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والسالم على رسول هللا املبعوث رمحةً لخلق هللا ،مث أما بعد:
بسم هللا ،واحلمد هللّ ،
والصالة ّ

أاهال بمأأم معلأأا ي ةلمأأة جديأأدة مأأن دورة بصأأاُر ،هأأاء الأأدورة الأأا ب أ ادل لم بلأأا املسأألم الأ ّأرّاب  ،البلأأا العلم أ
فأ ً
شبهات الل ي احلياة.
الصحيح الاي يعيله على مواجهة ال ّ
ّ
ِّ
أيال علميأا
الصأحيح اّ ً
وطبعا امللهج الل اةلا سلملاء مش ل ّن اةلا جنيب ال ّ
صّأل اإلنأان ّ
شبهات ونر ّد عليها ،لمأن نا ّ
ً
شأبهات الأا وأد هاواجهأه ي ةياهأه ،دا
يلتفع به املسلم فيمون علدء ملاعة فمريّة ،وملاعة ِّعلميّة ،وملاعأة لنانيّأة ،أد ال ّ
امللهج الل اةلا مشيلا عليه.

وهملّملا ي اللما ين املا يني عن مسالة هل هللا موجود؟ وهملّملا ابألدلّة العلمية الأا هاببأت أن وجأود هللا -ع ّأّ وجأل-
السأليمة هاببأت وجأود
رورة ،يعين ليه رورة؟ يعأين يسأتعيع اإلنسأان أن يأالخ ّحيهأا مأن ةياهأه ،أرورة فعريّأة ،الفعأرة ّ

السأأليمة هابب أت وجأأود هللا -سأأبحانه وهعأأام ،-أأرورة أقالويّأأة فلخأف أ
هللا -سأأبحانه وهعأأام ،-أأرورة عمليّأة ،فأأالعمول ّ

أدمر األقأأالذ ،أأالة أأرورة هشأريعية ،وهملّملأأا عأأن األمأأور دي ابلتّفصأأيل ي اللمأأا ين
وجأأود هللا -سأأبحانه وهعأأام -يأا ّ
املا يني.

وفهملا أن اإلحلاد أو لنمار وجود هللا -سبحانه وهعام -يص ِّّدي لم هدم ِّ
العلم لُّه؛ ألنه ط ًبعا يهأدم املبأاد العمليّأة الأا
ا
العلأأم اللّرأأري التّج أري لأأه ،فبلهأأدم ِّ
وأأام عليهأأا ِّ
العلأأم ابإلحلأأاد ،بلخهأأدم األقأأالذ ابإلحلأأاد ،بلخهأأدم التش أريع والب أواب

ِّ
دمر اإلنسانيّة لها لذا مشى اللّاس على هاا املبدأ ستتدمر اإلنسانيّة وستتدمر احلياة.
والعماب ابإلحلاد ،فاإلحلاد يا ّ
هل اإلسالم هو دين احلق؟

لن شا هللا ي هاء احللمات الا نبدأها اآلن أو احللمتني التاليتني بلتملّم على مسأالة هأل اإلسأالم هأو ديأن احلأق ،يعأين
اةلا قالص وّللا ملرةلأة ل ّن اةلأا أثبتلأا أن هللا موجأود ،طأب بعأد أدء ي قس بتمولأة قأالص أق مأوون أن هللا -ع ّأّ
وجل -موجود ،لمن هللا الاي قلق المون ،وقلق احلياة ،ما هو ال ّدليل أن هاا الأ ّدين اللأ هأو ديأن اإلسأالم جأا مأن

عّ وجل-؟ وأن هاا الرسول الل هو اللّ حممد ّ-لّى هللا عليه وسلم -جأا مأن علأد هللا؟ مأا يمأن يمأون
علد هللاّ -
ربّلأأا موجأأود بأأا اللّأأاس دي ليسأأت ه أ احل أ ّق ،لأأيا اإلسأأالم هأأو احلأأق أو لأأيا اللّ أ  ّ-ألّى هللا عليأأه وس ألّم -هأأو
الرسول احلق ،فميف ناببث ذلة؟
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أدلة ّحة اإلسالم املا واهلوا خمن طلبها وجدها

ّأأدذ اللّأ ّ-ألّى هللا عليأأه وسألّمِّ -
دء مو أأوا احللمأأة اللهأأار دء ،وبدايأةً إم نعأأرل لن ِّ
وّأأدذ ديأأن اإلسأأالم عليأأه
ِّأدلّأة بأ ة جأدا جأأدا جأدا ،مأا وأال العلمأأا  :هأ املأا واهلأوا  ،خمأن طلبهأا وجأدها .يعأين مأأافيش لنسأان أبأ ًدا ياريأأد أن
ّأدذ
ّحة اإلسالم أو علدء اشبهات أو هساؤ ت ،أو طاعون ي ّ
ياببت ّ
ّحة اإلسالم ،ياريأد ردا عليهأا ل وجأدها ،أو خ

عّ وجل -وحبث خلوجد ،متام؟
هللا ّ -

الدليل الماي على ّحة اإلسالم ..المرآن المرمي معجّة الل الالدة
طيب .هلبأدأ املشأوار بتاعلأا اللّهأار دء ابلمأالم عأن المأرآن ،ليأه هلبأدأ ابلمأالم عأن المأرآن؟ ألن اللأ ّ-ألّى هللا عليأه

أل األنبيأأا وأأد باعبأأوا يأأة ،واآليأأة الأأا باعأأث أأا اللّأ  ّ-ألّى هللا عليأأه وسألّم -ه أ المأأرآن .مأأا ي
وسألّم -وأأال أن أ ّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
آم خأن خعلخي ِّأه
اآلمت خمأا مبألاأها خ
احلديث ،وال رسول هللا ّ-لّى هللا عليه وسلّم " :-خما م خن األخنبيخا مأن نخأِّ إّ لِّ وخأد أاععأ خ م خأن خ
يت خوةياً "...أقرجه البخاري ومسلم.
البخ خ
ش ار ،يبمى ّل ن ان له ليه؟ له معجّات .خولَِّّنخا خ ا خن ال ِّاي أاوهِّ ا
السالم -بيمولة لن ّل ن أان لأه معجأّات ،املعجأّات دي هأ الأا آمأن عليهأا اللّأاس،
يعين اللّ -عليه الصالة و ّ
أبال انأأت امعجّهأأه العصأأا الأأا
مأأبال سأأيّدق ّأأا انأأت امعجّهأأه اللّاوأأة ،فأرأ ،وومأأه اللّاوأأة ،فأآملوا بأأه ،وسأأيّدق موسأأى مأ ً
السأالم -الأا
حتولت لم ةيّة ّ
ّ
وحتولأت وشأ ّمت البحأر و أرب احلجأر فأانفجرت العيأون ،انأت هأاء آيأة موسأى -عليأه ّ
آمأأن عليهأأا بلأأو لس أراُيل ،اللّ أ حممأأد  ّ-ألّى هللا عليأأه وس ألّم -لأأو انأأت آيتأأه ِّم أن جأألا هأأاء اآلمت وفم أ  ،يعأأين
امعجّات هار ،ابلعأني فمأ  ،يأف سأيمون اإلسأالم هأو املاعجأّة الالأدة ،وهأو الأ ّدين الالأد لم يأوم الميّامأة؟ مأا قأالص

ه امعجّة الل شافها اهم املعاّرون لللّ ّ-لّى هللا عليه وسلّم ،-طب بعد دء اللّاس هشول ليه؟

تاب ياتلى لم يأوم الميّامأة وهأو المأرآن ،لتمأون
ٌ

عّ وجل -امعجّة اللّ ّ-لّى هللا عليه وسلّم -ه
لالة جعل هللا ّ -
أحة رسأالة اللّأ -
ّحة اإلسأالم وعلأى ّ ّ
املاعجّة الالدة ال ّداُمة ،متام؟ فهاء ه املاعجّة األوم وال امرب ،ال ّدالّة على ّ
ّ ألّى هللا عليأأه وس ألّم ،-فلأأالة معرأأم الملأأا اللهأأار دء هيمأأون علأأى المأأرآن ،مث ل هأأا مأأن اآلمت الأأا دلّأأت علأأى
ّدذ اللّ ّ-لّى هللا عليه وسلّم -وعلى ِّ
ِّ
ّ ّحة اإلسالم.
ِّ
أة
خنّللخأا خعلخي خ
يبمى أول ةاجة هلتملّم عليها ه المأرآن ،ألن هللا -ع ّأّ وجأل -أي ً
ضأا أثبأت ذلأة فمأال" :أ خخوخَل يخمف ِّهأم أخق أ خ
ِّ
ة لخخرمحخةً خو ِّذ خر ٰ ،لِّخموإم يأاصِّملاو خن" العلمبوت .٥1:يعين ليه المالم دء؟ يعأين ربلأا يمأول "أ خخوخَل
اب يأاتألخ ٰى خعلخي ِّهم لِّن ِّي ٰذخلِّ خ
المتخ خ
ِّ
أحة بعبأة اللّأ حممأدّ-ألّى
أحة اإلسأالم ولثبأات ّ ّ
يخمف ِّهم" يعين ليه؟ هاء آية افية ،لنّال المرآن آية افيأة إلثبأات ّ ّ

هللا عليه وسلّم -أو هاء الدعو ،،متام؟

عّ وجل -و ما وال الشيخ عبأد هللا دراإ ،وهأو يعأين
طبعا المرآن هو وة ٌ من علد هللاّ -
فهلبدأ ي المالم عن المرآنً ،
من األساهاة المبار جدا وعمل حبث مجيل ج ًدا عن مسالة المرآن فمال:
هل اإلسالم دين الحق؟ ( )1من دروس الدورة العلمية "بصائر "3

( صفحة  2من ) 16

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

ّلع البشر ،ويالادي بلِّسان ةالِّه أنّأه رسأالة المضأا
"هاا المتاب المرمي -الل هو المرآن -أيىب بعبيعته أن يمون من ا

ملبعأه و ملبتاأه ،ولَّنأا أان مأن أافاأق
والمدر ،ةىت لنه لو اوجد املمى ي ّحرا أليمن اللّاظر فيه أن ليا مأن هأاء األرم خ
السما معلعه ومهبعه".
ّ
يعين بيمول ليه المالم دء؟ بيمول لن لنت لو ماش ي ّحرا أدء ووجأدت المأرآن املمأى علأى األرم ،مأا هعأرفش دا
أدء ي الصأحرا لميأت تأاب،

مني؟ و مني اللّ الل جه بأه؟ و مأني أّ ًأال اللأ جأاب المأرآن دء هلأا؟ لنأت ماشأ
وععأأا أنأأه لأأيا مأأن هأأاء األرم ،وأنأأه وةيًأأا مأأن علأأد هللا-عأ ّأّ
فتحتأأه لميتأأه المأأرآن ،لأأو و أرأت المأأرآن امتجأ ّأر ًدا لعلمأأت ً

عّ وجل.-
وجل ،-يبمى دء ليه؟ الم على مسالة وععيّة ثبوت المرآن وأنه من علد هللا ّ -
شبهات املشممني ي ّحة المرآن

طأب هألح ّ ا ةتمأأا ت ،وهلبأدأ بمأأى نفصأل ي مسأأالة ثبأوت المأرآن ،مأأا هأ ا ةتمأأا ت الأواردة الأأا وأد أي ملهأأا
المرآن؟ يعين المرآن جه ملني؟ هلسال نفسلا المرآن جه ملني؟

ِّ
ِّ
أحة المأأرآن :يعأأين المأأرآن اةلأأا بلمأأول أنأأه وةأ ٌ مأأن علأأد هللا -عأ ّأّ وجأأل -طأأب
أول اةتمأأال بيخضأأعه املاشأ ّممون ي ّأ ّ

اللاس البّانية بتمول جه ملني؟ برتا ّد على أن المرآن دا تأاب عرأيم ،مأن أيأن جأا ت هأاء العرمأة؟ أول اةتمأال بيمولأوء

أن الاي جا ابلمرآن هو اللّأ حممأد ّ-ألّى هللا عليأه وسألّم -مأن علأد نفسأه .بيمولأوا ليأه؟ بيمأول اللّأ حممأد دء أان
شأأخع عبمأأري جأ ًدا ،وذ أ جأ ًدا وعلأأدء مأأن العلأأوم ،فهأأو اللأ ةأ ّ المأأرآن دء ليأأه؟ مأأن معرفتِّأأه ومأأن علأأد ِّ
نفسأأه ،دء
ا ةتمال األول.

ا ةتمال البا  :أن اللّ حممد ّ-لّى هللا عليه وسلّم -هعلمه من وومه ،دء ا ةتمال البا .
ا ةتمال البالث :أنه هعلمه من آقرين ،من ل ِّ
وومه ،من مأب ًال مأن األعأاجم مأن اليهأود ،مأن اللّصأار ،،مأن لأ ذلأة
الاين عاشوا ي جّيرة العرب ،يبمى دي ا ةتما ت البالثة ،نلاوش بمى هاء ا ةتما ت.

ردا على خمن يمول أبن المرآن من علد الل حممد

ا ةتمال األول ،وهو أن المرآن من علد اللّ حممد ّ-لّى هللا عليه وآله وسلّم ،-مأا هأو ال ّأرد علأى هأاء ُّ
الشأبهة ،أو
نببت باعالن هاء الدعو،؟
يف ا
الدليل األول :الل ّلى هللا عليه وسلم َل يخد ِّا ذلة

نفسه وال ذلة ،يف وال ذلة؟ هربأ اللّ ّ-لّى هللا عليأه وسألّم -ي المأرآن ،وي
أوً اللّ ّ-لّى هللا عليه وسلّم -خ
السلّة ،وي ةياهه ،أنه يمون هو خمن وال المرآن ،بأل أثبأت وا ّدعأى أن المأرآن مأن علأد هللا -ع ّأّ وجأل ،-يعأين ليأه؟ ليأه
ُّ
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لم مأن العلأوم ،فّنّأه يببأت هأاا ِّ
تااب أو أي بلرريّإة من اللّررمت ،أو ِّع إ
العلأم
ا
ال ّدليل ي المالم دء؟ ل ّن أي لنسان ياصلّف ً
للخ ِّ
مبال ألّف تاب ،والمتاب دء اللّاس لها امعجبة بيه ،معمول يمأول المتأاب دء مأش بتأاع  ،دا بتخأاا
فسه ،يعين واةد ً
السأالم -لأيا بلأ وهأو الأاي ألأف المأأرآن
واةأد ين هأو اللأ والأه  ، ،،طبيعأ لن لأو أان اللّأ -عليأأه الصأالة و ّ

سأأبه للفسأأه ،ما أأانش هيمأأول دء ليأأه ،دء وة أ  ،أأان يمأأول ليأأه؟ أأان يمأأول مأأن علأأدي ،فأأاللّ  ّ-ألّى هللا عليأأه
أأان نخ خ
عّ وجل ،-يبمأى دي أول ةاجأة اللّأ ّ-ألّى هللا عليأه وسألّم -أوخأأر أبن
وسلّم -وال ل ذلة ،وال لنه من علد هللاّ -
المرآن ليا من علدء.
ات" يعين الم ّفار ملّا بيسأمعوا اآلمت البيِّلأات" ،وخ خ ِّ
عّ وجل -ي تابه" :ولِّذخا هاأتألخ ٰى خعلخي ِّهم آمهاألخا بأيِّلخ إ
ين
ووال هللاّ -
ّ
خ خّ
خ
أال الأا خ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ إ
السأالم -أان يختلأو المأرآن علأى
خ يخأر اجو خن ل خما خ خق اُت ب امرآن لخ ِّ ٰخه خاا أخو بخ ّدلها" يونا ،1٥:يبمى اللّ -عليأه الصأالة و ّ
أت بِّامأأر إ
أاق يمولأأوا لأأه المأأرآن دا مأأش عاجبلأأا" ،اُأ ِّ
آن لخأ ِّ ٰخهأ خاا أخو بخ ِّّدلأأها" ،شأأيل اآلمت دي
مأأني؟ علأأى الم ّفأأار ،فاةيأ ً
والسالم -ان يمول هلم ليه؟ خيرِّّد عليهم يمول ليه؟ يمأول "واأل خمأا
مش عاجباق وهات آمت اثنية ،فاللّ -عليه ّ
الصالة ّ
يخ امو ان ِّ ،أخن أابخ ِّّدلخها ِّمن هِّل خما ِّ نخأف ِّس " ،اللّ أهو بيا ِّم ّر ،بيمول المرآن دء مش بتاع  ،مش أق الل جايبه" ،لِّن أخهبِّ اأع لِّ خمأا
وة ٰى لِّ خ."،
يا خ

فسه وال ليه؟ وال المرآن مش من علدي ،المرآن ملني؟ من علد هللا -ع ّأّ وجأل-
يبمى اللّ -عليه الصالة والسالم -نخ ا
 ،دء دليل.
الدليل البا  :ان يتاقر الوة عن الل ي مواوف أةوج ما يمون لليها
ال ّدليل البا على أن المرآن ليا من علأد اللّأ حممأد ّ-ألّى هللا عليأه وسألّم -أن المأرآن اقأر عأن اللّأ ّ-ألّى هللا
إ
السأالم -أان فيأه مواوأف
عليه وآله وسلّم -ي مواطن ان أةوج ما يمون لم ر ّد واطع من المرآن ،يعين اللّأ -عليأه ّ
بتحصل ،ان بيبمى حمتاج ير ّد علأى الصأوم بأردود ،وال ّأرد دء موجأود ي المأرآن ،بأا ال ّأرد لسأه مأا نأّلش ،مأش عأارل
يمول ليه؟ يفضل واعد املترر ةىت أيهيه الوة  ،فيووف ي مووف احمرج جدا.

والسأأالم -مأا أأان علأأى طأأول أول مأأا ةأد يسأأاله ،والأ ّأرد علأأدء أأان
طأب لأأو أأان المأأرآن مأأن علأد اللّأ -عليأأه ّ
الصأأالة ّ
ومستين أن أيهيين الوة  ،ويفضل املترأر أمم ،يأومني ،وثالثأة ،إي
مستين الوة ،
ّ
واله ،ليه الل خيليه يمعد يمول هلم أق ّ
سورة الضحى 1٥ ،يوم إي سورة المهف ،شهر امأل إي ةادثأة اإلفأة ،ودء اللأ جأاي معلأا دلأووا ،ليأه اللأ خيلّيأه

عّ وجل ،-لو ان من علد اللّ حممد ّ-لّى هللا عليه وسلّم-
يلترر ل هاا الووت؟ يلترر الوة من هللا ّ -
لمال الر ّد مباشرًة.

ي ما وللأا هأو سأورة الضأحى ،اللأ -عليأه الصأالة والسأالم -أان أيهيأه الأوة فيخأرج بأه لم وومأه ي
املووف األول خإ ّ

ممة ،ففرت الوة فرتة ،يعين ليه فأرت؟ يعأين انمعأع ،وعأد اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم -أاا يأوم أدء مأاجييلوش الأوة
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أان بيجيبلأة الأوة  ،أنأت بتأ ّدع أ ّن لأة

فبدأ أيهيه املشر ون ويمولون ما نر ،ل ّ أ ّن ربة ود وأالك ،يعأين ربأة اللأ
رب ياوة للية المرآن ،ربة الل أنت بتمول بيجيبلة المرآن دء سابة قالص ،ماعادش بياهية.
ّ

وبعضهم وال ليه؟ ما نر ،ل أن حمم ًدا ود هر ه شيعانه ،ووعدوا ليه؟ يهمأّوا ويلمأّوا اللأ ّألى هللا عليأه وسألم ،اللأ

-عليه الصالة والسالم -ان أةوج ما يمون ي الووت دء لو المرآن من علدء لنه ليه؟ يموّهلم آيتني هالهة وقأالص ،مأا

هأأو المأأرآن هأأو اللأ بيالّفأأه ،لأأو أأان هأأو اللأ بيالّفأأه -وةاشأأاء ذلأأة يعأأين -مأأا يأأدع املأادعون علأأى طأأول يمأأوم ليأأه

أي ةاجة من المرآن.
وايلّهم ّ

ليه الل خيلّ الل -عليه الصالة والسالم -يمعد يوم واهلني وهالهة يمول شأيئًا مأن المأرآن ةأىت يلأّل وأول هللا -عأّ
وجل " :-خو ُّ
ة خوخما وخألخأى" الضأحى .1:٣:ليأه اللأ خيلّأ اللأ -عليأه الصأالة
ة خربُّ خ
الض خحى * خواللي ِّل لِّذخا خس خجى * خما خود خع خ
والسالم -يمعد املووف احملرج دء هالت أربخع أمم حلد ما هلّل سورة ُّ
الضحى لو أان مأن علأدء؟ لن هأاا املووأف وخع ِّعأ
أبن المرآن ليا من علد الل حممد ّ-لى هللا عليه وسلم.-
طبعأأا اةلأأا ع أأارفني لن
املووأأف البأأا لن جأأا املشأأر ون وأرادوا أن يفعل أأوا مميأأدة ،وأأالوا اةلأأا هلعمأأل لي أأه بمأأى ،هأأو ً

املشر ني العرب انوا أميني ،انوا جهلة ،ميعرفوش ةاجة فمالوا اةلا عايّين نضع الل حممد ّ-لى هللا عليأه وسألم-
ي مووف حمرج نعمل ليه بمى؟ والوا مني أعلم اللاس ي جّيرة العرب أبمور الغيب والوة والمالم دء؟ وأالوا هأم مأني؟
حممأد -عليأه

اليهود ،والوا قأالص لةلأا نارسأل ار اسأ ًال لم اليهأود ونسأاهلم عأن األشأيا الأا يعلمهأا ل األنبيأا مث

طبعأا معتمأدين لن هأم أدء بيعجأّوا اللأ -عليأه
الصالة والسالم -ونساله عن هأاء األمأور ،فأّن أجأاب فهأو نأ  ،هأم ً
الصالة والسالم.-

وابلفعل أرسلوا رجلني من المفار هم اللضر بن احلارس ،وعمبأة بأن أم معأي  ،فأاهب اللضأر بأن احلأارس وعمبأة بأن أم
معي لم اليهود وسالوهم عن أشيا  ،فمالوا هلم :فيه هالت أشأيا

يعلمهأا ل نأ  ،اللأ هأم ليأه الأتالت أشأيا دول؟

اللأ هأأم مسأأالة الرجأأل الأأاي طأأال ابألرم اللأ هأأو ذي المأأرنني ،ومسأأالة الأأرو " ،يسأأالونة عأأن الأأرو " ،وأمأأر آقأأر
ضا عله.
سالوء أي ً
فجاؤوا ابألسئلة البالثة وسالوا أهل التوراة فلما سالوا أهل التوراة عن هاء األمور البالثة عأادوا مأرة أقأر ،لم اللأ -
ّأألى هللا عليأأه وسأألم -فسأأالوء عأأن رجأأل طأأال وبلأأر مشأأارذ األرم ومغار أأا ،وسأأالوء عأأن الأأرو  ،وسأأالوء عأأن الفتيأأة
الاين آملوا بر م ،يبمى سالوء التالت أسئلة الل اه ّم ليه؟

الل أ هأأو الرجأأل الأأاي طأأال ابملشأأرذ واملغأأرب الل أ هأأو ذي المأأرنني ،والفتيأأة الأأاين قرجأأوا وآملأأوا بأأر م الل أ هأأم
أّحاب المهف ،وسالوء عن الرو .
فمأأال اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وآلأأه وسأألم -ةيلمأأا سأأالوء األسأأئلة البالثأة :سأأاجيبمم لأ ًدا ،وَل يمأأل ليأأه؟ لن شأأا هللا ،ي
رواية ّحيحة أن الل ّ-لى هللا عليه وسلمَ -ل يستبين ،يعين ليه َل يستبين؟ يعين َل يمل لن شا هللا.
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فاّبح ي اليوم البا يلترر الوة فلم أيهِّه الأوة  ،مأر اليأوم والبأا والبالأث والرابأع ةأىت مأر سأة عشأرة ليلأة1٥ ،
ليلأة اللأ -عليأه الصأأالة والسأالم -أأل يأأوم خيأرج مسأأتين الأوة أيهيأأه وأيهيأأه المفأار عأأايّين يسأمعوا لجأأاابت األسأأئلة
التاله أة ،يأأوم ،التأأا  ،التالأأت 1٥ ،يأأوم ةأأىت بأأدأ املشأأر ون ي اإلرجأأال ،يعأأين ليأأه بأأدأ املشأأر ون ي اإلرجأأال؟ وأأالوا
أّال ،ودا بيماب عليلا ،وساللاء األسئلة أه الا جييبها ل نأ مأش عأارل جيأاوب يبمأى
قالص بمى دء مش ن
ً
دء مش ن .

 1٥يوم الل -عليأه الصأالة والسأالم -يلترأر الأوة و أي  ،ةأىت نّلأت سأورة المهأف فيهأا قأرب البالثأة ،فيهأا قأرب
ة خع ِّأن ال ُّأرو ِّ
البالثة أمور ،فيها قرب ذي المرنني ،فيها قرب الفتية الاين آملأوا بأر م ،وآيأة مأن سأورة اإلسأرا " خويخسأاخلاونخ خ
الرو ا ِّمن أخم ِّر خرِّّم خوخما أاوهِّيتام ِّّم خن ال ِّعل ِّم لِّ وخلِّ ًيال" اإلسرا .٨:
وا ِّل ُّ
يبمأأى لذن الأأبالث أجوب أة وعأأدت  1٥يأأوم علأأى مأأا نّلأأت ،الل أ -عليأأه الصأأالة والسأأالم -لأأو المأأرآن مأأن علأأدء وهأأو
عأأارل اإلجأأاابت وهعلمهأأا واعأأد ليأأه  1٥يأأوم جأأرج نفسأأه مأأع و أريش وجيعلهأأم يرجفأأوا بأأني املسأألمني ويمولأأون هأأا هأأو
رسولمم الاي ادعيتم أنه ن َل يستعع أن جييب على البالثة أسئلة؟ ليه الل خيليأه جأ ّ نفسأه ي املووأف احملأرج دء لأو
ل ّن المرآن من علد نفسه؟

وععا أنه رسول من علد هللا -عّ وجأل ،-وأن المأرآن هأو رسأالة هللا -عأّ وجأل ،-ووةأ  ،يبمأى دء
هاا املووف يببت ً
األمر البا ي مسالة أن الوة

ان يتاقر ،واللا سورة الضحى ،وواللا سورة المهف.

اجا للل ّ-لى هللا عليه وسلم ،-املووف حمرج ج ًدا والل ّ-ألى هللا عليأه
األمر البالث وهو أ بر هاء املواوف لةر ً
وسأألم -أأان ي أشأأد احلاجأأة ألن يأأرد ،ليأأه املووأأف دء؟ ةادثأأة اإلفأأة .السأأيدة عاُشأأة ابمأأت ورميأأت ابلأأّق ،واللأ -
عليه الصالة والسالم -يريد أن يدفع علها.
ممأث يأأوم؛ البأأا ؛ البالأأث؛ الرابأع؛ العاشأأر؛ عشأرين يأأوم؛ شأهر ،اللأ -عليأأه الصأأالة والسأالم -ي مووأأف حمأأرج جأأدا
وامللافمون يرجفون ي الديلة .بدأ امللافمون يمولوا :أل ،دء الل -عليه الصالة والسالم -ةصل لّوجتأه أاا ،ودء بيأت
اللبوة ،ودء الل بتأاعمم ،شأوفوا الأدين بتأاعمم ،شأوفوا أاا .بأدؤوا يشأمموا ي اإلسأالم ويععلأوا ي اللأ ّ-ألى هللا
عليه وسلم -ويععلوا ي أهل بيتأه ،واللأ -عليأه الصأالة والسأالم -ي ةالأة يريأد أن يأر ّد ،ويلترأر التربُأة مأن هللا -عأّ
وجل -و ا .

لو ان الل -عليه الصالة والسالم -أيهيه المرآن من علأد نفسأه وهأو الأاي يصلفأه؛ لأرد علأيهم مباشأرةً ي اليأوم البأا

أامال يلترأر التربُأة مأن هللا
أهرا ً
ردا ً
واطعا أو ي اليوم األول وانتهى األمر ،لمن الل ّ-لى هللا عليأه وسألم -جلأا ش ً
عّ وجل -ةىت دقل على السيدة عاُشة و انت ي ومة احلّن وه واثمة ي ثمة الل ّ-لى هللا عليأه وسألم -أا.يعين ه عارفة ل ّن الل ّ-لى هللا عليه وسلم -مش يمن يشأة فيهأا؛ ودء اللأ مصأربها .وواعأدة ليأه؟ مسأتلية اللأ
هيموهلا ليه -عليه الصالة والسالم.-
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أت بريئأةً ،فسأأي خِّربُاة هللا ،ولن لأ ِّ
فأأدقل عليهأأا رسأأول هللا ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -فمأأال هلأأا :م عاُشأأة .." ،فأأّن لأ ِّ
أت
ا
اا ّ
أخلمم ِّ
ت إ
بانب ،فاستغفري هللاخ وهوم لليهّ "..حيح البخاري ومسلم .ودي انت العامأة المأرب ،للسأيدة عاُشأة ،مأش
خ
متووعة لن الل -عليه الصالة والسالم -يضع هاا ا ةتمال أّ ًأال .هأ متووعأة لن اللأ يموهلأا :أل ،أ يأد اللأاس دي

اابة ودول ملافمني وماهشغليش ابلة والوة جاي إبيه ،..فّذا ابلل ّ-لى هللا عليه وسلم -يمول هلأا وأوً َل همأن
هتووعه .فمال هلا:
ُة هللا ،ولن لت ِّ
"لن لت بريئة فسيرب ِّ
أملمت إ
بانب فاستغفري هللا".
ِّ ِّ
ين
فلم يتحرك الل ّ-لى هللا عليه وسلم -مأن ممانأه ةأىت نأّل الأوة عليأه -بعأد شأهر امأل -نأّل الأوة "لن الأا خ
ِّ
ِّ ِّ
سأباوءا خشأرا ل امأم بخأل اه خأو خقأ ٌ ل امأم  "...اللأور .11:فلّلأت التربُأة بأا بعأد ليأه؟ بعأد
خجا اوا اب ِّإلفة عاصبخةٌ ّمل امم خ خحت خ
شأأهر؛ جأأاث فيأأه امللأأافمون ي املديلأأة ،وهملأأم مأأن أهأأل بأأدر ومأأن أهأأل الأ ي اإلفأأة وووعأأوا ي هأأاا األمأأر وي هأأاء
العيئة.
أامال ي هأاا املووأف احملأرج؛
أهرا ً
لو ان المأرآن مأن علأد اللأ ّ-ألى هللا عليأه وآلأه وسألم -مأا الأاي جعلأه يلترأر ش ً
مش عارل يأرد ومأش وأ هربُأة ومسأتين الأوة  ،يمعأد ليأه شأهر؟ أان مأن أول يأوم رد ،لمأن هأاا املووأف مأن األمأور
الماطعأة الأأا هببأت أن المأأرآن لأيا مأأن علأأد حممأد ّ-أألى هللا عليأه وسأألم -ولملأأه مأن علأأد هللا -عأّ وجأأل -يبمأأى دء
األمأأر البأأا اللأ بلاببأأت بيأأه مسأأالة أن المأأرآن مأأن علأأد هللا -عأأّ وجأأل -وهأأو أن اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -أأان
أةياق.
يتاقر عله الوة
ً

يبمى هلراجع مع بعض بسرعة:
أول أمر ليه؟ ل ّن الل ّ-لى هللا عليه وسلمَ -ل يد ِّا ذلة ،ماوالش المرآن من علدي ،ولمن نسبه هلل -عّ وجل-

أةياق عن الل ّ-لى هللا عليه وسلم -ي مواوف حمرجة جأ ًدا ،لأو أان المأرآن مأن
األمر البا  :أن المرآن ان يتاقر ً
علدء ان جاوب على طول وَل يلترر الوة ويضع نفسه ي هاا املووف احملرج.
الدليل البالث :أن المرآن ود اخيخ ِّعّئ اجتهاد الل ي بعض األمور

أورا -ي أن المأرآن لأيا مأن علأد اللأ حممأد ّ-ألى هللا عليأه وسألم-
األمر البالث واألظهر -األبني يعأين واألشأد ظه ً
أن المرآن نفسه ان أي ي مواوف اخيخ ِّعّئ الل ّ-لى هللا عليه وسلم.-
يعين الل ّ-لى هللا عليه وسلم -يفعل أشيا ؛ وأي المرآن ويمول م حممأد هأاا األمأر قعأا ،والصأواب أاا .لأو أان
المرآن من علد الل حممد ّ-لى هللا عليه وسألم -نفسأه ،هأو اللأ مالّفأه هأو اللأ هرتعأه ،أان هيمأول ةاجأة ويغلّأ

نفسه ي المرآن؟ أو يعمل ةاجة ويغلّ نفسه ي المرآن؟ مستحيل.

أأان علأأى األوأأل لأأو هبأأني لأأه قعأأا مووفأأه السأأابق ،أأان يأأربر ويسأ ّأوغ املووأأف األول ويمأأول هلأأم :املووأأف األول دء أأان

عشان اا ،وعشان األمر...
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ضأأا الل أ ّ-أألى هللا عليأأه
ضأأا .يعأأين دا مأأن املواوأأف أي ً
وهأأاا هأأو فأأارذ عرأأيم جأأدا بأأني الرابنيأأة ي الأأدعوة واحلّبيأأة أي ً

وسلم -علّملا الرابنية بل هللا -عّ وجل -هو الاي علّملا الرابنية ي هاء املواوف ،ل ّن مفأيش ةأد بأ  ،اإلسأالم فأوذ

طبعأأا التحأأّابت
اجلميأأع .لن اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -نفسأأه ملأأا يغلأ ي ا جتهأأاد ربلأأا ياصأأحح لأأه ذلأأة .خبأأالل ً

واجلماعات املعاّرة الا ود همع ي التربير ملواوف ينفهأة جأدا ،ليأه؟ ةأىت يفمأدوا األهبأاا ،وهأاا يهأدم الأدعوة لم هللا
عأّ وجأأل .-لمأأن انرأأر لم رابنيأة هأأاء الأأدعوة ،ورابنيأأة هأاء الرسأأالة الأأا عأأل اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -عبأأد،بشر إيلا يمن يغل ي ا جتهاد وياصحح هللا -عّ وجل -له.

أةياق وياصحح هللا -عّ وجل -له اجتهادء .ولمن
طبعا مسالة أّولية؛ أن الل ّ-لى هللا عليه وسلم -جيتهد ً
ودي ً

الل ّ-لى هللا عليأه وسألم -جيتهأد ي احلأرام ،يعأين مأش يعمأل ةاجأة ةأرام والأوة يصأحح لأه ،أل .لمأن اللأ -

ّلى هللا عليه وسلم -يمون ه ًا بني أمور فيختار  -ما سيا معلا ابلتفصيل دلووا ةأا ً وهلمأول األمأور لهأا اللأ
اةلا أةصيلاها ي هاء املسالة ،-الل ّ-ألى هللا عليأه وسألم -جيتهأد فيفعأل شأ لأيا فيأه وةأ  ،يعأين مفأيش فيهأا
دليل واطع ،مث يلّل الوة ويصحح للل ّ-لى هللا عليه وسلم.-
طبعا أشهر هاء األمور:
 .1مسالة أسر ،بدر.
روم واةد هو مسالة أسر ،بدر ،يعين ليه مسالة أسر ،بدر؛ الل -عليه الصالة والسالم -ان هأ ًا ي األسأر ،،ودء

اةمم هشريع واُم وداُم ،الل هو ليأه؟ ملأا املسألمني أيسأروا أسأر ،ي احلأرب يعملأوا فأيهم ليأه؟ اةلأا دلأووا ي معر أة
مبال مع اليهود ،ةلو؟ وانتصرق على اليهود ،وأقدق ملهم جمموعة من األسر ،،نعمل ي األسر ،دول ليه؟
ً
اإلمام أو احلا م املسلم ه بني عدة أمور:
 ملها أن يمتلهم. -ملها أن نخا ّن عليهم ويفديهم.

يعين ليه نن عليهم؟ يعين يسيبهم دء لوجه هللا ،أو يفديهم يعين يدفعوا فلوس ويسيبهم.

 وملها أن يمونوا أسر ،فيتحولوا لم أسر ،ةرب ،يبموا لما وعبيد.ةلو؟ يبمى دي جمموعة من ا قتيارات اإلمام املسلم ه بيلها.
طبعأأا دي مأأش أول معر أأة -أول معر أأة ليأأه؟ أأرب ،،وهأ
اللأ -عليأأه الصأأالة والسأأالم -ي أول معر أأة ةربيأأة أأربً - ،

لّوة بدر المرب ،،الل -عليه الصأالة والسأالم -أسأر سأبعني مأن املشأر ني ،بأل مأن ّألاديد املشأر ني يعأين مأن أربا
املشر ني.
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فأأالل -عليأأه الصأأالة والسأأالم -استشأأار الصأأحابة مأأاذا يفعأأل أأص  ،يعمأأل ليأأه؟ م هأأر ،يمأأتلهم؟ م هأأر ،خنأا ّأن علأأيهم؟
يسأيبهم يعأأين يمأأول قأالص أسأأيبمم أأدء لوجأه هللا؟ أو يفأأديهم؟ يعأأين أل واةأأد يأأدفع فلأوس أو يعمأأل ةاجأأة أو يعمأأل
ّلعة علشان نسيبه؟ أو جيعلهم من اإلما والعبيد؟ يعمل ليه ي األسر ،دول؟

فاستشار الصحابة ،فمال عمر :مرسول هللا ادفع ل ،فالن -و ان نسيب عمر -فاوتله ،وادفع لم علأ إّ خع ِّميأل -عميأل
دء أقو سيدق عل  -فيمتله ،وادفع لم أم بمر ابله عبد الرمحن أو عبد هللا فيمتله  -أان مأا إال علأى الشأرك-؛ ةأىت
يعلم هللا أن ليا ي ولوبلا خه خوادة للمشر ني.
يعين سيدق عمر عايّ ليه؟ ي بمية احلديث وال :هص ّلاديدهم ،يعين سيدق عمر بيمول للل ليأه؟ بيمأول لأه :اللأاس
دي ه ّلاديد وريش يعين المربا بتوعهم ،وأوراب ليلا ،فاةلا ملا نمتلهم هيحصل ليه؟
 .1أوً  :هلمسر خشوخ ة املشر ني ،دء روم واةد.

مجيعا ويعلم هللا -سأبحانه وهعأام -وبأل ذلأة ملأا أن لأيا ي ولوبلأا هأوادة للمشأر ني،
 .٢روم اهلني :ةىت يعلم العرب ً
فّيأأه اللأ جصأأل؟ بتأأّ جّيأأرة العأأرب رعبًأأا مأأن اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -وجيشأأه ،دء أأان رأي مأأني؟ رأي سأأيدق

عمر.

فأأالل ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -أأان هأ ًا ،أأان يمأأن مقأأد الأرأي دء أو مقأأد لأ ء ،فمأأال :أشأ وا علأ أيهأأا اللأأاس،
طيب أق عايّ رأي ين  ،فمام أبو بمر -ر هللا عله وأر اء -ووال :م رسول هللا ،هص أبلا عمومتلأا -يعأين اللأاس
دي و د عملأأا -وأبلأأا عش أ هلا ،فلأأرت هم وَّنأ ّأن علأأيهم ونفأأديهم ،يعأأين بأأدل مأأا نمأأتلهم لةلأأا نعمأأل ليأأه؟ َّنأ ّأن علأأيهم
ونفديهم ونرت هم لوجه هللا -عّ وجل.-

فاقتار الل ّ-لى هللا عليه وسلم -وول مني؟ وول سيدق أبو بمر الصديق -ر

هللا عله وأر اء.-

فلما الل -عليه الصالة والسالم -اقتار اقتيار سيدق أبو بمأر ،ل ّن هأو ن ّأن ويفأدي األسأر ،وَل يمأتلهم نأّل وخأول هللا
عأأّ وجأأل" :-مأأا خمأأا خ أأا خن لِّلخ أِّ إّ أخن يخ امأأو خن لخأأها أخسأ خأر ،خةأأىت ياأأب ِّخ خن ِّي األخر ِّم الأ ُّأدنأيخا خوا ّا يا ِّري أ اد اآل ِّقأ خأرخة"
م ها ِّري أ ادو خن خعأ خأر خ

األنفال ،٦٧:يعين ليه المالم دء؟ يعين هللا -عّ وجل -يعاهب الل حممأد ّ-ألى هللا عليأه وسألم -ويأابخأني أنأه اجتهأد

فاقعا.

نع واطع فاجتهأد رأيأه خقأد أبرفأق األمأور وأليلهأا ،واللأ
الل -عليه الصالة والسالم -اجتهد ،ان ه  ،ما لش فيه ّ

ّلى هللا عليه وسلم -دي طبيعته ملا اخي بني أمرين خيتار األلني واألرفق ،فاقتأار لنأه نأا ّن ويفأدي ،فأاهلل -عأّ وجأل-طبعأا
أارا قاطئأا ،وأن األّأوب أنأه أان بأد أن يمتأل املشأر ني ،ليأه يمتأل املشأر ني؟ ً
بني له أن هأاا ا قتيأار أان اقتي ً

دي سياسة ةربية لنه يعمل ليه؟ لنه ياضعف ووة املشر ني العسمرية ويضع املهابة ي ولوب أعدا هللا -عّ وجل.-
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فدء ان األمر األول الاي اجتهد فيه الل ّ-لى هللا عليه وسلم -وأقعا فيه ،ونّل ي المرآن هصحيح ذلأة األمأر،
طيب لو ان الل -عليه الصالة والسالم -هو الاي أي ابلمرآن من علد نفسه ان ليه جرج نفسه ويبخِّّني

وععا وة من علد هللا -عّ وجل.-
لنه لل ؟ ما انش هلا داع  ،لمن هاا ّ
يدل أ ّن المرآن ً
 .٢لّوة هبوك

ضأأا اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -اجتهأأد ي أنأأه أ ِّخذن للملأأافمني ي لأأّوة هبأأوك ،اللأ ّ-أألى هللا عليأأه
األمأأر البأأا  :أي ً
وسلم -وال هلم ليه؟ ان بياذخن ليهم ،الل ييج يستاذنه أيذخن له ،فمال لأه هللا -عأّ وجأل" :-ع خفأا ا ّ عل ِّ
أت
خ اخ خ
أة َلخ أ ِّخذن خ
خ
خ
خهلام" التوبة ،٤٣:ربلا بيمول له :لنت للعت ،ما انش املفروم ل ّن أنت اذن هلم.
ودء بر ه ان أمر من أمور ليه؟ ا جتهاد ،الل -عليه الصالة والسالم -رأ ،أن هأاا هأو الصأا  ،فربلأا وأال لأه :أل،
ومن املصمن ،لمن دلووا هو يمول ايه؟ يمأول أق  ،عأار ،اللأ
ان األّلح لنة اذن هلص ةىت يتبني خمن امللافق خ

ضأأا مأأن
اللأ أخ خذن  ،،أل أأان اللأ -عليأأه الصأأالة والسأأالم -الصأأحيح واألّأأوب أنأأه أيذن ملبأأل هأأص  ،يبمأأى دء أي ً
وععا على أن المرآن ان و إال وة من علد هللا -عّ وجل -ولأيا مأن علأد اللأ حممأد ّ-ألى
املواوف الا هدل ً

هللا عليه وسلم.-

 .٣ا ستغفار للمشر ني
أأالة اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -أراد أن يسأأتغفر للمشأأر ني ،يعأأين ايأأه؟ يعأأين اللأ -عليأأه الصأأالة والسأأالم -ملأأا
مات عمه أبو طالب فاراد أن يسأتغفر لأه ،وابلفعأل مأا ي احلأديث الصأحيح اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم -ذهأب لم
أم طالب ةني ةضرهه الوفاة ووال له" :م عم! ول :لله ل هللا .لمةٌ أشه اد لة ا علد ِّ
هللاّ "...حيح مسلم.
ا
أّال ان معتمد ّحة اإلسالم ووال المأالم دء بأا مار أاش يمأول الشأهادة ،وأال :ولمأد علمأت أبن
يعين أبو طالب ً
دين إ
حممد من ق أدمن خِّ
الربية ديلًا ،ووعد يمول أشعار ب ة جدا ي ّحة اإلسالم ،و ان ل شأوية يمأول لللأ -عليأه
أرب و أالم إي أدء ،أان معتمأد لنأه الصأح لمأن أان
الصالة والسالم -ايه؟ أن مأا أمجأل هأاا الأدين ،ومأا أمجأل هأاا ال ّ
يمابر ،يريد أن يرتك دين اآلاب واألجداد ،دء ان مني؟ أبو طالب.

فلما ةضرهه الوفاة الل -عليه الصالة والسالم -را لأه وأال لأه قأالص بمأى أنأت بتمأوت ،سأتمابل هللا -عأّ وجأل-
فاىب أن يمول هاء الملمة ،واللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم -همعأع
فمل لمة لله ل هللا يبمى أنت دء متوت مسلم ،خ

عليه ةسرات.

فلما مات وال الل ّ-لى هللا عليه وسلم .." :-ألستغفرن لة ما َل أانأهخ علأة" يعأين أق هفضأل أسأتغفر لأة طأول مأا
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني خولخأو
آملاأوا أخن يخسأتخأغف اروا لل امش ِّأر خ
ين خ
أق عايش ل لو ربلا الل هنا  ،فلّل وأول هللا -عأّ وجأل " :-خمأا خ أا خن لللأِّ ِّّ خوالأا خ
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ِّ ِّ
اب اجلخ ِّح ِّيم" التوبة ،11٣:يبمأى ربلأا هنأى اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم-
خ اناوا أاوِّ ،واأرخىب من بخأعد خما هخأبخ خ
ني خهلام أخهنام أخّ خح ا

عن هاا األمر.

طيب لو ان اإلسالم من علد الل -عليه الصالة والسالم -و ان هو الل هأرتا المأرآن ومصلِّّفأه مأا يمأول امللحأدون

أو املم ّابون ان ليه يعمل ةاجة ويرجأع ين المأرآن يلهأاء علهأا؟ أان مأن األول ّأحح هأاا األمأر ،أان اسأتب ووأال

أبال
أبو طالب لسالمه ّحيح ،ما هأو بيحبأه ،هأو اللأ نصأرء ،أان وأال لن هأو الرجأل دء وأال :للأه ل هللا ي س ّأرء م ً
وععأا أن المأرآن لأيا مأن علأد اللأ حممأد ّ-ألى
وهلفع ،أو أي ةاجة خيرج نفسه بيها من املووف دء ،لمن هاا يدل ً
هللا عليه وسلم -بل هو وة من علد هللا.

ضا هللا -عّ وجل-وأال للبيأه ّ-ألى هللا عليأه وسألم -ي نفأا ذات املووأف اللأ هأو مو أوا أم طالأب ،وأال لأه
وأي ً
شا ا" المصع ،٥٦:فلو أان المأرآن مأن علأد اللأ
ت خولخ ِّمن ا خ يخأه ِّدي خمن يخ خ
هللا -عّ وجل" :-لِّن خ
ة خ خب ِّدي خمن أخةبخأب خ
حممد ّ-لى هللا عليه وسلم -ما ان جدث مبل هاا اللوم وهاا العتاب.
ِّ
أحح هأأاا
يبمأأى دء املووأأف البالأأث معأأاق وهأأو الل أ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -اسأأتغفر ألم طالأأب ،فلأأّل المأأرآن يصأ ّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني خولخأو خ أاناوا
آملاأوا أخن يخسأتخأغف اروا لل امش ِّأر خ
ا قتيار ،وال له :أل ا قتيار دء لل ما هعملهوش ين " خما خ ا خن لللِّ ِّّ خوالاي خن خ
ِّ ِّ
اب اجلخ ِّح ِّيم".
أاوِّ ،واأرخىب من بخأعد خما هخأبخ خ
ني خهلام أخهنام أخّ خح ا
التو ،عن عبد هللا بن أم ممتوم
ِّّ .٤

أع ،اللأ -
الة الل -عليه الصالة والسأالم -أي ً
ضأا اجتهأد ،أل دي هتالويهأا اجتهأادات ي مواوأف لأيا فيهأا ن ّ

عليه الصالة والسالم -ي مرة من املرات ان واعد وجالاه جمموعة من ّلاديد وريش ،واللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم-
يخعرم عليهم اإلسالم ،ختيل الل ّ-لى هللا عليه وسلم -بمى وةرّه على الدعوة ،ونِّفسه اللأاس دي هاسألم ،ونِّفسأه
بمأأى و أريش هافأأتخح والل أاس دي يأأدقل اإلنأأان ي ولأأو م ،واللأ -عليأأه الصأأالة والسأأالم -ة أريع علأأيهم وعمأأال بمأأى
يلاظرهم وجيادهلم.
رجل أعمى من الصحابة يساله أن يأا خعلِّّمه يا علمأه هللا ،فأالل -
ي املووف دء وهو واعد يتملم معاهم دء دقل عليه ٌ
ّلى هللا عليه وسلم -مشأغول مأع المأربا والصألاديد ،ودء رجأل فمأ  ،وأعمأى ،ومسأمني ،ومأصمن ام خو ِّّةأد يعأين هأو لأو
مو ِّّةد ،لمن الصلاديد دول لو سا م يمن مأا يمبلأوش اإلسأالم ،وفيأه
سابه مش هيحصل ةاجة مش هيمفر هو مصمن خ
وةجة و الم إي دء والل ملدمج ي المالم مع مني؟ مع ّلاديد وريش.
بمى جدال ا

فلما جا ء عبد هللا بن أم ممتوم الرجل األعمى ،الفم  ،املسمني ،املصمن دء وبيمول له :م رسول هللا علِّّمين يأا علمأة

هللا ،فعأأبخا اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم ،-طيأأب العبأأوس دء هأأو عبأأارة عأأن ايأأه؟ ةاجأأة ي الوجأأه يعأأين وعأأب وجهأأه،
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وأعرم ،هوم بوجهه عله ،طيب هأو عبأد هللا بأن أم ممتأوم شأال اللأ ؟ دء أعمأى يأر ،،يعأين شأايف العبأوس و
التو ،،و يفرذ معاء.
شايف ِّّ
وهو الل -عليه الصالة والسالم -لأو وأال لأه :معلأش م عبأد هللا بأن أم ممتأوم سأيبين دلأووا أق مشأغول هيّعأل؟ دء
أي ش أ  ،ةبأأه للل أ -علي أه الصأأالة والسأأالم -أعرأأم مأأن
هأأو أّأ ًأال يعأأين يتم أ مأأن الل أ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألمّ -
ذلة ،ختيل أنت رايح لواةد بتحبه ووال لة :معلش سيبين دلووا أّل أق مشأغول مأش هتّعأل ملأه ،فيأه عشأم يعأين
أّال المالم دء عادي ملهاش إمة املعاهبة.
وفيه حمبة بني الل -عليه الصالة والسالم -والصحابة ،فلو وال له ً
دء من وجهة نرر ايه؟ لو المرآن من علأد اللأ -عليأه الصأالة والسأالم ،-لمأن ألن المأرآن مأن علأد هللا -عأّ وجأل-
ا خوهخأ أ خأو ٰم * أخن خج أأا خءا
ن أأّل العت أأاب مباش أأرةً لللأ أ  ّ-أألى هللا علي أأه وس أألم ،-ونّل أأت س أأورة امل أأة س أأورة ع أأبا " ،خع أأبخ خ
أة أخ
صأأد ٰ * ،خوخمأأا خعلخيأ خ
األخع خمأ ٰأى * خوخمأأا يأاأد ِّر خ
ية لخ خعلأأها يخأّ أ ٰأى * أخو يخأأا ار فخأتخل خف خعأأها ال أ ِّّا خر ٰ * ،أخمأأا خمأ ِّأن اس أتخأغ خ ٰ * فخاخنأ خ
أت لخأأها هخ خ
يخأّ ٰى" عبا .1:٧ربلا عاهبه عتاب شديد ،ونّل سورة املة ي العتاب على هاا العابوس والتأ خوِّّ ،الل هأو أمأر أّ ًأال َل
يخأ خرء عبأأد هللا بأأن أم ممتأأوم ،لمأأن الماعأأدة الأأا أراد هللا -عأأّ وجأأل -أن يرسأأيها هأ أن ا هتمأأام ابملامبلأأني واملرتبّأني مأأن
ِّ
مجيعا.
أهم بمب من دعوة ل املسلمني ،دا أمر أراد هللا -عّ وجل -أن ياببته ويأا خعلّ خمه للا ولألمة ً
أبلا اإلسالم ّ
لالة المرآن وخع ًعا ليا من علد الل حممد ّ-لى هللا عليه وسلم-؛ ألنه لو ان من علدء أان مأن األول مأا للعأش

ي ا جتهاد ،ومن األول َل يعبا وَل يتول ،أو لو لل ي ا جتهاد وعبا وهوم ان يمتب هأاا ي المأرآن لأو أان
من علد نفسه ،لمن هاا ُّ
يدل وخع ًعا أن المرآن وة ٌ من علد هللا -عّ وجل ،-متام؟
يبمى دا األمر الرابع.
 .٥الصالة على عبد هللا بن سلول
األمر الاما وهو أن الل ّ-لى هللا عليه وسألم -جأا ء عبأد هللا بأن عبأد هللا بأن أاخّم بأن سألول ،عأارفني عبأد هللا بأن
أاخّم بن سلول دا إعيم امللافمني ي املديلة ،عبد هللا بن أاخّم بن سلول ان سياأتخأوج خملِّ ًما على املديلة يبأرب وبأل بعبأة اللأ
حممأأد ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم ،-فلمأأا جأأا الل أ حممأأد ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -لم املديلأأة وآمأأن بأأه األوس والأأّرج
ذهأأب امل امأه؛ فخ خمأ ِّرء اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -ا رًهأا شأأدي ًدا وعأأاداء عأأداوةً بأ ة ،وأبعأن ال امفأر وأظهأأر اإلسأأالم،
متام؟

صألِّّ علأى أبيأه
فعبد هللا بن أاخّم ان ابله عبد هللا مأن الصأاحلني ،فجأا لللأ حممأد ّ-ألى هللا عليأه وسألم -وسأاله أن يا خ
عبد هللا بن أاخّم ،ويستغفر له عسى أن يشفع لأه ذلأة علأد هللا ،لن الصأالة دي بتاعأت اللأ -عليأه الصأالة والسأالم-
هشفع ملني؟ لعبد هللا بن أاخّم.
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فبالفعل الل -عليه الصالة والسالم -استجاب للدا عبد هللا بن عبد هللا بن أاخّم بن سلول ،وأععأاء شأيئًا مأن مالبسأه
صألِّّ علأى عبأد هللا ،فاقأاء عا خمأر ووأال لأه :لم أيأن م رسأول هللا؟
فله فيهأا ،وذهأب اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم -ليا خ
ِّ
صألِّّ عليأه؟ فأالل -
أنت رايح فني؟ فمال له :أّلّ علأى عبأد هللا ،فمأال :لنأه مأن امللأافمني ،دا إعأيم امللأافمني يأف ها خ
ّلى هللا عليه وسلم -وال " :خدع ِّين م عمر فّنين َل أانأهخ عأن ذلأة" ،سأيبين أّألّ إلن مأانّلش ليأه؟ مأانّلش هنأ  ،فلأّل
ات أخبخأ ًدا خوخ هخأ امأم خعلخ ٰأى وخ ِّ
أربءِّ ۖ لِّهناأم خ خف اأروا ِّابللأ ِّأه خوخر اسأولِّ ِّه خوخمأاهاوا خو اهأم
خة إد ِّّملأ اهم م خ
وخأول هللا -عّ وجل " :-خوخ ها خ
ص ِّّل خعلخ ٰى أ خ
فخ ِّ
اس امو خن" التوبة.٨٤:
يبمى المرآن نّل لياأبخأِّّني أن اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم -اجتهأد فاقعأا ي هأاا األمأر ،اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم-
سأ خأر ا ا" ّأأححه األلبأأا  ،فمأأال مفأأيش مشأأملة أق َل أانأهخ ،طالمأأا هأأو
أأان خإ ّ
ي مأأا واأللأأا "مأأا اقأِّّخ بأأني أخمأ خأري ِّن ل اقتخأ خ
أار أخي خ

مسلم ي الراهر ،وله ةموذ اإلسأالم الرأاهرة ،وهياأغخسأل ويا خمفأن و ..و ،..فبأاملرة نصأل عليأه ،متأام؟ اللأ ّ-ألى هللا

عليه وسلم -رأ ،ي ذلة املصلحة ،ورأ ،أن ذلة يتعارم مع الوة  ،لمن هللا -عّ وجل -هنأاء عأن ذلأة ،وهأاا
أيضا يأاببِّت وخع ًعا أن ال امرآن ليا ِّمن علد الل حممد ّ-لى هللا عليه وآله وسلم.-
أةل هللا
 .٦ةرمان الل نفسه من بعض ما ّ
ضا من األمور الا هاأببِّت وخع ًعا أن المرآن خوة ِّمن علد هللا -عّ وجل -ولأيا ِّمأن علأد اللأ حممأد ّ-ألى هللا عليأه
أي ً
أمورا؟ يعين ملعها ،وأال مأش
أمورا ،يعين ليه خةرم على نفسه ً
وسلم -أن الل -عليه الصالة والسالم -خةرم على نفسه ً
هعملها ،ةلف ما يعملهاش ،ليه األمور دي؟ اقتلف العلما ليه األمر:

أامع لةأأد ،نسأأاُه ي يأأوم
هأأل خة أرم علأأى نفسأأه لةأأد ،إوجاهأأه؟ وي ذلأأة وصأأة أن الل أ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -جأ خ

عاُشة -ر

هللا علها وأر اها -فعلمت بالة ةفصة ،وةفصة انت ّديمة لعاُشة ،انوا عاملني يعين نسأا اللأ

ّلى هللا عليه وسلم -ان بيلهم ل ة يعين فمانوا جمموعأات أدء بيلصأروا بعأض ،فمانأت السأيدة ةفصأة مأن ةأّبأامع
مني؟ السيدة عاُشة ،يعين بيلهم ا
هراهر وبيلصروا بعض يعين ،فمالت هلا احلم دا الل -عليه الصالة والسالم -ج خ
لةأأد ،إوجاهأأه ي يومأأة ،فغضأأبت لأأالة عاُشأأة -ر أ هللا علهأأا وأر أأاها ،-و مأأت الل أ حممأأد ّ-أألى هللا عليأأه

ي دء.
وسلم ،-والت له ميلفعش وا ّإاي ودا يوم و الم خإ ّ
جام خعهأأا طيلأأة
س أ خم أ أي هأأاء الّوجأأة الل أ ه أ الأأا خ
فأأالل ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -علشأأان ير أأيها عمأأل ليأأه؟ فاخو خ
سم على نفسه ذلة ،وةرم هاا احلالل على نفسه.
ةياهه ،وال قالص ماعادهش هجامع املرأة دي ين  ،وأخو خ
دي ي رواية.

روايأة أقأر ،وهأ وأد همأون األّأأوب ،أن اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم -أأان أي السأيدة ّأفية و أان علأدها عسأأل،
طبعا السيدة ّفية انتوا عارفني لهنا انت من يهود قيرب ،و انوا بيصلعوا عسأل ،فأالل -عليأه الصأالة والسأالم -أان
ً

لذا أينها أخ خ ل من عسل قيرب ،العسل بتاا السيدة ّفية ،فتراهرا ةفصة وعاُشة علأى اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم-
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 ،يعأأين ليأأه هرأأاهرين؟ يعأأين اهفمأأوا يعأأين لن اللأ -عليأأه الصأأالة والسأأالم -ملأأا ييجأ لواةأأدة مأألهم وهأأو أأان وبلهأأا علأأد
السيدة ّفية همول له" :ل ّن راُحتة راُحة مغأاف " ،يعأين همأول لأه ليأه؟ ل ّن فيأه رجأة يخأ خروأات مأن بتاعأة اللحأل اللأ هأ

بتبمأأى ي العسأأل ،ي مشأأع العسأأل ،طالعأأة ملأأة ،علشأأان ليأأه؟ يمأأرء لنأأه أي أأل عسأأل علأأد السأأيدة ّأأفية ،بي خمرهأأوء ي
املو وا دا حبيلة يعين ،متام؟

ِّ
سأ خم أ
فبالفعل الل ّ-لى هللا عليه وسلم -لضب لأالة يعأين إعأل مأن هأاا األمأر ل ّن رجأة املغأاف والمأالم دا ،فاخو خ
أي ل من عسل السيدة ّفية ،فانّل هللا -عّ وجل -سورة ،مش آية ،سورة املأة سأورة التحأرمي " خم أخيُّأ خهأا اللأِّ ُّ َِّلخ احتخ ِّّأرام
ِّ
ات أخإو ِّ
ة".
اج خ
خةل اللأها لخ خ
خما أ خ
ة ۖ هخأبأتخغ خمر خ خ خ
يعأين ربلأا مأأه وأال لأأه لإاي حت ّأرم علأى نفسأأة هأاا احلأأالل؟  ،أنأت لذا أردت أن هاأر ِّ أيهم يبمأأى حباجأة يننيأأة لأ هأأاا
ضا بني له أنه أخقعخا ي هاا ا جتهاد.
األمر ،مه هللا -عّ وجل -ي ذلة ،وأي ً

يبني أن المرآن ليا ل خوةيًا من علد هللا -عّ وجل ،-وأنأه لأيا مأن علأد اللأ -
يبمى دا األمر أي ً
ضا السادس الاي ّ

ّلى هللا عليه وسلم ،-ليه؟ ألن المرآن ّوب قعا الل ّ-لى هللا عليه وسلم -ي ا جتهاد ي هاء األمور.
 .٧امليل المل للصرة املسلم السارذ على اليهودي الربي

األمر السابع واألق ي هأاء املسأالة ي األشأيا الأا اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم -ب ّأني ال خأوة أو بأني المأرآن لأه فيأه
أنأأه أقعأأا ،أن الل أ -عليأأه الصأأالة والسأأالم -جأأا ء قصأأمان ،قس اقتصأأموا ،واةأأد مأأن الصأأحابة سأأرذ واةأأد مأأن
أودي وألمأأى الأأدرا فيأأه ،متأأام؟
الصأأحابة ،يعأأين واةأأد ّأأحام سأأرذ ّأأحام وأقأأا درا وقأأرج أأاا الأأدرا لم دار يهأ ّ
فالدرا فني؟ علد اليهودي.

ف أن الأ ِّّدرا وأد اس ِّأرذ فأابم مأني؟ ابّأم اليهأودي ،فأاليهودي وأال لللأ ّ-ألى
وهاا
الصحام الاي سرذ الدرا ا تا ِّشأ خ
ّ
هللا عليه وسلم :-م أاب الماسم ،ل َل أسرذ الدرا ،ولمن جا
بري الل هو اليهودي.

فالن وو عه علدي أمانة ،وبدأ جييب البيّلأات ل ّن هأو

أي واةد ممان الل -عليه الصالة والسالم -هيبمى ي مووف احم ِّرج جدا اللأ هأو ليأه بمأى؟ لن هأو لأو
أي لنسان أو ّ
ّ

وال الصحام الل سرذ واليهودي هو الل ما سروش يبمى طلع اليهأود أةسأن مأن املسألمنيّ ،أح؟ هيعلأع اليهأودي

دا أةسأأن مأأن املسأألم ،هأأو يهأأودي واةأأد أةسأأن مأأن مسأألم واةأأد بأأا مأأش هيتمأأال أأدء ،هتتمأأال اليهأأود طلعأأوا أملأأا
هشوش على املسلمني اء الواوعة.
والصحابة طلعوا اسراذ ،هتتمال دء ،وهتا خااا دء ،وهيبدأ اللاس ّ
أح
أي ة أ ّد ين ممأأان الل أ -عليأأه الصأأالة والسأأالم -لأأو ما أأانش ن أ يعأأين أأان هيعل أع الصأأحام هأأو الل أ ّأ ّ
أأان ّ
ويمع أع ليأأد اليهأأودي علشأأان يلصأأر اإلسأأالم .لمأأن الل أ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألمَ -ل يفعأأل ذلأأة ،بأأل م أال لم بيّلأأة
الصحام يعين وعد يسمع لبيلة الصحام وولبأه مأال قةيأة ليأه؟ لنأه أيقأا أاء البيلأة رلأم ل ّن احلأق بأدأ يت ِّ
ضأح فأني؟ مأع
ّ
ّ
ّأ ّح ،اللأ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألمَ -ل يمأأن
طبعأأا ل ّن الصأأحام خ
اليهأأودي ،بأأدأ يسأأمع لبيّلأأة الصأأحام أ بأأر ومأأا وأأالش ً
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ليفعل ذلة ،لمأن جمأرد قأاطرة أدء جأات لللأ -عليأه الصأالة والسأالم -لنأُّه أيقأا ببيّلأة الصأحام ويلصأر هأاء البيّلأة

وأيقأا هأأص الشأأهود ،رلأأم ل ّن البيّلأة التانيأأة انأأت بأأدأت هو أح أ بأأر ،بأأا اللأ ّ-ألى هللا عليأأه وسأألم -مأأا وأأالش
دء ،انت جمرد قاطرة جا ت للل ّ-لى هللا عليه وسلم.-

ِّ
ِّ
فأأانّل هللا -عأأّ وجأأل -وخأولأأه" :لِّق أخنّللخ أا لِّلخيأ خ ِّ
أني اللأ ِّ
ني
أاس َِّأخأا أ خخر خ
اك الل أأها ۖ خوخ هخ امأأن لّل خخأأاُِّلِّ خ
أاب ِّابحلخأ ِّّق لأأتخح ام خم بخأ خ
خ
أة المتخأ خ
ِّ
أيما" اللسأأا  .1٠٥:ربلأا وأأال لأأه ، :اوعأأى هتبأأع هأأاا الرأ ّن ،أو هلصأأر املسأألم اللأ هأأو أّأ ًأال قأأاُن علأأى يهأأودي
خقصأ ً
بري  ،اوعى هفعل ذلة ،ربلأا وأال لأه" :لِّق أخنّللخأا لِّلخي خ ِّ
أاب ِّابحلأخ ِّّق" ،اللأ -عليأه الصأالة والسأالم -ما أانش نصأر
خ
أة المتخ خ

الصحام و ةاجة ،يعين ما والش ل ّن الصحام بري واليهودي امتأ خهم ،ما والش دء لمأن جمأرد ل ّن هأاء الأاطرة وهأاا
صأ ِّّحح ذلأة ،مأا ختأافش علأى مصألحة الأدعوة ،ابلعمأا
املخيل خقعخر بملب الل ّ-لى هللا عليه وسألم -نأّل المأرآن يا خ
ّحام.
ناص خرة اإلسالم ي ناص خرة احلخ ّق ،وناص خرة اإلسالم ي لوامة احل ّد ولن ان على
ّ
فبالفعأأل اللأ -عليأأه الصأأالة والسأأالم -بأأني ذلأأة للصأأحابة وبأأني أن اليهأأودي بأأري  ،وبأأالة انتصأر اإلسأأالم ودقأأل
اليهودي ي اإلسالم.
هأأاا هأأو املووأأف السأأابع الأأاي نأأّل فيأأه ختعئأأة الل أ ّ-أألى هللا عليأأه وسأألم -ي ا جتهأأاد ،مأأش ي ةاجأأة ة أرام و
ةاجة ،اللأ ّ-ألى هللا عليأه وسألم -اجتهأد و أان هأيح امم ابلبيّلأة الأا أمامأه الأا هاأبخأ ّني أ ّن الصأحام بأري  ،لمأن ربلأا
وال له ، :اليهودي هو الل بري وذلة يأابخ ّني أن المرآن وخع ًعا ليا ِّمن علد الل حممد ّ-لى هللا عليه وسلم.-
الامتة

ّحة اإلسالمِّ ،
يبمى نراجع ين بسرعة ،اةلا بلتملم على ِّ
وّحة بعبأة اللأ حممأد ّ-ألى هللا عليأه وسألم ،-فاهملّملأا

ل ّن فيأأه أدلّ أةّ ،أوهلأأا وأعرمهأأا ه أ المأأرآن ،وواللأأا روأأم واةأأد الشأأبهة األوم ل ّن المأأرآن مأأن علأأد الل أ -عليأأه الصأأالة

والسالم ،-وواللا المالم دا يستحيل ،ملاذا؟ روم واةد :أن الل ّ-لى هللا عليه وسلمَ -ل ي ّد ِّا ذلة ،روأم اهلأني :أان

أاق
يتاقر الوة عن الل حممد ّ-لى هللا عليه وسلم -ي مواوأف أةأوج مأا يمأون لليهأا ،روأم هالهأة :يلأّل المأرآن أةي ً
بتخعئة الل حممد ّ-لى هللا عليه وسلم -ي ا جتهاد ي بعض األمور.
ِّ
وجل ،-وليا ِّمن علد الل حممد ّ-لى هللا عليه وسلم.-
وهاا يأابخِّّني وخع ًعا أن المرآن ليا ل من علد هللا -عّ ّ
نام ِّمل ي اللما المادم ابو هاء األدلة ،وابو د ُل اللُّأبأوة ،ود ُل ِّ
ّحة اإلسالم.
ا

نسال هللا -عّ وجل -أن جيعللا ولم م مأن الأاين يسأتمعون ال خمأول فيتبعأون أةسأله ،أولئأة الأاين هأداهم هللا وأولئأة

هم أولو األلباب.

رب العاملني.
وّحبه وسلم
هسليما ب ًا .واحلمد هلل ِّّ
وّلى هللا وسلم وابرك على نبيلا حممد وعلى آله خ
ً
والسالم عليمم ورمحة هللا وبر اهه.
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موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس لللشر على اللت ي وسم هفرير الدروس ي ملتدمت العريق لم هللا وهفضلوا هلا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

هل اإلسالم دين الحق؟ ( )1من دروس الدورة العلمية "بصائر "3

( صفحة  16من ) 16

