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ََسسو َ،هلل،َوعدد احلمدَهلل،َوالصالةَوالسالمَعلىَسيدان
مععدَدوسةَعصععاملرَالوسععلَالشالععا،َشععبكةَال ريععةَعلَ،هلل،َسلسععلةَعلععومَالنععرحو،َاحللنععةَالشاةيععةَ ععو َمععاَةعع  َ َمك ععةَو َ

َالدينة،َوخصاملصَكلَمنهما،َةنو َوابهللَالتوفية 
َكعاوَلع َسعب،َلن ولع ،َومنع  َمعاَ َيكعهَانعانَسعب،َلن ولع ،َعلمناَأو َالنرحوَة  َابلتن التَالع َعرفنااعا،َوانعانَمنع َمعا
َوعلىَكلَ ا َة  َ َمكةَو َالدينةَ َمدةَعي ،َالدةَال َت يدَعهَعشريهَسنة.

َ
َأساسَتصنيفَالسُّومسَعلَمك ي ةَومدةي ة

ةِّي ة،َوكيفَيصن فواَالسوسَمكيَومدين،َيدينَأسجع َمعاَة نعو َالدلماءَهللَصوالتَوجوالتَ َمسألةَالسوسةَممك ِّي ةَأوَممدم
الكيَماَة  َقبعلَاهلجعرة،َع َومنيلَعلي َأوَالسوسَالكيةَايَماَة لت،َأوَ ىتَاآلايتَالكي ةَايَماَة لتَقبلَاهلجرة،َ

َ.والدينَماَة  َعددَاهلجرةَولوَة  َ َمكة
َقولعع َ َعملمععْيككْلَةِّدَْ"َ-تبععاسنَوتدععال-يدععينَمععشالل يععنمككْلَومأمْعمْمععتك َلمككععْلَدِّ ْلععتك ععْوممَأمْكمم َاْليعم عع ِّ اعع اَاآليععةَة لععتَعدععدََ،٣:الاملععدةَ"مم

ةي عة،َلعاهنا؟َزلعاَة لعتَعدعدَ اهلجرة،َولكهَأيه؟َة لتَ َ جةَالوداعَ َعرفة،َوعرفةَمهَضوا يَمكعة،َفهع اَاآليعةَمدم
َاهلجرة.

َكحد َفاصعلَعفلعلَ،هللَكعداَمتَاسعتيدابَمجيعدَحايتَالنعرحو،ََو ةنعدسَوهب اَمتَاستيدابَمجيدَحايتَالنرحو،َيدينَاهلجرة
َةنو َديَ َمك ةَمكي ةَأوَمدةية.

لَْ"َ-تباسنَوتدال-ك لكَقول َ َأموََتمْككمكواَابِّ عِّهنماَ مكمْمتكلَعمْْيمَالن اسِّ َأمْالِّهماَوم َعِّلمٰ تِّ مكركككْلَأموَتعكؤمدُّواَاْزممماانم َيْم ََ عِّو َاَّلل َم "َدمعْد ِّ
هنلعكَالَةنعو َعليهعاَمكي عة،َلعاهنا؟َز لعاَة لعتَعدعدَا اَاآليةَة لعتَمعيفَ َمكعة،َ َجعوكَالكدبعة،َومعدََ،٥٨:النساء

َيفت َمكة.َ-صل ىَ،هللَعلي َوسلل-اهلجرةَوالرسو َ
َ

َفواملدَمدرفةَالكيَوالدين
َعيي َالناسخَوالنسوخَ-

َالدعالْي،َ أو َفاملعدةَمعهَاعع اَفاملعدةَمدرفعةَالكعيَوالعدينَتفيعدانَ َعيع ؟َلعهَكمسععلمْيَعنعدماَةدعركَاع اَ َكتعابَسب 
لنعاَأوَاع اَة لعتَ ََفواملد َعيي َالناسخَوالنسوخ،َزة َعهناَوسدتَاآليتْيَأوَاآليةَأوَاآلايتَ َموضوعَوا عدَوتبعْي َال

الع َالدينة،َوا اَة لتَ َمكة،َواآليتْيَخيصُّواَموضعوعَوا عد،َعهنلاَةسعت يدَأوَةنعو َاآليعةَالع َة لعتَ َالدينعةَاعيَ
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عاَاآليعةَالع َة لعتَ َمكعة،َيبنعىَمدرفعةَختَ كْكملا،َ ىتَلوَاالتنْيَموجَوةس عختَ كْكمل ديهَ َالصحفَيبنعىَاعيَةسِّ
َالناسخَوالنسوخ.

َ
َتدسجَالتشريدَ-

َ.مدرفةَالكيَأيللاَوالدينَتفيدانَ َتدسجَالتشريد
دةيععةَهلععاَةمععامَالتشععريدَّو َاآلايتَالك ي ععةَهلععاَةمععامَ َمدائععةَالدناملععدَواعع اَازشععياء،َواآلايتَالدةيععةَوالسععوسَالَجتععدسُّ

َخاصَابلسياسةَوالتشريداتَوازةممةَائنامليةَواالقتصاديةَوغريَهنلك.
َ

َالشنةَ َا اَالكتابَالد ي َ-
الصعحاعةَالكعرامَ َيبخلعواَعليع َالَوهعدَوالَ عا ََتفيدانَأيللاَمدرفعةَالكعيَوالعدينَ َالشنعةَ َاع اَالكتعابَالد يع ،َأوَ 

معاَةع  َمنع َ َمكعةَومعاَةع  َمنع َ َالدينعة،َومعاَةع  َمنع َصعيفلاَومعاَةع  َمنع َشعتاءل،ََوالَأبي َشيء،َلدسجةَأللَيدلمووَ
كلَا اَيدرفوة َوكاةواَأشمد َاحلِّْرصَعلىَهنلك،َ ىتَالليَة  َ َسف َائبل،َالليَة  َمن َ َاحللعر،َواللعيَةع  َمنع َ

َكلَاحلرصَو َ َالسفر،َ َكلَا اَأوَالصحاعةَالكرامَ رصواَعلي  َيفر ِّطواَ َ رٍكَوا دَمن .يؤكدَلنا
َ

ََ-مهَممي اتَالسوسَالك ي ة 
َفي َضواعطَةنو َةندسَةست يدَهب اَاللواعطَأوَمي اوَيدينَةنو َا اَمك ي،َوا اَمدين.

َ
َكلَسوسةَفيهاَ"كال"َفهيَمكي ةََ-

"َفهعيَمكيعة،َلعاهناَي َكلَسوسةَفيهاَلفع َ"كعال  َسمدْعَويويعفَمهَا اَاللواعطَال َهنكرااَأالَالدلل،َقالواَعو  َكعال  دعين؟
َكاوَهللَت اوك َعلىَالنرحو،َوهلعلَتدامكعلَمعدَالنعرحوَعشعد ةَوعدنعف،َ َكل َمدَأالَمكة،َلي ؟ َكاو َلمعنِّهَ"وزجر،َوا ا كمعال 

ععيمةَِّ لن اصِّ عمععٍةَخماطِّنمععةٍَ*ََ  َْيمنتمعع َِّلمنمْسععفمدلاَابِّ َكماهنِّ ععيمٍة صِّ َكععلَالسععوسَاللععيَفيهععاََََ،١٦،١٥ الدلععة"َانم كععالَفهععيَسععوسَكععال،َقععالواَعو 
َمكية.

َ َسوسةَمرمي َ َممدًّا"مشالل َاْلدم مابِّ َوممنمكدَُّلم كَمِّهم َمماَيعمنكو ك سمنمْكتك،ك  ََ ََت يرَويويف.َ،٧٩ مرميَ"كمال 
دًّا" َ َسميمْكفكركوومَعِّدِّبمادمِتِِّّْلَوميمككوةكوومَعملمْيهِّْلَضِّ كعالَانعاَيويعفَالليَاكل َازصنامَالليَكاةتَ َمكة،َيبنعىَََ،٨٢ مرميَ"كمال 

َوسدع؛َفككل َ"كال"َة لتَ َسوسَمكي ة.َ
َ

؛َ َكعال  عدَالَيوجعد "َديَأو َمعاَههعرتَ َالصعحفَههعرتَ َسعوسةَمعرمي،َمعهَأو َالفاَتعةَ عىتَاع اَالمْوضِّ وكماوَ"كال 
َتمهععرَ َالصععحفَاللععيَ َسععوسةَمعرمي،َ ععنمْكتَك"زوَائع ءَازو َمععهَالصععحفَأغلبعع َمععدين،َأو  َكعال  سم  ََ ععال  َكم َممععاَيعمنكععو ك ،ك

َممدًّا َاْلدم مابِّ َ."وممنمكدَُّلم كَمِّهم
َكالَسكومسَمك ي ة. َفنالواَالسوسَالليَفيها
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َ َالنععرحوَ ََ-يدععينَمععاَةع لتيفَ َالدينععةَيدععين-َعيشعربَفععاعلمهَ"ومععاَة لععتَكععال َ عىتَأو َعدععلَالدلمععاءَينعو  َ و َأتتِّ
ََيدينَالنصفَازو َمهَعندَالفاَتة.ةصف َازعلى"َ

َ
َكلَسوسةَفيهاَسجدةَفهيَمك ي ةََ-

َكععلَالسععوسَاللععيَفيهععاَسععجدات،َ َكععلَسععوسةَفيهععاَسععجدةَفهععيَمك ي ععةَالَمدةيععة، مععهَاللععواعطَأيللععاَالعع َهنكراععاَالدلمععاء،
َسجدةَالتالوةَيدين،َالسوسَالليَفيهاَسجداتَالتالوةَمكي ة.

َ
َخالككلَسوسةَتبدأَحبروكَمن دةَفهيَمكي ةَعداَالبنرةَوح َعمراوَو َالرعدَََ-

َكعلَالسعوسَديَقعالواَمكيعةَسعو،َالبنعرة،َوح َعمعراوَالعص،َا ،َاكلَسوسةَ َأوهلاَ روكَالتهجيَ لعر،َطع ،َطسعل،
َفهماَمدةي تاو،َو َالرعدَخالكَعْيَأالَالدللَالَمك ي ةَأمَمدةية.

َ
َكلَسوسةَفيهاَقصصَلألةبياءَفهيَمك ي ةَماَعداَالبنرةََ-

َكعععاةواَمشعععلَممعععهََزوَعتشب تَقل،َالنيبَ َمكة،َوعتدرَكلَسوسةَفيهاَقصصَلألةبياءَمك ي ة؛ كَالشعععركْيَمصعععريالَلعععو  ّ
َكاوَقبلهل،َماَعداَطبدلاَسوسةَالبنرة.

َ
َكلَسوسةَفيهاَقصةَحدمَوععلي َفهيَمكيةَماَعداَالبنرةََ-

َكلَسوسةَفيهاَقصةَحدمَوععلي َفهيَمك ي ة،َسوسةَالبنرةَأيللا.
َ
َكالمَابلنسبةَللج مليَ كلَسوسةَفيهاَ"ايَأيهاَالناس"،ََوََ- َةَدي.لي َفيهاَ"ايَأيهاَال يهَحمنوا"َفهيَمك ي ة،َولكهَفي 
َ

َ-مهَممي  اتَالسُّومسَالدةي ة 
َكفعوانَ مهَاللواعطَأيللاَاخلاص ةَابلمعدمين،َعننعدسَةدعركَعيهعاَالعدينَوةنعو َديَسعوسةَمدةي عة،َطبدلعاَالكعالمَداَأاعلَالدلعل

اييجعيَيدعد  َسعوسةَمكتوععةَ َالصعحفَمك ي عةَايخل يهعاَمدةي عة،َأوَّتهعدَوخيل يهعاََا اَالسألة،َطال،َالدللَاليومَمعيف
َمدةي ة،َميفَايحصل،َلكهَاننو َكيفَااتل َأالَالدللَوصن فواَا اَالسُّومسَعلَمك يَومدين.

َ
َكلَسوسةَفيهاَ دودَوفرامللَفهيَمدةيةََ-

َكلَسوسةَفيهعاَ عدودَوفعراملل؛َ عد َ َمِّهَضواع  َعو  قع ك،َ عد َسعرقة،َ عدَقتعل،َديَكلهعا،َأةصعبةَمواسيعا،َمعاَالمدمينِّ
ةي ة. َايَديَفراملل،َديَسكومسَممدم

َ
َكلَسوسةَفيهاَعِّهْنوَابئهادَفهيَمدةيةََ-
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كلَسوسةَفيهاَعِّهْنوَابئهادَسوسةَمدةية،َّو َمفييفَجهادَشكرِّعَجهعادَسعيفَيدعين،َجهعادَالسعيفَ َيكشعرمعَ َمكعةَعمنعاَ
َفهيَمدةي ة.شكرِّعَ َالدينة،َيبنىَكلَ َسوسةَفيهاَعِّهْنوَابئهادَزمي َسوسةَاحلجَمشالل

َ
َكلَسوسةَفيهاَهنِّْكرَللمنافنْيَفهيَمدةي ةََ-

َمكةَماكاةيفَفيهاَمنافنوو،َالنافنووَكاةواَموجعوديهَ َالدينعةَّوَ كلَسوسةَفيهاَهنِّْكرَللمنافنْيَفهيَمدةي ةَّو َفدالل
َككْفرَصري ،َأماَالتع لمعوَُّ َكاوَفيها َكعاوَموجعودَ َالدينعة؛َّوَععدأتَشعوكةَاّسعالمَتنعو،،َوالنعافةَداَعيبنعىَمك ة وَعنعى

َ"ماشيَمدَعي ؟َمدَاؤالءَواؤالء،َيدينَميسكَالدصاَمهَالنصعفَكمعاَينولعوو،َ َعِّلمٰ ءَِّومالم عؤكالم َاٰم َعِّلمٰ َالم عِّْيمَعمعْْيمَهنٰملِّعكم عْع م مُّ م
ءََِّ  َكاوَ َعيَ،١٤٣ النساءَ"اٰمؤكالم َ ؟َ َالدينة.فالكالمَدا

َ
ةي ةَعل  َ-تننسلَسكومسَالنرحوَمهَ ياَكولاَمك ي ةَأوَممدم

َكعداَ َازو َ َكععامَحيعة حيععةَفهعل َدو َعيع ؟َمدةيععة،َطبدلعاَفيعع ١١ََعنعديَسعوسةَالدنكبععوت؛َسعوسةَالدنكبعوتَمك ي ععةَوفيهعا
َهاَشيءَمك يَوشيءَمدين.سكومسَمك ي ةَابت فاقَوسوسَمدةي ةَابتفاق،َابتفاقَعْيَأالَالدللَيدين،َوسوسَفي

ث ِّر.َالسوسَالك ي ةَابتفاقَ- َيدىنَكلهاَمك ي ة َالكد 
َكلها َ- َح َعمراو.َالسوسَالدةية
ععاَمك ي ععةَماعععدا ََسكععومسَمكيععةَفيهععاَشععيءَمععدين َ- ععرمةمَاْلبمْحععرَِّعِّهْنَ"سععوسةَازعععراكَف ل  اةمععْتَ ماضِّ َكم َاْلنمْريمععةَِّال عع ِّ وماْسععأمهْلكْلَعمععهِّ

َ يتمالككلَْيعمْددكوومَ ِّ َعِّهْنَأتمْتِّيهِّْلَ ِّ َ.١٦٣ ازعراك"ََالس ْبتِّ
َأكْمنِّي تِّعع َِّ"َالسععوسَالدةيععةَسععوسةَاحلمععج َماعععدا َ- َأمْلنمععىَالش ععْي ماوكَ ِّ َعِّهنماَعممععىن ٰ ٍ َعِّال  َةمععيبِّ ععهَس سكععوٍ َومالم َمِّ ععهَقعمْبلِّععكم ععْلنماَمِّ َ"ومممععاَأمْسسم

َ.٥٥ احلج"َيعمْوٍمَعمنِّيلٍََعم مابَك"َ-تباسنَوتدال-علَقعمْول ََ،٥٢ احلج
َ

َ-خواصَالمك يَوالمدمين 
َكلعع َقعرحو،َوكلعع َمععهَعنععدَ اَةتدعركَعلععىَخععواصَالمك عيَوالععدين،َمععدَعو  خعواصَالمك ععيَوالععدينَعنعىَايَعخواةنععاَمهمععةَجععدًّ

َ،هلل،َع َداَامتازَإبي ؟َالنرحوَالمك يَامتازَإبي ؟َوالنرحوَالدينَامتازَإبي ؟
َ

َقبلَة و َالتشريداتَالنرحوَالمك يَ- َيهتل َابلتو يدَأو الل
َفي أكمملَوشدوبَوجمتمداتََتتاجَتن   َالنعرحوَالمك عيََ النرحوَالمك يَامتازَحباجةَعجيبة،َّو َلاَتيجيَتن  ل َجتدَاوَفدالل

َكعع و َعصععرَالتن يععلَعععدأَمععهَجديععد،َتبععدأَيدععينَفيعع َ ،َوعدععديهَتنعع   َعليهععاَالنععرحوَالععدين، أولععوايت،َفيعع َجمتمععدَعليهععاَأو الل
عاوزَت ب ةَفي ،َطمب ةَالمك يَازو ،َانسَ َشركيات،َاتيجيَتكل مهعلَععهَاحلعدود؟َاكعل َ َشعركياتَخعر جهلَازو َمعهَ

َالشركيات.
َكدا َ َ"زمي َماَالرسو َقا َلسيدانَمداهن اَسسعو ك وأو ََّم عدل َ،هللَك َماَتدعوالَعلي َشعهادةمَأْوَالَعلع مَعال  ،هللِّ،َفع ْوَفليكهَأو  ك

َ.صحح َاعهَتيميةالَأطاعواَلكَع لكَفأعلِّْمهل.."َ
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َيدينَانسَالَعتصليَوعندااَشركي اتَاتيجيَتنو َل َ دود؟َال،َاعدأَمدااَهب اَالمك ي.
َ

َكعلَاللعيَموجعودَعنعدالَمعهَ الكيَمحلَمحلةَشدواءَعلىَالشركْيَوعلعىَعنيعدِتلَالوثني عةَاللعيَموجعودةَعنعدال،َوفن عد
َعناملعدَفاسعدة َهلعلَأوَاآلهلعةَالرتب ععةَهبعا..َزمي َاآلهلعةَعرضعع َاللعيَالنعاسَمرتب ععةَهبعاَاليعومَةفعع َالكعالم،َينععو َسب  ،َوعععْي 
َ"الدِّ  ةَمشالل َ ابل ْلكنكعواَهنكابم َاَّلل َِّلمعهَخيم عِّو َال  ِّيهمَتمْدعكوومَمِّهَدكووِّ َممشمٌلَفماْستممِّدكواَلم كََ  َضكرِّبم اَالن اسك َأميعُّهم ومعِّوَوملمعوَِّاْجتَمايم ممدكعواَلمع كََو

َوماْلممْ لكوبَك َال  الِّ،ك ضمدكفم ْن كََ  َيمْستمننِّ كواكَمِّ نلاَال  َشميعْ بك هكلكَال ُّابم َ.٧٣ احلجَ"يمْسلكبعْ
َ-صععل ىَ،هللَعليعع َوسععلل-ةفعع َالكععالمَتن  لعع َالنهععاسدا،َانسَمتدملنععةَأبوليععاء،َومتدملنععةَأبضععر ة،َومتدلنععةَ  َعيععتَالنععيبَ

َتن  َمداالَةف َالن و .تدر فهلَةف َالكالم،ََو
َةبدأَع َعهناَأسدانَعصال لا.َداَزمي َماَعدأَالنرحوَ َممك ةَابلدالجداَعشاوَتدركَع َخصاملصَالمك يَعيداجلَعي ؟ََ
َ

َالنرحوَالمك يَيدفدَاّةساوَللتع فمكُّرَوالت أممُّلَ َةفس َوالكووَمِّهَ ول َ-
َ-سبحاة َوتدعال-نمرواَ واليهل،َوينمرواَ َأةفسهل،َويشوفواَحايتَ،هللَك لكَالنرحوَالمك يَأسشدَالشركْيَعلَأْوَي

َوينتندواَعيها.َ
ععهَمععر ةَسعنععاَ َ َسععوسةَالنمععلَجتمِّععدَأكععبَمِّ ععاَمععشالل َ"أمعِّلمععٰعٌ َم ععدمَالل ععع َِّ"َ.٦٠ النمععلَ"أمعِّلمععٰعٌ َم ععدمَالل ععع َِّ"ينععو  ََ-سععبحاة َوتدععال-لمم 

َائواب َال،َمفييفَعل َمدَ،هلل،َفالزمَع ناَةفك ر.َ،٦٢النمل َ"ع َِّأمعِّلمٰعٌ َم دمَاللَ "َ،٦١ النمل
َفداَأسلوبَالنرحوَالمك ي.

َ
َالنرحوَالمك يَامتازَابلتخليةَوالتحليةَ-

عععهَالدعععاداتَالنبيحعععة،َانسَعتنعععدَأوالداعععاَ عععيَأيللعععاَسعععلكَمعععدَالشعععركْيَممْسعععلكَعجيععع،،َعو َخعععر جهلَممِّ عععاَاكعععْلَفيععع َمِّ المك 
َكل ،َفبدأَالنرحوَالمك يَيداجلَمشلَاع ا،َيدعينَيليعةَوَتليعة،َخيل عيهلَزمي َمعاَ ل عيََوعيشرعواَمخوس، واالعتداء،َوالكالمَدا

َالدواجهَكداَة ل دَمنهاَالدملَوةسي،َاللحل،َخيل يهلَمهَالصفاتَالردينة،َوحيل يهلَابلصفاتَاّي ؟َاحلسنة.
ْرنَ َممك ة. َكاوَمدَأالَالش ِّ َكلَدا

َ
َاجملتمدَالسللالنرحوَالَ- َدينَامتازَعوجودَدقاملةَالتشريدَوتفاصيلَاز كامَوكلَماَخيص 

النرحوَالمدمينَعنىَامتازَإبي ؟َأوَعي َالليَ َالنرحوَالدين؟َدقاملةَالتشريدَوالتفاصيل؛َتفاصيلَاز كام،َقواةْيَمدةي عة،َ
َكلَاحلاجاتَديَموجود َةَ َالنرحوَالدين.جناملية،َ رعية،َسياسية،َاجتماعية،َمِّال ة،َمهه،

َكعلَمعاَخيص ع َالنععرحوَجعاءَعع ،َالال عةَموجعودة،َوالنمعامَاحلععر َ انعاَعنعىَفيع َجمتمعد،َطالعاَفيع َجمتمععدَيبنعىَاجملتمعدَالزم
َكلَاحلاجاتَديَموجودةَ َالنرحوَالدين. ْلل،َوالداادات،َوالبيوع،َوالشراء،َوالديوو، َموجود،َوالس ِّ

َ
َطرينةَالتدامكلَمدَأصحابَالدايانتَازخر،النرحوَالدينَامتازَعوجودََ-

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


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

 ( 13من  6صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  المكي والمدني
 

كماوَالنرحوَالدينَةع  َ ََّعيطَ واليع َيهعود،َيبنعىَالزمَيتدامعلَمعدَاليهعودَعز اي،َشعوكَيتدامعلَمعدَاليهعودَعزاي،َداَ
،َميتازَع َالنعرحوَالعدين.َيبنعىَعرضع َعلعدَفيهعاَدايانتَأخعر،َيبنعىَعرضع َالزمَتشعوكَالنعرحوَالعدينَاتدامعلَمدعاالَعز اي

َمدَاليهودَوالنصاس،َاتداملَمداالَعز اي.
َ

َالنرحوَالدينَامتازَابلتفصيلَ َ ْيَامتازَالك يَابّّازَ-
َواعوَ النرحوَالدينَعرض َعيمتازَعة  َعيفص ل،َالنرحوَالمك يَمكْوجم ؛َّو َيدينَازمراضََّعددةَومفعييفَجمتمعدَمسعللَأصعالل

َرج َمماَاوَفي ،َفتجداَعنداَاختصاسَوعّاز.يدينَعيلربَ َاجملتمدَالشرن،َعيحاو َخي
َ

َا اَابلنسبةَللمكيَوالدينَوخصاملصَكلَمنهما.َََ
َ

َوقفاتَمدَمجمْدَالنرحو
يننلناَاحلدياَعددَهنلكَعلَمجمْدَالنرحوَعنى،َطبدلاَسواءَممك يَأوَمدينَالزمَعنىَيتجمدَالنرحو،َزةع َ َالنهايعةَقعرحو،َ

َكيععفَمجكِّععدَاعع اََاللععيَةعع  َ َمكععةَاععوَقععرحو،َواللععي ععدَاعع اَالنععرحو، مم ّك ةعع  َ َالدينععةَاععوَقععرحو،َفععالَعكععد َعنععىَعو َعيعع َ
َعلىَا اَازمةَ َمسألةَائمد.َ-سبحاة َوتدال-النرحو؟َوكيفَوصلَلناَا اَالنرحو؟َوفْللَ،هللَ

َ
َقبلَأوَّمدَالبشرَالنرحوَمجد َ،هللَ َاللوحَاحملفوظَ-

َكعاوَةع و َعلَاللعوحَاحملفعوظ،َيدعينَاللعوحَاحملفعوظَأسجدَعيكلَعنىَ َمسألةَائمْمدَد ي،َا ناَقكلناَعو َأو َة و َللنعرحو
َ َاللوحَاحملفوظ. َيدينَعي ؟َيدينَاوَجمموعَأصالل

َوالن و َالشاينَ َعيتَالد ة،َيدينَاوَجمموعَ َعيتَالد  ة.
َالد ةَ َاوَمكتوبَ َاللعوحَاحملفعوظَقبعلَكتب َ َاللوحَاحملََ-سبحاة َوتدال-يدينَقبلَالبشرَماَيكتبواَسب  فوظ،َأصالل

َماَيككتم،َعيدَالبشر،َوقبلَماَين  َعلَازسضَاوَمكتوبَ َاللوحَاحملفوظ،َفمجموع،َمكتوبَوجمموع.
َ
َمثَ َالس ردَالنرحو..َ َالصدسَأوَ مجمََْ- َالل

َفنيجيَعنىَئمْمدَالنرحو،َمجدَالنرحوَفي َمدنيْيَمهم ْيَالزمَةدرفهل 
َوائمدَالشاين َمجدَالس ر.َ-َ.ََََََازو  َمجدَالصدسَائمدَ-

يدعينَةعوعَمجعدَ َالصعدس،َومجعدَ َالسع ر،َومجعدَالصعدسَأاعل َمعهَمجعدَالس عْ ر،َ دعىن َالسع رَداَمشعلَاع اَالكتعاب،ََ
َك لكَالنرحو،َا اَائمدَ َالس رَازال َمن َائمدَ َالصدس،َّو َاوَداَازصل. َكالمَمكتوبَس وس،

انسععم يَداَاننععو َائمْمععدَازو َللنععرحو،َمجععدَفععْي؟َ َالصععدس،َمععيفَ َالسعع ر،َليعع ؟َالنععيبَأكم ععي،َوازمععةَاللععيَولعع لكَ
َوصععدبةَواندسة،َوالععوادَعتاعتهععاَمععيفَموجععودةَالَوسقَوالَأ بععاسَوالََ جععاءَعليهععاَأكم ععةَأكم ي ععة،َفالسعع وسَمععيفَموجععودةَأصععالل

َمسعتدد ة َعتحعويَأشعداسَوعتحعويَأةسعاب،َكالمَمهَداَميفَموجعود،َلكعهَالصعدوسَأصعالل ،َعنعدااَاسعتددادَزلعاَأصعالل
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ععهَأو َممععر ةَيسععمدوااَحيفمواععا،َوحيفمععواَأةسععاب،َفهنععاَالص ععْدسَمكْسععتمدِّد ،َاععوَعبععاسةَعععهَ الدععربَكععاةواَحيفمععواَأشععداسَومِّ
َكلها،َفائمْمدَازو َمجدَ َالص ْدس. َالكتبة

َ
َمجدَالنرحوَ َالصدس َأو الل

ََصمْدسَالنيبَصل ىَ،هللَعلي َوسللدَالنرحوَ مجمََْ-
َأو َصمْدسَصمْدسَمْي؟َ

َعِّع َِّالعرُّوحكَاْزممِّعْيَك"َ-عليع َالصعالةَوالسعالم-صمْدسَالرسو َ ْعدََ،١٩٤،١٩٣ الشعدراءَ"عملمعٰىَقعمْلبِّعكَمَ*َةعمع م م يبينعىَأو َمجم
َاجتمدَفْي؟َاجتمدَ َصدسَالنيب.

ْمدَعو َ اجةَتفلتَمن ،َحيةَتسنط،َأوَ ىتَج ءَمعهَحيعةَيسعنطَكاوَخايفَ َا اَائَمََ-علي َالصالةَوالسالم-النيبَ
اوَعيلخ َ َقلب َوعيسمدَمن َالنرحوَكاوَالرسعو َحيعر نَلسعاة َمعدَجربيعلََ-علي َالصالةَوالسالم-من ،َفكاوَجربيلَ

ََتكمعر ِّْنَعِّع َِّ"أةع   ََ-سعبحاة َوتدعال-؛َخوفلاَمهَعة َينسىَ اجة،َفاهللَ-عليهماَالصالةَوالسالم- َلِّتعمْدجمعلمَعِّع ََِّالم َلِّسمعاةمكم
نمععاَمجمْدمعع َكَ* َكععلَشععيء،ََ،١٧،١٦النيامععة َ"عِّو َعملميعْ نمععاَمجمْدمعع كَومقعكْرحةمعع َك"فععْي؟َ َصععدسنَقبععل ،َوانخليععكَكمععاوَتنععرأاَ"عِّو َعملميعْ

اكَفمات بِّْدَقعكْرحةم َك"أ سهَقراءة،َ َكمعاو،َمثَ،١٨ النيامةَ"فم ِّهنماَقعمرمْأانم نمعاَ"عو َعلينعاَعيع ؟ََوكماوَعي َواندر فعكَتفسعريا عِّو َعملميعْ مثكَ 
َ.١٩ النيامة"َععميماةم َك
َ

 ريصَككل َاحلِّْرص،َاللعيَعيجيلع َينعومَعع َابلليعل،َيصعليَعع َابلليعلَويع اكرا،ََ-صل ىَ،هللَعلي َوسلل-ول لكَكاوَالنيبَ
َ َعشريهَسوسة،َييجيَسملاوَالليَاوَمعهَسملعاوَلرملعاوَمعشالل مدعاانَعشعريهَسعوسةَمعهَويراجد ،َوالسنةَديَة  َمشالل

معدَالنعيبَكعلَليلعةَيراجعدَمدعااَاللعيَةع  ،َيراجدع َمدعاا،ََ-علي َالصعالةَوالسعالم-النرحو،َ َسملاوَا اَييجيَجربيلَ
الرسو َينرأَعلىَجربيل،َوجربيلَينرأَعلي َويراجدواَمدَعدل،َالليَتكنسمخَتالوت َخالصَيسنطَمِّعهَالعتالوة،َيدعينَفيع َ

خمتَتالوِتاَخال َككل َسنةَيراجدَمدَجربيلَالليَة  َ عىتَاةتهعىَحيةَةكسِّ صَيبنىَماَتننرييف،َوينرأَغريااَيدين،َالكهِّل َعو 
َ.-صل ىَ،هللَعلي َوسلل-أجل َ

َ
َكعععاوَ"َينعععو  َ-صعععل ىَ،هللَعليععع َوسعععلل-تنعععو  َادنعععاَسسعععو َ،هللََ-سضعععيَ،هللَعنهمعععا-ععععهَعاملشعععةَوفاطمعععةَ عمو َجربيعععلم

َكل َسمنمٍةَمَر َالنرحوم َالداممَمرتْيَِّيداسضكينِّ -أي َععام؟َالدعامَاللعيَتكعو َفيع َسسعو َ،هللََصحح َازلبعاين،"َ..ةل،َوعة  كَعاسضمينِّ
عاسضع َمعرتْي،َيدعينَعيع َعاسضع ؟َيدعينَساجعدََ-عليع َالصعالةَوالسعالم-،َاللعيَتكعو َفيع َالرسعو َ-صل ىَ،هللَعليع َوسعلل
َكعالمَالرسعو ،َيدينَأانَشعايفَكعداَ"والَأسااك.."،مدااَالنرحوَمر تْي،َ َأجلِّعي"، َ لعرم أانَ اسع َعو َأجلعيََ"،والَأسااكَعال 

-لي ؟َّو َجربيلَساجعدَمدعاايَالنعرحوَمعر تْيَععي  م هَعلعىَاللعيَةع  َو َةفع َالوقعتَيؤك عدَاللعيَمعدَسسعو َ،هللََ،اقبب
َ.-صل ىَ،هللَعلي َوسلل

َ
َدَالنرحوَ َصدوسَالصحاعةَسضواوَ،هللَعليهلمجمََْ-
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َكلع َعلعىَاحلِّْفع ،َيدعينَقبعلَمعاَيهعاجرَعدعاَمصعد،َععهَالرسو َكاوَعي تداملَعنف َازسلوبَداَمعدَالصعحاعة،َالبكيع 
والَالنرحو،َوأسسلَمداهنَعهَجبلَعلَمكةَعدعدَاهلجعرةَقبلَاهلجرةَيدل مواَالسلمْيَوينرَ َعمريَواعهَأمَمكتومَعلَالدينة

َللتحفي َواّقراء.
َ

اَااجرَدمفعمدم َالنيبَعلَسمجكٍلَمن اَيعكدمل ِّمك َالنرحو،َوكاوَيكْسعممدَلسعجدَسسعو َ،هللَ"كاوَالرجلَعهنعهَالصامتَينو  َعبادةَ
َ.ضمج ةَعتالوةَالنرحو"

َكل َعلىَاحلِّْفع ،َاللعيَاعوَائمْمعدَ َالص عْدس،َالبكيع َََالنصود أانَأبهنكرَلكلَاحلاجاتَديَلي ؟َعشاوَةدركَعو َالبكي 
عليعع ََ-ددَعم ععا َي يععد،َعععددَاحلكف ععاظ،َلدسجععةَعو َ َعنععرَمدوةععةَسععري ةَ َ يععاةَالنععيبكلعع َعلععىَائمْمععدَ َالص ععْدس،َوالدعع

تكسمم ىَعبنرَمدوةة،َميوتَفيهاَع َالسري ةَديَسبدْيَ اف َللنرحوَالكعرمي،َيدعينَالدعددَعي يعدَويكعبََ-الصالةَوالسالم
َكل َعلىَاحلِّْف . َيومَعددَيوم،َفكاوَالبكي 

َ؟َائمْمدَازو َالليَاوَمجمْدَالص ْدسَميفَالس ْ ر.َمجمْدَالس ْ رَعنىَاندرف .داَاا َائمْمدَاّي 
َ

ينععو  ََ-سضععيَ،هللَعنهمععا-ولعع لكَ ععىتَعععهَعبععدَ،هللَعععهَعمععرَقععا  َ"مجدععتَالنععرحوَفنرأتكعع .."،َعبععدَ،هللَعععهَعمععرَأاععوَ
َكلَالليَة  َ افم ،َ"..َفنرأتَع َ َليلة.."َي َالنرحو.."،َيدينَ فمت ، َكعلَليلعةَينعرأَ"مجدتك َكعلَليلعةَينعرأَعع ، نومَع 

َكلَالنرحو،َ"..َفبلغَالنيب.."،َيدينَالليَأانَعدملع َعلعغَالنعيبَ ،َفنعا َلع  َ"اقعرأاَ َشعهر"َ-الصعالةَوالسعالمَعليع -ع ،
َكععداَمععيفَ َكععلَليلععة،َعدععد َكععلَليلععة، َكععلَليلععة، َثالثععةَأشععهر،َسععنة،َينععراا عشععاوَينععدسَيواصععلَيدععين،َّو َاععوَاينععومَمععشالل

َقا  َ"اقرأاَ َشهر".َ-صل ىَ،هللَعلي َوسلل-يواصل،َفالرسو ََايندس
َ

َكبعععريَ-عليععع َالصعععالةَوالسعععالم-نعععواَمعععهَالرسعععو َعلعععغَطبدلعععاَععععددَالععع يهَتلَ  عليععع َالصعععالةَ-،َوعدعععدَوفعععاةَالرسعععو َععععدد
َكل َعي َايَعخواةنا؟َمجمْدَ َالصَ ََ-والسالم ََََْدس.كاةواَحالكَمكؤمل فمةَ افِّمْيَللنرحوَالكرمي،َداَاا 

َ
 الس ردَمجمََْاثةيلا
َزمهَسسو َ،هللَصلىَ،هللَعلي َوسللَائمْمدأو الل َََ-

ْععدَالسعع رَعنععىَاللععيَاععوَالكتاعععة،َالكشمععك ِّككووَومرضععىَالنلععوبَممكععهَي دنععواَوينععو َلععكَعة عع َاتكتعع،َعدععدَمععوتَالنععيبَ مجم
َكل َواَتط َ اجاتَواتشعا َ اجعات،َوالكعالمَدا،َال،َزمي َمعاَاج معدَ َالص عْدسَاجمعدَ َالس عْ رَوالرسعو َوالكالمَدا

َيعكْرزمق،َوماَزا َعلىَقعمْيدَاحلياة،َوَتتَادَوعصعرَالنعيب ََ-صل ىَ،هللَعلي َوسلل- الشعيءََ-صعل ىَ،هللَعليع َوسعلل- مي 
َلَ-علي َالصالةَوالسالم-الليَاةكت،،َالرسو َماكاةيفَعيكت،،َالرسو َ َككت اابل َكاوَاي  ا َكاوَيكت،،َعمن  َلو ي.ما

،َوأابوَعععهَ-سضععيَ،هللَعنعع -اخللفععاءَازسعدععة؛َأعععوَعكععر،َوعمععر،َوعشمععاو،َوعلععي ،َومداويععةََككت ععابَالععو يَكتععري،َمععنهل 
َ.سديد،َوخالدَعهَالوليد،َوأك م َعهَكد،،َوزيدَعهَاثعت،َواثعتَعهَقي 
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عع عع الَيكتبععواََ-عليعع َالصععالةَوالسععالم-دو َككت ععابَومْ ععي،َالرسععو ََلَ كك َكععاوَعيكتعع،َالرسععو َأي ََ.كععاوَاي  ععد  عليعع َ- م
دَالع يَضعكاوَعيستدعي َيكت،،َعهناَةع  َعليع َشعيءَدمعمعاَممعهَيكتع،َوينعو َهلعل َاكتبعواَاع اَ َالَوََ-الصالةَوالسالم

َك ا،َاكتبواَالسوسةَديَ َالكاوَالفالين،َاكتبواَاآليةَديَ َالكاوَالفالين. َيك كمرَفي 
َعليعع َِّاآلايتَكععاوَسسعع" َ-سضععيَ،هللَعنهمععا-عععهَاعععهَعبععاسَ عليعع َِّوسععل لمَمم ععاََياَعليعع َِّال  مععاوكَتنعع  ك َاَّلل َِّصععل ىَاَّلل َك و م

َفينو َك َمهَكاوَيمْكت،ك َالدددِّ،َفيدعوَعدلم ممكهَيكووَصحا َمسافر،َصعحا َ َسعري ة،ََوَ رَّالتيسَ عدلََ..":هنواتِّ
َفينعو ك َضعدواَف"اعاتوا،ََ،فعالوَ؟شيء،َالهعلَمعْيَعيكتع،َموجعودَصحا َ َعمل،َأيَ  َمعهَكعاوَيمْكتع،ك -يعدعوَعدعلم

َكع اَومكمع ا"ََ-يدينَاكتبوا َفيها َكع اَ َالَ.ن َاععهَ جعرَالدسعنالين س عاؤالءَِّ َالسُّوسةَِّال  َي كرك وضعدَالع يَيكع كمرَفيع 
َوك ا.

َ
علْيعع َِّوسععلَ "عععهَزيععدَعععهَاثعععتَقععا  ََو َ،هللَِّصععل ىَ،هللَك َالنععرحومَمععككن ععاَعِّنععدمَسسععو ِّ يدععينََ،صععحح َازلبععاينَ"همَالرقععاعَِّلمَةؤل ِّععفك

َكنعاَعنعدَسسعو َ،هللََّ جمد كعاةو َعياخعدواََاوَالكتعوبَداَممهَاحلاجاتَالليَمكتوعة،َالشاادَمهَاحلدياَانعاَعيع ؟
َكاةواَعيس َ.،َاوََيمرالَابلكتاعةَع -صل ىَ،هللَعلي َوسلل-بواَعندَالنيبَيعيوِتل،َالكتوبَدا

َ
َك انو َل َ  َ يَ؟هاَفْييَل َ طي،َةكتبهاَفْي؟َيدينَاآليةَد َ.هاَضدهاَ َالكاوَال يَيك كمرَفي 

َ، ،َقصععةَمععرميَمععشالل ععْرقِّيًّا"يدععينَالنصععةَالفالةيععةَمععشالل َشم ععاانل ععاَممكم ععْهَأمْالِّهم ععَ،١٦ مععرميَ"اةتعمبمعع مْتَمِّ  َعدععدااَوخلصععتَالنصععة،َجِّ
َكععاوَيععدهلَ َطَ واهنكععرَ َالكتععابَكعع ا،َيبنععىَ كعع َكععاوَاديَعدععدَدي، َكععدا يَابلنععاَمععهَ،َاآلايت،َ ل ععلنععرحوَمرت ععل،َعلشععاو

مفععييفَحيععةَقبععلَحيععة،َوالَحيععةَعينهععاَوعععْيَأختهععاََ،ديَانععاَالرسععو َاععوَاللععيَقايععلَ ععطَ َوَ ،َاآلايت،َّالسععألةَدي،َمرت عع
عََ،أوَديَعدعدَديَ،ديَمكعاوَديَو عطَ َ،التعأليفَدا،َال،َاوَاللعيَمرت عَ..فراغَأو صعل ىَ،هللَ-هَأمعرَالنعيبَكعاوَاع اَمِّ

َ.-علي َوسلل
 َعالَوالنرحوَجمموعَ َصعدسا،َو َصعدسَمنعاتَععلَأكلعوكَسعَ َةَملَْتَو َيعَم َميمَكَ-صل ىَ،هللَعلي َوسلل-يبنىَكداَالرسو َ

َ.،َمكتوب-صل ىَ،هللَعلي َوسلل-ومكتوبَعندَالنيبََ،مهَأصحاع 
َ
َكل َابحلَِّب َلي ؟َزايدةَ َالتوثية،َمدَأوَ ،َكاوَعيكتطَم َىمكتعوب،َمكتعوبَعنعَضع  َعع َعَرْفعالتدويلَوالبكي َواالاتمام

َ.-علي َالصالةَوالسالم-عندَالنيبَ
ل،َعلعىَالدمعام،َيكتبعواَعلعىَالدكسكع،،َالدكسكع،َديَاللعيَاعيَائريعدةَالن دعةَالدريلعةَمَْر،َعلىَعَمعيكتبواَعلىَماَتيسَ 

ممكعهَيكتع،َعليع ،َداَمعيفَضعحلَكعمهَائريد،َيكتبواَعلىَاللخاك،َاللخاكَيدينَعي ؟َاحلجعاسةَالرقينعة،َ جعرَسقيعةََ
شعيءََأيَ َ،هو َطبدلعاَحلعلَوالَغعرياَينومعواَيكتبعواَعليع ،َعلعىَائلعديعلاعلىَازكتاكَعتاعَائما َأوَالبنعر،َالكتعفَمع

َكاةواَيكتبواَعلي متيسَ  َ.ر
َمرت ععَ-وسععللصععل ىَ،هللَعليعع َ-واَعنععدَالنععيبَواَفععْي؟َحي  ععوحي  عع ،َاآلايت،َمرتعع،َاآلايتَيدععينَعيعع ؟َسععوسةَالنحععلَمععشالل

ََ "دروفة،َم لكواك َتمْسعتعمْدجِّ َاَّلل َِّفمعالم َعلعىَق دعةَمعهََخلصعتَمكتوععةَفعْيَ،١ النحعلَ"أمتمٰىَأمْمعرك سعوسةَالنحعلَديَمكتوععةَمعشالل
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َكل َااع َسعوسةَالنحعل،َفعْيَدا؟َ َعيعتَمَْائلد،َومكتوبَج ءَمنهاَعلىَالدَم ل،َوج ءَمنهاَعلىَ جاسة،َ َاجملموعَدا
َ.-صل ىَ،هللَعلي َوسلل-النيبَ

َكتاابتَخاصَ  َكاوَهلل َعركَىةَعيهلَعنالصحاعة ومالع ََ،لع َاعوَةفي َشيءَة  َوكتب ،َععاوزَيكتع،َ اجعَوَ ع،َوا دَمشالل
ماشعيَعنععدا،َعمنععاَازصععلَعنعدَالنععيبَوَتععتَعصععراََ،مفععييفَمععاةد،َأوَصعحفَخاصععةَععع َ،يكتع،،َمصععحفَخععاصَعع َاععو

َكت،َك اَمكاوَك ا.َاواد ،َ
َ

َلنيبَصل ىَ،هللَعلي َوسلل َزمهَاَصحفاليتلَعملََلاهناَ 
ََىطيعع،َانععاَعنعع مععاَاتدملععيفَمصععحفَليعع َ َالوقععتَدا؟َمععاَاتدملععيفَمصععحفَليعع َ َعيععتَالنععيب؟َأوَمععاَاتدملععيفَمععشالل

َ،َعد َالدملَواحلجاسةَواخلش،َواحلاجاتَديَكلها،َماَاتدملتيفَلي ؟سجلَ 
َكعلََ َاحلفع َوَ موجعود؟َّمعيفََاللعيَكعدالاعيَعيع َاعوَالعدَ َاعيَلكعداَمعيفَموجعود،الدَ َوَ الل َّأوَ َ- الصعدوس،َمعاَاعو

َ.سألةَديالفميفََّتاجْيَةَاوَمصحفَقامللَع ات ؛َمَمفَمصدسَمهَصدوسَاحلَم
َكعاوَعيكنعرأَ َسعوسةَالنعوس َممكعهَحايتَتنع  َتتنسعخ،َاثةيلا َعوَ َ- َ َأواملعلَسعوسةَالنعوسَأو والشعيخَوالشعيخةَ"َيدعينَمعشالل

اللعيَسعبةَلع ََالرجعلَالكبعريَيدعين،َال،َالشعيخَلشعيخةَمعيفَالشعيخَاللعيَاعوَلع َحليعة،َالشعيخَوا"ةت عياَفاسمجومهاَالبعَمةَمعهناَزَم
َكاةععتَديَحيعةَموجعود"والشعيخَوالشععيخةَعهناَزةيعاَفاسمجومهعاَالبتعة"الع واجَيدعين،َ عَة، تَتالوِتعاَععع َخَم َسعوسةَالنععوسَةكسِّ

عالَموجعودَ ككَْجَْل،َوالعرَ جمعرَسَمل،َوسيدانَعمعجَمسَمَ-علي َالصالةَوالسالم-احلكلَموجود،َيدينَالرجلَموجود،َالرسو َ َ،مل
َكاوَعنةع َفْيَاآلية؟َاآليةَميفَموجود ف،َلوَالليَكاوَموجودَعنعدانَموجعودَ َصعحفَكعاوََحَكموجودَ َصَكَى،َفلو

َكلَشويَ انغريَ َةكلَشويَ  َ.لمَمتَمخََّكَْسَْل كَدي،َعشاوَفي َةَمَة،
َ.وعدديهَفي َة و َكلَيومَفي َجديدَ-
َ
ع لكععهََ،-صعل ىَ،هللَعليع َوسعلل-فَأوَمصعحفَ َعيعتَالنعيبَحَكصكعَ؟ع نعاَةدمعلَعيع َروسةَّوَ هَانعانَضعككعهَانعاَ َتَمفمِّ

َكلعع َموجععود،َ ععىتَلَمَ؟الصععحفَفععْيَأوَالنععرحوَفععْي دَْمعع،َيبنععىَداَائَم-سععبحاة َوتدععال- َسع ععَيَمنِّععموجععودَعنععدَالنععيبَكلعع ،
َر. َْ َ َالسَ ازوَ 

َ.س،َ َصدسَالنيبَومناتَمهَالصحاعةيبنىَأو َمجدَخالصَمهَةوع َالليَاوَائمدَ َالصد
َكعاوَ َ يعاةَالنعيبَ َمجمَْأوَ َىائمدَالليَ َالس وسَعن صعلواتَ-منع ََ،أرَْمنع ،َوممعَدٍَمَمْسعو َِّمَ-صعل ىَ،هللَعليع َوسعلل-د

َ.-،هللَوسالم َعلي 
َ
َائمْمدَ َعهدَأ َعكرَسضيَ،هللَعن َ َاثةيلاَ-

 ،َسع ععَيَمنِّععلمََ-الةَوالسععالمعليعع َالص عع-كععاوَ َعهععدَسععيدانَأ َعكععر،َالرسععو َدَالشععاين،َاللععيََْمعع،َداَائَمىائمععدَالشععاينَعنعع
عدَمنِّاخلالفةَأكسَْ ة،َمسعيلمةَبعوَ يَالنَ عَِّدَ كعاة،َومكعيهَومعاةديَال َ دَ تمعرَْامَمعدَمَكدَمتَعلَسيدانَأ َعكر،َسيدانَأعوَعكرَدخلَ َصِّ

َكعاةيفَقعادسَيدمعلَ اجع-،هللَعلي َوسللصل ىَ-عيهاَ َ ياةَالنيبَة،َوكاوَعيدَ بوَ عيَالنَ ابَعيدَ الك َ  أوََة،َع َطبدلاَمعا
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عع،َلَمةمعالو َشععوك َسععيدانَأعععوَعكعرَعيعع َ صععلَمععدَمسعيلمةَاعع اَالصععدام،َاعع اَو  َتكعَ-عليعع َالصععالةَوالسععالم-َاَالرسعو م 
َكاةتَسنةَ ،َوَوسعبدهعاَشعهدَفي،َاستَكوَوسعبدةَالنعرحوَممعفَمهَ َممهَاهلجرة،َ َالوقدةَديَقكتِّلَم١٢ََِّالوقدةَموقدةَاليمامة

وقكتعلََ،داَعيعد عيَالنبعوةَوَ منهعاََّدَ عكعَمنها،َالَدَ عكََشهدواَ َالوقدةَوال،َاستَكةطبدلاَسيدانَأعوَعكرَميفَقادسَيدملَ اج
سضعيَ،هللَ-لَععدوَ،هلل،َوقاتعلَأسعدَ،هللَسعيدانَمحع ةَقاتِّعَ-سضعيَ،هللَعنع -سيدانَو شيََ والليَقتلَ،مسيلمةَ َالوقدة

َ.-عنهما
َ

تع ،َةرجعدَلدمعرَمَمفَماءَالنعرحوَالدمعيلَو َمرَ لاَقكتِّلمَ َا اَالوقدةَسبدووَمهَصحاعةَسسو َ،هللَومعهَقعكعكداَََىلاَ صلَعن
َ،ينعو َوافنعتَس َ َثعالج،َجعاءَعلَسعيدانَأ َعكعرَوقعا  َايَأمعريَالعؤمنْي ابَصا ،َالبصعريةَالنافع ةَاللعيَعهَاخل

َكععداَايموتععواَ َالغعع يحصععلَلعع َفععالنرحوَأانَخععايفَعليعع َلَمَ، واتَوايموتععواَ َالشععاادالنتععلَايسععتحرَابلنععراء،َالنععراء
ةريعدَأوَجمعدَالنعرحو،َمعاَاعوَالنعرحوَجممعوعَعع َ َغرفعة،َالَا نعاََ قعا َلع َ؟،َمعاهناَتريعدَايَعمعرأشياءَتغي،َمن ،َطمع

َكداَصَك َكعداَيبنعىَفيع َ اجعحَكعاي يهَيبنىَفي  َ،النعرحوَةنعو َداَقعرحو،َمعيفَةنعو َازوضعةَعتاععتَ،قعرحوَةف،َععاي يه
شععهدوا،َيبنععىَالوقدععةَسَمععاتواَاستَكدَْصمععَوَوسععبد،َيدععينَ َموقدععةَوا ععدةَتنععلَ َةالععاحلفمععةَالصععدوسَعمَ َوَ ةنععو َداَقععرحو،َّ

َ.ىا َيتفيَعن،َيبنىَكداَعمَ وَوسبدَكماوالتاةيةََ
َ
ععاَعلععىَاحلِّا نععاَقَكَو علَأ َعكععرَالصععدية،َ َأوَائمععدَ َالصععدوس،َفكاةععتَفكععرةَعمععرَاللهععلَأدلَهبععاَْفععلنععاَالبكيعع َأساسل

َكععاوَوق عع خوفلععاَمععهَاالعتععداع،َعمععرََ؛عملهععا اايَالرسععو َمازَ َةاكَعنععدَ ععدودَ،هلل،َقععا َلعع َاندمععلَ اجععطبدلععاَأعععوَعكععر
َكلعع ،َوهععلَ َايَو،هللَاععوَخععري،َخععريَ ينععو  َأابَعكععرَمععاَيععافيفَوداَمععيفَاعتععداعَ َالععديهَوداَلصععامَالنععرحوَوالكععالمَدا

َ.-سضيَ،هللَعن -عهَاخل ابَاَشكرِّحَل َصدسَعمرَمَمَصدسَأ َعكرَلِّعمرَينندَأابَعكرَ ىتَشرحَ،هلل
َ

ة،َوهناكعرةَأمريَالؤمنْيَأعوَعكرَمشغو ،َوعمرَوزيرا،َوالهمةَديََتتاجَعلَعةسعاوَهناكرتع َقوي عَ؟طي،َمْيَينومَابلهمة
،َزيعدَععهَ عاف اثععتََ اضرة،َوخملص،َو اف ،َومتنه،َط،َمعْي؟َقعالواَزيعدَععهَاثععت،َزيعدَععهَاثععتَشعاب،َزيعدَععه

النععرحوَمععدََ-عليعع َالصععالةَوالسععالم-،َيدععينَالراجدععةَازخععريةَاللععيَساجععدَفيهععاَالرسععو َةازخععرَيَةاثعععتَ لععرَالدرضعع
َكاوَ اضرااَزيدَعهَاثعتَ لَ َديعه،َوالَهَمدَو عاف َوععاسك،َو َةفع َالوقعتَالَيعكعتعَ ،َفسعامَِّ-سضعيَ،هللَعنع -جربيل،

َ.عندا،َفوجدواَأ سهَعةساوَيليةَهب اَالهمةَةهاَميفَموجودوالَازمراضَديَكلَ،يداينَمهَةفاق
َ

يدعينَعدععدََ.."أععوَعكعرَمنتعلَأاعلَاليمامعةَأسسعلَع َ "َقعا  َ-سضعيَ،هللَعنع -زيعدَععهَاثععتََ؟َأوَ ىالبخعاسيَينعو َعيع َعنع
عكعرََور،َقعا َأعععكعَيدينَعمرَقاععدَعنعدَأ َ.."ف هناَعمرَعندا"..َدو ،ََوَوسبدالالليَماتَفيهاَموقدةَعي ؟َاليمامة،َ

َاءَالنعرحوَوعينَأخشعىَأوَيسعتحرَ رَ عنكعَاشعتدَ َالنتلَقدَاستحرَيومَاليمامعةَأيََْعمرَأاتينَفنا َعوَ َعوَ "َ -سضيَ،هللَعن -
َقلعتَك"..َاقعباحَمعْي؟َاقعباحَعمعر،ََ.."رَومدَالنعرحوفي ا،َكشريَمهَالنرحو،َوعينَأس،َأوَأتمَكَ،اءَابلواطهرَ النتلَابلنَك

َكيععفَة  َعمععرَيععراجدينَ ععىتَشععرحَ،هللَصععدسيَ َماعع اَو،هللَخععري،َفلععلَيعمععَ قععا َعمععرَ؟فدععلَمععاَ َيفدلعع َسسععو َ،هلللدمععر 
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َ.."عةعكَسجعلَشعاب"قا َأعوَعكعر ََ قا َزيدَ"،وسأيتَ َهنلكَال يَسأ،َعمر"..َداَأعوَعكرَالليَعيتكلل،ََ.."ل لك
َكنعتَتكتع،َالعو يَلرسعو َ،هللهمعكََوعاقعلَالَةتَ "..َ،َىشينَعلي َعنععيَك يَكمعاو،َ َْت عابَالعوَمهَكَكيَابلعكَاعوَمِّعخل عَ.."قعد
َكعاوَأثنععلَ"..َععهَاثععتَاللععيَعينعو  َداَزيعهََ.."فععو،هلل،َفتتبعدَالنعرحوَفامجدع " َكلفععوينَةنعلَجبعٍلَمعهَائبععا َمعا و،هللَلعو

َ.َ"دَالنرحومماَأمرينَع َمهَمجمََْعليَ 
َ

 َاععوَو،هللَخععري،َفلععلَيعع  َيععراجدينَ ععىتَشععرحَ،هللَقععا َ؟كيععفَتفدلععووَشععينلاَ َيفدلعع َسسععو َ،هلل" َىععع َقععا َهلععلَعيعع َعنعع
َ".أمجد "..َ؟َزيد،َىمْيَعنَ.."النرحوَصدسيَلل يَشرحَل َصدسَأ َعكرَوعمر،َفتتبدتَك

النعرحوَأمجدع َمعهََتتبدعتَك..َ"انخلصَع َالروايعةَوانعو َلعك،ََىيبنىَكداَييلَمديَعنَ،.."النرحوَأمجد َفتتبدتَك"..َ
َ عىتَوجعدتَحخعرَسععوسةَالتوععةَمعدَأ َخ ميعةَازةصععاسي،َ َأجعدااَمعدَأ عدَغععريا،َ، الدكسكع،َواللخعاكَوصعدوسَالرجععا

ععيلٌَ" ْلمكععْؤمِّنِّْيمَسمءكوٌكَس  ِّ ععرِّيٌصَعملمععْيككلَابِّ ععككْلَعم ِّيععٌ َعملمْيعع َِّممععاَعمنِّععتُّْلَ م ععْهَأمةفكسِّ ععاءمككْلَسمسكععوٌ َم ِّ فكاةععتََ،١٢٨ التوعععة"َلمنمععْدَجم
َ.اةتهىَ".عندَعمرَ يات ،َمثَعندَ فصةالصحفَعندَأ َعكرَ ىتَتوفااَ،هلل،َمثَ

َ
ةعتَعتدمعلَعيع ،َقعا َعدعتَالنعرحو،َالنعرحوَموجعودَايَععلَ َعيعتَالنعيبَأانَتتبَ َ سعيدانَزيعدَعينعو َهَالكعالمَأوَ الشاادَمَِّ

ف،َايبنعىَمصعحفَكعداَوةرع ع َ عيط،َويبنعىَمصعحفَواكتبع َحَكالليَ َعيتَالنيبَداَايتجمعدَوايبنعىَصكعَ،الَ لك
مهَائريد،َسعيبكَمعهَائلعد،َسعيبكَمعهَاحلجعاسة،َاجمعدَويبنعىََىمهَالدمل،َسيبكَعنَىيدة،َسيبكَعنكتاعةَجدََىعن

َ، َكاةيفَفي َوسق،َايبنىَعلىَجلدَمشالل َعلىَجلد،َما َ.  َ يطعلىَجلدَو يَ َاكتب مشالل
َفْيَالصحفَفْيَالنرحو؟َأاو.َ

َ
زيعد،َعينعو َزيعدََ؟النعيبَ َصعدسي،َمعْيَاللعيَعيعتكلل َعيتَالنعيبَأانَعاسفع ،َواللعيَموجعودَ َعيعتََطي،َالليَموجود

ا،َالَداََ؟الريشعةَوائلعدَويندعدَيكتع،َمعهَدماغع َىةفس َ اف َفبينو َكلَداَأانَعاسف ،َطيع،َزيعدَقدعدَمسعكَعنع أععدل
َكععالمَسبَ  َ ععد،َداََّفععوظَ َ،هلل،َمعيفَحبفعع َزيععدَوالَأ َعكعرَوالَعمععر،َوالَأيَ ْفععالدععالْي،َداَقعرحوََّفععوظَحبََِّقعرحوَدا

دسعتوسَعشعاوَميشعيَعليع ،ََ لاََو َ دَالنرحوَالدميل،َ َمبدَأ سهَسياسةَوأ سهَةمامَ َمجمَْالدالْي،َفالزمَيتَ َحبف َسبَ 
َ اىَعجي،َجدًَّالدستوسَداَعن

َ
اعععهَماجععةَوأعععوََ.دَللنععرحوشععهلَيدععينَعيعع ؟َيدععينَفيعع َجععييفَاجتن عع،َجيَ ىمععاَاععوَأمععريَالععؤمنْيَعنععَ،أععوَعكععرَجععي ِّيفَالسععلمْي

َكعاوممع"مَعمعرَفنعا  َدَِّواَعيع ،َععهَعبعدَالعرمحهَععهَ اطع،َقعا  َقمعداودَعينول ،َىيدعينَعيعتكللَعلسعاوَأ َعكعرَعنعَ،"..ه
اعدَالرسعو َتلفع َعنععرحوََ عدَ َأيَ َ"عع َشعينلاَمعهَالنعرحوَفليعأتََِّ-ليع َوسعللصعل ىَ،هللَع-هَسسعو َ،هللَىَمِّعهَكعاوَتلن عممع"

َكداَعنعع ،َ،هللَّيبها،َفليأتََِّةكات،َعنداَ اجََ دَ َّيب ،َأيَ  كعلَالسعلمْي،َوكعلَاللعيَعيكتع،،َوكعلَاللعيَعنعداَََىَدا
َ.اجتمدَة اج

َكلهلَ َخدمةَالنرحو. َجي ِّيفَأالَالدينة

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


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

 ( 13من  13صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  المكي والمدني
 

ععَ،ومععيفَكععداَوععع  ،َمععاَاععوَعمععرَأابَعكععرَقععا َلدمععرَول يععد،َاالثنععْيَمدععاالَةمععام،َقععا َأعععوَعكععرَينععو َعيعع ،َأوَطَ داَ م
نعْيَعلعىَاببَتقدعداَاةتعوَاالا،َوأععوَعكعرَصعا ،َالنعراس،َ-دعْيأمجَسضعيَ،هللَععنهل-َ الفكرة،َوزيدَاللعيَاينف عَصا ،

ععع"..َ،َ-عليععع َالصعععالةَوالسعععالم-مسعععجد؟َمسعععجدَالرسعععو ََأيَ َ.."قدعععداَعلعععىَاببَالسعععجدا"السعععجد،َ ءكمعععاَهَجافمم
قععا ََ؟ديهَعلععىَكتععابَ،هللَفاكتبععاا،َشععااديهَيدععينَعيعع اكمععاَعشععهَءهَجاممععَ.."مععهَكتععابَ،هللَفاكتبععااَعشععااديهَعلععىَشععيءٍَ

عااَالكتاعةَواحلف ،َأوَشااديهَيدينَشعمَ َ لَالدللأا انجمعدَقعرحو،ََ،ّعيلكلَاللعيهَأاعلَاّسعالمَيدعين،َاديهَعدو َمِّ
عليع َ-الليَموجودَ َعيعتَالنعيبَمدَسن ت،َيدينَالليَاندمل َوةلااي ََةط،َماَالنرحوَموجود،َال،َس اَيكووَ اج

َكلَالسعلمْيَكل َالزمَيوافةَعدل َمفييفَ ركَيسنََ-السالمالصالةََو َةاعدَ اجعَ عدَ َوجعوديهَ َالدينعة،َوأيَ الط،
َ.-المعلي َالصالةَوالسَ -وكتبهاَّيبهاَمدَالليَموجودَ َعيتَالنيبَ

َ
َكعلَدا،َومسعكَىَايجمد؟ومْيَعن يكتبيفَحيعةَ َالصعحفَاللعيَايكتبع َداَعالَلعاَيشعه ِّدَا،َمععنعىَدع تتبَ يَ زيدَايجمد

،َأوَيشهدَعلي َشااداو،َيدعينَععدو ،َانسَأيَالليَعينو َكتاعةَو ف َسأيَْخدانَابلرَ أعليهاَاتنْي،َمْيَالشااديه؟َلوَ
ععكَمحَْاعع اَالسياسععةَالصععاسمة،َوالنواعععدَالَكعععدو َتشععهدَعليعع ،َ ل يععدَليجمععدَََ-سضععيَ،هللَعنعع -عكععرََوةَالعع َوضععدهاَأعععمم

َ.ازسضيَ َويدملَمن َا اَالصحفَالَيوجدَهلاَمشيلَعلىَالكوك،َ-سبحاة َوتدال-كتابَ،هللَ
َزة َاوَال يَتدهَ ف َكتاع َأوَ  َمَ-سبحاة َوتدال-،هللََكيفَأوَ ََ-عبادَ،هلل-َلناَوهب اَيتبْي َ دَحبفم ،َوكيعفَاسعتخدمَالل

.َاءَازتنياءَ َمجدَاع اَالكتعابَالدمعيل،َومعاَالع يَمتَوكيعفَمجكِّعد،َوكيعفَةمعلَزيعدَععهَاثععتَاع اَازمعرياؤالءَازصف
َ.شالشةَعوَشاءَ،هللةلتنيَمد َ َاحللنةَال

َ
َناََّمد.وصل ىَ،هللَوسللَوابسنَعلىَةبيَ َ،وابهللَالتوفية

َوالسالمَعليكلَوسمحةَ،هللَوعركات .
َ

َمتَحبمدَ،هلل
 وتفللواَانا َمنتدايتَال ريةَعلَ،هللَ َ َقسلَتفريغَالدسوسشاادواَالدسسَللنشرَعلىَالنتَ
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