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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.

بسبهللا

طالب

و لحلد ب صو لهللاببسل

ببع و

لىبسهللا اسببل وعلببا هد ب لاسببل ،لب لهللاببد

حلسهبهللا حفربل للبا للنب ولا للسدا بل و لبباك للبا ببخ اب ولا لح رب بب و لهتب بب و ل طب ا ببل
لباك ف

يا حخ يا قعوم.

قال حإلهام حب او حلهادي -يلح ب

ب حل اص -ك خ

ع بالل -بخ تتابب حل دبلك نلاب اوب
اس

اله ا -ن حللوخ -هللاسل

بب ا بلل

لىسهللا -قبال «بسغبوح البخ للبو ،يب و
ه حللاك».

اسخ هت ً ح سعتوو هق
لح ثوح ا بلخ إىلحئع لال حلجو له تذب َّ
لا بخ هس ود -ك خ ال  -قال قبال حللوبخ -هللابسل اس ب لىبسهللا« -إن ه با دك

حللاس ه تالم حللووة حألللل إذح لهللا عستح اهللال ها ائت».
لا

بخ هل لة -ك خ

يس

ب و لبصل حلذي ي صل ب و ل

-هللاسل

ال  -قال قال كىول

اس

ع اك

لىسهللا« -إن

إلبخ ه با
لع الل قال ه اادى لخ للًّ ا ق ،ذ ت بالدلبو لها عقلب إلخ اوب ي بنبخء حب
َّ
حلبذي
ح تل ت اس و لال يزحل اوب ي يتقبلب إلبخ باللوح ب حتبل ح ب و ببذح حووتب تلبت ىب
حلتخ ي طش بهاو لك س حلتخ ي نخ بهباو للبئ ىبيللخ

ألاطعل و للئ حىت اذ خ ألاعذ ب و لهبا عبلددن اب ابخء با ااسب عبلددي اب

حل ؤه يكل حل ونو ل ا كل هساءع ».
لال ب -ك ببخ

-هللاببسل

ال ب  -قببال قببال كىببول

اس ب لى بسهللا« -ع ب

لحل كههللا لحلقط ر لحلو ص و إن اطخ ك خو لإن لهللا ي ط لهللا يلض».
لال ا حللوخ -هللاسل
 -ل هللااح  -يلح ك

اس

لىسهللا -قال «إذح اط

و بذح قال ل

يلح ك

سق

ح تهللا س ق

يه يكهللا

حلد

اوب ي

رب

او ب حل ب يلاك
صو لل ق خو

و ل صسح بالكهللا».

لال -ك خ

ال  « -ن ك الً قبال لسلوبخ لهللابلخو قبال ال عغفب  .بلدد هبلًحكحو قبال ال

لال -ك خ

خعبل
ًح
بب

عغف ».

يص هل ».

ال  -قال قال كىبول

لا حب ع اس -ك خ

-هللابسل

اله ا -قال قال كىول

هغوون عه ا تثعل ه حللاس حلصد لحلرلحغ».

لا حب ا ل -ك خ

«ك ب

اله ا -قال خذ كىول

اس ب لىبسهللا« -هب يبلد
هللابسل-هللاسل

اس ب لىبسهللا« -
اس

تبان

لىسهللا -ب لكوخ قال

ببخ حلب ا تي ببك فل ب و ل اببابل ىببوع » .كببان حبب ا ببل يقببول إذح هسببعت ببال علت ببل

حلص احو لإذح هللا دت ال علت ل حل ساءو لخذ ه هللادتك ل ل كو له ح اعك ل وعك.
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لا ب خول ب حأل صبباك قالببت ى ب ت كىببول

يتوو ون خ هال

-هللاببسل

بغعل حقو سههللا حللاك يوم حلق اه ».

3

3

اس ب لى بسهللا -يقببول «إن ك بباالً

ك خ ال  -قال «إ كهللا لت سون ا االً هخ دق بخ اعبلكهللا هب حلنب لو إنلا
كلا لل ها اسل اه كىول -هللاسل اس لىسهللا -ه حل وبقان».
لاب

ببابل بب اوب

«ك ه للف هللا ق ».
لا او

ا حلله

-ك ببخ

اله ببا -قببال قببال كىببول

ب يز حأل صاكي -ك خ

لحل ثس »).

-هللاببسل

ال  -قال « هل حللوخ -هللاسل

اس ب لىبسهللا-
اس

لىبسهللا-

حسبك ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـلله نبياـا محمـد وعلـى لـه

وأصحابه أجمعين .أما بعد،

فيقلل المؤلف -رحمه هللا تعـالى :-نلا او

حللوخ -هللاسل

ب ا لل ب حل اص -ك خ

اله ا -ن

اس

لىسهللا -قال «بسغوح الخ للبو ،يب و لحب ثوح اب بلبخ إىبلحئع لال حبلجو

إلى من بعده ،المتلق

بلغ ما سمعه ويؤدي ما سمعه إلى من يأخذه عاه ،وللال امتثال هذا األمـر

ه حللاك»).

له تذب اسخ هت ً ح سعتوو هق
«بسغوح الخ للو ،يب » ،بـال مـا جـان عـن الابـ -صـلى هللا عليـه وسـلم -ونقـ الـد ن كـ يسـم

مــا وصــلاا الــد ن ،ل ـلال أن ال ــحابة -رض ـلان هللا علــي م -امتثل ـلا هــذا األمــر ،وحرص ـلا عليــه مــا

وص الد ن إلى من بعدهم ،فقلله -عليه ال الة والسالم« :-بسغوح» هذا األمـر لحـا السـام أن
اق ما سمعه إلى من بعده ،فالتحد ا له طرفـان :تحمـ وأدان ،وفي ـة الرسـلل -صـلى هللا عليـه

وســلم -الــبال عــن ربــه فيمــا أوحــاه إليــه ،ووفي ــة مــن يســم ماــه -عليــه ال ــالة والســالم -ومــن
تحم عاـه مـا يقللـه -صـلى هللا عليـه وسـلم -أن ـؤدي للـك إلـى مـن بعـده؛ ليتسلسـ الييـر إلـى

األم ـة مــن أول ــا إلــى خرهــا ،ولــذلذم وصــلاا هــذا الــد ن ن
رآــا طرنيــا ،فــالقرن كأنمــا أن ـ ل اليــلم لــم
تطـر إليــه تحريــز وال يــادة وال نق ـان؛ وللذــم ألنــه مح ــلا مـن ال يــادة والاق ــان ،تلقتــه األمــة

بالتلاتر عن نبي ا -عليه ال الة والسالم ،-وال ال ُتلقى ب ذه الطريقة القطعية من ع ده -عليه
ال ـالة والســالم -إلــى ايـام الســاعة ،وللذــم ألنــه مآـملن الح ـ { :إَّ ببا ُدب َّزُللببا حلببذ ُكل لإَّ ببا لب
لدببا ون [حلدجببل  ،]9بيــالا الذتــس الســابقة الســماوية ،الذتــس الســماوية الســابقة لــم ُيآــمن
ح ظ ا من قب هللا -جـ وعـال ،-وإنمـا اسـتح ظلا علي ـا ،لذـن هـ ح ظـلا مـا اسـتح ظلا عليـه أم

ال؟

لــم يح ظـلا بــدلي أن ــا ُحرفـ  ،وتطــر إليــه ال يــادة والاق ــان ،ولــذا جــان دــيد مــن الي ــلد عاــد
اليلي ة المأملن ،فدعاه القاض يحيى بن أكثم إلى اإلسالم فلم ُيجبه ،وبعد عام كام جان فأعلن
إســالمه ،فســن عــن للــك فقــال :كتب ـ

نسـ اـيا مــن التــلراة ،و دت في ــا ونق ـ  ،وقــدم

وأخــرت،
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فعرضـت ا فـ السـل فتلق ـا الي ـلد ،وقرأوهـا وعملـلا ب ـا ،وفعلـ

مثـ للـك فـ نسـخ مـن اإلنجيـ

وعرضت ا ف السل  ،فتلق ا الا ارى وقرأوها وعمللا ب ا ،فاسي نس اـيا مـن القـرن ،و دت في ـا
أحرافا يسيرة جندا ال تذاد تُذكر ،فعرضت ا ف سل المسـلمين فرملهـا فـ وج ـ  ،قـال للـك ليحيـى
بن أكثم ،وأعلن إسالمه ،وج م بأن هذا الد ن من عاد هللا؛ ألنه مح لا ،ال يمكـن أن ـ اد فيـه وال

ُاقد ،قال :فحج يحيى بن أكثم ،ولكر الق ة لسفيان بن عيياة ،فقال :هذا ما لص عليه فـ
الق ــرن ،ه ــذا ما ــلص عليـ ـه فـ ـ كت ــاب هللا ،بالاس ــبة للق ــرن{ :إَّ بببا ُدببب َّزُللبببا حلبببذ ُكل لإَّ بببا لببب

حىببت ُدر وح [حل ائب ة
لدببا ون [حلدجببل  ،]9وبالاســبة للذتــس الســابقة كــالتلراة واإلنجيـ { :ب ببا ُ
طلــس مــا م ح ظــه ،ولــم تذ ـ هللا -ج ـ وعــال -بح ظ ــا ،ولــذلك يــد في ــا ونقــد؛
 ،]44يعا ـ ُ
ألن م لم يح ظلا ما استح ظلا عليه.

هذا بالاسبة للقرن ،والساة ل ا ن ـيس مـن هـذا الح ـ  ،وإن كانـ

ليسـ

مثـ القـرن ،ولـذا وقعـ

في ا الذذب ،هااك األحاد ا الملضلعة ،لذـن لـم ييـف أمرهـا عـن األمـة ،وجـدت لذـن هـ م ـ

على األمة؟

ال يمكن ،تعيش ل ا الج ابذة الـذ ن بياـلا صـحيح ا مـن ضـعي ا ،وثابت ـا مـن مردودهـا ،نعـم وجـد

اللض ف الحد ا الابلي ،ووجد الآعيز فيه ،لذن هذا الملضلع ال يمكن أن لتبس ب ـحي ،
وهذا الآعيز ال يمكن أن لتبس علـى علمـان األمـة ،قـد يم ـ علـى عـلام وأدـباه عـلام ،ممكـن،

لذــن تعــيش ل ــا الج ابــذة كمــا قــاللا ،ومــا ال العلمــان ل ــم عاايــة بالســاة ومــا ي ـ ما ــا ،ومــا لــم
ي ـ مــن أول الــدهر إلــى لماــا هــذا ،مــن ع ــر الابـ -عليــه ال ــالة والســالم -ومــن بعــده إلــى
لماا هذا ،والد ن مح ـلا بم ـدريه الذتـاب والسـاة ،ولـلال امتثـال هـذا األمـر« :بسغبوح البخ»و لمـا

وصلاا الد ن ب ذه الطريقة الاقية ال افية ،وهلل الحمد ،ولذلذم ال يمكن أن يي ى حد ا واحد على
األمة بكامل ا مما يحتاج إليه.

قد يقلل قائ  :ما يح ظه األئمة الذبار من األحاد ا الت تعد بمنات األلـلا بـ المليـلن ،اإلمـام
أحمد -رحمه هللا -يح

من الحد ا أكثر مما تح ظه جمي البـرامج الحاسـلبية ،والبيـاري يح ـ

مائــة ألــف حــد ا صــحي  ،ومــائت ألــف حــد ا ريــر صــحي  ،واألئمــة كل ــم علــى هــذا ،وأبــل داود
يح

خمسمائة ألف حد ا.

قد يقلل قائ  :لل جمعاا جمي ما لد اا من كتس الساة ما بلغ

د ن مما يحتاجلن إليه ف د ا م وخ

هذا العدد ،ف

لهس على األمـة

علي م د ن مـن الـد ن؟ نقـلل :ال ،نقـلل :مـا خ ـ علـى

األمــة د ـ ن ،وال ضــاع علــى األمــة د ـ ن؛ ألن ــم أرادوا بــذلك التذ ـرار والطــر ؛ ألن ــم يعــدون ك ـ

طريق حد ا.

«بسغوح الخ للو ،ي » ،يعا الذي يح

ية بلغ ا .اآلن الدعلة فرض ك اية ،وال بد أن يقلم ب ا

من يقلم مما تقلم ب ا ،وتسد به الحاجـة؛ ألن الـدعلة مي ارثـه -عليـه ال ـالة والسـالم ،-فـال بـد أن
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يقلم ب ا بما تقلم ب ـا الذ ايـة« .بسغبوح البخ للبو ،يب » لـل قـام عـام ال يقـ أر وال يكتـس وقـام ـتذلم

ويا

ويردد ،يقلل :الرسلل يقلل -عليه ال الة والسـالم« :-بسغوح الخ للو ،ي »و وأنـا أح ـ

أكثــر مــن يــة فأنــا أبلــغ ،وال بــد مــن االهتمــام ب ــذا ال ــأن بحيــا ال ــدخ فيــه مــن ال يحســاه ،كمــا

كــان فـ الســابق فـ ع ــلر مــا بعــد الســلف ممــا ي علــه الق اصــلن والمــذكرون ممــا لقلنــه علــى
العامة من األحاد ا الآعي ة والملضـلعة ،وبعآـ م يآـ الحـد ا ويقـلل :نحـن ال نذـذب علـى

هب حللباك»،

الرسلل -عليه ال الة والسالم-؛ ألنه يقلل« :ه تذب اسخ هت ً ح سعتوبو هق ب
نحن نذذب له وال نذذب عليه .الرسلل -عليه ال الة والسالم -يقلل« :ه تذب اسخ هت ً ح»،
يقلللن :ما نذذب عليـه ،نحـن نذـذب لـه ،نريـد الاـاب بـدالا مـن أن يعتاـلا ب قـه أبـ حاي ـة ومغـا ي
ابــن إســحا وكــذا وكــذا نــردهم للتــد ن والقــرن ،ويكــذبلن أحاد ــا ويآــعلن ا علــى الاب ـ -عليــه

ال الة والسالم -ف الترريس.

نقلل :أنتم كذبتم عليه ،والد ن كام ليس بحاجة إلى من روج له ،ولذلك من ال علم عاـده ُيماـ

علا ــا ب ــين الا ــاب ،بطريقت ــه
مــن الت ــذكير ،ويماـ ـ م ــن ال ــدعلة ،لذ ــن ل ــل بطريقتــه الياص ــة م ــا قـ ـام ا
الياصة الح على دـيد مالحظـة ون ـحه وقـال :هـذا دـ ن ال يجـل هللا -جـ وعـال -يقـلل
كــذا ،هــذه ريبــة ،وهللا -ج ـ وعــال -حــرم الغيبــة أو الرســلل -عليــه ال ــالة والســالم -يقــلل كــذا،

فالنا يقـلل كـذا ،اقـ فتـلى مـا
ب ن يآبطه ويتقاه وي م معااه ومغ اه ،أو يقلل :سمع ال يخ ا
ويآـ  ،جـان فـ حـد ا عبـد هللا بـن عمـرو:
فيه إدـكال ،وإال فمثـ هـذا ال ـؤمن أن ـ ل ويآـ ُ
حاا يلتزا ه هللا لك حلل بالو لإ با يقب ض حل سبهللا بقب ض حل س باءو
«إن ال يق ض حل سهللا ح تز ً
ءلىببا هبباالًو ببي توح بغعببل اس بهللا فببسوح ل ببسوح» .فعلــى
حتببل إذح ل بهللا يوببق اال ً ببا حعوببذ حللبباس ك ً
اإلنســان أن يحــرص أن ال يقحــم ن ســه فـ دـ ن ال تقاــه ويقــلل :أنــا أمتثـ قــلل الرســلل« :بسغبوح
الخ للو ،ي » -عليه ال الة والسالم ،-نقلل :انتبه لا سـك ،وأهـم مـا علـى اإلنسـان نجـاة ن سـه،
ريد أن اقذ الااب ويا

الااب ،لذن يآر ن سه إلا لم يكن لديه علم يستاد إلـى نـد مـن كتـاب

هللا وساة نبيه -عليه ال الة والسالم -فعليه ب

ل م ول األمر أن يما مث هذا.

«بسغوح الخ للو ،ي و لح ثوح ا بلخ إىلحئع لال حلج»« ،لح ثوح ا بلخ إىبلحئع لال حبلج»
أي ال تآــييق علــيكم فيمــا تاقللنــه عــن با ـ إس ـرائي  ،وجــان ف ـ روايــة الب ـ ار« :ح ب ثوح ا ب بلببخ

إىلحئع و بن عههللا حألاا ع ».

لذــن مــا ــروى ويــذكر عــن باـ إسـرائي أنـلاع ،ما ــا مــا ُيعــرا صــدقه فـ دــرعاا ،ملافــق آليــة أو
لحد ا ف ذا ال إدكال فيه ألبتة ،م أن الاد من كتاب هللا ساة رسلله يغا عما جـان عـن باـ

إسرائي  ،لذن ال مان من أن يحدث به ،هذا ما فيه ما ف درعاا ما يساده ويؤيده.

الالع الثان  :ما ف درعاا مـا ـرده ،ف ـذا ال يجـل الحـد ا بـه ،هـذا ال يجـل  ،وق أرنـا وسـمعاا فـ
بعض الت اسير الت

عم أصحاب ا ومؤل لها أن ا ت سـير بـاألثر ،ومـ األسـف أنـه لجـد في ـا مـن
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اإلسـرائيليات التـ فـ دــرعاا مــا يكــذب ا ،وهــذه اإلسـرائيليات تــروج هــذه الذتــس عاــد بعــض الاــاب،
من أحاد ا با إسرائي أعاجيس ،وفي ا ما ي د السام فتروج هذه الذتـس علـى مـن ال علـم عاـده
وال فقــه عا ــده ،ول ــذا ســمعاا م ــن ل ــلم م ــن يقــلم بتحقي ــق ه ــذه الذت ــس وتحريرهــا وتاقيت ــا م ــن ه ــذه

اإلسرائيليات؛ ألن العلم اليالد الجاد المبا على الدلي هذا مما بتغى به وجه هللا ،ومما تُحف
به الجاة ،والجاة ح ـ بالمكـاره ،ثقيـ علـى الا ـلب ،العلـم ال ـحي المسـتاد علـى الذتـاب والسـاة
ثقيـ علــى كثيــر مــن الا ــلب« :حرببت حلجلب بال كبباك » ،وأمــا األحاد ــا والق ــد واألخبــار ف ــذه

ت ل إلي ا الا لب وتقبل ا ،وكثير من المسلمين تجده يجلس إلـى الق ـاص ،ويسـتم مـا م ويأخـذ

األحاد ا ف االستراحات والجلسات ،وتطلل ب م الساعات ،وهم ف راية األنس واللذة ،بيامـا لـل
كتابا نق أر من كتس أه العلم ضاق ب م الـدنيا لراعـا؛ ألن العلـم ببـادة ،والعبـادات
تقلل له :هات ا
ممــا تحــف ب ــا الجاــة ،والجاــة تحــف بالمكــاره« ،حرببت حلجلب بال كبباك » ،هـ ثقيلــة علــى الا ــلب،
بيامــا «حرببت حللبباك بالنببهوحن» اإلنســان مســتعد أن يســم قيـ وقــال وريبــة ونميمــة ،ويجلــس فـ

المجلس وال يقلم؛ ألن ف ميال ة هـلى الـا س وال ـيطان ثق اـال علـى ن ـلب كثيـر مـن الاـاب الـذ ن
لم يمرنلا أن س م ولم يأطروها بإطار ال رع.

«لح ثوح ا بلخ إىبلحئع » الابـ -عليـه ال ـالة والسـالم -رأى فـ

ـد عمـر بـن اليطـاب أو اراقـا

من التلراة يسيرة ،ورقتين أو ثالثاا فغآس عليه « :ل خ اك بت يبا حبب حلوطبابو و
خخ هوىل حًّ ا ها لىب

لبو تبان

إال حع بااخ» ،واآلن الذتـس المحرفـة مـن التـلراة واإلنجيـ وال بـلر التـ

ه ملجـلدة إلـى اآلن ،لذـن وجلدهـا اسـم ال حقيقـة لـه ،بـ جمل ـا ال تسـتقيم؛ ألن ـا محرفـة ،ومـ

األســف أن ــا تطب ـ ف ـ بــالد المســلمين وتــل ع ،والاب ـ -عليــه ال ــالة والســالم -أنذــر علــى عمــر
وجلد صحي ة أو صحائف يسيرة من التلراة.

قد يقلل قائ  :إناـا نجـد فـ كتـس أهـ العلـم الاقـ عـا م ال سـيما عاـد الحاجـة ،فـالجلاب ال ـحي

ل يخ اإلسالم ابن تيمية ف الرد على من بدل د ن المسـي فيـه نقـ عـن اإلنجيـ  ،وفيـه نقـ عـن

التلراة ،ه يسل لذ أحد أن اظر ف هذه الذتس؟

ال يسل  ،الذتس محرفة .وللسـياوي كتـاب أسـماه األصـ األصـي فـ اإلجمـاع علـى تحـريم الاقـ
مــن التــلراة واإلنجي ـ  ،لذــن عاــد الحاجــة لــل اســتدل مســتدل بــاد مــن التــلراة أو اإلنجي ـ  ،ونحــن

نعرا بطالن هذا الاق إما لذلنه محرافا ف كتب م ،أو لذلن ما ف كتاباا المح لا ما ـرد عليـه،
مث ـ هــذا ُــذكر ويــرد عليــه ،دــأنه دــأن مــا ُــذكر مــن أق ـلال المبتدعــة مــن أج ـ الــرد علي ــا ،وف ـ
القــرن الذـريم ن ــلص ماقللــة عــن ك ــار مـ الــرد علي ــا ،فــالرد علــى الميــال ين لــيس ببدعــة ،كمــا
عم بعآ م ممن يقسم البدع إلى خمسة أقسام قاللا :هااك بدعة محرمة ،وهذا هل األص  ،وبدع

مكروهـة ،وبــدع مباحــة ،وبــدع مســتحبة ،وبــدع واجبــة ،البــدع كل ــا ضــاللة« :كب ب اب

مثللا للبدعة اللاجبة الرد على الميال ين ،هذه بدعة ،لذا ا واجبة ،ال بد من الرد علي ا.

ببالل »،
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نقــلل :ليس ـ ببدعــة؛ ألن البدعــة مــا ُعم ـ علــى ريــر مثــال ســابق ،والمثــال الســابق للــرد علــى
الميال ين ف كتاب هللا -ج وعال -فليس ببدعة.
أيآا ال أصـ لـه؛ ألن الابـ -عليـه
بعآ م يقسم البدع إلى بدع محملدة ،وبدع مذملمة ،وهذا ا
الل » ،يستدللن بقلل عمر ف صالة التراوي الماقـلل فـ
ال الة والسالم -يقلل« :ك ب ا
صحي البياري" :نعم

البدعة هذه" ،وهذه ليسـ

ببدعـة؛ ألن ـا ُعملـ

علـى مثـال سـابق ،صـلى

اضــا
الابـ -عليــه ال ــالة والســالم -التـراوي بأصــحابه ثــالث ليــال ،وترك ــا ال نسـ اـيا ل ــا ،وال إعر ا
عا ــا ،وإنمــا خ ــية أن تُ ــرض كمــا جــان للــك ف ـ الحــد ا ال ــحي فليس ـ ببدعــة ،قــلل عمــر:
يـا عمـر؛ ألنـه جمـ الاـاب علـى إمـام واحـد ،فقـال عمـر:

"نعم

البدعة" خ ـ أن يقـال :ابتـدع

"نعم

البدعة هذه" من باب الم اكلة ال من باب حقيقة الل .

على ك حال« :لح ثوح ا بلخ إىبلحئع لال حبلج» أي ال ضـيق علـيكم ،وهـذا اإللن بعـد الا ـ

عن الاظر ف كتـب م« ،لحب ثوح» هـذا أمـر ،واألمـر بعـد الحظـر لحباحـة ،واألمـر بعـد الحظـر بعـد

الما لحباحة.

قد يقلل قائ  :الرسلل يقلل« :ح ثوح ا بلبخ إىبلحئع » أريـد أن أتعلـم كتـب م حتـى أتعلـم عـا م،

اهللاطادلح [حل ائ ة  ،]2حللـ
نقلل :ال ،األمر ليس على حقيقته؛ ألنه بعد حظـر{ ،لإذح حسُست ُهللا ُ
اهللابطادلح
من إحرامك خذ بادقيتك إلـى البريـة وت ـيد؛ ألن هللا -جـ وعـال -يقـلل{ :لإذح حسُسبت ُهللا ُ

[حل ائ ة  ،]2هذا أمر ،ولذاه بعد حظر ،والتحقيق أن األمر بعد الحظر يعلد إلى األمر ما كـان

قب الحظر؛ إل الحكم لما كان قب الحظر.

ه حللباك» ،وهـذا أحـد

«لح ثوح ا بلخ إىلحئع لال حلجو له تذب اسخ هت ً ح سعتوو هق
األحاد ا المتلاترة الماقللـة عـن عـدد كبيـر مـن ال ـحابة ب ـذا الل ـ  ،وهـل مـروي فـ ال ـحيحين
وريرهما عن جم ر ير من ال حابة ،وجملع ر يرة ممن جان بعدهم ،وهل معدود ف األحاد ـا

المتلاترة.

مما تلاتر حد ا من كذب ،ومن باى هلل بيتاا واحتسس
إلى خر ما قي ف للك.

«هب تببذب اسببخ هت بً ح» الذـذب علــى الابـ -عليــه ال ـالة والســالم -وفيـه هــذا اللعيـد ال ــد د،
« سعتوو »و وليتيذ ما الا ف الاار ،وال دك أن الذذب عليه ليس ككذب علـى ريـره -عليـه ال ـالة

والسالم ،-ولـذا ُعـد مـن أكبـر الذبـائر حتـى حكـم أبـل محمـد الجـليا والـد إمـام الحـرمين بك ـر مـن
تعمد الذذب عن الاب -عليه ال الة والسالم ،-حكم بك ره ،ولذن عامة أه العلـم ال ـرون هـذا

القلل ،ويردون عليه ،وممن رد عليه ولده إمام الحرمين ،كبيرة من كبائر الذنلب ،لذن ليس بك ر،
ب من عظائم األملر؛ ألنه قد يكذب عليه ف حكم من األحكام يغتر به من يسـم أو فـ إباحـة

محظلر أو ف إيجاب مباح ،وهكذا.
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كالما يقرب من كالم الجليا يقلل :ال دك أن من تعمد الذذب عليه فـ
ونقللا عن ابن الجل ي ا
كالما لم ي رح بالذ ر ،لذن مقتآاه للك.
إحالل حرام أو تحريم حالل أنه ...قال ا

«له تذب اسخ هت ً ح سعتوو هق ب هب حللباك» ،ومـن كـذب مـن الـرواة فإنـه ُيطـرح حد ثـه ،وال
أبدا ولل تاب ،على خالا بين أه العلم ،ف ذه اآلفة أعظم ما ُيجرح به الراوي.
ُيقب ا
مــن كــذب عليــه متعمـ اـدا قاصـ اـدا للذــذب ،لذــن مــن كــذب وهــل ال يق ــد للــك ف ـال اطبــق عليــه هــذا

اللعيد ،وإن كان على خطر؛ لحد ا« :ه ح ث الخ بد يث يلى
حلكاذبع »
تذب هو ح
ُ
ـذبا،
كذبا لـم ـره هـل ك ا
أو «حلكاذبع »« ،ه ح ث الخ بد يث يلى» يعا لل ره ريره ما ره هل ا
إنما ره ريره.

تذب»و ف مقدمة مسلم ،والآبط الثان « :يلى
«يلى
تذب» ،ولذا ل م من ُيحدث الااب
ويعلــم الاــاب ،وييطــس فـ الاــاب أن ال لقـ حــد ثاا إال وقــد تأكــد مــن صــحته ،هــل مــا يســم أي
حد ا ثم يقلله ف خطبة؛ ألنه قد يكلن
ملضلعا ،وهـل ال ي ـعر ،ويحـدث بـه الاـاب فيـدخ فـ
ا
حلكباذبع »-
حد ا «ه ح ث البخ بدب يث يبلى  -ل يبلى -ب تبذب هبو حب حلكباذبع  -ل
ُ
علــى اخــتالا ف ـ ضــبط الحــد ا الميــرج ف ـ مقدمــة مســلم ،ف ـ مقدمــة مســلم ،ال بــد أن يقــال:
مقدمة ،ما تقلل :ميرج ف مسلم ،لمالا؟

علـى

مدلسـا ،دلسـ
ألن أحاد ا المقدمة ال اطبق علي ا درط مسـلم ،فلـل قلـ فـ مسـلم صـرت ا
الاــاب أن هــذا الحــد ا صــحي  ،ب ـ ال تــردد فيــه ومقطــلع بــه كبقيــة أحاد ــا ال ــحي  ،ال ،ف ـ
مقدمة مسلم ودرط ا أق من درط ال حي .

هب حللبباك» ،نســأل هللا العافيــة .هــذا الحــد ا ورقمــه فـ

«لهب تببذب اسببخ هت بً ح سعتوببو هق ب
ال ــحي  ،عاــدكم الميــرج خرجــه مــن أبـلاب متــأخرة وإال ف ــل فـ كتــاب العلــم فـ أوائـ ال ــحي
صحي البياري.
طال

.......

على ك حال األمر سـ ؛ ألن الل ـ مح ـلا ب ـذه الحـروا ،وجـان فـ حـد ا عـن علـ وريـره:
«ه قال اسخ ها لهللا ق

سعتوو هق

الل م ص على عبدك ورسللك محمد.

تذبا اسخ ل
ه حللاكو إن ً

تكذب اسل فعلي».

والتســاه فـ نقـ األحاد ــا وروا ت ــا بــين طــالب العلــم ملجــلد ،وبعــض اليطبــان يســم أو يقـ أر

ويلقيــه علــى عـلاها م مــن ريــر أن تأكــد مــن صــحته ،فــال بــد مــن التثبـ

العااية ف األحاد ا قب إلقائ ا؛ لييرج من هذا اللعيد ال د د.

طال

ف ـ الروايــة ،وال بــد مــن

.......

الذراميــة طائ ــة مــن أه ـ البــدع أجــا وا الذــذب عــن الاب ـ -عليــه ال ــالة والســالم -ف ـ الترريــس
والترهيس ،لذن هذا مردود علي م ،وال ح له من الاظر.
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اس ب لىبسهللا-

«إن ه ا دك حللباس هب تبالم حللوبوة حألللبل») يعاـ وتـلارث فـ الـديانات والملـ السـابقة وأقـر

ف دريعتاا ن«إذح لهللا عستح اهللال ها ائت»).

الحيــان مــن دــعس اإليمــان؛ ألنــه هــل الــذي يكــف اإلنســان عمــا ال ليــق بــه ،الحيــان خلــق يكــف

اإلنسـان عمــا ال ليــق بـه مــن األمــلر العاديـة ،فآـالا عــن األمـلر المحرمــة فـ ال ـرع ،ولــذا جــان:

«إذح لهللا عستح» ،اآلن الحان بعدها يان أم كسرة؟

طال

كسلة.

طال

.......

عادك الاسية الثانية؟

نعــم ،بعآ ـ ا بيــان ،وبعآ ـ ا بغيــر يــان ،إمــا أن يكــلن «عسبببتدخ» ،والــذي قبل ــا جــا م «لببهللا» أو

«عستح» كسرة .أ ما أصلب؟

طال

نعم.

طال

.......

.........

بالذسرة؛ ألن اليان حذف

ه تستح أم تستحي ؟

للجا م ،ه يان واحدة أم األص يانان؟

َّللا ال ي ُست ُدعخ [حل قلة  ]26بيان ن ليس
{إ َّن َّ
فال لاب أنه بيان م وجلد الجا م لم ،وهذه لغـة قـريش أن يسـتحي وتسـتحي بيـان ن ،فـإلا دخـ

الجا م حذف
حــذف
واحدة.

واحدة ،وبقي

بيان واحدة ،فالجا م حذا واحدة وبقيـ

الثانيـة،

الثانية ،هذه لغة قريش ،ولغة تميم بيان واحدة ،فإلا دخ عليه الجا م

َّللا ال ي ُسببت ُدعخ بيــان ن ،وليس ـ
اليــان وكســرت الحــان ،والــذي جــان ف ـ القــرن{ :إ َّن َّ

ـان
يـ ا

ف صـحي البيـاري الترجمـة" :بـاب إلا لـم تسـت فاصـا مـا دـن " ،مـ أن ـا فـ بعـض الروايـات

باليان ،والرواية المعتمدة بدون يان ،والحد ا فيه يان ف صحي البياري والترجمة فل " :باب إلا

ـان علـى لغـة تمـيم ،والحـد ا علـى لغـة قـريش ،والابـ -عليـه ال ـالة
لم تست فاصا ما دن " با ا
والسالم -كما هل معروا من قريش« :إذح لهللا عستدخ اهللال ها ائت».

«إذح لهللا عستدخ» إلا ُن ع عاك هذا اليلق العظيم وهل دعبة من دعس اإليمان« ،لحلد باء ابة
ه ا حإلي بان» ،و«حلد باء ال يبيعخ إال بوعبل» ،وسـم الابـ -عليـه ال ـالة والسـالم -رجـالا
يعـ أخــاه فـ الحيــان ،اآلن يح ـ لــبس بــين الحيــان واليجـ  ،الحيــان الممــدوح الــذي يماعــك مــن

مساوئ األخال  ،ويدعلك إلى محاسا ا ،بياما اليج قد يماعك من مكـارم األخـال  ،تسـتح أن

ت ع هذا يقلللن :تستح  ،وهل خج  ،وليس بحيان؛ ألن الحيان ال يأت إال بيير ،فسم الاب -
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عليه ال الة والسالم -رجالا يع أخاه ف الحيان فقـال« :دا ؛ ببن حلد باء ال يبيعخ إال بوعبل»،

أحيانــا يقـلل :هــذا مســكين يســتح ،
وبعـض الاــاب إلا رأى الللــد فـ المجـالس ال ــتذلم وال ي ــغس
ا
هل ما يستح هذا ،هذا الحيان ال يأت إال بيير ،إلا ك ه خلقه هذا عن الييـر فلـيس بحيـان ،وإلا
دعاه هذا اليلق إلى اليير وترك ال ر ف ل الحيان ال رع .

«إذح لهللا عستح اهللال ها ائت» ،اصا ما دن  ،هـ هـذا األمـر علـى بابـه وهـل أن اإلنسـان إلا
لم يستح ي ا ما دان ،يعا مألون له دراعا أن ي ع ما ي ان؟
طال .........
نعم؟

طال

.........

على وج ين :اللجه األول وهل المتبادر أنه ...اللجه األول أنك إلا لم تست إلا ن ع عاك اليلق

الجمي ـ العظــيم ال ــعبة مــن دــعس اإليمــان فاصــا مــا دــن  ،وهــذا مــا يكــلن علــى بــاب الت د ــد
واللعيد.

واالحتمال الثان  :أنك انظر إلى هذا العم الذي تريـد اإلقـدام عليـه ،فـإن كـان ممـا ُيسـتحيى ماـه
فذف ،وإلا كان مما ال ُيستحيى ماه فاصاعه ،هذا احتمال ثان ،والحد ا قاب لالحتمالين ،وهااك
أيآا علـى االحتمـال الثـان ن ـلص أخـرى ،فأنـ
ن لص جانت أوامر للت د د وال جر ،وهااك ا
ودارسـا لمـا ريـد
متأنيـا فـ أمـلره،
تاظر إلى عملـك قبـ أن تعمـ  ،وهكـذا ابغـ أن يكـلن العاقـ
ا
ا

فعلــه ،فــال ُيقــدم علــى د ـ ن إال إلا تأكــد مــن حلــه ،وأنــه ممــا ال ُيســتحيى ماــه ال مــن هللا  -ج ـ
وعال ،-وهللا أحق أن يستحيى ماه من الااب ،وال من الاـاب ،فحيانـذ افعـ اصـا  ،وإلا كـان ممـا
ُيستحيى ماه فاك ف.
نلا بخ هل لة -ك خ

ع بالل الب  -قبال قبال كىبول

-هللابسل

اس ب لىبسهللا« -إن

ع بباك لع ببالل قببال») هــذا يســمى الحــد ا القدس ـ  ،الحــد ا القدس ـ المآــاا إلــى هللا -ج ـ

وعــال -مــن ريــر القــرن ،مــا يآــاا إلــى هللا -ج ـ وعــال -مــن ريــر القــرن ،ماقـلالا عــن الاب ـ -

صــلى هللا عليــه وســلم -يســمى حــد ثاا قدس ـنيا ،والحــد ا القدس ـ ال دــك أن الل ـ كبقيــة األحاد ــا
تجــل روا تــه بــالمعاى ،بــدلي أنــك تجــد هــذا الحــد ا ف ـ البيــاري بل ـ  ،وتجــده عاــد مســلم بل ـ ،

وتجده عاد ريره بل  ،مما ـدل علـى أنـه ُنقـ بـالمعاى ،وال لـ م أن اقـ بل ظـه كمـا أداه الابـ -
عليه ال الة والسالم -كالقرن ،ومعاـاه ومحتـلاه مـن هللا -جـ وعـال-؛ ألن الابـ -عليـه ال ـالة

والسالم -أضافه إلى هللا ،وكلن أل افه تيتلف من رواية إلى أخرى ،مما دل على أن دأنه دأن

المتعبد بل ظه ،وإنما حكمه حكم الحـد ا
الحد ا الابلي الذي تجل روا ته بالمعاى ،ليس كالقرن ُ
الابلي ،ولذن المحتلى والمآملن من هللا -ج وعال.-
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-ع باك لع بالل )»-وال ـيغ الـلاردة فـ

األحاد ا القدسية بمث هذا :إن هللا -تبارك وتعالى -قال ،وقـد يـأت وهـذا كثيـر :فيمـا رويـه عـن

ربه -ع وج .-

 ،]62الــلل واحــد األوليــان

َّللا [يببو
ن«قببال ه ب اببادى لببخ للًّ ببا») ،الــلل { ال إ َّن ُلل بباء َّ
َّللا ال خ ُبوف اس ُبعه ُهللا لال
الذ ن جان تعري م ف قلله -ج وعال -ف سلرة لنس { :ال إ َّن ُلل اء َّ
62و  ،]63مـن ات ـف باإليمـان والتقـلى
ه ُهللا ي ُدز ون (َّ )62حلذي ،هلوح لتا وح ي َّتقون [يو

ف ل من أوليان هللا ،هذا اللل المؤمن المتق  ،هـذا ال تجـل معاداتـه ،ومـن عـاداه ف ـل معـاد هلل -

ج وعال.-

«ه اادى لخ للًّ ا ق ،ذ ت بالدلب» من لـه طاقـة بحـرب هللا -جـ وعـال-؟ مـن يطيـق حـرب
هللا -ج وعال-؟

ولذا أولنك المساكين الذ ن تعامللن بالربا ،نسأل هللا العافيةَّ :
{حلذي ييُكسون حللبا ال يقوهون إَّال

ك ا يقوم َّحلذي يتوَّ ط َّ
حلنُ طان ه حُل
َّللا لكىببول [حل قببلة
ُبعثــلن مجــانين ،نســأل هللا العافيــةُ ،بعثــلن مجــانين { ،بيُذ وح بدب ُبل نب ه ب َّ
 ،]279نســأل هللا العافيــة ،ن ــلص قليــة ،وت ـ الجبــال ،ومـ للــك كثيــر مــن المســلمين تعــاطى
[حل قلة  ،]275حتى قال جم من أه العلم :إن م

هذه الجريمة من رير أدنى تردد ،نسأل هللا العافية ،لذاه االستمرار واالسـتمران ل ـذه الـذنلب وتلـك

الجرائم.

اإلنسان ف أول أمـره قـد ـرفض مثـ هـذا األمـر ،ثـم إلا تعامـ بـه ،وجـالس مـن اولـه رققـلن لـه
مث هذه األمـلر ،وبعـض مـن ت ـدر لل تـلى مـ األسـف اظـرون إلـى بعـض المسـائ علـى أن ـا

خالفية ،أو على أن ا داخلة ف حي ال ب ات ،ويقلللن ويسلللن آلحاد العلام أن مث هذا األمـر
مما يس فيه اليالا ،وأن الاسس اليسيرة يمكن أن تقدم علي ا ،ثم تتيلد ما ا ،ثم بعـد للـك إلا

دخـ المبلــغ الحســاب ي ــعس الــتيلد ماــه ،مـ أنــه ال يجــل اإلقــدام علــى دـ ن مــن الربــا ،ولــل
كانـ

نســبته أقـ القليـ  ،ويقيســلن للــك علــى الاجاســة اليســيرة أنــه يع ــى عا ــا ،وأبــل حاي ــة يجيـ

اليسير من الاجاسة بقدر الدرهم البغل  ،لذن هـ أبـل حاي ـة -رحمـه هللا -يجيـ لحنسـان أن ُيقـدم

على الاجاسة أو أن الاجاسة إلا وقع

عليه من رير ق د يع ى عا ا اليسيرة؟

ه يمكن أن يقلل أبل حاي ة :قدم ثلبك ألحـد بـلل عليـه بقـدر الـدرهم البغلـ ؟ وهللا مـا يقللـه أبـل

حاي ة ،لذن إلا وق د ن يسير يع ـى عاـه فـ مذ،بـه ،ونحـن نقـلل :ال يجـل أن ُيقـدم أحـد علـى
الربــا م مــا قل ـ نســبته ،لذــن إلا ح ـ مــن ريــر ق ــد تيل ـد ماــه كمــا تــتيلد مــن الاجاســة
بغسل ا .وبعآ م يسم مث هذا الذالم يقلل :د ن يسير مع ل عاه ،الربا دأنه عظيم ،حرب هلل
ورسلله ،الدنيا كل ا ال تقلم ألدنى أدنى ما فيه من هذا اللعيد.

« ق ،ذ ت بالدلب» ،خالص« ،ه اادى لخ للًّ ا ق ،ذ ت » وأعلمته بالحرب.
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«لها عقلب إلخ او ي بنخء ح َّ إلخ ه ا ح تل بت اس ب » ،ال ـرائض مـا أوجـس هللا عليـك مـن
صالة ومن إيمان قب للك وتلحيد وصالة و كاة وصيام وحج ورير للك من ال رائض ،هذه أحس

إلــى هللا ممــا س ـلاها مــن الالاف ـ  ،ولــل قــام دــيد الليـ كلــه عمـره كلــه ،وصــام الــدهر كلــه ،وتــرك
لما من أيام رمآـان وصـام الـدهر
فرضا و ا
ا
احدا من ال للات اليمس ف ذا ال يقاوم هذا ،أو ترك ا
كله ،وم ر علـى تـرك ال ـيام فـ هـذا اليـلم ال يقـاوم؛ ألن هللا -جـ وعـال -يقـلل« :لهبا عقبلب
إلببخ او ب ي بنببخء ح ب َّ إلببخ ه ببا ح تل ببت اس ب و لهببا ي بزحل اوب ي يتقببلب إلببخ باللوح ب حتببل
ح ».

اآلن التعلــيم ،مثــال :التعلــيم الــذي ؤخ ــذ عليــه أجــر ،ملفــف ،أس ــتال يعلــم الاــاب العلــم بلفي ــة

وراتس ،هذا واجس أم ن ؟ وله دروب ف المسجد ،أ ما أهم؟
طال

نعم؟

طال

.........
.........

اللاجــس أهــم« ،هببا عقببلب إلببخ او ب ي بنببخء ح ب إلببخ ه ببا ح تل ببت اس ب » ،هــذا تــأخر عــن

المحاض ـرة خمــس دقــائق أو ع ــر دقــائق ،وعاــده ك ـ
عبدي ب

ــلم درب بالمســجد ،نقــلل :مــا تقــرب إل ـ

ن من الالاف أحس إل مما افترضته عل .

عاد الحساب إلا ُوجد خلـ فـ ال ـرائض نقـد ألـيس فـ الحـد ا ال ـحي « :ح بللح هب ل وب ي
ه عطوع؟» ف ذا الذي تأخر عـن المحاضـرة عاـده نقـد فـ ال ـرض فيمـا أوجـس هللا عليـه ،لذـن
ه له من تطلع؟

طال

.........

طال

.........

دروب ف المساجد ومحاضرات ودعلة وما أدبه للك؟
واليالصة أن ال رض أهـم مـن الا ـ ؛ ألنـك إلا أخللـ

ه ل و ي ه عطوع؟» ،وإلا برئ

بـال رض كاـ

بحاجـة إلـى قللـه« :ح بللح

لمتك من ال رض صـار التطـلع يـادة علـى هـذا ال ـرض الـذي

هل أحس وأوجس ما أوجس هللا عليك.

«لهببا عقببلب إلببخ او ب ي بنببخء ح ب إلببخ ه ببا ح تل ببت اس ب و لهببا ي بزحل او ب ي يتقببلب إلببخ
باللوح » يعا بعد ال رائض «حتل ح » ،ليس األمر بالس
حووت تلت ى

ى

حلذي يس

حلذي يسب

أن هللا يحبك؛ ألن الاتيجة « :بذح

بب » يعاـ فـال يسـم إال مـا بـاح لـه سـمعه « ،ببذح حووتب تلبت

ب لبصل حلذي ي صل ب و ل

حلتخ ي طش بهاو لك س حلتخ ي نبخ بهبا»،

وحيانذ يحال ه التلفيق مـن هللا -جـ وعـال ،-والح ـ والعاايـة والرعايـة مـن هللا -جـ وعـال ،-فـال
يقـ فـ محظــلر ال مــن طريــق ســمعه وال مــن طريــق ب ـره ،وال يم ـ إلــى مع ــية ،وال يمــد ــده
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ـلما؛ ألن الع ــمة لبنبيــان ،ليسـ
إلــى مع ــية ،ولــيس معاــى هــذا أن يكــلن مع ـ ا
لذن إلا ُوفق وصارت هذه عادته ود دنه وح من المحرمات ،وقد تق ماه ال لة والذلة بقـدر مـا
آلحــاد الاــاب،

يح ـ لــه مــن خلـ فـ هــذه ال ـرائض وت ـريط فـ دـ ن مــن الالافـ  ،لذاــه ُلفـق للتلبــة ما ــا أو
تذلن له حساات رامرة ،فتغمر هذه ال لة وهذه الذلـة فـ بحـار الحسـاات ،فـال تآـره إن دـان هللا

تعالى.

«للئ ىيللخ ألاطعل »و ولنن مؤكد بالقسـم المقـدر ،ولـنن اللاقعـة فـ جـلاب القسـم« ،إن ىبيللخ
ألاطعل » الم التأكيـد« ،للبئ حىبت اذ خ ألاعذ ب » ،ولـنن سـألا ألعطياـه ،ومعـروا أن الـدعان
{حداببو خ ُىببتج ُ لك ب ُهللا [فببا ل  ،]60وهــذا إلا ســأل ،ولــه م يــة عــن بقيــة مــن
ب ــروطه ُيجــابُ :
فيعطـى أضـعاافا فـ الجاـة ،أو ـدف
يسأل ال دك أنه يجاب ،لذن ال يماـ أن تـؤخر هـذه اإلجابـة ُ
عاــه مــن ال ــر مثلــه؛ ألنــه قــد يقــلل :أنــا اآلن عملـ ال ـرائض ،واســتذثرت مــن الالافـ  ،وأدعــل وال

أح

إجابة؟

قلاا :ال تيـأب «يجاب ألح تهللا ها لهللا يست ج » ،يقـلل :دعـلت ،ودعـلت ،فلـم أر يسـتجاب لـ  ،ال

{حدابو خ ُىبتج ُ لكب ُهللا [فبا ل  ،]60لذـن ال
تعج  ،قد أُجب  ،هللا -ج وعال -وعد باإلجابـةُ :
ل م أن تجاب با س المسألة ،قد يكـلن مـن الييـر لـك أن ال تجـاب علـى هـذه المسـألة ،بـ تجـاب

ويدف عاد من ال ر أضعاا أضعاا ما تحمله هذه المسألة من مااف .
بما هل أعظم ما اُ ،
«للبببئ حىبببت اذ خ ألاعذ ببب » ،اســتعال التجــأ إلــى هللا -ج ـ وعــال -مــن د ـ ن يي ــاه أو ييافــه،
«ألاعذ » دفعه عاه.

«لهببا عببلددن ا ب اببخء ببا ااس ب عببلددي ا ب

رب

او ب ي حل ببؤه » ،طبيعــة الاــاب ،طبيعــة

الب ر أن م يكرهلن الملت« ،ل ا كل هساءع » ،ال دك أن ما عاد هللا خير لعبـده المـؤمن ،لذـن
الذرا،يــة قــد تــأت بســبس مــا يي ــاه علــى ن ســه مــن ت ـريط ،أو رجــان أن يمــد فـ عمـره فيـ داد ممــا
يقربــه إلــى هللا -ج ـ وعــال ،-فيك ـره المــلت ،وخيــركم مــن طــال عم ـره وحســن عملــه« ،ل بببا كبببل
هساءع »؛ ألن الملت يسلنه ،وهللا -ج وعال -يكره ما يسـلن المـؤمن ،والذرا،يـة ثابتـة هلل -جـ

وعــال -علــى مــا ليــق بجاللــه وعظمتــه كســائر مــا ورد عاــه ف ـ كتابــه أو ف ـ ســاة نبيــه -عليــه

ال الة والسالم.-
كم بق ؟

طال

.......

نعم؟

طال

.........
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هذا الحد ا حـد ا عظـيم ،وألـف فـ دـرحه الذتـس ،وأطـلل مـا ُدـرح بـه كتـاب لل ـلكان اسـمه:

ُقطر اللل ف درح حد ا من عادى ل ول  ،وهل مطبلع ف مجلد كبير ،وإن كـان فيـه حـلا
كثيرة ،لذاه درح ملس لل لكان .

