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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
أهًلال بكًلم نًلمو ةورة بصًلاارل اللًلي إخواننًلا فًلي موقًلع "الطريًل إلًلى اهلل" جًلااهم اهلل خيًلرا حًلاولوا يقًلدموا حاجًلة لبنًلا
المسلم الربانيل إعداة المسلم الرباني في هذه الحياة.
إنا ات على الطري
طبعًلا ي مًلا إحنًلا عًلارفيو كلمًلة إعًلداة يبقًلى عًلايا اإلنسًلا اللًلي أمامًل يصًل إلًلى شًلي ل أي حاجًلة فًلي الًلدنيا أو أي
واحد عًلايا يصًل إلًلى مرتبًلةل..هًلذه المرتبًلة سًلوا علميًلة أو حتًلى بدنيًله دبًلد أ يمًلر بإعًلداةل فجًلااهم اهلل خيًلرا حًلاولوا
يقوموا بهذه الدورة السريعة كإنا ات حتى سموها "بصاار".
إنًلا ات علًلى نقًلاد قًلد تعيًلن عًلو نعرنًلا وعًلو حياتنًلا فًلي ظًل األ مًلة اللًلي إحنًلا بنعيشًلها أو التقلبًلات الدنيويًلة أو
ادنشًلعادتل ممكًلو اإلنسًلا مياخًلد بالًله إنًله يحتًلاع فعًلال حتًلى يصًل إلًلى أ يسًلير علًلى مًلراة اهلل سًلبحانه وتعًلالى
محتاع يتبنىل محتاع لبيناتل وجااهم اهلل خيرا حاولوا ينوعًلوا قضًلايا شًلرعيةل قضًلايا فكريًلةل قضًلايا فًلي الثقافًلة فكريًلةل
قضايا في الثقافة اإلسالميةل قضايا عقدية بحيث يبقى اإلنسا المسلم الرباني عنده وعى ومطلًلع وهًلذه القضًلايا هًلي
مجًلرة أ ظنًلي يعنًلي -إل نسًلبة الوقًلق قليلًلة -هًلي إنًلا ات فًلي الطريًل علًلى اإلنسًلا ي مًلا ربنًلا -سًلبحانه وتعًلالى
َّ ِ
سنَهُ "..الامر18:
يو يَ ْستَ ِمعُو َ الْ َق ْو َل فًَليَتَّبِعُو َ أ ْ
قال" :-الذ َ
َح َ
فهو ُمطالن إنه يبحث عو أحسو ما يسمع ثم يستايد ليسير في هذا الطري إلى اهللل إحنًلا ةورنًلا نقًلدم لبنًلة مًلو هًلذه
اللبيناتل في واحد بيقدم لبنة في أصول الفقهل في واحد بيقدم لبنة في الحديث أيًلا كًلا سًلوا المصًلطل أو القضًلايا
الفكريةل إحنا اللبنة اللي إحنا عاياينها..ل طبعًلا كًل لبنًلة وجوةهًلا بيايًلد المًلر ُحسًلنا وييابهًلا بيجعًل فًلي نقًل

فًلي بنًلا

المسلم.

فقه التدافع ..لبنة نسلط الضو عليها
اللبنًلة اللًلي إحنًلا عًلايايو نقًلدمها هًلي نًلو مًلو إ فيًله خالفًلات بتحصًل ل فيًله تنا عًلاتل فيًله مشًلاجراتل فيًله اختالفًلات
وبيحدث نتيجة ةه ..تدافع بيو الطًلرفيو المتتلفًليول إحنًلا عًلايايو نًلتكلم عًلو فقًله التًلدافع -إ صًل التعبيًلر يعنًلي فقًله
التدافع-ل ليه فيه تدافع؟ل إيه أص الفكرة؟ل نشأت منيو؟ل كيف نتعام مع المتالف؟
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طيًلًلن احنًلًلا عًلًلايايو نرجًلًلع للًلورا نشًلًلوف ادختالفًلًلات اللًلًلي بًلًليو البشًلًلر نشًلًلأت ليًلًله؟ل إيًلًله مبنًلًلى هًلًلذه ادختالفًلًلات؟ل إيًلًله
العبًلًلاةات اللًلًلي هتترتًلًلن علًلًلى فهمنًلًلا لهًلًلذه؟ل إيًلًله العبًلًلاةات اللًلًلي ترن ًلي اهلل -سًلًلبحانه وتعًلًلالى -ربنًلًلا أمرن ًلي بيهًلًلا أثنًلًلا
التًلًلالف؟ل فبالتًلًلالي ربنًلًلا هيسًلًلألني عنهًلًلا أنًلًلا طبقتهًلًلا ص ًل واد يلًلًلطل احنًلًلا هنحًلًلاول بق ًلدر المسًلًلتطا ف ًلي الًلًلدرو أو
الدرسًلًليو نًلًلمو هًلًلذه الًلًلدورة نضًلًلع الضًلًلو علًلًلى هًلًلذه القضًلًلية علشًلًلا نفهًلًلم ليًلًله قضًلًلية التًلًلدافع موجًلًلوةة أو نشًلًلأتها أو
َّ ِ
ُمنًُلوا اتًَّل ُقًلوا اللًَّلهَ َوُكونًُلوا َمًل ًَلع
يو َ
التًلالف اللًلي بيحصًل أو إيًله ةورنًلا؟ل يعنًلًلي ربنًلا –سًلبحانه وتعًلالى -يقًلول" :يًَلا أَيهًل َهًلًلا الًلذ َ
الص ِ
اةقِيو" التوبة119:
َّ
كلمة كونوا مع الصاةقيو إنه هيحص خالفاتل الصاةقيو هيقفوا في أماكو ويير الصاةقيو هيقفوا فًلي أمًلاكول ةور
إن تقف مع الصاةقيو وأ تكو معهم وأ تنصر قضيتهم عند ادختالف وعند التدافع وعند التنا ل
َّ ِ
ض ًل ًُله ْم بًِل ًلبًَل ْع " البق ًلًلرة251:ل إ
وربن ًلًلا -س ًلًلبحانه وتع ًلًلالى -أثب ًلًلق أ ه ًلًلذه ال ه
ًلاو بًَل ْع َ
سًل ًلنة قاام ًلًلة " َولًَل ًْلوَد َةفْ ًل ًُلع الل ًلًله النًَّل َ
سنة يؤةي إلى حالة مو الركوة وحالة مو الفساة فًلى األر لًلذل احنًلا عًلايايو نفهًلم
المونو مستمر ويياب هذه ال ه
القضية مو األول.

كيف بدأت قضية التدافع؟

تعًلالوا نرجًلع بًلالامو للًلورا خًلال نفهًلم بًلدأ المونًلو منًليول ربنًلا -سًلبحانه وتعًلالى -بًلدأ سًلورة البقًلرة" :الًلم َذلًِل َ
ْكتَاب دَ رين فِ ِيه هدى لِّل ِ
ِ
يو" البقرة 2 :1ل ثم أخبر أ الناو تجاه هذا الكتاب الذي كًلا مًلو الطبيعًلى أ "دَ
ال ُ َ ْ َ ُ
ُ
ْمتَّق َ
ن فِ ِيه" إ الناو تتبعهل إ الناو اختلفق تالت اختالفات تجاه هذا الكتاب:
َريْ َ
فري ُمتحجرل فري ُمتفكرل فري ُمتحير.

وبدأ بالفري اللي تفكر بالقرُ وتدبر القرُفأصب مؤمو ب وص إلى اليقيو "وهم بِ ْاْل ِ
َخ َرةِ ُه ْم يُوقِنُو َ " النم 3:ل وص إنه موقو باْلخرة.
َُ ْ
ثم أخبرنا اهلل أ هنا فري ُمتحجرِ َّ ِ
يو َك َفًل ًُلرواْ َسًل ًَلوا َ َعلَ ًْلي ِه ْم أَأَنًل َذ ْرتًَل ُه ْم أ َْم لَ ًْلم تُنًل ًِلذ ْرُه ْم دَ يًلُ ْؤِمنًُلًلو َ * َخًلتَ َم اللًَّلًلهُ َعلًَلًلى
المتحجًلر رفًل إنًله يسًلًلمع أصًلًلال "إ َّ الًلذ َ
قًُللُوبِ ِه ْم "..البقرة  6 :5والعياذ باهلل.
ثم الفري المتحير اللي هو المناف مترةةش ْوا فِ ِيه َوإِذَا أَظْلَ َم َعلَْي ِه ْم قَ ُامواْ "..البقرة20:
َنا َ لَ ُهم َّم َ
" ُكلَّ َما أ َ
ًلاو" مًلراة ربنًلا مًلنكم إيًله؟ "ا ْعبًُل ُدوا َربَّ ُك ًُلم الَّ ًِلذي َخلَ َق ُك ًْلم" البقًلرة21:ل وبًلدأ
ثم الندا العام اللي جمع التالتة "يَا أَيًله َها النَّ ُ

بقضيه التل ل هذه القضيه التي مهما بلغ اإلنسا مو علًلم لًلو يسًلتطيع أ يتلًل ولًلو ذبابًلةل ثًلم بعًلد ذلًل أخبرنًلا اهلل
ب َمًلثَال َّمًلا
عا وج  -بالنار وبالجنة ترهين وتريينل ثم أخبرنا اهلل -عا وج  -بقوله" :إِ َّ اللَّهَ دَ يَ ْستَ ْحيِي أَ ْ يَ ْضًل ِر َ

ونة فَ َما فًَل ْوقًَل َها "..البقرة26:
بًَلعُ َ
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العلما قالوا إ اْليًلة فيهًلا تحًلذير مًلو الًلدنيا وإ الًلدنيا حقيًلرة مثًل البعونًلةل وبعًل

العلمًلا قًلال وأ

اهلل -عا وج  -لو يتر جااية صعيرة إد وسيونحها ويبينها لنا حتى نسير على مراةه.
بداية ال َتل وخطاب اهلل للمالاكة
ثًلًلم بعًلًلد ذلًل أخبرنًلًلا اهلل عًلًلا وجًل ببدايًلة التلًل والقضًلًلية مًلًلو األولل كًل ةه أنًلًلا بأقولًلًله ليًلًله؟ عشًلًلا لمًلًلا تيجًلًلي لسًلًلورة
البقرة تعرف إ ربنا بيعرفنا المونو مو األولل وانًلق ةايمًلا لمًلا تبقًلى فًلاهم القصًلة منًليو تعًلرف تتحًلر ا اي وتشًلوف
ًلال ربهًل َ لِلْمالاِ َك ًِلة إِنًِّلي ج ِ
اعًل َ فًِلي األ َْر ِ َخلِي َفًلة"
َ
َ
المونو مو األول وبتكو فاهم القصًلةل قًلال اهلل عًلا وجًل " َوإِ ْذ قَ َ َ
البقرة30:

كلمة في األر قب كلمة خليفة ،..طبعا ك حاجًلة فًلي القًلرُ بإعجًلا  ..الحًلرف والتقًلديم والتأخيرلكًل حاجًلة فيهًلا
إعجًلا ل وتقًلديم كلمًلة "فًلي األر " جًلا ت قبًل كلمًلة "خليفًلة" ليًله؟ أل مًلراة ربنًلا هنًلا أهميًلة األر ل السًلما متلًلو
صًلًلو َ اللًَّلًلهَ َمًلًلا أ ََمًل ًَلرُه ْم َويًَل ْف َعلًُلًلو َ َمًلًلا
فيهًلًلا المالاكًلًلة والمالاكًلًلة بتعبًلًلد اهلل ف ًلي السًلًلما ل والمالاكًلًلة خلقًلًلق مًلًلو نًلًلور" َد يًَل ْع ُ
يًلُ ْؤَم ُرو َ " التحريم.6:
اهلل عا وج أراةا مو يطب مراةه في األر وةه معنا  ..أحد معاني كلمة خليفةل بعضًلهم قًلال يتلًلف بعضًلهم بعضًلا
والتليفة يعني يقوم بمراة اهلل في األر ل ربنا د يريد أ تكو األر كالسما ك اللي فيها ُمسيريو أل واللًلي يكًلو
في األر

يبقى متلو مًلو األر ل يتلًل جًلا منًله فًلي األر فبعًلث اهلل ملكًلا أخًلد جًلا مًلو األر مًلو كًل أنحًلا

األر  ..لًلًلذل احنًلًلا جينًلًلا متتلفًلًليو علًلًلى اخًلًلتالف تربًلًلة األر وطبقًلًلات األر ل فبعًلًلث اهلل عًلًلا وج ًل ملكًلًلا وأخًلًلرع
قبضة مو األر ونفخ في هذه القبضة مو روحه فأصًلب اإلنسًلا جًلا مًلو األر وجًلا مًلو نفتًلة مًلو رو اهلل –عًلا
وج  -وةه أول تدافع بيحص واحنا عايايو نحوله لتنايم مش تدافع.
الشًلاهد فقًلال اهلل عًلا وجًل " :إِنًِّلي ج ِ
اعًل َ فًِلي األ َْر ِ َخلِي َفًلة" أي متلًلو مًلو األر يُنًلا شًلهواتها وريباتهًلا ثًلم يقًلوم
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بمراة اهلل فوظيفة متتلفة تماما عو وظيفًلة المالاكًلةل فالماليكًلة اسًلتعربق قًلالوا "أَتَ ْج َعًل ُ ف َيهًلا َمًلو يًلُ ْفسًل ُد ف َيهًلا َويَ ْسًلف ُ
الدِّما ونَحو نُ ِ ِ
ِّو لَ َ " مش العر يارب الرايسًلى مًلو التلًل التسًلبي والعبًلاةة والتقًلديس؟! طيًلن
سبِّ ُ ب َح ْمد َ َونًلُ َقد ُ
َََ ُْ َ
ال إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما َد تًَل ْعلَ ُمو َ " البقرة30:
يارب احنا بنسبح ونقدو ل ل فقال -عا وج " :-قَ َ
"إني أعلم مًلا د تعلمًلو " فيهًلا كًلالم كتيًلر جًلدال منهًلا إنًلي أعلًلم سًليترع مًلنهم َمًلو يبًلذل طاعًلات د تقًلدمونها أنًلتم مًلو

منا عًلًلة لشًلًلهواتهم ومحاربًلًلة ألعًلًلداايل َم ًلو سًلًليبذل مالًلًله وةمًلًله لنصًلًلرة الًلًلديول المنا عًلًلات والمًلًلدافعات ةي مًلًلش عنًلًلد
المالاكةل ةي مو أه األر .
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كيف عرفق المالاكة ما سيحدث مو تدافع؟

طيًلن سًلؤال :بعًل النًلاو قًلال طيًلن ا اي عرفًلق المالاكًلة إ ةه هيحصًل ؟ "أَتَ ْج َعًل ُ فِ َيهًلا َمًلو يًلُ ْف ِسًل ُد فِ َيهًلا َويَ ْس ًِلف ُ
ِّما َ" البقرة30:ل طبعا فيه أقوال كتير منها اإلسراالياتل بتقول إ كا فيًله متلوقًلات قبًل اإلنسًلا فًلي األر مًلو
الد َ

الجو ويير ذل وعصوا اهلل –عا وج .-

ومنهم مو يقول وهذا اختيًلار أهًل العلًلم أ اهلل -عًلا وجًل  -أعلمهًلمل ومًلنهم قًلال أنهًلم لمًلا علمًلوا أنًله ُخلًل مًلو طًليو
وفيه شهواتل الشهوة معناها إ اإلنسا عنده ريبةل هًلذه الريبًلة قًلد تتًلالف مًلراة اهلل -عًلا وجًل  -وفيًله واحًلد تًلاني
عنده ريبه تانية وفيه واحد تالق عايا يمشي على مراة ربنال يعني واحًلد لًله ريبًلة فًلي شًلهوة معينًلةل واحًلد تًلاني لًله ريبًلة
في شهوة تانيةل فيه واحد تالق عايا يرني ربنال التالتة ةول هيحص بينهم تنا وتدافعل هو ةه اللي هيحص .
ِ ِ
وم *
اتنيو بيتتانقوا مع بع وادتنيو أصال مش على مراة اهللل ي ما ربنا قال في أول سورة الروم " الًلم *ُ يُلبًَلق الًل هر ُ
فِي أَ ْةنًَلى األَر ِ و ُهًلم ِّمًلو بًل ْع ًِلد يَلًَلبِ ِهم سًليًلعْلِبو َ * فًِلي بِ ْ ِ ِ
يو "..الًلروم  .4 :1ربنًلا بيعرفنًلا إيًله اللًلي بيحصًل ل فيًله
ْ ََ ُ
َ
ْ َ
ضًل ِع سًلن َ
فري منهم أقرب ليًل وإ كًلا هًلو أيضًلا علًلى باطًل ي الًلروم أهًل كتًلاب لكًلنهم حرفًلوا وبًلدلوا والمجًلوو عُبًلاة النًلار
وةول أبعًلًلد وهنًلًلا ربنًلًلا بيعلمًل فقًلًله الموا انًلًلاتل مًلًلاذا يحًلًلدث عنًلًلد التًلًلدافع بًلًليو طًلًلرفيو ادتنًلًليو أصًلًلال بالنسًلًلبة لًل علًلًلى
باط فانق هنا بتشووف ميو األقرب لي .
فيه طرف تالق هو عايا يطب مراة اهلل فالماليكة عرفق طالما فيه شهوات يبقى فيه اختالف فًلي الريبًلاتل يبقًلى فيًله
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 َ" البقًلرة 30:طيًلن سًلف الًلدما هًلو جًلا
وبع العلما قال ليه؟ قالوا" :أَتَ ْج َع ُ ف َيها َمًلو يًلُ ْفسًل ُد ف َيهًلا َويَ ْسًلف ُ الًلد َ
مًلًلو اإلفسًلًلاة ب ًل هًلًلو أععًلًلم مًلًلو اإلفسًلًلاةل بعضًلًلهم قًلًلال التنصًلًلي والًلًلن علًلًلى سًلًلف الًلًلدما إل ةي أععًلًلم حاجًلًلة
ِ
ِ ِ
الملًل والوصًلول إلًلى
بتحص وبعضهم قال" :إِنِّي َجاع َ في األ َْر ِ َخلي َفًلة" البقًلرة30:ل أكتًلر حاجًلة هيتتلفًلوا عليهًلا ُ
المل بيطب ريبتهل هو عايا يفًلر علًلى النًلاو رأيًلهل فهًلي ةي القضًلية إنًله د م هيحصًل
المل إل اللي بيص إلى ُ
تدافع.

هي ةي العباةة اللي انق ُمطالَن بيها

فالمالاكة عرفق إنه هيحص تدافع ،هذا التدافع أ تقف في صف الح هو مو أععم ما يحبه اهلل من وةه أحًلد
معاني "إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما َد تًَل ْعلَ ُمو َ " البقرة30:

أي لذل خلقًلتهم ليعبًلدوني فًلي وسًلط العًلروف ةيل يعنًلي الماليكًلة تُعبًلد ربنًلا ُمسًليرةل اإلنسًلا بداخلًله شًلهوةل طيًلن

ربنا قاةر إنه ينا الشهوة منه وقاةر إنه يموت إبليس لكو هو مطالن أ يعبد اهلل في وسط العًلروف ةيل فًلي وسًلط
وجوة شهوات وابتال اتل هي ةي العباةة اللي مطالن بها اإلنسا .
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الحكمة مو ادبتال :
 -1ظهور اإليما وخروع أه النفا
جا صحابي يستأذ النبي صلى اهلل عليه وسلم أ يتتصيل عايا يشي الشًلهوة خًلال

مًلو حياتًلة قًلال لًله د ممنًلو

إنًلق مطالًلًلن التًلالف ..ليًلًله مايبقًلا فيًلًله قًلول واحًلًلد فًلي كًل المسًلًلاا الكًل مطالًلًلن بيًله؟ كًلًلده مًلش هنتتلًلًلفل أُمًلًلال
عبًلاةة مًلاذا نفعًل عنًلد ادخًلتالف هتعهًلر ا اي؟ هتعهًلر كًلده!ل يعنًلي ربنًلا بيقًلدر ظًلروف ليبتليًل مًلاذا سًلتفع فًلًلي
ادستضعاف؟ل ممكو واحد يقول هو ليه ربنا ماينصر المسلميو على طول؟
طين ما هو لو على طول فيه تمكيو تمكيو! فيه عباةة اسمها ماذا سنفع في ادستضعاف؟ل ولو ةايما أه اإليما
بينتصروا بينتصروا ..المنافقيو مش هيعهروا يعني ةايما " َما َكا َ اللَّهُ" ي ما ربنا بيقًلول بعًلد شًلر إيًله اللًلي حصًل فًلي
َّ ِ
ِِ
ًلث ِم ًَلو
يو َعلًَلى َمًلا أَنًْلًلتُ ْم َعلَْي ًِله َحتًَّلى يَ ِمي ًَلا الْ َتبِي َ
ياوة أحد في ُل عمرا وبيو لهم اللي حص " َما َكا َ اللهُ ليًَل َذ َر ال ُْم ًْلؤمن َ
الطَّيِّ ِ
ن" ُل عمرا 179:
ادبتال ات ةي بتحص علشا ربنا -سبحانه وتعالى -يُعهر عبًلاةات ويُتًلرع عبًلاةات وطاقًلات كانًلق موجًلوةة عنًلد

أه اإليما لم تكو لتترع إد في ظ هذا التدافع ُويتًلرع أهًل النفًلا لًلم يكًلو ليعهًلروا إد فًلي ظًل هًلذا التًلدافعل

تتي تلق الجيش يرجع في ياوة أُحدل تكتشف إ تلق اللي معا فًلي الصًلف فًليهم نفًلا ونًلعف إيمًلا ! مفاجًلاةل
ك ةه بيحص امتى؟ عند التًلدافعل طًلول مًلا احنًلا فًلي مًلو رخًلا ومفًليش تًلدافع كًل ةه مًلا بيعهًلر ل عبوةيًلات كتيًلرة
ِ
ام نُ َدا ِولُ َها بًَل ْي َو الن ِ
َّاو" ُل عمرا 140:ل بيحص تدافع وتداول التمكيو والمكانة والسلطة فًلي
مابتعهر " َوت ْل َ ْاألَيَّ ُ
ِ
َّ َّ ِ
ِ
ام نُ َدا ِولُ َها بًَل ْي َو الن ِ
يو ُ ََمنًُلوا" ُل عمًلرا 140:ل " َولًِليًَل ْعلَ َم" علًلم أي يترتًلن
األر " َوت ْل َ ْاألَيَّ ُ
َّاو" ليه؟ " َوليًَل ْعلَ َم اللهُ الًلذ َ
عليه الثواب والعقابل بيعهر ذل للناو.
 -2اتتاذ الشهدا
"ولِيًلعلَم اللَّهُ الَّ ِذيو َُمنًُلوا ويًلت ِ
َّتًل َذ ِمًل ْن ُك ْم ُش ًَله َدا َ" ُل عمًلرا 140:ل تتيًل أععًلم القروبًلات أ يمًلوت اإلنسًلا شًلهيدا
َ َ ََ
َ َْ َ
في سبي اهللل لم تكو لتعهر هذه العباةة إد في ظ التدافع ما هو لو مفيش تدافع هيموت شهيد فًلي سًلبي إيًله؟ لًلم
ِ
تكًلًلو لتتًلًلرع وتعهًلًلر هًلًلذه العبًلًلاةة الععيمًلًلة وهًلًلذا الثًلًلواب الععًلًليم –الشًلًلهاةة -إد فًلًلي ظًل التًلًلدافعل يعنًلًلي " َولًليًَل ْعلَ َم اللًَّلًلهُ
الَّ ًِلذيو َُمنًُلًلوا ويًلت ِ
َّتًل َذ ِمًل ْن ُكم ُشًل ًَله َدا واللًَّلًلهُ َد ي ِحًل ه َّ ِ ِ
يو" يعنًلًلي الًلًلذيو د يصًلًلطفيهم اهلل –عًلًلا وجًل  -فًلًلي ظًل هًلًلذا
ُ
َ َ ََ
ْ
ََ
ًلن العًلًلالم َ
التدافع هم على نو مو العلم.
 -3تمحي الصف
ِ
َّ َّ ِ
يو ُ ََمنًُلوا" ُل عمًلرا 141:ل قيًل التمحًلي ي الجلًلد والًلدهو الاااًلدة فًلي الفًلرو اللًلي مًلع كتًلر
" َوليُ َم ِّح َ اللهُ الذ َ
الجًلري الفًلرو يصًلب رشًلي ويسًلتطيع إ هًلو يسًلير فًلي السًلبا بسًلرعةل فًلالتمحي ةه إ الًلة الاوااًلد والتًلرهالت اللًلي
أهًل اإليمًلا إ الًلًلة المنًلًلافقيو والشًلًلواان اللًلي تعلقًلًلوا بًلًليهم وةه اللًلًلي

بتمنًلع الجسًلًلم السًلًلليم مًلو ادنطًلًلال ل فتمحًلًلي
بيحص عند الالالة " َوُلْ ِالُوا ِل َْااد َش ِديدا" األحااب11:ل في سورة األحااب.
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الالالًلة ةي بتتلًلي األورا الضًلعيفة فًلي الشًلجرة تسًلقط واألورا والجًلذور والشًلجر اللًلي ملًلو جًلذور فًلي األر
ِ
َّ َّ ِ
يو ُ ََمنًُلوا" أول مًلا يعهًلر أهًل اإليمًلا ويقًلدم شًلهدا فًلي سًلبي
يسقطل هذا ما يحدث عند ادبتال " َوليُ َم ِّح َ اللًلهُ الًلذ َ
اهلل ويمح الصف يعني يعلم اهلل الذيو ُمنوا تعهر عبوةيات لم تكًلو موجًلوةةل "ويًلت ِ
َّتًل َذ ِمًل ْن ُك ْم ُش ًَله َدا َ" أعلًلى حاجًلة
ََ
ُ
ِ
َّ َّ ِ
يو ُ ََمنُوا" ،ويتتل الصف مو المنافقيو.
يقدمها اإلنسا في التدافع الشهاةةل " َوليُ َم ِّح َ اللهُ الذ َ
َ -4مح الكافريو

بعًلد كًلده ييجًلي هنًلا َمحًل الكًلافريو ..المحًل بيجًلي فًلي اْلخًلرل احنًلا عًلايايو المحًل فًلي األولل يًلارب خلصًلنا مًلنهم
طين د م عبوةيات تُ َّ
قدم في ظ هذا الطري ويمح الكافريول يبقًلى محًل الكفًلار يًلأتي بعًلد الثالثًلة ةولل بعًلد ظهًلور
اإليما ل اتتاذ الشهدا وتمحي

الصف يأتي َمح الكافريو.

لماذا لم يجع اهلل الجميع في اتجاه واحد؟
في ًله قاعًلًلدة مهمًلًلة جًلًلدا د م نفهمهًلًلا فًلًلي الت ًلدافع تجيًلًلن علًلًلى تسًلًلا دت كتيًلًلر ..ليًلًله ربنًلًلا معملًلًلش كًلًلده؟ل ليًلًله ربنًلًلا
ضًل ُك ْم
ماخلصنا منهم؟ل ليه ربنا متلنا في اتجاه واحد وخالص " َذلِ َ َولَ ْو يَ َ
ص َر ِم ْنًل ُه ْم َولَ ِك ْو لِيَْبًللُ ًَلو بًَل ْع َ
شا ُ اللَّهُ َدنًْلتَ َ
بًِلبًَل ْع " محمًلد 4:ادخًلتالف ةهل التًلدافع ةهل والتنًلا ةه ابًلتال ابتالنًلا اهلل بًله ليًلرى مًلاذ سًلنفع ؟ل هنعمًل إيًله لمًلا
نتتلف مع العدو؟ل مع أه الباط ؟ل مع أخي في الصف؟ل ادختالفات ةي هتعم فيها إيه؟
لذل بتترتن عبوةيات على هذا ادختالف.
القرُ هو الوحي الذي يُهتدى به في ظ التدافع
طيًلن ربنًلا خلًل فًلي األر

خليفًلة يطبًل مًلراةهل المالاكًلة عرفًلق إ هنًلا فيًله نًلاو هتًلرف

هيرفضوا ينصاعوا لمراة اهلل هم كما هيتتلفوا مع بع

تنصًلا لمًلراة اهلل واللًلي

فهيحص اللي قلناه إ فيه أه الباطًل متتلفًليو مًلع بعًل

وفيه أه الح وأه الباط بيتتانقوا مع بع ل طين ةور أه الح إنهم عايايو يتقربًلوا مًلو ربنًلا فًلي األر معًلاهم
الوحي.
ي ربنًلا خلًل اهلل مًلو نفتًلة مًلو رو اهلل فكًلذل لمًلا أنالًله إلًلى األر لًلم يتركًله بعيًلر وحًليل بعيًلر نًلور علشًلا يعًلرف
يتحًلًلر فًلًلي األر ل فًلًلأنال معًلًله الًلًلوحي وقًلًلال اهلل -عًلًلا وجًل َ " -وَكًل َذلِ َ أ َْو َح ْيًلنًَلًلا إِلَْيًل َ ُروحًلًلا ِمًل ًْلو أ َْم ِرنًَلًلا" الشًلًلورى52:ل
نفًلس التعبيًلر ي مًلا نفًلخ فيًله مًلو روحًلهل اللًلي خلًلى الطًليو يتحًلول إلًلى ُةمل هًلي نفتًلة مًلو الًلرو ل كًلذل اللًلي خلًلى
اإلنسا ينال األر هو التليفة الح هذا الرو اللي هو القرُ " َوَك َذلِ َ أ َْو َح ْيًلنَا إِلَْي َ ُروحا ِم ْو أ َْم ِرنَا".
لكي تصب صاحن رسالة ..اقرأ
لًلذل
شًلت

بًلدأ الًلوحي بهًلذه الكلمًلةل كلمًلة "اقًْل ًَلرأْ" أي هًلذه الكلمًلة هًلي التًلي حولًلق النبًلي -صًللى اهلل عليًله وسًللم -مًلو
عًلاةي إلًلى نبًلي أنًله يقًلرأ القًلرُ ل انًلق معًلا مًلاةةل بقًلى معًلا رو حولتًل

مًلو شًلت

عًلاةي إلًلى شًلت

صاحن رسالةل ما هو مضمو هذه الرسالة حتى أنشرها؟ اقرأ حتى تعلمل اقرأ حتى تصب نبي اقرأل اقًلرأ حتًلى تصًلب
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اس ًِلم َربًِّل َ الَّ ًِلذي َخلًَل َ " العلًل  1:مًلش أي علًلم بيُطلًلنل العلًلم اللًلي علًلى
صاحن رسالةل اقرأ حتى تصب ةاعية "اقًل َْرأْ بِ ْ
مراة اهلل هو اللي بيتلي اإلنسا ةه يص .
ِ
ِ
ًلج ْد َواقًلْتًَل ِرب"
اسًل ًِلم َربًِّل َ الًَّلذي َخلًَل َ " وختمًلًلق بالسًلًلجوة " َك ًَّلال َد تُط ْعًلًلهُ َو ْ
بًلدأت بًلاقرأ وختمًلًلق بالسًلجوة "اقْ ًل ًَلرأْ بِ ْ
اس ُ

العل 19:القرا ة على مراة اهلل هي اللي توص اإلنسا لالقتراب مو المل -سبحانه وتعالى.-
اس ًِلم َربًِّل َ الَّ ًِلذي َخلًَل َ * َخلًَل َ ِْ
سًلا َ ِم ًْلو َعلًَل * اقًْل ًَلرأْ َوَربهًل َ ْاألَ ْك ًَلرم *ُ الَّ ًِلذي َعلَّ ًَلم بًِلالْ َقلَ ِم * َعلَّ ًَلم
بًلدأت بًلاقرأ "اقًْل ًَلرأْ بِ ْ
اإلنْ َ
ِْ
سا َ َما لَ ْم يًَل ْعلَ ْم "العل 5 :1
اإلنْ َ
كلمًلات كتيًلر وةي عًلاياة ةرو لوحًلدهل تكًلررت المقدمًلة األودنيًلة ةي بًلس سًلوا التلًل أو العلًلم أو اإلنسًلا "اقًْل ًَلرأْ
سا َ ِم ْو َعلَ * اقًل َْرأْ َوَربه َ ْاألَ ْك َرم *ُ الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم * َعلَّ َم ِْ
اس ِم َربِّ َ الَّ ِذي َخلَ َ * َخلَ َ ِْ
سا َ َما لَ ْم يًَل ْعلَ ًْلم *
بِ ْ
اإلنْ َ
اإلنْ َ
َك َّال إِ َّ ِْ
سا َ لَيَطْعَى"العل 6 :1
اإلنْ َ
عندنا المعاةلة ةيل اإلنسا لم يكًلو يعلًلمل اإلنسًلا جاهًل ل اإلنسًلا كًلا علقًلةل اإلنسًلا نًلعيفل العجيًلن إ انًلق
متوقع إنسا جاه وإنسا نعيف النتيجة إ اإلنسا بقًلى مفتقًلر؟ل أل " َك ًَّلال إِ َّ ِْ
اسًلتًَلعْنَى *
سًلا َ لَيَطْعًَلى * أَ ْ َرَُهُ ْ
اإلنْ َ
إِ َّ إِلَى ربِّ َ ال هرجعى * أَرأَي َ ِ
صلَّى" العل .10 :6
َْ
ق الَّذي يًَل ْنًل َهى* َع ْبدا إِ َذا َ
َْ
َ
في ظ التدافع سيأتي َمو يمنع عو تطبي مراة اهلل
فًلأول السًلور اللًلي أُنالًلق ربنًلا بيقًلول لًل همًلا مًلش هيسًلبو ل فًلي تًلدافعل انًلق معًلا وحًلي وعًلايا تطبًل مًلراة ربنًلال فيًله
ناو هتقول ل أل أنا ليا فكر ُخرل أنا ليا رأي ُخرل أنا ليا طر ُخرل ةه هو مش هينها عو نشر فكًلر وفقًلط..
ةه هًلًلو هيمنعًل حتًلًلى مًلو الصًلًلالةل ربنًلًلا بيعرفًل مًلًلو أول لحعًلًلة فيًله نًلًلاو هتًلًلدافع ل هتنا عًل ل هتمنعًل حتًلًلى مًلًلو
الصًلالةل "أَرأَي َ ِ
صًللَّى" العلًل 10 :9ل هًلو عمًل إيًله؟ ةه قًلام يصًللي! هيمنعًله وهيمنعًله " َوإِذَا
َْ
ًلق الًَّلذي يًَل ْنًل َهًلى* َع ْبًلدا إِذَا َ
ِ َّ ِ
تًُل ْتًللَ ٰى َعلَي ِهم ُياتًُلنَا بًليًِّلنَات تًَلع ِر ُ ِ
يو َك َف ُروا ال ُْمن َك َر" الحج72:ل متضاي مو اللي انق بتقوله.
ْ
ْ ْ َ َ
ف في ُو ُجوه الذ َ
ِ َّ ِ
يو يًَل ْتًللًُلًلو َ َعلًَل ًْلي ِه ْم ُيَاتِنًَلًلا" الحًلًلج72:ل ةه هًلًلو
طيًلًلن يًلًلا تًلًلرى هيتضًلايقوا بًلًلس؟ أل فًلًلي سًلًلورة الحًلًلج "يَ َكًل ُ
ًلاةو َ يَ ْسًلطُو َ بالًلًلذ َ

لسه بس بيتلو اْليات عليهل ةه هو بس بيكلمهل بيتلو عليه اْلياتل بيدبحه مجرة إ هو بيقرأ اْليات!
ِ ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ًليو بِعَْي ًل ِر َح ًل " طيًلًلن همًلًلا
يو يَ ْك ُفًل ًُلرو َ بتيًَلًلات اللًلًله َويًَل ْقتًُللًُلًلو َ النَّبيًِّل َ
قًلًلال اهلل -عًلًلا وج ًل  -فًلًلى سًلًلورة ُل عم ًلرا " :إ َّ الًلًلذ َ
َّ ِ
يو يَأ ُْم ُرو َ بِال ِْق ْس ِط" ُل عمرا 21:
بيكفروا بتيات اهلل ويقتلو النبييو ..بس؟ َ
"ويًَل ْقتًُللُو َ الذ َ
َّ ِ
يو يَأ ُْم ُرو َ بِال ِْق ْس ِط"
خد بال أوي مو كلمة مقالش ويقتلو الذيو يأمرو بالشر ل قال" :الذ َ
العاية مو إرسال الرس بالبينات:

ِ
ِ
ًلاب َوال ِْميًل ًَلاا َ " ليًلًله يًلًلارب أرسًلًللق رس ًل
وأصًلًلال نرجًلًلع لسًلًلورة الحديًلًلد" :لََق ًل ْد أ َْر َس ًللْنَا ُر ُس ًللَنَا بِالْبًَليًِّلنًَلًلات َوأ َ
َنالْنًَلًلا َم َع ُهًل ًُلم الْكتًَل َ
ِ
ًلاب
ومعًلاهم بينًلًلات؟ بينًلًلات أي تًلًلدل أنهًلًلم رسًل مًلًلو عنًلد اهللل ومعًلاهم إيًلًله عشًلًلا يهًلًلدوا النًلًلاو؟ " َوأ َ
َنالْنًَلًلا َم َع ُهًل ًُلم الْكتًَل َ
ِ
ًلاب َوال ِْمي ًَلاا َ " ليًله يًلارب
َوال ِْمي ًَلاا َ " الميًلاا ل القواعًلد اللًلي هتقًليم العًلدل المسًلتفاةة مًلو الكتًلابل " َوأ َ
َنالْنًَلا َم َع ُه ًُلم الْكتَ َ
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ِ
ًلاو
عملًلًلق ك ًلًلده؟ علشًلًلا الن ًلًلاو مًل ًلاتتتلفشل علشًلًلا مايحص ًلًللش التنًلًلا والت ًلًلدافع ةهل يرجع ًلًلوا للكتًلًلاب "ليًَل ُق ًل َ
ًلوم النًَّل ُ
بِال ِْق ْس ِط" الحديد25:
كيفية التعام مع َمو يرف
طين فيه ناو هتًلرف

القسط والعدل:

القسًلط؟ يقًلول ربنًلا فًلي تكملًلة اْليًلة "وأَنالْنًَلا ال ِ ِ ِ
ْو َش ًِلدي َد" الحديًلد25:ل للجهًلاةل
َ َ
َ
ْحديًل َد فيًله بًَلأ َ
الميًلاا مًلو عنًلد اهللل

أي فيه بأو شديد لمو رف القسط مو عند اهللل لمو رفًل الكتًلاب مًلو عنًلد اهللل لمًلو رفًل
"لِيًل ُقوم النَّاو بِال ِْقس ِط وأَنالْنَا ال ِ ِ ِ
ْو َش ًِلدي َد َوَمنًَلافِ ُع لِلنَّ ِ
ًلاو" يبقًلى إذا القًلوة عنًلد أهًل اإلسًلالم د م يسًلتعلوها
ْ َ َ
َ
ْحدي َد فيًله بًَلأ َ
َ َ ُ
ِِ
ْو َش ِدي َد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاو"
في حاجتيو :نشر القسط وبنا حضارةل "فيه بَأ َ
مش القضية بس بنا حضارةل ترف بعيدة عو مراة اهللل ةه يلط وةه الفكر العربيل ةه تصًلور علمًلانيل ةه اللًلي احنًلا
رفضينهل لكو أل التليفة مش بس أص إيه يقول ل ربنا خلقنا عشا نعمر األر ل يعني إيه نعمر األر ؟
وبعًلث وجنًلة ونًلار كًل ةه علشًلا نبنًلى شًلوية
نبني عمارات وخًلالص! ربنًلا خلًل السًلماوات واألر وأنًلال وحًلي ورسًل ْ
عمًلارات وتًلًلرف وخًلًلالص؟! أل ..لنطبًل مًلراة اهلل فًلًلي األر ل "فِيًل ًِله بًلأْو َشًل ًِلدي َد ومنًلًلافِع لِلنًَّل ِ ِ
نصًل ًُلرهُ
ًلاو َولًليًَل ْعلَ َم اللًَّلًلهُ َمًلًلو يَ ُ
َ ََ ُ
َ َ
َوُر ُسًللَهُ بِالْعَْي ِ
ًلن" الحديًلد25:ل ابًلو كثيًلر بيقًلول مًلو معانيهًلا" :أي يعلًلم مًلو فًلي نيتًله حمًل السًلال وحمًل الحديًلد" إيًله
اللي في نيته هو تطبي مراة اهلل؟ يعني ه الناو بتستع الجهاة لصال أنفسها؟ل بتستع العلم لصال أنفسها؟.

طيًلن نرجًلع تًلاني ..قولنًلا ربنًلا بًلدأ سًلورة البقًلرة إ فيًله قًلرُ ونًلاو هتنقسًلم قصًلاة القًلرُ لًلتالت حاجًلات وقًلال إ
ب َمًلثَال َّمًلا" البقًلرة26:ل وبعًلديو حكًلى لنًلا القصًلة مًلو
مفيش حاجة إد وبينها فًلي القًلرُ "إِ َّ اللًَّلهَ َد يَ ْسًلتَ ْحيِي أَ يَ ْ
ضًل ِر َ
األول إ ربن ًلًلا هين ًلًلال متل ًلًلو ه ًلًلو س ًلًليدنا ُةم هيتلي ًلًله خليف ًلًلة ف ًلًلي األر ل هيبق ًلًلى متل ًلًلو م ًلًلو األر وهين ًلًلال مع ًلًلاه

القرُ ل الناو ةي اختلفق معاه..
َس ًَلما َ ُكلَّ َهًلا" البقًلرة31:ل يعنًلي قبًل مًلا سًليدنا ُةم ينًلال تعلًلم وةي أهميًله العلًلم
وقبًل مًلا ينالًله قًلالَ " :و َعلَّ ًَلم َ
ُة َم ْاأل ْ
ولذل في سورة البقرة تحديدا قُدم مسالة التعليم إ ربنًلا علمًله مسًلألة سًلجوة المالاكًلة لًلهل وكًلا هنًلا إشًلارة أ مًلو
معه العلم يُسجد لهل دي نقطة مهمة في التدافع.
 -ةايما اللي بيحص العلم هو اللًلي بيبقًلى أسًلب حتًلى فًلي العلًلم الًلدنيويل النًلاو بتبقًلى محتاجًلة للًلي عنًلده العلًلمل

والعلًلم والقًلوةل اللًلي معًلاه علًلم ممكًلو بقًلوة أقًل يكسًلن اللًلًلي عنًلده قًلوة أكبًلر وعلًلم أقًل ل العلًلم ةايمًلا بيثقًل فلًلًلذل
سيدنا ُةم قب ما ينال ربنا علمه وبعد كده أنبأ المالاكة بهذه األسما ل يبقى سيدنا ُةم عنده قًلدرة إنًله يًلتعلم ويُركًلن
العلوم ةي على بعضها ليُترع مكونات جديدة.

 -القًلدرة ةي مًلش عنًلد المالاكًلةل اهلل عًلا وجًل أعطًلى القًلدرة ةي ل نسًلا ليًله؟ أل اإلنسًلا لمًلا هينًلال هيبقًلى فيًله

متعيرات ومعاه وحيل هو فهًلم قضًلايا مًلو الًلوحيل المفًلرو

يًلتعلمل هًلي ةي فكًلرة الميًلاا ل يًلتعلم مًلو الكتًلاب ويًلتعلم

مًلًلو الًلًلوحيل ةه ا اي يتصًلًلرف فًلًلي المسًلًلتجداتل أل هيحصًل خالفًلًلات كتيًلًلر وهيحصًل قضًلًلايا خالفيًلًله تعهًلًلرل هًلًلذه
التالفات بتعم مشاك وتدافعات.
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 د م اإلنسًلًلا بفهمًلًله للقًلًلرُ يًلًلتعلم يقًلًلف فًلًلي صًلًلف مًليو؟ل يقًلًلف مًلًلع ةه ود ةه؟ل ي مًلًلا قُلنًلًلا قبًل ذلًل التًلًلدافعاتق ال هروم * فِي أَ ْةنَى األَر ِ و ُهم ِّمو بًل ْع ًِلد يَلًَلبِ ِهم سًليًلعْلِبو َ * فًِلي بِ ْ ِ ِ
العالمية " الم * يُلِب ِ
يو "..الًلروم  .4 :1ربنًلا
ُ
ْ ََ ُ
َ
َ
ْ َ
ضًل ِع سًلن َ
ِ
صًل ِر اللَّ ًِله"
بيعرفنا إ فيه تدافعات عالمية بتحصًل وانًلق د م تعًلرف ةه أقًلرب لًلي مًلو ةه " َويًَل ْوَمئًِلذ يًَل ْف ًَلر ُ ال ُْم ْؤمنًُلو َ * بِنَ ْ
الروم 5 :4ل قي بنصًلر الًلروم علًلى الفًلرو بًلريم إ ادتنًليو بالنسًلبة لًلي أهًل باطًل ل أنًلا د م يبقًلى عنًلدي فقًله فًلي هًلذا
َس ًَلما َ ُكلَّ َهًلا" البقًلرة31:ل العلًلم ةه فيًله الًلوحي
التدافعل طين قلنا سيدنا ُةم لما نال األر معاه علمَ " :و َعلَّ ًَلم َ
ُة َم ْاأل ْ
وفيه المياا ل القضايا اللي يعرف يعيش بها في الحياة.
وفيه ناو ربنا عرف مًلو أول لحعًلة فًلي القًلرُ ل عنًلدنا فًلي سًلورة اقًلرأ عرفًل إ فيًله نًلاو مًلش هتسًليب تصًلليل مًلش
ًلق الَّ ًِلذي
هتسًليب تتلًلو اْليًلاتل مًلش هتسًليب تًلأمر بالقسًلط فًلي النًلاول عنًلدنا تًلالت ُيًلات :اْليًلة بتاعًلة اقًلرأ "أ ََرأَيْ َ
ِ َّ ِ
يو يًَل ْتًللًُلًلو َ َعلًَل ًْلي ِه ْم ُيَاتِنًَلًلا"
ص ًللَّى" العل ًل 10 :9ل اْليًلًلة بتاع ًلة سًلًلورة الحًلًلج "يَ َكًل ُ
يًَل ْنًل َهًلًلى* َع ْبًلًلدا إِذَا َ
ًلاةو َ يَ ْس ًلطُو َ بالًلًلذ َ
الحًلًلج72:ل اْليًلًلة بتاعًلة سًلًلورة ُل عمًلرا "الًَّل ًِلذيو يًلأْمرو َ بِال ِْقسًل ِ
ًلط" ُل عمًلرا 21:ل هتيجًلًلي تًلًلأمر بالقسًلًلط هيقتلًل ل
ْ
َ َ ُُ
هتيجي تتلو بس اْليات هيسطو بي ل هتيجي تصلي هيمنع .
قصة سيدنا أبي بكر مع ابو ال ُديُنة
لذل سيدنا أبًلو بكًلر الصًلدي لمًلا جًلا يتًلرع مًلو مكًلة ويهًلاجرل فجًلا ابًلو ال ُدينًلة وكًلا رجًل ُمطًلا فًلي قومًله وقًلال
لهًلًلم انتًلًلوا ا اي تترجًلًلوا أبًلًلو بكًلًلر الصًلًلدي بًلًلالريم مًلًلو إ ابًلًلو ال ُدينًلًلة ةه كًلًلا كًلًلافرل ا اي تترجًلًلوا رج ًل يص ًل الًلًلرحم
ويطعًلًلم ويقًلًلري الضًلًليف ويعًلًليو علًلًلى النوااًلًلنل ا اي وانتًلًلوا ا ايل د م ترجعًلًلوه وأنًلًلا س ًلأُةخله فًلًلي جًلًلواريل فقًلًلالوا طيًلًلن
هيدخ في جوار بس يفض في بيته.

فسيدنا أبو بكًلر قعًلد فتًلرة فًلي بيتًله ثًلم بًلدا لًله أ يبنًلي مسًلجدا فًلي فنًلا ةاره يعنًلي حاجًلة كًلده حتًلة قًلدام بيتًلهل مسًلاحة
كده تعتبر مًلش ةاخًل إطًلار البيًلق لكًلو ةاخًل السًلور بتاعًلهل فًلي فنًلا ةارهل وبنًلى مسًلجد وقفًل علًلى نفسًله وبيصًلليل
كا أبو بكر الصدي رجال بكا أسيفا د يمل ةمعه عند القرا ةل ك اللي بيعمله أبو بكر الصًلدي إنًله بيقًلف يصًللي
ويعيطل
فًلًلي روايًلًلة فًلًلي البتًلًلاري كًلًلانوا يتق ًلذفو عليًلًله النسًلًلا واألطفًلًلالل والمشًلًلركيو منبه ًلريو بًلًلاللي بيحص ًل إ واحًلًلد واقًلًلف
اف قًلريش" صًلًلحي البتًلًلاري
خاشًلع بيصًلًللي بًلسل منبهًلريو بيقًلًلول إيًله!ل شًلًلوف الروايًلًلة فًلي البتًلًلاري" :وأفًلا َ ذلًل أشًلر َ
فا  ..هو بيعم إيه يا جماعة؟ ةه الراج بيصلي! بيصلي وبيعيط! فراحوا دبو ال ُدينة قًلالوا لًله إيًله ارةة جًلوار علًلى

أبي بكًلر وفعًلال حصًل ابًلو الدينًلة را ألبًلي بكًلر وقًلال لًله مًلاعنتش تصًللي قًلال لًله أل هأصًلليل كًل ةه عشًلا إيًله وهًلو
بيصلي!.
التدافع هيحص هيحص ل الناو اللي بتهربل فكرة حوار الحضارات فكًلرة أثبتًلق فشًللهال الفكًلرة اللًلي ناجحًلة هًلي

صًلدام الحضًلاراتل فالتًلدافع موجًلوة موجًلوةل المشًلكلة مًلاذا سًلنفع فًلي التًلدافعل التًلالف موجًلوة وسًليبقىل التًلالف
ةه ي الشهوة هيفض في اإلنسا موجوة لذل ربنا نال الوحي وهو ةه المقياو.
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هللل ومنَع ِ
هللل وأَ ْعطَى ِ
هللل وأبعَ َ ِ
أحن ِ
هللل فقد استَ ْك َم َ اإليما َ " صححه األلباني.
" َمو َّ
َ
التدافع ةه هيفض موجوةل القضية إن تفقه هذا التدافعل ليه بيحص ؟ل ميو اللي أقرب لي ؟
إنق يبقى د م يكو عند فهم مايبقًلا كلًله شًليلة واحًلدة وخًلالصل وكًل النًلاو اللًلي انًلق متتلًلف معاهًلا عنًلد فًلي
حقيبًلة واحًلدةل د انًلق د م يبقًلى عنًلد فهًلمل هًلو ةه اللًلي المفًلرو

بينًلتج عنًله عبًلاةات بتترتًلن عبًلاةات كثيًلرة علًلى

مسألة التالف والتدافع.
ملت

الدرو:

-1التدافع سنة قاامة لو تنتهي
يبقًلًلى إذا اللًلًلي احنًلًلا عًلًلايايو نطلًلًلع بًلًله النهًلًلارةهل أول حاجًلًلة إ التًلًلدافع سًلًلنة قاامًلًلة لًلًلو تنتهًلًلي قًلًلال النبًلًلي صًلًللى اهلل عليًلًله
اليهوة" صحي مسلمل لعاية ُخر لحعة فيه تدافع.
تقوم الساعةُ حتى يقات َ المسلمو
َ
وسلم "د ُ
 -2إ فيه وحي ربنا ناله هو ةه الفيص في الحكم
ِ
ِ
يما َش َج َر بًَل ْي ًلنًَل ُه ْم" النسًلا 65:ل شًلجر -المنا عًلات التفيفًلة -حتًلى يحكمًلو ل
"فَ َال َوَربِّ َ َد يًلُ ْؤمنُو َ َحت ٰ
َّى يُ َح ِّك ُمو َ ف َ
يبقًلًلى إذا ربنًلًلا مقًلالش إنًلًله مًلًلش هيحصًل د هيحصًل مشًلًلاجرات ولمًلًلا الماليكًلًلة قالًلًلق" :أَتَ ْج َعًل ُ فِ َيهًلًلا َمًلًلو يًلُ ْف ِسًل ُد فِ َيهًلًلا
ِ
ِّما َ"البقرة30:ل ربنا ما قالهومش د مش هيحص البني ُةميو ةول عمرهم ما هيتتانقوا مع بع ..
َويَ ْسف ُ الد َ
أل هيحص وأقرهم اهلل على ذل ل وقال لهم أنا أعلم إ ةه هيحص ولكو أعلم أ هنا أنًلاو سًليتتارو أ يقفًلوا
في صف الح وألج ذل خلقتهم "إِنِّي أَ ْعلَ ُم َمًلا َد تًَل ْعلَ ُمًلو َ " البقًلرة30:ل كمًلا قًلال اهلل -عًلا وجًل " -فَ ًَلال َوَربًِّل َ َد
ِ
ِ
سًللِّ ُموا تَ ْسًللِيما" النسًلا 65:ل
يما َش َج َر بًَل ْيًلنًَل ُه ْم ثُ َّم َد يَ ِجًل ُدوا فًِلي أَنًْل ُف ِسًل ِه ْم َح َرجًلا ِم َّمًلا قَ َ
ض ًْلي َ
يًلُ ْؤمنُو َ َحت ٰ
َّى يُ َح ِّك ُمو َ ف َ
ق َويُ َ
هو ةه إن انق ا اي تص إلى مراة اهلل في التدافعل إن تعوة إلى الوحي.
 -3التدافع لو يترك
النعرة التالتة :إ مش هيسيب ل سوا تتلو اْلياتل سوا تأمر بالقسطل سوا تصليل تلق ُيات اللي احنا بنكًلررهمل
ِ َّ ِ
"أَرأَي َ ِ
يو يًَل ْتًللًُلو َ َعلَ ًْلي ِه ْم ُيَاتِنًَلا" الحًلج72:
صًللَّى" العلًل 10 :9ل "يَ َك ُ
َْ
ًلق الًَّلذي يًَل ْنًل َهًلى* َع ْبًلدا إِ َذا َ
ًلاةو َ يَ ْسًلطُو َ بالًلذ َ
"ويًل ْقتًللُو َ الَّ ًِلذيو يًلأْمرو َ بِال ِْقس ِ
ًلط" ُل عمًلرا  21:يعنًلي انًلق لًلو بتًلأمر بالقسًلط بًليو النًلاو قًلال لًل متأمر ..حانًلرل
ََ ُ
ْ
َ َ ُُ

هأتلو اْليات تيجي بس تتلو اْليات ..د ماتتلو ل هصلي ..أل ماتصليشل هيفض يضعط يضعط علي .
 -4فاادة سنة المدافعة

َّ ِ
صًل ًَلو ِام ُع َوبِيًَل ًَلع
ِّم ْ
ًلاو بًَل ْع َ
ق َ
ضًل ًُلهم بًِلبًَل ْع لَّ ُهًلًلد َ
ولًلًلود سًلًلنة المدافعًلًلة ي مًلًلا قلنًلًلا اهلل فًلًلي سًلًلورة الحًلًلج " َولًَل ًْلوَد َةفًْل ًُلع اللًلًله النًَّل َ
ِ
ات ومس ِ
اس ُم اللَّ ًِله َكثِيًلرا" الحًلج40:ل الًلديو كًلا هينهًلار لًلذل فًلي سًلورة الحديًلد بعًلد اْليًلة اللًلي
اج ُد يُ ْذ َك ُر ف َيها ْ
َو َ
صلَ َو َ َ َ َ
احنا قلناها وشرحناها "لََق ْد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبًليًِّلنَ ِ
ات" الحديًلد25:ل البينًلات تًلدل أنهًلم رسًل مًلو عنًلد اهلل "أ َْر َسًللْنَا ُر ُسًللَنَا"
َ
َْ ُُ
بينة تدل أنه رسول مو عند اهلل.
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 -5لو يكو هنا قيام للناو إد بالعدل
ْكتًلًلاب وال ِْميًلًلاا َ " ليًلًله يًلًلارب؟ "لِيًل ُقًلًلوم النًَّلًلاو بِال ِْقسًل ِ
ِ
ًلط" الحديًلًلد25:ل لًلًلو يكًلًلو هنًلًلا للنًلًلاو قيًلًلام إد
َنالْنًَلًلا َم َع ُهًل ًُلم ال َ َ َ َ
" َوأ َ
َ َ
ْ
ُ
بالعدلل إد بالقسط "إ اهلل يقيم ةولة العدل ولًلو كانًلق كًلافرة"ل "لِيًل ُقًلوم النًَّلاو بِال ِْقس ِ
ًلط" فيًله نًلاو مًلش عًلاياة القسًلط
َ َ
ْ
ُ

وةي هنتكلم فيها إ شًلا اهلل المًلرة اللًلي جايًلةل إ هًلو رافًل

الًلديو إل الًلديو بيعمًل نًلو مًلو إ الكًل عبيًلدلو إ

الك بيطيع اهلل ،هو ليه مترب أخرىل مو السيطرة على الناول هنتلكم في المرة اللي جايةل مًلو الفطًلرة فًلي خلًل اهلل
عًلا وجًل إ مًلش كًل النًلاو سًلاةةل مًلش كًل النًلاو قًلاةة ،فيًله تًلابع وفيًله متبًلوعيول المتبًلوعيو السًلاةة عًلايايو يمشًلوا
ًلاف أَ
َخ ُ
رأيهًلم علًلى النًلاو وبيفرنًلوا رأيهًلم علًلى النًلاول ي فرعًلو كًلا بيعمًل كًلده وبيعهًلر إنًله بياخًلد رأيهًلم "إِنًِّلي أ َ
ِ
يًلبد َ ِ
اة" يافر.26:
سَ
َُ
ِّل ةينَ ُك ْم أ َْو أَ يُعْ ِه َر في ْاأل َْر ِ الْ َف َ
 -6القوة مطلوبة للتعام مع َمو يرف

العدل

فالشاهد فيه ناو رافضًلة القسًلط نعمًل معًلاهم إيًله؟ "وأَنالْنًَلا ال ِ
ْح ِديًل َد
ْحديًل َد" الحديًلد25:ل يبقًلى ةه الجهًلاة " َوأ َ
َ َ
َنالْنًَلا ال َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ْو َشًل ًِلدي َد َوَمنًَلًلافِ ُع لِلنًَّل ِ
ْو َشًل ًِلدي َد َوَمنًَلًلافِ ُع لِلنًَّل ِ
ًلاو"..
ًلاو" يبقًلًلى قلنًلًلا نشًلًلر الًلًلديو الح ًل وإقامًلًلة الحضًلًلارةل "فيًلًله بًَلأ َ
فيًلًله بًَلأ َ
الحديد25:

 -7نيت إيه في التدافع؟
ِ
نص ًُلرهُ َوُر ُسًللَهُ بِالْعَْي ِ
ًلن" الحديًلد25:ل نيتًل إيًله فًلي التًلدافعل إ أحيانًلا واحًلد يقًلف فًلي صًلف الحًل
"ولًليًَل ْعلَ َم اللًَّلهُ َمًلو يَ ُ
َ
ويحمًل الحديًلد لينصًلر الحًل ويتًلش النًلار أل نيتًله إنًله ُمرااًليل واقًلف ُمرااًلي " َولًِليًَل ْعلَ َم اللًَّلهُ" ي ماقلنًلا ابًلو كثيًلر قًلال
ِ
نص ُرهُ َوُر ُسلَهُ بِالْعَْي ِ
ن إِ َّ اللَّهَ " ..الحديد25:
نيت إيه في رفع السال ل " َوليًَل ْعلَ َم اللَّهُ َمو يَ ُ
 -8اهلل يني عنا ولكنه ابتال
ي َع ِا َيا"ل إ اهلل ينًلي عًلو جهًلاةكم ولكنًله ابًلتال ل ينعًلر مًلاذا سًلتفعلو اللًلي هًلي لتصًلناها فًلي قًلول اهلل
ختام اْلية "قَ ِو ٌّ
ضًل ُكم
تعالى في سورة محمد " َٰذلِ َ َولَ ْو يَ َ
ص َر ِم ْنًل ُه ْم" محمد4:ل أمال ليًله يًلارب سًلايبهم؟! " َوٰلَ ِكًلو لِّيَْبًللُ ًَلو بًَل ْع َ
شا ُ اللَّهُ َدنتَ َ
ِ ِ
بِبًلع " محمد4:ل قلنا ُية ُل عمرا " :وتِْل َ ْاألَيَّام نُ َدا ِولُها بًليو الن ِ ِ
َّ َّ ِ
َْ
ُ
يو َ
َ
ُمنًُلوا َويًَلتَّتًل َذ مًلن ُك ْم ُش ًَله َدا َ
َّاو َوليًَل ْعلَ َم اللهُ الًلذ َ
َ َْ َ
واللَّهُ َد ي ِح ه َّ ِ ِ
يو" ُل عمرا 140:
ُ
َ
ن العالم َ
أسال اهلل –عا وج  -أ يستعملنا ود يستبدلنال وأ نكو مًلو الصًلاةقيو الًلذيو يقفًلو فًلي المكًلا الًلذي يرنًلي اهلل
عا وج  -عنهل قال اهلل عا وج " :يا أَيًلهها الَّ ِذيو ُمنُوا اتًَّل ُقوا اللَّهَ وُكونُوا مع َّ ِ ِيو" التوبًلة119:ل عنًلد التًلالف
َ َ
ََ
َ َ
الصاةق َ
َ
نكو مع الصاةقيول قًلال سًلعيد بًلو جبيًلر" :أي كونًلوا مًلع أبًلي بكًلر وعمًلر" لمًلا يحصًل خًلالف شًلوفوا أبًلي بكًلر وعمًلر
واقفيو فيو ورو اقف جنبهمل اعرف إ ةول هم اللًلي هيقفًلوا موقًلف الصًل ل موقًلف الصًلد "وُكونًُلوا مًلع َّ ِ ِ
يو"
ََ
الصًلاةق َ
َ
التوبة.119:
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نسًلًلأل اهلل -عًلًلا وج ًل  -أ نكًلًلو مًلًلو الصًلًلاقيو عنًلًلد التًلًلدافع ود نكًلًلو مًلًلو المنًلًلافقيول أسًلًلال اهلل –عًلًلا وج ًل  -أ
يسًلتعملنا ود يسًلتبدلنال أقًلول قًلولي هًلذا وأسًلتعفر اهلل لًلًلي ولكًلمل سًلبحان اللهًلم وبحمًلد ل أشًلهد أ د إلًله إد أنًلًلقل
أستعفر وأتوب إليه وجااكم اهلل خيرا.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرو للنشر على النق في قسم تفريغ الدروو في منتديات الطري إلى اهلل وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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