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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسـلم للـى يني ـا محمـد وللـى  لـ  

 يوم الدين. لىوصحن  والتابعين لهم بإحساٍن إ
َ  }: "قولـ  تعـالى: -رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر  َيـ ـَا َياوي ٍَ َوهي َأْو َكالَّـِي  َمـرَّ َلَلـى َقْرَيـ

ََ َلاٍم ُثمَّ َبَعَثُ  َقاَل َكْم َلني َلَلى ُلرُ  اَئ ُ مي ُ َبْعَد َمْوتيَها َفَأَماَتُ  َّللاَّ هي َّللاَّ َها َقاَل َأيَّى ُيْحييا َهِي ْثَت َقاَل وشي
َك َوَشَرابيَك َلْم َيَتَس َّ  ََ َلاٍم َفاْيُظْر إيَلى َطَعامي اَئ ْ  َواْيُظْر إيَلى َلنيْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبْل َلنيْثَت مي

ـا َتَنـ ُزَها ُثمَّ َيْكُسـوَها َلْحًمـا َفَلمَّ َظامي َكْيَف ُيْ شي ًَ ليل َّاسي َواْيُظْر إيَلى اْلعي َماريَك َوليَ ْجَعَلَك  َي يََّن َلـُ  َقـاَل حي
ير   َ َلَلى ُكل ي َشْاٍء َقدي  [.259]النقرة: {َأْلَلُم َأنَّ َّللاَّ

َم َقْوُلُ  َتَعاَلى: يَم فيا َرب ي ي } َتَقدَّ : َهْل  [258]النقرة: {َأَلْم َتَر إيَلى الَِّي  َحاجَّ إيْبراهي َوُهَو فيا ُقوَّةي َقْولي ي
يَم فيا َرب ي ي  ْثَل الَِّي  َحاجَّ إيْبَراهي ا َلَطَف َلَلْي ي بيَقْولي ي  ؛َرَأْيَت مي َِ ـَا } :َوليَه ٍَ َوهي َأْو َكالَِّي  َمرَّ َلَلـى َقْرَيـ

  َ َي َهاَياوي ا اْلَمار ي َمْن ُهَو، َفَرَوى اْبُن َأبيـا َحـاتيٍم، َلـْن [ 259]النقرة: {َلَلى ُلُروشي َِ اْيَتَلُفوا فيا َه
ََ ْبـني َكْعـٍ ،  َيـ ، َلـْن َياجي ََ اٍد، َلْن  َدَم ْبني َأبيا إيَياٍس، َلْن إيْسَرائييَل، َلْن َأبيا إيْسـَحا َصامي ْبني َروَّ لي

، َوَحَكـاُه اْبـُن  اليٍ ، َأيَّـ ُ َلْن َلليا ي ْبني َأبيا طَ  ـ ي ََ َيْفسي َيـ يـٍر َلـْن َياجي . َوَرَواُه اْبـُن َجري َقـاَل: ُهـَو ُلَزْيـر 
يٍر َواْبُن َأبيا َحـاتيٍم َلـني اْبـني َلنَّـاسٍ  ـد ي  ي  ،َوَقَتـاَدةَ  ،َواْلَحَسـني  ،َجري ا  ،َوالسُّ َِ َوُسـَلْيَماَن ْبـني ُبَرْيـَدَة، َوَهـ

 .ُهورُ اْلَقْوُل ُهَو اْلَمشْ 
ي ْبُن لنيد َيا ْبُن َحْلقيَيا :بن ُلمير َوَقاَل َوْهُ  ْبُن ُمَ ن يٍ  َوَلْنُد َّللاَّ  ".ُهَو َأْرمي

 تحت؟ أممفتوح عندك؟ الهمزة فوق 
 طال : فوَ.

 طال : تحت ل د .
 إرميا.

َيا ْبُن َحْلقيَياإي ُهَو "  ". ن مُ  تهم لن وه  بنن ال يُ ُمَحمَُّد ْبُن إسحاَ، لمَّ  :َقالَ  ،ْرمي
 . عمَّن ال َيتَِّهم يعني هو

ْضري م لن وه  بن مُ هي تَّ ن ال يَ لمَّ " ََلمُ  - ن  أي  قال: هو اْسُم اْلخي  ".-َلَلْي ي السَّ
ثني من ال أتهم، وهذه مشههورة عنهدهم، وعينهي  كثير في أساليب أهل العلم في أسانيدهم قولهم: حدَّ

ن ابههن إن اآلخههذين عههنهم، و كههرو نمهها    حتهه  العلمههاب معمههال هههذالب الههذن نيفههي عههنهم االتهههام مهه
وكثيهراا مها يلولهها: المهراف فهالن، وههذا مو هوف  ،إسحاق إ ا قال: من ال أتههم، فهالمراف فهالن الشهافعي
هها عنههد هيههره،  ،فهي أسههاليب أهههل العلهم، وهههو ينفههي اتههام نفسههه ال ينفههي اتههام هيههره، قههد يكهون متهما

إبهراهيم بهن أبهي يحيهي، وعامهة أههل العلهم يتهمونهه، فههو ال  شهيههفالشافعي إ ا قال: مهن ال أتَِّههم، 
 لكن هو متهٌم عند أهل العلم.  ،يتهمه هو
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ْن َأْهـلي " ْعُت ُسَلْيَماَن ْبَن ُمَحمٍَّد اْلَيَساري َّ اْلَجاري َّ مي َثَ ا َأبيا َقاَل: َسمي  اْلَجـاري َوَقاَل اْبُن َأبيا َحاتيٍم: َحدَّ
 ".ت سلمان يقولسمع :ف، قالطر ي اْبَن لم مُ 

ْن َأْهلي اْلَجاري "  نسبةا إل  العار العاِرن، أنت عندك كلهن العارن؟ "اْلَجاري َّ مي
 طال : ..............

ه ا هتهر بههذا الللههب، المل هوف أن الهذن يينَسهب إليههه  االنسهبة إله  العهار سهوابا كههان ملعهة أو  ه ا
  ارن تيزاف إليه ياب النسب.

 طال : ..............
 ما تعيب.فهو األصل، أما العاِر من أهل العاِر  هذا

 طال : ..............
 هللا أعلم. ،ا تهر بهذا الللب أو ملعة

 طال : ..............
 هذه عندنا معد نيِسب إل  هذه اللرية.

 طال : من أهل الجار؟
العهوار المعهرو ، العار مهن  ،وا تهر مه ،نعم احتمال قائم أنه منسوٍب إل  ر ٍل ليلِ ب بهذا الللب

 أو لهذه البلدة التي  كرها المعلق.  
ْن َأْهـلي " ْعُت ُسَلْيَماَن ْبَن ُمَحمٍَّد اْلَيَساري َّ اْلَجاري َّ مي َثَ ا َأبيا َقاَل: َسمي  اْلَجـاري َوَقاَل اْبُن َأبيا َحاتيٍم: َحدَّ

ْن َأْهلي الشَّ  :سمعت سلمان يقول :ف، قالطر ي اْبَن لم مُ   ".امي َيُقولُ إن َرُجًَل مي
 من مطرِ   هذا؟ 

 هو ابن عبد هللا بن الشهير؟ 
 طال : ..............

 . اهللا أعلم، ابن عمه ي ير االسم مطاملا 
 طال : ..............

فا   هو ابن عبد هللا ظاهر، لكن االسم ما ييطابق سليمان بن محمد اليسارن.   الكن مطرِ 
امي َيُقولُ إن َرُجًَل  :سمعت سلمان يقول :قال" ْن َأْهلي الشَّ ََ َلاٍم ُثمَّ َبَعَثُ   :مي اَئ ُ مي إينَّ الَِّي  َأَماَتُ  َّللاَّ

 ".اْسُمُ  حزقيل بن بورا
الحمد هلل رب العالمين، وصل  هللا وسلم وبارك عل  عبده ورسوله نبينا محمد وعل  آله وأصحامه 

  ،أ معين، أما معد
عل  هذه اآلية في أولها االسهم المهبهم، والمبهمها   -تعال  رحمه هللا-فكالم الم نِ ف أو المفسر 

هنِ ف فيهها مذلفها  تيبهين ههذه المبهمها ، وتكلَّهف  في اللهرآن كثيهرة، المبهمها  كثيهرة فهي اللهرآن، وصي
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المذلفهههون لههههذه الم هههنفا  إثبههها  مههها أثبتهههوه مالسهههانيد كثيهههٌر منهههها ال يثبهههت، ولهههي  فهههي األخبهههار 
 ا.ال حيحة إال الشيب اليسير  د  

وأما مها  يِكهر فهي المذلفها  مهن السههيلي لهه مذلهف، والسهيوفي لهه ألميفحمها  األقهران فهي ميبهمها  
 اللرآن( وهير  لك.

قد يلول قائل: لما ا ما  اب  هذه األ ياب مالسانيد صحيحة؟ ألن المسهلم ليسهت لهها حا هة ماسهة 
ها ولو لهم ييعهَر  ههذا المهبهم، لكهن إل  و وفها، فالسياق ييفَهم، واآلية المراف منها واضح، وييعَمل ب

من هذه المبهما  ال  احينما تكون معرفته مما يهم فالب العلم تعد فيه األسانيد الثابتة، لكن كثيرا 
 ييحتا  إليها، لو ما عرفنا المار هذا ينل نا  يب؟ ال.

نههه لههن عله  كههل حههال كهون المسههلم لههي  محا هٍة إليههها لههم تثبههت، ومها المسههلم محا ههٍة إليهه ثبههت  أل
 يضيال من فين هللا  يب.

ونههم النههاي فههي معرفهة هههذا المههبهم  حته  يثبتههوه ويههذكروه مالسهانيد صههحيحة وضههعيفة وموضههوعة 
نههم تكلمهوا إن وراب ههذا  حته  مها الهذيهدرن أن وإسرائيليا  هذا فمال النف  عند النهاي كلههم وفه 

 الفائدة؟ ماالكهف محثوا له عن اسم ولون،  أصحابعن الكلب كلب 
هِبق لك ن هذا مما فيِتن مه كثيٌر من الناي من محبة معرفة المعهول، ويظهن أن ههذا اكتشها  مها سي
 إليه.

ال نحتها  معهه إله   ،وعل  كل حال سوابا عرفنهاه أو لهم نعرفهه المل هوف مهن اآليهة ظهاهر وواضهح
ثنا م ه من هير أن تكلُّف، ما  ابنا مالسانيد صحيحة قِبلناه، وما  اب من اإلسرائيليا  أمررناه وحدَّ

مها عنهدنا أو يذيهده مها عنهدنا، فننفهي أو نيثبهت، ال نعزم بنفٍي أو إثبا  إال إ ا كان مما يتعهار  مه
ُثوا َلْن َب يا إيْسَرائييَل َواَل َحَرجَ »: -عليه ال الة والسالم–يلول النبي  فـإن »في روايهة البهزار  ،«َحد ي

 .«فيهم األلاجي 
ال، ما  ،حتا  إل  سنٍد صحيح مثل الشم  كما ييطَلب لألحكامفنحن نلرأ هذه األ ياب وال نلول: ن

 يضيرنا ثبت أو لم يثبت سوابا كان في المار أو الذن أماته هللا.
فالذن سيالتي قالوا عنه: أنه عيزير هذا عيزير قول مشهور، والثاني حزقيل بن بهورا أنهه الهذن أماتهه 

 هللا مائة عام.
 ه.أول من وقف علي ،واحد وقف عليه هفي

 طال : ..............
 هذا ابن عمه. ،هذا أقرب ل هو إ ،ابن يسار ي ير اليسارن 

 طال : ..............
 اليسارن، صوامه اليسارن.     ،ال ال
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ُد ْبُن َجْنٍر:" ْن ب ا إسـرائيل، َوَقاَل ُمَجاهي ـُ  َمـاَ   ُهَو َرُجل  مي ـٍد َأيَّ ْيـُر َواحي ََ ـينَ َوَذَكـَر   َوُهـَو اْبـُن َأْرَبعي
 ًَ  ".َفَنَعَثُ  َّللاَُّ  ،َسَ 

َُ َفاْلَمْشُهوُر َأيََّها َبْيُت اْلَمْقديسي " :بعد  لكفهذا سيالتي وإال   ما عندك؟ ،"َوَأمَّا اْلَقْرَي
 طال : بعدها.

 ن قيل، تلديم وتالخير.هو  اك عندنا معد هذا الكالم الذ
ُ  َماَ  َوُهَو اْبُن َأْرَبعي " ٍد َأيَّ ْيُر َواحي ََ ًَ َوَذَكَر  َِليكَ  ،يَن َسَ  ُ َوُهَو َك  ".َفَنَعَثُ  َّللاَّ

ه وبيِعه  لههذا السههن معهد مائههة سهنة، لههو  ،مها يمشهي، مهها  لههذا السههن ،ف عمههرهوههو ابهن أربعههين وقَّ
عمهره عشهرون، لمها ميِعه  أبهوه األب  -أربعهينحهال موتهه وههو ابهن - ان لهه ولهدا إت ورنا وقد قيل: 

ن ههذه ييعايها بهها ابهٌن أكبهر مهن أبيهه إلهال أو قهال اللرفبهي: ن  ولههذا يي ، والولد مائة وعشرو ن أربعو 
ن، وبيِع  يكهون و مسبعين سنة أو ثمانين، وأظن اللرفبي قال  ألنه  عل الر ل تيوفي وعمره خمس

سهوابا كهان ههذا أو  اك مها يهمنها،  ،ن إله  آخهرهو المولوف عمره حين الوفاة ثالثو ن، و له مائة وخمس
أبيهه، الحفيهد أكبهر أبهي ة أن االبن أكبر من أبيه، بل الحفيد أكبهر مهن المل وف أن المعاياة حاصل

 من  ده. 
ينَ " ًَ، َوَبَلَغ اْبُن اْب ي ي تيْسعي يَن َسَ  ْشري ًَ َولي اَئ ن ي مي َن الس ي َوَكاَن اْلَجدُّ َشابًّا َواْبُ ُ   ،َوَكاَن َلُ  اْبن  َفَنَلَغ مي

 ".َرمَ َبَلَغا اْلهني َكنييَراني َقْد َواْبُن اْب ي ي َشْيَخا
 عندك؟

 طال : ..............
 ما هو مو وف عندنا.

 طال : ..............
 نعم.

َعَراءي "  ".َوَأْيَشَدييا بي ي َبْعُض الشُّ
 كل هذا ما هو مو وف.

ــــــ ي  ــــــلي اْب ي ــــــْن َقْن ــــــابٍ  مي  واســــــَود  َرْأُس َش
 

ــــــــرُ   ــــــــَو َأْكَن ــــــــ ي َفُه ــــــــُن اْب ي ــــــــ ي اْب ــــــــْن َقْنلي  َومي
ـــــ  ـــــَرى َأيَّ ـــــاَي ـــــى َلَص ـــــُدبُّ َلَل ـــــْيًخا َي  ُ  َش

 
ــــــــــــَعرُ   ــــــــــــرَّْأُس َأْش ــــــــــــْوَداُء َوال ــــــــــــُ  َس  َوليْحَيُت

ْب يـــــــ ي َحْنــــــــل  َواَل َفْضـــــــُل ُقــــــــوَّةٍ    َوَمـــــــا الي
 

يُر َفَيْعُثـــــــــرُ   ـــــــــغي ــــــــا الصَّ  َيُقــــــــوُم َكَمـــــــــا َيْمشي
ــــــــــــ ي َأْرَبُعــــــــــــوَن َأَمرََّهــــــــــــا   َوُلُمـــــــــــُر اْب ي

 
  َُ يَن  ــــــعي ــــــاسي تيْس ــــــا ال َّ ــــــ ي في ْبــــــني اْب ي ــــــرُ َوالي  نَّ

َر َلَها َوَقْتـلي   ، َمرَّ َلَلْيَها َبْعَد َتْخريي ي ُبْخَتَ صَّ َُ َفاْلَمْشُهوُر َأيََّها َبْيُت اْلَمْقديسي ـَا َوَأمَّا اْلَقْرَي  َأْهليَهـا َوهي
ْن قولهم َ  َأْ  َلْيَس فييَها َأَحد ، مي َي  ".ايو  الدار تخو  يويً  :ياوي

 تهوى.
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ْن قولهم"  ".ى يو  الدار تخو  :مي
 خوابا وخوي ا.

 "تخوى يواًء ويويًّا.
ـَها{ َوَقْوُلُ : َ  ُسـُقوُفَها َوُجـْدَراُيَها َلَلـى َلَرَصـاتيَها، َفَوَ ـَ  [ 259]النقـرة: }َلَلى ُلُروشي َأْ : َسـاقيَط

َي َوَقـــاَل:  يَمــ َمـــاَرةي اْلَعظي ــًرا فييَمـــا  َل َأْمُرَهـــا إيَلْيـــ ي َبْعـــَد اْلعي ـــا َهـــُمَتَفك ي ـــى ُيْحيي ُ َبْعـــَد َمْوتيَهـــا{}َأيَّ هي َّللاَّ  ِي
 [".259]النقرة:

هل ، وال يسك   أحد، النلد أاستنعاد بلد من ألظم النلدان ُيسوى باألرض تسويَ كاملَ، ويهجره 
ُ َبْعَد َمْوتيَها{هِه كيف ُتعَمر؟ استنعاد  هي َّللاَّ  ؛فـأراه اييـَ العجينـَ ،[259]النقـرة: }َأيَّى ُيْحييا َهِي

 .-جلَّ ولَل -اء للى قدرة هللالئَل يستنعد ش
ُ َبْعَد َمْوتيَها{َوَقاَل: " هي َّللاَّ ةي َيَرابيَهـا  ؛[259]النقرة: }َأيَّى ُيْحييا َهِي ـدَّ ـْن ُدُثوريَهـا َوشي َوَذليَك ليَما َرَأى مي

َها َلني اْلَعْودي إيَلى َما َكاَيْت َلَلْي ي   .َوُبْعدي
ُ َتَعاَلى:  ََ َلـاٍم ُثـمَّ َبَعَثـ {}َفَأَماَتُ  َّللاَُّ َقاَل َّللاَّ اَئـ ـا ي  [259]النقـرة:  مي َقـاَل: َوَلُمـَر ي اْلَنْلـَدُة َبْعـَد ُمضي

ْن َمْوتي ي  ًَ مي يَن َسَ   ".َسْنعي
 يعني قبل معثه وإحيائه بثالثين سنة.

ْن َمْوتي ي " ًَ مي يَن َسَ  ا ي َسْنعي ُ وَها َوَتَراَجَعْت َبُ و إيسْ  ،َبْعَد ُمضي  -َفَلمَّا َبَعَثُ  َّللاَُّ  ،َرائييَل إيَلْيَهاَوَتَكاَمَل َساكي
ُ فيي ي َلْيَ ْي ي  -َلزَّ َوَجلَّ  ُل َشْاٍء َأْحَيا َّللاَّ ي فييـ ي َكْيـَف  ؛َبْعَد َمْوتي ي َكاَن َأوَّ َمـا إيَلـى ُصـْ هي َّللاَّ ليَيْ ُظـَر بيهي

ُ َلُ   يًّا َقاَل َّللاَّ َي اْلَمَلـكي َأ ْ -ُيْحييا َبَدَيُ ؟ َفَلمَّا اْسَتَقلَّ َسوي ـَط }َكـْم َلنيْثـَت َقـاَل َلنيْثـُت َيْوًمـا َأْو : - بيَواسي
َل ال ََّهاري  ،[259]النقرة: َبْعَض َيْوم{ ُ  َماَ  َأوَّ ـري  ،َوَذليَك َأيَّ ُ فيـا  يي َهـاٍر، َفَلمَّـا َرَأى  َّ الُثـمَّ َبَعَثـُ  َّللاَّ

ًَ َظنَّ َأيََّها َشْمُس َذليَك اْلَيوْ  ْمَس َباقيَي ََ َلـاٍم َفـاْيُظْر َفَقاَل:  ،ميالشَّ اَئـ }َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبـْل َلنيْثـَت مي
} ْ َك َوَشَرابيَك َلْم َيَتَس َّ ُ  َكاَن َمَع ُ  [259]النقرة: إيَلى َطَعامي  ".َوَذليَك: َأيَّ

 يعني: لم يتغير. 
ـير  " َ    َوتيـين  َوَلصي ُ  َكاَن َمَعُ  فييَما ُذكيَر لي ، اَل  ،َوَذليَك: َأيَّ ْ ـُ  َشـْاء  َفَوَجـَدُه َكَمـا َفَقـَدُه َلـْم َيَتَغيَّـْر مي

يُر اْسَتَحالَ   ".اْلَعصي
 يعني ال استحال ف ار خمراا، وال التين حمض.

َ ُ  َتَعفَّنَ  ،َواَل الت ييُن َحميَض َواَل َأْيَتن"  .َواَل اْلعي
َماريك{} ُ [ َأْ : َكْيَف ُيْحييي ي 259]النقرة: َواْيُظْر إيَلى حي  .َوَأْيَت َتْ ُظرُ  -َلزَّ َوَجلَّ - َّللاَّ

} ًَ ليل َّاسي  .َأْ : َدلييًَل َلَلى اْلَمَعادي  [259]النقرة: }َوليَ ْجَعَلَك  َي
ُزَها{ َظامي َكْيَف ُيْ شي  َأْ : َيْرَفُعَها َفَتْرَكُ  َبْعُضَها َلَلى َبْعٍض. [259]النقرة: }َواْيُظْر إيَلى اْلعي
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يثي َيافيهي ْبني َأبيا ُيَعْيمَوَقْد َرَوى اْلحَ  ْن َحدي ُم فيا ُمْسَتْدَركي ي مي يَل ْبني َأبيا َحكيـيمٍ  ،اكي َلـْن  ،َلْن إيْسَمالي
ََ ْبني َزْيدي ْبني َثابيتٍ  ي  ،َياريَج : َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َلَلْي ي َوَسلَّمَ -َلْن َأبيي ي ـُزَها{َقـَرَأ:  -َصلَّى َّللاَّ  }َكْيـَف ُي شي

ْسَ ادي َوَلْم ُيَخر يَجاهُ  ،[ بيالزَّا ي 259]النقرة: يُح اإْلي  .ُثمَّ َقاَل: َصحي
د   يَها َقاَلُ  ُمَجاهي ُرَها( َأْ : ُيْحيي  .َوُقريَئ: )ُيْ شي

 [.259]النقرة: }ُثمَّ َيْكُسوَها َلْحًما{
يً ا َوَيسَ  َماريهي َحْوَلُ  َيمي َظاُم حي َقْت لي ْيُرُه: َتَفرَّ ََ د ي ُّ َو ـَها  ،اًراَوَقاَل السُّ ـْن َبَياضي َا َتُلوُح مي َفَ َظَر إيَلْيَها َوهي

ـ ، ُثـمَّ َركَّ َي لَّـ ْن تيْلـَك اْلَمحي ٍه مي ْن ُكل ي َمْوضي يًحا َفَجَمَعْتَها مي ُ ري ـعي ي َحتَّـى  َ  ُكـل  َفَنَعَث َّللاَّ َلْظـٍم فيـا َمْوضي
َظاٍم اَل َلْحَم َلَلْيَهـا ْن لي َماًرا َقائيًما مي ُ َلْحًمـا َوَلَصـًناُثـمَّ َكَسـ ،َصاَر حي ْلـًدا، َوَبَعـَث  ،اَها َّللاَّ َوُلُروًقـا َوجي

ي  َمـاري َفَ َهـَ  بيـإيْذني َّللاَّ ُ َمَلًكا َفَ َفَخ فيا َمْ َخَر ي اْلحي ـَن اْلُعَزْيـري  ،-َلـزَّ َوَجـلَّ -َّللاَّ  ،َوَذليـَك ُكلُّـُ  بيَمـْرَأى مي
ا ُكلُُّ   َِ ْ َد َذليَك َلمَّا َتَنيََّن َلُ  َه {}َفعي ير  َ َلَلـى ُكـل ي َشـْاٍء َقـدي [ َأْ : َأَيـا 259]النقـرة: َقاَل َأْلَلـُم َأنَّ َّللاَّ

ا َِ  ".َوَقْد َرَأْيُتُ  َلَياًيا ،َلاليم  بيَه
 إ اوإن لم يَر مهن العالمها  مها رأى، لكهن  ،العلم مستلر عند كل مسلم ومذمن أن هللا عزيٌز حكيم

ل إله  معرفتهه ماألخبهار إله  أن ييعهَر  وييهرى ماألعيهان انتلل هذا العلم من عالم الغيب الذن تيوصِ  
 -عههزَّ و ههلَّ –لههي  الهبههر كالعيههان، وسههيالتي فههي اآليههة الالحلههة أن إبههراهيم لههم يشههك فههي قههدرة هللا ف

لكههن أراف أن يطمههكن أكثههر  ألن العلهم مالمشههاهدة أقههوى مههن  ،[260]النقــرة: }َكْيـَف ُتْحــاي اْلَمــْوَتى{
ـك ي »في ال حيح أنه قهال:  -عليه ال الة والسالم–ب عنه العلم مالسماع  ولذا  ا َيْحـُن َأَحـ ُّ بيالشَّ

َيمَ  ْن إيْبَراهي  -السهالمعليهه – هك مهن إبهراهيم  [260]النقـرة: }َكْيَف ُتْحاي اْلَمْوَتى{لكال ييَظن أن   «مي
نهه  محيه  ال ييسههاوره أف ،الشهههافة لهه فهي البعهه  علهه  مها سههيالتي، ولكههن فلهب الترقههي مههن الغيهب إ

 ترفف. 
 طال : ..............

 وال هي مكل النسخ، ما هي معندك أنت حت  األزهرية. ،كل األبيا  متكسرة ،كلها متكسرةنعم 
 طال : ..............

 مزيدة حت  أوالف الشيخ... 
 طال : ..............
 عبد هللا؟ االطبعة الطيبة فيها يا أم

 طال : ..............
 تي معك.الطبعة الطيبة ال

 طال : ..............
 ي راحت.األبيا  الت

 طال : ..............
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 ن قرأه الشيخ؟ونف  اللفظ الذ
 طال : يعم.

 عل  كل حال ليست مو وفة في  ميال النسخ. 
ا" َِ َِليكَ  ،َوَقْد َرَأْيُتُ  َلَياًيا ،َأْ : َأَيا َلاليم  بيَه َلَلى  (َقاْل اْلَلمْ ) َيُروَن:  َوَقَرأَ  ،َفَأَيا َأْلَلُم َأْهلي َزَماييا بي

ُ  َأْمر  ل  بالعلم.  َأيَّ
ْن َقاَل َبَلى َوَلكيْن ليَيْطَمئينَّ قول  تعالى:  يُم َرب ي َأريييا َكْيَف ُتْحاي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤمي }َوإيْذ َقاَل إيْبَراهي

ـَن الطَّْيـري َفُصـْرُهنَّ إي  ًَ مي ِْ َأْرَبَعـ ـْ ُهنَّ ُجـْزًءا ُثـمَّ اْدُلُهـنَّ َقْلنيا َقاَل َفُخ َلْيـَك ُثـمَّ اْجَعـْل َلَلـى ُكـل ي َجَنـٍل مي
َ َلزييز  َحكييم {  .[260]النقرة: َيْأتييَ َك َسْعًيا َواْلَلْم َأنَّ َّللاَّ

يَم  ـََلمُ -َذَكـُروا ليُسـَؤالي إيْبـَراهي ـا َقـاَل ليُ ْمــُرو  -َلَلْيــ ي السَّ ـُ  َلمَّ ْ َهــا: َأيَّ ــا : دَأْسـَناًبا، مي }َرب يـَا الَّـِي  ُيْحيي
يُت{ ْلـمي اْلَيقيـيني  [258]النقرة: َوُيمي ـْن لي ليَك إيَلـى َلـْيني اْلَيقيـبـَأَحـ َّ َأْن َيَتَرقَّـى مي ، َوَأْن َيـَرى َذليـَك َِ يني
ــنْ َدًة َفَقــاَل: ُمَشــاه ــاَل َبَلــى َوَلكي ْن َق ــا َكْيــَف ُتْحــاي اْلَمــْوَتى َقــاَل َأَوَلــْم ُتــْؤمي ــا{ }َرب ي َأرييي  ليَيْطَمــئينَّ َقْلني

 ".[260]النقرة:
: علههم اليلههين، فههء ا  ههابك معموعههة مههن الثلهها  وأخبههروك عههن  ههيب رأوه أولهههااليلههين لههه مراتههب 

وخبهرهم ييفيهد اليلههين  ألنهه يسههتحيل توافهذهم علهه  الكهذب صهار عنههدك علهم اليلههين، لكهن إ ا رأيتههه 
ين لههك، العسههل مو ههوف فههي السههوق أو معينيههك صههار عههين اليلههين، فههء ا أكلههت منههه حههق اليلههين يلهه

السههوق ورأيتهه معينههك صههار عهين اليلههين، فههء ا  لهه السهمن أخبههرك الثلهها  علهم اليلههين، فههء ا  هبهت إ
  لعلت منه صار حق اليلين.  

َثَ ا َأْحَمُد ْبُن َصاليٍح، " : َحدَّ َي هي اْيَي ْ َد َهِي يُث الَِّي  َرَواُه اْلُنَخاري ُّ لي َثَ ا اْبُن َوْهـٍ ، قال:َفَأمَّا اْلَحدي  َحدَّ
يٍد، َلْن َأبيا ُهَرْيَرةَ  قال: ََ َوَسعي َهاٍب، َلْن َأبيا َسَلَم ُ َلْ  ُ - َأْيَنَرييا ُيوُيُس، َلني اْبني شي َا َّللاَّ  -َرضي

ي  ُ َلَلْيــ ي َوَسـلَّمَ -َقـاَل: َقـاَل َرُســوُل َّللاَّ ــْن إيْبـَراهي » :-َصـلَّى َّللاَّ ـك ي مي }َرب ي  يَم، إيْذ َقــاَل:َيْحـُن َأَحــ ُّ بيالشَّ
ْن َقاَل َبَلى َوَلكيْن ليَيْطَمئينَّ َقْلنيا{ ا َرَواُه  ،«[260]النقرة: َأريييا َكْيَف ُتْحاي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤمي َِ َوَك

ََ ْبني َيْحَيى  ".ُمْسليم ، َلْن َحْرَمَل
ََ ْبني َيْحَيى"  عيبي.التُّ " َلْن َحْرَمَل
ـََلفٍ ،  بي ي َلني اْبني َوْهٍ  " ْ ـَدُه، بيـََل يي ْلـَم لي ك ي َما َقْد َيْفَهُمـُ  َمـْن اَل لي َوَقـْد  ،َفَلْيَس اْلُمَراُد َهاُهَ ا بيالشَّ

، َأَحُدَها ٍَ َب يثي بيَأْجوي ا اْلَحدي َِ يَ  َلْن َه  ".ُأجي
 طال : ذكر حاشيَ.
 نحن ما عندنا  يب.

 طال : ..............
َيمَ َيْحُن َأَح ُّ »تمام الحدي   ْن إيْبـَراهي ك ي مي يٍد،  ،بيالشَّ ُ ُلوًطـا، َلَقـْد َكـاَن َيـْأوي  إيَلـى ُرْكـٍن َشـدي َوَيـْرَحُم َّللاَّ

اَ  الي ـْجني َمـا َلنيـَث ُيوُسـُف، أَلََجْنـُت الـدَّ الحهدي  فهي صهحيح البههارن ومسههلم  ،«َوَلـْو َلنيْثـُت فيـا الس ي
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ا كلها من ماب تواضال النبهي   ،ههو فهوق ههذالبفوهضهمه لحلهه، وإال  -عليهه ال هالة والسهالم–أيضا
كونههه يتواضههال مههن أ ههل أال يتطههاول أحههٌد علهه  األنبيههاب والرسههل، فههء ا نسههبه إلهه  نفسههه مههن مههاب 

ا، ومها لهم يو هد فهي األصهل فهال ييو هد فهي الفهرع، يعنهي  ،التواضال مال أنه ال يلزم أن يكهون مو هوفا
ِ ههد منههه  ههك، فههنحن أحههق مههه منههه، لكههن إبههراهيم لهه عليههه ال ههالة –م يشههك، حمحمههٌد إبههراهيم لههو وي

يدٍ » ،كذلك -والسالم ُ ُلوًطـا، َلَقـْد َكـاَن َيـْأوي  إيَلـى ُرْكـٍن َشـدي }َأْو  وي  كهان لهوي يلهول:  ،«َوَيـْرَحُم َّللاَّ
يٍد{ ركهٍن  له ركٍن  ديد يعني من عشيرته وقومه ين رونه، ولكنه يهالون إ [80]هود: إيَلى ُرْكٍن َشدي

يدٍ » ،- لَّ وعال–وهو هللا  ، ديد ُ ُلوًطا، َلَقْد َكاَن َيـْأوي  إيَلـى ُرْكـٍن َشـدي  هلَّ –وههو هللا  ،«َوَيْرَحُم َّللاَّ
 ومرافه مالنفي من قومه وعشيرته الذين ين رونه ويلفون معه. ،-وعال

ْجني َما َلنيَث ُيوُسفُ » اَ » سبال سنوا « َوَلْو َلنيْثُت فيا الس ي الي ل الهداعي مهن ههو؟ الرسهو  «أَلََجْنُت الدَّ
الههذن  ههابه، رسههول الملههك الههذن  ههابه يطلبههه ليهههر  مههن السههعن، لههو قيههل لشههه  مهمهها كانههت 

 ،-عليهه السهالم–لبهافر، لكهن يوسهف أراف البهرابة التامهة ممها نيِسهب إليهه  ،اخر  من السعن :منزلته
ْه إيَلى َرب يَك َفاْسَأْلُ  َما َباُل ال  يْسـَوةي{قال:  اَ أَلََجْنـتُ » [50]يوسـف: }َقاَل اْرجي الي لهر هت فون  « الـدَّ

ْه إيَلى َرب يَك{أن أقول:   .[50]يوسف: }اْرجي
 طال : يقرأ الحاشيَ.
 نعم اقرأ الحا ية. 

مسالدة من مؤسسَ الملك فيصل الخيريَ فا  بجميه ال سخ، ووقه فا يسخٍَ  وقه ه ا بياض  "
 ٍَ َب يثي بيَأْجوي ا اْلَحدي َِ يَ  َلْن َه  :هِا الموضه، َوَقْد ُأجي

لليــ  - وال إبــراهيم -صــلى هللا لليــ  وســلم-َها: قــول إســماليل المزيــا: لــم يشــك ال نــا َأَحــدُ 
 يجينهما إلى ما سأاله.  فا أن هللا سنحاي  قادر للى إحياء الموتى، وإيما بدأ لجاهلٍ  -السَلم

َيمَ »وقال الخطابا فا قول :  ْن إيْبَراهي ك ي مي يفسـ  وال  لـيس التـراف بالشـك للـى :«َيْحُن َأَح ُّ بيالشَّ
يقول: إذا لم أشك فا قدرة هللا للى إحيـاء المـوتى،  ،للى إبراهيم، ولكن في  يفا الشك ل هما

 .والهضم من ال فس ،فإبراهيم أولى بأال يشك، قال ذلك للى سنيل التواضه
اَ »وكــِلك قولــ :   الي ــُت الــدَّ ــَث ُيوُســُف، أَلََجْن ــا َلني ــْجني َم ــا الس ي ــُت في ــْو َلنيْث لــَلم بــأن وفيــ  اإل ،«َل

أليـ   ؛نـل زيـادة العلـم بالعيـانلكـن مـن قي و عرض من جهَ الشـك، المسألَ من جهَ إبراهيم لم تُ 
 -صـلى هللا لليـ  وسـلم-يفيـد مـن المعرفـَ والطمأيي ـَ مـا ال يفيـد االسـتدالل، وقيـل: قـال هـِا 

 .ا إلبراهيما وتقديمً تواضعً 
 :  بالجاي تي ألي  كُ  ؛تصرف ال اسخهِا من  أن وأظن« أو لم تؤمن قال: بلى قد  م ت»قول : 
 فا األصل. بياض  

الـِ  هـو مختصـر تفسـير ابـن ( العمـدة)قال الشيخ أحمـد شـاكر ل ـد هـِا الموضـه مـن كتابـ  
ليكتــ   ؛لعــل الحــافن ابـن كثيــر تركــ و فـا المخطوطــَ األزهريــَ والمطنولـَ،  ه ــا بيــاض  : كثيـر
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أفاض الحافن ابـن حجـر فـا الفـتح فـا ذكـر وقد  ،اا أو يسيايً األقوال فا ذلك، ثم لم يفعل سهوً 
للـى يفـا الشـك،  أقوال العلماء فا ذلك. وأجود ذلك ل د  قول ابن لطيـَ: إن الحـديث من ـا  

وهو التو   بين األمرين من -وأما الشك المصطلح  ،والمراد بالشك في : الخواطر التا ال تثنت
ا؛ أليـ  ينعـد وقولـ  ممـن رسـخ لـن الخليـل قطًعـ فهـو م فـا   -َير مزيَ ألحدهما للـى اييـر

 اإليمان فا قلن ، فكيف بمن بلغ رتنَ ال نوة؟! 
ول، ؤ مقـرر ل ـد السـائل والمسـ موجودٍ  ا فإن السؤال لما وقه بـ)كيف( دل للى حال شاءٍ وأيًض 

 ،كما تقول: كيف للم فـَلن فــ)كيف( فـا اييـَ سـؤال لـن هيئـَ اإلحيـاء ال لـن يفـس اإلحيـاء
 مقرر. فإي  ثابت  

ا إلـى ًقـَيره: مع اه: إذا لم يشك يحـن، فـإبراهيم أولـى أال يشـك، أ : لـو كـان الشـك متطر  وقال
وإيمـا قـال ذلـك  ،األينياء؛ لك ت أيا أح  ب  م  ، وقد للمتم أيا لم أشك فاللموا أيـ  لـم يشـك

     ."تواضعا م  
عليهها اإلنسهان،  تفسيره الشك مهالهوافر واألوههام ومها يتهرفف فهي الهنف  مهن حهديثها التهي ال يذاخهذ

وملاصههد أو مراتههب الل ههد التههي  كروههها الههها   والهههافر وحههدي  الههنف  والَهههم، ثههم العههزم هههذه 
ر معضها ببعض في معض المواضال للحا ة إل  هذا التف يل.  ييفسَّ

الظن قد ييعبَّر مه عهن الهوهم فييهذم، وقهد ييعبَّهر مهه عهن اليلهين أو مها يلهرب مهن اليلهين فيعهب العمهل 
إثههم، فيههب والهبعض الثههاني مههن الظهن؟ لههي  مههءثم،  ههههو الغالهب  ولههذا تعههدون أن معضه وهههذا ،مهه

وإفههافة خبههر الواحههد الظههن هههل معنهه  هههذا أنههه ال ييعَمههل مههه؟ يعههب العمههل مههه،  ،معههرو  الههدالال 
يثي »في سياق الذم  يالتيوالظن في موافن  ُب اْلَحدي َِ  . «الظَّنَّ َأْك

 طال : ..............
يثي  الظَّنَّ »لكن  ُب اْلَحدي َِ يكون آفم في أسفل الدر ا  بهذا المعنه ، ولكهن الم هطلح عليهه أن « َأْك

 الظن مرتبة فوق الشك، االحتمال الرا ح ييلابله الوهم أو االحتمال المر وح والشك بينهما. 
ـَن الطَّْيـري َفُصـْرُهنَّ إيَلْيـَك{َوَقْوُلُ : " ًَ مي ِْ َأْرَبَعـ هي ا [260]النقـرة: }َقاَل َفُخـ ـُروَن فيـا َهـِي ْيَتَلـَف اْلُمَفس ي

ي يَهـا، إيْذ َلـْو َكـاَن فيـا َذليـَك ُمهـم   َا؟ َوإيْن َكاَن اَل َطائيَل َتْحـَت َتْعيي َي َما هي َلـَ ََّّ َلَلْيـ ي اْلُقـْر ُن،  اأْلَْرَبَع
، َوالطَّاو  َُ َا اْلُغْرُيو ُ  َقاَل: هي يكُ وُ َفُرويَ  َلني اْبني َلنَّاٍس َأيَّ َُ ُس، َوالد ي  ".، َواْلَحَماَم

وهذا مما  كرناه ساملاا فهي عهدم الحا هة إله  تعيهين المهبهم فهي الغالهب  ولهذا لهم يهالِ  تعيينهه مسهنٍد 
وال تفهري األمهة  ،صحيح، وما ييحتا  إليه  اب تعيينه مالسانيد يثبهت بهها  ألنهها تكهون مهن فيهن هللا

 ماألسانيد الثابتة. -عليه ال الة والسالم–مشيٍب من فينها، بل نللوه عن نبيهم 
َُ "أما ما ال ييحتا  إليه  يُك، َواْلَحَماَم ، َوالطَّاوُوُس، َوالد ي َُ  لو ما عرفتهن ينل ك  يب؟  "اْلُغْرُيو

َِ َوزًّا، َوَرْأال " ُ  َأَي  ا، وطاووًسا.وديكً  -وهو فرخ ال عام-َوَلْ ُ  َأْيًضا: َأيَّ
 ًَ ََُراًباا، وطاوو ، وديكً وقال مجاهد ولكرمَ: كايت حمام  .ًسا، َو
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ــك{َوَقْوُلــُ :  ْعُهــنَّ  [260]النقــرة: }َفُصــْرُهنَّ إيَلْي ــُن  ،َأْ : َقط ي يُد ْب َُ، َوَســعي ــ ْكريَم ــاٍس، َولي ــُن َلنَّ ــُ  اْب َقاَل
يْ  ُجَنْيٍر، َوَأُبو ََ ، َو د ي ُّ ، َوَوْهُ  ْبُن ُمَ ن يٍ ، َواْلَحَسُن، َوالسُّ َؤلياُّ  ُرُهْم.َماليٍك، َوَأُبو اأْلَْسَودي الدُّ

، َلني اْبني َلنَّاٍس:  ، ُثمَّ 260]النقرة: }َفُصْرُهنَّ إيَلْيك{َوَقاَل اْلَعْوفياُّ ، َفَلمَّا َأْوَثَقُهنَّ َذَبَحُهنَّ [ َأْوثيْقُهنَّ
َبَحهُ  َِ َن الطَّْيري َف ٍَ مي ُ  َلَمَد إيَلى َأْرَبَع َكُروا َأيَّ َِ ْ ُهنَّ ُجْزًء، َف ، ُثمَّ َقطََّعُهنَّ َوَيَتَف َجَعَل َلَلى ُكل ي َجَنٍل مي نَّ

، َوَمـزََّقُهنَّ  يَشـُهنَّ ــْ ُهنَّ  ،ري ََ بعضـهن فـا بـنعض، ُثــمَّ َجـزََّأُهنَّ َأْجـَزاًء، َوَجَعـَل َلَلـى ُكـل ي َجَنـٍل مي َوَيَلـ
َُ َأْجُنلٍ اُجْزءً  َ   ،، قييَل: َأْرَبَع  .َوقييَل: َسْنَع

َِ ُرُؤوَسُهنَّ بييَ  ُ َقاَل اْبُن َلنَّاٍس: َوَأَي ، ُثمَّ َأَمَرُه َّللاَّ هي ، َفـَدَلاُهنَّ َكَمـا َأَمـَرُه  -َلزَّ َوَجلَّ -دي َأْن َيْدُلَوُهنَّ
 ُ مي، َواللَّْحـمي إيَلـى اللَّْحـمي،  ،-َلزَّ َوَجلَّ -َّللاَّ مي إيَلـى الـدَّ ، َوالدَّ يُر إيَلى الر ييشي َفَجَعَل َيْ ُظُر إيَلى الر ييشي َيطي

ْن ُكل ي  ـيَن َواأْلَْجَزاءي مي ، َوَأَتْيَ ـُ  َيْمشي َدتيـ ي ُل َبْعُضَها إيَلى َبْعٍض، َحتَّى َقاَم ُكلُّ َطائيٍر َلَلـى حي َطائيٍر َيتَّصي
َِ َرْأَسـُ  الَّـِي  فيـا َيـدي  ؛َسْعًيا ـاُء ليَيْأُيـ َي الَّتيا َسَأَلَها، َوَجَعَل ُكـلُّ َطـائيٍر َيجي ْؤَي  ليَيُكوَن َأْبَلَغ َلُ  فيا الرُّ

يم ََلمُ - إيْبَراهي َي  ،-َلَلْي ي السَّ َم إيَلْي ي َرْأَسُ  َتْرَكُ  َمَه َبقييَّ ْيَر َرْأسي ي َيْأَباُه، َفإيَذا َقدَّ ََ َم َلُ    جسدهَفإيَذا َقدَّ
تي ي  ي َوُقوَّ  ".بيَحْولي َّللاَّ

 وال فرق. ،"ُجثت "عندنا 
 طال : مه بقيَ جثت ؟

َي "  احد.فرق العسد والعثة و  هما في جثت "َمَه َبقييَّ
ا َقاَل: " َِ َ َلزييز  َحكييم {َوليَه ْ ُ   [260]النقرة: }َواْلَلْم َأنَّ َّللاَّ ، َواَل َيْمَت يُه مي َأْ : َلزييز  اَل َيْغليُنُ  َشْاء 

، َوَما َشاَء َكاَن بيََل ُمَماييهٍ  ُر ليُكل ي َشْاٍء، َحكييم  فيا َأْقَوالي ي وَ  ؛َشْاء  يُم اْلَقاهي ُ  اْلَعظي َأْفَعالي ي َوَشْرلي ي أليَيَّ
.  َوَقْدريهي

 : : َأْيَنَرَيا َمْعَمر، َلْن َأيُّوَب فيا َقْولي ي َي زَّا ـْن ليَيْطَمـئينَّ َقْلنيـا{َقاَل َلْنُد الرَّ [ َقـاَل: 260]النقـرة: }َوَلكي
ْ هَ  ْ دي  مي َ  َأْرَجى لي  ا".َقاَل اْبُن َلنَّاٍس: َما فيا اْلُقْر ني  َي

 من شاء، ل ديا وال يمت ه م   شاء. طال : قال: وال يمت ه
 وال يمتنال من  يب؟ :منه، عندك

 يعم. ،طال : من شاء
 وال يمتنال من  يب. ،منه  يب، المعن  مافل

ـُد ْبـُن اْلُمَث َّـى،" َث يا ُمَحمَّ يٍر: َحـدَّ ـُد ْبـُن َجْعَفـٍر،  قـال: َوَقاَل اْبُن َجري َثَ ا ُمَحمَّ َُ، قـال: َحـدَّ َثَ ا ُشـْعَن َحـدَّ
ي ْبـُن َلنَّـاسٍ َسمي  يدي ْبـني اْلُمَسـيَّ ي َقـاَل: اتََّعـَد َلْنـُد َّللاَّ ُث، َلْن َرُجٍل، َلـْن َسـعي  ،ْعُت َزْيَد ْبَن َللياٍ  ُيَحد ي

َعا و ْبني اْلَعاصي َأْن َيْجَتمي ي ْبُن َلْمري  ".َوَلْنُد َّللاَّ
 تواعدوا. ،اتفلوا عل  موعٍد معين"اتَّعَد" 

َ  يَقاَل: َوَيْحُن شَ "  ."َن
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  ببة.
"  َ  ".َقاَل: َوَيْحُن َشَنَن

 ونحن  ببٌة متلاربون. :في الحدي  ال حيح في مسلم
ي َأْرَجى" َتابي َّللاَّ ٍَ فيا كي : َأ ُّ  َي ني ي ي ْبُن لمرو:  ل دك َفَقاَل َأَحُدُهَما ليَصاحي ؟ َفَقاَل َلْنُد َّللاَّ َي هي اأْلُمَّ ليَهِي

َ  الَّ  َياُقل }قول هللا تعالى:  َنادي َ َيْغفيـُر لي ي إينَّ َّللاَّ َي َّللاَّ ـْن َرْحَمـ ْم اَل َتْقَ ُطـوا مي هي يَن َأْسَرُفوا َلَلى َأْيُفسي ِي
يًعا{  ُيوَب َجمي ُِّ :ال ََ ]الزَُّمري َأْرَجـى  فأيا أقـول: ،هِاا إيْن ُكْ َت َتُقوُل: َلنَّاٍس: َأمَفَقاَل اْبُن  ،[53اْيَي

َي َقـْوُل إيْبــرَ  ــ هي اأْلُمَّ ْ َهـا ليَهـِي يَم: مي ــْن اهي ْن َقــاَل َبَلـى َوَلكي ـا َكْيـَف ُتْحــاي اْلَمـْوَتى َقــاَل َأَوَلـْم ُتـْؤمي }َرب ي َأرييي
 ".[260]النقرة: ليَيْطَمئينَّ َقْلنيا{

ــا َكْيـَف ُتْحــاي اْلَمـْوَتى{عنهده يعنهي إ ا كههان بههذا األسههلوب  وال أثَّههر  لهك فههي  ،[260]النقــرة: }َأرييي
وهو خليله، فما  الن مهن فونهه أن ييهافهب هللا مالسهاليب قهد ال تليهق  ،- لَّ وعال–مكانته عند هللا 

 مه؟ ويعفو هللا عنه.
 طال : ..............

وهههو  -عليهه السهالم–الهطهاب المتضهمن ههذا الكهالم يعنهي ههو محتمهل الشهك، لكهن منزلهة إبهراهيم 
ر منه مثل ههذا، ترفعه عن هذه المنزلة، فييهش  من معض الناي أن ي د - لَّ وعال–خليل هللا 

 .-عليه السالم -فييعفا عنه كما عيفي عنه وأيزيل الشك عن إبراهيم
ََ{يلول: أر   آيٍة في كتهاب هللا:  -رحمه هللا-الشافعي ٍَ  [11]النلد: }َفَل اْقَتَحَم اْلَعَقَن *  }َفكُّ َرَقَن

} ٍَ ية عن الشافعي؟ هذه العلبة كيف كانت أر   آ ،[14-13]النلد: َأْو إيْطَعام  فيا َيْومٍ ذي  َمْسَغَن
ر ألصيب الناي بيالي وقنوي، لكنها تيرق  مالن  يب؟ تيلتحم مالموٍر يسهيرة  ،الكذوف التي لو لم تيفسَّ

ٍَ  ،وهلل الحمههد  ،وهههذا يههدل علهه  فضههل إفعههام الطعههام ،[14-13]النلــد: َأْو إيْطَعــام {*  }َفــكُّ َرَقَنــ
ُموَن الطََّعامَ و اب  فيه ن وص كثيرة   حهللا المستعان. ،[8]اإليسان: َلَلى ُحن ي ي{ }َوُيْطعي

 طال : ..............
بهههذا األسههلوب مغههض النظههر عههن  ههك أو مهها  ههك،  - ههلَّ وعههال–مهها ييفَهههم، الههذن خافههب هللا  ،ال

 والمعزوم مه الملطوع مه أنه لم يشك.
 طال : ..............

ْن َقـاَل َبَلـى{}َأَوَلْم ُتـؤْ  -عليه السالم–من أ ل ظهور برابة إبراهيم  السهذال  لهي  ،[260]النقـرة: مي
ه مرحلههة االفمكنههان  ههيب هيهر مرحلههة اليلههين الههذن فههي  ،مههن  ههك منههي، ولكههن ليطمهكن قلبههي انامعا
 النف .

،قال: َأبيا، أينريا َوَقاَل اْبُن َأبيا َحاتيٍم: " ي ْبُن َصاليٍح َكاتيُ  اللَّْيثي َثَ ا َلْنُد َّللاَّ َث يا ا قـال: َحدَّ ْبـُن َحـدَّ
 ََ ث اَأبيا َسَلَم را ، قال: حدَّ  ".ْبني المْ َكدي

 عن محمد بن المنكدر.
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 طال : ..............
ر" ََ َلْن ُمَحمَّدي ْبني المْ َكدي َث يا اْبُن َأبيا َسَلَم  ".َحدَّ
ي ْبُن َلنَّاسٍ " ُ  َقاَل: اْلَتَقى َلْنُد َّللاَّ ر َأيَّ  ".َلْن ُمَحمَّدي ْبني المْ َكدي

 وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الما شون. ،سلمة هذا ال واب ابن أبي سلمةوابن أبي 
ي ْبُن َلنَّاسٍ " و  ،َقاَل: اْلَتَقى َلْنُد َّللاَّ ْبـني َلْمـري ، َفَقـاَل اْبـُن َلنَّـاٍس الي و ْبني اْلَعاصي ي ْبُن َلْمري َوَلْنُد َّللاَّ

ْ ـَدكَ  ٍَ فيا اْلُقْر ني َأْرَجى لي : َأ ُّ  َي ي ْبني اْلَعاصي ي ْبـُن َلْمـٍرو: َقـْوُل َّللاَّ : -لـز وجـل-؟ َفَقـاَل َلْنـُد َّللاَّ
ْم اَل َتْقَ ُطوا َياُقل } هي يَن َأْسَرُفوا َلَلى َأْيُفسي َ  الَِّي َنادي : {لي َمـري ََ ]الزُّ  َل اْبـُن َلنَّـاٍس: َلكيـنَفَقـا [53اْيَي

ي  ْن }َوإيْذ َقاَل إيْبرَ : -لزَّ وجلَّ - َأَيا َأُقوُل: َقْوُل َّللاَّ ـا َكْيـَف ُتْحـاي اْلَمـْوَتى َقـاَل َأَوَلـْم ُتـْؤمي يُم َرب ي َأرييي اهي
يَم َقْوَلـُ : 260]النقرة: َقاَل َبَلى{ ْن إيْبـَراهي َا مي ا ليَمـا َيْعَتـريُض فيـا ال ُُّفـوسي  }َبَلـى{[ َفَرضي َِ  ،َقـاَل: َفَهـ

ْيَطاُن.  َوُيَوْسويُس بي ي الشَّ
ُم فيا ا ا َرَواُه اْلَحاكي َِ ي ُمَحمَّدي ْبني َيْعُقوَب ْبني اأْلَْيَرميَوَهَك ، َلْن َأبيا َلْندي َّللاَّ  ".ْلُمْسَتْدَركي

 مههههههههههههههههههههههها عنههههههههههههههههههههههد ابهههههههههههههههههههههههنولكههههههههههههههههههههههن قلَّ 
 

 األخهههههههههههههههههههههههرم منهههههههههههههههههههههههه قهههههههههههههههههههههههد فاتهمهههههههههههههههههههههههها 
، َلْن َلْندي اْلَعزييزي ْبني َأبيـ"  ، َلْن بيْشري ْبني ُلَمَر الزَّْهَراييا ي ْعدي  ي ي السَّ يَم ْبني َلْندي َّللاَّ ََ، َلْن إيْبَراهي ا َسـَلَم

ْثَل ُ  ، مي هي ، َوَلْم ُيَخر يَجاهُ  ،بيإيْسَ ادي ْسَ ادي يُح اإْلي  ".ُثمَّ َقاَل: َصحي
 طال : ..............
 عبد هللا؟ اأين يلال االنلطاع يا أم

 
 
 
 

  
 


