٕ ال٤ إ٢ٜي ٜٛا ِٝ عٓسَا ٜٓهؿـ يًٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ يًهـجري َـٔ بـين آزّ     َتِعُبُسٚا ايٖؿ
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ِِ َٜـا   ايسْٝا ًٜعْٓٛ٘؟ْٛا يف ٜهٛ أملِٖٚ ناْٛا يف ايسْٝا ًٜعْٓٛ٘، ، أِْٗ ناْٛا ٜعبسٕٚ ايؿٝٛإ ِٝٝه ِِ ٜأِعَِٗس إ٢ٜي ٜأٜي
َّ ٜإٔ ال٤ َُٔبنْي َبٓٔٞ آَز ِِ َعُسٚٙ  ُ٘ ٜيٝه َٕ إ٢ْٖ ٜٛا ِٝ ٢ٕ   َتِعُبُسٚا ايٖؿ َِْٜٚأ َُِػَتٔكٝ ََٖصا ٔقَطاط٠  ٌٖ ََٔٓٚ  اِعُبُسْٚٔٞ  ِِ ٔدٔبال٦ٜيٜكِس ٜأَن  ٝه

َٕ اٜنٔجرّي ُْٛا َتِعٔكًٝٛ ِِ َتٝهٛ  .(62-60:ـؼ)ٜٜأؾًٜٜ
ٗـِ  ؾَٚهـط ؾـٝٛاْٞ ضٖٝـب،    ، يسِٜٗ خبح ؾٝٛاْٞ، يسِٜٗ خرب٠ ؾٝٛا١ْٝ، ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايٝٗٛز ْ٘ؿػايعٌُ 

ٟٓ  ٜتذٕٗٛ عبٛ ايٛغٛغ١ ٚعبٛ ايكًـٛب، ٚعبـٛ    َٕ ٔؾـٞ األٜ  ١ً َـٔ ٚغـا٥ٌ اإلؾػـاز    ٝٚغـ  ايٓؿـٛؽ، بـ  ِٛ ِضف٢ ََِٜٚػـَع
ٟٓ (64)املا٥س٠:اٜؾَػاّز يف  ،أٚ ضاقكـ١  ،ع٢ً املػـطح ، َهؿٛؾ١ يف ايتًؿعٜٕٛ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ اإلؾػاز: باَطأ٠ تبسٚ ب 

َٔ طبتًـ ايبًسإ ، أخط٣ َٔ خالٍ قٓٛات ؾها١ٝ٥، َٔ خالٍ قٓٛات عطب١ٝ، َٔ خالٍ ؾاؾ١ ايتًؿعٜٕٛ، ايػُٝٓا
َـطأ٠ َهؿـٛؾ١ يف ايتًؿعٜـٕٛ    اعٓسَا تط٣  ،تسخٌ ايصبصبات أيٝؼ نصيو؟ ،ايصبصبات ت تٞ (فايٓس)عٔ ططٜل 

ِِ َشٔيٜو ٜأِظٜن٢  بس إٔ ٜٓكل َٔ ظنا٤ ْؿػو ؾ٤ٞ الأْ٘  عطفاؾ ُٗ ِِ ََِٜٚشٜؿٝظٛا ٝؾُطَٚد ٖٔ ِٔ ٜأِبَكاض٢ ُُِؤَٔٓٔنَي َُٜػٗهٛا َٔ ًٞ ٌِ ٔي ٝق
ِِ ُٗ  أطٗط يٓؿٛغِٗ. (30)ايٓٛض:ٜي

ـ ِٖٛ ٜعطؾٕٛ إٔ تًو ايكٛض٠ عٓسَا تطاٖا أْـت تُ  ملاشا؟ ؟زتترٖب  ايٓػا٤ ٚتتد١ًأمل ٜعًُٛا ع٢ً إٔ  يف  خًـالٟ  ُسٔد
 ٍاعتـ ٚأْـت ال  ، تط٣ ْؿػـو قابًـ١  ، ٚططٜك١ بعس ططٜك١، ٚأغًٛب بعس أغًٛب، ْؿػو، ٚٚغ١ًٝ َ  ٚغ١ًٝ أخط٣

تكـًٞ  يٚتًٓٛـل   ،ٜا ٜٗٛزٟ ٜا ْكطاْٞ :ٚتكٍٛ يآلخط، ٚامسو َػًِ ٚأْو َؤَٔ، يف ضأغو إٔ امسو َؤَٔ ٗؼٔشُت
ط ِٗبٗا ظنا٤ ايٓؿؼ ٚٝط ػُسٜٞؿ نطب١ بعس نطب١ مما، ٚيهٔ ٚاسس٠ٟ بعس ٚاسس٠، َٚػًِ َؤَٔ، ٚذبر ٚتعنٞٚتكّٛ 
ٕ ٝايتً، اجملًـ١ ، تهًٌٝ ثكـايف عـٔ ططٜـل ايكـشٝؿ١     ،ٜرتاؾل أٜهٟا، ثِ تهًٌٝ ثكايف ،ايٓؿؼ اإلشاعـ١  ، ؿعٜـٛ

 طؾسٜٔ، أؾٝا٤ نجري٠ دسٟا تٗادِ اإلْػإ َٔ نٌ د١ٗ.امل، ايٝهٓتاب، ايكشؿٝني
٢ بطعا١ٜ عاي١ٝ َٔ ظاإلْػإ ؼبتاز إىل إٔ ؼبٕ قًب ؾإ ٚيصا; إىل ْؿػ٘، تتذ٘ إىل قًب٘ ٚنًٗا تتذ٘ إىل أٜٔ؟

إشا ، بايٛال٤ هلل ٚيطغٛي٘ ٚيًـصٜٔ آَٓـٛا   امم٤ًّٛ، اهلل ٣بٗسبٗسٟ اهلل  ا٤ّٛٚإٔ ٜهٕٛ ممً، قبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل
إىل قًب ٜٗٛزٟ ٚقًـب  ، ٚإىل ْكطاْٞ، ٍ إىل ٜٗٛزَٟا أغٌٗ إٔ ٜتشٖٛٚ !سؿُػ٢ً ٖصا ايٓشٛ ؾُا أغٌٗ إٔ َٜمل ٜهٔ ع
َـٔ  غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖـٛ   ايكًب ايؿاضؽ َٔ ٖسٟ اهلل ٚمما ٜطؾس إيٝ٘ اهلل !ٟا ٜعاٍ َؤَٓالٖٚٛ َٔ ٜط٣ أْ٘ ، ْكطاْٞ
َٔ ٔؾٞ ٝقًٝٛٔب٢ِٜٗؾ :بعسهلصا دا٤ت اآل١ٜ ٚ ;نش١ٝغٝهٕٛ   .(52)املا٥س٠:ََٖطْف َتَط٣ اي٤ٔصٜ

ُٓٛا اٜل َٔ آََ ِٚٔيَٝا٤ُ َبِعض٣ َٜا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ ِِ ٜأ ُٗ ِٚٔيَٝا٤َ َبِعُه َُٗٛز َٚايَٖٓكاَض٣ ٜأ إمنا ِٖ ِٖ ال ٜتٛيْٛهِ  (51)املا٥س٠:َتٖتٔدُصٚا اٞيَٝ
َا ايصٟ ػبصبهِ إىل  َا ايصٟ ٜسؾعهِ إىل َٛاالتِٗ؟ !؟ؾُا يهِ ٚملٛاالتٌِٖٗ ِٖ ٜتٛيْٛهِ؟ ، ٟاٜتٛىل بعهِٗ بعه

يف ال. قـاٍ   ؟ْ٘ؿػـ  زيِٖٛ ايؿـعٛض ست٢ تبا مبٛز٠ عبٛنِ ،مبٌٝ ،ٌٖ ٖٓاى َٔ داْبِٗ ؾعٛض بعاطؿ١ َٛاالتِٗ؟
ِِ ٝأٚاٜلَٖاٜأْ :آ١ٜ أخـط٣  ِِ َٚاٜلُت ُٗ ِٛا َعٗهـٛا   ٤ٔ ُتٔشٗبَْٛ ِِ ٜقاٝيٛا آََٖٓا َٚإ٢َشا خًَٜ ٘ٔ َٚإ٢َشا ٜيٝكٛٝن َٕ ٔباٞئهَتأب نًِّٝ ُٛٓ ِِ َُٚتِؤَٔ ُٜٔشٗبَْٛٝه

ُِ اأٜلعًَٜ ِٝٔظِٝٝه َٔ اٞيَػ َٔ ٌَ  . (119)آٍ عُطإ:َْأَ
تًٓٛـل   ٚال ميهٔ إٔ ٜبازيٛنِ ٖصٙ املؿاعط اسبػـ١ٓ ايـيت  ، ِٗ ال ٜتٛيْٛهِؾ، ال٤ إمنا ٜتٛىل بعهِٗ بعهٟاؤؾٗ

ُٜ !؟ؾُا يهِ ٚيتٛيِٝٗ، َٓهِ عبِٖٛ ُٜ، هِٗ إيٝٓآػـَبنِ ٜعٌُ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً إٔ  ـ   بٔ بٝٚٚإٔ  اى  ْـ٘ يـٝؼ ٖٓ
ِ ٚضا ْطٜس ،ض يٓاأبٜكَُ َا بالˮ١ ؾًُاشا؟ ،َا ميهٔ إٔ ٜؿسنِ عبِٖٛ اأبّسا أبّس اأبّس ـ اَبٜكَُ َُٜكـأبض  ،ٖـ ‟١َه

(1) ٚ ٔ  عبـ
ٟٓزٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى  ٚضا٤ِٖ، ْطٜس ُٜ، بػـببٗا  ٔ داْبِٗ عبْٛا ؾٓٓذصب إيِٝٗب َٔٚغ١ًٝ دِص أ ـ ال  س ؾـ٤ٞ، ال  َٛد

تـٌ َـٔ   تـٌ َـٔ اسبكـس، نٝ   . ؾكـط نٝ ال ٚؾا٤، ال أَا١ْ، ٚال ؾ٤ٞ، ال اسرتاّ َتبازٍ، ال قسم، تعاٌَ سػٔ، ال َٛز٠
ُِ اأٜلَٚإ٢َشايعسا٠ٚ ِٝٝه ِٛا َعٗهٛا عًَٜ ِٝٔظا خًَٜ َٔ اٞيَػ َٔ ٌَ  ٜعض أْاًَ٘.َْأَ

قسٜل  ٘يسٜب ْ٘ نإ  قك١: أسُس املػًُنيط يٓا شٜن - ٤خاضز قٓعاَس١ٜٓ  ٖٞؾباّ  -ٜٗٛز  (ؾباّ)باملٓاغب١ نإ يف 
ِْ   إشا ْ٘ بـ) :ٖهصاٚنإ َعطٚف ، َغ٢ٜٛ٘ا ٕٜٚٚػاؾط ،ََّعا ٕٜٚٚؿرت ٕٜٛبٝع ٛاٚناْ، ٜٗٛزٟ ٟٙ ٚضا٤َٚ َؿـ٢ َػـً  ٙ ٜٗـٛز

ِٗ - غٝظ٠٘ ٔ ؾٖسَٔ -ٕ ايٝٗٛزٟ ؾإ ُٗ ٚنـإ املػـًِ ميؿـٞ    ، ََــّعا َاؾني ناْٛا ٚ ،ِٖ أقسقا٤ َغَِٝذُطؤ(.يٛ نإ  ٘بكتً َٜ
ؾكاٍ:  ؟...َػًِ ٚضا٤ زٟ ميؿٞؾػ ي٘ باهلل: ٌٖ ٖٛ قسم َت٢ َا نإ ايٝٗٛ (أْاًَ٘ ضٖٚٛ ٜع)ايتؿت إيٝ٘ ؾ أَاَ٘،

ِٗ إال١ نِٚضا٤َ منؿٞ الٚاهلل ) ُٗ ـ ٚ َغـ٢ٜٛ٘ا،  ٕٜٚػـاؾط  دبـاض٠ ٖٚـِ أقـسقا٤    .(غٝظـاٟ ايكتـٌ  َٓـا ب  ايٛاسُس َٜٚ  ٕٜٛبٝع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 (6) (1الدرس ) سورة املائدة ـ

 َٔ َس١ٜٓ ٚاسس٠. ، ََّعا ٕٜٚٚؿرت
س ؤُٜٚت، ِٗو َٛقٝؿَٛقٝؿ ،ثِ ٜٓعهؼ بؿهٌ ت ٜٝس ؾتهٕٛ َعِٗ ٌَٝ، ٌِٝايتٛيٞ ٜبسأ مَب ؟ايتٛيٞ َاشا ٜعين ،بطٝٚ
  ٖصا َع٢ٓ ايتٛيٞ. ،َٔ أٚيٝا٥ِٗ َٚتٛيٟٝا هلِ اٚاسسٟا، تكبض يف شيو املٛقـ ٚيِٝ٘ٗ ٚيٛ َٛقؿٟا َٛاقٜؿ

ُٜعٚب ٌٖ ٖٓاى خٛٛض٠ بايٓػب١ يًتٛيٞ؟ ٞ بعباض٠ تٛدـس تكـعظٟا ٚاز٦ـعاظٟا    ط عٔ خٛٛض٠ ايتٛي١أٚنض َا ميهٔ إٔ 
ـ  طِفاعـ ، ٜٗٛزٟ ْكطاْٞ ؟ِٗتبػُه َتأيِػ ؟تًعِٓٗ َتأيِػاملػ ي١ أْو غتهٕٛ َجًِٗ، ٖصٙ َٔ  غـٝهٕٛ سهُـو    وأْ

ٖٞ  -أٜهٟا  ٛدسٚبعباض٠ ُت، ٜتٛالِٖ نٝـ غٝهٕٛ يف ٚاقع٘بني بٝإ سهِ َٔ  ٙ  يف ٖصمٜج ،ٚتهٕٛ َجًِٗ، سهُِٗ
 ٚابتعازٟا ٚتكعظٟا يف ايٓؿؼ عٔ تٛيِٝٗ. ز٦عاظٟا اتٛدس  -ْٛع َٔ اهلسا١ٜ 
ؾٝـسؾعو عبـٛ    ٜٛدس يف ايٓؿؼ تكعظٟا ٦ٟاٖصا ؾٝ أيٝؼ، هلِ ايتٛيٜٞٗٛزٜٟا ْكطاْٟٝا بَاشا؟ قبض أأتٛالِٖ ٜعين 

َُ٘ٔ زق١ آٜات اهلل اييت ٖٞ ضبه١ُ  ٖصا ؟بتعازاال َُِت آَٜاُت  زاخٌ نٌ َؿطز٠ ؾٝٗا.  تٗسٟ (1)ٖٛز:ٝأِسٔه
َٓٔ ُِٗ َٛي٤ َََِِٚٔ ََٜت ٕ  الٖٚٛ ، ٜتٛهلِ َٓهِ أْتِ أٜٗا املؤَٕٓٛ ٝه  ٜـعاٍ  الٜٚـط٣ أْـ٘   ،  ٜعاٍ ؼبٌُ اغـِ اإلميـا

ْٔ. (1)ٗٛزٔ قس ْتكٛض ب ْ٘ تَٝيٝؼ ؾكط ََٚ، َٓهِ ٞٙ َؤَ ٝٗٛز ِٗ، إٔ ٜكبض سهُو سهِ ايَُٞه٘ ُسُُٞهغٝكبض ُس عطب
ٛ  ، بالزٖـِ دٝـس٠  ٜعـين   ٖـِ ٖٓـاى  ، ال ب ؽ ٚاهلٔلتكٍٛ:  ١؟ٛٝبػٚايٓكاض٣ ٌٖ ٖٞ قه١ٝ  أسٝاْـٟا   ٕٚقـس ٜهْٛـ
ٕ  ال. ، أيٝؼ نصيو؟ٚأدػاّ نا١ًَ ٚمج١ًٝ ٚيٛٝؿ١، ٕٚ ؾٝٗا ْؿ ٠ مج١ًُٝؤٜعٝؿٕٛ يف َٓاطل ٜٓؿ  اضد  إىل ايكـطآ

نِ ؾٝ٘ َٔ نالّ ، ٚسهُو سهُِٗ، اضد  إىل ايكطإٓ ايهطِٜ، دبس َا قاٍ ؾِٝٗ ست٢ تعطف َا َع٢ٓ إٔ تهٕٛ َِٓٗ
ٔ ٓٛأعِٖ ٚخبجِٗ ٚأِْٗ ٝي٤َُٛغ َُٔٝٚبُٜ، َا ِٖ عًٝ٘ ٚخبجِٗ ٤َُٛغ َُٔٝٚبُٜ َٔ ٜنٜؿُطٚا َٔـ َٔ اي٤ٔصٜ ٌَ عًَٜـ٢     ٝئع َبٓٔـٞ إ٢ِغـطا٥ٝ

َِ ٢ٔ ََِطَٜ َُٚز َٚٔعَٝػ٢ اِب ٢ٕ َزا ُٚ غٚعٓسَا تهٕٛ َجًِٗ  (78)املا٥س٠:ٔيَػا ـ ٝٓايو ايٓكٝب األٚؾط ممـا  ٛا بـ٘ يف ايكـطإٓ   ُُٔق
 بٓعِ اهلل.َٚٔ ايهؿط  ،َٚٔ ايهؿط، َٚٔ املهط، َٚٔ اشببح، ٔ ايًعَٔٔ ،ايهطِٜ

ألْو أقبشت ٚاسسٟا ممٔ ٜػعٕٛ يف األضف  ;ٚلاملٟا يًبؿط١ٜ، يأل١َ ٚلاملٟا، لاملٟا يٓؿػو ْ٘ؿػغتكبض يف ايٛقت 
بسٍ إٔ  -ٜٚظًِ ايبؿط مجٝعٟا. ٜظًِ ايٓاؽ ، ٜٚظًِ عباز اهلل، يف األضف ؾػازٟا ؾٗٛ ٜظًِ ْؿػ٘ َ ِػَٚٔ َٜ، ؾػازٟا

َُ ٚإٔ ٜعٝـ اإل، ٜهٕٛ املًٛٛب ٚاملطاز هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ عبازٙ إٔ تهٕٛ ْؿٛغِٗ ظان١ٝ طاٖط٠ َـٟا يف  هٖطْػـإ 
َُ، ٜعٝـ ْؿػٟا َسْػ١ٟ -ٖصٙ ايسْٝا  ، بٛاغـ١ٛ خبـح ْؿػـ٘ ٚخبـح َـا      َظًَٛـاٟ ، شتكطٟاَُ ،ٗاْٟاٜعٝـ شيٝاٟل، ٜعٝـ 

 إناؾ١ إىل ؾػاز ايٓؿٛؽ.  ،ٕٚ اسبٝا٠ؤألٕ ؾػاز ايٝٗٛز ٜتٓاٍٚ نجريٟا َٔ ؾ ;سٛي٘
َٕ   :ألٕ اهلل قاٍ عِٓٗ ;ٖصٙ ايسا٥ط٠ؿط مجٝعٟا، َٚا أٚغ  ٚممٔ ٜظًِ ايب، ؾتهٕٛ أْت ممٔ ٜظًِ ْؿػ٘ ِٛ ََِٜٚػـَع

ٟٓ -َٔ سٝح ال تؿعط  -ؾتكبض  (64)املا٥ـس٠: اِضف٢ ٜؾَػاّزٔؾٞ اأٜل َٓٛك١ يف ٖـصا   ؾطٜهٟا يف نٌ ع١ًُٝ إؾػاز تًٓٛل َٔ أ
َـٔ زاخـٌ أٟ َٓٛكـ١ تًٓٛـل      ،َٔ زاخٌ بطٜٛاْٝا، َٔ زاخٌ إغطا٥ٌٝ، َٔ زاخٌ أَطٜها ،عبٛ بك١ٝ ايبؿط ايعامل

َؿػـس يف ٖـصٙ األضف يف أٟ بكعـ١ ناْـت َـٔ       ؾتكبض بتٛيٝو هلِ ؾطٜهٟا يف نٌ عٌُ غ٧ٝ ;َٓٗا َؤاَطات ايٝٗٛز
 األضف.

صلى اهلل عليه وعلى آله )ايكطإٓ ايهطِٜ خاطب ايٝٗٛز ايصٜٔ ناْٛا يف ظَٔ ايطغٍٛ  ٌٖ تعتكس إٔ ايتٛيٞ قه١ٝ غ١ًٗ؟
ِٖ أْؿػِٗ املٛدٛزٕٚ مل ٜعٝؿٛا ؾرتات ط١ًٜٛ ست٢ ٜهْٛٛا ٖـِ ممـٔ   ، األْبٝا٤ ايػابكنيِٖٚ َٔ مل ٜكتًٛا ( وسلم

َِ َتكٞ خاطبِٗ ايكطإٓ ع٢ً أِْٗ ٜكتًٕٛ األْبٝا٤ بػري سل  ،ايػابكني ْبٝا٤األؾاضى يف قتٌ  ٌِ ؾًٜٔـ َٕ ٜأْٔبَٝـا٤َ   ٝق ُتًٝـٛ
ٌُ إ٢ٕ ٝنُٓتِ ٘ٔ َٔٔ ٜقِب صللى  )يف ظَٔ ايطغٍٛ  املاشا أقبض ٖؤال٤ ايصٜٔ عاؾٛ أمل ؽباطبِٗ ٖهصا؟ (91)ايبكط٠:َُِؤَٔٓٔنَي اي٤ً

صلى اهلل عليه وعلى آله )نِ بني شيو ايٝٗٛزٟ ايصٟ يف ظَٔ ايطغٍٛ ٚ ٕٛ ب ِْٗ قتًٛا األْبٝا٤؟بداٜطُٜ (اهلل عليه وعلى آله وسلم
ايؿـاضم   أيـٝؼ  ؟قبٌ ٦َات ايػـٓني  األْبٝا٤قتًٛا ٚبني أٚي٦و ايٝٗٛز ايػابكني ايصٜٔ  ،ٕآظَٔ تٓعٍ ايكطيف  (وسلم

عـٓسِٖ ايػـًـ ايكـاه يـ٘، ؾتـٛالِٖ.      ٢ٚ أٚي٦و ألْ٘ تٛي١ ؟قتٌ داٜطب ب ْ٘ ٜقتٌُٜ َا ايصٟ دعً٘ ؟٦َات ايػٓني
 أْت قاتٌ. ؾكٌٝ ي٘: ;ؾ قبض سهُ٘ سهُِٗ

ـ   ايصٜٖٔٚهصا  )عًـِٝٗ   ٚاسبػـني اسبػـٔ  ١ٚ ُـ ٚؾاط ٟاٜٗتؿٕٛ اآلٕ ب ِْٗ ٜتٛيٕٛ ايػًـ ايكاه ممٔ قتـٌ عًٝ
ُِٜعقٗطٟا ٖٚٞ تط٣ ٖصا ايٚسسٟا َُٜٚنتًت ٝق، سٟاَُتًت ٜنؾاط١ُ ْؿػٗا ٝق ايػالّ( ـ ٜٔ  بـ٘ َـٔ أٍٚ ٜـّٛ بعـس ٚؾـا٠       ـَُك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ َتؾسى قه١ٝ تؤملٗا يهٔ مل  (ٜؾَسى)ع٢ً  ٔوِبمل َت (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٚايسٖا ضغٍٛ اهلل  ـ  ٔوِب ٚمل متـت  ، اعًٝٗ
 ١َ. سٟا ع٢ً ٖصٙ األَُإمنا َاتت ٜنسٟا ع٢ً ؾسى، َُٜن

ٖـصٙ  ٚ ،هٕٛ ؾطٜهٟا يًٝٗٛز يف ع١ًُٝ إؾػـازِٖ يف ايعـامل  تميهٔ ؾعاٟل إٔ ٚ، ٞخٛٛض٠ ايتٛي١، ٖصٙ خٛٛض٠ املٛاال٠
يف َٓـعي٘ مل ٜظًـِ  ٜ تٞ اإلْػإ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾري٣ أْ٘ عاف ، قه١ٝ ضٖٝب١ دسٟابٌ ١، غًٗايكه١ٝ يٝػت قه١ٝ 

أقكـ٢ َؿـطم   ، يف إؾػاز شيو اإلْػإ يف أقكـ٢ األضف  ؾت تٞ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚأْت ؾطٜو٠ ،سل أسس أخصأسسٟا ٚال 
 يف لًِ نٌ إْػإ.  هًٗا، ؾطٜو٠بيف إؾػاز نٌ إْػإ زاخٌ ٖصٙ املعُٛض٠  ٚأْت ؾطٜو٠، األضف ٚأقك٢ َػطبٗا

ا١َ ؾتذس نِ ًَؿات ّٜٛ ايكٝ ٞؾت ت، ال ٜهاز ٜهٕٛ ٖٓاى ؾ٤ٞ أبًؼ َٔ خٛٛضتٗا ،قه١ٝ ايتٛيٞ خٛري٠ دسٟا دسٟا
ٟ اغـِ   ًُت ب٘؟َاشا ع ،ٖصا ايؿدل ال أعطف امس٘ ؟ٙؾٝٗا، ؾتكٍٛ: َٔ أٜٔ ٖص َٔ ازبطا٥ِ أْت ؾطٜو٠ ، إظبًٝـع

َ٘ اٜل :هلصا قاٍ اهلل ٖٓاٚ ;لًُٛا ايٓاؽ ايصٜٔٝت ألْو تٛي١ ٔ ٖصا؟ََ ،اغِ عطبٞ، اغِ ؾاضغٞ ٕٖ اي٤ً َّ  إ٢ ِٛ ِٗٔسٟ اٞيٜك َٜ
ُٔنَي ـ ّٜٚٛ ايكٝا١َ  ت تٞ ايٝٗٛز أيٝؼ لًُٟا يًبؿط١ٜ نًٗا؟ٚلًِ ، لاملٟاغتهٕٛ ايظ٤أي ، ٕ دـساٟ ٚنـجري  َـا٤ُ ٝغَطو َع
ُ٘  تعطؾٗا أْت لًُتٗا ٚأْت أؾػستٗا.ٚدْٛٙ ال ، أمسا٤ْ أْت ال تعطؾٗا ،ايعامُل نً

أبٛام ايٝٗٛز يف  ؾٝ٘ تٓتؿطايصٟ  إٔ ٜهٕٛ زقٝل املطاقب١ يٓؿػ٘ يف ٖصا ايعكط ٖصا املٛقـ مما ٜسؾ  باإلْػإ
ِ      ، ربـسّ ايٝٗـٛز   نًٗاأقبشت نٌ بالز، ٚغا٥ٌ اإلعالّ  صبـالت  ، َٓـاٖر زضاغـ١ٝ ربـسّ ايٝٗـٛز، قـشـ ربـسَٗ

 أسٝاْٟا بايتسضٜر ،س١َ َباؾط٠ـٚإٕ مل تهٔ خ ،َٔ سٝح ٜؿعطٕٚ َٚٔ سٝح ال ٜؿعطٕٚ، اب ؽبسَِْٛٗٝنٓت ،ربسَِٗ
 شتػب ٚن ْٗا ٖٞ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘. آثاض ايؿ٤ٞ ُت ،شتػبٚاآلثاض ُت ;بٛطٜك١ غري َباؾط٠ -نُا ٜكٛيٕٛ  -

ُِٗ -إٕ اهلل ال ٜٗسٟ ايكّٛ ايظاملني  َع٢ٓيٝؼ  َٛي٤ َِٓٚ َََٚٔ ََٜت َٔ ُ٘ ِِ ٜؾإ٢ْٖ َ٘ اٜلٓٝه ٕٖ اي٤ً ِِ إ٢ ُٔنَي ُٗ َّ ايظ٤أي ِٛ ِٗٔسٟ اٞيٜك َٜ- 
ؾكط، نُا ٜؿعٌ بعض ايؿعطا٤ املبتس٥ني ايـصٜٔ تكـعب عًـِٝٗ ايكـٛايف ٚسـطٚف       غل ايٛظٕٓاٜعين أْٗا ن١ًُ يٝت

ُ٘ٔنَتاْب ايكطإٓ ال،  ايطٟٚ ؾًٝؿكٕٛ ب ٟ ن١ًُ. َُِت آَٜاُت ِِ َٚ َََٚٔ .١نتاب آٜات٘ ضبهُ (1)ٖٛز:ٝأِسٔه ُٗ َٛي٤ ُ٘  ََٜٓت ِِ ٜؾإ٢ْٖـ ٝه
ِِ ُٗ ِٓ ٕٖإشٟا ؾٗٛ لامل  َٔ َ٘ اٜل إ٢ ِٗٔسٟ اي٤ً َٜ َّ ِٛ ُٔنَي اٞيٜك ٚال ٜٗتسٕٚ ست٢ ِٖ ، ال ٜٛؾكِٗ، ال ٜٗسِٜٗ إىل أٟ خري ايظ٤أي

 ْ٘ؿػـ ألِْٗ أقبشٛا ٜتٛيِْٛٗ َٔ سٝح ٜؿعطٕٚ أٚ َٔ سٝح ال ٜؿعطٕٚ، ٚيف ايٛقـت   ;زإىل نٝـ ٜٛادٕٗٛ ايٝٗٛ
ضمبا مل ، غطٜب١ دسٟاهلصا ناْت أسساخ ٖصا ايعكط ٚ; َٚٔ أغطب املٛاقـ ،ٕٛ َِٓٗ، ٖصا َٔ أغطب األسساخٜهٗذ

ايػالّ َـٔ ايٝـس ايـيت     ُٟتهَطب َٚتِػَتِذٔس ،ٗاو ْؿَػاييت تسُٚغ ايكسَّ ٌُبٜٔٓكُٚتّ َسٜكساؽ ٔبُت :ٜ ت َجًٗا يف ايتاضٜذ
  !كٌ َجٌ ٖصامل ؼب ،تهطبو

ايػـالّ، ذبـاٍٚ بـ ٟ    عـسٚى   َٔ ٟال تػتذٔس، تعطؾ٘ ٚيٞٚ تعطؾ٘ عسٚ ،ٖصاعطف ُٜنإ ٔ ايكسِٜ نإ يف ايعَ
عبـٔ   ، قبشت َٛاقـ غطٜب١ؾأَا اآلٕ ، ١ بني ططف ٚططف ع٢ً أؾٝا٤ ٚانش١بػٝٛططٜك١ ٚيٛ َٔ باب َكاسب١ 

ِ  ، ًْعٔ ايٝٗٛز ٚايهجري ٜتٛيِْٛٗ ْٚبشـح عـٔ   ، ْٚكطر مجٝعٟا عبٔ َٚٔ ٜتٛيِْٛٗ َِٓٗ، ْٚػتذسٟ ايػـالّ َـٓٗ
 َٚٛاقـ غطٜب١ نًٗا.  ،َبُٗات نًٗا !اسبًٍٛ َٔ عٓسِٖ

تتذ٢ً  األْٗ ;ؾعاٟل ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ َٓٛل ٜجري ايسٖؿ١َٔ ٛقـ املٚهلصا نإ َٓٛل ايكطإٓ ايهطِٜ ؾُٝا ٜتعًل ب
تتـٛالِٖ  ، أٟ أْت مل ذبكٌ ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ خالٍ تٛيٝو هلِ !َٛاقـ غطٜب١ َسٖؿ١، تتٛالِٖ ٚأْت تكطر َِٓٗ

 ٜطنًْٛو ب قساَِٗ ٜٚػتبسيْٛو بؿـدل آخـط.  ثِ يف ؾرت٠ َٔ ايؿرتات ، ٚتٓؿص َا ًٜٛبٕٛ َٓو ٚأْت عٌُٝ هلِ
ٕ ) ٖصا نُا سكٌ ملًو إٜطإ، اضت األ١َ نسى ال تتػ  بالزِٖ يوإشا ث ٚأ سكـٌ يـ٘ ٖـصا، مل تػـُض      (ؾاٙ إٜـطا

ٚيٝؼ َـٔ ٚضا٥ـ٘ ةـط٠    ، ٜؤزٟ إىل خٛٛض٠ بايػ١ (تٛيٞ)أَطٜها ٚال بطٜٛاْٝا ٚال ؾطْػا ي٘ بايسخٍٛ إىل بالزٖا. 
 ٚال ؾ٤ٞ.  ، ال َكاه سكٝك١ٝ َتبازي١، َتبازٍال اسرتاّ ، ٚال َكًش١

ُٓٛا :عٓسَا ٜكٍٛ يوخٛري٠ دسٟا  ؟ٚغاَه١ دسٟا ،أيٝػت قه١ٝ خٛري٠ دسٟاإشٟا  َٔ آََ ؿعط ُٜ أيٝؼ َٜا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ
َٔ ايٓٛع ايـصٟ ٜتذـ٘ إىل أعُـام ايٓؿـٛؽ     ٚ، ٚتتٛالِٖ؟ ألٕ ٖٓاى أعُااٟل خٛري٠ دسٟا غاَه١ ٟاَؤََٓا ظيت ب ْو 

يبؿط١ٜ نًٗا، إٔ تكـبض  يف لًِ ا ٟاَؿاضنإٔ تكبض لاملٟا يٓؿػو ٚ اشبٛٛض٠ دسٟا يف غاٜتٗا ١بايػ ؾٝٓعهؼ َٛاقـ
 ت خص ْكٝبو َٔ نٌ َا ُشّٖ ب٘ ايٝٗٛز يف ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚع٢ً أيػ١ٓ عباز اهلل.

َٔ ٔؾٞ ٝقًٝٛٔب٢ِٗ ٜؾَتَط٣َٔ خٛٛض٠ املػ ي١  ع٢ً ايطغِ َٔ ٖصا نً٘ ٕ  َطْفَٖ اي٤ٔصٜ ؿـ٤ٞ ٖـصا نًـ٘ ال ًٜؿـت     اي ٚنـ 
ُٜ ِِ ٜٚكؿع َٔ ؾٛق٘، ٓتب٘ ي٘ايٓظط ٚال  َٕ ٔؾ٢ٗٝ ن ْـ٘ ٜكـٍٛ يـو: ٚعًـ٢      ٜؾَتـَط٣ يف  (ايؿا٤)السظٛا  َُٜػاض٢ُعٛ
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تـسؾ   يف ايٛاق  ٖٞ ٚخٛٛض٠ ْتا٥ذٗا ٚغاٜاتٗا، اييت  ،ٚغُٛف أغايٝبٗا ،ايطغِ َٔ ٖصا نً٘، َٔ خٛٛض٠ ايكه١ٝ
 ب٦ٝٛـاٟ  أيٝؼ نصيو؟ ،ع٢ً أقٌ تكسٜط ٖٚٛ ًٜٓٛل عبِٖٛ ب٦ٟٝٛاعٔ ٖصا، أٚ  دسٟاإْػإ إٔ ٜهٕٛ بعٝسٟا دسٟا نٌ 

ِِٔ تط٣ َٔ زاخٌ املؤَٓني ََ ،ال يهٔ ،ٖٚٛ ًٜٓٛل عبِٖٛ َٕ ٔؾ٢ٗٝ ٜػـاضعٕٛ   ٜػاضعٕٛ ؾـِٝٗ؟  َاشا ٜعين َُٜػاض٢ُعٛ
ػـٞ  ا نـإ ٜٓب َُئ دسٟا ٟاازهأيٝؼ ٖصا املٛقـ َ ،َػاضع١ ،عبٛ تٓؿٝص خِٛٛٗ، عبٛ خس١َ نُا٥طِٖ ،عبٛ تٛيِٝٗ

ٟٓ أٚ إٔ ٜهـٕٛ قًبـ٘    (1)ٌََِٝ ططفإٔ ٜهٕٛ يف ْؿػ٘ أ ٘إٔ ٜهٕٛ بعٝسٟا دسٟا دسٟا عٓ: إْػإ َؤَٔ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ أل
  ؟ٚيٛ ب ز٢ْ ٚال٤ ِٗايٝتتعطف ألٕ تٛميهٔ إٔ َٔ ايكًٛب اييت 

َٔ ِٖ؟ ٔيهٔ دبس ٖٓاى ََ َـاشا؟  السظ َت٢ سكـٌ َـطف يف ايكًـٛب نٝــ ؼبكـٌ      َٚطْفٔؾٞ ٝقًٝٛٔب٢ِٗ َٖ اي٤ٔصٜ
ـ  ، ِٖ ٜٛدٕٗٛ أعُـاهلِ عبـٛ ايكًـٛب   ، ًٕٜٛؿتػٜعطؾٕٛ نٝـ ِٖ ؾايٝٗٛز ، َػاضع١ إىل تٛيِٝٗ  ، ٚاملـطف ٜتذُٓ

ظعـِٝ  َٚـٔ نًُـ١ ؾـالٕ،    ، َٚٔ قـطا٠٤ قـشٝؿ١  ، َٔ َؿاٖس٠ ايتًؿعٜٕٛ ،َٚٔ ٖٓا   أَطاف َٔ ٖٓا َٚٔ ٖٓاتتذُٖ
 ؾشكٌ َطف يف ايٓؿٛؽ، يف ايكًٛب. ;   تتذُٖتتذُٖ ،ٜتهًِ

ٜبك٢ غـًُٟٝا   ،ميهٔ إٔ ميٌٝ إيِٝٗ ال ٚايصٜٔ آَٓٛا تٛيٞ اهلل ٚضغٛي٘مبع٢ٓ إٔ ايكًب ايػًِٝ ايصٟ ٖٛ مم٤ًٛ ب
 غًُٟٝا َٔ ٖصٙ املداطط ايطٖٝب١. ،َِٓٗ

 ٟاإٜجـاض ، ٜٔملكاه خاق١ ع٢ً ايـسٚ  ٟاإٜجاض، ٟاضتٝابا، ٟاؾه، ٟاْؿاق :٢ً بعٓاٜٚٔ َتعسز٠ قس ٜكبضَٚطف ايكًٛب ٜتذ
عٞ أْـ٘ َـٔ   ٜهـٕٛ قـازقٟا َـٔ ٜـسٓ    إٔ  ذبتػب ؾعاٟلعاز٠ قس ال  مما ٖٛ َطف َؿني.ٜٔ ملكًشت٘ اشباق١ ع٢ً ايٚس

ٚغـري  ، ٖصا َا ؼبكٌ َٔ ايكًٛب املطٜه١. ؾُٔ ٜػاضع ؾـِٝٗ يف قًبـ٘ َـطف   ، كًش١ ايعا١َاملًَٓٛل اسبؿال ع٢ً 
ع٢ً َكًش١ ؾعب٘ أٚ عًـ٢ َكـًش١ املػـًُني، غـري     ، عٞ أْ٘ َٔ أدٌ اسبؿال ع٢ً املكًش١ ايعا١َٜٓسقازم عٓسَا 

ايكًٛب ايػ١ًُٝ ٖٞ ٚسسٖا ايـيت  ، مبكاه املػًُنيمبكاه املؤَٓني قازم. ايكًٛب املطٜه١ يٝػت ٖٞ َٔ تٗتِ 
املـطٜض ؾـال ميهـٔ إٔ ؼبُـٌ      أَا ايكًـب ، ٖٞ اييت تتذاٚظ خاضز إطاض ٚسسٚز ؾدكٝتٗا ،تٗتِ مبكاه املػًُني

 .اٖتُاَٟا مبكاه اآلخطٜٔ
َٕ َِْدَؿ٢ ٜإٔهلصا ٜ تٞ بعباض٠ )ٜكٛيٕٛ( ٚ ؾٓشٔ عباؾظ ع٢ً اجملتُ  َٔ إٔ ؼبكٌ عًٝ٘  ُتٔكَٝبَٓا َزا٥َٔط٠٠ َٜٝكٛٝيٛ

ـ  طفاملقس ٜهٕٛ ٖصا ، ٟاٚايٛاق  إٔ ٖٓاى َطن، ٖٕٜٛععُٕٛ ٜتؿٖٛ :ُا ٜكٍٛ يوَجًعباض٠ )ٜكٛيٕٛ(  .نطب١ ، ٟاُدِبٓ
َُٜٓؿ١ص َؤاَطاتِٗ ات ثّط، هلِ اس٘ب، ٟاْؿاق  ثِ ٜهـؿٞ عًـ٢ تٛيٝـ٘ هلـِ َـاشا؟     ، ٜٚتٛالِٖ، بجكاؾتِٗ ٜسؾع٘ إىل إٔ 

ُٜ ٖٛ  إٔست٢  ،َ٘ ٚن ْ٘ ؽباف ع٢ً املكًش١ ايعا١َ، أٚ أْ٘ ست٢ ؽباف ع٢ً ْؿػ٘كٓسعٓٛاْٟا نبريٟا  ٙ ب ْـ٘ ؽبـاف   ٜتؿـ
اهلل عطف قهٝتِٗ يف ايكطإٓ أْ٘ َت٢ َا أقـبشتِ ممـٔ ؼبًُـٕٛ قًٛبـٟا      ٖٛ ممٔ يف قًب٘ َطف. ألٕ ;ع٢ً ْؿػ٘

ِِ إ٢ال٤ ٜئًني يسضد١ إٔ ٜكبض ٚاقعِٗ َعهِ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ؾػتكبشٕٛ َؤٖٖ ;غ١ًُٝ يٝؼ ؾٝٗا َطف ٜأش٣ّ  َُٜهٗطٚٝن
ُِ اأٜل َٚإ٢ٕ َٛي٥ٛٝن ُٜ  ِِ ِٖ اٜلُٜٜكأتًٝٛٝن َُٕٜٓ ِزَباَض ُث  . (111)آٍ عُطإ:َكُطٚ

ٕ ، ألْ٘ ٜجل باهلل ;َٔ قًب٘ غًِٝ، ال ميهٔ إٔ ؽباف ع٢ً ْؿػ٘ َِٓٗ، باإلميإ ٤َٛٔ قًب٘ ممً ،املؤَٔ  ٜٚعًِ بـ 
 دط٦ٜٟا عًِٝٗ. ، َا ٜكٛي٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عِٓٗ أْ٘ سكا٥ل، بٌ ٜهٕٛ قٜٟٛا عًِٝٗ

قـ٠ٛ ٚبعبـاضات تٗـع    ٚبهـٌ  ، ُ٘ـ ؾ ٤يف ايتًؿعٜٕٛ ٖٚٛ ٜتهًِ مبٌ (ايػٝس سػٔ ْكط اهلل)ٌٖ أسس َٓهِ ؾاٖس 
 . (ؾاضؽ ايعطب)ٚمسٛٙ ، ٟانًُتني أٚ ثالث ٕ:ٜٚتهًِ ظعُا٤ ايعطب اآلخط جًُاَعباضات  يٝػت ؟إغطا٥ٌٝ

األبٛاٍ، ٜتهًِ نًُـات سكٝكٝـ١ َـؤثط٠،     اجملاٖسٜٔ نًُات ذبتٗا دٝـ َٔ ايؿباب، نًُات ؾذاع، نًُات صباٖس
يهٔ قًبـ٘ َـٔ    ،ِٗ نٌ ؾ٤َٞعٚ ،زباباتَعِٗ ِٗ قٛاضٜذ َٚعإٔ ٚ، ِٗ قٓابٌ َشٚض١َٜٓعٖٚٛ ٜعًِ إٔ  ،ٖٚٛ جبٛاضِٖ
نُا غٝ تٞ عٓـسَا   ٚسعب اهلل ِٖ ايػايبٕٛ ،ؾ قبشٛا سعب اهلل ;٠ بتٛي١ٞ اهلل ٚضغٛي٘ ٚايصٜٔ آَٓٛا٤ٛايكًٛب املًُ

 ٖصٙ اآل١ٜ.  إىل عٓسْكٌ 
ٕ ع٢ً أْؿػٓاإٔ ٜكٍٛ: عبٔ خا٥ؿٕٛ إىل ٘ خٛؾ٘ ؾٝسؾُع، ؽباف ايصٟؾُٔ يف قًب٘ َطف ٖٛ  ُتٔكـَٝبَٓا   َِْدَؿـ٢ ٜأ

ٚيـٝؼ ٖـٛ يف   ، زا٥ط٠، يهٔ شيو يٝؼ يف ايٛاقـ  ٖـٛ َبعـح خـٛف    ايؿعب ٚأٚ غبؿ٢ إٔ تكٝب اجملتُ   َزا٥َٔط٠٠
 عا١َ، إمنا غبب٘ َطف. زعا٤ اٖتُاّ مبكًش١ اايٛاق  َربض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 (9) (1الدرس ) سورة املائدة ـ

ٛٚ أسهـاّ ؾـطع١ٝ تُ   ٞبٌ قـس تـ ت   ،قس ٜهٕٛ اشبٛف اسبكٝكٞ مما ٖٛ طبٝـ سكٝك١ قس ٜهٕٛ أسٝاْٟا َكبٛاٟل ؽ ػـ
ِِ ُتٜكا٠ٟ ٜإٔ إ٢ال٤ (١ايتكٖٝ) :ٜكاٍُا نذبت ٚط ٠ اشبٛف  آٟعَُٖٝ اٟؾتكٗط ُٗ ِٓ يهٔ َـ  ٖـصا ازباْـب     (28)آٍ عُـطإ: َتٖتٝكٛا َٔ

 َـطفْ َٚا ٜكٛيـ٘ َـٔ بعـس َعٓـاٙ      ،ٟاعٌُ ٜسٍ ع٢ً إٔ يف قًب٘ َطنٜػاضع ؾِٝٗ ٜعين إٔ ٖصا ايصٟ ٜػاضع ؾِٝٗ 
ٍٚ هلِ، ،ٜسؾع٘ إىل إٔ ٜهٕٛ ؾعاٟل َتٛيٟٝا هلِ ، ٕ ع٢ً َكـاسبٓا ٛخا٥ؿ عبٔ ٚاهلٔل)إمنا قه١ٝ إٔ ٜكٍٛ:  ٖٛ ؾعاٟل َتٛ

 ؟٢ِِٗٝٔؾؾٗٛ ٜػاضع ؾِٝٗ. َا َع٢ٓ  ٟا;منا ٖٞ تػ١ٝٛ ؾكط، ٚإال ؾٛاقع٘ إٔ يف قًب٘ َطنإ (خا٥ؿٕٛ ع٢ً بالزْاأٚ 
٘ٔ َسٖل ٖٞ َجٌ  ُٖٔسٚا ٔؾٞ اي٤ً ِ   ،يف تٓؿٝص خِٛٛٗ، ٜػاضع يف خسَتِٗ (78)اسبر:ٔدَٗأزََٙٔٚدا  ،يف تٓؿٝـص َـؤاَطاتٗ
 ؾٗٛ ٜتٛالِٖ.  ٟاألٕ يف قًب٘ َطن ;ِٝٗيف تٛي١

َٕٖٓا ت تٞ عباض٠  غـري سكٝكـٞ    ؿٝس ب ْٗا ؾ٤ْٞٗا ُتٗا أٚ قٝػُتُتَذِٗن ْٗا عباض٠ ؾعاٟل ٜيٖٕٚٛ ع٢ٓ ٜتؿٖٛمب َٜٝكٛٝيٛ
ٚإمنا ايصٟ زؾعٗـِ إىل املػـاضع١ ٖـٛ إٔ    ، أٚ ؽباؾٕٛ ع٢ً أَتِٗ، ؾعاٟل بايٓػب١ يٛاقعِٗ أِْٗ ؽباؾٕٛ ع٢ً أْؿػِٗ

 دعًِٗ ٜتٛيِْٛٗ. ٟايف قًٛبِٗ َطن
َٕ ٔؾـٞ األٜ   ٟاَعٓا نجريٟا يٝٛدسٚا يف قًٛبٓا َطنِٖ ٜؿتػًٕٛ إشٟا ؾايٝٗٛز  ِٛ إىل أٜـٔ   (64)املا٥ـس٠: اِضف٢ ٜؾَػـازّ ََِٜٚػـَع

ألْ٘ ست٢ َـا ؼبكـٌ    ؟إؾػاز يف األضف إىل ايٓؿٛؽ أٚاٟل ثِ ٜٓعهؼ بؿهٌ أعُاٍٜتذ٘ أيٝؼ  ٜتذ٘ ٖصا ايؿػاز؟
 عٔ ططٜل اإلْػإ ْؿػ٘.  َٞٔ إؾػاز يف األضف إمنا ٜ ت

ُ٘ ٜإٔ َٞ ٔب ٜؾَعَػ٢ اي٤ً ِٔ ٔعَٜٓٞ ٔت َِط٣ َٔ ِٚ ٜأ ُٜ٘ؾَعَػ٢ السظ )ايؿا٤( يف قٛي٘  ٔسٙٔاٞيٜؿِتض٢ ٜأ تٛسٞ ب ٕ أٚي٦و ايصٜٔ  اي٤ً
َٔ ٔؾٞ ٝقًٝٛٔب٢ِٗ َٖٜػاضعٕٛ ؾِٝٗ، أٚي٦و  ِِاي٤ٔصٜ َٕ ٔؾ٢ٗٝ َُٜػاض٢ُعٛ غٝ تٞ ايّٝٛ ايصٟ ٜٓسَٕٛ ؾٝ٘ عًـ٢ نـٌ َـا     َطْف 

ِ       ، عًُٛٙ َعِٗ  ع٢ً نٌ َا بصيٛٙ َٔ دٕٗٛز ؾِٝٗ، ع٢ً تًو ازبٗـٛز ايـيت غـاضعٛا إيٝٗـا، غـاضعٛا يف بـصهلا ؾـٝٗ
ُ٘ ٜإٜٔؾَعَػ٢  َٞ ٔب اي٤ً ِٔ ٔعَٜٓٞ ٔت َِط٣ َٔ ِٚ ٜأ ِٔ ٔعٓٚعباض٠  ٔسٙٔاٞيٜؿِتض٢ ٜأ َِط٣ َٔ ُِٝكٔبُشٛا ع٢ًَٜٚاغـع١   ٔسٜٙٔأ ََـا ٜأَغـٗطٚا ٔؾـٞ     ٜؾ
ِِ  .(52)املا٥س٠:َْأزَٔنَي ٜأْٝؿٔػ٢ٗ

ُ٘ ٜإٔ َٞ ٔب ٜؾَعَػ٢ اي٤ً ِٔ ٔعَٜٓٞ ٔت َِط٣ َٔ ِٚ ٜأ ُِٝكٔبُشاٞيٜؿِتض٢ ٜأ ِِ َْأزَٔنَيََا ٜأَغٗطٚا ٔؾٞ ٜأْٛا ع٢ًَٜ ٔسٙٔ ٜؾ َٔ ٖصٙ اآلٜـ١ َـٔ    ٝؿٔػ٢ٗ
َٔ ٔؾٞ ٝقًٝٛٔب٢ٗ :قٛي٘ َِِٖ ِٜؾَتَط٣ اي٤ٔصٜ َٕ ٔؾ٢ٗٝ َُٜػاض٢ُعٛ ٘  َطْف  ُِٝكـٔبشُ  :إىل قٛيـ ْ    ٜؾ ِِ  ٛا عًَٜـ٢ ََـا ٜأَغـٗطٚا ٔؾـٞ ٜأ ٝؿٔػـ٢ٗ
ـ  قػري، ٚٔ نبري أٔ أؾٛاِٖٗ ٖصٙ ايعباضات َٔٔ تًٓٛل َٔتع٢ٓ ب ْ٘ ػبب إٔ ْهٕٛ ٚاعني أَاّ ََ (52)املا٥س٠:َْأزَٔنَي ََ ٔ

ُٜٜٓس ٟٓ سذُُٜٚ، س املػًُنيذُٚعٞ أْ٘ خا٥ـ عًٝٓا َِٓٗ، أٚ َٔ ٜٖسعٞ أْ٘ خا٥ـ ع٢ً ْؿػ٘ َِٓٗ، ؾريٜس إٔ  سطن١  أ
  ٘.٥نِٗ ؾًٝتٛقـ نٌ قٛت ٜهٕٛ َعازٜٟا ألٚيٝاألْ٘ إَا خا٥ـ عًِٝٗ ٚإَا خا٥ـ ع٢ً ْؿػ٘ َٔ خالٍ ذبٗط يًُؤَٓني

ٕٓ :ٖصٙ يف سس شاتٗا ربًل يسٜٓا ٚعٟٝا ٚذبت أٟ عٓٛإ ٜكسَـ٘ إمنـا ٖـٛ ممـٔ يف     ، نٌ َٔ اًْٛل َػاضعٟا ؾِٝٗ أ
ٚسؿالٟا  ،ع٢ً َكاسبهِ : إمنا نإ شيو َٔ أدٌ سطم٣ٜكٍٛ ؾعٓسَا ،قًٛبِٗ َطف، َٚا ٜكٛي٘ إمنا ٖٛ صبطز َتٜؿٛٓٙ

ػـاضع١ عٓـسَا دـا٤ت أَطٜهـا يتكـسّ ْؿػـٗا قا٥ـسٟا        َعبـٔ ضأٜٓـا    ،ػاضع١َعًٝهِ. ْكٍٛ ي٘: ال. ال. عبٔ ضأٜٓا 
ٖٕٛ بٗـا َـٔ   ٜهؿٝٓا ٖصٙ، إٔ نٌ ن١ًُ ٜتؿٖٛ أمل ٜػاضعٛا ؾِٝٗ مجٝعٟا؟ (ٖاباإلضـ)يًتشايـ ايسٚيٞ نس َا ٜػ٢ُ ب

   .بعس غري َكبٛي١
ِ ِزَزعبٔ إمنا أٚقؿٓاِٖ، عبٔ إمنـا ضَ  ،ال تعًُٛا ؾ٦ٟٝا ،نٛاال تتشٖط ،اغهتٛا :ؾعٓسَا ٜكٍٛ ـ   ،ْـاٖ  تٚإال ضمبـا ناْ
ٛ إٕ اهلل ٖـ  اتطنـٛا. غـٓكٍٛ يـ٘: ال.    ،إشا عًُتِ نصا غٝشكٌ نصا، اتطنـٛا ٚ ،ضمبا غٝشكٌ نصا، غتشكٌ نطب١
أضسِ بٓـا َـٔ    ،ضسِ بٓا َٔ أٟ إْػإ آخطأإٔ ْكـ ٖصٙ املٛاقـ، أيٝؼ اهلل ٖٛ ٖٛ ايصٟ ٜ َطْا  ،ايطمحٔ ايطسِٝ
نٛا، ٖٛ َٔ ًٜٛب َٔ عبازٙ املؤَٓني إٔ ٜتشٖط ؟أضسِ بٓا َٔ سهَٛاتٓا ،ٚأضسِ بٓا َٔ ظعُا٤ بًسآْا ،آبا٥ٓا ٚأَٗاتٓا

ٜعُـٌ عًـ٢ إٔ ؽبًـل يف قًٛبٓـا      َٖٔٛ ، ٖٛ َٔ ٜعٌُ ٖصا ايعٌُ ايهبري دسٟا دسٟا يف ٖساٜتٓا إىل إٔ ْهٕٛ ٚاعني
 .ٚاعٟٝا إمياْٟا ،ٚإمياْٟا ٚاعٟٝا، ٟاٚعٟٝا ٚؾُٗ

ُُٓـٛا عًٝٓـا بـ ْهِ    ، ٚال تتعبٛا أْؿػهِ َٔ أدًٓـا ، ٖصٙ ايكه١ٝٛا مبكاسبٓا أَاّ ٓكٍٛ هلِ: ال تٗتُٗغإشٟا  ٚال َت
ٚإشا نٓـتِ ال ٜـعاٍ يـسٜهِ شض٠ َـٔ      َا أٚي٦ـو ؾـسعِٖٛ.  أ ،أْؿػهِ ؾكط ال. انؿْٛا ؾٖط أٚي٦و. غتهؿٕٛ عٓا ؾٖط
ذبـت اغـِ    ٖـصا ٚت خـصٕٚ ٖـصا ٚت خـصٕٚ    ، نٛا أْتِ نذٓٛز هلِ تهطبٕٛ ٖٓا ٚتهـطبٕٛ ٖٓـا  ايؿطف ؾال تتشٖط

ٖٚـِ أسهـِ َـٓهِ،    ، زعٛا اإلغطا٥ًٝٝني ِٖ ٜهطبٛا، ازعٛا األَطٜهٝني ِٖ ٜهطبٛ (إضٖابٝني)ذبت اغِ  (إضٖابٞ)
ٔ  اٜهطبٛا إال بعس إٔ ؼبٛظٚا ع٢ً ضنِٖ ئ ، ِٖ ئ ٜهطبٛا ٛ  ال١ٖـِ سطٜكـٕٛ دـسٟا عًـ٢ أ    ، اآلخـطٜ يف  اؽبًكـ
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 أْؿػٓا عسا٤ّ ؾسٜسٟا هلِ.  
ِ   ال١سطٜكني ع٢ً أأْتِ ال تهْٕٛٛ  ؾًُاشا أْـتِ َـٔ غـتتًكٕٛ     ؟ربًكٛا يف أْؿػٓا عبٔ أبٓا٤ ؾعٛبهِ عـسا٤ّ يهـ

 ِٖ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣. ، ازبؿا٤ َٔ نٌ عٌُ تعًُْٛ٘ نس ؾعٛبهِ، ٚغٝهٕٛ ايطابض ٖٛ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ
خـطا٥ط عـٔ   ، خطا٥ط عٔ بٝٛتٓا، َٛا هلِ خطا٥ط عٔ أَانٓٓاإشا نٓتِ ال بس إٔ تعًُٛا عُاٟل َا، ؾكٓس :عبٔ ْكٍٛ

ِ  ،ثِ زعِٖٛ ٜهطبٛا، ٚاْظطٚا ٌٖ غٝهطبٕٛ، ٓاطكٓاَ ٌ    ؾتهْٕٛٛ أْتِ قس ؾتشتِ هلـ ـ ˮ :نُـا ٜكـٍٛ ايكبا٥ـ  ٓسَس
ٚإٕ ٝقٚسض هلـِ إٔ ٜهـطبٛا ؾإمنـا غـٝهٕٛ بعـس إٔ      ، َٚت٢ َا نطبٛا، ، ِٖ ئ ٜهطبٛااٚزعِٖٛ ِٖ ٜهطبٛ ‟ٚبالز

بعـس إٔ أقـبض    ١تًو املٓٛك١ أٚ تًو املٓٛكؾتهطب ، تٗا َٔ زاخٌ ٚغا٥ٌ إعالَهِـتهٕٛ املػ ي١ قس أخصت ؾطعٖٝ
ٞ  تكطٜبـاٟ  - أقـبشٓا  ،هطب، ٖهصا ٜعُـٌ ايٝٗـٛز  ايٓاؽ أعذٌ َٔ أَطٜها ع٢ً إٔ ُت ٕ ى إىل تشـطٖ ت ٖٚـ  - أؾػاْػـتا

ـ َعٓـا  ًنأقبشٓا ْعطف َاشا غٝعًُٕٛ، إٔ ْطٜس ، طن١اسب ب١٦ٝٛٛ  ثك١ًٝ ٔق، اينيٖذَع هـطب أؾػاْػـتإ   إٔ ُت اينيٖذ
 ٜهٔ ايٓاؽ أعذٌ َٔ األَطٜهٝني؟ أمل، األَطٜهٝنيأعذٌ َٔ 

ُٜؾًٓشصض مم٤، إشٟا ؾًٓشصض ٔ ًَٓٛل اسبطم ع٢ً َكاسبٓا. ايكطإٓ ايهـطِٜ  ٘ ب ْ٘ إمنا ٜعٌُ َا ٜعٌُ َّٔ ْؿَػكٓسٔ 
ٌ   ازعـا٤ات بعسٖا إمنا ٖٞ  ازعا٤اتيف ايكًٛب، ٚإٔ أٟ  ٟاإٕ املػاضع١ تهؿـ إٔ ٖٓاى َطن :ٜكٍٛ ، ظٜــ ٚتهـًٝ

 اًْٛل َٔ قًٛب َطٜه١ ًَؤٖا ايٛال٤ هلِ.  ،يًعٌُ ايصٟ ٖٛ يف ايٛاق  َػاضع١ ؾِٝٗٚتربٜط 
ايعًـِٝ  ، ايصٟ ٜعًِ ايػـط يف ايػـُٛات ٚاألضف  ، ْ خص اسبكا٥ل َٔ نتاب اهلل ضبٓا ايطسِٝ بٓا ،إشا نٓا ْجل باهلل

، سٚض ايعاملني مجٝعـاٟ بصات قسٚض ايعطب، بصات قسٚض ظعُا٤ ايعطب، بصات ق ،بصات ايكسٚض، بصات قسٚض ايٝٗٛز
  ب عُام َا ؾٝٗا؟ ،خبكا٥كٗا ،خا٥ًٗاأيٝؼ ٖٛ ايعامل بصات ايكسٚض بس

ألٚي٦و ايصٜٔ ٜػاضعٕٛ ؾِٝٗ ممٔ يف قًٛبِٗ َطف ٜٚربضٕٚ َػـاضعتِٗ بـ ٟ    ، تٗسٜسهلِ ٜ تٞ تٗسٜس ثِ ٖٓا
ُ٘ اهلل ٜكٍٛ هلِ: نإ، نالّ ؾٗـٛ إشٟا   ،عػ٢ َٔ داْب اهلل ٖـٞ ٚعـس   ،ْسِعٌ اهلل ٖٞ ََٚبَٔ ٔق (عػ٢)ٚ ٜؾَعَػ٢ اي٤ً
ـ ٛات ٚاألضف. ٚن١ًُ ٔ عٓسٙ ؾٗٛ ايصٟ ي٘ دٓٛز ايػُب َط٣ َٔ أٚ، إَا بؿتض ع٢ً أٜسٟ أٚيٝا٥َٜ٘ٔعُس  ِٔ ٔعٓ َِط٣ َٔ  ٔسٜٙٔأ

السظٛا َا أغـطع  ، َِٓٗ االْتكاّيف ػطع١ بٚإال إٔ ايؿ٤ٞ املؤنس أْ٘ ٜكٍٛ ألٚي٦و  اهلل ٚسسٙ. اٚاغع١ دسٟا ٜعًُٗ
ُِٝكٔبُشٛاٜؾَعَػ٢عباض٠  ُ٘ ٜإٜٔؾ َٞ ٔب ٜؾَعَػ٢ اي٤ً ِٔ ٔعَٜٓٞ ٔت َِط٣ َٔ ِٚ ٜأ ُِٝكٔبُشاٞيٜؿِتض٢ ٜأ ِِ ٛا ع٢ًَٜ ََا ٜأَغٗطٚا ٔؾٞ ٜأْٔسٙٔ ٜؾ ٝؿٔػ٢ٗ
ؾتض عًـ٢ أٜـسٟ   ناْت عٔ ططٜل  بعكٛب١ عاد١ً غطٜع١ غٛا٤ّ ٟا، ٚٚعٝسٟاؾسٜس ٟاٚعٝسٖصا  أيٝؼ (52)املا٥س٠:َْأزَٔنَي
ُٜ ؟٘ أٚ ب َط َٔ عٓس٥ٙأٚيٝا  بايػ١. نٕٛ أْؿػِٗ شبٛٛض٠ٕعٚطإشٟا ؾِٗ ؾعاٟل 

ـ  ا (52)املا٥ـس٠: ُتٔكَٝبَٓا َزا٥ٔـَط٠٠  َِْدَؿ٢ ٜإٔ :ؾٗٛ ٜكٍٛ هلِ ع٢ً ؾطف أْهِ تكٛيٕٛ ٔ خؿـٛا ََ إٔ ٜهـطبهِ   ٔ ميهـ
قايٛا: ايُٝٔ َٔ نُٔ ايبًسإ اييت قايـت   ِٖ.. ضمبا، ًٜـ ايؿطٜط عًٝٓاٜطد   ضمباˮ :بػطع١، ايسا٥ط٠ َعٓاٖا

يهـٔ اهلل ٜكـٍٛ: إشا نٓـتِ ربؿـٕٛ      ‟ضمبـا..  ،ٚقايٛا ،ٜٔأزضٟ ا أٚقايٛا َ ،َكطقايٛا ٚ، ٕ ؾٝٗا إضٖابٝنيإأَطٜها 
ٜؿٝس ايتعاقـب   ٜؾَعَػ٢ْتكاّ عادٌ، )ايؿا٤( يف ا، نٕٛ يػهب غطٜ زا٥ط٠ ٚتكٛيٕٛ ٖهصا ؾاؾُٗٛا ب ْهِ غتتعٖط

ُ٘ ٜإٔٚتعاقب األسساخ بػطع١  َٞ ٔب ٜؾَعَػ٢ اي٤ً ِٔ ٔعَٜٓٞ ٔت َِط٣ َٔ ِٚ ٜأ ُِٝكٔبُشٛااٞيٜؿِتض٢ ٜأ ـ  ٔسٙٔ ٜؾ شاٖاَا ن ْٗا إال عؿ١ٝ أٚ ُن
ُِٝكٔبُش ِِ َْأزَٔنَيٛا ع٢ًَٜ ََا ٜأَغٗطٚا ٔؾٞ ٜأْٜؾ ٖـٞ  ، أؾٝا٤تًو ايكًٛب املطٜه١ َٔ ، قًٛبِٗ ع٢ً َا نإ يف ٚاق  ٝؿٔػ٢ٗ

 اسبكا٥ل اييت ع٢ً أغاغٗا ًٜٓٛكٕٛ عبٛ املػاضع١.
ِِع٢ًَٜ ََا ٜأَغٗطٚا ٔؾٞ ٜأْ ز صبٖط ُتٔكَٝبَٓا َزا٥َٔط٠٠ َِْدَؿ٢ ٜإٔقٛيهِ:  - ٖٚٛ ايعامل بصات ايكسٚض -ٜكٍٛ هلِ  ٝؿٔػ٢ٗ

ٚسٝٓٗـا تتذًـ٢ اسبكـا٥ل،     ْـازَني. ِ يف أْؿػـهِ  ُتِضَطِغٕ ع٢ً َا ٜأتكبشٛغ ;ْٚ٘ٗطٔػأْتِ ُت يهٔ ٖٓاى ؾ٤ْٞ ،نالّ
ُٓـٛا   عٓسَا تتعاقب األسساخ تتذ٢ً اسبكا٥ل ٚتهؿـ اسبكا٥ل بؿهٌ ػبعٌ ايٓاؽ ٜٓسٖؿٕٛ ٚ َٔ آََ ٍُ اي٤ـٔصٜ ََٜٚٝكٛ

َُٖؤاٜل ََُعٝهِ ٤ٜٔأ ِِ ٜي ُٗ ِِ إ٢ْٖ ٢ٗ َُأْ ِٜ َِٗس ٜأ ٘ٔ َد ُُٛا ٔباي٤ً َٔ ٜأٞقَػ نؿـؿت  ، األٚضامنؿـؿت  ، نؿـؿت ايتكـاضٜط   ٟاإش( 53)املا٥ـس٠: ِاي٤ٔصٜ
 ٚناْٛا. ،يكا٤ َ  ؾالٕ، ٚناْٛا ٚناْٛا ع٢ً ،نصاؤ َ  ٚناْٛا ع٢ً تٛاط ،اسبكا٥ل أِْٗ ناْٛا عُال٤

ًَو إٜطإ أقبض َٔ ايٓازَني، بعس إٔ اقتشِ ايؿـباب املػـًِ يف إٜـطإ     ،سكٌ َجٌ ٖصا يف إٜطإ بٓش٣ٛ عذٝب
دعًـت ايٓـاؽ   ، نِ انتؿؿٛا َٔ األغطاض اييت نؿـؿت سكـا٥ل نـجري٠    ،ايػؿاض٠ األَطٜه١ٝ نِ انتؿؿٛا َٔ ايتكاضٜط

ٚأِْٗ أسٝاْٟا ًٜٓٛكٕٛ بعبـاضات قاغـ١ٝ نـس تًـو      ،َٕٛ أْؿػِٗ ٚطٓٝني ٚطبًكنيٜطٕٚ أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا ٜكٓس
َُٖؤاٜلايسٚي١ أٚ تًو، نس أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ  ِِ إ٢ْٖ ٤ٜٔأ ٢ٗ َُأْ ِٜ َِٗس ٜأ ٘ٔ َد ُُٛا ٔباي٤ً َٔ ٜأٞقَػ ِِاي٤ٔصٜ ََُعٝه ِِ ٜي نٝــ اْهؿـؿٛا    ُٗ



 (11) (1الدرس ) سورة املائدة ـ

نٝــ اْهؿـؿت بٛطٜكـ١     ،نٝـ نؿؿتِٗ ايٛثا٥ل ٚاألغطاض، نٝـ اْهؿؿٛا خ١ْٛ، نٝـ اْهؿؿٛا َتآَطٜٔ ،عُال٤
ٛ ناْت ٚثا٥ل َُٗـ١   !َسٖؿ١ ٗـطإ تطمجٖٛـا بايًػـ١ ايعطبٝـ١ ٚطبعٖٛـا      طا يف ايػـؿاض٠ األَطٜهٝـ١ يف   ٖانتؿـؿ

َٕٛ أْؿػـِٗ  ٖٚـِ ٜكـسٓ  ، ٕ ع٢ً ؾعٛبِٜٗٚتآَطايصٜٔ عُال٤ ايٚنِ زاخًٗا َٔ  ،ْٚؿطٖٚا، ٚنِ زاخًٗا َٔ َؤاَطات
 .ٕ، ٚأِْٗ أسٝاْٟا ََٜتَُُٖٓطٕٚ بعباضات نس تًو ايسٚي١ أٚ تًو ايسٚي١ٕٛ ٚطبًكٛب ِْٗ ٚطٓٝ
 ٕٚٔ ٜعزازََٚ ،إمياْٟا ٕٚازٔ غٝعزِْٗ ََأل ِٖ ايصٜٔ آَٓٛا َٔ ايصٟ غٝؿطح بٗصا؟ ؟ٟ غٝكٍٛ ٖصأَ ايصالسظ، 

 يف أْؿػِٗ إمياْٟا ٚاعٟٝا ع٢ً ن٤ٛ َا ؼبهٝ٘ ايكطإٓ ايهـطِٜ،  ٕدٛعٓسَا ًٜٓٛكٕٛ ؾريٚغ ،ؾُٟٗا ٕٚٔ ٜعزازََ ،ٚعٟٝا
ٖـٛ ؾـب٘   ايـصٟ  يهٔ عٓسَا ٜطٕٚ األسساخ تتذ٢ً ؾريٕٚ إٔ شيو اإلميـإ  ، ػٝبٕ بٛؾِٗ يف ٚاقعِٗ ٚن ِْٗ َؤَٓ
َٖٜإميإ بػٝب ٜكبض سكا٥ل  ؾٝرتغـذ اإلميـإ بؿـهٌ أنجـط ٚأنجـط ٜٚـعزاز        ٛاؿطسٜإىل إٔ ٜبازضٕٚ  ;أَاَِٗ سؿا

 ٚعِٝٗ أنجط ٚأنجط. 
ـُاسبكا ٜٚعزاز ٚعٟٝا عٓسَا ػبُس، يٝؼ اإلْػإ ٜعزاز ؾُٟٗاأ  ٜـط٣؟  َا لٞؾ٢ٚ ع٢ً ل َا ٖٛ ٜعتكس؟ٞؾع٢ً ٢ٚ ٥ل تتهؿ
ُٓٛا  ب٢ً َٔ آََ ٍُ اي٤ٔصٜ َُٖؤاٜلََٜٚٝكٛ ِِ ٜؾٜ ِقـَبُشٛا        ٤ٜٔأ ُٗ َُـاٝي ٜٛـِت ٜأِع ِِ َسٔب ََُعٝهـ ِِ ٜي ُٗـ ِِ إ٢ْٖ ٢ٗ َُـأْ ِٜ َِٗس ٜأ ٘ٔ َد ُُٛا ٔباي٤ً َٔ ٜأٞقَػ اي٤ٔصٜ

َٔ َٔ نٌ  ٟاَطؾٛن، أقبض إْػاْٟا َطؾٛنٟا عاملٟٝا، ؾاٙ إٜطإ أقبض خاغطٟا أقبشٛا خاغطٜٔ سكٝك١. (53)املا٥س٠:َخأغط٢ٜ
ِٗع َكط ٚبكٞ ؾتـط٠ ٜتذٖطشٖب إىل ٚاغتكبًت٘ َكط ؾكط، ، األَِ َـطاض٠ ايكٗـط ٚايـصٍ نٝــ     ، ط ٚايصٍَطاض٠ ايك

سٟا َُايكٗط ٚايصٍ ع٢ً أٜسٟ شيو ايؿعب ايؿاتض ايصٟ قٗط شيو ايعٌُٝ ؾُات ٜن ،لٌ عُطٙ ؽبسَِٗ ََٔرب٢ً عٓ٘ 
َُٖؤاٜل ٔ ٖٓاى يف َكطٔؾُٚز، اٟظٚغٝ ُٓٛا ٜأ َٔ آََ ٍُ اي٤ٔصٜ ُُٛا ََٜٚٝكٛ َٔ ٜأٞقَػ ِٜٛت ٤ٔ اي٤ٔصٜ ِِ َسٔب ََُعٝه ِِ ٜي ُٗ ِِ إ٢ْٖ ٢ٗ َُأْ ِٜ َِٗس ٜأ ٘ٔ َد ٔباي٤ً

َٔ ِِ ٜؾٜ ِقَبُشٛا َخأغط٢ٜ ُٗ َُاٝي  .ٜأِع
ٝ٘ ، ااقتكازٜ٘، اعػهطٜ٘ :١ يف ؾت٢ َٝازٜٔ ايكطاعٝٚألٕ ايكه١ٝ َ  أٌٖ ايهتاب ٖٞ قه١ٝ َٛاد١ٗ سكٝك ، اغٝاغـ

٘    ، ٚألٕ اآلٜات نًٗا تػري يف غٝام خًل ٚعٞ يس٣ املؤَٓني ،اإعالَٝ٘، اٝ٘ـثكاؾ سكـا٥ل  ، ٖـس٣ َـٔ اهلل ٜػـريٕٚ عًٝـ
ٔ ٜهطب أٚي٦و ايصٜٔ ٜػـعٕٛ ألٕ ْهـٕٛ بٛاعتٓـا    ََ، ٔ ٜٗادِ أٚي٦ويتؤًِٖٗ ألٕ ٜهْٛٛا ِٖ ََ ;تتهؿـ أَاَِٗ

ٓؿـاضنِٗ يف لًُٗـِ يف ايعـامل    ، ؾلاملنيِٖ إىل إٔ ْتٛالِٖ ؾٓكبض لاملني نُا أقبشٛا ، هلِ ناؾطٜٔ بعس إميآْا
ُٜ ،عٓسَا ْتٛا٢ْ ،عٓسَا ْـتد٢ً ،نً٘ ُٓـٛا ََـٔ     َٜا ٜكـ َٔ ؼبكٌ َٓ٘ ٖصا ب ْ٘ َطتس، زٗٓساهلل  َٔ آََ ٜأَٜٗٗا اي٤ـٔصٜ

ِِ َعٔ ُُِؤَٔٓٔنَي ٜأٔعٖع٠ٕ ع٢ًَٜ اٞيٜهأؾط٢ َِٜطَتٖس َٔٓٝه ُ٘ ٜأٔشي١ٕ٤ ع٢ًَٜ اٞي ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ ُٜٔشٗب  ٣ّ ِٛ ُ٘ ٔبٜك َِٛف َٜٞ ٔتٞ اي٤ً ٘ٔ ٜؾَػ َٕ ٔزٜٓٔ ُٖٔسٚ َُٜذا  َٔ ٜ
٘ٔ َٚاٜل ٢ٌ اي٤ً ١ََِٜٛ اٜل ٔؾٞ َغٔبٝ َٕ ٜي ٣ََِٜداٝؾٛ ُّ (54)املا٥ـس٠: ٥ٔ ٞ إشٟا  سطن١؟ َكاَّ ،دٗإز َكاَّ أيٝؼ املكا ايتؿـطٜط ٖـٛ    ،ؾـايتٛاْ

َُٟاْؿػ٘ ٜهؿـ إٔ يف ايكًب َطن إشٟا ؾٗـٛ   ;إٔ ٜتـٛىل ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣    :بايػ١ٕ ف شبٛٛض٠ٕٖطَع، ايكًب املطٜض ٖٛ 
َُ ،غريتٓس   .ؾٝكبض ناؾطٟا ،ؾريتس عٔ إمياْ٘ ،ٛٝعٟا هلِغٝكبض 
ِِ َعٔ َٜا ُٓٛا ََٔ َِٜطَتٖس َٔٓٝه َٔ آََ ٘ٔ ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ َُ ٔزٜٓٔ ايٓسا٤ ايصٟ ٜكـٌ إىل   ،ض٠ بٗصا ايٓسا٤ٓسَكت تٞ اآل١ٜ ٖصٙ 

ِِ َعَٜٔا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصعٞ أْٗا َؤ١َٓ أعُام ايٓؿٛؽ اييت تٓس ُٓٛا ََٔ َِٜطَتٖس َٔٓٝه َٔ آََ ٜ ٔ٘ اآل١ٜ ت تٞ يف إطاض ٖصٙ ٔزٜٓٔ
ََٔ َِٜطَتٖس تتشسخ عٔ َٛنٛع آخط ي ٞت ت ؾٗٞ ال ،ايػٝام َٔ بسا١ٜ اآلٜاتٚيف إطاض  ،اسبسٜح عٔ بين إغطا٥ٌٝ

ِِ َعٔ ٘ٔ َٔٓٝه  ٜكبض ْكطاْٟٝا. ،ٜكبض ٜٗٛزٜٟا ،ٜكبض ناؾطٟا َاشا ٜعين ٜطتس عٔ زٜٓ٘؟ ٔزٜٓٔ
َٕ :ؾهُا قًٓا غابكٟا ٢ٌ  ،َٔ ٜككط، َٔ ٜؿطط، َٔ ٜتٛا ٌ   عًـ٢ ْؿػـ٘ عبـاضات ازبُـٛز     َٔ تٓٛـ  ;عبـاضات ايتهـًٝ

يف قًـٛبِٗ  ألٕ ، ؾاهلل قس سصض يف ايبسا١ٜ ب ٕ أٚي٦ـو ايـصٜٔ ٜػـاضعٕٛ إمنـا     ٟاٚيٝعًِ إٔ يف قًب٘ َطن ،ؾًٝشصض
غـاضع  أأْت ربـسَِٗ.  ، نًٗا ٚاسس٠ (ذبت)أٚ َػاضع١  (ؾٛم) عُٛزٜٟا ،أؾكٟٝا أٚ عُٛزٜٟا ناْت املػاضع١ ٚغٛا٤ْ ،ٟاَطن
 ،ِٗٚعبٛ ايتجبٝط عٔ َـٛادٗت  ،عٔ َٛادٗتِٗ ٞأٚ أغاضع عبٛ ايتدً، أْؿص َؤاَط٠ َع١ٓٝ، ِّ خس١َ هلأقٓس، ؾِٝٗ

ِ عباض٠ عا١َ ب تٚهلصا دا٤ ;ؽبتًـ املطفٖٓا  ،ٖٞ نًٗا ٚاسس٠ ـ  ٔؾٞ ٝقًٝـٛٔب٢ٗ ـ نًُـ١  أيٝػـت  َطْفَٖ  يف َطْفَٖ
  !ايكًٛب فاَطأَٚا أنجط ، ْٛاع نجري٠ دسٟاأ ؟ل ٚذبتٗا أْٛاع نجري٠ًٜٛايسْٝا ُت

ُُس ٚ (ذبت)عًٓا ْػاضع بادباٙ ؾٝذ ;عبٔ املػانني ؼبكٌ يف قًٛبٓا َطف، عبٔ ايبػٛا٤بٌ   ،ٔ سٛيٓـا ُْذُٚس َََِْذ
ٚهلـصا ٖـِ    ;خس١َ عاي١ٝ، خس١َ ١َُٗ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣، ايتجبٝط خس١َ ١َُٗ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ٖٛ  اٖصإٕ  ،بطٝٓ

ٟٓ اٜتؿازٖٚ ،ْبعاخ األ١َاؼباٚيٕٛ بهٌ ٚغ١ًٝ إٔ ٜتؿازٚا   ٚغ١ًٝ.  ب 
 ;سـ يٝتًك٢ ازبؿا٤ ٜٚتًكـ٢ اشبػـاض٠  ٜع ايصٟٖٛ ٜرتنٕٛ ٖصا ، ازبؿا٤ٜٚتًكٕٛ  ٜهطبِٕٖٛ ٜرتنٕٛ اآلخطٜٔ 
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ُٜ، قاعسَٜٔاشا؟ ألِْٗ ٜطٜسٕٚ إٔ ْبك٢  ألٕ ٖصا ٖٛ ْؿػ٘ ٜـٛؾط عًـِٝٗ ايؿـ٤ٞ ايهـجري،      ;ٓا بعهٟاجبط بعُهٚإٔ 
 ْٚؿاش َؤاَطاتِٗ.  ٌ َطَٚضٗٚـَػُٜ

ٚيهٔ ، ؾتػاضع ؾِٝٗ - قًٛبٓا َطف َٔ ٖصا ايٓٛعْٚعٛش باهلل َٔ إٔ ٜهٕٛ يف  - ْت قس ٜهٕٛ يف قًبو َطف ؾإشٟا 
ٜ  ْ٘ؿػايؿ٤ٞ ايتجبٝط عٔ َٛادٗتِٗ، ٖٛ ، ٖٛ أغًٛب ايكعٛز عٔ َٛادٗتِٗ :ب غًٛب آخط  ٔنُا ٜكٍٛ أٚي٦و ايـص

َٕ َِْدَؿ٢ ٜإَٔؤاَطات ٚأعُاٍ تٓؿٝص ي (ؾٛم)اضعٕٛ بادباٙ عُٛزٟ ٜػ تكـٍٛ أْـت    (52)املا٥س٠:ُتٔكَٝبَٓا َزا٥َٔط٠٠ َٜٝكٛٝيٛ
ُٝـَبٚنُا ٜكسَٕٛ أْؿػِٗ يآل ُتٔكَٝبَٓا َزا٥َٔط٠٠ َِْدَؿ٢ ٜإٔيف ايرتاب و ضأَغ ٚأْت تسٗؽ ٗاْؿَػايعباض٠  ٚذًِٖٛ خطٜٔ ي

ْٕبأْت يف ايساخٌ قس تط٣  ،ع٢ً شيو املٛقـ ٞ إٔ ٚإٔ ٖصا ٖٛ ايطأٟ، ٚ، سهِٝ  ْو إْػا  ،ٖصا ٖٛ ايتكطف ايـٛاع
أٚ  (ذبـت ) عُٛزٟ ٚال بادباٙٔ ال بادبإٙ -ايكطإٓ، ال تػاضع  اْٛالق١ايٛعٞ ٖٛ إٔ تًٓٛل  اهلس٣،، يهٔ ال. اسبه١ُ

 .خسَتِٗتػاضع يف  - َا ؾاب٘ ٖصٙ ايعباض٠
ٔ  - ٖٚٛ ايكازض ع٢ً تٓؿٝص ٚعسٙ -إشا سكٌ إٔ أقبض ايٓاؽ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ؾإٕ اهلل قس ٚعس  ِِ   َِٜطَتـسٖ  ََـ َٔـٓٝه

٣ّ َعٔ ِٛ ُ٘ ٔبٜك َِٛف َٜٞ ٔتٞ اي٤ً ٘ٔ ٜؾَػ ٣ّ غرينِٚإشا قاٍ ، غرينِ ٔزٜٓٔ ِٛ ُ٘ ٔبٜك َِٛف َٜٞ ٔتٞ اي٤ً  ،غٝهطبهِأٜهٟا أْتِ  اَٙعٜٓؾَػ
ٚاشبػـاض٠   ،اشبػاض٠ ٚايصٍ يف ايسْٝاَاشا؟ ٚتٛاْٝهِ تٓايٕٛ  ِٛهتجببػبب  ،ضتسازنِاٚتٓايٕٛ بػبب ، غٝصيهِ

 ْعٛش باهلل َٔ ْاض دِٗٓ.  ،ٚايصٍ يف اآلخط٠ يف ْاض دِٗٓ
٣ّ ِٛ ُ٘ ٔبٜك َِٛف َٜٞ ٔتٞ اي٤ً ٣ّعباض٠  ٜؾَػ ِٛ ، أٚ تهاز تكٛض يو أٚي٦ـو ايكـّٛ ٚنـ ِْٗ قـدطات     ٖٞ ْؿػٗا تؿٝس ٔبٜك

٣ّيف ؾُِٗٗ ، يف إمياِْٗ، يف ٚعِٝٗ ،تِٗيف قٖٛ، َٔ ايكًب ن ِْٗ قْٛ  ِٛ ٟٓ ٛاٚيٝػٔبٜك ِ  ،قّٛ ن  ، يٝػٛا نُـجًه
ُ٘ قّٛ ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ ٜطسِ ٚتهٕٛ ضمحت٘ ٚاغع١ يًٓاؽ مجٝعٟا نُـا  إٔ ميهٔ  ،ْٛع١ٝ َتُٝع٠ ٚاهلل ال ؼبب إال١ ُٜٔشٗب

 ؼبب ْٛع١ٝ َتُٝع٠.  إمنا  (الؾـ)إٔ ؼبب ا أَٖيهٔ  ؟ٓا ٚعبٔ َككطٕٜٚطمٝحأيٝؼ ، ٖٛ ٖٓا ٜطمحٓا
َِٛف ُ٘ ٜؾَػ ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ ُٜٔشٗب  ٣ّ ِٛ ُ٘ ٔبٜك ِِّ ن١ًُ ٜكٓسٚ َٜٞ ٔتٞ اي٤ً ُٗ ُ٘  ع٢ً ُٜٔشٗب يتؿـعط نٝــ إٔ ٖـؤال٤     ُٜٔشٗبَْٛـ

 ضببتِٗ ي٘. ايتعبري عٔ ؾٝػاضع إىل ايتعبري عٔ ضببت٘ هلِ قبٌ ، دسٜطٕٚ ب ٕ ؼببِٗ ٖٛ، ؾِٗ دسٜطٕٚ حبب٘
ُ٘ ايكّٛ ايصٜٔ ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ َٔ ٔؾٞ ٝقًٝٛٔبغٝهْٕٛٛ َٔ ٖؤال٤  ٌٖ ُٜٔشٗب ٛ ؾٝػـاضعٕٛ   َطْفَٖ ٢ِٗاي٤ٔصٜ تٓؿٝـص   عبـ

ـ    َطتسٜٔ؟ ٕأٚ ٜػاضعٕٛ عبٛ ايكعٛز ؾٝكبشٛ، اشبٛط ٚاملؤاَطات يف خس١َ ايٝٗٛز ٔ ٜػـاضع  ٖصا اضتـساز نًـ٘، ََ
ًََٜٞٛ  ُٜ   .(1) ضتسازانً٘  ٍَعََِٓػاضع َٚٔ 

ٛٓ السظٛا نٝـ  ، ١ ٚزٞؾَسَعِسَظٚيٝؼ ؾكط  ،ق١ٜٕٛ، ٚبٓؿٛؽ ًََُٛٝٗع ،ٖؤال٤ قّٛ ْٛع١ٝ أخط٣ ض اآلٜـ١ ٖـصٙ   تكـ
 ال١ا٘ ُٚـ ه١ًّٜٛ ُتنٌ ٙ ٚضا٤ْت أˮٚ ٚنالّ نجري، ٔ ؼبتادٕٛ إىل ذبطٜض نجريِٖ يٝػٛا ست٢ مم٤ ،ايٓٛع١ٝ َٔ ايكّٛ

ـ  ١ي٘ ن٤ًُ دا ثاْٞ ّٜٛ ٚاال١ نالّي٘ ٚؼبتاز ، ضد  َٔ َٚ ـ ٔ ٚاسـس  ِ  ٛٚاعـ ٖـؤال٤   .ال .‟زَطَب َٕٛ كـسٓ ُٜ ٕ يسضدـ١ أْٗـ
ُّ ربًـل يف   ٖـٛ ٜـط٣ أْـو   ، ٛـ١ ٔ ميهٔ إٔ تًٓٛل َٔ ؾُ٘ عباض٠ َجٚبََ ْؿَؼ أْؿػِٗ يآلخطٜٔ بايؿهٌ ايصٟ ٜٗع

بعسَا سكـٌ   ٓيب اهلل َٛغ٢ن ،ألْو َعتع باملٛقـ ايصٟ أْت ؾٝ٘ ال ذبؼ حبطز ;ْؿػ٘ ٜ غٟا إٔ ٜؤثط ؾٝو
بعسَا قتٌ ايكبٛـٞ،  ، ٚتًو ايٓع١ُ اييت نإ ؾٝٗا يف قكط ؾطعٕٛ ،ؾؿكس شيو املكاّ ايصٟ نإ ؾٝ٘، َٓ٘ َا سكٌ

٣ ْؿػـ٘ يف َٛادٗـ١   أٚض، ٔ ًَٓٛل غريت٘ ع٢ً املػتهعؿني ٚنطاٖٝت٘ يًباطٌ ٚاعتعاظٙ بـ ٕ ٜكــ َٛقــ سـل    َٔ
َُِت :؟صبطَني ،ْؿػ٘ يف َٛاد١ٗ ناؾطٜٔ َطَٜ ملأ، صبطَني َِْع َُا ٜأ َٕ ٜل٢ٗرّي َضٚب ٔب ِٔ ٜأٝنٛ ٖٞ ؾًٜٜ ُُِذط٢َٔنَي اعًَٜ ًٞ  (17)ايككل:ٔي

 ٖٛ ايصٟ غًٝٓٛل ٜؤثط.  ٙ عباض٠ ضدٌ ال ميهٔ إٔ ٜت ثط؟أيٝػت ٖص
ُ٘ ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ ُٜٔشٗب  ٣ّ ِٛ ُ٘ ٔبٜك َِٛف َٜٞ ٔتٞ اي٤ً ؼببْٛـ٘  ، ؼببْٛ٘ ؾًٝٓٛكٕٛ يف ايػعٞ ؾُٝا ؼبكًٕٛ ب٘ ع٢ً ضناٙ ٜؾَػ

ٜهطٖٕٛ ايؿػاز يف أضن٘، ٜػهبٕٛ ألٕ ، ٥ٜ٘هطٖٕٛ أعسا٤ٙ، ٜػهبٕٛ ع٢ً أعسا ،ؾًٝٓٛكٕٛ غانبني ي٘، ؼببْٛ٘
ؾكـط ممـٔ ال   ٚيٝؼ ˮ َتعًك١ باهللٚقًٛبِٗ ، ألِْٗ ؼببٕٛ اهلل ;٢ يف أضن٘، ٜػهبٕٛ يًُػتهعؿني َٔ عبازَٙكِعُٜ

َٟٓٚت٢ َا يعَ٘  ًٜٓٛل إال١ ـ  ؾًٝٓٛـل   ;زَطِدََ َا عاز َع٘ أ ٘  ـٖسٖٚـٛ ٜ ٟٓ ٚؼبـ ، ْؿػـ ١ًُ   اٍٚ بـ  ل ططٜكـ١ إٔ ٜـت
 .‟ٜٚتد٢ً

ٚي٦ـو  يـٝؼ َـٔ أ  ٚ، املِٗ إٔ ؾٝ٘ هلل ضنـ٢  (َٓسٚب) أٚ (ٚادب) ٛاقاي ٖؤال٤ ًٜٓٛكٕٛ َٔ ٚاق  احملب١ هلل غٛا٤ّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قـس  ،ٜـا خـبري  ˮغٝسٟ ؾالٕ أٚ غٝسْا ؾالٕ ٜػ ي٘:  َ ٜبشح عٓسَا ؼب٢ُ املٛقـ  ،ايصٜٔ عٓسَا ذبتسّ املٛاقـ
ٍ  .‟ًٜعّٛ ٖ عع اهلل َا قس ،الٛ ًٜعَٓا؟ قاٍ: ٖ ؟ قس٤ٖؤالَجٌ  ْؿعٌ ٚأ، ٖؤال٤غبطز َ  سٓا ا ٕإًٜعَٓا  ٖٛ : قـا
ˮَا نٛ ًٜعّ :ؾالٕ قاٍ غٝسْا ؾالٕ ٜا مجاع١ قاٍ غٝسٟ .ٖا خاططى‟

(1) . 
 ،َٓسٚب ،ٟا، أٚ نإ َٓسٚبٚادب ؾصاى ٟاإَا إٔ ٜهٕٛ ٚادب (ّع٢يٜ ال َاّ ٚع٢ٜي) ال ٜبشجٕٛ عٔ ،٤ قّٛ ؼببٕٛ اهللٖؤال
 ، َٔ ًَٓٛل اسبب هلل. ٢املِٗ إٔ ؾٝ٘ هلل ضن ٚاسس،نً٘  ،ٚادب ،َػتشب

ِ   ٟادسسطٜكٕٛ ألِْٗ  ;ٜبسٕٚ أشي١ َٕٛتٛانع نَيَِٓٔٔؤ٢ امٝلًَٜع ١ٕي٤ٔشٜأِٖٚ ؾُٝا بِٝٓٗ  سطٜكـٕٛ  ، عًـ٢ ٚسـستٗ
ٔ ٜٓؿـػًٕٛ  مم٤ـ ِٗ ؾعاٟل، ٚيٝػٛا ٚأزا٤ امل١ُٗ اييت تُٗٗ، دسٟا ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا مبػت٣ٛ ايكٝاّ باملٛقـ ايصٟ ُِٜٗٗ

٘   ب ْؿػِٗ َٚكاسبِٗ اشباق١ ؾكط، ؾٝ ْـ َٔ ٖـصا ٚال ٜػهـب هلل   ٚال يًُػتهـعؿني َـٔ    ٚال يطغـٛي٘ ٚال يسٜٓـ
 عبازٙ، ٚال ٜػهب هلسّ أ١َ بهًٗا.

٘   ٟاععٜع، ٚؾذاعٟا ع٢ً قاسب٘ٚنبريٟا ع٢ً قاسب٘ قٜٟٛا ع٢ً قاسب٘  ٜػهب يٓؿػ٘ ٜٚبسٚ  ٚشيـٝالٟ ، عًـ٢ قـاسب
ٟٓقؿ١ غ١٦ٝ  ،قؿ١ غ١٦ٝع٢ً أعسا٤ اهلل، ٖصٙ  ٟٓب اٖتُاّ عاز٠ تهٕٛ َٓتؿط٠ يف اجملتُ  ايصٟ ال ؼبٌُ أ قهـ١ٝ    

ُٜطٜؾضٚطَعََُٔ ايكهاٜا ايهرب٣، صبتُ   ُٜػتَبسٍ ٚ إشا نٓت ، اهلل ٢ٌَبٔ ٔقإٔ ُتطٜؾض َٔغتبساٍ َعٓاٙ اال ،ف ْؿػ٘ ألٕ 
 اآلخط٠.يف قس تطؾض َٔ قبٌ اهلل ؾٗصٙ ساي١ خٛري٠ دسٟا، تطؾض يف ايسْٝا ٚ

ٜٚػاَض ٚؼبـاٍٚ   ،ٌٜٚتشُٖ ٜٚكرب،، ٜٚعؿٛ، ظٜ٘هظِ غٝ :ٖؤال٤ ْٛع١ٝ أخط٣ ؾُٝا بِٝٓٗ أشي١ َ  بعهِٗ بعض
، ْٚؿٛؽ َتآيؿ١، تبك٢ ايعالق١ ؾُٝا بِٝٓٗ قا١ُ٥، ٜٚبك٢ ايٛز ؾُٝا بِٝٓٗ قا٥ُٟا، إٔ تبك٢ عالقت٘ َ  أخٝ٘ ق١ٜٛ

َٔ ع٢ًَٜ ٜأٔعٖع٠ٕيهِٓٗ يف َٝازٜٔ املٛاد١ٗ  ،١قًٛب َتشآبٚ قٜٛـا٤ ًٜٓٛكـٕٛ بٓؿـٛؽ    أ َـا َعٓـ٢ أعـع٠؟    اٞيٜهأؾط٢ٜ
ٌَ   ََجاقٌ تٜ ٔممٚال ، ممٔ ؼبتادٕٛ إىل ذبطٜض ٚزؾ  ٛاٚيٝػ، ِٖ ًٜٓٛكٕٛ بٓؿٛؽ ق١ٜٛ، ق١ٜٛ ِِ إ٢َشا ٔقٝـ ا ٜيٝهـ
ُِ اْ ٢ٌٜيٝه ِِ إ٢ٜي٢ اأٜل ٔؿُطٚا ٔؾٞ َغٔبٝ ًُٞت ٘ٔ اٖثاٜق  ٖصٙ ايٓٛع١ٝ. يٝػٛا  (38)ايتٛب١:ِضف٢اي٤ً
ُٜعٚباأليؿال َا أمجًٗا ٖٚٞ ُتٖصٙ س ـدب ٖٝ كٛٚط عِٓٗ تعبريٟا  ُُـِؤَٔٓٔنَي    ِٗ ًٝضِٖ تكٜٛطٟا أَاَو تتدـ ٜأٔشي٤ـ١ٕ عًَٜـ٢ اٞي

ٔ٘ ٢ٌ اي٤ً َٕ ٔؾٞ َغٔبٝ ُٖٔسٚ َُٜذا  َٔ ١ََِٜٛ اٜل َٚاٜلدٗاز يف غبٌٝ اهلل  ٜأٔعٖع٠ٕ ع٢ًَٜ اٞيٜهأؾط٢ٜ َٕ ٜي ٣ََِٜداٝؾٛ ؾـألٕ ٖـصا    (54)املا٥ـس٠: ٥ٔ
ٍ  ، املٝسإ ٖٛ َٝسإ قطاع َتهاٌَ ػباٖـسٕٚ بايهًُـ١   ِ   ،ػباٖـسٕٚ باملـا ـ   ،ػباٖـسٕٚ بـايكً  ،ػباٖـسٕٚ بايػـٝ

ٜٗـسّ أعـسا٤    ٟايأل١َ ٚدٗاز بٓا٤ٕ ػباٖسٕٚ دٗاَز، دٗاز ،ػباٖسٕٚ مبدتًـ األغًش١ اييت ميهٔ إٔ ؼبكًٛا عًٝٗا
٘ٔ .اهلل ٢ٌ اي٤ً َا أعظِ إٔ ًٜٓٛل اإلْػـإ  ٚ ،ؾِٗ ٜبتػٕٛ جبٗازِٖ ضناٙ، اهلل ٚاهلل ؼببِٗ ألِْٗ ؼببٕٛ ٔؾٞ َغٔبٝ

سٝح غتهٕٛ ؾُٝا بٝٓٗا أقطب إىل إٔ ٜتشكل ع٢ً ٜسٜٗا  !َٚا أعظِ أ١َ تًٓٛل يًذٗاز يف غبٌٝ اهلل !يف غبٌٝ اهلل
 ايٓكط. 

ـ  ٟايٝػٛا َٔ أٚي٦و ايصٜٔ ًٜٓٛكٕٛ إشا نإ ٖصا أٚ شاى غـٝعِٛٝٗ بٓـازم ٚؾًٛغـ   أٟ   ١ٚقـطؾ  ٟاَٚكـطٚؾ  ٟاٚطشٝٓ
ٍ   (بٓسمـ)ي صٖبٜ ؟(ّٜٚٛ مجٗٛضٟ ،ٞٔهًٜـََّٜٛ ) :أٜاّ ايجٛض٠ْٛا ٜهٛ أمل ،ٙٚأؾٝا٤ َٔ ٖص  :َٔ عٓس املًهٝـ١ ٜٚكـٛ

ٚ  ،مجٗٛضٟأْا  :ٚقاٍيًذُٗٛض١ٜ  ‟ظاˮٌَبـٚزخٌ  آخطيف ّٜٛ  ٚضاح، ٞٓٔهًٜـََأْا  ٖـؤال٤   ٟا;ؾًٛغـ ٚقطؾٛا هلِ بٓـازم 
ََُُِٖٛػُٜٖؤال٤  (نيؿَتعٝٚ) ٚعٓـسَا   ،ِٗ إٔ ػباٖـسٚا يف غـبٌٝ اهلل  ُٗٗأَا ٖؤال٤ ؾِٗ َٜ .ٖٓا ٠َٖٚط٠ ٖٓا َٖط ،١ٜقَعَتِطٕ 

 ًٜٓٛكٕٛ يف ازبٗاز يف غبٌٝ اهلل ًٜٓٛكٕٛ ب َٛاهلِ ٚأْؿػِٗ.
َٕ َٚاٜل ١ََِٜٛ ََٜداٝؾٛ ٣ِ ٜي ٟٖآل٥ٔ ٟٓ، ناْت ي١َٕٛ أ ٔ ميهٔ إٔ ؽباؾٕٛ مم٤أقبشٛا إىل زضد١ أِْٗ ال ٚألِْٗ  ،ال٥ِ نإ ٚأ

ََُٜ -َجاٟل  -ٚال ؽباؾٕٛ  :يٝكٍٛ ٚهلصا مل ٜ ٔت ،ألِْٗ صباٖسٕٚ ;صضِٖ َٔ ايكتٌَشُٜ ٌ ُزٗـسٓ ٔ  أٚ َـٔ قـس    ،ِٖ بايكتـ
ٕ  ;ٙأؾٝا٤ َٔ ٖص ٚأنٕٛ يًكتٌ ٍ قس تتعٖطٜٛك ٜبشجـٕٛ عـٔ   ٖـِ  ٚاجملاٖـسٕٚ يف غـبٌٝ اهلل    ،ألِْٗ ِٖ صباٖـسٚ

ـ بايكتٌ غتدٛؾ٘ مباشا؟  ؾ٘دُٛٚتإٔ  ،ايؿٗاز٠ َٕ ٔبَٓـا إ٢ال٤   ٝق ٌِ َتَطٖبُكـٛ َٖـ  ٌِ   ٢ٔ ِٝ ؾـ٘  دُٛٚت (52)ايتٛبـ١: إ٢ِسـَس٣ اٞيُشِػـََٓٝ
 .ب٘ ؾ٘دُٛٚتيٝؼ ٖٓاى َا ميهٔ إٔ ، أٚ ربٛؾ٘ باسبػ٢ٓ بايؿٗاز٠، باسبػ٢ٓ بايٓكط

١ََِٜٛهٕٛ ٖٓاى  هٔ إٔمي ٣ِ ٜي ٖٛ  ،َٔ ؾالَٕا عازى أسػٔ أخٞ  ٜاˮ٘: ـٔ ٜكٍٛ يََ ،ٔ بعٝسَٔأٚ  ٔ قطٜبَٔآل٥ٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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‟؟نصا ،ا أْت نصاعازى آَ ؟أعًِ َٓ٘ ٌٖ أْت ،ىتتشٖطكّٛ ػتأَا أْت ؾ ،دايؼ َٔ أٚيٝا٤ اهللشا عٓسى 
 ٜ تٞ (1)

ّْ ١ََِٜٛٚبٛغا٥ٌ َتعسز٠، ِٖ يٝػٛا ممٔ ؽباؾٕٛ  نجرْي يٛ ٣ِ ٜي  أٚ ٟا،أٚ ؽباؾٕٛ غذْٛ، أَا أِْٗ ؽباؾٕٛ قتاٟل آل٥ٔ
ٟٓ ، مما ٜطغب ؾٝ٘ ؾًٝؼ َعكٛاٟل ؾ٘دُٛٚتؾ ٕ  ،ًٛكٕٛ بطغب١ٓؾٝ ،ِٖ أعع٠ صباٖسٕٚ ،ِٖ صباٖسٕٚ .ؾ٤ٞ ؽباؾٕٛ أ

 ؾٝ٘.  ٕٜٛطغبمما  ِٚيٝؼ َٓٛكٟٝا إٔ ربٛؾٗ
ُٜ ٖـصا   اساظٚ َٔ ِٖ َٔ أقبشٛا ٚسسِٖ، ال. ِٖ ممٔ ساظٚا ايؿهٌ محك٢ أٚ تٛضطٛا؟ ٟاْاغعتربٕٚ ثِ ٌٖ ٖؤال٤ 
ٌُ ايؿطف ايعظِٝ  َ٘ٔشٔيٜو ٜؾِه ُٜ َا َع٢ٓ ؾهٌ اهلل؟ اي٤ً ٔ ٜهْٛٛا ٖـِ  ٕ أل٦ِٗ ٗٝٚؾهٌ اهلل إٔ  ٕٛ بـ ٕ  ظـ ؼب ايـصٜ

َـٔ داْـب اهلل    اقـٛؿا٤ّ صا أيـٝؼ ٖـ   ،ٔ تكاعسٚا ٚتٛاْٛا ٚرباشيٛابساٟل عُٖ َٕٔ ٜهْٛٛ، ٜهْٛٛا ع٢ً ٖصٙ ايكؿ١
ٛني املتكاعػني املتٛاْني املجٚبٕ اقٛؿاِٖ ِٖ يٝهْٛٛا بساٟل عٔ أٚي٦و أ ،ِٖ اهلل هلِ إٔ اختاضِٖ َٔ تؿهٝاٟل ،هلِ

 ٚيٝػٛا َتٛضطني. ،ِٖ ؾا٥عٕٚ ،ؾِٗ َؿًشٕٛ ؟يالضتسازنني املتعٚط
ٔ٘ ٌُ اي٤ً ُٜؤ١ بٗصٙ املػٔ ٜكّٛ بٗصٙ املُٖٗٚٚٛ ؾهٌ َٔ اهلل إٔ ٜهْٛٛا ِٖ ََ َشٔيٜو ٜؾِه ـ ٚي١ٝ اييت  ايكٝـاّ بٗـا    ٓسَع

ٌُ َشٔيؾهاٟل َٔ قبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ٘ٔ ََٜٔو ٜؾِه ُِٜؤٔتٝ  ٔ٘ ٘ٔ ََٔؾٝٗا   ٜعاٍال ََٜؿا٤ُ اي٤ً ٚيٝػـت   ََٜؿـا٤ُ  ُِٜؤٔتٝ
قس ٜهٕٛ َٔ قبٌ اهلل ٖٛ إٔ ٜط٣ أ١َ َٔ األَـِ  بٌ  ،املػ ي١ تهاز إٔ تهٕٛ صبطز اختٝاض َٔ قبٌ ايٓاؽ ٖٓا أٚ ٖٓا

ِ  ،إٔ ٜط٣ ْاغٟا َٔ ايٓاؽ َؤًٖني ٚدسٜطٜٔ ب ٕ ٜؤتِٝٗ شيو ايؿهٌ  ٚب ٕ ٜهْٛٛا ممٔ ٜػتشل ٖصا ايؿهٌ ايعظـٝ
٘ٔ َََٔشٔي ُِٜؤٔتٝ  ٔ٘ ٌُ اي٤ً ِْ ٜو ٜؾِه ُ٘ َٚأغْ  عًَٔٝ َٔ عًَٜـ٢    اهلل ٚاغ  ايؿهٌ  (54)املا٥س٠:ََٜؿا٤ُ َٚاي٤ً ٖٔـٔسٜ َُُذا ُ٘ اٞي ٌَ اي٤ًـ َٜٚؾٖه

َٔ ٜأِدّط مبٔ ٖـٛ دـسٜط   ، ايعًِٝ مبٔ ٖٛ دسٜط بؿهًٖ٘ٚٛ  ،ؾهً٘ ٚاغ ، ؾؿهً٘ ٚاغ  (95)ايٓػا٤:اَعٔظُّٝ ااٞيٜكأعٔسٜ
َٔ  َٜا اييت ٜتكاعؼ عٓٗا ايهجري َٔ ايٓاؽ، ٚإٕ ناْٛا ؼبًُٕٛ اغِ اإلميإ ب ٕ ٜكٛؿٝ٘ ملجٌ ٖصٙ املٗآّ ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ

ُٓٛا ََٔ ِٖٚ ٜظٕٓٛ ، ٚنٝـ أقبشٛا، ؾال ٜسضٕٚ أٜٔ بًؼ بِٗ اسباٍ، ميإاإلؾريتسٕٚ ِٖٚ ؼبًُٕٛ اغِ  َِٜطَتٖس آََ
، ٚٝأِبٔعـسٚا  ،ٚأشيـٛا  ،ِٖٚ قس اغتبسٍ اهلل بِٗ غريِٖ، ِٖٚ قـس ُضؾهـٛا  ، ِٖٚ قس اضتسٚا، ٜعايٕٛ َؤَٓني الأِْٗ 
 ٕ. ٛ ِْٗ َؤَٓب ظِٕٖٓٛٚ ٜ

َٕ ايٖكاٜل ُُٛ ُٜٔكٝ  َٔ ُٓٛا اي٤ٔصٜ َٔ آََ ُ٘ َٚاي٤ٔصٜ ُ٘ ََٚضُغٛٝي ُِ اي٤ً َُا َٚٔيٝٗٝه َٕ ايٖعٜنا٠ٜ إ٢ْٖ ُِٜؤُتٛ َٚ ٠َٜٕ ِِ َضأنُعٛ ُٖ ٚأْتِ يف  (55)املا٥س٠:َٚ
 ،٢ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣  ٔ ٜتٛي١َا مم٤ ٕٓٛ أْؿػهِ عٔ إٔ تكبشٛا يف ٣ّٜٛشٚكٚأْتِ ُت، ْتِ يف َٝازٜٔ ازبٗازأٚ َاشا؟

ٌ عٔ َـؤَٓني  ٜتشسخ  ٖٓا أيٝؼ ايصٜٔ آَٓٛا؟ِٖ ٔ ََ ،ٚيًصٜٔ آَٓٛا ٚا قًٛبهِ بايٛال٤ هلل ٚيطغٛي٘ؤًَا َٜـا   قبـ
ُٓٛا َٔ آََ ُٓٛا،ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ َٔ آََ ُٓـٛا  ٌٖ ْـٛايٞ   ؟َٜا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ َٔ آََ أٚي٦ـو ايـصٜٔ قـس ٜتٛيـٕٛ ايٝٗـٛز       اي٤ـٔصٜ

ُٓٛاأٚ  ،ٚايٓكاض٣ َٔ آََ ُٓٛا ٚقس اضتسٚا؟ ٕايصٜٔ قس ٜطتسٚ اي٤ٔصٜ َٔ آََ ََُٜ نجرْي اي٤ٔصٜ  ،بٗصٙ ايعباض٠ ٕبٛداٜطٔ 
ِ  ،َٚٔ ٜط٣ إٔ ْؿػ٘ َٚٔ ٜعس ْؿػ٘ ذبت ٖصا االغِ نجري َٔ ايٓاؽ املػـًُٕٛ نًـِٗ عًـ٢ اخـتالف      ،ايٓاؽ نًـٗ

ُٓٛاطٛا٥ؿِٗ ٜعسٕٚ أْؿػِٗ  َٔ آََ  اي٤ٔصٜ
 َٕ ُُٛ ُٜٔكٝ  َٔ ُٓٛا اي٤ٔصٜ َٔ آََ ٠َٜٕ ايٖكاٜلَٚاي٤ٔصٜ ِِ َضأنُعٛ ُٖ َٕ ايٖعٜنا٠ٜ َٚ ُِٜؤُتٛ ألْـ٘ ٖـٛ ايـصٟ      عًٞ بٔ أبٞ طايـب  َٚ

 ٚت تٞ اآلٜـ١ بؿـهٌ ٜؿـدل    يت ؾٝ٘ ٖصٙ اآل١ٜ.ع ؾٓ ;م خبامت٘ أثٓا٤ ايطنٛعاآل١ٜ، ٖٛ َٔ تكٓسٖصٙ ْعيت ؾٝ٘ 
ا َ :خاؾعٕٛ، ضانعٕٛ :ضانعٕٛ ،ساٚيٛا إٔ ػبعًٖٛا عا١َ ،َا اغتٛاع املؿػطٕٚ إٔ ػبعًٖٛا عا١َ ْٛع١ٝ َٔ املؤَٓني.

ٟٓ، يهٔ اآل١ٜ ْؿػٗا تطؾض ،َاشازضٟ أ   .ضباٚي١ إلخطادٗا عٔ إٔ تهٕٛ يف عًٞ بٔ أبٞ طايب  تطؾض أ
َٕ ايٖكاٜلإٕ قايٛا:  ُُٛ َُٕٜٔكٝ ِِ َضأنُعٛ ُٖ َٕ ايٖعٜنا٠ٜ َٚ ُِٜؤُتٛ َٚ ٠ٜ ِٟ َٕ ٕٛ ؾه١ًُ ـ١ًَكَُ أ ُُٛ ٖٞ أٚنـض َـٔ    ٠ٜايٖكاٜلُٜٔكٝ

ٜهـطض عبـاض٠ تهـٕٛ    ، ؾهٝـ ٜ تٞ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾٝهـطض عبـاض٠ يف َكـاّ ايتؿهـٌٝ ٚايجٓـا٤      (ِٖ َكًٕٛٚ)ن١ًُ 
َٕ  ٗاْؿػٖٚٞ املػ ي١  ،األخط٣ ٖٞ أز٢ْ َٔ األٚىل ُُـٛ أيٝػـت أٚنـض يف ْػـب١ ايؿهـٌ إيـِٝٗ       !؟٠ٜايٖكـالٜ ُٜٔكٝ
َٕ؟ إشٟا (كًَِٕٖٛٚ )ٚايجٓا٤ عًِٝٗ َٔ عباض٠  ِِ َضأنُعٛ ُٖ َٕ ٖٞ مج١ً ساي١ٝ َٔ ؾاعٌ  َٚ ٜؤتـٕٛ ايعنـا٠    ُِٜؤُتـٛ

 أثٓا٤ ضنٛعِٗ.  
ٔ خاؾعٕٛ. ال. ٜ تٞ َا ٜعرب عٔ اشبؿٛع ٚاشبهٛع به١ًُ غذٛز  :قايٛا: ضانعٕٛ ٘ٔ َِٜػُذُس ََـ َُ   َٚي٤ًٔ َٛأت ٔؾـٞ ايٖػـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 (15) (1الدرس ) سورة املائدة ـ

َٕ اُغٖذّس :يف آ١ٜ أخط٣ٖٓاى ٚ  (15)ايطعس:ِضف٢َٚاأٜل ِِ َزأخُطٚ ُٖ َٚ ٔ٘ ٚنِ ٚضز يف ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ عباض٠  (48)ايٓشٌ:ي٤ًٔ
ممـا  َ  إٔ اآلٜـ١  ،  بس َُٗا ساٍٚ املؿػطٕٚ اآلخطٕٚثِ الٚتعين اشبؿٛع ٚاشبهٛع.  (ٚغادسٜٔ، ٜٚػذس ،غذس)

ال ؾـو عٓـسِٖ يف     ٚعٓس ايهجري َٔ املؿػطٜٔ أْٗا ْعيت يف اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايـب ، عٓس أٌٖ ايبٝتٖٞ 
 .  شيو

أْٗا ْعيت يف ؾدل َعني، ؾإْٓا عبٔ غٓػـ ٍ:   ٚيٝؼ ٖٓاى نالّ سٍٛ اآل١ٜ، أْ٘ يٝؼ ٖٓاى سسٜحيٛ اؾرتنٓا ٚ
َُٜؤَٓني قس ٜطتٓسٚيتٛيٞ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣،  ٕأْت تتشسخ ٖٓا عٔ َؤَٓني قس ٜتعطنٛ ٚ ٕٚ ِ ، ػتبسٍ بِٗ غريٖـ

ُٓٛأَ دسٜس ٖٓا ٚأْت تكٍٛ ايصٜٔ آَٓٛا ، ٚنًِٗ ًٜٛل عًِٝٗ ايصٜٔ آَٓٛا َٔ آََ ايـصٜٔ آَٓـٛا   َـٔ ٖـِ    َٚاي٤ٔصٜ
َُ ،ٖؤال٤ إٔ َـٔ  نني يتٛيٞ ايهاؾطٜٔ َٔ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣، أٚ   عٖطايصٜٔ إشا تٛيٝٓاِٖ غٓبتعس دسٟا عٔ إٔ ْهٕٛ 

ايصٜٔ ٜكُٝـٕٛ ايكـال٠   ايصٜٔ آَٓٛا  بعض:ٍ ايٜٛكعٓسَا  َٔ ِٖ ايصٜٔ آَٓٛا؟ :غؤاٍ ٚدٖٝ٘صا  ْهٕٛ َطتسٜٔ؟
 (١ًٛيًػتعؿل ٜ)ٖٚٛ ، ٖٓاى نإ عًٞ بٔ ايؿهٌ ؽبؿ  يف ٚإز ،نإ بعهِٗ ؽبؿ  (ِٖٚ خاؾعٕٛ)ٜٚؤتٕٛ ايعنا٠ 

ُٜاي أيٝؼ، ٖٓاى يف ايُٝٔ ٚؽبؿ  س يف ٚإزنإ ٜتعٖب ٜٚكـًٕٛ  ، ًٕٛ تال٠ٚ ايكطإٓ ِٖٚ ؽبؿعٕٛٚذَػهجري َٔ ايٓاؽ 
 ؟ِٖٚ خاؾعٕٛ، ْكاض٣عُام يٝٗٛز أٚ األَتٛيني إىل  ٕٜٚكًٕٛ يف أَانٔ نجري٠ ٚضمبا قس ٜهْٛٛ ،عٓس اسبطّ

ِ  اآلٓؿػـط  يال ػبـٛظ إٔ ًْٓٛـل عبـٔ     ،َتُٝـع٠ َـٔ املـؤَٓني   ال بس أِْٗ ْٛع١ٝ  َٔ ِٖ؟ ؟َٔ ِٖ ، ٜـ١ بـايتعُٝ
ُٓٛا َٔ آََ َٕ َٚاي٤ٔصٜ ُُٛ ُٜٔكٝ  َٔ َُ ٠ٜايٖكاٜل اي٤ٔصٜ َٕ ايٖعٜنا٠ٜ ٕٛك١ًنًٓا  ُِٜؤُتٛ َٚ َُ َٕ   ٕٛعن١نًٓا  ِِ َضأنُعـٛ ُٖـ َٚ:  ٕ  ،خاؾـعٛ
ٝ ٜٚٛدـس  ٕ ٕٛ خاؾعٖٛٚابٜٝٚٛدس  ،ظٜٛز خاؾعٕٜٛٛدس  ،نجري َٓا خاؾعٕٛ ـ  ٕٕٛ خاؾـع َٛـايه ٕ ٛٚسٓؿٝ ، ٕ خاؾـعٛ
 .بٛشٜٕٛ خاؾعٕٛ ِٖٚ يٝػٛا مبػًُنيٜٛدس ٚ، ٚقٛؾ١ٝ خاؾعٕٛ

ٍ املكاّ َِٗ، املكاّ خٛريٚض يٓا اآل١ٜ إٕ نإ األَط نُا ٜكٍٛ أٚي٦و املؿػطٕٚ. إشٟا مل تٛٚن ُٓـٛا  : دسٟا، ْكـٛ  آََ
ُٓٛا ، أيٝؼ نصيو؟ْكاض٣ٚ ٟاٜٗٛز ٕقس ٜتٛيٛ َٔ آََ ٚ  َٜا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ ُٓـٛا    ٕ. قس تطتـس َٔ آََ قـس   َٜـا ٜأَٜٗٗـا اي٤ـٔصٜ

ـ ٜـ١ شَ آَجٌ  (ايصٜٔ آَٓٛا اٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا تٛيٛ) .ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٕتتٛيٛ ٜـا أٜٗـا ايٓـاؽ    ) :(1)اى قـاسبٓا ٜٓ
 !ْٗا آ١ٜ؟إ :ٌِ(. أمِل َٜٝكاتبعٛا ايٓاؽ

ال بـس إٔ ٖٓـاى   ، ٕ سهِٝ عًُِٝسًت َٔ ٜيٚك٘ ٚٝؾآٜاُت ِتَُٔهِسايصٟ ٝأ، ذ َعاْٞ نتاب اهلل ايهطِِٜػٖصا َٔ ضباٚي١ ََ
٘ ِٖ ََ،  ب ؾداقِٗنيَعطٚؾ،  ب مسا٥ِٗنيَؤَٓني َعطٚؾ ٚإال ناْـت   ٔ ٜطٜس َٓا إٔ ْتٛالِٖ بعس ايتٛيٞ ي٘ ٚيطغـٛي
ٜـا أٜٗـا ايـصٜٔ آَٓـٛا تٛيـٛا      ) (ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اتبعٛا ايصٜٔ آَٓٛا) (اتبعٛا ايٓاؽٜا أٜٗا ايٓاؽ )اآل١ٜ َجٌ 
  !(ايصٜٔ آَٓٛا

ُٓٛا :ؾعٓسَا ٜكٍٛ َٔ آََ ْؿػ٘  أيٝؼَٓني ٚايصٟ ٜػ٢ُ ْؿػ٘ َؤَٟٓا أْتِ ٜا َٔ تػُٕٛ أْؿػهِ َؤ َٜا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔصٜ
 ،ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣   ٕٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا قس تتٛيٛ، ؾتكبض اآلٜات تٞ ايعنا٠؟ِ ايكال٠ ٜٚؤٜٝك، ٜٚعنٞ، ٜكًٞ

 .ْاؽ عكـال٤ ست٢ ٚال نالّ ، ٞطبٝعغري  ٟانالَ ايهالّ تٛيٛا ايصٜٔ آَٓٛا. ؾٝهٕٛ ٖصا ؾهٝـ تعًُٕٛ؟، قس تطتسٚا
ٟٓ ٞ  ٚغ١ًٝ إٔ ٜسؾعٛا اآلٜ ٖهصا ٜسؾ  أٚي٦و ايصٜٔ ؼباٚيٕٛ ب  ٜـسؾعِٗ    ١ عٔ إٔ تهٕٛ ْعيت يف اإلَـاّ عًـ

ّ ، نهـالّ ايٓـاؽ   ، ٚالإىل إٔ ػبعًٛا نتاب اهلل ايصٟ أسهُت آٜات٘ عٓـو ايبًػـا٤    زع، ُبَػـٛا٤ ايايَعـَٛآّ   ٚال نهـال
 ٚايعكال٤ َٔ ايٓاؽ.

ْـت يف ٖـصا املكـاّ املٗـِ     إشا نااآل١ٜ  ألٕ ;َٔ أدٌ أبٞ بهط ٚعُط ،عُطأبٞ بهط َٚٔ أدٌ  ٖصا نً٘ َٔ أدٌ َٔ؟
ٜعين عًٞ بٔ أبٞ طايب أؾهٌ َٔ ملؤَٓني ٚتهٕٛ يف عًٞ بٔ أبٞ طايب َٔ اتتشسخ عٔ ْٛع١ٝ عاي١ٝ دسٟا ٚ

 ،١ ع٢ً تػـعني يف املا٥ـ١ َـٔ األَـ١    ُط ؾٗصٙ ٖٞ ايٛآَعًٞ بٔ أبٞ طايب أؾهٌ َٔ أبٞ بهط ُٚع نإإشا ، أبٞ بهط
منػذ اآل١ٜ بهًـٗا زؾاعـٟا   . ُط. الأؾهٌ َٔ أبٞ بهط ُٚع  عًٞ بٔ أبٞ طايب هٕٛإٔ ٜ، ٜعتربْٚٗا ناضث١ عًِٝٗ

 !ُطعٔ أبٞ بهط ُٚع
َـٔ  ُط ال ميهٔ إٔ ٜٗتسٟ إىل ايٛطٜل اييت دبعًـ٘ ؾٝٗـا   ؾًٗصا قًٓا: َٔ يف قًب٘ شض٠ َٔ ايٛال١ٜ ألبٞ بهط ُٚع

ُُِؤَٔ :أٚي٦و ايصٜٔ ٚقؿِٗ اهلل ُ٘ ٜأٔشي١ٕ٤ ع٢ًَٜ اٞي ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ ُٜٔشٗب  ٣ّ ِٛ ٢ٌ ٔبٜك َٕ ٔؾٞ َغٔبٝ ُٖٔسٚ َُٜذا  َٔ ٓٔنَي ٜأٔعٖع٠ٕ ع٢ًَٜ اٞيٜهأؾط٢ٜ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 (16) (1الدرس ) سورة املائدة ـ

ٔ٘ ٕٖ ٔسـِعَب   َََٚٔ :ألْ٘ قاٍ ؾُٝا بعس ;َٔ سعب اهلل ٛا. ٚئ ٜهْٛ(54:)املا٥س٠اي٤ً ُٓٛا ٜؾإ٢ َٔ آََ ُ٘ َٚاي٤ٔصٜ َ٘ ََٚضُغٜٛي ٍٖ اي٤ً َٛ ََٜت
َٕ ُِ اٞيَػأيُبٛ ُٖ  ٔ٘ َـا ضنـٞ   ، ايصٜٔ آَٓٛا ايصٟ ْعيت ؾٝ٘ اآل١ٜ ٜتٛىلإٔ  َا ضنٞؾًٔ ٜهٕٛ غايبٟا ألْ٘  (56)املا٥ـس٠: اي٤ً

أْٗـِ ٝغًبـٛا   ايٛاقـ  ؾـٗس بٗـصا    ٚ ٚيـٔ ٜػًـب.  ، ؾًٔ ٜهٕٛ َٔ سعب اهلل اعًٝ٘ ٟا إٔ ٜتٛىلهإشا نإ ضاؾ ،أبسٟا
أشيـتِٗ ٖٚـِ أنجـط عـسزٟا     ؾكٗطتِٗ ٚ، ٖٚٞ زاخٌ بالز املػًُني، َٔ إغطا٠ٌٝ٥ ٓسٚأنجط ُعِٖٚ أنجط عسزٟا  ٚٝقٗطٚا

 .غايبني ٕايصٜٔ ٚعسِٖ اهلل ب ِْٗ غٝهْٛٛ، ألِْٗ مل ٜهْٛٛا مبػت٣ٛ إٔ ٜهْٛٛا سعب اهلل ;ٚأنجط عس٠
ُٓـٛا   :يٞ ايصٟ ضمس٘ اهلل ٖٓا يف ايكطإٓايتٛ ٢َٔ ٜتٛي١ٔ؟ ََٕ َٔ سعب اهلل إال ٜٛه ٔي  َٔ آََ ُ٘ َٚاي٤ٔصٜ ُ٘ ََٚضُغٛٝي اي٤ً

 َٔ َٕ ايٖكاٜلاي٤ٔصٜ ُُٛ َُٕٜٔكٝ ِِ َضأنُعٛ ُٖ َٕ ايٖعٜنا٠ٜ َٚ ُِٜؤُتٛ س٦ٕٓٝص غٝهْٕٛٛ ٖـِ نُـا    عًٞ بٔ أبٞ طايب (55)املا٥ـس٠: ٠ٜ َٚ
ُٓٛا َََٚٔ :َٔ دسٜسنطض  َٔ آََ ُ٘ َٚاي٤ٔصٜ َ٘ ََٚضُغٜٛي ٍٖ اي٤ً َٛ ُٓٛا ٝكبض َٔ سعب اهللػؾ ََٜت َٔ آََ ٜعين ، ؾُٝا بعس َٚاي٤ٔصٜ

 َٕ ُُٛ ُٜٔكٝ  َٔ ُٓٛا اي٤ٔصٜ َٔ آََ ُٓٛإ أ بٌ ؽباطب عطبٟا ؾاُٖني ؽباطب أطؿااٟل ايكطإٓ ال يه٠ٜٔايٖكاٜلاي٤ٔصٜ َٔ آََ  َٚاي٤ٔصٜ
َٕ ايٖكاٜلؾُٝا بعس تعين  ُُٛ ُٜٔكٝ  َٔ ُٓٛا اي٤ٔصٜ َٔ آََ َٕ اي٤ٔصٜ ِِ َضأنُعـٛ ُٖ َٕ ايٖعٜنا٠ٜ َٚ ُِٜؤُتٛ َٚ ٠ٜ  ٛ ، سـعب اهلل ؾعـالٟ   ٕغـٝهْٛ

 ٚسعب اهلل ال بس إٔ ٜهْٛٛا غايبني. 
ال تًٓٛـل   ٚأْـت غـتًٓٛل يًذٗـاز أ     غـٛا٤ّ خٛٛض٠ َٔ داْب آخط: أْو ئ تهٕٛ َٔ سـعب اهلل  اآل١ٜ تؿري إىلٚ

  تهٕٛ َٔ سعب َٔ؟ػٚإشا مل تهٔ َٔ سعب اهلل ؾ ،ٚيإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب هلل ٚضغٛي٘ ّٝايًذٗاز إشا مل تهٔ َتٛي
ٕ ، سعب اهلل :ايكطإٓ ذبسخ عٔ سعبني، غتهٕٛ َٔ سعب ايؿٝٛإ، ٕ ؾكطآٖاى سعب ِٜٚي٦ٔـٜو   ٚسعب ايؿـٝٛا ٝأ
 ٔ٘ ُُؿًُٞٔشٛ ٜأاٜلٔسِعُب اي٤ً ُِ اٞي ُٖ  ٔ٘ ٕٖ ٔسِعَب اي٤ً ٢ٕ ٜأالٜ  بعس  (22اجملازيـ١ )َٕإ٢ ٜٛا ِٝ ُِ     ٝأٜٚي٦ٜٔو ٔسـِعُب ايٖؿـ ُٖـ  ٢ٕ ٜٛا ِٝ ٕٖ ٔسـِعَب ايٖؿـ إ٢
َٕ ُٜٓكـط يف َكـاّ املٛادٗـ١ َـ  أٖـٌ       ٚئ َٜ ،إشٟا غٝهٕٛ اإلْػإ َٔ سعب ايؿٝٛإ (19)اجملازيـ١: اٞيَدأغُطٚ ػًب ٚيـٔ 

  ٜٗٛز ْٚكاض٣؟باغِ نًٗا  أيٝػت، يف ايعاملِٖ اآلٕ ايسٍٚ ايعظ٢ُ ٚايك٣ٛ ايعظ٢ُ  ٔ ِٖ أٌٖ ايهتاب؟َ ،ايهتاب
قطٜب١  قٛ  ،تهطب بكصا٥ـ ند١ُ دسٟا ضداتٚقس أتت ببا، أَطٜها َٔ يبٓإ ٚاسعب اهلل يف دٓٛب يبٓإ ططز

ٛ ٜنبري يكٝـاز٠ األَـطٜهٝني    ٢ٚزاخٌ بريٚت َبٓ، َٔ بريٚت سُٛـٛا ٖـصا املبٓـ٢ بعًُٝـ١      (ٓعٜاملـاض َكـط  )٘ ْػـُ
ألِْٗ ؾعاٟل  ;سعب ،ٚططزٚا إغطا٥ٌٝ َٔ دٓٛب يبٓإ، ٚدعًٛا األَطٜهٝني ٜٗطبٕٛ َٔ يبٓإ َٓٗعَني (1)غتؿٗاز١ٜا

ٚ   ؾٝع١ َٔ أٚيٝا٤ عًٞ بٔ أبٞ طايب ِٖ، متجٌ ؾِٝٗ سعب اهلل ٘ يايصٜٔ قـض تـٛيِٝٗ هلل  ، ًـصٜٔ آَٓـٛا  يٚ طغـٛي
َٔ مخػـ١ َالٜـني    ،ٟأَ غت١ عؿط ًَْٝٛ ٟاَْٛٝٔ عؿطٜٔ ًَ، ٟاؾػًبِٗ سعب ٚمل تػًبِٗ زٍٚ ب نًُٗا َٔ غتني ًَْٝٛ

ؾػًبِٗ ايٝٗـٛز   ;سعب اهللٛا َٔ ٚمل ٜهْٛ ،ألِْٗ مل ٜكبشٛا سعب اهلل ;١٥ ًَٕٝٛ عطبٞ مل ٜػًبٛا إغطا٥ٌٝإىل َا
 أيٝػت إغطا٥ٌٝ زاخٌ ايبالز ايعطب١ٝ؟ ،زاخٌ بالزِٖ َِٖٚٔ زاخٌ ٚطِٓٗ، 

َٕ َََٚٔ ٚهلصا دا٤ت اآل١ٜ قاطع١ ُِ اٞيَػأيُبٛ ُٖ  ٔ٘ ٕٖ ٔسِعَب اي٤ً ُٓٛا ٜؾإ٢ َٔ آََ ُ٘ َٚاي٤ٔصٜ َ٘ ََٚضُغٜٛي ٍٖ اي٤ً َٛ عبـاض٠   (56)املا٥س٠:ََٜت
ُِ دا٤ت ٖٞ ، ػًبٛاسعب اهلل ع٢ً ٖصا ايٓشٛ يف َٛاد١ٗ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ؾًٔ َٜ ٕٜٛهْٛ َٔ ال، تعين ٚسسِٖ ُٖ

٘ٔبعباض٠ َؤنس٠  ٕٖ ٔسِعَب اي٤ً ٛ     ،أٚي٦و سعب اهللأٚ ، ؾِٗ سعب اهلل :أقبض َعٓاٖا ٜؾإ٢  ٕثـِ ٜكـٍٛ: ؾعٓـسَا ٜهْٛـ
٘ٔسعب اهلل  ٕٖ ٔسِعَب اي٤ً ُِ ٜؾإ٢ ُٖ ُِٚ ِ يف َكاَات  تعين ٚسسِٖ ُٖ َٕ نجري٠ يف ايكطإٓ ايهـطٜ ـ ا)ٚ اٞيَػـأيُبٛ  (ـي
َٕ ختكامتؿٝس اال ْ٘ؿػايؿ٤ٞ  أيٝػت ٖـٞ ايكٗـط يألعـسا٤ ايـصٜٔ تتشـسخ اآلٜـات        َا ٖٞ ايػًب١؟ اٞيَػأيُبٛ
 ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣؟ ،عِٓٗ

ٚبني ايت ٌٖٝ يألَـ١ يف َٛادٗـ١   ، يف َكاّايطبط ايؿسٜس بني قه١ٝ ٚال١ٜ اإلَاّ عًٞ ، السظ ايطبط املِٗ
 بٗا َـطفْ ٝٚذبكـني ايكًـٛب أٜهـٟا َـٔ إٔ ٜكـ      ،َٝسإ املٛادٗـ١ يف ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، َٛاد١ٗ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ 

َٔ ٔؾـٞ ٝقًٝـٛٔب٢ٗ     :ؾكـاٍ ٖٓـاى   ،أٚ تطتس بعس إمياْٗـا ، ؾتكبض ممٔ تتٛىل ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ـ  ِٜؾَتـَط٣ اي٤ـٔصٜ َطْف َٖ
ِِ َٕ ٔؾ٢ٗٝ  . (52)املا٥س٠:َُٜػاض٢ُعٛ

ـ غُت، ٙ إمياْـٟا ٚاعٝـاٟ  ؤٚاإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٖٞ ؾعاٟل عٓسَا متأل ايكًـب غـتًُ   إشٟا ؾٛال١ٜ اهلل ٚضغٛي٘ ٔ شٚك
َٔ  اإلْػإ ْؿػ٘ ٔشٚكغُتيًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أٚ ألٚيٝا٤ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣،  ايكًب َٔ إٔ ٜٓؿص إيٝ٘ أٟ شض٠ َٔ ٚال٤ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 (17) (1الدرس ) سورة املائدة ـ

أٖـٌ  َٔ يؿطٜل  ،غتشكٓ٘ أٜهٟا َٔ إٔ ٜكبض طا٥عٟا ألٌٖ ايهتاب ،َطتسٟا عٔ زٜٓ٘ؼبٌُ ٖصا ايكًب َٔ إٔ ٜكبض 
 ؾريتس بعس إمياْ٘ ناؾطٟا.  (آٍ عُطإ)ايهتاب نُا يف اآل١ٜ األخط٣ يف غٛض٠ 

ٚيف  ،بعٝسٟا عٔ ٖـصٙ اشبٛـٛض٠ ايعظُٝـ١    ٞيف َكاّ اسبؿال ع٢ً ْؿػ :١َُٗ دسٟا يف املكاَني، ٖٞ ١َُٗ دسٟاإشٟا 
 يهطب َكسض شيو اشبٛط ايعظِٝ. ْٞؿػ َكاّ ت ٌٖٝ
ـ َُٗا نرب يسِٜٗ ال ٜػاٟٚ ؾ٦ٟٝا بايٓػب١ ألبٞ بهط ٚعُط،  اٚيهٔ عًٝ٘ بهـط ٚعُـط ستـ٢ آخـط إْػـإ       ٛٚأب

ُـط ال ميهـٔ إٔ   ست٢ آخط ق١ُٝ َٔ قِٝ اإلغالّ َٚباز٥٘. أبـٛ بهـط ٚعُ  ، ست٢ آخط شض٠ َٔ ايبالز ايعطب١ٝ، عطبٞ
أْ٘ إٕ نإ ٖصا  :ٜٚتػا٤يٛا َٔ دسٜس، ايًِٗ إال إٔ ٜؿُٗٛا ِٖ َٔ دسٜس ٜٚعٝسٚا ايٓظط َٔ دسٜس ،ٜتدًٛا عِٓٗ

ٞ يأنجط َٔ تٛيٝٓـا  ُط أيٝػٛا َتٛيني ألبٞ بهط ُٚع، ؾًِ ٜٓككِٗ ٚال٤ ،ٖٛ َكسام يآل١ٜ َا ِٖ عًٝ٘ ٜٗتؿـٕٛ   ؟عًـ
ُٜ ٤ٜعًُٕٛ أطؿاهلِ ْٚػا ،يف نتبِٗ ،يف داَعاتِٗ، يف َساضغِٗ ،ب مسا٥ِٗ يف َػادسِٖ بٛا ؿـطٓ ِٖ ٚؼبـاٚيٕٛ إٔ 

 يف املػذس يف ايػٝاض٠ يف ايػٛم يف أٟ َهإ.، ُطَٔ ًٜكٛٙ يف ايٛطٜل أبا بهط ُٚع
ؾٗـِ إشٟا مل  ، ؾإٕ نإ تٛيِٝٗ ٖٛ ؾعاٟل ايتٛيٞ يًُؤَٓني ألٚي٦و املؤَٓني ايـصٜٔ قـاٍ اهلل عـِٓٗ يف ٖـصٙ اآلٜـ١     

َ     ٕٚال إَهاْٝات ؾًُاشا ال ٜهْٛٛ،  عسزٚال، ٚمل تٓككِٗ أغًش١، ٜٓككِٗ ٚال٤ ١ سـعب اهلل ؾٝػًبـٕٛ تًـو ايؿـطش
ٍ  ،ٌٖ إٔ ايكطإٓ غري قازم عٓسَا ٜكٍٛ أٚي٦و سعب اهلل ايك١ًًٝ َٔ ايٝٗٛز زاخٌ ٚطِٓٗ؟ ملاشا؟ ٕٖ   :ثِ ٜكـٛ ٜؾـإ٢

َٕ ُِ اٞيَػأيُبٛ ُٖ  ٔ٘ ملـاشا ٝأٔشيـٛا ستـ٢ أقـبشٛا ال ٜػـتٛٝعٕٛ إٔ       ملاشا مل ٜػًبٛا؟ ملاشا غًُٝٔبٛا؟ ملاشا ٝق٢ٗـطٚا؟  ؟ٔسِعَب اي٤ً
يف َٛادٗــ١ إغــطا٥ٌٝ إال  أقــبشٛا ال ٜػــتٛٝعٕٛ إٔ ٜػــتدسَٛا، ٜػــتدسَٛا يف َٛادٗــ١ إغــطا٥ٌٝ إال اسبذــاض٠

  اسبذاض٠؟
ٕ ايكطإٓ غري قازم. إشٟا اشبًٌ َٔ آخـط اآلٜـ١   إ :ِٖ اٜكٛيٛ ٚملال. ؟ ٌٖ إٔ ايكطإٓ غري قازم ؾُٔ أٜٔ اشبًٌ؟

َٔ ُٓٛا َٚاي٤ٔصٜ ُٖأْتِ قطؾتُٖٛا إىل آخطٜٔ إىل آخطٜٔ ِٖ ََ آََ ـ ع٢ٔ  ؾهٝــ ميهـٔ   ، ٛا أَـاّ أقًٝـ١ َـٔ ايٝٗـٛز    َُ
  ؟أعت٢ ق٠ٛ ٜٗٛز١ٜ يف تاضٜذ ايٝٗٛز ِٖ ٜٗٛز يف تاضٜذ ايٝٗٛز ٢عتأِٗ إٔ ٜٗعَٛا ٥ألٚيٝا
، عٓسَا دعٌ أبا بهط قا٥سٟا يف غع٠ٚ خٝرب ٖٚٛ ؼباقط خٝرب ؾطد  َٓٗعَٟا (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٕ ضغٍٛ اهلل ن 

 ٕ األ١َ حباد١ إىلإ :يٝكٍٛ (سََأِض) نإ ٖٚٛ  عًٞ ثِ يف ايّٝٛ ايجايح، ؾطد  َٓٗعَٟا ُطثِ يف ايّٝٛ ايجاْٞ ُع
ٚإٕ نٓـا ْعتكـس إٔ     احباد١ إٔ ْتٛىل عًٝ٘عبٔ ؾٓشٔ ، أْ٘ ال ٜٓؿ  ؾٝ٘ تعتكس قس ست٢ ٚإٕ نإ يف َكاّ عًٞ
 .ؽبطز بػٝؿ٘ ؾٝكاتٌ ٔي اعًٝ٘

ٞ أمل ٜهْٛٛ، ال ٜبكط َٛن  قسَٝ٘ عٓسَا نإ أضَس ؾعٓـسَا قـاٍ ضغـٍٛ اهلل     ؟ا ٜطٕٚ ب ِْٗ ال ؼبتادٕٛ إىل عًـ
 ايـيت  ٗاْؿػـ اآلٜـ١   ))ألعٛنٓي ايطا١ٜ غسٟا ضداٟل ؼبب اهلل ٚضغٛي٘ ٚؼبب٘ اهلل ٚضغٛي٘(( :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)

ُ٘ :قايت ُٜٔشٗبَْٛ َٚ ِِ ُٗ ُٜٔشٗب  ٣ّ ِٛ ُ٘ ٔبٜك َِٛف َٜٞ ٔتٞ اي٤ً  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٜهع٘ ضغٍٛ اهلل ْ٘ؿػاملٓٛل  (54)املا٥س٠:ٜؾَػ
ٜؿـتض اهلل   ،اضاض غـري ؾـطٓ  نـطٓ  ،))ألعٛني ايطا١ٜ غسٟا ضداٟل ؼبب اهلل ٚضغٛي٘ ٚؼبب٘ اهلل ٚضغٛي٘ : ع٢ً عًٞ

 ع٢ً ٜسٜ٘((. 
ألْـ٘ إشا نـإ قـس     ;أِْٗ غٝظًٕٛ َٓٗعَني أَاّ ايٝٗٛزِٖ ؤؾًٝؿِٗ أٚيٝا، ُط ضد  َٓٗعَٟاُع، بهط ضد  َٓٗعَٟا أبٛ

ُٝعّ ايهباض ُٖ  ُـط. ألٕ أٟ ٚاسٕس َِٓٗ ٜط٣ ب ْ٘ يٝؼ يف َكاّ أبـٞ بهـط ٚعُ   ٗعّ ايكػاضَٔ ػبعًِْٛٗ قس٠ٚ هلِ ؾػ
ُٖعّؾ شٟاإ ؟أيٝؼ نصيو ُُٖٚع،  بٛ بهط قس  ِ عّ ُط قس  ُٖ ، ٕٛٚغـٝٗعَ  ؾباألٚىل إٔ ٜٗعَٛا ٖـ عَـٛا ٖـِ ٖٚـعّ    يكـس 

عًـِٝٗ يف تـاضٜذ ٖـصٙ    سكـًت  ٖـعا٥ِ  ٚنِ ، ٚأَاّ املػٍٛ، أٚيٝاؤِٖ َٔ بعسِٖ اآلٕ أَاّ ايٝٗٛز ٚأَاّ ايكًٝبٝني
 األ١َ.  

ؾًُاشا مل ٜهْٛٛا سـعب   ،س٠سز ٚال ُعِٖ ٜتٛيِْٛٗ إىل ايٓداع، ٚال َع ،ُطألبٞ بهط ُٚع ال ٚال٤إشٟا َاشا ٜٓككِٗ؟ 
ٚغٝع١ عًٝـ٘،  ، نبري٠ عًٝ٘، أنرب َٔ َكاغ٘ ٖٞٚ، يًٝبػٖٛا أبا بهط عًٞ ألِْٗ عٓسَا قطؾٛا ٖصٙ اآل١ٜ عٔ اهلل؟

 . تط٣ أبا بهط بهًَ٘ا عاز ، تػٛٝ٘ ط١ًٜٛأنُاَٗا 
ُُٛاِٖ عٓسَا قطؾٖٛا إىل شيو  ٖـِ  ، َؿه١ً خٛـري٠ ُط ٕ َؿه١ً أبٞ بهط ُٚعإ :عٔ اسبٌ ؾًٗصا قًٓا غابكٟاِٖ  ع
اسبـٌ ٖٓـا    ،ٚضا٤ ايع٢ُ عٔ اسبٌطا١َ.  ٖصٙ أيٝػت طا١َ؟، ِٖ ٚضا٤ ايع٢ُ عٔ اسبٌٚ، ٚضا٤ َا ٚقًت إيٝ٘ األ١َ
 ٚال ٜعطف سٌ املؿه١ً.، ال ٜعطف غبب املؿه١ً، ُط ال ٜط٣ ساٟليهٔ َٔ ٜتٛيٞ أبا بهط ُٚع
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، ِْٗ َٔ ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا سـعب اهلل أل عٔ أٚي٦وهلصا قًٓا بايٓػب١ يًؿٝع١ ِٖ عًِٝٗ َٔ ٜتبٕٓٛ ايعٌُ بعٝسٟا 
ُط ع٢ً دٓب، ؾٓسخٌ إىل آٜات ايكطإٓ يٝؼ يسٜٓا عٛا٥ل َٔ ٖصا ايٓٛع، عبٔ ال عبٌُ أبا بهط ع٢ً دٓب ُٚع عبٔ
ٕ عًـ٢ أبـٞ   ٛٚعبـٔ ضبـاؾظ   ،ًٗا نصا ٚن١ًُ نصاٝنِْط ن١ًُ َٓ٘ ت تٞ يف عًٞ ٚضغٍٛ اهلل، آ١ٜ نصا ٚآ١ٜ نصا نًٗاِْط

ذ بٌ ػبب عًٝٓا يف ٖصا ايعكط بايصات إٔ ْطٚغ  اؾٓشٔ أقطب إىل إٔ ْتٛىل عًٝ٘، عبٔ ال ْتٛالِٖ، بهط ٚعُط
ُْ  ٞٚيإلَاّ عً (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم ) ٚيطغٛي٘تعاىل دسٟا دسٟا ٚال٤ْا هلل  ٚستـ٢ ْهـٕٛ   ، ٔ أْؿػٓاشٚكست٢ 

ـ إشا نٓا ال ْجل باهلل إشٟا  دسٜطٜٔ ب ٕ ْهٕٛ سعب اهلل ٚغٓهٕٛ سعب اهلل ؾعاٟل. إال إٔ ٓـا  ٥َعٓـ٢ ٚال  ،اْكشض ٚال٤ْ
 ايؿٝع١يٝهٕٛ ، ْكسم َا ٚعس ب٘، ْٚجل مبا ٚعس ب٘ ،ْػري ع٢ً ٖسٜ٘، ْجل باهلل، اهلل َ َٓؿسٜٔ ، ْهٕٛ َ  اهلل

 .نئ ب ٕ ٜهْٛٛا ِٖ ايػايبٜازبسٜطِٖ 
ٟا مبـٛقؿِٗ ايعـايٞ َـٔ بـني     بني ايعطب مجٝعَٔ  ٜٔأيٝػٛا ِٖ َتُٝع، إشا نإ ايؿٝع١ اإلَا١َٝ نُا ْطاِٖ اآلٕؾ

ٞ   ايعطب يف إٜطإ ٚيف دٓٛب يبٓإ؟ أيٝػٛا ِٖ ضاؾعني ضؤٚغِٗ َٔ بني ايعطب؟  َٔ يسِٜٗ ٚال١ٜ اإلَـاّ عًـ
ٖٛ  - ؾُٝا ْعتكس - ٚألٌٖ ايبٝت ألٕ ٚال٤ْا يإلَاّ عًٞ ;ٔ ب ٕ ْهٕٛ أعظِ ق٠ٛ َِٜٓٗٚغٓهٕٛ عبٔ ايعٜس١ٜ دسٜط

ٞ ؾتًو ؾكط ؾصض٠ َٔ ؾصاضت ٚال١ٜ اإلَاّ عًٞ  ،ِٚال٥ِٗ ِٖ هلأنجط إػباب١ٝ َٔ   ،أعٛتِٗ ٖصا املكاّ ايعـاي
 أقبشٛا يف ٖصا املكاّ.  اٝ٘ٚتٛيٛا عً (ٚٚاسس نصا ،ٚاسس نصا)ُط َٔ ؾٛم دٓٛبِٗ بهط ُٚع ٞ بب أيكٛاعٓسَا ٚ

ٔٓـٚايٗػٓ َُٜذ ٔٓ، َٔ سسٜح َجٌ ٖصا ٞ ايٖٛابٞ  األَـ١ نًـٗا ٚال ٜتدًـ٢ عـٔ أبـٞ بهـط       ٖٚٛ َػتعس إٔ تتشِٛ ، َُٜذ
ٚأْـو ذبـب املؿـه١ً ْؿػـٗا: إٔ     ، ؾ ْت تؿٗس ع٢ً أْو تعٝـ املؿه١ً ٚتع٢ُ عٔ سٌ املؿـه١ً إشٟا ْكٍٛ: ُط. ُٚع

ٍْ إشا نٓت تعتكس إٔ ،تتشِٛ ٖصٙ األ١َ ٚال تتد٢ً عِٓٗ غري سكٝكٞ ؾاضد  أْـت   َا ٜكسض َٔ َجٌ ٖصا ايكٍٛ قٛ
ُٓٛاإٕ نإ ، اْظط َا ايصٟ ٜٓككو، إىل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاضد  إىل ٚاقعو أْت َٔ آََ ُـط أٚ  ِٖ أبٛ بهط ُٚع َٚاي٤ٔصٜ

، ٓككـو عـٓس٠  ٜٚأْت ال ٜٓككو عسز ٚال  اتٛىل عًْٝ٘ايكشاب١ نُا تكٍٛ ؾ ْت تتٛالِٖ ٚتٗتـ بٛال٥ِٗ أنجط مما 
ـ   - َٔ ٚد١ٗ ْظـطى  -َ  ايكطإٓ  ِِٖ َٔ ٜٓػذِ سهُٗ، ِٛدب طاعتَٗٚٔ ؼبهُو ِٖ َٔ ُت  ٕٛإشٟا ؾًُـاشا ال تهْٛ

 ٜعرتؾٕٛ ب٘ إطالقٟا.  ٕٖٓاى خًٌ ٚانض ِٖ ال ٜهازٚ، ِْٗ غري دسٜطٜٔ ب ٕ ٜهْٛٛا سعب اهللؾعاٟل أل ؟سعب اهلل
ِ س َعِٗ إشا تٖٛسأٚ ْؿهط ب ٕ باإلَهإ إٔ ْتٖٛس، ؾُٔ اسبُاق١ إٔ ْطتبط بِٗ ـ   سْا َعِٗ ؾٗـ س ٜطٜـسٕٚ إٔ ْتٖٛس

ٟٓ ٞ  َٔ أٚيٝـا٤ ، ٚاسٕس َٔ أٌٖ ايبٝت أٚ َٔ ؾٝع١ أٌٖ ايبٝت َعِٗ ذبت ضاٜتِٗ، ِٖ ئ ٜكبًٛا أ يًٝتؿـٛا    عًـ
ُٝ ;سٛي٘ ، ٚنُا عًُٛا حبػـٔ ْكـط اهلل  ، اشبُٝين ْؿػ٘نُا عًُٛا ب، ٘ ب ْ٘ ضاؾهٞ خبٝحٛاَدألْ٘ عٓسَا ٜكعس غ

ٚمل ٜتهًُٛا عٔ عباؽ املٛغٟٛ ٚال عٔ سػٔ ْكـط   ،ٔ سعب اهلل به١ًُال ٜتهًُٕٛ ع، ٚنُا عًُٛا حبعب اهلل بهً٘
 (ضٚاؾض خبـاخ )ألِْٗ  ;مل ٜتهًُٛا عِٓٗ به١ًُ، اهلل ٚال عٔ أٚي٦و ايصٜٔ قازٚا شيو اسبعب ايصٟ ٖٛ سعب اهلل

 . عُٛاس ذبت ضاٜتِٗ عبٔ غٓسخٌ يف املؿه١ً ٚغٓع٢ُ نُا ٓـتٛٓسيؾ ٕ ْتذ٘ عبٔ عبِٖٛ 
ٕ ٚثكـٛا بـاهلل    إنئ ب ٕ ٜهْٛٛا ِٖ سـعب اهلل ايػـايب  ٜٚخاق١ ايعٜس١ٜ ِٖ ؾعاٟل َٔ ٜهْٕٛٛ دسٜطإشٟا ؾايؿٝع١ 

 .  ٚيإلَاّ عًٞ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٚيطغٛي٘ ِٖ هلل٤ٚععظٚا ٚال
ٕ     ٚادعًٓا َـٔ دٓـسى  ، ٚادعًٓا َٔ سعبو ؾإٕ سعبو ِٖ ايػايبٕٛ، ايًِٗ ٚؾكٓا ٖٚـِ   ،ؾـإٕ دٓـسى ٖـِ املؿًشـٛ
 املٓكٛضٕٚ.

 .ِقسم اهلل ايعظٝٚ
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