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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 .نعم

وعلـى للـ   ،بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمـد
 وصحب  والتابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

ُهْم }َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم وَ : "قول  تعالى: -رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر 
ــاِ  َوَلِ ــنَّ  ٍَ َعَلــى النَّ َ َلــُذو َلْســ ُ ُموُتــوا ُاــمَّ َأْحَيـاُهْم ِإنَّ وَّ ٌ  َحــَذَر اْلَمــْوِق َلَ ــاَل َلُهــُم وَّ َأْكَثــَر  ُأُلـو

َ َسـِميع  َعِلـيم   *النَّاِ  ََل َيْشُكُروَن  ِ َواْعَلُمـوا َأنَّ وَّ َِ وَّ ا الَّـ* َوَقاِتُلوا ِلي َسـِبي ََ ُُ َمـْن  ِذي ُيْ ـِر
ُُ َوَِِلْيـِ  ُتْرَجُعـوَن  ُ َيْ ِبُض َوَيْبُسـ َ َقْرًضا َحَسًنا َلُيَساِعَفُ  َلُ  َأْضَعاًلا َكِثيَرًة َووَّ -243]الب ـرة: وَّ

245]. 
 ٌٍ ٌٍ  ،ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍ  َأنَُّهْم َكاُنوا َأْرَبَعَة لََل َل َأُبو َصاِلٍح: ِتْسَعُة َوَقا ،َوَعْنُ : َكاُنوا َاَماِنَيَة لََل

 ٌٍ ٍ  َوَأُبو َماِلٍك: َكاُنوا ِبْسَعًة واالاين ألًفا ،َوَعِن اْبِن َعبَّاٍ : َأْرَبُعوَن َأْلًفا ،لََل  .َوَقاَل َوْهُب ْبُن ُمَنبِ 
ََ َقْرَيٍة ُيَ اُل َلَها: َداوَ  يد  ،ْرَدانَ َوَرَوى اْبُن َأِبي َحاِتٍم َعِن اْبِن َعبَّاٍ  َقاَل: َكاُنوا َأْه ـدِ  َوَكَذا َقـاَل السد

 ٍُ َِ َواِس ِرَعاٍق، َوَقـاَل اْبـُن  ،َوَأُبو َصاِلٍح َوَزاَد: ِمْن ِقَب ََ َِ َأ َوَقاَل َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز: َكاُنوا َمْن َأْه
  َ َِ َداَوْرَداَن: َقْرَيـة  َعَلـى َوَقـاَل َعِلـيد ْبـُن َعاِصـٍم: َكـاُنوا: ِمـْن  ،ُجَرْيٍج َعْن َعَطـاٍٍ َقـاَل: َهـَذا َمَثـ َأْهـ

 ٍُ  ".َلْرَسٍخ ِمْن َواِس
الحمددد  ب رل العدددالميى  وودددلو هللا و دددلم وبدددارل علدددو عحددد و ور ددد له نحي دددا  حمددد   وعلدددو  لددده 

 وأوحابه أجمعيى.
وال يترتب عليه َفهدم وال حكدم    اآلية واضحة ووريحة في المقص د والمراد  والع د ليس بمقص د

   ول  كان  ما ُيحتاج إليه في َفهم اآلية لُحي ِّى في القر ن أو في ح يٍث وحيح.وكذلك المكان
}َأَلْم َتَر ِإَلى   لما تضاربت األق ال في الع د والحل  دل علو أن الجهل به ال يضر  واآلية واضحة

  ٌ اٌء كدان ا أربعددة أو المقصدد د أنهدم ألد    دد   [243]الب ـرة:  الَّـِذيَن َخَرُجــوا ِمـْن ِدَيــاِرِهْم َوُهـْم ُأُلــو
ثمانية أو تسعة  والذي أخرجهم خ   الم ت وحذر المد ت  ولندى  دل أه دا م  دذا الحدذر  و دذو 

 الخشية  و ذا الخ  ؟ 
ــوا} ُ ُموُت فددال ُيي ددي حددذٌر  ددى قدد ر  ثددم بعدد  للددك  ددا الددذي حصددل؟  [243]الب ــرة:  َلَ ــاَل َلُهــُم وَّ

   ر  قصتهم  وهللا المستعان.أحيا م؛ ليتم االعتحار واالدكار لهم ولمى ع
، َعِن اْلِمنْ " َاَنا ُسْفَياُن َعْن َمْيَسَرَة ْبِن َحِبيٍب النَّْهِديِ  َهاِل ْبِن َوَقاَل َوِكيُع ْبُن اْلَجرَّاِح ِلي َتْفِسيرِِه: َحدَّ

الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم }َأَلْم َتَر ِإَلى َعِن اْبِن َعبَّاٍ :  ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ  ،َعْمٍرو اْْلََسِدي ِ 
ٌ  َحَذَر اْلَمْوِق  ٌٍ َخَرُجوا ِلَراًرا ِمَن الطَّاُعونِ  [243]الب رة: ُأُلو َقاُلوا: َنـِْْتي  ،َقاَل: َكاُنوا َأْرَبَعَة لََل

ا َكاُنوا ِبَمْوِضِع َكـَذا َوَكـَذا َقـاَل َلُهـْم وَُّ  ََ َلَمـاُتوا َلَمـرَّ َعَلـْيِهْم  ،ُموُتـوا :َأْرًضا َلْيَس ِبَها َمْوق  َحتَّى ِإ
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ٍِ ُ  َأْن ُيْحِيَيُهْم َلَْْحَياُهْم، َلـَذِلَك َقْوُلـُ   ،َنِبيٌّ ِمَن اْْلَْنِبَيا ََّ -َلَدَعا َربَّ }َأَلـْم َتـَر ِإَلـى الَّـِذيَن : -َعـزَّ َوَجـ
ٌ  َحَذَر اْلَمْوِق     [ اْْلَيَة.243]الب رة: َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلو

ََ اْسـتَ  ََ َبْلـَدٍة ِلـي َزَمـاِن َبِنـي ِإْسـَراِتي ََُُلٍِ اْلَ ـْوَم َكـاُنوا َأْهـ َلِف َأنَّ َهـ َكَر َغْيُر َواِحٍد ِمَن السَّ ْوَخُموا َوََ
ٍ  َشِديد   ِة، لَ  ،َأْرَضُهْم َوَأَصاَبُهْم ِبَها َوَبا يَّ  ".َنَزُلوا وادًيا أليحَلَخَرُجوا ِلَراًرا ِمَن اْلَمْوِق ِإَلى اْلَبرِ 

ا ت خم  ا يع ي: لم ُت ا حهم ال ُي ا حهم   اؤ ا  وال ج ُّ ا  وق  يك ن فيها شيٌء  دى ال بداء الدذي 
 جعلهم يكر  ن العيش فيها ويفرون   ها. 

ِة، َلَنَزُلوا وادًيا أليح" يَّ  ".َلَخَرُجوا ِلَراًرا ِمَن اْلَمْوِق ِإَلى اْلَبرِ 
 "   ج دة في بعض ال ُّسخ.ربين إلى البرية"لراًرا من الموق ها

ِة، َلَنَزُلوا وادًيا أليح"هاربين  يَّ ُ ِإَلـْيِهْم َمَلَ ـْيِن َأَحـَدُهَما  ،لمألوا َما َبْيَن ُعْدَوَتْي ِ  ،ِإَلى اْلَبرِ  ََ وَّ َلَْْرَس
َِ اْلَواِدي َواْْلَخَر ِمْن َأْعاَلهُ  ٍَ  ،اِحـَدةً َلَصاَحا ِبِهـْم َصـْيَحًة وَ  ،ِمْن َأْسَف َلَمـاُتوا َعـْن لِخـِرِهْم َمْوَتـَة َرُجـ

ُقوا ،َوُقُبور   َر َوُبِني َعَلْيِهْم ُجْدَرانَلِحيُزوا ِإَلى َحَظاتِ  ،َواِحدٍ  َلَلمَّا َكاَن َبْعَد َدْهـٍر  ،َوَلُنوا َوَتَمزَُّقوا َوَتَفرَّ
ََ ُيَ اُل لَ  َُ َمر  ِبِهْم َنِبيٌّ ِمْن َأْنِبَياٍِ َبِني ِإْسَراِتي َ َأْن ُيْحِيـَيُهْم َعَلـى َيَدْيـ ِ  ،ُ : ِحْزِقي َلََْجاَبـُ   ،َلَسََْل وَّ

ِلـكَ  ََ َ َيـُْْمُرِْ َأْن َتْجَتِمِعـي ،ِإَلـى  ُتَهـا اْلِعَظـاُم اْلَباِلَيـُة ِإنَّ وَّ َِ   ،َوَأَمـَرُه َأْن َيُ ـوَل: َأيَّ َلـاْجَتَمَع ِعَظـاُم ُكــ
َ َيـُْْمُرِْ ِبـَْْن َتْ َتِسـَي َلْحًمـا َوَعَصـًبا َجَسٍد َبْعُسَها ِإَلى َبْعٍض، ُامَّ  ُتَها اْلِعَظـاُم ِإنَّ وَّ  َأَمَرُه َلَناَدى: َأيَّ

َ َيـُْْمُرِْ َأْن َتْرِجـَع ُكـ ،َوِجْلًدا ُتَهـا اْْلَْرَواُح ِإنَّ وَّ ِلَك، َوُهَو ُيَشاِهُدُه ُامَّ َأَمـَرُه َلَنـاَدى: َأيَّ ََ َد ُروٍح َلَ اَن 
ُ َبْعـَد َرْقـَدِتِهُم الطَِّويَلـِة، َوُهـْم  ،اْلَجَسِد الَِّذي َكاَنْت َتْعُمُرهُ  ِإَلى ًٍ َيْنُظـُروَن َقـْد َأْحَيـاُهُم وَّ َلَ اُموا َأْحَيـا

  َيُ وُلوَن: ُسْبَحاَنَك ََل ِإَلَ  ِإَلَّ َأْنَت.
َ  َقاِطع  َعَلى ُوُقوِع ا }ِإنَّ َوِلَهـَذا َقـاَل:  ؛ْلَمَعاِد اْلُجْسَماِنيِ  َيـْوَم اْلِ َياَمـةِ َوَكاَن ِلي ِإْحَياِتِهْم ِعْبَرة  َوَدِلي

ٍَ َعَلى النَّاِ   َ َلُذو َلْس َأْي: ِليَما ُيِريِهْم ِمـَن اْْلَيـاِق اْلَبـاِهَرِة َواْلُحَجـِج اْلَ اِطَعـِة  [243]الب رة: وَّ
اِمَغِة،  ََلََلِق الدَّ َأْي: ََل َيُ وُموَن ِبُشْكِر َما َأْنَعَم  [243]الب رة: ََل َيْشُكُروَن }َوَلِ نَّ َأْكَثَر النَّاِ  َوالدَّ

ُ ِبِ  َعَلْيِهْم ِلي ِديِنِهْم َوُدْنَياُهمْ   ".وَّ
دد  ة أدلدة قاعيددة بعضدها ُ شددا   كهدذو القصددة   دا أثردر األدلددة علدو إحيدداء المد تو  ددى النتدال والسُّ

ـــوَن }وَ : -جدددل  وعدددال–وهير دددا  لندددى كمدددا قدددال هللا  ِمُن ُْ ـــْوٍم َل ُي ـــُذُر َعـــْن َق ـــاُق َوالند ـــا ُتْغِنـــي اْلَي  َم
دهم عدذا ها وتم دد ا الرجد   إلدو الدد نيا  ،[101]يـونس: ولدذلك حتددو أ دل ال دار إلا دخلد ا ال ددار و س 

وا َلَعاُدوا ع هم:  -جل  وعال–ليعمل ا والًحا يق ل هللا   .[28]اْلنعام: }َوَلْو ُردد
 طالب: ...........

 ححانك ال إله إال أنت زيادة  ى بعض ال ُّسخ.نعم  
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ـُ ، ََل َمْلَجـَْ ِمـَن وَِّ " ُ  َلْن ُيْغِنَي َحـَذر  ِمـْن َقـَدٍر َوَأنَّ َ  َعَلى َأنَّ ِة ِعْبَرة  َوَدِلي  ِإَلَّ ِإَلْيـِ ، َوِلي َهِذِه اْلِ صَّ
ََُُلٍِ  ٍِ خرجوا َلِإنَّ َه وا ِمَن اْلَوَبا ُهُم اْلَمْوُق  ،َلُعوِمُلوا ِبَنِ يِض َقْصِدِهمْ  ،َحَياةِ َطَلًبا ِلُطوِل الْ  ؛َلرد ٍَ َوَجا

 َسِريًعا ِلي لٍن َواِحٍد.
َاَنا ِإْســَحاُ  ْبــُن ِعيَســى ــاُم َأْحَمــُد: َحــدَّ َم ــِذي َرَواُه اإلِْ ــِحيُح الَّ ُِ الصَّ َِ اْلَحــِدي  ، قــال:َوِمــْن َهــَذا اْلَ ِبيــ

زَّا ِ  َعـْن َعْبــِد اْلَحِميـِد ْبـِن َعْبــِد  ،َأْخَبَرَنـا َمْعَمـر  ِكاَلُهَمــا َعـِن الزدْهـِري ِ  ال:، قـَأْخَبَرَنـا َماِلـك  َوَعْبـُد الــرَّ
ْحَمِن ْبِن زيد ْبِن اْلَخطَّاِب  ٍَ  ،الرَّ ِ ْبـِن اْلَحـاِرِْ ْبـِن َنْوَلـ ِ ْبـِن عبـا : أن  ،َعـْن َعْبـِد وَّ َعـْن َعْبـِد وَّ

اِم حَ  عمر بن ٍُ اْْلَْجَناِد: َأُبو ُعَبْيَدُة ْبـُن اْلَجـرَّاِح اْلَخطَّاِب َخَرَج ِإَلى الشَّ ا َكاَن ِبَسْرٍغ َلِ َيُ  ُأَمَرا ََ تَّى ِإ
ـاِم ،َوَأْصـَحاُب ُ  ٍَ َقــْد َوَقـَع ِبالشَّ َِ  ،َلـَْْخَبُروُه َأنَّ اْلَوَبـا ٌٍ  ،َلــَذَكَر اْلَحـِدي ْحَمِن ْبـُن َعــْو ُه َعْبــُد الـرَّ ٍَ َلَجـا

ًبا ِلَبْعِض  ِ  ،َحاَجِت ِ َوَكاَن ُمَتَغيِ  ُ َعَلْيـِ  -َلَ اَل: ِإنَّ ِعْنِدي ِمْن َهَذا ِعْلًما، َسِمْعُت َرُسوَل وَّ َصلَّى وَّ
ٍُ َلــاَل »َيُ ـوُل:  -َوَسـلَّمَ  ا َسـِمْعُتْم ِبـِ  ِبـَْْر ََ ٍُ َوَأْنــُتْم ِليَهـا َلـاَل َتْخُرُجـوا ِلـَراًرا ِمْنــُ ، َوِِ ا َكـاَن ِبـَْْر ََ ِإ

ٌَ  «َتْ َدُموا َعَلْي ِ  َ ُعَمُر ُامَّ اْنَصَر  ".َلَحِمَد وَّ
ألن  دذا الد ق قدافي فدي الُحندم  قحدل  دماعه  دم فدي تدردد  دل يقد   ن اتندااًل علدو هللا واعتمداًدا 

 أو يرجع ن فلًحا للسال ة؟  عليه
 وعلو كل حال الح يث نق في الم ض  ؛ ولذا حم  هللا عليه. 

 طالب: ...........
ثِّر  حقيقددي دذا َ رددل يع ددي  ددا  دد  ب ال ُي جدد  فددي فددوإال   يع ددي ضدرل هللا  ددذا المرددل؛ ل عتحددر وندد  

 ال اقي.
 طالب: ...........

 إلو: حقيقية بصرية  وإلو علمية خحرية. ألن الرؤية ت قسم ؛[243]الب رة: }َأَلْم َتَر 
  للعلدم والخحر القاعدي  د  خحدر  مدا يت اقلده ال داو والدرواة القاعدي المقاد   بده المجديوم بده المفيد

َِ  ُي ي ل   يلة المرئي في القاعية؛ ولذلك قدال: ـَك ِبَْْصـَحاِب اْلِفيـ ََ َربد  [1]الفيـَ: }َأَلْم َتَر َكْيـَف َلَعـ
  ل رأى للك؟ ال  إنما  ي أخحار قاعية وولته عى هللا.

ــاٍد  ــَك ِبَع ََ َربد ــ ــَف َلَع ــَر َكْي ٌ   هددا كهنهددا لن هددا  قادد    نفددس الشدديء  فهددي أخحددار [6]الفجــر: }َأَلــْم َت
 ُ شا  ة في القاعية.

ِِ الزدْهِريِ  ِب ِ " ِحيَحْيِن ِمْن َحِدي  "ُأْخَرى ِلَبْعِس ِ  َطِريقٍ ، بَوَأْخَرَجاُه ِلي الصَّ
هِّ " يٌق ُأْخَرى لَِّحْعضِّ : َقاَل َأْحَم ُ " يس ق الاريق "َفرِّ هِّ يٌق ُأْخَرى لَِّحْعضِّ  ".َفرِّ
اج  َوَيِزيُد العُ َطِريق  ُأْخَرى ِلَبْعِسِ : َقاَل َأْحمَ " َاَنا َحجَّ  ".مِ يُد: َحدَّ

 ي.الَعم  
ْتـٍب َعـِن الزدْهـِري ِ  :َقاََل  ،مِ يَوَيِزيُد العَ " ِ ْبـِن َعـاِمِر ْبـِن  ،َعـْن َسـاِلمٍ  ،َأْخَبَرَنا اْبـُن َأِبـي َِ َعـْن َعْبـِد وَّ

ــَر، َوُهــوَ  ٌٍ َأْخَبــَر ُعَم ْحَمِن ْبــَن َعــْو ــيِ   َرِبيَعــَة: َأنَّ َعْبــَد الــرَّ ِب ــاِم َعــِن النَّ ــِ  -ِلــي الشَّ ُ َعَلْي َصــلَّى وَّ
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َب ِبِ  اْْلَُمُم َقْبَلُ مْ »: -َوَسلَّمَ  َ َم ُعذِ  ٍُ َلاَل َتـْدُخُلوَها ،َأنَّ َهَذا السَّ ا َسِمْعُتْم ِبِ  ِلي َأْر ََ ا َوَقـَع  ،َلِإ ََ َوِِ
ٍُ َوَأْنُتْم ِليَها َلاَل َتْخُرُجوا ِلَراًرا ِمْن ُ  اِم «ِبَْْر  .َقاَل: َلَرَجَع ُعَمُر ِمَن الشَّ

ِِ َماِلٍك َعِن الزدْهِريِ  ِبَنْحِوهِ  ِحيَحْيِن ِمْن َحِدي  .َوَأْخَرَجاُه ِلي الصَّ
َ َسِميع  َعِليم   َوَقْوُلُ :  ِ َواْعَلُموا َأنَّ وَّ َِ وَّ [ َأْي: َكَمـا َأنَّ اْلَحـَذَر ََل 244]الب رة:}َوَقاِتُلوا ِلي َسِبي

ُب َأَجـاًل يُ  ِبـِ  ََل ُيَ ـرِ  َُ اْلَمْحُتـوُم  ،ْغِني ِمَن اْلَ َدِر َكَذِلَك اْلِفَراُر ِمَن اْلِجَهـاِد َوَتَجند َِ اْْلََجـ َوََل ُيَباِعـُدُه، َبـ
ر  ُمَ نَّن  ََل ُيَزاُد ِليِ  َوََل ُيْنَ ُص ِمْن ُ  ْزُ  اْلَمْ ُسوُم ُمَ دَّ يَن َقـاُلوا إلْخـَواِنِهْم }الَّـذِ َكَما َقاَل َتَعاَلى:  ،َوالرِ 

وا َعــــْن َأْنُفِســــُكُم اْلَمــــْوَق ِإْن ُكْنــــُتْم َصــــاِدِقيَن  َْ َلــــاْدَرٍُ ]لِل  َوَقَعــــُدوا َلــــْو َأَطاُعوَنــــا َمــــا ُقِتُلــــوا ُقــــ
ْرَتَنـا ِإَلـَوَقاَل َتَعاَلى:  ،[168ِعْمَراَن: َنا ِلـَم َكَتْبـَت َعَلْيَنـا اْلِ َتـاَل َلـْوَل َأخَّ َْ }َوَقاُلوا َربَّ ٍَ َقِريـٍب ُقـ ى َأَجـ

ُم اْلَمـ َ  َواْلِخَرُة َخْير  ِلَمِن اتََّ ـى َوَل ُتْظَلُمـوَن َلِتـيال * َأْيَنَمـا َتُ وُنـوا ُيـْدِرككد ْنَيا َقِلي ْوُق َوَلـْو َمَتاُع الدد
: ُكْنُتْم ِلي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة   ".[78-77]النِ َساٍِ

ليمددرات  وُيلقددي   فسدده إلددو التهلنددة  ال يع ددي  ددذا أن و ددذا ال يع ددي أن اننسددان ُيفددر ِّ  ويقددتحم ا
اننسان ُييا ر وُيلقي   فسه إلو   اقي الهلنة   ل عليه أن يحذل األ دحال لحفدن نفسده  و دي للدك 

رة ال تيي  وال تستق م وال تستهخر.  يجيم بهن اآلجال ُ ق  
ُم اْلَمْوُق َوَلوْ }في  ذو اآلية  :  ُكْنُتْم ِلي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة َأْيَنَما َتُ وُنوا ُيْدِرككد الحافن ا ى  [78]النِ َساٍِ

حدرة: أن عحدً ا كدان ع د    ثرير في تفسير ا  ى   رة ال سداء لكدر قصدة إ درائيلية  دا ترحدت لن هدا عِّ
أ رة يخ  هم  فاألم ربة األ رة علو وشك والدة  فلما قربت والدتها وأخذ ا الالق وكدان قالدت لده: 

درة  وكدان قحدل للدك قد  رأى رؤيدة أن  دذو المدرأة تدهتي  ح دت  و دذو أحضر السكيى للق ادي قادي السُّ
فلمدا جداء بالسددكيى  - ددذو الرؤيدة–الح دت تيندي  ائدة زنيددة  وبعد  للدك تتيوجهدا أنددت يدا أيهدا العحد  

وول ت المرأة  ذو الح ت بقر با ها بالسكيى و رل  يع ي هلب علو ظ ه أنها  اتدت وارتدام   هدا 
فهرل إلو  لٍ  بعي   واشتيل بده  ر الد نيا وبالتجدارة  فدُرزِّق أ د ااًل فائلدة  فرجدي بعد  و ى رؤيتها  

عشريى   ة ليتيوج  ف ول إلو عج ٍز قال له: أري  أجمل   ت في  ذا الحل   ف لته  دذو العجد ز 
 ن ال نيا كلها  ا ... أسي   ونعلو  ذو الح ت

ودخل  ها  فلمدا كشدفها وجد  أثدر بقدر الدحاى   ودفي الص اق  وال ت قي أن الح ت عاشت  فهعجحته
ال دادر  دا ُيمكدى أن ي جد  فدي   اوالخيافدة هلدب علدو ظ ده أنهدا  دي   دذا  دا ُيمكدى ُيفَعدل إال ندادرً 

  تيى في الحل  في  رل  ذو الحالة  فسهلها قال:  ا  ذا األثر الذي فدي با دك؟ قالدت: كدان ع د نا 
سدكيى وبقدر با دي و درل  عدر  أنهدا  دي  فدهراد أن الء بعح  قالت له أ ي: أحضر السكيى  وجا

يسدترجي  ددا فددي الرؤيدة؛ ليددرى اناحدداق الرؤيددة عليهدا  قددال:  ددل حصددل   دك شدديء؟  ددل قددارفتي؟ 
لندى كريدر  قدال: كدم يع دي؟ قالدت:   قالت: نعم  قال:  ل تحفظيى الع د  قالت: ال وهللا  ا أحفدن

ر؛  دكريدر  تيوجهدا؛ ألن الجمدال يه  ت: ُيمكدىهللا أعلم كرير  قال:  ل يصل الع د إلو  ائة؟ قالد
  ويحصدل   هدا أ د ر ُ خلدة  ولذلك  ى أشق األ  ر علو نفد و األزواج أن ُيحتلدو  يوجدٍة جميلدة
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رو  وبيى  ذو الفعلة الشد يعة التدي تقتضدي المفارقدة  وإن  فه   يى أ ريى:  يى  ذا الجمال الذي أ
 اليانية  لنى ال ُ   أن تت ل.  ا ُيلي ه باالق  لم تنى تجب ع   أ ل العلم

و ى تمام الرؤية أن  ذو الح ت إلا تيوجتها تم ت بسحب الع نح ت  فح و   علو كل حال تيوجها
الحشددرات ال ع اثددب وال هير ددا وال حتددو  -فددي تقدد يرو-لهددا قصددًرا ُ شدديً ا ال ُيمكددى أن تصددل إليدده 

لسماء  ثدم بعد  للدك و د  جدالس فدي يد م الجراد  فح و  ذا القصر الُمشي   الذي ال ُيرى ف له في ا
 دددى األيدددام وإيا دددا رأى الع نحددد ت ت ددديل  دددى السدددقت  فتدددذكر  فقدددال: أندددتِّ تمددد تيى بسدددحب  دددذو 
الع نح ت  فلما نيلت إلو األرض قا ت  ذو المدرأة فسدحقتها بعقِّحهدا  قالدت: خدالح ارتح دا   هدا  

ددم تعفددى اللحددم إلددو أن قضددو  قلددياًل قلددياًل يالددي  وبدد أ  فُهودديحت فددي عقِّحهددا تسددممت  فمددى  ددذا السُّ
: َوَلْو ُكْنُتْم ِلي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة }عليها   .[78]النِ َساٍِ

 االحتيافات  ال بة  لنى ال ُتي ي إلا حل  الق ر ال  فر  وهللا المستعان.       
ِم اْلَعَســاِكِر َوَحـاِمي َحــْوَزِة اإْلِ " ُِ َوُمَ ــدَّ يَنـا َعــْن َأِميــِر اْلُجُيـو ِ اْلَمْســُلوِل َعَلــى َوُروِ  ْســاَلِم َوَسـْيِف وَّ

ُ َعْن ُ -َأْعَداِتِ  َأِبي ُسَلْيَماَن َخاِلِد ْبِن اْلَوِليِد  ُ  َقـالَ  -َرِضَي وَّ : َلَ ـْد -َوُهـَو ِلـي ِسـَياِ  اْلَمـْوقِ - َأنَّ
َوَها َأَنـا  ،يِ  َرْمَية  َأْو َطْعَنة  َأْو َضْرَبة  َوَما ِمْن ُعْسٍو ِمْن َأْعَساِتي ِإَلَّ َولِ  ،َشِهْدُق َكَذا َوَكَذا َمْوِقًفا

 ٍِ ا َأُموُق َعَلى ِلَراِشي َكَما َيُموُق اْلِعيُر!! َلاَل َناَمْت َأْعُيُن اْلُجَبَنا ُ  َيَتَْلَُّم ِلَ ْوِنِ  َما َماَق  .ََ َيْعِني: َأنَّ
ِلَك َوَيَتَْلَّمُ  ََ ُف َعَلى   ". َأْن َيُموَق َعَلى ِلَراِش ِ َقِتياًل ِلي اْلَحْرِب َوَيَتَْسَّ

    رضي هللا ع ه وأرضاو.
َ َقْرًضا َحَسًنا َلُيَساِعَفُ  َلـُ  َأْضـَعاًلا َكِثيـَرًة َوَقْوُلُ : " ُُ وَّ ا الَِّذي ُيْ ِر ََ ِد 245]الب ـرة: }َمْن  [ َيُحـ

 َِ ْنَفاِ  ِلي َسِبي َر تَ هللا َتَعاَلى ِعَباَدُه َعَلى اإلِْ َعـاَلى َهـِذِه اْْلَيـَة ِلـي ِكَتاِبـِ  اْلَعِزيـِز ِلـي َغْيـِر ، َوَقْد َكرَّ
ِِ الندُزولِ  ،َمْوِضعٍ  ُ  َيُ وُل َتَعاَلى َوِلي َحِدي ُُ َغْيَر َعِديٍم َوََل َظُلومٍ » :َأنَّ  .«َمْن ُيْ ِر

َاَنا اْلَحَسُن ْبُن َعَرَلـةَ  َاَنا َخَلـُف ْبـ ، قـال:َوَقاَل اْبُن َأِبي َحاِتٍم: َحدَّ  ،ُن َخِليَفـَة َعـْن ُحَمْيـٍد اْْلَْعـَرجِ َحـدَّ
 ِْ ِ ْبـِن اْلَحــاِر ِ ْبــِن َمْسـُعوٍد قــال: ،َعـْن َعْبــِد وَّ ـا َنَزَلــْت:  َعـْن َعْبــِد وَّ َ َلمَّ ُُ وَّ ــِذي ُيْ ــِر ا الَّ ََ }َمـْن 

ْحـَداِح اْْلَْنَصــاِريد  [245]الب ــرة: َقْرًضـا َحَســًنا َلُيَســاِعَفُ  َلـُ   َ َقــاَل َأُبــو الدَّ ِ َوِِنَّ وَّ : َيــا َرُســوَل وَّ
؟ َقاَل:  َُ ْحَداحِ »َلُيِريُد ِمنَّا اْلَ ْر َْ َيـا َرُسـوَل وَِّ  «َنَعْم َيا َأَبا الدَّ  ،َقـاَل: َلَناَوَلـُ  َيـَدهُ  ،َقـاَل: َأِرِنـي َيـَد

ََّ –َقاَل: َلِإنِ ي َقْد َأْقَرْضُت َربِ ي  ُ   ،َحاِتِطي -عزَّ وج ْحَداِح  ،َلُ  ِليِ  ِستدِماَتِة َنْخَلةٍ َقاَل: َوَحاِت َوُأمد الدَّ
ْحـَداحِ  ،ِليـِ  َوِعَياُلَهـا ْحـَداِح َلَناَداَهـا: َيـا ُأمَّ الدَّ ٍَ َأُبـو الدَّ ْيـَك َقـاَل: اْخُرِجـي َلَ ـْد  ،َقـاَل: َلَجـا َقاَلـْت: َلبَّ
ََّ -َأْقَرْضُتُ  َربِ ي  ْحَمِن ْبِن َزْيـِد ْبـِن َأْسـَلَم َعـْن َوَقْد َرَواُه اْبُن َمْرَدَويْ  ،-َعزَّ َوَج ِِ َعْبِد الرَّ ِ  ِمْن َحِدي

 ".َمْرُلوًعا ِبَنْحِوهِ  -رضي هللا عن –َأِبيِ  َعْن ُعَمَر 
الم ضد عات؛ ألن األئمدة كلهدم  الح يث بشا  و ضعيت علدو كدل حدال  لندى ُيد َرد فدي  ردل  دذو

يستشده ون بمرددل  ددذو األحاديددث فدي  ددذو األ دد ال التددي  ددي فدي   ضدد   الترهيددب والفضددائل  ددا 
 يترددون في إيراد ا
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َِ  [245]الب رة:}َقْرًضا َحَسًنا  َوَقْوُلُ : " ـَلِف: ُهـَو النََّفَ ـُة ِلـي َسـِبي ُرِوَي َعْن ُعَمـَر َوَغْيـرِِه ِمـَن السَّ
ِ. وَ  ََ: ُهَو النََّفَ ُة َعَلى اْلِعَيالِ وَّ ََ: ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْ ِديُس  ،ِقي  .َوِقي

َُ الَِّذيَن ُيْنِفُ وَن َأْمَواَلُهْم : تعالى [ َكَما َقالَ 245]الب رة: }َلُيَساِعَفُ  َلُ  َأْضَعاًلا َكِثيَرًة َوَقْوُلُ :  }َمَث
ــٍة َأنْ  َِ َحبَّ ِ َكَمَثــ َِ وَّ ــٍة ِلـي َســِبي َِ  ُســْنُبَلٍة ِماَتــُة َحبَّ ََ ِلــي ُكــ [ 261اْْلَيــَة ]اْلَبَ ــَرِة: َبَتــْت َســْبَع َســَناِب

 َوَسَيِْْتي اْلَ اَلُم َعَلْيَها.
َاَنا َيِزيدُ  َماُم َأْحَمُد: َحدَّ ُْ ْبُن َلَساَلَة َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيدٍ  ، قال:َوَقاَل اإلِْ اَن َعْن َأِبي ُعْثمَ  ،َأْخَبَرَنا ُمَباَر
، َقاَل: َأَتْيـُت َأَبـا ُهَرْيـَرةَ  ـَك َتُ ـوُل: ِإنَّ اْلَحَسـَنَة  -رضـي هللا عنـ – النَّْهِديِ  ـُ  َبَلَغِنـي َأنَّ َلُ ْلـُت َلـُ : ِإنَّ

ِبـيِ   ِلَك؟ َلَ ْد َسِمْعُتُ  ِمَن النَّ ََ  َعَلْيـِ  َصـلَّى وَُّ -ُتَساَعُف َأْلَف َأْلَف َحَسَنٍة. َلَ اَل: َوَما َأْعَجَبَك ِمْن 
َ ُيَساِعُف اْلَحَسَنَة َأْلَفْي َأْلـِف َحَسـَنةٍ »َيُ وُل:  -َوَسلَّمَ  ، َوَعِلـيد ْبـُن َزْيـِد  «ِإنَّ وَّ ِ  َغِريـب  َهـَذا َحـِدي

 .ْبِن ُجْدَعاَن ِعْنَدُه َمَناِكيرُ 
َاَنا َأُبو َخـ َلِ ْن َرَواُه اْبُن َأِبي َحاِتٍم ِمْن َوْجٍ  لَخَر َلَ اَل:  ُب، َحدَّ دِ  َُ ٍد اْلُمـ ٍد ُسـَلْيَماُن ْبـُن َخـالَّ قـال: الَّ

ُب،  دِ  َاَنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَُ َاَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْ َبَة الرد قال: َحدَّ اصِ  ،اِعيد لَ َحدَّ َعْن  ،َعْن ِزَياٍد اْلَجصَّ
، َقاَل: َلْم َيُ ـْن َأَحـد  َأْكَثـَر ُمجَ  ـيَأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِ  ـا َقـاَل:  ،اَلَسـًة ِْلَِبـي ُهَرْيـَرَة ِمنِ  َلَ ـِدَم َقْبِلـي َحاج 

ِ  ،َوَقِدْمُت َبْعَدهُ  َُ اْلَبْصَرِة َيُْْاُروَن َعْنُ  َأنَّ ُ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل وَّ ا َأْه ََ ُ َعَلْيِ  وسلم-َلِإ  -َصلَّى وَّ
ــوُل:  ــفَ »َيُ  َ ُيَســاِعُف اْلَحَســَنَة َأْل ــَف َحَســَنةٍ  ِإِن وَّ ــَر  «َأْل ــاَن َأَحــد  َأْكَث ــا َك ِ َم ــُم، َووَّ ــُت: َوَيْحُ  َلُ ْل

 َِ ـي، َلَمـا َسـِمْعُت َهـَذا اْلَحـِدي َقـاَل: َلَتَحمَّْلـُت ُأِريـُد َأنَّ َأْلَحَ ـُ  َلَوَجْدُتـُ  َقـِد  ،ُمَجاَلَسًة ِْلَِبي ُهَرْيَرَة ِمنِ 
ـا ، َلَلِ يُتـُ  ِلَهـَذا َلُ ْلـُت: َيـا َأَبـا ُهَرْيـَرَة َمــا َلاْنَطَلْ ـُت ِإَلـى اْلَحـ ،اْنَطَلـَق َحاج  ِِ جِ  َأْلَ ـاُه ِلـي َهــَذا اْلَحـِدي

َ ُيَسـ ََ اْلَبْصَرِة َيُْْاُروَن َعْنَك؟ َقاَل: َما ُهَو؟ ُقْلُت: َزَعُموا َأنََّك َتُ ـوُل: ِإنَّ وَّ ِ  َسِمْعُت َأْه اِعُف َحِدي
ُ َيُ وُل:  ا َأَبا ُعْثَماَن َوَما َتْعَجبُ َقاَل: يَ  ،َحَسَنةٍ  الحسنة ألف ألف ا َووَّ ََ ُُ ِمْن  ا الَِّذي ُيْ ِر ََ }َمْن 

َ َقْرًضا َحَسًنا َلُيَساِعَفُ  َلُ  َأْضَعاًلا َكِثيَرًة  ْنَيا ِلي َوَيُ وُل: } ،[245الب رة:] وَّ َلَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدد
   َ ِ  ،[38]التَّْوَبِة:اْلِخَرِة ِإَل َقِلي ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ -َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَ ْد َسِمْعُت َرُسوَل وَّ  -َصلَّى وَّ

َ ُيَساِعُف اْلَحَسَنَة َأْلَفْي َأْلِف َحَسَنةٍ »َيُ وُل:   ".«ِإنَّ وَّ
و دد    وجمهدد ر أ ددل العلددم علددو تضددعيفه  الحدد يث فددي فريقدده األول علددي  ددى زيدد   ددى ُجدد عان

أحمد  شداثر نظدًرا لتسدا له فدي ت ثيدق كريدر  دى الدرواة    المعتمد  أنده ضدعيت  والشديخحر و المعت
فهم األئمة  وق  وث ق علي  ى زي   ى ُج عان ُيصحح الخحر  فالجمه ر علدو تضدعيفه   الذيى ضع 

ف و  و د   ظ دة للتضدعيت  ولديس  درد للدك إلدو  دا اشدتمل عليده  دى  ا دى حجدر وهيدرو كلهدم ضدع 
 ليس ألحٍ  كالم.فالنريرة  ففضل هللا ال ُيح  ل  وح الس    المضاعفات

والجمه ر  ى أ ل الح يث الذيى يق ل ن: إن  ى عال ة الم ض   أن ُي ضي األجدر العظديم علدو 
ال كددالم فدوودح ان دد اد   العمدل اليسدير ا ددت ل ا حي مدا ال يكدد ن لده إ دد اد  أ دا إلا كددان لده إ دد اد

ََ َزَبـِد َمْن َقاَل ُسْبحَ »ألح   قال:  ِ َوِبَحْمِدِه ِلـي َيـْوٍم ِماَتـَة َمـرٍَّة ُحطَّـْت َخَطاَيـاُه َوِِْن َكاَنـْت ِمْثـ اَن وَّ
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ُتقال في دقيقة ونصت  والح يث في وحيح الحخاري   دل يسدتايي أحد  أن يدتنلم؟ لديس  «اْلَبْحرِ 
ض الندالم علدو أن ي دته  والسد   ال يرحدت   ليد نيى حسد ة  ألحٍ  كالم  لنى لما وجِّ ت ألفي ألدت

من دخَ السو ، وقال: َل »األجر العظيم  هذا المق ار لهذا العمل اليسير كما في ح يث السد ق 
جمهد ر أ دل  «ُكِتب ل  ألف ألف حسنة ومحـي عنـ  ألـف ألـف سـي ة»إلو  خرو « إل  إَل هللا...

 ردل  دذا الحدال  وُيحتج بده فدي   نه ق  يتماثل إلو الُحسىإالعلم علو تضعيفه  وإن قال بعضهم: 
 وهللا المستعان.       

ِِ َما َرَواُه التِ ْرِمِذيد َوَغْيُرُه ِمْن َطِريِق َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َساِلمٍ " َعْن َعْبِد  ،َوِلي َمْعَنى َهَذا اْلَحِدي
 ِ ــاِب َأنَّ َرُسـوَل وَّ ِ ْبـِن ُعَمــَر ْبــِن اْلَخطَّ ُ َعَلْيــِ  َوَســ-وَّ ََ ُســوًقا ِمــَن »َقـاَل:  -لَّمَ َصــلَّى وَّ َمــْن َدَخــ

  َِ ُ َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُ  َلُ  اْلُمْلـُك َوَلـُ  اْلَحْمـُد َوُهـَو َعَلـى ُكـ َشـْيٍٍ َقـِدير  اْْلَْسَواِ  َلَ اَل: ََل ِإَلَ  ِإَلَّ وَّ
ُ َلُ  َأْلَف َأْلَف َحَسَنٍة َوَمَحا َعْنُ  َأْلَف َأْلَف َسي ِ  َِ  «َ ةٍ َكَتَب وَّ  .اْلَحِدي

ـامٍ  َُ ْبـُن ِإْبـَراِهيَم ْبـِن َبسَّ َاَنا ِإْسـَماِعي َاَنا َأُبـو ُزْرعـة َحـدَّ َاَنا َأُبـو  ، قـال:َوَقاَل اْبُن َأِبي َحـاِتٍم: َحـدَّ َحـدَّ
بُ  دِ  ََ اْلُمَُ  ".ِإْسَماِعي

َاَنا َأُبو ُزْرعة" َُ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبنِ  ، قال:َحدَّ َاَنا ِإْسَماِعي امٍ  َحدَّ  ".َبسَّ
 طالب: ...........

 ددا  ا أن ُيلق دد و؛ ن ا تدده  -أ دد  ُزرعددة–أ د  زرعددة الددرازي ان ددام المشدده ر  ددا  ا تلقي دده ع دد  وفاتدده 
در فدي ان د اد  فهفداق  م وأخ  ل  -رحمده هللا–وعظمته  فقدرأ بعضدهم حد يث التلقديى بد د ادو وقد   وعد  

 لمستعان.ان  اد  وقرأ الح يث  ثم فاضت روحه  وهللا ا
امٍ "قال:  َُ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َبسَّ َاَنا ِإْسَماِعي بُ  ، قال:َحدَّ دِ  َُ ََ اْلُمـ َاَنا َأُبو ِإْسَماِعي عـن عيسـى بـن  ،َحدَّ

ـا َنَزَلـْت  ،َعْن َناِلعٍ  ،المسيب َِ وَِّ َعِن اْبـِن ُعَمـَر َقـاَل: َلمَّ َُ الَّـِذيَن ُيْنِفُ ـوَن َأْمـَواَلُهْم ِلـي َسـِبي  }َمَثـ
 ََ ــْت َســْبَع َســَناِب ــٍة َأْنَبَت َِ َحبَّ ــَرِة: َكَمَثــ ِ  ،[ ِإَلــى لِخِرَهــا261]اْلَبَ  ــاَل َرُســوُل وَّ ــِ  -َلَ  ُ َعَلْي َصــلَّى وَّ

ِتــي»: -َوَســلَّمَ  َ َقْرًضــا َحَســًنا َلُيَســاِعَفُ  َلــُ  َأْضــَعالً َلَنَزَلــْت:  «َربِ  ِزْد ُأمَّ ُُ وَّ ــِذي ُيْ ــِر ا الَّ ََ ــْن  ا }َم
ـاِبُروَن َأْجـَرُهْم ِبَغْيـِر ِحَسـاٍب : تَلَنَزلَ  «َربِ  ِزْد ُأمَِّتي»َقاَل:  [245الب رة:]َكِثيَرًة   َما ُيـَولَّى الصَّ  }ِإنَّ
َمِر:  .[10]الزد

َ  َلَ اَل: ِإنِ ي َسِمْعُت رَ  ُه َرُج ٍَ ُ  َجا ُجاًل َيُ وُل: َمْن َوَرَوى اْبُن َأِبي َحاِتٍم َأْيًسا َعْن َكْعِب اْْلَْحَباِر: َأنَّ
ُ َأَحــد  َقـَرَأ:  َْ ُهــَو وَّ ْخــاَلِص: }ُقــ ٌِ َأْلــِف ُغْرَلــٍة َمــْن ُدرٍ  1]اإلِْ ُ َلــُ  َعَشــَرَة لََل [ َمــرًَّة َواِحــَدًة َبَنــى وَّ

ِة ألُْ  ِلـَك؟ َقـاَل: َنَعـْم َوِعْشـِريَن َأْلـصد ِ َوَياُقوٍق ِلي اْلَجنَّ ََ َف َأْلـٍف   بذلك؟ قال: نعم، أو عجبت ِمْن 
ــا ــٍف َوَم ــَف َأْل ــيَن َأْل ِا ــَرَأ  َل َوَااَل ــمَّ َق ُ ُا ــَك ِإَلَّ وَّ ِل ََ ــًنا ُيْحِصــي  َ َقْرًضــا َحَس ُُ وَّ ــِر ــِذي ُيْ  ا الَّ ََ ــْن  }َم

ِ ََل ُيْحَصى [245الب رة:] َلُيَساِعَفُ  َلُ  َأْضَعاًلا َكِثيَرًة   ".َلاْلَ ِثيُر ِمَن وَّ
ُ َأَحـد  لده  ولندى  دى قدرأ  الح يث واضح أنه ال أودل َْ ُهـَو وَّ ْخـاَلِص: }ُقـ ثدال   درات  دا  [1]اإلِْ

 تنمل دقيقة كان كمى ق  قرأ القر ن كله. 
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 طالب: ...........
   ؟  ا

 طالب: ...........
 الح يث؟

 طالب: ...........
ٌِ َأْلِف ُغْرَلةٍ "ي  ذا الدذ ُ َأَحـد  " َعَشَرَة لََل َْ ُهَو وَّ ا  [1ْخـاَلِص:]اإْلِ  }ُق فضدلها عظديم  وشدهنها جد  

 ثحير  لنى النالم علو التح ي   تح ي   ا لم يرد به ح ٌّ  ى الشر .
 طالب: ...........

 أيهم؟
 طالب: ...........

ث ا أ   ُزرعة؟ خر جه ع  كم؟  ح يث ا ى أ ي حاتم ح  
 طالب: ...........

ظم  راجي التفسير باألثر  رل ا ى جرير  و رل ع  و تفسير  و رجي  ى أع  تفسير ا ى أ ي حاتم
 هيرو تفا ير األثر.
 طالب: ...........

 لنى  ا لكر     ا ى ححان.  أنا ع  ي  ذا
 طالب: ...........

 ََ ٍة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِب َِ َحبَّ ِ َكَمَث َِ وَّ َُ الَِّذيَن ُيْنِفُ وَن َأْمَواَلُهْم ِلي َسِبي  .[261ِة:]اْلَبَ رَ  }َمَث
 طالب: ...........

َُ الَّـِذيَن ُيْنِفُ ـوَن َأْمـَواَلُهْم اآليات  ا تحتاج إلو ارتحا  بعضها   اآلن بيض ال ظر عى الخحر }َمَثـ
 ََ ــٍة َأْنَبَتـْت َســْبَع َســَناِب َِ َحبَّ ِ َكَمَثـ َِ وَّ َ َقْرًضــ ،[261]اْلَبَ ـَرِة: ِلـي َســِبي ُُ وَّ ا الَّـِذي ُيْ ــِر ََ ا }َمــْن 

ثلهدا ثا تدة نصد ح فدي القدر ن  وكلهدا تحدث  ،[245الب ـرة:] َحَسًنا َلُيَساِعَفُ  َلـُ  َأْضـَعاًلا َكِثيـَرًة 
ـاِبُروَن َأْجـَرُهْم ِبَغْيـِر ِحَسـاٍب  -جل  وعال-عظيم  ى هللا  أجر اعلو الص قة وأن  َما ُيَولَّى الصَّ  }ِإنَّ

َمِر:  شيء كرير. السُّ  ةوفي   [10]الزد
 حال ل  لم يرحت  ا نحتاج إليه.  علو كل

 طالب: ...........
 أثرر  ى  رة؟ 

 نعم  ا قال ا: نيلت  رتيى  قال ا: نيلت بمكة فقط  والتي قحلها   نية.
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ُُ َوَقْوُلُ : " ُ َيْ ِبُض َوَيْبُس زَّاُ  ُيَسي ِ  ،[ َأْي: َأْنِفُ وا َوََل ُتَباُلوا245]الب رة: }َووَّ ُ ُهَو الرَّ ُق َعَلـى َلاَّللَّ
ِلــكَ  ََ ــُعُ  َعَلــى لَخــِريَن، َلــُ  اْلِحْكَمــُة اْلَباِلَغــُة ِلــي  ْزِ  َوُيَوسِ  ٍُ ِمــْن ِعَبــاِدِه ِلــي الــرِ  ــِ   ،َمــْن َيَشــا }َوَِِلْي

 َأْي: يوم ال يامة. [245]الب رة: ُتْرَجُعوَن 
ََ ِمْن َبْعِد  قول  تعالى: ِْ َلَنا َمِلً ا }َأَلْم َتَر ِإَلى اْلَمإل ِمْن َبِني ِإْسَراِتي َْ َقاُلوا ِلَنِبيٍ  َلُهُم اْبَع ُموَسى ِإ

َْ َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُ ُم اْلِ َتاُل َأَل ُتَ اِتُلوا َقاُلوا َوَمـا َلَنـا أَ  ِ َقاَل َه َِ وَّ َْ ِلي َسِبي ََ ِلـي ُنَ اِت َل ُنَ اِتـ
ِ َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنا َوأَ  َِ وَّ ُ َعِلـيم  َسِبي ْبَناِتَنا َلَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِ َتاُل َتَولَّْوا ِإَل َقِليال ِمـْنُهْم َووَّ

 .[246]الب رة: ِبالظَّاِلِميَن 
زَّاِ  َعْن َمْعَمرٍ   .َعْن َقَتاَدَة: َهَذا النَِّبيد ُهَو ُيوَشُع ْبُن ُنونَ  ،َقاَل َعْبُد الرَّ

َوَهـَذا اْلَ ـْوُل ِبِعيـد ؛ ِْلَنَّ َهـَذا َكـاَن َبْعـَد  ،ي اْبَن َأْلـَراِايَم ْبـِن ُيوُسـَف ْبـِن َيْعُ ـوبَ َقاَل اْبُن َجِريٍر: َيْعنِ 
ِلـَك ِلــي َزَمـاِن َداُوَد  موسـى بـدهر طويــَ، وكـان ــاَلمُ -ََ  هــذه َكَمـا ُهـَو ُمَصــرَّح  ِبـِ  ِلـي -َعَلْيـِ  السَّ

ةِ   ".اْلِ صَّ
ـــاُلوَق فيهدددا:  ََ َداُوُد َج ـــ ـــرة:] }َوَقَت بعددد   -عليددده السدددالم–  صددد ح علدددو داود  وداود  [251الب 
 بقرون حتو قيل: ألت   ة. -عليه السالم -   و

ُ َأْعَلُم. ،َوَقْد َكاَن َبْيَن َداُوَد َوُموَسى َما ُيِنيُف َعْن َأْلِف َسَنةٍ "  َووَّ
: ُهــَو َشــْمُعونُ  يد ــدِ  َُ ، َوَقـاَل السد : ُهــَو َشـْمِوي ــاَلم-َوَقــاَل ُمَجاِهــد  ــُد ْبــُن  -َعَلْيــِ  السَّ َوَكــَذا َقــاَل ُمَحمَّ

َُ ْبُن َباِلي ْبِن َعْلَ َمَة ْبـِن َيْرَخـاَم ْبـِن ِإِليُهـو ْبـِن َتْهـَو ْبـ ٍ  َوُهَو: َشْمِوي ِن ِإْسَحاَ  َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِ 
 ية".صوٌ بن عل مة بن ماحِ بن عمرصا ْبِن ِعْزِرَيا ْبِن ُصفْ 

 في يه.وفية! ع  ل؟ ع  ي و
 طالب: صفيني ؟

كل  دا قالده المخرخد ن علدو علدة  وتجد  فدي تداريخ ا دى كريدر  دا   ال ُيمكى أن ُي ول إلو الحقيقة
يختلددت فددي األ ددماء عددى تدداريخ ا ددى األثيددر  عددى التدد اريخ األخددرى  وال يمكددى أن تصددل إلددو أ ددٍم 

ن أ ددماؤ م فددي ُكتددٍب  عتمدد ة  ولددم يتصددل  أم وددفية  خددذ ا  كددذا    دد   ا إلي ددا  قرضددة ولددم تُدد و 
 ؟وفي يه

 طالب: ...........
أيهما أوح؟ علو كل حال  ياء أو   ون ياء أو  ياءيى لى تصل إلو حقيقة    لنى ع  نا وفي يه

وال   فدي التدداريخ ال احدد  تجد  اال ددم فددي   ضدي هيددرو فددي الم ضدي اآلخددر؛ ألن األ ددماء   قرضددة
 يمكى ال و ل إلو حقائقها.

َِ ْبِن ََلِوي ْبِن َيْعُ ـوَب ْبـِن ِإْسـَحاَ  ْبـِن ِن ْبِن َعْلَ َمَة بْ " َأِبي َياِسِف ْبِن َقاُروَن ْبِن َيْصَهَر ْبِن َقاَه
 َِ اَلمُ -ِإْبَراِهيَم اْلَخِلي  .-َعَلْيِ  السَّ
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ََ َبْعَد ُموَسى  ٍ  َوَغْيُرُه: َكاَن َبُنو ِإْسَراِتي اَلمُ -َوَقاَل َوْهُب ْبُن ُمَنبِ  ى َطِريِق اَِلْسِتَ اَمِة لَ عَ  -َعَلْيِ  السَّ
ةً  َْ   منُمدَّ َماِن، ُامَّ َأْحَدُاوا اْْلَْحَدا َوَعَبَد َبْعُسُهُم اْْلَْصَناَم، َوَلْم َيَزْل َبْيَن َأْظُهِرِهْم ِمـَن اْْلَْنِبَيـاٍِ  ،الزَّ

ٌِ َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَ رِ   ،َهِج التَّْوَراِة ِإَلى َأْن َلَعُلوا َما َلَعُلواَمنْ َوُيِ يُمُهْم َعَلى  ،َمْن َيُْْمُرُهْم ِباْلَمْعُرو
ُهمْ  ٍَ ُ َعَلْيِهْم َأْعَدا َُ وَّ َلَ َتُلـوا ِمـْنُهْم َمْ َتَلـًة َعِظيَمـًة، َوَأَسـُروا َخْلً ـا َكِثيـًرا َوَأَخـُذوا ِمـْنُهْم ِبـاَلًدا  ،َلَسلَّ

ِلَك َأنَُّهْم َكـاَن ِعْنـَدُهُم التَّـْوَراُة َوالتَّـاُبوُق الَّـِذي َكـاَن ِلـي  ،هُ ُبو َكِثيَرًة، َوَلْم َيُ ْن َأَحد  ُيَ اِتُلُهْم ِإَلَّ َغلَ  َوََ
َمانِ   ".َقِديِم الزَّ

ٌِ َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَ رِ لنى السياق  هذا "  ،َوَلْم َيَزْل َبْيَن َأْظُهِرِهْم ِمَن اْْلَْنِبَياٍِ َمْن َيُْْمُرُهْم ِباْلَمْعُرو
ُهمْ  ،َعَلـى َمـْنَهِج التَّـْوَراِة ِإَلـى َأْن َلَعُلـوا َمـا َلَعُلـواْم َوُيِ يُمهُ  ٍَ ُ َعَلـْيِهْم َأْعـَدا َُ وَّ َلَ َتُلـوا ِمـْنُهْم  ،َلَسـلَّ

 َوَأَخُذوا ِمْنُهْم ِباَلًدا َكِثيَرًة، َوَلـْم َيُ ـنْ  ،َوَأَسُروا َخْلً ا َكِثيًرا"  " يع ي:  ذا بع  انح ا َمْ َتَلًة َعِظيَمةً 
ــاِتُلُهْم ِإَلَّ َغَلُبــوهُ أَ  ــد  ُيَ  ــَدُهُم التَّــْوَراُة "  لددم يكددى أحدد  يع ددي: قحددل انحدد ا  "َح ــْم َكــاَن ِعْن ُه ــَك َأنَّ ِل َوََ

 .قلياًل يع ي النالم  ت اخل " َوالتَّاُبوقُ 
ِلَك َأنَُّهْم َكاَن ِعْنَدُهُم التَّْوَراُة َوالتَّاُبوقُ  ِلـَك َمْوُروًاـا ِلَخَلِفِهـْم  ،انِ مَ الَِّذي َكاَن ِلي َقِديِم الزَّ  "َوََ ََ َوَكاَن 

ـاَلمُ -َعْن َسَلِفِهْم ِإَلى ُموَسى اْلَ ِلـيِم  ـاَلُة َوالسَّ ـاَلِل َلَلـْم َيـَزْل ِبِهـْم َتَمـاِديِهْم َعَلـ ،-َعَلْيـِ  الصَّ ى السَّ
ِْ ِلـي َبْعـِض اْلُحـُروِب  َحتَّى اْسَتَلَب ُ  َوَلـْم َيْبـَق َمـْن  ،َراَة ِمـْن َأْيـِديِهمْ وْ َوَأَخـَذ التَّـ ،ِمْنُهْم َبْعـُض اْلُمُلـو

 َُ ُبوَّةُ ِمْن َأْسَباِطِهمْ  ،َيْحَفُظَها ِليِهْم ِإَلَّ اْلَ ِلي ُِ ََلِوي الَِّذي َيُ وُن ِليِ   ،َواْنَ َطَعِت الند َوَلْم َيْبَق َمْن ِسْب
 ََ َ  ِمْن َبْعِلَها َوَقْد ُقِت ٍُ ِإَلَّ اْمَرَأة  َحاِم َ  ،ََْخُذوَها َلَحَبُسـوَها ِلـي َبْيـٍت َواْحَتَفُظـوا ِبَهـالَ  ،اْْلَْنِبَيا ََّ وَّ َلَعـ

َ  ،َيْرُزُقَها ُغاَلًما َيُ وُن َنِبي ا َلُهمْ  ََّ -َوَلْم َتَزْل اْلَمْرَأُة َتْدُعو وَّ ُ  -َعزَّ َوَج َأْن َيْرُزَقَها ُغاَلًما َلَسِمَع وَّ
ََ: َأْي: َســِمَع وَُّ مَّ َوَوَهَبَهـا ُغاَلًمـا، َلَسـ ،َلَهـا َوِمـْنُهْم َمـْن َيُ ـوُل: َشـْمُعوُن َوُهــَو  ُدعـاتي، ْتُ  َشـْمِوي

ِلَك اْلُغاَلُم َوَنَشَْ ِليِهمْ  ،ِبَمْعَناهُ  ََ ُ َنَباًتـا َحَسـًنا ،َلَشبَّ  ُ  ،َوَأْنَبَتـُ  وَّ ـا َبَلـَ  ِسـنَّ اْْلَْنِبَيـاٍِ َأْوَحـى وَّ َلَلمَّ
ََ َلَطَلُبوا ِمْنُ  َأْن ُيِ يَم َلُهْم َمِلً ا ُيَ اِتُلوَن مَ ُه ِإَلْيِ  َوَأَمرَ  ْعَوِة ِإَلْيِ  َوَتْوِحيِدِه، َلَدَعا َبِني ِإْسَراِتي َعـُ  ِبالدَّ
ُهمْ  ٍَ  ".َأْعَدا

في  -عليه الصالة والسالم– ذا في   ي إ رائيل  مكى؛ ألن ال ح ة لم ت قاي  لنى في أ ة  حم  
لقددر ن  ددى المصدداحت و ددى ودد ور الرجددال   ددالا ي تظددر ال دداو؟ خددالح ي ا خددر الي ددان إلا ُرفِّدد
 ي تظرون الساعة. 

ُهمْ " ٍَ ََ َلَطَلُبوا ِمْنُ  َأْن ُيِ يَم َلُهْم َمِلً ا ُيَ اِتُلوَن َمَعُ  َأْعـَدا َوَكـاَن اْلُمْلـُك َأْيًسـا َقـْد  ،َلَدَعا َبِني ِإْسَراِتي
ِبـيد  ُ َلُ ـْم َمِلً ـا َأَلَّ : لَ َباَد ِليِهْم َلَ اَل َلُهُم النَّ َْ َعَسـْيُتْم ِإْن َأَقـاَم وَّ َتُفـوا ِبَمـا اْلَتـَزْمُتْم ِمـَن و  ُت ـاتلوا َهـ

ِ َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنـا َوَأْبَناِتَنـا اْلِ َتاِل َمَعُ   َِ وَّ ََ ِلي َسِبي  [246]الب ـرة: }َقاُلوا َوَما َلَنا َأَل ُنَ اِت
 ".ْق ِمنَّا اْلِباَلُد َوُسِبَيِت اْْلَْوََلُد؟ذُأخِ َأْي: َوَقْد 
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ِ َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبَناِتَنا  ذو أ حال  َِ وَّ ََ ِلي َسِبي يع ي:  [246]الب رة: }َوَما َلَنا َأَل ُنَ اِت
  ا للحقاء  ع و بع   ذا  فال ُ   أن ُنقاتل  لنى  ا الذي حصل؟ 

 ل.كم ِّ  هللا المستعان 
ُ َعِليم  ِبالظَّاِلِميَن " َأْي: َما َوَلْوا  [246]الب رة: }َلَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِ َتاُل َتَولَّْوا ِإَل َقِليال ِمْنُهْم َووَّ

ََ َعِن اْلِجَهاِد َأْكَثُرُهمْ  َْ َنَ  ُ َعِليم  ِبِهمْ  ،ِبَما َوَعُدوا َب  ".َووَّ
 
 
 

  
 


