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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

یب أي هذا ینقل عن السیوطي في التدر�ب �قول: إن أكابر التا�عین الفقهاء السبعة ابن المس

سلمة  سعید، والقاسم بن محمد بن أبي �كر، وعروة بن الز�یر، وخارجة بن ز�د بن ثابت، وأبو

، بن عبد الرحمن بن عوف، وعبید هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، وسلیمان بن �سار

بن عبد  المبارك سالم بن عبد هللا بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدلهما أ�ا �كر وجعل ابن

 الرحمن بن الحارث بن هشام. 

لمسیب اوهم سعید بن  ،�قول ابن الصالح: من أكابر التا�عین الفقهاء السبعة من أهل المدینة

 بن والقاسم بن محمد وعروة بن الز�یر وخارجة بن ز�د وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبید هللا

م هعبد هللا بن عتبة وسلیمان بن �سار، رو�نا عن الحافظ أبي عبد هللا أنه قال: هؤالء 

أهل  ان فقهاءالفقهاء السبعة عند األكثر من علماء الحجاز، ورو�نا عن ابن المبارك قال: �

 المدینة الذین �صدرون عن رأیهم سبعة، فذ�ر هؤالء إال أنه لم یذ�ر أ�ا سلمة بن عبد

ي �تا�ه وذ�ر بدله سالم بن عبد هللا بن عمر. قال: ورو�نا عن أبي الزناد تسمیتهم ف ،الرحمن

أن  دالمقصو  .إال أنه ذ�ر أ�ا �كر بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم ،فذ�ر هؤالء ،عنهم

 السا�ع مختلٌف فیه، السا�ع مختلف فیه هل هو أبو �كر بن عبد الرحمن أو أبو سلمة أو سالم بن

 عبد هللا بن عمر؟

ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا� ،الحمد هلل رب العالمین

 أجمعین. أما �عد:

فالجملة جملة: "وهو �حدث" ذ�رنا أنها جملة حالیة أي قال ذلك في حال التحدیث، وعرفنا أنها 

جملة مضارع مسبوقة �الواو والضمیر، هذا هو األصل، لكن إذا لم ُتسبق �الواو �قول أنس بن 

والضمیر فیها  ،�قول، �قول هذه جملة المضارع -صلى هللا علیه وسلم-مالك: سمعت رسول هللا 

والجملة في موضع نصب على الحال، خلت  ،-علیه الصالة والسالم-تكن �عود إلى النبي مس

م، لكن لو اقتر امستترً  اأ�ًضا. حوت ضمیرً من الواو ومن الضمیر  نت ، وال تحتاج إلى ضمیر متقدِّ

مها ُ�سَند إلیه الفعل، وهذا ذ�رناه في الدرس الماضي.  �الواو ال بد أن یؤتى �ضمیٍر یتقدَّ
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 فترة الوحي" فترة الوحي هو احتباسه عن النزول، وقد مّر علیه الكالم ُمفصًال في الحدیث"عن 

 السابق.

شبعت بین أصله بین فأُ  )»بینا أنا أمشي«في حدیثه:  -صلى هللا علیه وسلم-(فقال رسول هللا 

 ؟ماذا، مكفوف عن وهي ظرف زمان مكفوف �األلف ،فتحة النون فصارت ألًفا

 طالب:...
فها معروف أن الذي ُ�َكف عن العمل هو الحرف من: إنَّ وأخواتها �ما، بینما �أنما، تُكفها عن تك

عن العمل، لكن ما الذي تعمله بین؟ تكفها عن اإلضافة، �عني فال �كون الذي �عدها مجروًرا 

رد، �اإلضافة، نسمع ما �قوله أهل العلم: وهي ظرف زماني مكفوف �األلف عن اإلضافة إلى الُمف

والتقدیر �حسب األصل، �عني قبل الكف �ما: بین أوقاٍت. �ذا في القسطالني، وفي شرح 

الكرماني �قول: هي من الظروف الزمانیة الالزمة لإلضافة إلى الجملة االسمیة، والعامل فیه 

فیه؟ ا م أمالجواب إذا �ان مجرًدا من �لمة المفاجأة. بینما أنا أمشي أو بینا أنا أمشي فیه مفاجأة 

 إذ حرف المفاجأة، إذ ماذا �كون؟ 

نا أبینا «: هوهنا �قول الكرماني �قول: فقال في حدیث ،»بینا أنا أمشي إذ سمعتُ «فقال في حدیثه: 

�قول: إذا خلت عن المجاورة المفاجأة، ومن الظروف الزمانیة الالزمة  »أمشي إذ سمعُت صوًتا

معنى اب، إذا �ان مجرًدا من �لمة المفاجأة، و�ال فلإلضافة إلى الجملة االسمیة والعامل فیه الجو 

 �عني العامل فیها ما تضمنه إذ من معنى المفاجأة. وتحتاج إلى ،المفاجأة المتضِمنة هي إ�اها

 جواٍب یتّم �ه المعنى، وقیل: اقتضى جواً�ا؛ ألنه ظرٌف متضمٌن معنى المجازاة، �عني �الشرط،

: ذا، األفصح في جوا�ه أن �كون فیه إذ و�ذا، والذي عندناواألفصح في جوا�ه أن �كون فیه إذ و�

إذ، خالًفا لألصمعي، والمعنى أن في أثناء أوقات المشي، والمعنى في أثناء أوقات المشي 

 فاجأني السماع.  ،فاجأني السماع

وقال ابن الملقن في توضیحه: قوله: بینا قال الجوهري: فعلى ُأشبعت الفتحة فصارت ألًفا و�زاد 

لیها ما، فیقال: بینما، والمعنى واحد، تقول: بینا نحن نرقبه أتانا، و�ان األصمعي �خفض �عد ع

على أن األصل في بینا أنها ُتضاف، وحینئٍذ ال تكفها األلف عن  �خفض �عد بینا بناءً  ،بینا
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اإلضافة عند األصمعي. و�ان االصمعي �خفض �عد بینا إذا صلح في موضعه بین، إذا صلح 

 �عني بناًء على أن األلف مكفوفة. ،وغیره یرفع ما �عد بینا و�ینما على االبتداء ،عه بینفي موض

 ما �ستقیم؟ بین أنا أمشي؟أم بینا ووضعنا مكانها: بین، �ستقیم الكالم  رفعنااآلن لو 

 طالب:...
 بین أنا أمشي، أنت �مكن أن تضعه في الجملة؟

 طالب:...
ووضعنا مكانها  رفعناهاتكون مضافة إلى الجملة؟ �قول: إذا صلح في موضعه بین، �عني إذا 

 ما �ستقیم؟أم بین �ستقیم الكالم 

 طالب:...
إذا �انت هذه األلف هي ألف إشباع فألف اإلشباع ال مانع من حذفها، ال مانع من حذفها  :نقول

وحینئٍذ �صلح في  ،فال مانع من حذفها إذا �انت لمجرد اإلشباع لیس لها معنى إال اإلشباع

أمشي  ،فیكون أنا مبتدأ ،غیر األصمعي یرفع ما �عد بین و�ینما على االبتداءو مكانها بین. 

 .الجملة خبره

من السماء أي من جهة السماء وهي العلو �عني  »صوًتا من السماء«جواب بین،  »إذ سمعتُ « 

ال یراد حقیقة الجرم المعروف �السماء و�نما ُیراد جهة العلو لماذا؟ ألنه سیأتي في �عض 

، فرفعُت »فرفعُت �صري «ل على أنه في جهة العلو، فد »فإذا �ه بین السماء واألرض«الروا�ات: 

 وهي تختص ،هنا للمفاجأةالعیني: �لمة إذا ها لفإذا الملك جبر�ل، قا ،فإذا الملك جبر�ل ،�صري 

�عني  �الجمل االسمیة، وال تحتاج إلى الجواب، وال تقع في االبتداء، ومعناها الحال ال االستقبال،

هل هذا في االستقبال أو في المضي؟ خرجت فإذا  ،من �اب أولى: وال المضي، خرجُت فإذا ز�د

 .فإذا األسد �الباب نحو خرجت ،ز�د، في الحال، ال االستقبال

د واختاره ابن  دوظرٌف أو ظرف مكان عن ،وهي حرف عند األخفش واختاره ابن مالك  الُمبرِّ

ف �عني �مكن في حرٍف واحد أن ُ�ختلاج واختاره الزمخشري. جّ عصفور، وظرف زماٍن عند الزَّ 

مكان، إذا أو ظرف  ،أو ظرف زمان ،في معناه إلى هذا الحد في االختالف؟ حرف عند األخفش

قلنا إنها حرف فمعناها أنها ال �مكن أن تدخل علیها عالمات االسم وال عالمات الفعل، ومعناها 
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د أو ظرف  ال یتبین �مفردها، بل یتبین �ما �عدها وما قبلها، و�ذا قلنا: ظرف مكان �ما �قول الُمبرِّ

سد �الباب، ظرف زمان �ما �قول الزجاج فهي أسماء، ظرف مكان في قولهم: خرجُت فإذا األ

واختاره الزمخشري:  ،مكان. �عني مكانه �الباب، أو مكانه الباب، وظرف زمان عند الزجاج

 خرجُت فإذا األسد في الوقت الذي خرجُت فیه �الباب.

تًما التمس ولو خا«أحیاًنا �كون التردد ببین أمر�ن أو ثالثة لكل واحٍد منها وجه خاتم من حدید، 

 تبعیضیة؟ والخاتم ألیس �جزء من الحدید؟أم انیة ِمن هذه بی »من حدید

 طالب:...
 نعم؟

 طالب:...
 وأحیاًنا �شو�ها في الوقت نفسه أنها �ونها موصولة. ،نعم، وَمن أحیاًنا �شو�ها الشرطیة

 طالب:...
 تكون؟ ماذا

 طالب:...
 ألنه فجائیة؟

 طالب:...
�ه األوسط سعید بن َمسَعدة، و�ما  نعم، قال: وهي حرٌف عند األخفش، واألخفش إذا ُأطلق یراد

د واختاره ابن  د�قولون: األخافش �ضعة عشر، واختاره ابن مالك، وظرف مكان عن الُمبرِّ

اج واختاره الزمخشري. فإن قلَت:   .لَمَلكما الفاء في: فإذا؟ فإذا اعصفور، وظرف زماٍن عند الزَّجَّ

 طالب:...
رسي اء في فإذا؟ قلُت: زائدة، زائدٌة الزمة عند الفاهذا الكالم للعیني �قول: فإن قلَت: ما الف

 وللسببیة المحضة ،والمازني وجماعة، وعاطفة عند أبي الفتح ابن ِجّني، وعاطفة عند أبي الفتح

اج.  الذي ،عند أبي إسحاق  هو الزَّجَّ

�عني �ما مّر ذ�ره في الحدیث السابق حدیث  »الذي جاءني �حراء« »الذي جاءني �حراء«

 تقدم.  والكالم علیه مفصال�  عائشة
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�الرفع �ما في البخاري، وفي مسلم: جالًسا  »جاءني �حراء جالٌس «عندنا في البخاري  »جالٌس «

إذا �النصب، جالًسا �النصب، �قول العیني: إذا ُنِصب أو إذا فهو على الحال، إذا ُنِصب جالًسا ف

ٌس المَلك الذي جاءني �حراء جالًسا هذه تكون حالیة، فماذا �كون خبر المبتدأ؟ فإذا المَلك جال

فماذا  ، المبتدأ �حتاج إلى خبر؛ ألنه الجزء الُمتم الفائدةجملة مبتدأ وخبر، وجالًسا حال، وحینئذٍ 

ر قبل المَلك فع ،�كون خبر المبتدأ وقد قلت إن إذا المفاِجئة تختص �االسمیة ، ًال �عني ما ُتقدِّ

 .تختص �االسمیة

اهدته قلُت: حینئٍذ �كون الخبر محذوًفا ُمقدًرا و�كون التقدیر: فإذا المَلك الذي جاءني �حراء ش 

حال �ونه جالًسا على �رسي أو نحو ذلك. �قول النووي في شرح مسلم: جالًسا �ذا هو في 

وفي  ،»و�ذا المَلك الذي جاءني �حراء واقٌف بین السماء واألرض«األصول، وجاء في روا�ة: 

 ،»فإذا هو على العرش في الهواء«ولمسلم:  ،»على عرش بین السماء واألرض«طر�ٍق آخر: 

وهو تفسیر العرش المذ�ور، جالٌس على �رسي هذه الروا�ة التي  »�رسيٍ  على«وفي روا�ة: 

معنا، قال أهل اللغة: العرُش السر�ر، وفي شرح النووي على القطعة التي شرحها من صحیح 

وفیه لغتان: ضم  ،البخاري من بدء الوحي واإل�مان قال: الُكرسي معروف، الكرسي معروف

لضم أفصح وأشهر، وجمعه: �راسي بتشدید الیاء وتخفیفها، الكاف و�سرها. ُ�رسي، وِ�رسي. وا

حقون یل ،ولذا ُ�مثِّلون بها �اء النسب ،وال ُتخَفف ،ما تحتمل غیر هذا ،جمعه، الكرسي �اؤه مشددة

�اٌء �یا الكرسي ز�دت للنسب؛ ألنها ُمشددة، �اء الكرسي مشددة  :بها �اء النسب في التشدید

خطئ من ُ�خففها، وجمعه �راسّي بتشدید الیاء وتخفیفها لغتان، و�ذلك �اء النسب ُمشددة، و�ُ 

الجمع �جوز تخفیفه وتشدیده، قال ابن الِسكیت في �تاب اإلصالح إصالح إ�ش؟ إصالح 

المنطق، في �تا�ه اإلصالح: �ل ما �ان من هذا النحو مفرده مشدد، جاز في جمعه التشدید 

 جمعها. والتخفیف. �سرّ�ة وعارّ�ة ونظائرهما. سرّ�ة

 طالب:...
 عارّ�ة؟

 طالب: عرا�ا.
 .ر العواري، العرا�ا غیر العواري عرا�ا غی

 طالب:...
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 كیف؟
 طالب:...
 هي؟ ماوالعواري 
 طالب:...

 ال ال.
 طالب:...

 .لفوعٍل وفاعلة عواري فواعل، فواعل
 طالب:...

عرى لفوعٍل وفاعلة. عار�ة �كون جمعه عواري. أما العر�ا فهي النخلة التي ُتوهب أو تُ  نعم. فواعل

أدري  لفالن أو عالن. �قول العیني: قال الماوردي في تفسیره، اآلن نسمع �ثیًرا ابن تیمَیة ابن ما

: تخفیف وهي �اء النسب خطأ، �اء النسب ال ُتخفف، �قول العیني: قال الماوردي في تفسیره من

أصل الكرسي العلم، ومنه قیل لصحیفة �كون فیها علم: َ�رَّاسة، ومنه قیل لصحیفة �كون فیها 

ه، علم: ُ�رَّاسة، وقال الزمخشري: الكرسي ما ُ�جَلس علیه وال �فضل عن معقد القاعد، �عني �قدر 

 حم علمهالكرسي �كون �قدر القاعد. وفي الُعباب: الكرسي من قولهم: �ِرس الرجل �الكسر إذا ازد

 ]٢٥٥قرة:[الب}َوِسَع ُ�ْرِسیُّهُ {على قلبه، اآلن إذا قلنا: الُكرسي العلم، وُ�ذ�ر عن ابن عباس: 

إن هذا فرار من إثبات الكرسي الذي جاءت �ه آ�ة الكرسي؟ �عني هل نقول إن  :ِعلمه، هل نقول

 كرسیه علمه هذا تأو�ل؟

 طالب:...
 ؟ ماذا

 طالب:...
 الُكرسي �العلم نفي القدمین والكرسي موضع القدمین؟�عني هل یلزم من تفسیر 

 طالب: ال.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

ر الكرسي �العلم لیسالكالم  إن هذا فرار من إثبات الكرسي،  :هل نقول ،علیه، ابن عباس فسَّ
و�لزم منه نفي القدمین؟ ال، ما یلزم منه، وسع �رسیه؛ ألنه �صدد الكالم عن مخلوق، لیس 
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عن الخالق، لكن إذا لزم من الكالم لوازم �اطلة صار الكالم �اطًال، فهل یلزم من تأو�ل  الكالم
 الُكرسي �العلم لوازم �اطلة؟

 طالب:...
ر  �عني الكالم ُینَقل عن حبر األمة وترجمان القرآن وممن ُ�قتدى �ه في هذا الباب، فإذا فسَّ

ي قدمین، موضع القدمین، هذه الیاء التي فالكرسي �العلم، وأنه جاء تفسیره �أن الكرسي موضع ال
النسب،  الُكرسي العیني �قول: فإن قلت: ما هذه الیاء فیه �عني الیاء المشددة التي ُتنظَّر بها �اء

ما هذه الیاء؟ �قول العیني: لیست �اء النسب، لیست �اء النسب، و�نما هو موضوع على هذه 
صورة النسب، ولیست بیاء النسب، فإذا ُأر�د الصیغة، موضوع على هذه الصیغة، �عني صورته 

 فإذا أر�د النسبة إلیه ِز�د �اء و�كون بیاءین، تقول: هذا �رسیي أو تحذف الیاء النسبة إلیه
 األصلیة وتضیف �اء النسب؟ فال تختلف صورة المنسوب وغیر المنسوب؟

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
صورته صورة �اء النسب ولیست بیاء النسب، من أصل الكلمة، اآلن  ،هي ُمشددة من األصل

 ،إذا أردت أن تتحدث عن �رسي لشخص غائب أنت تقول: هذا ُ�رسّیه، وسع ُ�رسّیه، الیاء ثابتة
�سمونه الكنا�ة عن الغائب ثابت، فإذا أردَت أن تضیف إلى �اء النسب تنسب  الذيوالضمیر 

 ..الكرسي إلیك قلَت: هذا
 �رسیي. طالب:

نسبة والثانیة �اء النسب، قال: فإذا ُأر�د ال ،ألن الیاء األولى أصلیة ؛هذا األصل أن تضیف �اءً 
، لكن إلیه ُتحذف الیاء منه، و�ؤتى بیاء النسبة فُیقال: �رسي أ�ًضا فافهم. �عني هذا �الم العیني

عن أن هذا  ك تخبرأن �سمعه �ظن الذيأال یوقع مثل هذا التصرف في لبس؟ هذا �رسي، 
 كرسي.
 ..طالب:

 أنت تر�د أن تنسبه لنفسك. ال، إذا قلت: هذا �رسي
 طالب:...

لكن الفرق أنه  ،الجملة تامة، على الصیغتین تامة أنت تخبر عن هذا أنه �رسي فقط أو �رسیك؟
، و�ذا قلنا  كرسي ألي شخص من الناس أو �رسي خاص �ك؟ الجملة �جزئیها �املة: هذا �رسيٌّ

شكال �حذف الیاء األصلیة و�بدالها بیاء النسب ماذا تكون حر�تها؟ إذا قلنا: هذا �رسيٌّ انتهى اال
ا إخوان هذ�ا ء النسب؟ �ا ل إذا حذفت الیاء األصلیة وأثبتلغیرك، فماذا تقو أم ال ُیدرى هو لك 
 الكالم له نظائر.
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 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ال ال بد من أن تعر�ه، الكلمة معر�ة.

 طالب:...
 هذا إ�ش؟ تنصب إ�ش؟

 طالب:...
�ؤتى إخوان، وال نضیع الوقت على هذه. قال: فإذا ُأر�د النسبة إلیه تحذف الیاء منه، و تأملوا �ا 

 ا فافهم. اآلن ما الذي �فرق بین �رسیك و�رسي غیرك إذا أخبرتبیاء النسبة فیقال: �رسّي أ�ًض 
 ؟هذا �رسي :عن �رسي موجود فقلت

 طالب:...
ال فرق بینهما، وحینئٍذ ُیوقع في لبس، فال ُ�عرف أنت تخبر عن ماهیته أو ُتخِبر عن نسبته 

�اءین  هشك أن أر�عة أمثال؛ ألن فی هو�ضافته إلیك، وما الذي �منع من �اءین؟ هو ما فی

، وفیه أ�ًضا توالي أمثال ،أر�عة، وهذا فیه ِثقل و�ل حرف مشدد �حرفین تكون أمثاًال  ،مشددتین

سي هل هو مضاف لشخٍص ُمعّین وهم �كرهونه، لكنه ال مفّر منه، من أجل التفر�ق بین هذا الكر 

 .شاع أو ال ُیدرى لمنأو م

 ،بین السماء واألرض، قال: ظرف ولكنه في محل الجر: �رسيّ  ،ظرف »بین السماء واألرض« 

سمعت «ولكنه في محل الجر؛ ألنه صفٌة لكرسي، وهذا یدل على أن المراد �السماء جهة العلو. 

ْم َمْن َأَأِمنتُ {�عني جهة العلو ولیس المراد بها الجرم المعروف، �عني إذا قلنا:  »صوًتا من السماء

َماءِ  َماءِ  َأَأِمنُتْم َمْن ِفي{ ]١٦[الملك:}ِفي السَّ  السماء؟ما المراد � ]١٦[الملك:}السَّ

 طالب: العلو.
 نعم، العلو. العلو. والعلو یتناول القر�ب والبعید، یتناول القر�ب والبعید.

 طالب:...
 معروف هذا إذا أردنا الجرم ذ�رنا هذا. 

قالوا: هو �ضم الراء و�سر العین المهملة ُرِعبُت �معنى فزعُت، وقال ابن حجر:  »فُرعبُت منه«
ولألصلي �فتح الراء وضم العین أي فزعُت، دّل على �قیٍة  ،ولألصیلي �فتح الراء وضم العین

�قیت معه من الفزع األول، ثم زالت �التدر�ج، فلما حصل ما حصل من النزول األول من الخوف 
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إلى أهله قّص علیهم ما رأى، وطمأنوه �ما ذ�روه، و�ذلك حصل له شيء من الشدید، وذهب 
و�قیت منه �قیة، ولذا قال: فُرعبُت. وقال  ،الطمأنینة بلقاء ورقة بن نوفل، زال عنه هذا �التدر�ج

 العیني �عد أن ذ�ر الضبطین رُعبت وُرِعبُت: وهما صحیحان حكاهما الجوهري وغیره.
 طالب:...

 .وف النزول الثانيعندنا اآلن نش
 طالب:...

 ما هو �النزول األول في حدیث عائشة، النزول الثاني في حدیث جابر.
 طالب:...

�عني الضبطین، حكاهما الجوهري وغیره، قال �عقوب:  ،حصل له رعب. و�الهما صحیحان
تقدم، ابن  هو صاحب اإلصالح الذي ،ُرِعَب وَرُعَب، �عقوب من هو؟ هو صاحب اإلصالح

واقتصر النووي في شرحه على األول في شرحه على قطعة  ،ت، قال �عقوب: ُرِعَب وَرُعبَ كیالس
 وقال �عضهم من �قصد؟ ،من صحیح البخاري على األول: ُرِعبُت، �قول العیني: وقال �عضهم

 طالب:...
ة حتى نعرف أنه یلیق �شیخ اإلسالم؛ ألن أحیاًنا حتى في األسماء المشتر� اما �عد سمعنا �المً 

 یلیق؟ الكالم هذا یلیق �فالن أو ال ء بنوعیة الكالم الذي �قوله؛ ألنُ�میَّز المهمل من هذه األسما
الم في ومن هنا ُ�میِّز المهمل، �ثیًرا ما �أتي أهل العلم في الشروح: قال اللیث، �عني إن �ان الك

و�ن �ان في الحدیث والروا�ة فهو شخص، و�ن �ان في األحكام فهو شخص،  ،اللغة فهو شخص
قراءة  �أتینا �الم في اللغة اختاره أبو حاتم،ومثله أبو حاتم؛ �عني  ،ومثله نحن قلنا اللیث �ختلف

؛ ألن أبو حاتم الرازي أو أبو حاتم ابن حبان، ال ال ما یلیق هذا :اختارها أبو حاتم، ثم �قول أحد
السیاق یوضح المراد، وعلى �ل حال �قول: قال �عضهم أكثر أو �ل ما �عني االستقراء الحافظ 

 هفی به، إذا تعقَّبه فمجزوم �أنه یر�د ابن حجر، وهنا ماالعیني �قصد ابن حجر ال سیما إذا تعقَّ 
 .تعقب

وقال �عضهم: الروا�ة �ضم العین واللغة �فتحها، الروا�ة �ضم العین واللغة �فتحها  نسمع ما �قول 
باُقسي، والرعب الخوف، قالوا: رعبته فهو مرعوب إذا أفزعَته، وال �قال: أرعبته، تقول:  حكاه السَّ

فه، هذا إذا عدیته، فإن ضممت العین قلت: َرُعبُت  َرَعب الرجلَ  على وزن فَعَل �ضرَب �معنى خوَّ
منه، و�ن بنیته على ما لم �سم فاعله ضممت الراء فقلت: ُرِعبُت منه، وفي البخاري في التفسیر 
ومسلم هنا �عني في الموضع بدء الوحي من صحیح مسلم على ما تقدَّمت ترجمة النووي وغیره: 

�ضم الجیم و�سر الهمزة وسكون  »فُجئْثتُ «حي، وفي البخاري في التفسیر ومسلم هنا: بدء الو 
الثاء المثلثة من ُجئَث الرجل إذا فزع أو َجئث الرجل إذا فزع فهو مجؤوث أي مذعور فهو 
مجؤوث أي معذور، ومادته جیم ثم همزة ثم ثاء مثلثة، قال القاضي: �ذا هو للكافة في 
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ِثْثُت بثاءیت، فُجِثْثُت �ضم الجیم و�سر الثاء المثلثة األولى وسكون الثانیة، الصحیحین وُروي: فجُ 
حتى هو�ت إلى «وهو �معنى األول، ومادته جیم ثم ثاءان مثلثتان. وفي �عض الروا�ات: 

وهو �فتح الواو: هَو�ت  ،أي سقطُت، أخرجها مسلم »حتى هو�ت إلى األرض« ،»األرض
 وهو من شواهد الشروح على األلفیة: ،حببت، �عني �قول الشاعروَهِو�ت، َهو�ت سقطت، هِو�ت أ

ــــــــر جناحــــــــه  أســــــــرب القطــــــــا هــــــــل مــــــــن �عی
 
 

ـــــــــــر  ـــــــــــى مـــــــــــن قـــــــــــد هِو�ـــــــــــُت أطی ـــــــــــي إل  لعل
 
 

عضها: سقط �عني، وفي � ]١[النجم:{َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى} ...هِو�ت �عني أحببت، وَهو�ت �عني

فأخذتني رجفة وهي �ثرة االضطراب، فأخذتني رجفة وهي �ثرة االضطراب فرجعت إلى أهلي، 

والفاء فیه وفي الذي قبله تصلح للسببیة،  ،فرجعت إلى أهلي �سبب الرعب �ما في القسطالني

في  ،في تجارتهوهو  ،أو �حزنه �ثیًرا ،اإلنسان إذا حصل له أمر غر�ب �عني إما �ُسره �ثیًرا

إذا  ،�قفل الد�ان و�مشي؟ واضح، �ل الناس على هذاأم �ستمر یبیع و�شتري  ،في حانوته ،محله

ا هذا ال شك أنه لن ا أو �سوؤه جد� غیر في حیاتهم إما خبر سارٌّ جد� حصل لهم شيء �عني �

 ،ه �تاب �شرح�ستمر في عمله، إذا �ان �كتب �طبق القلم و�قوم، أحیاًنا �حصل لبعض الناس بید

 هللا أعلم.  ،اا أو سيء جد� الكتاب و�مشي، جاءه خبر ساٌر جد� ثم �عد ذلك �طبق 

 كذا في القسطالني والفاء فیه وفي الذي قبله فُرِعبُت فرجعُت، »فرجعت إلى أهلي �سبب الرعب«
ه والفاء فیه وفي الذي قبله تصلح للسببیة؛ ألن رؤ�ة المَلك على هذه الحالة سبٌب لرعبه، ورعب

 فقلٌت زملوني، عند�م �م مرة؟ »فقلت: زملوني«سبٌب لرجوعه، ورعبه سبٌب لرجوعه قاله العیني. 
 طالب:...

�عني مرة  ،كذا في روا�ة األصیلي و�ر�مة »فقلُت: زملوني«نعم روا�ات الصحیح اختلفت، 

فقلت: «وفي روا�ة یونس في التفسیر:  ،، مرتین»زملوني زملوني«واحدة، وفي أكثر األصول: 

وأنها �لها �معنًى واحد، وما  ،والمعنى واحد، وقد سبق ذ�ر التزمل والتدثر والتلّفف ،»دّثروني

ثُِّر}بنزول:  یتعلق ُل}، ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ  ؛سبق ذ�ره �التفصیل ]١[المزمل:{َ�ا َأیَُّها اْلُمزَّمِّ

ثُِّر}فأنزل هللا تعالى:  ،»زملوني«ألنه قد �قول قائل: فقلت:  أال �مكن أن  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

ُل}{َ�ا َأیَُّها ُ�قال المناسب فأنزل هللا  ثُِّر}وروا�ة  ،]١[المزمل:اْلُمزَّمِّ یناسبها  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

م الكالم فیه، فأنزل هللا تعالى:  ثِّرُ دثروني؟ هذا تقدَّ قم  ]٢: ١[المدثرُقْم َفَأنِذْر}. {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

ر من العذاب من لم یؤمن �ك، حذِّر من العذاب من لم یؤمن �ك، لماذا لم �قل  فأنذر؛ أي حذِّ
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 ،البشارة لمن آمن �ه واتبعهوظیفته  -علیه الصالة والسالم–أ�ًضا مع النذارة البشارة؟ ألن النبي 

 .والنذارة لمن خالفه

 طالب:...
وأصل  ،للصحیح للشیخ ز�ر�ا األنصاري ا ري أو تحفة الباري شرح مختصر جد� في منحة البا

الكالم للعیني، �عني هذه المختصرات ال سیما مثل هذا األنصاري والقسطالني �عني یندر أن 
خالصة للكتابین لما  ،إن القسطالني مختصر للكتابین :�خرجا عن العیني وابن حجر، بل لو قیل

أنه �صب اهتمامه لضبط ألفاظ �ُعد. وهذا سر العنا�ة �ه من ِقبل أهل العلم، إضافة إلى 
 .الصحیح، �عني ال یوجد له نظیر في ضبط ألفاظ الصحیح القسطالني

المقصود منحة الباري أو تحفة الباري ُطبعت قد�ًما منذ أكثر من مئة سنة على هامش  
األصل القسطالني  ،�عني مجموعة في اثني عشر مجلًدا ،القسطالني مع شرح النووي على مسلم

تحفة الباري وشرح النووي على مسلم، وهذه الطبعة من أندر الطبعات في اثني عشر في هامشة 
مجلًدا، واإلفادة من تحفة الباري على هامش إرشاد الساري و�شار�ه في الهامش النووي على 

�عني فیها صعو�ة لكثیر من المتعلمین. ما �صبرون على قراءة هذه الحواشي المختلطة  ،مسلم
ألنه مختصر  ؛�غیرها، لكنه ُأفِرد اآلن �َصفٍّ جمیل وحرف جمیل، �عني لیس ألحد عذر أن �قرأه 

 ا ممكن أن ینهیه طالب العلم في شهر أو شهر�ن، على حسب فراغه وشغله.جد� 
ر؛ ألن التبشیر إنما �كون لمن دخل في اإلسالم، ولم �كن إذ ذاك من �قول: اقتصر على اإلنذا

 .دخل فیه، �عني ال یوجد من دخل في اإلسالم إذ ذاك
 طالب:...

ال، هو �قول على �المهم عدم، وهذا موجود عند العیني أ�ًضا، اقتصر على اإلنذار؛ ألن 

دخل فیه، وماذا عن خد�جة؟ أو ولم �كن إذ ذاك من  ،التبشیر إنما �كون لمن دخل في اإلسالم

 -ددوالتبلیغ إنما حصل �المدثر �ما سبق نقله عن اإلمام الُمج ،نه قبل أن یؤمر �التبلیغإنقول: 

وفل �قول: نبيء �اقرأ وأرسل �المدثر، وهذا الكالم هو سبب الخالف في عدِّ ورقة بن ن -رحمه هللا

علیه  -لتبلیغ هل �كون اتباًعا للنبي�ا من الصحا�ة أو عدم ذ�ره فیهم، ما حصل قبل األمر

{ُقْم فیعد من أمته ومن صحابته؟ �عني من مات في هذه الفترة قبل  -الصالة والسالم

كم العدم، وما في ح ]٢[المدثر:{ُقْم َفَأنِذْر}ولذلك معتبر أن الذین دخلوا قبل ، ]٢[المدثر:َفَأنِذْر}

فال  ]٢[المدثر:{ُقْم َفَأنِذْر}اعتبروهم، مثل ورقة ومثل خد�جة في هذا الوقت، لكن خد�جة أدر�ت 

 .خالف في صحبتها، �خالف ورقة
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ذ إمثل ما قلنا اآلن اقتصر على اإلنذار؛ ألن التبشیر إنما �كون لمن دخل في اإلسالم ولم �كن  

م أن أّول ما نزل من القرآذاك من دخل فیه، �عني على قول و  ن هو قوٌل قال �ه جابر وغیره تقدَّ

ثُِّر} ّول ما نزل من القرآن ن أإأحد، و�ذا قلنا  هالكالم على حقیقته، ما فی ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

 وهذا قول جماهیر أهل العلم وهو ،وصّدق �ه من صّدق قبل األمر �التبلیغ ]١[العلق:{اْقَرْأ}

ن من دخل في اإلسالم قبل األمر �التبلیغ مختلٌف إالصحیح الذي ال �حتمل األمر خالفه، قلنا 

 .في اإلسالم فیه، ولذلك �عضهم ال �عده دخوًال 

ثُِّر}�قول الكرماني في شرحه: قوله:   ف مزمل والمتلفلفظ المدثر وال ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

ا، �معنى واحد، والجمهور أن معناه المدثر بثیا�ه، وعن عكرمة أن معناه المدثر �النبوة وأعبائه

أي عظمه  ]٣المدثر:[{َوَر�ََّك َفَكبِّْر}معناه قم حذِّر العذاب من لم یؤمن،  ]٢[المدثر:{ُقْم َفَأنِذْر}

ْر}ونزهه عما ال یلیق �ه،   ؛قیل قّصرهاو فطهر قیل من النجاسة، ثیا�ك  ]٤[المدثر:{َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ

رها المراد �الثیاب النفس أي طه :ألن من الزم تطو�لها إصابتها �النجاسة والقذارة وغیرها، وقیل

 .أي اجتنب النقائص ،من �ل نقص

والرجز هو �كسر الراء في قراءة األكثر�ن، وروي عن عاصم �ضمها، وُفّسر في الحدیث  

الرجز ي على ما سیأتي في التفسیر عند المؤلف فّسره الراوي �األوثان، و �األوثان �عني فّسره الراو 

رك، لشالمراد في اآل�ة ا :ألنها سبب للعذاب. وقیل ؛عبادة األوثان رجًزا تفي اللغة العذاب، وُسمی

وهو متقدم  ،الظلم، هذا في شرح الكرماني ونحوه للنووي في شرح القطعة :وقیل ،الذنب :وقیل

 علیه.

وسطر�ن وثالثة، ثم إذا رجعنا إلى  ایاًنا نجد العیني ینقل �حروفه من الكرماني سطرً �عني أح
ى إال أن العیني �ضیف عل ،الكرماني وجدناه نقله من النووي �حروفه، تشا�ه بین هذه الكتب �بیر

 والكرماني �ضیف على ما یذ�ره النووي الشيء الكثیر. نعم. ،ما ذ�ره الكرماني الشيء الكثیر
 طالب:...

 الثیاب.
 طالب:...

 هو ظاهرها المال�س.
 طالب:...

 .هذا هو المقصود منها
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 طالب:...
، لباس التقوى، لباس وي، الثیاب ما ُیلبس وهي المال�سهو �طلق اللبس على الحسي والمعن

 تداخل بین المحسوسات والمعاني. هالتقوى، �عني فی
 طالب:...

 رفیة �عني أحیاًنا ال تكون هي المقصودة، �ثیر ممن ضلّ هي اللباس الثیاب هي اللباس؛ ألن الح

األصل هو  ،فّسر الكلمات �حرفیتها، وال �جوز العدول عن الظاهر إال بدلیل، هذا األصل

ْوَم یَ َوَنْحُشُرُه {ضالل،  ،ضالل مع داللة الدلیل على غیره لكن أحیاًنا اعتماد الظاهر ،الظاهر

 اشر �صیرً ثم ُحشر أعمى، ماذا عن األعمى في الدنیا و�ح اكان �صیرً  ]١٢٤[طه:اْلِقَیاَمِة َأْعَمى}

لى عالثیاب واللباس �ما ُتطلق أ�ًضا في اآلخرة؟ هل المراد العمى والبصر الِحسّي؟ لیس المراد، 

ع م، ]٢٦عراف:[األ}َباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْیرٌ َولِ  {األمور المحسوسة تطلق على األمور المعنو�ة 

�عة ، وحّرفوا الشر وا العبادات الظاهرة �أمور �اطنةودخل من هذا المقصد الباطنیة، ففسر أنه ولج 

 بهذا االسم، و�قابلهم أهل الجمود على الظاهر، �قابلهم أهل الجمود على الظاهر.

 طالب:...
 فیه؟ ماذا

 طالب:...
ما  رَّاح �قولون: روحي في تصرفه، هذاوح �ثیًرا: والذي نفسي بیده، الشأحیاًنا أو نقرأ في الشر 

لكن هل هو  ،، المعنى صحیح-جل وعال-أحد �خالف فیه أن أرواح الناس �لها في تصرف هللا 
 بهذا النص أو �غیره من النصوص؟ -جل وعال-المراد من قوله: والذي نفسي بیده إثبات الید هلل 

؟ لكن یبقى أن من -جل وعال-ید هلل �عني والذي نفسي بیده هل القسم هذا ِسیق إلثبات صفة ال
على ما یلیق �جالله وعظمته  -جل وعال-فّسرها ُینظر في منهجه، إن �ان ممن ُیثبت الید هلل 

عنه عدم  نه قال هذا الكالم فراًرا من إثبات الید، والذي ُعرفإُقبل منه هذا الالزم؛ ألننا ال نقول 
 اإلثبات قلنا: �فّر من إثبات الید.

 طالب:...
 فیها؟ ماذانعم 

 طالب:...
لى ، أنه یدّلك على الكتاب، فإذا اطلعت ع-جل وعال-ما ُ�صرِّح ألنه لو صرَّح والعلم عند هللا 

لوا ، لذلك تجد الناس أصحاب المؤلفات إذا ما نقاثم عشرً  االكتاب رأیت أنه قرأ ورقتین ثم ثالثً 
 سمه.یرجع إلى هذا الكتاب لیعرف حقیقة األمر ما ُ�صرِّح �ا أن لقارئ ل یر�دون عن �تاب ما  اكثیرً 
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 طالب:...
 .ال ما هو
 طالب:...

فیه تدلیس ولو �ان في غیره هؤالء الذین ُعرفوا �العلم والعمل لكان لنا معهم شأن، مّر في 
المحاكمات أشیاء �عني ما ُتقبل من شخص عادي، ولذلك لّما ساءت األحوال وُدخلت النّیات 

ما ُ�قبل أي �حث إال موثق �الجزء والصفحة، �عني من شرط قبول البحوث أن تكون النقول  اآلن
، موثقة، والبحث غیر الموثق إذا اكُتشف ما �قال �هللا هذه طر�قة السلف ینقلون وال �شیرون ال

 هذا سارق، �هللا المستعان. :نقول
ي ، من قولهم: حمیت النار والشمس أفحمَي الوحي �فتح الحاء و�سر المیم معناه �ُثر نزوله وزاد

 .�هللا أعلم. �ذا في شرح النووي  ،كُثرت حرارتهما
ان هما �معنى واحد وسیأتي �الم للعیني في انتقاد قول من قال: هما �معنًى واحد، و�ن � وتتا�ع 

كِّد هما أو أُ َأكد أحدهما �معنى واحد ف أكثر الُشرَّاح أو ُجلُّ الُشرَّاح قال إنهما �معنى واحد، وتتا�ع
وفیه مطا�قة لتعبیره عن تأخره  ،أحدهما �اآلخر، وفي فتح الباري: فحمي الوحي أي جاء �ثیًرا

الوحي  لكن لو قال: برد ،�عني فیه شيء من الحرارة ،إلى انقطاع ُ�لي تهِ إذ لم ین �الفتور �الفتور.
طاع �الفتور إذ لم ینتهي إلى انقكان التعبیر أنه انقطع. �قول: وفیه مطا�قة لتعبیره عن تأخره ل

ُكلّي فُیوصف �الضد وهو البرد وتتا�ع تأكید معنوي. تأكید معنوي. و�حتمل أن یراد �حمي قوي 
وتتا�ع تكاثر، وقد وقع في روا�ة الكشمیهني وأبي الوقت: وتواتر. والتواتر مجيء الشيء یتلو 

 �عضه �عًضا من غیر تخلل.
الحاء و�سر المیم معناه �ُثر نزوله من قولنا: حمیت النار  في شرح العیني قوله: فحمي �فتح

والشمس أي ال �ثرت حرارتهما ومن قولهم: حمي الوطیس والوطیس الّتنور استعیر للحرب قوله: 
م وتتا�ع تفاعل من التتا�ع، قال الُشرَّاح �لهم: ومعناهما واحد فُأكد أحدهما �اآلخر هذا �ال

راد حًدا، فإن معنى حمي النهار اشتد حّره، ومعنى تتا�ع تواتر، وأالعیني. قلُت: لیس معناهما وا
�حمي الوحي اشتداده وهجومه و�قوله تتا�ع تواتره وعدم انقطاعه، و�نما لم �كتفي �حمي وحده؛ 

 م فإنه منألنه ال �ستلزم االستمرار والدوام والتتا�ع والتواتر، فلذلك زاد قوله: وتتا�ع فافهم. فافه
م إذا لیس �قلیل، العالِ  اانیة واألفكار الرحمانیة. �عني أحیاًنا بل هذا موجود وجودً األسرار الر�

 .وصل إلى فائدة لم ُ�سَبق إلیها تجده �شید بها
و�ّینها وجّالها �ما لم �سَبق إلیه قال: فاظفر بهذا الكالم مسألة �حث  :�ثیًرا ما �قول ابن القیم 

صنٍف آخر البتة. وهذا �حتمل أمر�ن: األول: ولیس وعضد علیه �النواجذ علك أال تجده في م
مراد عند هؤالء، من �اب إحسان الظن بهم أنهم �عجبون �كالمهم و�فتخرون �ه، وهذا ال ُ�َظن 
�مثل هؤالء، األمر الثاني وهو المظنون: أنهم �غرون بهذا الكالم طالب العلم، �غرونه �ه لیحرص 
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�مكن أن �قول: بدل ما نحرص علیه ابن القیم ونردده علیه، و�ال لو مّر من غیر هذا الكالم 
لكن إذا سمع هذا الكالم من ابن القیم أعاد النظر فیه، عّلك أال تجده  ،ونفهمه نلجأ لكتب أخرى 
 األخبار؟ مافي مصنف آخر البتة. 

 طالب:...
د قد تتوار ا الكالم، لكن مبحوثة في �تاب آخر و�قول هذالمسألة أنه �عرف أن هذه  عهذا الكالم م

ر �عض المسائل بتحر األفكار �ر ، قد تتوارد األفكار ثم تجده في مكان آخر، ولذلك ابن حجر ُ�حرِّ
دقیق لم �سبق إلیه على حد زعمه ثم �قول �عد مدة: وقفُت على �الم لفالن هذا ُمحصله أو هذا 

 فاألفكار تتوارد، األفهام تتوارد.  ا،ُمفاده، �كون مسبوقً 
 �قول–اح �لهم ومعناهما واحد فُأكد أحدهما �اآلخر، قلت: لیس معناهما واحًدا رَّ قال: قال الش

ومعنى تتا�ع تواتر، وأراد �حمَي الوحي اشتداده  ،، فإن معنى حمي النهار اشتد حره-العیني
و�نما لم �كتف �حمَي وحده؛ ألنه ال �ستلزم  ،تتا�ع تواتره وعدم انقطاعه :وهجومه و�قوله
فكار فلذلك زاد قوله: وتتا�ع، فافهم فإنه من األسرار الر�انیة واأل ،م والتواتراالستمرار والدوا

 الرحمانیة. 
یَهني: وتواتر، موضع وتتا�ع، والتواتر مجيء الشيء یتلو �عضه و�ؤ�د ما ذ�رنا روا�ة الكشم

، ا�عًضا، والتواتر مجيء الشيء یتلو �عضه �عًضا من غیر خلل. �عني إذا جاء الشيء متتا�عً 
ا، �عني ما جاء دفعة واحدة، ُ�قال: تتاُ�ع. تقول: تواترت اإلبل والطیور �عني تتا�عت في مجیئه
الم �عني ما جاءت دفعة واحدة، قال: ولقد أ�عد من قال: وتتا�ع تأكید معنوي، هذا مّر علینا في �

قال: ومن ابن حجر في �الم ابن حجر مّر علینا �قول: وتتا�ع تأكیٌد معنوي في �الم ابن حجر، 
عاد أ�عد من قال وتتا�ع تو�ید معنوي؛ ألن التأكید المعنوي له ألفاٌظ مخصوصة، التأكید اللفظي �ُ 

اللفظ نفسه، والتو�ید المعنوي: �ل وأجمع وأكتع وأ�صع ألفاظ مخصوصة، قال: ألن التأكید 
لس المعنوي له ألفاظ مخصوصة �ما ُعرف في موضعه. لكن ألیس من التو�ید المعنوي: اج

 .اقعد؟ نعم، تأكید معنوي هذا لیس بتأكید لفظي
 طالب:...

ألن التأكید المعنوي له ألفاظ مخصوصة �ما عرف في موضعه، فإن قال: ما أردُت �ه التأكید 
االصطالحي، فإن قال: ما أردت �ه التأكید االصطالحي �قال له: هذا إنما �كون بین لفظین 

على قول  ،ا على قول من ینفي الترادف في اللغةقارب جد� ، لكن إذا �ان المعنى متمعناهما واحد
 ،ال یوجد مترادف معنوي، وعلى قول من یثبته ترادف من �ل وجه ،من ینفي الترادف في اللغة

الف كلمة مساو�ة لكلمة أخرى من �ل وجه �قول: ترادف معنوي، أو تو�ید معنوي. لكن االخت
�قولون: القسم والنوع والضرب والصنف ألفاظ متقار�ة، ، مثل ما الیسیر في الكلمة اجلس واقعد

فهل یؤ�د �عضها ببعض من �اب التو�ید المعنوي؟ أو نقول: لما بینها من فروق لغو�ة ذ�رها أبو 
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، و�ن �انت اذ�ر بین القسم والصنف والنوع والضرب ذ�ر فروقً  ،هالل العسكري في �تا�ه الفروق 
هذه الفروق؟ فنقول تو�ید معنوي مثل حمي وتتا�ع، أو  لكنها موجودة، هل �غتفر مثل ،دقیقة

 ا؟ یؤَ�د �عضها ببعض تو�یًدا معنو��  نقول: إن هذه الفروق مؤثرة فتكون المعاني مختلفة فال
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

، ا، وما یز�ده أحدهما على اآلخر �كون تأسیسً ا�عني ما �شتر�ان فیه من المعنى �كون تو�یدً 
. فإن قال: ما أردُت �ه التأكید االصطالحي �قال له: هذا إنما �كون بین لفظین ا�كون تأسیسً 

وع والرج ،معناهما واحد، وقد بّینا المغایرة بین حمَي وتتا�ع، والرجوع إلى الحق من جملة الدین
 .�هللا أعلم ،إلى الحق من جملة الدین

 آله وأصحا�ه أجمعین.وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  
 
 

 


