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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 .-صلَّى هللا عليه وسلم-والصالة والسالم على رسول هللا  ،بسم هللا

 
لذذة، هذذ ا السذذورة املدميذذة الذذن تكلئنذذا   املذذرة املا ذذية عذذم  صذذا   هذذ ا  هذذ ا اقل ذذة الةاميذذة اذذم وسفذذاا اذذل سذذورة اجملادة

-يعلذذم كذذ   ذذ    -سذذبنامه وتعذذاى-اعنذذا يسذذئل كذذ   ذذ    -وجذذ  عذذ -السذذورة الذذن بذذدأا بوحتكيذذد وهللا يذذ  أ  هللا 
-ر   كذ  ييذة، أةيذة الكلئذة،   ذورة املصذ لناا، اقذدود الذن و ذعها هللا ، لفظ اجلاللة ال ي تكرَّ -سبنامه وتعاى

 ،   ورة جتاوز ه ا اقدود، تكلئنا عم ه ا املوا يل   املرة املا ية.-ع  وج 
الوناج  والنجوى سوا  بذ  املذنان  أو بذ  اليهذود واملنذا   ،  عم اوا يل خت    -ع  وج - أاا اليوم موكلم إبذ  هللا

   -عذ  وجذ -هذ ا اوا ذيل مذوكلم عنهذا إبذ  هللا  ،-صذلَّى هللا عليذه وسذلم-عالسة الصف  املسلم وجتئُّعذه عنذد النذ  
 ه ا اقل ة.

 

 أبًدا املنام ال جيب أ  يسوه  ابل مب
َذذا " :-سذذبنامه وتعذذاى-كنذذا توسفنذذا   املذذرة املا ذذية عنذذد اةيذذة السادسذذة، ي ذذول ربنذذا  يًعذذا  َذيُذنَذب ةذذمُذُهم  ة ُ عَة َعذذةُذُهُم اَجَّ يَذذذَوَم يَذبذَ

ُ َوَمُسذواُ "، ينبمهم خيربهم النبحت األار العظيم، 6اجملادلة:" َعئةُلوا لنذا عذاي يم جذر  ، أيًضذا دي العذعاراا احنذا سُ "َأَحَصاُا اَجَّ
لنذذا عذذاي يم جذذر  اذذم هذذ ا السذذورة العظيئذذة بعذذعاراا سريميذذة، املذذرة بعذذعاراا سريميذذة اذذم هذذ ا السذذورة، العذذعار الةذذا ، سُ 

ُ َوَمُسذواُ "، ه ا املرة ام الععاراا ال ريميذة: "سد مسل هللا"ئنا عم  عار املا ية تكلَّ  ، أحصذاا هللا أَي كذ  اذا "َأَحَصذاُا اَجَّ
 .مسا ، والسيَّئا ال موب األ  ا  الن وسل  يها اإلمسا  ومسوا عله اإل

 
لو اةية بووكلم عم املنا    هللاديًدا هللاديد املنا   ،   ضية مسيا  هنا  يها موع ام أمواع العواب، كيف تنسذى الذ مب   

 كيف تنسى الكبرية  كيف ال يهئك ه ا األار  
ُُ أ عذ  ذلذك أعئذااًل،  :  اقديبيذة سذال - صذلَّى هللا عليذه وسذلمب ملذا رذرد م ذاع اذل النذ بذم اط ذاسيدان عئر   ظللذ

 .أعئ  أعئال ظ  او ك ر ه ا املوسف
إ َّ املذذناَم يذذَرى ذموبَذذه كحتمذذه   أصذذ ة جبذذ ق خيذذاُي أَ  ي ذذَل عليذذه وإ َّ الفذذاجَر يذذَرى ذموبَذذه كذذ اببق وسذذل علذذى أمفةذذه سذذال بذذه "

 صنيح البخاري. "هك ا،   ار
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تنسذذى، إ أ أ  تنسذذى ذموبذذك، حذذاول أ  توذذوب  ال الكذذا ريم ومذذوع عوذذاب أيَ  وا، لذذو األاذذر هنذذا بذذيخ   إًذا كلئذذة ومسذذ
أ أ  توعاا  اعها تعاُا  الال ابذا ،  النسذيا  سذد يكذو  إ ذارة كئذا أ ذار إى ذلذك ال اعذري، أ  النسذيا  سذد انها، إ َّ 

 .يكو  إ ارة إى الال اباالة، الوعوُّد على املعصية
 

 عاالةال -سبنامه وتعاى- اعية هللا
َأَحَصذاُا "ل الوذام لكذ   ذ  ، َئذاإلحصا  اجلَ  ،"َأَحَصاُا اَجَُّ "ععها هللا،  :مل ي   ال ري  مل ي   -سبنامه وتعاى-لكم هللا 

ُ َوَمُسوُا    ُ َعَلٰى ُك  ة َ َ  ق َ هةيد   اَجَّ ، ومسذل ذلذك، ورأى  هد ذلذك، ويعلذم ذلذك -ع  وج -ك      العئوم هللا   ،"َواَجَّ
 .-سبنامه وتعاى-ذلك 

 
ذذَل اَجَُّ "مث أتيت اةيذذة الذذن تليهذذا لذذ  دة اإلسذذرار،  ذذوي السذذورة اليامذذة إسذذرار أ  هللا مسذذل،  ُ َيَسذذَئُل هللَاَاُورَُكَئذذا"، "سَذذَد مسَة  "َواَجَّ

ذلذك أتيت هذ ا اةيذة العظيئذة ، بصيغة املضارع وبصيغة املا  ، وأحصاا هللا، وعلى كذ   ذ  ق  ذهيد، مث بعذد 1اجملادلة:
َ " ، أمل تعلذذم علًئذذا ي ينيًذذا يصذذ  إى درجذذة الذذر  ،7اجملادلذذة: "َأمَلَ تَذذذرَ "الذذن تذذوكلم عذذم علذذم هللا العذذاا  ا ذذي   َأمَلَ تَذذذَر َأ َّ اَجَّ

 .أ  تسو ر   سلبك دَّ بُ  ه ا ح ي ة سريمية ال ،"يَذَعَلُم َاا  ة السََّئاَوااة َوَاا  ة اأَلََرضة 
 
لةذكَ " ٍَََسذةق إةالَّ ُهذَو َسادةُسذُهَم َواَل َأَدَ ٰ اةذم ذَٰ ََّْذَوٰى َااَلاَذةق إةالَّ ُهذَو رَابةُعُهذَم َواَل  َواَل َأَكةَذذَر إةالَّ ُهذَو َاَعُهذَم َأيَذَم َاذا   َاا َيُكذوُ  اةذم 

اعهذم، انظذر إ  ٍسذة  -امه وتعذاىسذبن-، انظر إ   تالتة بيوكلئوا وإمك توخي  أ  اعية هللا ه  رابعهذم، عَلئذه "َكامُوا
ساعديم بيوكلئوا وبيفكروا، وبيخ  وا، وبريتبوا، ختي  لو أهنم اسونضذروا هذ ا املعذهد العظذيم، أ َّ اعيذة هللا اعهذم ختيذ  
كيذذذف سذذذيفكرو ، كيذذذف سذذذيكو  م ا ذذذهم، كيذذذف سذذذيكو  حذذذديةهم، كيذذذف سذذذيخ  و ، كيذذذف سذذذيدبرو  حيذذذا م لذذذو 

 .اسونضروا ه ا املعهد العظيم
َذا َعئةلُذوا يَذذَوَم اَل ةَياَاذةة "ة الذن ال ينبذع عليهذا  ذ  ، امظذر إى تكئلذة اةيذة ليسُ   ذ  املعيَّذو  ، ينَذبَّذحت وخُيذرَب  ذا "مثَّ يُذنَذب ةذمُذُهم  ة

َ بةُك  ة َ ذَ  ق َعلةذيم  "تكلَّم، اعية  االة، ويُعاسب ويُ كَّر وينَذَبحت  ا  ع  يوم ال يااة،  ا  وذام اةيذة ابلعلذم ، لذ لك سذالو "إة َّ اَجَّ
 .-سبنامه وتعاى-املعية هنا اعية بعلئه يدل  أ  

 
جذذذوى هنذذذا  و اصذذذًة بعذذذد ي ا الكفذذذار كذذذااُب  بذذذ  اة ا، اذذذا امل صذذذود طيذذذب بعذذذم العلئذذذا  وسذذذف اذذذا امل صذذذود ابلنَّ 

أهذ  اإلسذالم خي  ذو    ابلنجوى  سي  ه ا اجملالس الن كامُ ب  سادة املعذرك  أو اليهذود واملنذا    للوخ ذي  لعذداوة
،  وكو  اجملذالس سذد -ولم يسو يعوا أبًدا-، كيف ي فمو  مور اإلسالم -ولم يسو يعوا أبًدا-كيف ي فمو  مور الديم 

 تكو  االاة، سد تكو  ٍسة.
 

سذذة، العلئذذذا  املفسذذريم حذذذاولوا  ولذذ لك بعذذم املفسذذذريم اذذم املوذذحت ريم زي حبنكذذذة، أ ذذار أ  األعذذداد ذَكذذذر الةالاذذة ٍو
وبعذذد كذذدا أكةذذر ميذذل يعذذئ  كذذ  األرسذذام، أو  ،وأد  ،أسذذ  رسذذم  ذذ ُكر بعذذدا اتنذذ  نةذذوا عذذم العلَّذذة، هذذ  دا رذذرد أ   يب
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مل صد، بعضهم سال األعداد الفرديذة اللذ  ذُكذرا، أل  جلسذاا املعذورة بكذم تب ذى  رديذة ععذا  واحذد يفصذ  بينهذا، 
الس هنذذا ليسذذُ رذذالس عذذابرة، رذذالس خت ذذي  وعذذدا  ألهذذ  يعذذع اذذةاًل ععذذا  اذذا تكذذومج أعذذداد زوجيذذة، أ   كذذا  اجملذذ

يعلم ذلك، وأ  ه ا اجملالس الن هللادث  ا  يهذا اذم   -ع  وج - املنام ملا يسئل ه ا ال ضية ي ئمم أ  هللا اإلميا ، 
مذذه أمذذه ملذذا ا ل ةذذل عليهذذا ويعلذذم اذذا يذذدور  يهذذا، وأيًضذذا املذذنام بينذذه وبذذ  إ وا -عذذ  وجذذ - كيذذد وعذذدا  ألهذذ  اإلميذذا  هللا

َ بةُك  ة َ َ  ق َعلةيم  " ،"ُهَو َاَعُهَم َأَيَم َاا َكامُواو " يعلم اا حيدث، -ع  وج -يوناجى يعلم هللا   . "إة َّ اَجَّ
 
نذذا بيذذوكلم ال ذذري  ه ، ْذذد أ َّ 8اجملادلذذة: "َأمَلَ تَذذذَر إةَى الَّذذ ةيَم هُنُذذوا َعذذمة النََّجذذَوىٰ " ،، تعجيذذب اذذم طا فذذة اذذم النذذا "َأمَلَ تَذذذرَ "مث 

، -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم-ْذذوى حذذداُ   األول كامذذُ بذذ  املذذرأة وبذذ  النذذ   هاج ،  يذذنَذذالسذذورة هنذذا بوذذوكلم عذذم الوذَّ 
حذ  أانذا عا عذة كامذُ   جامذب البيذُ مل تسذئل هذ ا اقذوار،  -صلَّى هللا عليه وسذلم-ذهبُ وهللُااورا بينها وب  الن  
 : السورة  يها  با  يعلئها هللا

، النجذوى اللذ  كامذُ بذ  اليهذود، النجذوى اللذ  بذ  املذنان ، -صلَّى هللا عليه وسذلم-اقوار الل  ب  املرأة وب  الن  
العالساا الل  بذ  املنذا    وبذ  اليهذود، املذودة الذن   سلذوب بعذم املنذا    ألهذ  الكفذر، العالسذاا الذن كامذُ بذ  

 .-ع  وج -ك  ه ا اطبا  الل    السورة يعلئها هللا ،   املنان  وب  أسراب هم ام املعرك
 

ُا َّلةذل  علذى الكلئذاا، علذذى اطبذا ، علذى النجذوى، علذى املعذذاعر،  -عذذ  وجذ -إًذا السذورة كا ذفة تعل ةذم املذنام أ  هللا 
تنعذحت أ  هذ ا السذذورة   األطفذذال ل علذى كذ  ذلذذك، ختيَّذ  جيذ  ينعذذحت يذا  علذى هذذ ا الع يذدة، ختيَّذلةذذ َّ اُ  -عذ  وجذ -هللا 

ختيذ  ملذا ،    ذحت  حذدث بينهذا وبذ  زوجهذا -صلَّى هللا عليه وسذلم-الن هللافظوهنا م لُ بسبب اارأة تكلئُ ال الن  
سضذية جي  ينعحت، ال ف  خياي أ  يك ب، الرج  خياي أ  يك ب   البيل والعرا ، ختيذ  روئذل يعذيج  ذ ا ال ضذية، 

 ت رعها ه ا السورة   سلب املنام املراسبة. املراسبة ام أجَّ  األ يا  الن
 

 عم النجوى  -صلَّى هللا عليه وسلم-ملاذا هنى الن  
مثَة َواَلعُذذدَ " إَلة ُة الرَُّسذذولة َوإةذَ َأمَلَ تَذذذَر إةَى الَّذذ ةيَم هُنُذذوا َعذذمة النََّجذذَوٰى مثَّ يَذعُذذوُدوَ  لةَئذذا هُنُذذوا َعَنذذُه َويَذوَذنَذذاَجَوَ  ابة ذذَي ا َجذذاُ وَأ َوا ة َوَاَعصة

َذا مَذُ ذوُل  ُ  ة بُذَنا اَجَّ َم لَذَواَل يُذَعذذ  ة ذهة ُ َويَذُ ولُذوَ   ة َأمُفسة َذا مَلَ حُيَي ةذَك بةذذهة اَجَّ ذذرُي"  ۚ َصذَلَوهَنَا َحَسذبُذُهَم َجَهذذنَُّم يَ  ۚ َحيذَّذَوَأ  ة  َبةذَمَس اَلَئصة
َذا مَلَ حُيَي ةذَك بةذهة اَجَُّ َجاُ وَأ َحيذَّ  َوإةَذا"، غالًبا اةية بووكلم عم اليهود بسبب 8اجملادلة: أل  اليهذود كذاموا وتذو  النذ   ،"َوَأ  ة

صذلَّى -وي ولو  السام عليك، عليهم ام هللا اا يسون و ، هنال  هم ال يم كاموا حيي و  النذ   -صلَّى هللا عليه وسلم-
ملنذا     ئئكذم دول يكومذوا املنذا   ، أ    ه به هللا، وبعم املفسريم سال: السياق اا ذ  اذل ا ا مل حيي ة  -هللا عليه وسلم

 نا   ، واألرجح هم اليهود.كا  اليهود أو امل
 
 -صذلَّى هللا عليذه وسذلم-كذا  اليهذود سبذ  أ  جيلذيهم النذ    ،"َأمَلَ تَذَر إةَى الَّ ةيَم هُنُوا َعمة النََّجَوٰى مثَّ يَذُعوُدوَ  لةَئا هُنُوا َعَنذهُ "

ي كذذدا، وجيذذد   اذذنام اعذذد ة بيذذنهم وبذذ  ر و  املنذذا    يونذذاجو  أاذذام أهذذ  اإلميذذا ، يعذذع ختيَّذذاذذم املدينذذة، كذذا  اليهذذود 
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ر  اليهودي ال املنا   عئَّ     يه خت ي  ل وله، إ   يه خت ذي  قذرب، إ   يذه إ  الكالم، املنام يظم  ال يوكلم اعاا وُيسة
 . يخاي املنام ؛أذي سيندث، إ   يه اصيبة سوندث

هنذى عذم النجذوى الذن هللاذدث، و اصذًة   زاذم  يذه عذدم اسذو رار، لسذه  يذه طوا ذف اذم  -ى هللا عليه وسلمصلَّ - الن  
اليهذذود واملنذذا    لسذذه افذذيج اسذذو رار ألهذذ  اإلميذذا    هذذ ا البلذذد، افذذيج ظكذذ   ذذاا ،   هذذ ا اللنظذذاا ينبغذذ  أ  

اا صذغرية كوذري و ذل  ويب ذى بيذنهم عالسذاا اضذارَّة   ب  اجملئوعاا الصغرية، اذا يذنفعج معئذ  رئوعذاجة نَ م ل  ام الوذَّ 
 .بينهم وب  بعضهم البعم

 
احنذا مكذو  وحذدة واحذدة،  املنام يسوفيد ام ه ا اة ا إمه السيَّئا   زام جتئُّذل األعذدا  علذى أهذ  اإلميذا  إ    دَّ ال بُ 

نذاج  اللذ  يذند ةي إى ااحيصذلج كةذرة الوَّ  إ  احنا مرتب  أبه  العلم، إ  يكو   يه ارتباط بذ  املذنان  وبعضذهم الذبعم،
دي لل اعذة وإ  الل ذا اا تكذو  ابل اعذة وابلصذالة، وابألاذر ابملعذروي والنهذ  عذم املنكذر، ق، لكم لو الوناج  يذن  رُّ فَ الوذَّ 

 .ه ا ا لوب
عذة تو ابذ   ذدم   لكم الل ا اا الل   يها رئوعة بيو ابلوا ويغل وا    ال ، ورئوعة تو ابذ  يعذوئوا    ذال ، ورئو 

 ذال ، هذ ا رئوعذاا تذذندي إى اهنيذار اجملوئذل املسذذلم،  هذنال  هُنذوا عذذم النجذوى أل  كذا  ذلذذك يسذبب اقذ   واطذذوي 
 أله  اإلميا ، هُنوا عم النجوى لكنهم مل يلو اوا ابلوعليئاا، لسه افيج ظك   اا .

 
 اقرب النفسية على املنان 

مثَة َواَلعُذذَدَوا ة " طذذب وملذذا بيعذذودوا، ،"وا َعَنذذهُ يَذعُذذوُدوَ  لةَئذذا هُنُذذ مثَّ " إَلة بيفكذذروا   اعاصذذ  أو يعوذذدوا علذذى أهذذ   ،"َويَذوَذنَذذاَجَوَ  ابة
ُة الرَُّسذذولة " اإلميذذا ، ذذَي هنذذى عذذم هذذ ا النجذذوى  البوذذا  بيصذذ نبوا املعصذذية  -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم-أل  النذذ   ،"َوَاَعصة

صذلَّى -، بدل اذا ييجذ  يذُذَوس ةر النذ  -صلَّى هللا عليه وسلم-وناج  وبعديم ييجوا للن  أانا  الوناج ، وبعديم خيلَّصوا ال
َذذا مَلَ حُيَي ةذذَك بةذذهة اَجَُّ " ،-هللا عليذذه وسذذلم َذذا مَلَ " م ي ولذذو  السذذام عليذذك أو اذذم اعذذا إاذذا أهنذذ ،"َوإةَذا َجذذاُ وَأ َحيذَّذذَوَأ  ة َحيذَّذذَوَأ  ة

أاذر  -سذبنامه وتعذاى-لذك، ربنذا  -عذ  وجذ -األ هر، ال يعاالومذك املعاالذة الذن ير ذاها هللا  ودا اج ،"حُيَي ةَك بةهة اَجَُّ 
هذم ال  اعاالة  يها توسري،  يها احاام، هنال  كاموا يوعئذدو  إ    -صلَّى هللا عليه وسلم-أه  اإلميا  أهنم يعاالو  الن  

ام أهذ  اإلميذا  حيصذ  ْذوى  يخذاي، يوعئذد يذرود لل ا ذد، يذرود يوعاالو  ابلووسري أاام أه  اإلميا ، يعع هو بيوعئَّد سد
يوعاا  بعدم توسري، ك  ذلذك لبذل  امي ميذة النفسذية   سلذوب أهذ  اإلميذا ،  ذاملنام يعذعر  -صلَّى هللا عليه وسلم-للن  

    يخذذاي أهذذ  اذذم اليهذذود، يعذذعر  ذذوي اذذم الونذذاج  بذذ  اليهذذود واملنذذا  -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم-بعذذدم تذذوسري للنذذ  
 اإلميا ، ك  دي وسا    غ ، وسا   ه مية مفسية.

 
ملذذادي، امي ميذة النفسذية، أسذذوى اذم سذالد، السذالد ا وطبًعذا سضذية امي ميذة النفسذذية علذم اة  كبذري، كيذف يسذذوخدم العذدو  

" يل اَجَّة َوَاذذذا َ ذذُعُفوا َوَاذذذا اَسذذذَوَكامُوا َ َئذذا َوَهنُذذذوا لةَئذذذا َأَصذذاَ َُم  ة َسذذذبةي ة " ،ا يسوسذذذلم، يسذذذوك أل  املذذنام إذا ُهذذذ م مفسذذي  
 امي مية النفسية تندي إى الوصول ة ر ارحلة، االسوكامة. .146عئرا :
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 تفكري اليهود الساذ  وتعاالهم املادي
ذهةمَ " ،وي ولو   وي طري ة تفكري اليهود، تفكري اادي مُ وئعذا م، ، بينذه وبذ  مفسذه أو بينذه وبذ  ر"يَذُ ولُذوَ   ة َأمُفسة

َذذا مَذُ ذذوُل  " ُ  ة بُذَنا اَجَّ َم لَذذَواَل يُذَعذذ  ة ذذهة ، اليهذذود يوعااذذ  اذذل ربنذذا كحتم ذذه بيوعااذذ  اذذل البعذذر، تعاُاذذ  8اجملادلذذة: "َويَذُ ولُذذوَ   ة َأمُفسة
أان  :سذذ ن ، تعااذذ  سذذاذ ، تعااذذ    سئذذة السذذو ، تعاُاذذ  اذذادي مذذُ، هذذو بي ذذول إيذذه   ذذوي طري ذذة تفكذذريا، بي ذذول

اي  أان هةبُ لكم، اليهذود بي ولذوا للئنذا    بي ولذوا لذبعم، إحنذا هنةبذُ لكذم إ  هذو اذج مذ ، طذب هوةبوذوا دلوسُ ع
 ازاي إ  هو اج م  

إحنذذا هنذذرود لذذه وملنذذم   الكذذالم، م ذذول السذذام عليذذك، لذذو هذذو مذذ  املفذذروض ينذذ ل ع ذذاب  ذذوري اذذم ربنذذا علينذذا،  كذذا  
واوذََّفذذ  اذذل اليهذذود واوَّفذذ  اذذل املنذذا   ، وي ذذول السذذام عليذذك  ذذال تنذذ ل  -مصذذلَّى هللا عليذذه وسذذل-اليهذذودي يذذرود للنذذ  

 -سذذبنامه وتعذذاى-ا ح  ذذا لنذذ ل الع ذذاب، يوعذذاالو  اذذل هللا وكحتمذذه حا ذذاا ،  ي ذذول ميذذم  ذذفووا هذذو لذذو كذذا  مبي ذذع وبذذة  وريذذة
 يعج  ابلع وبة ليس مليم.

 
 ملاذا ال يعج  هللا بع وبوهم 

ذذ  ابلع وبذذة هذذو الذذ ي خيذذاي اذذم أ  عذذاي  كذذ  حاجذذة يب ذذى  يهذذا ع ذذاب  ذذوري، اإلمسذذا  اللذذ   يذذه طذذيج  اللذذ  داميًذذا يُذَعج ة
ال  -عذذ  وجذذ - ذذا   ،-سذذبنامه وتعذذاى-لذذم يفلذذُ أحذذد  اذذم سبضذذوه أبذذًدا  -عذذ  وجذذ -يُذَفلةذذُ انذذه عذذدوا، لكذذم هللا 

 .يُذَعاجة  ابلع وبة
جعذ  الذدميا دار ابذوال     -عذ  وجذ -  لذ  الكذو ، هللا   -سذبنامه وتعذاى-اثمًيا: الن  ة الوامية عذدم  هذم سذنة ربنذا 

األص ، وجع  اة رة دار ج ا    األص ، سد تُذَعجَّ  بعذم الع ذوابا لذبعم النذا    بعذم املعاصذ ، كئذا حذدث   
ملذا تكلذم إهالأ  رعو ، سد تُذَعجَّ  بعذم الع ذوابا لكذم األصذ  أ َّ اجلذ ا    اة ذرة،  ذبعم النذا  ُاَعَو ةذد إ    ذال  طا

 .ال ،أو افيج ع وبة، أو إ  دا اج كفر ،بكلئة الكفر ومل ين ل عليه ع وبة  ورية يب ى إًذا افيج إله
 

ودي  بهة ولألسف بعم املالحدة   ه ا األزانذة بي ولذوا إيذه، بي ذول لذك إمذُ اذا تذدا عج عذم ربنذا، لذو احنذا كالانذا 
، أمذذُ 8اجملادلذذة: "َحَسذذبُذُهَم َجَهذذنَُّم َيَصذذَلَوهَنَا" دا رد علذذيهم إيذذه ة اذذم السذذئا ، غلذذ  املفذذروض تنذذ ل علينذذا ع وبذذة  وريَّذذ

 كا يك جهنم.  ؛حسبك جهنم
 األص  ليس تعجي  الع وبة سوحتيت الع وبة كاالة، وا ية،  االة،   جهنم والعياذ اب    يوم ال يااة.

َا مذَ " ُ  ة بُذَنا اَجَّ َم َلَواَل يُذَع  ة هة ذرُي" َحَسذبُذُهَم َجَهذنَُّم َيَصذَلَوهَنَا  "عليهم،  د  ، الرَّ "ۚ ُ وُل َويَذُ وُلوَ   ة َأمُفسة دا   ذاب  ، َبةذَمَس اَلَئصة
 لليهود واملنا   .

 
 لوكم اجوئاعاتنا على طاعة

ُومَ " مثَة َواَلعُذذَدَوا ة  َذذاَل تَذوَذنَذذاَجوَ "، إذا ا ذذ رريف   هذذ ا األوسذذاا للنجذذوى، 9اجملادلذذة: "َ  َأيذَُّهذذا الَّذذ ةيَم يَانُذذوا إةَذا تَذنَذذاَجيذَ إَلة ا ابة
ُة الرَُّسذذولة  ذذَي لَذذربة ة َوالوذََّ ذذذَوىٰ "، ال تصذذذ نبوا اإلمث والعذذدوا  واعصذذية الرسذذذول، "َوَاَعصة   العالسذذاا اللذذذ  ،  ل ذذ"َوتَذنَذذاَجَوا ابة
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بيذذنكم، عالسذذاا اجملئوعذذاا دا ذذ  اجملوئذذل املسذذلم،  ل ذذ  اجملئوعذذاا تكذذو  رئوعذذاا طاعذذة،  لذذ  دول بيلو ذذوا علذذى 
 ب ب  اجملوئل.لم، دول على عبادة، دول على طاعة، دول أار ابملعروي وهن  عم املنكر، ويكو   يه ت ارُ ع
 

 ..  اسوعم اب  وتوك  عليهغرض العي ا  أ  حي   املسلم  ُوَع   حركوه
لَذذربة ة " ُة الرَُّسذذولة َوتَذنَذذاَجَوا ابة ذذَي مثَة َواَلعُذذَدَوا ة َوَاَعصة إَلة َ الَّذذ ةي إةلََيذذهة هللُاََعذذُروَ   ۚ َوالوذََّ ذذَوٰى   َذذاَل تَذوَذنَذذاَجَوا ابة َا النََّجذذَوٰى َواتذَُّ ذذوا اَجَّ إةَّنَّ

 .10:9اجملادلة  "اةَم العََّي َا ة لةَيَنُ َ  الَّ ةيَم يَاُنوا
َذذا النََّجذذوَ "  اعذذا ، احنذذا سلنذذا الغذذرض األساسذذ  اذذم الونذذاج  إ  املذذنام حيذذ  ، دا غذذرض أصذذي  عنذذد العذذي ا  رك ذذ ذذَم إةَّنَّ ٰى اة

العذي ا  عذاي  املذنام يكذو  حذ يم، العذي ا   ،"لين   ال ي يانذوا"العي ا  عاي  إيه  عاي  العاسبة واملآل  ،"العََّي َا ة 
يريد أ  يكو  أه  اإلميا    سئة اق  ، عاي هم يكوموا اه وا  مفسي ا، عذاي هم يكومذوا   اكومذاب،   حذ  ،   حالذة 

رة علذى املواجهذة، العذي ا  عذاي  يوصَّذلك داميًذا لكذدا، ي ذول لذك افذيج أاذ ، اونذاولج، ام العل ، وحالة عدم ال ذد
" العَّذذذَي َاُ  يَعةذذذدُُكُم اَلَفَ ذذذرَ " هوظذذذ  داميًذذذا كذذذدا   اسوضذذذعاي، الذذذديم لذذذم ينوصذذذر أبذذذًدا، اونذذذاولج، افذذذيج رزق، داميًذذذا،

، هللا سذادر علذى  -سذبنامه وتعذاى-ا اسوبعر اب  ، العي ا  خُيو ي، العي ا  يَعةد ابلف ر، لكم املنام داميً 268الب رة:
-، لذ لك سذال ربنذا -سذبنامه وتعذاى-ك     ، املنام اسوبعذر ابة ذرة، اسوبعذر بيذوم ال يااذة، اسوبعذر ب ذدرة هللا 

ًما إةالَّ إبةةَذ ة اَجَّة " -سبنامه وتعاى مذه اذم عنذد هللا وأ  هللا ، يعذع لذو حصذ   ذرر  ذاعلم أ10اجملادلذة: "َولََيَس بةَضار ةهةَم َ ذيذَ
 أذ  مي ا الضرر أ  َيصة  إليك، وأ  ه ا الضرر  يه  ري  لك.

 
نُذذو َ َوَعلَذذى اَجَّة  " ،-سذذبنامه وتعذذاى-وحذذدا " َوَعلَذذى اَجَّة "  ليووكذذ   -سذذبنامه وتعذذاى-عليذذه وحذذدا  ، أيَ " َذَليَذوَذوَكَّذذ ة اَلُئَناة

نذاج  بيذنهم،  املنام ملا يعوي خت ي  املنا    واليهود والوَّ  ،-عاىسبنامه وت-املنانو ، اليووكلو  على أحد إال عليه 
 .والودبري للكيد يووك  على هللا، و   ابألسباب، ين ل ، ال يصيبه اق  ، التصيبه امي مية النفسية

 
ال ضذذية احنذذا سلنذذا غذذرض أصذذي  اذذم الونذذاج ، ولذذو ال ذذري  ذكذذر اةذذال اللذذ  هذذو الونذذاج  بذذ  اليهذذود واملنذذا   ، ليسذذُ 

االسوصذذار علذذى هذذ ا املةذذال، دلذذوسن اليهذذود بكذذم يعئلذذوا أي طري ذذة لبذذل  امي ميذذة النفسذذية، يعذذع اذذةاًل ينعذذروا  يذذديوهاا 
افذذيج أاذذ   يصذذيبه اقذذ  ، لذذ لك أ  ذذر   ، إ   بَ تعذذ يب، ينعذذروا واث ذذ  اعيَّنذذة جتعذذ    سلذذب اإلمسذذا  ه ميذذة إ   هذذو ُ َذذ

ل ، بكذذم   بعذذم املعذذاعر  ذذوي يذذندي إى العئذذ ، لكذذم أحيذذااًن  يذذه ى العَّذذ ذذ   يصذذيب املذذنام اقذذ   الذذ ي يذذندي إ
 . وي وح   يندي إى العل ، ه ا هُنينا عنه

 ةذذ  هذذ ا املعذذاعر، هذذ ا  -عذذ  وجذذ - ئسذذحتلة إ   املذذنام يكذذو  حذذ يم، اكومذذب، ُ َذذَب  هذذ ا هُنينذذا عنذذه، ال يُذوَذَعبَّذذد   
  ا. -سبنامه وتعاى-املعاعر ا ب ة ال يُوَعَبد إى هللا 

 
وع رصذيد إميذا ، رصذيد اذم ال يذام، رصذيد اذم ال اعذة، رصذيد ه ل لك بعم النا  الل  بووذابل أ بذار املسذلئ  واعنذد

اذذم الذذوح ، رصذذيد اذذم الووكذذ ، ويوذذابل تفاصذذي  أ بذذار املسذذلئ    األرض، يصذذيبه إحبذذاط، يصذذيبه و ، أمذذُ لسذذُ 
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أ بذار املسذلئ  علذى سَذَدر الذ َّاد الذ ي عنذدأ، بكذم توذابل اجملئذالا ابذد ًيا وال ُا الب ب لك، إمُ  وا  تواز ، توابل 
تذذد     الوفاصذذي  إال بَ ذذَدر،  عذذاي ة تذذواُز  اذذا تبوعذذدع أبذذًدا عذذم أ بذذار املسذذلئ ، وال املوابعذذة الوفصذذيلية املنملذذة الذذن 

ذذُلك وأمذذُ أعلذذم بنفسذذك إى حالذذة اذذم اإلحبذذاط، وحالذذة اذذم اقذذ  ، هذذ ا  ذذَم "غذذرض عنذذد العذذي ا ، تُوصة َذذا النََّجذذَوٰى اة إةَّنَّ
ًما إةالَّ إبةةَذ ة اَجَّة   .َوَعَلى اَجَّة  َذَليَذوَذوَكَّ ة اَلُئَناةُنوَ " ۚ العََّي َا ة لةَيَنُ َ  الَّ ةيَم يَاُنوا َولََيَس بةَضار ةهةَم َ يذَ

 
 اا اعىن الوفسح   اجملالس 

مث النذذدا  الةذذا  ألهذذذ  اإلميذذا ، يب ذذذى النذذدا  األول سضذذية الونذذذاج ، يب ذذى هنذذذا السذذورة بوذذنظم عالسذذذاا روئعيذذة، عالسذذذة 
  رلذس  ،"َ  َأيذَُّهذا الَّذ ةيَم يَانُذوا " ،ة  وبعضهم الذبعم، العالسذة الةاميذالوناج  ب  سوا  اليهود واملنا   ، أو ب  املنان

ُ َلُكذذَم  " -سذذلمصذذلَّى هللا عليذذه و –النذذ   َوإةَذا سةيذذَ  امُعذذُ وا  ۚ إةَذا سةيذذَ  َلُكذذَم تَذَفسَّذذُنوا  ة اَلَئَجذذالةسة  َاَ َسذذُنوا يَذَفَسذذحة اَجَّ
ذذنُكَم َوالَّذذ ةيَم ُأوتُذذوا اَلعةَلذذَم َدرََجذذااق  ُ الَّذذ ةيَم يَانُذذوا اة َذذا تَذَعَئلُذذو َ  ۚ  َامُعذذُ وا يَذَر َذذلة اَجَّ ُ  ة ، املفسذذريم 11ة:اجملادلذذ" َ بةذذري   َواَجَّ

اذذا هذذ    لس ب ذذرا ة حفذذ  عنذذداناأو اجملذذاذذا هذذو هذذ ا اجمللذذس ، "إةَذا سةيذذَ  َلُكذذَم تَذَفسَّذذُنوا  ة اَلَئَجذذالةسة  "ا ولفذذوا يعذذع إيذذه،
ا  سذند   كذإه ا اجملالس الن أُاران ابلوفسح  يها  سي  رالس العلم كئا هو اروي عم سوادة، واروي عم ابذم عبذا  و 

صذلَّى هللا –كا  بيندث ت احم حوال  النذ    -صلَّى  هللا عليه وسلم–س ال الن  أي رل . يه ا ال عم رالس ال وال
هللا عليذه صذلَّى –يب ى هنا الدعوة بدأا تص  ملرحلة إ  ه  هللا ذ  اموعذار، بذدأ املذنان  ي بلذوا علذى النذ   -عليه وسلم

صذذلَّى هللا عليذذه –اذذرأة بوسذذحتل النذذ  ، لدرجذذة أ  ا-صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم–ت ذذرب اذذم النذذ   ة، بذذدأ النذذا  عذذاي  -وسذذلم
 .-صلَّى هللا عليه وسلم–  إسبال و  ت احم حوال  الن  ف  سضا   خصية ختصها،   -وسلم

 
  أ ض  النا    الصالة

ااذا مفع    هذ ا املرحلذة  يعذع أحيذااًن ينوعذر الذديم، أهذ  العلذم علذيهم إسبذال، علذيهم تذ احم يوصذري ازاي   املرحلذة 
تذندي  -ُ لُذ  الوفسذح- أي دعذوة تفعذ    هذ ا اطُلُذ  ،"إةَذا سةيذَ  َلُكذَم تَذَفسَّذُنوا "الدعوة هللاوا  إى الوفسذح، هنا  دي

 -سذبنا  وتعذاى–يعع إيه الكالم دا  يعع   دعواا بو وم تذدعو إى هللا  .إى حالة ام ال ا اة والضي  والونا ر عنها
  عليهذا، لذو الذدعوة دي مل تسذو ل أ  تسذو ب  اجلديذد وتوفسذح لذه وتذو ر لذه بوكو  سلة   األول وبعد كدا النذا  تُ بةذ 

 ،اسو اعُ أ  توفسح وتووسل وأ  جتذد اكذا  للُئ بةذ  -صلَّى هللا عليه وسلم–دعوة الن   .ينفر اجلديد ويبوعد ،اكا 
 -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم–   رلذذس النذذ  ةاةيذذة دي ميذذا اعنيذذ ، دا املعذذىن األول، إ  ملذذا يكذذو    ان  ساعذذد .لجديذذدل

، -صذلَّى هللا عليذه وسذلم–، كلذه عذاي  ي ذرب اذم النذ  -صذلَّى هللا عليذه وسذلم–وجا  واحد يريد أ  حيضر رلذس النذ  
ُ َلُكمَ  " حناول أ  موفسح له، ْد له اكا ، واجل ا ، ، طب يفسذح هللا لنذا  ذ   يفسذح هللا لنذا   اجمللذس، وال "يَذَفَسحة اَجَّ

عليذذه –، لذذ لك النذذ  -سذذبنامه وتعذذاى–العئذذوم،  ذذوي ب ذذا جذذ ا  ربنذذا  :سذذال  ، وال   العئذذر، وال   الصذذدر  الذذرزق
يذذذارُُكَم َأَليَذذذذُنُكَم َاناكةذذذَب    "سذذذال أ  أ ضذذذلنا، أ ضذذذ  النذذذا    الصذذذالة أليذذذنهم اناكذذذب، اقذذذديل -الصذذذالة والسذذذالم  ة

، اللذ  يوفسذح صذننه األلبذا  "َوةق َاَعاها رج   إى  ُذَرَجذةق   الصَّذف ة َ َسذدَّهااا ام ُ َ َوةق َأَعَظُم َأَجًرا ام ُ  َ ، و الصَّالةة 
 أل يه ويد له جبوارا.
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 ( 12من  8صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (2تفسير سورة المجادلة )
 

 
 جيب أ  مُفسح اجملال لك  جديد

 ل لك هنا ملا مكو    رلس سوا  اجمللس دا بنا  ، زي رلس علذم زي اذا هذو اذروي عذم سوذادة، أو رلذس  يذه  ذغ  
ح له اجملالالبد  . وال، أو دعوةال زي  .أ  تُفسح اجملال أل يك، واحد عاي  ي ف جبوارأ   الصف،  البد أ  تُفسة
، كذذذاموا اليهذذود كذذذاموا دعذذوة انغل ذذذة .للئ بذذذ  اجملذذذال   الذذذدعواا اللذذ  بونعذذذحت أ  تفسذذحالبذذد أ  مذذذوعلم هذذ ا اطُلُذذذ    إذ

  أ ذذالق إ ذذانغل ذذ  علذذى مفسذذهم را ضذذ  أي حذذد، لذذ لك كذذاموا عايعذذ    املدينذذة واذذا كذذاموج هذذ ا الذذدعوة تنوعذذر، 
هذذ ا الذذدعوة البذذد أ  تُبذذىن، أ  تُفسذذح   إذ ذذ .االمغذذالق هذذ  أ ذذالق عنذذد اليهذذود وجذذا ا أيًضذذا بعذذد الكذذالم عذذم اليهذذود

َُ النَّذذاَ   "،وْذذاد هذذ ا الذذدعوة -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم– اجملذذال ملذذم يُ بةذذ ، لذذ لك كذذا  اذذم عالاذذاا اذذوا النذذ  َورََأيَذذ
يذذمة اَجَّة َأ َذَواًجذذا صذذلَّى هللا عليذذه –، مذذدا  ألهذذ  اإلميذذا  معذذم أمذذوم هللارصذذو  علذذى ال ذذرب اذذم النذذ  2النصذذر: "يَذذَدُ ُلوَ   ة دة

أ  يعذارأ سذوا    البنذا  العلئذ  أو  الكذ  يريذد -صذلَّى هللا عليذه وسذلم–، معم الك  يريد أ  ي ذاب اذم النذ  -وسلم
   الب ل والع ا ، سوا  ال وال أو الدعوة أو غري ذلك، لكم إذا جا  اجلديد  ا سنوا له اجملال.

 
 جيب أ  تفسح اجملال أل يك املسلم

و  املكذا   دا ًئا ال ضية ليسُ   املكا ، ال ضية   األمفس، أحيااًن يكو  املكذا  اوسذل وتعذعر بضذي ، وأحيذااًن يكذ 
 يه  ي  وأمُ تععر بسذعة،  ال ضذية   الذنفس أ  تسوعذعر ب يئذة أ يذك جبذوارأ   الصذف، ال ضذية إ  احنذا الصذف 

الصف يسل اجلئيل، والةغور كلها افووحة لكم أحيااًن العي ا  ي يم لنا إ   ال  لو جه هيضذي  علذ   ؛يكو   يه اكا 
أطعذذم  يذذه   ظهذذرا، أو إ  أان بذذالع أطعذذم  يذذه     بذذد إ  أان إيذذه  الذذدعوة،  ذذال  لذذو جذذه هيضذذي  علذذ    العلذذم،  ال

 يذك   الصذف، ويكذو  عنذدأ اذج بذس ليذه  ا سذح اجملذال أل عالسذة، حتسداذه أو إ  ايكذومج بيننذاه اج إ  أانظهرا، 
ح اجملال أل يك، اطُُل  األعلى ام ذلك أ  تبنل عم ام هو أ ض  انك   هذ ا اجملذالإ ذ  َهذاُرو ُ  "،مك تُفسة ُهذَو  َوَأ ة

لكذم أمذُ تعلذم أ   ذال  أ ضذ   ،مُ واسف   اكا    اغر ام اغور املسلئ إ، يعع 34ال ص : "َأَ َصُح اةع ة لةَساانً 
 انك  امُ ت داه مي ا اجملال.        

 
 اعىن كلئة النعوز   اةية الكرمية

ُ َلُكذذَم َ  َأيذَُّهذذا الَّذذ ةيَم يَانُذذوا إةَذا سةيذذَ  َلُكذذَم تَذَفسَّذذُنوا  ة الَ  " ، هنئعذذ  َوإةَذا سةيذذَ  امُعذذُ وا" ۚ َئَجذذالةسة  َاَ َسذذُنوا يَذَفَسذذحة اَجَّ
سذوا  علذم أو غذري ذلذك واأل ذهر أمذه رلذس علذم،  -صلَّى هللا عليه وسذلم–األول اةية دي على سياق دا رلس الن  

يذه زحذام،   حيضذر اجمللذس  يجذد   يج  رج  جديد عذاي -صلَّى هللا عليه وسلم–النا  كامُ بويج  هللاضر رلس الن  
ُ َلُكذَم  تَذَفسَُّنوا "ل ادم، لح  حتار إ  احنا موفس ، أحذد املعذا  أي "َوإةَذا سةيذَ  امُعذُ وا ۚ  ة اَلَئَجالةسة  َاَ َسذُنوا يَذَفَسذحة اَجَّ

النا ذ  الذن تريذد أ  ترتفذل وإذا اموهى اجمللس وطُلةب انكم تنفي  ه ا األواار أي امع وا، أي النعوز  يه ارتفاع، املذرأة 
علذذى زوجهذذا   األ ذذالق،  امعذذ وا أي ارتفعذذوا اذذم علذذى األرض كفذذى جلوًسذذا وسواذذوا إى األعئذذال، سواذذوا إى ال اعذذة، 

 سواوا إى الب ل، إمُ  الص تل يُ العلم البد أ  تُوبةل العلم ابلعئ ،  امع وا.سواوا إى الدعوة، سواوا إى اجلهاد، 
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 ( 12من  9صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (2تفسير سورة المجادلة )
 

 
 لةغورجيب أ  معئ    الدعوة على عيل ا

ُ الَّ ةيَم يَاُنوا اةنُكَم َوالَّ ةيَم ُأوتُوا اَلعةَلمَ  " ، أهذ  العلذم اق ي يذ  هذم الذ يم ي ب ذو  اذا "َوإةَذا سةيَ  امُعُ وا  َامُعُ وا يَذَرَ لة اَجَّ
ُ الَّذذ ةيَم ياَ  "تعلئذذوا،  كئذذا ارتفعذذوم اذذم اجمللذذس وسئذذوم لو ب ذذوا وتل يذذوم العلذذم وطب وئذذوا، ذذنُكَم َوالَّذذ ةيَم ُأوتُذذوا يَذَر َذذلة اَجَّ نُذذوا اة

َا تَذَعَئُلوَ  َ بةري " ۚ اَلعةَلَم َدرََجااق  ُ  ة ة الذدعواا وعذدم وجذود املكذا  للجديذد إ  النذا  التنعذ ، ا اذز أحد أسباب  ،َواَجَّ
 .ليهذا زحذامأ  النا  ال تعئ ، النا  ال ت ب  اا تفع ،  وجد زحام   أااكم، وأااكم  ارغة، جتد اغور  ارغذة، واغذور ع

ه ا سو  الونظيم وسو  الاتيب بسبب إ  احنا بنو ات  على أااكم وماأ أااكم، أو ا  احنا مكوف  ابلسذئاع وال م بذ  
 ؛  كذا    سذندها ا ذال   مذ ول هذ ا اةيذة، أ  الذ ي جذا  اوذحت ًرا اذج اجلديذدإا مفع ، أحد األسذباب الذن وردا و ا

  الفضذذ ، وإ    ان  سذذب ُ جمللذذس ، أهذذ-صذذلى هللا عليذذه وسذذلم-اذذل النذذ   ال ذذد ، أصذذناب بذذدر اللذذ   ذذهدوا بذذدر
 .-صلَّى هللا عليه وسلم–الن  

 جيب ت د  ام حيفظ ال ري    صفوي الصالة
أ  جُيلةذذس األكذذابر جبذذوارا، زي ابلضذذب  كذذدا اللذذ  بي فذذوا  لذذف  -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم– جذذا  أهذذ  البذذدر  ذذحتراد النذذ   

ل ري ،  لو حد سب  ام غري محلة ال ذري  غذري ذلذك، سيذ  أمذه بكذم األحالم والُنهى حفظة ا ااإلاام، املفروض إهنم أولو 
عذذه أهذذ  حفظذذة ال ذذري  وأهذذ  النهذذى لي فذذوا  لذذف اإلاذذام، أل  دا اكذذا  حيوذذا   يذذه اإلاذذام إى هذذ ا الرجذذ   لفذذه،  يُرجة

–د النذ  يريذد أهذ  بذدر جبذوارا، أصذناب بذدر جبذوارا،  سذب  بعذم النذا   ذحترا -صذلَّى هللا عليذه وسذلم–لك الن   ك 
أ  يُ ذيم وجيلذس هذنال  األكذابر،  وجذدوا   صذدورهم  ،"َوإةَذا سةيَ  امُعُ وا" أ  ي يم بعم النا ، -صلَّى هللا عليه وسلم

وتكلم املنا  و ، وسالوا ي يم أصنابه لُيجلةس اا عذدل بيذنكم، وحصذلُ  ونذة، السذبب كذا  كئذا سلذُ  يذه ا ذال، لكذم 
ح أله  الع ذح لألكذابر، معذم ال يُ ذيم الرجذ  اذم رلسذه لذيجلس  يذه، يعذع ةذا اذج أهذ  موعلم إ  اإلمسا  يُفسة لذم، يُفسة

–هو الل  أسااهم على هذ ا الروايذة، أو روي عذم النذ   -صلَّى هللا عليه وسلم–بدر اج ةا الل  أسااوا النا ، الن  
 هو ال ي أسااهم. -صلَّى هللا عليه وسلم

 
 -ىسبنامه وتعا–أه  العلم ير عهم هللا 

ذذذح للجديذذذد، أو أ  اجلديذذذد حيذذذام الكبذذذري،    املعنيذذذ ، اةيذذذة هللاوئذذذ - سذذذبنا  هللا- لذذذ لك مذذذوعلم سذذذوا  إ  ال ذذذد  يُفسة
ذح لذه اجملذال وهذ الل  واملعنيا  اهئا ، أ  و يذرود أسب  وكا  له ابع   االلو ام،   الديم، حيذام الذ ي جذا  جديذد ويُفسة

يسعوا بعضذهم الذبعم،  -ع  وج –أو العاال  لديم هللا  .ح له   املكا اع ، أو يُفسة  كا يعئ    طري وياأ له ا
أو أ  الذذ ي جذذا  جديذذًدا ولسذذه   بدايذذة االلوذذ ام، لسذذه   بدايذذة الذذديم حيذذام أهذذ  العلذذم والفضذذ  ويعذذري ميذذم  ضذذلهم، 

ذذنُكَم َوالَّذذ ةيَم ُأوتُذذوا اَلعةَلذذَم دَ رَ يذَ  " لذذ لك هنذذا، ُ الَّذذ ةيَم يَانُذذوا اة أي أمكذذم إذا سئذذوم اذذم رلسذذكم وتذذركوم هذذ ا  ،"رََجذذااق  َذذلة اَجَّ
ير ذذل درجذذاتكم،  كئذا أمكذذم تذركوم املكذذا  وتوا ذذًعا اذنكم، وتذذركوم هذذ ا  -عذذ  وجذ –اجمللذس لغذذريكم  هذ ا اذذواب أ  هللا 

 ير عكم عندا. -ع  وج –،  ا  لغريكم اق 
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 ( 12من  10صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (2تفسير سورة المجادلة )
 

 ليس ابل رب انه   املكا  يوم ال يااة ال رب ام الن 
والبعذد، ال ضذية   العلذم والو بيذ ،   العلذم والعئذ ، يعذع  -صلَّى هللا عليه وسذلم– رب ام الن   ليسُ ال ضية ابل 

لذذيس هذذ ا هذذو الذذ ي سذذيندد الذذدرجاا    -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم–لذذو اموذذوا بونرصذذوا علذذى ال ذذرب اذذم  ذذخ  النذذ  
صذذلَّى هللا عليذذه –ول كذذا  جبذذوار النذذ  اجلنذذة، اذذج ال ضذذية االسذذااب اجلسذذدي، ال ضذذية ابلعئذذ  والعلذذم، طذذب اذذا ابذذم سذذل

 وسذذد يذذنام أحذذد مل يذذرَ  .هذذو رأ  اذذم ر و  املنذذا     وجيلذذس جبذذوار، وي ذذف جبامبذذه، ويصذذل   لفذذه مث كذذا  اذذاذا -وسذذلم
ال ضذية   إذ .يوم ال يااذة -صلَّى هللا عليه وسلم–أصاًل و يكو  ابل رب ام رلس الن   -صلَّى هللا عليه وسلم–الن  
الدعوة البد أ  يكو   يهذا تَذَفسُّذح  وسذل امل بذ ، دعذوة البذد أ  يكذو   يهذا عئذ ، الذدعوة   يب ى إذ .م والعئ   العل

 الن تكوف  ابلكالم  يها زحام   أااكم و راغ   أااكم، اجلديد حيام ال د ، وال د  ي در اجلديد.
 

 جيب أ  معري سيئة وسُ أه  العلم 
َذذا تَذَعَئلُذذ " ُ  ة سضذذية مفسذذية، إ  اإلمسذذا  البذذد ا  احنذذا مسذذل النذذا  بصذذدوران وابأل ذذالق، ال مسذذل ال ضذذية ، "وَ  َ بةذذري  َواَجَّ

ََْذَواُكَم َصذَدَسًة  " .النا  ابألاوال ُوُم الرَُّسوَل  َذَ د ةُاوا َبَ َ يََدَي  لةذَك َ ذرَي  لَُّكذَم َوَأَطَهذُر  ۚ َ  َأيذَُّها الَّ ةيَم يَاُنوا إةَذا اَنَجيذَ  ۚ ذَٰ
يم "  َإة  ملََّ  صذلَّى هللا  عليذه –اللذ  عذاي  يذرود ينذاج  النذ  ، هنا تعريل عجيب جذًدا 12اجملادلة: جتَةُدوا  َإة َّ اَجََّ َغُفور  رَّحة
البد أ  ي دم صدسة، روئل لسه اسلم ان    افذيج  يذه الغذىن، الف ذر أغلذب النذا ، سضذية إ  كذ  اذرة يذرود  -وسلم

ي ذذدم صذدسة كذا  أاذذر  ذاق، طذب ملذذاذا جذا  هذ ا الوعذذريل  سيذ  بسذبب الوذذ احم  -وسذلمصذذلَّى هللا عليذه –ينذاج  النذ  
ودا أار اهم جًدا، إ  أحيااًن بينصذ  تذ احم علذى أهذ  العلذم،  اإلمسذا  داميًذا اللذ   -صلَّى هللا عليه وسلم–على الن  

 وتذد ل  لذو  تعذري سيئذة وسوذه، بيد ل املال    ذ   بيعذري سيئوذه، يعذع ملذا بذاود تذد ل تذ كرة طبيذب وت عذد وتسذوىن
لكذذم بكذذم أهذذ  العلذذم ال ُوبذذه ميذذم، ي ذذول لذذك اذذج اعذذكلة هذذو االذذه هذذو وراا إيذذه أصذذاًل هذذو يذذرد عليذذا   أي وسذذُ، هذذو 

والعجيب أ  هذ ا اةيذة أتيت سذورة   أول السذورة إاذرأة جذا ا تُنذاسج  .ال حيام األوساا ،املفروض أجيله   أي وسُ
–  سضية  خصية،  وخي  لو اجملوئل كله عئ  كدا   وسُ واحذد، يعذع النذ   -هللا عليه وسلمصلَّى –وهللااور الن  

 ه وأعئاله،  الزم ال ضية هللاوا  إى ترتيب. لم يوفرغ ألعبا -هللا عليه وسلم صلَّى
 

 عم املنان  -صلَّى هللا عليه وسلم–كا  املنا    يعغلوا الن  
، وال تناجيذه إال   أاذر هذام لذيس عنذدأ  يذه -صذلَّى هللا عليذه وسذلم–يئذة وسذُ النذ   جا  هذ ا الوعذريل لوعذري أواًل س

–هللا  ُ ه ا العروط تذ هب للنذ  إذا   .-صلَّى هللا عليه وسلم–علم، لم تسو يل أ  تص  إليه إال ام  الل الن  
ركذ  -وسيذ  أ  املنذا     .-صذلَّى هللا عليذه وسذلم–لكم أمُ توعلم أ  هللاا ظ على وسذُ النذ   .-صلَّى هللا عليه وسلم

أي   لس ال املذنان ،  كذاموا يسذحتلومه ح  ال جي -صلَّى هللا عليه وسلم–املنا    كاموا بيناولوا يعغلوا الن   -اعا 
صذلَّى هللا – يجذ  أهذ  اإلميذا  عذاي يم يسذحتلوا النذ   .ة  أي حاجذ -صلَّى هللا عليذه وسذلم–   ، يروحوا يسحتلوا الن  

عذم  -صذلَّى هللا عليذه وسذلم–املنا   يسحتل، واملنا   الل  وراا يسحتل، وارتب  أسذملة ععذا  يعذغلوا النذ   -عليه وسلم
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وسيذ  النذا  اللذ    صذدسة. صذدسة اذج هيذد ل، إَّنذا املذنام يذد ل املنا   عندا املال ا ي   لئا يو ال لذه اد ذل  .املنان 
 .-صلَّى هللا عليه وسلم–لاتيب وسُ الن   كامُ بوسحتل   األاور الن ليسُ  هئة،  جا ا ه ا اة ا

 
  -صلَّى هللا عليه وسلم–ملاذا كا  جيب ت د  صدسة سب  النجوى ال الن  

ََْذذذَواُكَم َصذذذَدَسةً "  وأيًضذذذا أ  الصذذذدسة  ،، طذذذب وسيذذذ  ملذذذاذا الصذذذدسة  ملذذذا بوبذذذ ل لعذذذ   بوعذذذري سيئوذذذه" َذَ ذذذد ةُاوا بَذذذَ َ يَذذذَدَي 
عبذذذادة، جلوسذذذك بذذذ  يذذذدي أهذذذ  العلذذذم عبذذذادة، ذهابذذذك  -صذذذلَّى هللا عليذذذه وسذذذلم– بوعذذذعرأ أ  هذذذ ا الوسذذذُ اذذذل النذذذ 

دسة لوكذو    جذو اعذ  ن ل على لساهنم  و ذدم هذ ا الصذيأ   -ع  وج –وسنالك أله  العلم ت لب الوو ي  ام هللا 
لإلجابذة الصذنينة،  أ  يو   العلئا  -ع  وج –أمُ ت هب أله  العلم تبنل عم اراد هللا،  وسحتل هللا  .ام اإلميا 

وهذذ ا الصذذدسة الذذن ت ذذوم  ذذا تُذذد لك   حالذذة اذذم اإلميذذا ، أ  ال ضذذية  -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم– حتمذذُ تذذ هب للنذذ  
  أي  -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم–ليسذذُ عبذذل وإمذذك رايذذح ت ضذذ  وسذذُ، وتضذذيل وسذذُ أهذذ  العلذذم، إمذذك تذذ هب للنذذ  

، لصذذري املنذذا   ، اللذذ  كذذا  -صذذلَّى هللا عليذذه وسذذلم–وسذذُ النذذ   الصذذدسة ملعر ذذة سيئذذة  .لكوسذذُ، األاذذر لذذيس كذذ 
سذبنامه –  سضا  ليسذُ هااذة، أيًضذا للذد ول   هذ ا اقالذة اذم االرتبذاط اب   -صلَّى هللا عليه وسلم–بيسحتل الن  

ى هللا عليذذذه صذذذلَّ – كحتمذذذك تذذذرتب  اب  سبذذذ  أ  تصذذذ  للنذذذ   -صذذذلَّى هللا عليذذذه وسذذذلم–سبذذذ  اجللذذذو  اذذذل النذذذ   -وتعذذذاى
لكنها كامُ تعوك  إى هللا، كذا  ال لذب  -صلَّى هللا عليه وسلم–،  ون   اا  علوه املرأة أهنا كامُ هللااور الن  -وسلم

 .-صلَّى هللا عليه وسلم–اوعل  اب ، ليس بعخ  الن  
 

خ  ت د  الصدسة ب  يدي النجوى هو ُحكم سد ُمسة
لةَك َ رَي  لَُّكَم َوَأَطهَ  " أو تن ذ  ال لذب ، إاذا أهنذا تن ذ  الصذف اذم املنذا   ، "َ رَي  لَُّكذَم َوَأَطَهذرُ  "،، ي كيكم الصدسة"ۚ ُر ذَٰ

لةَك َ رَي  لَُّكَم َوَأَطَهُر  " .ام الوعل  ابلدميا ذيم " ۚ ذَٰ َ َغُفور  رَّحة َأَأَ ذَفَ ُوَم  " .سذرلي، داميًذا العذريعة أتيت اب َإة  ملََّ جتَةُدوا  َإة َّ اَجَّ
َََْواُكَم َصَدسَااق أَ  ُ َعلَذَيُكَم" ۚ   تُذَ د ةُاوا َبَ َ يََدَي  –، طاملذا عر وذوا سيئذة وسذُ النذ  13اجملادلذة:  َإةَذ مَلَ تَذَفَعلُذوا َوَاَب اَجَّ

 "، -صذلَّى هللا عليذه وسذلم–عفذا هللا عذنكم وُمسذخ هذ ا الوعذريل، بعذداا عر نذا سيئذة وسذُ النذ   -صلَّى هللا عليه وسذلم
َ َوَرُسذذوَلُه  َذ  َذحَتسةيُئوا الصَّذذاَلَة َويتُذذوا ال ََّكذذاَة  "، العلئذذا  ا ولفذوا إيذذه عالسذذة األاذذر،"ۚ حَتسةيُئوا الصَّذذاَلَة َويتُذذوا ال ََّكذاَة َوَأطةيعُذذوا اَجَّ

َ َوَرُسذذوَلُه     صذذدسة -مصذذلَّى هللا عليذذه وسذذل–تعذذريل حكذذم إمذذك ت ذذدم بذذ  يذذدي ْذذوى النذذ  بعذذد مسذذخ  ،"ۚ َوَأطةيعُذذوا اَجَّ
ذخ هذ ا اقكذم :سذالوا -واال إليذه ابذم عا ذور ال ربي-بعم أه  العلم   ذإ كم أ   . هنذاأ أحكذام مل تُنَسذخ ،إ  إذا ُمسة

ذذَخُ  ذذالص بكذذم الصذذالة    تعو ذذدوا أ  كذذَ  ُحكذذمق ية ذذ  علذذيكم ويت النسذذخ، ععذذا  او ذذولج إيذذه طاملذذا أ  الصذذدسة ُمسة
    طبًعذا أا ذ  الصذلواا علذيهم الفجذر والععذا ،  ي ولذوا كئا  تُنَسخ،  احنا م ول أ  الععا  ا يلة علينذا، أو أ  املنذا

 -عذ  وجذ –وة له اإلمسذا  سذد يُنَسذخ،   ذال   سذإيه  الص يب ذى الفجذر يُنَسذخ، وأ  الععذا  تُنَسذخ، وأ  أي  ذ   ي
َ َوَرُسوَلُه َوَأطةيعُ " ، وال اعة العااة،" حََتسةيُئوا الصَّاَلَة َويتُوا ال ََّكاةَ  "هناأ أحكام اثبوة ال تُنَسخ،   ."ۚ وا اَجَّ

 

 إذا امعغلُ ابل اعة  لم يكو  هناأ وسُ لكةرة األسملة
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َ َوَرُسذوَلُه  "وسد يكو  وهللا أعلى أعلم الغرض ام ر  ،  إمعذغلوا ابل اعذة،  ،"ۚ  حََتسةيُئوا الصَّاَلَة َويتُوا ال ََّكاَة َوَأطةيُعوا اَجَّ
ويذوكلم اعذاا،  -صلَّى هللا عليذه وسذلم–الن  إلمسا  عاي  بس يرود ي عد جنب والتنعغلوا بكةرة املناجاة، أل  أحيااًن ا

 يهذا ان  جديذد، دا أار سد يكو  طيب، لكم   وسُ دعذوة بونوعذر، ودعذوة بوكذرب، ودعذوة بونوذا  للوَذَفسُّذح ودعذوة 
 الزم اإلمسذا  حيذرص علذى  . تسحتل  يها على سضا   خصية، اا ينفعج إ  احنا مضيل أوساا هنال ةودعوة ان  عاي  

أوساا أه  العلم وأه  الفض ، هو الل  حيرص على أوسا م، هو الل  يو ر ميم األوساا وينعذغ  لذيس بكةذرة الكذالم، 
ينعغ  ابل اعة،  إذا امعغ  اإلمسا  ابلصالة، وإيوا  ال كاة، وال اعذة لذم حيوذا  أ  يذ هب إلذيهم إال   الضذروراا،   

   إليها  عاًل.ال ضا  الن حيوا 
 

  الصة اا موعلئه ام ه ا السورة العظيئة
َ َوَرُسوَلُه "  َا تَذَعَئُلوَ " ۚ  حََتسةيُئوا الصَّاَلَة َويتُوا ال ََّكاَة َوَأطةيُعوا اَجَّ ُ َ بةري   ة صذلَّى –، هللا  بري ملذاذا ذهبذُ تسذحتل النذ  َواَجَّ

صذلَّى –جملذرد   ذ  أ  ي ذول جلسذُ اذل النذ   -ى هللا عليذه وسذلم، أل  بعضهم كذا  بيسذحتل النذ  صذلَّ -هللا عليه وسلم
َذا تَذَعَئلُذو َ  "، واحد يرود يسحتل العيخ أان سعدا اعاا واتكلئُ اعاا   ذ ، -هللا  عليه وسلم ُ َ بةذري   ة الحذظ إ   ،"َواَجَّ

  املعذذاعر،    -عذ  وجذ –هللا  اسذم هللا اطبذري تكذرر كةذذريًا   هذ ا السذورة، كئذذا سلنذا هذ ا السذذورة الذن تعلئذك اراسبذذة
أ  جيعلنذا اذم  -ع  وجذ –اطُُل ، اسحتل هللا  االسورة العظيئة الن ت رع  يك ه األسوال،   اجملالس،   الصدور، ه ا 

و اصذذوه، وأ  يسذذوعئلنا   طاعوذذه، أسذذول سذذو  هذذ ا  –عذذ  وجذذ  –أهذذ  املراسبذذة، واذذم أهذذ  ال ذذري  الذذ يم هذذم أهذذ  هللا 
 لكم، سبنامك اللهم ومئدأ أ ذهد أ  ال إلذه إال أمذُ أسذوغفرأ وأتذوب إليذك، والسذالم علذيكم ورمحذة وأسوغفر هللا  
         هللا و بركاته.

 
 

 يف مئد هللا

 وتفضلوا هنا: انود ا ال ري  إى هللا     سسم تفريغ الدرو  اهدوا الدر  للنعر على النُ 
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