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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.

 : "قول  تعالى:-رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر 
َ َقْد َبَعَث َلكُ  ْم َطاُلوَت َمِلًكا َقـاُلوا ََنَّـى َكُكـوُن َلـُ  اْلُمْلـُل َعَلْيَنـا َوَنْحـُن َََحـ ُّ }َوَقاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ َّللاَّ

ِِـا اْلِعْلـ َ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسـَطًة  ِم َواْلِجْسـِم ِباْلُمْلِل ِمْنُ  َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل َقاَل ِإنَّ َّللاَّ
ُ ُيْؤِتا ُمْلَكُ  مَ  ُ َواِسٌع َعِليٌم{َوَّللاَّ  .[247]البقرة: ْن َكَشاُء َوَّللاَّ

َعيََّن َلُهْم َطـاُلوتَ  َن َلُهْم َمِلًكا ِمْنُهْم َِ ِهْم ََْن ُكَعيِ   ،َوَكـاَن َرُجـً  ِمـْن ََْجَنـاِدِهمْ  ،ََْي: َلمَّا َطَلُبوا ِمْن َنِبيِ 
ِِيِهْم؛ ِِلَنَّ اْلُمْلَل  ـْبطِ َوَلْم َكُكْن ِمْن َبْيِت اْلُمْلِل  ِلـَل السِ  ََ ا، َوَلـْم َكُكـْن َهـَما ِمـْن   ؛َكاَن ِِا ِسْبِط َيُهـوََ

ِلَهَما َقاُلوا:  ََ َكُكـوُن َمِلًكـا َعَلْيَنـا247]البقـرة: }ََنَّـى َكُكـوُن َلـُ  اْلُمْلـُل َعَلْيَنـا{َِ }َوَنْحـُن  ،[ ََْي: َكْيـ
ِقيـٌر ََ َمـاَل َلـُ   [247]البقرة: َََح ُّ ِباْلُمْلِل ِمْنُ  َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل{ ََْي: ُثمَّ ُهـَو َمـَع َهـَما َِ

اًء َوِقيَل: َدبَّاًغا. ُ  َكاَن َسقَّ َكَر َبْعُضُهْم ََنَّ ََ  َكُقوُم ِباْلُمْلِل، َوَقْد 
ِهْم َوَتَعنُّتٌ  ُثـمَّ َقـْد َََجـاَبُهُم  ،َمْعُروفٍ َوَكاَن اِْلَْوَلى ِبِهْم َطاَعًة َوَقْوَل  ،َوَهَما اْعِتَراٌض ِمْنُهْم َعَلى َنِبيِ 

َ اْصَطَفاُه َعَلـْيُكْم{ :النَِّباُّ َقاِئً   ُ ََْعَلـُم ِبـِ   ،ََِي: اْخَتـاَرُه َلُكـْم ِمـْن َبْيـِنُكمْ  [247]البقـرة: }ِإنَّ َّللاَّ َوَّللاَّ
 ِمْنُكْم.

ْنُتـُ  ِمـْن ِتْلَقـاِء َنْفِسـا ِلـلَ َبـِل َّللاَُّ  ،َكُقوُل: َلْسُت َََنا الَّـِمي َعيَّ ََ ـا  ـا َطَلْبـُتْم ِمنِ  }َوَزاَدُه  ، َََمَرِنـا ِبـِ  َلمَّ
ََْي: َوُهَو َمَع َهَما ََْعَلُم ِمْنُكْم، َوََْنَبُل َوََْشَكُل ِمـْنُكْم َوَََشـدُّ  [247]البقرة: َبْسَطًة ِِا اْلِعْلِم َواْلِجْسِم{

ـًة ِبَهـا ُقوًَّة َوَصْبًرا َتـمُّ ِعْلًمـا َوَقاَمـًة ِمـْنُكْم. َوِمـْن َهاُهَنـا َيْنَبِنـا ََْن َكُكـوَن ََْي: ََ  ،ِِـا اْلَحـْرِب َوَمْعِرَِ
ا ِعْلٍم َوَشْكٍل َحَسٍن َوُقوٍَّة َشِديَدٍة ِِا َبَدِنِ  َوَنْفِس ِ  ََ ُ ُيْؤِتا ُمْلَكـُ  َمـْن َكَشـاُء{ ُثمَّ َقاَل:  ،اْلَمِلُل  }َوَّللاَّ

َعـلَ  ََْي: ُهـَو اْلَحــاِكُم الَّـِمي َمـا [247]البقـرة: ـا َكْفَعـُل َوُهــْم ُكْسـَ ُلونَ  ،َشــاَء َِ ِلِعْلِمــِ   ،َوََ ُكســ ل َعمَّ
ْلِقــِ ؛ َوِلَهــَما َقــاَل:  َْ ِتــِ  ِب َِ ُ َواِســٌع َعِلــيٌم{َوِحْكَمِتـِ  َوَرَْ [ ََْي: ُهــَو َواِســُع اْلَفْضــِل 247]البقــرة: }َوَّللاَّ

َتصُّ ِبَرْحَمِتِ  َمْن َكَشاءُ  ْْ  ".ِح ُّ اْلُمْلَل ِممَّْن ََ َكْسَتِحقُّ ُ َعِليٌم ِبَمْن َكْستَ  ،َك
الحمددد  ب رل العدددالميى  وودددلو هللا و دددلم وبدددارل علدددو عحددد و ور ددد له نحي دددا  حمددد   وعلدددو  لددده 

 وأوحابه أجمعيى.
ر بألف   ة  طلح ا  ى نحيهم أن ي ل  يهؤالء الق م  ى ب ي إ رائيل  ى بع     و بز ٍى ط يل ُق  ِّ

وأن تسدعقيم أ د رهم   ال تق م إال ب اليدة  الدال يسدعويع ن أن ُيقداتل ا عد وهم؛ ألن األ  ر اعليهم  لك  
 الي دي هم ودنياهم إال ب الية.

َُ َِوضــى َ َســراَة َلُهـــم  َ َكصــُلُ  النــا
 

ــــــــــــــاُلُهم ســــــــــــــادوا   َوَ َســــــــــــــراَة ِإَا ُجه 
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الععييى  ى هللا وه  طال ت  الهذا االخعيار و   ق  اخعار لهم  لك ا -جلَّ وعال–نحيهم أخحرهم أن هللا 
ال و يلة ال ق هذا ال  يلة  ى و ائل االخعيار والععييى  اخعيار الخليفة والملد  إاا   -جلَّ وعال–

ال أعظم  ى الد   كدذل  اخعيدار ال -عزَّ وجلَّ –وتعييٍى  ى قِّحله  -جلَّ وعال–كان باخعياٍر  ى هللا 
لك ده اداهرف الدي   إن لدم يكدى بدال  أبا بكدر  و  -ولو هللا عليه و لم–نحيه كما اخعار ر  ل هللا 

 ال  .
 علو كل حال هذو االخعيارات ال اخعيار ال قها  وال ثح ت لإل ا ة بأعلو  ى ال .

ددا  ب دد  إ ددرائيل علددو عددادتهم الددي الادد ال والم ااعددة  ووجدد د  ددا يسددع  ون إليدده يععمدد ون عليدده تحع 
 آلرائهم وإال الال   قاطعف لكل االجعهادات.

}َقـاُلوا ر ليق دهم ليس  ى  حط المل   ليس  ى نسل يه اا؛ اللدذل  ا دعحع وا هذا المل  الذي اخعي
ولد  قدال اس  دمع ا وأطع دا كدان هدذا هد  األودل؛ ألن   [247]البقـرة: ََنَّى َكُكوُن َلُ  اْلُمْلُل َعَلْيَنـا{

 أو اخعارو أح ف  ى ال اس.   ا ه  باجعهاد -جلَّ وعال–الععييى  ى هللا 
 هذا االخعيار ال ج ال وال نزاع   ى السمع والواعة. علو كل حال الي  ثل

 ؛[247]البقـرة: }ََنَّـى َكُكـوُن َلـُ  اْلُمْلـُل َعَلْيَنـا{  [247]البقـرة: }َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَمـاِل{ قال اس
بدل   -جدلَّ وعدال–يسعحع ون  ع أنه ال بعي   ع اخعيار هللا  -ا عحعاد–ألنه ليس  ى  حط ال الية 

 ال   والمععيى أن ُيواع.ه  
ال ش  أن المال له دورو الدي الحيدا ؛ ولدذا يق لد نس هد   [247]البقرة: }َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل{

  ولدده  ددالف اعصددا الحيددا   الالخليفددة األوددل أن يكدد ن اا ع ددير  تحميدده إاا كددان اخعيددارو اجعهادي دد
ع دير   ولديس ل يده  دال يعقد ى بده ويسدععيى بده الدال   يعق ى بده  قدال اس هدذا لديس  دى  دحط ال اليدة

 علو  رادو الي دنياو.
د   علو كل حال هذا الكالم  ع وج د ال   ي هي لد  المسدألة اجعهاديدة ُيمكدى أن ُي داقي  دى ُيرش ِّ

لكدى  دا   -جلَّ وعدال–هذا ال  ع  ى ال اس أن ُي اقي الي  ثل هذا  لكى إاا كان االخعيار  ى هللا 
ال زاع حعو الي األ  ر القوعية الي  ثل هذا ه  جاٍر علدو قاعد تهم و  ى الا ال ُجحِّل عليه اليه د 

 و   هم  ا أوت ا ب يٍء إال نااع ا اليه.
ـــــْيُكْم{ َ اْصـــــَطَفاُه َعَل ـــــاَل ِإنَّ َّللاَّ َ اْصـــــَطَفاُه َعَلـــــْيُكْم{  اخعدددددارو علددددديكم [247]البقـــــرة: }َق  }ِإنَّ َّللاَّ

  ال وال نزاع وال اجعهاد.  يع يس اخعارو عليكم  الال ج [247]البقرة:
وهذو  ى أعظم أ دحال القد    القد   المع  يدة الدي  ،[247]البقرة: }َوَزاَدُه َبْسَطًة ِِا اْلِعْلِم َواْلِجْسِم{

وُعرِّف دورو الي القعال  المثل هدذا كدل   العلم  والق   المادية والحسية الي الاسم  وكان  ى األج اد
واخعيارو  ح ي علو هذو   -جلَّ وعال–يع ي بع  اخعيار هللا  -جلَّ وعال–هذا خاضعف الخعيار هللا 

إاا ُوددد رِّع ال ُيبل دددا  وإاا ر و العددد و هابددده  وإاا   األ دددحالس أنددده وددداحا قددد   الدددي علمددده وجسدددمه
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خاوددمه خصددمه  وإاا جادلدده علحدده بعلمدده  وهابدده بقدد   جسددمه  هددذو  ق  ددات حسددية  لكددى القدد م 
 ظر.أوحال ج ال ونزاع ال ي عه ن ألول ن

ألنده ُي جد  الديهم  دى ولد  يهد اا الدذيى الديهم الملد   دى  ؛[247]البقـرة: }َوَنْحُن َََح ُّ ِباْلُمْلـِل ِمْنـُ {
ــاِل{  وهددذا  ددحا األحقيددة  ُي جدد  بخالالدده ــَن اْلَم ــْؤَت َســَعًة ِم ــْم ُي ونحددى ع دد نا   [247]البقــرة: }َوَل

بخدالف  دا   ح دا بداأل  ال بال دراءوهكذا تك ن العرشيحات الي العص ر المعأخر  نااحهدا عال  أ  ال
كددان عليدده األ ددر الددي أول األ ددر وع دد   ددى يمعثددل األ ددر إلددو قيددام السدداعة  الالعرشددي  باأل ددحال 
ال رعية ع   ت االر هذو األ حال يك ن العرشي  كما حصل الدي عصدر الصدحابة بال سدحة لعثمدان  

كدل  ي ودي بمدى   ال وديةوودارت ب  بال سحة لعلي  والحسى  ثدم بعد  الد  جداءت الد ول الملكيدة
ُيريد  أن يكد ن خليفدة   دى بعد و  وهدذا نظدر ا لكدف ال دزاع ودرء الفدعى أاعدى لده  دلف األ دة وأئمعهددا  

 وجرت األ ة علو ال .
الد ول الكداالر   [247]البقـرة: }َوَنْحُن َََح ُّ ِباْلُمْلِل ِمْنُ  َوَلـْم ُيـْؤَت َسـَعًة ِمـَن اْلَمـاِل{علو كل حال 

د  أو  دى د  ابعدد اء  يحدذل األ د ال الوائلددة ُترش ِّ   ري الدذ م  دى أجددل أن ُيرشدحه أكحدر قدد رعلي د ؛ُيرشَّ
 وهللا المسععان  وه ا أشاروا إلو أن المال له دخل الي هذا.

َ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم{   ا لكم كالم وال اجعهاد. [247]البقرة: }َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل َقاَل ِإنَّ َّللاَّ
ُ ُيـْؤِتا ُمْلَكـُ  َمـْن َكَشـاُء َوَّللاَُّ }ِإنَّ  ِِـا اْلِعْلـِم َواْلِجْسـِم َوَّللاَّ َ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسـَطًة   َواِسـٌع  َّللاَّ

يع ي علمه ُ حيط باميع األ  ر واألح ال  و ى يسعحق و دى ال يسدعحق   ،[247]البقرة: َعِليٌم{
 وهللا أعلم.  اوهكذ  وأ حال اال عحقاق  وأ حال ع  ه

 طالب: ...........
  .-عليه السالم-الي ال  ال قت داود  الكى لم يكى  لك    نحي

 طالب: ...........
 ه ال نحي ر  ل  وه ال  ل  ر  ل.

 طالب: ...........
 .ااألنحياء يحكم ن اليهم ب رع هللا  علو كل حال داود الي ال ال قت لم يكى  لك  

 طالب: ...........
 ه   ا أوتي المل  إال بع    ت طال ت.  ه ليس بمل لك   نحي

 طالب: ...........
  يأتي.

ٌة ِممَّ " ُكْم َوَبِقيَّ ِِيِ  َسِكيَنٌة ِمْن َربِ  ا َتَرَك لُل ُموَسى }َوَقاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ لَكَة ُمْلِكِ  ََْن َكْ ِتَيُكُم التَّاُبوُت 
ِلَل آلَكًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{َولُل َهاُروَن َتْحِمُلُ  اْلَم ئِ  ََ  .[248]البقرة: َكُة ِإنَّ ِِا 
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ُ َعَلـْيُكُم التَّـاُبوَت  َمَة َبَرَكِة ُمْلِل َطاُلوَت َعَلْيُكْم ََْن َيُردَّ َّللاَّ الَّـِمي َكـاَن َُِخـَم َكُقوُل َنِبيُُّهْم َلُهْم: ِإنَّ َع َّ
 ِمْنُكْم.

ِِيِ  َسِكيَنٌة ِمْن رَ  ُكْم{} ِِيِ  َوَقاٌر، َوَجَ َلٌة.248]البقرة: بِ    [ ِقيَل: َمْعَناُه 
ِْ َعــْن َمْعَمــر َعــْن َقَتــاَدَة  زَّا ِِيــِ  َســِكيَنٌة{َقــاَل َعْبــُد الــرَّ ِبيــُع:  ،[ ََْي: َوَقــارٌ 248]البقــرة: } َوَقــاَل الرَّ

ٍَ  ،َرْحَمةٌ  ِِيـِ  اَل اْبُن ُجَرْيٍج: َسـَ ْلُت َعَطـاًء َعـْن َقْوِلـِ : َوقَ  ،َوَكَما ُرِوَي َعِن اْلَعْوِِاِ  َعِن اْبِن َعبَّا {
ُكْم{ َيْسُكُنوَن ِإَلْي ِ 248]البقرة: َسِكيَنٌة ِمْن َربِ  َِ ِ  ".[ َقاَل: َما َكْعِرُِوَن ِمْن لَكاِت َّللاَّ

 يع يس تسكى إليه قل بهم.
ِكيَنةُ "  ".َوِقيَل: السَّ

  ا ع  ل؟  "وكما قال الحسن البصري"
 .طالب: َ

 الي بعض ال ُّسخ.
ُ ُموَسـى " ِِيـِ  ُقُلـوُب اِْلَْنِبَيـاِء، ََْعَطاَهـا َّللاَّ َََهـٍب َكاَنـْت ُتْنَسـُل  ِكيَنُة َطْسـٌت ِمـْن  َعَلْيـِ  -َوِقيَل: السَّ

َ مُ  . -السَّ ٍَ يُّ َعْن ََِبا َماِلٍل َعِن اْبِن َعبَّا دِ  ِِيَها اِْلَْلَواَح. َوَرَواُه السُّ َوَضَع  َِ 
: َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيلٍ َوَقاَل  ِكيَنُة َلَها َوْجـٌ   ،َعْن ََِبا اِْلَْحَوصِ  ،ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن َعِلاٍ  َقاَل: السَّ

ْنَسانِ  ةٌ  ،َكَوْجِ  اإلِْ اَِ  ".ُثمَّ ِهَا ُروٌح َهفَّ
 ري ؟أم روح 

 طالب: ...........
ةٌ " اَِ  . ُثمَّ ِهَا ُروٌح َهفَّ

َثِنا اْبنُ َوَقاَل اْبُن َجِري َثَنا ََُبو َداُودَ  ، قال:اْلُمَثنَّى ٍر: َحدَّ َثَنا ُشْعَبةُ  ، قال:َحدَّ َوَحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة،  ،َحدَّ
 ولها ،خجوج َعْن َعِلاٍ  قال: السكينة ري ٌ  ،َعْن َخاِلِد ْبِن ُعْرُعَرةَ  ،َوََُبو اِْلَْحَوِص ُكلُُّهْم َعْن ِسماك

 َرََْساِن.
َنبٌ َوَقاَل ُمَجاهِ  َُ ِهرٍَّة  ،ٌد: َلَها َجَناَحاِن َوََ ِكيَنُة َرَْ ٍ : السَّ َْ َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِ  َوَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحا

، ََْكَقُنوا ِبالنَّْصرِ  ا َصَرَخْت ِِا التَّاُبوِت ِبُصَراِخ ِهرٍ  ََ َتٍة ِإ  ".َوَجاَءُهُم اْلَفْت ُ  ،َميِ 
ا   عق ل  رأس هرٍ   يعة؟! ؛بال اا ة اُي صرو  أن  يعة أيض 
 طالب: ...........

 ه    هم الي األول.
ِكينَ " ٍ  َكُقوُل: السَّ ُ  َسِمَع َوْهَب ْبَن ُمَنبِ  ِ ََنَّ : ََْخَبَرَنا َبكَّاُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِْ زَّا ِ َوَقاَل َعْبُد الرَّ ُة ُروٌح ِمَن َّللاَّ

ا اْخَتَلُفوا ِِا َشْاٍء َتَكلَّ  ََ َبَرُهْم ِبَبَياِن َما ُيِريُدوَن.تُ َم َِ َتَتَكلَُّم ِإ ْْ 
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ــاُروَن{ َوَقْوُلــُ :  ــَرَك لُل ُموَســى َولُل َه ــا َت ــٌة ِممَّ ــُن  [248]البقــرة:}َوَبِقيَّ ــا اْب ــاَل اْبــُن َجِريــٍر: ََْخَبَرَن َق
َثَنا ََُبو اْلَوِليدِ  ، قال:اْلُمَثنَّى َثَنا َحمَّاٌد َعْن َداُوَد بن َبا  ، قال:َحدَّ عـن ابـن  ،عـن عكرمـة ،هندَحدَّ

ــِة:  ــا َهــِمِه اآْلَك ِِ  ٍَ ــا ــا َتــَرَك لُل ُموَســى َولُل َهــاُروَن{َعبَّ ــٌة ِممَّ َقــاَل: َعَصــاُه  [248]البقــرة: }َوَبِقيَّ
يُّ  .َوُرَضاُض اِْلَْلَواحِ  دِ  ِبيُع ْبُن َََنٍس َوِعْكِرَمُة َوَزاَد: َوالتَّْوَرا ،َوَكَما َقاَل َقَتاَدُة َوالسُّ  ُة.َوالرَّ
ٌة ِممَّا َتَرَك لُل ُموَسى{َقاَل ََُبو َصاِلٍ   َوَعَصـا َهـاُروَن  ،َكْعِنـا: َعَصـا ُموَسـى [248]البقرة: }َوَبِقيَّ

.  َوَلْوَحْيِن ِمَن التَّْوَراِة َواْلَمنِ 
ـُة ْبـُن َسـْعٍد: َعَصـا ُموَسـى َوَعَصــا َهـاُرونَ  َوُرَضــاُض  ،َوِثَيـاُب ُموَسـى َوِثَيـاُب َهـاُرونَ  ،َوَقـاَل َعِطيَّ

 اِْلَْلَواِح.
ـــِ :  ـــْن َقْوِل ـــْوِريَّ َع ـــَ ْلُت الثَّ : َس ِْ زَّا ـــرَّ ـــُد ال ـــاَل َعْب ـــى َولُل َهـــاُروَن{ َوَق ـــَرَك لُل ُموَس ـــا َت ـــٌة ِممَّ }َوَبِقيَّ

َقاَل: ِمْنُهْم َمْن َكُقولُ 248]البقرة: ، َوُرَضاُض اِْلَْلَواحِ  :[ َِ : اْلَعَصا َوِمْنُهْم َمْن َكُقولُ  ،َقِفيٌز ِمْن َمنٍ 
 ".َوالنَّْعَ نِ 

ويحقدو األ در علددو امبهدام؛ ألنده لددم يدرد اليده ندد  ودحي  ودري  الددي   هدذو أقد ال ال دليدل عليهددا
ول  كان اليه الائ   أو   -جلَّ وعال–المراد  وهذا  ما ال يعرتا عليه الائ   للمسلم  والهمف لكعال هللا 

 .  -عليه الصال  والسالم-لحي ه ال حي   يعرتا عليه الهمف لكعال هللا لُحي ِّى
ِئَكــُة 248]البقــرة: }َتْحِمُلــُ  اْلَم ِئَكــُة{َوَقْوُلـُ : " : َجــاَءِت اْلَمَ  ٍَ ــا [ َقــاَل اْبــُن ُجــَرْيٍج: َقــاَل اْبــُن َعبَّ

َماِء َواِْلَْرضِ  َُ َيْنُظرُ  ،َتْحِمُل التَّاُبوَت َبْيَن السَّ  وَن.َحتَّى َوَضَعْتُ  َبْيَن َيَدْي َطاُلوَت، َوالنَّا
: ََْصَبَ  التَّاُبوُت ِِا َداِر َطاُلوَت َِآَمُنوا ِبُنُبوَِّة َشْمُعونَ  يُّ دِ   ".َوَََطاُعوا َطاُلوتَ  ،َقاَل السُّ

 يع يس شمع ن هذا ه  نحيهم.
 طالب: ...........

 الي الح اية.
 طالب: ...........

 أيى؟
 طالب: ...........

 ل حيٍ  لهم ُيحع ث.
 طالب: ...........

 يع ي ال يلزم أنه ال حي المحهم الي اآليات.   يلزم أن يك ن الي ا  هال
 طالب: ...........

 لكى ال يع ي أنه ه  ال حي الم ار إليه؛ ألنه ياعمع أكثر  ى نحي الي وقٍت واح .  ه  الي ا  ه
 طالب: ...........

  عأتي تكملة القصة.
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ِْ َعِن الثَّْوِريِ  َعنْ " زَّا ِئَكُة َتُسوُقُ  َعَلـى َعَجَلـٍة َعَلـى َوَقاَل َعْبُد الرَّ  َبْعِض ََْشَياِخِ : َجاَءْت ِبِ  اْلَمَ 
 َبَقَرٍة َوِقيَل: َعَلى َبَقَرَتْيِن.

َكَر َغْيُرُه ََنَّ التَّاُبوَت َكاَن ِبَ ِريَحا َوَضُعوُه ِِا َبْيِت لِلَهـِتِهْم َتْحـَت و َوَكاَن اْلُمْشِرُكوَن َلمَّا َََخُموُه  ،َوََ
ــَنِمَصــ َِ الصَّ ــى َرَْ ــاُبوُت َعَل َ ْصــَبَ  التَّ ــِر، َِ ــ ُ  ،َنِمِهُم اْلَكِبي ــُعوُه َتْحَت َوَض ــَ ْنَزُلوُه َِ ــَمِللَ  ،َِ ــَبَ  َك َ ْص َِ، 

ِ ََ  ،ََِسمَُّروُه َتْحَت ُ  َعِلُمـوا ََنَّ َهـَما ََْمـٌر ِمـَن َّللاَّ َنُم َمْكُسوَر اْلَقَواِئِم ُمْلًقـى َبِعيـًدا، َِ َ ْصَبَ  الصَّ ِقَبـَل  َِ
َوَضُعوُه ِِا َبْعِض اْلُقَرى  ،َلُهْم ِب ِ  َ ْخَرُجوا التَّاُبوَت ِمْن َبَلِدِهْم، َِ َ َصاَب ََْهلَهـا َداء ،َِ ، ِِـا ِرَقـاِبِهمْ  َِ

وُه ِإَلى َبِنا ِإْسَراِئيلَ  َ َمَرْتُهْم َجاِرَيٌة ِمْن َسْبِا َبِنا ِإْسَراِئيَل ََنَّ َيُردُّ لَُّصوا مِ  ؛َِ َْ اِء، َحتَّى ُك ْن َهـَما الـدَّ
َكَسـَرَتا ََِحَمُلوُه َعَلى َبَقَرَتْيِن ََِساَرَتا ِبِ  ََ َكْقَرُبُ  َََحٌد ِإََّ َماَت، َحتَّى اْقَتَرَبَتا ِمْن َبَلِد َبِنا ِإْسـ َراِئيَل َِ

َرْينِ  يِ  َ َخُموهُ  ،النَّ ـُ  َتَسـلَّ  ،َوَرَجَعَتا َوَجاَء َبُنو ِإْسَراِئيَل َِ ِقيَل: ِإنَّ ـَ مُ -َمُ  َداُوُد َِ ـُ  َلمَّـا  ،-َعَلْيـِ  السَّ َوََنَّ
َرِحِ  ِبَمِللَ خَ َقاَم ِإَلْيِهَما   ".َجَل ِمْن َِ

ل.  حا 
 طالب: ...........

 السياق كله.
 طالب: ...........
 نيريى يع ي أيي؟
 طالب: ...........

سد  أو يثحدت علدو ع دق ولها خ حعان ُي ضدع بي همدا شديء ُيم  ُع ضع  ثل الص  وق الأ ا العالة 
 الث ر أو الحقر  أو الحمار أو عيرهم  الهؤالء هما ال يران.

ُ  َلمَّا َقاَم ِإَلْيِهَما " َرِحِ  ِبَمِللَ حَ َوََنَّ ُ ََْعَلمُ  ،َوِقيَل: َشابَّاِن ِمْنُهمْ  ،َجَل ِمْن َِ  ".َِاَّللَّ
ي ي قدز علدو رجدل ذخدرى  دى الفدرح  يع دي هدذا  عدروف الدويقدف علدو األ  الحال أن يرالع رجدال  

 واح   يق لس يقف علو األخرى  ى الفرح إن وقف وال...
 طالب: ...........

 ال الحال  ا يك ن إال  ع الم ي.
َِِلْسِطيَن ُكَقاُل َلَها: ََْزَدِرُد."  َوِقيَل: َكاَن التَّاُبوُت ِبَقْرَيٍة ِمْن ُقَرى 

ِلَل آلَكًة َلُكْم{َوَقْوُلُ :  ََ ِِيَما ِجْئُتُكْم ِبِ  ِمَن النبوة، وِيما 248]البقرة: }ِإنَّ ِِا  [ ََْي: َعَلى ِصْدِقا 
ِ واليوم اآلخر.248]البقرة: َطاَعِة َطاُلوَت: }ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{ َمرتكم ب  من  [ ََْي: ِباَّللَّ

َ ُمْبَتِليُكْم ِبنَ  َلمَّا ََِصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد َقاَل ِإنَّ َّللاَّ َلْيَس ِمنِ ا َوَمْن َلْم َكْطَعْمُ  }َِ َمْن َشِرَب ِمْنُ  َِ َهٍر َِ
َلمَّا َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ  ًة ِبَيِدِه ََِشِرُبوا ِمْنُ  ِإَ َقِلي  ِمْنُهْم َِ ُ  ِمنِ ا ِإَ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَِ ِإنَّ ِميَن لَمُنوا َمَعُ  َِ

َئـٍة َقِليَلـٍة َقاُلوا ََ َطاَقـَة َلَنـا اْلَيـْوَم ِبَجـاُلوتَ  ِِ ِ َكـْم ِمـْن  ُهـْم ُم ُقـو َّللاَّ  َوُجُنـوِدِه َقـاَل الَّـِميَن َكُظنُّـوَن ََنَّ
اِبِريَن{ ُ َمَع الصَّ ِ َوَّللاَّ ِن َّللاَّ َْ َئًة َكِثيَرًة ِبِإ ِِ  .[249]البقرة: َغَلَبْت 
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ِبًرا َعْن َطاُلوَت َمِلِل َبِنا ِإْسَراِئيَل ِحيَن خَ  ْْ َرَج ِِا ُجُنوِدِه َوَمْن َََطاَعُ  ِمْن َمََلِ َبِنـا َكُقوُل َتَعاَلى ُم
ــا ،ِإْســَراِئيلَ  ــاِنيَن ََْلًف يُّ َثَم ــدِ  ــَرُه السُّ َك ََ ــا  ِِيَم ــٍم  ــاَن َجْيُشــُ  َيْوَمِئ ــاَل:  ،َوَك ــُ  َق ــُم، ََنَّ ُ ََْعَل ــاَّللَّ َِ َ }ِإنَّ َّللاَّ
ــُرُه: ُهــ [249]البقــرة:ُمْبَتِلــيُكم{  ٍَ َوَغْي ــا ــُن َعبَّ ــاَل اْب ــُر َق ــا: َنْه ــْيَن اِْلُْرُدنِ  َوَِِلْســِطيَن َكْعِن ــٌر َب َو َنْه

ِريَعِة اْلَمْشُهورُ   ".الشَّ
دت  دا  ابى كثير الي الح اية وال هاية ا ع كر هذا الع د وأنهم ثمان ن ألف ا  يق لس المساحة العدي ُحد  ِّ

تحدع طدال ت ولدم  المساحة المذك ر  ال تسع عا هذا الع د  وبال سحة لع د  دى  تسع عا هذا الع د
د  بضعة ع ر وثالثمائة  ي رل  ى ال هر قال اس ع   أهل ب ر رحمده –ابى كثيدر الد اأ دا ثمدان ن ألف 

 الي العاريخ يسعحع  هذا الرقم؛ ألن المساحة ال تسع عا.  -هللا
 طالب: ...........

 لى يحقو بحال.
 طالب: ...........

يع ي نهر ال دريعة  و دى شدرل   ده...  ديأتي   وه  نهرف بيى األردن واللسويى  المح د  الي هذا
 تكملة الكالم.

َلْيَس ِمنِ ا{" َمْن َشِرَب ِمْنُ  َِ ِِـا َهـَما اْلَوْجـِ   [249]البقرة: }َِ َ  َكْصـَحُبِنا اْلَيـْوَم  }َوَمـْن َلـْم ََْي: َِ
ًة ِبَيِدِه{ ُ  ِمنِ ا ِإَ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَِ ِإنَّ ََ َعَلْي ِ [ ََيْ 249]البقرة: َكْطَعْمُ  َِ َ  َبْ  ُ َتَعاَلى ،: َِ  :َقاَل َّللاَّ

: َمـِن اْغَتـَرَف ِمْنـُ  249]البقرة: ِمْنُهْم{ َقِلي ً  }ََِشِرُبوا ِمْنُ  ِإَ ٍَ ـا [ َقاَل اْبُن ُجـَرْيٍج: َقـاَل اْبـُن َعبَّ
يُّ َعْن  ،َرِوَي، َوَمْن َشِرَب ِمْن ُ َلْم ُيْروَ  ِبَيِدهِ  دِ  ٍَ َوَكَما َرَواُه السُّ َوَكَما َقاَل  ،ََِبا َماِلٍل، َعِن اْبِن َعبَّا

ٍب   .َقَتاَدُة َواْبُن َشْوََ
: َكاَن اْلَجْيُش َثَماِنيَن ََْلًفا يُّ دِ  ٍف من  ََِشِرَب  ،َوَقاَل السُّ ـى َمَعـُ  ََْرَبَعـُة لََ ِستٌَّة َوَسـْبُعوَن ََْلًفـا َوَتَبقَّ

 َكَما َقاَل.
َْ  ،َوُسـْفَياَن الثَّـْوِري ِ  ،َطِريـِ  ِإْسـَراِئيلَ  َوَقْد َرَوى اْبُن َجِريـٍر ِمـنْ  وِمْسـَعر ْبـِن َكـَداٍم َعـْن ََِبـا ِإْسـَحا

ـٍد  َُّ ََنَّ ََْصـَحاَب ُمَحمَّ ـا َنَتَحـدَّ ، َعِن اْلَبـَراِء ْبـِن َعـاِزٍب َقـاَل: ُكنَّ ِبيِعاِ  ُ َعَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -السَّ  -َصـلَّى َّللاَّ
ْهـَر، الَِّميَن َكاُنوا َيْوَم َبْدٍر  ِة ََْصَحاِب َطاُلوَت الَِّميَن َجاُزوا َمَعـُ  النَّ َثِماَئٍة َوِبْضَعَة َعَشَر َعَلى ِعدَّ َثَ 

ِ ْبـِن َرَجـاءٍ  اِريُّ َعْن َعْبـِد َّللاَّ َْ َعـْن  ،َعـْن ِإْسـَراِئيَل ْبـِن ُيـوُنَس  ،َوَما َجاَزُه َمَعُ  ِإََّ ُمْؤِمٌن. َوَرَواُه اْلُب
َْ َعْن   .جده"ََِبا ِإْسَحا
 ابى أبي إ حاق.
 طالب: ابن َبا؟

 عى إ رائيل بى ي نس بى أبي إ حاق عى ج و.
" َْ  ".َعْن ِإْسَراِئيَل ْبِن ُيوُنَس، َعْن ََِبا ِإْسَحا

 يع يس أبا إ حاق السحيعي. "ابن َبا إسحاْ عن جده"
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َْ ابن َعْن "  عن جده". ََِبا ِإْسَحا
َْ ََِبا  بن َعْن ِإْسَراِئيَل ْبِن ُيوُنَس " فت ع  كم عى. "ِإْسَحا  ابى هذو ُوح ِّ

 طالب: ما ِيها عن ابن؟
َْ  بن َعْن ِإْسَراِئيَل ْبِن ُيوُنَس "نعم   ، عن جده".ََِبا ِإْسَحا
َْ  بن َعْن ِإْسَراِئيَل ْبِن ُيوُنَس " ـٍد -َقـاَل: "ُكنَّـا  ، عـن جـده، عـن البـراءََِبـا ِإْسـَحا -ََْصـَحاَب ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِ  وَ  ِة ََْصـَحاِب َطـاُلوَت، الَّـِميَن َجـا -َسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ َة ََْصَحاِب َبْدٍر َعَلى ِعدَّ َُّ ََنَّ ِعدَّ ُزوا وَنَتَحدَّ
ُثِماَئةٍ   ".َمَعُ  النَّْهَر، َوَلْم ُكَجاِوْز َمَعُ  ِإََّ ُمْؤِمٌن ِبْضَعَة َعَشَر َوَثَ 

 طالب: ...........
 ابى جرير أحال علو هذا  الح يث واح .

 ب: ...........طال
 ي ع  نا عى أبي إ حاق عى ج و ه  أب  إ حاق  الا  ه  أب  إ حاق.خالص ه  الذ

 طالب: ...........
ال الدعى ج و  إاا أثحدت عدى  هل  تركت عى؟ عى أبي إ حاق عى ج و  ا تايء  عى الحراء  ا الي

 ُب  أن تحذف عى ج و.
َْ َعِن اْلَبَراِء ِبَنْحِوهِ ُثمَّ َرَواُه ِمْن َحِديِث ُسْفَياَن الثَّْوِري ِ " َوِلَهَما َقاَل َتَعاَلى:  ؛ َوُزَهْيٍر، َعْن ََِبا ِإْسَحا

َلمَّا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّميَن لَمُنوا َمَعُ  َقاُلوا ََ َطاَقَة َلَنا اْلَيْوَم ِبَجـاُلوَت َوُجُنـوِدِه{ ََِي:  [249]البقـرة: }َِ
ِ َحـ    ،ِلَكْثَرِتِهمْ  ؛ِء َعُدوِ ِهمْ اْسَتَقلُّوا ََْنُفَسُهْم َعْن ِلَقا َعُهْم ُعَلَماُؤُهْم اْلَعاِلُموَن ِبَ نَّ َوْعَد َّللاَّ ـِإنَّ  ،ََِشجَّ َِ

ِ َلْيَس َعْن َكْثَرِة َعَدٍد َوََ عُ  َئًة َكِثيَرةً َوِلَهَما َقاُلوا:  ؛َددٍ النَّْصَر ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ِِ َئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت  ِِ  }َكْم ِمْن 
اِبِريَن{ ُ َمَع الصَّ ِ َوَّللاَّ ِن َّللاَّ َْ  ".[249]البقرة: ِبِإ

بعض  ى ولج الي و ائل امعدالم الدي أوقدات األا دات والحدرول العدي  درت باأل دة قريح دا  واأل دة 
ِن َّللاَِّ س -جلَّ وعدال–كثير ويعساءل أيى ق ل هللا  َْ َئًة َكِثيـَرًة ِبـِإ ِِ َئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت  ِِ ُ َمـَع  }َكْم ِمْن  َوَّللاَّ

اِبِريَن{ }َكْم ِمـْن يق لس ال بابات والص اريخ تضرل الي المسلميى  وه  يق لس  ؟[249]البقرة: الصَّ
َئًة َكِثيَرًة{ ِِ َئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت   تعكلم الي وع    ى؟ [249]البقرة: ِِ

–ثدروا هدل نصدروا هللا لكى هؤالء المسدلم ن  د اءف قلُّد ا أو ك  -جلَّ وعال–ه  يعكلم الي كالم هللا  
 لي صرهم؟  -جلَّ وعال

تخلَّف ال رط  الال ُب  أن يقع اليهم  ا يقع  الالمسلم ن لدم ي صدروا هللا الي صدرهم  وال ُبد   دى تحقدق 
وال ُيخل ف وعد  هللا أو ُيد عو ُخلفده بكدالم  دفهاء ال يعرالد ن  دا جداء عدى هللا وعدى   أ حال ال صر

ل الي  يات وأحاديث كثير   الك ن األ دة ُتبل دا الي بعض اآليا ر  له   ا جاء ُ امال   ت ُبي ِّى والص ِّ
وعدد دهم كحيددر  وُي صددر عليهددا العدد و وقدد  يكدد ن أقددل الددي العدد د  هددل  ددى قِّلددٍة يددا ر دد ل هللا؟ إاا 

ُيوِشُل »تكالحت األ م كما حصل وحصلت الهزيمة للمسلميى كما حصل جاء ت ضيحه الي ح يث 
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س القال اس هل  ى قِّلٍة يا ر  ل هللا؟  «ََْن َتَداَعى َعَلْيُكُم اُِلَممُ  دال  ُكْم ُغَثـاٌء ليس من ِقلةَ، »ق  ، َوَلِكنَّ
ْيلِ   يع ي وج دكم  ثل ع  كم. «َكُنَثاِء السَّ

 طالب: ...........
 لكى هل قال اس المحهم ه ا قال اس نحيهم ه  داود  قاله؟ 

 طالب: ...........
 ال.

ْت ََْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى }َوَلمَّا َبَرُزوا ِلجَ "قول  تعالى:  ِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَثبِ  ِْ َنا ََ اُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا َربَّ
ِِِريَن  ــا  *اْلَقـْوِم اْلَكــا ُ اْلُمْلــَل َواْلِحْكَمــَة َوَعلََّمــُ  ِممَّ ِ َوَقَتــَل َداُوُد َجــاُلوَت َولَتــاُه َّللاَّ ِن َّللاَّ َْ َهَزُمــوُهْم ِبــِإ َِ

ْضـٍل َعَلـى اْلَعـاَلِميَن َكَشاُء  َُو َِ  َ ََ َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اِلْرُض َوَلِكـنَّ َّللاَّ ِ النَّا ُع َّللاَّ ِْ  *َوَلْوَ َد
ِ َنْتُلوَها َعَلْيَل ِباْلَح ِ  َوِإنََّل َلِمَن اْلُمْرَسِليَن{  .[252-250]البقرة: ِتْلَل لَكاُت َّللاَّ

كَماِن ََْي: َلمَّا َواَجَ  ِحْزُب ا َوُهـْم -ِمـْن ََْصـَحاِب َطـاُلوَت ِلَعـُدوِ ِهْم ََْصـَحاِب َجـاُلوَت  -َوُهـْم َقِليـلٌ -إلِْ
ِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا{ -َعَدٌد َكِثيرٌ  ِْ َنا ََ ْت ََْي: ََْنِزْل َعَلْيَنا َصْبًرا ِمْن ِعْنِدَك  [250]البقرة: }َقاُلوا َربَّ }َوَثبِ 
ْبَنـــا اْلِفــَراَر َواْلَعْجــَز ََيْ  [250]البقــرة: ََْقــَداَمَنا{ ـــا ِلَقــاِء اِْلَْعــَداِء َوَجنَّ ِِ }َواْنُصـــْرَنا َعَلــى اْلَقـــْوِم : 
ِِِريَن{  .[250]البقرة: اْلَكا

ُ َتَعاَلى:  ِ{َقاَل َّللاَّ ِن َّللاَّ َْ َهَزُموُهْم ِبِإ ِ َلُهـْم 251]البقرة: }َِ َل }َوَقَتـ[ ََْي: َغَلُبوُهْم َوَقَهُروُهْم ِبَنْصـِر َّللاَّ
ِِـا َيـِدِه َرَمـاُه ِبـِ  251]البقـرة: َداُوُد َجاُلوَت{ ـُ  َقَتَلـُ  ِبِمْقـَ ٍن َكـاَن  ْسـَراِئيِليَّاِت: ََنَّ ِِـا اإلِْ َكـُروا  ََ   ]

َجُ  اْبَنَت ُ  َقَتَلُ ، َوَكاَن َطاُلوُت َقْد َوَعَدُه ِإْن َقَتَل َجاُلوَت ََْن ُيَزوِ  َ َصاَبُ  َِ  َوُيْشِرَك ُ  ، ُ َوُيَشاِطَرُه ِنْعَمتَ  ،َِ
ــ ُ  ــَوَِى َل ــا ََْمــرِِه َِ ــَ مُ -ُثــمَّ لَل اْلُمْلــُل ِإَلــى َداُوَد  ،ِِ ــِ  السَّ ــوَِّة  -َعَلْي ُب ُ ِبــِ  ِمــَن النُّ َمــَع َمــا َمَنَحــُ  َّللاَّ

ُ اْلُمْلَل{اْلَعِظيَمِة؛ َوِلَهَما َقاَل َتَعاَلى:   }َواْلِحْكَمـَة{ ،ُلوتَ [  الَِّمي َكاَن ِبَيِد َطا251]البقرة: }َولَتاُه َّللاَّ
ُبوَُّة َبْعَد َشْمِويلَ 251]البقرة: ُ ِمَن 251]البقرة: }َوَعلََّمُ  ِممَّا َكَشاُء{ ،[ ََِي: النُّ [ ََْي: ِممَّا َكَشاُء َّللاَّ

ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ -اْلِعْلِم الَِّمي اْخَتصَّ ِبِ    ".-َصلَّى َّللاَّ
 اخعصه به.

ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ -ِبِ    ُ  ِمَن اْلِعْلِم الَِّمي اْخَتصَّ ََْي: ِممَّا َكَشاُء َّللاَُّ " }َوَلـْوَ ُثـمَّ َقـاَل َتَعـاَلى:  ،-َصلَّى َّللاَّ
ََ َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اِلْرُض{ ِ النَّا ُع َّللاَّ ِْ َُِع َعْن َقْوٍم ِبآَخِريَن،  [251]البقرة: َد ُه َيْد ََْي: َلْوََ

ََِع َعْن بَ  ََ ِنا ِإْسَراِئيَل ِبُمَقاَتَلِة َطاُلوَت َوَشَجاَعِة َداُوَد َلَهَلُكوا َكَما َقاَل: َكَما َد ـا ِ النَّ ـُع َّللاَّ ِْ }َوَلْوَ َد
ِ َكِثيــًرا{ ِِيَهـــا اْســُم َّللاَّ َمْت َصــَواِمُع َوِبَيــٌع َوَصـــَلَواٌت َوَمَســاِجُد ُيــْمَكُر  اآْلَكـــَة  َبْعَضــُهْم ِبــَبْعٍض َلُهـــدِ 

:  .[40]اْلَحجِ 
َثِنا ََُبو ُحَمْيٍد اْلِحْمِصاُّ ََْحَمُد ْبُن اْلُمِنيَرةِ  َوَقاَل اْبُن َجِريرٍ  َثَنا َكْحَيى ْبُن َسِعيدٍ  ، قال:َحدَّ  ، قـال:َحدَّ

َثَنا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقةَ  ْحَمنِ  ،َحدَّ اَل: َعـِن اْبـِن ُعَمـَر َقـ ،َعْن َوَبَرَة ْبِن َعْبِد الرَّ
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 ِ ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ -َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َُِع ِباْلُمْسِلِم الَصاِلٍ  َعْن ِماَئِة ََْهِل َبْيٍت ِمْن »: -َصلَّى َّللاَّ َ َلَيْد ِإنَّ َّللاَّ
ــِ  اْلــَبَ ءَ  ــُن ُعَمــَر:  ،«ِجيَراِن ــمَّ َقــَرََ اْب ــَبْعٍض َلفَ ُث ََ َبْعَضــُهْم ِب ــا ِ النَّ ــُع َّللاَّ ِْ ــْوَ َد  َســَدِت اِلْرُض{}َوَل

ٌَ  ،[251]البقرة: ـِإنَّ َكْحَيـى ْبـَن َسـِعيٍد َهـَما ُهـَو  ،َوَهَما ِإْسَناٌد َضـِعي اْلَعطَّـاُر اْلِحْمِصـاُّ َوُهـَو ابـن َِ
ا ٌَ ِجدًّ  ".َضِعي

 ه  أب  اكريا العوار.
 طالب: ِإن كحيى هو زكريا؟

 عطار".ال َِِإنَّ َكْحَيى ْبَن َسِعيٍد َهَما ُهَو ََُبو َزَكِريَّا"
 طالب: َبو زكريا؟
 أب  اكريا العوار.

ا" ٌَ ِجدًّ  .َِِإنَّ َكْحَيى ْبَن َسِعيٍد َهَما ُهَو ََُبو َزَكِريَّا اْلَعطَّاُر اْلِحْمِصاُّ َوُهَو َضِعي
َثَنا ََُبو ُحَمْيٍد اْلِحْمِصاُّ  َثَنا َكْحَيـى ْبـُن َسـِعيدٍ  ، قال:ُثمَّ َقاَل اْبُن َجِريٍر: َحدَّ َثَنا ُعْثَمـاُن  :، قـالَحدَّ َحـدَّ

ْحَمنِ  ِ  ،َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  ،ْبُن َعْبِد الرَّ ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ -َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َصـلَّى َّللاَّ
ُجــِل اْلُمْسـِلِم َوَلـَدُه َوَوَلــدَ »: -َعَلْيـِ  َوَسـلَّمَ  َ َلُيْصــِلُ  ِبَصـَ ِح الرَّ  َوَلـِدِه َوََْهــَل ُدَوْيَرِتـِ  َوُدَوْيــَراٍت ِإنَّ َّللاَّ

 ِ ِِـيِهمْ  -َعزَّ َوَجلَّ -َحْوَلُ ، َوََ َيَزاُلوَن ِِا ِحْفِظ َّللاَّ َم  «َمـا َداَم  ٌَ ِلَمـا َتَقـدَّ َوَهـَما ََْكًضـا َغِريـٌب َضـِعي
 ".ََْكًضا

 لضعف أبي اكريا العوار أب  ُحمي  يحيو بى  عي .
 طالب: ...........

ا  ثم قال اس يحيو ب َم ََْكًضا""ى  عي  ضعيفف ج   ٌَ ِلَما َتَقدَّ  ي تق م؟ ا الذ َوَهَما ََْكًضا َغِريٌب َضِعي
 طالب: ...........

 ه    ارو الي الوريقيى عليه  ه  الذي يروي ع ه أب  حمي  الحمصي.
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ََْحَمدَ " ثنا  ، قال:ْبِن ِإْبَراِهيمَ  َوَقاَل ََُبو َبْكِر ْبُن َمْرَدَوْيِ : َحدَّ َعِلاُّ ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن حدَّ

ـادٍ  ــِد ْبـِن َكْحَيــى ْبـِن َسـِعيدٍ  ، قـال:َحمَّ  قــال: ََْخَبَرَنـا َزْيـُد ْبــُن اْلُحَبـاِب، ، قــال:ََْخَبَرَنــا ََْحَمـُد ْبـُن ُمَحمَّ
َثِنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن ََيُّوَب َعْن ََِبا ِقَ َبَة عَ  ع-عن ثوبان  ،ْن ََِبا َسماءَحدَّ َقاَل:  -اْلَحِديثَ  ِر

ِِيُكْم َسْبَعٌة ِبِهْم ُتْنَصُروَن َوِبِهْم ُتْمَطُروَن َوِبِهْم ُتْرَزُقوَن َحتَّى َكْ ِتَا ََْمُر َّللاَِّ »  .«ََ َيَزاُل 
ـُد ْبـُن ََْحَمـدَ  َثَنا ُمَحمَّ ـُد ْبـُن َجِريـِر ْبـِن َيِزيـَد، َحـدَّ  ، قـال:َوَقاَل اْبُن َمْرَدَوْيِ  ََْكًضا: َوَحدَّ قـال: َثَنا ُمَحمَّ

َثَنا ََُبو ُمَعاٍَ َنَهاُر ْبـنُ  ََْخَبَرِنـا  ، قـال:ََْخَبَرَنـا َزْيـُد ْبـُن اْلُحَبـاِب  ، قـال:ُعْثَمـاَن اللَّْيِثـاُّ  معـاَ بـن َحدَّ
، َعْن َقَتاَدَة َعْن ََِبا ِق  ِ َواص  َْ ـْنَعاِنا ِ  ،بةُعَمُر اْلَبزَّاُر، َعْن َعْنَبَسَة اْل َعـْن  ،َعْن ََِبا اِْلَْشَعِث الصَّ

 ِ اِمِت َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل َّللاَّ ُ َعَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -ُعَباَدَة ْبِن الصَّ ُثـوَن »: -َصـلَّى َّللاَّ ِتـا َثَ  ِِـا َُمَّ اِْلَْبـَداُل 
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ــا َِلَْرُجــو ََْن َكُكــوَن اْلَحَســُن َقـاَل قَ  «ِبِهـْم َتُقــوُم اِْلَْرُض، َوِبِهــْم ُتْمَطــُروَن َوِبِهــْم ُتْنَصــُرونَ  َتــاَدُة: ِإنِ 
 ".ِمْنُهمْ 

لدم تكدى   ضد عة  إا ا نقدل  ودال جداء الدي أحاديدث كلهدا ضدعيفة إنأحاديث األب ال واألوتاد واألق
ي عى ابى القيم الي )الم ار الم يف( أحاديث األب ال واألقوال واألع اث  وال قحاء وال احداء  الُمح  ِّ

ـاِم »وأقرل  ا اليها  -ولو هللا عليه و لم–اطلةف علو ر  ل هللا واألوتاد  كلها ب َ تسبُّوا َهَل الشَّ
دا  اكدرو أحمد  «البدَء كلما مات رجٌل منهم َبدل هللا مكان  رجـٌل لخـرِإنَّ ِيِهُم    وال يصد  أيض 

 الإنه   قوع. 
 طالب: ...........

سدابع  دى ال لد  هدذو الحركدة ب عائده ل فسده ي فع هللا ب عائه  إن هللا إاا رضي بارل وبركعده تصدل ال
 ولمى ح له  ى اريعه وأهله.

 طالب: ...........
دد  ه وعلددو جادتده    ددا ع دد و شدرل وال ع دد و أ دد ر ُ خرجدة عددى الملددة  ي عفدع بددذل  إاا كددان علدو   

يَّ  َُرِ  ُتُهْم ِبِإكَماٍن ََْلَحْقَنا ِبِهْم  يَّ َُرِ   .[21]الطور: َتُهْم{}َوالَِّميَن لَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم 
َُو َِْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن{َوَقْوُلُ : "  َ  ".[251]البقرة: }َوَلِكنَّ َّللاَّ

 طالب: ...........
 كثير؟ ع  ل؟ اليه كالم

  طالب:...
 ؟نعم

 طالب: ...........
 قضي ا  ى قال قعاد     ج د  قال قعاد .

 طالب: ...........
 ضعيفان؟

 طالب: ...........
 ال يثحت؟أم يص   ال

 طالب: ...........
ل يا شيخ.  كم ِّ

َُو َِْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن{َوَقْوُلُ : "  َ [ ََْي: َمـن  َعَلـْيِهْم َوَرْحَمـٌة ِبِهـْم، َيـْدَُِع 251]البقـرة: }َوَلِكنَّ َّللاَّ
ُة َعلَ  ،َعْنُهْم ِبَبْعِضِهْم َبْعًضا َعاِلِ  َوََْقَواِلِ .َوَلُ  اْلُحْكُم َواْلِحْكَمُة َواْلُحجَّ ِْ  ى َخْلِقِ  ِِا َجِميِع ََ
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ِ َنْتُلوَها َعَلْيَل ِباْلَح ِ  َوِإنََّل َلِمَن اْلُمْرَسِليَن{ُثمَّ َقاَل َتَعاَلى:  ََْي: َهـِمِه  [252]البقـرة: }ِتْلَل لَكاُت َّللاَّ
كَ  ََ ــِميَن  ِ الَِّتــا َقَصْصــَناَها َعَلْيــَل ِمـْن ََْمــِر الَّ ــِمي َكــاَن َعَلْيــِ  لَكـاُت َّللاَّ ْرَنــاُهْم ِبـاْلَح ِ  ََْي: ِبــاْلَواِقِع الَّ

 .اِْلَْمُر، اْلُمَطاِبُ  ِلَما ِبَ ْيِدي ََْهِل اْلِكَتاِب ِمَن اْلَح ِ  الَِّمي َكْعَلُمُ  ُعَلَماُء َبِنا ِإْسَراِئيلَ 
 ."للقسم وتوطئةٌ  [ َوَهَما توكيدٌ 252]البقرة: }َلِمَن اْلُمْرَسِليَن{[ َكا ُمَحمَُّد 252]البقرة: }َوِإنََّل{ 


