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2 yÍàî ÿ^=ÑÍàs kÿ^–=Ô≈ã _kÿ^=Ô— Ÿ• ^=

 المقدم: 
به آله وصح وعلى ة والسالم على خیر خلق هللا، محمد بن عبد هللا�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصال

 ومن وااله، أما �عد.
رح شلبرنامج ا هذا �كم مستمعینا الِكرام إلى لقاء جدید في وأهًال وسهالً  ،فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 -خدیث وشرح الشیاصل الححیث یتو  ،دیث الجامع الصحیح، في نسخته الرمضانیةاحألالتجر�د الصر�ح 
بن عبد  لكر�ماب �معالي الشیخ الد�تور عبد ُ�سعدني أن ُأرحّ  في �تاب االعتكاف، و�ادئ ذي بدء -حفظه هللا

خ الشی عاليمكم �فمرحًبا  ،لإلفتاء وعضو اللجنة الدائمة ،عضو هیئة �بار الُعلماء -وفقه هللا -هللا الُخضیر
 وأهًال وسهًال.

 المستمعین. اإلخوةي حیاكم هللا و�ارك فیكم وف
 ه وهوأسَ ر  ل عليَّ دخِ لیُ  -صلى هللا علیه وسلم -و�ن �ان رسول هللا :قالت -رضي هللا عنها -المقدم: وعنها

 و�ان ال یدخل البیت إال لحاجة إذا �ان معتكًفا. ،في المسجد فأرجله
أما  ،جمعینبه أعلى آله وصحه ورسوله، نبینا محمد و الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبد

 :�عد
وج ز فراو�ة هذه الحدیث، هي الراو�ة للحدیث السابق أم المؤمنین الصد�قة بنت الصدیق عائشة بنت أبي �كر 

لیه ، وهذا الحدیث ترجم ع-رضي هللا تعالى عنها وأرضاها -راًرام، مر ذ�رها -صلى هللا علیه وسلم -يالنب
 �اب ال یدخل البیت إال لحاجة. :ه�قول -رحمه هللا–اإلمام البخاري 

ن أل ؛البیت إال لحاجة، �أنه أطلق على وفق الحدیث -أي �عني المعتكف -�اب ال یدخل :قال ابن حجر: قوله
الم �ة مالك عند مسلم وغیره على ما سیأتي، إال لحاجة اإلنسان، وسیأتي الكاالحدیث مطلق، و�ن جاء في رو 

ة روا�ال غیره، و�ذ�رروا�ة ق على ما رواه هو، وأحیاًنا یترجم �ما �فیده من على هذا، لكن اإلمام البخاري أطل
 .و�ن وردت في حدیث لیس على شرطهًجا لها، و�ذ�ر القید في الترجمة، خرّ المطلقة مُ 

مر ، و�خرج ما �ان على شرطه، و هألنه لیس على شرط ؛ألنه ورد في حدیث لم �خرجه ؛یذ�ر القید في الترجمة
 النوع من التراجم جملة ال �أس بها.بنا من هذا 

البد  �قول العیني: �اب ال یدخل البیت إال لحاجة، أي هذا �اب یذ�ر فیه ال یدخل المعتكف البیت إال لحاجة
  .منها، ومطا�قة الحدیث للترجمة في قوله: و�ان ال یدخل البیت إال لحاجة، �عني مطا�قة

 المقدم: تامة.
قدر، لم لیدخل علي رأسه، الواو هذه �أنها عاطفة على م-صلى هللا علیه وس -قوله: و�ن �ان رسول هللا ،نعم

 و�أن هذا المذ�ور من الحدیث مسبوق �كالم حذفه اإلمام البخاري واختصره، ومنهجه ومذهبه جواز اختصار
ال �كون فهم المذ�ور متوقًفا على المحذوف، واالختصار قول ث، واالختصار على �عضه، شر�طة أالحدی

مهور أهل العلم، االختصار على �عض الحدیث �الشرط الذي تقدم، وعلة الجواز عندهم ظاهرة، االقتصار ج
 على ما �حتاج إلیه، و�ذا جاز هذا في القرآن، فمن �اب أولى أن �جوز في الحدیث.
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َ َ�ْأُمُرُكْم َأْن ُتؤَ  :-جل وعال -لنا لهذا الجواز في مناسبات سبقت �قولهومثّ  =  ِلَها}َناِت ِإَلى َأهْ اْألََما وادُّ {ِإنَّ للااَّ

 ینما الذيحكموا �العدل، بن تأو�ذا حكمتم بین الناس  :ه أن �قول] فالذي تكلم عن األمانة ال یلزم58[النساء: 
سا�قة، جملة الیذ�ر ال نوال یلزمه أ ،ْدِل}{َوِ�َذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِ�اْلعَ  :یتكلم �العدل �قتصر على قوله

 وال ما یلي هذه الجملة من تتمة لآل�ة.
عرفنا أن  "و�ن �ان"مذهب جماهیر أهل العلم، قوله: هو وعلى �ل حال جواز االقتصار على �عض الحدیث، 

هي  )نإ( :�قول القسطالني -هللا علیه وسلم صلى -الواو عاطفة على مقدر محذوف، و�ن �ان رسول هللا
محمد  اسمها ضمیر الشان، وفي ألفیة ابن مالك مع شرح األشموني وحاشیة أبي عبد هللالمخففة من الثقیلة، و 

مائتین وتسعین، وهي من أندر الحواشي في هذا و بن علي بن سعید التونسي المطبوعة في تونس سنة ألف 
التي  لصباناحاشیة  بینما ،الفن، مطبوعة قد�ًما في تونس، ولذا ال توجد أو ال تتداول بین طالب العلم، إال بندرة

 بعت مراًرا موجودة عند غالب من له عنا�ة �علم النحو والصرف.طُ 
 في ألفیة ابن مالك مع ما ذ�ر من الشرح، شرح األشموني والحاشیة.

 ا �ا شیخ ما طبعت.المقدم: حاشیة التونسي عفوً 
ا على نطاق رت أخیرً وِّ ُص  ینو�ر خاص، وعلى نطاق ضیق، في مجلدهي ما طبعت وال صورت، إال تص ،ال

 ي.دضیق، تصو�ر اجتهاد فر 
عمل؟ ال لَّ فقل العمل، أ�ش �عني ق فت إنّ فّ العمل وخُ  فت إن المكسورة، لكالم الشارح فقلّ فّ �قول ابن مالك: وخُ 

 "إن هذین لساحران" ولو شددت  ،]63[مر�م:  {ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن}نصبها السمها، �عني �ما في قوله:  �عني قلَّ 
ا َلَدْینَ  ِمیعٌ جَ {َوِ�ْن ُ�لٌّ َلمَّا  :لزوال اختصاصها حینئذ، نحو ؛العمل و�ثر اإلهمال ، فقلّ المبتدأ �عني تنصب
 لما لیوفینهم. �ال�  و�نْ  :لألصل نحو ا] وجاز إعمالها استصحا�ً 32[�س:  ُمْحَضُروَن}

  ..قال ابن مالك: وتلزم الالم إذا ما تهمل
 وخففــــــــــــــــــــــــــــــــــت إن فقــــــــــــــــــــــــــــــــــل العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 
 لـــــــــــــــــــــــــزم الــــــــــــــــــــــــــالم إذا مـــــــــــــــــــــــــا تهمــــــــــــــــــــــــــلوت 

 
�ین إن ینها و وتلزم الالم إذا ما تهمل، لتفرق ب ،لما، أو لما على القراءات إن هذان لساحران شوف اآلن و�ن �ال� 

عدها، �بت ما لعدم اللبس، �عني إذا نص ؛النافیة، ولهذا تسمي الالم الفارقة، وقد عرفت أنها ال تلزم عند اإلعمال
�ین إن و لماذا؟ لعدم اللبس بینها  ،�الم ابن مالك، فقل العمل إذا نصبت ما تلزم الالمعلى قلة �ما تقدم في 

 النافیة.
جتلبت �قول األشموني: تنبیه مذهب سیبو�ه أن هذه الالم هي الم االبتداء، وذهب الفارسي إلى أنها غیرها، ا

ى رف علحدان یدخل یتوالي حرفان مؤ�ِ  لئال ؛اآلن التأكید �أن المشددة، والالم التي �سمونها المزحلقة ،للفرق 
 لخبر،حلقت لحرف، فزحلقت للخبر، و�ال فاألصل للمبتدأ، نعم هذه الالم هي الم االبتداء عند سیبو�ه، و�ن زُ 

 وذهب الفارسي إلى أنها غیرها، اجتلبت للفرق.
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جب �فعلى األول  ،انً ، قد علمنا إن �نت لمؤم-علیه السالم -قال األشموني: و�ظهر أثر الخالف في نحو قوله
ا �ذا قلنو على مذهب سیبو�ه،  إن نها الم االبتداء، �جب �سرإ :لناكسر إن، وعلى الثاني �جب فتحها، �عني إذا ق

ه ق أرادغیرها �ما �قول الفارسي �جب فتحها، ور�ما استغني عنها إن بدا �عني عن الالم إن بدا أي ظهر ما ناط
نها، تغني عحذف هذه الالم �سدا ما یر�ده الناطق معتمًدا على قر�نة، �عني تُ �عني إن ب ا،ا، �عني معتمدً معتمدً 

صیرة، ما لفظیة �قوله: إن الحق ال �خفي على ذي �إإذا �انت هناك قر�نة تدل علیها، إذا ما �ان هناك لبس، 
بذي  هوصفألن  ؛على إن النافیة؟ ال �مكن نّ إمكن أن تلتبس إن هذه المخففة من هذه قر�نة لفظیة، هل �

 قوله: �صیرة، أو قر�نة معنو�ة � إن نافیة قررنا أن الحق �خفي، إن الحق ال �خفي على ذي :�صیرة، ولو قلنا
 و�ن مالك �انت �رام المعادن              من آل مالك الضیمابن أ�ات  انأ

 أو �انت �رام المعادن.
 و�ن �ل لما جمیع لدینا محضرون، قال في :قوله :هذا في األلفیة وشرحها لألشموني، وفي حاشیة التونسي

، لما وحمزة تفسیر البیضاوي و�ن مخففة من الثقیلة، والالم هي الفارقة وما مز�دة للتو�ید، وقرأ ابن عامر وعاصم
 �التشدید فتكون �معنى إال، فتكون إن نافیة.

 ا.المقدم: إذا شددت في لمّ 
َننَّ  ِإالَّ َلُیْؤمِ ْلِكَتاِب اْهِل {َوِ�ْن ِمْن أَ  یة تلیها إال في النفي واالستثناء،ألن إن الناف ؛تكون نافیة، إذا �انت �معنى إال

 یر البیضاوي، الالم األولى الم القسم.] في تفس111[هود:  {َوِ�نَّ ُ�ال� َلمَّا َلُیَوفَِّینَُّهْم}]، قوله: 159[النساء:  ِ�ِه}
 ؟المقدم: هذا من �الم التونسي

 هما للفصلدة بینفي لما أو لما على القراءتین الم القسم، والثانیة للتو�ید، أو �العكس، وما مز� نعم، الالم األولى
 ثالثمع لإلدغام، فاجت امن، فقلبت النون میمً هو لَ  هأصللما �التشدید، على أن  :صم وحمزةوقرأ ابن عامر وعا

 هن.ذفت أوالفحُ  ،میمات
لبرنامج اوقت  من المستمعون الكرام لم یتبقَّ  اإلخوةیخ، أیها نا نقف عند هذا الحد معالي الشلالمقدم: ولع

لي اعشكر هللا لمو  نه جواد �ر�م،إ ،نفعنا �ما علمنان یأو  ،رك وتعالى أن �علمنا ما ینفعناشيء، نسأل هللا تبا
ائمة لداة لجنوعضو ال ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقه هللا -الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

 ما تفضل �ه، نلقاكم �إذن هللا تعالى في لقاء مقبل. ،لإلفتاء
 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 


