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 محٔ ايطسِٝبػِ اهلل ايط
 .ايًِٗ صٌ ٚغًِ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ايڀاٖطٜٔ

٘ٴ    :ٚتعاىل غبشاْ٘ قٍٛ اهلل إىلٚصًٓا  (غٛض٠ املا٥س٠) يفمل ْػتهٌُ اٯٜات  مٔ بعسٴ ٘ٴ ٚٳضٳغٴـٛيڂ ِٴ ايًډـ ُٳا ٚٳيٹٝټهڂ إڇْٻ
ٕٳ ايعٻنځا٠ځ  ٜٴ٪ٵتٴٛ ٕٳ ايصٻ٠٬ځ ٚٳ ُٴٛ ٜٴكٹٝ ٔٳ  ٓٴٛا ايډصٹٜ ٔٳ آَٳ ٕٳٚٳايډصٹٜ ِٵ ضٳانٹعٴٛ ٖٴ  .(55)املا٥س٠:ٚٳ

ٚ  سٍٛ اٯ١ٜ أٜضاڄ. (اهلل قُس سػني ؾضٌ)اٯ١ٜ ٚشنطْا أٜضاڄ مما شنطٙ ايػٝس ٖصٙ قس ؼسثٓا سٍٛ   ٚقس ٜبـس
 قس ٜبسٚ يًبعض أٜضاڄ تػا٩ٍ َٔ ْٛع آخط. ٚأ، هٌُغتٴايًهجري َٓا بإٔ املٛضٛع قس 

أظٖـ٢ َٓـ٘، ٫ٚ أنجـط     يف ٖصٙ ايـسْٝا عصـطٷ   ْعًِ بأْ٘ َطٻصط ٫ عٖصا اي، بإٔ ٖصا ايعَٔ :ٚايصٟ أضٜس إٔ أقٍٛ
ٚبؿـهٌ أٚغـع    اْتؿاض نجري ع٢ً ْڀام ٚاغع،بٚبؿهٌ زقٝل، ٚ، ض٬ٍ بؿهٌ ضٖٝب ،تض٬ًٝڄ ٚض٫٬ڄ مما وسخ ؾٝ٘

ايض٬ٍ ٜٓتؿط يف ٖصٙ ايسْٝا َٔ أقصـاٖا إىل أقصـاٖا يف    ،ا يف أٟ ظَٔ َٔ ا٭ظ١َٓ املاض١ٝضمبْتؿاض ايض٬ٍ أَ 
 ـ ايضاٍ يف ايعصٛض املاضـ١ٝ ٫ قأٚ املٛ ايه١ًُ املض١ً بُٝٓا ناْت ايه١ًُ ايباط١ً ،ٚيف غاع١ ٚاسس٠ ٠ع١ ٚاسسؿ

 .يف أؾٗط ست٢ تصٌ َٔ أقص٢ اؾعٜط٠ إىل أقص٢ اؾعٜط٠ تٓتؿط يف َٓڀك١ ناؾعٜط٠ ايعطب١ٝ إ٫چ
ٍ يف ٖصا ، عٓسَا تصٌ ٫ تصٌ إىل نٌ بٝت ،ٚعٓسَا تصٌ ٫ تصٌ إىل نٌ قط١ٜ ٌ  ،ايعَٔ ٜصٌ ايضـ٬ ، ايتضـًٝ

ـ  ، ٚيف ؿع١ ٚاسـس٠ ، نٌ بٝت - تكطٜباڄ -ايتعٜٝـ إىل زاخٌ ، اـساع ستـ٢ إىل زاخـٌ املػـادس    ، ١ٚبػـطع١ ٖا٥ً
 ظَٔ ضٖٝب دساڄ.، أْؿػٗا

ايٛسٝـس٠ يف ٖـصٙ ايـسْٝا    ضمبا مٔ ايڀا٥ؿ١  ،ٖصا ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜععذٓا دساڄ (ايعٜس١ٜ)ْعٛز إىل أْؿػٓا مٔ 
َا ْتًكاٙ يٝؼ عًـ٢   ٭ٕ نٌ ;يًتضًٌٝ بؿهٌ ضٖٝب دساڄ أنجط َٔ غريٖا ١ضايڀا٥ؿ١ املعطٻ، ايطٖٝب ٚيف ٖصا ايعصط

 أيٝؼ نصيو؟ ،جكؿٕٛ ع٢ً أٜسٜٓاتست٢ أبٓا٤ْا يف َساضغٓا ٫ ٜ ،أٜسٜٓا
ايصـشٝؿ١ ايـ     ،يـٝؼ َـٔ زاخًٓـا   أٜضاڄ ايصٟ ْطاٙ أٚ ايه٬ّ ايصٛت أٚ املٛقـ  ،ايصٛت ايصٟ ْػُع٘ يٝؼ َٓا

ـ    ،ٖسا٠ ًْتعّ بِٗيٓا يٝؼ يٓا أع٬ّ ٚاضش١، يٝؼ  ،ٖا يٝػت َٔ زاخًٓا٩ْكط ٖـٞ ايـ     ١يٝؼ يٓـا َـساضؽ قا٥ُ
، يف زاخٌ بٝٛتٓا ،يف زاخًٓاَا ٜسٚض  ؾهٌ، نٕٛ يف أٚغاط فتُعٓا، يٝؼ يسٜٓا ؾ٤ٞتتٛىل إخطاز َطؾسٜٔ ٜتشطٻ

  ع٢ً أٜسٜٓا.ٖٛ يٝؼ َٓا ٫ٚ ،يف زاخٌ غاستٓا، يف زاخٌ َػادسْا، يف زاخٌ َساضغٓا
ْ شيو  ;ٕ ٜػتكبٌ َٔ نٌ اؾٗاتاثٓاأٚ  (1)(أضٌٜ) َٓا ي٘ نٌ ٚاسسٺ ‟نيشٹتٸؿځَٴˮ ْ٘ؿػٚمٔ يف ايٛقت  ـ ٜعـ  بأ ا ٓ

ظاٍ يـسٜٗا   َـا ، خـط٣ يـسٜٗا ضـٛاب    أطٛا٥ـ ، ١ٝ ايهبري٠ يًتضًٌٝ يف ٖصا ايعَٔشضاي، ْهٕٛ مٔ ايضش١ٝقس 
َٓـاٖذِٗ يف املـساضؽ    ،ٔ زاخًِٗٚغا٥ٌ إع٬َِٗ َٹ ،ايهرب٣ أٚ ايعًٝا يسِٜٗ عامل ميجٌ َطدعٝتِٗ، ١ٓضٛاب  َعٝٻ

ِ  ،ٖٞ ع٢ً أغاؽ َصٖبِٗ ٚعكا٥سِٖ ٚتاضىِٗ ِ   ، ايصشٝؿ١ ٖٞ َٔ زاخًـٗ ٕ ٖـِ  ٚاملطؾـس  ،ايػـًڀ١ ٖـٞ غـًڀتٗ
شٖـب إىل أٟ  ايهـٔ مـٔ ايعٜسٜـ١ َـاشا  ًـو؟       أيٝؼ نصيو؟ ،املهاتب مم٠٤ًٛ بهتبِٗ، اب ِٖ ََِِٓٗٓٗ، ايهڂتٸ

% نتـب  99َٔ ايهتب اي  أَاَـو نًـٗا    %1نِ ػس؟ ضمبا أقٌ َٔ  ٠َٔ املهتبات يف صٓعا٤ أٚ ست٢ يف صعس َهتب١
، يٝػـت ظٜسٜـ١   % َٓٗا نتـبٷ 99 أزخٌ ػس عطٜض١ط١ًٜٛ َهتبات  ؟أيٝؼ ٖصا مما ْطاٙ ،خط٣ َٔ نتب اٯخطٜٔأ

ٛابت زاخـٌ أْؿػـٓا تكٝٓـا َـٔ أٟ     ٫ٚ ث تػٛز يف ايػاس١،ٖٞ اي  ٖٞ متجٌ ثكاؾتٓا ٫ ثكاؾ١  ،يٝؼ يسٜٓا ؾ٤ٞ
 .ض٬ٍ ٜأتٞ َٔ ٖٓا أٚ َٔ ٖٓا أٚ َٔ ٖٓاى

ع٢ً ض٬ٍ ؾُٝا بني أٜسِٜٗ  ِٖ خط٣ ي٫ٛ أَِْٗٔ ايڀٛا٥ـ ا٭ ايهجريأٚ خط٣ ايڀٛا٥ـ ا٭َٔ ي٫ٛ إٔ اٯخطٜٔ 
ٜٴؿعٻٌٕ َا بني ٭ ;ٍض٬ ي٫ٛ إٔ َا بني أٜسِٜٗ ًض٬ٍيناْٛا ضش١ٝ  اُٳيځٚ ،ضٛا يًتضًٌٝا تعطٻُٳيځ أيـٝؼ   ،أٜسِٜٗ ٖٛ 

ٜٴؿعٻٌنصيو ، ٖٛ ايصٟ ٜطؾع يف املػذس، ٖٛ ايصٟ ٜسضؽ يف املسضغـ١ ، ٖٛ ايصٟ ميٮ املهتبات ،؟ تطاثِٗ ٖٛ ايصٟ 
ٜٴ ٜٴ ١عٔ قضاٜا إغ٬َٝ هتب يف ايصشٝؿ١ إشا نإ ٖٓاى صؿشاتٖٛ ايصٟ  ٖـٛ ايـصٟ   ، ٖٛ يف ايصشٝؿ١ هتبٖٛ ايصٟ 

أصبشٛا عًـ٢ َـا ٖـِ     اُٳيځٚ ،ضٛا يًتضًٌٝ ٚاٱض٬ٍتعطٻ اُٳيځى ي٫ٛ أْ٘ َٔ أصً٘ ٫ ٜكّٛ ع٢ً أغؼ صشٝش١ ٜتشطٻ
ٜٚجكؿٕٛ أْؿػـِٗ  ، ٪َٕٓٛ بٜ٘ٚ ْ٘عتكسٜٚا ُٳ٫ ٜٓكصِٗ ؾ٤ٞ بايٓػب١ يٹ ِٖ أغاغاڄ ،ٜٓكصِٗ ؾ٤ٞ ٫ ِ٭ْٗ ;عًٝ٘

 ؟ ٫.ٌٖ ٜٓكصِٗ ؾ٤ٞ ،اب٘ إغ٬َٝٽ
ٔ ْـط٣  مٔ َٳ، ايعٜس١ٜ يف ٖصا ايعَٔ ايطٖٝب قس ْهٕٛ مٔ ايضش١ٝ ايهرب٣ يًتضًٌٝأ٫ ٜع  ٖصا بأْٓا مٔ 

 

 



 (3) (3سورة املائدة ـ الدرس )

ٖٚصا أصـبض ٫   (عؿطٟ اثٓا)أصبض ٖٚصا  ،ٖٚابٞ ٖصا، ايڀا٥ؿ١ٖصٙ أبٓا٤ ، أبٓا٤ْا ٖصا ٜػري نصا ٖٚصا ٜػري نصا
بأْٓا مـٔ عادـ١   أ٫ ٜع  ٖصا ، دٕٛ ع٢ً مٛ آخطتدطٻْٚط٣ أبٓا٤ْا َٔ زاخٌ َساضغٓا ٜٳ ٖٚصا أصبض...  ،زٜ 

، عادـ١ إىل َعٜـس َـٔ املعطؾـ١ بايجٛابـت ايـ  ْكــ عًٝٗـا        ، عاد١ إىل َعٜس َٔ املعطؾـ١  ،إىل ؾِٗ ،ىل ٚعٞا
، أٚ ٫ ُٜٗٓا أَط زٜٓٓا ٫ ُٜٗٓـا  ،و إٔ تصبض ضش١ٝ يًض٫ٍ٬ ُٜٗټ ،عٓٝٓا أْؿػٓاتأْ٘ ٫  ٚأ، ى ع٢ً أغاغٗاْٚتشطٻ
 ؟يني أَاّ اهللٚ٪يػٓا َػ

أنـرب َـٔ    ،ي١ٝ عًـ٢ أٟ طا٥ؿـ١ أخـط٣   ٚ٪ي١ٝ ع٢ً ايعٜس١ٜ تبسٚ أنرب َٔ املػـ ٚ٪ؼسثٓا يف ن٬ّ غابل بإٔ املػٚ
ٔ ٚمٔ ، مٔ أٌٖ اؿل :ْكٍٛ ْ٘ؿػْٓا يف ايٛقت ٭ ;خط٣أطا٥ؿ١ أٟ ي١ٝ ع٢ً ٚ٪املػ  ٨بـني أٜـسٜٓا َبـاز    ايـصٜ

ؾـٓشٔ أٖـٌ   ، هلل بٗـا اْـسٜٔ   ١مٌُ عكا٥س باطًض يف تاضىٓا إىل إٔ مل ْتعطٻ ،بؿهٌ صافٺ ْٚكٞ ٘ٚقُٝاٱغ٬ّ 
٘ ٚ٪ؾأْت أْت املػ اڄشإ ;اؿل إٔ تعًـٞ صـٛت٘، إٔ تٛغـع زا٥طتـ٘ يف ٖـصٙ      ، ٍ ا٭ٍٚ عٔ ٖصا اؿل إٔ تعًٞ نًُتـ

 ا٭ضض.
ْػـُع  إٔ  ٫ ْطٜـس ، أضـٝل ايٓـاؽ صـسضاڄ    - تكطٜبـاڄ  - ٚ ٚأقصط ايٓاؽ ْعط٠ ،ثِ َع ٖصا ْبسٚ أنجط ايٓاؽ ٬ًَڄ

ٞ  ،خـ٬  ˮ :قًٓـا  اڄث٬ث َطتني عًٞ بٔ أبٞ طايبخ أسسْا عٔ َت٢ َا ؼسٸ، ْطٜس إٔ ْؿِٗ نجرياڄ٫ ، نجرياڄ  ‟ٜهؿـ

ٞ )يٝتٓا قًٓا: ٚ٪ي١ٝ ٚإؾعاضْا مبػٚ٪إشا ؼسخ عٔ قضاٜا املػ (ٜهؿٞ) :ؼسخ عٔ أٌٖ ايبٝت قًٓا َت٢ ًَـٌ   (ٜهؿـ
 ٚضٝل أؾل.

سٝاْاڄ ست٢ زاخـٌ َساضغـٓا ايعًُٝـ١    أُعٛا َا ٖٛ سسٜح عٔ َعتكساتِٗ؟ ٕ ٜػأميًٕٛ َٔ  أيػٓا ْط٣ اٯخطٜٔ ٫
ٌٸ أْت أٍٚ َـٔ تٳ  ‟ٜهؿٞ، ٜا أخٞ ،خ٬ ˮ :ْػُع إٔ يف زاخًٗا َٔ ٜكٍٛ ٫١ تعاٍ ْاؾ٦عُطٖا اي  ٖصٙ  ْـت  أٚ ُـ
ٜٴَٳ ـ َطؾساڄ يًٓـاؽ  ، َطؾساڄ يًُذتُع، از َٓو إٔ ؽطز زاع١ٝ يٮ١َطٳٔ  ـ  ؾ ٌ إشا نٓـت أٍٚ َٳ ـ ، ٔ ميـ ٔ ٜكـٍٛ:  أٍٚ َٳ
ـ ْأ٫ ٜع  ٖصا بأ ،َجًُا قًت أْت (ٜهؿٞ) ؾًٔ تتشسخ َع اٯخطٜٔ ست٢ ٜكٛيٛا: (ٜهؿٞ) ْٴ  آ ض أنجـط  تٸؿځـ هـب إٔ 

ـ    ِٖٔ ؼت أقساّ َٳ ٔهٕٛ ؼت أقساّ َٳْست٢ ٫  ;ؿِٗ أنجطْٚإٔ  ـ ِٖ ؼـت أقـساّ َٳ اهلل عًـِٝٗ ايصيـ١    بٳطٳٔ ضٳ
 ؟ض يعكٛب١ اهلل يف ايسْٝا قبٌ اٯخط٠ست٢ ٫ ْتعطٻ، بػضب َٔ اهلل ٤ْبٛٚاملػه١ٓ، ست٢ ٫ 

ؾا٤ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ْسخٌ اؾ١ٓ،  يهٔ إٕ أش٤٫ْعٝـ َػتضعؿني ؾع٬ڄ  ٔم :ٚغري صشٝض غري صشٝض إٔ تكٍٛ
ـ   ،اڄصشٝشٖصا يٝؼ  ْٚط٣ اٯخطٜٔ ِٖٚ يف قعط دِٗٓ، ْٚعٝـ أععا٤، ْٚعٝـ غعسا٤ ٔ تعُـٌ  إشا مل تهٔ أْـت َٳ

ِٳ أځدٵطٴ ايڃعٳاَٹًٹنيٳ:اؾ١ٓ ٖٞ نُا قاٍ اهلل ٭ٕ ;ٖٓا يف ايسْٝا  فطز خساع ؾك  نازع أْؿػٓا. (136)آٍ عُطإ:ٚٳْٹعٵ
ِٵٚيڃ (1)عڇٓٳًڃإشاڄ ؾځ ٚ  ،ٚيٓشاٍٚ إٔ ْػُع أنجط ٓؿٗ  ،َٓـو ػـُع أسٝاْـاڄ بػـري إضاز٠    تٚيهٔ َٔ أٜٔ؟ مٔ ْػُع نـجرياڄ 

تػُع ست٢ ع٢ً غـري إضاز٠ َٓـو ٚتؿـاٖس     ايسْٝا؟ٖصٙ يف  اڄأيٝؼ ايه٬ّ نجري ؟اڄأيٝؼ ايه٬ّ يف ٖصٙ ايسْٝا نجري
ـ  ، تػُع ضغُاڄ عٓو، ضغُاڄ عٓو ٕ َٝ)ـٚتؿاٖس ضغُاڄ عٓو، أْت متؿٞ يف ايؿاضع ٚشيـو اي يف اؾـاَع ؾٝـ٘    (هطؾـٛ
ـ ى ٚضا٤ى ؟ ٜتشـطٻ أيٝؼ نـصيو  ،تػُع ن٬َ٘ ضغُاڄ عٓوٚؾتُؿٞ أْت يف ايػٛم  ،ٜتشسخ ٌإْػإ َض  ١(عطبٝـ)ب

، ٖـا ضغُـاڄ عٓـو   ٩قڀع١ نتـاب تكط ، تًتؿت إىل ا٭ضض تط٣ قڀع١ صشٝؿ١، ا٭ؾطط١ أٚ غٝاض٠ ؾتػُع ضغُاڄ عٓو
عض ا٭ؾـٝا٤ ضغُـاڄ   ض يـب ٜصبض اٱْػإ ٜتعطٻأيٝؼ نصيو؟ ست٢  ،ٖا ضغُاڄ عٓو٩تكط ات٫ؾـت ٖٓا أٚ ٖٓاى ١تـ٫ؾ

 .عٓ٘ عٓ٘ ؾٝضٌ ضغُاڄ
نـٌ ؾـ٤ٞ   ، ٜع  بإٔ ْػُع َٔ ٖٓا ْٚػُع َـٔ ٖٓـاى   ٫، ٚاسس٠ ْػُع َٔ قٓا٠، ض ْػُع أنجطعٓسَا ْكٍٛ: ْؿتٸ

صلى اهلل عليه )ؾايعَٔ بهً٘ ٚاملطس١ً بهًٗا ٖٞ ْؿػٗا َا مساٙ ايطغٍٛ  اڄإش ،ساصٌ َٔ ٖٓا ٖٚٓاى ٖٚٛ ايصٟ عاْٝٓا َٓ٘
 َـا  نـاؾطاڄ((  ٜصبض ايطدٌ َ٪َٓاڄ ٚميػـٞ نـاؾطاڄ، ٚميػـٞ َ٪َٓـاڄ ٜٚصـبض      ِـنكڀع ايًٌٝ املعً ؾنتٷ)) :(وعلى آله وسلم
، ٚتػـري عٓـس شاى   ،ٚتـصٖب إىل شاى ، ٚتػُع ٖصا، ؾتٓعط ٖصا (إٔ تتجكـ أنجط) :ٌٖ املدطز نُا ٜكاٍ املدطز؟

ـ  ٜٚهٕٛ يسٜو ،١ع ثكاؾتو ع٢ً أغاؽ إٔ ٜهٕٛ يسٜو َعطؾتٛغٿ :ؾٝكاٍ ;ٚتٓعط عٓس ٖصا، ٚتطدع إىل ٖصا  ،١ض٩ٜ
 ٫. ٌٖ ٖصا ٖٛ اؿٌ؟ ،ايكبٌٝٚن٬ّ َٔ ٖصا ، ، ٚتڀٛض َعًَٛاتو٠ٚإٔ ٜهٕٛ يسٜو خرب

ؾتصـبض يـسٜو    ;٠ٚاسـس  ٠ٚتجكـ ْؿػو أ٫ٚڄ َـٔ قٓـا   ٠غٝهٕٛ ٖصا َؿٝساڄ َت٢ َا بسأت متؿٞ يف ططٜل ٚاسس
، يف ٖصٙ ايسْٝا ْڀًلٵا، ثِ سٝٓٗا ١َعاٜري صشٝش، ١َكاٜٝؼ صشٝش ،صبض يسٜو ض١ٜ٩ صشٝش١ت، ١ثٛابت صشٝش

ٟٻا ػُع ٚيٛ نٌ قٓٛات ايعامل ٖصا تػُعٗا أٚ قڀات اٱشاعات نًٗا ؾُٝا بعـس غـتؿٝسى ؾعـ٬ڄ خـرب٠     ت، ؾ٤ٞ قطأ أ
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ٕ ٭ -إط٬قـاڄ   -طضـ١  سٝٓٗـا ٫ تهـٕٛ عٴ  ، غرت٣ نِ ؾٝٗا َا ٜؿٗس بصش١ َا أْت عًٝ٘، ١غرت٣ نِ ٖٞ ضاي، ٚبصري٠
 تضٌ. 

ٛ     ؾنتٷبأْ٘ غٝأتٞ بعسٙ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )بعس إٔ أخرب ايطغٍٛ  ٖـٌ   ،نكڀع ايًٌٝ املعًـِ عًـ٢ ٖـصا ايٓشـ
ٜٴ َٔغهت؟ ٖٛ  ـ بٳٖٛ سطٜص ع٢ً ٖصٙ ا٭١َ إٔ ٜطؾسٖا إٔ  ٘    صٿ ٚاملـطض ٜٓٗـو    ،طٖا ستـ٢ ٚإٕ نـإ يف آخـط أٜاَـ
  . ٜعاٍ وٌُ سطصاڄ ع٢ً ٖسا١ٜ أَت٫٘ٚاملٛت ٜسب يف أعضا٥٘،  ،دػُ٘

ٚأ٫ٚڄ ْعطف َـا ٖـٞ    َٚٔ خ٬ٍ ايكطإٓ أٜضاڄ، ٖصٙ ايكٓا٠ غٓعطف َا ٖٞ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايطغٍٛ  َٔ خ٬ٍ
ٕٳ   :٣اهلل قاٍ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٜتشسخ عٓ٘ بأْ٘ ٖس، ٖصٙ ايكٓا٠ اي  ْعڀٝٗا أ١ُٖٝ نرب٣ أ٫ٚڄ ٖٳصٳا ايڃكڂـطٵآ ٕٻ  إڇ

ّٴ ٛٳ ٞٳ أځقڃ ٖٹ ٗٵسٹٟ يٹًډتٹٞ  ٘ٹ  (185)ايبكط٣:٠ٶ يٹًٓٻاؽڇٖٴسٳ (9:غطا٤)اٱٜٳ ٗٵسٹٟ بٹ ٌٳ ايػٻ٬ځٜٳ ٘ٴ غٴبٴ ٛٳاْٳ ٔڇ اتٻبٳعٳ ضڇضٵ ٘ٴ َٳ  (٠16:)املا٥سّڇايًډ
ايػـ٬ّ   ،ايػ٬ّ َـٔ ايعـاض   ،ايػ٬ّ َٔ اـعٟ ،ايػ٬ّ َٔ اهل٬ى ،ض٬ٍائ ؟ ايػ٬ّ َٹغ٬ّ َٔ َاشا، غبٌ ايػ٬ّ
 .َٔ دِٗٓ

َٴػٵتٳكٹُٝٶ ٖٳصٳا صٹطٳاطٹٞ  ٕٻ  ٙٴ ٚٳ٫ځ اٚٳأځ ٌٳتٳتٻبٹعٴٛا ا ؾځاتٻبٹعٴٛ ِٵ عٳٔ يػټبٴ ٘ٹ ؾځتٳؿځطٻمٳ بٹهڂ ًٝٹ يف أنجط َٔ آ١ٜ ٜصنط  (153)ا٭ْعاّ:غٳبٹ
ُٴتٻكٹنيٳٖٴسٳ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٖصا ايكطإٓ ٖٛ ٖس٣ ًڃ إْ٘ اهلس٣ ايـصٟ   (185)ايبكط٣:٠ٶ يٹًٓٻاؽڇٖٴسٳ (2)ايبكط٣:٠ٶ يٹ

ٖٴسٳ ؾځإڇَٻا ٜٳأڃتٹٝٳٓٻهڂِ :قاٍ عٓ٘ ٔڇ اتٻبٳعٳ َٹٓٿٞ  ٟٳ ؾځ٬ځ٣ٶ ؾځُٳ ٌټ ٚٳ٫ځ ٖٴسٳا  .(123)طـ٘:ٜٳؿٵكځ٢ ٜٳضٹ
أْـ٘ نـِ   يف  ٗـا عًِ َا ايصٟ وسخ؟ يٝػت اـڀٛض٠ ؾٝاملًٌٝ ايايؿنت اي  نكڀع ٖصٙ أثٓا٤ ايؿنت ٚعٓس تطانِ 

))ٜصبض ايطدٌ َ٪َٓاڄ  :ٚد٘ اـڀٛض٠ ؾٝٗا ع٢ً أَت٘ اڄبَٝٓ ْ٘ قاٍ ؾٝٗا٭ ;وصٌ ٖٓاى اڄنِ زَاض ،قت٢ً وصٌ ٖٓا
ٚضـ٬ٍ  ، اـڀٛض٠ ؾٝٗا خڀٛض٠ تضًٌٝ ضٖٝب ٚايتباؽ يف ا٭َٛضأٟ  .ناؾطاڄ، ٚميػٞ َ٪َٓاڄ ٜٚصبض ناؾطاڄ((ٚميػٞ 
ٟٳ ؾځ٬ځ ٚعٔ مشايو َٚٔ خًؿو ٚعٔ ميٝٓو و َٔ بني ٜسٜوْٜٚأتٛ ،ٚض٬ٍ زقٝل ،ضٖٝب ٖٴسٳا ٔڇ اتٻبٳعٳ  ٌټ ٚٳ٫ځ ؾځُٳ  ٜٳضٹ
ٔٵ أځعٵطٳضٳ عٳٔ  ٜٳؿٵكځ٢ ٔٵ أځعٵطٳضٳ عٳٔ نط؟اهلل بإٔ ٖصا شٹأمل ٜكٌ  شٹنڃطڇٟ ٚٳَٳ ٘ٴ َٳعٹٝؿٳ١ڄ ضٳٓهڄشٹنڃ ٚٳَٳ ٕٻ يځ ٙٴ  اطڇٟ ؾځإڇ ٚٳْٳشٵؿٴطٴ

ُٳ٢ ّٳ ايڃكٹٝٳاَٳ١ٹ أځعٵ ٛٵ ٜٴ (124، 123)طـ٘:ٜٳ ٌ   ،ْ٘ نإ ضـا٫ڄ عٓـسَا أعـطض   ٭ شؿط أع٢ُ؟ملاشا  ِٳ  أعـطض ؾضـ ٍٳ ضٳبٿ يٹـ  قځـا
ُٳ٢ ٚٳقځسٵ نڂٓتٴ بٳصٹريٶ ٍٳ   اسٳؿٳطٵتٳٓٹٞ أځعٵ ّٳ تٴٓنځصٳيٹوځ أځتٳتٵوځ آٜٳاتٴٓٳا ؾځٓٳػٹقځا ٛٵ ٔٵ  ٚٳنځصٳيٹوځ ْٳذٵـعڇ   ػٳ٢ٝتٳٗٳا ٚٳنځصٳيٹوځ ايڃٝٳ ٟ َٳـ

ٜٴ٪ٵَٹٔ ِٵ  ٘ٹ أځغٵطٳفٳ ٚٳيځ ٚإٔ ٜعـٝـ يف ايـسْٝا    ،٩ٙ إٔ وؿط ّٜٛ ايكٝاَـ١ أعُـ٢  اٖهصا ٜهٕٛ دع (127-125)طـ٘:بٹآٜاتٹ ضٳبٿ
 .اعٝؿ١ ضٓه
َا املدـطز   :ؾكًت .إْٗا غتهٕٛ ؾت١ٓ أ٫)) :ضٚاٙ اٱَاّ عًٞ يف سسٜح ٜكٍٛ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايطغٍٛ 

 .((بعسنِٚخرب َا ، نتاب اهلل ؾٝ٘ ْبأ َا قبًهِ قاٍ: َٓٗا ٜا ضغٍٛ اهلل؟
 ،ٜػتڀٝع إٔ ٜهؿــ يـو ايٛاقـع   ، ١ ٚاقعٗاـبإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜػتڀٝع إٔ ٜهؿـ يهٌ أَ :٠ٔ َطٻقًٓا أنجط َٹ

ٞ يف عاّ نصا ٚنصا خباض ايتاضىٞ بأْ٘ غٝأتيهٔ يٝؼ ع٢ً غبٌٝ اٱ ،خرب َا غٝأتٞ بعسنِ ((بعسنِؾٝ٘ خرب َا ))
ؾكًت: َا املدطز َٓٗـا ٜـا    .ْٗا غتهٕٛ ؾت١ٓإ أ٫)) ٗا٫ًُ ٜػتڀٝع أسس إٔ ٜع٫. بڀطٜك١ أخط٣  .وصٌ نصا ٚنصا

ٕٳ ؾٹـٞ   قبًٓا ؾٝ٘ عرب٠ ٚزضٚؽ يٓا يف َكاّ اهلسا١ٜ  َا ْٚبأ ((قبًهِنتاب اهلل ؾٝ٘ ْبأ َا  :قاٍ ضغٍٛ اهلل؟ يځكځسٵ نځـا
ِٵ عٹبٵطٳ٠څ يٹأڂٚيٹٞ ا٭ځ  .(111)ٜٛغـ:يڃبٳابٹقځصٳصٹٗڇ

ؾصـٌ يف  ٖـٛ  ٝذب إٔ ْتعاٌَ َع ايكطإٓ ظس١ٜ، ؾ ((ٖٛ ايؿصٌ يٝؼ باهلعٍ، ِ َا بٝٓهِهځٚسٳ، ٚخرب َا بعسنِ))
ٞ ـٖ ((يٝؼ باهلعٍ)) أقّٛنٌ ايكضاٜا، ؾصٌ يف َكاّ اهلسا١ٜ ٜطؾس يً  ٖٞ  نتـاب عًُـٞ، نتـاب     ،ٛ نتاب عًُـ

، يٝؼ ؾٝ٘ آٜـ١ ٚاسـس٠ ٫ تعڀـٞ    ١نتاب يًٗسا١ٜ، يٝؼ ؾٝ٘ َؿطز٠ ٚاسس٠ ٫ تعڀٞ ٖساٜ، نتاب يًٓؿٛؽ، يًشٝا٠
٘   )أٚ أصـشاب   ،ست٢ تًو اي  ٜكٍٛ عٓٗا أصشاب ايٓاغـذ ٚاملٓػـٛر   ١،ٖساٜ : ٖـصٙ اٯٜـ١   (قٛاعـس أصـٍٛ ايؿكـ

نٌ َؿطز٠ ؾٝ٘ ؾٝٗا اهلل،  نتابٴ صا ايكبٌٝـٔ ٖ. يٝؼ َٹس بت٬ٚتٗاجملطز ايتعبټ :قاٍ َٔ بكا٥ٗا؟ َا اؿه١ُ .َٓػٛخ١
 أبٛاباڄ ٚاغع١ َٔ أبٛاب اهلسا١ٜ. أسٝاْاڄ تؿتض نجري َٔ اٯٜات، نٌ آ١ٜ تٗسٟ ٖسا١ٜ، ٖسا١ٜ نرب٣

ؾهٝــ بأٚي٦ـو    ،ٕ ٜكصُ٘ اهللٜتعطض ٭ ست٢ ٖٚٛ دباض َت٢ َا تطى ايكطإٓ ((اهلل ٘ٴُٳصٳاض قځٔ دبٻَٹ ٘ٴنځطٳٔ تٳَٳ))
ٝٴ ٔاملػتضعؿني ايصٜ ٖصا ٖٛ دباض ، غطٜعاڄ ع٢ً أٜسٟ اؾباضٜٔ ٕكصُٛيٝؼ يسِٜٗ َا وُِٝٗ إشا تطنٛا ايكطإٓ غ

ٟٵ ض ٖـٛ ٭ٕ  إٔ وُٞ ْؿػ٘ بٌ ٖٛ َٔ ٜتػً  ع٢ً اٯخطٜٔ َتـ٢ َـا تـطى ايكـطإٓ ؾإْـ٘ ٜتعـطٻ       ٠ميتًو قسض :أ



 (5) (3سورة املائدة ـ الدرس )

 . ايكطإٓ ايهطِٜ يف قصِ اؾباضٜٔيف ١بتيهٔ ٖٓاى غٓٔ ثا ،ٜكصُ٘ اهلل
ست٢ عٓسَا تعطف ايٛاقع ايـصٟ أْـت تعـٝـ ؾٝـ٘، ٚتعـطف املطسًـ١        ((ٔ غريٙ أضً٘ اهللبتػ٢ اهلس٣ َٹاَٚٔ ))

ـ ، ٔ ميٝٓو ٚمشايوع ٚايض٬ٍ ايصٟ ٜٓتؿط ،ايػ١٦ٝ اي  أْت تعٝـ ؾٝٗا ِټ ٚأْت ٖٓاى َٳ بٓؿػـ٘ ؾتبشـح    ٔ ٜٗـت
ٕ  نبريٷ ٚإٕ نإ يسٜو سط ٷ، عٔ اهلس٣ ٚعـٔ غـري   ، ع٢ً إٔ تٗتسٟ ؾإْو عٓسَا تبشح عٔ اهلس٣ يف غري ايكـطآ

َٔ ٜؿعط عادـ١ إىل   َٔ ايصٟ ٜڀًب اهلس٣؟ .ٜع  طًب اهلس٣ ((٢ابتػ)) :ٚن١ًُ، بٌ ٜضًو اهلل، ايكطإٓ تضٌ
 ػٝضٌ.ؾ ا اْڀًل يٝٗتسٟ َٔ ٖٓا أٚ َٔ ٖٓاست٢ َٔ ٜؿعط عاد١ إىل اهلس٣ َت٢ َ، اهلس٣
بؼ ب٘ تٖٚٛ ايصطاط املػتكِٝ، ٖٛ ايصٟ ٫ تعٜؼ ب٘ ا٭ٖٛا٤، ٫ٚ تً، ٖٚٛ ايصنط اؿهِٝ، اهلل املتنيٖٚٛ سبٌ ))

ـ َت٢ َا اختًؿت ا٭يػـٔ ٖٚـٞ تٴ  ، َٙت٢ َا اختًؿت ا٭يػٔ ٖٚٞ تتًٛ ((٫ٚ ٜؿبع َٓ٘ ايعًُا٤ ،ا٭يػٔ  ط عٓـ٘ ٫ عبٿ
ٔٴ ْٳعٻيڃٓٳا ايصٿنڃطٳ ٚٳإڇْٻا يځعًٝ٘  ٖصا ٜ٪ثط ٕٳإڇْٻا ْٳشٵ سـٍٛ   يتبـاؽ ا٭يػـ١ٓ  اَٚا أنجط َا سصٌ َـٔ   (9)اؿذط:٘ٴ يځشٳاؾٹعڂٛ

ٜٔ، ع٢ً أٜسٟ أصشاب ؾٕٓٛ نجري٠ َٔ ايؿٕٓٛ ايـ  ٜكـاٍ بأْٗـا    طيتباؽ ضٖٝب ع٢ً أٜسٟ املؿػا !ايكطإٓ ايهطِٜ
٫ٚ ٜـعاٍ   ،ميهٔ إٔ ميػ٘ أسس بػ٤ٛ ٫ ، ٜعاٍ ٖٛ ٫ٖٛٚيهٔ ايكطإٓ ، يتباؽ نجريا سصٌ، ؽسّ ايكطإٓ ايهطِٜ

ٜٴ نٌ ضٴؾڂطٵٖٛ ٖٛ ٜٳ  ا ٫ ٜٓػذِ َع٘.ب٘ ممډ لٴصٳًڃَا 
ٜٴ طٷشٵٖٛ بٳ ،ٛاغع١ايعطؾ١ املٕ ؾٝ٘ ٭ ;٫ ٜؿبع َٓ٘ ايعًُا٤ ((٫ٚ ٜؿبع َٓ٘ ايعًُا٤)) يهٔ أصـبشٓا  ، ٙطٴعٵقځ ىڂضٳسٵ٫ 

ٜكاٍ يًؿدص  ؟ٍٜٛكٖهصا  أيٝؼ ،َا َعٞ إ٫ اهلل :ايؿدص َٓا َت٢ َا نإ ؾكرياڄ ٜكٍٛ يٰخطٜٔ، يف َٛقـ عذٝب
 ؟َٚاشا يف ايكطإٓ. ١سصأتعًِ ، يف ايكطإٓ ٜكٍٛ:؟ : ْعِ يف َاشاٜكٍٛأْت تتعًِ؟ أْت تكطأ؟  :ايصٟ ٜتعًِ ايكطإٓ
مل ٜعس ٖٓا ؾعٛض بإٔ ايكـطإٓ ٜهؿـٞ إىل زضدـ١ أْـ٘ ٫      ؟ؾ٤ٞ آخط ٫ ٜعاٍ يسٜوٌٖ  ؟: َٚاشاأيٝؼ ايٛاسس ٜكٍٛ
ـ ايعًُا٤ ايصٜٔ ٜػٛصٕٛ يف أعُام أعُاق٘، ٫ ٜعايـٕٛ َُٗـا عٴ  ؟ ايعًُا٤ َٔٚ ،ٜؿبع َٓ٘ ايعًُا٤ ٫ ٜؿـبعٕٛ   ٚاطٴُٿ

  أٟ ٖٛ عط عًّٛ. ،َٓ٘
ٚايكطإٓ نًُـا   ٠ٚؼست أسساخ َتعسز، اؿٝا٠ ترتزز َٔ سٛيو ٚتتػري ،َُٗا تطزز ((ز٫ ٜٳدٵًځلٴ ع٢ً نجط٠ ايطٻٚ))

؟ اؿٝـا٠  ٖهـصا ى تتشـطٻ أيٝػت اؿٝا٠ ، إيٝ٘ع نٌ ّٜٛ تطد ،٦اڄٜهؿـ يو ؾٝ، تطدع إيٝ٘ ٜؿٝسى ٜعڀٝو ٖس٣
ٚنٝــ  ، ٚنٝـ تٓعـط إيٝٗـا  ، ايكطإٓ ٜهؿـ يو ايهجري ايهجري عٓٗا، أسساخ تڀطأ، َتػريات تڀطأ ،ىنًٗا تتشطٻ

  تتعاٌَ َعٗا.

ِٷسٹ ((٫ٚ تٓكضٞ عذا٥ب٘))  .١قِٝ عذٝب ،ٜٗسٟ إيٝٗا ١عذٝب ٌٷبٴغٴ، ٜهؿؿٗا ١عذٝب أَٛضٷ، ٜعڀٝٗا ١عذٝب ه
٘ٹ))أٜضاڄ  ٗٵسٹٟ إڇيځ٢ ايطټؾٵسٹ اعٳذٳبٶ اإڇْٻا غٳُٹعٵٓٳا قڂطٵآْٶ: مسعت٘ ست٢ قايٛا إشاؾٔ  ٖٛ ايصٟ مل تٓت  (( (1،2)اؾــٔ: ٜٳ

‟ًٞٹبٳقڂˮع٢ً َا ْكٍٛ مٔ:  ‟نيٝٿًٹبٳقڂˮٖ٪٤٫ دٔ 
(1)

ٙٴ قځايڂٛا أځْ  ٛٵَٹٗڇِ     صٹـتٴٛا ؾځًځُٻـا   ؾځًځُٻا سٳضٳطٴٚ ٛٵا إڇيځـ٢ قځـ ٞٳ ٚٳيډـ قڂضٹـ
ٔٳَٴٓ ٛٵَٳٓٳا إڇْٻ  صٹضڇٜ َٴصٳسٿقڄ ٍٳ َٹٔعڇأڂْ اا غٳُٹعٵٓٳا نٹتٳابٶقځايڂٛا ٜٳا قځ َٴٛغٳ٢  ٗٵسٹٟ إڇيځ٢ ايڃشٳلٿ ٚٳإڇيځ٢ طځطڇٜلڈ  ابٳعٵسٹ  ٘ٹ ٜٳ ٜٵ ٔٳ ٜٳسٳ ٝٵ يٹُٳا بٳ

ِڈ ٗٵسٹٟ إڇيځ٢ ايطټؾٵسٹعذٝب ؾٝ٘ ايعذا٥ب اعٳذٳبٶ اإڇْٻا غٳُٹعٵٓٳا قڂطٵآْٶ :نصيو قايٛا (29،30سكاف:)ا٭َٴػٵتٳكٹٝ  .ٜٳ
ٚأْت تطؾس سـاٍٚ إٔ تـسٚض سـٍٛ ايكـطإٓ ٚتٓـعٍ ايكـطإٓ        ،ساٚيٛا إٔ تطبڀٛا أْؿػهِ يف عًُهِ ٖصا بايكطإٓ

ٚيٝؼ  ،ب٘ئ تكع يف باطٌ إشا نٓت تكٍٛ  ،ئ تكع يف باطٌ ْو ٖٓا٭ ;طِٖ ب٘يًٓاؽ ٚتعطض آٜات٘ يًٓاؽ ٚتصنچ
٘  ٠ٍ ع٢ً ايكطإٓ َٔ َٓڀًل عكا٥ـس ؾاغـس  ٚيهٓ٘ ٜتكٛٻٖٓاى َٔ ٜطدع إىل ايكطإٓ  ،تتكٛٸٍ عًٝ٘ أٚ قٛاعـس  ، يسٜـ

َٴ ;َٔ خ٬هلا إىل ايكطإٓ ايهطِٜٜٓعط باط١ً   يهٔ ٫.، ٫ڄ عًٝ٘ٛٿكځتٳؾٝصبض 
تتشطى يف إطاض ايكطإٓ  تزَ ضُاْات َاٖصٙ ٝع  ؾ ((ٍسٳِ ب٘ عٳهځط، َٚٔ سٳدٹأڂَٚٔ عٌُ ب٘ ، مسٳَٔ قاٍ ب٘ صٳ))

عٓسَا تكٍٛ ب٘ تصسم، تعٌُ ب٘ تطٜـس ا٭دـط َـٔ اهلل وصـٌ يـو      ، ٝشاڄؾهٌ ؾ٤ٞ ٜأتٞ َٔ عٓسى غٝهٕٛ صش
 أدط، ؼهِ ب٘ تعسٍ.

ٖٳ َٔٚٳ)) إىل ايصطاط املػتكِٝ؟ إشاڄ ؾـايكطإٓ   أيػٓا عاد١ إىل إٔ ْٗتسٟ ((َػتكِٝ إىل صطاطٺ ٣سٳزعا إيٝ٘ ؾكس 
يف ٖصا ايعصـط  ، ايهطِٜ ٖٛ ؾع٬ڄ ايكٓا٠ اي  هب إٔ ْتًك٢ َٓٗا ايبٝٓات اي  هب إٔ ْٗتسٟ بٗا يف ٖصا ايعصط

ـ   :مـٔ قًٓـا   ،تٓا ؾٝ٘ٝضعٚٚعٔ  ،ٚعٔ ٚاقعٓا ؾٝ٘ ،ايصٟ ؼسثٓا عٔ ٚاقع٘ ٌ  اممـا ْع تػـا٫٩ت   أٚ ،ْٞ َٓـ٘ املًـ
 باملكًٛب.

 

 



 (6) (3سورة املائدة ـ الدرس )

ٓٴٛا  :اٯٜات ايهطمي١ ٍَٔ خ٬ ؼسثٓا با٭َؼ سٍٛ ١ٜ٫ٚ اٱَاّ عًٞ  ٔٳ آَٳ ٘ٴ ٚٳايډصٹٜ ٘ٴ ٚٳضٳغٴٛيڂ ِٴ ايًډ ُٳا ٚٳيٹٝټهڂ إڇْٻ
ٕٳ ايصٻ٬ځ ُٴٛ ٜٴكٹٝ ٔٳ  ٖٴ٠ِځ ايډصٹٜ ٕٳ ايعٻنځا٠ځ ٚٳ ٜٴ٪ٵتٴٛ ٕٳ ٚٳ  ،ٚتٓاٚيٓا اٯخطٜٔ أٜضاڄ به٬ّ َـٔ خـ٬ٍ املكاضْـ١    (55)املا٥ـس٠: ضٳانٹعٴٛ

 ضطابِٗ.أٚ ،عجُإ ،بهط ٛأب ،ُطعٴ
ٚغـري َػـُٛع عٓـس ايهـجري إٔ     ، أصبض غـري َـأيٛف عٓـس ايهـجري     ،ْ٘ أصبض غري َأيٛف٭، نٗصا ايعاز٠ يف ططحڈ

ٚتًو اجملُٛع١ اي  ٫ ْعاٍ ْعـاْٞ َـٔ آثـاض كايؿتٗـا هلل      ُإٚعج ،ُطٚعٴ ،ٜتشسخ اٱْػإ بؿس٠ سٍٛ أبٞ بهط
ُـط ٚعجُـإ   أبا بهـط ٚعٴ ٚ اْتٛىل عًٝٽإٔ ممهٔ  ؟بايصات ملاشا ١ٜ٫ٚ عًٞ) :٬ڄ٥تػاَقس ٜبسٚ بعض ايٓاؽ  ،ٚيطغٛي٘
ـ    أيځػٵٓا ‟ٚغٳبٳط باٖطˮٜٔٚنًِٗ  ،ضٿ٢ عًِٝٗ مجٝعاڄطٳْٴٚ ،ٚايهٌ ْع َـٔ زخـٍٛ   ٖـٌ ٖٓـاى َـا   إشاڄ ؟ اقـس تٛيٝٓـا عًٝٽ

 .(خلإ ...ْٚبسٚ ،ْٚبسٚ ،ٚ قطٜبني َٔ اٯخطْٜٔٚبس ،ُشنيصيو غٓبسٚ غٳباٯخطٜٔ َع٘؟ ٚ
ِ  - ضمبا ٚاهلل أعًِ -ٚقس ٜهٕٛ  ،ست٢ يف أٚغاط عًُا٤ َٚتعًُني اڄنجريَجٌ ٖصا وصٌ   ،َٔ أٚغاط ايعا١َ أْؿػـٗ

‟طذٳشٵَٳˮ أٚ، أٚ قڀع١ أضض ‟بطٳؿٵَٳˮٔ ممٔ تطاٙ ٫ ٜتػاَض يف ؾرب ٚاسس َٹ
ـ    أٚ ،َع صاسب٘ (1) ٔ أَـ٘  َـع أخٝـ٘ َٹ

ٗٵٌ يٛ ، ٚعجُإُط َع أبٞ بهط ٚعٴ اڄغٝبسٚ َتػاقيهٓ٘ ٚ ،ٚأبٝ٘  ٜٔ.ايسٿ جٞعًٝٓا ثًڂ ٚاخصأٚغٳ
ؾـٓشٔ   ٚإ٫چ، ٚبٗـصا املٓڀـل   ،أْٓا عاد١ إىل إٔ ْتشسخ بٗـصا ا٭غـًٛب  ايعٛز٠ إىل ايكطإٓ ايهطِٜ غٓعطف يهٔ ب

ٟٸ ١ؾسٜسٟ ايًٗذ أٚ ١كضٝٿ ٢ أٚكځُٵِٗ سٳعٴ٥يػٓا ممٔ طبا ٟٸإ ع٢ً أ يـٝؼ   ،ْػإإ ْػإ أٚ ٜتڀاٚيٕٛ بأيػٓتِٗ ع٢ً أ
ٔ أْٓا ْعًِ أْٓـا غـٓذطح َؿـاعط    خ ست٢ ع٢ً ايطغِ َٹ١ اي  دعًتٓا ْتشسٸٚيهٔ ٖٞ اؿاد١ املاغٻ ،عٓابٵٔ طځٖصا َٹ

 نجري َٔ املػًُني بٗصا ايه٬ّ.
عٔ ايػبب ايصٟ دعٌ ٖـصا اؾـطح   ، مٔ أ١َ فطٚس١ هب إٔ تبشح عٔ ايع٬ز ٚعٔ غبب املطض :يهٓٓا ْكٍٛ

ِٴ٫ٚ لس ٖٓاى َٳ ،عف زَاڄـٜٓ ـ   ،ع٢ً ٜسٜ٘ اؾطحٴ ٔ ًٜت٦ ـ   ١يٝؼ عصـط فاًَ ، يـٝؼ ظَـٔ   ١، يـٝؼ عصـط َسآٖ
ـ  ا٤ٶبـس  -ٗا ٔ ؾٝٚإٔ ٜتبٝٸ ،هب إٔ تهؿـ ؾٝ٘ اؿكا٥ل ع٢ً أضق٢ َػت٣ٛ اڄظَٓبٌ  ،ٚتًبٝؼ ١تػڀٝ ـ  َٹ ٔ ٔ ٖٓـاى َٹ

َٓ٘؟ ست٢ ٚإٕ نـإ  ٛ ايػبب يف نٌ َا مٔ ْعاْٞ ـٔ َٖٳ - (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)بعس ضغٍٛ اهلل ٔ َٹَؿرتم ايڀطم 
ٞپ  ضطابِٗ.أُط ْٚاٖٝو عٔ أبٞ بهط ٚعٴ ،١، ست٢ ٚإٕ ناْت ؾاطُست٢ ٚإٕ نإ عُاضٷ ،عً

صا ايكطإٓ ٖٛ ـٔ خ٬ٍ ثكتٓا بإٔ ٖإ ا ٖٞ ؾ٤ٞ هب إٔ ْصٌ إيٝ٘ َٹ ،ؼاٌَ ع٢ً اٯخطٜٔ َػأي١ يٝػت املػأي١
ٚبطٚسٝـ١ ايكـطإٓ   ، ً  ٖٞ أقّٛيايصٟ ٜٗسٟ ِٜ بأْ٘ ٖس٣ اهلل عتُاز ايكطإٓ ايهطأ خ٬ٍ َٹ، ٚسسٙ ايصٟ ٜٗسٟ

  .خ عٔ اٯخطٜٔ أٜضاڄٚبأغًٛب ايكطإٓ ْتشسٸ، خ عٔ اٯخطْٜٔتشسٸ
ٍٷ أٚ أنجط سطصاڄ ع٢ً ٚسس٠ ، أٚ أنجط ضمح١ باٯخطٜٔ َٔ اهلل ،أنجط تػاقاڄ َٔ اهلل إٔ تبسٚ إشاڄ ؾًٝؼ ٖٓاى فا

َؿـاعط أٚي٦ـو ايـصٜٔ     ٜطاعڇمل إٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ ايصٟ  .ا٭١َ تتٛسسإٔ َٔ أدٌ  :ؾتكٍَٛٔ اهلل، ا٭١َ 
ٚ  يف قضـ١ٝٺ  قاغـ١ٝٺ  ِٗ بًٗذ١ٺبٌ خاطبٳ، ٫ بس إٔ ْطاعٞ َؿاعطِٖ :ٜكٍٛ ايهجري ـ  تبـس ٚ  طبٝعٝ  ١ يًبػـڀا٤ تبـس

ٓٴٛا ٫ځ :١طبٝعٝ ٔٳ آَٳ ٞٿ ٚٳ٫ځ ٜٳا أځٜټٗٳا ايډصٹٜ ٛٵتٹ ايٓٻبٹ ٛٵمٳ صٳ ِٵ ؾځ ٛٳاتٳهڂ ِٵ يٹبٳعٵضڈ  تٳطٵؾځعٴٛا أځصٵ ٗٵطڇ بٳعٵضٹهڂ ٍڇ نځذٳ ٛٵ ٘ٴ بٹايڃكځ تٳذٵٗٳطٴٚا يځ
ِٵ ٚٳأځْأځ ُٳايڂهڂ ِٵ ٫ځٕ تٳشٵبٳ ځ أځعٵ ٕٳ تٴ ـ  ؟٫ ٚٵأ ؾسٜسٷ َٓڀلٷٖصا  ؟صاهأيٝؼ ٖ. غٓٓػـ أعُايهِ (2)اؿذطات:تٳؿٵعٴطٴٚ   :ٍٜٛك
ˮاهلل ايصٟ ٜعًِ ا٭عُاٍ ٜٚهـٕٛ   ‟...ٚنإ ،ٚنإ ،باٖط ٚنإ ،ٕناْٛا هاٖسٚ :ٜكاٍٚ ،ٚناْٛا َع ضغٍٛ اهلل ،ناْٛا

ٞٿ ٚٳ٫ځ ٫ځ :ٜكٍٛ ،عٓسٙ عٓس َٔ؟ يٮعُاٍ قُٝتٗا ٛٵتٹ ايٓٻبٹ ٛٵمٳ صٳ ِٵ ؾځ ٛٳاتٳهڂ ٗٵـطڇ      تٳطٵؾځعٴٛا أځصٵ ٍڇ نځذٳ ٛٵ ٘ٴ بٹـايڃكځ تٳذٵٗٳـطٴٚا يځـ
ِٵ يٹبٳعٵ  .بعباضات مٛ ٖصٙ ،: ٜا قُسْ٘عٓسَا ؽاطبٛ ضڈبٳعٵضٹهڂ

ِٵ أځٕ ُٳايڂهڂ ٖا دِٗٓ إٔ ؼب  أعُايـو  َاشا؟ أيٝؼ ٚضا٤ٳ ؟َاشا ٚضا٤ إسباط ا٭عُاٍ غٓشب  أعُايهِ. تٳشٵبٳ ځ أځعٵ
ـ   اڄؿطاٱْػإ ٫ ٜبك٢ صٹ ؟ايصاؿ١  ،ٚدطميـ١ ؼـب  نـٌ سػـٓاتو     ٫١ غ٦ٝات ٫ٚ سػٓات َعٓاٙ غـرتتهب خڀ٦ٝ

َـٔ ٖٓـا َٚـٔ     اڄؿطصٹٜعٝـ ٫ أسس ، ٫١ ٜعٝـ يف ؿع١ ٫ سػ١ٓ ٫ٚ غ٦ْٝػإ اٱ .ٚمتٮ نٌ شيو ايؿطاؽ غ٦ٝات
 ٖٓا.
ِٵ ٚٳأځْأځ ُٳايڂهڂ ِٵ ٫ځٕ تٳشٵبٳ ځ أځعٵ ٕٳ تٴ ٚزعٗا تٓـعٍ يف ايصـشاب١    ،ُطْعيت يف أبٞ بهط ٚعٴ ١ٖصٙ اٯٜ :قايٛا تٳؿٵعٴطٴٚ
( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)أتسضٟ ملاشا؟ ٭ٕ يف ضؾع صٛتِٗ ؾٛم صٛت ايٓيب  ؟٠ٚهلذ١ ؾسٜس اڄا َٓڀكصأيٝؼ ٖ ،نًِٗ

٘  اَا ٜهؿـ عٔ عسّ إد٬ٍ ٚ ،با٭زب يف فًػ٘ ٚقضطَٙا ىٌ  ؾـإشا  ، سرتاّ ٚتكسٜط ي٘ بايؿهٌ ايصٟ ًٜٝـل بـ
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٘   ضغٍٛ اهلل يٝؼ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)نإ قُس   ;ي٘ املها١ْ ايعع١ُٝ يف ْؿػو اي  ػعًو تتـأزب يف فًػـ
ٚبايتايٞ ؾػٝهٕٛ َٔ ايػـٌٗ إٔ  ، ٗا يف ْؿػوٚئ تكع َٛقع، إشاڄ ؾًٔ ٜهٕٛ يه٬َ٘ ٚتٛدٝٗات٘ أُٖٝتٗا يف ْؿػو

ًُچ، ؽايؿٗا  ط َٔ عٓسى َا تعتكسٙ بس٬ٜڄ عٓٗـا تبتهإٔ َٔ ايػٌٗ ، هلا٪ٚٿَٔ ايػٌٗ إٔ تٴ، ص عٓٗأَ ايػٌٗ إٔ تت
 اـڀٛض٠. ٔٴُٳهڃٖٚٓا َٳ، ٚتكسَ٘ بس٬ٜڄ عٓٗا

ؾٛم صٛت٘ ٖٚٛ يف سايـ١ املـطض    تِٗاصٛأٚضؾعٛا  ،ٚخايؿٛا ايٓيب ،تِٗ ؾٛم صٛت ايٓيباصٛأهٝـ مبٔ ضؾعٛا ؾ
ِٵ ٚٳأځ١ْٚيف قض١ٝ َُٗ ُٳايڂهڂ ِٵ ٫ځأځٕ تٳشٵبٳ ځ أځعٵ ٕٳ تٴ ضدع إىل ايكطإٓ ايهطِٜ ػس أغًٛب٘ ٜكّٛ عًـ٢ ٖـصا   ا تٳؿٵعٴطٴٚ

أّ  ،ٗـصا ب ٦ـاڄ ايكطإٓ ًَٝؼ ـأيٝ ،ًٜعٔ امل٪شٜٔ هلل ٚيطغٛي٘، ًٜعٔ ايعاملني، ًٜعٔ ايؿاغكني، ًٜعٔ ايهاؾطٜٔ :ايٓشٛ
ـ عًٝو  ُاؾظامل ٖٓاى ٚإٕ نإ يٝػت َؿه١ً ٚ، أْ٘ ؾك  نتاب أخ٬م ٚتػاٌٖ َٓ٘ ، ُ ٘ ؾـ اٚؾاغـل تت ٚنـاؾط   ،٢ َعـ

ٌپ ،ٙٴسٳسٵٚٳاتطن٘  ـ    ٘أّ إٔ َٓڀك ،َٓڀل ايكطإٖٓٛ ٖهصا  ؟ٝسخٌ قربٙ ٚسسٙغ ٚن ٚايكـطإٓ   ؟صـطا١َ ٚؾـس٠ َٛاقـ
نـٌ ؾـ٤ٞ ؾٝـ٘    ، ٚتتشطى ع٢ً أغاغ٘ عًُٞ يًشٝا٠ ٚيًٓؿٛؽ تٗتسٟ نتاب ؾك .يًرتاِْٝ  اڄنتابيٝؼ ، نتاب عًُٞ

ٜٴؾ، َِٗ  ٘ ست٢ بأغايٝب٘.دٿٛٳٗٛ 
ٜٴ املػـأي١  ، ٜٚضطب ٖصا، عٌُ ٖصا ٚغٝشب ، ًٜعٔ ٖصا، ضسِٝ بعبازٙ ٞ ْؿػ٘ بأْ٘ أضسِ ايطامحنيػُٿاهلل ايصٟ 

ُٳتٹٞ  ي٘ َٓٗر ٚاسس .٫ .مٔ ٖاضٴْتصٛٻض َع نٌ ا٭ططاف نُا أٚ تػاَ، ٖا مٔضٴنُا ْتصٛٻ ١يٝػت َػأي١ ضمح ٚٳضٳسٵ
ٕٳ ٔٳ ٜٳتٻكڂٛ ٞٵ٤ٺ ؾځػٳأځنڃتٴبٴٗٳا يٹًډصٹٜ ٌٻ ؾٳ ٟٳ ؾځ٬ځٚاسس  ٣ٖسي٘ ؟ أيٝؼ نصيو (156٭عـطاف: ا)ٚٳغٹعٳتٵ نڂ ٖٴسٳا ٔڇ اتٻبٳعٳ  ٌټ ٚٳ٫ځ ؾځُٳ  ٜٳضٹ

ٔٵ أځعٵطٳضٳ عٳٔ  ٜٳؿٵكځ٢ ٘ٴ َٳعٹٝؿٳ١ڄ ضٳٓهڄشٹنڃ ٚٳَٳ ٕٻ يځ ُٳ٢ اطڇٟ ؾځإڇ ّٳ ايڃكٹٝٳاَٳ١ٹ أځعٵ ٛٵ ٙٴ ٜٳ ٟٿ (123،124)طـ٘:ٚٳْٳشٵؿٴطٴ ، ا٭ٚغاط نإ َٔ أ
ٟٿ ّڈ        :ي٘ ؾإْ٘ ٜكٍٛ أْبٝا٥َ٘ٔ  است٢ ٚإٕ نإ ْبٝٽ ،َطتب١ نإ ٚيف أ ٛٵ ٝٵتٴ ضٳبٿـٞ عٳـصٳابٳ ٜٳـ ٕٵ عٳصٳـ ٌٵ إڇْٿـٞ أځخٳـافٴ إڇ قڂ
ِڈ  ٌ أضسِ ايطامحني. بٳٔ قٹإط٬قاڄ َٹفا١ًَ يٝؼ ٖٓاى  (15)ا٭ْعاّ:عٳعٹٝ
ؾسٜس ايًٗذ١ غري َأيٛف  اڄػُع َٓڀكتعٓسَا ، يف َٓڀك٘ أٚ يف تؿهريٙ أنجط تػاقاڄ ٔ ٜبسٚقس تتذ٢ٓ ٜا َٳ أْت

ٖـٛ   ،اځٶٓڀل يٝؼ دسٜساملٚإ٫ ؾٗصا  ،٫ ْتجكـ بجكاؾتٓا -غابكاڄ  يهِ نُا قًت -أصبشٓا ٭ْٓا مٔ  ٚيٛ ع٢ً َػاَعٓا
وضط دٓاظتٗـا ٫ٚ ايصـ٠٬ عًٝٗـا     ٫چاي  أٚصت أ ٖٛ َٓڀل ؾاط١ُ ايعٖطا٤، َٓڀل ايػابكني َٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت

ـ َٔ أٚيٝا ١َع عُاض ٚفُٛع١ خاص عًٞ  ست٢ خطز ،ُطأبٛ بهط ٫ٚ عٴ ٥   ٛ عـس٠   ا٘ يٝـسؾٖٓٛا يف ايًٝـٌ ٜٚعًُـ
ٝٴ  :(صلى اهلل عليله وعللى آلله وسللم    ) ٖٞ نُا قاٍ ايطغٍٛ ؾاط١ُ أيٝؼ ٖصا ؾس٠ َٔ ؾاط١ُ؟ ،ٛا ست٢ قربٖا عُِٓٗټعٳقبٛض ي

ٜٴ)) ((غٝس٠ ْػا٤ ايعاملني)) شاٖـا  آَٔ ، ٜػضب  َا ٜػضبٗا ،  َا ٜ٪شٜٗاٜٜ٪ش، بٗاٜطٜ  َا بٴٜطڇؾاط١ُ بضع١ َ  
 تعسز ضٚاٜات٘. خت٬ف أيؿاظ اؿسٜح أٚاع٢ً  ((ٔ أغضبٗا ؾكس أغضب َٳ ،شاْٞآؾكس 

ٝٴ :اهلل ايصٟ قاٍ ،َٔ اهلل ٚنأْو أنجط سه١ُڄ ؾتبسٚ، اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىلقس تتذ٢ٓ ع٢ً سه١ُ   ،شب  أعُاهلِغ
 . نِ ٖٛ ايؿاضم؟ نـبري ، تطؾعٗا إىل َكاّ ا٭عُاٍ ايصاؿ١٦ٝ١ ٚأْت تطٜس إٔ تتػاض٢ عٔ أعُاٍ غ ،صاؿ١ أعُا٫ڄ
غـٝشبڀٗا إشا ضؾعـتِ    ،ٚإْؿـام  ٠ٚعبـاز  دٗازٷٚإٕ نإ ؾٝٗا ، صاؿ١ ؾع٬ڄ ٚإٕ ناْت أعُا٫ڄ غٝشب  أعُا٫ڄ :اهلل قاٍ

صللى اهلل  ) ؾتذعٌ سطنـ١ ايـٓيب   تهِ ؾٛم صٛت ايٓيب، ؾهٝـ إشا ضؾعت خڀاڄ َٚٓٗذاڄ بأنًُ٘ خ٬ف َٓٗر ايٓيباصٛأ
ٖٚٛ ايصٟ غاز يف ٖصٙ ا٭١َ َٔ شيو ، َٚا بصي٘ َٔ دٗس نبري أٜاّ سٝات٘ ػعً٘ ٫ ؾ٤ٞ يف ا٭خري (عليه وعلى آله وسلم

أيٝػٛا ِٖ أغًب١ٝ  ؟أيٝػٛا ِٖ؟ ايصٜٔ غازٚا اجملتُع املػًِِٖ ِٖ ٤ٳٔ ٚضاَٚٳُط يٝؼ أبٛ بهط ٚعٴأ ؟إىل اٯٕايعَٔ 
 ا٭١َ؟
ضؾعـٛا أَـ١ أخـط٣    ، أؾٝا٤ أخط٣ خ٬ف َا دا٤ ب٘ بٌ ضؾعٛا ،ا ؾك  أصٛاتِٗ ؾٛم صٛت٘إشاڄ أٚي٦و مل ٜطؾعٛ :قٌ

 ( صلى اهلل عليه وعلى آلله وسللم  ) ا٭١َ اي  نإ ٜطٜسٖا ايٓيب ٖصٙ، غري ا٭١َ اي  نإ ٜطٜس إٔ تهٕٛ ٖٞ اي  تطتؿع
ٍڈ يف ظنـا٤ ْؿٛغـٗا أصـبشت أَـ١ زٴْٿػٳـت       ،يف ٖسٜٗا، يف تؿهريٖا، يف ٚاقع سٝاتٗا إٔ تهٕٛ ٖهصا ع٢ً َػت٣ٛ عا

ٍٴ ع٢ً ٜس َٔ سصـٌ ٖـصا؟  ، ؼت أقساّ اؾباضٜٔ َٔ اـًؿا٤ يف كتًـ ايعصٛض، بايعكا٥س ايباط١ً ـ  أٚ ٜٴَٳ ـ ٔ  ِ عًځ
ٌٴ ؟ ٔ سصـٌ ٖـصا  ع٢ً ٜس َٳ، يف ٖصٙ ا٭١َ ٛاُٴًٹٔ ظڂأٍٚ َٳ )عًِٝٗ ايػ٬ّ( عًٞ ٚؾاط١ُ ٚاؿػٔ ٚاؿػني: بٝت٘ أٖ

ٔ ٜٚصٌ ، ٜٚصٌ ٜعٜس إىل سهِ ا٭١َ، ٜصٌ َعا١ٜٚ إىل سهِ ا٭١َ، ُطع٢ً ٜس أبٞ بهط ٚعٴ ـ نـاْٛا ٜٳ  َـ شٕٛ يف بٳػٵ
 ٔ سصٌ ٖصا؟ٔ سصٌ ٖصا؟ ٚبػبب َٳع٢ً ٜس َٳ ،امل٪َٓنياي١ ٖٚٛ أَري اـُط ؾٝؿطب ست٢ ايجُٳٔ َٹأسٛاض 

 ٔ ًٜٞ أَط أَت٘ اي  ٖـٛ سـطٜصٷ  نإ ٖهصا ٜطٜس إٔ ٜهٕٛ َٳ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايكطإٓ ايصٟ دا٤ ب٘ قُس 



 (8) (3سورة املائدة ـ الدرس )

ٕٳ ايصٻ٬ځ :هٕٛ َٔ ٖصا ايٓٛعٜعًٝٗا إٔ  ُٴٛ ٜٴكٹٝ ٔٳ  ِٵ ايډصٹٜ ٖٴ ٕٳ ايعٻنځا٠ځ ٚٳ ٜٴ٪ٵتٴٛ ٕٳ٠ځ ٚٳ ـ   (55)املا٥س٠:ضٳانٹعٴٛ ٔ ٫ ؾهإ ٖٓـاى َٳ
ع٢ً  -ا ْٓا ٖصانُا ٜكٛيٕٛ يف ظَ -اؿُطا٤ ايطاقص١  ايًٝايٞٔ ٜػٗط يف ٔ اـُط، َٳيف أسٛاض َٹ ضٴبٳػٵٔ ٜٳٞ، َٳٜصًچ
 ٔ سصٌ ٖصا؟ بػبب َٔ سصٌ ٖصا؟ٜس َٳ
 ،إٔ ٜطتؿع يف ا٭١َ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهلل خ٬ف َا نإ ٜطٜس ايكطإٓ ٚضغٍٛ  ،أؾٝا٤ ضٖٝب١ دساڄ دساڄ تضؾع

أنجـط َـٔ إٔ   ( صلى اهلل عليله وعللى آلله وسللم    )أيٝؼ ٖصا أععِ َٔ ضؾع ايصٛت ؾٛم صٛت ايٓيب؟ أيٝؼ ٖصا ٜ٪مل ايٓيب 
٘ ٫ ًٜٝل َـٔ ْاسٝـ١ ا٭  ا اڄ يف أخ٬ق٘ ٚإٕ سصٌ يف فًػ٘ َبٌ ٖٛ نإ مسش ؟طؾعٛا أصٛاتِٗ ؾٛم صٛتٜ٘  زب َعـ
ِ ؾٝػتشٞ إٔ ىطز َٹ نإ هًؼ يف فًػ٘ ْاؽٷ ،نإ ٜػتشٞ إٔ ٜتشسخ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) إ ـا   ،ٔ عٓـسٖ

ٟ  بٳأمل وصٌ ٖصا َٔ قٹ، خؿؿٛا ع٢ً ْبٝهِ، خؿؿٛا ع٢ً ايٓيب ١ٜا مجاع :ٜكٍٛ هلِٖٛ ٜأتٞ اهلل     ٌ اهلل ٖـٛ ايـص
ˮنإ ٜػتشٞ إٔ (1)؟ؾٝ٘ ‟عطٳؾځ   ٛ ٌ ؾأصـٛاتِٗ ؾـٛم صـٛت٘     ٕٜتهًِ ٖـٛ، ٜطؾعـ هًـؼ ايؿـدص َـِٓٗ أٚ    ، ٝتشُـ

ـ  ،خطدٛااٝػتشٞ إٔ ٜكٍٛ هلِ ؾ ١ؾرت٠ طًٜٛيف سذطت٘ ا٭ؾدا   ِ ٜػتشٞ إٔ ىطز َٹ ناْـت أخ٬قـ٘    ،ٔ عٓـسٖ
ؾكـاٍ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل يعبـازٙ وـصضِٖ       ;١بػـٝڀ ايكضـاٜا يٝػـت   ٖـصٙ  يهٔ ، عاي١ٝ ٚنطمي١ ٚصسضٙ ؾػٝض

 ٜٚ٪زبِٗ.
ٜٴ، ٚع٢ً َؿاعطٙ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)أؾس عٓس ضغٍٛ اهلل  اُؾأٜٗ ـ ٚع٢ً ْؿػ٘ إٔ  ؾـٛم صـٛت٘ يف    صـٛتٷ  عٳطؾځ

ٜٴ ـ أٜٗ ؟(ٜـّٛ ايػـسٜط  )ٔ ضؾع٘ ٖٛ ٚضؾع ٜسٙ ؾٛم أقتاب اٱبـٌ  آخط غري َٳ طؾع ؾدصٷفًػ٘ أٚ إٔ  ُ  ٘  ؟ا أؾـس عًٝـ
ـ املَعًّٛ إٔ كايؿت٘ يف قضاٜا نٗـصٙ   ؟أٚ إٔ ٜطؾع أسس صٛتاڄ ؾٛم صٛت٘كايؿت٘ يف قض١ٝ نٗصٙ  ٖـٞ ايـ     ١ُٗ

 ت٪مل٘ دساڄ.
ٙ  ٓٸـذٳتٳٜتػاَض َع ايصٜٔ ٜٳ ٫ اهلل، َتػاقاڄ أنجط َٔ اهلل قس تبسٚ ٙ  ، ٕٛ عًـ٢ عبـاز ٜٴ، ٜٚعًُـٕٛ عبـاز ؾـٕٛ  شطٿٚ

يف ٖـصٙ  ٖا هلـِ  ؟ أٍٚ ضدٌ يف ٖصٙ ا٭١َ أخطد٘ ٖٛ ٚظٚدت٘ َٔ اؾ١ٓ اي  نإ قس أعسٸٌٖ تػاَض َع آزّ زٜٓ٘.
؟ ٫. اڄ؟ ٖـٌ ٖـٛ ؾـطب  ـط    َا ٖٞ ٖصٙ ايؿذط٠ ،ؾذط٠ عٓسَا أن٬، ايسْٝا يٝكُٝٛا ؾٝٗا ؾرت٠ ست٢ ٜتهاثط ْػًِٗ

ـ طبٝعؾذط٠ ، ١َطٵأٚ أْٗا ايهځ ،أٚ أْٗا ايؿعري أٚ أْٗا ايتني ١،: ؾذط٠ سٓڀقاٍ املؿػطٕٚ ،ؾذط٠ ٔ ٖـصٙ ايـ    ١ٝ َٹ
ُٳا ؾځأځنځ٬ځيهٓ٘ خايـ ؾؿكٞ ، أنًٗاْ ٗٴ ٛٵآتٴ ُٳا غٳ ٗٴ ٗٳا ؾځبٳسٳتٵ يځ ٓٵ ْٴ، َٓٗا  ځبٹٖٵأڂ ،َٔ اؾ١ٓ زٳطٳخٳ (121)طــ٘: َٹ ع عٓ٘ ٚعٔ عڇٚ

ُٳا َٹٔٚٳطځؿٹ ُأ ؾٛقَٗٹ ُا٬َٗبػٴ تعٳعڇْٴ، ؾدطدا عاضٜني ظٚدت٘ يباغُٗا ٕڇ عٳًځٝٗڇ ؾكٞ  (121)طـ٘:ٚٳضٳمڇ ايڃذٳٓٻ١ٹ كځا ٜٳدٵصٹؿځا
 ٝعڀٞ زضٚغاڄ يب  آزّ َٔ بعسٙ إٔ كايؿت٘ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ نڀاعت٘. ي ;١آزّ بػبب كايؿ

ٍ  ١ٔ خايـ أَطٙ يف أَٛض َُٗتأتٞ أْت تػٟٛ بني َٳؾ َٴ٪ٵَٹٓٶ أځؾځُٳٔ :دساڄ ٚبني َٔ ٜڀٝع٘ ٖٚٛ ٜكـٛ ٕٳ  ٕٳ   نځُٳٔ انځا نځـا
ٕٳ ٫ځ اؾځاغٹكڄ ٛٴٚ ٕٳ ٫ځ (18)ايػذس٠:ٜٳػٵتٳ ِٴ ايڃؿځا٥ٹعٴٚ ٖٴ ٟ أځصٵشٳابٴ ايٓٻاضڇ ٚٳأځصٵشٳابٴ ايڃذٳٓٻ١ٹ أځصٵشٳابٴ ايڃذٳٓٻ١ٹ  هب  (20)اؿؿط:ٜٳػٵتٳٛڇ

ٕ   ٚ ،ٚإٔ ْٓڀل بأغايٝب ايكطإٓ ،يكطإٓٚإٔ ْكـ َٛقـ ا، إٔ ْٗتسٟ بٗسٟ اهلل  ٚإ٫چ، إٔ ْهٕٛ أقٜٛـا٤ بكـ٠ٛ ايكـطآ
 ،أنجـط ضمحـ١ َـٔ اهلل   ، بسٚ ٚنأْ٘ أنجط سًُاڄ َٔ اهللـٚضمحت٘ ؾ٢ٝ ع٢ً سه١ُ اهلل ٚعسي٘ ٓٸذٳتٳؾػٓهٕٛ مٔ َٔ ٜٳ
ٝ ، أْت إىل إهلو ٧بسٚ ٖهصا ؾتػٝتغ، أٚغع عًُاڄ َٔ اهلل، أععِ سه١ُ َٔ اهلل ـ    ٧ٚتػـ ١، إىل ْؿػـو إغـا٠٤ بايػ

 ١.إغا٠٤ بايػ
َعٗـِ   ٚقؿتٗـا تصشض  بإٔ بٌ ٫ كطز هلصٙ ا٭١َ إ٫چ  ؟بٛا ٖصٙ ا٭١َاَض َع أؾدا  ِٖ ضطٳنٝـ تطٜس إٔ تتػ

ّڈ    :ٚاهلل ٖٛ ايصٟ ٜكٍٛ يٓبٝ٘ غٝس املطغًني .ْٚعطتٗا إيِٝٗ َٔ دسٜس ٛٵ ٝٵتٴ ضٳبٿٞ عٳـصٳابٳ ٜٳـ ٕٵ عٳصٳ ٌٵ إڇْٿٞ أځخٳافٴ إڇ قڂ
ِڈ يٛ عصـٝت   :ٖٚٛ ايصٟ ٜكٍٛ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)َٔ قُس أضؾع ٖصٙ ا٭١َ يف ٌٖ ٖٓاى أسس  (15)ا٭ْعاّ:عٳعٹٝ
ٖٛ ْيب طبٝعٞ،  :كٍٛٓغ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) يٛ عص٢ ضغٍٛ اهلل ،بطٝٿ ،ٕ عصٝت إٔ ٜعصب إأخاف ، يعصب 
 .٫ ؟ست٢ ٖصا أيٝؼ َٓڀكاڄ ضؾٝعاڄ؟ ٌٖ ٖٛ َكبٍٛ عٓس اهلل ،ٖٛ نصا

٘  ،َكاّ ايصٟ ىاطب٘، َا نإ ٜسضٟ َٔ ٖٛ ايصٟ ىاطب٘ضمبا تٓعٍ إىل ؾدص آخط  دـ٬ٍ  ، عع١ُ ايصٟ ىاطبـ
ٌٖ ، يف زاخٌ بٝت٘ أثٓا٤ َطض٘ يف قض١ٝ تُٗ٘ دساڄ ٘يع ؾريؾع صٛت٘ ؾٛم صٛت٘ ٜٚعاضض٘ يف َٓ ،ىاطب٘ايصٟ 

ٜٴ صللى اهلل  )ٓ٘ مما مل ٜأَٔ َٓ٘ قُـس  َٸ٪ؾت .ٌ اهللبٳَٔ قٹ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ٓض حملُس ُتطٜس إٔ متٓش٘ َا مل 
ٔ ٜػڀٞ ع٢ً َٓابع ايؿػـاز يف ٖـصٙ   أْت َٳ تبسٚ ،دطمي١ أخط٣ أْت تطتهب تبسٚ ؟إٕ عص٢ ضب٘ (عليه وعلى آله وسلم
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 ا٭١َ.
ـ   عٴٚأبا بهط ٚ اْتٛىل عًٝٽإٔ هٔ مم) :ثِ ْأتٞ إىل َٔ ٜكٍٛ ْبـسٚ  ٚعًـِٝٗ   ُٞط ٚعجُإ ٚايصـشاب١ مجٝعـاڄ ْٚطضٸ

ٜٴيٛ ، ؟ يٛ نإ ممهٓاڄٌٖ ٖصا ممهٔ ؟ٌٖ ٖصا صشٝض .(خل.إ..ٚميهٔ إٔ ْتٛسس َع اٯخطٜٔ، أنجط تػاقاڄ  ٨طٿبٳنإ 
ميهـٔ إٔ ْصـًٞ    ؟ٖـٌ ٖٓـاى َـا ميٓعٓـا     ؟يٛ نإ ٖٛ ٖس٣ اهلل َا ايصٟ ميٓعٓا َٔ شيو ،نإ ؾٝ٘ اؿٌ يٛ، ايص١َ

أيٝػت تتشـسخ  ، اٯٜات ْؿػٗاٖصٙ ضدع إىل ايهٔ ، عًِٝٗ ٚيٝؼ ؾك  ْطضٞ عًِٝٗ يٛ ناْت ايكض١ٝ ٖهصا ممه١ٓ
قضـ١ٝ أٖـٌ    ؟يف ٚاقـع سٝاتٓـا  ٚ ،يف أْؿػـٓا  ،يف إميآْـا ، عٔ قض١ٝ ١َُٗ دساڄ بايػ١ اـڀٛض٠ عًٝٓا يف إغ٬َٓا

تضطبٓا يف إميآْا ؾٓهـٕٛ قـس    ؟أيٝػت ايكض١ٝ خڀري٠ ،َا وصٌ َٔ داْبِٗ، َٛاد١ٗ ايٝٗٛز ٚايٓصاض٣ ،ايهتاب
 .يٝتٓاٚ٪ٚأضعٓا َػ ،أضعٓا إغ٬َٓا :ضتهبٓا دطميتنيا

ٚتأٌٖٝ ٭ْؿػهِ يتهْٛٛا  ،ع٢ً إغ٬َهِ ١قاؾع :بإٔ ايكض١ٝ ٖٞ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ (آٍ عُطإ)طْا آٜات أمل تصنچ
ـ  :ي١ٝ نـرب٣ ٚ٪؟ َػي١ٝٚ٪املػٖصٙ َا ٖٞ  ،يٝتهِٚ٪ػت٣ٛ أزا٤ َػمب ـ نڂٓ ٝٵ ِٵ خٳ ٕٳ     تٴ َٴطٴٚ طٳ أڂَٻـ١ٺ أڂخٵطڇدٳـتٵ يٹًٓٻـاؽڇ تٳـأڃ

ُٳعٵ ُٴٓبٹايڃ ٔڇ ايڃ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٘ٹطٴٚفٹ ٚٳتٳ ٕٳ بٹايًډ ٓٴٛ ٘   ٛاإٔ تهْٛ، ي١ٝ نرب٣ٚ٪َػ (110)آٍ عُطإ:هځطڇ ٚٳتٴ٪ٵَٹ ٛٵفٳ   :ممٔ قـاٍ عٓـ ؾځػٳـ
ٕٳ ٖٹسٴٚ ٜٴذٳا ٔٳ  ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ أځعٹعٻ٠ٺ عٳًځ٢ ايڃهځاؾٹطڇٜ ٘ٴ أځشٹيډ١ٺ عٳًځ٢ ايڃ ٜٴشٹبټْٛٳ ِٵ ٚٳ ٗٴ ٜٴشٹبټ ّڈ  ٛٵ ٘ٴ بٹكځ ٘ٹ ٚٳ٫ځ  ٜٳأڃتٹٞ ايًډ ٌڇ ايًډـ ٕٳ   ؾٹٞ غٳبٹٝ ٜٳدٳـاؾڂٛ

ٛٵَٳ١ځ ٫ځ ِڈ شٳيٹيځ ٘ٹ َٳ٥ٔٹ ٜٴ٪ٵتٹٝ ٘ٹ  ٌٴ ايًډ ِٷ وځ ؾځضٵ ٘ٴ ٚٳاغٹعٷ عٳًٹٝ َٔ ْٛع  (ٞتٛيچ)اٯ١ٜ أضؾس إىل ؾؿٞ ٖصٙ إشاڄ  (54)املا٥س٠:ٜٳؿٳا٤ٴ ٚٳايًډ
ٕٳ ايصٻـ٬ځ      :خا  ٚيڀطف خا  ُٴـٛ ٜٴكٹٝ ٔٳ  ٓٴـٛا ايډـصٹٜ ٔٳ آَٳ ٘ٴ ٚٳايډـصٹٜ ٘ٴ ٚٳضٳغٴٛيڂ ِٴ ايًډ ُٳا ٚٳيٹٝټهڂ ِٵ    إڇْٻ ٖٴـ ٕٳ ايعٻنځـا٠ځ ٚٳ ٜٴ٪ٵتٴـٛ ٠ځ ٚٳ

ٕٳ  .(55)املا٥س٠:ضٳانٹعٴٛ
َٓٗـا تتًكـ٢    ،اؾ١ٗ اي  تعترب ٚيٞ أَـطى ٫ٜٚـ١ أَـط   أْٗا ٖٞ تٓعط إيٝٗا  اٝڄتٛيچ إٔ تتٛىل د١ٗ :إٕ املطاز ٖٓا

ّٷٕ إ، بٗا تٗتسٟ ،بٗا تكتسٟ، َٓٗا تتًك٢ ايتٛدٝٗات، اهلسا١ٜ  :ٚهلـصا قـاٍ بعـسٖا    ;ٜتڀًب ٖـصا ؾعـ٬ڄ   املكاّ َكا
ِٴ ايڃػٳايٹبٴٕٛ ٚٳَٳٔ ٖٴ ٘ٹ  ٕٻ سٹعٵبٳ ايًډ ٓٴٛا ؾځإڇ ٔٳ آَٳ ٘ٴ ٚٳايډصٹٜ ٘ٳ ٚٳضٳغٴٛيځ ٍٻ ايًډ ٜؿرتض أْٓا هـب إٔ ْهـٕٛ يف   ٖٛ  (56)املا٥س٠:ٳٜٳتٳٛٳ

ـ صا؟ ٖٛ أْو تبشح عٖإشاڄ َاشا ٜع   ;َكاّ تأٌٖٝ أْؿػٓا يٓهٕٛ سعب اهلل ٚيٓػًب ٙ ُٻ ٟ   ،ٔ تتـ٫ٛ بـ٘  ، بـ٘ تٗتـس
ٖـصٙ ؽتًــ عـٔ اي٫ٜٛـ١     ، ١ٜ٫ٚ أَط، قٝاز٠ ،٢كتبؼ، ب٘ تتأغٻتَٓ٘ ، ي٘ تتبع ،طُٹتٳأڃي٘ تٳ، ي٘ تڀٝع، تكتسٟ

ٚٵيٹٝٳا٤ٴ بٳعٵضڈ ؾُٝا بني امل٪َٓني أْؿػِٗ ِٵ أځ ٗٴ ُٴ٪ٵَٹٓٳاتٴ بٳعٵضٴ ٕٳ ٚٳايڃ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ إٔ ٜهْٛٛا َع  ٢َعٖٓصا ٖٛ داْب  (71)ايتٛب١:ٚٳايڃ
ِ  ،إٔ ٜهْٛٛا صؿاڄ ٚاسساڄ َٚٛقؿاڄ ٚاسساڄ :بعضِٗ أٚيٝا٤ بعض ـ ٜٳ ،َتعاْٚني َتهاتؿني ناؾػس ايٛاسس ؾُٝا بٝـٓٗ  ِټٗٴ

 .٠، َٔ احملب١تػٛزِٖ ساي١ َٔ ا٭يؿ١، َٔ ا٭خٛٻ ،بعض ِٗ أَطٴبعضٳ
ْو عٓسَا تطٜس ٭ ;ا اهلسا١ٜ، تتًك٢ َٓٗا ايتٛدٝٗاتتتًك٢ َٓٗي ;يهٔ ٖٓا ٜطؾس إىل داْب اؾ١ٗ اي  تت٫ٖٛا

ٜع  أْو تطٜس إٔ تهٕٛ دٓسٜاڄ َـٔ   ٖصاأيٝؼ  ،تطٜس إٔ تهٕٛ َٔ سعب٘ ،إٔ تهٕٛ نُا قاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل
 !؟٠بـسٕٚ قٝـاز  إشاڄ نٝــ دٓـسٟ    ؟ٝٗٛز ٚايٓصـاض٣ اي :ِٖ أٌٖ ايهتاب ،ك٘ٔ خًڃدٓٛزٙ يف َٛاد١ٗ طا٥ؿ١ خبٝج١ َٹ

ٜٛدٗو إىل إٔ تهٕٛ دٓـسٜاڄ َـٔ دٓـٛزٙ ؾتهـٕٛ      نٝـ !؟ٔتٛدٝٗات َٔ ططف َعٝٻ٫ نٝـ دٓسٟ ٫ ٜتًك٢ أٚاَط ٚ
ٜٴ اڄٚاسس ٞ  ٖ٘ٛ اؿعب املٛعٛز بايػًب١ ثِ ٫ ٜتشسخ يو عٔ قٝازت (سعب اهلل)سعب٘ ٢ ػُٻَٔ أؾطاز سعب   ،َٔ ٖـ

ٔ   !؟ٚنٝـ هب إٔ تهٕٛ قٝازت٘ ٔ  ٫ ،ٌٖ ٖصا ممهـٔ؟ ٫ ميهـ ِٴ      :هلـصا قـاٍ ٖٓـا   ٚ ;ميهـ ٖٴـ ٘ٹ  ٕٻ سٹـعٵبٳ ايًډـ ؾځـإڇ
ٕٳ ـ ٛٵُٻػٳٜٴدٓٛز هلل  ؟هلل اڄأيٝػٛا دٓٛز ،؟ دٓٛزسعب اهلل َاشا ٜع  ايڃػٳايٹبٴٛ يف َٝـسإ  ، ١ٕ سعب٘ يف َٝسإ املٛادٗ
ٔ  !؟٠نٝـ دٓٛز بػري قٝاز ،ٌيف َٝسإ ايهؿاح مبدتًـ ايٛغا٥ ،ايصطاع ـ َٳ ٟٸ؟ ٖـٌ ممهـٔ ٭  ٌٖ ٖصا ممهـ و َـٔ  ًٹ

ٌ ٖـصا  ٖـٌ   !؟إىل َٓڀك١ بػري قا٥س ١بـٌ نتٝطغظعِٝ َٔ ظعُا٤ ٖصا ايعصط إٔ ٜ ًَٛى ايسْٝا أٚ ؟ ٜضـعٕٛ  وصـ
 َعطٚف؟ٖٛ َا ٖٛ ٖصا أيٝؼ  ،اڄهلا قا٥س ٕٜضعٛ ٠غٝاض٠ ٚاسس، ايٛاسس (يڀكِـ)ايقا٥ساڄ ست٢ 

ُٴتٻكٹنيٳٖٴسٳ :ايكطإٓ ايهطِٜيف عٓ٘ اهلل ٖصا ايصٟ قاٍ  ًڃ ٌٳ    (2:ايبكط٠)٣ٶ يٹ ٘ٴ غٴـبٴ ٔڇ اتٻبٳـعٳ ضڇضٵـٛٳاْٳ ٘ٴ َٳ ٘ٹ ايًډ ٗٵسٹٟ بٹ ٜٳ
ّٴ (16)املا٥س٠:ّڇايػٻ٬ځ ٛٳ ٞٳ أځقڃ ٖٹ ٗٵسٹٟ يٹًډتٹٞ  ـ ًڃعٴيف َكـاّ َٛادٗـ١    اڄٖٛ ٜٗـسٜٓا إىل نٝــ ْهـٕٛ دٓـٛز     (9:اٱغطا٤)ٜٳ  ،اٝٳ

عـٔ  ، ْـا عـٔ اؾٗـ١ ايـ  تكٛز   ، تًك٢ َٓٗا ايتٛدٝٗاتْعٔ اؾ١ٗ اي  ٜتشسخ  ثِ ٫، َٛاد١ٗ ع٢ً َػت٣ٛ ضامڈ
 ميهٔ. ٫ ،عٔ اؾ١ٗ اي  هلا ْڀٝع ْٚأمتط ٌٖ ٖصا ممهٔ؟ ٫ ميهٔ ،اؾ١ٗ اي  بٗا ْكتسٟ

 ١ٺٓـا إىل ْكڀـ  ٗٳدٻيف َكاّ اؿسٜح عٔ أٌٖ ايهتاب نٝــ ٚٳ  (غٛض٠ آٍ عُطإ)أْ٘ يف اٯٜات يف  نٝـٚهلصا ػس 
ايكٝاز٠ ٖٞ تبسأ ٚ ،ثِ ٖٓا ٜتشسخ عٔ ايكٝاز٠ ،سعب اهلل هب إٔ ٜهْٛٛازاخٌ َٔ إٔ ْهٕٛ َتٛسسٜٔ  :ٖٞ ١ٺَُٗ
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 ٔ عٓس ٚيٞ ايعباز ٖٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل.َٹ
ٌ   بأْ٘ ٜبسٚ :١قًٓا يف دًػ١ غابك ـ ٚع، ملٔ ٜتأٌَ ٖصٙ اٯٜات اي  تتشسخ عٔ بـ  إغـطا٥ٝ ا ٜـطاز يٮَـ١ يف   ُٻ

املُٗـ١  ض يكٝـاز٠  ٖٛ َٔ ٜتصـسٸ  ،ٔ ٜكٛزٜبسٚ ٚنإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ َٳ ،ٚعٔ خڀٛض٠ ٖصٙ ايكض١ٝ، َٛادٗتٗا
غطؾـ١  ) - نُا ٜكٛيٕٛ -قٝاز٠  ىلبؿهٌ ٖٛ تٛ أٟ: ،ٓٗاٝٝتٛىل تب ،ٚنإٔ ايكض١ٝ تٛىل ضغِ َعاملٗا َاشا ٜع ؟ ،ؾع٬ڄ

ٜٴ، ١ايكٝاز٠ ـڀٛض٠ ايكضٝ تٛىل ٖٛ (ايعًُٝات  ٘؟ دٿٛٳؾهٝـ ٫ 
٘ٴ ِٴ ايًډ ُٳا ٚٳيٹٝټهڂ أْتِ ٜا َٔ تطٜسٕٚ ، املٛاد١ٗتػريٕٚ ع٢ً تعًُٝات٘ ٚٚؾل خڀڀ٘ يف ٖصٙ ، تٗتسٕٚ بٗسٜ٘ إڇْٻ

 ٖٞٛ تٛيِّ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٞؾتٛيِّ ،عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚيٝهِ اهلل ٚضغٛي٘ ٚايصٜٔ آَٓٛا، إٔ تهْٛٛا سعب٘ يتػًبٛا
ٍ  عٴ مل ٜطضٳ (1)(...) (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)يٮ١َ َٔ بعس ْبٝٗا  ٖازٺ ٞتٛيِّ ،ٚيٞ أَط ٞتٛيِّ ،قس٠ٚ : )٫ ُط ٖـٛ، قـا

ُٵسٺ ٚاسس( ُط ٚعجُإ يف املكاّ ايٛاسس ; ٭ٕ َعٓاٙ إٔ تطؾع أبا بهط ٚعٴٖٛ ٖٛ ْؿػ٘ ٫ ٜطض٢ (2)هتُع غٝؿإ يف غٹ
يهتٝبـ١   ٚاسسٺ أنجط َٔ قا٥سٺٖٓاى ٜهٕٛ ميهٔ إٔ ٌٖ  ،ِ ٚاسسـًځيعٳ يتعڀِٝٗ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ اي  ٫ تصض إ٫چْؿػ٘ 
 ٚاسس٠؟ أيٝؼ ٖصا ٜٛدس خ٬ًڄ؟ ١َٺ٭ أنجط َٔ قا٥سٺ يؿعب ٚاسس، أنجط َٔ قا٥سٺ ،ٚاسس٠
ُط ٖٚٛ ٜطؾض إٔ تضٝـ عٴأْت قاٍ: ٫. ٚأْت تطٜس  (َٓا أَري َٚٓهِ أَري)ُط ْؿػ٘ ضؾض عٓسَا قاٍ ا٭ْصاض: عٴ

ٓٴٛا تضٝؿ٘ إىل عًٞ، َا تطٜس إٔ تعًُ٘ يَ٘ٔ سٝح املبسأ  ٔٳ آَٳ ٕ  عًـٞ ٚأبـٛ بهـط ٚعٴ   ْكـٍٛ:   ٚٳايډصٹٜ  ُـط ٚعجُـا
١ٜ٫ٚ اٖتسا٤ ٚاقتسا٤ َٔ د١ٗ عٴًٝا، َٓٗا تتًك٢ اهلسا١ٜ، أْت ٜا َـٔ  ، ٫. املػأي١ ٖٞ َػأي١ ١ٜ٫ٚ ٖس٣ ..ٖٚهصا

ـ    َٔ أْت تػُٿ، أْت دٓسٟ يف َٝسإ املٛاد١ٗ ٔ ٖـصٙ  ٞ ْؿػو أٚ تطٜس إٔ تهٕٛ َٔ سـعب اهلل هـب إٔ تتًكـ٢ َٹ
ْٓـا  ٭ ;إشاڄ ؾ٬ فاٍ يػشبٗا ع٢ً اٯخطٜٔ ،َط١ٜ٫ٚ أ، ١ٜ٫ٚ طاع١، ٚاقتسا٤ ٚأْت تت٫ٖٛا ١ٜ٫ٚ اٖتسا٤ٺ، اؾ١ٗ

ٚٵيٹٝٳا٤ٴ بٳعٵضڈ ٖٓا ناطځب غڀاب ىتًـ ْٛعاڄ َا عٔ قٍٛ اهلل تعاىل: ِٵ أځ ٗٴ ُٴ٪ٵَٹٓٳاتٴ بٳعٵضٴ ٕٳ ٚٳايڃ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ  .(71)ايتٛب١:ٚٳايڃ
ههـِ أٚ ض٥ٝػـهِ أٚ   ًٹَٳملاشا مل ٜكٌ  ؟ؾ٬ٕٕ ايبعض قس ٜكٍٛ: ملاشا مل ٜكٌ ٛز إىل َا ؼسثٓا عٓ٘ با٭َؼ ٭ثِ ْع

 )ٚيٝهِ(؟ :ملاشا قاٍ ؟ظعُٝهِ: اهلل ٚضغٛي٘ ٚعًٞ، أٚ ست٢ ٜكٍٛ ٚايصٜٔ آَٓٛا بعس َا ٜكٍٛ ظعُٝهِ
  ٕ ٚعًـ٢ ٚؾـل ض٩ٜـ١    ، هب إٔ ْؿِٗ نٝـ هب إٔ تهٕٛ ايع٬ق١، ٚنٝـ ٖٞ ايع٬ق١ ؾع٬ڄ َٔ ٚد١ٗ ْعـط ايكـطآ

يٝػت ايع٬ق١ بٝٓٓـا ٚبـني    -إٕ صض ايتعبري  -ٚبٝٓٓا مٔ عبٝسٙ ٚؾعب٘  نٝـ ٖٞ ايع٬ق١ بني اهلل ًَهٓا، اٱغ٬ّ
ـ ُٳع٢ً  ـ  ايع٬قـ١ بٝٓٓـا ٚبـني ايـط٥ٝؼ أٚ ايڃ      ٫ٚ بٝٓٓا ٚبني عًٞ، ٫ٚ بٝٓٓا ٚبني ضغٛي٘، اهلل و أٚ ايـععِٝ  ًٹ

صلى اهلل عليله وعللى   ) ايع٬ق١ بٝٓٓا ٚبني اهلل ٖٞ ع٬ق١ أمس٢ ٚأضؾع، بٝٓٓا ٚبني ضغٍٛ اهلل ٌٖ تؿُٕٗٛ ٖصٙ؟ ايؿ٬ْٞ
نـصيو   ٚبني أ١ُ٥ أٖـٌ ايبٝـت  بٝٓٓا ، نصيو ع٬ق١ أمس٢ ٚأضؾع عًٞ بٝٓٓا ٚبني ، ع٬ق١ أمس٢ ٚأضؾع (آله وسلم

 ع٬ق١ أمس٢ ٚأضؾع َٔ ٖصٙ.
٘   ، ٖٞ أْو خًٝؿت٘ يف أضض٘ َاشا ٜع  ٖصا؟ ـ ، أْت يف ٚاقعو خًٝؿـ١ يـ٘ يف أضضـ ٚيٝاتو ايهـجري٠  ٪ت مبػـ أْ

عٔ نٝــ  ، أْت ططف تٓڀًل أْت َٔ د١ٗ ْؿػو يتبشح عٔ نٝـ تتًك٢ ايتٛدٝٗات، اؿٝا٠ٗاَو ايهجري٠ يف مب
ٚهلـصا   ;تتًك٢ ايتٛدٝٗات َٔ ؾٛم ،ٔ تكتسٟعٔ نٝـ تٗتسٟ ٚمب، عٔ نٝـ تهٕٛ خڀ  عًُو، تتًك٢ اهلسا١ٜ

 دا٤ت بًؿغ )ٚيٞ(.
ٔ بـ)عًٞ عبـس اهلل( اؾغ نع٬ق١ احمل (عًٞ عبس اهللـ)ع٬قتو بٌٖ نُجاٍ يٓؿِٗ املػأي١ أنجط: أْت ٖٓا   ؟ ٫. يهـ

أيٝػـت   يهٔ ع٬قـ١ احملـاؾغ بـ٘ َـا ٖـٞ؟      ؟ؼت ٖصا ا٫غِ ايٛاسس؟ نصيوأيٝؼ  (ض٥ٝؼ)ؼت اغِ ٚاسس  مٔ
ٓٴٛط ب٘ َػ٪ع٬ق١ ططف ٜتشٌُ َػ أيـٝؼ ٜبـسٚ    ،٫سغ نٝـ ٜبسٚ احملاؾغ َـع ايـط٥ٝؼ   ٚيٝات َٚٗاّ؟٪ٚي١ٝ، َٳ

َػـتُط  ٚع٢ً ع٬ق١ زا١ُ٥ ب٘ ٚاتصـاٍ  ، نٝـ ٜتًك٢ ايتٛدٝٗات َٓ٘ ٚايبشح عٔ، أنجط اٖتُاَاڄ يف َتابع١ أخباضٙ
٘  غـاؾ٬ڄ  يف شٖٓـو ٖهصا  أيػتٳبٗصا ايؿدص؟ ٫ ؾ٤ٞ، أْت أْت نٝـ ع٬قتو أيٝؼ ٖصا ايصٟ وصٌ؟  ،ب٘  ؟عٓـ

 ؟ٖهصاوصٌ ، أيٝؼ ؼضط يًُكاب١ًإٔ ؾك  عٓسَا ٜأتٞ أَط ممهٔ 
هٓا ٚإهلٓا ٚضغٍٛ ًٹبايع٬ق١ ؾُٝا بٝٓٓا ٚبني اهلل يف ٖصا اؾاْب يف نْٛ٘ َٳُا ٜتعًل اڄ مٔ املػًُني يف ٚاقعٓا ؾٝإش
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أْت يف َٛقـع احملـاؾغ،   ، ٖٞ َٔ ٖصا ايكبٌٝ ،ٖٛ ٚيٞ أَطْا ٖٛ ٚيٞ أَطْا ٚعًٞ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اهلل 
تٓؿٝـص املٗـاّ ٚأزا٤   ؾأْت أْت َٔ د١ٗ ْؿػـو َـٔ ٜٓڀًـل يٝبشـح ٖٚـٛ يف َٝـسإ       ، َٗاّ نرب٣، ٚيٝات نرب٣٪َػ
ؿاضم بني زٚضى أْت ٌٖ تؿِٗ اي، اؾ١ٗ ايعًٝاٖصٙ يتٛدٝٗات َٔ ٜتًك٢ ا، ٚيٝات ٚاملٛاد١ٗ َع أططاف َتعسز٠٪املػ

  .زٚض احملاؾغأْت يف  ٚزٚض احملاؾغ؟
ٜٴ ؾٗٛ ط عٔ ١ٜ٫ٚ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يعبازٙ مبدتًـ ا٭غايٝب، عبٿهلصا ػس ايكطإٓ ايهطِٜ عٓسَا تطدع إيٝ٘ 

ُٳـاتٹ إڇيځـ٢ ايٓټـٛضڇ    ِٗ ٜتًكٕٛ َٓ٘ اهلسا١ٜٚيٝټ ٔٳ ايعڊًڂ ِٵ َٹ ٗٴ ٜٴدٵطڇدٴ ٓٴٛا  ٔٳ آَٳ ٞټ ايډصٹٜ ٘ٴ ٚٳيٹ ٖـٛ ٚيـِٝٗ   ٚ (257)ايبكـط٠: ايًډ
ٜٴ٪ٳٜٿسٴ بٹٓٳصٵطڇٙٹ َٳٔٚٳاٜتًكٕٛ َٓ٘ ايتأٜٝس بايٓصط  ٘ٴ  ٖٛ ٚيـِٝٗ   ،ِْٚٗ٪ط ؾٖٛ ٚيِٝٗ ٖٚٛ ٜسبٿ (13)آٍ عُـطإ: ٜٳؿٳا٤ٴ يًډ

 ٖٚٛ ٜطعاِٖ.
ٞٸ)ػس ن١ًُ  اغتدسَت بؿهٌ نبري يف فاٍ ايع٬ق١ ؾُٝـا بـني اهلل ٚبـني اٱْػـإ ٚبـني      ايهطِٜ يف ايكطإٓ  (ٚي

تـأتٞ  )َـٛىل(  َتعسز٠  - نُا ٜكٍٛ ايبعض -ٚيٝػت َعاْٝٗا ، عبازٙ بايصات املػًُني يتعرب عٔ إٔ َصازٜكٗا َتعسز٠
يف َٝـسإ اهلساٜـ١ ٖـٛ     :. ن١ًُ )َٛىل( ٖٞ ن١ًُ ٚاغع١ َصـازٜكٗا َتعـسز٠  ٚمبع٢ٓ نصا مبع٢ٓ نصا ٚمبع٢ٓ نصا

يف  أيٝؼ نصيو؟ َع ايط٥ٝؼٜعٌُ . ٖهصا احملاؾغ ٜٚ٪ٜسى ٜـٓصطى َٝسإ املٛاد١ٗ ٖٛ ٚيٝو يف، ٚيٝو ٜٗسٜو
يف َٝـسإ ايجكاؾـ١ يف    أيـٝؼ نـصيو؟   ؟نٝـ ْتشـطى  ؟ْعٌُ َاشا( ؾٓسّٜا  ٚٚيٛأ)َٝسإ املٛاد١ٗ اتصاٍ َػتُط 

ٜٚتشطى عًـ٢ ٚؾـل َـا    ، ٜٚتًك٢ َٓ٘ نصا ،ٖٛ ٚيٝ٘ ٜػتُس َٓ٘ نصا ،أيٝؼ ع٢ً اتصاٍ َػتُط ب٘ ،َٝازٜٔ أخط٣
ايكض١ٝ اٯٕ ، بٝٓ٘ ٚبني ايط٥ٝؼع٢ً مٛ َا ْتصٛض ٖهصا نٓعط٠ ايؿدص َٓا يًع٬ق١ ٚيٝػت ؾك  ، ٜطؾسٙ إيٝ٘
  َعطٚؾ١؟

ٕٚ املتعًك١ بو يف إطاض امل١ُٗ ايهرب٣ ٪ايؿ ،ٕٚ٪ٖٛ َٔ ٜتٛىل كتًـ ايؿ (ٞٸٚي) :١ُ ن١ًُؾًٗصا ْؿِٗ نِ ٖٞ قٝٿ
ـ ( صلى اهلل عليله وعللى آلله وسللم    )ٖٞ ْؿػٗا َا أعڀاٙ ايطغٍٛ  ،املٓٛط١ بو يف كتًـ فا٫ت اؿٝا٠ ٚأْت تتشطى  اعًٝٽ

 :ٍٞپ )) ّٜٛ ايػسٜط عٓسَا قا ٌ    ((٫َٛٙ ؾُٔ نٓت ٫َٛٙ ؾٗصا عً  :ؾٝأتٞ بعس َٔ ٫ ٜؿِٗ ؾٝكـٍٛ: ملـاشا مل ٜكـ
ْؿُٗٗا َٔ خ٬ٍ َا ؾٗٸُٓا اـًؿـا٤   ،ْؿُٗٗا ضٝك١ دساڄ، ْؿِٗ ايع٬ق١ ع٢ً أضٝل ْڀام، ْؿِٗ ايػًڀ١ ؟(خًٝؿ )

ّ  عٹ)ُٓا ؾع٬ڄ َٔ زاخـٌ نتـب   َٚٔ خ٬ٍ َا ؾڂٗٿ ،بٝٓٓا ٚبِٝٓٗػ٬طني اؾبابط٠ عٔ ايع٬ق١ اؾبابط٠ ٚاي  (ًـِ ايهـ٬
ٟٸ (ًِ أصٍٛ ايؿك٘عٹ)نتب ٚ  .(عًٞ عبس اهللـ)ٚاسس َٓا ب ػعٌ ع٬ق  باهلل نع٬ق١ أ

 ،ؾٓط٣ نِ ٖٞ َتؿـعب١  ;ؾًِ ْعس ْعطف َا ٖٞ ايع٬ق١ بٝٓٓا ٚبني اهلل ،ٚيٝتٓا٪بؿهٌ ضٖٝب، أضعٓا َػ امڀڀٓا
ٕ      (وسلم صلى اهلل عليه وعلى آله)إٔ ايطغٍٛ  ْٚٗا َتعسز٠، أٚ٪ثِ ْط٣ نِ ؾ، ثِ ْط٣ نِ ٖٞ ٚاغع١  َـا نـإ ٜؿٗـِ َـا نـا

يهٓـ٘ ٜطٜـس إٔ   ، ٖـٛ ٜعـطف   ٜػُع ٖـصٙ ٫ٚ ٜعطؾٗـا؟   َٚا نإ (وًٹَٳ)ٚن١ًُ  (غًڀإ)ٚن١ًُ  (خًٝؿ١)ٜعطف ن١ًُ 
ٓٴٛطـ ، أْت أٜٗا املػًِ، ٜكٍٛ: أْت أٜٗا اٱْػإ خًٝؿ١ يطبو يف ٖصٙ ا٭ضض بـو َُٗـ١    ١څأْت أٜٗا ايعطبٞ املػًِ َٳ

ٝٵطٳ نڂٓنرب٣:  ِٵ خٳ ُٳعٵتٴ ٕٳ بٹايڃ َٴطٴٚ ُٴٓأڂَٻ١ٺ أڂخٵطڇدٳتٵ يٹًٓٻاؽڇ تٳأڃ ٔڇ ايڃ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ أيٝؼ ا٭َط بـاملعطٚف   (110)آٍ عُطإ:هځطڇطٴٚفٹ ٚٳتٳ
ٜؿٌُ نٌ اجملا٫ت: ٚمٔ ْتذ٘ إىل اٱْػـإ  ، ٜؿٌُ نٌ فا٫ت اؿٝا٠ اضٶا ٚاغعٶا دساڄ دساڄ؟ـٚايٓٗٞ عٔ املٓهط إط

٘  ، نٝـ ْجكؿ٘، نٝـ ْطبٝ٘، يٓبٓٝ٘ ٘  ، نٝــ ْعًُـ ٚمـٔ ْبٓٝٗـا  ، ٜٚؿـٌُ نـٌ فـا٫ت اؿٝـا٠     ،نٝــ ْصـٓع
ُٳعٵ ٕٳ بٹايڃ َٴطٴٚ ُٴٓتٳأڃ ٔڇ ايڃ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٘ٹطٴٚفٹ ٚٳتٳ ٕٳ بٹايًډ ٓٴٛ ٌ  ،املػأي١ يٝػت َػأي١ تػً إشاڄ  (110)آٍ عُـطإ: هځطڇ ٚٳتٴ٪ٵَٹ َػـأي١   بـ

 اهلل ٜصـ ْؿػ٘ بٗصا. ، ٖسا١ٜ
ِ  أيٝؼ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٚٛ ٜٗسٜٓا  ٘ أّ أ ،ٜصــ ْؿػـ٘ بايطمحـ١    ٜٚطؾسْا زاخٌ نتابـ٘ ايهـطٜ ٜصـسض   ْـ
َـاز٠ اثـٓني ٜعُـٌ بـ٘ َـٔ تـاضٜذ       )ض٥اغـ١ اؾُٗٛضٜـ١:    أٚ قطاض َٔ، إضؾازات٘ بؿهٌ قٛاْني بؿهٌ َطغّٛ ًَهٞ

ِڇأّ أْ٘ ٜكٍٛ:  صا،ـٖهٜصسض  أيٝؼ ؟(ٜٚٓؿط يف اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ، صسٚضٙ ٔڇ ايطٻسٹٝ ُٳ ٘ٹ ايطٻسٵ ِڇ ايًډ   سِبٹػٵ
ِڇتٳٓ ٘ٹ ايڃعٳعڇٜعڇ ايڃعٳًٹٝ ٔٳ ايًډ ٌٴ ايڃهٹتٳابٹ َٹ ِڇتٳٓ (1،2)غاؾط:عڇٜ ٔڇ ايطٻسٹٝ ُٳ ٔٳ ايطٻسٵ ٌٷ َٹ  (185:ايبكط٠)٣ٶ يٹًٓٻاؽڇٖٴسٳ (2)ؾصًت:عڇٜ

ٔڇ اتٻبٳ ٘ٴ َٳ ٘ٹ ايًډ ٗٵسٹٟ بٹ ٘ٴ غٴبٴـٜٳ ٛٳاْٳ ًڃٓٳاىځ إڇ٫ډ (16)املا٥س٠: ّڇٌٳ ايػٻ٬ځـعٳ ضڇضٵ ًڃعٳايځُٹنيٳ ٚٳَٳا أځضٵغٳ ُٳ١ڄ يٹ   ؟(107:ا٭ْبٝا٤)ضٳسٵ
ط ١ُٖٓٝٚ ع٢ً ايٓشٛ ايـصٟ تؿُٗـ٘ أْـت َـٔ     َٓڀل ٚيٞ، ٫ ٜٓعط إيٝو ْعط٠ تػً  ٚػبټَٓڀل َاشا؟  ؟ٖصا َا

ٝــ وػـٔ   أيٝؼ اهلل ٖٛ َـٔ ٜعـطض ن   يٝؼ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ.، خ٬ٍ ع٬قتو بط٥ٝؼ أٚ مبًو َٔ ظعُا٤ ايسْٝا
٘ٹ ٚٳَٳا بٹهڂِ َٹٔ؟ إيٝٓا ٔٳ ايًډ ُٳ١ٺ ؾځُٹ ٖٹطٳ٠ڄ ٚٳبٳاطٹٓٳ١ڄ (53)ايٓشٌ:ْٹعٵ ٘ٴ ظځا ِٵ ْٹعٳُٳ ٝٵهڂ ٜٴ (20)يكُـإ: ٚٳأځغٵبٳؼٳ عٳًځ يًٓا سٳأيٝؼ ٖٛ َٔ 
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ِٸ إىل ٖٓـا   ، ٚيني ٖٚٛ ًٜؿٓا بطمح١ ٚبطؾل ؟٘ املػتكِٝيٓٓڀًل يف ايػري ع٢ً صطاط ;ٜٚػري بٓا ع٢ً مٛ َعني ٖٳًڂـ
إٔ تٓػ٢ إٔ اهلل ٜتعاٌَ َعو نًُو ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ أْـت تؿٗـِ َـٔ     -تتأٌَ  ٚأْت -تهاز ، إىل ايصطاط املػتكِٝ

 خ٬ٍ تعاٌَ ظعُا٤ ايسْٝا َعو.
ٞٸ) ٌ  ، ٜطؾل بـو ، ٜطمحو، وط  عًٝو، ُٜٗ٘ أَطى، ط أَطىٜسبٿ، ٜطعاى (ٚي ٫ ٜطٜـس إٔ  ، ٫ ٜطٜـس إٔ تضـ

ُٶتؿك٢  ًڃ ٜٴطڇٜسٴ ظڂ ٘ٴ  ًڃعٳايځُٹنيٳ اٚٳَٳا ايًډ ٖٚهصا ايع٬ق١ َـع   (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم ) ٖٚهصا نإ ضغٛي٘ (108)آٍ عُطإ:يٹ
 .عًٞ بٔ أبٞ طايب  ٖٚهصا ايع٬ق١ َع، ضغٛي٘
ٞپعٳؾ إشاڄ ْ  ، ؟ َٗآَـا يف اؿٝـا٠  َا ٖٛ أَطْـا  ،ط إيٝ٘ نٛيٞ أَطْآْع إٔ ٫ٜٚتٓا يـ٘ ً ـ َٗآَـا ٚمـٔ  ٞ أْؿػـٓا  طبٿ

ٚلًـس   ،ْٚكڀع ٜس ٖصا ،ٌ ٖصاْكتٴ :إقا١َ اؿسٚزض٥اغ١ عا١َ، أٟ: نُا ٜكاٍ: اٱَا١َ  ٚيٝؼْٚطؾسٖا يٓـعنٝٗا، 
يف ، ٖٞ املٗاّ ايٛاغع١ يف َكاّ تعن١ٝ ْؿػو، ا٭َط ايصٟ ٖٛ ٚيٝو ؾٝ٘ ٖٛ ا٭َط ايٛاغع ؟أٚاَطٖصٙ  أيٝػت ،ٖصا

ٜ   ا٭َٛض )َٔ مل ٜٗتِٖٞ ٚيٝاتو يف اؿٝا٠، ٖصٙ ٪َكاّ أزا٤ َػ ٖٓـا نًُـ١   عـ   بأَط املػًُني ؾًٝؼ َـِٓٗ( َـاشا 
  ٖٞ ٖهصا؟ٌٖ  ؟بِٗػًُني ؾإشا مل ٜٓؿصٚا ضطٳ)أَط(؟ ٌٖ تع  َٔ مل ٜٗتِ بإٔ ٜأَط امل

تًـو املتعًكـ١    ،تًو املتعًك١ بٓؿٛغِٗ يتعنٛأَٛضِٖ ، بأَٛضِٖ اي  هب إٔ تهٕٛ ق  اٖتُاَ٘ :بأَط املػًُني
تُع عًٝٗا يتهٕٛ أَـ١  تتٗٝأ هلصٙ ا٭١َ ٚػتًو ا٭َٛض اي  هب إٔ ، ب٢ٓ ٚتعُط ع٢ً ايص٬ح ٚايعع٠عٝاتِٗ يتٴ
ٞټ أځ (ٚيٞ أَط املػًُني))َٔ مل ٜٗتِ بأَط املػًُني( نُا ْكٍٛ:  :أمل تأتٹ ٖٓا ،ععٜع٠ ق١ٜٛ ٔٵ ايٓٻبٹ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َٹ ٚٵيځ٢ بٹايڃ

ِٵأځْ ٔٵ  :َاشا تع  (6)ا٭سعاب:ؿڂػٹٗڇ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َٹ ٚٵيځ٢ بٹايڃ ِٵأځْأځ نٝــ   ؟أٚاَـط َـع ْؿػـو   ٌٖ أْو زا٥ُاڄ تتعاَـٌ   ؟ؿڂػٹٗڇ
ٜـا سػـني    اغٵطٳحٵ ،اهلل اطًبني ٜا سػ حٵطٳاغٵˮ أَط؟ ٌٖ أصسضت َط٠ أَطاڄ ع٢ً ْؿػو ٜتعاٌَ ايٛاسس َٓا َع ْؿػ٘؟

 ، أيٝؼ نصيو؟غٝكاٍ ي٘ فٕٓٛ َٔ ٜتعاٌَ َع ْؿػ٘ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ‟ايػٛمإىل 
ٜٴطاز هلا يهٔ إٔ تهـٕٛ  ، ػـ  إٔ تٓڀًل قا٥ُـ١ بايك ، ٜٴطاز هلا إٔ تتعًِ إٔ تعنٛ يٝؼأ ؟ْؿػو ٖصٙ َا ٖٞ؟ َاشا 

 ٔ ايصٟ غٝبٓٝٗا ع٢ً ٖصا ايٓشٛ؟َ ،بطٝٿ؟ أيٝػت ٖصٙ ْؿػو ؟َٔ أْصاض اهلل إٔ تهٕٛ دٓسٜاڄ ،عضٛاڄ يف سعب اهلل
ـ  ، ٭ْو أْت ئ تػتڀٝع ;ؾٗٛ أٚىل بو َٔ ْؿػو ،٢ ٖصا ايٓشٛٝبٓٝٗا عًيزع ايٓيب  ٌ َـٔ  ٫ متًو أٜضـاڄ إٔ ػع

ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ إڇشٵ بٳ ْؿػو ٖصا اٱْػإ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٘ٴ عٳًځ٢ ايڃ ٔٻ ايًډ ٔٵ أځْيځكځسٵ َٳ ِٵ ضٳغٴ٫ٛڄ َٹ ِٵعٳحٳ ؾٹٝٗڇ ِٵ ٜٳتٵًڂٛ ؿڂػٹٗڇ ٗڇ ٝٵ ٘ٹ عٳًځ  آٜٳاتٹ

ِٵ ٜٴعٳنِّٝٗڇ ِٴ ٚٳ ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًِّ ُٳ١ځ ٚٳ ِٵ  :أمل ٜكٌ (164)آٍ عُـطإ: ايڃهٹتٳابٳ ٚٳايڃشٹهڃ ِٴ  ٜٴـعٳنِّٝٗڇ ٗٴـ ُٴ ٜٴعٳًِّ ُٳـ١ځ   ٚٳ ٜعًُٗـِ   ؟ايڃهٹتٳـابٳ ٚٳايڃشٹهڃ
ِٵ   تهطضت يف أنجط َٔ آ١ٜ: ٖٞ اي أيٝػت ٖصٙ ٜٚعنِٝٗ،  ٜٴـعٳنِّٝٗڇ ُٳـ١ځ ٚٳ ِٴ ايڃهٹتٳابٳ ٚٳايڃشٹهڃ ٗٴ ُٴ  :أٟ ؟(129)ايبكـط٠: ٜٴعٳًِّ

 ٖا.ضٴٓٛٿٜٴ ،ٜجكؿٗا ،ٜب  ْؿػو ،ٌ ْؿػوٖٿ٪ٜ، ٜعنٞ ْؿػو، ِ ْؿػوٜعًچ
ٞټ أځ ٔٵ أځْايٓٻبٹ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َٹ ِٵٚٵيځ٢ بٹايڃ ٚبايڀبع أْت إشا مل تسع ايـٓيب  ، بٓاٜتٗا ٖٛ ايصٟ ٜتٛىل، ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ؿڂػٹٗڇ

َـاشا؟  ؾػتصـبض   ;يٝذعٌ َٓو عٓصـطاڄ صـاؿاڄ يف ٖـصٙ ايـسْٝا     ،ٕٚ ْؿػو٪ٜٚتٛىل ؾ، ٜتٛىل ٖٛ إٔ ٜب  ْؿػو
َٴ، ض٬ٍ عٓصط، عٓصطاڄ باط٬ڄ ِ أٜـٔ َهـإ اـبٝـح    ،تهٕٛ خبٝجاڄ، باڄدطٿعٓصطاڄ  يف ٜـّٛ   أيـٝؼ نـصيو؟   ،؟ دٗـٓ

ُٹٝعٳيٹ :ايكٝا١َ ٘ٴ ٝٳ ٔٳ  ايڃدٳبٹٝحٳ ايًډ ٌٳ  ايڀډٝٿـبٹ  َٹـ ٘ٴ  ايڃدٳبٹٝـحٳ  ٚٳٜٳذٵعٳـ ٘ٴ  بٳعٵـضڈ  عٳًځـ٢  بٳعٵضٳـ ُٳـ ٘ٴ  دٳُٹٝعٶـا  ؾځٝٳطٵنڂ ٞ  ؾځٝٳذٵعٳًځـ  ؾٹـ
ِٳ  أيٝؼ نصيو؟ (37:ا٭ْؿاٍ)دٳٗٳٓٻ

ٖٛ ايـصٟ   ،ِ ي٘ ْؿػوٚٚيٝٸو مبع٢ٓ تػًچ، اهلل ٚضغٛي٘ ٚايصٜٔ آَٓٛاو ٖٛ أْت يف ٖصٙ ايسْٝا إشا مل ػعٌ ٚيٝٻ
ٜٴ، ٜعًُٗا ٖٛ ايصٟ ٜعنٝٗا ٕٻ  يتهـٕٛ َـٔ أْصـاض اهلل     ،ٗا يتهـٕٛ َـٔ سـعب اهلل   ًڂ٪ٖٿٖٛ ايصٟ  ِٴ    ؾـإ ٖٴـ ٘ٹ  سٹـعٵبٳ ايًډـ

ٔٳ  (56:املا٥س٠)ٕٳٛٵػايٹبٴايڃ ْٴٛا أځْٜٳا أځٜټٗٳا ايډصٹٜ ٓٴٛا نڂٛ ٘ٹآَٳ ْٴٛا قځٛٻاَٹنيٳ بٹايڃكٹػٵ ٹ (14)ايصـ:صٳاضٳ ايًډ ؾتهـٕٛ   (135)ايٓػا٤:نڂٛ
ٜٴ، ٖٛ ٜ٪زبو، ممٔ ٜكَٕٛٛ بايكػ  ، ِ ْؿػو ي٘ ٚتؿعط بأْ٘ أٚىل بٓؿػو َٓوإشا مل تػًچ، ٖٛ ٜجكؿو، ٝوطبٿٖٛ 
ٚيف ا٭خري  ،ٚيف ا٭خري تتشٍٛ إىل خبٝح ،ػتصبض َاشا؟ ؾٝڀاْاڄ ٚضا٫ڄؾ -ايتعبري َتكاضب  -أٚ أٚىل بو َٔ ْؿػو 
 ٜهٕٛ َصريى دِٗٓ. 

ْٴؿځٗٻ ٚأنُا ٜكٍٛ ايبعض  -َٔ ٖٓا ْعطف ايؿطم بني إٔ ْؿِٗ إٔ اؿٝا٠   ٖٞهـصا: طاعـات َٚعاصـ   َڀبٛعـ١   -ِ نُا 
َٴ ّ  أيٝؼ  ،متؿٞ ٖٓاى أٚمتؿٞ ٖٓاى إٔ ط ٖٓا يف ايٛغ  إَا دٝٻٚأْت  خاصـ١   ،ْٚعـطف ٖهـصا   ،ٖهصا ٜبـسٚ ايهـ٬

 ؟(ًِ ايه٬ّعٹ)نتب يف أٚ ْكطأ  (ايؿك٘أصٍٛ )ط٬ب ايعًِ عٓسَا ْكطأ 
ٚستـ٢ عٓـسَا ٜكـٍٛ:    ، إ ا أْت َٔ غٝٓڀًل ،بايض٬ٍ يٝػت َڀبٛع١، اؿٝا٠ يٝػت َڀبٛع١ باملعاصٞاملػأي١: 



 (03) (3سورة املائدة ـ الدرس )

ٔڇ ٜٵ ٙٴ ايٓٻذٵسٳ ٜٵٓٳا ٖٳسٳ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ؾػتصبض أْت ٖٞ أْ٘ إشا مل تهٔ  :ٖٞ ٖسا١ٜ تتذ٘ يف قٓا٠ ٚاسس٠ (10)ايبًس:ٚٳ
  ، أيٝؼ نصيو؟ايٓشٛع٢ً ٖصا 
ٞټ أځ ٔٵ أځْايٓٻبٹ ُٴ٪ٵَٹٓٹنيٳ َٹ ِٵٚٵيځ٢ بٹايڃ ٕٚ ْؿػو ٚأَـط ْؿػـو.   ٪ٖٛ ايصٟ ٜتٛىل ؾ ؾإشا مل تسع ايٓيب (6)ا٭سـعاب: ؿڂػٹٗڇ

ٜطٜس َٓـو ايـٓيب    َا ايصٟ أٚ، ُا٫ڄتعٌُ ي٘ أع أٚ، َعاضع٘تػطح تؿتػٌ  ٖٝا،ٌٖ غٝكٍٛ يو:  ؟َاشا ٜطٜس ايٓيب
، ٚىطدِٗ َٔ ايعًُات إىل ايٓٛض، ٜٚٓٛضِٖ، ٜٚعنِٝٗ، ٝعًِ ايٓاؽي أيٝؼ: ؟َا ٖٛ زٚضٙ ؟(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)

أَـ١ تٓڀًـل   ، أ١َ َتٛسـس٠ ، هعٌ َِٓٗ أ١َ ق١ٜٛ، هعٌ َِٓٗ أعع٠ ع٢ً ايهاؾطٜٔ، ٚهعٌ َِٓٗ أؾطازاڄ صاؿني
يف يف َـاشا؟  إشا مل تسع٘ ٖٛ ؾػتصبض تًكا٥ٝاڄ  ؟٢ عٔ املٓهطخط٣ باملعطٚف ٚتٓٗيف َٝازٜٔ اؿٝا٠ يتأَط ا٭َِ ا٭
 ؾتصبض خبٝجاڄ.، داْب ايؿط ٚيف داْب اـبح
ٚست٢ ؾُٝا ٜتعًل  ،يٝؼ ٭سس ٖصا املكاّ ،بٌ ايهٌ َٔ ايصشاب١ أْؿػِٗ (ُطأبٞ بهط ٚعٴ)إشاڄ ؾًٓأتٹ إىل اٯخطٜٔ 

ـ ِْٗ ِٖ ًَعَٕٛ بإٔ ٜتٛيـٛا  َٚٔ ايهٌ أبٌ ، ُط ؾك يٝؼ ؾك  َٛقؿاڄ َٔ أبٞ بهط ٚعٴ، مبجٌ ٖصٙ اٯ١ٜ   اعًٝٽ
 (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٖٞ َٔ بعس إٔ تؿاضم ضٚح ضغٍٛ اهلل  -ٖصٙ امل١ُٗ ايهرب٣  - عًٞ ي ٭ٕ أٍٚ ١َُٗ غتهٕٛ

 اؿٝا٠ ايسْٝا.
عُاض ٖـٛ ْؿػـ٘    أيٝؼ ؟ٓا يعُاض ىتًـ عٔ تٛيٝٓا يعًٞأيٝؼ تٛيٝ ،اض بٔ ٜاغطإشاڄ ؾٓشٔ ست٢ عٓسَا ْتٛىل عُ

 ؾٝعس ْؿػ٘ دٓسٜاڄ َٔ أخًص دٓٛز اٱَاّ عًـٞ   ؟بٌ أععِ مما ْت٫ٛٙ مٔ ،نُا ْت٫ٛٙ مٔ  اعًٝٽٜتٛىل 
َٴ٧ًإ)) :(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٖٚٛ َٔ قاٍ ؾٝ٘ ايطغٍٛ ، عُاض َٔ ايػابكني يف اٱغ٬ّٖٛ ٚ إمياْـاڄ َـٔ قُـ١     ْ٘ 

ُٴص قسَٝ٘ إشاڄ ؾهٝـ تطٜس َ  إٔ أَٓض ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ اي  مل أَٓشٗا يعُاض إٔ أَٓشٗـا ملـٔ خـايـ     ((ضأغ٘ إىل أخٵ
أيـٝؼ ٖـصا َـٔ ا٭ؾـٝا٤      !؟ُط ٚعجُإ ٚآخطٜٔبهط ٚعٴ ٛؾٝٗا: أبٔ خايؿ٘ ؾٝٗا، َ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايطغٍٛ 
ٍٻ ا٫ِٖٛ نُا أتٛىل عًٝٽتطٜس َ  إٔ أت !؟ايعذٝب١ ـ اڄ عُاض ٚأْا مل أتٛ ٚعُـاض ٖـٛ ْؿػـ٘     ابعس نُا أتٛىل عًٝٽ
 بأععِ مما ْت٫ٛٙ مٔ.   اٜتٛىل عًٝٽ
َٴ إٔ َػأي١ اي١ٜ٫ٛ ٖٓا ايإشاڄ ؾُٗٓا ب ٜهـٕٛ   أٚ، يف َكاّ إٔ تهـٕٛ ا٭َـ١  ، ٕٛ إيٝٗا يف ٖصا املكاّ املِٗٗٴدٻٛٳ مٔ 

أمل ْؿِٗ بعس بأْٗا ٫ تع  أٚي٦و ٫ٚ ع٬ق١ هلِ  ،اجملتُع ايؿ٬ْٞ َٔ سعب اهلل ايصٟ غٝػًب يف َٝسإ املٛاد١ٗ
 ‟ُط ٚعجُإٚأبا بهط ٚعٴ اڄْتٛىل عًٝإٔ ميهٔ ˮ :تكٍٛ إشاڄ ؾاملكاّ يٝؼ َكاّ إُٔط ٫ٚ عجُإ؟ ٫ أبا بهط ٫ٚ عٴ، بٗا

  !ػشب ٖصٙ اٯ١ٜ عًِٝٗ مجٝعاڄػٞ ت :ٚايٓتٝذ١
ٕٳ ايصٻـ٬ځ   :أٟ، هلصا دا٤ املؿػطٕٚ يٝػشبٖٛا ع٢ً امل٪َٓني مجٝعاڄ ُٴـٛ ٜٴكٹٝ ٔٳ  ـ ٜعـ  ٜ٪زْٚٗـا    ٠ځايډصٹٜ ٜٴ٪ٵتٴ ٕٳ ٚٳ ٛ

يف  -نُا قًٓا ٚامل٪َٕٓٛ  ،نٌ امل٪َٓني ْٗا٥ٝاڄ( ٕٔ ٜطٜسَٚٳ ٕٜسضٚ ٛزٚاعٜ ملست٢ ) ِٖٚ خاؾعٕٛ هلل (55)املا٥س٠:ايعٻنځا٠ځ
َٴـٔ َٖٳ - (1)٬ّ غابلـن ٜٴداطبٛا مبداطب١ إميإ ـأي، مياِْٗ ناؾطٜٔإضٕٛ ٭ٕ ٜطتسٚا بعس عطٻِ  ٔٳ ِ  ٜٳا أځٜټٗٳا ايډصٹٜ

ٓٴٛا ٓٴٛا ٫ځِ ايصٟ خٴٛطبٛا بــٖ ؟آَٳ ٔٳ آَٳ ٚٵيٹٝٳـا٤ٳ   ٜٳا أځٜټٗٳا ايډصٹٜ ٗٴٛزٳ ٚٳايٓٻصٳـاضٳ٣ أځ ٚنُـا قًٓـا    - (51)املا٥ـس٠: تٳتٻدٹصٴٚا ايڃٝٳ
 ٖٚصا َٓڀل غري َكبٍٛ.  (ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا تٛيٛا ايصٜٔ آَٓٛا)تصبض املػأي١ قس  - (2)غابكاڄ

ٔٳ دٳا٤ٴٚا َٹٔ قس ٜكٍٛ ايبعض: إٕ اهلل قاٍ: ٛٳا   ٚٳايډصٹٜ ٕٳ ضٳبٻٓٳا اغڃؿٹـطٵ يځٓٳـا ٚٳيٹإڇخٵ ِٵ ٜٳكڂٛيڂٛ ٖٹ ٔٳ غٳـبٳكڂْٛٳا    بٳعٵسٹ ْٹٓٳـا ايډـصٹٜ
ٕڇ ٚٳ٫ځبٹاٱڇ ٌٵ ؾٹٞ قڂًڂٛبٹٓٳا غٹ٬ڋ ميٳا ِٷ تٳذٵعٳ ٓٴٛا ضٳبٻٓٳا إڇْٻوځ ضٳ٩ٴٚفٷ ضٳسٹٝ ٔٳ آَٳ س ٜتهًِ يف أسس ممٔ قس إشاڄ ٫ أس (10)اؿؿط:يٹًډصٹٜ

يـٝؼ املكصـٛز   ، اڄظَٓٝ اڄايػبل يٝؼ غبك ،ٓا َٔ بعسِٖ ِٖٚ غبكْٛا٦د ٓا؟ ٭ْأيٝػت ٖهصا ،ػتػؿط هلِغبكٛا بٌ ٜ
يهـٔ َـٔ   ، ملٔ غبكْٛا باٱميـإ ؾعـ٬ڄ   ٚمب ْٚسعٛٓػتػؿط ؾإشاڄ ، إ ا ايػبل باٱميإ، ٖٓا فطز ايػبل ايعَ 

ٌٖ ٖصا ٖـٛ ايـصٟ    ،ٚايضطب ظٗٛزٙ عطض اؿا٥  ٚضطب أَت٘ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )ٓا إىل كايؿ١ ايٓيب غبك
 كٓا مبدايؿ١؟كٓا بإميإ أّ غبٳغبٳ ؟ ٌْٖػتػؿط ي٘

ٔٳ دٳا٤ٴٚا َٹٔايكطإٓ سهِٝ قـاٍ:   ٔٳ غٳـبٳكڂْٛٳا  ٚٳايډصٹٜ ٛٳاْٹٓٳا ايډصٹٜ ٕٳ ضٳبٻٓٳا اغڃؿٹطٵ يځٓٳا ٚٳيٹإڇخٵ ِٵ ٜٳكڂٛيڂٛ ٖٹ  أٟ: (10)اؿؿـط: بٳعٵسٹ
ٟ ٖصا ٖـٛ   ب١ٜ٫ٛ عًٞ ناْٛا قبًٓا بعَٔ أّ غبكْٛا بإميإ؟ بإميإ. َٔ نإ ٜ٪َٔ بعًٞ  غـبك  بإميـإ    ايـص
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 )عًـِٝٗ ايػـ٬ّ(   اؿػـني ٚاؿػٔ ٚٚؾاط١ُ  عًٝٽا ٜعًِٚ اعًٝٽ٪َٔ بٗصا بٌ اْڀًل يٝدايـ يهٔ َٔ نإ ٫ ٜ، ؾع٬ڄ
 ؟أيٝؼ نصيو ،مبعص١ٝ ٚمبدايؿ١مباشا؟ غبك  ٌٖ ٖصا غبك  باٱميإ أّ ، ٜٚعًِ ا٭١َ نًٗا

أيػـٓا كـاطبني غـٜٛاڄ؟ كـاطبني      ،يصشاب١ مجًـ١ ؟ مٔ يف ٚاقعٓا َع أٜ غبكْٛا باٱميإِٖ إخٛآْا ايص َٔٳ
ُٳا  غڀاب ٚاسس ٓٴٛاإڇْٻ ٔٳ آَٳ ٘ٴ ٚٳايډصٹٜ ٘ٴ ٚٳضٳغٴٛيڂ ِٴ ايًډ ّ أ ،٭ٍٚ ؾكـ  ٌٖ ٖصا اـڀاب ملٔ بعس ايكـطٕ ا  (55)املا٥س٠:ٚٳيٹٝټهڂ

 ؟يـسْٝا املػًُني َٔ شيـو ايعصـط إىل آخـط أٜـاّ ا    ايبؿط َٔ اٯ١ٜ يهٌ َٔ نإ َٛدٛزاڄ َٔ  خڀاب َٔ بعس َا ْعيت
 أيٝؼ خڀاباڄ هلِ مجٝعاڄ؟

ٓٴٛاىل ضغٛي٘ ٜٚتٛىل َٔ ٜتٛىل اهلل ٜٚتٛ، بطٝٿ ٔٳ آَٳ  اڄأيـٝؼ ٖـصا أَـط    -عًٞ بٔ أبـٞ طايـب   ايصٟ ٖٛ  - ايډصٹٜ
ٛ  ;إىل ايصشاب١ ٚإيٝٓا مجٝعاڄ؟ إشاڄ ؾِٗ ًَعَٕٛ مبا مٔ ًَعَٕٛ بـ٘، بـٌ بڀطٜـل ا٭ٚىل    اڄَٛدٗ قؿِٗ ٖٓـاى  ٭ٕ َـ

ٔٳ غٳبٳكڂْٛٳا بٹاٱڇ :ٚهلصا دا٤ يف اٯ١ٜ ،َٛقـ َٔ ٜب  أٚ ٜٗسّ ٕڇايډصٹٜ ايصٟ ٜـب  اؿٝـا٠    أيٝؼ اٱميإ ٖٛ ميٳا
٘    :ٚمٔ ِٖٚ ؾأْٓا ٚاسس، َٔ نإ َِٓٗ ٜ٪َٔ ٜٚب  ايٓؿٛؽ؟ ؾٗـِ   ;ْ٪َٔ مجٝعاڄ مبا ٖٛ َڀًٛب َٓـا إٔ ْـ٪َٔ بـ

ِ ، ْسعٛ اهلل هلِ، ْػتػؿط هلِ ،ٓاِٖ إخٛت أيٝؼ نصيو؟ ،ٛتٓاإخ ْتـ٫ِٖٛ باعتبـاض إٔ املـ٪َٓني بعضـِٗ     ، مـبٗ
 ،دايؿ١ ٫ ع٬ق١ يٓا بِٗٔ غبكْٛا مبٚتٛايٞ ايػٓني. يهٔ َٳِٖ غًػ١ً ٚاسس٠ َتٛاص١ً عرب ا٭دٝاٍ ، أٚيٝا٤ بعض

 َٚا اْتؿط يف ا٭١َ َٔ ض٬ٍ بػبب كايؿتِٗ.  ، ٚي١ٝ َعاْا٠ ا٭١َ٪ِٗ َػًڂبٌ ِٖ َٔ مُٿ
نٝــ   إٔ ْصؿل يـ٘؟ طؾع ٜسٙ عٔ اهلسّ أّ ٌٖ إٔ ْ دٗٛز َٔ ٜٗسّ أٚ إٔ ْصٝض يف ٚدٗ٘؟ٜٔ ا٭ٚىل إٔ ْباضى أ

أيٝؼ ٖصا ٖـٛ   ٔ ؾٛم اؾساض ايصٟ اْڀًل يٝٗسَ٘؟أيٝؼ إٔ ًْكٞ ب٘ َ يٝؼ إٔ ْطؾع ٜسٙ؟أ ؟ٖٛ املٛقـ ايصشٝض
ّ  ًٓاؽٛقـ ايڀبٝعٞ يٖصا ٖٛ امل أيٝؼ َا ٜعٌُ ايٓاؽ؟ َـٔ ٜـب  ٜؿـسٕٚ أظضٙ ٜٚعڀْٛـ٘     ؟ أَاّ َٔ ٜب  ٜٚٗـس

ـ  ب٘ َٔ ؾٛم اؾـساض، ٖـصا ٖـٛ املٛقــ ايـصٟ ٫      ايًبٓات يٝبٓٝٗا ٚاسس٠ڄ بعس ٚاسس٠، َٚٔ ٜٗسّ ًٜكٕٛ ٘ بٴ ، س َٓـ
ٖٚٛ ايـصٟ ؼـسثٓا    ،يعًٞ ع٬ق١ بٛاقعٓا ٭ٕ هلا ع٬ق١ بٛاقعٓا نُا إٔ ;س إٔ ْٓڀًل يٓتعطف عًٝٗابٴ كا٥ل ٫ٚاؿ

ع٢ً ايطغِ أْ٘ قس قتٌ ٚاغتؿٗس ضمح١ اهلل عًٝـ٘ ٚبٝٓٓـا ٚبٝٓـ٘ أنجـط َـٔ أيــ        إٔ ٫ٜٚت٘ :عٓ٘ أنجط َٔ َط٠
ٜٴكـسٻ إش ٝ٘. إشاڄظاٍ اؿٌ َطتبڀاڄ بتٛيِّ َا، ظاٍ ٚاقعٓا َطتبڀاڄ ب٘ َا ،ا١٥ عاّ تكطٜباڄٚأضبعُ ّ يـو يف ايػـاس١   ا نإ 
 عاٍ ضا٥عاڄ.ٜ ٫ٚاؿٌ ،  تعاٍ قا٫١ُ٥عٓ٘ ؾاٱؾهاي١ٝ  تت٫ِٖٛ بس٬ٜڄأخط٣  أططاف

ٓا ْػُض يكًٛبأ٫ډ مٔ ايصٜٔ هب ، ٚمٔ ايعٜس١ٜ َٔ هب إٔ ْعٞ مٔ ايعٜس١ٜ َٔ هب إٔ ْؿِٗ قبٌ غريْا
ٜٴكځسٻَٕٛ يٮ١َ ِٖٚ َٔ ٖسَٛا صطح ٖصٙ ا٭١َ. إٔ ٜتدًٌ إيٝٗا شض٠ َٔ ٤٫ٚٹ  أٚي٦و ايصٜٔ 

تٛغ  اؿسٜح عٔ قٝاز٠ ا٭١َ عٔ ٖسا١ٜ ا٭١َ يتذعٌ َـٔ ْؿػـٗا    ٘يٓعطف نٝـ أْ، اٯٜاتٖصٙ ثِ ْٓڀًل يف 
ٓٴـٛا ٫ځ   :إغطا٥ٌٝسعب اهلل ايػايب ٜأتٞ يف إطاض اؿسٜح عٔ ب   ٔٳ آَٳ ٖـصٙ  ٚ (57)املا٥ـس٠: تٳتٻدٹـصٴٚا  ٜٳا أځٜټٗٳا ايډـصٹٜ

ٕٳ ٚٳَٳٔ :دا٤ت بعس قٍٛ اهلل تعاىل ِٴ ايڃػٳايٹبٴٛ ٖٴ ٘ٹ  ٕٻ سٹعٵبٳ ايًډ ٓٴٛا ؾځإڇ ٔٳ آَٳ ٘ٴ ٚٳايډصٹٜ ٘ٳ ٚٳضٳغٴٛيځ ٍٻ ايًډ  .(56)املا٥س٠:ٜٳتٳٛٳ
ٓٴٛا ٔٳ آَٳ ٖٴعٴٚٶتٳتٻدٹصٴٚا ايډصٹ ٫ځٜطدع بو َٔ دسٜس يًُٛضٛع املِٗ  ٜٳا أځٜټٗٳا ايډصٹٜ ِٵ  ٔٳ اتٻدٳصٴٚا زٹٜٓٳهڂ ٔٳ   اٚٳيځعٹبٶ اٜ َٹـ

ٔٳ أڂٚتٴٛا ايڃهٹتٳابٳ َٹٔا ٚٵ يډصٹٜ ِٵ ٚٳايڃهڂؿډاضٳ أځ ٘ٳ إڇٕ نڂٓقځبٵًٹهڂ َٴ٪ٵَٹٓٹنيٳيٹٝٳا٤ٳ ٚٳاتٻكڂٛا ايًډ ِٵ   ايعباضات، َا ٖصا املٓڀل املِٗ (57)املا٥س٠:تٴ
٘ٳ إڇٕ نڂٓاـڀاب ايؿسٜس ايًٗذ١ ، امل١ُٗ َٴ٪ٵَٹٓٹنيٳٚٳاتٻكڂٛا ايًډ ِٵ  نٝـ تتٛيٕٛ قَٛاڄ ِٖ ٖهصا نُا عطضٓاِٖ يهِ ؟ تٴ

َٔ ايـصٟ   ،ؾع٬ڄ ٖٞ ضا٥ع١ ٖٞ ضا٥ع١ أٜضاڄ؟أيٝػت ٖصٙ  ،ٕٛ أْاًَِٗ َٔ ايػٝغضٜع، يهِ اڄيف أنجط َٔ آ١ٜ: سٴػٸاز
َـٔ   ،َٔ ٜػدط َٔ أع٬ّ زٜـٔ اهلل  ،اهللِٖ ايكًٌٝ، َٔ ايصٟ ٜ٪مل٘ إٔ هس َٔ ٜػدط َٔ زٜٔ  ٜػضب يسٜٔ اهلل؟

أَـ٘ ٫ٚ ٜػضـب    ٚأٖٛ َٔ ٜػضـب ٭بٝـ٘   ، ٚايهجري ٖٛ َٔ ٜػضب يٓؿػ٘ ٜػدط َٔ ٖسا٠ عباز اهلل؟ أيٝؼ ايكًٌٝ؟
ٜٔ إٔ ٜصـبض زٜٓـاڄ   ٜػضـب يًـسٿ  ٫ٚ ٜػضب هلسا٠ ا٭َـ١ إىل اؿـل، ٫ٚ   ، ٫ٚ ٜػضب هلسا٠ عباز اهلل، ٭ع٬ّ زٜٓ٘

ٝٴٕٛ ايؿعٛب)ٖٛ  (زٜٔ ايتدًـ)ٜٴػدط َٓ٘ ؾٝكاٍ: ٖٛ  تأتٞ َٔ قبـٌ أٖـٌ ايهتـاب    اي  أيٝػت ٖصٙ ايعباضات  (أؾڃ
  ٢ً أيػ١ٓ َٔ ٜتجكؿٕٛ ع٢ً أٜسِٜٗ؟ٚع ،ايٝٗٛز ٚايٓصاض٣َٔ قبٌ 

ِٵ إڇيځ٢ ايصٻ٬ځ ٜٵتٴ ٖٳا ٚٳإڇشٳا ْٳازٳ ّٷ ٫ځ اٚٳيځعٹبٶ اٖٴعٴٚٶ٠ٹ اتٻدٳصٴٚ ٛٵ ِٵ قځ ٗٴ ٕٳ  شٳيٹوځ بٹأځْٻ ايصـ٠٬ ايـ  ٖـٞ خـري      (58)املا٥ـس٠: ٜٳعٵكٹًڂـٛ
ايص٠٬ ٖصٙ اي  أْتِ تتػابكٕٛ إيٝٗا يف نٌ ّٜٛ  ؼ َطات ت٪زْٚٗا َٔ َٓڀًل أْهـِ تؿـعطٕٚ بأْٗـا    ، ا٭عُاٍ

ٌ ، ٚأْٗا أبطظ ايعبازات اي  ػػس ايع٬ق١ ؾُٝا بٝٓهِ، ٖٞ خري ا٭عُاٍ ؾُٝـا بٝـٓهِ ٚبـني     أٚ تؿهٌ ُٖع٠ ٚصـ
ـ ٌٖ ٜػضـبهِ ؾٝـسؾعهِ ٖـصا ايػضـب إىل إٔ تٓؿصـًٛا       ،ع٬ق١ ضٚس١ٝڄ ؾُٝا بٝٓهِ ٚبني اهلل، اهلل ٔ ٜتدـصٕٚ  عُٻ
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ٜٔ َا ميهٔ إٔ ٜجرينِ ٜٚـجري محٝـتهِ ؾـٝذعًهِ عًـ٢     أٟ ٌٖ بكٞ ٖٓاى َٔ ايسٿ ؟اڄ ٚيعباڄايٓسا٤ إىل ص٬تهِ ٖع٩
صٚا ٖ٪٤٫ ايصٜٔ اؽـصٚا  ٚنٝـ تهْٕٛٛ بعٝسٜٔ دساڄ عٔ إٔ تتد، أقٌ تكسٜط تؿهطٕٚ يف نٝـ ؼًُٕٛ ايعسا٤

 ِ إىل ايص٠٬ إٔ تتدصِٖٚ أٚيٝا٤؟ٜٚػدطٕٚ َٓهِ إشا ْازٜت ،اڄ ٚيعباڄزٜٓهِ ٖع٩
نٝـ ٜصنطْا بععِ ، ٚي١ٝ٪طْا باملػٖصٙ اٯٜات امل١ُٗ سٍٛ اؿسٜح عٔ ب  إغطا٥ٌٝ نٝـ ٜصنچنٝـ يف ، ٫سغ

٭ٕ ايٝٗـٛز ٚايٓصـاض٣   ملاشا ٖصا ا٫ٖتُـاّ ايهـبري؟    ؟اشامل ،إىل إٔ ْٓؿصٌ عِٓٗ اـڀٛض٠، نٝـ ٜسؾعٓا بأٟ ٚغ١ًٝ
اي  تعٌُ ع٢ً ٖصٙ اؿ١ًُ ايطٖٝب١ زاخٌ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٕ دساڄ ع٢ً ا٭١َٚخڀري ٚخاص١ ايٝٗٛز اٱغطا٥ًٝٝني

ٟٿ ٟٿ إبعازى بأ ٕ  ططٜك١ عِٓٗ، ٚ ٚغ١ًٝ بأ بػـٗٛي١ ٚأْـت ؼُـٌ اغـِ      إٔ تتأثط بِٗ تسٍ ع٢ً أْ٘ ميهـٔ إٔ تهـٛ
ٜٔ، ميهٔ إٔ تهٕٛ ضش١ٝ هلِ ؾتصـبض يف ٚاقعـو   اٱميإ ٚأْت تٓڀًل يتصًٞ ٚأْت تػُٞ ْؿػو باغِ ٖصا ايسٿ

ٕ    بأغايٝب ًَت١ٜٛ. ٖـصا ا  ،ٜٗٛزٜاڄ أٚ ْصطاْٝاڄ أٚ ناؾطاڄ بأغايٝب خبٝج١ يف غـٛض٠   ٭غـًٛب دـا٤ يف غـٛض٠ آٍ عُـطا
 يف نجري َٔ غٛض ايكطإٓ. ايبكط٠ يف غٛض٠ املا٥س٠ يف غٛض٠ ايٓػا٤ 

ؾتكـسّ   ;أْ٘ ميهٔ إٔ تكع ضش١ٝ َٔ سٝح ٫ تؿـعط  ع٢ً ٖصا ايٓشٛؾع٬ڄ يتعطف إٔ ايكض١ٝ  ؟سثِ ملاشا َٔ دسٜ
٘   ب، ٚأْت تعٔ ناؾط أٚ ٜٗٛزٟ أٚ ْصطاْٞع٢ً اهلل ٚأْت يف ٚاقعو   ،أْو غتكسّ عًٝ٘ ٚتسخٌ اؾٓـ١ َـع أٚيٝا٥ـ

ايصٟ ٜسٍ ع٢ً اٖتُـاّ بـايؼ ٚإؾـعاض    ، ٢ً ٖصا ايٓشٛ ايعذٝب ايؿسٜسع، أْ٘ ٜتشسخ َعٓا ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايطٖٝب
ِ   َع أْٓا ْعطف ايٝٗٛز ْٚعطف ايٓصاض٣، ْٚعطف ، غڀٛض٠ ٖصٙ ايكض١ٝ ؟ أيـٝؼ نـصيو   ،ايهـاؾطٜٔ ٚمـٔ ًْعـٓٗ

 أيػٓا ًْعِٓٗ؟
تصٌ إىل زضدـ١ إٔ تهـٕٛ ٜٗٛزٜـاڄ     ٫چؾٗٛ ؾك  ٜطٜس َٓو أ ؟(ٗٛزٝتت)إٔ تكٍٛ أْت ٜٗٛزٟ ٚ ٌٖ ٜتٛقع َٓو أٟ:

٫. ٚستـ٢ ايٝٗـٛز ٫    ٌٖ ٖصا غٝشصـٌ َـٔ أسـس؟    ٚتڀًل ع٢ً ْؿػو اغِ ٜٗٛزٟ؟ (ْاْريبع)ؾع٬ڄ ؾتصبض ٜٗٛزٜاڄ 
 (بٳٛٳاسـاڄ )ن١ًُ  ٫سعٛا ست٢ (ٚا نؿطاڄ بٛٳاساڄإٔ تط إ٫چ): ٓشٛ ايصٟ ٜكٛيٕٛٓا إىل ٖصا. أٚ تصبض ناؾطاڄ ع٢ً ايْٜسعٛ

ٚيـصا   ;أعُـام ا٭عُـام  ٭ْ٘ ٖٓا وصضى َٔ نؿط قس وصٌ يف  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسللم )يٝػت َٔ قٹبٳٌ ضغٍٛ اهلل 
ـ   إڇٕ :أيٝؼ اهلل ٜكٍٛ ؟َٔ ايصٟ غٝعٌُ نؿطاڄ بٛاساڄ (إٔ تڀٝعِٖٛ إ٫ إٔ تطٚا نؿطاڄ بٛاساڄ) :قاٍ  اتٴڀٹٝعٴـٛا ؾځطڇٜكڄ

ٔٳ ٔٳ ايډصٹٜ ٔٳ أڂٚتٴٛا ايڃهٹتٳابٳ ٜٳطٴزټٚنڂِ َٹ ِٵ نځاؾٹطڇٜ ٔٳ اغٵ ثِ ٜكٍٛ ٖٓاى: (100)آٍ عُطإ:بٳعٵسٳ إڇميٳاْٹهڂ ِٵ ؾځأځَٻا ايډصٹٜ ٗٴ ٖٴ ٚٴدٴٛ ٛٳزٻتٵ 
ِٵ أځنځؿځطٵتٴِ  .(106)آٍ عُطإ:بٳعٵسٳ إڇميٳاْٹهڂ

 َطسًـ١  ْصـٌ ؾكـ  إىل َطسًـ١ ايتصـطٜض بـايهؿط إىل      ٫چٖٞ ؾك  َٛد١ٗ إيٝٓـا عًـ٢ أغـاؽ أ    إٕ ناْت ايكض١ٝ
ٌٖ  ،ؾٗصا ٫ وصٌ إ٫ يف ايٓازض ايٓازض، إٔ ٜتشٍٛ ٜٚعًٔ عٔ ْؿػ٘ ْصطاْٞ اڄبإٔ ؾ٬ْ، ٜٗٛزٟ اڄايتصطٜض بإٔ ؾ٬ْ

ًٜعِٓٗ ايٓاؽ نُـا  ايٓازض َٔ ايبؿط اؿُك٢ ايصٜٔ  َٔ ايصٟ أعًٔ عٔ ْؿػ٘ بأْ٘ ٜعبس ايؿٝڀإ إ٫چ ٖصا وصٌ؟
ِٵ أځعٵٗٳسٵ ؟ايؿٝڀإ يف ٚاقعِٗ ٕٚٔ ٜعبسيٝؼ ايهٌ مم؟ أٚٳايؿٝڀإ ًٜعٕٓٛ ٕ   أځيځ ِٵ ٜٳـا بٳٓٹـٞ آزٳّٳ أځ ٝٵهڂ تٳعٵبٴـسٴٚا   ٫ځ إڇيځ
ٕٳ ٝٵڀځا َٴبٹنيٷ ٫ځ أځٕأٌٖ احملؿط  خشسٸٜٴ ،ٜا ب  آزّ ايؿٻ ِٵ عٳسٴٚپ  ٘ٴ يځهڂ ٕٳ إڇْٻ ٝٵڀځا  .عبسٚٙ (60ؼ:ـ)ٜتٳعٵبٴسٴٚا ايؿٻ
إىل إٔ تهـٕٛ نـاؾطاڄ    إٔ تصٌ إىل زضد١ ايتصطٜض ؾتصٌ ؾع٬ڄبؾك  اـڀٛض٠ ٖٞ  ع٢ً ٖصا ايٓشٛاملػأي١ يٛ ناْت 

تـ٢ َـٔ آٜـات عـٔ بـ  إغـطا٥ٌٝ َـٔ ايتٛدٝٗـات         آٖٓاى َا ٜٛدب إىل إٔ ٜأتٞ مبعؿاض َا ُا نإ ـيصطواڄ َِٓٗ 
ـ  ٌٖ تؿُٕٗٛ ٖصا؟، ٖصٙ ا٭١َ ؾُٝا ٜتعًل مبٛادٗتِٗإىل ايؿسٜس٠ ايًٗذ١ ٚايسقٝك١  ٔ ٜؿٗـِ ايكـطإٓ ايهـطِٜ    َ
ٚمٔ يـٔ   (ٜٗٛزٜتٓا)٭ْ٘ اطُإٔ مٔ ئ ْعًٔ عٔ  ;ٖٓاى ساد١ ٫ٚ ست٢ إىل آ١ٜ ٚاسس٠غٝكڀع بٗصا أْ٘ َا نإ 

 ،ست٢ َـٔ ٜـصٖب إىل بًـساِْٗ ٜٚطدـع     ٔ عٔ نؿطْا، أيٝؼ ٖصا مما ٜڀ٦ُٔ؟ٚمٔ ئ ْعً (ْصطاْٝتٓا)ْعًٔ عٔ 
٫. بُٝٓا ٖٛ يف زاخًـ٘ قـس    ٖٚٛ َػًِ، ٌٖ ٖٛ ٜعًٔ بأْ٘ ناؾط؟؟ ٜٚطدع (َػًِ)ؾٝ٘ أيٝؼ ٜطدع ٚدٛاظٙ َهتٛب 

ٝٵؼٳ صٝاغ١ڄ أخط٣.، صٴبٹؼٳ صبػ١ڄ أخط٣  ٚصٹ
ٖٛ إٔ ْتـٛىل   -ٚنُا قًٓا أنجط َٔ َط٠  -ٚإٔ َٔ ايضُاْات ، ؾًٓؿِٗ إٔ ٖصٙ ايكض١ٝ بايػ١ اـڀٛض٠ ٚسػٻاغ١ دساڄ

ْتـٛىل اهلل تٛيٝـاڄ صـازقاڄ    ، تٛيٝاڄ عًُٝـاڄ ، تٛيٝاڄ صازقاڄع٢ً ٖصا ايٓشٛ ايصٟ ؾُٗٓاٙ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايه٬ّ   اعًٝٽ
تٛيٝـاڄ   (صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم     )ْٚتٛىل ضغٛي٘ ، اهلل ٚمط  ع٢ً ضض٢، ٚناف َٔ اهلل، مب اهلل :تٛيٝاڄ عًُٝاڄ

 نصيو اٱَاّ عًٞ ، ٜهٕٛ ي٘ يف ْؿٛغٓا َها١ْ عع١ُٝ، ٜهٕٛ ي٘ يف ْؿٛغٓا ٚٳقڃعٷ، صازقاڄ مب٘ ْٚععُ٘ ٚلًچ٘
 ثِ ْعطف خڀٛض٠ املػأي١.
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، ايػايـب  ٚيطغٛي٘ ٚايصٜٔ آَٓٛا َـٔ سعبـ٘   هللٝهْٕٛٛ بتٛيِٝٗ غٚ، ؾا٤ اهلل غٓهٕٛ ممٔ وصٕٓٛ أْؿػِٗ ٚإٕ
ٚغا٥ٌ ايتضًٌٝ َٔ قٹبٳـٌ ايٝٗـٛز ٚايٓصـاض٣     عٔ ض ايتضًٌٝ غٛا٤ٶعٔ نٌ َصاز، ٚإٔ ْبتعس عٔ نٌ أغباب ايتضًٌٝ

 ِٗ. ٥يٝاَباؾط٠ أٚ َٔ ططٜل أٚ
ٜٴ  طْا ٚإٔ ًُٜٗٓا ضؾسْا إْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط.صٿبٳأغأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٛؾكٓا ٚإٔ ٜٗسٜٓا ٚإٔ 

 .ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘
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