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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله الحمد هلل رب 

 .�ه أجمعیناصحأو 
: قال هري الز  عن شعیب، أخبرنا: قال نافع بن الحكم الیمان أبو حدثنا"" :-رحمه هللا –قال 

– عباس نب هللا عبد أن ،-رضي هللا عنه– مسعود بن تبةعُ  بن هللا عبد بن هللا عبید أخبرني
 نم ر�ب في إلیه أرسل هرقل أن: أخبره حرب بن سفیان أ�ا أن أخبره -هللا عنهمارضي 
ى هرقل، �كسر الهاء، وفتح الرَّاء على المشهور. �كسر الهاء وفتح الراء عل"" قر�ش

اف، ر القالمشهور، هكذا: ِهَرْقل، وحكى جماعة إسكان الراء و�سر القاف، إسكان الراء و�س
 .ب"عَ و یذ�ر القزاز غیره، و�ذا صاحب "المُ ِهْرِقل، �ِخْنِدف، ولم 

وغیرها، �عتنون �ه، �عتني �ه  ا في شروح الحدیثالقزاز صاحب "الجامع" مر اسمه �ثیرً  
شراح الحدیث؛ ألنه �تاب لكن مع األسف إلى اآلن ما طبع، �عني �تا�ان یدوران في �تب 

مطالع "ع" البن عرقول، لو"المطا ا ومع ذلك لها نسخ وما ُطبعت، "الجامع" للقزاز،الشروح �ثیرً 
مطبوع، " الطالع" تم تحقیقه لكنه إلى اآلن ما طبع، أصله "مشارق األنوار" ا. األنوار، تدور �ثیرً 

أكثر من اعتمادهم على "المشارق" ومع ذلك "المشارق" مطبوع  "المطالع"الناس على  لكن اعتماد
�ثیٌر من الطالب ال �عرفه، وقد ال �ستفاد  ق له أن �طبع؛ ألنه �تاب عظیم، و�ن �انا وحُ مرارً 
�سبب اختالف ترتیب الحروف على طر�قة المغار�ة، لكن "المطالع" ألهمیته �كثر دورانه  ؛منه

ِهْرِقل ملك الروم على وزن خنِجف، "ا. قال الجوهري: ا مرارً مر معنا ومرَّ أ�ًض  وقدفي الشروح، 
شوف اآلن اعتمد عن الجوهري ِهْرِقل،  ِدَمْشق" : ِهَرْقل على وزن:و�قالعلى وزن: ِخْنِجف، 

 بتضعیف؟ وما ه أما، �قال: تضعیف و�قال أ�ًض 
 طالب: .....
 .واال ال، انتبه
 طالب:....

 ؟ماذا
 اآلن في هذا السیاق، و�قال: ِهَرْقل.

 طالب:.....
 ؟ماذا

 طالب:.....
ُفه، �عني اال، ما هو، في سیاق نقل لیس في سی نتبه هذه دقیقة كذا، �عني ننطق �و�ق نقل �ضعِّ
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مع حذف فاعله و�نائه من الدقائق، �عني: الناس �قولون، عموم الناس �عرفون أنه إذا سیق القول 
 لیسللمجهول سیق التضعیف، لكن هنا قال: و�قال هَرقل على وزن دَمشق، و�قال، هذا نقل، 

، یدل على أنه هو األصل عنده، ، نعم تقد�مه هْرِقلهذا اتضعیفً  بنقل، �عني: وُ�نَطق �كذا، فلیس
بواضح؟  لیسأم لكن ُینَطق، ینطقه �عض الناس �ذا، لكن لیس هذا من �اب التضعیف. واضح 

 نعم؛ ألن...
 طالب:.....

المقصود أننا، استقر في أذهان طالب العلم أن القول إذا صیغ أو سیق �صیغة البناء للمجهول، 
للقول، إنما هذا نقٌل للنْطق،  ول، اآلن لیس هذا نقًال رت صیغته فمعناه أنه تضعیف للقیَّ إذا غُ 

شطره  ي، لما ذ�ر بیت لبید بن ر�یعة الذبن سیدها�عني: وُ�نطق �ذا. صاحب "المحكم" وهو 
 األخیر:

 و�ما فعلنا ِبُتبٍَّع وِ�ِهْرِقلِ   ..................
یر ضرورة اضطره إلیها الشعر، ل فاضطر فغیَّر، �عني التغیقْ قال: أراد ِهَرْقل، قال: أراد هرَ 

هَرْقل: من ملوك الروم، وهو أول من ضرب "والِهْرِقل: المنخل، غر�ال، وفي "التهذیب" لألزهري، 
 المراد �البیعة؟  ما ."الدنانیر وأول من أحدث البیعة، وأول من أحدث البیعة

 طالب:....
 ؟ماذا

 طالب:.....
 .منع

 طالب:.....
 .وأول من أحدث البیعة

 ب:.....طال
علیه الصالة –�عني: بیع، البیعة واحدة البیع ما عرفت إال في عهده، �عني في عهد النبي 

 ؟-والسالم
 طالب:.....

َمْت   ] �عني: هل هذه التي أحدثت في وقت التنز�ل؟٤٠[الحج: َوِ�َیٌع} َصَواِمعُ  {لَُّهدِّ
 طالب:.....

 ؟ماذا
 طالب:...

احتمال، لكن یبعد  ؟ملك �الغلبة أو �اإلرث من غیر بیعة�أخذون ال -ملوك الروم–أو أن الملوك 
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 .عبادة�الَبْیَعة هذه محل الأن ُیراد 
 طالب:....

 البیعة الجمع.
�ذا في "التهذیب" لألزهري. قال  ،"ا دْیُر الِهزِقل، فهو �الزاي، وأما دیر الهزقل فهو �الزايوأمَّ "
 ینصرف للعلمیة والُعجَمة. وزعم الجوالیقي أنه ف للعلمیِّة والُعْجمة، والوال ینصر ": بن الملقِّنا

�عني: توافقت علیه اللغتان. وما �ان هذا  ت �ه العرب، عجمي تكلمت �ه العرب"عجميٌّ تكلَّم
 ُ�منع؟أم شأنه، �صرف 
 طالب: �صرف.

ألن الجوالیقي له �تاب اسمه "المعرَّب" "المعرَّب" من أنفس ما ُ�ِتب في "الباب" وازدادت  ؛ُ�صرف
نفاسُتُه لمَّا حققه الشیخ أحمد شاكر، وأضاف إلیه وأضفى إلیه من علمه وسعة اطَّالعه، أضفى 

و�ال فهو من أهمَّ ما ُ�تب في الباب. الجوالیقي، أبو منصور اسمه  ،إلیه أهمیَّة فوق أهمیَّته
 .وله �تاب "شرح أدب الكاتب" البن قتیبة و�الهما مطبوع ،موهوب من أئمة اللغة

 لقبه:جمي تكلمت �ه العرب، وهو اسم علٍم له، وهو اسم علٍم له، ولقبه: قیصر. و أنه ع" 
من  ا أنقیصر، �م :قیصر، و�ذا �ل من ملك الروم �قال له: قیصر. �ل من ملك الروم �قال له

جاشي، من ملك الترك �قال له: خاقان، خاقان. والحبشة: النو ملك الفرس �قال له: �سرى، 
تلقى ت�نما و  ،ي ما هي بدارجةلته األلفاظ امن �عض هذ. "ا: والزنج: َعاَنةوالقبط: فرعون. قالو 

من الكتب، �عني �سرى دارج، قیصر دارج، فرعون دارج، النجاشي لكن غیرهم مصر العز�ز 
ي لذ، اوفغفور، والزنج: عانة، إال ما والقبط فرعون، ومصر العز�ز، وحمیر ُتبَّع، والهند دهمة،

 .أن �كون فیها تصحیفال یتلقى من الكتب احتم
 طالب:.....

 : عانة. �العین. ن ال، �قولو 
الخ، لفظ الفیلسوف المعروف، والیهود فطیون، أو مبوالیونان �طلیموس، �طلیموس، ": قال

ة، ومن ملك الصابئة �قال له:ورأس جالوت لمن �ان ملكً  نمرود.  ا منهم من بني داود خاصَّ
ك من ملل. قالوا: وجالوت لمن ملك البر�ر، واإلخشید والتبا�عة ملوك الیمن من بني قحطان

ولى مهو  و�نما ،مستقل هفرغانة. والنعمان: لمن ملك العرب من قبل العجم، �عني: ما هو ملك
ك من مللیر لمن ملك إفر�قیة. ورتبیل: لمن ملك الخزر، و�ابل جمن قبل العجم. قالوا: وجر 

في ، العلمأسماء �ثیرة من هذا النوع عند أهل في هذا  ."النو�ة، وماجد: لمن ملك الصقالبة
 لكن �عضها ال �سلم من التصحیف. ،الشروح
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ومعنى قیصر البقیر، البقیر، والقاف على "بن الملقن وغیره، �لهم ذ�روا هذا، �قول: ا�قول  
ها الطلق �ه الغتهم غیر صافیة، وذلك أن أمه لما أتاها الطلق �ه ماتت فبقر �طنها، لما أت

عنه فخرج حی�ا، و�ان �فخر بذلك؛ ألنه لم �خرج من فرج، واسم قیصر في  بقر �طنهاماتت ف
ألنها لما ماتت عندما اشتد  ؛طعت حتى أخرج منهاألن أحشاء أمه قُ  ؛لغتهم مشتقٌّ من القطع

وما زالت التسمیة �اقیة إلى  "فشقوا جوفها وأخرجوه ،بها الطلق �قي الولد �ضطرب في جوفها
 .خراج الولد من �طن أمه �العملیة �قال لها قیصر�ة، قیصر�ة نسبة إلیهاآلن، �عني إ

 طالب:....
الرا�ط بین القیصر و�ین �قر البطن؟ �أنه  مانعم، �قال لها قیصر�ة، األسلوب مستعمل، لكن 

 .اأخرج قصرً 
 طالب:...

رج البحر�ن"، بن دحیة في "ماا في الحروب �ما نبه على ذلك ا مقدامً ا جبارً و�ان شجاعً "قالوا: 
 –وثالثین سنة، وفي ملكه مات النبيوقال الكرماني: هو صاحب حروب الشام، ملك إحدى 

 ."-صلى هللا علیه وسلم
 طالب:.....

، لكن ما یلزم أن �كون هذا الذي خرج من أمه �العملیة، �مكن األول خرج من �طن أمه، نعم
، أن ه.. هذا وصفاالسم و�هذا اللقب لعل أول من تسمى بهذا فقالوا: قیصر هذا سبب التسمیة، 

.. �ه خاصة �ه وُسم �عنيللي ذ�رناها، اتر�د أن تجعل الر�ط بین التسمیة و�ین هرْقل مثل البیعة 
�ختص �ه، هو سببه!  ك الروم، فكیف �سمى من قبله بلقبٍ ولقب �قیصر من �ان قبله من ملو 

 ال، لیس هذا. 
كما -َرْكب  في ر�ب من قر�ش"�عني إلى أبي سفیان "" أرسل إلیه: أن هرقل أرسل إلیه في ر�ب"

شرة فما فوقها، جمع راكب، �صحب وصاحب، وهم أولوا اإلبل الع": -بن حجر وغیره ا�قول 
أرسل إلى أبي سفیان حال �ونه في جملة الر�ب، حال  والمعنى: أن هرقل" العشرة فما فوقها"

ر�ب ثالثین رجًال، �ان خصه و�ان عدد ال كونه في جملة الر�ب، وذلك ألنه �ان �بیرهم، فلهذا
وسمي ". "نحو من عشر�ن"رواه الحاكم في "اإلكلیل" والبن السكن :  ."عدد الر�ب ثالثین رجًال 

بن اأبي شیبة" �سند مرسل. �قول  بن "مصنف منهم: المغیرة بن شعبة، المغیرة بن شعبة في
یتعقب والعیني  ا"ه �ان إذ ذاك مسلمً ألن ؛، فیه نظرألنه �ان إذ ذاك مسًما ؛وفیه نظر"حجر: 

ألنه �ان إذ  ؛، وسیأتي. وفیه نظرمو�كون معه ابن حجر في هذا أنه ال �منع أن �كون مسلمً ا
الخندق ثم  أسلم عاما، و�حتمل أن �كون رجع حینئذ إلى قیصر ثم قدم المدینة. �عني: ذاك مسلمً 

في السنة التي فیها الهدنة، ثم قدم المدینة ألن الواقعة �انت �عد الحدیبیة  ؛رجع إلى بالد الشام
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 .امسلمً 
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:...

 �عد الحدیبیة، �عد الحدیبیة القصة، القصة �عد الحدیبیة، و�سالمه قبل ذلك.  هالكن، نعم
 طالب:....

 نعم. المغیرة ثقفي، والحدیث في ر�ب من قر�ش.
 طالب:....

 ؟نعم
 طالب:....

بن حجر من اصح وجوده معهم فالحكم للغالب، سیأتي ما في �الم  الحكم للغالب، إن هذا
ال" و میر ألبي إسحق الفزاري، و�تاب "األا في أثٍر آخر في �تاب السالتعقب، وقد وقع ذ�ره أ�ًض 

إلى  -صلى هللا علیه وسلم–كتب رسول هللا "ألبي عبید من طر�ق سعید بن المسیب قال: 
أ قیصر الكتاب، قال: هذا �تاب لم أسمع �مثله، ودعا أ�ا كسرى وقیصر الحدیث، وفیه: فلما قر 

صلى هللا –فسأل عن أمر رسول هللا  ،سفیان بن حرب والمغیرة بن شعب و�انا تاجر�ن هناك
  ."-علیه وسلم

اإلبل العشرة فما فوق، في شرح  والر�ب من عشرة فما فوق، هم أول بن حجر �قول:ااآلن 
أصحاب اإلبل في السفر الثالثة فما فوق. قاله بن السكیت. الر�ب: جمع راكب، وهم "النووي، 

ل منه، واألر�وب : والر�َبُة �فتح الراء والكاف أقبن السكیت وغیره، قالوااالثالثة فما فوق قاله 
 ، و�أتي.. نعم. "�الضم أكثر منه وجمع الر�ب أر�ب

 :. قلناي لو قاله من تلقاء نفسهي، النوو هذا یؤ�د ما قاله النوو  ."»والثالثة ر�ب« »والثالثة ر�ب«"
رحمه –بن السكیت، لو أن النووي ابن السكیت، نقله عن اكالمه یؤ�ده الحدیث، لكنه نقله عن 

النووي صحیح و�ؤ�ده الحدیث،  �عزوه ألحد على األقل قلنا �الم ابتدأ الكالم، أو لم  -هللا
مع راكب، �تجر وتاجر، وقیل: ئ" الر�ب: �فتح الراء جطیب في "عمدة القار  ،»والثالثة ر�ب«

اسم جمع �قوم وذود وهو قول سیبو�ه. وهم أصحاب اإلبل العشرة فما فوقها، العشرة فما فوقها. 
بن السكیت أنهم العشرة فما فوق، وما الذي �حل ابن السكیت وغیره. العیني ینقل عن اقاله 

"اصطالح اإلشكال البن السكیت الذي �حل  "اصطالح المنطق"اإلشكال؟ الرجوع إلى... 
بن السكیت لكن الوقت، و�ال عندي نسخ من الكتاب وطبعات متعددة ومختصرات �لها ال المنطق"
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للخطیب التبر�زي،  " تهذیبه"رجعت إلى ا أسعفني أن أرجع إلى نفس األصل عندي، الوقت م
ثة فما بن السكیت أنهم ثالاالمقصود أن النووي ینقل عن  -إن شاء هللا تعالى-وسیأتي �المه 

ا إلى أنهم العشرة ر سا�قً شابن حجر: إشارة، أافوق، والعیني ینقل عنهم أنهم العشرة فما فوق. و 
 .فما فوق 

أرى أن الر�ب �كون "بن سیده: ا، وقال "أرى أن الر�ب �كون للخیل واإلبل"بن سیده: اوقال  
ْكبُ  للخیل واإلبل. وفي "التنز�ل": . فقد �جوز أن �كون منهما ]٤٢فال:[األن ِمْنُكْم} َأْسَفلَ  {َوالرَّ

ما  -رضي هللا عنه–: ما �ان معنا یومئٍذ. وقول علي -رضي هللا عنه–، وقول عليٍّ اجمیعً 
، �لهم، الر�بان �لهم أصحاب إبل إال "كان معنا یومئذ فرس إال فرس علیه المقداد بن األسود

ْكبُ  :ودخل في قوله"المقداد بن األسود معه فرس.  ] ولذلك قال ٤٢[األنفال: ِمْنُكْم} ْسَفلَ أَ  {َوالرَّ
ما  -رضي هللا عنه–وقول عليٍّ  �كون للخیل واإلبل. ثم ساق اآل�ة،بن سیده: أرى أن الر�ب ا

. "كان علي یومئذ فرس إال فرس علیه المقداد بن األسود، �صحح أن الر�ب ههنا ر�اب اإلبل
یدخل فیه الخیل، لكن �الم العیني الذي فقط، والَّ یدخل معه الخیل؟ �عني قول علي �صحح أنه 

ما �ان معنا یومئٍذ فرس إال فرس علیه  -رضي هللا عنه-بن سیده، قال: وقول علي انقله عن 
 المقداد بن األسود �صحح أن الر�ب ههنا ر�اب اإلبل. 

 طالب:......
 لكنه دخل في العموم. 

 طالب:......
بغال و�ل شيء والسیارات والطائرات والبواخر. على و�دخل في الر�بان اإلبل والخیل والحمیر وال

وفیه نظر؛ "بن حجر من أن من الر�ب المغیرة، اكل مر�وب. �أتي، ثم قال �عد أن ذ�ر ما قاله 
ولكن إسالمه ال ینافي مرافقتهم وهم �فار إلى " تعقبه العیني �قوله: ."األنه إذ ذاك �ان مسلمً 

لكن ُینافي ": �عني: قلتُ . "فقتهم وهم �فار إلى دار الحربدار الحرب، ولكن إسالمه ال ینافي مرا
�عني إسالمه ینافي سكوته على ما جاء في  ،"اورةسكوُتُه على �عِض ما جاَء في المحذلك 

المحاورة، المحاورة المذ�ورة في الحدیث، مع أنه هذا الكالم الذي قلته ذ�ره القسطالني فیما �عد، 
فإنه  ،البلقیني أنه اعترض على وجود المغیرة �سبق إسالمه عن وفي القسطالني نقالً "قال: 

 ."اا، و�سكت مع �ونه مسلمً أسلم عام الخندق فیبعد أن �كون حاضرً 
صاحب البعیر هو الر�ب جمع راكب، و "ول: صالح المنطق" للخطیب التبر�زي، �قفي "تهذیب إ

ًة، الر�ب جمع راكب، وهو صاحب البعیر خاصة اإلبل، ال  ب إال أصحاب، وال �كون الر�خاصَّ
كو   َوِمْنَها َرُكوُ�ُهمْ  {َفِمْنَها: -جل وعال-ب: ما یر�بون، �قول هللا الدواب. ثم قال: الر�وُب أو الرَّ

]، أي: في منها ما یر�بون. ثم قال صاحب "التهذیب" "تهذیب إصالح ٧٢[�س: َ�ْأُكُلوَن}
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كب أصحاب اإلبل وهي العشرة فما فوقها. المنطق": و�قال مر بنا راكٌب إذا �ان على �عیر، والرَّ 
والر�ب أصحاب اإلبل وهي العشرة فما فوقها. واألر�وب أكثر من الر�ب، والَرَكَبُة أقل من 

كب. والر�اب: اإلبل، واحدتها: راحلة، ال واحدة لها من لفظها وخطَّأ النووي في "تهذیب  "الرَّ
باُن السفینة، أنا ور�بان السفینِة ضامنون، أنا ور� :لو قال"اللغات" صاحب "الوسیط" في قوله: 

اب السفینة، والمعروف في اللغة أن فقال: هو منكر، والمعروف في اللغة أن ُ�قال فیهم: ر�َّ 
 ."�قال فیهم: ر�اب السفینة. قاله أهل اللغة

ًة، والر�بان راكبوا اإلبل خاصًة. و�عضه  م الر�اب ر�اب السفینة، والر�بان راكبوا اإلبل خاصَّ
�قول: راكبوا الدواب. راكبوا الدواب. اآلن هل نقول إن النووي وقف على نسخة من نسخ "إصالح 

، »الثالثة ر�ب«المنطق" فیها الثالث فما فوق؟ أو �كون هذا من محفوظه واستحضر الحدیث 
ة ما استحضر �الم اعن  ه�عني حفظه، حفظ بن السكیت بدقَّة ابن السكِّیت ولما طالت �ه المدَّ

علیه الصالة –على �ل حال: �لٌّ یؤخذ من قوله و�ترك إال الرسول و لذي �خالف فیه الحدیث؟ ا
الراكب شیطان، والراكبان « »والثالثة ر�ب«في الثالثة أنهم ر�ب،  امادام الخبر ثابتً  -والسالم

اآلن لو سافر شخص �مفرده على سیارته أو على دابته في طر�ٍق  »والثالثة ر�بشیطانان، 
ة منفرد �سیارته على الخطِّ الذي �سلكه الناس �لهم، وفیه مسلو  ك، ذهب �سیارته من هنا إلى مكَّ

 شیطان وال معه غیره (ر�ب)؟ :أكثر من ثالثة �مشي مع هذا الطر�ق، هل نقول
 طالب:....

ر أنه في هذا الوقت، أو في جزء من الطر�ق طال أو قصر لم �سلكه  نعم، ر�ب، لكن لو قدِّ
سلكه غیره، الناس وقفوا، ولیس في الطر�ق غیُره، المسألة من أجل أن �حتاط اإلنسان غیُرُه، ما 

ومعه آخرون ر�ب؛ ألنه حتى لو  اإذا �ان الطر�ق مسلو�ً  :لئال یوصف �أنه شیطان، قلنا ؛لنفسه
لیسوا �لهم على �عیر واحدة، �ل واحد على �عیر، ال  »والثالثة ر�ب«رناه �اإلبل معروف أن نظَّ 
أن �كونوا على �عیر واحد، ولذا ال یلزم أن �كون الثالثة في سیارة واحدة. لكن ال �سلك  یلزم

الطر�ق غیر المسلوك �حیث یتفرَّد فیه، تفرَّد في هذا الطر�ق المسلوك في وقٍت من األوقات مائة 
 رْ�ب؟ أم نقول: شیطان  ماذاالر�اض ومكة ما فیها أحد إال هو،  بین كیلو مثالً 

 طالب:....
 ؟ماذا

 طالب: األصل عموم الطر�ق، ما �قطع....
 ؟نعم

 طالب: ثالثة لو خرج شخص �حتطب أو �ذا نقول ..
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نعم لئال یهلك، و�ذا �ان في طر�ٍق  -سفر اإلنسان �مفرده–من السفر  یراآلن السبب في التَّحذ
 ها.من أجل یرؤمن من العلَّة التي جاء التحذیُ مسلوك، و�ذا �ان في طر�ٍق مسلوك فإنه 

 طالب: أحیانا ما �كون....
 .نعم

 طالب:.....
 الناس �لهم. طر�ق مسلوك معبد �سلكه

 طالب:....
، ولو �انوا جماعة، ولو �انوا هذا نادر ال حكم له، �عني �حصل في وقت اختالل األمن مثالً 

 مائة ُ�غار علیهم و�قتلون.
 طالب:....

 ؟ماذا
 طالب:....

 ال؟ هذا الذي �خشى منه؟أم  �عني: قد ینعس وهو في سیارته، صح
 طالب:....

 هذا الذي �خشى منه؟
كم نعس من سائق والسیارة مملوءة �الر�اب، وأهلكهم �لهم؟ و�ذا نام واحد نام الباقي، ال ما هو 

لكن في  ،ولو �انوا مجموعة -نسأل هللا السالمة والعافیة–بهذا، ما هو بهذا، و�ذا اختل األمن 
ه یتعرض لعطش، یتعرض لضیاع، فیموت �سبب ذلك، لكن إذا �انوا الغالب أن الذي �سیر وحد

غیر  مجموعة ال شك أن هذا الخطر مأمون في الغالب، ولذلك ال �سافر اإلنسان وحده في طرقٍ 
مسلو�ة، أما الطرق المسلو�ة التي �سلكها الناس �لهم ومعمورة �المسافر�ن مثل هذا تنتفي فیه 

 رفع عنه الوصف، من یرفع عنه الوصف �أنه شیطان. العلة، و�شار�ه في الطر�ق من ی
 طالب:.....

 ، التنفیر والغالب أن الشیطان �سیر وحده.التنفیر
 طالب:

 نعم.
 طالب:....

وأخذ زاد  ،ا.. ال هو حسب حسا�ه أن بینه و�ین البلد الذي ُیر�ُده أسبوعً .ما ینتهي؟ ال ینتهي، 
 اآلن؟ اأسبوع، لكنه ضلَّ الطر�ق، أنت تتصور أن الطرق مثل ما هي علیه

 طالب:......
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 كیف؟
 طالب:....

أحسن ..  اوواحد �سارً  انً ییذهب واحد �م واحد �جلس، واحدعلى الرأي  ه�ساعدون على �ل حال
 .من الواحد

 ؟طالب: إذا عطلت الدا�ة �ا شیخ
 نعم؟

 طالب:.....
 اموجودة مع هذه الطرق؛ ألن �عض الناس �جتهد فیختصر الطر�ق، أعرف شخًص الهلكة اآلن 

من أن  ضاق علیه الوقت وهو یر�د أن یدرك الدوام في بلد في یوم األر�عاء فاختصر الطر�ق بدالً 
ي �مشي على طر�ق لذا مثلها، قال: أختصر، ایتجه �مینً  �مشي مائة �یلو إلى جهة الغرب ثم

، فاته دوام السبت، امتعرجً أن �كون أقرب طر�ق �صل بین نقطتین، بدل  ،مستقیم هو الذي �صل
حصل له ما حصل، فالمسألة �عني هذه �وهو یر�د أن یدرك دوام األر�عاء، نعم �ضل الطر�ق، 

   تعبید هذه الطرق من أعظم الخدمات للمسافر�ن. -جل وعال–الطرق نعمة من هللا 
واحد إلى  ،أو من الشرق  ،أو من العراق ،حاج من البصرةكان الناس یتتبعون الموارد، وطر�ق ال

ة، توضع علیها  و�نُدر أن �ضّل أحد إال إذا اجتهد، ولیست عنده خبرة وال معرفة  ،موارد المیاهمكَّ
�النجوم وال الطرق، ولذلك تجدونهم في �تب البلدان �حددون بهذه الطر�قة، فیقول: موضع �ذا 

بین البصرة ومكة ال  ةرة ومكة؟ لكن إذا سلكت الطر�ق المسلو�بین البصرة ومكة، �م بین البص
 .اعبثً  ا�المً  هي �فوضى و�ال �ان..بد أن تقع علیه، ما 

إذا سلكت الطر�ق المعروف للحاج بین البصرة ومكة ال بد أن تقف على هذا المكان، وهذا هو  
الكیلوات تحدد لي �آالف الواحد �مكن، �الم دراو�ش هذا، .. البصرة ومكة، آالف  السبب و�ال

نك أ الطر�ق المسلوك واحد، وأنت اآلن مادامالكیلوات، الكالم دقیق إلى حدِّ ما �اعتبار أن 
تدلك علیه، و�ال جد لوحة تل تبحث، في الطر�ق بین الر�اض ومكة، غیر معروف مثالً  احددت بلدً 

 �ه ال محالة، طر�قة ألنك ستمرُّ ین؟ ألف �یلو بین الر�اض ومكة أو أقل �قلیل، فالتحدید بهذه الفأ
 ؛�سلك ما شاء، ما تكثر الناسرق اجتهاد�ة، و�ل واحد له طر�قه، �ل واحد أما لو �انت الط

الطرق، �عض الناس �سیر عنده معرفة �الطرق، ومعرفة �النجوم  ن �ل الناس �عرفو  لیس هألن
نه و�ین النجوم، �ستدلون التي ُیهتدى بها، لكنه قد �جتهد فیخطئ، أو �كون هناك ما �حول بی

بن اتفاوًتا �بیًرا، الناس یتفاوتون، في وصف  على  ذلك �عالمات �ثیرة، و�تفاوتون في ذلك
. و�عض الناس مجرد ما �طلع عن البلد ةا، �عني: �عرف الطرق مضبوطا خر�تً أر�قط: و�ان هاد�ً 
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على حدود هم بحوا صو�مشون اللیل �له إلى أن أ ،�ضیع، خرج مجموعة یر�دون الشام من نجد
 –هم. فالناس یتفاوتون، ونحمد هللانوار �أنهم وصلوا الشام، یدورون حول أنفسبلدهم، و�نظرون األ

على هذه النعم التي �سرت من وسائل المواصالت والنقل والطرق التي ُمهدت  -جل وعال
رت، هذه من أعظم نعم هللا علینا، �عني في ساعات تصل إلى مك أشهر، �انت � ة، �عد أنوُ�سِّ

ي هذا النسك العظیم ر�ن من أر�ان اإلسالم فيوتقضي و   أر�عة أ�ام، وقبل سنتین أو ثالث ُتؤدِّ
رجل ُمقَعد ونظر إلى الناس وهم ینصرفون من عرفة إلى مزدلفة، وهو صائم یوم عرفة بین 

وأنا  ،ذنو�هم ما الذي یبكیك؟ قال: الناس ینصرفون �حجون تغفر أوالده، لما رآهم �كى، قال ولده:
�درك الحج، �عني: أي ُ�سر و  و�ذهبرتبة الثانیة �السیارة، جالس، قال: ار�ب، و�فرش له الم

 ! هذا وسهولة أشد من
، لكن هذا قبل غروب خص واحد، ثانٍ ]، نظیره ش٤[اللیل:َلَشتَّى}  َسْعَیُكمْ  {ِإنَّ وال شك أن 

، و�ذاأن أحج الیوم عرفة وجمعة �د الشمس، هذا من أول النهار یوم فجر عرفة، �كى قال: أر 
 النقل الجماعي وضاع،أنزله ین درى أ النقل الجماعي، وما، وراحوا إلى نذهب �كر�ب قال: ا

]، �عني فرق بین هذا وهذا �ا أخي، إن �ان ما ٤[اللیل:َلَشتَّى}  َسْعَیُكمْ  {ِإنَّ ، ا أدرك الحج بهذاوم
 وهلل الحمد. ،تیسیرسألة تذهب �ه خله �مكانه، فالمسألة منت �مستعد أ

اآلن �مكن أن ُ�فطر، �فطر مع أهله وذو�ه یوم عرفة و�درك الحج؛ ألن الحج ال �فوت إال �طلوع 
الفجر من یوم النحر قبل الوقوف، فإذا طلع الفجر انتهى الحج، فات الوقوف انتهى الحج. لكن 

ات تدرك اآلن، ما �قال میسرة حتى السیار أمورها الوسائل اآلن  -والحمد هلل–مادام یدرك 
ال سیما إذا  الطائرات فقط، السیارات تدرك، الطر�ق �عض الناس عنده ست ساعات الطر�ق،

 .كان لیل شتاء، یدرك
 طالب:.....

 ن �عض الناس قد ال �حسن استعماله.لك ،ال، هو دقیق إلى حدٍّ ما
 إذا �ان.. 

لمناسك �عني ما جاء من فراغ؛ هذه من العلل، �عني اشتراط أمن الطر�ق الذي ُیذ�ر في ا
فالطرق، وقطاع الطرق فیهم �ثرة على مر التار�خ، واألمن الذي نعیشه وعشناه خالل ثمانین 

ة مثل هذا األمن، �قدر  اعامً  في هذه البالد �مكن لو تصفحت التار�خ ما وجدت �قدر هذه المدَّ
–افي والقفار وال �خاف إال هللا هذه المدة �عني: ما �قرب من قرن، أمن �سیر الراكب و�قطع الفی

هذا أمن في تقدیري ومن خالل مطالعاتي للدول المتعاقبة على مّر الدهور، ما مر  -جل وعال
نظیره، مع طول المدة، واألمن الحقیقي الذي عشناه مع أنه في األ�ام األخیرة تسّلل من خالل 

فاسدة على أهل التوحید في هذه الحدود الجنو�یة أناس مفسدون، یر�دون أن �فرضوا عقائدهم ال



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘٦٤E= ١٢ 

 -وهلل الحمد–�فانا شرَّهم ودحَرهم، وُقضي علیهم إلى حدٍّ �بیر  -جل وعال–البالد، لكن هللا 
.. �یف . فالمطلوب من الجمیع اآلن رعاة ورعیَّة من جمیع الفئات المحافظة على هذا األمن،

وعشناه ونعیُشه، وأدر�ناه وأدر�ه  نحافظ على هذا األمن الذي نعیشه؟ و�ال األمن موجود ومتحقق
ین �جمیِع فئات من �عیش على هذه الِبَقاع من مسؤولین ومن  آ�اؤنا من قبل، علینا أن نسعى جادِّ
رعیَّة، من علماء، من عامة، من �بار، من صغار، أن �سَعْوا إلى تثبیت هذا األمن، و�ثبُت هذا 

رك والِبَدع، األمن بتحقیق التوحید، ونشر التوحید، ومحار�ة ال َلنَُّهمشِّ  ۚ◌  َأْمًنا َخْوِفِهمْ  َ�ْعدِ  مِّن {َوَلُیَبدِّ
]، وما عشناه من األمن إنما هو ثمرة من ثمرات ٥٥[النور: َشْیًئا} ِبي ُ�ْشِرُ�ونَ  َال  َ�ْعُبُدوَنِني

ل، ثمَّ الثاني ثم الثَّاِلث، مناصرًة و  مؤازرًة التوحید، الذي رفعت رایته هذه الدولة من عهدها األوَّ
لكن إذا تخلینا عن هذه الدعوة، وتخلینا عن هذا التوحید ال  ،-رحمه هللا–لدعوِة اإلمام المجدد 

 فرق بیننا و�ین غیرنا، �هللا المستعان.
صلى هللا علیه –من قر�ش: �قول النووي في أوائل شرحه، في نسب النبي  "في ر�ٍب من قر�ش"

وقال هنا  ،"جمهور العلماء، وقیل: فهر، وقیل: غیرهوالنَّضُر هو أبو قر�ش، في قول ": -وسلم
ولُد النَّضر،  -ا�عني قر�شً –األكثرون على أنهم "في هذا الموضع وهو �شرح الحدیث، قال: 

وقیل: ولد فهر بن مالك. وقیل: ولد إلیاس بن مضر، وقیل ولد مضر بن نزار، وهذان غر�بان 
تسمیتهم قر�ًشا، واختلف في سبب تسمیتهم واختلف في سبب ". "حكاهما أبو القاسم الرافعي

قر�ًشا، فقیل: من الَقْرِش وهو الكسب، من الَقْرِش وهو الكسب، والجمع: �قال: قرش �قِرُش 
 . "�كسر الراء، قاله الفراء وآخرون 

عن  �عني: العملة المتداولة التي دون الر�ال عندنا �عني ما جاءت من فراغ، اإلنسان لو یبحث
سموا �ه "ا، وقیل: ، والر�ال عشرون قرشً اعندنا ما دون الر�ال �سمى قرشً  ،شرْ أصلها القِ 

ه سمك سمون�ي لذا ."لتجمعهم �عد التفرق، وقیل: سموا �اسم دا�ٍة في البحر، من أقوى دوا�ِّه
ي على من أقوى دوا�ه سموا �ه؛ لقوتهم، والنسبُة إلى قر�ش قرِشّي، و�جوز قر�ش"القرش. 

نشد ي: وأر�ش الحي صرفته، و�ن أردت القبیلة لم تصرْفُه، �قول النوو األصل، فإن أردَت �ق
 ."الجوهريُّ بیًتا في ترِك الصْرف، والفصیح الصرف و�ه جاء القرآن الكر�م

�ه اء: و ُش، قال الفر ش، مادة َقَرَش، القرُش الكسُب، جمع وقد قرش �قر رَ قَ "وفي "الصحاح" 
ضر، م�نانة بن خز�مة بن مدر�ة بن إلیاس بن وأبوهم النضر بن  ،ي قبیلةوه ،سمیت قر�ش

هو شي و قر� :فكل من �ان من أوالد النضر فهو قرشي دون ولد �نانة ومن فوقه، ور�ما قالوا
 القیاس. قال الشاعر:

مِ  الندى يداع إلى سر�عٌ   مها�ةٌ  علیه قر�شي�  لكلِّ   والتكرُّ
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رك فه، قال الشاعر في تفإن أردت �قر�ش الحي صرفته، و�ن أردت �ه القبیلة لم تصر 
 الصرف:

 .................  سماحةً  الولیدُ  المسامحَ  غلبَ 
 �عني: الولید بن عبد الملك.

 وسادها المعضالت قر�َش  و�فى  سماحةً  الولیدُ  المسامحَ  غلبَ 
 "وسادها المعضالت قر�َش  و�فى                                               

وأنشد ده الجوهري في عدم الصرف، الذي أشار إلیه النووي في قوله: هذا البیت الذي أنش
 و�ه جاء القرآن الكر�م.والفصیُح: الصرف.  ا في ترك الصرف،الجوهري بیتً 

 انظر و�انوا ِتَجاًرا �الشام""فیها تشدید، ما فیها تشدید ا، عند�م ضبطه �الكتاب، ِتَجارً  ماذاو�انوا، 
ارا من غیر ِتَجاًرا، فیه لغتان: �سر "�التخفیف،  انینیة، أما الیونینیة ففیها: ِتجارً الیو  الفروق ُتجَّ

ار رحمه – قاله الكرماني ،"التاء وتخفیف الجیم، �صاحب وصحاب، وضم التاء وتشدید الجیم ُتجَّ
ار " -هللا فیه لغتان: �سر التاء وتخفیف الجیم، �صاحب وصحاب، وضم التاء وتشدید الجیم ُتجَّ

 ."ووي: و�قال أ�ضا َتْجرٌ ي. وقال النقاله الكرمان
ام فهو إقلیمنا، �قول النووي: وأما الشاوأ"قال:    –نبیاء، د�ار األ م فهو إقلیمنا المعروفما الشَّ

مرتین قبل   -صلى هللا علیه وسلم–وقد دخله نبینا  -صلوات هللا وسالمه علیهم أجمعین
لیلة اإلسراء، "متى؟  ،"مرتین: إحداهما النبوة، ودخله �عد النبوة مرتین، ودخله �عد النبوة

ف �راس"والثانیة: في غزوة تبوك، وهو مهموز  شام �راس،  الشأم، مهموز �رأس، و�خفَّ
 . "وهو مَذكَّر ،ونظائره، وفي لغة شآم، �فتح الشین والمد"

 طالب:....
 ، من والة الشام.نعم

ر وُ�ؤنث: -یتحدث عن الشام -�قول الجوهري  یه شامي، وشآمي �المد على وزن والنسبة إل یذ�َّ
وأنكرها غیره؛ ألن  "لجوهريُّ عن سیبو�ه وأنكرها غیره�المد والتشدید، حكاهما اامي ئَّ ي، وشفعالِ 

مي مثل ائء، شجمع بینهما. األصل على وزِن َفَعاِل بدون �ااأللف عَوض عن �اء النسب فال �ُ 
یاء هذه أنكرها غیره، حكاه الجوهري عن ثماني، وأما شآمي أو شآامي �المد والهمز مع إثبات ال

سیبو�ه وأنكرها غیره؛ ألن األلف عوض عن �اء النسب فال ُ�جمع بینهما، �عني مثل ما قلنا في 
 �مانّي بتشدید الیاء، �اء النسب، وفي �ماِنْي؛ ألنه ال ُ�جمع بین العوض والمعوض. قال النووي:

ام من بَ قلها قُ والصواب جوازه؛ ألن سیبو�ه إمام الفن فإذا ن" لت، ولكن غیرها أشهر. وحد الشَّ
إلى ". في سیناء ، العر�ش من بالد مصر. نعم"العر�ش إلى الفرات، من العر�ش إلى الفرات

إلى �اِلس، وفي اشتقاقه: وسبب  :الفرات من بالد العراق، هذا من الشرق إلى الغرب وقیل
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صحیح "من  "بدء الوحي واإل�مان"هذا �الم النووي في شرحه على  ،"تسمیته اختالف طو�ل
 . "البخاري 

اء وفي اشتقاقه وسبب تسمیته اختالف طو�ل قد أوضحته في �تاب "تهذیب األسم"قال: 
. "في ا، شرحه على البخاري فحذفهألنه مختصر جد� ؛ "ا فحذفته هناواللغات" ولیس هو مهم� 

 ائر بالدهللا تعالى، وصانه وسحماه -الشام إقلیمنا المعروف "تهذیب األسماء واللغات" قال: 
ب ما سب�المد، أكثرهم، وأ -شآم�عني –وأ�اها "قال صاحب "المطالع":  ."-اإلسالم وأهله

، "شقتار�خ دم"رحمه في أول –تسمیته شأًما أو شآما فذ�ر الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
وطبع  ،اي ثمانین مجلدً طبع ف "تار�خ دمشق"من أطول التوار�خ التي تؤرخ للبلدان،  "تار�خ دمشق"

في أر�عین، موجود النسخ الخطیة في عشر�ن، أو تقرب من عشر�ن،  المقصود أنه: تار�خ 
ه مطول ال �ستغني عنه طالب حدیث؛ ألن فیه من تراجم الرواة ما ال یوجد في �تب الرجال، فی

خ هذه ، التوار�"نتار�خ أصبها"، ومثل "تار�خ جورجان"ومثل  "تار�خ �غداد"من تراجم الرواة مثل 
 .لرجالا�عتني بها طالب العلم؛ ألن فیها من الرواة المنتسبین لهذه البلدان ما ال یوجد في �تب 

ألئمة اللحاكم، �ذلك �عني من شیوخ الحاكم ما ال یوجد له ترجمة، من شیوخ  "تار�خ نیسابور"
و لك، ألطبري أو ما أشبه ذالمتأخر�ن شیوخ البیهقي ما تجد له إال في مثل هذه الكتب، أو شیوخ ا

من ال ترجمة له في �تب  مشیوخ الطبراني، �عني من تأخر من أهل العلم تجد في أسانیده
ها ا ما، ومؤلفوها من علماء الحدیث، مؤلفو الرجال، إال في هذه التوار�خ؛ ألنه متأخرة نوعً 

 .محدثون �عتنون �الرجال
ا في ذلك في أول "تار�خ دمشق" �ا�ً  -تعالىرحمه هللا –فذ�ر الحافظ أبو القاسم بن عساكر  

ءموا إلیها، ا من بني �نعان بن حام تشاألن قومً  ؛اسمي شامً "فروى فیه عن الكلبي أنه قال: 
الید الشومى، وهي ا من بن األنباري أنه قال: فیه وجهان، �جوز أن �كون مأخوذً اوعن 

�قبل . "، أشأم إذا أتى الشامتى الشاممن الشؤم �قال: أشأم إذا أ ن �كون فعالً الیسرى، و�جوز أ
 ال؟أم هذا الكالم 
 طالب:.....

 شأم إذا أتى الشام.فعل من الشؤم، �قال: أ
 طالب:....

 ال ال، ال أرمي إلى شيء آخر، �عني أخذنا الشام من قولنا: أشأم إذا أتى الشام؟ 
 طالب:...

ت �ه محلة أو بلدة، ثم قیل هذا ا سمیما یلزم علیه دور. یلزم علیه الدور، �عني: لو أن شخًص 
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 ؛ ألنه من أهل �ذا.الشخص سمي �كذا
 طالب:....
 ألنه سكنه فالن واسمه �ذا. ؛والبلد سمي
 طالب:.....

 ؟نعم
 طالب:

أنت إذا عرفت األصل انتهى اإلشكال، لكن إذا لم تعرف األصل؟ یلزم علیه الدور إلى ما ال 
 ة والدجاجة من البیضة.نها�ة، �عني مثل ما �قال البیضة من الدجاج

 طالب:......
 .نعم

ذا دخل الشام، فهل الفعل فالن إشأم ؟ من الشؤم �قال: قد ألماذاه الشام هذا یلزم علیه الدور سمیت
 مأخوذ من المكان أو المكان مأخوذ من الفعل؟

 طالب:....
 أشب لم جفاه لوال  جفا ما مشیبي لوال

 نعم...
 ما السبب الحقیقي؟ 

 طالب:.....
فعل من الید "بن فارس قال: اسبب. نعم. إلى ما ال نها�ة، وعن  هأیهما السبب الحقیقي؟ ما فی

؟ ا�سارً  ، التي هي الیسرى. لكن وقوع هذا البلد في هذا المكان في هذه الجهة هل �عتبر"الشومى
، اار �مینً ؟ إذا استقبلنا الشرق، أما إذا استقبلنا الغرب صاكون �سارً مناسب للید الشومى، ومتى �

مال قلنا تبعً هو في جهة الشمال، والشَّ  مال، �عني لو في جهة الشِّ ا للید الشومى التي مال غیر الشِّ
مال مال المقابل  ،هي الیسرى، لكنه في  الشَّ و�قابله الیمن في الجنوب، وال �عني هذا أنه في الشِّ

م اإلبل أو من وْ م: هو من شَ أنه فعل من الید الشومى، �قال، قال قو "للیمین. وعن ابن فارس: 
 . "وم اإلبل وهي سودهاشُ 

 طالب:....
ماذا �سمونها؟ �عني: هل الشام ترجمة السمها  اعجمً  انعم، أصحابها، أهل الشام لما �انوا رومً 

 عند أهلها، أو هذا اسمها عند أهلها؟
 طالب:.....

 .نعم
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 طالب:...
 .الروم الروم
 طالب:....

، ألنه .. علي تراجع المسألة ألصل، أنت عندك "خطط الشام" لكردطیب، إًذا هذا اسمها من ا
 مضبوط. 

 طالب:......
 .نعم

 طالب:....
لما وقعت في مقابل الیمن المأخوذ من الیمن، أطلق ": أن �حل اإلشكال. �قول�مكن هذا �الم 

 ع �السبب.، هذا ینفع في هذا المجال و�ن لم �قط"منعلیها شام لتؤخذ من الشؤم الذي �قابل الیُ 
 ؟ماذا

 طالب:......
 �ه.ء نفس الكالم معك، �ل یوم تجي

 ؟ ماذاعند  ن هذا الكالم ذ�ره السجستاني في "غر�ب القرآن"إ: �قول
 طالب:....

 ، طیب.نعم
 طالب:......

تستقبل، إذا �ان وجه الكعبة جهة  منأنت لیس لها، بُ �كون إذا �ان قُ  -على �المهم- ال، هم
 الكعبة. ِشمال. الباب فالشام شمال

 طالب:....
  بر. ل ودُ بُ ال، هم �عتبرون الكعبة هي لها قُ 

 .ها�سار  عن خالص إذا �ان لها قبل وقبلها الباب فالشام
سمیت شاًما �سام بن نوح، ": بن المقفعاهي من شوم اإلبل وهي سودها. وعن  :قال قوم 

 اابن �لبي: سمي شامً  سمیت شاًما �سام �السین بن نوح، واسمه �السر�انیة شام. وعن
ألن فیه شامات، �عني: ألوان من الحبوب  ؛اشامً  سميَ ام �عني س �شامات له سود وحمر و�یض"

، أما ها َشمال�ون نعملكونها عن شمال األرض.  ؛اسود وحمر و�یض. وقال غیره: سمیت شامً 
 . باالكعبة، قبل البیت هو البقبل ن إلنا ؟ إال إذا قكونها ِشماًال 
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 هللا ىصل–ورو�نا في تار�خ دمشق أن الشام دخله عشرة آالف عیٍن رأت رسول هللا ": وقال
  ؟ا�م شخًص  "-صلى هللا علیه وسلم–دخله عشرة آالف عین رأت رسول هللا  -علیه وسلم

 الطالب: خمسة آالف.
 خمسة آالف صحابي

 طالب:...
 ؟..أمالشخص 

 طالب:....
 ؟نعم

 طالب:.....
 ...أمالعین الشخص الواحد �عبر عنه �

 طالب:...
 .ان عینً و ، فیها مائة وأر�عان عینً و �عني �ما �قال من �اب المعا�اة، آ�ة فیها مائة وأر�ع

 طالب:.....
 تذ�رها؟

 ] مائة وأر�عین.١٥٥[األعراف: َرُجًال} َسْبِعینَ  َقْوَمهُ  ُموَسىٰ  َواْخَتارَ  {
 طالب:....

، ر الطالب �قول: اقرأ من آ�ة ثالث لمونات�عض الناس ُ�غرب في مثل هذه األمور ومقرئ �ختب
 صح؟ هم، ما �قول: لیمون، �قول: لمون،ثالث لمونات، بلهجت

 ].١٠٤[النساء: }ُمونَ َتْألَ  َما�َ  َ�ْأَلُمونَ  َفِإنَُّهمْ  َتْأَلُمونَ  َتُكوُنوا {ِإنآ�ة هذه؟  ثالث لمونات أيُّ 
 جمعینلك محمد وعلى آله وصحبه أو ورس كاللهم صل وسلم على عبد 


