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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

"بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين.

الص َفا واْلمروَة ِمن َشع ِائ ِر َّ ِ
ّللا َف َم ْن
قال اإلمام ابن كثير –رحمه هللا تعالى" :-قوله تعالىِ{ :إ َّن َّ َ َ ْ َ ْ َ
ِ
ّللا َش ِ
َن ي َّ
ِ
اكٌر
ف ِب ِه َما َو َم ْن َت َ
ط َّو َ
َح َّج اْلَبْي َت أ َِو ْ
اع َت َمَر َف ََل ُجَن َ
اح َعَلْيه أ ْ َ
ط َّو َع َخْي ار َفإ َّن َّ َ
ِ
ان ب ُن َداوَد اْله ِ
ال ِْ
اش ِمي ،قال :أنبأنا إبراهيم ْب ُن
ام أ ْ
َح َم ُدَ :حَّد َثَنا ُسَلْي َم ُ ْ
ُ َ
َعل ٌ
يم}[البقرةَ ،]158 :ق َ
اإل َم ُ
ِ
َس ْعدَ ،ع ِن الزْهرِ
ال".
ِيَ ،ع ْن ُعْرَوَةَ ،ع ْن َعائ َش َة َق َ
ماذا عندك؟
طالب..... :

أخبرنا إبراهيم.

َرَي ِت َقول َّ ِ
ِ ِ
ِ
يم ْب ُن َس ْعدَ ،ع ِن الزْهرِ
ّللا
"قال :أ ْ
الُ :قْل ُت :أَأْ ْ َ
ِيَ ،ع ْن ُعْرَوَةَ ،ع ْن َعائ َش َة َق َ
َخَبَرَنا إْبَراه ُ
ِ
الص َفا واْلمروَة ِمن َشع ِائ ِر َّ ِ
َن ي َّ
ف
ط َّو َ
ّللا َف َم ْن َح َّج اْلَبْي َت أَ ِو ْ
اع َت َمَر َف ََل ُجَن َ
اح َعَلْيه أ ْ َ
َت َعاَلىِ{ :إ َّن َّ َ َ ْ َ ْ َ
ِب ِهما} ُقْلتَ :فو َّ ِ
َن ََل ي َّ
ف ِب ِه َما؟ َفَقاَل ْت َع ِائ َش ُةِ :بْئ َس َما ُقْل َت َيا ْاب َن
اح أ ْ
ط َّو َ
َحد ُجَن ٌ
ّللا َما َعَلى أ َ
َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
أ ِْ
ِ
َّ
ف ِب ِه َماَ ،وَلكَّن َها ِإَّن َما
اح َعَلْيه أَََّل َيط َو َ
ُختيِ ،إَّن َها َل ْو َكاَن ْت َعَلى َما أ ََّوْل َت َها َعَلْيه َكاَن ْتَ :ف ََل ُجَن َ
اغي ِة ِ
َّ ِ
ِ
ِ
التي َكاُنوا َي ْعُب ُدوَن َها ِعْن َد
أُْن ِزَل ْت أ َّ
َن ْاْلَ ْن َص َار َكاُنوا َقْب َل أ ْ
َن ُي ْسل ُموا َكاُنوا ُي ِهلو َن ل َمَنا َة الط َ
الص َفا واْلمروِةَ ،فسأَُلوا عن َذلِك رسول َّ ِ
َن ي َّ
ّللا -
ط َّو َ
ان َم ْن أ َ
اْل ُم َشَّل ِلَ .وَك َ
َه َّل َل َها َي َت َحَّر ُج أ ْ َ
ف ِب َّ َ َ ْ َ
َ
َْ َ َ ُ َ
ّللا عَلي ِه وسَّلمَ ،-فَقاُلوا :يا رسول َّ ِ
َن َن َّ
َّ
الص َفا َواْل َمْرَوِة ِفي
ف ِب َّ
ّللاِ ،إَّنا ُكَّنا َن َت َحَّر ُج أ ْ
ط َّو َ
َ َُ َ
َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِِ ِ
الص َفا واْلمروَة ِمن َشع ِائ ِر َّ ِ
اع َت َمَر
ّللا َف َم ْن َح َّج اْلَبْي َت أ َِو ْ
ّللا َ -عَّز َو َج َّلِ{ :-إ َّن َّ َ َ ْ َ ْ َ
اْل َجاهلَّيةَ .فأَْن َز َل َّ ُ
ط َّوف ِب ِهما} َقاَل ْت ع ِائ َشةُُ :ث َّم َق ْد س َّن رسول َّ ِ
اح َعَلْي ِه أ ْ َّ
َّ
ّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم-
َ
َف ََل ُجَن َ
ّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َن َي َ َ
الطواف ِب ِهماَ ،فَلي ِ
َخرجاه ِفي ا َّ ِ
َحد أَ ْن ي َد َع َّ
َّ
يحْي ِن".
الط َو َ
لصح َ
س ْل َ
َ
اف ِب ِه َما .أ ْ َ َ ُ
َْ
َ َ َ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين،

في هذا الحديث الصحيح المخرج في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ،عروة بن الزبير فهم من
َن ي َّ
ف} هذا
ط َّو َ
قوله -جل وعالَ { :-ف ََل ُجَن َ
اح} فال جناح وهذا رفع للجناح الذي هو اإلثم{ ،أ ْ َ
فهمه ،وأن اآلية تدل على الطواف بينهما غير الزم ،وال حرج فيمن ترك السعي ،لكن فقه عائشة
-رضي هللا عنها -ردت عليه ،وقالت :لو كان األمر كما قلت لكان لفظ اآلية :فَل جناح عليه

أَل يطوف بهما ،والجناح المرفوع الحرج الذي يجدونه في أنفسهم من السعي بينهما ،بين الصفا
والمروة ،لمشابهته لسعيهم بين الصنمين ،سواء كان الصنمان بوادي المشلل الذي بين مكة
والمدينة ،أو كان أحدهما على الصفا واآلخر على المروة ،كما جاء في بعض األحاديث ،فهم
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يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة؛ لمشابهته لسعيهم بين هذين الصنمين .فإن كان الصنمان
المشلل فالمشابهة
على الصفا والمروة فال شك أن الحرج شديد بالنسبة لهم ،وإن كان بوادي ُ
موجودة ،سعي بين صنمين وهذا سعي بين جبلين ،فأنزل هللا -جل وعال -اآلية؛ لرفع الحرج

والجناح الذي يجدونه في أنفسهم من هذه المشابهة ،يجدونه في أنفسهم من هذه المشابهة ،والنبي
-عليه الصالة والسالم -سعى بين الصفا والمروة ،وأمر به« :اسعوا فإن هللا كتب عليكم

السعي» وسعى بينهما ،وقال« :خذوا عني مناسككم» ،فما بقي مجال لفهم عروة كما ردت عليه
أم المؤمنين -رضي هللا عنها.-

" َوِفي ِرَو َاية َع ِن الزْهرِ
الر ْح َم ِن ْب ِن اْل َح ِار ِث ْب ِن
الَ :ف َحَّد ْث ُت ِب َه َذا اْل َح ِدي ِث أََبا َب ْك ِر ْب َن َعْب ِد َّ
ِي أََّن ُه َق َ
ِ
َه ِل اْل ِعْل ِم َيُقوُلو َنِ :إ َّن
الِ :إ َّن َه َذا اْل ِعْل َمَ ،ما ُكْن ُت َس ِم ْع ُت ُهَ ،وَلَق ْد َس ِم ْع ُت ِر َجاَل ِم ْن أ ْ
ه َشامَ ،فَق َ
طوا َفَنا بين ه َذين اْلحجري ِن ِمن أَم ِر اْلج ِ
ِ
َّ
اه ِلَّي ِة.
َ
اس ِإََّل َم ْن َذ َكَر ْت َعائ َش ُة َكاُنوا َيُقوُلو َنِ :إ َّن َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
الن َ
ْ ْ
ِ
طو ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ
الص َفا َواْل َمْرَوِة،
اف َبْي َن َّ
ال َ
آخُرو َن م َن ْاْلَ ْن َص ِارِ :إَّن َما أُمْرَنا ِبالط َواف ِباْلَبْيتَ ،وَل ْم ُن ْؤ َمْر ِبال َ
َوَق َ
الص َفا واْلمروَة ِمن َشع ِائ ِر َّ ِ
الر ْح َم ِنَ :فَل َعَّل َها َن َزَل ْت
ال أَُبو َب ْك ِر ْب ُن َعْب ِد َّ
ّللا َت َعاَلىِ{ :إ َّن َّ َ َ ْ َ ْ َ
ّللا} َق َ
َفأَْن َز َل َّ ُ
ِفي َه ُؤََل ِء َو َه ُؤََل ِء.
يث م ِالك ،عن ِه َشا ِم ب ِن عروَة ،عن أَِب ِ
ِ ِ
ِي ِ
يهَ ،ع ْن َع ِائ َش َة ِبَن ْح ِو َما َتَقَّد َمُ .ث َّم
ْ ُْ َ َ ْ
َْ
َوَرَو ُ
اه اْلُب َخار م ْن َحد َ
ف" .
وس َ
ال اْلُب َخارِيَ :ح َّد َثَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ
َق َ
ما عندك :ثم قال البخاري؟
ِ
ِ
الُ :كَّنا َنَرى
الَ :سأَْل ُت أََنسا َع ِن ا َّ
انَ ،ع ْن َعاص ِم ْب ِن ُسَلْي َم َ
"قالَ :حَّد َثَنا ُس ْفَي ُ
لص َفا َواْل َمْرَوة َق َ
ان َق َ
ِِ ِ
ِ ِ
اء ِْ
ّللا َ -عَّز َو َج َّلِ{ :-إ َّن ال َّص َفا
اإل ْس ََل ُم أ ْ
َذل َك م ْن أ ْ
َم َس ْكَنا َعْن ُه َماَ ،فأَْن َز َل َّ ُ
َم ِر اْل َجاهلَّيةَ ،فَل َّما َج َ
يرِه ع ِن اب ِن عَّباس َقالَ :كاَن ِت َّ ِ
ِ ِ
ّللا} .وَذ َكر اْلُقر ُ ِ
ِ
ِ
ق
ين ُت َف ِر ُ
الشَياط ُ
ط ِبي في َت ْفس ِ َ ْ َ
َواْل َمْرَوَة م ْن َش َعائ ِر َّ َ َ ْ
َ
اإلس ََلم سأَُلوا رسول َّ ِ
ِ
ِ َّ َّ
ّللاَ -صَّلى
َبْي َن َّ
اء ِْ ْ ُ َ
َُ َ
الص َفا َواْل َمْرَوة اللْي َل ُكل ُهَ ،وَكاَن ْت َبْيَن ُه َما آل َه ٌةَ ،فَل َّما َج َ
ِ
ِِ
َّ ِ
َّ
ال َّ
اف َعَلى
ان ِإ َس ٌ
الش ْع ِبيَ :ك َ
ّللا َعَلْيه َو َسل َمَ ،-ع ِن الط َواف َبْيَن ُه َماَ ،فَن َزَل ْت َهذه ْالَيةَُ .وَق َ
َّ ُ
الطو ِ
ِ
َّ
الص َفاَ ،وَكاَن ْت َن ِائَل ُة َعَلى اْلمْرَوِةَ ،وَكاُنوا َي ْسَت ِلموَن ُهما َف َت َحَّر ُجوا َب ْع َد ِْ
اف َبْيَن ُه َما،
َّ
اإل ْس ََل ِم م َن َ
ُ َ
َ
َفَن َزَل ْت َه ِذ ِه ْالَيةُ.
اب ِ
اق ِفي ِك َت ِ
َن أُ َسافا َوَن ِائَلةَ".
الس َيرِة أ َّ
ُقْل ُتَ :وَذ َكَر ْاب ُن ِإ ْس َح َ
إساًفا ،إساًفا.
طالب :بالكسر؟
نعم.

"أن إسافا ونائلة َكاَنا ب َشري ِنَ ،ف َزَنيا َد ِ
اه اْل َك ْعَب ِة؛
اخ َل اْل َك ْعَب ِة َف ُم ِس َخا َح َجَرْي ِنَ ،فَن َصَب ْت ُه َما ُقَرْي ٌ
َ َْ
َ
ش ُت َج َ
ِلَي ْع َت ِبَر ِب ِه َما َّ
ال َع ْه ُد ُه َما".
اسَ ،فَل َّما َ
الن ُ
ط َ
ُعبدا.
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ِ
ِ
الص َفا
اف ِب َّ
ال َع ْه ُد ُه َما ُع ِب َداُ ،ث َّم ُح ِوََل ِإَلى َّ
ان َم ْن َ
" َفَل َّما َ
ط َ
الص َفا َواْل َمْرَوِةَ ،فُنصَبا ُهَنال َكَ ،ف َك َ
ط َ
ط ِالبِ ،في َق ِص ِ ِ
ِ
ِ
ورِة:
ول أَُبو َ
َ
يدته اْل َم ْش ُه َ
َواْل َمْرَوة َي ْسَتل ُم ُه َماَ ،وِل َه َذا َيُق ُ
ـــــن ِإسـ ِ
الســــــي ِ
ِلم ْف َضــــــى ِ
ـــــاف َوَن ِائـ ِ
ـــــل
ـــــــــاب ُه ْم
َو َحْيـ ُ
ـــــــــث ُي ِنــــــــــي ُخ ْاْل ْ
ـــــــــعُرو َن ِرَكـ َ
َشـ َ
ول مـ ْ َ
ُ ُ
َ
َّ ِ ِ ِ
َن رسول َّ ِ
ِ ِ
َّ
ِ ِ ِ
ّللا َعَلْي ِه
َوِفي َص ِح ِ
ّللا َ -صلى َّ ُ
يح ُم ْسلم م ْن َحديث َجابر الط ِويلَ ،وفيه :أ َّ َ ُ َ
غ ِمن َ ِ ِ ِ ِ
اسَتَلم ُهُ ،ث َّم َخَر َج ِم ْن َب ِ
ِ
ِ
الص َفاَ ،و ُه َو
اب َّ
َفَر َ ْ
ط َوافه باْلَبْيتَ ،ع َاد إَلى الرْكن َف ْ َ
الص َفا واْلمروَة ِمن َشع ِائ ِر َّ ِ
ِ
ّللا ِب ِه»َ .وِفي ِرَو َاي ِة َّ
الن َس ِائ ِيْ « :اب َدؤوا
َّ َ َ ْ َ ْ َ
ال« :أَْب َدأُ ب َما َب َدأَ َّ ُ
ّللا}ُ ،ث َّم َق َ
ِبما بدأَ َّ ِ ِ
اإلمام أَحمد :حَّد َثَنا سريج ،حَّد َثَنا عبد َّ ِ
ّللا ْب ُن اْل ُم َؤ َّم ِل"
َُْ
َُْ ٌ َ
ال ِْ َ ُ ْ َ ُ َ
ّللا به»َ .وَق َ
َ ََ ُ
«ابدءوا ِبما بدأَ َّ ِ ِ
ِ
ّللا ِب ِه» يدل على البداءة بالصفا قبل المروة ،والثاني
ّللا به»ْ « ،اب َدءؤوا ب َما َب َدأَ َّ ُ
َْ ُ َ ََ ُ
َو َسَّل َمَ -ل َّما
ولِ{ :إ َّن
َيُق ُ

يبدأ من المروة ،وهكذا حتى ينتهي بالمروة ،وأن من بدأ بالمروة قبل الصفا سقط الشوط األول،

ويأتي ببدله ،حتى يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة.
طالب...:

إيش الذي يمنع ،قالها النبي -عليه الصالة والسالم -فتقال.
طالب :بعضهم يقول قالها من باب التعليم.

أيضا تلفظ بها فيتلفظ بها المقتدي ما
كونه -عليه الصالة والسالم -بدأ والمقتدي به يبدأ ،وهو ً
فيه ما يمنع.
طالب...:

الشوط ُيلغى ،الشوط األول يلغى ،فيبدأ بالصفا فينعقد من الصفا.
اإلمام أَحمد :حَّد َثَنا سريج ،حَّد َثَنا عبد َّ ِ
طِ
اء ْب ِن أَِبي َرَباحَ ،ع ْن
ّللا ْب ُن اْل ُم َؤ َّم ِل َع ْن َع َ
َْ ُ
َُْ ٌ َ
ال ِْ َ ُ ْ َ ُ َ
" َوَق َ
ص ِفَّي َة ِبْن ِت َشيب َة ،عن ح ِبيب َة ِبْن ِت أَِبي َتج ار َة َقاَل ْت :أرَيت رسول َّ ِ
َّ
ّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم-
َْ َ ْ َ َ
َْ
َ
ّللا َ -صلى َّ ُ
َُْ َُ َ
ِ
الص َفا َواْل َمْرَوِةَ ،و َّ
اء ُه ْمَ ،و ُه َو َي ْس َعى َح َّتى أََرى ُرْكَب َتْي ِه ِم ْن
وف َبْي َن َّ
َي ُ
ط ُ
الن ُ
اس َبْي َن َي َدْيهَ ،و ُه َو َوَر َ
ِ
لس ْع ِي َي ُد ُ ِ ِ ِ
ام
ّللا َك َت َب َعَلْي ُك ُم َّ
ِشَّد ِة ا َّ
الس ْع َي»ُ .ث َّم َرَو ُ
ولْ « :
اس َع ْواَ ،فإ َّن َّ َ
ور به إ َزُارُهَ ،و ُه َو َيُق ُ
اه اِْإل َم ُ
ِ
ِ
الرَّز ِ
وسى ْب ِن ُعَبْي َد َة
َح َم ُد َع ْن َعْب ِد َّ
اق قال :أ ْ
أْ
َخَبَرَنا َم ْع َمٌرَ ،ع ْن َواصل َم ْوَلى أَبي ُعَيْيَن َة َع ْن ُم َ
َّ
َخَبَرْت َها أََّن َها س ِم َع ِت َّ ِ
الص َفا
َع ْن َص ِفَّي َة ِبْن ِت َشْيَب َة ،أ َّ
ّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -بْي َن َّ
امَأرَة أ ْ
َ
َن ْ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
السعيَ ،فاسعوا» .وَق ِد اس ُت ِد َّل ِبه َذا اْلح ِد ِ
َن
والمروِة يقول« :ك ِتب عليكم
يث َعَلى َم ْذ َه ِب َم ْن َيَرى أ َّ
َ
َ
ْ َْ َ
ْ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ ُ
الص َفا َواْل َمْرَوِة".
الس ْع َي َبْي َن َّ
َّ
موسى بن عبيدة هو الربذي ضعيف عند أهل العلم.
"وَق ِد اس ُت ِد َّل ِبه َذا اْلح ِد ِ
الص َفا َواْل َمْرَوِة ُرْك ٌن ِفي اْل َح ِج،
يث َعَلى َم ْذ َه ِب َم ْن َيَرى أ َّ
الس ْع َي َبْي َن َّ
َن َّ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َك َما ُه َو َم ْذ َه ُب َّ
يلِ :إَّن ُه
الشافع ِي َو َم ْن َوا َفَق ُهَ ،و ِرَو َاية َع ْن أ ْ
َح َم َدَ ،و ُه َو اْل َم ْش ُه ُ
ور َع ْن َمالكَ .وق َ
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ِ
ط ِائ َفةٌ،
ول َ
س ِبُرْكن َفِإ ْن َتَرَك ُه َع ْمدا أ َْو َس ْهوا َجَبَرُه ِب َدمَ ،و ُه َو ِرَو َاي ٌة َع ْن أ ْ
َوا ِج ٌبَ ،وَلْي َ
َح َم َدَ ،وبِه يُق ُ
وِقيل :بل هو مس َت َحب ،وِإَلْي ِه َذ َهب أَبو َح ِني َف َة و َّ
الث ْورِي َو َّ
الش ْع ِبي َو ْاب ُن ِس ِ
ِي َع ْن أََنس
ير َ
َ ُ
ينَ ،وُرو َ
َ
َ
ُْ
َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ْاب ِن ُع َمَر َو ْاب ِن َعَّباسَ ،و ُحكي َع ْن َمالك في اْل ُع ْت ِبَّية".
َ
العتبية كتاب مشهور عنده .البيان والتحصيل ما هو بشرح العتبية؟
نعم ُ
طالب :هنا مقدم الياء.

ماذا؟ ال ما هي عتيبة ،العتبية مشهور عند المالكية من متونهم المشهورة القديمة ،لكن البيان

والتخصيل البن رشد ما هو بشرح العتبية؟ نعم؟ شرح العتبية ،نعم.
ط َّو َع َخْيرا}".
اح َتجوا ِبَق ْولِ ِهَ { :ف َم ْن َت َ
ال اْلُقْر ُ
ط ِبيَ :و ْ
" َق َ
اح َعَلْي ِه} ويوجبون
اآلن الحنفية حينما يستدلون باآلية على عدم وجوب السعي من قولهَ { :ف ََل ُجَن َ
الص ِ
َلة} ،لماذا ال يقولون
صُروا ِم َن َّ
اح أ ْ
س َعَلْي ُك ْم ُجَن ٌ
قصر الصالة مع أنه جاء فيهَ { :فَلْي َ
َن َت ْق ُ
في هذا مثل ما قالوا في السعي؟ مع أن السعي جاء فيه ما هو أقوى مما جاء في قصر الصالة.
ِ
الِ « :ل َت ْأ ُخ ُذوا
الس ََل ُمَ -
يلَ :ب ْل ُم ْس َت َحبَ .واْلَق ْو ُل ْاْل ََّو ُل أَْر َج ُح؛ ِْل ََّن ُه َ -عَلْي ِه َّ
ط َ
اف َبْيَن ُه َماَ ،وَق َ
" َوق َ
اس َك ُكم»َ .ف ُكل ما َفعَله ِفي حج ِ
ع ِني مَن ِ
َّت ِه ِتْل َك َو ِ
اج ٌب ََل ُب َّد ِم ْن ِف ْع ِل ِه ِفي اْل َح ِجِ ،إََّل َما َخَر َج ِب َد ِليل،
َ َ ُ
َ
ْ
َ َ
ِ
ّللا
ّللا َك َت َب َعَلْي ُك ُم َّ
َعَل ُمَ .وَق ْد َتَقَّد َم َق ْوُل ُه َ -عَلْي ِه َّ
ّللا أ ْ
الس ََل ُمْ « :-
الس ْع َي»َ .فَق ْد َبَّي َن َّ ُ
اس َع ْوا َفإ َّن َّ َ
َو َّ ُ
ِ ِ
ِ ِ
ّللا ،أ ِ
ِ ِ
َن َّ
اهيم اْل َخ ِل ِ
يل
َت َعاَلى أ َّ
اف َبْي َن َّ
الط َو َ
الص َفا َواْل َمْرَوة م ْن َش َعائ ِر َّ ْ
َي :م َّما َشَر َع َّ ُ
ّللا َت َعاَلى ِإلْبَر َ
ِفي مَن ِ
اس ِك اْل َح ِج.
َ
وَق ْد َتَقَّدم ِفي ح ِد ِ
ِ
ِ
ِ
الص َفا
يث ْاب ِن َعَّباس أ َّ
اجَر َوَتْرَد ِاد َها َبْي َن َّ
َص َل َذل َك َم ْأ ُخوٌذ م ْن َت ْط َواف َه َ
َ
َن أ ْ
َ
َ
ِ
ِ ِ
طَل ِب اْلم ِ
الس ََل ُم-
َواْل َمْرَوِة ِفي َ
يم َ -عَلْيه َّ
اء لِ َوَل ِد َهاَ ،ل َّما َن ِف َد َم ُ
اؤ َهما َوَز ُاد َهما ِح َ
ين َتَرَك ُه َما إْبَراه ُ
َ
هَن ِالك ،وَلي ِ
الن ِ
اسَ ،فَل َّما َخا َف ِت َّ
َحٌد ِم َن َّ
الضْي َع ُة َعَلى َوَل ِد َها ُهَن ِال َكَ ،وَن ِف َد َما ِعْن َد َهما
س عْن َد ُه َما أ َ
ُ َ َْ
َقام ْت َت ْطُلب اْل َغو َث ِمن َّ ِ
الص َفا
ّللا َ -عَّز َو َج َّلَ ،-فَل ْم َت َز ْل َت َتَرَّد ُد ِفي َه ِذ ِه اْلُب ْق َع ِة اْل ُم َشَّرَف ِة َبْي َن َّ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س
طَّرة َفق َيرة ِإَلى َّ
َواْل َمْرَوة ُم َت َذلَلة َخائ َفة َو ِجَلة ُم ْض َ
ّللا َ -عَّز َو َج َّلَ ،-ح َّتى َك َش َ
ّللا ُكْرَب َت َهاَ ،وآَن َ
ف َّ ُ
الس ِ
ُغرب َتها ،وَفَّرج ِشَّد َتها ،وأَْنبع َلها َزم َزم ِ
اعي َبْيَن ُه َما
ام َ
اء ُس ْقمَ ،ف َّ
التي َم ُ
َْ َ َ َ
ط ْعمَ ،و ِش َف ُ
اؤ َها َط َع ُ
َ َ ََ َ ْ َ
يْنب ِغي َله أَن يس َتح ِضر َف ْقره وُذله وحاج َته ِإَلى َّ ِ
ّللا ِفي ِه َد َاي ِة َقْل ِب ِه َو َص ََل ِح َح ِال ِه َو ُغ ْفَر ِ
ان َذْن ِب ِه،
ُ ْ َ ْ ْ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ
ََ
ِ
الصراطِ
ِ
ِ
َن يهديه ِإَلى ِ
ِ
ص َواْل ُعُي ِ
النَق ِائ ِ
يح َما ِبه ِم َن َّ
ئ ِإَلى َّ
َوأ ْ
وبَ ،وأ ْ َ ْ َ ُ
ّللا َ -عَّز َو َج َّل-؛ لُي ِز َ
َ
َن َيْل َت ِج َ
اْلمس َت ِقي ِم ،وأَن ي َث ِب َته عَلي ِه ِإَلى مم ِات ِه ،وأَن يح ِوَله ِمن ح ِال ِه ِ
الذي ُه َو َعَلْي ِه ِم َن الذُن ِ
وب
َ ْ َُ ُ ْ َ
َ ْ ُ ُ َْ
ُْ
ََ
السد ِاد و ِاَلس ِتَق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ََل ُم."-
اجَر َ -عَلْي َها َّ
امةَ ،ك َما َف َع َل ِب َه َ
َواْل َم َعاصي ،إَلى َحال اْل َك َمال َواْل ُغ ْفَران َو َّ َ َ ْ َ
طالب...:
الذي هو الركنية الركنية.
طالب...:

من هو؟ أين قال واجب؟
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يشتركان ،الوجوب والركنية يشتركان في المعنى األعم ،لكنه نص على أنه ركن ،القول األول وقد

استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن ،ثم قال :والقول
األول أرجح هذا هو قوله.

قصة أم إسماعيل طلبها الغوث مرت بأحاديث متعددة األسانيد ،ومنها ما هو في الصحيحين
وغيرهما ،ومضى الكالم عليها هناك ،وأشرنا إلى أنه ،إلى أن السعي الذي هو الشدة واإلسراع في

الجري كما كان النبي -عليه الصالة والسالم -يفعل في الحديث السابق ،وأن رداءه أو إ ازره يدور

فوق ركبتيه -عليه الصالة والسالم -من شدة السعي ،فعله -عليه الصالة والسالم -هو األصل
في تقرير المسألة ،لكن السعي كله إنما مبدؤه من سعي هاجر أم إسماعيل ،والعلماء كما قرروا
ذلك أن المرأة ال تسعى ،ما معنى ما تسعى؟ ما تُسرع سرعة شديدة ،بخالف الرجل؛ للمحافظة
على ستر عورتها ،وإن كان أصل المشروعية بدأ من فعل امرأة ،ولذا الشوكاني كأنه يميل إلى

شديدا كما كانت أم إسماعيل تسعى ،والعلماء
سعيا
ً
أنها إذا لم تكن بحضرة رجال أنها تسعى ً
يطلقون أن المرأة األصل فيها الستر ،وأن السعي الشديد يكشف كما كان إ ازره -عليه الصالة
والسالم -يكشف عن ركبتيه ،فال ُيشرع في حق المرأة ،والمحافظة على سترها أولى من المحافظة
السَّنة.
على هذه ُّ
طالب...:

أين؟

طالب...:

نفد عندي ،نفد ،ونفد ما عندهما ،نفد .نفس الطبعة التي مع الشيخ؟
اج ِب َث ِ
ِ
امَنة وَت ِ
ط َو ِاف ِه َبْيَن ُهما َعَلى َق ْد ِر اْل َو ِ
اس َعة َوَن ْح َو
يلَ :زَاد ِفي َ
َ"وَق ْوُل ُهَ { :ف َم ْن َت َ
َ
ط َّو َع َخْيرا} ق َ
َ
طوف بيَنهما ِفي حج ِ
ِ
ِ
طوع".
طوع ،أ َْو ُع ْمَرِة َت َ
َّة َت َ
َ
َذل َكَ .وق َ
يلَ :ي ُ ُ َ ْ ُ َ

من المعلوم أن السعي ما فيه تطوع ،ليس فيه تطوع عند أهل العلم ،فال ُيشرع لإلنسان أن يسعى
ط َّو َع َخْيرا} بعضهم يقول :يزيد على السبع،
في غير ُن ُسك ،فما معنى قوله -عز وجلَ { :-ف َم ْن َت َ
السَّنة إلى البدعة ،ولكن
ومعروف أن مثل هذه الزيادة على القدر المحدد شرًعا يخرج العمل من ُّ
ٍ
حجات يدخل فيها السعي ،ويوجد فيها السعي التطوع ،يشكل على
عمر ،ويحج
خير يعتمر ًا
يطوع ًا
ٍ
هذا أنه إذا دخل في النسك لزمه إتمامه فال يكون
تطوعا ،قيل :زاد في طوافه بينهما على
حينئذ
ً
قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك ،وقيل :يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع ،لكن
إذا دخل في الحج أو في العمرة لزمه اإلتمام ،وصارت جميع أعماله واجبة ،يأثم بتركها ،وتلزمه
تطوعا بترك شيء من الواجبات.
تطوعا أو العمرة
الفدية ولو كان الحج
ً
ً
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خير في سائر العبادات ،ومثل هذا ما جاء في بعض األذكار المحددة
ولذا قيل :المراد تطوع ًا
بمئة كالتهليل ،ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال من قال وزاد وزاد ،قالوا :زاد على المئة مئة
وعشرة ،مئة وعشرين ،مئة وثالثين وهكذا ،وقال بعضهم :زاد في المئات هذه مئة محددة ،يليها
السَّنة ،يستثنى
مئة ثانية محددة ،ومعلوم أن األعداد المحددة شرًعا الزيادة عليها تُخرج العمل من ُّ
من ذلك ما استثني في قوله« :أو زاد» بعضهم يقول :إن الزيادة مطلوبة في جميع األعمال

الصالحة« ،من قال :سبحان هللا وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»
لو قال مئة وعشرة أفضل من مئة؛ ألنه زاد وهكذا ،والحديث في التهليل دليل على ذلك ،لكن
االقتصار على موارد النصوص هو األصل.
طالب :هل يجوز السعي ثامنة وتاسعة؟

ال؛ ألنه زيادة على ما جاء به النبي -عليه الصالة والسالم.-
طوف بيَنهما ِفي حج ِ
ِ
طوع".
َّة َت َ
َ
َ"وق َ
يلَ :ي ُ ُ َ ْ ُ َ
خير نكرة في سياق الشرط فتعم الخير كله ،ولذا القول
سعيا ،من تطوع ًا
ًا
وخير أعم من كونه ً

خير في سائر العبادات.
األخير تطوع ًا
طوف بيَنهما ِفي حج ِ
ِ
ِ
ط َّو َع َخْي ار ِفي َس ِائ ِر
يل :اْل ُمَر ُاد َت َ
طوع ،أ َْو ُع ْمَرِة َت َ
َّة َت َ
َ
طوعَ ،وق َ
" َوق َ
يلَ :ي ُ ُ َ ْ ُ َ
اْل ِعب َاد ِ
الرازِي ،و َع َزى َّ
الث ِال َث ِإَلى اْل َح َس ِن اْلَب ْصرِ
ّللا أَ ْعَل ُم.
اتَ .ح َكى َذ ِل َك َّ
َ
َ
ِيَ ،و َّ ُ
ِ
ِ
ّللا َش ِ
يرِ ،
اكٌر َع ِليم} أَيُ :ي ِثيب َعَلى اْلَق ِل ِ
ِ
س
يل ِباْل َكث ِ َ
يم} ِبَق ْد ِر اْل َج َزاء َف ََل َيْب َخ ُ
ُ
{عل ٌ
ٌ ْ
َوَق ْوُل ُهَ { :فإ َّن َّ َ
ِ
ِ
ِ
النس ِ
ِ ِ
ِ ِ
اء:
ال َذَّرة َوإ ْ
ِن َت ُك َح َسَنة ُي َضاع ْف َها َوُي ْؤت م ْن َل ُدْن ُه أ ْ
أَ
َج ار َعظيما}[ َ
َحدا َث َو َاب ُهَ ،و{ََل َي ْظل ُم م ْثَق َ
.]40

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِفي اْل ِك َت ِ
اه ِل َّلن ِ
اب
قوله تعالىِ{ :إ َّن َّالذ َ
ين َي ْك ُت ُمو َن َما أَْن َزْلَنا م َن اْلَبِيَنات َواْل ُه َدى م ْن َب ْعد َما َبَّيَّن ُ
ِ
ِ
ّللا ويْلعُنهم َّ ِ
ِ
وب َعَلْي ِه ْم َوأََنا
الَلعُنو َنِ .إََّل َّالذ َ
ين َت ُابوا َوأ ْ
َصَل ُحوا َوَبَّيُنوا َفأُوَلئ َك أ َُت ُ
أُوَلئ َك َيْل َعُن ُه ُم َّ ُ َ َ َ ُ ُ
الر ِحيمِ .إ َّن َّال ِذين َك َفروا وم ُاتوا وهم ُك َّفار أُوَل ِئك عَلي ِهم َلعَن ُة َّ ِ
الن ِ
ّللا َواْل َم ََل ِئ َك ِة َو َّ
َّ
اس
َ ُْ ٌ
َ َْ ْ ْ
الت َّو ُ
اب َّ ُ
َ ُ ََ
أَجم ِعينَ .خ ِال ِد ِ
ظُرو َن} [ ]162-159هذا وعيد شديد
اب َوََل ُه ْم ُيْن َ
يها ََل ُي َخ َّف ُ
َ
َْ َ
ين ف َ
ف َعْن ُه ُم اْل َع َذ ُ
لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدَلَلت البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع
للقلوب ،من بعد ما َّبينه هللا تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله".

في كتبه.

"في كتبه التي أنزلها على رسله ،قال أبو العالية :نزلت في أهل الكتاب ،كتموا صفة محمد-

صلى هللا عليه وسلم ،-ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك ،فكما أن العالم
يستغفر له كل شيء ،حتى الحوت في الماء والطير في الهواء ،فهؤَلء بخَلف العلماء فيلعنهم

هللا ويلعنهم الَلعنون .وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا ،عن أبي
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هريرة وغيره أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال« :من سئل عن علم فكتمه ،ألجم يوم
القيامة بلجام من نار»".
تعين عليه ،وإذا كان في البلد من يكفيه أمر الفتيا فقد كان السلف من
تعين عليه ،إذا َّ
هذا إذا َّ
الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتدافعون الفتوى ،يرد الوافد من خارج المدينة ويسأل الصحابة

وكل يرده إلى اآلخر ،وليس هذا من كتم العلم؛ ألنه يوجد من يقوم بالواجب ،أما إذا لم يوجد من
يقوم بهذا الفرض ،فرض الكفاية فيدخل في الحديث.

"والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال :لوَل آية في كتاب هللا ما حدثت أحدا شيئاِ{ :إ َّن
َّال ِذين ي ْك ُتمو َن ما أَْن َزْلَنا ِمن اْلبِيَن ِ
ات َواْل ُه َدى} الية .وقال ابن أبي حاتم :حدثنا الحسن بن
َ َ
َ
َ َ ُ
عرفة ،حدثنا عمار بن محمد ،عن ليث بن أبي سليم ،عن المنهال بن عمرو ،عن زاذان أبي
عمرو عن البراء بن عازب قال :كنا مع النبي -صلى هللا عليه وسلم -في جنازة ،فقال« :إن
الكافر ُيضرب ضربة بين عينيه ،فيسمع كل دابة غير الثقلين ،فتلعنه كل دابة سمعت صوته،
ِ
ّللا َوَيْل َعُن ُهم َّ
الَل ِعُنو َن} يعني :دواب اْلرض» .ورواه ابن
فذلك قول هللا تعالى{ :أُوَلئ َك َيْل َعُن ُه ُم َّ ُ
ُ
ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به".
عن عمار بن محمد ،سبق في السند .عمار هو الدهني.
طالب :عن عامر عندنا.

ماذا عندك؟

طالب :عن عامر بن محمد.

ال هو عمار بن محمد الذي تقدم في السند ،حدثنا حسين بن عرفة قال :حدثنا عمار بن محمد
حتى عندك عمار بن محمد.

طالب...:

السند فيه ليث ،لكن عمار هذا..
طالب...:

هو عمار ما فيه إشكال عمار في الموضعين هو هو ،عمار بن محمد .عمار بن محمد إيش؟
طالب...:

أحدا يبحث ،معكم اآلالت ،وهذا موضع اختبار.
الدهني ،هو؟ ماذا؟ ال أنا أبغى ً
طالب...:
هو عمار في السند ما عندنا إشكال ،حتى الذي عنده عامر في الموضع الثاني ،وهو في
قطعا خطأ .ما أحد يشتغل؟ وجدت شيًئا؟
الموضع األول عمار ً
طالب...:
نعم ،الجواالت الحديثة.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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عمار ،لكن أقول هل هو الدهني أم هو
ًا
ما أبغي أبحث عن عامر ،أنا ما عندي إشكال في كونه
غيره؟ هذه الذي نسأل عنه ،أنا ما سألت عن عامر.
طالب...:

الثوري؟

طالب...:

أبا عبد هللا ،أين أنت؟

طالب :ما أعرفه يا شيخ.

ما تعرفه! يعني يصير مجهوًال؟
طالب :بالنسبة لي مجهول.

أبو حاتم الرازي هو الذي يقول مجهول ،أي ال أعرفه .تفضل يا شيخ .على كل حال الحديث
مضعف بدونه ،الليث بن أبي سليم ضعيف.

"وقال عطاء بن أبي رباح :كل دابة والجن واإلنس .وقال مجاهد :إذا أجدبت اْلرض قالت
البهائم :هذا من أجل عصاة بني آدم ،لعن هللا عصاة بني آدم .وقال أبو العالية ،والربيع بن
{وَيْل َعُن ُهم َّ
الَل ِعُنو َن} يعني تلعنهم مَلئكة هللا ،والمؤمنون.
أنس ،وقتادةَ :
ُ
وقد جاء في الحديث :أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان ،وجاء في هذه الية :أن
كاتم العلم يلعنه هللا والمَل ئكة والناس أجمعون ،والَلعنون أيضا ،وهم كل فصيح وأعجمي إما

بلسان المقال ،أو الحال ،ألو كان له عقل ،ويوم القيامة ،وهللا أعلم".
أو؟

طالب...:
بلسان المقال أو الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامة ،وهللا أعلم.

طالب...:
ماذا؟

طالب :عندنا يا شيخ :ألو كان.

ما تجيء ،إما بلسان المقال إذا كان ممن يتكلم ،أو بلسان الحال يعني إذا كان من البهائم
عقل يوم القيامة ،وهللا أعلم ،أن لو ،أن لو كان له عقل..
ونحوها ،أو كل من كان له ٌ
طالب...:
نعم؟

طالب...:
حتى العاصي يلعن نفسه؟
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نعم؟
طالب...:

أيضا وجاء في هذه الية أن كاتم العلم يلعنه هللا والمَلئكة والناس أجمعون
والالعنون ً
والَلعنون أيضا ،يعني عطفهم على الناس ،وهم كل فصيح أعجمي إما بلسان المقال أو بلسان
الحال أو بلسان الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامة ،وهللا أعلم ،على كل حال األمر
سهل ،نسأل هللا العافية ،اآلية واضحة ،ثم استثنى.

ِ
ين َت ُابوا َوأَ ْصَل ُحوا َوَبَّيُنوا} أي :رجعوا
"ثم استثنى هللا تعالى من هؤَلء من تاب إليه فقالِ{ :إََّل َّالذ َ
عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم ،وبينوا للناس ما كانوا يكتمنوه { َفأُوَل ِئ َك أ َُتو ُب َعَلْي ِه ْم
الت َّواب َّ ِ
يم}"
َوأََنا َّ ُ
الرح ُ
يعني من شرط قبول توبتهم اإلصالح والبيان ،شرط قبول توبتهم اإلصالح والبيان ،بيان ما
كتموه ،وإصالح ما أفسدوه بكتمانهم؛ ألن كتمان الحق يترتب عليه فساد ذريع ،فال بد من
اإلصالح في مقابل هذا اإلفساد ،وال بد من البيان في مقابل الكتمان ،الساكت عن الحق -كما
يقال -شيطان أخرس.
طالب...:

في مثل هؤالء ،مثل هؤالء الذين ترتب على فعله فساد.

"وفي هذا دَللة على أن الداعية إلى كفر ،أو بدعة إذا تاب إلى هللا تاب هللا عليه".

قاصر
وبين كما في اآلية .يعني الذي معصيته وذنبه
وبين كما في اآلية إذا أصلح َّ
إذا أصلح َّ
ٌ
ضررها عليه أمره أسهل ممن يتعدى ضرره إلى غيره.

"وقد ورد أن اْلمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤَلء منهم ،ولكن هذا من شريعة نبي
التوبة ونبي الرحمة -صلوات هللا وسَلمه عليه .-ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به
الحال إلى مماته بأن {عَلي ِهم َلعَن ُة َّ ِ
اس أَجم ِعين (َ )161خ ِال ِد ِ
ّللا َواْل َم ََل ِئ َك ِة َو َّ
يها} أي:
َ
الن ِ ْ َ َ
َْ ْ ْ
ين ف َ
ف َعْن ُه ُم
في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي {ََل ُي َخ َّف ُ

ظُرو َن} أيَ :ل يفتر عنهم ساعة واحدة،
اب} فيها ،أيَ :ل ينقص عما هم فيهَ { ،وََل ُه ْم ُين َ
اْل َع َذ ُ
وَل يغير ،بل هو متواصل دائم ،فنعوذ باهلل من ذلك .وقال أبو العالية وقتادة :إن الكافر يوقف
يوم القيامة فيلعنه هللا ،ثم تلعنه المَلئكة ،ثم يلعنه الناس أجمعون.

فصلَ :ل خَلف في جواز لعن الكفار ،وقد كان عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه -ومن بعده
من اْلئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره ،فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء

لعن؛ ْلنا َل ندري بما يختم هللا له".
إلى أنه َل ُي َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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جاء في الموطأ أن أنهم كانوا يعني السلف من الصحابة والتابعين كانوا يلعنون الكفرة من أهل
الكتاب بعامة بعامة ،وإن كان بعضهم يقول :ال ُيلعن إال الظالم ،ال ُيلعن إال الظالم ،ولكن ما
جاء عن السلف أنهم كانوا يلعنون ،فهو مستحق للعن في حال كفره ،والخواتيم والعواقب هللا
يعلمها ،ولعن النبي -صلى هللا عليه وسلم -من أسلم فيما بعد ،لكن حال كفره.
طالب...:

أليس بملعون في كتاب هللا؟ أال تلعن من لعنه هللا؟
طالب...:

ماذا؟

طالب...:

نعم إذا ُقرن بسبب إذا سقط فُلعن قيل هو الذي أسقطه تعاظم.
لعن؛ ْلنا َل ندري بما يختم هللا له ،واستدل بعضهم
" ذهب جماعة من العلماء إلى أنه َل ُي َ
بهذه اليةِ{ :إ َّن َّال ِذين َك َفروا وم ُاتوا وهم ُك َّفار أُوَل ِئك عَلي ِهم َلعَن ُة َّ ِ
الن ِ
ّللا َواْل َم ََل ِئ َك ِة َو َّ
اس
ٌ
َ َْ ْ ْ
َ ُْ
َ ُ ََ
أ ِ
ين}".
ْ
َج َمع َ

يعني مقيدَ { :و َم ُاتوا َو ُه ْم ُك َّف ٌار} ،بالقيد ،يعني من مات على كفره ،والحافظ ابن كثير –رحمه هللا-
في تاريخه كثير اللعن للظالمين ولرؤوس البدع ،وموجود في تاريخه بكثرة .يقول :وفي هذه السنة

البريدي لعنه هللا ،وفي هذه السنة وهكذا.
ُقتل أبو عبد هللا ُ
طالب..:
ماذا؟

طالب :الظالم المسلم ُيعلن؟

أال لعنة هللا على الظالمين ،المعين المسلم الخالف فيه أقوى ،يعني على الجملة ال إشكال ،لعن
الظالمين بعامة ما فيه إشكال ،من المسلمين ،ولعن هللا السارق ،ولعن شارب الخمر ،ولعن

المتبرجات ،وجاء اللعن في نصوص كثيرة ًّ
جدا ،لكن ال على سبيل التعيين.

"وقالت طائفة أخرى :بل يجوز لعن الكافر المعين .واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي

المالكي ،ولكنه احتج بحديث فيه ضعف ،واستدل غيره بقوله -عليه السَلم -في قصة الذي
كان يؤتى به سكران فيحده ،فقال رجل :لعنه هللا ،ما أكثر ما يؤتى به ،فقال رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلمَ« :-ل تلعنه ،فإنه يحب هللا ورسوله» فدل على أن من َل يحب هللا ورسوله
لعن ،وهللا أعلم.
ُي َ
اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
طالب...:

ماذا؟
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تبقى الخمسة وعشرين في المائة.
طالب...:

المهم أن الربح مضمون.
طالب...:

مضمون أن يربح ما يتضرر بخسارة.
طالب...:

إذا مضمون الربح فهو ال يجوز.
طالب...:

الربح المضمون ال يجوز.
طالب...:

حكم غيبة الكافر تقصد ما فيها شيء.

طالب...:

على نية الصرف.
طالب...:
ما هو على نية الصرف ،على نية أنها تركها وديعة عنده ما فيه إشكال ،مع نية الصرف هذا ما
يجوز.

طالب...:
بالد؟

طالب...:
في كتب في البلدان كثيرة ،عندكم في بالدكم .المعجم الشامل للبالد المصرية المندرسة والحالية
خمس مجلدات ،في كل بلد لها معجم من هذا النوع.

