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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 اإلجماع العملي من المسلمين هل تنضبط هذه .......  ، ما يذكر عنطالب: أحسن هللا إليكم

ذا الحديث، وإذا ُتتبع مثلما يقول الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم وغيره يذكرون العمل على ه
عليه العمل يستروح طالب العلم أو الباحث في أن هذا القول معروف  :ُوجد مخالف، لكن إذا قيل

ا، يـدليل أن الترمـذي يقـول: وعليـه العمـل،   ،عند أهل العلم ومنتشر ومستفيض  ولو لـم يكـن إجماعـ 
هو قول أحمد وإسحاق وفالن في مفاد الحديث، ثم إذا ذكر: و  بعد أن يسوق الخالف، يذكر أقوال  

وفـالن وعليــه العمـل، وقــد ذكـر قــول  يخالفـه فــي أوـل المســيلة. وأمـا الإلجــري فمذ بـه فــي ا جمــا  
وأنه ل يعني به قول الكل جميع المجتهدين، وإنما يعني به قول األكثر، كثير ا ما يقـول:   ،معروف

هم كـــذا، والبـــوال فـــي ذلـــ  مـــن قـــرأ فـــالن وفـــالن وفـــالن كـــذا، وقـــرأ فـــالن وفـــالن ويعـــدد أكثـــر مـــن
القراءتين كـذا  جمـا  القـرأة عليهـاه ألنـه يـرإل أن ا جمـا  قـول األكثـر فـال ُينتقـد. بخـالف النـووي 

وقـد يكـون هـو نقـل ا جمـا ،  ،الـذي ينقـل ا جمـا  فـي مسـاخل الخـالف ....... موجـود ومعـروف
عتـد بـه عنـدهم أو لث مـثال  قـول لكن ُينـاَع  فـي أو ُينـاَف  نـيمن هـرق هـذا ا جمـا  هـل هـو ممـن ي

ألنــه ل يــرإل ال يــا  الــذي هــو أحــد أركــان  هعتــد بقــول داود، يقولــه بــالحرفعتــد بــه، ول يُ داود ل يُ 
الجتهاد، وفي الجداية والنهاية في الجزء الرابع عشر قال اين كثير: رأيت محيي الدين النووي في 

دهل أقــوال ايــن حــزم وك المنــام وقلــت لــه: لــمع   هتــب ايــن حــزم فــي مقلفاتــ ث قــال: أنــا ل أحبــهل تــُ
ل ُمقــرمع  ومــا أدري أيــل قــال  ،وفــي الفــرو  جامــد  ،للتنــاقض الشــديد عنــده، فهــو فــي األوــول مــقو ف

 بعد وفة ثانية.
أفضببل فببي المسببالذ إ ا  كببر اللببأو ذكاتلبب  أذ  كببر   اأيهمبب ،طالببب:  ببا أببي  أحسببن هللا إلببيكم

  ذكذا؟كلمات  في اإلجماع ذالعمل 
 ا ما ينفي هذا.هذ 

 طالب: ما هأ بادب أن ُيذكر اللأو ذكاتل ؟ 
 من يركة العلم إضافة القول إلى قاخله، من يركة العلم إضافة القول إلى قاخله. :هم قالوا

 مساتل العليدة؟  في طالب: أحسن هللا إليكم أيخنا، هل يأجد خالف
 ث ذاما

 فيهببا خببالفإن  أن ....... مببن مسبباتل العليببدة  يلألبب مببًالم مسببالذ الخببرذ  ذكببذا  عنببيطالببب: 
 ذكذا، هل يأجد فعالم مساتل خالف في مساتل العليدة؟ 

مســاخل العقيــدة التــي فيهــا أكثــر مــن قــول لســلف األمــة وأخمتهــا إذا كانــت غيــر مجمــع عليهــا مــن 
ة الســـلف، فهـــذه األمـــر فيهـــا أوســـع، وإن كانـــت ممـــا ل هـــالف نيـــه ييـــنهم فهـــي محســـومة ومنزوعـــ

 ما تحتاج إلى ذكر، والذي يخالف فيها ُيجد . ،منزوعة الخالف
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رؤيبذ  بحبدي طالب:  عني كيف تكأن مساتل عليدة ذفيها خالف  ا أبيخنا؟  عنبي هبأ  سب دو 
كبذا، ذي بن  علبيهم فبي  ذكبذا ذكبأو ا بن سبباا ذعات بذ،لربب   -صلى هللا علي  ذسلم-النبي  
  ذهي ما  ع لده المؤمن.ف  كأن فيها خالأن مساتل العليدة صعب  فنلأو:

وبعضـهم  ،ويـذهب بعـض السـلف إلـى كـذا ،هو الخالف يتبع الدليل، قد تكون األدلـة فيهـا محتملـة
عليـــه البـــالة -بمحـــل نـــزا ، الرســـول  ليســـت إلـــى كـــذا، ولكـــن المســـاخل الكبـــار المتفـــ  عليهـــا هـــذه 

ا رأإل ربـه تقول: من َ  -رضي هللا عنهن-، وعاخشة »نأر أنى أراه«يقول:    -والسالم عم أن محمد 
 فقد أعظم الفرية. 

 .نعم
طالببب: بسببم هللا الببرحمن الببرحيم، الحمببد م رب العببالمين، ذصببلى هللا ذسببلم ذبببار  علببى نبينببا 
محمببد ذعلببى ولبب  ذصببحب  أجمعببين. اللهببم اخنببر لنببا ذل ببيخنا ذللمسبب معين  رحم بب   ببا أرحببم 

 الراحمين. 
  ل ذالم بب   )فصل: ذهذه أمًاو حسان مضرذبذ للمعط   :  -رحم  هللا تعالى-كاو اإلمام ا ن القيم  

 د  كرتها كبل ال رذع في الملصأد، فإن ضرب األمًاو مما  انس ب  العلل(.ذالمأح   
 ل التي هي مضمون هذه المنظومة.المقبود هو المحاكمة يين المثجت والمعإل ف 

 .م هأد()فإن ضرب األمًاو مما  انس ب  العلل ل لريبها المعلأو من ال  طالب:
 وقديم ا قالوا: بالمثال يتضح المقال.

اُو )ذكد كاو تعالى، ذكالم  الم ب مل علبى أع بم الحوبو ذكأاطب  الببراهين:   طالب: ًبَ َمك َ  األك }َذت لبك
ال ُمأَن  ا إ ا  الكعببَ ا َ عكل ُلهببَ اا  َذمببَ ر ُبَها ل لنبب  [، ذكببد اأبب مل منهببا علببى بضببعذ 43]العنكبببأ :  َنضببك

 .ن بعض السلف(ذأربعين مًالم، ذكا
ثـع  إنـه لـيم مـن  :ل ولـم يفهمـه بكـى، قـالُذكر عن بعض السلف أنه إذا قـرأ هـذه اةيـة ومـر عليـه مع

ال ُمأَن يقول:   -جل وعال-العلماءه ألن هللا   علـى أن  ، فـدل  [43]العنكببأ :  }َذَما َ عكل ُلَها إ ا  الكعبَ
 مستعان.الذي ل يفهمها ول يعقلها ليم من أهل العلم، وهللا ال

)ذكببان بعببض السببلف إ ا كببرأ مببًالم لببم  نهمبب  اأبب د بكبباؤه ذيلببأو: لسبب  مببن العببال مين،  طالببب:
ذسننرد لها إن أاء هللا ك ابما مس لالا م ضمنما ألسرارها ذمعانيهبا ذمبا تضبمن   مبن فنبأن العلبم 

 .ذحلاتق اإل مان، ذباهلل المس عان ذعلي  ال كالن(
ت من كتبه في كتال سمي: درر الجيـان، وطبـع قـديم ا فـي المإلبعـة هذه األمثال أمثال القرآن ُجرد  

رد منـه. وطبـع كتـال باسـمه  السلفية بمكة، ويوجد منها في إعالم الموقعين عدد، ولعل أكثر ما جـُ
 باسم اين ال يم اسمه أمثال القرآن، وهو مواف  لما في إعالم الموقعين وما ُجرد من كتبه.
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خبذ بعبذرة ال حريبف، ذأبراب  م بيبر  نواسبذ ال عطيبل، ل ملط  لمعطب   )المًبل األذو: ييباب ا  طالب:
ر بنببرح ال مًيببل، ذالمأحببد طبباهر الًببأب  ذييبباب الم ببب    م ضببمخذ  ببدم ال  بببي ، ذأببراب  م بيبب  

ا ساتبما لل اربين(  .ذالللب ذالبدن َ خر  أراب  من  ين فرح ذدم لبنما خالصم
والمشـبه بـه، وأن ُينظـر فـي وجـه الشـبه يينهمــا، اةن المهـم فـي هـذه األمثـال أن ُينظـر فـي المشــبه 

 ،خــة بعــذرة التحريــا، وهــذا تشــجيهل أن ثيابــه ملإل  ذكــر فــي المعإلــ ف  -رحمــه هللا-ا مــام ايــن ال ــيم 
لكنه تشجيه، فما وجه الشبه يـين األوـل والفـر  المشـبه والمشـبه بـهث وقـل مثـل هـذا   ،وليم بح يقة

وأنه أقـرل إلـى  ،رة. أو هي مجرد كلمات للتنفير من ونيعهفي جميع ما سييتي من األمثال العش
هذه من ح يقة األمره ألنه إذا هالف ما جاء في القرآن فنفاه أو أوله أو مثله بغيـر مـا ُأنـزل نيـه، 

 فكينه إلى هذه األمور أقرل.
)المًل الًاني: أورة المعطل مبرذسذ على أنا جرف هبار، ذأبورة الم بب  كبد اج ًب    طالب:
ق األرض ما لها من كرار، ذأورة المأحد أصلها يا ب  ذفرعهبا فبي السبماء تبؤتي أكلهبا من فأ

 ذيضرب هللا األمًاو للناا لعلهم ي ذكرذن.  ،كل حين بإ ن ربها
المًل الًال : أبورة المعطبل أبورة المكبأم فبالحلأق السبليمذ ا تبلعهبا، ذأبورة الم بب  أبورة 

ورة المأحد طأبى  سير الراكب فبي للهبا ماتبذ عبام الحن ل فالننأا المس قيمذ ا ت بعها، ذأ
 .ا  لطعها(

لتوجـد هـذا الوجـه، والـذي يقرأهـا  هوجه الشبه يين األول والفر  يحتاج إلى دقـة وإمعـان نظـر  اةن
ا كذا قد ل يقف علـى يـيء مـن ذلـ ، وإن وقـف فهـو وجـه يـبه ضـميا. لكـن مـا الفـرق يـين  سرد 

والفرق يينهما واضح، لكن لو قيل: يجرة المعإلـل اجتثـت مـن  ،المعإلل والمشبهث الح يقة معروفة
 .فوق األرض والعكم، نيه فرقث عند المقلف نيه فرق 

 أكيد. نعم  طالب:
وينظـر وجـوه الشـبه يـين  ،ويتيمل نيه ،مجموعة من ا هوان كل واحد ييهذ مثال  أن نيه فرق، ولو  

حتــاج إلــى وقــت وإمعــان نظــر وتــرداد ألن النظــر فيهــا ي هويحضــرون لنــا يــي  ا مــن هــذا ،هــذا وذا 
أرجــع للمراجــع وأيــوف  :نيــهه ألن مثــل هــذا الكــالم ل تجدونــه عنــد غيــر ايــن ال ــيم، مــا تقــول لــي

 ما نيه.  .وأدور
 .......    طالب:
 كلهمث 
 .......    طالب:

 هللا يقوي ، نعم.
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ذالم ببب  كببد  ،)المًببل الراببب : المعطببل كببد اتخببذ كلببب  لأكا ببذ الحببر ذالبببرد  يبب  العنكبببأ  طالببب:
ُخسف بعلل  فهأ ي ولول في أرض ال  بي  إلى البهمبأ ، ذكلبب المأحبد  طبأف حبأو العبر  

 نالرما إلى الحي الذي ا  مأ .
َأ ذمبا أنبار، ذمصبباح   المًل الخامس: مصباح المعطبل كبد عصبن  عليب  أهأيبذ ال عطيبل فَطنب 

 .ار(الم ب  كد خرك  ف يل   في عكر ال  بي  فال  ل بس من  األنأ 
والعكـر مـن كـل يـيء رذالتـه، يعنـي كعكـر الزيــت يعنـي حثالتـه التـي تبقـى فـي آهـر ا نـاء أو فــي 

 ا ناء.
)ذمصببباح المأحببد ي أكببد مببن أببورة مباركببذ يي أنببذ ا أببرديذ ذا خربيببذ  كبباد يي هببا  طالببب:
 . ضيء(

 يتوقد أو يوقدث 
 طالب: يأكد؟ 

 النصث 
 طالب: يأكد.

 موجود في بعض النسخ.هو ، و [35]النأر:  }ُيأَكُد النص المقتبم منه 
)ذمصباح المأحد يأكد من أورة مباركذ يي أنذ ا أرديذ ذا خربيذ  كباد يي هبا  ضبيء   طالب:

 .ذلأ لم تمسس  نار(
 رض ال  بي  ....... األ طالب: أحسن هللا إليكم ....... ي ولل في 

ال ُيدرإل أين ذهب، والتجلجل معروف ف ،القعر الذي ما وراءه ييء الذي ينجهم نيه من يبل إليه
 ل تيكل األرض جسده، من هوث  :نيمن ُهسف به، وقالوا في يخص كافر

 .كارذن   طالب:
 ث ذاما

 .......    طالب:
مــا أكلتــه  ،يعنــي موجــود  ،يتجلجــل »فهببأ ي ولوببل ببب  إلببى يببأم القيامببذ«هــذا الــذي هســف بــه 

 األرض.
 طالب: .......  خسف ب  ....... 

 ث ماذا
 ب: ....... الحدي  ا ياو  خسف ب ؟ طال

 قال يخسف بهث لم يبل إلى قعرها. كيا
 طالب: ي ولول  ا أي  .......  
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باضــإلرال إلــى أن يبــل، والحجــر الــذي ألقــي بــه فــي النــار مكــث ســبعين ســنة مــا  ينــزل يتجلجــل
 وول إلى قعرها.

 ؟»إنما رجل كان  م ي...«في  أذطالب: الحدي   ا أي  في كارذن 
 .......   يلى

 .......    طالب:
 ، ل.نعم

 .}َتَأك د طالب: أحسن هللا إليكم، في كراءة: 
ا مكـث  -رحمـه هللا-لكن هنا: يتوقد، ل يـريية ول غربيـة، ذكـر الحـافن ايـن كثيـر   نعم، أن مريضـ 

 معناهاث  ما .ل ول :في مرضه أكثر من عشرين سنة، ثم رأإل في النوم من يقول له: عالج  في
ب ي ٍذ   :طالب د ي ٍذ َذَا َخرك  .[35]النأر:  }َا َأرك

ْربفي ٍة{ ْريفي ٍة وعلع غع  [ نعم.35]النور:  }لع يع
 .فهأ أحلر الحلير( ،)المًل السادا: كلب المعطل م علق بالعدم  طالب:

يبقـىث مـا يبقـى يـيء، وهـذه  مـاذاوكل ييء معإلل  ،ألنه في ح يقته يعجد عدم ا، كل ييء منفي
ا اسـتيجر محـاًل  ح يقـة َمـه  ،ويفتحـه وـباح مسـاء ،العـدم، فهـو أحقـر الحقيـر، لـو تجـد يخبـ  ويال

 تقولث ما عنده بضاعةث ماذاوما عنده بضاعة  ،ويف ا ويتاء  
 .مونأن   طالب:

 نعم.
 .)ذكلب الم ب  عا د للصنم الذي كد ُنح  بال صأير ذال لدير(  طالب:

والمشـــبه أو الممثـــل يعجـــد وـــنم ا ه ألن  ،عـــدم ا وهـــذا مـــيهوذ مـــن قـــول أهـــل العلـــم:  المعإلـــل يعجـــد 
وهو ما وقر فـي قلبـه مـن أن هـذه البـفات تشـبه وـفات مـن يـراه مـن   ،الممثل أمامه ييء يتمثله
له فهو كينه ينظر إليه، وأما لكنه تمث   ،وإن لم ينظر إليه بح يقة الحال ،المخلوقين، فهو ينظر إليه

يعجـدث مـا أمامـه  مـاذاهـذا ف   اومـا يثجـت يـي ،كـذا ول كـذا ل سمع ول ببر ول :المعإلل الذي يقول
 ييء يستمس  به.

)ذالمأحد كلب  م عبد لمن ليس كمًل  أيء ذهأ السبمي  البصبير. المًبل السباب : ُنلبأد   طالب:
 .المعطل كلها ييأف فال ترذ  علينا، ذبضاعذ الم ب  كاسدة فال َتنَنق لدينا الذي ُيلبس(

روج، فـــبذا جـــاء يـــخص يـــدراهم مغشويـــة أو يـــدنانير  النقـــد الزاخـــف المغشـــو ، والكاســـد الـــذي ل يـــع
هرت، ولـذا مـذهب المعإللـة راج علـى كثيـر مـن  ،مغشويـة قـد تـعروج وقـد يبـفو منهـا يـيء إذا وـُ

 سوه لبا  الحكمة.النا ، ل سيما وأنهم لب  
 .ذال نمي   طالب:
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دراهم المزيفــة المغشويــة تمشــي فــراج علــى كثيــر مــن النــا ، ولــذا الزيــوف الــ ،لبــا  حكمــة وتنزيــه
على بعـض النـا . لكـن الكاسـد هـاله انتهـى الكاسـد، يعنـي يـدل مـا فـي بعـض الجلـدان عملـتهم 
قجــل أربعــين ســنة الواحــدة يريــال ونبــف، واةن الريــال بــاأللوف المقلفــة، هــذا وجــوده مثــل عدمــه، 

بم بــه الحــاخ  مــن أجــل نعــم، قــالوا فــي بعــض الجلــدان يــدل  مــن أن يشــتروا ورق الحــاخ  الــذي ُيلــ
 الجمال لبسوه بعملتهم.
 طالب: ليس لها ديمذ.

ليم لها ييمـة، وفـي بعـض الجلـدان ممـا قرأنـاه فـي تـواريخهم عشـرة دجاجـات يريـال، واةن الجيضـة 
 بماخة ريال.

 طالب: سبحان هللا.
د يكـون وجودهـا مثـل عـدمها قـد ل تفيـد يـي  ا، قـ ،الدجاجة يمكن بـيلف أو أكثـر، هـذه كاسـدة  يعني

 انـا طالبـ  كأدركنـا يـوم  نحـن ،فجدل  من أن يكون العملة عشرة بالماخة نسجتها من قجـل  االكساد نسجيً 
أربعــة عشــر، والشــيخ الإلنإلــاوي فــي ذكرياتــه  :ي قجلنــا قــالواذ والجنيــه المبــري بعشــرة ريــالت، والــ

َيـــادة قريــين  هللا يتـــول عل :قــال ينــا، بمـــا كســـجت أدركـــت الجنيــه المبـــري الــورقي بجنيـــه ذهــب و
 أيدينا، وهللا المستعان.

َيوفــ    فــي  ولــيمألنهــا ييمتهــا فــي أرقامهــا  اهفهــذه الزيــوف موجــودة فــي الســاي ، لكــن اةن مــا تجــد 
َنهـا، فــي السـاي  يزيفــون يقرضـون منــه يـي َيوفـ   ،يضـيفون إليــه مـادة أو ايســير     او وتمشــي  افتكــون 

 يي  ا. تساوي لكاسدة ما وتنف  بقدر ما فيها من المادة األولية، لكن ا
 طالب: ا ديمذ لها.

 ل ييمة لها.
 طالب: األمًلذ  ا أي ؟ 

 ث ماذا
األمًلببذ ا ن المعطببل ذالم ببب ، فببي بعببض األحيببان  كببأن ت بببي  المعطببل أأببن   :طالببب: أكببأو

 ل أخف.ذإن كان األخلب المعط   ذبعض األحيان العكس،منها 
  صدم اللرون.طالب: ألن الم ب  

 نعم.
 أما المعطل .......  اصطدام  ذاضح م  اللرون،ب:  طال

 طالب: .............
ل حتـــى مـــر بالتشـــجيه، مـــا وـــار إلـــى التعإليـــل حتـــى انقـــدح فـــي ذهنـــه أنهـــا تشـــبه هـــو مـــا عإلـــ  

 المخلوقين.
 طالب: لكن ما أيب  ....... انلدح  في  هن  ذما أيب ها ....... 



 

 

 
 

8 

بةةةن ال ةةةيم يةةةة ا مةةةة  - نون  (   16)امل د

 
8 

 لكن مر به.
 .......    طالب:

 كل مقول مشبه. :ولذل  يقولون 
 طالب: إ ما هأ م ب  ذييادة؟ 

 .نعم
 لكن هأ ينكر  ل  ....... هذا كأو .......  ،ما نلأل  فيهم  ا أي  هذاطالب:  

 لث لماذا عإل  
 طالب: ألن  أب  ....... 

 ر أن هذه البفة تشبه وفة المخلوق.تبو  
   هاطالب: لكن ما اع رف 

 ينث أ
 .. طالب: هأ ما اع رف بال  بي  .....

 هذه مرحلة مر يها.
 . هنياا  طالب:

 ما ثجت هو انتقل منها إلى غيرها. أوكونه ثجت عليها 
 ظ ب  ....... طالب: مر  ها  هنياا  ا أي  في داخل ، لكن ما تلن  

 .......    طالب:
 نعم.

د  د ينببادع عليهببا يببأم العببرض علببى رؤذا األأببهاد: هببذه بضبباع نا رُ )ذتوببارة المأحبب   طالببب:
 .(إلينا

مـا كـان عمـل أو مـا  ،وتـرد عليـه أضـعاف أضـعاف ،-جل وعال-يعني فهي محفوظة له عند هللا 
َي بما هو أعظم منها.  كان يتوقع: بضاعتنا ُردت إلينا ما ضا  عليه ييء، يل جو

ا خبيًبذ،   طالب: )المًل الًامن: المعطل كناف  الكير إما أن  حرق يياب  ذإمبا أن توبد منب  ريحبم
الخمببر إمببا أن  سببكر  ذإمببا أن ينوسبب ، ذالمأحببد كبببات  المسبب  إمببا أن  حببذ   ذالم ببب  كبببات  

 . ذإما أن يبيع  ذإما أن تود من  راتحذ طيبذ(
مـثال  لجلـيم السـوء الـذي  -عليه البالة والسالم-يقول: المعإلل كنافخ الكير، وهذا ضربه النجي  

ثياب  مما يتإلاير من يرره،   ، إما أن يحرق ودهانه ضار ومقل  ومقذٍ   ،إن طار منه يرر أحرق 
ــا أن يســـكر  ويـــذهب عقلـــ  ــاخع الخمـــر إمـ ــبه كبـ ــة، والمشـ ا هجيثـ ــ  ــد منـــه ريحـ ــا أن تجـ ــا أن  ،وإمـ وإمـ

وهـو منسـول لجمــاهير أهـل العلـم القــول ينجاسـة الخمــر  ،علــى القـول ينجاسـة الخمــر ينجسـ  ينـاء  
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َ  بعضهم وقال ،نجاسة حسية والنجاسة المذكورة نيه  ،إن األدلة ل تنهض على التنجيم :وإن نا
 . نجاسة معنوية كنجاسة المشر 

، والمشـبه كبـاخع هلكـن هـذا مفـاد  ،وعلى كل حـال لسـنا ببـدد تقريـر المسـيلة فـي النجاسـة والإلهـارة
وإمــا أن ينجســ . نيــه هيــار ثالــثث مــا نيــه. والموحــد كبــاخع  ،الخمــر إمــا أن يســكر  ويــذهب عقلــ 

ان ا، وإما أن يجيع  وأنت كسـبان علـى كـل حـال. إن لـم المس ، إما أن يحذي ، إما أن يعإلي  مج
 وبخالف الكير نافخ الكير. ،يحبل هذا ول هذا تجد منه راخحة طيبة، بخالف الخمر

ف عببن سببنينذ النوبباة ذلببم يركبهببا فادركبب  الطأفببان، )المًببل ال اسبب : المعطببل كببد تخلبب   طالببب:
ان، ذالمأحبد كبد ركبب سبنينذ نبأح فهبأ   باهد الببرق بال يب ،ذالم ب  كد انكسر  ب  في اللوبذ

 اركبأا فيها باسم هللا موراها ذمرساها إن ربي لبنأر رحيم. :ذكد صاح ب  الربان
 .المًل العاأر: منهل المعطل كسراب بقيعذ  حسب  ال مآن ماءم ح ى إ ا جاءه لم  وده أيئما( 

لعل، الن هعل:  رل الذي ينهل منه، والن هعل والعع ْنهـل: المـورد الـذي يشـرل المعنهل مورد الش ف رل، والمع الشُّ
رل مـرة بعـد أهـرإل. فهـذا منهلـه الـذي يشـرل منـه ل يـيء، كسـرال ب يعـة  لعل: إعـادة الشـُّ منه، والعع

ي النهايـة ل فـحتـى إذا جـاءه لـم يجـده يـي  ا، وهـذا الحاوـل بالنسـبة للمعإلـل ف  يحسبه الظمآن ماء  
 ييء.
ح بى إ ا جباءه لبم  وبده أبيئما، فرجب    ال مآن ماءم   )منهل المعطل  كسراب بقيعذ  حسب   طالب:

خاسئما حسيرما، ذَم رب الم ب  من ماء كد تبي ر طعم  ذلأن  ذريح  بالنواسبذ تبييبرما، ذم برب 
ا   برب  هبا سبباد هللا  نورذنهبا تنويبرما، ذكبد سبمي ها  المأحد من كاا كان مماجها كافأرما عينبم

 .ذ الناجيذ"( ب"الكا يذ ال ا يذ في اان صار للنرك
سمى هذه المنظومة يهذا السم: كانية يانية، وواقعها كذل ، كل ما يحتاجـه السـني موجـود سـواء 
نيما يعتقده أو نيما يتخذه عدة للرد على مخالفيه، كله موجود. في النتبار للفرقـة الناجيـة، أهـل 

ــ   -ة والســـالمعليـــه البـــال-أهـــل الســـنة والجماعـــة الـــذين هـــم علـــى مـــا كـــان عليـــه محمـــد  ،الحـ
وُيبـلحون مـا أفسـد النـا ، وهـذا حـين الشـرو . وهـذه   ،وأوحابه، الذين يبـلحون إذا فسـد النـا 

 من عجاخب المبنفات، وهي من البحر الكامل، تعرفون البحورث  ،المنظومة من العجاخب 
 طالب: بحأر ال عر.

 عجد هللاث  ابحور الشعر، كم عددهن يا أب
 يض ....... البحر األحمر األ  أعرفطالب:  

 الخليلث 
 .......    طالب:

 قول البحر األحمر والمتوس ث  ي
 الخليل هوث 
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 .......    طالب:
 مقسم الفن. :ل هم قالوا

 طالب: هأ مبدع .
 هو. نعم

 ق باس ار الك بذ طلبما لعلم لم  صل  أحد من كبل ؟ صحيح أن  تعل    ،طالب: أحسن هللا إليكم
ج  إليـه، وجـاءه أيـو العتا يـة ليـتعلم العـروض عليـهأل هلكن مـا هـو يبعيـد  ،وهللا ما أدري   ،نـه مـا سـُ

 نبعد أن أهذ مدة رأإل الخليل أنه لم يستفد، فقال له: كيا تقإلع قول الشاعرث 
َه إلى ما تستإليع           إذا لم تستإلع يي  ا فدعه  وجاو

ألمــر بــالورق وعلــى هـذا العلــم بكاملــه أهــذناه فـي ثــاني متوســ  أو ثالــث متوســ ، كنـا نقإلــع أول او 
رض الجيــت عرفنــاه، وهــو علــم مــاتع ونــافع االســجورة، ووــرنا نقإلــع يــفويً  ويســتفاد منــه فــي  ،إذا عــُ

وهو ل  ،ي هو النظم، وتجدون من تبدإل للنظمذ معرفة هذا الفن، والفن دهل في جميع العلوم ال
 فيورث الملل.  ،ق إليه الخلليعرفه إن لم يكن نظمه سليقة تإلر  

أن هذه المنظومة من أعظم ومن أيد  ما ُنظم، وفيها من العلوم العجب العجال، يعنـي المقبود  
لو بحثت نيما يتعلـ  بـالقرآن لرأيـت فيهـا الشـيء الكثيـر ممـا يبـدر عنـه أو يجتمـع منـه مبـنف، 
في علوم الحديث في التبحيح والتضميا ونقد الرجال يـيء كثيـر، وفـي تقريـر مسـاخل العتقـاد 

 هذا هو األول. 
فرحمه هللا رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن ا سالم والمسلمين هير الجزاء، ونجدأ بالنظم إن ياء هللا 
ــاءني بعـــض  ــه جـ ــاله ألنـ ــا األمثـ ــادم، وأعـــرف أن بعـــض ا هـــوان ينبســـ  يـــوم نهينـ مـــن الـــدر  القـ

مع أنـه مـا هـو يهـذا المقبـود، القبـد  ،طيب  ءوأنه نيه يي ،األمثال يثنون على الدر  الماضي
هذه ل يعجز عنها أحـد، فن نستفيد، القبد أول  وآهر ا أن نستفيد ونفهم، وأما مسيلة الجرد والسرد أ

 .وهللا المستعان
 وسلم على عجد  ورسول ...  اللهم ول ف 

 طالب: سماحذ ال ي  اسمح لي أن أكمل الوملذ؟ 
 هيث  ما

 .)ذهذا حين( بلي  طالب:
 طالب: سطر.

 ، وهذا حين.نعم
 ث أكرأها  طالب:

 تقرأها أو تبير يداية الدر  القادم. أن ، إن بغيت نعم
 طالب: طيب خالص.
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 لكن أهاف تتركها ما ....... 
 إن أاء هللا .......   ،طالب: ا
 ما يضر إن ياء هللا. لكناقرأ اقرأ 
)ذكد سبمي ها  بب"الكا يذ ال با يذ فبي اان صبار للنركبذ الناجيبذ"، ذهبذا حبين ال برذع فبي   طالب:
 .ذا حأو ذا كأة إا باهلل( ،ذعلي  ال كالن ،ذ، وهللا المس عانالمحاكم

ــة آلف وثمانماخــــة  ــتة آلف، همســ ــا تنــــاهز الســ ــيم. أيياتهــ ــاي العلــــي العظــ ــوة إل بــ ــول ول قــ ل حــ
  .نيوعشر 
 .......  طالب:

علــى عــد يــدي يتــرييم النســخة قجــل همســين ســنة، والنســخة موجــودة عنــدي المرقمــة، ولكــن علــى 
َاد   وا قليال  يمكن عشرين ييت ا أو يي  ا من ذل .عدهم 

 .اطالب: ....... ع رين  ي م 
 طالب: خمسذ واف ذيمانماتذ ذاينين ذأربعين.

 َادوا عشرين ييت ا. نعم،
 طالب:  عني فيها ييادة في األ يا  أذ العد  خ لف؟ 

َيادات   .ل ل، يمكن بعض النسخ يوجد فيها 
 .وهللا أعلم

 نجينا محمد وعلى آله ووحبه أجمعين. وولى هللا وسلم على
طالبببب: ....... تحليبببق المخطأطبببا  النلهيبببذ ....... علبببى طريلبببذ خيبببر طريلبببذ أهبببل السبببنذ 

  ....... 
 ....... عل  عليها

 .......    طالب:
 كذا وكذا.هو والبوال ما قاله أهل السنة و  ،هذا كالم األياعرة

 أو إن لن   معناه من هللا ....... طالب:  ا أي  الحدي  اللدسي  ي  بعض الناا  ل
 ألنه في البخاري يختلف عن رواية مسلم. هل ل مستحيل

 طالب: هذا الحدي  اللدسي  ا أي ؟ 
 ، جمع األحاديث القدسية ويف رواياتها، تختلف.نعمالحديث القدسي 

 .......    طالب:
 عناه من هللا؟ ذم -صلى هللا علي  ذسلم-طالب:  عني  كأن  ا أي  لن   من الرسأو 

 .-جل وعال-من هللا فلفظه حكمه حكم الحديث النجوي تجَو روايته بالمعنى، وأما المعنى 
 طالب: طيب  ا أي  إ ا صح...  
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 .-جل وعال-إلى هللا فمعناه من هللا  -عليه البالة والسالم-ونسبه النجي 
 ؟ أذطالب: ذلن   كذل  

 ث ماذا
 طالب: ذاللنظ إ ا صح؟ 

 ل.
 كأو األأاعرة .......  ما دخل  ..طالب: ..

كلهـا وـحيحةث  ء فـيفـي كتـب السـنة يلفـن واحـد جـا » ا سببادي«يا اين الحالل حديث أيـي ذر: 
 حكمه حكم الحديث النجوي تجَو روايته بالمعنى، ولذل  يختلف لفظه من كتال إلى كتال.

 تكلم هللا ب ؟  طالب: ....... كصده ....... ا  داءم 
 ذي وول إلينا... يال ي ، لكن ال

 .......    طالب:
 هذا الحاول.

 كبالمطالب: بالنسبذ  ا أي  لكالم ا ن حبمم أن أبهرة الحبدي  تبنبي عبن إسبناده هبذا  با أبي  
 ا ن حمم؟  أذجماعذ كًيرة من أهل العلم 

 اين حجر يقول: تلقي العلماء له بالقجول أقوإل من مجرد كثرة األسانيد.
  ا أيخنا؟ طالب: ذم نق على هذا الكالم 

 ث ماذا
 طالب: أكأو داتمما هذه كاعدة  عني إ ا ....... 

 قول إذا ُضعف فهو ضميا ولو تلقاه ....... نعنده عند اين حجر 
 ال ر   ا أي  ال ر  األصبر هل  بنر .......  ،طالب: طيب  ا أي 

ُر َأنك  }إ ن  إنــه يــدهل فــي آيــة النســاء:  :فمــنهم مــن يقــول هالخــالف نيــه معــروفو المقــرر  َّللا َ َا َ بكنبب 
َرَ  ببب     حكمــه حكــم  :، وكــان يــيخ ا ســالم يميــل إلــى هــذا، ومــنهم مــن يقــول[48]النسبباء:  ُ  ببك

 الكباخر.
 طالب: .............

 ؟نعم
 طالب:  ا أي ، أي  اإلسالم  ا أي  ....... البكري كاو إن  ما  بنر.

 .......  نعم
ذفي مأضب  وخبر ا  ،نيد كاو إن  كاو في مأض  أن   بنرطالب: ال ي  ا ن عًيمين اللأو الم

  بنر ....... 
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كالم أهل العلم معروف في هذا، لكن الستدلل بآية النساء على أنـه ل يغفـر ظـاهر، فهـو داهـل 
 في عموم اةية، والقول بينه يغفر عده أهل العلم من جملة الذنول الكباخر، وهللا أعلم.

 نجينا محمد وعلى آله ووحبه أجمعين. اللهم ول وسلم وبار  على 


