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 ق هللا، مث أما بعد:ل  والّسالم على رسول هللا املبعوث رمحًة لخ  والّصالة ،واحلمد هلل ،سم هللاب
فأأأاهاًل بمأأأم معلأأأا ي ةلمأأأة جديأأأدة مأأأن دورة بصأأأاُر، هأأأاء الأأأدورة الأأأا بأأأدال لم بلأأأا  املسأأألم الأأأّراّب ، البلأأأا  العلمأأأ  

 .الّصحيح الاي يعيله على مواجهة الّشبهات الل  ي احلياة
ّّأل اإلنأان الّصأحيح اّأياًل علمي أا  ء مش لنّ وطبًعا امللهج  الل  اةلا سلملا اةلا جنيب الّشبهات ونردِّّ عليها، لمأن ناص

 دا ،يلتفع به املسلم فيمون علدء ملاعة فمريّة، وملاعة عِّلمّية، وملاعأة لنانيّأة،  أد الّشأبهات الأا وأد هاواجهأه ي ةياهأه
 .امللهج الل  اةلا مشيلا عليه

 
ّّ وجأل-أن وجأود هللا  تيني عن مسالة هل هللا موجود؟ وهمّلملا ابألدلّة العلمية الأا هاببأوهمّلملا ي اللما ين املا   -عأ

وجأود  تالفعأرة الّسأليمة هاببأ، ّحيهأا مأن ةياهأه،  أرورة فعريّأة رورة، يعين ليه  رورة؟ يعأين   يسأتعيع اإلنسأان أن يأالخ 
أأ أأرورة أقالويّأأة فلأخ  ،-سأأبحانه وهعأأام- وجأأود هللا تهاببأأة، فأأالعمول الّسأأليمة ،  أأرورة عمليّأأ-سأأبحانه وهعأأام- هللا   ف 

ياأأدّمر األقأأالذ،  أأالة  أأرورة هشأأريعية، وهمّلملأأا عأأن األمأأور دي ابلّتفصأأيل ي اللمأأا ين  -سأأبحانه وهعأأام- وجأأود هللا
 .املا يني

 
املبأاد  العمليّأة الأا  يهأدمبًعا ألنه ط ؛ي لم هدم العِّلم  لُّهياصدِّّ  -سبحانه وهعام- وفهملا أن اإلحلاد أو لنمار وجود هللا

واب ابإلحلأأأاد، بلخهأأأدم الت شأأأريع والبأأأفبلهأأأدم العِّلأأأم ابإلحلأأأاد، بلخهأأأدم األقأأأالذ  ،وأأأام عليهأأأا العِّلأأأم الّلرأأأري الّتجأأأري   ل أأأه
ر اإلنسانّية  ل ها لذا مشى الّلاس على هاا املبدأ ستتدم ر اإلنسانّية وستتدو   م ر احلياة.العماب ابإلحلاد، فاإلحلاد يادمِّّ
 

 هل اإلسالم هو دين احلق؟
لن شا  هللا ي هاء احللمات الا نبدأها اآلن أو احللمتني التاليتني بلتمّلم على مسأالة هأل اإلسأالم هأو ديأن احلأق، يعأين 

للا ملرةلأة لنّ  ّّ - بتلأا أن هللا موجأود، طأب بعأد  أدء ي قس بتمولأة قأالص أق مأوون أن هللاثاةلأا أ اةلا قالص ّو  عأ
هاا الأّدين اللأ  هأو ديأن اإلسأالم جأا  مأن  موجود، لمن هللا الاي قلق المون، وقلق احلياة، ما هو الّدليل أن   -وجل

جأا  مأن علأد هللا؟ مأا يمأن يمأون  -ّّلى هللا عليه وسلم- هاا الرسول الل  هو الّل  حممد ؟ وأن  -عّّ وجل-علد هللا
هأأو  -ّأأّلى هللا عليأأه وسأأّلم- لأأيا اإلسأأالم هأأو احلأأق أو لأأيا اللّأأ ، ربّلأأا موجأأود بأأا اللّأأاس دي ليسأأت هأأ  احلأأقّ 

 الرسول احلق، فميف ناببث ذلة؟
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 أدلة ّحة اإلسالم  املا  واهلوا  مخن طلبها وجدها
أأدذ اللّأأ  ِّّ أأدذ ديأأن اإلسأأالم عليأأه  -ّأأّلى هللا عليأأه وسأأّلم- دء مو أأوا احللمأأة اللهأأار دء، وبدايأأًة  إم نعأأرل لن  ِّّ و

ياريأأد أن  أبأًدايعأين مأأافيش لنسأان  ن طلبهأا وجأدها.هأ   املأا  واهلأوا ، مخأأجأد ا جأأد ا جأد ا،  مأا وأال العلمأأا : أدِّلّأة  بأ ة 
ّخأدذ  تببيا  ّّحة اإلسالم أو علدء شابهات أو هساؤ ت، أو طاعون ي ّّحة اإلسالم، ياريأد رد ا عليهأا ل  وجأدها، أو 

 وحبث لوخجد، متام؟ -عّّ وجل- هللا
 

ّة الل  الالدةماي على ّحة اإلسالم.. الدليل ال   المرآن المرمي معج
ّأّلى هللا عليأه -طيب. هلبأدأ املشأوار بتاعلأا الّلهأار دء ابلمأالم عأن المأرآن، ليأه هلبأدأ ابلمأالم عأن المأرآن؟ ألن اللأ  

هأأ  المأأرآن.  مأأا ي  -وسأأّلمّأأّلى هللا عليأأه - وأأال أن  أأّل األنبيأأا  وأأد باعبأأوا  يأأة، واآليأأة الأأا باعأأث  أأا اللّأأ  -وسأأّلم
بأ لاأها آمخأنخ عخلخي أهِّ ": -ّّلى هللا عليه وسّلم- احلديث، وال رسول هللا تِّ مخأا مِّ ّإ لِّ   وخأد  أاع عِّأ خ مِّأنخ اآلمخ مخا مِّنخ األخن بِّيخا ِّ مِّأن  نخأ ِّ

، ّات ال بخشخرا لَِّّن خا  خانخ ال اِّي أاوهِّيتا وخة   .يبمى  ّل ن   ان له ليه؟ له معج  أقرجه البخاري ومسلم...." ياً وخ
 

ّات دي هأ  الأا آمأن عليهأا اللّأاس،  -الّسالمو  الصالة عليه- يعين  الّل  ّات، املعجأ بيمولة لن  ّل ن   أان لأه معجأ
ّهأأه الّلاوأأة، فأأرأ، وومأأه الّلاوأأة، فأأ ّهأأه العصأأا الأأا دملوا بأأه، وسأأيّ آمأأبال سأأّيدق ّأأا   انأأت ماعج ق موسأأى مأأباًل  انأأت ماعج

الأا  -عليأه الّسأالم- لم ةّية وحتّولأت وشأّمت البحأر و أرب احلجأر فأانفجرت العيأون،  انأت هأاء آيأة موسأىحتّولت 
أأ -ّأأّلى هللا عليأأه وسأأأّلم- آمأأن عليهأأا بلأأأو لسأأراُيل، اللّأأ  حممأأأد ن جأألا هأأأاء اآلمت وفمأأ ، يعأأأين لأأو  انأأت آيتأأأه مِّ

ّة الالأد ّات هار، ابلعأني فمأ ،  يأف سأيمون اإلسأالم هأو املاعجأ قأالص  مأا ؟ة، وهأو الأّدين الالأد لم يأوم المّيامأةماعج
ّة الل  شافها هام  طب بعد  دء الّلاس هشول ليه؟ ،-ّّلى هللا عليه وسّلم- املعاّرون للّل  ه  ماعج

 
ّة الّل  -عّّ وجل- لالة جعل هللا ه   تاٌب ياتلى لم يأوم المّيامأة وهأو المأرآن، لتمأون  -ّّلى هللا عليه وسّلم- ماعج

ّة األوم والمارب، الّدالّة على ّّحة اإلسأالم وعلأى ّأّحة رسأالة اللّأ املا  ّة الالدة الّداُمة، متام؟ فهاء ه  املاعج - عج
لّأأت علأأى دفلأأالة معرأأم  الملأأا اللهأأار دء هيمأأون علأأى المأأرآن، مث ل هأأا مأأن اآلمت الأأا  ،-ّأأّلى هللا عليأأه وسأأّلم

دذ الّل  ِّّ  -ّّلى هللا عليه وسّلم- ِّّ  ّحة اإلسالم.وعلى 
 

ّّ وجأل- لتمّلم عليها ه  المأرآن، ألن هللاهأول ةاجة يبمى  ّخل لخأا عخلخي أةخ "أيًضأا أثبأت ذلأة فمأال:  -عأ أم  أخق  أخن فِّهِّ  أخوخَلخ  يخم 
لخٰى عخلخي هِّم   مِّلاونخ  ال مِّتخابخ يأاتأ  مإ يأاص  رخٰ، لِّمخو  أخوخَلخ  "يمأول  ؟ يعأين ربلأاالمالم دء ليهيعين  .٥1:العلمبوت" لِّن  يِّ ذٰخلِّةخ لخرخمح خًة وخذِّ  

فِّهِّم   ّال المرآن آية  افيأة إلثبأات ّأّحة اإلسأالم ولثبأات ّأّحة بعبأة اللّأ  حممأدآية  افية،  هاء ليه؟ يعين" يخم  ّأّلى -لن
  ؟متام ،،أو هاء الدعو  -هللا عليه وسّلم

وهأو يعأين  و ما وال الشيخ عبأد هللا دراإ، -جلعّّ و -من علد هللا عن المرآن، طبًعا المرآن هو وة ٌ فهلبدأ ي المالم 
 ا وعمل حبث مجيل جًدا عن مسالة المرآن فمال: من األساهاة المبار جد  
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ّالع البشر، ويالادي بلِّسان ةالِّه أنّأه رسأالة المضأ -الل  هو المرآن-هاا المتاب المرمي " ا  أيىب بعبيعته أن يمون من 
را  أليمن الّلاظر فيه أن ليا مأن هأاء األرم ملبعخأه و ملبتاأه، ولَّنأا  أان مأن أافاأق ي ّح والمدر، ةىت لنه لو واجد مالمى

 ."الّسما  معلعه ومهبعه
 

 دايعين بيمول ليه المالم دء؟ بيمول لن لنت لو ماش  ي ّحرا   أدء ووجأدت المأرآن مالمأى علأى األرم، مأا هعأرفش 
اب المأرآن دء هلأا؟ لنأت ماشأ   أدء ي الصأحرا  لميأت  تأاب، بأه؟ و  مأني أّأاًل اللأ  جأ همني؟ و  مني الّل  الل  ج

ّّ -فتحتأأه لميتأأه المأأرآن، لأأو وأأرأت المأأرآن ماتجأأّرًدا لعلمأأت وعًعأأا أنأأه لأأيا مأأن هأأاء األرم، وأنأأه وةيًأأا مأأن علأأد هللا عأأ
 .-عّّ وجل- يبمى دء ليه؟  الم على مسالة وععّية ثبوت المرآن وأنه من علد هللا ،-وجل
 

 ي ّحة المرآن املشممنيشبهات 
ا ةتمأأا ت، وهلبأدأ بمأأى نفص أل ي مسأأالة ثبأوت المأرآن، مأأا هأ  ا ةتمأأا ت الأواردة الأأا وأد أي  ملهأأا  طأب هألح ّ 

 ملني؟  هلسال نفسلا المرآن جملني؟ ه هالمرآن؟ يعين المرآن ج
 

أأّحة المأأرآن ِّّ ّّ وجأأل- مأأن علأأد هللاوةأأٌ   بلمأأول أنأأهيعأأين المأأرآن اةلأأا  :أول اةتمأأال بيخضأأعه املاشأأمِّمون ي  طأأب  -عأأ
 تأاب عرأيم، مأن أيأن جأا ت هأاء العرمأة؟ أول اةتمأال بيمولأوء   دا ملني؟ برتاّد على أن المرآن هاللاس البّانية بتمول ج

ليأه؟ بيمأول اللّأ  حممأد دء  أان  امأن علأد نفسأه. بيمولأو  -ّأّلى هللا عليأه وسأّلم- أن الاي جا  ابلمرآن هو اللّأ  حممأد
أأه، ، وذ أأ  جأأًدا وعلأأدء مأأن العلأأوم، فهأأو اللأأ  ةأأ ّ شأأخع عبمأأري جأأًدا دء  المأأرآن دء ليأأه؟ مأأن معرفتِّأأه ومأأن علأأد نفسِّ
 ا ةتمال األو ل. 

 
 هعل مه من وومه، دء ا ةتمال البا . -ّّلى هللا عليه وسّلم- أن الّل  حممد :ا ةتمال البا 

عأاجم مأن اليهأود، مأن الّلصأار،، مأن لأ  ذلأة األاًل مأن أنه هعل مه من آقرين، من ل  وومِّه، من مأب :ا ةتمال البالث
ّيرة العرب،   اوش بمى هاء ا ةتما ت.ا ةتما ت البالثة، نل دي يبمىالاين عاشوا ي ج

 
 رد ا على مخن يمول أبن المرآن من علد الل  حممد

أو   ،، مأا هأو الأّرد علأى هأاء الشُّأبهة-مّّلى هللا عليه وآله وسلّ - المرآن من علد الّل  حممد ا ةتمال األول، وهو أن  
 ؟،هاء الدعو   يف نببتا باعالن

 
 األول: الل  ّلى هللا عليه وسلم َل يخد اِّ ذلة الدليل

ي المأرآن، وي  -عليأه وسأّلم ّّلى هللا- الّل  هربأنفسخه وال ذلة،  يف وال ذلة؟  -ّّلى هللا عليه وسّلم-أوً  الّل 
ّّ وجأل- ن وال المرآن، بأل أثبأت واّدعأى أن المأرآن مأن علأد هللاأنه يمون هو مخ ّلة، وي ةياهه، السُّ  ، يعأين ليأه؟ ليأه -عأ
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أي لنسان ياصّلف  تااًب أو أي  بلرريّةإ من الّلررمت، أو عِّلمإ مأن العلأوم، فّنّأه ياببأت هأاا العِّلأم  الّدليل ي المالم دء؟ لنّ 
ه، يعين واةد مباًل أّلف  تاب، والمتابل بتخأاا  دادء الّلاس  ل ها ماعجبة بيه، معمول يمأول المتأاب دء مأش بتأاع ،  لخفسِّ

لأيا بلأ  وهأو الأاي أل أف المأأرآن   -الّسأالمالصأالة و  عليأأه- واةأد ين  هأو اللأ  والأه ،،  ، طبيعأ  لن لأو  أان اللّأ 
أأبه للفسأأه، ما أأانش هيمأأول دء ليأأه، دء وةأأ ،  أأان يمأأول ليأأه؟  أأان يمأأول مأأن علأأدي، ّأأّلى هللا عليأأه -فأأالّل   أأان نخسخ

أوأخأر  أبن  -ّأّلى هللا عليأه وسأّلم- أول ةاجأة اللّأ  دي ، يبمأى-عّّ وجل-وال ل  ذلة، وال لنه من علد هللا -وسّلم
 .المرآن ليا من علدء

 
هأالخا بأخيِّّلخاتإ " ي  تابه: -عّّ وجل-ووال هللا  لخٰى عخلخي هِّم  آمخ لِّذخا هأاتأ  وخأالخ ال أاِّينخ "عوا اآلمت البيِّّلأات، يعين المّفار ملّا بيسأم" وخ

ا أخو  بخدِّل ها   خ يأخر جاونخ لِّمخا خقخ اُ تِّ بِّمار آنإ لخ  ِّ   أان يختلأو المأرآن علأى   -الّسأالمالصأالة و عليأه - يبمى الّل  ،1٥:يونا "هٰخاخ
ُ أأتِّ بِّماأأر آنإ لخأأ  ِّ "مأأش عاجبلأأا، دا مأأني؟ علأأى المّفأأار، فاةيأأاًق يمولأأوا لأأه   المأأرآن  ل أأها ا ا أخو  بخدِّ أأاخ شأأيل اآلمت دي   "،  هٰخ

ل  مخأا واأ" ان يمول هلم ليه؟ يرخدِّّ عليهم يمول ليه؟ يمأول   -عليه الّصالة والّسالم- جباق وهات آمت اثنية، فالّل امش ع
لِّن  أخه بِّأعا لِّ   مخأا "ع ، مش أق الل  جايبه، ، بيمول المرآن دء مش بتابيامِّرّ هو أالّل   ،"لخها مِّن هِّل مخا ِّ نأخف سِّ يخماونا ،ِّ أخن  أابخدِّ 

 ."ياوةخٰى لِّ،خ  
ّّ وجأل- ؟ من علد هللانينخفساه وال ليه؟ وال المرآن مش من علدي، المرآن مل -الصالة والسالم عليه-يبمى الّل  -عأ

 دء دليل. ،
 

  ان يتاق ر الوة  عن الل  ي مواوف أةوج ما يمون لليها  الدليل البا :
ّأّلى هللا - أن المأرآن اق أر عأن اللّأ  -ّأّلى هللا عليأه وسأّلم- الّدليل البا  على أن المرآن ليا من علأد اللّأ  حممأد

مواوأف  ه أان فيأ  -عليأه الّسأالم- ي مواطن  ان أةوج ما يمون لم ردّإ واطع من المرآن، يعين اللّأ  -سّلمو عليه وآله 
ّلش، مأش عأارل  هصأوم بأردود، والأّرد دء موجأود ي المأرآن، بأا الأّرد لس أالعلأى  بتحصل،  ان بيبمى حمتاج يردّ  مأا نأ

رج جد  يمول ليه؟ يفضل واعد مالترر ةىت أيهي  .اه الوة ، فيووف ي مووف حما
 

مأا  أأان علأأى طأأول أو ل مأأا ةأد يسأأاله، والأأّرد علأأدء  أأان  -عليأأه الّصأأالة والّسأأالم- طأب لأأو  أأان المأأرآن مأأن علأد اللّأأ 
ه الل  خيليه يمعد يمول هلم أق مستيّن الوة ، ومستيّن أن أيهيين الوة ، ويفضل مالترأر أمم، يأومني، وثالثأة، إي واله، لي

 يأهليأه اللأ  خيلّ يوم إي سورة المهف، شهر  امأل إي ةادثأة اإلفأة، ودء اللأ  جأاي معلأا دلأووا،  1٥سورة الضحى، 
                                         -ّّلى هللا عليه وسّلم- لو  ان من علد الّل  حممد ،-عّّ وجل- يلترر الوة  من هللا ؟يلترر  ل هاا الووت

 .مباشرةً  لمال الردّ 
 
  أان أيهيأه الأوة  فيخأرج بأه لم وومأه ي  -عليأه الصأالة والسأالم-ما وللأا هأو سأورة الضأحى، اللأ   يّ ووف األول إخ امل
لوش الأوة  يجيا أاا يأوم  أدء مأ  -هللا عليأه وسألم ّألى-وعأد اللأ   ،نمعأعاعأين ي ؟يه فأرتليعين  ة،ففرت الوة  فرت  ،ةمم
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لأة  ع  أنّ أنأت بتأدّ  وة ،بلأة الأي أان بيج   يعأين ربأة اللأ ،كة ود وأالرب    أنّ فبدأ أيهيه املشر ون ويمولون ما نر، لّ  
 .دش بياهيةاعام ،بلة المرآن دء سابة قالصيبتمول بيجأنت   ة اللرب   ،وة  للية المرآنيا  ربّ 

ّوا اللأ   ؟يهلود هر ه شيعانه، ووعدوا  حممًدا يه؟ ما نر، ل  أن  لوبعضهم وال  ّوا ويلمأ ، اللأ  هللا عليأه وسألم ّألىيهمأ
ا مأ ،قأالصو  ةم آيتني هالهيموهلّ  لنه ليه؟الووت دء لو المرآن من علدء   ان أةوج ما يمون ي  -عليه الصالة والسالم-

يأأه لعون علأأى طأأول يمأأوم د  ع  املاأأ مأأا يأأد    -وةاشأأاء ذلأأة يعأأين-فأأه بيالّ    أأان هأأو اللأأ  لأأو ،فأأهبيالّ   هأأو المأأرآن هأأو اللأأ
 .من المرآن ةةاج هم أيّ وايلّ 
ّل وأول هللا  ًئا  يمول شأي ةهلني وهالهايمعد يوم و  -عليه الصالة والسالم-  الل  خيلّ   يه اللل عأّ -مأن المأرآن ةأىت يلأ

عليأه الصأالة -اللأ    خيلّأ  يأه اللأل .1:٣:الضأحى "ةخ وخمخا وأخلخأىعخةخ رخبُّ مخا وخد   *لِّذخا سخجخى وخالل ي لِّ  *حخى وخالضُّ " :-وجل
ّل سورة الضُّ  ع أممت أربخ يمعد املووف احملرج دء هال -والسالم   عِّأع  هأاا املووأف وخ  نل؟ حى لو  أان مأن علأدءحلد ما هل

 .-هللا عليه وسلم ّلى- حممد أبن المرآن ليا من علد الل 
 

ن لعأأأارفني اةلأأأا  طبًعأأأا هأأأو ،يأأأه بمأأأىلوأأأالوا اةلأأأا هلعمأأأل  ،ةن جأأأا  املشأأأر ون وأرادوا أن يفعلأأأوا مميأأأدلاملووأأأف البأأأا  
ّين نضع الل  حممد  فمالوا ةميعرفوش ةاج ة، انوا جهل  ،شر ني العرب  انوا أمينيامل  -هللا عليأه وسألم ّلى-اةلا عاي
ّيرة العرب أبمور الغيب والوة  والمالم دء لم اللاس يأع منييه بمى؟ والوا لمووف حمرج نعمل  ي  ؟وأالوا هأم مأني ؟ج

عليأه -  يعلمهأا ل  األنبيأا  مث    حممأد  ام اليهأود ونسأاهلم عأن األشأيا  الأل اًل ساأرسأل را نا لةلأا والوا قأالص  ،اليهود
ّوا اللأ    ن هأم  لن معتمأدي هأم طبًعأا ،أجأاب فهأو نأ  فأّن   ،ونساله عن هأاء األمأور -الصالة والسالم عليأه - أدء بيعجأ
 .-الصالة والسالم

 
فأاهب اللضأر بأن احلأارس وعمبأة بأن أم  ،وعمبأة بأن أم معأي  ،وابلفعل أرسلوا رجلني من المفار هم اللضر بن احلارس

 أشأيا  دول؟ تيأه الأتالل هأم    اللأ ،ت أشأيا    يعلمهأا ل  نأ هال هفيهلم: ا فمالو  ،معي  لم اليهود وسالوهم عن أشيا 
وأمأأر آقأأر  ،"يسأأالونة عأأن الأأرو "ومسأأالة الأأرو ،  ،ذي المأأرنني اللأأ  هأأو طأأال ابألرم يمسأأالة الرجأأل الأأا هأأم   اللأأ 

 .عله سالوء أيًضا
 

-أقأر، لم اللأ  ة عأادوا مأر  ةعن هاء األمور البالث ةا سالوا أهل التورافلم   ةوسالوا أهل التورا ةوا ابألسئلة البالثؤ فجا
وسأأالوء عأأن الفتيأأة  ،وسأأالوء عأأن الأأرو  ،فسأأالوء عأأن رجأأل طأأال وبلأأر مشأأارذ األرم ومغار أأا -عليأأه وسأألمهللا  ّأألى

 ليه؟ مّ ، يبمى سالوء التالت أسئلة الل  ها الاين آملوا بر م
اللأأأ  هأأأو الرجأأأل الأأأاي طأأأال ابملشأأأرذ واملغأأأرب اللأأأ  هأأأو ذي المأأأرنني، والفتيأأأة الأأأاين قرجأأأوا وآملأأأوا بأأأر م اللأأأ  هأأأم 

 .وسالوء عن الرو  ،مهفأّحاب ال
 ي ،يأأه؟ لن شأأا  هللالوَل يمأأل  ة: سأأاجيبمم لأأًدا،األسأأئلة البالثأأ ةيلمأأا سأأالوء -ّأألى هللا عليأأه وآلأأه وسأألم-فمأأال اللأأ  

 .يعين َل يمل لن شا  هللا ؟يه َل يستبينليعين َل يستبين،  -هللا عليه وسلم ّلى- الل  أن رواية ّحيحة
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 1٥ ،عشأرة ليلأة ةاليأوم والبأا  والبالأث والرابأع ةأىت مأر  سأ مأر   ،الأوة  هالوة  فلم أيهِّ  ترريلاليوم البا   فاّبح ي
ين يسأمعوا لجأأاابت األسأأئلة  الأوة  أيهيأأه وأيهيأأه المفأار عأأايّ  أأل يأأوم خيأرج مسأأتين  -عليأه الصأأالة والسأالم-ليلأة اللأأ  

؟ وأأالوا اإلرجأأال يأأه بأأدأ املشأأر ون يليعأأين  ،اإلرجأأال يأأوم ةأأىت بأأدأ املشأأر ون ي 1٥ ،التالأأت ،التأأا  ،يأأوم ،ةالتالهأأ
ل  نأ  مأش عأارل جيأاوب يبمأى  ها  جييب وساللاء األسئلة أه  الا ،بيماب عليلادا و  ،قالص بمى دء مش ن  أّاًل 

 .دء مش ن 
 

ّلأت سأورة المهأف فيهأا قأرب البالثأة ،يلترأر الأوة  و  أي  -عليأه الصأالة والسأالم-يوم الل   1٥ ا قأرب فيهأ ،ةأىت ن
أاخلاونخةخ عخأنِّ الأرُّو ِّ  "وآيأة مأن سأورة اإلسأرا   ،فيها قرب الفتية الاين آملأوا بأر م ،فيها قرب ذي المرنني ،بالثة أمورال  وخيخس 

 .٨:اإلسرا  "وخلِّياًل وهِّيتام مِّّنخ ال عِّل مِّ لِّ   والِّ الرُّو ا مِّن  أخم رِّ رخمِّّ وخمخا أا 
ّلأأت لأأى مأأاعيأأوم  1٥وعأأدت  ةذن الأأبالث أجوبأأليبمأأى  لأأو المأأرآن مأأن علأأدء وهأأو  -عليأأه الصأأالة والسأأالم-اللأأ   ،ن

يأأوم جأأرج نفسأأه مأأع وأأريش وجيعلهأأم يرجفأأوا بأأني املسأألمني ويمولأأون هأأا هأأو  1٥مهأأا واعأأد ليأأه عأأارل اإلجأأاابت وهعل  
املووأف احملأرج دء لأو  نفسأه ي خيليأه جأ ّ   يه اللل ؟عيتم أنه ن  َل يستعع أن جييب على البالثة أسئلةد  ا يرسولمم الا

 ؟المرآن من علد نفسه نّ ل
 

يبمأى دء  ،ووةأ  ،-عأّ وجأل-المأرآن هأو رسأالة هللا  وأن   ،-عّ وجأل-أنه رسول من علد هللا  هاا املووف يببت وعًعا
 .للا سورة المهفووا  ،حىضلا سورة ال، والالوة   ان يتاقر مسالة أن   األمر البا  ي

 
ّألى هللا عليأه -املووف حمرج جًدا والل   ،-هللا عليه وسلم ّلى-املواوف لةراًجا للل   الث وهو أ بر هاءاألمر الب
ّق، واللأأ    -وسأألم - أأان ي أشأأد احلاجأأة ألن يأأرد، ليأأه املووأأف دء؟ ةادثأأة اإلفأأة. السأأيدة عاُشأأة ابمأأت ورميأأت ابلأأ

 .يريد أن يدفع علها -عليه الصالة والسالم
ا ي مووأأف حمأأرج جأأد   -الصأأالة والسأالمعليأأه -ع؛ العاشأأر؛ عشأأرين يأأوم؛ شأهر، اللأأ  ممأث يأأوم؛ البأأا ؛ البالأأث؛ الرابأ

ّوجتأه  أاا، ودء بيأت  -عليه الصالة والسالم-وامللافمون يرجفون ي الديلة. بدأ امللافمون يمولوا: أل، دء الل   ةصل ل
ّألى هللا -اإلسأالم ويععلأوا ي اللأ   وا يشأمموا يؤ اللبوة، ودء الل  بتأاعمم، شأوفوا الأدين بتأاعمم، شأوفوا  أاا. بأد

أة مأن هللا ي ةالأة يريأد أن يأردّ  -عليأه الصأالة والسأالم-واللأ   ،ويععلوا ي أهل بيتأه -عليه وسلم عأّ -، ويلترأر الترُب
 و  ا . -وجل

ي اليأوم البأا   لأيهم مباشأرةً ع أيهيه المرآن من علأد نفسأه وهأو الأاي يصلفأه؛ لأرد   -عليه الصالة والسالم-لو  ان الل  
أة مأن هللا  -ّلى هللا عليأه وسألم-ا واطًعا أو ي اليوم األول وانتهى األمر، لمن الل  رد   جلأا شأهًرا  أاماًل يلترأر الترُب
ّن وه  واثمة ي ثمة الل ةىت دقل على السيدة عاُشة و انت ي وم   -عّ وجل-  أا.  -ّلى هللا عليأه وسألم- ة احل

ليأه؟ مسأتلية اللأ   ةمش يمن يشأة فيهأا؛ ودء اللأ  مصأربها. وواعأد -ّلى هللا عليه وسلم-ل  ال يعين ه  عارفة لنّ 
 .-عليه الصالة والسالم-هيموهلا ليه 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 16من  7صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1هل اإلسالم دين الحق؟ )
 

فأأّن  لأأتِّ بريئأأًة، فساأأياربخُِّّاة هللاا، ولن  لأأتِّ "..  م عاُشأأة، فمأأال هلأأا: -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-فأأدقل عليهأأا رسأأول هللا 
، فاستغ ة المأرب، للسأيدة عاُشأة، مأش ودي  انت العام أ .ّحيح البخاري ومسلمفري هللاخ وهوم لليه.." أخل مخم تِّ بانبإ

اللأاس دي   أ يأد يضع هاا ا ةتمال أّأاًل. هأ  متووعأة لن اللأ  يموهلأا: أل، -عليه الصالة والسالم-متووعة لن الل  
ل هلأا وأوً  َل همأن و يم -ّلى هللا عليه وسلم- ّذا ابلل ف، .. اابة ودول ملافمني وماهشغليش ابلة والوة  جاي إبيه

 هتووعه. فمال هلا:
  ."لن  لت بريئة فسيرُبةِّ هللا، ولن  لت أملمتِّ بانبإ فاستغفري هللا"

ّل الأوة  عليأه  -ّلى هللا عليه وسلم-فلم يتحرك الل   ّل الأوة   -بعأد شأهر  امأل-مأن ممانأه ةأىت نأ لِّن  ال أاِّينخ "نأ
ف ةِّ  إل ِّ لمام     جخا اوا ابِّ أة بأا بعأد ليأه؟ بعأد  .11:اللأور ..." بخأل  هاأوخ قخأ  ٌ ل ماأم     خ حتخ سخأباوءا شخأر ا ل ماأم   عاص بخٌة مِّّ ّلأت الترُب فل

شأأهر؛ جأأاث فيأأه امللأأافمون ي املديلأأة، وهملأأم مأأن أهأأل بأأدر ومأأن أهأأل الأأ  ي اإلفأأة وووعأأوا ي هأأاا األمأأر وي هأأاء 
 العيئة.

 
الأاي جعلأه يلترأر شأهًرا  أاماًل ي هأاا املووأف احملأرج؛  مأا -وسألموآلأه ّألى هللا عليأه -لأد اللأ  لو  ان المأرآن مأن ع

أة ومسأتين الأوة ، يمعأد ليأه شأهر؟  أان مأن أول يأوم رد، لمأن هأاا املووأف مأن األمأور  مش عارل يأرد ومأش  وأ  هرُب
يبمأأى دء  -عأّ وجأأل-لملأأه مأن علأأد هللا و  -ّأألى هللا عليأه وسأألم-المأأرآن لأيا مأأن علأأد حممأد  الماطعأة الأأا هببأت أن  
 أأان   -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-وهأأو أن اللأأ   -عأأّ وجأأل-ن المأأرآن مأأن علأأد هللا أببأأت بيأأه مسأأالة األمأأر البأأا  اللأأ  بلا 

 يتاقر عله الوة  أةياًق.
 

 :هلراجع مع بعض بسرعةيبمى 
 -عّ وجل-لمن نسبه هلل و المرآن من علدي، اِّ ذلة، ماوالش َل يد   -ّلى هللا عليه وسلم-الل   أول أمر ليه؟ لنّ 

ي مواوف حمرجة جأًدا، لأو  أان المأرآن مأن  -ّلى هللا عليه وسلم- عن الل  األمر البا : أن المرآن  ان يتاقر أةياقً 
 علدء  ان جاوب على طول وَل يلترر الوة  ويضع نفسه ي هاا املووف احملرج.

 
 اجتهاد الل  ي بعض األمور أن المرآن ود خياخعِّّئ :البالث الدليل

 -ّألى هللا عليأه وسألم-المأرآن لأيا مأن علأد اللأ  حممأد  ي أن   -األبني يعأين واألشأد ظهأورًا-األمر البالث واألظهر 
 .-ّلى هللا عليه وسلم-المرآن نفسه  ان أي  ي مواوف خياخعِّّئ الل   أن  

حممأد هأاا األمأر قعأا، والصأواب  أاا. لأو  أان  المرآن ويمول م يفعل أشيا ؛ وأي  -ّلى هللا عليه وسلم-يعين الل  
  فأه هأو اللأ  هرتعأه،  أان هيمأول ةاجأة ويغلّأمالّ   نفسأه، هأو اللأ -ّلى هللا عليه وسألم-المرآن من علد الل  حممد 

   نفسه ي المرآن؟ مستحيل. نفسه ي المرآن؟ أو يعمل ةاجة ويغلّ 
غ املووأأف األول ويمأأول هلأأم: املووأأف األول دء  أأان وفأأه السأأابق،  أأان يأأربر ويسأأوّ  لأأه قعأأا مو  أأان علأأى األوأأل لأأو هبأأني  

 عشان  اا، وعشان األمر...
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ّبيأأة أيًضأأا. يعأأين وهأأاا هأأو فأأارذ عرأأيم جأأد   ّأألى هللا عليأأه -مأأن املواوأأف أيًضأأا اللأأ  دا ا بأأني الرابنيأأة ي الأأدعوة واحل
اإلسأالم فأوذ مفأيش ةأد  بأ ،  ملا الرابنية ي هاء املواوف، لنّ هو الاي علّ  -عّ وجل-ملا الرابنية بل هللا علّ  -وسلم

ابت  ملأأا يغلأأ  ي ا جتهأأاد ربلأأا ياصأأحح لأأه ذلأأة.سأأه فن -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-لن اللأأ   اجلميأأع. خبأأالل طبًعأأا التحأأ
يهأدم الأدعوة لم هللا  ا، ليأه؟ ةأىت  يفمأدوا األهبأاا، وهأااهمع ي التربير ملواوف ينفهأة جأد   واجلماعات املعاّرة الا ود

عبأأد،  -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-لمأأن انرأأر لم رابنيأة هأأاء الأأدعوة، ورابنيأأة هأاء الرسأأالة الأأا  عأأل اللأ  . -عأّ وجأأل-
 له. -عّ وجل-بشر إيلا يمن يغل  ي ا جتهاد وياصحح هللا 

 ولمن له اجتهادء. -عّ وجل-حح هللا جيتهد أةياًق وياص -ّلى هللا عليه وسلم-الل  أن  ودي طبًعا مسالة أّولية؛ 
-لمأن اللأ   .أل ،يصأحح لأه ة مأش يعمأل ةاجأة ةأرام والأو يعأين  ،  جيتهأد ي احلأرام -ّلى هللا عليأه وسألم-الل  

  لمأول األمأور  لهأا اللأه ما سيا  معلا ابلتفصيل دلووا ةأاً  و -يمون ه ًا بني أمور فيختار  -عليه وسلمّلى هللا 
جيتهأد فيفعأل شأ   لأيا فيأه وةأ ، يعأين مفأيش فيهأا  -ّألى هللا عليأه وسألم-الل   ،-ها ي هاء املسالةاةلا أةصيلا

ّل الوة  ويصحح للل    .-ّلى هللا عليه وسلم-دليل واطع، مث يل
 

 طبعا أشهر هاء األمور:
 

 مسالة أسر، بدر. . 1
 ان هأ ًا ي األسأر،، ودء   -يه الصالة والسالمعل-روم واةد هو مسالة أسر، بدر، يعين ليه مسالة أسر، بدر؛ الل  

م هشريع  واُم وداُم، الل  هو ليأه؟ ملأا املسألمني أيسأروا أسأر، ي احلأرب يعملأوا فأيهم ليأه؟ اةلأا دلأووا ي معر أة م  ةا 
 مباًل 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. -
 ويفديهم. عليهم  نّ ملها أن نخا  -

 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.  -

 موعة من ا قتيارات اإلمام املسلم ه   بيلها.ةلو؟ يبمى دي جم
 

أول معر أأة ليأأه؟  أأرب،، وهأأ   -طبًعأأا دي مأأش أول معر أأة-ي أول معر أأة ةربيأأة  أأرب،  -عليأأه الصأأالة والسأأالم-اللأأ  
ّوة بدر المرب،، الل   أسأر سأبعني مأن املشأر ني، بأل مأن ّألاديد املشأر ني يعأين مأن  أربا   -عليه الصأالة والسأالم-ل

 شر ني. امل
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علأأيهم؟  استشأأار الصأأحابة مأأاذا يفعأأل  أأص  ، يعمأأل ليأأه؟ م هأأر، يمأأتلهم؟ م هأأر، نخاأأنّ  -عليأأه الصأأالة والسأأالم-فأأالل  
يسأيبهم يعأأين يمأأول قأالص أسأأيبمم  أأدء لوجأه هللا؟ أو يفأأديهم؟ يعأأين  أل واةأأد يأأدفع فلأوس أو يعمأأل ةاجأأة أو يعمأأل 

 لعبيد؟ يعمل ليه ي األسر، دول؟ ّلعة علشان نسيبه؟ أو جيعلهم من اإلما  وا
عميأل -فاوتله، وادفع لم علأ ّإ عخمِّيأل  -و ان نسيب عمر-فاستشار الصحابة، فمال عمر: مرسول هللا ادفع ل،  فالن 

؛ ةأىت - أان مأا إال علأى الشأرك-فيمتله، وادفع لم أم بمر ابله عبد الرمحن أو عبد هللا فيمتله  -دء أقو سيدق عل 
 أن  ليا ي ولوبلا هخوخادة للمشر ني. يعلم هللا

 
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؟
 ، دء روم واةد. نيهلمسر شخو خة املشر . أوً : 1
 ،وبأل ذلأة ملأا أن لأيا ي ولوبلأا هأوادة للمشأر ني -سأبحانه وهعأام-يعلم العرب مجيًعا ويعلم هللا  ةىت. روم اهلني: ٢

ّيأأرة العأأرب رعبًأأا مأأن اللأأ   وجيشأأه، دء  أأان رأي مأأني؟ رأي سأأيدق  -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-فّيأأه اللأأ  جصأأل؟ بتأأّ ج
 عمر. 

 
 أأان هأأ ًا،  أأان يمأأن مقأأد الأأرأي دء أو مقأأد لأأ ء، فمأأال: أشأأ وا علأأ   أيهأأا اللأأاس،   -وسأألم ّأألى هللا عليأأه-فأأالل  

يعأين اللأاس -ووال: م رسول هللا، هص   أبلا  عمومتلأا  -ر   هللا عله وأر اء-طيب أق عايّ رأي ين ، فمام أبو بمر 
علأأأيهم  يعأأأين بأأأدل مأأأا نمأأأتلهم لةلأأأا نعمأأأل ليأأأه؟ َّنأأأنّ علأأأيهم ونفأأأديهم،  وأبلأأأا  عشأأأ هلا، فلأأأرت هم وَّنأأأنّ  -دي و د عملأأأا

 .-عّ وجل-ونفديهم ونرت هم لوجه هللا 
 .-ر   هللا عله وأر اء-وول مني؟ وول سيدق أبو بمر الصديق  -ّلى هللا عليه وسلم-فاقتار الل  

 
ّل وأخأويفأدي األ اقتار اقتيار سيدق أبو بمأر، لّن هأو نأنّ  -عليه الصالة والسالم-ا الل  فلم   ل هللا و  سأر، وَل يمأتلهم نأ
نأ يخا وخاّ ا يارِّيأأأدا اآل": -عأأّ وجأأأل- نخ يِّ األخر مِّ هارِّيأأأداونخ عخأأأرخمخ الأأأدُّ أأأىت  يأاأأأب خِّ أأأرخ، ةخ ّإ أخن يخماأأأونخ لخأأأها أخس  أأأانخ لِّلخأأأ ِّ أأأرخةخ مأأأا مخأأأا  خ  "قِّ

ويأابخأني أنأه اجتهأد  -ليأه وسألمّألى هللا ع-يعاهب الل  حممأد  -عّ وجل-يعين ليه المالم دء؟ يعين هللا  ، ٦٧:األنفال
 فاقعا. 

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

 -وجأل عأّ-ويفأدي، فأاهلل  نّ دي طبيعته ملا خيا   بني أمرين خيتار األلني واألرفق، فاقتأار لنأه ناأ -ّلى هللا عليه وسلم-
بني  له أن هأاا ا قتيأار  أان اقتيأارًا قاطئأا، وأن األّأوب أنأه  أان   بأد أن يمتأل املشأر ني، ليأه يمتأل املشأر ني؟ طبًعأا 

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

 .-عّ وجل-المرآن وعًعا وة  من علد هللا  أنّ  لنه لل ؟ ما انش هلا داع ، لمن هاا يدلّ 
 

ّوة هبوك .٢  ل
ّوة هبأأوك، اللأأ   -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-األمأأر البأأا : أيًضأأا اللأأ   ّأألى هللا عليأأه -اجتهأأد ي أنأأه أخذِّن للملأأافمني ي لأأ

عخفخأا اّ ا عخلأةخ َلِّخ أخذِّنأتخ ": -عأّ وجأل-وال هلم ليه؟  ان بيخا ذخن ليهم، الل  ييج  يستاذنه أيخ ذخن له، فمال لأه هللا  -وسلم
 ربلا بيمول له: لنت للعت، ما انش املفروم لّن أنت اذن هلم. ،٤٣:توبةال "هلخام  
 

رأ، أن هأاا هأو الصأا ، فربلأا وأال لأه: أل،   -عليه الصالة والسالم-ودء بر ه  ان أمر من أمور ليه؟ ا جتهاد، الل  
مول ايه؟ يمأول أق ،  عأار، اللأ  ةىت يتبني مخن امللافق ومخن املصمن، لمن دلووا هو ي ان األّلح لنة   اذن هلص   

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

 .-هللا عليه وسلم
 

 ا ستغفار للمشر ني .٣
ملأأا  -عليأأه الصأأالة والسأأالم-أراد أن يسأأتغفر للمشأأر ني، يعأأين ايأأه؟ يعأأين اللأأ   -ّأألى هللا عليأأه وسأألم- أأالة اللأأ  

ذهأب لم  -ّألى هللا عليأه وسألم-مات عمه أبو طالب فاراد أن يسأتغفر لأه، وابلفعأل  مأا ي احلأديث الصأحيح اللأ  
 .ّحيح مسلم ..."م عم! ول :   لله ل  هللاا.  لمٌة أشهدا لة  ا علد هللاِّ "ووال له:  أم طالب ةني ةضرهه الوفاة

 
يعين أبو طالب أّاًل  ان معتمد ّحة اإلسالم ووال المأالم دء بأا مار أاش يمأول الشأهادة، وأال: ولمأد علمأت أبن 

عليأه - ّحة اإلسالم، و ان  ل شأوية يمأول لللأ  دين حممدإ من ق  أدمن الربخِّي ة ديًلا، ووعد يمول أشعار  ب ة جد ا ي
و أالم إي  أدء،  أان معتمأد لنأه الصأح لمأن  أان  ايه؟ أن مأا أمجأل هأاا الأدين، ومأا أمجأل هأاا الأربّ  -الصالة والسالم

 يمابر،   يريد أن يرتك دين اآلاب  واألجداد، دء  ان مني؟ أبو طالب.
 
 -عأّ وجأل-را  لأه وأال لأه قأالص بمأى أنأت بتمأوت، سأتمابل هللا  -لسالمعليه الصالة وا-ا ةضرهه الوفاة الل  فلم  

همع أع  -ّألى هللا عليأه وسألم-فمل  لمة   لله ل  هللا يبمى أنت  دء متوت مسلم، فاىبخ أن يمول هاء الملمة، واللأ  
 .عليه ةسرات

يعأين أق هفضأل أسأتغفر لأة طأول مأا  "لأةع نأهخ لة ما َل أا  ألستغفرن   "..: -ّلى هللا عليه وسلم-فلما مات وال الل  
ّل وأول أرِّ ِّنيخ وخلخأو   ": -عأّ وجأل- هللا أق عايش ل  لو ربلا الل  هنا ، فل أتأخغ فِّراوا  لِّل ماش  ِّّ وخال أاِّينخ آمخلاأوا  أخن يخس  أانخ لِّلل أ ِّ مخأا  خ
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ّ حخابا  ،ِّ وأار ىبخ مِّن بأخع دِّ مخا هأخبخني خ هلخام  أخهن ام  أخ اناوا  أاو  يمِّ  خ  -ّألى هللا عليأه وسألم-يبمأى ربلأا هنأى اللأ  ، 11٣:التوبة "اجل خحِّ
 عن هاا األمر.

فأه  مأا يمأول امللحأدون و ان هو الل  هأرتا المأرآن ومصلِّّ  -عليه الصالة والسالم-طيب لو  ان اإلسالم من علد الل  
ول ّأح ح هأاا األمأر،  أان اسأتب  ووأال علهأا؟  أان مأن األ اءبون  ان ليه يعمل ةاجة ويرجأع ين  المأرآن يلهأأو املماّ 

ء مأباًل أبو طالب لسالمه ّحيح، ما هأو بيحبأه، هأو اللأ  نصأرء،  أان وأال لن هأو الرجأل دء وأال:   للأه ل  هللا ي سأرّ 
ّألى -لمن هاا يدل وعًعأا أن المأرآن لأيا مأن علأد اللأ  حممأد وهلفع، أو أي ةاجة خير ج نفسه بيها من املووف دء، 

 .بل هو وة  من علد هللا -ه وسلمهللا علي
 

ي نفأا ذات املووأف اللأ  هأو مو أوا أم طالأب، وأال لأه  -ّألى هللا عليأه وسألم-وأال للبيأه -عّ وجل-وأيًضا هللا 
دِّي مخن يخشخا ا ": -عّ وجل-هللا  بأخب تخ وخلخمِّن  ا  خ يأخه  للأ   أان المأرآن مأن علأد ا  فلو، ٥٦:المصع "لِّن ةخ  خ بخ دِّي مخن  أخة 

 ما  ان جدث مبل هاا اللوم وهاا العتاب. -ّلى هللا عليه وسلم-حممد 
 

ّل المأأأرآن يصأأأحِّّ  -ّأأألى هللا عليأأأه وسأأألم-يبمأأأى دء املووأأأف البالأأأث معأأأاق وهأأأو اللأأأ   ح هأأأاا اسأأأتغفر ألم طالأأأب، فلأأأ
ِّّ وخال اِّي"ا قتيار، وال له: أل ا قتيار دء لل  ما هعملهوش ين   أاناوا  مخا  خانخ لِّلل  ِّ أرِّ ِّنيخ وخلخأو   خ أتأخغ فِّراوا  لِّل ماش  نخ آمخلاأوا  أخن يخس 

يمِّ  ّ حخابا اجل خحِّ ،ِّ وأار ىبخ مِّن بأخع دِّ مخا هأخبخني خ هلخام  أخهن ام  أخ  ."أاو 
 

 التو،ِّّ عن عبد هللا بن أم ممتوم .٤
-، اللأ  واوأف لأيا فيهأا نأعّ أيًضأا اجتهأد،  أل دي هتالويهأا اجتهأادات ي م -عليه الصالة والسأالم- الة الل  

 -ّألى هللا عليأه وسألم-ي مرة من املرات  ان واعد وجالاه جمموعة من ّلاديد وريش، واللأ   -عليه الصالة والسالم
ه على الدعوة، ونِّفسه اللأاس دي هاسألم، ونِّفسأه  -ّلى هللا عليه وسلم-يخعرم عليهم اإلسالم، ختيل الل   بمى وةّر

ةأأريع علأأيهم وعم أأال بمأأى  -عليأأه الصأأالة والسأأالم-اس دي يأأدقل اإلنأأان ي ولأأو م، واللأأ  بمأأى وأأريش هافأأتخح واللأأ
 يلاظرهم وجيادهلم.

 
-مأه هللا، فأالل  ي املووف دء وهو واعد يتملم معاهم  دء دقل عليه رجٌل أعمى من الصحابة يساله أن يأاعخلِّّمه يا عل  

أد يعأين هأو لأو مشأغول مأع المأربا  والصألا -ّلى هللا عليه وسلم ديد، ودء رجأل فمأ ، وأعمأى، ومسأمني، ومأصمن ماوخةِّّ
د، لمن الصلاديد دول لو سا م يمن مأا يمبلأوش اإلسأالم، وفيأه مش هيمفر سابه مش هيحصل ةاجة  هو مصمن موخةِّّ

 بمى جدال وةاج ة و الم إي  دء والل  ملدمج ي المالم مع مني؟ مع ّلاديد وريش.
 

مأة بن أم ممتوم الرجل األعمى، الفم ، املسمني، املصمن دء وبيمول له: م رسول هللا علِّّمين يأا عل   فلما جا ء عبد هللا
، طيأأب العبأأوس دء هأأو عبأأارة عأأن ايأأه؟ ةاجأأة ي الوجأأه يعأأين وع أأب وجهأأه، -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-ا اللأأ  هللا، فعأأبخ 
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اللأ ؟ دء أعمأى   يأر،، يعأين   شأايف العبأوس و   بوجهه عله، طيب هأو عبأد هللا بأن أم ممتأوم شأال وأعرم، هوم  
، و  يفرذ معاء.  شايف التو،ِّّ

 
ّعأل؟ دء  -عليه الصالة والسالم-وهو الل   لأو وأال لأه: معلأش م عبأد هللا بأن أم ممتأوم سأيبين دلأووا أق مشأغول هي

أعرأأم مأأن  -ه الصأأالة والسأأالمعليأأ-شأأ  ، ةبأأه لللأأ   أيّ  -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-هأأو أّأأاًل يعأأين يتمأأ  مأأن اللأأ  
ّعأل ملأه، فيأه عشأم يعأين  ذلة، ختيل أنت رايح لواةد بتحبه ووال لة: معلش سيبين دلووا أّل أق مشأغول مأش هت

 والصحابة، فلو وال له أّاًل المالم دء عادي ملهاش  إمة املعاهبة. -عليه الصالة والسالم-وفيه حمبة بني الل  
 

 -عأّ وجأل-، لمأن ألن المأرآن مأن علأد هللا -عليأه الصأالة والسأالم-لمرآن من علأد اللأ  دء من وجهة نرر ايه؟ لو ا
ّل العتأأأاب مباشأأأرًة لللأأأ   ّلأأأت سأأأورة  املأأأة سأأأورة عأأأبا-ّأأألى هللا عليأأأه وسأأألم-نأأأ أأأا خءا  * عخأأأبخاخ وخهأخأأأوخم ٰ " ،، ون أخن جخ

أأىٰ  خع مخ ّ   أأىٰ  * األ  رِّيةخ لخعخل أأها يأخ رخ،ٰ تخلفخعخأأها الأأاِّ و  يخأأا   را فأخ أخ  * وخمخأأا ياأأد  أأتأخغ  خٰ  *    وخمخأأا عخلخي أأةخ أخ    * فخاخنأأتخ لخأأها هخصخأأد ،ٰ  * أخم أأا مخأأنِّ اس 
ّ   ىٰ  ّل سورة  املة ي العتاب على هاا العا  ،ب شديداربلا عاهبه عت .1:٧عبا "يأخ  َل ر أّأاًل  الل  هأو أم أ،ِّّ وخ بوس والتأ  ون

مأأن  نيبلأأني واملرتبّأأم  ا هتمأأام ابملا  أن يرسأأيها هأأ  أن   -عأأّ وجأأل-الأأا أراد هللا  لمأأن الماعأأدة ،ء عبأأد هللا بأأن أم ممتأأومرخ يأخأأ
 .اه للا ولألمة مجيعً مخ لِّّ عخ ببته ويأا أن يا  -عّ وجل-دا أمر أراد هللا  بمب  من دعوة ل  املسلمني، ا  اإلسالم أهمّ أبل

للعأش  األنه لو  ان من علدء  أان مأن األول مأ ؛-ّلى هللا عليه وسلم-ا ليا من علد الل  حممد عً ع  لالة المرآن وخ 
مأرآن لأو  أان   ان   يمتب هأاا ي الأو لو لل  ي ا جتهاد وعبا وهوم   ،ومن األول َل يعبا وَل يتول   ،ي ا جتهاد

 متام؟ ،-عّ وجل-من علد هللا  المرآن وة ٌ  ا أن  عً ع  وخ  لمن هاا يدلُّ  ،من علد نفسه
 يبمى دا األمر الرابع.

 
 الصالة على عبد هللا بن سلول. ٥

عأارفني عبأد هللا بأن  ،بأن سألول مخّ جأا ء عبأد هللا بأن عبأد هللا بأن أا  -ّلى هللا عليه وسألم- الل  أن  األمر الاما وهو 
ة اللأ  بأل بعوبأ على املديلة يبأربًما لِّ ج مخ و  بن سلول  ان سيأاتأخ  مخّ عبد هللا بن أا  ،بن سلول دا إعيم امللافمني ي املديلة مخّ أا 

ّرج  لم املديلأأة وآمأأن بأأه األوس -وسأألم ّأألى هللا عليأأه-فلمأأا جأأا  اللأأ  حممأأد  ،-ّأألى هللا عليأأه وسأألم-حممأأد  والأأ
أأفخ  ؛هماأأل  ذهأأب ما  أأالما  نا شأأديًدا وعأأاداء عأأداوًة  بأأ ة، وأبعأأًهأأر   ا   -مّأألى هللا عليأأه وسأأل-ء اللأأ  رِّ مخ  ،ر وأظهأأر اإلسأأالمف 

 متام؟
 

  علأى أبيأه لِّّ صخأيا  وسأاله أن   -ّألى هللا عليأه وسألم-جأا  لللأ  حممأد ف ،ان ابله عبد هللا مأن الصأاحلني   مخّ فعبد هللا بن أا 
 -عليأه الصأالة والسأالم-لن الصأالة دي بتاعأت اللأ   ،ويستغفر له عسى أن يشفع لأه ذلأة علأد هللا، مخّ عبد هللا بن أا 

 .مخّ هشفع ملني؟ لعبد هللا بن أا 
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ا مأن مالبسأه  وأععأاء شأيئً  ،بن سلول مخّ للدا  عبد هللا بن عبد هللا بن أا  استجاب -صالة والسالمعليه ال-فبالفعل الل  
أفاقأاء عا  ،بأد هللاع  علأى لِّّ صخأليا  -ّألى هللا عليأه وسألم-وذهأب اللأ   ،له فيهأا ف   ر ووأال لأه: لم أيأن م رسأول هللا؟ مخ

-فأالل    عليأه؟ لِّّ صخأدا إعأيم امللأافمني  يأف ها  ،مأن امللأافمنيه لنأ :، فمأالعلأى عبأد هللا  أنت رايح فني؟ فمال له: أّلِّّ 
ّلش ليأه؟، سأيبين أّألّ "عأن ذلأة هخ  م عمر فّنين َل أان أينِّ ع  دخ " :وال -ّلى هللا عليه وسلم ّلش هنأ    إلن مأان ل ّ فلأ ،مأان

هام م اتخ أخبخأًدا وخ خ هأخماأم  عخلخٰى أخةخدإ مِّّ  وخ خ هاصخلِّّ " :-عّ وجل-ل هللا و  وأخ  لل أأهِّ وخرخساأولِّهِّ وخمخأاهاوا وخهاأم   ۖ   عخلخأٰى وخأرب ِّءِّ  لأ  لِّهن اأم   خفخأراوا ابِّ
ماونخ   .٨٤:التوبة "فخاسِّ

ّل ليأا    -ّألى هللا عليأه وسألم-اللأ   ،رمأاجتهأد فاقعأا ي هأاا األ -ّألى هللا عليأه وسألم-اللأ   أن   نيِّّ بخأيبمى المرآن ن
خ بأأني أخم أأرخي نِّ "لأأا ل  مأأا وأا  يّ  أأان إخ  تخأأارخ أخي سخأأرخ ا  مأأا قاأأ ِّّ طالمأأا هأأو  ،هخ فمأأال مفأأيش مشأأملة أق َل أان أأ ،ّأأححه األلبأأا  ا"ل   اق 

ّألى هللا -متأام؟ اللأ   ،ة نصأل  عليأهفبأاملر   ..،و.. و نف أمخ يا و ل س أغخ وهيأا  ،وله ةموذ اإلسأالم الرأاهرة، مسلم ي الراهر
وهأاا  ،هنأاء عأن ذلأة -عّ وجل-لمن هللا  ،مع الوة ذلة   يتعارم  ورأ، أن   ،رأ، ي ذلة املصلحة -عليه وسلم

 .-ّلى هللا عليه وآله وسلم-ن علد الل  حممد آن ليا مِّ ر  الما  ا أن  عً ع  وخ ت بِّ ب  أيضا يأا 
 

 . ةرمان الل  نفسه من بعض ما أةّل هللا٦
ّألى هللا عليأه -ن علأد اللأ  حممأد ولأيا مِّأ -عّ وجل-ن علد هللا   مِّ ة  المرآن وخ  ًعا أن  ع  ت وخ بِّ ب  أيًضا من األمور الا هأا 

وأال مأش  ،يعين ملعها ؟م على نفسه أمورًار  م على نفسه أمورًا، يعين ليه ةخ ر  ةخ  -عليه الصالة والسالم-الل   أن   -وسلم
 :األمر ليهاقتلف العلما   ؟ليه األمور دي ،ةلف ما يعملهاش ،هعملها

 
أأ ع لةأأد، نسأأاُه ي يأأوم جأأامخ  -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-اللأأ   أن   وصأأةوي ذلأأة  ؟م علأأى نفسأأه لةأأد، إوجاهأأهر  هأأل ةخ
 انوا عاملني يعين نسأا  اللأ    ،وةفصة  انت ّديمة لعاُشة ،فعلمت بالة ةفصة -ر   هللا علها وأر اها-عاُشة 

 ةأّببيلصأروا بعأض، فمانأت السأيدة ةفصأة مأن   ان بيلهم ل ة يعين فمانوا جمموعأات  أدء  -ّلى هللا عليه وسلم-
ع جأامخ  -والسالم عليه الصالة-فمالت هلا احلم  دا الل   ،وبيلصروا بعض يعينهراهار يعين بيلهم  ،ني؟ السيدة عاُشةم

ّأألى هللا عليأأه -و مأأت اللأأ  حممأأد  ،-ر أأ  هللا علهأأا وأر أأاها-فغضأأبت لأأالة عاُشأأة  ،لةأأد، إوجاهأأه ي يومأأة
 . دء  يّ اي ودا يوم  و الم إخ والت له ميلفعش واإّ  ،-وسلم

أأو  فاخ  علشأأان ير أأيها عمأأل ليأأه؟ -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-فأأالل   ّوجأأة اللأأ  هأأ  الأأا جامخ أ    مخ سخ هأأا طيلأأة عخ  أي  هأأاء ال
 .م هاا احلالل على نفسهم على نفسه ذلة، وةر  سخ و  وأخ  ،هش هجامع املرأة دي ين د  وال قالص ماعا  ،ةياهه

 .دي ي رواية
 

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

-ى هللا عليأه وسألملّأ- فتراهرا ةفصة وعاُشة علأى اللأ  ،العسل بتاا السيدة ّفية ،ل من عسل قيرب خ لذا أينها أخ 
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ملأأا ييجأأ  لواةأأدة مأألهم وهأأو  أأان وبلهأأا علأأد  -عليأأه الصأأالة والسأأالم-؟ يعأأين اهفمأأوا يعأأين لن اللأأ  ينيعأأين ليأأه هرأأاهر  ،
وأات مأن بتاعأة اللحأل اللأ  هأ  رخ فيأه رجأة يأخ  لنّ  ؟يعأين همأول لأه ليأه "،راُحتة راُحة مغأاف  لنّ ": السيدة ّفية همول له

هأأوء ي ر  بيمخ  ،يمأأرء لنأأه أي أأل عسأأل علأأد السأأيدة ّأأفية ؟علشأأان ليأأه ،طالعأأة ملأأة ،مشأأع العسأأل ي ،ي العسأألبتبمأأى 
 متام؟  ،يعين ةاملو وا دا حبيل
 أ    مخ سخأو  رجأة املغأاف  والمأالم دا، فاخ  ن هأاا األمأر لنّ لضب لأالة يعأين إعأل مِّأ -ّلى هللا عليه وسلم-فبالفعل الل  

ّلفأي ل من عسل السيدة ّ ُّ َلِّخ حتاخأرِّ "سورة  املأة سأورة التحأرمي  ،مش آية ،سورة -عّ وجل-هللا  ية، فان أا الل أ ِّ ما مخ أخيأُّهخ
ةخ  ۖ   مخا أخةخل  الل أها لخةخ  تخغِّ  مخر  خاتخ أخإ وخاجِّ  ."هأخبأ 

أر  هأا  نأت لذا أردت أن  أ ،  ؟م علأى نفسأأة هأاا احلأأاللاي حتأرّ يعأين ربلأا  مأأه وأال لأأه لإ   يأأة لأ  هأأاا يهم يبمأأى حباجأة ينن ِّ
 .ا ي هاا ا جتهادعخ ق  ه أخ  له أن  ا بني  وأيضً  ،ي ذلة -عّ وجل- مه هللا  ،األمر

-ه لأيا مأن علأد اللأ  وأن أ ،-عّ وجل-ا من علد هللا يً ة  المرآن ليا ل  وخ   أن  ا السادس الاي يبنّي يبمى دا األمر أيضً 
 ي ا جتهاد ي هاء األمور. -ّلى هللا عليه وسلم-ل  ب قعا الالمرآن ّو   ليه؟ ألن   ،-ملّلى هللا عليه وس

 
 . امليل المل  للصرة املسلم السارذ على اليهودي الربي  ٧

 المأرآن لأه فيأه   أو بأني  ة   الأوخ بأنّي  -ّألى هللا عليأه وسألم-ي هأاء املسأالة ي األشأيا  الأا اللأ   األمر السابع واألق 
سأأرذ واةأأد مأأن واةأأد مأأن الصأأحابة  ،قس اقتصأأموا ،جأأا ء قصأأمان -مة والسأأالعليأأه الصأأال-اللأأ   أن   ،أنأأه أقعأأا
يهأأودّي وألمأأى الأأأدرا فيأأه، متأأأام؟  داريعأأين واةأأأد ّأأحام سأأأرذ ّأأحام وأقأأا درا وقأأأرج  أأاا الأأأدرا لم  ،الصأأحابة

 .فالدرا فني؟ علد اليهودي
أا تا  وهاا الصحاّم الاي سرذ الدرا ّألى -فأاليهودي وأال لللأ   ،م اليهأوديمأني؟ اّبأم ذ فأاب  ا وأد ساأرِّ ر  الأدِّ  أن   فخ شِّ

هأو  لأات لنّ وبدأ جييب البيّ  ،ولمن جا   فالن وو عه علدي أمانة ،ل  َل أسرذ الدرا ،م أاب الماسم :-هللا عليه وسلم
 .بري  الل  هو اليهودي

 
ا اللأ  هأوج جرِّ هيبمى ي مووف حما   -عليه الصالة والسالم-أّي لنسان أو أّي واةد ممان الل   لأو  ليأه بمأى؟ لن هأو د 
عل أع اليهأودي ع اليهأود أةسأن مأن املسألمني، ّأح؟ هيهو الل  ما سروش يبمى طل   وال الصحام الل  سرذ واليهودي

هتتمأأال اليهأأود طلعأأوا أملأأا   مأأال  أأدء،تهأأو يهأأودي واةأأد أةسأأن مأأن مسأألم واةأأد بأأا مأأش هيدا أةسأأن مأأن املسأألم، 
 .ش على املسلمني  اء الواوعةوهيبدأ اللاس هشوّ  ،اا  دءاخ وهتا  ،ال  دءهتتم ،اذر  والصحابة طلعوا سا 

 
 ع الصأأحام هأأو اللأأ  ّأأحّ لأأو ما أأانش نأأ  يعأأين  أأان هيعل أأ -عليأأه الصأأالة والسأأالم-ين  ممأأان اللأأ   ةأأدّ   أأان أيّ 

لأأأة ال لم بيّ بأأأل مأأأ ،َل يفعأأأل ذلأأأة -ّأأألى هللا عليأأأه وسأأألم-  لمأأأن اللأأأ .هأأأودي علشأأأان يلصأأأر اإلسأأأالميع ليأأأد العأأأويم
أاحلأق بأدأ يت   لأة رلأم لنّ لة الصحام وولبأه مأال قةيأة ليأه؟ لنأه أيقأا  أاء البيّ بيّ لالصحام يعين وعد يسمع  ح فأني؟ مأع ضِّ

ّخأأ لأأة الصأأحام أ بأأر ومأأا وأأالش طبًعأأا لنّ بأأدأ يسأأمع لبيّ  ،اليهأأودي َل يمأأن  -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-اللأأ   ،حّ الصأأحام 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 16من  15صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (1هل اإلسالم دين الحق؟ )
 

لأة لأة الصأحام ويلصأر هأاء البيّ ببيّ  ه أيقأالنُّأ -عليأه الصأالة والسأالم- أدء جأات لللأ    لمأن جمأرد قأاطرة ،ليفعل ذلة
مأأا وأأالش   -ّألى هللا عليأأه وسأألم-لأة التانيأأة  انأأت بأأدأت هو أح أ بأأر، بأأا اللأأ  البيّ  رلأأم لنّ  ،وأيقأا هأأص   الشأأهود

 .-ّلى هللا عليه وسلم- دء،  انت جمرد قاطرة جا ت للل  
 

ّل هللا  ّ  -فأأان ّخل لخأأ" :لأأهو  وأخ  -وجأأل عأأ حل خأأقِّّ لِّق  أخن خ الل أأاسِّ َِّخأأا أخرخاكخ الل أأأها  ا لِّلخي أأةخ ال مِّتخأأابخ ابِّ مامخ بخأأني  أأاِّلِّنيخ وخ خ هخماأأن لِّّ  ۖ   لِّأأتخح  ل خخ
أأيًما  قأأاُن علأأى يهأأودي اللأأ  هأأو أّأأاًل  ، أو هلصأأر املسأألمنّ بأأع هأأاا الر أأاوعأأى هت   ،  :ا وأأال لأأهربلأأ .1٠٥:اللسأأا " قخصِّ
ّخل لخأ" :وعى هفعل ذلة، ربلأا وأال لأها ،بري  حل خأقِّّ لِّق  أخن ما أانش نصأر  -عليأه الصأالة والسأالم-اللأ  "، ا لِّلخي أةخ ال مِّتخأابخ ابِّ

هأاء الأاطرة وهأاا  ما والش  دء لمأن جمأرد لنّ  ،مهخ تأ  الصحام بري  واليهودي ما  يعين ما والش لنّ  ،الصحام و  ةاجة
ّل المأرآن يا  -لى هللا عليه وسألمّ-ر بملب الل  عخ ل قخ ي  املخ  ابلعمأا  ،عوةدمأا ختأافش علأى مصألحة الأ ،ح ذلأةحِّّ صخأنأ
 . ان على ّحامّ   ولن   ة اإلسالم ي لوامة احلدّ رخ ص  ونا  ،قّ ة احلخ رخ ص  ة اإلسالم ي نا رخ ص  نا 

ر اإلسأأالم ودقأأل وبأأالة انتصأأ ،اليهأأودي بأأري   أن   ذلأأة للصأأحابة وبأأني  بأأني   -عليأأه الصأأالة والسأأالم-فبالفعأأل اللأأ  
 .اليهودي ي اإلسالم

 
ّل فيأأه ختعئأأة اللأأ   مأأش ي ةاجأأة ةأأرام و   ،ي ا جتهأأاد -ّأألى هللا عليأأه وسأألم-هأأاا هأأو املووأأف السأأابع الأأاي نأأ

لمأن ربلأا  ،الصأحام بأري   أنّ نّي بخألأة الأا أمامأه الأا هأا م ابلبيّ اجتهأد و أان هأيحما  -ّألى هللا عليأه وسألم-ةاجة، اللأ  
 .-ّلى هللا عليه وسلم-ن علد الل  حممد ليا مِّ  ًعاع  المرآن وخ   أن  نّي بخ اليهودي هو الل  بري  وذلة يأا  ،  :وال له

 
 الامتة

ِّّ  اةلا بلتملم ،يبمى نراجع ين  بسرعة ِّّ  ،ة اإلسالمح  على  ملأا فاهملّ  ،-ّألى هللا عليأه وسألم-ة اللأ  حممأد بأة بعح  و
عليأأأه الصأأأالة -المأأأرآن مأأأن علأأأد اللأأأ   للأأأا روأأأم واةأأأد الشأأأبهة األوم لنّ ووا  ،لمأأأرآنهلأأأا وأعرمهأأأا هأأأ  اأوّ  ،ةفيأأأه أدلّأأأ لنّ 

 أان   :َل يدّاِّ ذلة، روأم اهلأني -ّلى هللا عليه وسلم-الل   أن   :للا المالم دا يستحيل، ملاذا؟ روم واةدووا  ،-والسالم
ّل المأرآن أةيأاًق  :روأم هالهأةن لليهأا، ي مواوأف أةأوج مأا يمأو  -ّلى هللا عليه وسلم-ر الوة  عن الل  حممد يتاق   يلأ

 .ي ا جتهاد ي بعض األمور -ّلى هللا عليه وسلم-بتخعئة الل  حممد 
 .-ّلى هللا عليه وسلم-ن علد الل  حممد وليا مِّ  ،-وجلّ  عّ  -ن علد هللا  مِّ المرآن ليا ل    ًعا أن  ع   وخ نيِّّ بخ وهاا يأا 

 
ِّّ  ،ةو  بأا وابو  د ُل اللأُّ  ،األدلة ل ي اللما  المادم ابو  هاءمِّ م  نا   ة اإلسالم.ح  ود ُل 

بعأون أةسأله، أولئأة الأاين هأداهم هللا وأولئأة ل فيت  و  أن جيعللا ولم م مأن الأاين يسأتمعون المخأ -عّ وجل-نسال هللا 
 .هم أولو األلباب

ل   ّخ ّو  .العاملني واحلمد هلل ربِّّ  .به وسلم هسليًما  ب ًاح  ى هللا وسلم وابرك على نبيلا حممد وعلى آله و
 والسالم عليمم ورمحة هللا وبر اهه.
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 مت حبمد هللا

 وهفضلوا هلا: ملتدمت العريق لم هللا ي ي وسم هفرير الدروسشاهدوا الدرس لللشر على اللت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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