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 ( 12من  1صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "بصائر"من دروس الدورة العلمية  

 ( 1)تأمالت في فقه التدافع 
 أحمد عبد المنعم  .د  :لفضيلة الشيخ

 http://way2allah.com/khotab-item-113821.htm :رابـط الــمادة

 ليكم ورحمة اهلل وبركاتهالسالم ع
   .لى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمبسم اهلل والصالة والسالم ع

 لبنًلا  حاجًلة يقًلدموا حًلاولوا اهلل خيًلر ا جًلااهم" اهللإلًلى الطريًل  "موقًلع  فًلي انًلإخوان أهًلال  بكًلم نًلمو ةورة بصًلاارل اللًلي
  .الرباني في هذه الحياة المسلم الربانيل إعداة المسلم

 
 الطري إنا ات على 

 يأ أو الًلدنيا فًلي ل أي حاجًلةي شًل إلًلى أمامًل  يصًل  ياللًل اإلنسًلا  إعًلداة يبقًلى عًلايا عًلارفيو كلمًلة إحنًلا مًلا يطبع ًلا   
ا حًلاولو  اهلل خيًلر ا فجًلااهم بإعًلداةل يمًلر أ  أو حتًلى بدنيًله دبًلد هًلذه المرتبًلة سًلوا  علميًلة..لمرتبًلة إلًلى يصًل  عًلايا واحد
 ."بصاار"وها بهذه الدورة السريعة كإنا ات حتى سم يقوموا

 
 أو أو التقلبًلات الدنيويًلة شًلهايبنع إحنًلا اللًلي األ مًلة ظًل  فًلي نًلا ات علًلى نقًلاد قًلد تعيًلن عًلو نعرنًلا وعًلو حياتنًلاإ

مًلراة اهلل سًلبحانه وتعًلالى  ىيسًلير علًل أ  إلًلى حتًلى يصًل بالًله إنًله يحتًلاع فعًلال   خًلد ايم اإلنسًلا  ادنشًلعادتل ممكًلو
الثقافًلة فكريًلةل  فًلي قضًلايا لفكريًلة قضًلايا لقضًلايا شًلرعية ينوعًلوا حاولوا ااهلل خير   ل وجااهملبينات محتاع محتاع يتبنىل

 هًلي لًلع وهًلذه القضًلاياعنده وعى ومط   الرباني المسلم اإلنسا  قضايا عقدية بحيث يبقى اإلسالميةل الثقافة في قضايا
 سًلبحانه وتعًلالى-اإلنسًلا   ي مًلا ربنًلا  الطريًل  علًلى فًلي إنًلا ات هًلي -إل  نسًلبة الوقًلق قليلًلة-ظنًلي يعنًلي  أ  مجًلرة
 18الامر: "الَِّذيَو َيْسَتِمُعوَ  اْلَقْوَل فًلَيتَِّبُعوَ  َأْحَسَنُه.." :-قال

 هًلذه لبنًلة مًلو ةورنًلا نقًلدم إحنًلا اهللل إلى هذا الطري  في ما يسمع ثم يستايد ليسير أحسو فهو ُمطالن إنه يبحث عو
القضًلايا  أو المصًلطل  سًلوا  الحديث أي ًلا كًلا  في بنةفي واحد بيقدم ل الفقهل أصول في لبنة بيقدم في واحد اللبيناتل
بنًلا   فًلي نقًل  فًلي سًلن ا وييابهًلا بيجعًل بيايًلد المًلر  حُ  طبع ًلا كًل  لبنًلة وجوةهًلا عاياينها..ل إحنا اللي اللبنة إحنا الفكريةل
  المسلم.

 
 لبنة نسلط الضو  عليها ..فقه التدافع

اختالفًلات  هفيًل مشًلاجراتل هفيًل تنا عًلاتل هفيًل فًلات بتحصًل لخال هفيًل إ  نًلو  مًلو هًلي نقًلدمها عًلايايو إحنًلا اللًلي اللبنًلة
صًل  التعبيًلر يعنًلي فقًله  إ - نًلتكلم عًلو فقًله التًلدافع عًلايايو تدافع بيو الطًلرفيو المتتلفًليول إحنًلا ..ةه وبيحدث نتيجة

   ؟ل كيف نتعام  مع المتالف؟ل نشأت منيو؟ل إيه أص  الفكرة؟تدافع هل ليه في-التدافع
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 ( 12من  2صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

ل إيًلًله ؟ل إيًلًله مبنًلًلى هًلًلذه ادختالفًلًلات؟اللًلًلي بًلًليو البشًلًلر نشًلًلأت ليًلًله ادختالفًلًلات فورا  نشًلًلو نرجًلًلع للًلًل طيًلًلن احنًلًلا عًلًلايايو
بيهًلًلا أثنًلًلا   يربنًلًلا أمرنًلًل -سًلًلبحانه وتعًلًلالى-اهلل  يل إيًلًله العبًلًلاةات اللًلًلي ترنًلًل؟لهًلًلذه العبًلًلاةات اللًلًلي هتترتًلًلن علًلًلى فهمنًلًلا

الًلًلًلدرو أو  يفًلًلًل در المسًلًلًلتطا احنًلًلًلا هنحًلًلًلاول بقًلًلًل  يلًلًلًلطلد  ال فبالتًلًلًلالي ربنًلًلًلا هيسًلًلًلألني عنهًلًلًلا أنًلًلًلا طبقتهًلًلًلا صًلًلًل  و ؟التًلًلًلالف
أو  نشًلًلأتها علشًلًلا  نفهًلًلم ليًلًله قضًلًلية التًلًلدافع موجًلًلوةة أو ةالدرسًلًليو نًلًلمو هًلًلذه الًلًلدورة نضًلًلع الضًلًلو  علًلًلى هًلًلذه القضًلًلي

"يًلا َأيًلهَهًلًلا الًَّلِذيَو َُمنًلوا اتًلَُّقًلوا اللًَّلَه وَُكونًُلوا َمًلًلَع يقًلول:  -سًلبحانه وتعًلالى–ل يعنًلًلي ربنًلا ؟التًلالف اللًلي بيحصًل  أو إيًله ةورنًلا
 119التوبة:ِقيو" الصَّاةِ 

أمًلاكول ةور   يفًل اأماكو ويير الصاةقيو هيقفو  يف اهيحص  خالفاتل الصاةقيو هيقفو  مع الصاةقيو إنه اكلمة كونو 
 تقف مع الصاةقيو وأ  تكو  معهم وأ  تنصر قضيتهم عند ادختالف وعند التدافع وعند التنا  ل إن 
إ  ل 251البقًلًلًلرة:" َولًلًلًلْوَد َةفًلًلًلُع اللًَّلًلًلِه النًَّلًلًلاَو بًلْعَضًلًلًلُهْم بًلًلًلبًلْع   "مًلًلًلة نة قااأثبًلًلًلق أ  هًلًلًلذه السهًلًلًل -سًلًلًلبحانه وتعًلًلًلالى-وربنًلًلًلا  

لًلذل  احنًلا عًلايايو نفهًلم  نة يؤةي إلى حالة مو الركوة وحالة مو الفساة فًلى األر ويياب هذه السه  المونو  مستمر
 القضية مو األول.

 
 كيف بدأت قضية التدافع؟  
 َذلًل َ  الًلمسًلورة البقًلرة: " بًلدأ -سًلبحانه وتعًلالى-بًلدأ المونًلو  منًليول ربنًلا تعًلالوا نرجًلع بًلالامو للًلورا  خًلال  نفهًلم  

 "دَ الناو تجاه هذا الكتاب الذي كًلا  مًلو الطبيعًلى أ   ثم أخبر أ ل 2: 1البقرة  "لِّْلُمتَِّقيوَ  ُهد ى ِفيهِ  رَْينَ  دَ  اْلِكَتابُ 
 ه هذا الكتاب:اختالفات تجاإ  الناو تتبعهل إ  الناو اختلفق تالت ِفيِه"  رَْينَ 

 فري  ُمتحير. رلفري  ُمتفك   رلفري  ُمتحج  
 وبدأ بالفري  اللي تفكر بالقُر  وتدبر القُر  - 

 باْلخرة. وص  إنه موقو ل3النم : " َوُهْم بِاْْلَِخَرِة ُهْم يُوِقُنو َ "فأصب  مؤمو ب  وص  إلى اليقيو 
 ثم أخبرنا اهلل أ  هنا  فري  ُمتحجر-
َخًلَتَم اللًَّلًلُه َعلًلًلى  * ِإ َّ الًَّلِذيَو َكَفًلًلُروْا َسًلًلَواَ  َعلًلْيِهْم َأَأنًلًلَذْرتًلُهْم َأْم لًلْم تُنًلًلِذْرُهْم دَ يًُلْؤِمنًلًلو َ أصًلًلال  " سًلًلمعالمتحجًلر رفًلًل  إنًله ي 

 والعياذ باهلل. 6: 5 البقرة قًلُلوِبِهْم.."
 ثم الفري  المتحير اللي هو المناف  مترةة-
  20البقرة: َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموْا..""ُكلََّما َأَناَ  َلُهم مََّشْوا ِفيِه  
 

ل وبًلدأ 21البقًلرة:" اْعبًلُدوا رَبَُّكًلُم الًَّلِذي َخَلَقُكًلمْ مًلراة ربنًلا مًلنكم إيًله؟ " "يَا َأيًلهَها النًَّلاوُ " العام اللي جمع التالتة ثم الندا 
أخبرنًلا اهلل  بعًلد ذلًل  ولًلو ذبابًلةل ثًلم لًلو يسًلتطيع أ  يتلًل  مهما بلغ اإلنسا  مو علًلم يبقضيه التل ل هذه القضيه الت

اللََّه دَ َيْسَتْحِيي َأْ  َيْضًلِرَب َمًلَثال  مًَّلا "ِإ َّ : بقوله -عا وج -بالنار وبالجنة ترهين وتريينل ثم أخبرنا اهلل  -عا وج -
  26البقرة:بًلُعوَنة  َفَما فًلْوقًلَها.." 
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 ( 12من  3صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

حقيًلرة مثًل  البعونًلةل وبعًل  العلمًلا  قًلال وأ   الًلدنيا يا وإ فيهًلا تحًلذير مًلو الًلدن ةإ  اْليًل اقالو  ةي بع  العلما  ةاْلي
 وسيونحها ويبينها لنا حتى نسير على مراةه. لو يتر  جااية صعيرة إد -عا وج -اهلل 
 

 ل  وخطاب اهلل للمالاكةبداية التَ 
لمًلًلا تيجًلًلي لسًلًلورة قولًلًله ليًلًله؟ عشًلًلا  أمًلًلو األولل كًلًل  ةه أنًلًلا ب ةالتلًلًل  والقضًلًلي ةثًلًلم بعًلًلد ذلًلًل  أخبرنًلًلا اهلل عًلًلا وجًلًل  ببدايًلًل 

ًلا لمًلا تبقًلى فًلاهم القصًلة منًليوالبقرة تعرف إ  ربنا بيعر   وتشًلوف  تعًلرف تتحًلر  ا اي فنا المونو  مو األولل وانًلق ةايم 
 "َوِإْذ قًلاَل رَبهًلَ  لِْلَمالِاَكًلِة ِإنًِّلي َجاِعًلَ  ِفًلي اأَلْرِ  َخِليَفًلة  المونو  مو األول وبتكو  فاهم القصًلةل قًلال اهلل عًلا وجًل  "

    30البقرة:
فيهًلا  الحًلرف والتقًلديم والتأخيرلكًل  حاجًلة ..طبع ا ك  حاجًلة فًلي القًلُر  بإعجًلا ..، األر  قب  كلمة خليفة يكلمة ف
السًلما  متلًلو   أل  مًلراة ربنًلا هنًلا أهميًلة األر ل ليًله؟ "خليفًلة" جًلا ت قبًل  كلمًلة "األر  يفًل"كلمًلة   وتقًلديم لإعجًلا 

َد يًلْعُصًلًلوَ  اللًَّلًلًلَه َمًلًلا َأَمًلًلًلَرُهْم َويًلْفَعلًلًلوَ  َمًلًلًلا "مًلًلو نًلًلًلور خلقًلًلق المالاكًلًلًلةالسًلًلما ل و  يفيهًلًلا المالاكًلًلة والمالاكًلًلًلة بتعبًلًلد اهلل فًلًلًل
   .6التحريم: " يًُلْؤَمُرو َ 

 
 أحد معاني كلمة خليفةل بعضًلهم قًلال يتلًلف بعضًلهم بعض ًلا..  مو يطب  مراةه في األر  وةه معنااهلل عا وج  أراةا 

د أ  تكو  األر  كالسما  ك  اللي فيها ُمسيريو أل واللًلي يكًلو  يري يقوم بمراة اهلل في األر ل ربنا د يوالتليفة يعن
ًلا أخًلد جًلا  مًلو األر  مًلو كًل  أنحًلا   في األر  يبقى متلو  مًلو األر ل يتلًل  جًلا  منًله فًلي األر  فبعًلث اهلل ملك 

ًلًلا وأخًلًلرع  ..األر  لًلًلذل  احنًلًلا جينًلًلا متتلفًلًليو علًلًلى اخًلًلتالف تربًلًلة األر  وطبقًلًلات األر ل فبعًلًلث اهلل عًلًلا وجًلًل  ملك 
عًلا –اهلل  فأصًلب  اإلنسًلا  جًلا  مًلو األر  وجًلا  مًلو نفتًلة مًلو رو  مو األر  ونفخ في هذه القبضة مو روحه قبضة
  .ه لتنايم مش تدافعوةه أول تدافع بيحص  واحنا عايايو نحول -وج 
 

يباتهًلا ثًلم يقًلوم أي متلًلو  مًلو األر  يُنًلا   شًلهواتها ور  ""ِإنًِّلي َجاِعًلَ  ِفًلي اأَلْرِ  َخِليَفًلة   :اهلل عًلا وجًل الشًلاهد فقًلال 
َأَتْجَعًلُ  ِفيَهًلا َمًلو يًُلْفِسًلُد ِفيَهًلا َوَيْسًلِفُ  "بمراة اهلل فوظيفة متتلفة تمام ا عو وظيفًلة المالاكًلةل فالماليكًلة اسًلتعربق قًلالوا 

َماَ  َوَنْحُو ُنَسبُِّ  ِبَحْمِدَ  َونًُلَقدُِّو َل َ  ! طيًلن ؟سمًلو التلًل  التسًلبي  والعبًلاةة والتقًلدي مش العر  يارب الرايسًلى "الدِّ
 30البقرة: "ِإنِّي َأْعَلُم َما َد تًلْعَلُمو َ قَاَل ": -عا وج -فقال ل يارب احنا بنسبح  ونقدو ل 

 
ال منهًلا إنًلي أعلًلم سًليترع مًلنهم َمًل "د تعلمًلو  إني أعلم مًلا" و يبًلذل طاعًلات د تقًلدمونها أنًلتم مًلو فيهًلا كًلالم كتيًلر جًلد 

الًلًلًلديول المنا عًلًلًلات والمًلًلًلدافعات ةي مًلًلًلش عنًلًلًلد  وةمًلًلًله لنصًلًلًلرة و سًلًلًليبذل مالًلًلًلهمنا عًلًلًلة لشًلًلًلهواتهم ومحاربًلًلًلة  ألعًلًلًلداايل َمًلًلًل
 .ةي مو أه  األر  المالاكةل
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 ( 12من  4صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

 ما سيحدث مو تدافع؟كيف عرفق المالاكة 
َأَتْجَعًلُ  ِفيَهًلا َمًلو يًُلْفِسًلُد ِفيَهًلا َوَيْسًلِفُ  " ؟ةه هيحصًل  عرفًلق المالاكًلة إ  طيًلن سًلؤال: بعًل  النًلاو قًلال طيًلن ا اي 

َما َ  مًلو  قبًل  اإلنسًلا  فًلي األر  أقوال كتير منها اإلسراالياتل بتقول إ  كا  فيًله متلوقًلات هفيل طبع ا 30البقرة:" الدِّ
   .-عا وج –جو ويير ذل  وعصوا اهلل ال

مًلو طًليو  ُخلًل  علمًلوا أنًله ومًلنهم قًلال أنهًلم لمًلاأعلمهًلمل  -عًلا وجًل -ومنهم مو يقول وهذا اختيًلار أهًل  العلًلم أ  اهلل 
واحًلد تًلاني  هوفيًل  -عًلا وجًل -مًلراة اهلل  هًلذه الريبًلة قًلد تتًلالفعنده ريبةل  وفيه شهواتل الشهوة معناها إ  اإلنسا 

لًله ريبًلة فًلي شًلهوة معينًلةل واحًلد تًلاني لًله ريبًلة  يعني واحًلد لعايا يمشي على مراة ربنا واحد تالق هوفي ةعنده ريبه تاني
 هو ةه اللي هيحص . واحد تالق عايا يرني ربنال التالتة ةول هيحص  بينهم تنا   وتدافعل هفي شهوة تانيةل في

 
*  ُيِلبًلِق الًلرهومُ  *ُ  الًلم " ي ما ربنا قال في أول سورة الروم  لمع بع  وادتنيو أصال  مش على مراة اهلل ااتنيو بيتتانقو 

 هللًلي بيحصًل ل فيًلربنًلا بيعرفنًلا إيًله ا. 4: 1الًلروم * ِفًلي ِبْضًلِع ِسًلِنيَو.."  ِفي َأْةنًلى اأَلْرِ  َوُهًلم مًِّلو بًلْعًلِد َيلًلِبِهْم َسًليًلْعِلُبو َ 
اة النًلار والمجًلوو ُعب ًل الو وبًلد   افًلو فري  منهم أقرب ليًل  وإ  كًلا  هًلو أيض ًلا علًلى باطًل   ي الًلروم أهًل  كتًلاب لكًلنهم حر  

وةول أبعًلًلد وهنًلًلا ربنًلًلا بيعلمًلًل  فقًلًله الموا انًلًلاتل مًلًلاذا يحًلًلدث عنًلًلد التًلًلدافع بًلًليو طًلًلرفيو ادتنًلًليو أصًلًلال  بالنسًلًلبة لًلًل  علًلًلى 
   .لي فانق هنا بتشووف ميو األقرب  باط 
اختالف فًلي الريبًلاتل يبقًلى فيًله  هطرف تالق هو عايا يطب  مراة اهلل فالماليكة عرفق طالما فيه شهوات يبقى في هفي

اختالف في التنا  ل انق عايا تطب  ريبت  وأنا عايا أطب  ريبتي فهنتتلفل ممكًلو يصًل  هًلذا ادخًلتالف يًلؤةي إلًلى 
   . سف  الدم وةه اللي بيحص 

 
َما َ " ا:قالو ؟يهقال لوبع  العلما   جًلا   سًلف  الًلدما  هًلو طيًلن 30البقًلرة:" َأَتْجَعُ  ِفيَها َمًلو يًُلْفِسًلُد ِفيَهًلا َوَيْسًلِفُ  الًلدِّ

والًلًلن  علًلًلًلى سًلًلف  الًلًلًلدما  إل  ةي أععًلًلم حاجًلًلًلة  التنصًلًلًلي  مًلًلو اإلفسًلًلاة بًلًلًل  هًلًلو أععًلًلًلم مًلًلو اإلفسًلًلًلاةل بعضًلًلهم قًلًلال
لًل  والوصًلول إلًلى أكتًلر حاجًلة هيتتلفًلوا عليهًلا المُ ل 30قًلرة:الب ""ِإنِّي َجاِعَ  ِفي اأَلْرِ  َخِليَفًلة  وبعضهم قال:  بتحص 
إنًله د م هيحصًل   ةالقضًلي ل  بيطب  ريبتهل هو عايا يفًلر  علًلى النًلاو رأيًلهل فهًلي ةيإل  اللي بيص  إلى المُ  المل 
 .تدافع

 
 ن بيهاهي ةي العباةة اللي انق ُمطالَ 

 وةه أحًلد الح  هو مو أععم ما يحبه اهلل من أ  تقف في صف  التدافع اهذ، هيحص  تدافع عرفق إنه فالمالاكة 
  30البقرة: "ِإنِّي َأْعَلُم َما َد تًلْعَلُمو َ " معاني
رةل اإلنسًلا  بداخلًله شًلهوةل طيًلن وسًلط العًلروف ةيل يعنًلي الماليكًلة تُعبًلد ربنًلا ُمسًلي   فًلي لذل  خلقًلتهم ليعبًلدوني أي

طالن أ  يعبد اهلل في وسط العًلروف ةيل فًلي وسًلط هو م لكو ينا  الشهوة منه وقاةر إنه يموت إبليس إنه ربنا قاةر
 هي ةي العباةة اللي مطالن بها اإلنسا . شهوات وابتال اتل وجوة
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 ( 12من  5صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

 :الحكمة مو ادبتال 
 وخروع أه  النفا  اإليما ظهور  -1

 ممنًلو  د أ  يتتصيل عايا يشي  الشًلهوة خًلال  مًلو حياتًلة قًلال لًله صلى اهلل عليه وسلم ييستأذ  النب يجا  صحاب
فيًلًله قًلول واحًلًلد فًلي كًلًل  المسًلًلاا  الكًل  مطالًلًلن بيًله؟ كًلًلده مًلش هنتتلًلًلفل أُمًلًلال  يبقًلا اليًلًله م ..التًلالف طالًلًلننًلق مإ

ر ظًلروف ليبتليًل  مًلاذا سًلتفع  فًلًلي ربنًلا بيقًلد   يعنًلي ل!كًلده هتعهًلر ا اي؟ عنًلد ادخًلتالف هتعهًلر عبًلاةة مًلاذا نفعًل 
 ينصر  المسلميو على طول؟ اهو ليه ربنا م ممكو واحد يقول ل؟ادستضعاف

 ل ولو ةايم ا أه  اإليما ؟عباةة اسمها ماذا سنفع  في ادستضعاف هفي !تمكيو تمكيو هطول فيى هو لو عل طين ما
ا يعني االمنافقيو مش هيعهرو .. بينتصروا بينتصروا حصًل  فًلي  لًلي ي ما ربنا بيقًلول بعًلد شًلر  إيًله ال "َما َكاَ  اللَّهُ " ةايم 

َما َكاَ  اللَُّه لِيًلَذَر اْلُمًلْؤِمِنيَو َعلًلى َمًلا َأنًلًلُتْم َعَلْيًلِه َحتًَّلى يَِميًلَا اْلَتِبيًلَث ِمًلَو " اللي حص  وبيو لهم ياوة أحد في ُل عمرا 
 179ُل عمرا :" الطَّيِّنِ 

 
يُعهر عبًلاةات وُيتًلرع عبًلاةات وطاقًلات كانًلق موجًلوةة عنًلد  -سبحانه وتعالى-ربنا  علشا  ادبتال ات ةي بتحص  

 للًلم يكًلو ليعهًلروا إد فًلي ظًل  هًلذا التًلدافع ُويتًلرع أهًل  النفًلا  في ظ  هذا التدافعلتترع إد  لم تكو أه  اإليما 
مفاجًلاةل   !فًليهم نفًلا  ونًلعف إيمًلا  اللي معا  فًلي الصًلف تكتشف إ  تلق حدلالجيش يرجع في ياوة أُ  تلق تتي 

ةيًلات كتيًلرة كًل  ةه مًلا بيعهًلر ل عبو  ك  ةه بيحص  امتى؟ عند التًلدافعل طًلول مًلا احنًلا فًلي  مًلو رخًلا  ومفًليش تًلدافع
ل بيحص  تدافع وتداول التمكيو والمكانة والسلطة فًلي 140ُل عمرا : "َوتِْلَ  اأْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بًلْيَو النَّاوِ "بتعهر  ام

ََُمنًلوا"ليه؟  "َوتِْلَ  اأْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بًلْيَو النَّاوِ " األر   يترتًلن أي علًلم "يًلْعَلمَ َولًلل "140ُل عمًلرا : "َولِيًلْعَلَم اللَُّه الًَّلِذيَو 
 .بيعهر ذل  للناو عليه الثواب والعقابل

 
 اتتاذ الشهدا  -2
ََُمنًلوا َويًلتَِّتًلَذ ِمًلْنُكْم ُشًلَهَدا َ "  ا  أععًلم ل تتيًل 140ُل عمًلرا : "َولِيًلْعَلَم اللَُّه الَِّذيَو  القروبًلات أ  يمًلوت اإلنسًلا  شًلهيد 

هو لو مفيش تدافع هيموت شهيد فًلي سًلبي  إيًله؟ لًلم ما ظ  التدافع لتعهر هذه العباةة إد في  في سبي  اهللل لم تكو
َولًلًليًلْعَلَم اللًَّلًلُه "إد فًلًلي ظًلًل  التًلًلدافعل يعنًلًلي  -الشًلًلهاةة–تكًلًلو لتتًلًلرع وتعهًلًلر هًلًلذه العبًلًلاةة الععيمًلًلة وهًلًلذا الثًلًلواب الععًلًليم 

ََُمنًلًلوا َويًلتَِّتًلًلَذ ِمًلًلْنُكْم ُشًلًلَهَداَ  َواللًَّلًلُه َد ُيِحًلًلنه العًَّلًلاِلِميوَ  فًلًلي ظًلًل  هًلًلذا  -عًلًلا وجًلًل –يصًلًلطفيهم اهلل  الًلًلذيو د يعنًلًلي" الًَّلِذيَو 
 نو  مو العلم. هم على التدافع

 تمحي  الصف -3
ََُمنًلوا"  مًلع كتًلر  الفًلرو اللًلي ل قيًل  التمحًلي   ي الجلًلد والًلدهو  الاااًلدة فًلي141ُل عمًلرا :" َولُِيَمحَِّ  اللَُّه الَِّذيَو 

إ الًلة الاوااًلد والتًلرهالت اللًلي  بسًلرعةل فًلالتمحي  ةهويسًلتطيع إ  هًلو يسًلير فًلي السًلبا   يصًلب  رشًلي  الجًلري الفًلرو
المنًلًلافقيو والشًلًلواان اللًلي تعلقًلًلوا بًلًليهم وةه اللًلًلي  إ الًلًلة بتمنًلع الجسًلًلم السًلًلليم مًلو ادنطًلًلال ل فتمحًلًلي  أهًلًل  اإليمًلا 

ا" بيحص  عند الالالة  .ل في سورة األحااب11األحااب:" َو ُْلاُِلوا  ِْلَااد  َشِديد 
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 ( 12من  6صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

اللًلي ملًلو  جًلذور فًلي األر   والجًلذور والشًلجر تسًلقط واألورا    الضًلعيفة فًلي الشًلجرةبتتلًلي األورا ة ةيلًلالالا  
ََُمنًلوا" يسقطل هذا ما يحدث عند ادبتال  ويقًلدم شًلهدا  فًلي سًلبي   أول مًلا يعهًلر أهًل  اإليمًلا " َولُِيَمحَِّ  اللًَّلُه الًَّلِذيَو 

أعلًلى حاجًلة " "َويًلتَِّتًلَذ ِمًلْنُكْم ُشًلَهَدا َ  موجًلوةةل  الصف يعني يعلم اهلل الذيو ُمنوا تعهر عبوةيات لم تكًلو مح  ويُ  اهلل
ََُمُنوا"التدافع الشهاةةل  اإلنسا  في يقدمها  ويتتل  الصف مو المنافقيو.،" َولُِيَمحَِّ  اللَُّه الَِّذيَو 

 ح  الكافريومَ  -4
 مًلنهمارب خلصًلنا احنًلا عًلايايو المحًل  فًلي األولل يًل . المحًل  بيجًلي فًلي اْلخًلرل.حًل  الكًلافريومَ  بعًلد كًلده ييجًلي هنًلا

ظهًلور  يبقًلى محًل  الكفًلار يًلأتي بعًلد الثالثًلة ةولل بعًلد م في ظ  هذا الطري  ويمح  الكافريولقدَّ د م عبوةيات تُ  طين
 .ح  الكافريومَ  ييأت اإليما ل اتتاذ الشهدا  وتمحي  الصف

 
 لماذا لم يجع  اهلل الجميع في اتجاه واحد؟ 
ا د م نفهمهًلًلًلا فًلًلًلي التًلًلًل هفيًلًلًل ل ليًلًلًله ربنًلًلًلا ؟ليًلًلًله ربنًلًلًلا معملًلًلًلش كًلًلًلده ..تجيًلًلًلن علًلًلًلى تسًلًلًلا دت كتيًلًلًلر دافعقاعًلًلًلدة مهمًلًلًلة جًلًلًلد 
لًلَو بًلْعَضًلُكْم " وخالص في اتجاه واحد ا نمتل   ليه ربنا ل؟خلصنا  منهمام ُهْم َوَلِكْو لَِيبًلْ َذِلَ  َوَلْو َيَشاُ  اللَُّه َدنًلَتَصَر ِمنًلْ

" ل هنعمًل  إيًله لمًلا ؟ليًلرى مًلاذ سًلنفع  ابتالنًلا اهلل بًله والتنًلا   ةه ابًلتال  ةهل التًلدافع ادخًلتالف ةهل 4محمًلد: بًلبًلْع  
  ؟ل ادختالفات ةي هتعم  فيها إيه؟ل مع أخي  في الصف؟ل مع أه  الباط ؟تتلف مع العدون

 بتترتن عبوةيات على هذا ادختالف. لذل 
 

 به في ظ  التدافع ىالقُر  هو الوحي الذي يُهتد
نًلاو هتًلرف  تنصًلا  لمًلراة اهلل واللًلي  هفيًل مالاكًلة عرفًلق إ  هنًلاخليفًلة يطبًل  مًلراةهل ال األر  ربنًلا خلًل  فًلي طيًلن 

 أه  الباطًل  متتلفًليو مًلع بعًل  يهإ  ف مع بع  فهيحص  اللي قلناه هيرفضوا ينصاعوا لمراة اهلل هم كما  هيتتلفوا
م معًلاهفًلي األر   عايايو يتقربًلوا مًلو ربنًلا ةور أه  الح  إنهم بيتتانقوا مع بع ل طين وأه  الباط  أه  الح  وفيه

 .الوحي
أنالًله إلًلى األر  لًلم يتركًله بعيًلر وحًليل بعيًلر نًلور علشًلا  يعًلرف  ربنًلا خلًل  اهلل مًلو نفتًلة مًلو رو  اهلل فكًلذل  لمًلا  ي 

ًلًلا ِمًلًلْو َأْمرِنًلًلا" -عًلًلا وجًلًل -فًلًلأنال معًلًله الًلًلوحي وقًلًلال اهلل  يتحًلًلر  فًلًلي األر ل نًلًلا ِإلَْيًلًلَ  ُروح  ل 52الشًلًلورى:" وََكًلًلَذِلَ  َأْوَحيًلْ
يتحًلول إلًلى ُةمل هًلي نفتًلة مًلو الًلرو ل كًلذل  اللًلي خلًلى  الطًليو اللًلي خلًلى فيًله مًلو روحًلهل ي مًلا نفًلخ  نفًلس التعبيًلر

ا ِمْو َأْمرِنَا"هذا الرو  اللي هو القُر   اإلنسا  ينال األر  هو التليفة الح  َنا ِإلَْيَ  ُروح     ."وََكَذِلَ  َأْوَحيًلْ
 

 لكي تصب  صاحن رسالة.. اقرأ
مًلو  -اهلل عليًله وسًللم صًللى-حولًلق النبًلي  أي هًلذه الكلمًلة هًلي التًلي "اقًلًلَرأْ " بهًلذه الكلمًلةل كلمًلة بًلدأ الًلوحي لًلذل  

مًلو شًلت  عًلاةي إلًلى شًلت   حولتًل  رو  معًلا  بقًلى شًلت  عًلاةي إلًلى نبًلي أنًله يقًلرأ القًلُر ل انًلق معًلا  مًلاةةل
 نبي اقرأل اقًلرأ حتًلى تصًلب  تعلمل اقرأ حتى تصب  اقرأ حتى حتى أنشرها؟ مضمو  هذه الرسالة وصاحن رسالةل ما ه
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 ( 12من  7صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

علًلى  بُيطلًلنل العلًلم اللًلي علًلم مًلش أي 1العلًل : َخلًلَ " الًَّلِذي رَبًِّل َ  بِاْسًلمِ  "اقًلَرأْ  ةةاعي اقرأ حتى تصب  صاحن رسالةل
 .ةه يص  هو اللي بيتلي اإلنسا  مراة اهلل

" اْسًلُجْد َواقًلتًلًلِربَكًلالَّ َد ُتِطْعًلًلُه وَ "بالسًلًلجوة  وختمًلًلقَخلًلَ "  الًَّلِذي رَبًِّل َ  بِاْسًلًلمِ  "اقًلًلًلَرأْ بًلدأت بًلاقرأ وختمًلًلق بالسًلجوة 
  .-سبحانه وتعالى-المل   على مراة اهلل هي اللي توص  اإلنسا  لالقتراب مو القرا ة19العل :

ْنَسًلا َ  َخلًل َ  * َخلًل َ  الًَّلِذي رَبًِّل َ  بِاْسًلمِ  اقًلًلَرأْ بًلدأت بًلاقرأ "  َعلًَّلمَ   *بًلاْلَقَلمِ  َعلًَّلمَ  الًَّلِذي *ُ  اأْلَْكًلَرم َورَبهًل َ  اقًلًلَرأْ * َعلًل    ِمًلوْ  اإْلِ
ْنَسا َ     5: 1العل  يًلْعَلْم " َلمْ  َما اإْلِ

 اقًلًلَرأْ " أو اإلنسًلا  وةي عًلاياة ةرو لوحًلدهل تكًلررت المقدمًلة األودنيًلة ةي بًلس سًلوا  التلًل  أو العلًلم كلمًلات كتيًلر
ْنَسا َ  َخَل َ  * َخَل َ  الَِّذي رَبِّ َ  بِاْسمِ  ْنَسا َ  َعلَّمَ  * بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ  ِذيالَّ  *ُ  اأْلَْكَرم َورَبه َ  اقًلَرأْ *  َعَل    ِموْ  اإْلِ  * يًلْعلًلمْ  َلمْ  َما اإْلِ
ْنَسا َ  ِإ َّ  َكالَّ         6: 1العل  لََيْطَعى" اإْلِ

اإلنسًلا  نًلعيفل العجيًلن إ  انًلق  جاهًل ل اإلنسًلا  كًلا  علقًلةل عندنا المعاةلة ةيل اإلنسا  لم يكًلو يعلًلمل اإلنسًلا 
ْنَسًلا َ  ِإ َّ  "َكًلالَّ  ل أل؟اإلنسا  بقًلى مفتقًلر جة إ نعيف النتي وإنسا  متوقع إنسا  جاه  اْسًلتًلْعَنى *  َرَُهُ  َأ ْ  لََيْطعًلى * اإْلِ

ا الَِّذي َأرََأْيقَ  * الرهْجَعى رَبِّ َ  ِإَلى ِإ َّ  َهى* َعْبد   .10: 6العل  َصلَّى"  ِإَذا يًلنًلْ
 

   و يمنع  عو تطبي  مراة اهلل في ظ  التدافع سيأتي مَ 
 ه  همًلا مًلش هيسًلبو ل فًلي تًلدافعل انًلق معًلا  وحًلي وعًلايا تطبًل  مًلراة ربنًلال فيًللًل ي أُنالًلق ربنًلا بيقًلولالسًلور اللًل فًلأول

 ..وفقًلط هو مش هينها  عو نشر فكًلر  طر  ُخرل ةه نا لياأ ُخرل أنا ليا فكر ُخرل أنا ليا رأي   ألل ناو هتقول
حتًلًلى مًلًلو  هتمنعًلًل   ل هتنا عًل لنًلًلاو هتًلًلدافع هفًل  مًلًلو أول لحعًلًلة فيًلهيمنعًلًل  حتًلًلى مًلو الصًلًلالةل ربنًلًلا بيعر   هًلًلو ةه

ا الًَّلِذي "َأرََأيًلقَ الصًلالةل  َهًلى* َعْبًلد  َوِإَذا "هيمنعًله وهيمنعًله  !ةه قًلام يصًللي ؟إيًله ل هًلو عمًل 10: 9العلًل  َصًللَّى"  ِإَذا يًلنًلْ
َلٰى َعَلْيِهْم ُيَاتًلَنا بًليًلَِّنات  تًلْعِرُف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَو َكَفُروا اْلُمنَكرَ   مو اللي انق بتقوله.ضاي  تل م72الحج: "تًلتًلْ

   
لًلًلوَ  َعلًلًلْيِهْم ُيَاتِنًلًلا""يقوا بًلًلس؟ أل فًلًلي سًلًلورة الحًلًلج اضًلًلتيطيًلًلن يًلًلا تًلًلرى ه ل ةه هًلًلو 72الحًلًلج: َيَكًلًلاُةوَ  َيْسًلًلطُوَ  بِالًَّلًلِذيَو يًلتًلْ

 عليه اْلياتل بيدبحه مجرة إ  هو بيقرأ اْليات!  بيكلمهل بيتلو اْليات عليهل ةه هو بس بيتلو بس هلس
طيًلًلن همًلًلا ِإ َّ الًَّلًلِذيَو َيْكُفًلًلُروَ  بِتيًلًلاِت اللًَّلًلِه َويًلْقتًللًلًلوَ  النَِّبيًِّلًليَو بِعَْيًلًلِر َحًلًل  " ": عمًلًلرا  فًلًلى سًلًلورة ُل -عًلًلا وجًلًل -اهلل قًلًلال 

  21ُل عمرا : ""َويًلْقتًلُلوَ  الَِّذيَو يَْأُمُروَ  بِاْلِقْسطِ  بيكفروا بتيات اهلل ويقتلو  النبييو.. بس؟
  الَِّذيَو يَْأُمُروَ  بِاْلِقْسِط"لذيو يأمرو  بالشر ل قال: "خد بال  أوي مو كلمة مقالش ويقتلو  ا

 
 :العاية مو إرسال الرس  بالبينات
 ليًلًله يًلًلارب أرسًلًللق رسًلًل َلَقًلًلْد َأْرَسًلًلْلَنا ُرُسًلًلَلَنا بِاْلبًليًلِّنًلًلاِت َوَأنَاْلنًلًلا َمَعُهًلًلُم اْلِكتًلًلاَب َواْلِميًلًلَااَ " "وأصًلًلال  نرجًلًلع لسًلًلورة الحديًلًلد: 

َوَأنَاْلنًلًلا َمَعُهًلًلُم اْلِكتًلًلاَب  "النًلًلاو؟ ايهًلًلدو  ومعًلاهم إيًلًله عشًلًلا  تًلًلدل أنهًلًلم رسًلًل  مًلًلو عنًلد اهللل أي بينًلًلات ومعًلاهم بينًلًلات؟
ليًله يًلارب  "َوَأنَاْلنًلا َمَعُهًلُم اْلِكتًلاَب َواْلِميًلَاا َ  "الكتًلابل مًلو ةالمسًلتفاة القواعًلد اللًلي هتقًليم العًلدل لالميًلاا  "َواْلِميًلَاا َ 
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 ( 12من  8صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

لِيًلُقًلًلًلوَم النًَّلًلًلاُو "للكتًلًلًلاب  ايحصًلًلًللش التنًلًلًلا   والتًلًلًلدافع ةهل يرجعًلًلًلو امتتتلفشل علشًلًلًلا  اعلشًلًلًلا  النًلًلًلاو مًلًلًلعملًلًلًلق كًلًلًلده؟ 
 25الحديد:" بِاْلِقْسطِ 

 
 :و يرف  القسط والعدلكيفية التعام  مع مَ 

للجهًلاةل  ل25الحديًلد:" َوَأنَاْلنًلا اْلَحِديًلَد ِفيًلِه بًلْأَو َشًلِديدَ " ةيقًلول ربنًلا فًلي تكملًلة اْليًل ناو هتًلرف  القسًلط؟ هطين في 
الكتًلاب مًلو عنًلد اهللل لمًلو رفًل  الميًلاا  مًلو عنًلد اهللل  القسط مو عند اهللل لمو رفًل  ديد لمو رف أي فيه بأو ش

يبقًلى إذ ا القًلوة عنًلد أهًل  اإلسًلالم د م يسًلتعلوها " َوَأنَاْلَنا اْلَحِديَد ِفيًلِه بًلْأَو َشًلِديَد َوَمنًلاِفُع لِلنًَّلاوِ  لِيًلُقوَم النَّاُو بِاْلِقْسطِ "
 "  ِفيِه بَْأَو َشِديَد َوَمَناِفُع لِلنَّاوِ "ل بنا  حضارةفي حاجتيو: نشر القسط و 

بنا  حضارةل ترف بعيدة عو مراة اهللل ةه يلط وةه الفكر العربيل ةه تصًلور علمًلانيل ةه اللًلي احنًلا  بس ةمش القضي 
 ل  ربنا خلقنا عشا  نعمر األر ل يعني إيه نعمر األر ؟ ل يقو  إيه التليفة مش بس أص  رفضينهل لكو أل

وجنًلة ونًلار كًل  ةه علشًلا  نبنًلى شًلوية  ثوبْعًل وحًلي ورسًل  وأنًلال نبني عمارات وخًلالص! ربنًلا خلًل  السًلماوات واألر 
ِفيًلًلِه بًلًلْأَو َشًلًلِديَد َوَمنًلًلاِفُع لِلنًَّلًلاِو َولًلًليًلْعَلَم اللًَّلًلُه َمًلًلو يَنُصًلًلُرُه "لنطبًلًل  مًلًلراة اهلل فًلًلي األر ل  ..أل وخًلًلالص؟! عمًلارات وتًلًلرف
إيًله  "وحمًل  الحديًلد يعلًلم مًلو فًلي نيتًله حمًل  السًلال  "أي هًلا:يناابًلو كثيًلر بيقًلول مًلو مع ل25يًلد:الحد "َوُرُسًلَلُه بِاْلعَْيًلنِ 
 .؟أنفسها ل بتستع  العلم لصال ؟الجهاة لصال  أنفسها ه  الناو بتستع  تطبي  مراة اهلل؟ يعني هو اللي في نيته

 
 إ  حاجًلات وقًلال لًلتالت صًلاة القًلُر قًلُر  ونًلاو هتنقسًلم ق هالبقًلرة إ  فيًل نرجًلع تًلاني.. قولنًلا ربنًلا بًلدأ سًلورة طيًلن 

ل وبعًلديو حكًلى لنًلا القصًلة مًلو 26البقًلرة: "ِإ َّ اللًَّلَه َد َيْسًلَتْحِيي َأ  َيْضًلِرَب َمًلَثال  مًَّلا" وبينها فًلي القًلُر  إد مفيش حاجة
متلًلًلًلو  هًلًلًلو سًلًلًليدنا ُةم هيتليًلًلًله خليفًلًلًلة فًلًلًلي األر ل هيبقًلًلًلى متلًلًلًلو  مًلًلًلو األر  وهينًلًلًلال معًلًلًلاه  األول إ  ربنًلًلًلا هينًلًلًلال

   ..الناو ةي اختلفق معاه لالقُر 
 ينًلال تعلًلم وةي أهميًله العلًلم قبًل  مًلا سًليدنا ُةم يعنًلي ل31البقًلرة: "َوَعلًَّلَم َُةَم اأْلَْسًلَماَ  ُكلََّهًلا" :قًلال وقبًل  مًلا ينالًله
ا ُقدم ولذل  في إشًلارة أ  مًلو  سًلجوة المالاكًلة لًلهل وكًلا  هنًلا  إ  ربنًلا علمًله مسًلألة التعليم مسالة سورة البقرة تحديد 

 .في التدافع نقطة مهمةدي  لعلم ُيسجد لهلمعه ا
ا اللي   -  العلًلمل النًلاو بتبقًلى محتاجًلة للًلي عنًلده العلم هو اللًلي بيبقًلى أسًلب  حتًلى فًلي العلًلم الًلدنيويل بيحص  ةايم 

ًلا بيثقًل   فلًلًلذل   والعلًلم والقًلوةل اللًلي معًلاه علًلم ممكًلو بقًلوة أقًل  يكسًلن اللًلًلي عنًلده قًلوة أكبًلر وعلًلم أقًل ل العلًلم ةايم 
ويُركًلن  قًلدرة إنًله يًلتعلم عنده يبقى سيدنا ُةم ربنا علمه وبعد كده أنبأ المالاكة بهذه األسما ل قب  ما ينال سيدنا ُةم

 .ترع مكونات جديدةالعلوم ةي على بعضها ليُ 
هيبقًلى فيًله  اإلنسًلا  لمًلا هينًلال أل  ليًله؟ القًلدرة ةي مًلش عنًلد المالاكًلةل اهلل عًلا وجًل  أعطًلى القًلدرة ةي ل نسًلا  - 

فكًلرة الميًلاا ل يًلتعلم مًلو الكتًلاب ويًلتعلم  هو فهًلم قضًلايا مًلو الًلوحيل المفًلرو  يًلتعلمل هًلي ةي اه وحيلومع متعيرات
ا اي يتصًلًلرف فًلًلي المسًلًلتجداتل أل  هيحصًلًل  خالفًلًلات كتيًلًلر وهيحصًلًل  قضًلًلايا خالفيًلًله تعهًلًلرل هًلًلذه  ةه لمًلًلو الًلًلوحي

 التالفات بتعم  مشاك  وتدافعات.
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 ( 12من  9صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

ل  ي مًلًلا قُلنًلًلا قبًلًل  ذلًلًل  التًلًلدافعات ؟ل يقًلًلف مًلًلع ةه ود ةه؟يود م اإلنسًلًلا  بفهمًلًله للقًلًلُر  يًلًلتعلم يقًلًلف فًلًلي صًلًلف مًلًل - 
ربنًلا . 4: 1الًلروم * ِفًلي ِبْضًلِع ِسًلِنيَو.."  * ِفي َأْةَنى اأَلْرِ  َوُهم مِّو بًلْعًلِد َيلًلِبِهْم َسًليًلْعِلُبو َ  ُيِلَبِق الرهومُ  * الم " العالمية
 "بَِنْصًلِر اللًَّلهِ  * َويًلْوَمئًلذ  يًلْفًلَرُ  اْلُمْؤِمنًلو َ " مًلو ةه يلًلةه أقًلرب  د م تعًلرف بتحصًل  وانًلق فنا إ  فيه تدافعات عالميةبيعر  

أهًل  باطًل ل أنًلا د م يبقًلى عنًلدي فقًله فًلي هًلذا  بالنسًلبة لًلي بًلريم إ  ادتنًليو ل قي  بنصًلر الًلروم علًلى الفًلرو5: 4الروم 
ل العلًلم ةه فيًله الًلوحي 31البقًلرة: "َهًلاَوَعلًَّلَم َُةَم اأْلَْسًلَماَ  ُكلَّ " :التدافعل طين قلنا سيدنا ُةم لما نال األر  معاه علم

 اللي يعرف يعيش بها في الحياة. القضايا وفيه المياا ل
 
نًلاو مًلش هتسًليب  تصًلليل مًلش  هفًل  إ  فيًلعر   ف  مًلو أول لحعًلة فًلي القًلُر ل عنًلدنا فًلي سًلورة اقًلرأناو ربنا عر   هوفي

 الًَّلِذي "َأرََأيًلقَ  اقًلرأ ةاْليًلة بتاعًل ُيًلات: تًلالت تًلأمر بالقسًلط فًلي النًلاول عنًلدنا هتسًليب  تتلًلو اْليًلاتل مًلش هتسًليب 
ا َهًلًلى* َعْبًلًلد  لًلًلوَ  َعلًلًلْيِهْم ُيَاتِنًلًلا"" سًلًلورة الحًلًلج ةاْليًلًلة بتاعًلًلل 10: 9العلًلًل  َصًلًللَّى"  ِإَذا يًلنًلْ  َيَكًلًلاُةوَ  َيْسًلًلطُوَ  بِالًَّلًلِذيَو يًلتًلْ

تًلًلأمر بالقسًلًلط هيقتلًلًل ل  يجًلًليهتل 21ُل عمًلًلرا : ""الًَّلًلِذيَو يًلًلْأُمُروَ  بِاْلِقْسًلًلطِ  سًلًلورة ُل عمًلًلرا  ةاْليًلًلة بتاعًلًلل 72الحًلًلج:
 .اْليات هيسطو بي ل هتيجي تصلي هيمنع  بس تتلو هتيجي

 
 نةقصة سيدنا أبي بكر مع ابو الُديُ 

لذل  سيدنا أبًلو بكًلر الصًلدي  لمًلا جًلا  يتًلرع مًلو مكًلة ويهًلاجرل فجًلا  ابًلو الُدينًلة وكًلا  رجًل  ُمطًلا  فًلي قومًله وقًلال  
إ  ابًلًلو الُدينًلًلة ةه كًلًلا  كًلًلافرل ا اي تترجًلًلوا رجًلًل  يصًلًل  الًلًلرحم  لهًلًلم انتًلًلوا ا اي تترجًلًلوا أبًلًلو بكًلًلر الصًلًلدي  بًلًلالريم مًلًلو

 فقًلًلالوا طيًلًلنل ةخله فًلًلي جًلًلواريويطعًلًلم ويقًلًلري الضًلًليف ويعًلًليو علًلًلى النوااًلًلنل ا اي وانتًلًلوا ا ايل د م ترجعًلًلوه وأنًلًلا سًلًلأُ 
   .هيدخ  في جوار  بس يفض  في بيته

ا فًلي فنًلا  ةا ره يعنًلي حاجًلة كًلده حتًلة قًلدام بيتًلهل مسًلاحة  فسيدنا أبو بكًلر قعًلد فتًلرة فًلي بيتًله ثًلم بًلدا لًله أ  يبنًلي مسًلجد 
كده تعتبر مًلش ةاخًل  إطًلار البيًلق لكًلو ةاخًل  السًلور بتاعًلهل فًلي فنًلا  ةارهل وبنًلى مسًلجد وقفًل  علًلى نفسًله وبيصًلليل  

ل ك  اللي بيعمله أبو بكر الصًلدي  إنًله بيقًلف يصًللي قرا ةيمل  ةمعه عند ال د ف ايأس و بكر الصدي  رجال  بكا   كا  أب
 ويعيطل

فو  عليًلًله النسًلًلا  واألطفًلًلالل والمشًلًلركيو منبهًلًلريو بًلًلاللي بيحصًلًل  إ  واحًلًلد واقًلًلف ذايًلًلة فًلًلي البتًلًلاري كًلًلانوا يتقًلًلفًلًلي رو  
 صًلًلحي  البتًلًلاري "قًلريش   أشًلًلرافَ  ذلًلًل  أفًلا َ و : "ل شًلًلوف الروايًلًلة فًلي البتًلًلاري!خاشًلع بيصًلًللي بًلسل منبهًلًلريو بيقًلًلول إيًله

ارةة جًلوار  علًلى وا دبو الُدينة قًلالوا لًله إيًله ةه الراج  بيصلي! بيصلي وبيعيط! فراح ؟فا .. هو بيعم  إيه يا جماعة
صًلليل كًل  ةه عشًلا  إيًله وهًلو أعنتش تصًللي قًلال لًله أل هاحصًل  ابًلو الدينًلة را  ألبًلي بكًلر وقًلال لًله مًل أبي بكًلر وفعًلال  

 .!بيصلي
هًلي  للًلي ناجحًلةأثبتًلق فشًللهال الفكًلرة ا فكًلرة التدافع هيحص  هيحص ل الناو اللي بتهربل فكرة حوار الحضارات 

 موجًلوة وسًليبقىل التًلالف التًلالف المشًلكلة مًلاذا سًلنفع  فًلي التًلدافعل فالتًلدافع موجًلوة موجًلوةل حضًلاراتلصًلدام ال
 .  ةه  ي الشهوة هيفض  في اإلنسا  موجوة لذل  ربنا نال الوحي وهو ةه المقياو
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 ( 12من  10صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

 .انيصححه األلب "ل فقد اسَتْكَمَ  اإليما َ هللِ  ل ومَنعَ هللِ  وَأْعَطى لهللِ  وأبَع َ  لهللِ  أحنَّ  َمو"
 ؟ميو اللي أقرب لي  ل؟ليه بيحص القضية إن  تفقه هذا التدافعل  لتدافع ةه هيفض  موجوةلا

متتلًلف معاهًلا عنًلد  فًلي  انًلق وخًلالصل وكًل  النًلاو اللًلي يبقًلا  كلًله شًليلة واحًلدةام يبقى د م يكو  عند  فهم إنق
كثيًلرة علًلى  بتترتًلن عبًلاةات بًلاةاتانًلق د م يبقًلى عنًلد  فهًلمل هًلو ةه اللًلي المفًلرو  بينًلتج عنًله ع حقيبًلة واحًلدةل د

 والتدافع. لة التالفأمس
 

 :ملت  الدرو
 لو تنتهي التدافع سنة قاامة-1
ل أول حاجًلًلة إ  التًلًلدافع سًلًلنة قاامًلًلة لًلًلو تنتهًلًلي قًلًلال النبًلًلي صًلًللى اهلل عليًلًله هنطلًلًلع بًلًله النهًلًلارة إذ ا اللًلًلي احنًلًلا عًلًلايايو يبقًلًلى 

 لعاية ُخر لحعة فيه تدافع. صحي  مسلمل "اليهوةَ  المسلمو  يقات َ  حتى الساعةُ  تقومُ  د"  وسلم
 ناله هو ةه الفيص  في الحكموحي ربنا  هفي إ  -2  
ًلنًلُهمْ "  يحكمًلو ل  حتًلى -المنا عًلات التفيفًلة- شًلجر ل65النسًلا :" َفاَل َورَبَِّ  َد يًُلْؤِمُنوَ  َحتَّٰى ُيَحكُِّموَ  ِفيَما َشَجَر بًليًلْ

َأَتْجَعًلًلُ  ِفيَهًلًلا َمًلًلو يًُلْفِسًلًلُد ِفيَهًلًلا "مشًلًلاجرات ولمًلًلا الماليكًلًلة قالًلًلق: د هيحصًلًل   لش إنًلًله مًلًلش هيحصًلًل امقًلًل يبقًلًلى إذ ا ربنًلًلا
َما َ     ..هيحص  البني ُةميو ةول عمرهم ما هيتتانقوا مع بع  مش د مشو ل ربنا ما قاله30البقرة:"َوَيْسِفُ  الدِّ
 سًليتتارو  أ  يقفًلوانًلاو أ هنا  ولكو أعلم أ  ةه هيحص  أنا أعلم إ  همل وقال وأقرهم اهلل على ذل ل أل هيحص 

"فًلاَل َورَبًِّلَ  َد   -عًلا وجًل -ل كمًلا قًلال اهلل 30البقًلرة: "ِإنِّي َأْعَلُم َمًلا َد تًلْعَلُمًلو َ " في صف الح  وألج  ذل  خلقتهم
ًلا ِممًَّلا َقَضًلْيقَ  نًلُهْم ثُمَّ َد َيِجًلُدوا ِفًلي َأنًلُفِسًلِهْم َحَرج  ل 65النسًلا : َوُيَسًللُِّموا َتْسًلِليم ا" يًُلْؤِمُنوَ  َحتَّٰى ُيَحكُِّموَ  ِفيَما َشَجَر بًليًلْ

 ا اي تص  إلى مراة اهلل في التدافعل إن  تعوة إلى الوحي. انق هو ةه إن 
 
 التدافع لو يترك   -3

احنا بنكًلررهمل  اللي تأمر بالقسطل سوا  تصليل تلق ُيات سوا  تتلو اْلياتل سوا  النعرة التالتة: إ  مش هيسيب ل
ايًلَ  الًَّلِذي "َأرََأيًلقَ  َهًلى* َعْبًلد  لًلوَ  َعلًلْيِهْم ُيَاتِنًلا""ل 10: 9العلًل   َصًللَّى" ِإَذا نًلْ   72الحًلج: َيَكًلاُةوَ  َيْسًلطُوَ  بِالًَّلِذيَو يًلتًلْ

بالقسًلط بًليو النًلاو قًلال لًل  متأمر ..حانًلرل  بتًلأمر يعنًلي انًلق لًلو 21ُل عمًلرا : ""َويًلْقتًلُلوَ  الًَّلِذيَو يًلْأُمُروَ  بِاْلِقْسًلطِ 
 علي . يضعط يضعط هيفض  تصليشلاأل م ..تتلو ل هصلياد م ..تتلو اْليات تيجي بس اْليات تلوهأ
 
 فاادة سنة المدافعة -4
َمْق َصًلًلَواِمُع َوبِيًلًلَع "سًلًلورة الحًلًلج  ولًلًلود سًلًلنة المدافعًلًلة  ي مًلًلا قلنًلًلا اهلل فًلًلي  َولًلًلْوَد َةفًلًلُع اللًَّلًلِه النًَّلًلاَو بًلْعَضًلًلُهم بًلًلبًلْع   لَُّهًلًلدِّ

ل الًلديو كًلا  هينهًلار لًلذل  فًلي سًلورة الحديًلد بعًلد اْليًلة اللًلي 40الحًلج: "ِفيَها اْسُم اللًَّلِه َكِثيًلر ا َوَصَلَواَت َوَمَساِجُد يُْذَكرُ 
 "َأْرَسًلْلَنا ُرُسًلَلَنا"البينًلات تًلدل أنهًلم رسًل  مًلو عنًلد اهلل  ل25الحديًلد:َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبًليًلَِّناِت" "احنا قلناها وشرحناها 

 هلل.بينة تدل أنه رسول مو عند ا
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 ( 12من  11صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

 لو يكو  هنا  قيام للناو إد بالعدل -5
لًلًلو يكًلًلو  هنًلًلا  للنًلًلاو قيًلًلام إد  ل25الحديًلًلد: "لِيًلُقًلًلوَم النًَّلًلاُو بِاْلِقْسًلًلطِ "" ليًلًله يًلًلارب؟ َوَأنَاْلنًلًلا َمَعُهًلًلُم اْلِكتًلًلاَب َواْلِميًلًلَاا َ " 

نًلاو مًلش عًلاياة القسًلط  هفيًل "بِاْلِقْسًلطِ لِيًلُقًلوَم النًَّلاُو "ل ولًلو كانًلق كًلافرة" يقيم ةولة العدل إ  اهلل "بالعدلل إد بالقسط
 إ و إ  الكًل  عبيًلدل مًلو إ  هًلو رافًل  الًلديو إل  الًلديو بيعمًل  نًلو  فيها إ  شًلا  اهلل المًلرة اللًلي جايًلةل هنتكلم وةي

الفطًلرة فًلي خلًل  اهلل  هنتلكم في المرة اللي جايةل مًلو مو السيطرة على الناول هو ليه مترب أخرىل، الك  بيطيع اهلل
 او يمش ًل متبًلوعيول المتبًلوعيو السًلاةة عًلايايو هوفيًل تًلابع هفيًل، قًلاةة مًلش كًل  النًلاو ش كًل  النًلاو سًلاةةلعًلا وجًل  إ  مًل

ِإنًِّلي َأَخًلاُف َأ  "كًلا  بيعمًل  كًلده وبيعهًلر إنًله بياخًلد رأيهًلم  فرعًلو  رأيهًلم علًلى النًلاول  ي ايفرنًلو بو  رأيهًلم علًلى النًلاو
َل ِةيَنُكْم َأْو َأ  يُْعِهَر ِفي اأْلَْرِ  اْلَفسَ   .26يافر:" اةَ يًُلَبدِّ

 
 و يرف  العدلالقوة مطلوبة للتعام  مع مَ  -6
َوَأنَاْلنًلا اْلَحِديًلَد "ل يبقًلى ةه الجهًلاة 25الحديًلد: "َوَأنَاْلنًلا اْلَحِديًلدَ "ناو رافضًلة القسًلط نعمًل  معًلاهم إيًله؟  هفالشاهد في 

 ِفيًلًلِه بًلًلْأَو َشًلًلِديَد َوَمنًلًلاِفُع لِلنًَّلًلاِو..""لحضًلًلارةل يبقًلًلى قلنًلًلا نشًلًلر الًلًلديو الحًلًل  وإقامًلًلة ا "ِفيًلًلِه بًلًلْأَو َشًلًلِديَد َوَمنًلًلاِفُع لِلنًَّلًلاوِ 
 25الحديد:

 نيت  إيه في التدافع؟ -7
واحًلد يقًلف فًلي صًلف الحًل   ل نيتًل  إيًله فًلي التًلدافعل إ  أحيان ًلا25الحديًلد: ""َولًليًلْعَلَم اللًَّلُه َمًلو يَنُصًلُرُه َوُرُسًلَلُه بِاْلعَْيًلنِ  

 ي ماقلنًلا ابًلو كثيًلر قًلال  "َولًليًلْعَلَم اللًَّلهُ " ُمرااًلي واقًلف ُمرااًليل إنًله أل  نيتًله ويتًلش النًلار لينصًلر الحًل  ويحمًل  الحديًلد
   25الحديد: .. "َولِيًلْعَلَم اللَُّه َمو يَنُصُرُه َوُرُسَلُه بِاْلعَْيِن ِإ َّ اللَّهَ "نيت  إيه في رفع السال ل 

 
 ولكنه ابتال  اهلل يني عنا -8

ولكنًله ابًلتال ل ينعًلر مًلاذا سًلتفعلو  اللًلي هًلي لتصًلناها فًلي قًلول اهلل  و جهًلاةكمل إ  اهلل ينًلي عًل"َقِويٌّ َعاِياَ "ختام اْلية 
ُهمْ "تعالى في سورة محمد  ِلَ  َوَلْو َيَشاُ  اللَُّه َدنَتَصَر ِمنًلْ لًلَو بًلْعَضًلُكم "ل أمال ليًله يًلارب سًلايبهم؟! 4محمد: "ذَٰ َولَِٰكًلو لَِّيبًلْ

يَّاُم نَُداِوُلَها بًلْيَو النَّاِو َولِيًلْعَلَم اللَُّه الًَّلِذيَو َُمنًلوا َويًلتَِّتًلَذ ِمًلنُكْم ُشًلَهَداَ   َوتِْلَ  اأْلَ "ل قلنا ُية ُل عمرا : 4محمد: "بِبًلْع   
 140ُل عمرا :" َواللَُّه َد ُيِحنه العَّاِلِميوَ 

 
هلل يرنًلي ا يالًلذيو يقفًلو  فًلي المكًلا  الًلذ وأ  نكو  مًلو الصًلاةقيو أ  يستعملنا ود يستبدلنال -عا وج –أسال اهلل 

عنًلد التًلالف  ل119التوبًلة:" يَا َأيًلهَها الَِّذيَو َُمُنوا اتًلَُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِةِقيوَ "عنهل قال اهلل عا وج :  -عا وج -
لمًلا يحصًل  خًلالف شًلوفوا أبًلي بكًلر وعمًلر  "أي كونًلوا مًلع أبًلي بكًلر وعمًلر"سًلعيد بًلو جبيًلر:  قًلال نكو  مع الصاةقيول

" "وَُكونًُلوا َمًلَع الصًَّلاِةِقيوَ موقًلف الصًل ل موقًلف الصًلد   هيقفًلوا اللًلي همل اعرف إ  ةول همواقفيو فيو ورو  اقف جنب
 .119التوبة:
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 ( 12من  12صفحة )  ( من دروس الدورة العلمية "بصائر"1) تأمالت في فقه التدافع  
 

أ   -عًلًلًلا وجًلًلًل –أ  نكًلًلًلو  مًلًلًلو الصًلًلًلاقيو عنًلًلًلد التًلًلًلدافع ود نكًلًلًلو  مًلًلًلو المنًلًلًلافقيول أسًلًلًلال اهلل  -عًلًلًلا وجًلًلًل -نسًلًلًلأل اهلل  
  اللهًلم وبحمًلد ل أشًلهد أ  د إلًله إد أنًلًلقل يسًلتعملنا ود يسًلتبدلنال أقًلول قًلولي هًلذا وأسًلتعفر اهلل لًلًلي ولكًلمل سًلبحان

 أستعفر  وأتوب إليه وجااكم اهلل خير ا. 
 

 تم بحمد اهلل
 وتفضلوا هنا: منتديات الطري  إلى اهلل في في قسم تفريغ الدرووشاهدوا الدرو للنشر على النق 

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