
 

 
 

  

شرح كتاب التجريد الصريح  

 ألحاديث اجلامع الصحيح
 
 

 فضيلة الشيخ الدكتور
4ò ¶ ^=!̂=Ñgƒ =‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=

Ú_kÃˇ ^Ë=ÔÎ› Ÿ≈ÿ^=qÈw gŸÿ=Ô› Û^Ñÿ^=Ô·s Ÿÿ^=Èò ƒË=Ú_› Ÿ≈ÿ^=á_g‘ =ÔÙÎ‰=Èò ƒ 
 
 

 من كتاب الصوم) عشر الثالثة (الحلقة 
 

      /   /1427=
 
 



 

 

      
 

  
 
 

2 yÍàî ÿ^=ÑÍàs kÿ^–==Ô— Ÿ• ^Ôoÿ_oÿ^=àê ƒ=i_k‘ =W
flÈî ÿ^=

  .یمالمقدم: �سم هللا الرحمن الرح
 .ه أجمعینوصحب الحمد هلل ربِّ العالمین، وصلى هللا وَسلَّم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمٍد وعلى آله

 لصوم))ح �تاب ((اشر جدید في  لقاءٍ إلى  و�ر�اته، وأهًال �كم ة هللاعلیكم ورحم سالمال، أیها اإلخوة واألخوات
  .))التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح(( �تاب من

 الخضیر، صاحب الفضیلة الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا� ُنرحب�سرنا أن مع بدا�ة هذه الحلقة 
 .الد�تور�كم فضیلة ومرحًبا فأهًال  ونشكر له تفضله �شرح أحادیث هذا الكتاب،

 و�ارك فیكم وفي اإلخوة الُمستمعین. ،حیاكم هللا
من هذا  ما تبقى ، لعلنا نستكمل»�طعمني ر�ِّي و�سقین«حول قوله: في الخالف  االزال الحدیث مستمر� المقدم: 

 الموضوع، أحسن هللا إلیكم.
ما عین، أالحمد هلل ربِّ العالمین، وصلى هللا وسلَّم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم

 �عد،
 ي ((زادوالشراب المذ�ور�ن في الحدیث، فففكان من آخر ما ُذِكر في الحلقة السا�قة توجیه ابن القیم للطعام 

 ولین:ختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذ�ور�ن على قا: -رحمه هللا -قیمالالمعاد)) �قول اإلمام ابن 
 أحدهما: أنه طعاٌم وشراٌب حسي للفم، قالوا: وهذه حقیقة اللفظ، وال موجب للعدول عنها. 

�قر�ه،  ة عینههللا �ه من معارفه، وما ُ�فیض على قلبه من لذة مناجاته، وقر  القول الثاني: أن المراد �ه ما �غذ�ه
جة ن، و�هوتنعمه �حبه، والشوق إلیه، وتوا�ع ذلك من األحوال التي هي غذاء القلوب، ونعیم األرواح، وقرة العی

اء ُ�غني عن غذ هذا الغذاء حتى ى وقد �قو �قول: وأجوده وأنفعه،  ظم غذاءالنفوس والروح والقلب �ما هو أع
 األجسام مدة من الزمان. 

یما سومن له أدنى تجر�ة وشوق �علم استغناء الجسم �غذاء القلب والروح عن �ثیر من الغذاء الحیواني، وال 
ه المسرور الفرحان الظافر �مطلو�ه الذي قرَّت عینه �محبو�ه، وتنعم �قر�ه، والرضى عنه، وألطاف محبو�

مة له، بة التاله غا�ة اإلكرام مع المح �ل وقٍت، ومحبو�ه حفٌي �ه، معتٍن �أمره، ُمكرمٌ وهدا�اه، وتحفه تصل إلیه 
كمل، أمنه، وال أعظم وال أجمل وال  ؟ فكیف �الحبیب الذي ال شيء أجلّ أفلیس في هذا أعظم غذاء لهذا الُمحب

عظم حه، وتمكن حبه منه أ حب �حبه، وملك حبه جمیع أجزاء قلبه وجوار وال أعظم إحساًنا إذا امتأل قلب المُ 
ند عي أظل إن«تمكن، وهذا حاله مع حبیبه، أفلیس هذا المحب عند حبیبه �طعمه و�سقیه لیًال ونهاًرا؟ ولهذا قال: 

 .»ر�ي �طعمني و�سقیني
م �كن للیل لولو �ان ذلك طعاًما وشراً�ا للفم لما �ان صائًما فضًال عن �ونه مواصًال، وأ�ًضا فلو �ان ذلك في ا

 : " لست أواصل ". -إذ قالوا له: إنك تواصل -صًال، ولقال ألصحا�هموا
 لقال: لست أواصل. ا�عني لما قالوا: إنك تواصل، لو �ان حقیقی� 

ن یَّنه مبع اإللحاق بینه و�ینهم في ذلك �ما طَ ، بل أقرهم على نسبة الوصال إلیه، وقَ »لست �هیئتكم«ولم �قل: 
 الفارق، انتهى �الم ابن القیم.
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ما  على �ل حال، نعود إلى ما قررناه سا�ًقا من أن الحقائق الثالث ال تنطبق على الحدیث، ال تنطبق علىو  =

غذاء حسي  رعیتان،ن اللفظ له حقیقتان شإاللهمَّ إال إذا قلنا:  .رفیةجاء، ال الحقیقة اللغو�ة وال الشرعیة وال العُ 
أ�ًضا  سي وهياء معنوي للقلب والروح، �قوم مقام الغذاء الححقیقة شرعیة، وتتفق مع اللغو�ة والُعرفیة، وأ�ًضا غذ

 أتدرون «: -علیه الصالة والسالم -حقیقة شرعیة بدلیل هذا الحدیث. �عني لو نظرنا �ما ذ�رناه سا�ًقا من قوله
 ا؛ ألنهمن هذا، بل هي حقیقة نقول: مجاز وال استعارة وال شيء وال یلزم أن ،فهذه حقیقة شرعیة »من الُمفلس؟

 جاءت على لسان الشرع.
ح أن الغذاء غیر حقیقي؟  المقدم: ابن القیم ُیرجِّ

ح أنه غذاء روحي.  نعم، ُیرجِّ
 المقدم: روحي، وهذا الحقیقة �ستقیم مع ألفاظ الحدیث، �ا شیخ، استقامة ظاهرة.

 نعم؛ ألنه لو قیل: حسي، �ما هو األصل في إطالق اللفظ، لو قیل: حسي، لما صار مواصًال.
 ة.�ادة مز�ز ولما �ان فیه من  -علیه الصالة والسالم -فترق عنهماولما  »لست �هیئتكم«مقدم: ولما قال ال

لغذاء وهو محل الوصال المسؤول عنه؟ أو أنه یتغذى �ا» أبیت«لقوله  ؛لكن هل هذا الغذاء الروحي خاص �اللیل
 الروحي طول لیله ونهاره؟

 ق.على اإلطال  »أبیت«المقدم: إذا قررنا أن 
 على اإلطالق. »أظل«هنا قررنا 

، فهو صائم ومواصل أ�ًضا. لكن »أبیت«وال  »أظل«�عني إذا قلنا إنه غذاء روحي، ما عندنا إشكال في 
َبِع ن الشِ إن هللا تعالى �خلق فیه م :اإلشكال في �الٍم للقرطبي، �قول في ((الُمْفِهم)): قیل في معنى الحدیث

ه ، فإن-مصلى هللا علیه وسل -وَشِرب، وهذا القول ُیبعده أ�ًضا النظر إلى حالهوالري مثل ما �خلقه فیمن أكل 
اٌم كان �جوع أكثر مما �شبع و�ر�ط على �طنه الحجارة من الجوع. لكن یبقى أن الطعام والشراب الذي هو طع

 عنوي،لشراب الممعنوي، هل ُینافي الجوع الحسي؟ �عني إلى قدٍر ُمعین من الجوع؟ المواصلة مع عدم الطعام وا
 -�عني إذا طالت المواصلة، عدم األكل مع عدم هذا الغذاء المعنوي  -ال شك أنها ُتفضي في األخیر إلى

 ك.الَ هَ ال
ع. ثبت أنه �ان �جوع أكثر مما �شبع، و�ان یر�ط على �طنه الحجر من الجو  -علیه الصالة والسالم -فالنبي

یه عل -�انالجوع؟ �عني قد �حصل معها جوع، و�ال فمعنى أنه إن هذا الغذاء المعنوي دون مرحلة  :فهل نقول
یه �ه إل ُ�غذ�ه �أنواع المعارف لما یتقرب -جلَّ وعال -�جوع و�ر�ط على �طنه الحجارة �هللا -الصالة والسالم

؟ ومن حبه وتعظیمه و�جالله ومناجاته، هل یتخلَّف هذا في وقت دون وقت؟ أو أنه خاص �اللیل دون النهار
 .»أبیت«ه لقول

ما مأكثر  ، فإنه �ان �جوع-صلى هللا علیه وسلم -انظر �الم القرطبي: وهذا القول ُیبعده أ�ًضا النظر إلى حاله
 .»الجوع حرفتي«و�ر�ط على �طنه الحجارة من الجوع، و�ان �قول:  ،�شبع
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 -میه الصالة والسالعل -هللدنیا وزهده فیها، معروف في شمائعلى �ل حال، حاله وعیشه وتقشفه وتقلله من ا
ي إشارة ((الُمْفِهم)): ف والحدیث هذا قال فیه ُمحقق »الجوع حرفتي«ومن قرأ في سیرته عرف ذلك. و�ان �قول: 

ا یدلُّ على ما روي عنه. في إشارة المؤلف م »الجوع حرفتي«ألنه قال: و�ان �قول  ؛المؤلف ما یدلُّ على ضعفه
 ما وجدته.ف، مستعجًال  انه �حثً على ضعفه، ولم نجده. �عني أنا �حثت ع

ني أعوذ همَّ إالل«ود والنسائي وابن ماجه ولفظه: ه الحدیث الحسن الذي رواه أبو داوهم أ�ًضا قالوا: لم نجده. و�رد
 ستعاذ منه؟اوقد  ،»الجوع حرفتي« :فكیف �قول. »�ك من الجوع

 ..شیخ، الذي یدفع اإلنسان إلى أن المقدم: �عني الجوع الُمهِلك �ا
 ال، �ونه حرفته �عني هذا مدح، فكونه �ستعیذ منه ذم.

ن عني لو �احها. �وُ�بعده أ�ًضا النظر إلى المعنى، وذلك أنه لو ُخِلَق فیه الِشَبع والري، لما وجد لعبادة الصوم رو 
 دائًما شبعان، ما وجد روح العبادة الذي هو الجوع والمشقة، وحینئٍذ �ان �كون ترك الوصال أولى.

أنه اب، فكته من غیر طعاٍم وال شراٍب �ما �حفظها �الطعام والشر معنى ذلك أن هللا تعالى �حفظ علیه قوَّ  وقیل:
 تي �قدرته، �ما �حفظها �الطعام والشراب، �هللا تعالى أعلم.قال: إن هللا تعالى �حفظ عليَّ قوَّ 

م   أنه إما معنوي أو حسي. منو�رجع هذا الكالم �له إلى ما تقدَّ
ٌل هذا الخبر دلی -»إني أبیت عند ر�ِّي ُ�طعمني و�سقین« -و حاتم بن حبان في صحیحه: هذا الخبر�قول أب

 نماالحجر على �طنه هي �لها أ�اطیل، و� -صلى هللا علیه وسلم -األخبار التي فیها ذ�ر وضع النبيعلى أن 
 -وسلم  علیهصلى هللا -�ان ُ�طعم رسوله -جلَّ وعال-ف اإلزار، إذ هللا رَ َجُز: طَ معناها الُحَجز، ال الحجر. والحُ 

 و�سقیه.
 المقدم: َمن هو الذي �قول: أ�اطیل، �ا شیخ؟

 من الترتیب، اإلحسان. 345ابن حبان في صحیحه، هذا �حروفه، في الجزء الثامن صفحة 
لها �هي الحجر على �طنه  -صلى هللا علیه وسلم -األخبار التي فیها ذ�ر وضع النبيهذا الخبر دلیٌل على أن 

صلى  -لهم رسو �ان ُ�طعِّ  -جلَّ وعال- ف اإلزار، إذ هللارَ أ�اطیل، و�نما معناها الُحَجز، ال الحجر. والُحَجُز: طَ 
 و�سقیه. -هللا علیه وسلم

على �طنه وما ُ�غني الحجر عن  عدم الوصال حتى �حتاج إلى شد حجرٍ ًعا مع ئإذا واصل، فكیف یتر�ه جا
 الجوع؟

 أكثر الناس من الرد علیه.قال ابن حجر: وقد 
 المقدم: على ابن حبان؟

ج في في جمیع ذلك، وأبلغ ما ُیَرد �ه علیه: أنه أخر  -�عني ابن حبان -نعم، وقد أكثر الناس من الرد علیه
ا �الهاجرة، فرأى أ� -صلى هللا علیه وسلم -قال: خرج النبي -رضي هللا عنهما -صحیحه من حدیث ابن عباس

نفسي  أنا، والذي«، قاال: ما أخرجنا إال الجوع، فقال: »ما أخرجكما؟«فقال:  -هللا عنهما رضي -�كٍر وُعَمر
 الحدیث. فهذا الحدیث یرد ما تمسك �ه. »بیده، ما أخرجني إال الجوع
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ذا فرغ لب، و�عتدل الُص ا لب؛ ألن البطن إذا امتأل وأما قوله: وما ُ�غني الحجر من الجوع؟، فجوا�ه: أنه ُ�قیم الُص  =

فإذا  ه علیه،نحنى. فالحجر ُ�قیم الُصلب؛ ألن البطن إذا خال ر�ما َضُعَف صاحبه عن القیام؛ النثناء �طناه فی ما
ن لین تحمالجْ صاحبه على القیام. حتى قال �عض من وقع له ذلك: �نت أظن الرِ  ر�ط علیه الحجر، اشتد وقوي 
 ألنه سبب في استقامة الظهر. ؛لینجْ البطن، فإذا البطن �حمل الرِ 

 -النبي صل بهمفلما أبوا أن ینتهوا، �عني رفضوا أن ینتهوا، نهاهم عن الوصال ما امتثلوا. لما أبوا أن ینتهوا، وا
 یومین، ثمَّ رؤي الهالل؛ لینكِّل بهم. -علیه الصالة والسالم

و ؟ الدافع لذلك ه-هللا علیه وسلمصلى  -�قول الكرماني: فإن قلت: �یف جاز للصحا�ة مخالفة حكم الرسول
 حتى في الوصال. -علیه الصالة والسالم -الحرص على الخیر واالقتداء �ه

 المقدم: ولر�ما فهموا منها أن منعه لهم من �اب الشفقة.
 ه؟ لمافهموا هذا وفهموا أنه للتنز�ه، المقصود أن هذا من حرصهم على الخیر. لكن �م ُمر�ٍد للخیر ال ُ�صیب

 المسألة أنشافوا  –علیه الصالة والسالم  -ق رأسه�حلق رؤوسهم في الحدیبیة، امتنعوا وترددوا إلى أن حل أمرهم
 ، انتهت.لیس فیها �الم �عد

یه عل -؟ أجیب �أنهم فهموا من النبي-صلى هللا علیه وسلم-فإن قلت: �یف جاز للصحا�ة مخالفة حكم الرسول 
�ل  تدوا �ه فير�م. وأ�ًضا هذا معروف أنه من حرصهم على الخیر؛ لیقأنه للتنز�ه ال للتح -الصالة والسالم

 علیهم �الوصال. شيء، حتى فیما �شق
روا�ة  ذلك فيبواصل بهم یوًما ثمَّ یوًما ثمَّ رأوا الهالل، ظاهره: أن قدر المواصلة بهم �انت یومین، وقد صرَّح 

 ر.مَ عْ مَ 
أي: في الوصال إلى أن تعجزوا عنه  »لزدتكم«هالل، �عني ال »لو تأخر«: -صلى هللا علیه وسلم-فقال 

 وُتضطروا.
 أي: في الوصال إلى أن عجزتم عنه واضطررتم؛ إرادًة للتعذیب. التنكیل هو التعذیب. »لزدتكم«�قول: 

ز رسول هللا   .مواصل بهم، �عد أن نهاهم عنه، واصل به ؟الوصال -صلى هللا علیه وسلم-فإن قلت: �یف جوَّ
ز رسول هللا فإن قلت: �ی ل حتمال؟ �عني �عد أن نهاهم عنه. قلت: لهم الوصا -صلى هللا علیه وسلم-ف جوَّ

تقصیر ض للوهي الملل من العبادة والتعرُّ  ،ذلك للمصلحة؛ تأكیًدا لزجرهم و�یاًنا للمفسدة الُمترتبة على الوصال
 في سائر الوظائف، قاله الكرماني.

ل المصلحة الكبرى وُتْهَدر ال شك أنه ُیرتكب أخف الضرر�ن؛ في س بیل اجتناب أعظم الضرر�ن وُتحصَّ
ني هم، �عبوأن هذا من رحمة هللا  ،المصلحة الدنیا. فإذا �اشروا ذلك وعجزوا عنه وانقطعوا، عرفوا ذلك �أنفسهم

 منعهم من الوصال. هأن
ل �ه على جواز قول: لو، اسُتدِ  -»لو تأخر، لزدتكم«في قوله  -�ه على جواز قول: لو وقال ابن حجر: اسُتِدل

وُحِمَل النهي الوارد في ذلك على ما ال یتعلق �األمور الشرعیة، �ما سیأتي بیانه في �تاب ((التمني)) في أواخر 
وسوف نز�د هذه المسألة إ�ضاًحا و�یاًنا في موضعها من �تاب ((التمني)) الذي  -إن شاء هللا تعالى -الكتاب
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لة، �عد أكثر من ألف و امتط �عد ُمدد ال في �تاب ((التمني)) الذي �أتي�عني  .نسوقه في أطراف الحدیث
 إن شاء هللا تعالى. ،حدیث. إنما في األطراف

ما . وهذا �أي: في الوصال إلى أن تعجزوا عنه، فتسألوا التخفیف عنكم بتر�ه »لو تأخر، لزدتكم«والُمراد �قوله: 
ة ٌح وشدجبهم، فأمرهم �مباكرة القتال من الغد، فأصابتهم جراأشار علیهم أن یرجعوا من حصار الطائف، فلم ُ�ع

 إن شاء هللا ،، فأعجبهم ذلك، وسیأتي ذ�ره موضًحا من �تاب ((المغازي))بهم وأحبوا الرجوع، فأصبح راجًعا
 تعالى.

ع لهم، ووق لنكِّ كالتنكیل لهم، المتن، �عني �الُمعاقبة لهم. وقال القسطالني وقبله ابن حجر في روا�ة َمْعَمر: �المُ 
قول  م فيعند الُمستملي: �الُمنكر لهم، �الراء وسكون النون. �عني مثل ما تقدَّ  -�عني في روا�ة َمْعَمر -فیها

 في روا�ٍة: التنكیر، الزر�شي. والصواب: التنكیل. قال: الزر�شي، في الترجمة: �اب التنكیل،
ار. من اإلنك النون  عند الُمستملي: �الُمنِكر لهم، �الراء وسكون  وهنا وقع في روا�ة َمْعَمر: �الُمنِكل لهم، وقع فیها

 وللحموي: �الُمنكي، بتحتیٍة ساكنٍة قبلها �اٌف مكسورٌة خفیفة، من اإلنكاء.
؛ ألن ب العیني على ابن حجرستدرك تعقُّ اسطالني �قول: من اإلنكاء، و�أنه ابن حجر �قول: من النكا�ة، والق

ع ((فتح الباري)) و((عمدة القاري))، �جمـاختصار للشرحین، عبارة عن اختصار لشرح القسطالني عبارة عن 
 بین الكتابین و�نظر األحسن من �الم الشارحین.

فرت ذي تضال لهم. هذا هو القال: من اإلنكاء، واألول هو الذي تضافرت �ه الروا�ات خارج هذا الكتاب، �الُمنكِّ 
 �ه الروا�ات خارج هذا الكتاب.

قو�ة. في في الع ل لهم، �الُمنِكر، �الُمنكي. الُمنكي من النكا�ة، وهي اإلبالغأنه روي بروا�ات: �الُمنكِّ المقصود 
 بن عبد الهادي ((الصارم الُمنكي)). اكتاب الحافظ 

ا�ة. في شرح العیني: قال �عضهم: الُمنكي من النكا�ة، و�قصد بذلك ابن حجر، وهي �ذا عند ابن حجر من النك
 : لیس �ذلك، بل من اإلنكاء. القسطالني تحاشى هذا االستدراك فجاء �ه من اإلنكاء.-نيالعی -قلت

 بل من اإلنكاء؛ ألنه من �اب المز�د وال یذوق مثل هذا إال من له یٌد في التصر�ف.
ن ابن حجر ما أجاب في ((االنتقاض)) عن هذا وال صاحب ((الُمبتكرات)) أجاب عن هذا. ُمنكي اسم فاعل، م

 ثي أم الر�اعي؟ من الر�اعي.الثال
ن مالُمنكي: اسم فاعل من الر�اعي أنكى، ومصدره: إنكاء. فاألصل في المشتقات المصدر، فالُمنكي مأخوٌذ 

 اإلنكاء ال من النكا�ة.
نت اًء �اُمحققا ((االنتقاض)) قاال: ال �قصد الحافظ االشتقاق، بل المادة. �عني �ثیر من ُمعرفي الحقائق، سو 

حد �ل وا و شرعیة، �قولون: مأخوذ من �ذا، و�أتون �فعل. البیع مأخوذ من �اع مثًال، أو من الباع؛ ألنلغو�ة أ
 �اعه. من المتبا�عین �مدُّ 
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ن بصر�یال دالمقصود أنهم �قولون: من �ذا، و�ذ�رون فعًال. واألصل في الُمشتقات المصادر، �ما هو الُمقرر عن =

ح، و�ونه أصًال لهذین   لهذین �عني المصدر. و�ونه أصالً نُتِخب. �عني للفعل وسائر الُمشتقات، اوهو الُمرجَّ
 نُتِخب.ا

 إنما �قصدون بذلك االشتقاق. ،�غیر المصدر�فعل أو لكنهم حینما �أتون 
. ثمَّ على مصادر؟ مبنیة على أفعال؛ ألن �لها ُرتبت على األفعال أو�عني اآلن �تب اللغة مبنیة على أفعال 

ومادة �ذا. و(ضرب) مأخوذ من الضرب، �عني هم مثًال ن من هذه األفعال، مادة (ضرب) �عد ذلك ینطلقو 
 یدورون على األفعال �اعتبار أنها تنطلق منها الُمشتقات.
 و�ن �ان األصل في االشتقاق العام إنما هو من المصدر.

 قال ُمحققا ((االنتقاض)): وال �قصد الحافظ االشتقاق بل المادة. 
كا�ًة. ًیا ونسم فاعل من الر�اعي، أنكى ُینكي إنكاًء، المصدر: إنكاًء. ال من الثالثي: نكى ینكي نكقلت: ُمنكي ا

نكًیا. مِعلت ُقِتَل وُجِرَح والقرحة نكأها وال ُتنكى، أي: ال ُنكیت وال جُ  ،ي القاموس: نكى العدو وفیه نكا�ةوف
لضرر غ بهم اأراد أن یبلَ  -لیه الصالة والسالمع -المقصود أن النكا�ة هي الُمبالغة في ضرر العدو، والنبي

 �سبب الوصال، ما �جعلهم یتر�ونه �أنفسهم.
 حین أبوا أن ینتهوا، أي: حین امتنعوا أن ینتهوا، أي: عن االنتهاء عن الوصال.

أنه  من لهعن الوصال، فلم ینتهوا، بیَّ  -علیه الصالة والسالم -في شرح ابن �طَّال، قال الُمهلَّب: لما نهاهم 
ء االقتداو  �ه ن هللا ُ�طعمه و�سقیه، فأرادوا تحمُّل المشقة في االستنانأل ؛»إني لست �هیئتكم«مخصوص �قوله: 

 نه لوأل�ه، فواصل بهم �الُمنكِّل لهم على تر�هم ما أمرهم �ه من الرخصة، فبان بهذا أن الوصال لیس �حرام؛ 
م ما في هذا الكالم لمن یرى تكان حراًما ما واصل بهم وال أتى معهم الحرام الذ ألن  حر�مه؛ي نهاهم عنه. وتقدَّ

 هيِكب ما نُ حرَّم و�ال لما ارتُ نهى عن الوصال والتنكیل أ�ًضا، یدلُّ على أنه مُ  »ال تواصلوا«األصل في قوله: 
 عنه �سبب أمٍر مكروه أو ُمباح.

ن لفوا مفاك«: -علیه الصالة والسالم -نبيفي روا�ٍة قال لهم، في روا�ٍة عنه، �عني عن أبي هر�رة، قال لهم ال
 .»العمل ما ُتطیقون 

، إذا فت �كذافوا، أي: احملوا من المشقة في ذلك. ُ�قال: �لقال الحافظ: �سكون الكاف وضم الالم، اكلُ  »اْكُلفوا«
 ولعت �ه.

 وحكى عیاض أن �عضهم قاله بهمزة قطٍع و�سر الالم، قال: وال �صحُّ لغًة.
 ع فأكِلفوا.المقدم: همزة قط

 نعم، وال �صحُّ لغًة.
 �ما ُتطیقون.

 المقدم: لكن الذي عندنا �ا شیخ في المطبوع �فتح الالم، وهذا خطأ �كون؟
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لالم، افاكَلفوا، لكن هذا ضبط الحافظ، �سكون الكاف وضم الالم، هذا �المه في ((الفتح)): �سكون الكاف وضم 
 ، إلى آخره.أي: احملوا المشقة في ذلك، ُ�قال: �لفت �كذا

َ�ِلَف  في ((ُمختار الصحاح)) في تعلیق على ((الفتح))، �قول في ((مختار الصحاح)): �لفت �كذا إذا أولع �ه،
 في �ذا أي: أوِلَع �ه و�ا�ه: َطِرَب، َ�ِلَف �ْكَلُف، َطِرَب �ْطَرُب.

مطر�ق أبي الزناد من د: �ما لكم �ه طاقة، و�ذا لمسلم في روا�ة أحم »�ما تطیقون « في �تاب  عن األعرج. وتقدَّ
 .»�ما ُتطیقون، فإن هللا ال �مل حتى تملوا علیكم من العمل«((اإل�مان)): 

 المقدم: نعم، أحسن هللا إلیكم، �قي معنا األطراف، �ا شیخ؟
 أطراف. هنعم، فی

 إلى حلقٍة قادمة وأنتم على خیر. -�إذن هللا -المقدم: إًذا ُنرجيء األطراف
 واألخوات، نصل و��اكم إلى ختام هذه الحلقة. بهذا أیها اإلخوة

وُحسن  ه وُشكرهى ذ�ر أشكر لكم طیب المتا�عة، نسأل هللا تعالى أن یوفقنا و��اكم لكل خیر وأن ُ�عیننا و��اكم عل
 عبادته.

 و�ر�اته. ة هللاعلیكم ورحم سالموال، المتا�عةلطیب  شكًرا


