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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 صحا�هورسوله نبینا محمد وعلى آله وأ هالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبد
 أجمعین.

علیه –حصل مع جبر�ل لمَّا رجع من الغار �عد أن حصل له ما  -علیه الصالة والسالم–لنبي ا
علیه –وهو یرجف فؤاده، وقد فزع  -رضي هللا عنها–دخل على خد�جة بنت خو�لد  -السالم

وع،  »زملوني، زملوني«: مما حصل، وقال -الصالة والسالم قال ففزملوه حتَّى ذهَب عنُه الرَّ
 �ك هللاُ�خزِ ما  ،فقالت خد�جة:" �ال �هللا ،»لقد خشیُت على نفِسي«لخد�جة وأخبرها الخبر: 

م الكالم فیه. ا".أبدً   هذا تقدَّ
تستدّل لما أقسمت علیه، تستدّل ِلما أقسمت علیه  -رضي هللا عنها–ثمَّ �عد ذلك، أخذت خد�جُة  
" �أنها تقسم على أمٍر مستقبل، اما ُ�حزنك هللا أبدً " :وفي روا�ةٍ  ا"،الَّ �هللا ما ُ�خز�َك ُهللا أبدً "ك

علیه الصالة –والمستقبل غیب، فمن أین لها ذلك؟ استدلَّت  �أدلَّة عرفْتها من حاِله، ومقاِلِه 
وجرْت السنَّة اإللهیة أن من اتصف بها؛ إنه ال �حصُل الُحزن والِخزي، أمَّا �النسبة  -والسالم

إن «�النسبة للحزن فقد حِزن في مواِضع، وأما  -علیه الصالة والسالم–للخزي فلم �حُصل له 
ما یتعلَّق �ما ُ�ِعثَت �ِه، وأنه ال ان الُمراد أنه "ال ُ�حِزنَك" فیو� ،في مواضع متعددة »القلب لیحزن 

�حصل لك ُحْزن، بل �حصل لَك فرح مالزم؛ ألن هللا اصطفاك واجتباك، مهما حصل لك من 
فهذه اآلثار وهذه األتعاب وما حصل  ،ي اصُطفیت لهاالتعب واآلثار المترتبة على هذه الدعوة الت

له وما ادخره له یوم  -جل وعال–له من شدائد �لُّها ال تساوي شیًئا �النسبِة لما اصطفاه هللا 
من «الجزاء، فالحزن في الدنیا �ــ ال شيء �النسبة لما �حصل في اآلخرة، ولذا جاء في الحدیث 

من «ألنه قال:  ؛»نفَّس هللا عنه �ر�ًة من ُ�رب یوم القیامة نفَّس عن مسلم �ر�ة من �رب الدنیا
في الدنیا واآلخرة، أما �النسبة لمن نفس عن مسلم �ر�ة نفَّس  »ستر مسلًما ستره في الدنیا واآلخرة

هللا عنه �ر�ًة من ُ�َرب یوم القیامة، ما قال في الدنیا واآلخرة؛ ألن �رب الدنیا �ـ ال شيء �النسبة 
في  -علیه الصالة والسالم–القیامة، والحزن الذي �حصل في الدنیا والذي حصل له لكرب یوم 

هذا  -جلَّ وعال–مواضع والشدائد التي حصلت له، �ال شيء �النسبة لما له من جزاء عند هللا 
 علیه الصالة والسالم.–�النسبة للحزن، وأمَّا �النسَبِة للخزي، فلم �حصل له 

�ما عرفته وما سبرْته وما ظهر لها من حاله �االستقراء التَّام من استدلت على أمر المستقبل 
فات التي من اتصف بها ال �حُصل له الخزي، و�مثلها استدلَّ ابن الدغنَّة على أنَّ أ�ا �كر  الصِّ

فات التي ذ�رْتها خد�جة  ،ال �حصل له الخْزي  وهذا في الصحیح؛ ألنه متصف بهذه الصِّ
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 –لیست على نفس المستوى لكنه متصف و�ن �انت -ة والسالمعلیه الصال–�النسبة للنبي 
  رضي هللا عنه وأرضاه.

 ...........طالب:
 ین؟أ

 ................طالب:
ا؛ ألن حذف المفعول یدّل على أنَّ الَمخِشي أعم من فرد ا معینً هو الخشیة أعّم من أن تكون شیئً 

 من أفراده،  �ل ما �خشى على النفس یدخل فیها.
 .........طالب:

 نعم
 .............طالب:

 خد�جة.
 هذا فرد من أفراده و�مكن أنها فهمت �قرائن أنه خشي الخزي. 

 ................طالب:
 �مكن.
  ."إنك لتصل الرحم" . استدلَّت �أمور منهاا�الَّ �هللا ما �خز�ك هللا أبدً  فقالت:

فته ي، فوصنفي ذلك أبًدا �أمٍر استقرائ�قول ابن حجر: ثم استدلَّت على ما أقسمت علیه من 
نب األجا إما إلى األقارب أو إلى ؛ ألن اإلحسان�أصول مكارم األخالق�أصول مكارم األخالق، 

 ما وصفتهٌع فی، وذلك �له مجمو و�ما �البدن أو �المال، و�ما على من �ستقل �أمره أو ال �ستقلّ 
 �ه.

قل ، و�ما �البدن أو �المال، و�ما على من �ستإما إلى األقارب أو إلى األجانب ألن اإلحسان
لى عما وصفته �ه. على ما سیأتي من �الٍم ستقّل بنفسه، وذلك �له مجموٌع فیبنفسه أو من ال �

 .-علیه الصالة والسالم–هذه الجَمل العظیمة التي اتصف بها 
حم"  ما كال �هللا؟ "لماذ ،على االبتداء �قول النووي: "إنك" �كسر الهمزة فقالت: "إنك لتصل الرَّ

  ..ا، إنك"�خز�ك هللا أبدً 
 .نعم

  .ا"�عني: �أنها قالت: " �ال �هللا ما �خز�ك هللا أبدً  
وهو  ،وقالت: "إنك لتصل الرحم" فهي ابتدائیة، "إنك" �كسر الهمزة على االبتداء. �ذا الروا�ة

 الصواب.
ا �ال"الم" التي هي حرف تأكید وأ�ًض  "إنك لتصل" أكدْت الجملة �إنَّ  وأما قولها: "لتصل الرحم"
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وأما قولها: "إنك لتصل الرحم" فمعناه تحسن إلى قرا�اتك، وصلُة األرحام من  ،"إنك لتصل الرحم"
ِحم من عظائم األمور، فالنبيوقطیعة ا ،-جل وعال–أعظم األعمال المقرِّ�ة إلى هللا  علیه  –لرَّ

لحّث على الصلة والتحذیر والترهیب الشدید اتصف �صلة الرحم، وجاء فیه ا -الصالة والسالم
في  -إن شاء هللا تعالى–من القطیعة ما أفِرد له أبواب مستقلَّة في �تِب أهِل العلم، وسیأتي 

 هذا الكتاب.
بیان �یفیة صلة الرحم في �ابها، و�یان اختالف تنوعها �النسبة  -إن شاء هللا تعالى–سیأتي 

لة المطل و�ة من ز�د قد ُ�طلب نظیرها أو ما هو أكثر منها أو ما هو أقّل ألفراٍد النَّاس، فالصِّ
 منها من عمرو، لماذا؟ 

القر�ب غناًء، فواست واألرحام یتفاوتون �ثرًة وقلَّة، یتفاوتون أ�ًضا حاجةً  ،ألن النَّاس یتفاوتون 
هد��ة ج �الالمحتاج صلُته �المال آكد من القر�ب الذي لیس �حاجة، و�ن �انت صلة غیر المحتا

 شكَّ ال ایرً �ثوغیرها مطلو�ة، لكن صلة المحتاج برفع حاجته هذه آكد، األقارب إذا �ان عددهم 
ه أمور ن هذأل هم ال �طالب �الصلة بنفس المستوى الذي ُ�طالب �ه من قلَّت قرا�اته؛ أنَّ قر�ب

 نسبیَّة، و�جمع ذلَك �لُّه ما یرفُع القطیعة و�رفع الهجر.
 نعم. 

 .....................طالب:
ب العلم �قرأ في الباب وال  ،كأنه �حتاج إلى تفصیٍل �ثیر، هذا موضوع �عني �ثیر من طالَّ

ألن �الم أهل العلم یتر�ونه إلى ما ال �شقُّ على اإلنسان و�عوقه عن تحصیل  ؛ر المطلوبیتصوَّ 
مصاِلحه، ثم �عد ذلك الناس یتفاوتون، وواقع الناس، �عني ترى حتى من ینتسب إلى العلم وطلِبه 

ا�ط، و�عضهم ؛ لماذا�بیرً  تجد عندهم في هذا الباب خلًال  �عرف لكنَّه ا؟ ألنه ما عرف الضَّ
خالف، ومع األسف أن في التَّر�یة سواء �انت األخالقیة والسلو�یة أو العلمیَّة فیها شيء من �ُ 

ا على طالب العلم أن �قول له زمیُله: نر�د أن نخرج لنزهة  الخلل، في أوساط المتعلِّمین، �سُهل جد�
ة یومین أو ثالث، من السهل جد�  ا أن �خّف لهذا الطلب، و�بادر إلیه و�سارع إلیه، و�صعب لمدَّ

، وهذا ال �ستغرق إال دقائق! مثل اذاك �ستغرق أ�امً و علیه أن تقول له أمُّه: أر�د المكان الُفالني، 
 ما مرَّ بنا في مسألة الحاج الذي حج من �غداد ثالث مرار على رجلیه وأمه تقول له: أعطني ماءً 

 ل، �عني هذا خلل. �هللا المستعان.وال �خف لذلك، یتثاق
�قول: �قال: وِصل ، -وهو من أئمة اللغة له �تاب اسمه "الجامع" لم ُ�طبع الكتاب- �قول القزَّاز
وأصله ُوْصَلًة �الواو، فحِذف الواو وعوِّض عنها التاء، مثل: ِزنة وِعَدة، �ما قالوا:  ،رحمه صلةً 

لكرماني في شرحه: صلة الرحم: اإلحسان إلى ِزنة من وزن �ذا، أصل صلة من وصل. �قول ا
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حال الواصل والموصول إلیه. لواِصل والموصول إلیه، على حسب األقارب على حسب حال ا
 وغیر ذلك. ،�قول: فتارة تكون �المال، وتارة تكون �الخدمة، وتارًة تكون �الز�ارِة والسالم

لمكان المعروف، والقطیعة جاء رع �األرحام أمرها عظیم وشأنها في الشوعلى �ل حال صلة ا
دید على من قطع الرَّحم، فضًال  فیها النُّصوص التي تشتمل على التَّرهیب والتَّخو�ف والوعید الشَّ

عن برِّ الوالدین وعقوقهم؛ ألن ما یتعلَّق �الوالدین ُ�قال له: بّر وعقوق، وما یتعلق �األقارب 
 له: أدب. �قال له: صلة وقطیعة، وما یتعلق �األجانب �قال

�تب الحدیث یترجمون "كتاب البرِّ والصلة واآلداب"، �عني: مع الوالدین  ،ولذلك ُ�ُتب أهل العلم
 ومع األقارب ومع األ�اِعد.

 نعم. 
 ...............طالب:

د ن هذا یتفاوت، الذي له عشرة أعمام �ل واحد من األعمام له عشرة من األوالإمثل ما قلنا 
ة تصل هؤالء المائة �مستوى ما ُ�طلب من شخٍص لیس له إال عّم أو اضرب العشرة في عَشرَ 

 ن؟ ألن األول تلزمه مشقَّة �اِلغة.اولد أو اثن اولكل واحد منهم ،عّمان
 ..........طالب:
جب ، و�: الهجر�عضهم �حدها �كلِّ ذي رحٍم محَرم، لكن األمر أعم، هم إذا لم �كثروا. أوالً  ؟كیف

 ذلك: السالم. مما یرفع الهجر وأقل 
 ......طالب:

یرفع  هذا الذي »وخیرهما الذي یبدأ �السالم«السالم،  -عند  أهل العلم–أقل ما یرفع الهجر 
 الهجر.
 .............طالب:

 و�عضهم �قول: إذا ُوجدت..
 ...................طالب:
 فیه..

 ..................طالب:
 »لسالمو�عرض هذا، وخیرهما الذي یبدأ �ا هذا فیعرض «�عني، »خیرهما الذي یبدأ �السالم«

 لكن إن ُوجدت قطیعة قبل ذلك.. فال بدَّ أن تعود الحال إلى ما �انت علیه قبل القطیعة.
 .قوله: وتحمل الكل

 نعم. 
 ...............طالب:
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�عني فروعه؟ مثل ما قلنا: المشّقة تجلب التیسیر، الشرع ما �طلب منك أن تخل �مصاِلحك. 
السیَّما الضرور�ات والحاجیَّات، ما �طلب منك هذا، فإذا �ثروا اتسعت الدائرة وخفَّ الطلب، 

ن أو امن أن تكون الز�ارة للعمة الواحدة أو الخالة الواحدة  في �ل أسبوع، إذا وجد خالت �عني بدالً 
 ثالث ِزد في المدة، وهكذا، و�ذا قلُّوا قلل في المدة.

 ......طالب:
 كیف؟
 ..........طالب:

 فالهاِتف یرفع الهجر. ،نعم، الهاتف �افي إذا ُوجدت مشقة �المسیر إلى الموصول للرحم
والمعدوم والمعدم، وتفاصیل نأتي  ـكل،" وفیه �الم طو�ل ألهل العلم �النسبة لل"وتحمل الكلّ 

 �خالصة ما ذ�ره أهل العلم.
ني ا ال ُ�غلُّ ملضعیف والمنقطع. والكقالوا: الكّل، �قول الخطابي: " وتحمل الكل": أي: تعین ا 

فتح � لَكلُّ ول: التَّلقیح للزر�شي �قنفسه، وال �ستقلُّ �أمرها. ومنه قیل للعیال: َ�لٌّ. وفي ا
قول: �خاري الكاف: الثِّقل، وهو �ل ما ُیتكلف. والنووي في شرحه للقطعة من أوائل صحیح الب

 ،لكاللاه من تنفق على هؤالء وُتعینهم، وأصل والثقل والعیال والیتیم ونحو ذلك. ومعناه: أنك
 وهو اإلعیاء. فالَكّل: العاجز عن الِقیام �مصالحه.

ه الحسي یه حملنه �حمل الَكّل، فیدخل فإفالذي �عینهم على القیام �أعباء الحیاة هذا �قال له 
لی�ا إذا �ان من �حتاج إلى حمل، وهو أ�ًض  ل في عان یدخ�ُ جٍز اعا الحمل المعنوي، فكلُّ دخوًال أوَّ

ه على �عین هذا. " تحمل الكل"، طالب علم ال �ستطیع أن یتا�ع طلب العلم إالَّ �إعانة، �ما
 و�ّل من نوع خاص. ،التفرُّغ لطلب العلم "تحمل الكل"
ي: أ]، ٧٦حل:[الن ُه}َمْوَال  َعَلىٰ  َ�لٌّ  {َوُهوَ من سورة النحل:  تعالى�قول القرطبي في تفسیر قوله 

ه. وقد �سمى الیتیم �ال�   ه على منثقلِ ل ؛ثقٌل على ولیه وقرابته، وو�ال على صاحبه وابن عمِّ
 �كفله. ومنه قول الشاعر:

ر شدیدإذا �ان عظم الَكلِّ غی  أكول لمال الَكلِّ قبل شبا�ه  

: �عني الیتیم.  أكول لمال الَكلِّ

و�رتفع عنه وصف الُیتم �البلوغ.قبل شبا�ه: أي قبل أن �كتمل نموُّه،   

إذا �ان عظم الَكلِّ غیر شدید: �عني ال �ستطیع أن یتكسب لنفسه، وال �ستطیع أن یدافع عن 

 نفسه وعن ماله.
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وجاء من النصوص ما جاء في أكل ماِل الیتیم من أجل هذا؛ أنه ال �ستطیع أن یدافع عن 

 نفسه وعن ماله.

روا�ة: "ُتكسب" "َتكسب المعدوم" ، وَتكسب المعدوم" وفي "إنك لتصل الرَّحم، وتحمل الَكلَّ 

�قول الخطَّابي:  ،"َتكِسب" :واألكثر ،"ُتكسب المعدوم" :" في روا�ة أبي ذر والمستملي"ُتكِسبو

فكیف �مكن إكسا�ه وهو  ،ألن المعدوم لیس �شيء، العدم لیس �شيءالمعدوم صوا�ه المعِدم؛ 

�ستطیع أن �عیش �ِه، هذا الُمعِدم. وأما المعدوم: فهو �قابل الموجود، لُمعدم: الذي عِدَم ما ا عدم؟

؟والمعدوم لیس �شيء، فكیف �مكن إكساُ�ه  

قال: صوا�ه هو: المعدوم؛ ألن المعدوم ال یدخل تحت األفعال.   

ء فال یدخل تحت األفعال، وال �مكن أن ُ�خَبر عنه، أو �سند إلیه ،ألنه لیس �شيء. لیس �شي

.یدخل تحت األفعال، یر�د أنك تعطي العائل وترفضهشيء، فال   

، وأكسبتُه. �سبُت الُمعَدم: العائل، تعطیه وترفده. قال: وفیه لغتان، �قال: �سبُت الرجل ماالً  

عن أبي العباس ثعلب في إثبات األلف: -غالم ثعلب–الرجَل: �سبُت أكسب، و�سبَت أبو عمر   

 ، وأكسبته جارٍ ُ�قال: �سبُت الرجل ماالً ، هي روا�ة األكثر. على روا�ة تكسب تكِسُب، هذا جارٍ 

 على روا�ة أبي ذر والمستملي: ُتكسب. وأفصحهما �حذف األلف. قال: وأنشدني

 .............................  فأكسبُته ماًال وأكسبني حمًدا

یَّ �عني: المقابل مقابل هذا المال أن مدحه وأثنى علیه، �عني: إذا �ان أحد  والثاني  االعوضین حسِّ

، �مكن أن �قابل هذا بهذا. قال: امعنو�َّ   

فأهدیناهم من تحف المواعظ والفوائد مقاِبل ما أتحفونا من التمر واألقط وغیرهما، �عني مثل ما 

 هنا:

 .............................  فأكسبُته ماًال وأكسبني حمًدا

 

 هذه مقابلة.

�عض المرشدین ذهب إلى جهة من الجهات، �قول: اصل �عني ما، لكالم الذي قلته ح�عني ا
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لكنها لیست حسیة، فوائد ومواعظ مقابل ما أتحفونا  ،أنهم قابلونا �ما أتحفناهم �ه من هدا�ا وتحف

:هذا �قول. وهنا �قول: لكل قوٍم وارث. من الَعیِنیات، من السمن واألقط وغیره  

.............................  فأكسبُته ماًال وأكسبني حمًدا  

ب �شعرهم، �مدحون فُیعطون، هو من هذا الباب.  وجرت عادة الشعراء التكسُّ

نة، ثعلب، وهو أ�ًض  ا ثقة فیما ینقل، حجة ثعلب إمام من أئمة اللغة الثقات على مذهب أهل السُّ

�ما قال فیما ینقل، مما یدل على أن أكسب: الر�اعي مستعمل، و�ن �ان بدون الهمز أفصح، 

 الخطابي.

إن شاء هللا، ولغیر ابن حجر تعلیق على �الم ابن حجر العیني وغیره. ما منهم إال  سیأتيكله 

 راّد ومردود علیه. 

؟نعم  

.............طالب:  

؛ ألنه عند�م �ان معكم وفي "فتح الباري" قال: في روا�ة الكشمیهني: وتكِسب، �ضم أوله

رقم إحدى عشر، الحاشیة: وُتكسب.  ترون ها فروق النُّسخ، ي على هامشیة التونینالنسخة الی

، والسین، فوقها: هاء، �عني -أبو ذر الهروي  –وعلیه رمز أبي ذر، والمستملي. الهاء: الهروي 

ذر یروي عن شیوخه الثالثة �ما هو معروف. ا�ة أبي ذر عن الكشمیهني؛ ألن أ�ارو   

وعلیها قال الخطابي: الصواب: المعَدم، بال واو،  ،قال في روا�ة الكشمیهني: "ُتكِسُب" �ضم أوله

 أي، الفقیر؛ ألن المعدوم ال ُ�كَسب.

�قول ابن حجر: وال �متنع أن ُ�طلق على المعَدم: المعدوم؛ لكونه �المعدوم المیِّت الذي ال 

 تصرُّف له.

وال یباشر  ،وال �ستطیع أن یتصرَّف، �أنه معدوم، ال یتحرك مع النَّاس ،�عني: الذي ال مال له

. قال: وال �متنع أن ُ�طلق على المعَدم: المعدوم؛ لكونه �المعدوم األعمال؛ ألنه ال مال له

االستفادة، فكأنها قالت: الغة، الذي ال تصرف له. والكسب و المیِّت الذي ال تصرُّف له. هذا مب

ونه.إذا رغب غیُرك أن �ستفید ماًال موجوًدا رغبَت أن تستفید رجًال عاجًزا فتعا  
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�عني معدوم في مقابل –إذا رغب غیُرك أن �ستفید ماًال موجوًدا رغبَت أن تستفید رجًال عاجًزا  

ا فتعاونه. عاجزً رجًال -الموجود  

ب "الدالئل" �تاب من أنفس �تب الغر�ب، من أنفس �توقال قاسم بن ثابت في "الدالئل"،  

َرقْسِطي مات  غر�ب الحدیث، وأصله لقاسم بن ثاِبت  ني علىبوه ثابت، �عولم یتمُّه فأكمله أالسَّ

ة . ل األبیكمل الولد، ال، هذا العكس، االبن بدأ فمات؛ �مَّ ف ،ن األب یبدأ ثم �موتأ عكس الجادَّ

ن ممشورة �ا "مشكاة المصابیح" للتبر�زي، ُألفت قر�ٌب منه "المشكاة" مثل ما قلنا سا�قً  ونظیره أو

ن ه ممو�عض الناس �أنف أن �عتني �علِم غیرِ  ،ح "المشكاة""الطیبي" شیخ التبر�زي، ثم الطیبي شر 

 نه.ن دو هو دوَنه، وال ینُبل طالب العلم إال إذا أخذ عمَّن فوقه �ما هو األصل، وعن مثِله وعمَّ 

لشخص  اینتِقد من �شرح �تا�ً  -وهذا فرق بین هذا وهذا–وعمَّن دونه، �عني �عض النَّاس 

ن نتكلَّم فیه؟ �عني: هل الباعث على ذلك عدم رؤ�ة معاصر في درس أو دورة، هل هو مم

 المعاصر؟ 

 .....طالب:

 نعم.

 ............طالب:

 ال، لیس من هذا الباب.

ب  ،و�نَّما الغالب أنَّ �تب الُمعاصر�ن لغُتها مفهومة دون بلعلم اولهجتها واِضَحة، �فهمها ُطالَّ

ة إلى شرح و��ضاح.  شرح، و�تب المتقدمین هي التي �حاجة ماسَّ

ه ُرتِّب دورة، فیها خمسة �تب وخمسة من المشا�خ �شرحونها، ثالثة �تب فیها هذ -مرة–أذ�ر 

 ،اد� لدورة ضعفت ج�ان األثر؟ األثر أن ا ماذاالدورة من مؤلفات المشا�خ الذین یتولون الشرح! 

 ،فسهوصار الطالب ما �حضرون. لماذا؟  ألن هذا الكتاب المقرر في الدورة �قرأه طالب العلم بن

 مثل هذا �عنين إما ُ�قال:  حتىما �حتاج لشرح. واضح. ُ�تب �أسلوب العصر،  ،و�ستفید منه

صلح المعاصر�ن ما �إن �تب  :ه، وأنتم تقولون تاب تلمیذه، وثابت �كمل �تاب ولدالطیبي �شرح �

 ؟أن ُیر�َّى علیها طالب علم. لماذا

�فهمها طالب  ،وال تحتاج إلى عقد دورات وال دروس ،ألن أسالیبها واضحة، ما تحتاج إلى شروح 

العلم وهو في بیته �مفرده، و�ذا أشكل علیه شيء منها �سأل المؤلف موجود. أما أن ُتعقد دورة 
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رحلشخص �شرح �تا�ه هذا ما... هناك  فمن هذه الحیثیَّة ضعفت تلك  ،�تب هي أولى �الشَّ

الدورة، وقلَّ حضورها، فیها �تاب قد�م فالحظوة صارت له. �عني طالب العلم حینما �شرح الكتاب 

متن في العقیدة واضح وسهل ُ�ِتب لمثقفي العصر، ما هو مثل ما تشرح  من شیوخنا مثالً 

 . ها من المتون، وقل هذا في سائر العلومطحاو�ة أو غیر الواسطیة أو التدمر�ة، أو ال

یر�یهم، یر�ي المتقّدمین الوِعَرة، هذا هو الذي  تمر�ن طالب العلم وتعو�دهم وتر�یتهم على أسالیبف

فیهم المَلكة العلمیَّة و�جعُلهم �ستقلُّون �أنفسهم فیما �عد. �عني: شاء طالب علم یر�ى على 

إال هو طالب  هما فی ن في مكان ناءٍ یِّ �تب العقیدة إذا عُ  ، هل �شِكل علیه شيء منالتدمر�ة مثالً 

ب العلم، �ستطیع أن �شرح وهو ما ُر�ِّي على �تب  اعلم، و�ذا أراد أن �شرح �جعل دروسً  لطالَّ

المتقدمین. ما �ستطیع. �تب المعاصر�ن تصلح لغیر المتخصصین في العلم الشرعي، �ستفیدون 

 منها ال �أس؛ ألنها ُ�تبت �أسلوب �فهمه الجمیع.

 .......طالب:

 ؟نعم

 .....طالب:

 كیف؟

 ............طالب:

لمن؟ �تب لُیفهم، لكن أنت هل تستغني في یوم من األ�ام عن  نعم، هو في األصل هو �تب

مین؟ لن تستغني. �یف تتعامل مع �تب المتقدمین وأنت ما تر�یت على أسالیبهم،  كتب المتقدِّ

هم على �تب المعاصر�ن ین الماضي والحاضر ممكن، خالص ر�ِّ �عني إذا أردنا أن نفصل ب

�األسالیب  ضهم �قول: خالص انتهى ما لنا داعٍ . �عوالمتقدمین انتهى وقتها، �ما �قول �عضهم

تعلیم؟ �عني مختصر خلیل أو شیخ اإلسالم لما �تب أم الصعبة، �عني المسألة مسألة عذاب 

"التدمر�ة" یر�د أن �عذب طالب العلم، �عني ما �ستطیع أن �كتب �أسلوب أسهل من هذا، الخلیل 

ها من الكتب. لما ألفت القصد منها تعذیب طالب لما ألف "المختصر" أو "زاد المستقنع" أو غیر 

"منتهى اإلرادات" ما �حله إالَّ �بار العلماء؟! و�عضهم �قف  لماذاالعلم أو تر�یة طالب العلم؟ 

 أمامه، هل مقصود منه التعذیب؟ احائرً 
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فتح الكتاب  العلم. �عنينسمعها من �عض من ینتسب إلى طلب هناك دعوات وهناك أشیاء 

 دات یوجدرااإلبهذا الكتاب، �عني بدل منتهى  له داعٍ  وأشكلت علیه عباراته، ما ،وصعب علیه

لكن هل یر�ى طالب علم على أسلوب سهل؟ ما �مكن  ،الملخص الفقهي �كفي أو "فقه السنة"

ا. سمعنا هذا من یتعبد �كالم المخلوقین. ال، لكن أنا أر�د أن �كون عند طالب العلم ملكة إطالقً 

ا في بلد تعامل بها مع �تب أهل العلم؛ ألن طالب العلم ما ُ�ضمن أن �كون دائمً �ستطیع أن ی

أو ذهب إلى فالن �شرح له.  ،إذا أشكل شيء رفع التلفون  هالعلماء متوافرون، وال یلیق �ه أن

، یؤتى إلیه لیشرح، و�ذا لم �عرف هذه األسالیب فإنه لن اخالص في یوم من األ�ام �صیر مرِجعً 

عامل مع هذه الكتب إذا استقلَّ فیما �عد؛ ألنه فرق بین أن نقول: الطیبي شرح �ستطیع الت

"المشكاة" ونمدحه بهذا، و�ین أن نقول: فالن شرح �تاب فالن زمیله أو شیخه الذي �تبه �أسلوب 

 العصر.

تاب ��تاب الخطیب التبر�زي  عناه أني أنتقد الطیبي �یف �شرحأنا لما اقول هذا الكالم لیس م 

نیت حدیث، والحدیث ال �ختلف متقدم وال متأخر، لكن یبقى أنَّ العلم دین، �حتاج أنك إذا اعت

و من ا في المؤلِّف، هل ه�كتاب تنظر في مادة الكتاب، ومقدار فائدة مادة الكتاب، وتنظر أ�ًض 

عتبر بین أن تعتني �كتاب إلمام معلى �تبهم، �عني: فرق  ،تشُرف �التتلمذ علیهم ناألئمة الذی

 عند أهل العلم، و�ین شخٍص نِكرة أو فیه شوب بدعة أو ما أشبه ذلك.

هو.  ه �صیُبهز عنوقال قاسم بن ثابت في "الدالئل" قوله: �كِسُب، معناه: ما �عِدُمُه غیُره و�عجِ 

 ا:و�كسبه. قال أعرابيٌّ �مدح إنسانً 

 وأنشد في وصف ذئٍب:�ان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم،  

 ........................  كسوٌب �ذا المعدوم من �سب واحد

 أي: مما �كسبه وحده.
 نعم.

 ......طالب:
 ، والروا�ة روا�ة األكثر.معروف

 نعم.
 ..............طالب:

 وهذا الكالم موجود في "الدالئل" القسم المطبوع منه الجزء األول صفحة ثالثمائة وثالث ثالثین.
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له، قال عیاض: -هذا �الم ابن حجر–ولغیر الكشمیهني  : وتكِسب �فتح أوله، وَتكسب �فتح أوَّ
هنا األولى. قال: وال �متنع أن  وهذه الروا�ة أصّح، وهذه الروا�ة أصح. �قول ابن حجر: قد وجَّ

كالم. والكسب واالستفادة إلى آخر ال ،إلى آخره الكون المعدوم میتً  ؛ُ�طلق على المعدم المعدوم
هنا األولى وهذه الراجحة، ومعناها تعطي الناس ما ال �جدونه عند غیرك فحذف أحد  قد وجَّ

أم �عني �سب یتعدى إلى مفعول المفعولین. و�قال: �سبُت الرجَل ماًال، وأكسبُته �معًنى. 
مفعولین؟ على هذا المثال، �سب �سبُت الرجل، یتعدَّى إلى مفعولین، والهمزة؟ ما هي بهمزة 

 .عد�ة؟ أكسبته ماًال ت
 نعم. 

 فإما أن نقول: أن �سب بدونها یتعدى إلى مفعول واحد. إذا �انت همزة تعد�ة
 ......طالب:
 نعم؟

 ..........طالب:
، معناه یتعدى إلى مفعولین، و�ذا قیل: أكسبُته ماًال، قلنا اآلن في مثاله قال: �سبت الرجَل ماالً 
قلنا إن أكسب یتعدى إلى ثالثة؛ ألن هذه همزة تعد�ة، أو إن �سب بدونه یتعدى إلى مفعولین، 

 نقول: إن �سب یتعدى إلى مفعول، وأكسب یتعدَّى إلى مفعولین.
فكالهما  االثالثي والر�اعي واحدً  وأكسبته �معًنى. إذا �ان معنى قال: �قال: �سبت الرجل ماالً 

اه، تكِسب الماَل المعدوَم، وتصیب یتعدَّى إلى مفعولین، وتمثیل ابن حجر یدلُّ علیه. وقیل: معن
 هل هذا فیه مدح؟ �صیب غیرَك.  منه ماالً 
 .......طالب:

 ؟ماذا
 ..........طالب:

 و�كِسب من األموال ما ال �ستطیعه غیره ُ�مَدح �ه؟  ،�عني: أن �كون اإلنسان �عرف وجوه التِّجارة
 ألوصاف...........ما هو مناسب لهذا المقام، قضیة الخزي نفته �سبب هذه ا طالب:

�عني تكِسب الماَل المعدوم، �عني من خالل خبرة منها؛ ألنه اشتغل معها في التِّجارة، لكن أقول: 
هل هذا مما ُ�مدح �ه؟ �ون اإلنسان �عرف وجوه التِّجارة أو �ون اإلنسان ُیوفق في تجارته 

 ّم؟وتحصل له المكاسب، والثاني ُ�خِفق في تجارِته، هل هذا مناط مدح وذ
 �مكن في هذا المكان ما هو مناط مدح وذم �ا شیخ. طالب:

 نعم.
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 ...............طالب:
بل  ،إنما ُ�مدح �آثاره، �عني شخص �سب المالیین ي: �سب المال في األصل �عني ذاته�عن

مئات المالیین وأودعها البنوك، وما استفاد منها ال هو وال غیره، �مدح والَّ ُیذم؟ یَذم. هذا یَذم. 
و�ذا �ِسبها من وجوهها ومن حلِّها وأنفقها في وجوه الخیر ُ�مدح، إًذا مجرد الكسب، مجرد التوفیق 

 في التجارة. هذا.. -إن سمیناه توفیق–
 ............طالب:

نیا �ع  من �حب ومن ال �حب. -جل وعال–طیها هللا الدُّ
 ............طالب:

 ؟ماذا
 ..............طالب:

 .نعم
 ...........طالب:
 كیف؟
 ................طالب:

وال �ستطیع أن یر�ح؛  أفضل من معرفته، أفضل من معرفته، �عرف آخرلكن �ون  ،هذا مطلوب
یٌل على ِحذقه ومعرفته �أصول التجارة، ألنه هذا ما �عرف، �ون اإلنسان �عرف هل هذا دل

بل ُ�خفق في تجارته دلیل على أنه ال �عرف؟ ما یلزم.  ،وأبوابها ووجوهها، والثاني �ونه ال یر�ح
 ما یلزم. ما یلزم. ما... لیست المسألة طرد�ة وال عكسیة.

 ...........طالب:
 ِمنَ  َنِصیَبكَ  َتنَس  {َوَال : -جل وعال–على �ل حال �سب المال لذاته، جاء التوجیه إلیه �قوله 

ْنَیا} ، �عني: هذا التوجیه من أجل أن ُ�ستعان �ه على تحقیق الهدف الذي من ]٧٧[القصص: الدُّ
أجله خِلق اإلنسان، فإذا �ان الكسب ُ�عارض الهدف الذي من أجله ُخلق اإلنسان، ُذمَّ �ه، و�ن 

 كان �عینه على تحقیق الهدف، فهو مما ُ�مدح �ه.
 �ل حال، ننظر ما قاله أهل العلم.على 

معناه تكسب المال المعدوم وتصیب منه ما ال �صیب غیرك، و�انت العرب تتمادح  :قال: وقیل 
قبل البعثِة  -صلى هللا علیه وسلَّم–�كسب المال ال سیَّما قر�ش. ال سیما قر�ش. و�ان النبي 

مال إذا ُضمَّ إلیه ما یلیق �ه من أنه �ان ا في التِّجارة، و�نما �صحُّ هذا الكالم أو هذا المحظوظً 
 مع إفادته للمال �جود �ه في الوجوه التي ُذِكرت.

صلة الرحم، �قري الضیف، واإلعانة على نوائب الحق، إذا استعمل في هذه األمور. �مدح �ه 
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، و�نما �صحُّ هذا المال إذا ضم إلیه ما یلیق �ه من أنه مع إفادته للمال اا وعقًال وُعرفً شرعً 
 . �عني: من المكارم�جود �ه في الوجوه التي ذ�رت، 

موله أ�ًض  �قول العیني، هو  عدوم،وَتكِسب الم :قوله ، �قول:ا انتقادات البن حجر وغیره مما تقدَّ
ر ب المعدوم، �فتح التاء على المشهو وَتكس شرح الجملة على أنها المعدوم. وننتبه لهذا.

 معروفالصحیح في الروا�ة. والمعروف في اللغة: هذا هو المشهور الصحیح في الروا�ة وال
 غیرك في اللغة. وُروي �ضمها: ُتكِسب، وفي معنى المضموم قوالن: أصحهما: معناه ُتكسب

لكلمة لفظ: ا عني: �شرح مع أنهو ما زال �شرح المعدوم. �المال المعدوم، أي: تعطیه له تبرًُّعا 
 هذه �صیغة اسم المفعول.
قال: الق. �ال �جدونه عند غیرك من معدومات الفوائد ومكارم األخ ثانیهما: ُتعطي الناَس ما

اة ما ین الرو ب�عني: �أنه متفق علیه كسبُت ماًال وأكسبت غیري ماال. �قول: وفي معنى "المتفق" 
هما: أن معناه �معنى المضموم، إ�عني: المفتوح. حین عدا من ُذكر، كلم عن ذا تئذ قوالن: أصحُّ

ألول ، واوأكسبته ماًال  "تكسب". أصحهما أن معناه �معنى المضموم، �قال: �سبت الرجل ماالً 
 القزاز صاحب " الجامع". .أفصح وأشهر. ومنع القزاز الثاني

 وقال: إنه حرٌف نادر، وأنشد على الثاني:
 .............................  حمًداوأكسبني ماًال وأكسبته 

 �عني ما تقدم.

 وقول اآلخر:

 قومي و�نما الدین في �عاتبني  دیوني في أشیاء تكسبهم حمًدا

 .على ذمتِه األموال من أجل الكرم، الذي ُتمَدح �ه قبیَلته من أجله وقومه هذا �ستدین

والمعدوم عبارة عن رجل محتاٍج عاجٍز عن الكسب، وسماه  ،هكذا �قول�قول: والمعدوُم: 

هذا �الم العیني، �عني إقرار �أن اللفظ ا؛ لكونه �المیِّت حیث لم یتصرَّف في المعیشة. معدومً 

 لم حیث �المیِّت لكونه ا؛معدومً  وسماه قال: والمعدوم:على صیغة "اسم المفعول" المعدوم، 

الخطَّابي أن صوا�ه: الُمعَدم، �حذف الواو. �كون معناه المعیشة. قال: وذ�ر  في یتصرَّف

 ،وسیأتي تكملة لكالم العینيألن المعدوم ال یدخل تحت األفعال.  ؛حینئذ: ُتعطي العاِئل وترفضه

هذا نقل الكرماني عن التیمي قوله: لم ُ�صب  ،لكن هذا �الم للكرماني مهم في موِضعه
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 الخطَّابي؛ ألن الخطابي ماذا قال؟ 

 .......لب:طا

التیمي قوله: لم �صب  أن صوا�ه �حذف الواو، معناه: أن إثبات الواو خطأ. ونقل الكرماني عن

فإن الصواب ما اشتهر بین أصحاب الحدیث،  ،حكم على اللفظة الصحیحة �الخطأ الخطابي إذ

 ورواه الرواة.

لواو اونحذف  ،علیه الرواة ما دام الرواة �لهم قالوا: المعدوم، �یف نصحح المعدوم الذي اتفق  

تحت  ولم تأِت بها روا�ة! إال أنها من حیث المعنى عند الخطَّابي أظهر؛ ألن المعدوم ال یدخل

ب.  األفعال، لیس �شيء فُیكسَّ

 ..............طالب:

ني . �عموجود أصالً الغیر عادم للمال، أما المعدوم: لكنه عادٌم.  ،معدم �عني موجود لكنال، 

 ها شخص موجود لكن عادم للمال، والمعدوم: شخص معدوم غیر موجود �عني هذمعدم: أصله

 ل: لمما نقله عنه الكرماني قالمعدم، صوا�ه الُمعدم. التیمي فینظرة الخطابي. فقال: الصواب ا

فإن الصواب ما اشتهر بین أصحاب  �صب الخطَّابي، إذ حكم على اللفظة الصحیحة �الخطأ،

 الحدیث ورواه الرواة. 

نها: أالعیني من أول �المه إلى آخره �شرح الكلمة على وقال العیني: الصواب ما قاله الخطابي. 

ي في �قول العیني: الصواب ما قاله الخطابي، و�ذا الصاغانالمعدوم، و�ها جاءت الروا�ة. 

ول ، �قه. نعم، المعدوم له وجهٌ سب المعدم" أي: تعطي العائل وترفدوتك :"العباب" الصواب

تكسب وهو أن �قال: و  ،ني: نعم المعدوم له وجٌه على معنى غیر المعنى الذي فسروهالعی

 ع".الشيء الذي ال یوجد، تكسبه لنفسَك أو تملِّكه لغیرك، و�لیه أشار صاحب "المطال

ل اآلن العیني وهو �قول هذا الكالم یر�د أن ینقض �الم ابن حجر؛ ألنه نقله عنه، قال: وقا

ن حجر، فأراد أن ینقضه بتصو�ب �الم الخّطابي. ابن حجر والكرماني �عضهم، فنقل �الم اب

ءت وغیرهم خطَّأوا الخطَّابي وشرح العیني على أساس أن اللفظة �صیغة "اسم المفعول" �ما جا

 قال: الصواب ما قاله الخطَّابي. نعم، المعدوم،بها الروا�ة، ثمَّ �عد ذلك: 

روه، وهو أنغیر الم�قول العیني: له وجه على معنى   لشيء وتكسب ا :�قال عنى الذي فسَّ

 .الذي ال یوجد تكسبه لنفسك أو تملكه لغیرك، و�لیه أشار صاحب "المطالع"
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 �الم هلكن هل هذا الكالم فیه جدید أو لمجرد إثبات المخالفة البن حجر؟ �عني ما �ظهر فی 

 ن، �عني ممن نقل عنهم العیني.�قو جدید ما قاله أهل العلم السا

ر وال یذ� العیني ینقل عن ابن حجر و�تعقبه، ناك �تاب في المحاكمة بین العیني وابن حجر،ه 

ل: ه، قاا ینقل منه الصفحة والصفحتین وال �شیر إلى اسمه، لكن إذا أراد أن یتعقَّباسمه، أحیانً 

 إذا ،ثم یرد علیه، و�ذا لم یرد التعقب نقل من غیر إشارة وال على طر�ق اإلبهام ،"قال �عضهم"

أراد أن یتعقبه و�رد علیه "قال �عضهم" هو یر�د �ه ابن حجر. ابن حجر دافع عن نفِسه في 

 كتاب اسمه "انتقاض االعتراض".

�قي مواضع ما استطاع ابن حجر أن یدافع عن نفسه فیها، وال شك أن ابن حجر �غیره �خِطئ  

قدها العیني على ابن حجر وُ�صیب، فمحل النقض في مواضع. ولكن �ثیر من المواضع التي ینت

الكالم  -عینيسألة ُلغو�َّة وتعقَّبه الكثیر منها فیه شيء من التَّحاُمل. ابن حجر لما تكلَّم على م

 ّم. وتعقبه العیني في "عمدة القارئ" ثم قال: وهذا �الم من لم �شّم اللغة أدنى ش -البن حجر

وفي  ،الم ابن حجر و�نقل �الم العینيصاحب "المبتكرات" وهو �حاكم العیني وابن حجر، ینقل �

محاكمة بینهما، �تاب اسمه: "مبتكرات الآللئ والدرر في المحاكمة بین العیني وابن حجر"، لما 

ه �الم ابن حجر ودعمه  ،تكلم عن هذه المسألة اللغو�ة وأورد �الم ابن حجر و�الم العیني، ووجَّ

لم�ا، ولم �كتِف �شمها  �كالم أئمة اللغة قال: "بهذا یتبین أن الحافظ ابن حجر إنما أكل اللغة أكالً 

شم�ا". �عني حینما تدخل مثل هذه األمور بین أهل العلم ال شك أنها نقص، �عني صحیح أنه 

 ؛ ألنهد عند القارئ ملكة للنقاش، لكنها مع ذلك �عني مهما قلنا واعتذرنا عنهمُتثري البحث وتولِّ 

 لیسوا �معصومین.فكما �عتري البشر من النقص، 

 .....طالب:

 ال هو ما �قصد �ه الشخص قطًعا.

 .......طالب:

لمعدوم ن اإمعدوم أو معدم، الروا�ة "معدوم" قالوا:  :ال، هم �لهم یتفقون على المعنى سواء قالوا

 ا �الشخص المعدوم؛ ألنه ال �ستطیع أن یتصرف.صیغة مبالغة جعلت الفقیر الذي ال �ملك شیئً 

 ............طالب:
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 نعم؟

 ...........طالب:

 �عطي الشخص الذي عدمه.

 .........طالب:

هذا، فسروه على المال المعدوم، وفسروه على �حتمل أمر�ن، هم فسروا على هذا و هو  ،ال ال

؛ ألنه إذا قیل: اا الذي ال �ستطیع أن یتصرف، والمطلوب االثنین أحیانً المعدوم حكمً الشخص 

�كسب المعدوم، �كسب الرجل المعدوم، أو �كسب الرجل المال المعدوم، وفسروا الرجل المعدوم: 

 الفقیر الذي ال �ستطیع أن یتصرف ووجوده مثل عدمه.

هذا مر بنا مراًرا وهو "مطالع األنوار  طالع"،و�لیه أشار صاحب "المنكمل ما قاله أهل العلم: 

اح األخبار" أصله "مشارق األنوار " للقاضي عیاض، اختصر في "المطالع" وز�د حعلى ص

علیه، وصارت شهرة المختصر أكثر من شهرة األصل، والنقل عنه أكثر عند الشراح، وصاحب 

 رقول على وزن عصفور. قالمطالع هو ابن 

 الكرمانيو طابي لئ والدرر" �عد أن نقل �الم العیني والخآلمن "مبتكرات ال في المحاكمة الثانیة

ي �ل فار وابن حجر، قال: أقول: حاصله أن الروا�ة المعدوم، الروا�ة المعدوم، والحدیث دوَّ 

 والحدیث دوار في �ل�لها المعدوم،  -كتب الحدیث-�عني في جمیع الكتب  كتاب ب "الواو"

ى أنه . �ل �الم العیني في الشرح علشرح الشیخان ابن حجر والعینيوعلیه  ،كتاب �ال"واو"

ب �الم الخطَّاب ،المعدوم، لكن لمَّا نقل �الم ابن حجر وتوجیهه نقل �الم الخطابي  ي أنهوصوَّ

 .المعدم بدون واو

ن. لشیخاا�الواو وعلیه شرح  وأقول: حاصله أن الروا�ة المعدوم، والحدیث دوار في �ل �تاب 

ه، صرف لبن حجر والعیني. مع اتفاقهما على أن المعدوم: عبارة عن الرجل الذي ال تا �عني

 فلو �ان الصواب مع الخطابي �ما قال العیني؛ لشرح على الصواب.

�عني لو وضع بین القوسین: وتكسب المعدم؛ ألن هذا هو الصواب، �یف �شرح على الخطأ ثم  

 �صوب غیر ما شرحه؟! 

ا على مع الخطابي �ما قال لشرح على الصواب إال أنه ال �جد جوا�ً قال: فلو �ان الصواب 

سؤال: �یف �صوب �مجرد الرأي أو مجرد الرأي الضعیف من غیر دلیٍل على الروا�ة الصحیحة 
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 فافهم ذلك. ،المشهورة مع استلزامه لتخطئة نفِسه

 واضح؟

ني أي، �عر الخطابي مجرد – ؟ا على سؤال: فكیف �صوب �مجرد الرأيقال: إال أنه ال �جد جوا�ً  

�یف �صوب مجرد الرأي الضعیف من غیر قال:  -أیده من حیث المعنى ال من حیث الروا�ة

 .فافهم ذلك ،دلیٍل على الروا�ة الصحیحة المشهورة مع استلزامه لتخطئة نفِسه

�یف خطأ نفسه؟ ألن �ل شرحه على أنه المعدوم، ثم في النها�ة لما نقل �الم ابن حجر وأراد  

وقال: الصواب مع الخطابي! طیب شرحك في صفحة أن �خطئ ابن حجر نقل �الم الخطابي 

 فافهم ذلك. ،كاملة عن المعدوم! ثم قال: مع استلزامه لتخطئة نفِسه

التاء، تقول: قر�ت الضیَف، أقر�ه، قًرى، �كسر القاف، "وَتقِري الضیف" قال النووي: �فتح 

: ِقرى، -تضیف �ه الضیف–والقصر، وقراًء �فتح القاف والممد. و�قال للطعام الذي تضیفه �ه 

�الكسر والقصر، وفاعله: قاٍر �قضى فهو قاٍض. �قول ابن سیده: قرى الضیف قرى وقراًء: 

الِقَرى. و�نه لقريٌّ للضیف، واألنثى قِر�ٌَّة، �ذا في  أضافه واستقراني واقتراني وأقراني: طلب مني

 المحكم.

م.  "وتعین على نوائب الحق" �قول ابن حجر: هذه �لمٌة جامعة ألفراد ما تقدم ولما لم یتقدَّ

. �لمة جامعة ألفراد ما تقدم ولما لم یتقدم. وفي روا�ة للمصنف في لم ُیذ�ر �عني: ما ُذكر وما

یونس عن الزْهِري من الز�ادة: "وتصدق الحدیث" وهي من أشرف  في "التفسیر" من طر�ق

تكون الروا�ة الخصال، وفي روا�ة هشام بن عروة عن أبیه في هذه القصة "وتؤدي األمانة" 

وقال النووي: النوائب جمع نائبة: وهي الحادثة التي معنا فیها اختصار لبعض الجمل، 

تكون في الحق والباطل.  -�عني النوائب–ا تكون والنازلة، و�نما قالت: "نوائب الحق"؛ ألنه

وقد  ،�عني ما �عین على نائبة �اطل؛ ألن اإلنسان قد ینو�ه شيء �حتاج إلى ما �عینه على غیره

ا ممدوحة أو ا، وهل اإلعانة على النوائب مطلقً ، فهل �عین مطلقً ا وقد �كون مبطالً �كون محق� 

انصر «مبطل إعانة له على الظلم فهي مذمومة؟ وحدیث: اإلعانة إعانة المحقِّ ممدوحة و�عانة ال

المظلوم واضح أنه ُینَصر، لكن الظالم؟ �كفه عن الظلم فهو نصر له،  »اا أو مظلومً أخاك ظالمً 

فال ُ�عان على ظلمه �أن التي معنا فیها اختصار لبعض الجمل. ُ�ظلم المظلوم ز�ادة على ظلم 
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 الظالم.

 .............طالب:

 إي.

 ..........طالب:

 بلى، ما �عان علیه.

 .............طالب:

ما �عان إال �ما �حقق له ما ینفعه دون ما �ضر، �عني فقیر تعرف أنه مخلِّط، �ستعمل 

المحرمات، یتناول محرَّمات و�شتري �ما �أخذ من الز�اة من المباح ومن المحرَّم، ما �عان هذا 

 فیما ُیباح، وهذا المثال واضح لما نحن فیه.  ا حتى ُ�عرف أنه ال �ستعمله إالمطلقً 

 ألنها تكون النوائب في الحق وفي الباطل. قال لبید: ؛"نوائب الحق" :و�نما قالت

 نوائب من خیر وشر �الهما  فال الخیر ممدود وال الشر الزبُ 

 –ه هللا ال �صیبك مكروه؛ لما جعل: أنكَ -رضي هللا عنها–قال العلماء: معنى �الم خد�جة 

فات ومحاسن الشمائل -سبحانه وتعالى  او�ً وذ�رت ضر  ،فیك من مكارم األخالق وجمیل الصِّ

 .مكارهمن ذلك، وفي هذا أن مكارم األخالق وخصال الخیر سبب لسالمة من مصارع السوء وال

 �هللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 

 

 

 

 

 


