
 
 

 صحيح البخاري

 كتاب بدء الوحي
 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
 

              
 

 

 

 

 

 

 

  المكان: هـ١٣/١/١٤٣٠ تار�خ المحاضرة:



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۳۳E= ٢ 
 

 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 صحا�هالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأ

 أجمعین.

 �قول: یوجد في المكتبات الطبعة السلفیة، فما رأ�كم فیها؟

معروفة إن �ان المقصود بها: المتن،  �عني �سأل عن البخاري وعن شروحه، الطبعة السلفیة 

ما ُأدخل في الشرح، الطبعة السلفیة، هي ة من صحیح البخاري فهي مأخوذة مالطبعة السلفی

 لطبعةطبعٌة ال تستند إلى روا�ة معینة، �عني: لیست لها أي میزة، سواء المدخلة مع "الفتح"، ا

ولى فیة األوأما �النسبة للشرح الطبعة السلالسلفیة أو المفردة �الطبعة السلفیة في أر�عة مجلدات، 

ثم  الشیخ ابن �از بنفسه، ة أجزاء، أو جزأین وشيء من الثالثثالث ،التي تولى تصحیح أوائلها

ر عنها إذا صححت فهي أقرب  أكملت على طبعة بوالق، هذه الطبعة األولى السلفیة وما ُصوِّ

لتي اكنها أفضل الموجود، �استثناء الطبعة و�ن لم تكن قد أوفت على الغا�ة. ال، ل ،إلى الصحة

 الثانيا قابل المجلد األول و لم -رحمة هللا علیه–هي األصل �النسبة لها هي طبعة بوالق، الشیخ 

ئاسة من الثالث، رأى أن طبعة بوالق �مكن االعتماد علیها، وانشغل �ما ُأشغل بها من ر  وشیًئا

 اطبع عن مطبعة بوالق. -ب المطبعة السلفیةصاح–الجامعة، قال للشیخ محب الدین الخطیب 

 ...................طالب:

 تعلیق هذا في األخیر،...

 .....طالب:

 ت على الشیخ، انتخب مواضع ُقرئت علىرة ثانیة؟ ال، انتخب مواضع ُقِرئم ..........�عني 

خ ت على الشیانتخب مواضع ُقرئ في طبعة "دار السالم" ثم �عد ذلكألحقت فالشیخ وعلق علیها، 

ق عبد الرحمن البّراك، وطبعت في مطبعة في طبعة "طیبة" مجموع هذه الطبعات إذا أخذت تعالی

ن ال على جمیع المسائل؛ أل ،على الطبعتین �كون تمَّ التعلیق على �ثیر من مسائل االعتقاد

ل قي مسائنتال على الشیخ عبد الرحمن، إنما اكتاب �كامله ما قرئ ال على الشیخ ابن �از و ال

 قرئت علیهم.
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 طالب:..........

 ه؟فی ماذا

 ....................طالب:

ا: طبعة وزعت من اإلمارات، فیها تعلیقات طیبة وفیها أ�ًض  هوفی ،ن جاء جمع�ان �ل م نعم

ا دفاع ابن حجر عن نفسه في "انتقاض االعتراض"، ردود العیني على ابن حجر، وفیها أ�ًض 

ا وزعت عن طر�ق المحاكمات بین العیني وابن حجر، هي سبعة عشر مجلدً  -اأ�ًض –وفیها 

 .شیوخ اإلمارات

 ....................طالب: 

 هللا.�الشیخ زاید أو غیره، ما أدري  لكنها مكتوب علیها: ُوزِّعت على نفقة ،اسمها ماما أدري 

 ردودبالمقصود أنها طبعة فیها ما ذ�رت، �عني محتواها وصحتها ما أدرى عنه، لكنهم اعتنوا 

كمات االعیني على ابن حجر، ودفاع ابن حجر عن نفسه في "انتقاض االعتراض"، وذ�ر المح

 .بین العیني وابن حجر في "المبتكرات"

 :لتز�یةالنجم �عد سنوات من ا"حتى ذهب عنه الروع"، وقال في سورة �قول: في بدا�ِة الوحي: 

 ؟فهل من تعلیق ،] وهذا ثناء و�مال١٧[النجم: َطَغى} َوَما اْلَبَصرُ  َزاغَ  {َما

قة الور  وأن الورقة �عني لها عالقة �السؤال؛ ألنه في ،أنا ما أدري هل الورقة مقصودة في السؤال

ئل لها �قول: معرض وسافي أسفمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد �محافظة الرَّْس، الهذه من 

تى حروعه  �سكن: إن المؤمن ال -رضي هللا عنه–ا" قال معاذ بن جبل الدعوة الثالث" �ن داعیً 

یها فبوٌع ه، �عني السؤال عن الروع، "حتى ذهب عنه الروع"، والورقة مطیترك جسر جهنم وراء

 ...مقالة معاذ بن جبل

 ....................طالب:

 ؟ماذا 

 ...................طالب:

 جهنم جسر یترك حتى روعه �سكن ال المؤمن إن ، �عني ما  لها العالقة �السؤال؟ ألنه قال:نعم

ذهب عنه الروع فیعارض ما جاء  -علیه الصالة والسالم–ه، �عني هل یدخل فیه الرسول وراء

علیه الصالة –خالف في �ونه  هفرق، ما فی هعن معاذ، أو هذا حصل مجرد اتفاق؟ ما فی
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ل األمر �صیبه ما �صیبه یرجف فؤاده، و�خشى على نفِسِه على ما سیأتي،  -والسالم في أوِّ

�عني ُیثبَّت إلى حدٍّ ال  ] ١٧:النجم[َطَغى} َوَما اْلَبَصرُ  َزاغَ  {َماو�ونه یذهب عنه الروع فیما �عد و

تى یترك جسر جهنم یثبت معه أحد، وأما ما جاء عن معاذ من أن المؤمن ال �سكن روعه ح

ا أن یبقى مادامت روحه في بدنه وراءه؛ ألنه ال یدري �م �ختم له، على المؤمن والمسلم عمومً 

 .-جل وعال–على الخوف والوجل والرجاء هلل 

 ....................طالب:

 ؟ماذا 

 ..................طالب:

 هو خشي على نفسه.

 ....................طالب:

 وجهنا هذا، ووجهنا هذا. نحناختالف،  أوسبحان هللا! نحن قلنا فیه اتفاق 

ن. وال عالقة، هذه ورقة مطبوعة من قد�م، هذه ما لها عالقة �الحدیث، لكن علقنا علیها مرتی

ال نشرحها مع الحدیث؟ ال، لن ُتشرح مع الحدیث، ما لها عالقة و و �الحدیث  تظن أن لها دخًال 

 ما لها ارتباطف. و�ال فقطما قصد؟ أم كن أنا سألت هل السائل قصد ذلك ارتباط �الحدیث، ل

 �الحدیث.

واع �قول: "حتى ذهب الروع"، الذي سأل عنه السائل، �قول صاحب "المحكم": الروع والر 

وع: موضع الفزع، وقال الهروي في "غر�ب الحدیث" والتروع: الفزع قلب، من ال هو �الضم: الرُّ

وع، یؤخذ منه أن الفازع�قول ابن الملقن: � نبغي ال ی ونه لم �خبر �شيء حتى ذهب عنه الرَّ

ع وال مه بیأن ُ�سأل عن شيٍء حتى یزول عنه فزعه، حتى قال اإلمام مالك: إن المذعور ال یلز 

 . ال یلزمه بیع وال إقرار وال غیره.إقراٌر وال غیره

القلب إذا �انت �حیث تغطي �منزلة الخوف، و�منزلة الغضب، و�منزلة المؤثرات على هو  

قل القلب، �حیث ال �عي ما یتصرف فیه وال ما �قوله، هذا ال یترتب علیه أحكام، و�ن �ان الع

ا، و�ن �ان معه شيء من الخوف، ومن الوجل، أو من الغضب ال یزول معه اإلدراك فإن �اقیً 

 هذا مؤاخذ. 
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لواو الیة فاقالوا: جملة ح ا الخبر،أم المؤمنین، وأخبره –لخد�جة -صلى هللا علیه وسلم–فقال 

 هذا الذي وقفنا علیه. ،»لقد خشیت على نفسي«واو الحال بتقدیر "قد" 

 ..............طالب:

اب قسم هذه "الالم" واقعة في جو  »لقد خشیت على نفسي«:-وأخبرها الخبر-فقال لخد�جة نعم، 

ر تقدیره" �ِهللا لقد خشیت" والخوف، والخشیة: هي الخ  شیًة،وف، �قال: خشي الرجل �خشَي خمقدَّ

 .أي: خاف، قاله في "لسان العرب"

ن الخوف: الخشیة، أو الخشیة: الخوف، هذا بناء على الترادف بین الكلمتین، لكن هل الكلمتا

مترادفتان �الفعل؟ �قول: الخشیة الخوف. هذا �الم ابن منظور في "لسان العرب"، الخشیة: 

، أي: خاف، وفي المفردات للراغب في "غر�ب القرآن" �قول: الخوف، خشي الرجل �خشى خشیةً 

الخشیة: خوٌف �شو�ه تعظیم. �عني أخّص من الخوف، الخشیة: خوف �شو�ه تعظیم. وأكثُر ما 

وف المخ ُ�خَشى منه. �عني إذا �ان المخشي �كوُن ذلَك عن علٍم �ما ُ�خَشى منه، عن علٍم �ما

 الخشیة. �عرُفه من �خاُفه؛ �صل فیه إلى حدِّ 

 .]٢٨:فاطر[ اْلُعَلَماُء} ِعَباِدهِ  ِمنْ  للااََّ  َ�ْخَشى {إنََّماقال: ولذلك ُخصَّ العلماء بها في قوله:  

 فرق بین هذا وهذا؟  ههل فی]، ٥٦[الرحمن: َجنََّتاِن} َر�ِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  {َوِلَمنْ طیب 

 ............طالب:

استحقَّ الجنتین ولو لم �كن من  -جل وعال–یندرج في الخوف غیر العلماء، إذا خاف من هللا 

لم �صل، ولو لم �صل إلى حد الخشیة التي هي مما خصَّ �ه العلماء، التي مما لو العلماء، و 

�صل إلى درجة ، طیب أال ُ�مِكن أن اْلُعَلَماُء} ِعَباِدهِ  ِمنْ  للااََّ  َ�ْخَشى {إنََّمایدل علیه الحصر 

 الخشیة أحٌد من عامة النَّاس؟ 

 .................طالب:

 نعم.

 ...................طالب:

، بال شك أنه أضعف، لكن إذا وصل إلى هذا الحد، �عني حصل له معرفة �شيء ونفرض نعم

من العوام؟ ألن أم أنه طبیب، والطبیب في میزان أهل العلم الشرعي حكمه هو من أهل العلم 

فالطبیب  .العبرة �العلم الوارد في النصوص: هو العلم الشرعي المبني على قال هللا وقال رسوله



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۳۳E= ٦ 

قد �صل إلى حدٍّ یتأثَّر فیه مما ُیزاول و�الحظ و�شاهد �حیث �صل إلى حدِّ الخشیة، هل یدخل 

وهل هذا من حصر الصفة على الموصوف، أو منِ حصر الموصوف على صفته؟  ؟في الحصر

بدون خشیة، وصاحب خشیة لیس عنده علم، إذا  ارض عالمً تطیب اآلن تف »علم الخشیةإنما ال«

 -جل وعال–،  �عني: ال أحد �خشى هللا اْلُعَلَماُء} ِعَباِدهِ  ِمنْ  للااََّ  َ�ْخَشى {إنََّماقلنا القصر حقیقي، 

في حكمهم، لكن قد �حصل من  نإال أهل العلم، فالعامة لیس لهم نصیب من هذه اآل�ة، وم

ما سبَّب له هذه الخشیة، شيء من الخشیة، فیكون عالًما فی �عض الناس في �عض األحوال

�ه إلى هللا   {َوِفيالتفكر �اب من أبواب العلم، والنظر في المخلوقات  ،-جل وعال–�حیث قرَّ

�عني: هذا أمر مطلوب شرعي، فإذا أورث هذا النظر  ]،٢١[ الذار�ات: ُتْبِصُروَن} َأَفال َأْنُفِسُكمْ 

أو التفكُّر و�تفكرون في خلق السماء، إذا أورثهم هذا التفكر خشیة صاروا علماء من هذه الحیثیة 

ا �جمیع الخشیة؛ ألنه ال یتصور في العالم أن �كون محیطً  هذه تهمثفي هذه الجزئیَّة التي أور 

 .قال: ولذا خصَّ العلماء بهاته هذه الخشیة، ولذا العلوم، فیكون عالم في جزئیة أورث

 ...................طالب:

هم أهل الخشیة، لكن ما  الب أحوال النَّاس، أنَّ العلماءعن الغالب، في غ انعم، �كون هذا إخبارً 

�منع أن �كون األعرابّي الذي یتقلب في فراشه ال �قرأ وال �كتب، ینظر في السموات واألرض 

 في هذه الجزئیَّة التي دلَّته على ما �خشى و�تقَّي. اك الخشیة، فیكون عالمً یورثه ذل

العلم یتجزَّأ، واالجتهاد یتجزأ، �ل شيء یتجزأ، العالم الذي �غفل، في جوفه �تاب هللا ألیس اآلن 

ي، قلبه ال وجود له وال -علیه الصالة والسالم–وسنَّة النبي   و�صلِّي و�صوم مع الناس و�أنه عامِّ

حضور في أثناء هذه العبادات، هل �مكن أن ُ�عد هذا من أهل العلم؟ والخشیة غیر موجودة، 

عن �ونه ُوجد عنده شيء من المخالفات، إذا وجد عنده ولو �ان �حمل من العلم ما  فضالً 

، یلزمه وصف الجهل و�ن عرف ما عرف ا، هذا ال ُ�سمَّى عالمً ا�حمل، فیما �سمیه الناس علمً 

وءَ  َ�ْعَمُلونَ  ِللَِّذینَ  للااَِّ  َعَلى التَّْوَ�ةُ  {ِإنََّمام �أدلتها، من األحكا ، �عني ]١٧[النساء:ِ�َجَهاَلٍة}  السُّ

الذي �عرف أن حكم الخمر حرام، و�عرف الدالئل على ذلك من الكتاب والسنة وأقاو�ل أهل العلم، 

 جاهل؟أم ثم �شرب الخمر هذا عالم 

 نعم. عالم؟ �عني ما له تو�ة؟ 

 ..............طالب:
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اق حصر، و�ل التَّْوَ�ُة}  {ِإنََّماإًذا جاهل،  من عصى هللا عند أهل العلم جاهل، فالذي �حمله الفسَّ

 ما نفع. في الحقیقة لیس �علم؛ ألن العلم من العلم هذا

فدل على أن ما  ،»عدوله�حمُل هذا العلم من �لِّ خلف «َلف فیه وجاء في الحدیث المخت

، امن العلم وهم لیسوا �عدول فإنه ال �سمى علمً  ًئا�حمله الفساق، أن الفساق إذا حملوا شی

لكن هل في هذا تعدیل لكلِّ من �حمل العلم، �ما �قول ابن عبد البر؟ ال. لیس فیه تعدیل لكلِّ 

فإنه عدٌل �قول  یوهنم : �ل من ُعِني �حمله العلم ول-البن عبد البر-قلت من حمل العلم، 

لكن خولف. ال �كون عالم حتى �عمل �علمه، والعبرة �ما ینفع،  »�حمُل هذا العلم«المصطفى 

وأما ما عداه فو�ال على صاحبه، هذا لیس �علم في الحقیقة، ما  ،-جل وعال–وما �قرب إلى هللا 

، هذا ال إشكال فیه، الفائدة من أشجار بدون ثمار؟ األشجار فیها فوائد غیر الثمار، الظل مثالً 

لكن هل ُتغرس األشجار من أجل الظل فقط؟ الثمرة العظمى هي ثمرتها التي ینتفع بها  الناس، 

وءَ  َ�ْعَمُلونَ  ِللَِّذینَ  للااَِّ  َعَلى التَّْوَ�ةُ  {ِإنََّمافي قوله: ولذا ُخصَّ العلماء بها  ِ�َجَهاَلٍة}  السُّ

 َخِشيَ  {مَّنْ وقال:  ،]٩-٨[عبس:  َ�ْخَشى} َوُهوَ *َ�ْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َ{َوَأمَّا، قال: ]١٧[النساء:

َن}  ْحمَٰ  َواْخَشْوِني} َتْخَشْوُهمْ  {َفَال ]، ٨٠[الكهف: ُیْرِهَقُهَما} َأن {َفَخِشیَنا] ٣٣[ق:الرَّ

 ].٧٧[النساء: َخْشَیًة} َأَشدَّ  َأوْ  للااَِّ  َ�َخْشَیةِ  النَّاَس  {َ�ْخَشْونَ ]، ١٨٠[البقرة:

 .َخْشَیًة} َأَشدَّ  َأوْ  للااَِّ  َ�َخْشَیةِ  النَّاَس  {َ�ْخَشْونَ  

 طالب:...................

 {َوْلَیْخَش ]، ٣٩زاب:[األح للااََّ} ِإالَّ  اَأَحدً  ْونَ َ�ْخشَ  َوَال  َوَ�ْخَشْوَنهُ  للااَِّ  ِرَساَالتِ  ُیَبلُِّغونَ  {الَِّذینَ وقال: 

یستشعروا لذین: �عني لله �الم الراغب، �ستشعر، ولیخشى ااآل�ات، هذا � ]٩[النساء: الَِّذیَن}

 لخوف؛فیروز أ�ادي: والخشیة أخص من االا من معرَّته،  �قول في "�صائر ذوي التمییز" خوفً 

 فهي خوف مقرون �معرفته. تعالى،فإن الخشیة للعلماء �اهلل 

طب قال: �خشون الناس، ما قال: �خافون الناس، هل �خشونهم  خوف مقرون �شيء من 

لخوف، افرق بین �الم صاحب اللسان الذي قال: الخشیة  :اتعظیم أو مجرَّد خوف؛ ألنهم قالو ال

 . ي المعنىایر فن �ان وجد نوع ترادف إال أن فیه نوع تغمعنى أنها مرادفة له، وغیره یرى أنه و�

 �عني: ز�ادة في معنى الخشیة، فهي أخّص من الخوف، والخوف أعم.
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فهي خوف مقرون  تعالى،�قول: الخشیة أخص من الخوف، فإن الخشیة للعلماء �اهلل  

 الخوفف ،»خشیةإني أتقاكم هلل، وأشد�م له «: -علیه الصالة والسالم–�معرفة. قال النبي 

اٌع فالخوف حر�ة، والخشیة انجم :"فیروز أ�ادي صاحب "البصائرالالتفر�ق على �الم ا اسمعو

 فإن الذي یرى العدّو والسیل ونحو ذلك له حالتان: ،وانقباض وسكون 

ن الهرب هو الخوف؟ أو أنَّ الهرب ناشئ ع إحداهما: حر�ة الهرب منه، وهي حالة الخوف.

 فهو ُمسبب للخوف؟  الخوف، سببه الخوف،

 .الخوف حالة وهي منه، الهرب إحداهما: حر�ةقال: 

 وهي الخشیة. ،والثاني: سكونه وقراره ال �صل إلیه

 مستقیم؟ �عني معناه: إذا أمن وصل إلى مكان ال �صل إلیه هذا المخوف غیر أمكالم مستقیم 

 ین؟أهذا هو الخشیة! 

ألنه قرر في األصل أن الخوف  .الخوف حالة وهي منه، الهرب إحداهما: حر�ةهو �قول: 

والخشیة: انجماع وانقباض وسكون، وصل إلى المكان الذي �أمن فیه فسكن، زال الخوف  ،حر�ة

 من �اب أولى تزول الخشیة، إذا وصل إلى هذا المكان. 

 لشك. والثاني: سكونه وقراره ال �صل إلیه وهي الخشیة. قال القاضي عیاض: لیس معناه ا

الذي �خشى على نفسه إذا ُوجد هناك  من أي شيء؟ -علیه الصالة والسالم–لى نفسه خشي ع

 ما ُ�خشى منه، وُ�خاف منه، فإذا ُوجد مثل هذا أو ُشكَّ في وجوِده؛ حصل الخوف والخشیة.

�التأكید، هل حصل منه شك  »لقد خشیت على نفسي«�قول:  -علیه الصالة والسالم–والرسول 

 بب الوحي؟ أو جزم �أنه یناله أذى �سبب الوحي؟في أنه یناله أذى �س

قال القاضي عیاض: لیس معناه الشك في أن ما أتاه من هللا، لكنه �أنه خشي أن ال �قوى  

و�ذا عجز  �عني: �أنه خشي أن �عجز عن حمل األعباء التي ُ�لِّف بها،على مقاومة هذا األمر. 

�أنه خشي أالَّ �قوى على مقاومة هذا قال: لكنه  حصل له ما ُ�خشى، وحصل منه ما �خاف.

ة ما لقیه أوَّال عند لقاء الملك ،وال �طیق حمل أعباء الوحي ،األمر ، قال: أو فتزهق نفسه لشدَّ

َل ما رأى الت باشیر في النوم والیقظة، وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه �كون هذا أوَّ

أن جاء الملك �الرسالة فال �جوز علیه رسالة ر�ه، فقد خاف أن �كون من الشیطان، فأما �عد 

وال �خشى تسلُّط الشیطان علیه. ال �جوز له أن �شك �عد أن استقر عنده أن هذا  ،الشكُّ فیه
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 هذا �الم القاضي عیاض. .-جل وعال–ملك جاءه من عند هللا 

هل  »نحن أحق �الشك من إبراهیم«في الحدیث الصحیح:  -علیه الصالة والسالم–طیب: قوله 

 ثبت منه أنه �شك؟ی

 طالب: لو �ان شك. إبراهیم ما شك.

] ٢٦٠[البقرة:َبَلٰى}  َقالَ  ۖ◌  ُتْؤِمن َأَوَلمْ  َقالَ  ۖ◌  اْلَمْوَتىٰ  ُتْحِیي َ�ْیفَ  {َأِرِني�عني، إبراهیم لما قال: 

ِكن َقالَ  ۖ◌  ُتْؤِمن {َأَوَلمْ ا؛ هل هذا الكالم ناشئ عن شك من إبراهیم؟ أبدً   َقْلِبي} لَِّیْطَمِئنَّ  َبَلٰى َولَٰ

�عني: القلب قبل أن �طمئن، ولكن لیطمئن قلبي، هل یلزم من القلب قبل اطمئنانه أن ینطوي 

 على شيء من الشك ولو نسبة �سیرة؟

 طالب: نعم، قد �كون خشي............

 َقالَ  ۖ◌  اْلَمْوَتىٰ  ُتْحِیي َ�ْیفَ  {َأِرِني لما طلب رؤ�ة إحیاء هللا الموتى -علیه السالم–اآلن إبراهیم 

ِكناإل�مان حاصل، قوله:  َبَلٰى} َقالَ  ۖ◌  ُتْؤِمن َأَوَلمْ   ما الذي �قابل الطمأنینة؟  َقْلِبي} لَِّیْطَمِئنَّ  {َولَٰ

 الشك. طالب:

 ؟نعم

 .............طالب:

 ؟نعم

 ما یلزم؟ أمیلزم منه الشك 

 .................طالب:

 هذا الكالم.

هو عنده علم الیقین، العلم الیقیني الذي ال �عتر�ه أدنى شك، لكن لیس الخبر �الِعیان، مهما 

لكن  ،أن قومه عبدوا العجل تأثر بال شك -جل وعال–لما أخبر هللا  -علیه السالم–كان، موسى 

�من جاءه  ألقى األلواح؟ ألقاها لما رآهم، ففرق بین: علم الیقین وعین الیقین وحقَّ الیقین، �مثلون 

السوق اآلن فیه  :قلنا: العسل، وال فرق بینهما، قال -مثالً –من ُ�خِبره عن وجود الكمأة في السوق 

 وهلل الحمد. ،كمأة �ثیر

 ........طالب:

ألنهم یثبت الخبر �قولهم، وعدد ال �مكن تواطؤهم على الكِذب فخبرهم مفید للعلم،  ؛نعم. صدقهم
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ورآه �عینه، هذا عین الیقین، لما اشترى منه وأكل صار هذا  ما فیه أدنى شك، ذهب إلى السوق 

لكنه یر�د أن یترقى من  ،-علیه السالم–حّق الیقین، فالیقین مراتب، فالیقین موجود عند إبراهیم 

 علم الیقین إلى عین الیقین، �یف �صل إبراهیم إلى حقِّ الیقین؟

 ............طالب:

و�ونه  ،لتي ال تحتمل، لكن �ونه �شاهد موت غیره هذا شيءنعم، إذا حصل الُمشاهدة العینیة ا

یباشر الموت بنفسه هذا حق الیقین، وهي �ما نقول: جاءه الحق، �عني الموت. اإل�مان �الغیب 

أما المشاهدة �عني: هذا یؤمن �ه �ل  ]،٣[البقرة: ِ�اْلَغْیِب} ُیْؤِمُنونَ  {الَِّذینَ  ،هذا الذي ُ�مدح �ه

أحد ُ�ماري �ما ُتوصله العین أو األذن أو الحواس من معلومات، ما أحد �شك  هشخص، ما فی

 في هذا.

فأما �عد أن جاءه الملك �الرسالة فال �جوز علیه الشك، وال  ،فقد خاف أن �كون من الشیطان 

وعلى هذا الطر�ق ُ�حمل �لُّ ما ورد من مثل هذا في حدیث  ،�خشى تسلط الشیطان علیه

 المبعث.

أنه �خبرها، �عني: �خبر خد�جة، �ما حصل  »خشیت على نفسي«نووي: معنى قوله: وقال ال

 من الخوف، ال أنه في الحال خائف. له أوالً 

�عني: لما نزل علیه المَلك وضمَّه ورجف فؤاده. حصل له شيء من الخوف، لكن لما أخبره 

�خبر عما حصل له قبل  -علیه الصالة والسالم–وألقى علیه الوحي زال عنه الخوف فالرسول 

أنه �خبرها  »خشیت على نفسي«. معنى قوله: أن ُیلقى إلیه الوحي. هذا مقتضى �الم النووي 

 .من الخوف، ال أنه في الحال خائف �ما حصل له أوالً 

أمور �عني،  ،»زملوني، زملوني، دثروني«خائف. �عني قوله: ��عني: لما وصل إلیها ما هو 

 ا الكالم؟ ال �ستقیم.یرجف فؤاده، �ستقیم مع هذ

 ...........طالب:

 حال إ�ش؟

 .........طالب:

: �عنيأنه �خبرها،  »خشیت على نفسي«�عني �عدما زملوه وذهب عنه الفزع �قول: معنى قوله: 

"كشف المشكل"  وانظر من الخوف، ال أنه في الحال خائف. �خبر خد�جة، �ما حصل له أوالً 
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�خاف بدا�ة األمر أن �كون ما یراه من  -صلى هللا علیه وسلم–: �ان النبي �قولالبن الجوزي 

و�سأل اآل�ات إلى أن  ،وما زال �ستقرئ الدالئل ،ألن الباطل قد یلتبس �الحق ؛قبل الشیطان

 وضح له الصواب.

 نعم.

�خاف بدا�ة األمر أن �كون ما یراه من ِقَبل  -صلى هللا علیه وسلم–�قول: �ان النبي 

و�سأل اآل�ات إلى أن وضح  ،وما زال �ستقرئ الدالئل ،طل قد یلتبس �الحقألن البا ؛الشیطان

 له الصواب. 

�طیر في الهواء، قبل أن تعرف حقیقة هذا الشخص أو �مشي على البحر  ااآلن لو رأیت شخًص 

قبل أن تعرف حال هذا الشخص، وتنظر في أمره هل هو على الحق أو على الباطل؟ اآلن 

إعانة شیاطین، یلتبس علیك،  أمما یلتبس؟ یلتبس، ما تدري �رامة  أم�اطل  أمیلتبس علیك حق 

یتمیز  ،و�حتاج مثل هذه الكرامة في تثبیته أو تثبیت من یدعوه ،لكن إذا عرفت أنه على الجادة

 لك الحق من الباطل.

 ....................طالب:

 هو یر�د أن �قرر أن هذا مثل هذا. 

ل �خاف بدا�ة األمر أن �كون ما یراه من قب - علیه وسلمصلى هللا–�ان النبي  �قول:

وضح  لى أنو�سأل اآل�ات إ ،وما زال �ستقرئ الدالئل ،ألن الباطل قد یلتبس �الحق ؛الشیطان

 له الصواب.

فسه. وخشي على ن ،رجف فؤاده -علیه الصالة والسالم–و�ما أن أحدنا �جعل، الرسول  �قول:

 ...؟السبب، لماذا خشي على نفسه ولماذا رجف فؤاده؟ هل �مكن أنهذا ما فیه إشكال، لكن 

�حصل له شيء من  -جل وعال–ومن هللا  ،وهذا ملك ،وهذا حق ،�عني إذا جزم �أن هذا وحي 

ثنى اهذا؟ اللهم إال ما �قال من أنه �خشى أن ال یتحمل أعباء النبوة. وسیأتي أن في المخِشي 

 ألهل العلم. عشر قوًال 

فكذلك الرسل  ،و�نظر في دالئل صدقه ،أحدنا �جب علیه أن �سبر صدق المرسل إلیه و�ما أن 

هل هو ملك أو شیطان، فاجتهادها في تمییز الحق  ،�جب علیها أن تسبر حال المرسل إلیها

 لعَظِم ما ابتلوا �ه من ذلك، وقد ؛من الباطل أعظم من اجتهادنا، ولذلك علت منازل األنبیاء
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في بدایته قد نفر من جبر�ل، ونسب الحال إلى األمر  -صلى هللا علیه وسلم–نبینا  كان

، ثمَّ استظهر »لقد خشیت على نفسي«المخوف، وقال لخد�جة:  ، إلى أن �ان له أن األمر حقٌّ

 بز�ادة األدلة حتى تحقق له الیقین. 

ى انفعال "یرجف فؤاده" عل :، مع قوله»لقد خشیت على نفسي« و�قول ابن حجر: دلَّ قوله

 .»زملوني«حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال: 

اآلن، سبب الخشیة وسبب رجفان القلب في ضوء ما قاله أهل العلم مما تقدم، �عني هو ال �خلو  

 الین:من ح

وال شك  ؟وهل هو ملك أو شیطان ؟ما جاءه، هل هو من عند هللاإما أن �كون حصل له شّك فی

لكن هذا نفاه أهل العلم  ،لخشیة ورجفان الفؤاد، حتى �ستقر األمرأن مثل هذا الشك یورث هذه ا

أن �كون حصل له شيء من الشك، و�ن �ان اإلنسان في بدا�ة األمر، إذا دهمه أمر لم یتحققه 

ثم �عد ذلك یزال ُیثبت حتى �صل إلى درجٍة یرتفع عنه الشك �جمیع  ،�حصل شيء من هذا

 أجزائه.

مع قوله: "یرجف فؤاده" على انفعال حصل  »خشیت على نفسي لقد«قال ابن حجر: دل قوله: 

 .»زملوني« له من مجيء الملك ومن ثم قال:

 ا األمر المحبوب الذي �شتد�شمل أ�ًض  أو االنفعال هل هو في األمر الَمُخوف فقط، ،طیب 

 ا من شدة الفرح قد یبكي؛ االنفعال موجود،حبُّه، �حیث �صل إلى درجٍة یبكي معها؟ أحیانً 

 وهي الخوف، واإلنسان قد �خشى المحبوب �ما �خشى المكروه، �عني: �صل ة،والخشیة موجود

فِسه إلى أنه قد �خشى من زوال هذا المحبوب من ِعَظِمه في ن إلى حد ال �ملك نفسه فیه، إضافة

 .عنده، هذا �حصل للبشر �لِّهم

  ، قالوا:ى اثني عشر قوالً لكن عندنا الخشیُة المذ�ورة اختلف العلماء في الُمراد بها عل 

هانة، وجاء وأن �كون ما رآه من جنس الك -المعلیه الصالة والس–أولها: الجنون، خشي أن ُ�جّن 

ة طرق. وهذا �حصل لبعض النَّاس في األمِر العظیم، في األمر العظیم، سواء  مصرَّحا �ه في عدَّ

ِة الهول، سواء �ان ا، ومثل ما قلنا ا أو مكروهً محبو�ً  كان من المكروه أو من المحبوب، من شدَّ

�النسبة للطبیب النفسي الذي جاء �طمِئن أو یتدرَّج في الشخص الذي جاءه ما جاءه من جائزة 

ألنه لو ُأخبر مباشرة أن هذه العمارة الشاهقة جاءته جائزة أو جاءه شيء مبلغ �بیر من  ؛فاز بها
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قصة مشهورة ومتداولة إلى  ،ه في السابقالمال ُ�خشى علیه، فجاؤوا له �طبیب نفسي. ذ�رت هذ

شك  أن ُجنَّ الطبیب النَّفسي؛ ألنه تنازل له عن شيء �سیر من هذه الجائزة، فاألمر المهول ال

ة ُطرق، ا أو مكروهً أنه ُیؤثِّر، سواء �ان محبو�ً  : وأ�طله قالا، والجنون جاء ُمصرًَّحا �ه في عدَّ

 أبو �كر بن العر�ي.

 له أن یبطل أو ُیبطل، لكن حمله اإلسماعیلي على أن ذلك حصل له قبل �قول ابن حجر: وُحقَّ 

 . -تعالى–حصول العلم الضروري أن الذي جاءه ملٌك وأنه من عند هللا 

�عني هل العلم الضروري الذي ال �حتمل النقیض القطعي �حصل في القلب دفعة واحدة، أو 

 العلم لى حدّ ا إلى أن �صل إا فشیئً فینمو شیئً  ،لثثم ثا ثمَّ ینضاف إلیه خبر ثانٍ  ،ینمو فیبدأ �خبر

 القطعي؟ 

 ...........طالب:

ن منعم، هو ینمو، �عني: مثل نمو اإلنسان، مثل نمو النبات، ینمو نمو�ا ال �شعر �ه، فأول 

�خبرك عن خبر و�ن �ان من أصدق الناس إلیك إال أن االحتمال في �ونه أخطأ وارد، 

شكال خالص، صار ، انتهى اإلمائة ،عاشر ،الثاني تقوى الخبر، ثالثاالحتمال، لكن جاء 

 لي. اقاطعً 

 وأنه حمله اإلسماعیلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري، أن الذي جاءه ملك

 .تعالىمن عند هللا 

عندنا عندنا خاطر، وعندنا هاجس، وعندنا حدیث نفس، وعندنا هّم، و ثانیها: قالوا: الهاِجس، 

عزم، هذه المراتب الخاصة المعروفة عند أهل العلم. طیب، خشي على نفسه الهاجس، �یف 

�عني أن �طرأ على قلبه شيء �قتضي  ؟على نفسه الهاجس -علیه الصالة والسالم–�خشى النبي 

ذ هاجس. طیب الهاجس یؤاخ ؟إما الشك فیما ُأوحي إلیه، أو التردد في قبوله، أو شيء من هذا

 الیه محدیث النفس الذي یتردد ال یؤاخذ ع ،الهاجس ال یؤاخذ علیه ،ال یؤاخذ علیه علیه؟ الخاطر

 ما قرره أهل العلم. یؤاخذ علیه، یؤاخذ على العزم فی ال ؟ الهم �ذلكلم یتكلم و�عمل

 فاستمعا النفس فحدیث فخاطر  ذ�روا هاجس: خمس القصد مراتب

 وقعا قد اإلثم ففیه األخیر إال  رفعت �لها فعزم هم یلیه
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 �عني �خشى من الهاجس؟

 ؟نعم 

 .............طالب:

 ؟أصل الهاجس �خشاهأم أن ال، إًذا ُوجد هاجس فیخشى أن ینمو، 

ث �ه وتحدَّ  ،م �ه، الَمخشي تكلَّ وهذا استقّر. هذا استقر ،�قول: وهو �اطٌل أ�ًضا؛ ألنه ال �ستقرّ 

 عند خد�جة، هناك خشیة.

 وحصلت بینهما المراجعة.  ،وهذا استقر ،ألنه ال �ستقرا؛ قال: وهو �اطل أ�ًض  

 ثالثها: الموت، من شدة الرعب.

اًرا نا مر بمرَّ  هذارا�عها: المرض، وقد جزم �ه ابن أبي جمرة. خشي أن �مرض، ابن أبي جمرة 

" مختصر ابن أبي ـله مختصر للبخاري، اقتصر منه على ثالثمائة حدیث، مشهور معروف ب

 ،ها"لها وما علی ُطِبع في أر�عة أجزاء، اسمه "بهجة النفوس وتحلیها �معرفة ما جمرة" وله شرح

ل �النسبة لثالثمائة حدیث، وفیه فوائد، والشروح قاطبة ینقلون منه ن و�حسنو  ،وهو شرح مطوَّ

امات وعنده رؤى ومن ،وعنده أشیاء ،الظن �مؤلِّفه و�عبِّرون عنه �اإلمام القدوة، وعنده تصوف

 كن ال �منع أن ُ�ستفاد من �تا�ه. �تا�ه فیه فوائد.وأوهام، ل

شيء  لكن مرض یدوم، خشي من مرض، مثالً  ،. �عني مرض ُیتحملخامسها: دوام المرض

 �ستمر معه. هذا قول.

م، العجز عن حمل أعباء . نعم.سادسها: العجز عن حمل أعباء النبوة  وة،النب هذا الذي تقدَّ

 ای� شرع اوشرف دین ودنیا، منصبً  ا�بیرً  اسوف تولَّى منصبً  وقیل: اآلن لو استدعي واحد منكم

ا ون هذ، اإلنسان �خشى أن ال �قوم �حقوق هذا العمل، و�ن �ان غیُره فئام من الناس یتمناو�بیرً 

العمل، لكن صاحب التحرِّي �خشى أن ال �حمل أو ال �قوم �أعباء هذا العمل، فتحصل له 

 المؤاخذة.

 قال: العجز عن حمل أعباء النبوَّة. 

العجز عن النظر إلى المَلك من الرُّعب. �عني سا�عها: العجز عن النظر إلى المَلك من الرُّعب. 

من المسؤولین أو من أهل العلم، لكن في قلبه شيء من الرَّهبة  ا�عض النَّاس یتمنَّى أن یرى فالنً 
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ن الذي تتمنى رؤ�ته، فیخشى، قال: ما عندي استعداد والخوف، فُیقال له: الیوم لنا موعد مع فال

 أواجه فالن، لماذا؟ ألنه �خشى أن �قع أو تقع عینه على شيء ال �عجبه من شدة تعظیمه له،

علیه الصالة –هذا �الم العلماء �النسبة له فقال: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. 

سان عادي فالخشیة من المَلك ال شكَّ أنَّها فإذا �ان اإلنسان العادي �خشى من إن -والسالم

 أعظم. 

 طالب:.................

 أما على هیئة ستمائة جناح �هللا ما.... ،�ظهر أنه على هیئة إنسان، إنسان فیه قوة الذي

 .........طالب:

 ؟ینأ

 ............طالب:

ینقطع نفسه،  اد أنشيء مهول، تكو جلسة معه، مسألة غّط وغّت  لكنه مع ما حصل له في أول

 ، یورث عنده الخشیة من رؤ�ته.اعبً فهذا یوِرث عنَده ر 

 .......طالب:

خص الذي حصل له هذا األمر؟ ألن النظر�ات التر�و�ة هذا له أثر طیب، هل  على مستقبل الشَّ

فل سبع سنوات إلى المعلِّم ما �قال: ال ضد هذا اآلن تمامً  ا، في السابق إذا جيء �الطالب الطِّ

الطالب الذي ُیتكلَّم علیه؛  وهذا ، وهذا الطالب الذي یوقف،ى الطفل هذا الطالب الذي ُ�ضربیر 

 ال ینفر.لئ

 ....................طالب:

ا شيء من هذا، هو في مكان مستقل وهدا�ا وألعاب؛ من أجل أن یدرَّب شیئً  هال، اآلن ما فی 

شك أن هذا یر�ي قوة  هال �طیقه، ما فی اا، وقبل ال، العكس، �مكن في أول یوم ُ�ضرب ضر�ً فشیئً 

�ثیرة من المواصلة، �ثیر من الطالب الصغار إذا حصل لهم  ا�حرم فئامً  هذا نفس، لكنه مع ذلك

ی� أن بذهب مهما ُبذل، و�ستمر �سبب ههذا الیوم الثاني ما �مكن  ، فالمسألة تحتاج إلى اذا عامِّ

وال الشدة التي  ًئا،دلیع لینشئ ناشئة ما یتحملون شیشيء من التسدید والمقار�ة، ال التدلیل والت

 تصرف الناس عن العلم وطلِبه.

 ..............طالب:



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۳۳E= ١٦ 

عدم الصبر على أذى  -علیه الصالة والسالم–ثامن األقوال في المخِشي الذي خشیه النبي 

 عدم الصبر على أذى قوِمه. ،قوِمه

 تاسعها: أن �قتلوه. خشي أن �قُتَله قومه.

مفارقة الوطن، ال شك أنه إذا حصل بینه و�ین قوِمه اختالف فإن : قالوا: مفارقة الوطن. عاشرها

ي إلى أن ُ�خرج من وطنه، لكن في الحدیث حینما قال:   »أو مخرجيَّ هم؟«هذا االختالف یؤدِّ

 هذا ُ�ضِعف هذا القول. »أو مخرجيَّ هم؟«هل عنده خبر أنهم مخرجوه قبل أن �قال له؟ 

دوق، عرف  ،خشي أن �كذ�ه قومه عشر: تكذیبهم إ�َّاه.والحادي  وهو قد ُعِرف عندهم �الصَّ

 عندهم �الصدق، والذي ُعِرف بوصف �صعب علیه أن ُیرَمى �غیره، أن یرمى �ضده.

 الثاني عشر: تعییرهم إ�اه. 

 ت،المو  الذي هوقال ابن حجر: وأولى هذه األقوال �الصواب، وأسلمها من االرتیاب الثالث، 

 خشي أن ،�عني: خشي على نفسهواللذان �عده: الرا�ع والخامس، المرض أو دوام المرض. 

 ا داِئًما.أو خشي أن �مرض أو خشي أن �مرض مرًض  ،�موت

فهو  اداهاوأولى هذه األقوال �الصواب، وأسلمها من االرتیاب الثالث واللذان �عده، وما ع 

 �هللا الموفق.   ،معَتَرٌض 

، �هللا ما �خز�ك هللا أبدً  ،»نفسيلقد خشیت على «  ا.فقالت خد�جة: �الَّ
ذا أحد د، وهمعنى "كال" النفي واإل�عاد، النفي واإل�عا :فقالت خد�جة �ال: �قول ابن الملقن

ا" و�معنى "أال" التي للتنبیه، �ستفتح بها الكال ،معانیها ي فقد جاءت م. و وقد تكون �معنى "حق�
قان" ت"اإل  �تا�ه "الوقف واالبتداء" وفين األنباري في �اب من القرآن على أقساٍم جمعها اب

ثین ة وثال ا، "كال" في القرآن في ثالثللسیوطي: "كال" في القرآن في ثالثٍة وثالثین موضعً 
 . اموضعً 

 �عني في أي السور ما نزلت "كال"؟
 .................طالب:
 كیف؟
 .............طالب:

"في  أملكن نزلت �مكة  نعم " بیثرب، �عني ال توجد إال في  ؟المدینة "كالَّ أقول: ما نزلت "كالَّ
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 السور المكیة على هذا الكالم، وهل توجد في النصف األعلى من القرآن أو في النصف األدنى؟
 النصف الثاني من القرآن.

ها، "كال" في القرآن في ثالثة وثالثین موِضًعا منها: سبعٌة للردع، فیوقف علیها، وذ�ر  :قال
ا" فال یوقف علیها، ومنها ما احتمل األمر�ن ففیه ا" "قطعً والباقي منها ما هو �معنى "حقً 

 الوجهان، وقال المكي بن أبي طالب القیسي: هي أر�عة أقسام:
األول: ما �حسن الوقف فیه علیها. على معنى الردع وهو االختیار. و�جوز االبتداء بها على 

ا"  وضًعا.وذلك أحد عشر م ،معنى "حق�
 َ�ْقُتُلونِ  {َأنْ الثاني: ما �حسن الوقف علیها وال �جوز االبتداء بها، وهو موضعان في الشعراء. 

} َقالَ *  } َقالَ  *َلُمْدَرُكونَ  {ِإنَّا]، الثاني: ١٥-١٤[الشعراء: َ�الَّ ] هذه ال ٦٢-٦١[الشعراء: َ�الَّ
 �جوز االبتداء بها.

بتداء بها، بل توصل �ما قبلها و�ما �عدها، في الثالث: ما ال �حسن الوقف علیها وال اال
 َتْعَلُموَن} َسْوفَ  َ�الَّ  {ُثمَّ ]، ٤[النبأ: َسَیْعَلُموَن} {ُثمَّ َ�الَّ موضعین في "عمَّ" و"التكاثر"، 

 .]٤[التكاثر:
 الرا�ع: ما ال �حسن الوقف علیها، ولكن یبتدأ بها. وهو الثمانیة عشر الباقیة.

في "التهذیب" تهذیب اللغة لألزهري، قال األخفش: معنى "كال" الردع الثمانیة عشر الباقیة 
و�لیه ذهب الزجاج في جمیع القرآن. قال ابن األنباري: قال  ،وهو مذهب الخلیل ،والزجر

 لكنها تأتي �معنى الردع والزجر، وتأتي �معنى "حق". ،ا"المفسرون: معنى "كال" "حق� 
. �عني من رواة الصحیح �ضم ذا في روا�ِة غیر أبي زر�خز�ك، ��هللا ما �خز�ك هللا.  ،كال

أوله والخاء المعجمة، والزاي المكسورة ثم الیاء الساكنة، من الِخزي، وفي روا�ة أبي ذر: 
 ، من الحزن. المهملة والزاي المضمومة والنون  "�حزنك" هذه روا�ة أبي ذر �فتح أوله والحاء

وهو الهوان.  ،لخاء المعجمة، من الخزي والفضیحةفي شرح الكرماني: "�خز�ك" �ضم الیاء و�ا
ورواه مسلم: "�حزنك" �الحاء المهملة والنون من الحزن، و�جوز على هذا فتُح النون، 

أم الیاء؟ ألنه النون وضمُّها، وعلى هذا، و�جوز على هذا فتح النون وضمها. �قال: أحزنه، 
الظاهر الیاء الذي هو حرف بع. في الس لغتان فصیحتان قرئ بهما �قال: أحزنه، وحزَنهُ  قال:

؛ ألنه إن �ان من الثالثي فهو مفتوح الیاء، و�ن �ان من الر�اعي فهو مضموم المضارعة
والمقصود حرف المضارعة، بدلیل  ،الكرماني؟ هو الظاهر الیاء هل مع أحد. من الكرماني. الیاء

 ،�ان من الر�اعي فهو �ضم الیاء أحزنه وحزنه من الر�اعي أو من الثالثي، فإن :أنه قال: �قال
 و�ن �ان من الثالثي فهو �فتحها.



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۳۳E= ١٨ 

وحزنه لغة  ،الر�اعيلغتان فصیحتان ُقِرئ بهما في السبع. قال الیز�دي: أحزنه لغة تمیم. 
] من حزن من الثالثي، وقال: ١٠٣[األنبیاء: اْألَْكَبُر} اْلَفَزعُ  َ�ْحُزُنُهمُ  {َال  قر�ش. قال تعالى:

وهو من  ،]، من أحزن على قراءة من قرأ �ضم الیاء١٣[یوسف: ِ�ِه} َتْذَهُبوا َأن {َلَیْحُزُنِني
وحزنه غیره وأحزنه. وحكي  ،الحزِن خالُف السرور، �قال: حِزن �الكسر �حزن حَزًنا، إذا اغتم

عن أبي عمرو أنه قال: إذا جاء الُحزن في موضع نصب. عندنا حزن وحَزن. وجاءت بهما 
حادیث في اختالف الروا�ات، ُحكي عن أبي عمرو أنه قال: إذا جاء الحزن في موضع األ

، والَحَزن، الَحزن إ�ش؟ ضد السهل، ضد السهلنصب فتحت الحاء. قلت: َحزن ما تقول ُحزن، 
والُحزن �معنى واحد، الذي هو الغم، إذا جاء الُحزن في موضع نصٍب فتحت الحاء، و�ذا جاء 

ْت وقرأ:  ،ممتفي موضع رفع وجر ض ]؛ ألنه مجرور ٨٤[یوسف: اْلُحْزِن} ِمنَ  َعْیَناهُ  {َواْبَیضَّ
ْمعِ  ِمنَ  {َتِفیُض  تضم الحاء، وقال: ]؛ ألنه منصوب. إًذا: من الخزي ٩٢[التو�ة: َحَزًنا} الدَّ

�فرقون بین الهم و�ین الغم، �ما قال الخطابي و والفضیحة والهوان، أو من الُحزن وهو الغم، 
 ا. في فروق دقیقة ذ�رها الخطَّابي وغیره.و�ین الَحزن أ�ًض وغیره، 

ا. في القاموس األبد: محر�ة الدهر، جمعه آ�اد وأبود، والدائم ا، �ال �هللا ما �خز�ك هللا أبدً أبدً 
األبد�ة  ا. وال آتیه أبدً اوالولد الذي أتت علیه سنة �سمونه أبدً  ،األزلي :�عني األبد: الدائم، والقد�م

 .بدین، �األراضین، وأبد األبِد: محر�ةٌ وأبد اآل

 ألبدٍ  بل«�عني لما سئل عن الحج: أفي �ل عام �ا رسول هللا؟ ألعامنا هذا  �ا رسول هللا؟ قال:  
كٌة، وأبد األبید، وأبد اآل�اد، وأبد الدهر، وأبیو  .»أبد ي نًى. وفد �معد األبیأبد األبد محرَّ

عبارة عن مدة الزمان  ]، األبد٥٧[النساء: َأَبًدا} ِفیَها {َخاِلِدینَ أبد، قال تعالى:  "المفردات":
 ن �ذا وال: زماالممتد، عن مدة الزمان الممتد الذي ال یتجزأ �ما یتجزأ الزمان، وذلك أنه �قال

یه ضم إل��قال: أبد �ذا. و�ان حقه أن ال یثنَّى وال ُ�جمع؛ إذا ال یتصور حصول أبد آخر 
 فیثنَّى. 

ِبِثینَ األبد هذا ینقطع ثم �أتي أبد ثاني؟ �ما تجمع األحقاب  �عني هل  َأْحَقاً�ا} ِفیَها {الَّ
 دل على أن الحقب مدة محددة و�ن طالت، أما األبد فلیس �مدة محددة و�ن طالت. ]،٢٣[النبأ:

قد  ما ینقطع؟أم فهل معنى هذا أن "األبد" معناه أنه ال ینقطع، فما اقترن �ه ال نها�ة له؟ ینقطع 
لكن  ،وال یلزم منه هذا �ما سیأتي في النفي ب "لن" المقرون �التأبید، فیثنى ،ال یلزم منه هذا

آ�اد، وذلك على حسب تخصیصه في �عض ما یتناوله �تخصیص اسم الجنس في �عضه قیل: 
 ثم ُیثنى وُ�جمع. �عني: قالوا: �اُب المیاه.

 ........طالب:
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 نعم.
ا لتعدد أنواعه، فإذا نظرنا إلى الكثیر، لكن لماذا جمعوه؟ نظرً الماء اسم جنس �شمل القلیل و 

األنواع جمعنا وثنَّینا على حسِب تعدد األنواع، وذلك على حسب تخصیصه ببعض ما یتناوله 
كتخصیص اسم الجنس في �عِضه ثم ُیثنى و�جمع على أنه ذ�َر �عض الناس: أن آ�اد مولَّد 

وتأبَّد  ،أبٌد، أبد، وأبید: أي دائم، وذلك على التأكیدولیس من �الم العرب العر�اء، وقیل: 
ا قالوا: ما یبقى مدة طو�لة. و�ذا اقترن التأبید أو قبل ذلك أبدً ا، و�عبر عالشيء: �قي أبدً 

 ما قاله النووي والكرماني. ا على الظرف فیمنصو�ً 

له ي قو في �ما و�ذا اقترن التأبید ب "لن" �النفي ب "لن" فإنها ال تقتضي عدم حصول المنف
 }َر�ُّكَ  َعَلْیَنا ِلَیْقضِ  ِلكُ َما {َ�ا] فقد تمنوه فقالوا: ٩٥[البقرة: َأَبًدا} َیَتَمنَّْوهُ  {َوَلن تعالى:

 ولذا قال ابن مالٍك:  ]،٧٧[الزخرف:

 فقولهم ب "إذ" وسواه فاعضدا  امؤ�دً  بلن النفي رأى ومن

رها أتي ذ��ا �أدلة ذ�رْتها، نفي ذلك أبدً �قول ابن حجر: ثم استدلت على ما أقسمت علیه من 

 إن شاء هللا تعالى.

 


