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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ن؟ قال: هل �سرق المؤم ،»قد �كون ذلك«حدیث: �ا رسول هللا هل یزني المؤمن؟ قال: �قول: 
 »ؤمنون ال، إنما �فتري الكذب الذین ال ی«قال: هل �كذب المؤمن؟ قال:  ،»قد �كون ذلك«قال: 

�قول: الحدیث خّرجه ابن جر�ر الطبري في تهذیب اآلثار وابن عساكر في تار�خ دمشق، 
ن، والخطیب البغدادي في تار�خ �غداد، والمتفق والمفترق مقتصًرا على الكذب في الموضعی

ر من ال یؤمن �اهلل والیوم اآلخ«وابن أبي الدنیا في الصمت بلفظ: هل �كذب المؤمن؟ قال: 
- هم من طر�ق �على بن األشدق الُعقیلي عن عبد هللا بن جراد سأل النبي�ل ،»حّدث فكذب

عن  -رضي هللا عنه-. وتارة أخرى �حّدث �ه عبد هللا عن أبي الدرداء -صلى هللا علیه وسلم
 .-صلى هللا علیه وسلم-النبي 

ي الذهبي ف قال: وهذا الحدیث معلوٌل من أوجه: العلة األولى: فیه عبد هللا بن الجراد قال فیه 
بي مجهول ال �صلح خبره؛ ألنه من روا�ة �على بن أشدق الكذاب عنه، وقال ابن أ :المیزان

عنه  روى  -علیه الصالة والسالم-النبي حاتم في الجرح والتعدیل: عبد هللا بن جراد روى عن 
ال فیه لى بن أشدق سمعُت أبي �قول عبد هللا بن جراد ال ُ�عَرف، وال �صح هذا اإلسناد، ق�ع

 .أبو زرعة: ال ُ�عرف
عن �على  العلة الثانیة: فیه �على بن أشدق، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل: سألت أبي 

فقال: هو  ضعیف الحدیث، ُسئل أبو زرعة عن �على بن أشدق ،بن أشدق فقال: لیس �شيء
 -النبيرأیت رجًال من أصحاب  :لیس �شيء، قدم الرّقة فقال ،عندي ال �صدق أو ال �صدق

 ،یًثافوضع أر�عین حد ،فأعطوه على ذلك ،ُ�قال له: عبد هللا بن جراد -صلى هللا علیه وسلم
 اد عنوعبد هللا بن جراد ال ُ�عَرف، وقال ابن عدي في الكامل: روى عن عمه عبد هللا بن جر 

اري وذ�ر البخ ،وهو وعمه غیر معروفین ،أحادیث �ثیرة مناكیر -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
هللا بن  أنه قال: ال ُ�كتب حدیثه، وفي المجروحین البن حبان قال: �ان شیًخا �بیًرا لقي عبد

 بد هللاعفلما �ُبر اجتمع علیه من ال دین له فدفعوا له شبیًها �مئتي حدیث ُنسخًة عن  ،جراد
 .ي فجعل ُ�حّدث بها وهو ال یدر  ،وأعطوه إ�اها -صلى هللا علیه وسلم-بن جراد عن النبي 

العلة الثالثة: االختالف الذي وقع في إسناده، فمرًة یرو�ه �على بن أشدق عن عبد هللا بن  
رضي هللا -، ومرًة یرو�ه عن عبد هللا عن أبي الدرداء -صلى هللا علیه وسلم-جراٍد عن النبي 

، وحالهما �ما ظهر من �الم األئمة ال �حتمل مثل -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -هعن
هذا مثل هذا االضطراب، وقد ذ�ر السخاوي في المقاصد �عد ذ�ره الحدیث السابق حدیث عمر 

، للبزار وأبي �على في مسندیهما عن : ال تجد مؤمًنا �ذاً�ا ونحوه-رضي هللا عنه-بن الخطاب 
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، ثم قال »ُ�طبع المؤمن على �ل َخلًة غیر الخیانة والكذب«وقاص رفعه: سعد بن أبي 
 ،السخاوي: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وأبي أمامة وآخر�ن، وأمثلها حدیث سعد

لكن ضعف البیهقي رفعه، وقال الدراقطني: الموقوف أشبه �الصواب، ومع ذلك هو ما �حكم له 
 .ال مجال فیه للرأي�الرفع على الصحیح، لكونه مما 

لكنه لم یذ�ر حدیث سعد، لم یذ�ر حدیث سعد، على �ل حال ما جاء في الزنى والسرقة  
ال یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن، وال �سرق السارق حین �سرق وهو «معارٌض �حدیث: 

 هذان اللفظان معروف نكارتهما لكن ما جاء من ألفاظ أخرى، هل �كون المؤمن �خیًال؟ »مؤمن
هل �كون جباًنا؟ هل �كون �ذاً�ا؟ هذا الذي نحتاج إلى تخر�جه إن �ان مع أحد تخر�جه، وأما 

 ضعفه معروف.أ�ًضا هو ُمعاَرض �الحدیث الصحیح وال إشكال فیه؛ ألنه ف�النسبة للزنى والسرقة 
 طالب:...

 على �ل حال، اللفظ الثاني هو الذي نحتاج إلى تخر�جه.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 عندك أنت؟
 طالب:...
 ؟ ال، هذا ما فیه شيء، ما تعرض لنا السرقة والزنى، �یف؟ًئاوجدت شی
 طالب:...

 �هللا ما أدري، تأكد.
 طالب:...

 هناك شيء؟
 طالب:...

 هات الورقة.
 طالب:...

صلى هللا علیه -ما �سمعون، قال: وحدثني مالك عن صفوان بن ُسلیم أن قال: قیل لرسول هللا 
: فقیل له »نعم«، قیل له: أ�كون المؤمن �خیًال؟ قال: »نعم«كون المؤمن جباًنا؟ قال: : أ�-وسلم

وفي البیهقي قال: فیمن قرأ على مالك عن  ،هذا في الموطأ »ال«أ�كون المؤمن �ذاً�ا؟ فقال: 
ه البیهقي ال قیمة له؛ ألن ،صفوان الظاهر عن طر�ق مالك، البیهقي ما له قیمة، البیهقي تخر�جه

 طر�ق مالك، ومالك موجود.من 
 طالب:...
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 ؟ماذا
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

مع االتصال واالنقطاع، هو بهذا اللفظ أمثل �كثیر من اللفظ األول؛ ألن متنه ما فیه  لكن
�عني وال ینافي  ،والبخل موجود ،إشكال، معروف وموجود �كثرة وجود الُجُبن بین المسلمین

. ُ�جَبل علیها الناس، و�جبل �ثیر من الناس على خالفها ،وِجبالت ،غرائزاإل�مان، �عني هذه 
 نعم.

�من  هل المعتبر في الشرع حرفیة النظام أم المعتبر هي المصلحة ولو ُخولف النظام؟ �قول: 
لعلم استقدم إلى هذه البالد على تأشیرة عامل زراعي لیعمل في حلقات تحفیظ القرآن وطلب ا

 النظام؟ وما �ان على شاكلة هذا 
وأنها ال  ،وُدرست آثارها ،وُدرست بدقة ،ال شك أن األنظمة التي روعي فیها المصالح والمفاسد

ه ا وال تعارض قاعدة من قواعد الدین أنها مرعیة ومالحظة، وهذا مما �جب فیا شرعی� تخالف نص� 
هذا مما �جزم ف ابها وال تخالف نص�  اطاعة الوالة، إذا �انت هناك المصلحة متحققة ومجزومً 

 .بوجوب التزامه
عط أحًدا شیًئا وأنت أي ال ت ]٦[سورة المدثر:  }َوَال َتْمُنن َتْسَتْكِثرُ {من األقوال في تفسیر:  �قول: 

سؤال: ال .-صلى هللا علیه وسلم-ا �النبي ئك علیه �أكثر منه فیكون هذا خاص� تر�د أن ُ�كاف
ال، النص أظن أنه  ؟او�یف �كون خاص�  -علیه الصالة والسالم-�النبي  خاصهو لماذا 
 .ما هو، ال تعط أحًدا شیًئا وأنت تر�د أن �كافئك علیه �أكثر، والمرجع تفسیر السعدي ،مبتور

 طالب:...
 تفسیر السعدي موجود.

 طالب:...
هل من �لمة قصیرة لطالب العلم الذین شغلوهم أهلوهم عن العلم �سبب الذهاب  �قول:

: ندهم زواج وأهل الطالب �لما رفض الذهاب �قال: أین العمل �حدیثوذلك ألن ع ؛لألسواق
 ؟»خیر�م خیر�م ألهله«
ال بد من التسدید والمقار�ة، هناك من تجب طاعته، هذا ال �عارض �ه أحد، إال إذا أمر  

فمثل هذا ُ�سدد اإلنسان و�قارب،  �معصیة، أو نهى عن طاعة، و�ذا �ان ممن ال تجب طاعته
 و�صل رحمه، و�واصل تحصیله، من غیر أن ُ�خّل �أحد األمر�ن.

لم ال تصدع �الحق وترد على الذین  ؛�عض الطالب في الجامعة ینكرون علیه و�قولون  �قول:
ال ینبغي أن نقول: هذا ضال وهذا مهدي،  المسألةیتكلمون في المشا�خ؟ قلت: �ا إخوان هذه 
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وال ینبغي أن یدخل في مجادالت؛ ألن الجدل بوا�ة الضالل �ما في  ،ق ما قاله هللا ورسولهفالح
وندع �ل من یتكلم في أعراض المسلمین لیس فقط  ،وعلینا أن نهتم بدراستنا ،الحدیث
وأنا ال أر�د أن  ،وتجعله �متأل حقًدا وغیًظا ،إن هذه األمور والردود تقسي القلب :قلت .المشا�خ

فأهوي بها في النار سبعین خر�ًفا فقالوا لي:  ،أتكلم �كالم أو ر�ما �كلمة ال ألقي لها �االً 
  فما هو تعلیقكم؟ ،الساكت عن الحق شیطان أخرس

شك أن على �ل حال هؤالء الذین یتكلمون في الناس یتكلمون في العلماء وطالب العلم هؤالء ال 
، ومنهم لئال �غتر �ه غیره ؛و�نبغي أن ُینَبه علیه ،م فیه ضرره متعدٍّ متكلَّ منهم من یرى أن هذا ال

على نیته،  وهذا موجود، و�لٌّ  ،من یتشفى بهذا، و�اعثه على ذلك شيء من الحسد، هذا موجود
هذه أمور  ،كل �عمل على شاكلته، لكن ینبغي لإلنسان أن �حفظ لسانه. وهذه أمور ال تنتهي

فعلى  ،المسألةأنت لن تنحسم المسألة ر�د أن أدخل في الموضوع وأحسم أنا أ :مجر�ة، تقول
اإلنسان في مثل هذه الحاالت �خو�صة نفسه، و�ذا بدأ الكالم في األشخاص على اإلنسان أن 

 هذا المجلس. ،یترك هذا المكان
هل تفسیر النعجة �المرأة صحیح؟ و�ذا �ان �ذلك �یف تنزه المرأة عن هذا ونوجه  �قول:

  التفسیر توجیًها صحیًحا؟
على �ل حال عامة أهل العلم على أن المراد بها المرأة لكنه وّرى، ما قال عندي أن هذا أخي 

لم �كن  تسع وتسعون امرأة، لكن أنت إذا أردت أن تسأل عن شيء، وأتیت بنظیره ولو هعند
ًال �عني على سبیل المثال واحد �سأل: بد ،مطا�ًقا لكون ما ُ�سأل عنه مما �ستحیى من ذ�ره مثالً 

أنا  :من أن �قول: �عد أن نظفت أنفي وهو ُمحِرم �قول، سقط شيء من الشعر في األنف، �قول
ت عیني ألن هذا شيء �ستحیى منه بدًال من ذلك �عد أن عر� ؛ما أقدر أسأل المشا�خ عن هذا

سقط شيء من الشعر، الحكم واحد، فبدًال من أن �أتي �شيء �ستحیى من ذ�ره �سأل عن نظیره 
ي ما �عن ،المطابق ما ُیالم، وهذا بدًال من أن �سأل عن النساء �سأل عن الغنم مثًال، والحكم واحد

إلى التسع  البغي السؤال عن البغي في ضم هذه الواحدة على ِقلتهاالمسألة مسألة ألن  ؛یتغیر
 بل هو �نا�ة عن المرأة. ،والتسعین مع �ثرتهن، فلیس تفسیر المرأة 

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

 أما �عد: 
ل في األصو  (فأشراف الناس یتبعونه): -�عني هرقل– قالففي الحدیث في قصة هرقل الطو�ل، 

، (فأشراف الناس یتبعونه أم ضعفاؤهم؟) في مغني اللبیب في (أمن ضعفاؤهم؟)األر�عة: اتبعوه، 
 ؛الكالم على أم �قول: أم على أر�عة أوجه: أحدها أن تكون متصلة وهي منحصرٌة في نوعین

َسَواٌء {، ]٦البقرة: [سورة }اٌء َعَلْیِهْم َأَأنَذْرَتُهمْ َسوَ {وذلك ألنها إما أن تتقدم علیها همزة التسو�ة، 
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 }َسَواٌء َعَلْیَنا َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا{، ]٦[سورة المنافقون:  }َعَلْیِهْم َأْسَتْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهمْ 
هذه تقدمت علیها همزة التسو�ة، وابن مالك �قول: وأن بها اعطف إثر همز  ]٢١[سورة إبراهیم: 

علیها همزة ُ�طلب بها و�أم التعیین، وهي التي �كنى عنها �أنها النائبة والمغنیة  التسو�ة، أو تتقدم
 عن أي، �ما في تمام البیت السابق: 

 أو همزٍة عن لفظ أٍي مغنیة. 
نحو: أز�د في الدار أم عمرو؟ و�نما سمیت في النوعین متصلة ألن ما قبلها وما �عدها ال 

 ،األنواع، �قول برهان الدین إبراهیم ابن اإلمام ابن القیم �ستغنى �أحدهما عن اآلخر، وذ�ر �قیة
حّقق، �قول في وهذا له شرح على ألفیة ابن مالك، شرح مختصر وسهل مطبوع في مجلدین، مُ 

 شرح �الم الناظم:
 وأم بها اعطف إثر همز التسو�ة
 ور�ما أسقطت الهمزة إن

 

 
 

 أو همزٍة عن لفظ أٍي مغنیة
 المعنى �حذفها ُأمن كان خفى

 
 

محذوفة؟ �حذف الهمزة  أم�عني إذا ُأمن اللبس �جوز حذفها وهنا: فأشراف الناس الهمزة موجودة 
�حذف الهمزة، و�وجد لبس وال ما یوجد؟ نعم، ال یوجد لبس، ور�ما ُأسقطت الهمزة إن �ان خفى 

لفیة: تنقسم أم إلى متصلة المعنى �حذفها ُأمن، �قول برهان الدین ابن القیم في شرحه على األ
و�لى منقطعة، بدأ �الكالم على المتصلة، قال: وُتعرف بوقوعها �عد همزة التسو�ة أو همزة �معنى 
أي �أنه ُ�طلب بها و�أم ألنه �طلب بها و�أم التعیین إال أن الواقع �عد همزة التسو�ة ال تعطف إال 

ء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وقد تكون الُجمل، وأكثر ما تكون تلك الُجمل فعلیة، نحو: سوا
 اسمیة �ما في قول الشاعر: 

 ولسُت أ�الي �عد فقدي مالًكا
 

 أموتي ناٍئ أم هو اآلن واقع 
 
 

ورة األعراف: [س }ونَ َأَدَعْوُتُموُهْم َأْم َأنُتْم َصاِمتُ {وقد تكون مغایرة وما قبلها فعل وما �عدها اسم: 
ول ؤ المسقال: وأما الواقعة �عد همزة �معنى أي فأكثر ما ُیذ�ر معها المفردات، و�كون  ]١٩٨

أو  ]١٠٩نبیاء: سورة األ[}َوِ�ْن َأْدِري َأَقِر�ٌب َأم َ�ِعیٌد مَّا ُتوَعُدونَ {عنه متأخًرا عن المتعاطفین، 
َماُء {متوسًطا بینهما نحو:  وقد ُ�عطف بها  ،]٢٧نازعات: [سورة ال }َبَناَهاَأَأنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السَّ

 .أهي سرت أم عادني حلمُ  :الُجمل فقلت
ة فمنه في همزة التسو�ة قراء ،ُأمن اللبس �حذفها إذا ،وقد تحذف الهمزة إن ُأمن خفاء المعنى 

 على اإلخبار، ومنه في األخرى قوله:  }َأنَذْرَتُهمْ {�عضهم: 
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 شعیُث بن سهٍم أم شعیُث بن منقري          لعمرك ما أدري و�ن �نت دارً�ا 
على �ل حال الكالم على أم ومقارنتها مع هل الذي �ُثر في تعابیر المتأخر�ن الكالم في هذا  

ت في جواب اء�عني أم جكثیر، وجاء مثل ما أشرنا سا�ًقا في مكان أم هل، في حدیث جابر 
ا؟ إال �عد الهمزة، هل تزوجت �كًرا أم ثیبً ت في جواب هل، و�ال فاألصل أنها ال تأتي اءهل، أم ج

ي ف�عني هل تأتي هل أم �عد هل أو أنها �عد الهمزة فقط؟ في تعابیر المتأخر�ن هذا �ثیر �قولون 
 أو التقسیم. األسئلة نعم: هل �جوز �ذا أم �ذا؟ واألصل أن یؤتى �أو، وأو معناها هنا تردد

ارك �ش اأحدً  أرى اإلخوان ما هم یهتمون لهذا، ما  أرى لكن  ،الكالم في أم �ثیر، ونقلت هنا نقوًال 
�عني طالب  ،مما یدل على عدم االهتمام بها، مع أنها في غا�ة األهمیةفي مثل هذه األمور، 

كیف یتعامل مع نصوص الكتاب فالعلم إذا لم �عرف من العر�یة ما �كفیه لفهم الكتاب والسنة 
نة؟ ال بد من هذا، الكتب المرتبة لطالب العلم في هذا الباب �عني طالب العلم �قرأ  والسُّ

 أرى �ل هذه توطئة لأللفیة، أنا ما أ�ًضا اآلجرومیة وشروح اآلجرومیة، و�حفظها، والقطر 
ت عن الذهن سألنا ما إذا عزب البی أواإلخوان إذا جيء ببیت أو شطر بیت یتفاعلون و�كملون 

ا اوجدنا أحدً  مع  هذه علوم ال بد منها لكي �ستطیع طالب العلم أن یتعامل ،مع أن هذه غر�بة جد�
نَّة على الجادة.  الكتاب والسُّ

ضعفاؤهم الضعفاء جمع ضعیف من الَضعف �فتح  (فأشراف الناس یتبعونه أم ضعفاؤهم؟)قال: 
اد في لغة تمیم، و�ضمها ُضْعف في لغة قر�ش، في الضاد في لغة تمیم، من الضعف �فتح الض

-�ش وتنسب للنبي �عني قراءة قر   ]٥٤[سورة الروم: }ْعٍف ُقوَّةً ُثمَّ َجَعَل ِمن َ�ْعِد ضُ {لغة قر�ش، 
أن هذه قراءته، والضعف خالف القوة والصحة، فالمضموم ُضْعف  -علیه الصالة والسالم

ومنهم من �جعل  ،والمفتوح مصدر َضَعف َضعًفا من �اب قتل ،مصدر َضُعف مثل َقُرب ُقرً�ا
والمضموم في الجسم، إذا �ان اإلنسان ضعفه في رأ�ه وفي عقله  ،المفتوح َضعف في الرأي

 قالوا: َضْعف، أو َضَعف �عضهم ُ�حر�ها، و�ذا �ان الَضعف في جسده فیقال: ُضْعف، قالوا: وهو
ء مثل �رماء وِ�رام، وجاأ�ًضا عفاؤهم، ُضَعفاء وِضعاف والجمع ُضَعَفاء، �ما هنا: ُض  ،َضعیفٌ 

وهو �معنى مفعول وهو �معنى مفعول ُجمع على  ،ألن فعیل إذا �ان صفة :َضَعفة وَضعفى قالوا
وَضُعف عن الشيء  ،فعلى نحو: قتیل وقتلى وجر�ح وجرحى، وأضعفه هللا فضعف فهو ضعیفٌ 

 :س وأراد حمل صخرة فعجز عن حملها �قال�عني عن احتماله، �عني لو �ان من أقوى النا
، وضُعف عن الشيء عن احتماله فهو اضُعف، فهو ضعیٌف عن حملها و�ن �ان في األصل قو�� 

القائل؟ أبو سفیان،  (بل ضعفاؤهم)فقلُت:  .واستضعفته رأیته ضعیًفا أو جعلته �ذلك ،ضعیفٌ 
، والمراد ضعفاء الناس ،أي اتبعوه وفي األصول األر�عة: قلُت بدون الفاء، فقلت: (بل ضعفاؤهم)

قدم وهذا على ما سبق جاٍر على الغالب، وهذا على ما تقدم جاٍر على الغالب و�ال فقد اتبعه �ما ت
 هم.ئوغیرهما من أشراف الناس، وأقو�ا أبو �كر وعمر
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 طالب:...
جمع ضعیف؟ من الَضعف أو من الُضعف؟  لكن هل ُینَطق �الفتح؟ هل نقول: ضعفاؤهمنعم، 

على ضعف الجسم، أ�ًضا هذا على حسب ما ُتفسر �ه، و�ما �طلق على ضعف الرأي �طلق 
إن  :ألنه وضعه في مقابل الشرف الضعف وضعه في مقابل الشرف قالوا ؛كما تقدم في األشراف

 .اد بهم أهل النخوة، والتكُبراألشراف المر 
 طالب:...

 فیها؟ ماذا 
 طالب:...

، فحمل ألنه یر�د أن ینّزل الشرف المنفي هنا ُینّزله على الواقع ؛ما قاله ابن حجرعلى الكالم  ،ال
 على النخوة والِكبر، �عني ال یوجد -علیه الصالة والسالم-الشرف المنفي هنا في أتباع النبي 

مقابل  في اخلُّقً أو تَ  ای� فیهم من هذه صفته، و�نما أتباعه الضعفاء، الضعفاء سواء �ان ضعفهم ِجبل
 .الكبر ظاهر

 طالب:...
 �ثیر. أشراف هال هو ینفیها، فی

 طالب:...
وهذا  ،تعقب العیني، أي اتبعوهم المراد ضعفاء الناس سیأتيعلى �ل حال �الم ابن حجر هذا 

على ما سبق جاٍر على الغالب و�ال فقد اتبعه �ما تقدم أبو �كر وعمر، وتخصیص ابن حجر 
لیخرج مثل أبي �كر وعمر ممن أسلم  ؛ر ال �ل شر�فدم الشرف هنا �أهل النخوة والتكبكما تق

ا لكنهما لیس ،أنهما من أهل النخوة ،أ�ًضاقبل سؤال هرقل، تعقبه العیني �أنهما من أهل النخوة 
وفي روا�ة ابن إسحاق تبعه منا الضعفاء  ،من أهل التكُبر. فقول أبي سفیان جرى على الغالب

أ�ًضا محموٌل على هذا كین واألحداث، وأما ذوو األنساب والشرف فما تبعه منهم أحد، و والمسا
 الغالب.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
نعم. الكالم في السنة السادسة �عد الحدیبیة، �عد الحدیبیة، الغالب أن علیة القوم والمأل من 

 ینقادون �سرعة مثل غیرهم، الناس وأصحاب الِكبر والشرف والمال وأصحاب الجاه في الدنیا ال
أوًال ، ألنه ... فهذا وصف أغلبي ما هو �كلي، وصٌف أغلبي ال ینقاد صاحب المال أو صاحب

بن ایرى في نفسه األحقیة للسبق في هذه األمور، فإذا ُسبق وجد في نفسه، �ما هو حال عبد هللا 
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من الحزازة �عد أن سبقهم من  ًئاو�ذلك الیهود �جدون في أنفسهم شی -نسأل هللا العافیة -ُأبي
 .یرونهم أقل منهم

 طالب:...
هذا إذا �ان المقصود �ه في أول األتباع هذا معروف، فالغالب أنهم هم الضعفاء، لكن إذا �ان 

 و�ن �ان األغلب ضدهم.  ،المقصود �ه في حال السؤال فال شك أن األشراف �ثرة
وهذا �تاب ال  ،هشام في مغني اللبیب و�ل هذه حرف إضراب �قول ابن فقلت: (بل ضعفاؤهم)
د في غا�ة األهمیة لطالب العلم مغني اللبیب هذا، وأقل األحوال أن ُ�جرِّ  ،�ستغني عنه طالب علم

  .أ�ًضامنه طالب العلم ما �حتاج إلیه، في ر�ع حجمه أو أقل؛ ألن فیه استطرادات 
نُ َوَقاُلوا اتََّخَذ ال{ال نحو: بل حرف إضراب فإن تالها جملة �ان معنى اإلضراب: إما اإل�ط ْحمَٰ  رَّ

َأْم َ�ُقوُلوَن ِ�ِه {اد ونحو: أي بل هم عب ]٢٦[سورة األنبیاء: }َوَلًدا ۗ ُسْبَحاَنُه ۚ َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ 
قال ابن هشام:  ، وأما االنتقال من غرض إلى آخر]٧٠[سورة المؤمنون: }َبْل َجاَءُهم ِ�اْلَحقِّ  ِجنَّةٌ 

هذا  إذ زعم في شرح �افیته أنها ال تقع في التنز�ل إال على هذا الوجه، إال على ؛ابن مالكووِهم 
 َقدْ {الوجه �عني األخیر االنتقال من غرض إلى آخر أو اإلضراب األول؟ إال هذا الوجه ومثاله: 

ِه َفَصلَّى .َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى  ،]١٦-١٤لغاشیة: ا[سورة }ْنَیا الدُّ َیاةَ ْؤِثُروَن اْلحَ َبْل تُ  .َوَذَكَر اْسَم َر�ِّ
-٦٢سورة المؤمنون: [}ِفي َغْمَرةٍ  وُ�ُهمْ َبْل ُقلُ  . ۚ َوُهْم َال ُ�ْظَلُمونَ َوَلَدْیَنا ِ�َتاٌب َینِطُق ِ�اْلَحقِّ {ونحو: 

وهي في ذلك �له حرف ابتداء ال عاطفة على الصحیح. و�ن تالها مفرد فهي عاطفة، ثم  ]٦٣
�جاب: �اضرب ز�ًدا بل عمًرا، وقام ز�ٌد بل عمرٌو فهي تجعل ما قبلها إن تقدمها أمٌر أو إ

كالمسكوت عنه �عني وجوده �عدمه، فهي تجعل ما قبلها �المسكوت عنه، اضرب ز�ًدا بل عمًرا، 
الذي �سبق على اللسان، قام حماٌر  ،أضرب عن ز�د، مثل: بدل الغلط الذي �سبق على اللسان

 لكن حرف االستدراك. ،، �ستدرك بدون بل، وحینئٍذ �كون معناها مثلبل رجٌل، وقد �أتي بدون بل
فهي تجعل ما قبلها �المسكوت عنه فال �حكم علیه �شيء، و�ثبات الحكم لما �عدها، و�ن تقدمها 

ٌو، نفٌي أو نهٌي فهي لتقر�ر ما قبلها على حالته، وجعل ضده لما �عدها نحو: ما قام ز�ٌد بل عمر 
 .وولم �قم ز�د بل عمر 

ألن  ،بن القیم في شرحه الذي ذ�رناه آنًفا: إذا ُعطف ببل �عد مصحو�ي لكن�قول برهان الدین  
الناظم �قول: و�ل �لكن، �عد مصحو�یها �لم أكن في مر�ٍع بل تیها، �عد مصحو�ي لكن اللذین 
 �عطف بها �عدهما وهما النفي والنهي، فهي مثلها في أنها توجب لما �عدها ما ُسلب عما قبلها،

عطف  ، و�نابل عمرو، وال تضرب ز�ًدا بل عمرً  مع �قاء ما قبلها على حكمه، نحو: لم �قم ز�د
بها �عد خبٍر مثبت أو �عد أمٍر اقتضت نقل ذلك الحكم إلى الثاني، وسلبه عن األول نحو: قام 

 ز�د بل عمرو، واضرب ز�ًدا بل عمًرا، فإنما �ستقیم �ونها لإلضراب في هذا دون الذي قبله.
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سائل مثل ما ذ�رنا في أم، �عض اإلخوان ینتقد أن الدرس �كون فیه م هألن ؛ها �سرعةهذه نمرُّ 
 .ن یراجعوا هذه المواطن في مظانهالغو�ة ونحو�ة �كثرة، فعلیهم أ

 طالب:...
 مقتضاه؟  ما�الم ابن مالك  ،لكن في �الم ابن مالك

 ماابن هشام �قول: وِهم ابن مالك، ابن هشام ماذا �قول؟ �قول: وهم ابن مالك في شرح �افیته، 
 ؟  أمهي �افیة ابن مالك معروفة 

 طالب:...
لفیة، أصل األلفیة، أحصى من الكافیة الخالصة، و�ما االنتقال من غرض إلى آخر أصل األ

قال �عني االنت ،ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح �افیته أنها ال تقع في التنز�ل إال على هذا الوجه
نُ {: -جل وعال-من غرض إلى آخر، إذا استعرضنا مثل قوله  ْحمَٰ ْبَحاَنُه ۚ َلًدا ۗ سُ وَ  َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّ

 �صیر هذا؟ ماذا ]٢٦[سورة األنبیاء: }َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ 
 طالب:...
 �معنى بل. ،�معنى بل
 طالب:...

ألنه جاء  ؛لكن لیس استعماًال لبل، إنما هو استعمال ألو �معنى بل، ثم �كون معنى أو اإلضراب
 �قول عن أو؟  ماذاأنه، 

م �أو  واشكك و�ضراٌب بها ُنمي   وأبهِم  وخیِّر أِ�ح قسِّ
 نمي نعم. أ�ًضا  

ألن  ؛فأو یؤتى بها لإلضراب مثل، و�ذا جاء اإلضراب �أو فال مانع أن �أتي اإلضراب ببل
 ،أو �قع منه الغلط ،المحذور في �الم ابن مالك أن اإلضراب إنما �كون على من �خفى علیه

 ]١٤٧[سورة الصافات:  }َأْو َیِز�ُدونَ {: -ل وعالج-والقرآن منزه عن هذا، لكن هل قول في قوله 
خفاء ثم تبین؟ أو سبق ثم تحقق ما یراد؟ ال، ال، إنما هو أسلوب معروف عند العرب، لشدِّ 

ُن َوَلًدا ُسْبَحاَنهُ َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّ {لشدِّ االنتباه،  ،االنتباه  ]٢٦[سورة األنبیاء: } مُّْكَرُمونَ  ِعَبادٌ َبلْ  ْحمَٰ
 إضراب عن قولهم؟

 طالب:...
على اإلضراب، اإلضراب إذا �ان الجملتان من قائل واحد أو من قائلین؟ اآلن  �یفال، الكالم 

ُن َوَلًدا ُسْبَحاَنهُ َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّ { ؟ ماذاالوقف على  اآلن ]٢٦ألنبیاء: [سورة ا}َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ  ْحمَٰ
حْ َوَقاُلوا {على ولًدا، والتنز�ه ما هو بتا�ع لقولهم: اتخذ الرحمن ولدا،  ُن َولَ اتََّخَذ الرَّ َبْل ُه ًدا ُسْبَحانَ مَٰ

، ائل واحدً هذا إضراب أو استدراك؟ اإلضراب إذا �ان القا ]٢٦[سورة األنبیاء: }ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ 
 ما هو بواضح؟  أم، واضح ااإلضراب إذا �ان القائل واحدً 
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 طالب:...
 ال، �حكي عنهم بل عباد مكرمون هذا من قولهم؟ ال، القائل مختلف. 

أیز�دون هناك قال: فأشراف الناس، وقال هنا: أیز�دون أم ینقصون؟) (: -�عني هرقل–قال 
 حذفت؟ ثابتة، أیز�دون أم ینقصون؟ أمهناك حذفت همزة االستفهام، وهنا ُأثبتت  :أیز�دون قلنا

�ما في  ،�إسقاط الهمزة ،بهمزة االستفهام، وفي تفسیر سورة آل عمران من الصحیح �إسقاطها
ها قوله: أشراف الناس، وجزم ابن مالك �جوازه مطلًقا، �عني حذف الهمزة التي تتقدم أم �جوز حذف

 .مطلًقا، و�عضهم خّصه �الشعر
ل ه من تصّرف الرواة، بدلیصل هذبل یز�دون، أ(قلت: بل یز�دون) :  -القائل أبو سفیان–قلُت  

ا ما الفرق بین قوله: قلت، و�ین قوله: فقلت، أما االختالف في إذً  ،سخ تتفاوت في هذاأن الن
اخهي الذي �ظهر أنها من اختالف الناألجو�ة هنا في أجو�ة المقرونة �أجو�ة أبي سفیان هذه   سَّ

ما جاء في الخبر، �عني �غض النظر ع�عض النسخ بدونها،  بدلیل أنها ُتثبت الفاء ثم یذ�ر في
 �قول: فقلت؟  أمأیهما أفضل أن �قول: قلت 

 طالب:...
 لو قال: ثم قلت، فقلت عرفنا أن هذا على التراخي وهذا على المبادرة. لكن بدونهما؟

 طالب:...
�سأل عن الصواب عن هذا أو  الحذفها،  أم�سأل عن هل الصواب إثباتها  العلى �ل حال هو 

�عني إذا أردنا أن نأتي �سیاق أو �قصة تضاهي هذه  ،هذا في هذا الموضع، �قول: في الجملة
أنت تنشأ قصة، وفیها محاورة مثل هذه، هل األفضل أن تقول: قلت أو فقلت؟ هو ال بد من 

، قال: قلت، إثبات حرف عطف، ولو تقدیًرا؛ ألن الكالم معطوف �عضه على �عض، قال: قلت
، فال بد من التقدیر، والذي �حكم �عني قال فقلت، فقال فقلت، أو ثم قال إذا �ان هناك تراخٍ 

 .المقّدر سواء �ان الفاء أو ثم الواقع، الواقع، فال بد منها حقیقة أو تقدیًرا
 دخل قال أبو سفیان: (قلت: بل یز�دون) (قلت: بل یز�دون) �عني لم یزالوا في ازد�اد مطرد حتى 

ِفي ِدیِن وَن نَّاَس َیْدُخلُ ْیَت الَوَرأَ  .ِإَذا َجاَء َنْصُر للااَِّ َواْلَفْتحُ {الناس �عد الفتح في دین هللا أفواًجا، 
ِ َأْفَواًجا لنبي وعرفوا أن ا ، على �ل حال �عد الفتح تبین الناس،]٣-١[سورة النصر:  }َفَسبِّحْ  .للااَّ

ال مغلوب، وأن الدین ظاهر، ال مقهور، فبعض الناس تردد  غالب -علیه الصالة والسالم-
وتوقف، حتى ینظر ما بین محمد و�ین قومه، فإن غلبهم تبعوه �ثیر من الناس توقف لهذا، فلما 

غلب قومه وظهر علیهم دخل الناس في دین هللا أفواًجا  -علیه الصالة والسالم-رأوا أن النبي 
ح ازد�اد مطرد حتى دخل الناس في دین هللا أفواًجا �عد الفتمن قر�ش وغیر قر�ش. لم یزالوا في 

 :عن أكثر من مئة ألف صحابي، بل قالوا -صلى هللا علیه وسلم-ومات  ،كما في سورة النصر
 . -علیه الصالة والسالم-إن الذین حجوا معه مئة ألف 
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عن  هل یرتد أي یرجع قال هرقل: (فهل یرتد أحٌد منهم سخطًة؟)بل یز�دون، قال: (فهل یرتد؟) 
علیه -یرجع إلى الكفر أحد منهم أي ممن اتبعه  ،دینه اإلسالم �عد أن دخل فیه إلى الكفر

عند�م رقم واحد؟ في صفحة  ماذا ؟من أتباعه ممن دخل في دین هللا، سخطةً  -الصالة والسالم
 خمسة؟

 طالب:...
 نعم، هذا المعنى �راهیة لدینه.

 طالب:...
وفي القسطالني أن هذه الروا�ة �الضم مع التاء ُسخطًة  ،، وُسخًطا ُسخًطاسخطًة هذه المثبتة

هو و وسیأتي ما فیها. َسخطًة لدینه أي �راهیة له �عد أن یدخل فیه، وَسخطة �فتح السین المهملة، 
، ُسخًطا، هو �أتي ما فیه، �أتي أنه هل �كون مفعول ألجله أو حال �عني ساخطین منصوب

 �أتي هذا. ،ضم �حذفها أو �كون على الوجهین في الموضعینالفتح مع التاء وال
السین  ضمجّوز ابن حجر في َسخطًة فتح السین وضمها َسخطًة وُسخطًة، جّوز ابن حجر 

طًة، إنه لیس �صحیح، الروا�ة المثبتة في المتن عند�م �الفتح َسخ :وتعقبه العیني قائالً  ،وفتحها
، وهذا وفي القسطالني أن هذه الروا�ة �الضم مع التاء ُسخطةً  والروا�ة المشار إلیها ُسخًطا، وقال:

 مما ُیرّجح قول ابن حجر، ثبوت الروا�ة �األمر�ن َسخطًة وُسخطًة �قوي قول ابن حجر أنه �جوز
ح قول ابن حجر، وهل من الزم ثبوت الضبطی سخ أن �جوز ن في النضبطها �الضم والفتح، ُیرجِّ

 ذلك عر�یًة أو أن المجزوم �ه أن األصل �أحد الضبطین؟ 
 طالب:...

ل وثبت هذا أنه �جوز عر�یًة أو على أقل األحوا ،إنه ما دام ثبت الضبط هذا :ال، اآلن هل نقول
 كالمه، نترك هذا إلى أن نقرأ �المه؟ طیب،� سنأتيُنجّوز أن ابن عباس نطق �اللفظین؟ العیني 

خطُة �صحیح، بل السحجر في َسخطة ضم السین وفتحها، وتعقبه العیني قائًال: لیس جّوز ابن 
سخٍة خُط بال تاء �جوز فیه الضم والفتح، ولذلك في الحاشیة في نُ �التاء إنما هي �الفتح فقط، والس

اء إنما خطة �التبل الس ،و�تب علیها عالمة التضبیب والتصحیح: ُسخًطا، قال: لیس �صحیح
 فتح �أتي �فتح الخاء َسَخط،خط بال تاء �جوز فیه الضم والفتح، مع أن الفقط، والس هي �الفتح

ْخط �جوز فیه الوجهان ضم الخاء و�سكانها ُسُخط، وُسْخط، القسطالني هي معول الروا�ة والس
لكن هذا التجو�ز المبني على اختالف ُنسخ  ،التي ذ�رها القسطالني معول ابن حجر في التجو�ز

ة �ذا، معنى �جوز؟ �عني �جوز ألنه جاء في ُنسخة �ذا وفي نسخ مافي اللغة؟  اجو�زً هل �كون ت
  سخ أو لثبوته في العر�یة؟لكن العبرة �مجیئه في الن

 طالب:...



 
 

 
 
 

١
٣ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٣ 

إنه  :معنى هذا التجو�ز؟ هل نقول ماأنه �جوز األمران الفتح والضم  �عني لما �ختار ابن حجر
 سخ المتصلة روا�ًة؟ أنها جاءت في الن �جوز روا�ًة �اعتبار

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 هي في األصل واحدة، في األصل.

 طالب:...
في مواضع في الصحیح اختلف ضبطها تبًعا الختالف الروا�ات، واختلف تحر�كها تحر�ك 

و�عضها لم �مكن الجواب  ،أواخرها إعراً�ا تبًعا الختالف الروا�ات، و�عضها �مكن الجواب عنه
عنه، وهذه وظیفة من؟ ابن مالك، في تصحیح هذه الروا�ات التي فیها نوع مخالفة للعر�یة، و�ل 

 ؛ه عر�یةً �نه ُ�حتج �الحدیث في العر�یة، أما على القول �أنه ال ُ�حتج إم نحتاجه إذا ُقلنا هذا الكال
راٌك من جاء �عد االحتجاج، والمسألة فیها عومن الرواة  ،ألن الروا�ة �المعنى جائزة عند الجمهور

ي ، وفیها المصنفات، وأشرنا سا�ًقا إلى أن خیر ما ُ�قرأ فوفیها منازعات ومشادات �بیرة ،طو�ل
مقدمة خزانة األدب، مقدمة خزانة األدب، وعندنا بهذا االسم ثالثة �تب: واحد المسألة هذه 

 ،ة له، الثاني خزانة األدب البن ُحجة الحموي متأخر في فنون األدب من المعاصر�ن هذا ال قیم
لیس �عبرة، لكن الكالم في خزانة العرب وُلب ُلباب، خزانة أ�ًضا وهذا في العصور المظلمة 

األدب وُلب ُلباب لسان العرب للبغدادي في شرح شواهد شروح الكافیة، أنا أقول في مقدمة هذا 
قراءة هذا  ،ها �أدلتها، فیستفاد منه، وقراءتهوالخالف فیالمسألة الكتاب أطال في تقر�ر هذه 

ا الكتاب �امًال وفیه شواهد العر�یة �فید طالب العلم من نواحٍ  ا ة ما یدر�ه�فیده ثروة لغو� ،�ثیرة جد�
أحد إال من عانى مثل هذه الكتب، وفي جمیع الفنون یتعرض، �شرح األبیات والشواهد من �ل 

هذا الكتاب من أنفع الكتب  ،ا البیت وما قبله وما �عدهوجه، و�ذا �انت هناك قصة تحتف بهذ
 لطالب العر�یة.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
في مطبعة بوالق سنة ألف ومئتین وواحد وتسعین في أر�ع مجلدات هذه في حكم أوًال هو ُطبع 

�عني طالب العلم في هذا الوقت قد ال  ،العدم إال المصورة، المصورة �مكن، ولیست مخدومة
وهو مطبوع،  ،�صبرون على قراءتها، لكن عبد السالم هارون حقق الكتاب في ثالثة عشر جزًءا

قدار وتحقیقه جید، المطبعة السلفیة والمنیر�ة طبعوا منه أر�عة أجزاء �عني م ،مطبوع ومتداول هذا
 .ثلث الكتاب، أو أكثر �قلیل
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خطة بل السَّ  ،حیح �عني تجو�ز األمر�ن، تجو�ز الضبطین، لیس �صحیحقال العیني: لیس �ص 
ح الخاء خط بال تاء �جوز فیه الضم والفتح، مع أن الفتح �أتي �فت�التاء إنما هي �الفتح فقط، والسُّ 

ط وهل خْ ُخط والسُّ خط �الضم �جوز فیه الوجهان، السُّ ، والسُّ »یتكلم �الكلمة من َسَخط هللا«َسَخط 
 ؟و أنها ساكنة ثم ُحرِّكت إتباًعاأ ،الضم أو السكون؟ األصل أنها متحر�ة ثم ُسكِّنتاألصل 

 طالب:...
نت ُسُخط �عني ُحرِّكت إتباًعا أو أنها  لُمعدى من؟ َفْعُل قیاس المصدر ا�انت ُمحّركة فُسّهلت وُسكِّ

یه اآلن انتهینا عل ،ُسُخط، ُسْخط ،ُسُخطالزم؟ الزم،  أمذي ثالثة �رّد رّد، لكن َسِخط ُمعدى 
 -خلونا في حدیث مرفوع إلى النبي ،�النسبة لما یرد علینا من اختالف ضبط، الذي نجزم �ه

 -إن الرسول :، وُضبط �عض ألفاظه �أكثر من ضبط، �عني هل نقول-علیه الصالة والسالم
نطق �ه على جمیع األوجه، أو نطق �ه على وجٍه واحد وتصّرف الرواة  -علیه الصالة والسالم

 فیه؟ 
م أما �النسبة ألول األمر فتصرفوا فیه في حدود ما �جوز عر�یًة، �عد ذلك شیوخ األئمة الذین ه

األلسن  وتأثرت ،والروا�ة �المعنى جائزة ،في أوائل القرن الثالث �عد أن اختلط العرب �غیرهم
 .فحصل الخالف في االحتجاج �كالمهم واجتهاداتهم في تغییر األلفاظ �ما یرادفها ،�األعاجم

قول منه تَخط �التحر�ك خالف الرضا، ُخط مثال خْلق وُخُلق، والسَّ ْخط والسُّ في الُعباب �قول: السَّ  
وهذا  ،سِخط �سَخط أي غضب، وأسخطه أي أغضبه، وتسّخط أي تغّضب، وفي �عض الشروح

منقول من العیني: والمعنى أن من دخل في الشيء على �صیرة �متنع رجوعه �خالف من لم 
یدخل فیه على �صیرة، من دخل في الشيء على �صیرة �متنع رجوعه �خالف من لم یدخل على 

�قول على قناعة، وما أسرع ما تختلف هذه القناعة،  ،ي �سمونها في أسالیبنا قناعةت�صیرة، ال
 ؟ون فإذا المه أحد قال: هذه قناعتي، ثم إذا ُروجع مرة ثانیة لماذا اشتر�ت هذا الل ،عة�شتري سل

اشته ؟ قناعة، ثم ال یلبث أن تتغیر هذه القناعة، لكن الدین إذا خالطت �شلماذا اشتر�ت هذا النوع
د ، قاقد �خرج منه طمعً  ،القلوب ال یتغیر، وال �خرج منه أحد ُسخطًة للدین، قد �خرج منه طمًعا

ا وهذا �كُثر في آخر الزمان، نسأل هللا العافیة، �صبح الرجل مؤمنً  ،یبیع دینه �عرض من الدنیا
سبب ثم لما زال ال ،و�مسي �افًرا، أو نقول: إن هذا النوع ممن دخل تقلیًدا أو مجاملًة أو خوًفا

 معه هذه القناعة، و�ن لم تكن في األصل قناعة. تزال
 طالب:...
هذا، لكن هل هؤالء خالطت �شاشة اإل�مان قلو�هم؟ أو أنهم رجعوا ال لسخط َسخطًة  نعم سیأتي

هذا �له سیأتي إن شاء هللا تعالى؛ ألن �عض الناس یلتحق �أمٍر ُ�خشى علیه  ا؟و�نما طمعً  ،للدین
 ،�ثیر من هذا النوع من تغّیر ،منه، یلتحق �قطاع ُیبعد فیه عن أهل الخیر والفضل والدین والعلم

إنه أخذ الدین قناعة فال یتغیر وال یتأثر، ومع األسف أنه ُسِمع من  :لكن إذا نوقش �عضهم قال
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فیحذر اإلنسان ال سیما طالب العلم من  ،ألن في هذا تز�یة للنفس ؛والنتیجة أنه تغیر ،نطق بهذا
 ،والمعنى أن من دخل في الشيء على �صیرة �متنع رجوعه :مثل هذا، وفي �عض الشروح

ف من لم یدخل على �صیرة، و�قال: أخرج بذلك من ارتد ُمكرًها أو غیر ُمكره ال لسخط دین �خال
 بل لرغبٍة في غیره لحظ نفساني �ما وقع لعبد هللا بن جحش أو عبید هللا؟ ،اإلسالم

 طالب:...
 عبید هللا بن جحش، نعم.

 طالب:...
 فیه؟ ماذا

 طالب:...
 جاءت في الشروح هكذا، قال أبو سفیان: (قلت: ال) هناتعرض الدرس القادم إن شاء هللا، لكنها 

�قول: فهل یرتد أحد منهم سخطًة لدینه �عد أن یدخل فیه؟ قال أبو سفیان: قلت: ال، �قول 
ن هرقل �قوله: بل یز�دون ع هرقل وقبله الكرماني لم لم �ستغنِ  العیني: فإن قلت: لم لم �ستغنِ 

 قوله: هل یرتد أحد منهم؟ ما یلزم؟
 ب:...طال

م ألنه ؛ینقصون، لكنه ال یلزم كیف یرتد أحد منهم؟ �عنيفیز�دون  واألنه قال: إذا �ان ؛ما یلزم
تكرار متعین، هذان ال ،فال بد من التكرار ،و�رتد خمسة مثالً  ،یز�دون �معنى أنه یدخل مئة

 لم �ستغنِ السؤاالن متعین �ل واحد منهما متعین، وال �كتفى �أحدهما عن اآلخر، فإن قلت: لم 
قص بل یز�دون عن قوله: هل یرتد أحد منهم؟ أجیب �أنه ال مالزمة بین االزد�اد والن :هرقل �قوله

 فقد یرتد �عضهم وال �ظهر فیهم النقص، �عني مثل ما قلنا إذا دخل في اإلسالم مئة وارتد خمسة
 .وصدق أنهم یرتد منهم أحد ،�دون صدق أنهم یز 

 طالب:...
 �المقابل هذا نعم.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
علیه -، لكن �عد وفاته -علیه الصالة والسالم-ال، الردة الردة نادرة ال وجود لها في عهده 

معروف، وسیأتي الكالم في هذا �له إن شاء هللا، أجیب �أنه ال مالزمة بین  -الصالة والسالم
من یدخل، وقلة من یرتد  االزد�اد والنقص فقد یرتد �عضهم وال �ظهر فیهم النقص �اعتبار �ثرة

ألن من دخل على �صیرة في أمر محقق ال یرجع عنه �خالف  ؛مثًال، و�نما سأل عن االرتداد
ألنه إذا دخل على �صیرة في الدین �كون  ؛من دخل في أ�اطیل، �خالف من دخل في أ�اطیل
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قض هذه وهو دخل فیه على �صیرة، هل تنت ،ألنه حق ؛مآله إلى االزد�اد والتمكن من قلبه
 البصیرة أو تنقص من القناعة �الحق؟ 

هذا أمر واضح ومفروغ منه �حسه اإلنسان من نفسه، �حسه اإلنسان من نفسه، �لما ازداد �صیرة 
زاد تمكن الدین من قلبه، وهذا معنى ز�ادة اإل�مان، لكن إذا �ان في  ،بهذا الدین زاد الدین
لى �صیرة، ثم أعرض عنه وزاول ما �ضِعفه �عني �ان دخوله في الدین ع ،انصراٍف عن الدین

 فإنه ال یلبث أن یتضاءل في قلبه شیًئا فشیًئا إلى أن �حصل منه ما �حصل من ردة وغیرها.
اآلن من دخل في الدین على �صیرة ال یزال الدین یزداد في قلبه  ،لكن من دخل في أ�اطیل

ل في الدخول تخلخلت القناعة من و�تمكن من قلبه؛ ألنه حق، لكن من دخل في أ�اطیل �لما أوغ
�لما أوغل في األ�اطیل ما هو �ظاهر؟ هذه  أمظاهر  ،قلبه؛ ألن هذه األ�اطیل ال ثبات لها

 .علمثم ال تلبث أن تذوب وتنتهي. �هللا أ  ،معرفتها ودراستها ال شك أن قناعته بها تتأثر وتتخلخل
 وصحبه أجمعین. وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله 
 


