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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 .نعم

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسـلم للـى يني ـا محمـد وللـى  لـ  
 يوم الدين. لىوصحن  والتابعين لهم بإحساٍن إ

ْشُد ِمنا اْلغايِ  فاما : "-رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثير  يِن قاْد تانايَّنا الرُّ ْكُفْر }َلا ِإْكرااها ِفي الدِ  ْن يا
ـــيم   ِل ـــِمي   لا ُ سا ـــا  ا َّ ـــاما لاها ِا ى َلا اْيِف َا ـــُوَْ ـــاْلُعْرواِة اْل ِا ِب ـــ ـــِد اْستاْمسا َا ِ فا َِّ ـــا ـــْ ِمْن ِب ُي ـــاُتوِو وا  {ِبالطَّ

 [.256]النَرة:
ــالاى:  ــوُل تاعا َُ ين{يا ــرااها ِفــي الــدِ  ُ ولِ 256]النَــرة: }َلا ِإْك ــى الــدُّ لا ــَدا لا ــي ِييــِن [ أاْي: َلا ُتْكِرُهــوا أاحا  ِف

ِم ْسَلا يِ ن  وااِضح   ،اإلِْ ُ  با ُ وِل ِفيـِ ،  ،فاِإيَّ لاـى الـدُّ ـد  لا بارااِهيُ ُ  َلا ياْحتااُج ِإلاـى أاْن ُيْكـراها أاحا ِئُلُ  وا َلا ِليٌّ يا جا
ِم ُ ِلْإِْسـَلا اُه  َّ ْل ماْن هاـدا ـْدراهُ  ،با َا صا ـرا شا لاـى با  ،وا ـلا ِفيـِ  لا تاُ  يا ا ـيرا ِِ را با ياـوَّ ُ وا ـْن أاْلماـى  َّ ما ، وا ٍٍ ـ يِ  ا

ُسوَرا ،قالانا ُ  َْ يِن ُمْكراَها ما ُ وُل ِفي الدِ  رِِه فاِإيَُّ  َلا ُيِفيُدُه الدُّ ِا با ْمِعِ  وا لاى سا تاما لا  .وا ا
ا لاا انا ُحْكُمها ِإْن كا اِر، وا ِا ٍِ ِفي قاْوٍم ِمنا اْْلاْي نابا ُيُزوِل هاِذِه اْْليا قاْد ذاكاُروا أانَّ سا  مًّا.وا

ـارٍ  َا اا اْبُن باشَّ دَّ ِريٍر: حا قاالا اْبُن جا ـْن أاِبـي ِبْشـٍر، لاـْن  ، قـال:وا ٍا لا ـْن ُشـْعنا َا اا اْبـُن أاِبـي لاـِديٍ  لا ـدَّ حا
َل اياِت اْلماْرأاُة تاُكوُن ِمَْ نَّاٍس قاالا: كا ْيٍر لاِن اْبِن لا ِعيِد ْبِن ُجنا  ة".سا

 مفتوحة؟ أمالتاء مربوطة 
 طالب: مربوطٍ.

 قالًتا.م  
َل " ُ ـو  َتـاكااياِت اْلماْرأاُة تاُكـوُن ِمَْ ـا ُأْجِلياـْت با لامَّ ُه، فا يا ـوِ  لاـد  أاْن ُتها ـا وا َا لاها ـا ا ِإْن لا لاـى ياْفِسـها تاْجعاـُل لا فا

 ُ لا  َّ ياا فاأاْيزا ُع أاْب ااءا اُلوا: َلا يادا َا اِر فا ِا انا ِفيِهْم ِمْن أاْب ااِء اْْلاْي لَّ  لازَّ -ال َِّضيِر كا جا }َلا ِإْكرااها ِفي : -وا
} ْشُد ِمنا اْلغاي  يِن قاْد تانايَّنا الرُّ  .[256]النَرة: الدِ 

ار ِب ِ  ِميَعا لاْن ُبْ دا اِئيُّ جا ال َّسا اُويا وا اُه أاُبو يا وا قاْد را ٍا ِبِ  ياْحواهُ  ،وا را لاْن ُشْعنا ِمْن ُوُجوٍه ُأ ا اُه  ،وا وا قاْد را وا
ابْ  اِتٍم وا ْيٍر اْبُن أاِبي حا ِعيُد ْبُن ُجنا سا اِهد  وا ٍا ِبِ ، واهاكاذاا ذاكارا ُمجا ِديِث ُشْعنا ِحيِحِ  ِمْن حا ُن ِحنَّانا ِفي صا

ِا  ا يازالاْت ِفي ذاِل ْيُرُهْم: أايَّها ِريُّ واتا ِْ ُن اْلنا سا اْلحا ْعِنيُّ وا  ".واالشَّ
 طالب: ...........

 ال تلد أو ال ُيحمل لها.
 طالب: ...........

ثييم  يه ييه  -رحمييه هللا–يعيييل لهييا ولييده  ييسا  ييو السيي إ الييسح أظييار كليييه الحييا   ا يي  ك ييير  أو ال
وأن األنصار كان اختالطهم بسي إ الماياورب بياليهووه وكيانوا هيرونهم علين اليده  الحي    هبالرواية

ووه  ألنهم مشركونه  إذا كانت المرأب م قالًتا ال يعيل لها وليد نيسرأ أنهيا كن عياا لهيا وليد أن ُتهي
روا أن  ألن اليهييوو وييدواأ بال سيي ة لهييم  ألنهييم مشييركونه  يياالتما نفيير ميي   ييرالء األوالو الييسه  ُنييس 



 

 

 

 

 

 

3  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ووا والتحقوا باليهوو   لما ُأاللي اليهوو م  المده ة ت عهم  رالء  ألنهم ههوو م لهمه  أراو أ لو م ُههوه 
}َلا ِإْكـرااها ِفـي : -اليله وعيال– أن يكر و م علن اإلسالم  م  أالل أن ه قيوا  يي المده يةه   يول ووليه

يِن{  معهم  ُحكمهم ُحكمهم. كمهم ما وام َتهوووا صاروا ههووَ ُحكمهم حُ  [256]النَرة: الدِ 
ووييد نولييت عليين سيي إ  خيياد لييو لييم هييرو لهييا معييارا ويييل: الع ييرب بعمييوم اللفيي  ال و ييسه اةييية 

د ما ُيعيارا هبخصود الس إ م طيو  صير ف  يي ةيية مي  مفهيوم ا يكون لهم ولغير مه  إذا وال 
القرآن والسُّ هة  ألنه ال ُ يد مي  التخييير  يي  اإلسيالم وبيي  الاو ية أو القتيله ال ُ يد مي  اليدخول  يي 

ُهوصي أمراء الايوا كذا  -عليه الصالب والسالم–اإلسالم أو  سل الاو ة أو القتل كما كان ال  ي 
ومعليوم  ع ييد  همسيتقر  يي الشير عةمسيتفي  و سا أمير  و ي هحاصيروا  ليًدا خيهيرو م  يي   يسه األميور

يركهكالخاد والعام ال ُهوالد م  أ ل العلم م  وال:  وال ُيكيره علين آحياو  هن المشير  ه قين علين ظ 
  سه األمور.

ول علن أن عميوم اةيية م سيووه و يسه اةيية مميا ُهيروه  ليه  يي األأميان المتيأخرب بسي إ ال يغو  
ضيع  المسيلمي  الييسح اليرهأ الكفيار علين أن هلومييوا وبسي إ  غيير مه التيي َتيرو علين المسيلمي  ميي 

عليه –بع  المسلمي  بم ل  سه المفا يمه وإال  السح استقر عليه األمر ما كان هوصي به ال  ي 
أمراء األال او أن ُيخي  روا م  ُيحاصروهه لو لم يك  م ل  سا ل قيي المسيلمون  يي  -الصالب والسالم

اِر{كفر باهلله وال:  ل م وتا لنكالمده ة ولم يخرالوا  ُكْم ِمنا اْلُكفَّ ُلويا  [123]التوبٍ: }قااِتُلوا الَِّذينا يا
} َِينا اْلُم ااِف ارا وا اِهِد اْلُكفَّ ا ال َِّنيُّ جا آياأ ك يرب تأمر بقتيال مي  كفير بياهلله و يي  [9]التحريم: }ياا أايُّها

ٍا لانْ أ ل الكتاب وال:  تَّى ُيْعُطوا اْلِجْزيا {واُهْم  ياٍد }حا اِتُرونا  .[29]التوبٍ: صا
يِن{ ال ُيفهم م  ووله:  ظيخ  ليه الحر ية ه قين علين وه يه أن كل  [256]النَرة: }َلا ِإْكرااها ِفي الدِ 

واضيف أن  يرالء تهيوووا  هونولت عليه اةيية هأ  يه اةية ي  الو المسلمي ه  سا الس إ السح ورو
ي اليهوو ُأاللوا معهمه  م  باب ظفقة اةباء لما ُأاللاليهوو  وصاروا ههوًوا  ولسا صار حكمهم حكم

أراووا أن يكر يييو م علييين  هوأن ه قيييوا معهيييم أ ر يييو م هواألمهييياأ علييين أوالو يييم  يييي عيييدم المفاروييية
{: -عوه والله –اإلسالمه  أنول هللا  ْشُد ِمنا اْلغاي  يِن قاْد تانايَّنا الرُّ وإال  [256]النَرة: }َلا ِإْكرااها ِفي الدِ 

الا ة بالسالسله و سا  يه اإل راه ظا ر ُيااء  هم ُأسارى مقيده   علنووم  ُيقاوون ربك م   عاإ
أو اسيُتر ووا كلين آخير ميا  يو معيروب   يي بابيه  ألن  ه يإن أسيلموا وإال ُضير بت أع ياوهم هبالسالسيل

ـالشيخ  ي تفسير اةيية   ـنابا ُيـُزوِل هاـِذِه اْْليا قاـْد ذاكاـُروا أانَّ سا ـانا ْوٍم ِمـٍِ ِفـي قاـوا ِإْن كا ـاِر، وا ِا نا اْْلاْي
ا لاامًّا }َلا ِإْكـرااها ِفـي ُمحكيم   سا الحكم العام  ل  يو بيا    هُمحكم لك   ل  سا العموم با    ،"ُحْكُمها

يِن{  لاميا ال اس لهم أن ه قوا علن أويانهم؟  [256]النَرة: الدِ 
 ال.

 طالب: ...........
 وكلها ك راه. هأظياء ثالثة عموم  سا التخيير وائر   ي 
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 طالب: ...........
لك ه ُمكره علن و ا الاو ةه والتخيير  ي  أمور ملومة  و ك راهه يع ي ال ك يراه لمي  و يا  هال ُياَ ر

 سا ما ت قين  الاو ة  سا صحيفه لك  أصل اإل راه علن و ا الاو ة ك راه  علن نظيره كما  سا وإما
 . كساه  اإل راه با   

 ...........طالب: 
 ال ُ د م  أحد ا.

 طالب: ...........
 والقتل خيار م  الخياراأ.

 طالب: ...........
  ي ؟

 طالب: ...........
 ي حال ضع  المسلمي  اإلمام ُمخيهر ما أ يل المشيورب وأ يل العليم يصي ا ميا  يو األصيلف بعقيد 

؟ يفعيل مياذا هم يه ال ُ يدصلف طو ل المدى  ألنه هرى ما  يها م  ال ع  ما يقت يي  يسا صيار 
 ُهلقي  هم كلن التهلكة. أن ُياا د ال اس وما ع ده ظيء؟ ما ُيمك 

 طالب: ...........
ُ  فااْقُتُلوهُ » هال ال لا ِيي ا  الحدهث  ي الصحيف. «ماْن بادَّ

مٍَّد الْ " مَِّد ْبِن أاِبي ُمحا اقا لاْن ُمحا مَُّد ْبُن ِإْسحا قاالا ُمحا ِشي ِ حُ وا ْيدِ  مولى را ٍا أاْو  ،ِبـتٍ  َاا ْبنِ زا ـ ـْن ِلْكِرما لا
نَّـاٍس قولـ :  ِعيِد لاِن اْبِن لا يِن{لاْن سا ُجـٍل ِمـنا  [256]النَـرة: }َلا ِإْكـرااها ِفـي الـدِ  قاـالا: يازالاـْت ِفـي را

اِلِم ْبِن  اِر ِمْن باِ ي سا ِا ـْيناْْلاْي ِا ـاُل لاـُ : اْلُح ـرااِييَّاِن،  لاْوٍف ُيَا ِْ ـاِن يا ـانا لاـُ  اْب ا ـاكا كا ُجـََل نا ُهـوا وا را
ِنيِ   الا ِلل َّ لَّما -ُمْسِلَما فاَا سا لاْيِ  وا ُ لا لَّى  َّ لا -صا ـأاْيزا ٍا؟ فا رااِييَّ ِْ ياا ِإَلَّ ال َّ : أاَلا أاْستاْكِرهاُهماا فاِإيَُّهماا قاْد أابا

. ِا ُ ِفيِ  ذاِل َّ     
ِريرٍ  اُه اْبُن جا وا ِا  ،را يُّ ياْحوا ذاِل دِ  واى السُّ را زا وا :وا ـاِم  ايا اٍر قاِدُموا ِمـنا الشَّ ْي ُتجَّ لاى يادا راا لا َِّ اياا قاْد تا ا كا وا
ْيَتا ِ  ،ياْحِمُلونا زا ُسوِل  َّ طالابا ِمْن را لاى الذَّهااِب ماعاُهْم أاراايا أاُبوُهماا أاْن ياْستاْكِرهاُهماا، وا لامَّا لازاماا لا -فا

لَّما  سا لاْيِ  وا ُ لا لَّى  َّ  ثا ِفي  َااِرِهماا، فا ازالاْت هذه اْليٍ.ْنعا  يا أانَّ  -صا
َا اا أاِبي دَّ اِتٍم: حا قاالا اْبُن أاِبي حا ْمُرو ْبُن لاْوفٍ  ، قال:وا َا اا لا دَّ ٍل  ، قال:حا ِ  لاْن أاِبي ِهَلا ِري ياا شا أاْ نارا

 ".قلاْن ُأسَّ 
 ُأَس .

 طالب: ...........
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أ  هيسه الس د  ي ا   الر ر تكرر مئاأ المرا  وإال راوح ولها كما ظك م  ال ه ي رواية متروو   يها
ل عليييه  يي تعليقييه علين ا ي  الر ييره و يو م ييعه   هأحمييد ظيا ر الطر قيةه تكليم عليييه الشييخ وطيوه

 ُم عه . هالس د
 طالب: ...........

 ُأوَس .
رااِييًّا ِلُعمارا ْبنِ  :قٍ لاْن ُأسا " ِْ ْمُلوَكا يا طَّ الْ  قاالا: ُكْ ُت ِفي ِييِ ِهْم ما ما  ،اِب خا ْسـَلا لاـيَّ اإلِْ ْعـِرُ  لا فاكاـانا يا

وُل:  َُ يا يِن{فاآباى فا لاـى  [256]النَرة: }َلا ِإْكرااها ِفي الدِ  ِا لا ْسـتاعا َّا ِبـ ـق لاـْو أاْسـلاْمتا َلا ـا ُأسا ـوُل: يا َُ يا وا
.  باْعِض ُأُموِر اْلُمْسِلِمينا

ِثيراة  ِمنا اْلُعلامااءِ  ٍ  كا قاْد ذاهابا طااِئفا ـلا ِفـي ِييـِ ِهْم قاْنـلا  ها أانَّ  وا ماْن يا ا لاى أاْهِل اْلِكتااِب وا ٍ  لا ِذِه ماْحُمولا
ٍا. ا باذاُلوا اْلِجْزيا التَّْنِديِل ِإذا  ال َّْسِخ وا

َِتاالِ  ٍِ اْل ٍ  ِبآيا ْ ُسو ا ْل ِهيا ما : با ُرونا قاالا   ا ـِم ِإلاـى الـدُّ  ،وا ِميـُ  اْْلُما ُ  ياِجُب أاْن ُيـْدلاى جا أايَّ ي ِل ِفـُ ووا
ْد لاُ  أا  ْ َا لاْم يا ُ ولا ِفيِ  وا د  ِمْ ُهُم الدُّ ِم فاِإْن أاباى أاحا ْسَلا ِ يِف ِييِن اإلِْ يِن اْلحا ٍا يْ الدِ  ْنُذِل اْلِجْزيا  ". يا

 أو يع ي: كما أن ُيسل م أو ه سل الاو ة. 
تالا "أو  تَّى ُيَْ ٍا ُقوِتلا حا ْنُذِل اْلِجْزيا ْع اى اإْلِ  ،يا ُ تاعاـالاى: اِه ْكرا واهاذاا ما ـُتْدلاْونا ِإلاـى قاـْوٍم ُأوِلـي قاـالا  َّ }سا

ــاِتُلوياُهْم أاْو ُيْســِلُمون{ ــِديٍد ُتَا ــْأٍس شا ــاوقــال تعــالى:  ،[16]الفــتح: با ــارا  }يا ــِد اْلُكفَّ اِه ــيُّ جا ِن ــا ال َّ أايُّها
لاْيِهْم{ اْتُلْظ لا َِينا وا اْلُم ااِف ُكْم أا  ا}يا وقال تعالى:  ،[9]التَّْحِريِم: وا ُلـويا ُ ـوا قاـاِتُلوا الَّـِذينا يا ـا الَّـِذينا  ما يُّها

} َِـينا ا ماـ ا اْلُمتَّ اْللاُمــوا أانَّ  َّ ٍَ وا ْلياِجـُدوا ِفـيُكْم ِتْل اـ ـاِر وا : ِمـنا اْلُكفَّ ٍِ ـ ــِحيِح:  ،[123]التَّْوبا َِّ ِفـي ال وا
ٍِ ِفـي السَّ » ـ ـاُيونا ِإلاـى اْلجا َّ ِا ِمـْن قاـْوٍم ُيَا بُّ يا  «ِسـلِ َلا لاِجبا را ُم ِبِهـْم ِبـَلا ـدا َا ـاراى الَّـِذينا يا ْعِ ـي: اْْلاسا يا

َااِئقِ  ِم ِفي اْلوا ْسَلا  ".اإلِْ
  ي الوثا .

اْْلاْكناالِ " ِل وا اْْلاْتَلا َااِق وا  ".ِفي اْلوا
 والقيوو.

ــالِ " اْْلاْكنا ــوِي وا ُي اْلَُ ِل وا اْْلاْتــَلا ــاِق وا َا ــي اْلوا ِا ُيْســِلُمونا  ،ِف ــ ِل ــدا ذا ْع تا  َُــمَّ با ــلُ وا ــرااِئُرُهمْ ِْ سا ــاُلُهْم وا  ،ُح أاْلما
. ٍِ ياُكوُيونا ِمْن أاْهِل اْلجا َّ  فا

ْيدٍ  َا اا ياْحياى لاْن ُحما دَّ مااُم أاْحماُد: حا اُه اإلِْ وا ِديُث الَِّذي را ِ  ،فاأامَّا اْلحا ُسـولا  َّ ـْن أاياـٍ:: أانَّ را ـلَّى -لا صا
لَّما  سا لاْيِ  وا ُ لا ُجلٍ  - َّ اِرَها. قاالا:  «ْسِلمْ أا »: قاالا ِلرا اِرَها»قاالا: ِإيِ ي أاِجُدِيي كا ِإْن ُكْ تا كا َِيٌّ  «وا ُ  ََُلا فاِإيَّ

ِحيح    ".صا
 يير   يي  كيياره وُمكيَرهه الكيياره  يدون ك ييراه  هيع يي لييم ميي   يسا الق يييل  ألن الكياره غييير الُمكيَرهه  يي

ولكيي  الُمكيَره مي  ُهييرغم   يدههوو عتير  هأو يشيرب الشييءه لكيي   يي هأو يأ يل الشيييء ههيدخل بالشييء
 علن  سا الفعل.
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ِنـيُّ " ـُ  لاـْم ُيْكِرْهـُ  ال َّ ِنيـِل فاِإيَّ ا اْلَا لاِكْن لاْي:ا ِمـْن هاـذا ـلَّما -وا سا لاْيـِ  وا ُ لا ـلَّى  َّ ِم -صا ْسـَلا لاـى اإلِْ ـْل  ،لا با
ٍَ لا ُ  ْت قااِبلا ُ  لاْيسا لااُه ِإلاْيِ  فاأاْ نارا أانَّ ياْفسا لْ  ،يا ٍ   كا ِهيا  با الا لاُ :  ،اِرها اِرَها»فاَا ِإْن ُكْ تا كا فاِإنَّ  ،أاْسِلْم وا

صِ  ْ َلا ٍِ وااإلِْ يَّ ِا ُحْسنا ال ِ  ياْرُزُق ا سا َّ ». 
قاْوُلـُ :  ـاوا ـاما لاها ِا ى َلا اْيِف َا ِا ِبـاْلُعْرواِة اْلـُوَْ ـ ـِد اْستاْمسا َا ِ فا َِّ ُيـْ ِمْن ِبـا ْكُفـْر ِبالطَّـاُتوِو وا ـْن يا   َُّ  ا  }فاما

ِليم { ِمي   لا لا ِ 256]النَرة: سا اْْلاْوَاانا  [ أاْي: ماْن  ا ايا وا  ".اْْلاْيدا
 م  خلَاه ليكفر م  خلا.

لا ا " اْْلاْوَاانا  أاْي: ماْن  ا ايا وا ِ،  ،اْْلاْيدا ـُد ماـْن ُيوِن  َّ ـا ُيْعنا ِة ُكـلِ  ما ـايا ْيطااُن ِمـْن ِلنا ماا ياْدُلو ِإلاْيِ  الشَّ وا
حَّ  وا ا  دا وا ـِهدا أاْن َلا ِإلاـ ا ِإَلَّ ُهـوا  َّ شا ُه وا ْحـدا ُه وا ى{ فاعاناـدا َا ِا ِبـاْلُعْرواِة اْلـُوَْ ـ ـِد اْستاْمسا َا [ 256]النَـرة: }فا

َِيِم رااِط اْلُمْستا  ِِ ال ٍِ اْلُمْثلاى وا لاى الطَِّريَا اما لا اْستاَا ْد َاناتا ِفي أاْمرِِه وا َا  ".أاْي: فا
 طالب: ...........

 وأما ما عدا ا  ال. هلتي الاءأ  ها ال صودأ ااراالخي
 طالب: ...........

هسا ظيء آخره ما  ي بحالة ُيارى  وال ُيمك  تط ي  الخياراأ  ه و كذا كان  ي حال ضع  هال
ر بقدر ا. هله ُحكم ثا ت  كنما  ي ُتقده

 طالب: ...........
واألغيالله ثيم لميا أسيلم وصيلحت  األصل أنهم الاءوا مكر ي ه و سا  و  ي األصل و يد بالسالسل

 نيته ووخل  ي اإلسالم طائًعا مختاًرا انتهن اإل راهه  السالسل انتهت.
لاِديُّ " ٍَ اْلنا ْو َا اا أاُبو را دَّ : حا اِسِم اْلناغاِويُّ ُم ْبُن ُسـلاْيٍم، لاـْن  ، قال:قاالا أاُبو اْلَا َلَّ ِص سا َا اا أاُبو اْْلاْحوا دَّ حا

اقا لاْن  انا أاِبي ِإْسحا سَّ ْ ـ ُ -قاالا: قاالا ُلماُر  -ُهوا اْبُن فااِئٍد اْلعاْنِسيُّ -حا ُ لا ِضيا  َّ : ِإنَّ الِجنـت: -را
ـح اُع  ،رُ الس  ــجا اِتــُل الشُّ ـاِل ُيَا جا اْلُجــْننا تارااِئـُز تاُكــوُن ِفــي الرِ  ٍا وا الا ــجا ِإنَّ الشَّ ـْيطااُن، وا : الشَّ ــاُتووا الطَّ وا

ياِفرُّ  ،لامَّْن َلا ياْعِرفُ  نااُن  وا ـانا فااِرِسـيًّا أاْو لاْلجا ِإْن كا ُ ، وا ُ  ُ ُلَُ نا سا حا ُجِل ِييُ ُ ، وا ما الرَّ را ِإنَّ كا ِ ، وا ْن ُأمِ 
ناِطيًّا.   يا

ِرير اُه اْبُن جا وا اقا ، واهاكاذاا را ِديِث الثَّْوِريِ  لاْن أاِبي ِإْسحا اِتٍم ِمْن حا اْبُن أاِبي حا ـانا ْبـِن فااِئـٍد  ،وا سَّ لاْن حا
راهُ  ،ْنِسي ِ عا الْ   ".لاْن ُلمارا فاِذكا

يي  ال يعيربه الُايي   والشييااعة لييم مرو ييا كليين القييرب  هيفير الا ييان عيي  أميه وُ ييدا ا الشييااَّ عمه
 ءوول ييه وييوحي الييرح  ه ييي غرائييو  ييي القلييإه تاييده ن ييو الخلقيية هوييوب ال ييدن وضييعفه ليينوالُ عيد أو ك

 يغلإ م  هونه مراًرا مم  ليم كسلك.
ــى قاوْ " ْع ا ما ــ ِ وا اِل ــدًّ ــِويٌّ ِج ــْيطااُن قا ــُ  الشَّ ــاُتوِو: ِإيَّ ــُل  ، ِفــي الطَّ ــِ  أاْه لاْي ــانا لا ــرٍ  كا ــلَّ شا ــُ  ياْشــماُل ُك فاِإيَّ

ا. اِر ِبها ِا اَِلْسِتْ  ا وا اُكِم ِإلاْيها التَّحا ِة اْْلاْوَااِن وا ، ِمْن ِلناايا ٍِ اِهِليَّ   اْلجا
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قاْوُلــُ :  ِا ِبــاْلُعْرواِة اْلــوا ــ ــِد اْستاْمسا َا ــا{وُ }فا ــاما لاها ِا ى َلا اْيِف َا [ أاْي: فَــد استمســِ مــن 256]النَــرة: َْ
 .الدين بأقوى سنب

  ٍ ـ ٍ  قاِويَّ ـ ما ٍ  ُمْنرا ـ ا ُمْحكاما ُم فاِهـيا ِفـي ياْفِسـها ِِ ى الَِّتي َلا تاْ فا َا ِا ِباْلُعْرواِة اْلُوَْ ِل نَّ ا ذا شا ـا قاـِويٌّ  ،وا ْبُطها را وا
ِديد   ا قاالا:  ،شا ذا ِلها ِد اسْ وا َا اما{ تامْ }فا ِا ى َلا اْيِف َا ِا ِباْلُعْرواِة اْلُوَْ  .اْليٍ [256]النَرة:سا

اِهد :  يماـان العـروة الـوََىقاالا ُمجا ْعِ ـي: اإلِْ مُ  ،يا ْسـَلا : ُهـوا اإلِْ يُّ ـدِ  قاـالا السُّ ْيـٍر ، وا ـِعيُد ْبـُن ُجنا قاـالا سا وا
.ُ ْعِ ي َلا ِإلا ا ِإَلَّ  َّ اُك: يا حَّ  واالضَّ

ْر نُ بْ  والاْن أايا:ِ  : العروة الوََى: اْلَُ ٍِ  .ِن مااِل
اْلُنْغُض ِفي  َِّ  ِ وا ْعِد قاالا: ُهوا اْلُحبُّ ِفي  َّ اِلِم ْبِن أاِبي اْلجا  ".والاْن سا

وكلهيا أم لية  هظيء  واحده و سا م  اختالب الت وَّ السح هسكره أ ل العلم لنومرو ا ك ه ي متقاربة
 لهسه الكلمة.

اْلُنْغُض ِفي  َِّ  بُّ ُهوا اْلحُ "ووله:  ِ وا يماـاِن »ألنه الاء  ي الحيدهث الصيحيف   "ِفي  َّ أاْوَاـُق ُلـراى اإلِْ
اْلُنْغُض ِفي  َِّ  ِ وا  الحإ  ي هللا وال غ   يي هللا مي  االستمسيا  بيالعروب اليوثقنه  ه«اْلُحبُّ ِفي  َّ

 وم  أ راو اه و و أوثقها كما الاء  ي الحدهث الصحيف.
كُ " ٍ   لُّ وا ِحيحا ا. ،هاِذِه اْْلاْقوااِل صا ْي اها   واَلا تا ااِفيا با

ٍل ِفي قاْوِلِ :  نا قاالا ُمعااُذ ْبُن جا ا{ وا اما لاها ِا . [256]النَرة:}َلا اْيِف ٍِ ا ُيونا ُيُ وِل اْلجا َّ َِطااعا لاها  َلا اْي
ْيٍر:  ِعيُد ْبُن ُجنا سا اِهد  وا قاالا ُمجا ِا ِبالْ وا ِد اْستاْمسا َا ا{ُعرْ }فا اما لاها ِا ى َلا اْيِف َا َُـمَّ  ،[256]النَرة: واِة اْلُوَْ

تَّى ُيغايِ ُروا ماا ِبأاْيُفِسِهْم{قاراأا:  ْوٍم حا ا َلا ُيغايِ ُر ماا ِبَا  ".[11]الرَّْلِد: }ِإنَّ  َّ
 وال ه يي األصييل أنيه كذا استمسييك  هيسه العييروب اليوثقن التييي ال ت فصيم أنييه ه  يت عليهييا وال هتركهييا

متعل  بشيء متي  ووح كان  و الس إ  ي ذلك اإلنسان ال يده كال كذا تس إ  ي ذلكه كذا  صمت ف
ا ثا ت راسخ ما وام مستمسًكا به ومتعلًقا به ميا يسيق ه لكي  كن أطلقيه سيق   وليسلك يقيول:  }ِإنَّ  َّ

تَّى ُيغايِ ُروا ماا ِبأاْيُفِسِهْم{ ْوٍم حا ما واموا مستمسكي   هيسه العيروب اليوثقن  ه[11ِد:]الرَّلْ  َلا ُيغايِ ُر ماا ِبَا
 ييإن حيييالهم  هليي  هتغييير عليييهم ظيييءه لكيي  كن أطلقييوا  ييسه العييروب وأرسييلو ا ولييم يستمسييكوا  هييا 

 سيتغير  ال ظك.
ا كليين األراه  أخييس أحييد ما وم أنييه كييأن ح لييي  ميي  السييماء ُول  َيييواحييد ميي  المشييايخ رأى  ييي ال يي

ي هة اواحيدً  حي اًل  اهه ثيم صيارا واحيدً  هماعد وص هوال اني باليسرى  هباليم ن  هو يو معيروب   ليووم السُّ
  الح الن: الكتاب والسُّ هةه ومرو ما كلن ظيء  واحده وهللا المستعان.  

اُق ْبُن ُيوُسـفا " َا اا ِإْسحا دَّ مااُم أاْحماُد: حا قاالا اإلِْ ـٍد  ، قـال:وا مَّ ـْوٍن لاـْن ُمحا َا اا اْبـُن لا ـدَّ ِن قاـْيِ: ْبـ بـنحا
 ".ايٍ نَّ لا 

 ع  ُمحمد  ع  ويم    ُع او.
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مٍَّد " َاـر  ِمـْن ُ ُشـوٍع،  ،نَّايٍ قاْيِ: ْبِن لُ  لنلاْن ُمحا ْجِهـِ  أا ُجـل  ِفـي وا ـاءا را قاالا: ُكْ ُت ِفـي اْلماْسـِجِد فاجا
زا ِفيِهماا ْكعاتاْيِن أاْوجا لَّى را ِا ٍِ  ،فا ُجل  ِمْن أاْهِل اْلجا َّ ْوُم: هاذاا را الا اْلَا لا  ،فاَا ـلا فا تَّـى يا ا ْعُتـُ  حا ـراجا اتَّنا مَّـا  ا

ْ ِزلا ُ  ُت ُ  ،ما َْ دَّ ْلُت ماعاُ  فاحا ذاا ،فادا ا كا ذاا وا ْلتا اْلماْسِجدا قااُلوا كا ْوما لامَّا يا ا لامَّا اْستاْأيا:ا ُقْلُت لاُ : ِإنَّ اْلَا  ،فا
انا  َِّ  ولا ما  !قاالا: ُسْنحا َُ ٍد أاْن يا ْ ناِغي ِْلاحا ْهـِد  ،ْعلامُ ا َلا يا ماا يا لاـى لا ـي راأاْيـُت ُرْيياـا لا ِا ِلما: ِإيِ  َُ دِ  ُأحا سا وا

 ِ ُسوِل  َّ لاْيِ  وسلم-را ُ لا لَّى  َّ ْضـرااءا  -صا ٍٍ  ا ـ ْوضا ـأايِ ي ِفـي را لاْيِ : راأاْيـُت كا ا لا ُتها ِْ ِا قاـالا اْبـُن -قا
ا ِسعاِتها ا وا ِتها ا لا -لاْوٍن: فاذاكارا ِمْن ُ ْضرا ـُطها سا ـمااِء ُمـوُي حا وا ُه ِفـي السَّ أاْلـَلا ُلُ  ِفـي اْْلاْرِ  وا ِديـٍد أاْسـفا

ْلـُت: َلا أاْسـتاِطي ُ  لاْيـِ  فاَُ : اْصعاْد لا َِيلا ِليا ُه ُلْرواة ، فا ـف  ،ِفي أاْلَلا ِا ِيي ِمْ  ـاءا ـْوٍن: -فاجا قاـالا اْبـُن لا
ِصــيفُ  ــعادْ  -ُهــوا اْلوا ــالا: اْص َا ــي، فا ْلِف ــْن  ا ــاِبي ِم ــ ا َِيا فا ــفا  ،فارا ــاْلُعْرواةِ ِعْدوُ ِا ــْذُو ِب ــى أا ا تَّ ــالا:  ، حا َا فا

ــاْلُعْرواةِ  ِْ ِب ــ ــِدي ،اْستاْمِس ــي يا ــا لاِف ِإيَّها ْ ُت وا ــتاْيَا ِ  ،فااْس ــولا  َّ ُس ــُت را ــلَّما -فاأاتاْي سا ــِ  وا لاْي ُ لا ــلَّى  َّ  -صا
الا:  لاْيِ . فاَا ا لا ُتها ِْ ِا َا ِم»فا ْسَلا ٍُ اإلِْ ْوضا ٍُ فارا ْوضا أامَّ  ،أامَّا الرَّ ِموا ْسَلا أامَّا اْلُعْرواُة  ،ا اْلعاُموُي فاعاُموُي اإلِْ وا

تَّى تاُمووا  ِم حا ْسَلا لاى اإلِْ ى، أاْيتا لا َا  .«فاِهيا اْلُعْرواُة اْلُوَْ
ِ ْبـِن لاـْونٍ  ْنـِد  َّ ـِديِث لا ْيِن ِمْن حا ِحيحا َِّ اُه ِفي ال جا ٍم أاْ را َلا ِ ْبُن سا ْنُد  َّ  ،إليـ  َمـت: فقاالا: واُهوا لا

مَِّد ْبِن ِسيِرينا ِب ِ  ، لاْن ُمحا را ْجٍ    ا اِريُّ ِمْن وا ُ  اْلُنخا جا أاْ را  .وا
مااُم أاْحماُد:  ُر: قاالا اإلِْ ِسيااق    ا ى والا  أينأياطاِريق  ُأْ راى وا ُن ْبُن ُموسا سا  ".انُ ثمحا

 ع دنا حدث ا.
 طالب: ...........

ث ا حس     موسن وعفان.  نعم حده
 ا أينأيا ولثمان.طالب: ل دي

 طالب: ...........
 حس     موسن معروب األظيإ.

ٍا أينأيا  :قااَلا " لاما مَّاُي ْبُن سا  ".حا
ث اه أنت ع د  أيل؟أم نا أم ث ا   حده

 طالب: أينأيا مكتوبٍ كتابٍ.
ث ا حمهاو    سلمة.  حده

ٍا " لا  ".لاْن لااِصِم ْبِن باْهدا
 المشهور. ئ ار الق ها   أ ي ال اوو معروب

يَِّب ْبِن رااِف ٍ " لاْسُت ِإلاى  ،لاِن اْلُمسا ٍا فاجا ٍا ْبِن الُحرِ  قاالا: قاِدْمُت اْلماِدي ا شا را ٍٍ ألاْن  ا  ".ْشياخا
 أو مشيخة.

 طالب: مشيخٍ؟
 ألنه  سا و سا كله  ي ال سخ.
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ِنيِ  " ـلَّما -ِفي ماْسِجِد ال َّ سا لاْيِ  وا ُ لا لَّى  َّ ـيْ  -صا ـاءا شا ـا لاـ ُ  خ  فاجا َِ لاـى لا ـُأ لا كَّ تاوا ـْوُم: ماـْن  ،يا ـالا اْلَا َا فا
ا ْ ُ ْر ِإلاى هاذا ْليا ٍِ فا ُجٍل ِمْن أاْهِل اْلجا َّ ْ ُ را ِإلاى را رَُّه أانَّ يا ْمـُت  ،سا َُ ْكعاتاـْيِن فا لَّى را ِا ٍٍ فا اِريا ْلفا سا اما  ا فاَا

كا  ذاا وا ْوِم: كا ْلُت لاُ : قاالا باْعُض اْلَا اءُ  ،اذا ِإلاْيِ ، فاَُ ِ ُيد لها ماْن ياشا َِّ  ٍُ الا: اْلجا َّ لاـى  ،فاَا ـي راأاْيـُت لا ِإيِ  وا
 ِ ُسوِل  َّ لَّما -لاْهِد را سا لاْيِ  وا ُ لا لَّى  َّ الا: اْيطاِلق. فاذاهاْنُت ماعاـُ   -صا ُجََل أاتااِيي فاَا أانَّ را ُرْيياا، راأاْيُت كا

َجا لاِ يَما فاعارا  ْ ها ِا ِبي ما لا اضا فاسا ْيُو أاْن أاْسُلكاها اِري، فاأارا ِا لاْستا ِمْن  ،ْت ِلي طاِريق  لاْن ياسا الا: ِإيَّ فاَا
ا ْت ِلي طريق لن ،أاْهِلها ضا ا َُمَّ لارا لاْكُتها ِميِ ي فاسا تَّى اْيتاها  ،يا ٍل زالاقٍ يحا نا لا  ،ْت ِإلاى جا ذا ِبياِدي فازاجا  فاأا ا
ِتِ ، فا  بي، لاى ُذْروا ا أاياا لا ِْ لا فاِإذا لاْم أاتامااسا ارَّ وا ٍ  ِمـْن ذاهاـٍب  ،ْم أاتاَا ـ ْلَا ِتـِ  حا ِديـٍد ِفـي ُذْروا  ،فاِإذاا لاُموُي حا

ــلا  ــِدي فازاجا ــذا ِبيا ــْذُو ِبــاْلُعْرواةِ ؛ فاأا ا تَّــى أا ا ِْ  ،حا ــالا: اْستاْمِســ َا ــمْ  ،فا ْلــُت: ياعا با اْلعاُمــويا ِبِرْجِلــِ   ،فاَُ ــرا فاضا
ْكُت ِباْلُعْرواِة، ا للى رسول هللا فا  فااْستاْمسا ُتها ِْ ِا الا:  -صلى هللا للي  وسلم-َا ْيَرا»فاَا أامَّا  ،راأاْيتا  ا

لاْسـتا  ـاِر، وا اِركا فاطاِريـُق أاْهـِل ال َّ ْت لاْن ياسا ضا أامَّا الطَِّريُق الَِّتي لارا ُر، وا ُج اْلعاِ يُم فااْلماْحشا ْ ها ِمـْن  اْلما
ــي لا  ــا الطَِّريــُق الَِّت أامَّ ــا، وا ــِزُل را أاْهِلها  ْ ــُق فاما ــُل الزَّلا نا ــا اْلجا أامَّ ، وا ٍِ ــ ــِل اْلجا َّ ِا فاطاِريــُق أاْه ــ ِميِ  ــْن يا ــْت لا ضا

ِم ْسـَلا ُعـْرواُة اإلِْ ـا فا ْكتا ِبها أامَّا اْلُعْرواُة الَِّتي اْستاْمسا اِء، وا دا ها تَّـى تاُمـووا  ،الشُّ ـا حا ِْ ِبها قاـالا:  ،«فااْستاْمِسـ
ٍِ ِمنْ فاِإيَّماا أاْرُجو أاْن أاُكونا  مٍ  ، أاْهِل اْلجا َّ َلا ِ ْبُن سا ْنُد  َّ ِإذاا ُهوا لا  .قاالا: وا

اِئيُّ لاْن أاْحمادا ْبِن ُسلاْيماانا  اُه ال َّسا وا انا بواهاكاذاا را  ".ْن لافَّ
 ع  أحمد    سليمان ع  عفان.

ـانا لاـلاْن أاْحمادا ْبِن ُسلاْيماانا " ْكـ ،ْن لافَّ ـْن أاِبـي با ـْ  لا اْبـِن مااجا ـِن ْبـِن ِر وا سا ْبـِن أاِبـي شـينٍ، لـن اْلحا
ٍا ِبـِ  ياْحـواهُ  ـلاما ـاِي ْبـِن سا مَّ ُهماا لاْن حا ى اْْلاْشياِب ِكَلا ـِديِث ، ُموسا ـِحيِحِ  ِمـْن حا ـُ  ُمْسـِلم  ِفـي صا جا أاْ را وا

 ".ْسِهراْْلاْلماِش لاْن ُسلاْيماانا ْبِن مِ 
ر ذا  م سعر بالعي  ر.  هُمسه   و سا ُمسه 

زااِري ِ  ْبِن مُ انا لاْن ُسلاْيما " ٍا ْبِن الُحر  اْلفا شا را  ".ِب ِ  ،ْسِهر لاْن  ا
 .  -رضي هللا ع ه-ع د هللا    ساَلم المسكور م  المشهوو لهم بالا ةه والاءأ  يه أحاوهث 

ــِذينا "قولـ  تعــالى:  الَّ ــوِر وا ــاِو ِإلاـى ال ُّ ُ ـوا ُيْخــِرُجُهْم ِمــنا ال ُُّلما ــِذينا  ما ِلــيُّ الَّ ُ وا ــ} َّ فا ــاُيُهُم كا ُروا أاْوِليا
} اِلـــُدونا ـــا  ا ـــْم ِفيها ـــاِر ُه اُب ال َّ ـــحا ِا أاْص ـــ ـــاِو ُأولاَِّ ـــى ال ُُّلما ـــوِر ِإلا ُهْم ِمـــنا ال ُّ ـــويا ـــاُتوُو ُيْخِرُج  الطَّ

 .[257]النَرة:
ِم َلا ُ  ُسُنل السَّ ايا ُ  ياْهِدي ماِن اتَّنا ا ِرْضوا ُه اْلمُ  ،ُيْخِنُر تاعاالاى أايَّ ُيْخِرُج ِلناايا ِ ينا ِمْن ُظُلمااِو اْلُكْفِر ْ مِ فا

ـاِفِرينا ِإيَّ  أانَّ اْلكا ـْهِل اْلُمِ يـِر، وا ِلـيِ  اْلُمِنـيِن السَّ اِضـِح اْلجا ـقِ  اْلوا ْيِب ِإلاى ُيوِر اْلحا الرَّ ِِ  وا ِلـيُُّهُم واالشَّ ـا وا ما
ياطِاُن  وِ يُ الشَّ َلا َلا ِو واالضَّ اَلا ها ُن لاُهْم ماا ُهْم ِفيِ  ِمنا اْلجا يِ  ياِحيُدونا ِبِهـْم لاـْن طاِريـِق ، وا زا ُيْخِرُجوياُهْم وا

 ِِ ْف قِ  ِإلاى اْلُكْفِر وااإلِْ {اْلحا اِلُدونا ا  ا اُب ال َّاِر ُهْم ِفيها ِا أاْصحا  .[257]النَرة: }ُأولاَِّ
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اِحــد   ــقَّ وا ــاِو؛ ِْلانَّ اْلحا ــ ا ال ُُّلما ما جا ــوِر وا ــالاى لاْفــظا ال ُّ ــدا تاعا حَّ ــذاا وا ِلها الْ  ،وا ِثيــراة  ُكْفــوا ــاس  كا ــا  ،را أاْج ا ُكلُّها وا
ماا قاالا:  ٍ  كا ِنيِلِ  ذاِلُكْم بااِطلا قا ِبُكْم لاْن سا تافارَّ ُنلا فا َِيَما فااتَِّنُعوُه واَل تاتَِّنُعوا السُّ }واأانَّ هاذاا ِصرااِطي ُمْستا

} ـونا اُكْم ِبِ  لاعالَُّكـْم تاتََُّ صَّ قاـالا تاعاـا ،[153]اْْلاْيعاـاِم: وا ال ُّـور{ لاى:وا ـاِو وا عاـلا ال ُُّلما جا [ 1]اْْلاْيعاـاِم: }وا
قاالا تاعاالاى:  ـمااِئِل{وا ِميِن واالشَّ ـا  ،[48]ال َّْحـِل: }لاِن اْليا ـاِو الَِّتـي ِفـي لاْفِ ها ِا ِمـنا اْْليا ِلـ ْيـِر ذا ِإلاـى تا

تاشا  ِيِه وا رُّ تافا اِر اْلنااِطِل وا اْيِتشا ، وا قِ  ِي اْلحا رُّ  ". ِ عُّنِ ِإْشعاار  ِبتافا
 وتفروه.

رُّ " تافا اِر اْلنااِطِل وا اْيِتشا عُِّن ِ  ق وا تاشا  "وا
ـَلِم{: -اليله وعيال–الاء  ي ويول هللا  ُ  ُسـُنلا السَّ ايا ـِن اتَّناـ ا ِرْضـوا ُ ما ْهـِدي ِبـِ   َّ  ،[16]المائـدة: }يا

  هل  ي  سه اةية ما ُيعارا ما ُذ  ر؟
 طالب: ...........

 -ظيرائا  يسه الملية الواحيدب-الواحيدب لهيا ظيرائاه   يال ظر كلين الشيرائا  عة  سا الس يل الواحيد الشير 
يله  هظرائعها ُتوالد السُّ ل لنكبال ظر  وكل س يل  م   سه السُّ ل م  ظرائا  سا الس يل األعم ُهوص 

ل الا يةه و كيسا  ل كلن الا ة وله باب ُهدخ  ل كلن الا ةه والصيام س يل موص   الصالب س يل موص 
 م  ي  ي حقيقتها ُس ل متفرعة ع  الس يل األعم.إلسالظرائا ا

َا اا أاِبي" دَّ اِتٍم: حا قاالا اْبُن أاِبي حا ـراةا  ، قال:وا ْيسا ِليُّ ْبُن ما َا اا لا دَّ ْنـُد اْلعاِزيـِز ْبـُن أاِبـي  ، قـال:حا َا اا لا ـدَّ حا
ةا  ْيدا ى ْبِن ُلنا اِلدٍ  ،ُلْثماانا لاْن ُموسا  ".لاْن أايُّوبا ْبِن  ا

 ع يدب الربسح م عه  ع د المهور أ ل العلم.     موسن
اِء " اءا  -أاْو قاالا: ُيْنعاُث أاْهُل اْلِفتانِ -قاالا: ُيْنعاُث أاْهُل اْْلاْهوا ُتُ  باْيضا اياْت ِفْت ا يماانا كا اُه اإلِْ انا هاوا فاماْن كا

اءا  ـْويا ُتـُ  سا اياْت ِفْت ا اُه اْلُكْفرا كا انا هاوا ماْن كا ٍَ، وا ٍا: ُم ْ ُمِضيَّا ـ َُـمَّ قاـراأا هاـِذِه اْْليا  ،ٍَ ـ ِلـيُّ الَّـِذينا ِلما ُ وا َّ {
ُروا أاْوِليااُيُهُم الطَّاُتوُو ُيْخِرُجوياُهْم ِمنا ا فا الَِّذينا كا ُ وا ُيْخِرُجُهْم ِمنا ال ُُّلمااِو ِإلاى ال ُّوِر وا ل ُّوِر ِإلاى  ما

اُب ال َّاِر ُهْم فِ  ِا أاْصحا {يها ال ُُّلمااِو ُأولاَِّ اِلُدونا  ". [257]النَرة: ا  ا
 طالب: ...........

 لين ي الخ ر السح ُ ت ف له باب  كلن الشماله  قيل له: ال تسلكه  ألنيه طر ي  ك ه ي الحدهث هال ال
    سلكهه  أواه كلن الا ة.يال اره ثم ُ ت ف له باب  أو طر    كلن اليم

 طالب: ...........
الماه اليمي   ي األصل  ي الخيره والشيمائل  يي األصيل  يي  شمائلوال هيقول؟ اليمي  مفرو ماذا

 ضده.
بِ يا الَّـ"قول  تعالى:  ِا ِإْذ قاالا ِإْبرااِهيُم را ُ اْلُمْل ِ  أاْن  تااُه  َّ بِ  اجَّ ِإْبرااِهيما ِفي را ِذي }أالاْم تارا ِإلاى الَِّذي حا

ُأِميُت قاا ُيِميُت قاالا أاياا ُأْحِيي وا ا ِمنا لا إِ ُيْحِيي وا ْمِ: ِمنا اْلماْشِرِق فاْأِو ِبها ا ياْأِتي ِبالشَّ ْبرااِهيُم فاِإنَّ  َّ
ْوما ال َّاِلِمينا  ُ َلا ياْهِدي اْلَا فارا  ا َّ ُنِهتا الَِّذي كا ْغِرِب فا  .[258]النَرة: {اْلما
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ُِ بااِبـلا ُيْمـرُ  ِلـ ـِ  ُهـوا ما بِ  ـاجَّ ِإْبـرااِهيما ِفـي را ا الَِّذي حا ـاِم ْبـِن ُيـوٍَ ْبـ يُ و هاذا ْ عاـانا ْبـِن ُكـَو ْبـِن سا ، ُن كا
ـاِم ْبـِن ُيـوٍَ  ـذا ْبـِن سا ـاِلِخ ْبـِن أاْرفاْخشا اُل: ُيْمُروُي ْبُن فااِلِخ ْبِن لااِبِر ْبـِن شا ُيَا اِهـٍد  ،وا ُل قاـْوُل ُمجا اْْلاوَّ وا

ْيرِِه.   واتا
ماغااِربا  ا وا ـاِرقاها ْيياا ماشا ِا الـدُّ مالا اِهد : وا ـا قاالا ُمجا ـاِفراانِ ها كا ـاِن وا ٍ : ُمْ ِم ا ـاِن: ُسـلاْيمااُن ْبـُن  ،أاْرباعاـ فااْلُمْ ِم ا

ْينِ  ْريا ُذو اْلَا اُويا وا رُ  ،يا َِّ ُبْختا ا اْلكااِفرااِن: ُيْمُروُي وا ُ أاْللامُ   ،وا َّ  ." 
 طالب: ...........

د  صيحيحةه وميا وام   صيو  تار خية  ق  تار خيةه وإال لو توو  عليها َ هم كالم هللا ل  تيت وائد 
 هي مارو معر ة تار خية ال ويمية  هه  ت  ي وه  ا ظيء هع  أ ل الكتاب وال  ي األمر كله م قواًل 

 لها  ولسلك ال ي ر االختالب.
 ي والد ك را يم الم صود عليه  ي القرآن أنه آأره والتوار خ ك ير  م ها أو أ  ر يا تقيول: كن آأر 

ر خ م ل  سهه  ي تار خ الط رحه و ي تيار خ ا ي  األثييره وا ي  ك ييره التواعمهه وأ وه ما ُذ  ر  ي 
مي  م يل  ييسه  او يسكرون اسييمً  هوالمسيعووح وغيير م ُيقيررون أنييه ميا  يو أ ييوه  يساه وإنميا  ييو عميه

 األسماء.
 طالب: ...........

 نا ميي تييارأ أو تييارو المقصييوو أن  ييسه األظييياء تُييسكر عليين أنهييا تار خيييةه  ييإذا عارضييت مييا ع ييد
أن آأر  يو أ يو ك يرا يمه وويد  -اليله وعيال–الصيحيف ليم نلتفيت كليهياه المقيرر ع يدنا  يي كتياب هللا 

أ هيو أ يوهه وال ُيعيارا ذليك كال وميا وام ُني  علييه أنيه أ يوه   هُيطل  علن العم أب م  باب التاوُّ
أ     ل: عميهه وإال ميا ُيقيا صحيفه يع ي لو ُ ي     ي السُّ هة أن آأر عمهه  قل يا: مي  بياب التايوُّ

  و ال اوي. هوام لم ُيعارا أصاًل  ي ظيء  يصف االست او كليه  هو األصل
ْع اى قاْوِلِ : " ما {وا ـُد  [258]النَـرة: }أالاْم تاـرا مَّ ـا ُمحا ِا يا ْلِنـ ـِ {أاْي: ِبَا بِ  ـاجَّ ِإْبـرااِهيما ِفـي را  }ِإلاـى الَّـِذي حا

بِ  ِ  [258]النَرة: ذا  ،أاْي: ُوُجوِي را ِا وا ْيُرهُ ِل ُ  أاْيكارا أاْن ياُكونا َامَّ ِإلا   تا  ".أايَّ
} مَّـدُ "يقيول:  [258]النَـرة: }أالاـْم تاـرا ـا ُمحا ِا يا ْلِنـ وليسيت بصير ةه يع يي أليم  ه يسه الري ية علميية "ِبَا

تعلييم؟ والري يية  ييي م ييل  ييسا  ييي األخ ييار التييي  ييي ميي  بيياب الخ يير القطعييي ُت ييوهل م وليية الري يية 
اِب اْلِفيـِل{: -الله وعيال–كما  ي نظائره م  ووله رآهه بال صر كأنه  ِا ِبأاْصـحا بُّ ْيفا فاعالا را  }أالاْم تارا كا

ِا ِبعااٍي{ ،[1]الفيل: بُّ ْيفا فاعالا را  .[6]الفجر: }أالاْم تارا كا
ماـْن »: -علييه الصيالب والسيالم–به  كأنه مرئييه ومي   يسا ووليه  امقطوعً  ا إذا كان الخ ر صحيحً 

ْرُه ِبياِدهِ  ْم ُمْ كاَراِمْ كُ راأاى  ْلُيغايِ  تعيي  علييك كنكياره  ايع يي كذا ث يت بطر ي   صيحيف أن   يا  م كيرً  ،«فا
   ي األيام األخيرب أنه ال ُه كر كال م  رأى بعي هه ه كن ك ت م  أ ل القدربه ورو  ولو لم تره بعي ك

اِب اْلِفيــِل{را كا }أالاـْم تاـ يقيول ل  ييه: -اليله وعيال–الكيالم ميا  يو بصيحيفه هللا  ِا ِبأاْصـحا ـ بُّ  ْيـفا فاعاـلا را
ِا ِبعاـاٍي{ ل رأى ما  عل بأصحاب الفيل؟ ما رأىه وأبعد م  ذليك  [1]الفيل: بُّ ْيفا فاعالا را  }أالاْم تارا كا
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 مييا رأى ظيييًئا ميي  ذلييكه لكيي  ث ييت  ه-عليييه الصييالب والسييالم– ييو مولييوو سي ة الفيييل  ه[6]الفجــر:
 لسح  و  ي ُحكم الُمشا د  ي القطعية.ا -عالالله و –ع ده بخ ر هللا 
 طالب: .......

ِت ِ » كن  سا السيا  هدل علن أن الري ة ال تلوم كل أحده الري ة ليسيت مطلوبية مي   «ُصوُموا ِلُرْييا
نيه رآهه  يو م ليه ك ل أحده  يإذا رآه بع يكم  الري ية  يي سييا  تختلي  ع هيا  يي سييا  ميا نقيول: 

وسيما الامييا بصيحة  ها وطعيي أو بطر ي   صيحيف أن   يا  ُم كيرً  يدليل   ور إ  م ه  ألنه كذا ث ت
 كأنهم رأوه كلهمه  و م ل الري ة  ي الصوم. ه سا الخ ر هلومه

ْيـُرهُ " ُكـونا َاـمَّ ِإلاـ   تا ُ  أاْيكارا أاْن يا ِا أايَّ ذاِل ـْوُن ِلمالاَِّـِ : ، وا ُه ِفْرلا ْعـدا ـا قاـالا با ما ِلْمـُت لاُكـْم ِمـْن ِإلاـكا ٍ  }ماـا لا
يْ  ِص: ِري{تا ِا نُُّرُه،  ،[38]اْلَا ِة ِإَلَّ تاجا ِديدا ِة الشَّ اْلُمعاايادا اْلُكْفِر اْلغاِليِظ وا ا الطُّْغيااِن وا لاى هاذا مالاُ  لا ماا حا وا

اُل: ُ  ُيَا ِا أايَّ ذاِل ؛ وا ِِ ِتِ  ِفي اْلُمْل ُطوُل ُمدَّ  أي ..". وا
 كنه.

ٍٍ ِفي" ٍِ سا ا ا قاـالا: ُمْلكِ  ِإيَُّ  ماكاثا أاْرباعاِمائا ـذا ِلها {ِ ؛ وا ِا ُ اْلُمْلـ ـ258]النَـرة: }أاْن  تاـاُه  َّ كا طالاـبا  ان[ وا
ـْدُلو ِإلاْيـ ِ  بِ  الَّـِذي يا لاى ُوُجوِي الـرَّ ِليََل لا ـالا ِإْبـرااِهيُم:  ،ِمْن ِإْبرااِهيما يا َا ُيِميـُت{فا ـيا الَّـِذي ُيْحِيـي وا بِ   }را

ِليُل إيما أاِي:  [258]النَرة: لاى وُ الدَّ ا لا ُمها ا، والاـدا ِمها ْعدا لاـدا ِة با اهادا ُجوِيِه ُحُدوُث هاِذِه اْْلاْشيااِء اْلُمشا
ْعدا ُوُجوِيهاا ـا  ،با ا فاـَلا ُبـدَّ لاها ا لاْم تاْحُدْث ِب اْفِسها ُروراَة؛ ِْلايَّها اِلِل اْلُمْختااِر ضا لاى ُوُجوِي اْلفا ِليل  لا ا يا واهاذا

هاا ــدا ــٍد أاْوجا ــْن ُموِج ــوا  ،ِم ــ ُ ُهــوا ال ِا لا ــِري ُه َلا شا ْحــدا ــِ  وا ِت ــى ِلناايا ــِذي أاْيُلــو ِإلا بُّ الَّ ــالا  ،رَّ ِا قا ــ ِل ــدا ذا ِعْ  فا
اجُّ  ْمُرو  -اْلُمحا ُأِميُت{: -يُ واُهوا ال ُّ  ".[258]النَرة: }أاياا ُأْحِيي وا

 يسا  و سا ظا ر أنه ُيميته و عفو و وعم أنه أحيياهه يحكيم علييه بالقتيل ثيم يعفيو ع يهه وكيل هيقتل
 لييو أراو القتييل لييه مييا نفييا ولييو عفييا ع ييهه ولييو أراو ليي ول الحييياب مييا  ه-الييله وعييال–با إلراوب هللا تييا

ماْن  ل  سه حياب؟  هاستطاَّ أن يقتله مهما  سله ومهما  عله لك  كونه يعفو و قول: أن ُأحيي }وا
ِميَعــا{ ــاسا جا ــا ال َّ ــا أاْحيا  ييي حياتهيا وبقائهيياه لكيي   ييل هتسيي إ  يع ييي ه[32]المائــدة: أاْحيااهاـا فاكاأايَّما

يستطيا أن ُيحيي م   اروت روحه السده بالفعله  ل يستطيا؟ ال يسيتطياه و يسا  يو الميراو مي  
 اإلحياء واإلماتة.

ةُ " اقا  ،قاالا قاتاايا مَُّد ْبُن ِإْسحا ُمحا ُجلاْيِن قادِ  ، ا ِا أايِ ي أاُوتاى ِبالرَّ ذاِل اِحٍد: وا ْيُر وا يُّ واتا دِ  ْتلا اْستاحا  واالسُّ ا اْلَا ََّ
تاُل، وا  ُيَْ ِدِهماا فا ْتِل أاحا تالُ  مر فاآُمُر ِبَا ِر فاَلا ُيَْ . ،ِباْلعاْفِو لاِن اْْل ا ٍِ مااتا ْحيااِء وااإلِْ ْع اى اإلِْ ِا ما    فاذاِل

ُ أاْللامُ -واال َّاِهُر  اَبا ِلماا قاالا - ا َّ وا ُ  لاْي:ا جا ا؛ ِْلايَّ ْيـُر  ِإْبرا أايَُّ  ماا أاراايا هاذا ْع ااُه؛ ِْلايَُّ  تا اِهيُم واَلا ِفي ما
اِي ِ  َِّ اِلـُل  ،مااِيٍ  ِلُوُجوِي ال ـُ  اْلفا ُيـوِهُم أايَّ ـاباراَة وا ُمكا ـاَيا وا ـاما ِل ا َا ا اْلما لي ِل اْفِسـِ  هاـذا ـا أاراايا أانَّ ياـد  ِإيَّما وا

ِا  ـا اقْ  ،ِلذاِل ما ُيِميـُت، كا يِ ي وا ُ  ُهوا الَِّذي ُيحا أايَّ ى وا ـْوُن ِفـي قاْوِلـِ : تاـدا ِلْمـُت لاُكـْم ِمـْن ِإلاـٍ  ِبـِ  ِفْرلا }ماـا لا
ْيِري{ ِص: تا ِا ـاباراةا:  ،[38]اْلَا لاى هاِذِه اْلُمكا ا قاالا لاُ  ِإْبرااِهيُم لامَّا ايَّ ذا ِلها ـْمِ: وا ـْأِتي ِبالشَّ ا يا ـِإنَّ  َّ }فا

ْغِرِب{ ا ِمنا اْلما  ".[258َرة:]الن ِمنا اْلماْشِرِق فاْأِو ِبها
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كذا كييان يسييتطيا التل يييم عليين غوغيياء ال يياس  ييي الطلييإ األوله  هييل يسييتطيا ذلييك  ييي الطلييإ 
ــا ِمــنا ال يياني؟ مييا يسييتطيا  ولييسلك  ــْأِو ِبها ــْمِ: ِمــنا اْلماْشــِرِق فا ــْأِتي ِبالشَّ ا يا ــِإنَّ  َّ ــرااِهيُم فا ــالا ِإْب }قا

ـرا  فا ُنِهتا الَّـِذي كا ْغِرِب فا وُ اييإ  هوُ كيا ر هال يسيتطيا أن ُيعانيد هوابالي هميا  يي [258]النَـرة: {اْلما
 ع  م ل  سا. 

ُتِميـتُ " ِا ُتْحِيـي وا ـ ِلي ِمـْن أايَّ ماا تاـدَّ ا ُكْ تا كا ُف ِفـي  ،أاْي: ِإذا ـرَّ ِا تا ُيِميـُت ُهـوا الَّـِذي يا فاالَّـِذي ُيْحِيـي وا
اِت ِ  ْلِق ذاوا  ".اْلُوُجوِي ِفي  ا

 اته.ذر  
ْلِق ذا " تاسْ ر  ِفي  ا كااِت ِ ِخيِر كا اِتِ  وا را حا اِكِنِ  وا ـِإْن ُكْ ـتا  ،وا ـْوٍم ِمـنا اْلماْشـِرِق، فا ْمُ: تاْنُدو ُكـلَّ يا ِذِه الشَّ فاها

ْغـِرِب  ـا ِمـنا اْلما ُتِميُت فاْأِو ِبها لاْيتا ُتْحِيي وا ماا ايَّ ـِدُر  ،ِإلاَها كا َْ أايَّـُ  َلا يا ـُ ، وا َِطاالا اْي ِلـما لاْجـزاُه وا لامَّـا لا فا
لاى اْلُمكا  ٍُ  اباراةِ لا ـ لاْيـِ  اْلُحجَّ قااماـْت لا ـتاكالَُّم، وا اِم ُبِهتا أاْي: ُأْ ِرسا فاَلا يا َا ا اْلما ُ تاعاـالاى ،ِفي هاذا : قاـالا  َّ

} ــاِلِمينا ــْوما ال َّ ــِدي اْلَا ْه ُ َلا يا ــرة: } ا َّ ــا258]النَ ٍَ واَلا ُبْرهااَي ــ ــُتُهْم  ،[ أاْي: َلا ُيْلِهُمُهــْم ُحجَّ ــْل ُحجَّ با
ا ٍ  لِ يا ِديد .ِحضا لاُهْم لاذااب  شا ب  وا لاْيِهْم تاضا ِهْم، والا بِ   ْ دا را

: أانَّ ُلـُدولا ِإْبـرااِهي ـينا َِيِ  ْ ِط ِثيـر  ِمـنا اْلما ـُن ِممَّـا ذاكاـراُه كا ْع اـى أاْحسا ا اْلما لاـى هاـذا ا التَّْ ِزيـُل لا ــِن واهاـذا ما لا
اِم الثَّـاِيي ايْ  َا ِل ِإلاى اْلما اِم اْْلاوَّ َا ـال  اْلما ـاراَة ِتَا ـْن قاـْد ُيْطِلـُق ِلنا ِمـْ ُهْم ما ـحا ِمْ ـُ ، وا ِليـٍل ِإلاـى أاْوضا ِمـْن يا

 ٍَ ِييَّ  ".را
 روية.

ـاراَة " ـْن قاـْد ُيْطِلـُق ِلنا ِمْ ُهْم ما ـا قاـاُلوهُ  رييـٍوا ما لاـْي:ا كا ٍِ ِللثَّـاِيي ،وا ـ ما دَّ اْلُمَا ُكـوُن كا ُل يا ـاُم اْْلاوَّ َا ـِل اْلما  ،با
نا  ِ الحمد والم ٍ. يُ لااُه ُيْمُرو ماا ايَّ وُيناي ن ُبْطَلا َِّ الثَّاِيي، وا ِل وا  ِفي اْْلاوَّ

ُيْمـُرو  ْينا ِإْبرااِهيما وا اياْت با يُّ أانَّ هاِذِه اْلُم ااظاراةا كا دِ  قاْد ذاكارا السُّ ْعـدا ُ ـُروِج ِإْبـرااِهيما ِمـنا ال َّـارِ  يوا لاـْم  ،با وا
ِِ ِإَلَّ فِ  ُكِن اْجتاما ا ِباْلماِل ِا يا ْي اُهماا هاِذِه اْلُم ااظاراُة. ، اْلياْوِمي ذاِل ْو با را  فاجا

ْعماـرٍ  زَّاِق لاـْن ما ْنُد الرَّ واى لا را ْمـُرو  ،وا ْيـِد ْبـِن أاْسـلاما: أانَّ ال ُّ ُه طاعاـام   يلاـْن زا ـانا ِلْ ـدا ـانا ال َّـاُس  ،كا كا وا
ْغُدونا ِإلاْيِ  ِلْلِميراةِ  ف ،يا فدا ِلْلِميراةِ ٍِ ماْن دا ِإْبرااِهيُم ِفي ُجْملا فاوا ْي اُهماا هاِذِه اْلُم ااظاراةُ  ،وا لاـْم ُيْعـِ   ،فاكاانا با وا

ماا أاْلطاى ال َّاسا  لامَّا قاُربا ِمْن أاْهِلِ   ،ِإْبرااِهيما ِمنا الطَّعااِم كا ْيء  ِمنا الطَّعااِم، فا لاْي:ا ماعاُ  شا راجا وا ْل  ا با
ِثيٍب ِمنا التُّرااِب  ا لامادا ِإلاى كا لاْيِهمْ  ،ِمْ ُ  ِلْدلاْي ِ  فامالا ا قاِدْمُت لا قاالا: أاْشغاُل أاْهِلي لا ِ ي ِإذا لامَّا قاِدما  ،وا فا

اءا فااتَّكاأا فا ااما  جا الاُ  وا ضا ا ِرحا َنـا ،وا ـْيِن طاعااَمـا طايِ  ْتُهماا ماْييا ـدا جا ـارَُّة ِإلاـى اْلِعـْدلاْيِن فاوا اماِت اْمراأاُتُ  سا  ،فاَا
دا الَِّذي قاْد أاْصلاُحوهُ  ،ا طاعاامَ فاعاِملاْت  جا ظا ِإْبرااِهيُم وا لامَّا اْستاْيَا الا: أايَّى لاك ،فا هاذاا؟ قاالاْت: ِمنا الَِّذي  يفاَا

زاقاُهمُ  ،ِجَّْتا ِب ِ  ُ  ِرْزق  را فا أايَّ ُ  فاعارا لَّ - َّ جا  .-لازَّ وا
ُ ِإلاى ذالِ  باعاثا  َّ ْيُد ْبُن أاْسلاما: وا لاْي ِ ِا اْلمالِ قاالا زا ِ فاأاباى لا َِّ يمااِن ِبا نَّاِر مالاكاا ياْأُمُرُه ِباإلِْ لااُه  ،ِِ اْلجا َُمَّ يا

ــأاباى ٍا فا ـ ــأاباى ،الثَّاِييا ٍا فا ــُ  ُجُمـوِلي ،َُــمَّ الثَّاِلثاـ أاْجما ِا وا ــ ـْ  ُجُمولا ــالا: اْجما قا ْمــُرو  ،وا ــ ا ال َّ ما ــُ   يُ فاجا ْيشا جا
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ْقتا ُطُلوعِ  ُه وا ُجُ ويا ْم:ِ وا ـْمِ:  الشَّ ـْينا الشَّ ْوا لا ْيـُث لاـْم ياـرا ُعـوِ  ِبحا لاْيِهْم بااَبـا ِمـنا اْلنا ُ لا لا  َّ أاْرسا ، وا
لاْيِهمْ  ُ لا ا  َّ لَّطاها سا ـا ِفـي  تفاأاكال ،وا ة  ِمْ ها اِحـدا لاـْت وا يا ا ٍَ، وا ـ ْتُهْم ِل ااَمـا بااِييا كا تاـرا ُهْم وا ِيماـاءا ُلُحـوماُهْم وا

راِي اْلما  ْ خا ِِ فا ما ـُ  ِبـاْلمارااِزِب ِفـي ِل ا فاكاانا ياْضِرُب راْأسا ُ ِبها باُ   َّ ، لاذَّ ٍٍ ٍِ سا ا ْيِ  أاْرباعاِمائا را ْ خا ثاْت ِفي ما ماكا
ا ُ ِبها تَّى أاْهلاكاُ   َّ ِة حا  ".هاِذِه اْلُمدَّ

يير  ييي التييوار خ–أوييرب ال يياس كليييه   سييأل هللاوأحيي هم كليييه ميي   ييو أوييوى ضييرًبا لرأسييهه ن - مييا ُذ  
 العا يةه ونعوذ باهلل م  غ  ه.

 طالب: ...........
  سا التار خ ع د المررخي .

 طالب: ...........
  الم المررخي  بع هم هسكر م  الم الغاأ م ل ما ُذ  ر وإال...

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
 به؟ ماذا

 طالب: ...........
 اله الميرب: الطعام.

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 


