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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 هل یوجد اختصار لتفسیر القرطبي؟ل فیقول: هذا �سأ
في األصل  هنا ال أرتاح لهذه المختصرات؛ ألنأ نعم، یوجد له مختصر في خمسة مجلدات، لكن

ر، وقد �كون في �ثیر مما تر�ه أجود مما أثبته، قبل هذا أضعاف أضعاف ما أثبته المختِص 
جلد �بیر، هذا شخص لیس من المختصر ظهر في مجلٍد �بیر مختارات من تفسیر القرطبي، م

تكلیف  د، أوأهل العلم، إنما هو من األد�اء، وما صنع شیًئا، حتَّى ما �لَّف نفسه وال �تا�ة ما یر�
ر تصو�ر أوراق، وصفَّها، تصو�ر �عني على الحرف األول، وُجلَِّدت، ف قیل: أحد �الكتا�ة، صوَّ

ت من یبقى المختصر الذي أشرت إلیه، نسیلبتَّة، أمختارات من تفسیر القرطبي، هذا ال قیمة له 
 مجلدات، مع أني ال أرتاح إلى هذه المختصرات. ةقام �ه، خمس

 مثل ُ�حتاج إلیه نعم هناك من ُ�ضِفي على المختصر، �علِمه، و�راعِته، ما �جعل المختصر أصًال 
مع وجود حتاج إلیه حمد شاكر، هذا �ُ بن �ثیر للشیخ أاالتفسیر" للحافظ  األصل، مثل "عمدة

 األصل، لكن ما عدا ذلك من المختصرات الحرفیَّة، أو التي �حصل فیها شيء من التصرُّف من
ن أأنا أتمنَّى  ،مثل هؤالء لیسوا على مستوى الشیخ أحمد شاكرقبل �عض المختصر�ن الذین هم 

ته، ثباعلى ما یر�د إ اقوم طالب العلم �االختصار لنفسه، و�قرأ تفسیر القرطبي، و�ضع أقواسً �
ن أا، أما �األلوان التي ُ�قرأ ما تحتهإلى مختصره و�ترك الباقي أو العكس، أو �ظلل ما یر�د نقله 

ن ممتباینة في األهم والمهم والذي أقل غیره، فالناس لهم نظرات متفاوتة �عتمد على اختصار 
لكن  هم المهمات،ذلك، والذي ال أهمیة له، فقد ُینظر إلیه من زاو�ة، أو من وجهة نظر أن هذا أ 

 .ینظر إلیه غیره أنه أقل، وأن ما ُتِرك أهم منه

القلم، و�قرأ في تفسیر  �مسك أن من هو في مستواكم �ستطیع لذلك أقول: طالب العلم ال سیما 
َلة، �مشي علیه ا و الطبري أو القرطبي أ بن �ثیر أو فتح الباري أو غیره من الكتب المطوَّ

بن �ثیر، هذه الما اختصر تفسیر  -رحمة هللا علیه–خ أحمد شاكر �األقالم، �األقواس، والشی
طر�قته في العرضة األولى، مشى على التفسیر في طبعة االستقامة، وقوَّس على ما یر�د إثباته، 

وزاد، وحذف  -رحمه هللا–ثم عاد إلیه فصاغ ما اختاره من الكتاب �أسلوِ�ه وأضفى علیه �علِمه 
حتاج إلیه طالب العلم، و�لغ في ذلك إلى قدِر الثُّلث، ظلَّ األمر إلى سورة ، لكنَّه زاد ما �اكثیرً 

"األنفال" في طبعة "دار المعارف" �مصر، مدة طو�لة، ثمَّ خرج إلینا مختصر �امل في ثالثة 
س  فیه أو مجلَّدات، المجلد األول �شتمل على ما حرره الشیخ بنفسه، والثاني والثالث: فیهما ما قوَّ
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یخ علیه ال �عني: ما صاغه الشیخ مثل الثلث األول، ال، أثبتوا ما أثبته الشیخ بین  -فقط–شَّ
ة إذا نسبناه  �ثیر من النَّاس هو مختصر، وماشٍ  األقواس، هو ُمختصر على طر�قة على الجادَّ

ال یلیق �الشیخ، یبقى أن الذي اعتنى �ه فإلى المختصرات الموجودة، لكن إذا نسبناه إلى الشیخ 
 .هو الثلث األول، والثلثان تكملة خالشی

 طالب:....
الشیخ، لكن ما فعل �ه ما یلیق �الشیخ من إعادة الصیاغة، و�ضافة هو اختصار الشیخ واختیار 

ل.ما �ُ   حتاج إلیه مثل ما فعل �الثلث األوَّ
 طالب:....

 نعم.
 طالب:....

ا االختصار �حتاج إلى إعادة یانً بن �ثیر، لكن إذا احتیج إلى... أحاال، �ثیر منه �أسلوب الحافظ 
و�حتاج إلى جمل تر�ط بین هذه الجمل؛ ألن هذه الجمل �حتاج إلى إعادة صیاغة، صیاغة، 

یر�ط هذه الجمل، من �قوم بهذا إال  جمل محذوفة، فنحتاج إلى ما أثنائها المثبتة �انت متناثرة في
، وفي ثنا�ا هذا المقطع �امًال  اإنسان إلى مقطع، �حذف مقطعً �أتي  أن إنسان على مستوى، أما

 لیس؟ هذا ذا وفي ثنا�اه ما ال �حتاج إلیه، هذا اختصار �امًال  اما ُ�حتاج إلیه، و�ثبت مقطعً 
 �اختصار.
 طالب:....

 ؟نعم
 طالب:..
المصباح "ال لجهة من الجهات، جید لكن ما هو مثل أحمد شاكر،  هفحصت أنا جید ؟وري فالمبار�
تصر �قلذي �مكة، ز�ن، �عني ال �أس، ا لذي اختصره جمع من الشیوخوال الیسیر، ا "المنیر
ن مختصر الشیخ أحمد شاكر ما �مكن أن ا: إ�ًض لكن ما تغني عن األصل، وقلت أ ،علیها

 �ستغنى �ه عن األصل، لكن ُ�ستفاد منه مع األصل.
ن �ان الفقه إ �قول: ما الكتاب الذي �عتني بدلیل المسألة وتعلیلها من �تب الفقه الحنبلي؟

موجود، وتعلیله موجود في "الكافي"  ها عن غیره من األقوال األخرى، فالقول بدلیلالحنبلي مجردً 
 مغني".نة �المذاهب األخرى �أدلتها "فالو�ن �ان مع المقار 

 ؟»من أحب أن یبسط له رزقه«ا القول الصحیح في تفسیر "البر�ة" في قوله: م�قول: 
والشك  ،ألن البر�ة قول من األقوال في الز�ادة، وتكلمنا فیها �ثیًرا المقصود في تفسیر الز�ادة؛

�محو ما �شاء و�ثبت، وفیها  -جل وعال–أنها من نظر إلیها إلى أنها: تغیر في المثبت، فاهلل 
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 َفِإَذا{ -جل وعال–و�ن نظر إلى أنها فیها نوُع مخالفة لقوِل هللا  -رضي هللا عنه–مقالة عمر 
. مع أنه �مكن توجیه اآل�ة ]٣٤[األعراف: َ�ْسَتْقِدُموَن} َوَال  ۖ◌  َساَعةً  َ�ْسَتْأِخُرونَ  َال  َأَجُلُهمْ  َجاءَ 

م خیره، أما قبل ذلك فیمكن أن �غیَّ أنه إذا حلَّ األجل، وجاء األجل ال �مكن تقد�مه وال تأ ر و�قدَّ
 ال یتغیر.فهو  -جل وعال–أما ما في علم هللا  ر على حسب ما في علم المالئكة،و�ؤخَّ 

أما �النسبة للز�ادة، الز�ادة المعنو�ة التي هي: البر�ة في العمر، فیمكن أن ینجز اإلنسان في 
ة.  سنین �سیرة ما ال ینجزه غیره في أضعاف هذه المدَّ

هل یوجد �تاب في فقه الحنابلة ا، �قول: نفس الكتاب، وأظنه نفس الكاتب أ�ًض  اأ�ًض هذا �قول 
  ؟یهتم �الدلیل والتعلیل

 ن "الكافي" في روا�ة المذهب �أدلتها، و"المغني" في أدلة المذهب وغیره.: إقلنا نعم،
یل مع اإلشارة إلى نة، الحكم فیها مقرون �الدلیل، وفي "المغني" الحكم مقرون �الدلهذه �تب مقارِ 
 .الخالف بدلیله

 زاد مسائل؟ طالب:
أن �قرأ �عني: �ستوعب "المغني" مع تطبیِقه الذي یر�د زاد مسائل؛ ألن الموفق تا�ع للخرقي، و نعم 

مغني" ومسائله ال" لــعلى �تِب المتأخر�ن، ومجاراته لها فلیقرأ في "الشرح الكبیر"؛ ألنه مستوعب 
  .على المسائل عند المتأخر�ن، �عني على "المقنع"

 �قدر قمت ببیع سیارتي ألحد األشخاص �التقسیط، واشترطت علیه عدم نقل الملكیة إال �قول:
 انتهاء األقساط.

جل أن ال یبیعها حتى تستوفي، فهو إن اختلف المسمى �ان هذا التصرف �مثا�ة الرهن من أإن 
ین بهذه العین، و�ن �ان المقصود �ه حجر  فالمقصود �ه "الرهن" وضمان الحق، وتوثقة الدَّ

 التصرف من غیر إرادٍة للرهن فهذا شرٌط ینافي مقتضى العقد، فهو �اطل.
�شترط وقت محدد لعمل هذه األشیاء في  هل »امن أصبح منكم الیوم صائمً «حدیث ول: �ق

 ؟یوم �امالً الالیوم، أم �جزئ األمر خالل 
ها �انت ن هذا األمور �انت في الصباح، �لینظر إلى لفظ الحدیث، قال: إ یر�د أني لذ�عني ا

 في الصباح، في أول النهار.
 طالب:.....

 ؟ماذا
 طالب:....

 .نعم 
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 طالب:...تغني عن .. حتى ..
مثل هذه األمور، ما �عترف �مثل هذه األمور، و�الَّ فكان في السابق لما �انت �المرور ما �عترف 

االستمارات دفاتر إذا �انت السیارة مرهونة، راحوا، ذهب الطرفان إلى المرور وختموا علیها 
جرون یتحایل علیه �عض الناس و�ُ  السیارة مرهونة فال ُتباع، هذا ز�ن. هذا أفضل �كثیر مما

 خفیَّة. اعقودً 
  .طالب:.. �ا شیخ.. مبا�عة، �تابته..

ة لكن  أم: هذه من أجل.. لكنها عقٌد خفي، �عني لو ذهب و�اع نعم نقل ما أحد �منعه، ومدَّ
 .ستمارة عندياالُتحبس االستمارة عند الدائن الراهن، وُ�عطیه ورقة أن 

 طالب:....
، هو �اع السیارة، والسیارة ما هو بتفو�ض �اعتبار أن السیارة له، ال ،طیه ورقة�عطیه ورقة، �ع

لمشتري، لكن �عطیه ورقة أن االستمارة محبوسة عندي حتى یتم السداد و�صدقون علیها ملك ل
 من المرور وتمشي.

 –هللانه �أخذ منه، و�نما �أخذ من هل �مكن أن إنزاله إلى بیت العزة للتشر�ف، ال أهذا �قول: 
 فتكون الجهة منفكة؟ -عز وجل

–ن هللا قول: إ�لى ما یراه، فالذي یوجه الحدیث ع �ستفید من هذا الحدیث على مذهبه، �لٌّ  كلٌّ 
تكلَّم و�تكلَّم متى شاء إذا شاء، قالوا: ولو ُأنزل القرآن إلى بیت العزَّة فیبقى أن أخذ  -جل وعال

نه تكلم في األزل ادثة تقتضي إنزاله، والذي �قول إحمباشرة، في �ل  -جل وعال–القرآن من هللا 
 وال یتكلَّم �قول: إنه تردد على هذا القرآن المنزل إلي بیت العزة و�أخذ منه.

معروٌف �كرهه هو هل یدخل في الغیبة ذ�ر �عض المشا�خ ببعض أعماله الحسنة، و �قول: 
 لها، وال یرضى أن یذ�ره أحٌد بها؟

�كره هو ، و یبة: وهي أنها: ذ�رك أخاك �ما �كره، ذ�رك أخاك �ما �كرهمقتضى التعر�ف النبوي للغ
هذا أنها تدخل، لكن من المعروف لدى الناس �لهم أنَّ األعمال الحسنة لیست مما ُ�كره، نعم، 

إظهارها قد ُ�كَره، لكن األعمال الحسنة لیست مما �كره، وثناء الناس على الشخص �أعماله 
 الصالحة من عاجل �شراه.

 ذ�رت في الدرس الماضي �تاب "حجة هللا البالغة" للدهلوي، فهل تنصح �ه؟�قول: 
یدلُّ علیها دلیل، ال شطحات التي ال َ الا، لكن فیه مثل هذه الشطحات، نعم، فیه فوائد �ثیرة جد� 

 القدر أكثر من لیلة. عقلي وال نقلي، وال ُ�عرف من سبقه �القول أن لیلةَ 
 فوائد ُ�ستفاد منه.كتاب فیه العلى �ل حال: 

ن األقرب أن القرآن نزل قبل البعثة إلى السماء الدنیا؛ ألنه لو نزل �عد إ :هل نقول �قول:
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من اللوح المحفوظ أو  ]١[العلق:َر�َِّك}  ِ�اْسمِ  {اْقَرأْ فهل جبر�ل أخذ اآل�ات األول مثل البعثة 
 سمعها من هللا؟

رأ" ستة أشهر، وتفاصیل هذه الغیبیات ال �مكن أن فترة بین البعثة و�ین نزول "اق هفرصة وفی هفی
 وقف على ما ُسِمع، وال ُیزاد علیه إال �ما یدلُّ علیه الدلیل.درك �الرأي، �عني: یُ تُ 

ما رأ�ك �الجامعة اإلسالمیة أر�د أن أدرس فیها للتفرغ، وأهلي في  سؤال خاص: �قول:هذا 
 فما نصیحتك؟ ،صل الثانيالر�اض، وقد قبلت في الر�اض في �لیة الشر�عة الف

 النظر في حقیقِة الجامعتین. ح هما الوالدان، ثم یبقىمرد ذلك إلى والد�ك، المرجِّ 
و�لیة الشر�عة سواء �انت هنا أو هناك متقار�ة، متقار�ة، لكن یبقى إذا �انت رغبة الوالدین البقاء 

 فالبقاء هو المرجح.
 ما حكم التكبیر عند سجود التالوة؟�قول: 
 نه لیسإ :وتختتم �التسلیم، والذي �قولسجدة تالوة صالة، �قول: تفتتح �التكبیر  �قول: إن الذي

�صالة فال �حتاج ال إلى تكبیر وال إلى تسلیم، یهوي �السجود من غیر تكبیر وال تسلیم، هذا إذا 
 -علیه الصالة والسالم–كان خارج الصالة، وأما إذا �ان السجود في الصالة فقد �ان النبي 

 وهذا منها. مع �ل خفض ورفع، �كبر مع �ل خفٍض ورفع،
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 

 أجمعین، أما �عد:
"حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد هللا، قال: أخبرنا یونس عن : -رحمه هللا تعالى–فیقول المؤلف 
�شر بن محمد قال: أخبرنا عبد هللا، قال: أخبرنا یونس ومعمر عن الزهري  الزهري، حدثنا

إلى هنا انتهینا منه، انتهینا من بن عباس" انحوه، قال: أخبرني عبید هللا بن عبد هللا عن 
 لترجمة.لمناسبة الحدیث 

  أجود النَّاس" -صلى هللا علیه وسلم–كان رسول هللا " :قال
هد له الواقع، فالوقائع ار، وهذا ما تقتضیه الصیغة، و�ؤ�ده، و�شكان: هذه تدل على االستمر 

تأتي �ان  ؛ ألنهال تكاد ُتحصر -علیه الصالة والسالم–التي تدل على جوده و�رمه  والحوادث
واألصل فیها االستمرار في نصوص ما حصل فیها الكون إال مرة واحدة، فهذا علیه خالف 

مؤ�د �النصوص الكثیرة المتضافرة المتوافرة على  هول و األصل، لكن الذي معنا هذا على األص
 في سائر األحوال. -علیه الصالة والسالم–جوده و�رمه 

خبر �ان، أي: أجودهم بنصب أجود  :"أجود الناس -صلى هللا علیه وسلم–كان رسول هللا "
 .على اإلطالق
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 طالب:.......
 وجه المناسبة؟ ما

 طالب:....
 وقبل؟

 طالب:...
 �الكرم والجود من األصل. معروف وه

 طالب:....
 ، �عید.قلیًال �عید 

أجودهم على اإلطالق،  -علیه الصالة والسالم–أجود الناس، بنصب أجود خبر �ان، أي: �ان 
فقر، ا بین جبلین، وأعطى عطاء من ال �خشى الوفي �ل حال، وفي �ل ظرف، وأعطى غنمً 

ا �جوع یومً  -علیه الصالة والسالم–وعیشه  و.. مع أنه في حالهمائة من اإلبل  اوأعطى فالنً 
وُ�رى الهالل ثم الهالل ثم الهالل،  -علیه الصالة والسالم–و�شبع یوًما، ور�ط الحجر على �طنه 

 .-علیه الصالة والسالم–ثالث أهلة في شهر�ن، ال یوقد في بیته نار 
بینما نشاِهد  ،-جل وعال–هكذا ینبغي أن تكون الحال �النسبة للمسلم، أن �جود �ما في یده هلل 

ا أن �جود �المال في وجوٍه ال ُ�حمد علیها ال شرًعا وال عقًال،  �عض األثر�اء �سهل علیه جد�
ا، تجده �سافر األسفار وُ�نفق األموال الطائلة، فرض هللا علیه، وهو شيء �سیر جد�  و�بخل �ما

 .ز�اته تعادل نفقة یوم من هذه األ�ام فلعل

ال؟  أمة یتردد ا �المئادفع السعي، اثنین ونصفً  :لناس حتى في أفرادهم إذا قیل لهاآلن �ثیر من ا 
�صعب علیه هذا، مع أنَّه إذا بذل النسبة في  ةًفا �المئنین ونصثادفع الز�اة ا :لكن إذا قیل له

بن اكما قال -أقّل تقدیر عشرة �المائة؛ ألنه اعترض �عضهم  -جل وعال–إذا بذل هلل  ،الر�حِ 
�آجل،  �یف أبیع عاجالً ! نتظر األجر �عددفع الدراهم وأبیع عاجًال �آجل، أأنه �یف أ -مالقی

لمائة لیوم، عشرة �المائة خمسة �اا�انت النسبة مثل ما یتداول النَّاس إن ا �آجل؟ نقول: نعم ناجزً 
لكن إذا �انت المسألة عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى  ب،تحستنقص، فأنت أو تز�د 
 ف �ثیرة.أضعا

نسب فانیة قد تفنى مع أصِلها، بینما النِّسب على أنها األمر الثاني: أن النسب التي تنظر إلیها 
ر في وجوهنسب �اقَیة، فبعُض النَّاس �سُهل علیفالتي تزعم أنها آجلة  ا أن ینفق و�بذِّ ال  ه جد�

ردد و�تلوى و�فرض رقًما ثم ُ�حمد علیها، بل ُیذم علیها، و�ذا جاء اإلنفاق في سبیل هللا تجده یت
ب �م جمعت هذا المال الذي أخرجه في و�ذا نظر إلیه المجتمع أخذ �حس �حذف نصَفه، ثم..، 

ب، الرسول  الذي �جود �األموال  -علیه الصالة والسالم–لحظة، �م أخذ علّي من المدة، �حسِّ
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على وجهه مع ِخَیار األمة، نار، وخرج هام هّلة في شهر�ن ال یوقد في بیته الطائلة �مكث ثالثة أ 
. نحن ننظر إلى هذه الدنیا �أنَّما ُخلقنا لها، -علیه الصالة والسالم–لم �خرجه من بیته إال الجوع 

، فعلینا أن نعید حسابتنا، عندنا أثر�اء �عدُّون من األواِئل في ا ُخلقنا لها، ولیس وراءنا غیرهاكأنم
نه ُوجد في إما یدفعُه لوَلِده مصروًفا للمدرسة، حتى  ومع ذلك ُیوجد عندنا من ال �جدُ  ،العاَلم

ظن أنه مشروب، مثل غیره، والذي �ُ  حتى�عض المداِرس من �حِمُل الماء في القوار�ر الُخضر، 
ر وُ�سرف یرى أنه ماءماء القارورة البیضاء  ألن ؛فیه ماء ، �عني یوجد هذا في جانب من یبذِّ

 ؟ أین الجود؟! �هللا المستعان.مو�فعل و�فعل، سبحان هللا! أین الكر 
 طالب:...........

ولي األمر إذا أنفق من بیِت المال في ُوجوِه  -هو یر�د أن �طبق ما سمعنا-ولّي األمر �قول: 
البرِّ واإلحسان وفیما مصلحُته عائَدة إلى اإلسالم والمسلمین هل ُ�مكن أن یوصف �الجود؟ 

 ،لى غیر ذلكه بیده بیت المال، لو شاء لصرفه إألن یوصف �الجود والكرم؛ یوصف �الجود، نعم،
 ولو شاء ألمسكه.

 طالب:....شيء واجب..
 .ل األمر�ن، �شمل الواجب والمندوب�شم

 طالب:....
 ؟هفی ماذا

 طالب:.....
من لم یدفع الز�اة، �عني: الممتنع من األر�ان، عرفنا أن الشهادتین ال یدخل اإلسالم إال إذا 

�حة أنه �كفر، لكن �قیة األر�ان، القول المرجح علیها األدلة الصحیحة الصر  ةنطق بهما، والصال
د المالكیة أنه �كفر بترك في أول الحج قول روا�ة عند الحنابلة وقول عنشرنا إلى هذا في.. أظن أ

 بترك الحج، وعامة أهل العلم أنه ال �كفر إال إذا جحد. ،بترك الصیامالز�اة، 
�عني: حال �ونه في رمضان، برفع أجود  ود ما �كون في رمضان""و�ان أجوأجود ما �كون 

وخبرها محذوف وجوً�ا، قال: على حدِّ قولك: أخطب  �ان أجوُد: برفع أجود اسم �ان، اسم �ان،
 ،-علیه الصالة والسالم–ما �كون األمیر قائًما. قالوا: و "ما" مصدر�ة، أي: أجود أكوان الرسول 

وفي  -صلى هللا علیه وسلم–د أكوان الرسول عدها �مصدر، أي: أجو سبك مع ما ��عني: تؤول وتُ 
 نه في رمضان، و�قول: إن قوله: فيرمضان، أجود ما �كون في رمضان، �عني: حال �و 

 .أجوَد: �النصب خبر �ان": فیه. في روا�ة األصیلي ن: سدَّ مسدَّ الخبر، أي: حاصالً ارمض
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 المبتدأ ؛ ألنوالبدَّ أن �كون الخبر غیر المبتدأ ،"اوعورض �أنه یلزم منه أن �كوَن اسمها خبره 
عني: �لفائدة. المتم ُجزء من الفائدة وال تتم �ه الفائدة، و�نما تتمُّ الفائدُة �الخبر، والخبُر: الجزُء ا

ه لزم منأجوَد �النصب خبر �ان، وعورض؛ ألنه ی": ر�ن الجملة، ال بد منه. وفي روا�ة األصیلي
عني � "-معلیه الصالة والسال–ها، وُأِجیَب �جعِل اسم �ان ضمیر النبي أن �كون اسمها خبر 

 ،"رفیةظحینئذ مصدر�ة  : خبرها، و "ما"وأجود" -علیه الصالة والسالم–الضمیر الذي �عود إلیه 
ة في رمضان، وهو �ة لكن مشر�ة �الظرف؛ ألنها واقع�عني: لیست، �عني: مع �ونها مصدر 

ي فَة �ونه ا �األجود�َِّة مدَّ متصفً  -صلى هللا علیه وسلم–هللا والتقدیر: �ان رسول "ظرف، 
  ."ارمضان، مع أنه أجود النَّاِس مطلقً 

لرفُع �جوز في أجود ا"�قول النووي في شرحه على "أوائل البخاري" على "بدء الوحي واإل�مان": 
ف المؤلِّ  دان، عنُیرجح الرفع وروده بدون �": بن حجراقال . "والنَّصُب،  والرفُع أصح وأشهر

 ."في الصوم

 طالب: ...........

 جود ما �كون، بدون �ان.�یف؟ و�ان أ 
 طالب:... أجود والناس، وأجوُد ما �كون في رمضان.

 أجوُد الناس، وأجوُد ما �كون في -صلى هللا علیه وسلم–نعم، بدون "كان"، �ان رسول هللا 
 رمضان.

، ضیل، �عني: أنه �شترُك مع غیِره في هذا الَوصفوأجود: أفعل تفضیل، أجود الناس، أفعل تف
علیه الصالة –لهم النبي م الجود، لكن ال في جمیعهم، و�فضفي الُجود، فالنَّاس �ثیٌر فیه

في هذا الوصف، �ما هو مقتضى أفعل التفضیل، وأفعل التفضیل من الجود، وهو  -والسالم
ء طاء جود، لیس �ل إعطاٍء جود، إنما هو: إعطاإعطاء ما ینبغي لمن ینبغي. �عني: لیس �ل إع

بب والوسیلة في ال وهلما ینبغي لمن ینبغي.  حصول ُ�شترط في تسمیة الجود أن �كون السَّ
  على المال تكون شرعیَّة؟

 �عني لو �سب من أموال خبیثة وصار ینفق؟ 
 طالب:.....
ینبغي. �عني: إذا بذر األموال في الجود إعطاء ما ینبغي لمن  :غیر جواد؟ قلناأم  اُ�سمى جوادً 

غیر وجوهها ما �قال: جود، هذا معروف مفروغ منه، لكن إذا اكتسبها من غیر وجوهها، من 
 غیر حّل؟



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘٥۹E= ١٠ 

 طالب:.....
 ؟نعم

 طالب:....
ما ینبغي لمن ینبغي، أن تعطي الشخص ما �ستحقه، لو أعطیت امرأة سیارة، هذا ما ینبغي، لكن 

 نه شرعي؟ حاتم لیس �جواد؟ وهل ُ�ضمن دخله أن إهل ُ�مكن أن �قول قائل: 
 طالب:....

وللعرب في هذا الباب أطناب واصلة إلى التخوم في الجود والكرم، مع أن  ،لغو�ةالمسألة 
 مكاسبهم �ثیر منها من اإلغارة، من اإلغارة، من النهب والسلب.

 طالب:.....
 ؟نعم

 طالب:.....
 ما تحصل؟أم قة الجود اللغو�ة، تحصل المسألة مسألة إطالق ُلغوي، �عني حقی

 طالب:....
ن هللا طیب ال �قبل إال إ«ن �النسبِة لألجر المرتَّب على ذلك، جاء في الحدیث الصحیح لك

 .»اطیبً 
 ؟نعم 

 طالب:...
 ما الفرق بین الجود والكرم؟

 طالب:......
 ؟ماذاالجود 

 طالب:...
 مجرد الكرم؟ قدر زائد على

 المال والجاه.. طالب:.... الجود �شمل
 ؟ماذاالذي �قابل الكرم؟ البخل �قابل  وماما الذي �قابل الجود، 

 طالب: الجود.
هم فسروا الجود في هذا المقام �الكرم، لكن ال یلزم من تفسیر �لمة �كلمة أن تكون مساو�ًة لها 

 ومطا�قة لها من �ل وجه. 
 ا، �سمى �ر�ًما.طالب:.... �سمى جوادً 
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 ا، ومنهم من �سمى �ر�مً او�سمى �ر�مً  ان یبقى أن من الناس من ُ�سمَّى جوادً لك ،�سمى هذا وهذا
 ، والعكس.اوال �سمى جوادً 

 طالب:....
 ؟نعم

 طالب:...
 وجهه، ما وجهه؟

 طالب:....
 كیف؟

 ...جواد مع ذلك ...طالب:...
 .�عني: الكر�م من ُ�كرم نفسه وغیره، والجواد من �جود و�تفضل على غیره

 طالب:.....
 دون نفسه.

لیس من مصدٍر ُلغوي، �عني تصورت  -علیه الصالة والسالم–�عني أنت أخذته من واقع النبي 
 المسألة هكذا.
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:....

 ا.جزاك هللا خیرً  ،نعم ال تحضره اآلن الدرس القادم،
 طالب:.....

 طیب.
 طالب:.....

 نعم.
 طالب:.....

 ینبغي أن ُ�عطى. وهعیَّة من �اب التألیف، المسألة شر أن  ال، ینبغي �اعتبار
  طالب:....

علیه الصالة  –وهو"الكرماني: �قول ، ینبغي أن �عطوا من أجل التألیف، ال لحاجتهم وفقرهم، نعم
شرف النفوس، أ -علیه الصالة والسالم–ا �انت نفُسه أسخى من سائر الناس لمَّ  -والسالم

عله أحسن األفعال. قال: وشكله أملح األشكال، وخلقه ال بد أن �كون ف ؛ومزاجه أعدل األمزجة
أحسن األخالق، فال شك أن �كون أجود، �یف ال وهو مستغٍن عن الفانیات �الباقیات 
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یتفّضل على  -جل وعال–وألن هللا  ،الصالحات، و�ان في رمضان أكثر؛ ألنه موسم الخیرات
یؤثر متا�عة سنة هللا  -صالة والسالمعلیه ال–عباِده في رمضان، ما ال یتفضل في غیِره، فكان 

�مالقاِة أمین الوحي، و�تا�ع أمداد  -الجل وع–في عباِده، وألنه �صاِدُف البشرى من هللا 
ا أحسن هللا و�حسن إلیهم �م ،ا أنعم هللا علیهنه �مالكرامة علیه، فینِعُم على عباده �ما �مكِّ 

 ."إلیه
ُسولَ  َناَجْیُتمُ  {ِإَذاصدقة على النجوى الى في تقد�م الوفیه امتثال قوله تع"قال:  ُموا الرَّ  َبْینَ  َفَقدِّ
مة بین یدي مناجاة جبر�ل   ]١٢[المجادلة: َصَدَقًة} َنْجَواُكمْ  َیَديْ  وهو  -علیه السالم–فهذه مقدَّ

ا. قال: إذ جبر�ل رسول أ�ًض  ؛رسول، قال: وفیه امتثال قوله تعالى بتقد�م الصدقة على النجوى 
رضي –علي  �عني ما عمل بها قبل نسخها إال ،"آ�ة النجوى منسوخة :ذلك. فإن قلتأو شبیه ب

 فإن قلت: آ�ة النجوى منسوخة، قلت: الوجوب إذا نسخ �قي الندب. " -هللا عنه وأرضاه

نة أنه  َد  أجو و�انَ  ،�ان من أجمل النَّاس -صلى هللا علیه وسلم–قال: وثبت في شرح السُّ
 . -یه الصالة والسالمعل–وأشجع الناس  ،الناس

م بن اوقال   -ه وسلملى هللا علیص–كان رسول هللا "؟ ماذا بن عباس هذه الجملة".احجر: قدَّ
ضان رم. "جود الناس. قدم هذه الجملة على التي تلیها، و�ان أجود ما �كون في رمضانأ

ه ن عباس هذباقدم "لكن الجملة األولى ما فیها مناسبة. قال:  ،ومدارسة القرآن فیه مناسبة
 ،"اا �عدهمعلى سبیل االحتراس من مفهوم  �عدها و�ن �انت ال تتعلق �القرآن؛الجملة على ما 

 ود ما �كون في رمضان،عدها؛ ألن الجملة التي تلیها: أجعلى سبیل االحتراس من مفهوم ما �
 . أجود الناس -علیه الصالة والسالم–لكن ماذا عن شعبان وشوال؟ یتناولهما قوله: �ان 

م " ود أج -سلمو صلى هللا علیه –بن عباس هذه الجملة، �عني قوله: �ان رسول هللا ا�قول: قدَّ
 ."هاا �عدمالناس، على ما �عدها، و�ن �انت ال تتعلق �القرآن على سبیل االحتراس من مفهوم 

 . ه�عني لئال ُ�فهم أن جوده، وأجودیته في رمضان خاصة، فهو على الدوام واالستمرار هذا وصف

ا، وهو من الصفات ا، أكثر الناس جودً ومعنى أجود النَّاس: أكثر الناس جودً "بن حجر: اقال 
إن هللا جواد « ،»إن هللا جواد �حب الجود«المحمودة. وقد أخرج الترمذي من حدیث سعد رفعه: 

أنا أجود ولد آدم، وأجودهم �عدي من علم «رفعه الحدیث، وله من حدیث أنس  »�حب الجود
قال:  »ا فنشر علمه، ورجل جاهد بنفسه في سبیل هللافنشر علمه. أو: رجل علم علمً  علًما

لى هللا علیه ص–وسیأتي في الصحیح من وجٍه آخر عن أنس: �ان رسول ". "وفي سنده مقال
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دیث: وأتقى الناس، وجاء في ح ."-علیه الصالة والسالم–جود الناس أشجع الناس وأ -وسلم
صلى هللا –وفي الصحیح من حدیث جابر: ما ُسئل رسول هللا ". -وعالجل –وأعلم الناس �اهلل 

 ."شیئا فقال: ال -صلى هللا علیه وسلم–ما ُسئل رسول هللا  ا فقال: ال.شیئً  -علیه وسلم
: أال �مكن أن ُ�قال: إن الجود هو: إعطاٌء لمن ینبغي، وأن الكرم هو إعطاٌء عطاًء هذا �قول

 ى؟ا عن قدِر حاجة الُمعطَ زائدً 
 واضح الكالم؟

 طالب:....
ا ینبغي، وأن الكرم هو إعطاٌء عطاًء زائدً  ن ُ�قال: إن الجود هو: إعطاٌء لما: أال �مكن أ�قول

 ؟الُمعطى حاجةعن قدِر 
 طالب:....

 الكرم.أم وغل في المدح. الجود أیهما أدخل في المدح، وأ
 طالب:...

 �عني الجود �رم وز�ادة؟
 طالب:.....

 �الجود. نعم، جاء وصفه
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.....

  ، جاء ما یدلُّ على ذلك.نعم
فات المشتر�ة، والصفات الخاصة �اهلل �قول:   .-جل وعال–هناك الصِّ

؟ ماذامعنى هذا؟ من أجل  ما »إن هللا جواد«جاء ما یدل على االقتداء �ه في الكرم، في الجود،  
ا �جوز. فهناك ما دل الدلیل على االقتداء �ه فیه، ثَّ الناس على الجود، لكن الجبار، مأن �ح

 وهناك ما دل الدلیل على منع االقتداء �ه. 
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:......
 ما ال �صح.. ، ومنهال مانع فیها سعة، ما �صح االقتداء �ه االمقصود أنه
 طالب:....

 الفتاوى.عن أنت أعرف، ما أدري، �هللا أنا �عید العهد.. 
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 والشح. فأیهما أشّد؟ البخل لجود والكرم، على القول �الترادف:فیما �قابل ا اآلن
 ].٩[الحشر:َنْفِسِه}  ُشحَّ  ُیوقَ  {َوَمن الشح أشد؛

ح ُ�خٌل مع حرص. �عض النَّاس �جمع األموال  وأ�ضا جاء ذم البخل، ماذا قالوا عنهما؟ قالوا: الشُّ
. و�عض الناس ال یهتم لجمع األموال، لكنها إذا �شَره، ثمَّ �منع ما أوجب هللا علیه، فهذا شح
 حصلت في یده أمسكها. قالوا: هذا �خیل.

حین یلقاه: حاٌل من ، "حین یلقاه جبر�ل و�ان أجود ما �كون في رمضان"حین یلقاه، �قول هنا: 
حاٌل من الضمیر الموجود "الضمیر الموجود في حاصل، �عني: الذي یتعلق �ه الجار والمجرور، 

ر فهو حاٌل عن حال، في ح ، ومثلها ُ�سمَّى �الحالین المتداخلینحاٌل عن حال، اصل مقدَّ
و�ان  ."حاصًال في رمضان حال المالقاة -علیه الصالة والسالم–معناه: و�ان أجود أكواِنه و 

و�حتمل أن �كون في "كان" "، هذا حال. في رمضان حال المالقاة. قالوا: أجود أكوانه حاصالً 
فیكون المعنى: �ان الشأن الموجوُد، أو: �ان الشأن أجود أكواِنِه حاصًال في  ضمیر الشأن،

 . "رمضان عند المالقاة

ر �ما في ك. وقیل: "المقصود: أن المعنى واضح سواء على هذا أو ذا  مقدم الحاج"،الوقُت ُمقدَّ
ناد الجود و�س"مقدم الحاج: وقت مقدم الحاج: أي أجود أوقات أكواِنه وقُت �ونه في رمضان. 

 –و�ال فاألصل أن الجود �سند إلیه ."على سبیل المبالغة -علیه الصالة والسالم–إلى أوقاته 
�ًضا: في لیله قائم، وأ ."كإسناد الصوِم إلى النَّهار في نحو: نهاره صائم" -علیه الصالة والسالم

ة والسالم. "و�ان جبر�ل علیه الصال–أي: یلقى النبي  "و�ان جبر�ل یلقاه"إلى اللیل.  إسناد القیام
 عندنا "و�ان یلقاه". "و�ان یلقاه"یلقاه" 

 طالب:...
 ى؟ قي ومن المالقَ الَّ من ال و"كان یلقاه"انتهینا منها.  حین جبر�ل یلقاهو�ان یلقاه، 
 طالب:....

قیل: ل �ال هذا ما فیه إشكال، جبر�ل الفاعل. و  حین یلقاه جبر�ل،المصرَّح �ه في الجملة األولى: 
هو جبر�ل  يین یلقى جبر�ل، حین یلقى جبر�ل، لكن لما قال: حین یلقاه جبر�ل عرفنا أن الالقح

ن قلنا: إفي الجملة األولى ما فیه إشكال، لكن في الجملة الثانیة: و�ان یلقاه في �ل لیلة، و�ذا 
ل یلقاه، حال. �قول: حین یلقاه، و�ان جبر� مالَقىاعلة بین اثنین فكل منهما مالٍق المالقاة مف

 -صلى هللا علیه وسلم–و�ان یلقاه: أي یلقى النبي "و�ان: هذه جبر�ل.. هذه لیست من المتن، 
ز الكرماني: أن �كون الضمیر المرفوع  -علیه الصالة والسالم–�عني: المالقي: النبي . "وجوَّ

مقتضى واضح، ومقتضى المالقاة �عني:  المعنىوالمنصوب لجبر�ل والعكس. وهذا ما فیه إشكال 
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، والمفعول اقی�ا، اقتضى أن �كون الفاعل واحدً ومقتضى المالقاة شيء إذا قلنا: یلقاه لُ  ،اللقي شيء
 ، فإما هذا و�ما هذا.االمالقى واحدً 

المعنى ن �ل واحد لقي الثاني. لكن لو نظرنا من حیث �اب المفاعلة قلنا: إنه من إ :و�ذا قلنا
 أحدهما �أتي إلى الثَّاني؟، إذا �ان أیهما المالِقي والمالَقى

 طالب:.....
من الرواة، تذهب للقاء شیخ من الشیوخ، أنت الذي  اني: أنت لما تسافر تعتبر نفسك راو�ً �ع

 ذهبت إلیه، فأنت الذي لقیته.
 طالب:....

 ؟نعم
 طالب:.....

�ان بن حجر، لكن نر�د الفاعل من المفعول "و اهذا دلیل على التأو�ل الثاني �ما �قول  ماذا؟
علیه –ي هو جبر�ل، أو �ان الرسول لذایلقاه" هل نقول: �ان الضمیر �عود إلى أقرب مذ�ور 

یلقاه، �عني: یلقى جبر�ل؟ نحتاج إلى ضمیر في �ان، والضمیر یلقاه، ضمیر  -الصالة والسالم
نصب، ضمیر �ان هو: المرفوع، وهو المالِقي، وضمیر النصب هو: المفعول وهو الُمالَقى. ال

ى: من اللقّي ولیست من المالقاة، لو قال: �ان یالقیه، قلنا: مالقاًة، فیجوز هذا وهذا أو و�لق
 مأتي؟ أم  آتٍ  -علیه الصالة والسالم–كالهما. �ل واحد یلقى الثاني. �محمد 

 طالب:.....
 ؟نعم

 طالب:....
 ى؟ مأتي، إًذا من الذي یالقي، ومن الذي یالقَ 

و�ان جبر�ل یلقاه: أي: النبي علیه الصالة " -ة والسالمالصال  علیه– النبي یالقي جبر�ل
ز الكرماني أن �كون الضمیر المرفوع للنبي ، -والسالم والمنصوب  -صلى هللا علیه وسلم–وجوَّ

 ما �ختلف؟ أم . لكن هل �ختلف المعنى في هذا "لجبر�ل، والعكس
 طالب:....

 ما له أثر. المهم: أنهما یلتقیان. 
  طالب:......

 .-إن شاء هللا–الهما، سیأتي أو �
ل، �قر�نة:   "حین یلقاه جبر�ل في �لِّ لیلٍة من رمضان فیدارسه القرآن"رجح العیني األوَّ

: جاذبته الثوَب، المدارسة معروف أن فیدارسه القرآَن: �النصب مفعول ثاني لیدارسه على حدِّ 



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘٥۹E= ١٦ 

{َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي  اًض وهو شهر القرآن أ� ،شهر رمضان هو شهر الصیام، وهو شهر القیام
 . فینبغي العنا�ة �القرآن في شهر رمضان أكثر.]١٨٥[البقرة: ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن}

�قول أبو هالل العسكري: الكرُم: إعطاء الغیر من غیر سؤال، والجود: إعطاء قال: هذا �قول: 
ألنه ورد في األثر: أنت الجواد الشيِء عند السؤال. ثم ذ�ر �الًما أن الكرم مقدمٌّ عن الجود؛ 

 الكر�م. أي: أنه یتدرج من األدنى إلى األعلى.
، مدارسة ": جاذبته الثوبَ قولهم �النصب مفعول ثاني لیدارسه على حد"قالوا:  "فیدارسه القرآن"

 مجاذ�ة مفاعلة، وهي تقتضي مفعولین.المفاعلة، و 
علم ُیداِرس، یدرس �مفرِده وُ�دارس غیره؛ على �ل حال: المدارسة ینبغي أن تكون دائمة لطالب ال

ألن العلم یرسخ بهذه الطر�قة، یدرس بنفِسِه وُ�دارُس غیَرُه، و�تلقَّى عن غیِرِه، و�ستفید من �لِّ 
من هو دوَنُه؛ ألنه قد یوجد عند الصغیر قر�ن وعأحد، فیأخذ عمن فوقه �ما هو األصل، وعن ال

الناس إذا درس �مفرده �غفل أو �كسل أو �حتاج إلى  �عض ما ال یوجد عند الكبیر. المدارسة،
طه على الحفظ و�حتاج من �عینه على الفهم، ولذا یوصى  من �عینه على الفهم، �حتاج من ینشِّ
�المدارسة، والمذاكرة للعلم مع األقران، ومع الشیوخ ومع التالمیذ، �كون دائًما على مذاكرة، �ثیر 

ا ولو في �ل مجلس ا �ثیرً فدنا خیرً و حصلت هذه المذاكرة الستمن المجالس ُتقَضى �غیر فائدة، ل
رق الملل والسآمة إلى ذاكر مسألة واحدة، ال یلزم أن �كون المجلس �له مذاكرة علم؛ لئال یتطت

 طالب العلم.

؟ المدارسة في رمضان للقرآن، هل األفضل أن تكون �اللیل أو �النهار، في �لِّ لیلٍة من رمضان 
المعنى أن تكون �اللیل، وهذه سنَّة  ي ُیراد منها تثبیت الحفظ وفهمَ لتون المدارسة ااألولى أن تك

تقرأ القرآن طیلة  �عني:تكاد أن تكون مهجورة، والقراءة والدراسة ال مانع أن تكون في �لِّ وقت، 
من  انهار رمضان، وهذا شأن السلف ودیدنهم، لكن في اللیل تقرأ، �ما تقرأ �النهار وتقتطع جزءً 

اآلن رمضان �ختّص �القرآن؛ ألنه شهر القرآن،  .وقتك للمدارسة والمذاكرة، وفي طول العام
دارسة العلم غیر القرآن في رمضان، یبقى �قیة السنة على طالب والسلف یتر�ون تعلیم العلم وم

ألنه  ا، لكن تكون المدارسة �ما هي في رمضان �اللیل؛العلم أن یدرس في النَّهار وفي اللیل أ�ًض 
 أصفى للذهن، اللیل تتعطل األعمال فیهدو الجو، و�ل ما قرب من الثلث األخیر �ان أهدى.

مجموع  :الفاء في "فیدارسه" عاطفة على "یلقاه" "یلقاه فیدارسه" فبمجموع ما ُذِكر "فیدارسه القرآن"
زل السكینة الصورة المكتملة، مجموع ما ُذِكر من فضل الزمان: رمضان، ومدارسة القرآن حیث تن

من مجموع ما ُذكر یتضاعف "، ومالقاة جبر�ل ،وتغشى الرَّحمة، من رمضان ومدارسُة القرآن
ألن نعَم "سم الخیرات؛ و رمضان م ،"؛ ألن الوقَت موسُم الخیرات-علیه الصالة والسالم–جوُده 
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ءة على تر�و فیه على عَباِده. والمدارسُة مفاَعَلة: من الدرس وهو القرا -جل وعلى–ِهللا 
ر، �عني: أنت تسابق الزمن �عني �أن معنى االندراس، اندراس الشيء وذها�ه متصوَّ  ."سرعة

  یندرس ما أنت �صدده. لئال

 َن}ْدُرُسوتَ  نُتمْ �ُ  {َوِ�َما :-جل وعال–الكتاب. �ما قال  وهو القراءة على سرعٍة من درستُ " قالوا:
] ١٠٥[األنعام: َرْسَت}دَ  {َوِلَیُقوُلوا]، ١٦٩األعراف:[ِفیِه}  َما {َوَدَرُسوا. وقال: ]٧٩[آل عمران:

ي فو�اِن وجبر�ل یتنا -صلى هللا علیه وسلم–أي: قرأت على الیهود، وهاهنا لما �ان النبي 
ي فاو�ان یتن -علیه السالم–وجبر�ل  -علیه الصالة والسالم–قراءِة القرآن، لما �ان النبي 

، أتى لمدارسة"فِظ "اأتى بلا واآلخر عشرً  ،�أن �قرأ هذا عشًراقراءة القرآن، �ما هو عادُة القرَّاء 
 ."�قرآِن مًعا يءِة أبلفظ: المدارسة، أو أنهما �انا یتشار�اِن في القرا

ده مصحف أو من حفظِه �قرأ، سواء ، هل هذه مدارسة، �عني �ل واحد بیحد �قرأ�عني: �ل وا 
ة؟ لیست مدارسة، لیست مدارسة، كان من موضع واحد أو من أكثر من موضع. هذه مدارس

طیب لو أن واحًدا �قرأ على واحد، من غیر عكس، هذه مدارسة؟ هذه دراسة، هذه دراسة ولیست 
هي ما �كون بین طرفین، �أن �قرأ هذا على هذا، و�قرأ هذا على هذا، وهذا  مدارسة، إنما المفاعلة

 ؟ُ�سمیه أهل العلم ماذا إذا �ان بین األقران
 طالب:.....

�عني في علوم الحدیث عندنا شخص �قرأ على آخر، هذا تلمیذ وهذا شیخ، هذا مفروغ منه، لكن 
ن، قیل: هذه روا�ُة األقران، فإن قرأ الثاني على  إذا �ان هذا �قرأ على هذا، وهما متساو�اِن في السِّ

ي المُ  ي المد�َّج، سمِّ ل ُسمِّ –وجبر�ل  -یه وسلَّمصلى هللا عل–وها هنا لما �ان النبي " د�َّج،األوَّ
، اواآلخر عشرً  ایتناو�ان في قراءة القرآن �ما هو عادة القرَّاء �أن �قرأ هذا عشرً  -علیه السالم

هذا لیس من المدارسة،  ا"تشار�ان في القراءة أي �قرآن معً أو أنهما �انا ی ،أتى بلفظ المدارسة
 ثر القراءة؟هذا ُمفاده أن �ل واحد �قرأ لنفسه، حتى لو انصرف الثاني تأ

 طالب:....
من موضع واحد، ولو رفعا صوتیهما  اه مصحف و�قرأ ولو �انال، لو أن شخصین �ل واحد بید

..، لو قام واحد وترك الثاني، نقول تعطل الثاني؟ تهذه مدارسة؟ هذه لیست مدارسة، هذه لیس
ما �قومان �ه في  لكن في المدارسة لو قام واحد انتهت المدارسة؛ ألنها مفاعلة من طرفین، أما

موضع واحد ال ُ�قال هذه مدارسة؛ ألن استفادة أحدهما من اآلخر  اواحد �أن �قرآ ولو �ان آنٍ 
اللهم إال في تنشیط الهمَّة، في تنشیط الهمة، لو قام أحدهما وخرج من المسجد أو من المكان ما 

 لك ینبغي أن �كون طالب العلمولذ و�نما قد تفتر عز�مته، قد تفتر عز�مته، ،تأثر الثاني في قراءته
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تلو اآلخر من  ا�قدر ما �حتاج من الخلوة �حتاج إلى شيٍء من الجلوة؛ ألنه إذا خرج الناس واحدً 
ل الخلوة على الجلوة، وتز�د همَّته فالمسجد،  الهمَّة قد تفُتر، قد تفتر الهمَّة، لكن �عض النَّاس ُ�فضِّ

�حتاج إلى مران، �حتاج إلى وقت لیصل إلى هذه لكن لیس هذا من أول األمر، هذا  ،�الخلوة
 . و�یت خالٍ  . إسناد عالٍ ، و�سناٌد عالٍ بیت خالٍ  :المرحلة، ولذلك أمنیُة علّي بن المدیني

 طالب:..........
 ع.ك بنسخة، واحد �قرأ والثاني یتبفیه هذا؟ المعارضة: �ل واحد �مسماذا 

 طالب:.......
 �محفوظیهما، عارضه �محفوظه.

 ب:....طال
�ستمع. نعم. هذه المعارضة، تصورها أنت في مقابلة �تاب أكثر من نسخة من �تاب، هذه 

 والثاني �ذلك إذا تعب األول. ،معارضة، واحد �قرأ واحد �ستمع وهو �صحح
 طالب:.... معارضة..

ا وخاصمت و ضار�ت ز�دً حوقد علم أن �اب المفاعلة لمشار�ة اثنین ن ،المدارسةهنا هي عارض 
 ا.رً عم

 �هللا أعلم. 

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

 


