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 بسم هللا الرمحن الرحيم
لدرس يف السية النبوية ألقاه الشيخ عرفات  ًل اث األنبياء أن يقدم لكم تسجييسر موقع مي 
 نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن ينفع به اجلميع. –حفظه هللا تعاىل  –حملمدي بن حسن ا

 سادسالالدرس  
إال هللا وحده ال شريك له  إلهشهد أن ال أاحلمد هلل والصلة والسلم على رسول هللا و 

 بعد:أما  – وسلم له وصحبهآصلى هللا عليه وعلى  -عبده ورسوله  ادً شهد أن حممأو 
مور وشر األ -صلى هللا عليه وسلم  -ي حممد هدي ، خي اهلدم هللالصدق احلديث كأن إف

 ما بعد:أعة ضللة وكل ضللة يف النار مث حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بد
حاااول تااا وي   -علياااه الصااالة والسااالم  -تكلمناااا يف الااادرس اياضااا  فيماااا  ااا  ساااية النااا  

 -عليااه الصاالة والساالم  -ن الناا  أذكاار  و  ،الكاالم حااول بناااء الكعبااة مث تطرقنااا إىل ،خدجيااة
وثلثا  سانة هلا ا  اًسامخ -عليه الصلة والسالم  -كان عمره و قد شارك قومه يف بناء الكعبة 

و حيمااال حصااال لاااه وهااا -علياااه الصااالة والسااالم  -ناااه أو حينماااا ذكااار  ذلاااك ذكااار  كااا لك أ
كماا   ياا باا الكعباة ماع عماه نهأنه كان غلما ويف بعض الرواايت أاحلجارة يف بعض الرواايت 
زاره علاى عاتقاه إحينما جعال  -عليه الصلة والسلم  -غم  عليه أ  جاء من حديث العباس 

صالى هللا علياه  -نيا  الكعباة ذهاس رساول هللا من احلجارة هل ا جاء يف الصحيح  قال ياا ب  
زارك علاى إجعال ا -علياه الصالة والسالم  -ينقل احلجاارة فقاال العبااس لرساول هللا  -وسلم 

محاا  رض وط  األ فلمااا فعاال خاار إىل -عليااه الصاالة والساالم  -عاتقااك ماان احلجااارة ففعاال 
زاري إالسااماء وهااو يقااول  إىل -عليااه الصاالة والساالم  -عيناااه إىل السااماء يعااع ارتفااع بصااره 

علياااه الصااالة  -اي حمماااد مخااار عورتاااك ف مااار  زاره يف خاااارل الصاااحي   ااه منااااا  إفشاااد علياااه 
  .عورته وغطاها -سلم وال

تباااارك  - ن هللاحااياااث تااادل االلاااة واضاااحة وقطعياااة أجانباااه كماااي مااان األ هااا ا احلاااديث وإىل
يت معنا من كال أقبل النبوة وبعدها كما سي -عليه الصلة والسلم  -قد عصم نبيه  -ىل اوتع

 كاااان  وال واثنيعباااد األ -علياااه الصااالة والسااالم  -و عقيدتاااه بساااوء فماااا كاااان أماااا قااا  قلباااه 
الاة تككاد معناا ها ا وها ه األ يتأوسي ،ك ابهللصنام وال كان حيلف هبا وال كان يشر يتمس  ابأل

فيقااول لااه مخاار عورتااك اي حممااد  ا  يساا ه وينااااي منااا -ىل اساابحانه وتعاا -ذلااك فهااا هااو ربااه 
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ا ن يكون نبيً أقبل  -عليه الصلة والسلم  -فه ه من العصمة ومن الس  ال ي حصل للن  
رضا  هللا  -بن مطعم صحي  من حديث جبي سناا سحاق يف سيته إبإهل ا جاء عند ابن و 

وهاو علاى ايان قوماه وهاو  -صالى هللا علياه وسالم  -ي  رسول هللا ألقد ر  :"بيقال ج   -عنه 
يف بعاض الارواايت  ،–عا  وجال  -ا من هللا يقف على بعي له بعرفات حىت يدفع معهم توفيقً 

 " –ع  وجل  -ا من هللا وفيقً تقومه حىت يدفع معهم وهو على اين " :قال
صالى  -يا  رساول هللا أر " بان مطعام:ي جباي أناه قاال أيضاا أمحاد وعناد الطا ا  أجاء عند و 

نااه لواقااف علااى إن يبعااث و أن يكااون نبيااا وقباال أي قباال أن يناا ل عليااه أقباال  -هللا عليااه وساالم 
 "ن هللابعي له مع الناس بعرفات حىت يدفع معهم توفيقا م

فيمااا  ايًشاامااا كااان يشااارك قر  -لة والساالم عليااه الصاا -ن الناا  أي أ؟ معااا هاا ا الكاالم مااا 
ي الا ين هاام أ  مانفساهم ابحل  أكانا  تسام    اًشان قريأصانعه فقاد ذكار  يف الادرس اياضا  ت

ن أمهم أهاال الصاالبة والشاادة يف الاادين فكااانوا يقفااون يف م الفااة وال  رجااون إىل عرفااات باا ع
احلااارم فيبقاااون يف   اان أهااال  مااارم فيقولااون  ااان احل  ن عرفااات لاااي  مااان احلاااأن احلااارم و هاا ا مااا
يتااه أر  :"فجبااي يقااول عرفااات خااالفهم كااان  اارل إىل -صاالى هللا عليااه وساالم  -الناا   ،م الفااة

   "ال يقف مع قريشهناك يف عرفات 
يل  ايً بعاضالل  أ :"قاال –رضا  هللا عناه  -هل ا جاء يف الصحيح  مان حاديث جباي نفساه 

؟ يف عرفاات فقلا  يانأ اقاف  و  ،واقفاا -صلى هللا عليه وسلم  -ذا الن  إطلبه فأبعرفة ف هب  
ا الرجال الا ي بان مطعام يقاول كياف ها يتعجاس جباي  "؟نه ها هناأما ش م ه ا من احل نإ

وخرل من احلرم وذهاس  م ما ابله ترك احل م نه من قريش ومن احلأهو حممد وهو معروف 
 ؟ عرفات إىل
 -وحيفظ نبياه  كألكان ي  -ع  وجل  -ن هللا أالة كمية تب  لنا أيت معنا أالة وسته ه األ اذً إ

هلياة ومان معايبهاا ياا يرياد هللا اقا ار اجلأوحيوطه مما تصانعه قاريش مان  -عليه الصلة والسلم 
علياه  - كرامه هب ه الرسالة حىت بلا  ماا بلا إي برسول هللا من كرامته ومن أبه  -ع  وجل  -

حساانهم خلقااا أضاال قومااه مااروءة و فأنااه كااان أفممااا ال شااك فيااه وال ريااس  -الصاالة والساالم 
صادقهم أمهم حلماا و ظعأبل كان  -عليه الصلة والسلم  -حسنهم جوارا أكرمهم حسبا و أو 

خالق الا  مان الفحاش واأل ادً ما  وكاان بعياماناة كاانوا يسامونه الصاااق األأعظمهم أحديما و 
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ساحاق إسحاق يف سيته سااقه ابان إ ا جاء من حديث عل  جاء عند ابن هل ،تدن  الرجال
نه من طريق حممد بن عبدهللا بن قي  بن سناا عند التحقيق ال يص  ألن كان اإلإو  ،سنااهإب

مل يوثقاه  ا الرجالوها  ،بان خمرماةهللا بن قاي   سحاق عن شي ه حممد بن عبدإخمرمة رواه ابن 
ال مااا ذكاره ابان حبااان يف إالتعاديل  و ماان أهالأاجلار  والتعاديل  حاد مان أهاالأماا وثقااه  ،معتا 

قاه معتا  هلا ا ضاعف ، ها ا الرجال ماا وث  عروف يف توسعه يف توثيق اجملاهيالبان محثقاته وابن 
ها ا  -عليه رمحة هللا  -لبا  خرهم الشيخ األآالعلم واحملقق  ومن  ه ا احلديث كمي من أهل

ااا   )) :يقااول –عليااه الصااالة والسااالم  -ع النااا  ناااه  ااأاحلااديث حاااديث علاا  يقاااول  َماااا َمَم 
َاِهِلي ااةِ  ِبَقبِااي   مم ااا يَاه اام   اال  اجل  ال ماارت  ماان إصاال أ  ياافعاال القااب  ومااا مأيعااع مااا كناا   ((بِااِه أَه 
ُ   ِمنا ه َماا))  هب ا الشا ء يالدهر يعع م َاا َعَصاَمِع ا   بشا ء   ماا مماأيعاع ماع  ((ِكل َتام 

َلًة لَِفىًت َكاَن َمِع  ِمن  )) ،عصمع منهما - ىلاتبارك وتع -ن هللا أال إهات  ايرت   الإ قا ل    لَيا 
ِلَنا نَار َعاَها : هلا ا الفاىت -عليه الصلة والسالم  -يقول الن   :((قا َري ش  ِأَع َلى َمك َة يف َغَنم  أَله 

يَااان  أَب ِصاار  يل َغَنِماا  َحااىت  َأ   اااَر َهاا ِ )) اام ر  ال ِفتا  اااَة َكَمااا َيس  َك  لَااَة َِ  ،نَاَعااام   :فقاااال لااه ال االم ((ِه الل يا 
ااَة  حااىت اخاال مكااة وجاااء إىل ،-عليااه الصاالة والساالم  -ف اارل الناا   أَا ََن َاار  ِماان  ا وِر َمك 
  .َوَم َاِميَ  ،َوَصو َت ا ف وف   ، َِع    ِغَناءً 

 ؟ا َهَ امَ  :قال –عليه الصلة والسلم  -ل أفس
ن أراا أو  -علياه الصالة والسالم  -فادخل  ،لَِرج ال  ِمان  قا اَري شِ  ،ف الن  تَااَ و َل ف لنَاةَ  :قَال وا :قالوا

ن يلهااو معهاام ويساامع هاا ا أراا أ -عليااه الصاالة والساالم  -ذا ابلناا  إ أيلهااو معهاام فلمااا بااد
ا    ،َغَلبَات اِع َعي اِع َحاىت  )) :ة قالجاء يف الرواي ،عاسالصوت واي امي ف لبه الن   َفَماا أَيا َقظَاِع  ،فَِنم 

ااام  ِ  ال َمااا   الش  ِِ مااااا  -علياااه الصااالة والسااالم  -ال مااان الياااوم المااااا  إيعاااع مااااا صاااحى  ((ِإ
ىَل َصاِحِ  )) ،ابلنوم -ع  وجل  -شاركهم عصمه هللا  ِِ  ((: َما فَاَعل َ ؟فَاَقالَ  ،فَاَرَجع    ِإ

   َ ن ها ا ال الم وخارل ذأفاسات -علياه الصالة والسالم  -الما  هام  مث من اليوم ،ابخل  ،ه  َفَأخ 
 ،ال ما  الشام إيقظاه أيف اللهاو ف لبتاه عينااه فناام فماا ن يشااركهم أراا أخار  فاأفدخل مرة 

  .مث رجع إىل صاحبه
َا ِبس وء  مم اا يَاع  )): عل كما جاء يف رواية   -عليه الصلة والسلم  -فقال  َمل اه  َما َمَم    بَاع َدم 

َاِهِلي ااةِ  اال  اجل  ُ   بِنا با و تِااِه  ،أَه  ااَرَمِع ا كمااا ذكاارت لكاام ماان   سااحاق لكاانإهاا ا رواه اباان  ،((َحااىت  َأك 
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لكاان ذكااره العلماااء أنااه ماان  ،باان خمرمااة فاحلااديث ال يصاا هللا باان قااي   طريااق حممااد باان عبااد
بااا   واألقاا ار واألشااياء ا ماان القكااان معصااومً   -عليااه الصاالة والساالم  -األالااة علااى أن الناا  

وجاءت أالة كمية صرحية بل أوض  يف الداللاة والصاراحة مان ها ا  ،ال  كان  تصنعها قريش
عليااه  -احلااديث لكاان كمااي منهااا ضااعيف وال يصاا  لكاان ابجلملااة كمااا ذكاارت لكاام كااان الناا  

هلااااا ا  اااااد أن بعاااااض أهااااال األهاااااواء أو ابألصااااا  ايستشااااارق   ،امً معصاااااو  –الصااااالة والسااااالم 
 -ساالم ن ويف كاا لك ناا  اإلآساالم ويف القاار يف هاا ا اإل او ن يطعنااايساات رب  الاا ين يرياادون أو 

يااا  ااًل أيتااون إىل بعااض األالااة فيفهمومااا بفهمهاام السااقيم وسااأب  مماا -عليااه الصاالة والساالم 
كااان علااى اياان   -عليااه الصاالة والساالم  -اسااتدل بااه بعااض هااكالء ايستشاارق  علااى أن الناا  

باا  علااى النصااس  أنااه كااان يتمساا  ويعبااد األواثن واألصاانام وكااان أيكاال أيضااا مااا ذ  قومااه َعااا
الصانم وكاان يفعال ماا يفعلاه كفاار قاريش مان مظااهر الكفار والشارك ها ا  هل ا النصس أو تقرابً 

- ىلاتباااااارك وتعااااا -اساااااتدلوا بقاااااول هللا  ،خاااااره مااااان كلمهااااام العفااااانآ والضااااالل والشاااااك وإىل
  -عليااه الصاالة والساالم  -قااالوا هاا ا الياال علااى أن الناا    [7]الضااحى:﴾َوَوَجااَدَك َضااااَل فَاَهااَد   ﴿

عليااه الصااالة  - يعبااد األصاانام ويفعاال ويفعاال حاشاااه ا كااان ضاااااًل كااان علااى اياان قومااه  اًماا
ما معا الضلل يف ها ه  ﴾َوَوَجَدَك َضااَل ﴿أيب هو وأم  فنقول هلكالء ه ه اآلية  -والسلم 

 ؟ اآلية
 ؟ربالضلل يف ل ة العكلمة ن قد ن ل بل ة العرب فما معا  آن القر ن أذا كنتم تعرفو إو 
 ؟وكيف تستعمل ه ه الكلمة 
لهااا هاا ه ال بااد أن نعاارف  يعااا أن كلمااة ضاال أو ضاالل أو مااااة ضاالل أو ضااال أو ضاالل ك 

فمن ذلكم  د أن من معانيها  ان  لل ة يف عدة معاب ن واستعمل آالكلمات استعمل  يف القر 
قاال ويف ل ة العرب ايفارقة وشدة البعد عن الش ء عنادما تفاارق شايوا وتبتعاد عناه ي   نآالقر يف 

 ،شاياءذا فارقا  األإ ،ماكن  يا  ضااالذا فارق  األإه ا ضال ضل أي بعد وفارق الش ء ف
والضايا  كال ها ا مان فالضلل يكاي إىل البعد وايفارقة وال يبة والنسيان  ،ذا فارق  األعمالإ

  .معا  الضلل
  – ىلاتبارك وتع -ن األالة من كتاب هللا وهل ا سأذكر اآل
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َر ِض أَِإ   َلِفاا  َخل ااق  َجِديااد  بَاال  ﴿ :يقااول –عاا  وجاال  -ألااي  هللا  ❖ َوقَااال وا أَِإَذا َضااَلل َنا يف األ 
ِام  َكااِفر ونَ  ياة ها ه اآل؟ آلياة ماا معاا هناا ضاللنا يف األرضها ه ا  [10]الساجدة: ﴾ه م بِِلَقاِء َرهبِه

س حتا  الا اب وصاار بعاد ذلاك يهِافان وغ  ذا ا  إبنا يف األرض وايراا به اييا  يهِ معناها أي غ  
أَِإَذا َضاَلل َنا ﴿ صاار با  الا ابفأي جسمه غااب يف الا اب وانتشار  ؟أو قد حتول إىل ماذا

م  َكاِفر و  َر ِض أَِإ   َلِف  َخل ق  َجِديد  َبل  ه م بِِلَقاِء َرهبِِه    .ه ا ايعا األول، ﴾نَ يف األ 
هلاة يقول عان الكفاار حينماا أيتاون ياوم القياماة فت ياس عانهم اآل -ع  وجل  -ك لك هللا  ❖

مااذا خاطاس  ؟ال  كانوا يعبدوما وتبتعد عنهم فما تنفعهم فه ا ال يااب مااذا قاال هللا عناه
وا باه ماان هلااة عمان أو ممان أشاركقااال سابحانه عان غيااب ها ه اآل ؟هلاممااذا قاال  ؟ايشارك 

َ  ونَ ﴿ :ايشرك  يقول هللا ضل عنهم أي ابتعد وغاب  [24]األنعام: ﴾َوَضل  َعنا ه م م ا َكان وا يَاف 
  .ما نفعهم ضا 

وك لك من معا  الضلل ضلل األعمال أي ضيا  األعمال وعادم رجاو  منفعتهاا علاى  ❖
ال اِ يَن ﴿: نآالقار  يقاول يف -ع  وجال  -سس يف مي ان حسناته ألي  هللا صاحبها فل حت  

ًعا نا َيا َوه م  حَي َسب وَن َأم  م  حي  ِسان وَن ص انا  ََياِة الد  ماا معاا ضال  [104]الكهاف: ﴾َضل  َسع يا ه م  يف احل 
ها ا َعاا البعاد  اذً إ ،ها ا العمال الا ي عملاوه يف الادنياأي أنه ضا  وما ينفعهم  ؟سعيهم

  ان  للطريااق فيضاال عاان ايكااان هاا ه معاا قااد تكااون ايفارقااة قااد تكااون للمكااان اذً إوايفارقااة 
 .كمية

 ،ماذا قالوا ألبيهم عنادما رأوا أابهام حياس يوساف ويقرباه -عليه السلم  -هل ا أخوة يوسف  
قااالوا وهاام يتشاااورن بياانهم  قااالوا لااه أوفبعاااا ومفارقااة هلاام كونااه يقاارب يوسااف هااو إرأوا أن هاا ا 

ااَبة  ِإن  َأاَبَ  َلِفاا  َضااَلل  م بِاا    ِإذ  قَااال وا لَي وس ااف  َوَأخ ااوه  ﴿ الباا   ﴾َأَحااس  ِإىَل  أَبِينَااا ِمن ااا َوَ  اان  ع ص 
مناا أرااوا التقرياس والبعاد إ؟ ما معا يف ضلل مبا ؟ هال كاان يعباد األصانام واألواثن [8]يوساف:

فساموا ذلاك ضالل   -علياه السالم  -بعدوا هم بتقريس يوسف أو بتقريس أبايهم ليوساف فأ  
ويككد ذلك أمم يا التقوا بيوسف وحصل ماا حصال وأتاوا  ،ب  ه ا يدل على البعد وايفارقةم

اا َفَصاَلِ  ال عِاي  قَااَل أَب اوه م  ِإِ ه ﴿ ا إىل أبايهمءو اعنادما جا -عا  وجال  -هللا  ابلقمي  قال َوَلم 
ضاللك  ]يوساف[﴾قَال وا ََتلل اِه ِإن َك َلِف  َضَلِلَك ال َقِديِ  ﴾٩٤﴿أَلَِجد  رِيَ  ي وس َف َلو اَل َأن تا َفنِهد وِن 
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تباعااد  أو أن تبعااد   القاادي يعااع علااى مااا أناا  عليااه حتااس يوسااف وتقربااه ويلاا م ماان ذلااك أن
  .وتفارقنا
هتموهاا ا  -علياه السالم  -وك لك امرأة الع ي  عنادما فعلا  ماا فعلا  ماع فتاهاا يوساف  ❖

ِساِه قَاد  َشاَ َفَها ﴿النسوة ابلضلل  ارََأت  ال َع ِياِ  تا ارَاِوا  فَاَتاَهاا َعان نا ف  َوة  يف ال َمِدينَاِة ام  َوقَاَل ِنس 
ال ي حصل من ه ه ما هو ه ا الضلل ايب   [30]يوسف:﴾ ِإ   لَنَارَاَها يف َضَلل  م ِب    ح َبا
ها ه  نماامغل نراواال يعن طبع احلرة ألن احلرة واحلرا ر   رل يًواا فعل  شمإ؟ قالوا ايرأة

؟ راوات فتاها فها ا شا ء  رجهاا ويباعادها ويفارقهاا عان ابقا  احلرا ار فساموا راوات من
  امبينً  ضلاًل ذلك 

 عن قضاية الشاهااة ابلنسابة للمارأة  -ع  وجل  -بل من معا  الضلل النسيان يقول هللا  ❖
اااَدام َ ﴿ اااَر   َأن َتِضااال  ِإح  َا األ  خ  اااَدام  َر ِإح  أي  ؟ماااا معاااا هااا ا تضااال هناااا [282]البقااارة:﴾ا فَات ااا َكِه

  . تنسى
 ه ه الكلمة هو البعد وايفارقة  فأصل ه ا ايعا أو أصل ه ا كله من معا  الضلل اذً إ
أي َعااااا أنااااه يااااا كااااان  ؟﴾َوَوَجااااَدَك َضااااااَل فَاَهااااَد   ﴿ :- عاااا  وجاااال -مااااا معااااا قااااول هللا  اذً إ
وكتمعااا  علاااى عباااااة  شاااركون مااان أهااال مكاااة كتمعااا  علاااى الكفااار وكتمعااا  علاااى الشاااركاي
ماااا كنااا  معهااام تعباااد  ،علياااه جتمعاااواصااانام واألواثن وأنااا  اي حمماااد قاااد فاااارقتهم علاااى ماااا ااأل

  .يعظمها وال يتقرب إليها -م عليه الصلة والسل -األصنام وال تسجد هلا ما كان 
 -تلا  وهل ا كاان   -عليه الصلة والسلم  -ال  كان  من الن   ه ا هو البعد وايفارقة اإذً 

ا كاانوا مافير حاراء ماا كاان يشاارك قوماه يت معناا  تلا  يف غااأكما ساي  -عليه الصلة والسلم 
 -ت يف كتاااس التفساااي وذهبااا  تنظااار فيهاااا ساااتجد أن العلمااااء أذا قااار وماااع ذلاااك إ ،يصااانعونه

لمااء التفساي يفسارون ها ه اآلياة بملثاة تفاساي ساتجد علمااء ايسالم  وع -علايهم رمحاة هللا 
 :ل وسأذكر لك ه ه األقوال ابختصارأمم على ثلثة أقوا

  ،أي ووجدك ال تعرف عن الشرا ع شيوا ﴾َوَوَجَدَك َضااَل فَاَهَد   ﴿منهم من يقول  •
والسالم  علياه الصالة -ما تعرف شرا ع اإلقان هل ا قال هللا لنبيه وهو يككد ه ا أن الن  

مااا كااان يعاارف الشاارا ع ماكااان يعاارف األحكااام مااا كااان يعاارف الكتاااب مااا كااان يعاارف  -
نَااا إِلَي ااَك ﴿ :عس اإلقااان هلا ا قااال هللا يف القاارآنالشارا ع ش اا  اإلقاان الاا ي هاا ِلَك َأو َحيا  وََكا َ 
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قَااان  َولَااا   رِي َمااا ال ِكتَاااب  َواَل اإل ِ اارَِ  َمااا ك نااَ  تَااد  ِكن َجَعل نَاااه  ن ااورًا م  ااِدي بِااِه َماان ر وًحااا مِهاان  أَم 
ااااَتِقيم   ااااِدي ِإىَل  ِصاااارَا   م س  ِصاااارَاِ  الل اااااِه ال ااااِ ي لَااااه  َمااااا يف  (٥٢)ن َشاااااء  ِماااان  ِعبَاااااِاَ  َوِإن ااااَك لَتَاه 

َر ِض َأاَل ِإىَل الل ااا ااَماَواِت َوَمااا يف األ   -عاا  وجاال  -هللا  قااالو ]الشااور [ ﴾(٥٣)ِه َتِصااي  األ  م ااور  الس 
كناا  غااافل عاان هاا ا   ،أي مااا كناا  تاادري [3]يوسااف:﴾َوِإن ك نااَ  ِماان قَاب لِااِه َلِمااَن ال  َاااِفِل َ ﴿

 -عا  وجال  -هاداه هللا  [113النسااء:]﴾َوَعل َماَك َماا ملَ  َتك ان تَاع لَام  ﴿ :فعلمك هللا هل ا قال هللا
  .ه اإلقان وعلمه ما مل يكن يعلمإىل ه ه ايناه  وإىل الشرا ع فب  له الكتاب وعلم

أي يف قااوم ضاالل فهااداهم هللا بااك اي حممااد أو هااداك  ﴾َوَجااَدَك َضااااَل ﴿وماانهم ماان يقااول  •
  .سيإىل إرشااهم وتعليمهم إىل احلق وإىل التوحيد ه ا ما ذكره أهل التف

ن أي َعاااا أصاااله أالضااالل هناااا حقيقاااة علاااى  نأومااانهم مااان يقاااول وهاااو القاااول المالاااث  •
 اكبًاالطرياق كاان را الرسول يا كان ص يا وكان مع جده ويف بعض الرواايت ماع عماه ضال 

علياه الصالة  -خ  ب مام ه ه الناقة فعدل هبا عن الطرياق فضال أبلي  فإعلى  قة فجاء 
بلاي  نف اة إفانفخ   -علياه السالم  -رسل ج يل أ -ع  وجل  - هللا نأال إ -والسلم 

  .-عليه الصلة والسلم  -ع الن  حىت وقع منها مث رج
       بو أ هآر وهو ص ي عن جده يف شعاب مكة ف نه ضلأيضا من حديث ابن عباس أوجاء 

 هللا إىل ستار الكعبة يتضر راه جلده وقد كان جده قد تعلق أغنامه فأجهل منصرفا من 
 .ادً ليه حممإن يرا أ تعاىل يف

فوجادوه يااا كااان عنااد حليمااة السااعدية فاا هس  -عليااه الصاالة والساالم  -وبعضاهم قااال ضاال 
السماء اي معشر الناس ال جده وطاف ابلبي  سبعا وتضر  إىل هللا فسمعوا مناااي ينااي من 

 ا وكاا ا عنااد شااجرة كاا ا وكاا احمماادا بااوااي كاا  نأ ال   لااه وال يضاايعه و حملمااد رابً ن إتضااجوا فاا
   -عليه الصلة والسلم -دوا الن  بن النوفل فوجفسار عبد ايطلس وكان معه ورقة 

 قااوال الاا  عليهااا احملققااون ماان أهاالصاا  األأ، والأمااا ذكاار ه  لقااواصاا  األأوال كلهااا قااألهاا ه ا
 ،الكتااابف مااا كااان يعاارف الشاارا ع مااا كااان يعاار  -عليااه الصاالة والساالم  -ن الناا  أالساانة 

يضاا وجاد يف قاوم ضالل فهاداهم هللا أوكوناه   ﴾َوَعل َمَك َما ملَ  َتك ان تَاع لَام  ﴿ علمه ربه كما قال
ال كااال للمستشاارق  هاا ا معااا اآليااة و  اذً إ –عليااه الصاالة والساالم  -َحمااد  -عاا  وجاال  -

يطعنااااوا يف  نأو  -عليااااه الصاااالة والساااالم  -ن يطعنااااوا يف عصاااامة الناااا  أرااوا أول اااايهم مماااان 
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حيلاف هباا وال كاان  صانام وال كاانابأل -علياه الصالة والسالم  -عقيدته بال ماا كاان يتمسا  
ماام يف كتاباه الساي يقاول اإل - علياه رمحاة هللا -ماام الا ه  عجباع ماا ذكاره اإلأيعبادها وهلا ا 

لاو احتمال ا قبل الاوح  وبعاده و وما زال ايصطفى حمفوظا حمروسً ": -عليه رمحة هللا  -ال ه  
مان ذاب ا   -عليه الصلة والسالم  -كل الن  أ، طبعا هو كان يتكلم عن قضية "جواز ذلك

 -ن النا  أوعان  عن تفساي اآلياة وال يا تكلمنا كان كلمنا منصسأقريش وه ا سن كره  ن 
هناااك شاا ء اختلفااوا فيااه  ،العلماااء  ااا هاا ا إبصاانام مااا كااان يعبااد األ -علياه الصاالة والساالم 

ما زال " :يقول –عليه رمحة هللا  -ريد ما قاله ال ه  أن ذكر االختلف لكن اآلأذكره وسأس
ذكااار عنااادما  - علياااه رمحاااة هللا - حاااىت قاااال  -حمروساااا قبااال الاااوح  وبعاااده ايصاااطفى حمفوظاااا 

طبعا هنا لنا وقفة  " كل من ذاب   قريش قبل الوحنه كان أيأفبالضرورة ندري " :ال اب   قال
؟ هاااا ه ساااان كرها  اااا  قااااريشماااان ذاب -عليااااه الصاااالة والساااالم  -كاااال الناااا  أل يف قضااااية هاااا
 -ن النا  أيعاع الا ه  يار   "ابحاةوكاان ذلاك علاى اإل" :، قال الا ه ن شاء هللاإابلتفصيل 

ن نتنبااه مااا ايقصااوا هنااا باا اب   أكاال ماان ذاب اا  قااريش لكاان علينااا أ -عليااه الصاالة والساالم 
كاال منااا ايااراا الاا اب   الاا  كاناا  حلاام تك إواثن كاناا  تقاارب لاألايقصااوا هنااا ابلاا    لااي  ،قاريش

سالم ابان وهلا ا شايخ اإلها ا ال يادخل  ابادً أصانام واثن واألللطعام فقط ولاي  الا  تقارب لاأل
علياه الصالة  -ماا كاان النا  " :لة وفصهال فيهاا وقاالأذكر ها ه ايسا - عليه رمحة هللا -تيمية 

ذكر لكام  ألا اب   الا  تقادمها قاريش وهلا ا ساكال مان اأي ناهأي َعا أ "يفعل ه ا –والسلم 
 مام ال ه  ذا انتهي  من ذكر كلم اإلإ - عليه رمحة هللا -سلم كلم شيخ اإل
مناا توصاف ذاب حهام ابلتحاري بعاد نا ول إابحاة و وكان ذلك علاى اإل" :مام ال ه فقال اإل

ها ابيدينة بعد يوم أ حد وال ي ال ن ن ل حترقأابحة إىل ن اخلمر كان  على اإلأاآلية كما 
: يقااول، وجاه الشااهدرياده ها ا أالاا ي هاو وها ا  "ا قبال الاوح ناه كاان معصااومً أرياس فياه 

ا ومان نه كان معصوما قبل الوح  وبعده وقبل التشريع من ال َن قطًعاأوال ي ال ريس فيه "
مان الرذا ال والسافه زالم و وثن واالستقساام ابأللا كر والساجوااخليانة وال در والك ب والس  

 وال كااان يقااف يااوم عرفااة مااع قومااه ة اللسااان وكشااف العااورة فلاام يكاان يطااوف عااراي ً ءوباا ا
سالم شايخ اإل ،- علياه رمحاة هللا - ماام الا ه ها ا كالم اإل "َ الفة بل كان يقاف بعرفاة

من كل ال أي كان  ما كونهأو " :- عليه رمحة هللا - ابن تيمية عندما تطرق هل ه ايسالة قال
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عليااه الصاالة  -ن الناا  أيقااول مااا عنااد  الياال  "ثاارأنااه جاااء بااه أعلاام ذاب حهاام فهاا ا ال ي  
؟ كاال لكاان مااا هاا  هاا ه الاا اب  كاال ماان ذاب اا  قااريش باال كااان أيكااان ال أي  -والساالم 

كلااون ويشااربون فتقاادم ذاب اا  كاال والشاارب يعااع أيالاا اب   الاا  كاناا  تاا ب  للطعااام ولأل
وهلا ا يقاول  ،ن ها ا ال جياوزإصانام قرباة فااب   الا  قادم  لألهل ا الشا ء ولاي  اياراا الا 

لكاان فاارق باا  مااا ذ ااوه للحاام ومااا ذ ااوه للنصااس علااى جهااة : "ساالم اباان تيميااةشاايخ اإل
واثن فهااا ا ماااان جااان  الشااارك ال يبااااا  قاااط يف شاااريعة وهااااو مااان جااان  عبااااااة القرباااة لاااأل

ال ه  وغيهم من العلمااء كماا مام ة واإلسلم ابن تيمين شيخ اإلأظهر لنا  اذً إ، "واثناأل
كاال ماان الاا اب   لكاان الاا اب   الاا   أ -عليااه الصاالة والساالم  -الرسااول  نإيت قااالوا أسااي

علياه  -كال منهاا ماا كاان أي ،هلاةال اب   ال  كان  تقدم لآل  وليس كان  تقدم للطعام
 .–الصلة والسلم 

بن عمرو بن نفيل ه ا يد صل مع ز خر  وه  ما حأقضية  ن نتطرق إىلأنريد ك لك  اذً إ
حاد العشارة ايبشارين ابجلناة ساعيد أوهاو  -رض  هللا عناه  -بن زيد الرجل هو والد سعيد 

رضا   -بان اخلطااب ن عام عمار باايضاا أوهاو  ،بن زيد ه ا والده زيد بن عمارو بان نفيال
ف ر قدمااة حااىت نعااقدم َأو سااأتكلم أ  سااأهاا ا الرجاال زيااد باان عماارو باان نفياال  -هللا عنااه 

 -عليه الصلة والسالم  -؟ مث ما ال ي حصل معه مع رسول هللا ه ا الرجل هو من واًل أ
سلم تاويف ها ا الرجال يف العاام الا ي حصال فياه درك اإل ي  مل ؟ ه اال اب   كلألة أيف مس

وثلثا  يف ها ا العاام  اسً عمره مخ -عليه الصلة والسلم  -بناء الكعبة عندما كان الن  
واثن وال ساالم وكااان يكااره عبااااة األهاا ا الرجاال مل ياادرك اإل ،باان نفياال و زيااد باان عماار تااويف
ل أهاا فادخل يف اليهواياة وساعان عباااات أهل امً كل مما ذب  عليها ورحل إىل الشام ابحأي

مكة فعبد هللا على ايان  ليها فعاا إىلإية ك لك ما مال قلبه هبا مث النصران  عنها فما رض
كاار ذلااك احلااافظ يف ت ليااس اري معلقااا ووصااله غاايه وذ بااراهيم هلاا ا جاااء يف صااحي  الب ااإ

 ايااويتبعاه فلقا  ع ل عان الادينأالشاام يسا بان نفيال خارل إىلن زيد بن عمرو أ " :التعليق
اين اينكم يقول هل ا اليهواي زيد يقول أن أ  ل    لعإ :له عن اينهم فقالأمن اليهوا فس
وحادثع عان ها ا ؟ اخل ها ا الادينأ يعع كيف؟ خ  أاين بدينكم فأن أ  لليهواي لعلهِ 
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خا  بنصايبك علاى اينناا حاىت أ ونال تكا :ليهوا؟ فقال ه ا العامل من االدين عن اليهواية
  .غضس هللا من

خااف مان أ  خا ف من غضس هللا و أال من غضس هللا يعع إفر أما  :قال فلما  عه زيد
ي أخا   شا ء مان ها ا؟ أييناالع ون أفار مان ها ا فكياف تقاول يل ال باد أ  أع ابه بل 

محال أوال  :يقاول زياد، ابادً أا شايوً محال مان غضاس هللا أمان غضاس هللا؟ ال  اصايبً خا  نآن أ
ن أسااتطيع أ  مااا أطيعه فهاال تاادلع علااى غاايه؟ يعااع سااتأ َنأو  اباادً أا شاايوً ماان غضااس هللا 

  . غيه فدله على احلنيفية قال الع علىف -ع  وجل  -حتمل غضس هللا أ
  .انيفً ن يكون حأال إلمه عأما  :قال

 ؟ وما احلنيف :فقال زيد
  .ال هللاإوال يعبد  ا وال نصرانيً يهواايً براهيم مل يكن إاين  :قال

ايان ابلادين أن أرياد أار  فا كر لاه ممال ماا ذكار لليهاواي ف رل زياد فلقا  عاياا مان النصا
نصيبك خ  ب أي على النصرانية حىتأعلى ايننا فعرض عليه النصرانية فقال له لن تكون 

  .من لعنة هللا
 َن  أباادا و أ ايوً محاال ماان لعنااة هللا وال ماان غضاابه شااأال ماان لعنااة هللا وال إفاار أمااا  :فقااال زيااد

  ؟طيع فهل تدلع على غيهستأ
  .احنيفً ن يكون أال إعلمه أما  :فقال
 ؟ وما احلنيف :قال
  زيااااد قااااوهلم يف أ فلمااااا ر ال هللاإال يعبااااد و  ا وال نصااارانيً يهااااواايً بااااراهيم مل يكاااان إاياااان  :قاااال

  علاى ايان أشاهد أ  إاللهام  :فقاال ل فلماا بارز رفاع يدياهخار   -عليه السلم  -براهيم إ
   ".براهيمإ
 

  .بو يعلى وغيهأه ه ا يف الب اري معلقا وقد وصله غي 
  .فانطلق "براهيمإبراهيم وايع اين إله إهل  : "إنه قالأخر  خارل الصحي  أيف رواية 

قا تعبدا ورقا ال  ح اقً لبيك ح" :وهو يقولن كان فيها مقال انطلق إبعض الرواايت و  ويف
   -ع  وجل  -هلل  اجدً مث  ر سا ،"هل مهجر كمن قال ،ال اخلال ورجأ
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اخلاااال َعاااا اخلااايلء ، رياااد اخلاااالأرياااد التقاااو  والااا  وال أايقصاااوا  "خلاااال ارجاااو الأالااا  "
هاال الاا ي يسااي يف اهلاااجرة ويف الظهااية ويف الشاام  كاام   "هاال مهجاار كماان قااال "والكاا 
  .ال يستواين ،؟ اليف قيلولته َعا ال تصيبه الشم كان 

 "هال مهجار كمان قاال ال اخلاال جاور أ لبياك حقاا حقاا تعبادا ورقاا الا " :افكان يقاول ها 
و يا  زياد بان عمار أما قالا  ر أ اء أمعلقا ووصله غيه من حديث هل ا جاء يف الب اري 

اشاار قاريش وهللا ماا مانكم علااى اي مع" :ظهاره إىل الكعباة يقاول ند  وهاو مساا اًمابان نفيال قا 
 "يبراهيم غي إاين 

 نتهااااو كفيكهاااا مك أ  أهاااا ن يقتااال ابنتاااه ال تقتلأراا أذا إة يقاااول للرجااال اؤ و اياااوكاااان حييااا   
ن إلياااك و إن شاااو  افعتهاااا إبيهاااا ذا ترعرعااا  قاااال ألإخااا  هااا ه البنااا  حاااىت  ها أيخاااأفي
 نومفنن يادأ نهاؤ ابآالبنات الص ار الليت يرياد  يت إىل، يعع كان أينتهاو  كفيتك مكو ش

ناه كماا ها ا ألكفيك أ  ساأ؟ ختااف مان الفقار اذامماقول ال تفعل ها ا ة فياايوؤ يف ال اب 
َواَل ﴿مالق كماا ذكار هللا مان اإل  ؟ا هو السبسهو معروف كانوا يكمرون من ه ا الفعل م

تا ل ااوا َأو   اام  تَاق  ه  ااَلق     اان  نَااار ز ق ك م  َوِإاي  زيااد هاا ا الرجاال الاا ي  فكااان [151]األنعااام:﴾ اَلاَك اام مِهاان  ِإم 
خاا  هااكالء البنااات ويقااوم بكفااالتهن مث كااان أي  -رضاا  هللا عنااه  -بااراهيم إكااان علااى اياان 

 يف كفالااة اتمرً وا مااا زال مسااءن مل يشاااإلاايهم و إو ألاايهن إوا افااع ءن شاااإاب هاان أ يااراهن إىل
نا ل هلاا أن الشااة خلقهاا هللا و "إ :عيس على قاريش ذاب حهام ويقاول هلامهل ا كان ي ،البنات

نكاااارا لااا لك إ "؟مث تااا  وما علاااى غاااي اسااام هللارض نبااا  هلاااا مااان األأمااان الساااماء مااااء و 
ن هلاا علايهم أن يفعلاوا بنعمتاه الا  أ -عا  وجال  -كان ينكار ها ا ويعظام هللا   ،عظاما لهإو 

واثن صانام واألنصااب واألن يا  وها لألأرض نبا  هلاا األأنا ل هلاا ايااء و أوه  الشااة الا  
 يعيس وحي رهم من ه ا كان   - ىلاتبارك وتع -ويقربوما ل ي هللا 

يد كماا جااءت يف بعاض له ابنه ساعأعن زيد س -عليه الصلة والسلم  -ل الن  ووهل ا يا س  
َعااث  يَاااو َم ال ِقَياَمااةِ )) :الاارواايت قااال ااَده   يا با  حلااديث حساانه بعااض احملققاا  ماانهم هاا ا ا ((أ م ااًة َوح 

  .لبا  وغيهموالشيخ األ - عليه رمحة هللا -مام ال ه  اإل
 -ن قول هللا إبعض ايفسرين قالوا  نإت لكم قبل البعمة خبم  سن  حىت هو مات كما ذكر 

تَانَاب ااوا الط اااغ وَت َأن يَاع ب ااد وَها﴿-عاا  وجاال  و ساابس ن وهلااا يف أقااالوا ن لاا   [17ال ماار:]﴾َوال ااِ يَن اج 
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بان نفيال  بان عمارو و هام زيادأذكاروا مانهم  "ال هللاإله إال "ية يقولون هلاثلثة نفر كانوا يف اجل
ن كانا  إو ، وذكاروا سالمان الفارسا ، اب ذر ال فااريأوذكروا ك لك ، ه ا ال ي نتحدث عنه

صااحاب ألكان  ،واثنجتناس عباااة األهلاام ول ايهم ممان ا اآلياة شااملة ال شاك وال رياس شااملة
ء حااىت الطاا ي يف تفساايه ذكاار نااه ن لاا  يف هااكالألناا ول ماانهم الواحاادي وغاايه ذكااروا سااباب اأ

 .ه ا
ان ال وكاا  -عليااه الساالم  -بااراهيم إنفياال كااان يتبااع الاادين احلنيااف اياان باان زياد باان عماارو  اذً إ

، مارأ -عليه الصلة والسالم  -ه ا الرجل حصل بينه وب  الن   اذً إ، يصنع ما تصنعه قريش
 لك يف محاااد يف مساانده وعناااد الطااا ا  كاااأنااه جااااء يف بعاااض الاارواايت عناااد أمااار هاااو وهاا ا األ

الصاالة  عليااه -ماار ماارة علااى الناا   ن هاا ا الرجاال زيااد باان عمااروأمعجمااه وعنااد الباا ار وغاايه 
الرجال قاالوا لاه  بن حارثة فدعوا ه ازيد  -عليه الصلة والسلم  - وكان مع الن  -والسلم 

 -علياه الصالة والسالم  -وهاو  اطاس النا   معنا سفرة فقاال زياد بان عمارو ،ل معناك    لَ تعا
  "كل مما ذب  على النصسآ  ال إخ  أاي ابن " :قبل البعمة
كال مماا أبعاد ذلاك الياوم  -صالى هللا علياه وسالم  -ؤي رساول هللا  فماا ر   :بن حارثاةقال زيد 

كاال ممااا كااان أي  -عليااه الصاالة والساالم  -ن الناا  أاحلااديث ظاااهره هاا ا  ،  علااى النصااسذباا
نااااه ماااان طريااااق أا احلااااديث ال يصاااا  ضااااعيف وساااابس ضااااعفه ياااا ب  علااااى النصااااس لكاااان هاااا 

خاره كماا ذكار علمااء اجلار  آالعلم فقد اخاتلط يف  وايسعواي فيه كلم كمي ألهل ،ايسعواي
ف هاا ا احلااديث  ااع هللا وقااد ضااع باادباان عالاارمحن  وا ااه عبااد - علاايهم رمحااة هللا -والتعااديل 

نااه كاا لك مااي ماان العلماااء بساابس ايسااعواي وأللبااا  وكمااام الاا ه  والشاايخ األماان احملققاا  اإل
حااد ماان أهاال أيضااا ال يعاارف أبيااه وهاا ا نفياال أفياال باان هشااام عاان ي ايسااعواي عاان ن  أيرويااه 

يف  أنااه شاك وال رياس عرفاه فها ا الأناه قاال ال أناه ثقاة بال ابان معاا  صار  أوذكار  العلام وثقاه
  .ه ه الرواية ال تص  وه  ضعيفة ،عداا اجملاهيل

ل كاا؟ وهاال كااان أي ب  علااى النصااسكااان ي اا  ممااا -عليااه الصاالة والساالم  -كاال الناا  أهاال  اذً إ
صانام وماا  ما كان يعباد األ -صلى هللا عليه وسلم  -ن الن  أ؟  ن قد ذكر  من ذاب   قريش

لكن مع ها ا قاد تنااز  العلمااء يف حاال  ،بداأل شيوا من ذلك ليها وما كان يفعإكان يتقرب 
ن أ ابدً أال هن  لكن ال يتباار إىل ،مورقبل النبوة يف بعض األ -عليه الصلة والسلم  -الن  
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صاال هاا ا باال مل حي بااًداأ؟ يعبااد الصاانم مل يكاان وأتلفااوا هاال الرسااول كااان يعبااد الصاانم العلماااء اخ
 صانام وال يتقاربماا كاان يعباد األ -علياه الصالة والسالم  - ن النا أ يعا على  نو معهم ك

لعااورة فكيااف ال باال حفظااه ماان كشااف ا ،شااياء كماايةأماان  -عاا  وجاال  -ليهااا باال حفظااه هللا إ
  .صنامحيفظه من عبااة األ
وقاد ": سلم ابن تيمية يف ذكر اخللف ال ي حصل ب  أهل العلام يقاولوهل ا يقول شيخ اإل
 "ايتقبل النبوة ويف معا  بعض ها ه اآل -صلى هللا عليه وسلم  -نبينا تناز  الناس يف حال 

بااراهيم إياة يف ساورة آو  ،عارافياة يف ساورة األآ :يتاا آسالم ابان تيمياة ايت شايخ اإليقصاد ابآل
 ؟ -عليه الصلة والسلم  -ابلن   ن هلا علقة هل ه ا خاصيت الكلم حوهلا ألأوسي

يت معناا أ؟ سايصاناميبعث كان يشارك قوماه يف عباااة األن أبل ن هناك ن  قأتصور يعع هل ي  
 :سااالم اباان تيمياااةلف معتاا  بياانهم حاااىت قااال شاايخ اإلخااان هاا ا اختلااف فياااه العلماااء وهااو أ
أهاال و صااحاب احلااديث أن هاا ا الناا ا  يف وقااو  الاا نوب ماانهم قباال النبااوة هااو باا  أوايقصااوا "

ولاي  هااو قاول ايعت لااة باال عت لااة فقاط قااال ن اخلاالف ماع ايأيعاع لااي  ايقصاوا قااال  ،"السانة
   .شاء هللا اخللف يف ذلك وذكرهن إيت أالسنة وسي صحاب احلديث وب  أهلأهو ب  

َ  وا ِمان قَاو ِماِه ﴿وىل ه  األ سلم اآليةيتان ال  قصدما شيخ اإلما اآلأ اَتك  قَاَل ال َماأَل  ال اِ يَن اس 
رَِجن ااَك اَي ش ااَعي س  َوال اا هاا ا هااو  [88]األعااراف:﴾ِ يَن آَمن ااوا َمَعااَك ِماان قَار يَِتنَااا َأو  لَتَاع ااوا ن  يف ِمل ِتنَااالَن   

ان شاااعيس ومااان معاااه كاااانوا يعبااادون ؟ هااال كاااماااا معاااا العاااوا ﴾لَتَاع اااوا ن  يف ِمل ِتنَاااا َأو  ﴿الشااااهد 
م ماان قباال تعباادون رجعااون كمااا كنااتيعااع ت ﴾لَتَاع ااوا ن  يف ِمل ِتنَااا﴿ صاانام حااىت قااال هلاام قااومهماأل
  .صناماأل

ارَِجن ك م مِهان  أَر ِضاَنا َأو  لَتَاع اوا ن  يف ِمل ِتنَاا﴿واآلية المانية   [13]إباراهيم:﴾َوقَاَل ال ِ يَن َكَفر وا لِر س ِلِهم  لَن   
ن شااااء هللا ذكااار إيت الكااالم أسااالم سااايفشااايخ اإل ﴾لَتَاع اااوا ن  يف ِمل ِتنَاااا َأو  ﴿هد وهااا ا هاااو الشاااا

عليااه الصاالة  -ن اخلاالف الاا ي حصاال يف حااال نبينااا خاصااة ريااده اآلألكاان الاا ي  ،لفاخلاا
 .ولم عندما ذكر اخللف ذكر القول األسلة فقال شيخ اإلقبل النبو  -والسلم 

  "ن ذاب حهمل مكأيعلى اين قومه ومل  -عليه وسلم  صلى هللا -مل يكن الن  : "فقال قوم 
ناه كاان علاى ايان قوماه فهاو قاول أمان زعام "محاد: أنبال قاال محاد بان حأوه ا هو اينقول عان 

مام أالارواايت ذكرهاا اخلالل يف السانة بال يف بعاض  ،حادأيعع ه ا قول ابطل ما يقوله  "ءسو 
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ن أر  أن حياا ر ماان كلمااه و أر  "أقااال: فالفاال  يقااول هباا ا القااول  ن فاالنإقااالوا لااه  ،لوهأساا
محاد بان حنبال يقاول ها ا ال أواثن صانام ويعباد األن الرسول كان يعبد األأال ي يقول  "يهجر

 ول ا هو القول األه  اذً إ ،ن حي ر منه ه ا ال يقوله مسلمأال  وجيس جي  
ن طااالق القاااول أ"إ :لاااة يف ذلاااك مث قاااال والقاااول المااااناذكااار األ سااالم إىلمث تطااارق شااايخ اإل

نوا علياه مان بقاااي لاك َاا كااكاان علاى ايان قوماه وتفساي ذ  -صلى هللا عليه وسالم  -الرسول 
  ."هيم ال ابيوافقة هلم على شركهمبراإاين 

كااان علااى اينااه   -صاالى هللا عليااه وساالم  -الرسااول  نإصااحاب القااول المااا  قااالوا نقااول أ اذً إ
؟ ويعباد صانام؟ هل يعباد األاين قومه فسروا لنانقول هلم ماذا تريدون عندما تقولون كان على 

ال ايوافقاة علاى الشارك ال نقاول باه طياس  :، يقولاون ا القاولواثن؟ حاشا كل ما يقولون هبااأل
اضااربوا مماااال قااالوا مماال حاا   ،بااراهيمإ  ماان اياان قااالوا نريااد البقااااي الاا  حصاال ؟ماااذا ترياادون

يضااا حتااري احملرمااات مااا  أوذكاروا  ،  ومماال كاا لك غساال اجلنابااةالبيا  ومماال اخلتااان ومماال النكاا 
ا يت وجاون احملرماات ابلقراباة خبالف احملرماات ابلصاهر ختاه ماكاانو أو أماه أيتا ول  همحادأكاان 

بياه الا  أة أمار اباوه قاد يتا ول أا ماات ذإكاان الرجال   ،نعم كان  قريش تصنعه احملرمات ابلصهر
طلقوا وقاالوا أاا العلماء عندما ه ا مر  اذً إ، بيهأبيه ال  ه  زوجة أ ةأمر ايت ول  ،مهأه  ليس  

صانام وكاان  كاان يعباد األ  ناهإاياا مان علمااء ايسالم  يقاول د عكان على ايان قوماه وال  ا  نهإ
قاان عاا كاان علاى ماا كاانوا علياه مان اإلي َأ نه عندما قالوا على اين قومهأوهل ا ايراا  ،ك ا
كااان يعيااس   ،ن باال كااان يعيبهاااواثكااان ال يقاارب األو بااراهيم إهلل والعماال ابلشاارا ع الاا  تركهااا اب

 -عا  وجال  -وحاى هللا أشرعها لعبااه حىت رف شرا ع هللا ال  يضا ال يعأواثن وكان ه ه األ
رِي َماااا ال ِكتَااااب  ﴿ لياااه قبااال الاااوح  ماااا كاااان يعااارفإ َواَل ﴿ي القاااران أ [52]الشاااور :﴾َماااا ك ناااَ  تَاااد 

قَان      .ه ا هو القول الما  اذً إ ،قاني شرا ع اإلأ﴾ اإل ِ
ن أام كلهاام متفقااون علااى نصاابااااة األالباااب فقااط ولااي  يف ابب ع خلفيااة يف هاا ا لةأايساا اذً إ

وهلا ا  -علياه الصالة والسالم  -ما فعل ه ا وال حيصل مناه  -عليه الصلة والسلم  -الن  
عمااال اينكاارة ماان األ هد ن هااقااوكااان هللا ": - رمحااة هللا -ساالم اباان تيميااة يقااول عليااه شاايخ اإل

 ء مان ذلاك فضارب هللا علاى بشا هلية فلام يكان يشاهد كاامع هلاوهم وقاد كاان هام  اعمال اجلأ
نفا عندما آطالس ال ي ذكر ه أيب سلم حديث عل  بن ه ا يقصد به شيخ اإل " مهأذنه فأ
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ذناااه ألرساااول بشااا ء مااان ذلاااك ضااارب هللا علاااى ا هااام  ن يشاااارك قريشاااا يف اللهاااو يقاااول ياااا أراا أ
 :سلمإليقظه م  الشم  وك لك يقول شيخ اأحىت  -عليه الصلة والسلم  - م  ، مهأف
حجر وغيه فن هه هللا عان ذلاك وكاانوا يسامونه لشيل وك لك كان  قريش يكشفون عوراهتم "

عاارف منااه قااط ك بااه وال خيانااة وال فاحشااة ماا  فكااان قااد صااانه ماان قبااا حهم ومل ي  الصااااق األ
  "وال ظلم قبل النبوة بل شهد مع عمومته حلف ايطيب  على نصرة ايظلوم

عليااه  -ن الناا  أساالم اجلمياال كاالم الاا ه  وكاالم شاايخ اإللم الرا ااع عرفنااا ماان هاا ا الكاا اذً إ
ب وال شاااارب اخلماااار وال عاااارف عنااااه اخليانااااة وال ال اااادر وال الكاااا ماكااااان ي   -الصاااالة والساااالم 

 -زالم بل كان هللا حيفظه ويكلكه يا انكشف  عورتاه هللا ستقسام ابألصنام وال االالسجوا لأل
شاااياء بااال كاااانوا ورة خبااالف قاااريش كانااا  تصااانع هااا ه األحفظاااه وسااا  هااا ه العااا -عااا  وجااال 

  .م يسمونه الصااق األ
ذا كااان ناا  قباال إفاال يلا م " :مسااليقااول شايخ اإل -عليااه الصالة والساالم  -ها ا يف نبينااا  اذً إ

ذا  إن يكون كل ن  ك لك وال يلا م أمث والفواحش ص يها وكبيها النبوة معصوما من كبا ر اإل
رف من حال نبينا ن يكون كل ن  ك لك فما ع  أليه شرك قومه قبل النبوة إ ض كان هللا قد بَ 

ذا كاان اون ذلاك وال إخبار غيه أوفضا له ال تناقض ما روي من  -عليه الصلة والسلم  -
الشاااارا ع  يفقناااع كااااون ذلاااك بنبينااااا ولكااان هللا فضاااال بعاااض النبياااا  علاااى بعااااض كماااا فضاااالهم 

  "بارهصل جيس اعتأمم فه ا والكتس واأل
 نبياااء وذكاار شاايخنااه موجااوا يف غاايه ماان األأن اخلاالف معتاا  و أساالم يشااي إىل شاايخ اإل اذً إ

ن اخلالف معتا  أشاكل  علاى كماي مان العلمااء ذكار أايت آسلم يف كتابه العظيم تفساي اإل
مناااوا معاااه عنااادما آعاااراف الاا  فيهاااا اي شاااعيس والاا ين الاا  يف ساااورة األ ن اآلياااةأنااه موجاااوا و أو 

َوقَااااَل ال اااِ يَن ﴿هيم باااراإوكااا لك اآلياااة الااا  يف ساااورة  ﴾لَتَاع اااوا ن  يف ِمل ِتنَاااا َأو  ﴿بوه قاااالوا لاااه خااااط
اارَِجن ك م مِهاان  أَر ِضااَنا َأو  لَتَاع ااوا ن  يف ِمل ِتنَااا نااه حصاال أقااالوا هاا ا الياال علااى  ﴾َكَفاار وا لِر س ااِلِهم  لَن   

سالم حاىت قاال ال لتعوان يف ملتنا ف كر شيخ اإلقخلف ب  العلماء على ما معا العوا يا 
ن شاعيبا والرسال ماا كاانوا يف ملاتهم أماا قاوهلم أو " :وهو يككاد ها ا اخلالف - عليه رمحة هللا -

  "ملة الكفر فه ا فيه ن ا  مشهور قط وه 
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ن شاااء هللا معنااا يف إيت أيااه هااو قباال البعمااة وقباال النبااوة سااين الاا ي نااتكلم فآلانتبهااوا الكاالم ا
عليه  -و عصمة هللا لنبيه أ -عليه الصلة والسلم  -اروس السية سنتكلم عن عصمة الن  

قصاة ال رانياق وهال ثبا  الكالم حاول  معنا يف يتأظن ه ا سيأبعد النبوة و  -الصلة والسلم 
؟ على كال حاال ها ا -عليه الصلة والسلم  -ة الن  لقى يف قراءأو الشيطان أن الشياط  أ

ميتهاا وكا لك لة ألأطلا  يف ها ه ايساأ  أو  -رمحهام هللا  - ذكره العلمااء مارته هو ال ي ذك
ن أذكااار   ﴾َوَوَجاااَدَك َضاااااَل فَاَهاااَد   ﴿ - عااا  وجااال -سااايما يف قاااول هللا حاااىت نااادفع الشااابه ال

  .ه ا يف كمي من كتبه شار إىلأسلم خ اإلنه البعيد ومنه القريس وشيأالضلل  تلف ف كر  
ناه  أقصاة ها ا الرجال وتكلما  عناه وقلا   بان نفيال ذكارتقصة زيد بن عمرو  رجع إىلن ناآل

 -عاا  وجاال  -الشاااة خلقهااا هللا "  اااطبهمهااو اب حهاام ويقااول هلاام و ذكااان يعيااس علااى قااريش 
و علاى غاي أو تا  وما ل اي هللا أرض مث تا  وما نبا  هلاا مان األأن ل هلاا مان الساماء مااء و أو 

  .عظاما لهإك و نكارا ل لإ "اسم هللا
عواي هاا ا ضااعيف ذكاار ه هناااك خاار غااي احلااديث الاا ي ذكرتااه الاا ي فيااه ايسااآجاااء حااديث 

بان ن زياد أ  يف مسنده ورواه غيه كا لك فياه بو يعلى ايوصلأخر ذكره العلماء رواه آحديث 
ستدل باه ىت يعع هل ي  ذكره حأن أويل لكن البد يقول واحلديث ط -رض  هللا عنه  -حارثة 
كال مان ذاب ا  قاريش كاان أي  -علياه الصالة والسالم  -ن النا  أو مان ذكار أمن ذهس  على

علياه الصاالة  -خرجاا  ماع رسااول هللا   :ن زيااد يقاولأ؟ احلااديث فياه صانامي الا  تقاارب لألأ
نصاااب قااد ذ نااا لااه شاااة نصااس ماان األ رايف إىلايم مكااة وهااو م ااأماان  اا حااارً يوًماا -والساالم 

 ،هلياةابن نفيل فحياا كال واحاد منهماا صااحبه بتحياة اجلد بن عمرو نضجناها قال فلقينا زيأف
باان نفياال كاال واحااد حيااا مااع زيااد باان عماارو  -عليااه الصاالة والساالم  -يعااع يااا التقااى الناا  

 يف اال ال النباوة صبها ندهم جاء يف بعض الرواايت عند األهلية ايعروفة عاصاحبه بتحية اجل
يقاول  -علياه الصالة والسالم  -ساول التحياة فقاال لاه الر يعع ها ه ها   نعم صباحاأنه قال أ

 ؟ فقالب ضوكأياذا القوم يعع  ؟ يقول ل يد بن عمروكو ك ر  قومك قد شنأل يد اي زيد ما يل 
قدم على أبت   ه ا الدين حىت أولكع خرج     لة يل فيهم ي ِ  َ بِ ن ذلك لَ إاي حممد وهللا  :له
ه ويشااركون بااه فقلاا  مااا ها ا ابلاادين، يعااع هاا ا زيااد سابحانحباار فاادك فوجاادهتم يعباادون هللا أ

صاانام فكااان يااا ياار  عبااااة األ لاادين احلااقعاارف مااا هااو اأن أريااد أ  خرجاا  أباان عماارو يقااول 
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 :م يشاركون ابهلل قاالهاآر حباار اليهاوا أفلما اخل علاى ، ه ا ما هو بدين :وير  الشرك يقول
كون حباار خيا  فوجادهتم يعبادون هللا ويشار أعلاى  دمقأبت   حىت أ  ما ه ا ابلدين ال ي فقل

  .بت  أما ه ا ابلدين ال ي  :به فقل 
كون باه فقلا  ماا ها ا حباار الشاام فوجادهتم يعبادون هللا ويشار أقادم علاى أىت ف رج  ح :قال

يعبد هللا  احدً أل عن اين ما نعلم أنك تسإقال يل شيخ منهم فف رج  ،   بتأابلدين ال ي 
 .– منطقة قريبة من الكوفة - يةابحلِ  اشي ً ال إبه 
 ؟ ن أ ن  قال ممآر قدم عليه فلما أف رج  حىت  :قال
  مان مكاة مان أهال بيا  هللا مان أالشاوق والقاري يعاع    مان أهال بيا  هللا مان أهالأ :قل 

  .مكة من احلرم
قد بعث ن  طلاع  ماه  ن ال ي تطلس قد ظهر ببلاكإ :و ه ا احل أ ا اليهواي فقال له ه

واثن  صانام واألتهم مان اليهاوا والنصاار  وعبااا األياأيتهم يف ضلل يعع كل من ر أيع من ر و 
هنااك هاو ؟ قاال لاه طلاع  ماه و يان ها ا الرجالأيف ضلل لكان هنااك نا  ساي رل وهاو كلهم 

  .ظهر ببلاك
علياه الصالة والسالم  -يقاول وهاو  اطاس النا   بش ء يعع زيد بان عمارو ح أفلم  :لفقا
 -علياه الصالة والسالم  -ناه هاو  اطاس النا  أمكاة ماع  جدت شيوا يا رجع  إىلما و  :-
  .ح  بش ءأكن كان ذلك قبل البعمة فقال فلم ل

لياه جااء يف الرواياة فقارب إزياد فقارب  يساتمع إىل ها ا إىل -صلى هللا عليه وسالم  -فالرسول 
 نصاب األ ؟ قال شاة ذ   لنصس من ه هدليه السفرة فقال ما ه ا اي حممإ

كاال شاا ء ف اارل زيااد باان أ، مااا ياا كر اساام هللا عليااه وتفرقاااكاال ممااا مل آلمااا كناا   :فقااال زيااد
علياه  -البي  فطاف باه هاو وزياد فكاان يطاوف  -عليه الصلة والسلم  -تى الن  أحارثة ف

وايااروة كاا لك عنادما كااان يطااوف  اباان حارثاة وطاااف باا  الصافومعاه زيااد  -الصالة والساالم 
ن خاار   لااة وكاااساااف واآلإحاادما يقااال لااه أوايااروة كااان هناااك صاانمان ماان  اااس  باا  الصاافا
وهاو  اطاس زياد  -علياه الصالة والسالم  -ذا طافوا هبما  سحوا هبما فقال النا  إايشركون 

ال تفعاال هاا ا الفعاال ال  سااحهما  يقااول لااه ال  ساا  اياادً ممااا رجاا   اطااس ز إال  سااحهما ف
و  اطااس نفسااه فطااافوا فعل وهااأهما يعااع ساامساان  قلاا  يف نفساا  ألزيااد ف :ممااا رجاا  فقااالإف
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علياااه الصااالة  -خااار  فقاااال لاااه النااا  أالصااانم فمااا  زياااد الصااانم مااارة  خااار  إىلأفرجعاااوا مااارة 
  . ا  قد ميتك عن هألس  أيعع  ؟نهَ ت   ملأاي زيد  -والسلم 

له يعاع الاوح  وبعاث نا ل هللا علاى رساو أفيال و بان نمث مات زيد بن عمارو  :قال زيد بن حارثة
ناه يبعاث ياوم القياماة أ –علياه الصالة والسالم  -فقال النا   -عليه الصلة والسلم  -الن  

  .خية ال  فيها م  الصنمالفقرة األوبعضهم  تصره في كر  انتهى احلديث ،مة وحدهأ
صاانام اة األكااان قباال النبااوة يااب ض عبااا  -عليااه الصاالة والساالم  -ن الناا  أ ا احلااديث فيااه هاا

منا كان إا الناس ال تفعلوا ه ا و يهأميا عاما ما كان يقول للناس اي ولكنه ما كان ينهى قريش 
ن قا  أال تفعال ها ا الفعال مااه ماى زياد بان حارثاة ة قال لاه ثينهى خواصه ممل زيد بن حار 

مااام م اإلديث ماان العلمااء مان ضاعفه مانهعلااى كال حاال ها ا احلا ناهَ ت  مل   أ :ا الصانم فقاال لاهها 
شاااة  :قااال ؟ماادن يف احلااديث قااال فيااه مااا هاا ا اي حمأل ؟لفاااي منكاارة ياااذاأالاا ه  وقااال فيااه 

ممااا مل ياا كر اساام هللا  كاالآلمااا كناا   :نصاااب فقااال زيااد باان عماارو اا  لنصااس ماان هاا ه األذ  
كاال ماان شاااة ذ اا  لنصااس ماان أي -عليااه الصاالة والساالم  -ن الناا  أعليااه قااالوا فهاال يعقاال 

يضاا  ااع ماان ألاا ه  واساتنكره وحساان ها ا احلااديث ؟ فضاعف هاا ا احلاديث ابانصاااألها ه 
شاار أه ا و  شار إىلأسلم ضياء صاحس اي تارة وك لك شيخ اإلأهل العلم منهم ايقدس  ال

لكان مااذا  ،يضااأواحلاافظ ابان حجار  ،لبا ضياء هل ا احلديث ومنهم الشيخ األإىل تصحي  ال
ناه إن احلاديث حسان و أن ذكار إبعاد  ؟ قاال ا احلاديثعنادما حسان هاقال احلافظ ابن حجر 

منااا إارثااة ذباا  علااى احلجاار اياا كور فباان حن يكااون زيااد أوعلااى تقاادير  " :لااي  بضااعيف قااال
باا  لصاانم مااا ه ذَ نااأيعااع مااا عنااد  الياال يف احلااديث  " مصاانامنااا ذباا  عليااه ل ااي األإنااه أماال حي  

واثن ويطلاق نه يطلق علاى األأوف خرل ف ب  على النصس النصس معر نه أعند  اليل عند  
  .حجارعلى األ

ذا كااان زيااد إهااو الاا ي ذباا   -عليااه الصاالة والساالم  -ن الرسااول ألااي  يف احلااديث  :اثنيااا
ن كاان إفا -علياه الصالة والسالم  -سااف ومااه النا  إعل ه ا فقاد ما  زياد الصانم   لاة و ف
 -علياه الصالة والسالم  -الرساول  مث ،واًل أناه ذ اه لصانم أفعل ه ا اليوجاد يف احلاديث  دزي

ماا ها ه اي  :قاال لاه وبان عمار منا استفسر مناه زياد إكل من ه ه ال بيحة و أنه أما عند  اليل 
ن الاانف   ياال إىل ضااعف أنصاااب فاال شااك شاااة ذ اا  لنصااس ماان هاا ه األ :فقااال لااهحممااد 
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 ،فظومااان حسااانه احلاااا، ابااان علقماااةو أا احلاااديث الااا ه  ضاااعفه بسااابس حمماااد بااان عمااارو هااا 
والضاياء قابلهم  يعاا وماع ذلاك الا ين حسانوه كاحلاافظ اباان  ،وابان تيمياة قبال ذلاك ،لباا واأل

ن أبادا فهام مان ها ا احلاديث أحاد مانهم أوابان تيمياة ال يوجاد  ،طايب قبلهممام اخلإلوا ،حجر
ماااام وهلااا ا قاااال اإل ؟و قااارب للاااوثنأكااال مماااا ذبااا  للاااوثن أ -علياااه الصااالة والسااالم  -الرساااول 
ي أصااانام كااال مماااا يااا  ون عليهاااا األال أي -علياااه الصااالة والسااالم  -كاااان النااا  "   :اخلطاااايب

 " ن كاانوا ال يا كرون اسام هللاإو  كال ماا عادا ذلاكالا اب   وأي ها ه ماني  ون على األصنام 
 -ن النا  أسالم ابان تيمياة م الا ي مار معناا الا ي ذكاره شايخ اإلعليها ها ا ينطباق ماع الكال

ي  ونه للنصس علاى ا كل مما ي  ونه فقط للحم ولي  ممكل أيأذا إ -م عليه الصلة والسل
ي شاريعة مان الشارا ع وها ا  أباا  قاط يف ها ا مان جان  الشارك ال ي  ن واثن ألألواجهاة القار  
رحاام هللا  -ساالم اباان تيميااة وكاالم شاايخ اإل ،لم احلااافظ اباان حجااروكاا لك كاا ،كاالم اخلطااايب

ناه أفهام مناه ال ي   ونناه صاحي  كلهام يقولاديث والقاول ألهام علاى حتساينهم للحافك - اجلميع
كال وال اليال وكا لك ناه مل أيأها ه الشااة ففا  احلاديث  -عليه الصلة والسلم  -كل الن  أَ 

وكا لك الا ي فعال ها ا زياد ولاي  النا   ،واثنياراا باه األصس قد يراا باه احلجاارة وال ه ا الن  
د جاء يف صاحي  الب ااري مان حاديث ابان عمار  ومع ه ا كله ق، -عليه الصلة والسلم  -
لياه سافرة فيهاا حلام فااامتنع إدم  ق ا -صالى هللا علياه وساالم  -ن النا  أ -رضا  هللا عنهماا  -
 -الرساول   اذً إلاه قاالوا كآ  ال إكال وقاال أبن عمرو بان نفيال فماا مث قدم  ل يد  ،كلأما و 

كاال مل أي -صاالى هللا عليااه وساالم  - امتنااع وزيااد كاا لك امتنااع فااالن   -صاالى هللا عليااه وساالم 
  .من ه ا اللحم

 
قااد جاااءت رواايت  نااهإال إن كاناا  يف الب اااري إروايااة و ن هاا ه أ بعااض أهاال العلاام ذهااس إىل

الارواة رووا عان فملثة من  ،بن عقبةن احلديث مداره على موسى بة ألبن عقمن طريق موسى 
 ؟ ل يد قدمها ين -والسلم  عليه الصلة -ن السفرة ال  قدمها هو الرسول أموسى 
ل مث امتناع دم  للرسو ن السفرة ق  أفضيل بن سليمان رو  عن موسى بن عقبة  ،خرآوفضيل 

ن الرواياااة أن قلناااا إياااد بااان عمااارو علاااى كااال حاااال فاااامتنع ز  وبااان عمااار دم  ل ياااد الرساااول مث ق ااا
كمااا ذكاارت ن العلماااء  ؟ ألصاال ياااذاأشااكال إن ضااعفنا الروايااة فاال إصااحيحة فاال الياال فيهااا و 
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و ذبااا  أصااانام كااال مماااا ذبااا  علاااى األأناااه أكااال وماااا حصااال مناااه ن الرساااول ال أيأ عاااوا ألكااام 
مااام ساالم اباان تيميااة واإلاإلصاانام وقااد ذكاارت لكاام كاالم شاايخ هاا ه األ رب إىلصاانام وممااا ق االأل

  .اخلطايب واحلافظ ابن حجر
اثروه أميتهاا وياا أل طلا  فيهااأطل  فيهاا لكناع أن كن  قد إلة و أه ه خلصة ه ه ايس اذً إ

يف كتاباه  - علياه رمحاة هللا -سالم ابان تيمياة ف  فيهاا شايخ اإلطال الانَ أمن بعض الشبه وقد 
ا شااكل  علااى كمااي مان العلماااء حااىت ال يوجااد يف طا فاة ماان كتااس التفسااي فيهااأايت آتفساي 

الكالم مان  طاالأول و ذكار ها ا يف اجمللاد األ أال ما هو خطاإالقول الصواب بل ال يوجد فيها 
 َأو  ﴿قباال ذلااك ما ااة وتسااع  إىل مااا بعاادها عنااد تفسااي هاا ه اآليااة  وأصاافحة تقريبااا مااا ت  

  ﴾لَتَاع وا ن  يف ِمل ِتَنا
 :- علياه رمحاة هللا -سلم ابن تيمية يقول وه ا خناتم باه الادرس يقاول على كل حال شيخ اإل

و مان كاان خياار قوماه  أخياار قوماه  مانمناا يصاطف  لرساالته إما حتقيق القاول فااهلل سابحانه أو "
اااطَِف  ِماااَن  ﴿وقاااال  [124]األنعاااام:﴾ الل ااااه  أَع لَااام  َحي اااث  جَي َعااال  رَِساااالََته  ﴿ :ىلاكماااا قاااال تعااا الل ااااه  َيص 

مان أهال  -صالى هللا علياه وسالم  -بعاث النا   بال قاد ي   [75]احل :﴾ال َمَلِ َكِة ر س ًل َوِمَن الن اسِ 
نساااب كمااا قااال األ شاارفأيبعااث الناا  ماان  -عاا  وجاال  -يعااع هللا  ،بياا  ذي نسااس طاااهر

  ؟كيف نسبه فيكم  :يب سفيانهرقل أل
  .ذو نسس هو فينا :قال

   .نساب قومهايف أقال: وك لك الرسل تبعث 
ط اَك َلَرَ  نَااَك َوَماا أَناَ  ﴿ وقاد قاالوا لشاعيس ماع استضاعافهم لاه :سالميقول شيخ اإل َولَاو اَل َره 

َنا   .[91]هوا: ﴾ِبَع ِي    َعَليا 

سااابو  القااااام سااانتكلم عااان بااادء الاااوح  وماااا األىل يف ان شااااء هللا تعاااإهبااا ا القااادر نكتفااا  و  ذاً إ
مااور يف غااار حااراء وكيااف كاا لك مااا حصاال مااع أماان  -عليااه الصاالة والساالم  -حصاال للناا  

 .– ارض  هللا عنه -خدجية 
  .وفق هللا اجلميع يا حيبه ويرضاه

 .له وصحبه وسلم تسليما كمياآينا حممد وعلى وصلى اللهم على نب
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وللستما  إىل الدروس ايباشرة وايسجلة واي يد من الصوتيات ي رجى زايرة موقع مياث 
  ج اكم هللا خيا و  www.miraath.net  األنبياء على الرابط
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