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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ول: �ق -وفقه هللا–: �قول �اتبها )أما �عد(�ما شرحنا في الدرس السابق، متعلقات من هذه 

 محمود شاكر في �تبه التي رجعت إلیها یذ�ر �عد الحمد هلل: و�عد �الواو.
هذا عرف عند المتأخر�ن، �عني في القرن العاشر وما دونه، ما عرف قبل ذلك، الواو هذه، 

ن أا، وذ�رنا أن صاحب شرح "المواهب" ذ�ر ه �ثیرً واندرج علیه الناس من علماء وعامة �كتبون
  یتماللكو�ب الساطع"، وذ�رنا أنه ي في "شرح اناب أمَّا، الزرقاني و�ذلك الترمسم ةالواو نائب

 -المعلیه الصالة والس–حتى نلفظها �ما لفظها  -علیه الصالة والسالم–تساء �ه االقتداء واالئ
 ونقلت عنه، أما �عد.

ن مرازي" ل"تفسیر ا ب"مفاتیح الغیب، معروف بض أهل العلم في (أما �عد) قال : أقوال �ع�قول
تبعون ین یا إن الذحق�  :ن داود أول من قال �كالمه أما �عد، وأقولالمفسر�ن من فسر ذلك �أ

هللا � ،اا عظیمً حرمانً  -تعالى–أمثال هذه الكلمات فقد حرموا الوقوف على معاني �الم هللا 
 أعلم.
 احرمانً  -تعالى– هللا �الم معاني على الوقوف حرموا فقد الكلمات هذه أمثال عون یتب الذین
 أعلم. �هللا ،اعظیمً 

 وجهه؟ ما
 الطالب:......

 نعم.
 الطالب:.....

 .یتكلم على سورة صمعروف أن نعم، 
 الطالب:......

 ؟ ماذا
   وجهه؟ ما ،كالمه

ل في هذه المسألة في �تِب التَّفِسیر، أنَّها فصُل الذي یتتبع مثل هذا الكالم ُحرم، �عني إیراد ما ُنق
ل من قال: أما �عد، داود، �قول: إنَُّه محروم من الوقوف على  ،الخطاب الذي أوتیه داود وأنَّ أوَّ

 ، ما وجهه؟ -تعالى–معاني �الم هللا 
 الطالب:.....

 .نعم
 الطالب:.....
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 -علیه الصالة والسالم–ع، ومثُلُه لمحمٍد الكالم الفصل الجاِمع المانِ  :كأن فصل الِخطاب �عني
 –هذا أنَّه ُ�حَرم فهم �الم هللا الذي أوتي جوامع الكِلم، لكن ما أدري ما وجه حرمان من تتبع مثل

 والوقوف على معانیه!، -جل وعال
 الطالب:....

علیه –ثبتت في سنة نبینا  )أما �عد(نه أشغل نفسه، �عني: �لمة إي معك؟ �قول: ما الكتاب الذ
وجهه لیس هذا من قبلنا �أنه مشغلة عن األهم، و�ون اإلنسان یتتبعها �النقل ع -الصالة والسالم

 �ظاهر. 
 الطالب:.....

 ا بها.طیِّب، وُسِبق بها، ُسبق بها، ال �منع أن �كون مسبوقً 
 الطالب:...

غیرنا، لعله غیرنا أو لم یثبت، ما نقل عن عند ما ثبت ینشغل �ما ثبت عندنا و�غنینا ع �عني
وعزوها إلى مصادرها مثل ما فعل الحافظ ابن  ،واالستدالل لها ،�عني مسألة األقوال الثمانیة

 حجر.
 الطالب:...

كت عنه فالمجزوم �ه أننا ال شك أنَّ ما نحتاج إلیه جاء بیانه في الكتاب والسنة، وما سُ  هما فیو 
أو اسمه، هذه أمور ال نحتاج  ،ار، لونهنحتاج إلیه، فال نتكلف، �عني مثل: لون الكلب، أو الحم

 .ما یترتب علیها ز�ادة فائدة :إلیها؛ ألنها ال أثر لها، ال أثر لها في القصة، �عني
خطبه سود الدؤلي فصل الخطاب هو قوله في األوعن أبي "�قول: قال في "التحر�ر والتنو�ر:" 

ألنها �لمة عر�یة وال ُ�عرف في  ا؛وال أحسب هذا صحیحً  ،قال ذلك أما �عد، قال: وداود أول من
في اللغة العبر�ة، وسمیت تلك الكلمة فصل الخطاب عند  ه قال ما هو �معناهاكتاب داود أن

العرب؛ ألنها تقع بین مقدمة المقصود و�ین المقصود، فالفصل فیه على المعنى الحقیقي، وهو 
، فهو سحبان بن وائل دوأما أول من قال: أما �ع ،من الوصف �المصدر، واإلضافة حقیقیة

 .خطیب العرب"
نها �لمة عر�یة، ألنها �لمة �عني في �الم ابن عاشور هنا نفي �ون داود أول من قالها؛ أل 

عرف في �تا�ه الذي هو أ�ش؟ الز�ور، لكن هل الكتاب الموجود في وقت عر�یة من جهة، وال تُ 
محرف �غیره من �تب أهل  ابن عاشور ومن قبله ومن �عده �مثل الكتاب المنزل على داود؟

ن دون تصحیحه الكتاب، محرف، وال یلزم أن تكون في �تا�ه المنزل علیه، �ل ما ینقل عنه، لك
–لتها بنبیها هذ األمم وأنبیائها، حاشا هذه األمة فصالنقطاع األسانید بین  و�ثباته خرط القتاد؛

وأخرج ابن جر�ر عن الشعبي : "ام الساعة، قال في "روح المعاني"إلى قی -علیه الصالة والسالم
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والدیلمي عن أبي موسى األشعري أن  ،ابن أبي حاتممع أن الشعبي هو  ،وابن أبي حاتم والدیلمي
 -علیه السالم–، ذ�ر أبو موسى أنه "هو أما �عد -علیه السالم–فصل الخطاب الذي أوتیه داود 

ولیس فصل الخطاب  هو داخل فصل الخطاب ولیس فصل الخطاب، :أول من قال ذلك، فقیل
عز –ا سیق مقدمًة له من الحمد والصالة، ومن ذ�ر هللا مَّ ل المقصود عا فیه؛ ألنه �فِص منحصرً 

الذي ینبه المخاطب على المقصود  ا، وظاهره اعتبار فصل الخطاب معنى الكالممطلقً  -وجل
 ."لى آخر ما مرإ

 الطالب:....
 نعم.

 الطالب:....
�قول بذلك الخطاب، فیفصل فصل الخطاب عند من  قاله هي فصل نقلوا: أن أول مانقلوا هذا، 

ما �عد ما یؤدي مؤداه من األلفاظ ال نفس هذا اللفظ؛ أما �عد، الظاهر أن المراد من أ :هنه قولأ�
فالظاهر أنه لم �كن یتكلم  ،بل وال بینهم اوداود لم �كن من العرب، وال نبی�  ،نه لفظ عر�يأل

عندي أن المراد �فصل الخطاب: فصل الخصام، و�توقف على مز�د علٍم �العر�یة، والذي یترجح 
وفهم وتفهیم وغیر ذلك، فإیتاؤه یتضمن إیتاء جمیع ما یتوقف علیه، ما یتوقف هو علیه، وفیه 

 من االمتنان ما فیه.
 الطالب:.....

 ؟ماذا
  الطالب:....

رى في أول من ي یتعلق �األقوال األخفي هذه المسألة، الباق طو�ًال  االكتاب والحكمة، ثم نقل �المً 
ذهب جمهور النحاة إلى أن "على الشرط،  )أما(ت أبي حیان النحو�ة داللة ایار قالها، وهنا من اخت

]، ٩[الضحى: َتْقَهْر} َفَال  اْلَیِتیمَ  َفَأمَّا {حرف تفصیل یدل على الشرط، نحو قوله تعالى:  )أما(
دلیلها على شرطیتها لزومها الفاء، تقدیره في هذه  ،منطلقوأما ز�د فمطلق، وأما یوم الجمعة فز�د 

م ال تقهر، ثم حذف جملة یالتراكیب: مهما �كن من شيء فز�د منطلق، ومهما �كن من شيء فالیت
�كن من شيء فوقعت الفاء الرا�طة للجواب �عد حرف الشرط مباشرة، وفي ذلك قبح، فزحلقت 

فظ؛ ألنه استكرهوا أن تلي الفاء األداة، وممن نص الفاء وقدم علیها �عض الجواب إلصالح الل
عیش، والكوفیون، و�ثیر من �على أنها تفید الجزاء سیبو�ه، وثعلب، والمبرد، والزمخشري، ابن 

وذ�ر �عض المعاصر�ن أن النحاة المتقدمین  ،-�عني له–المتأخر�ن،  وذ�ر �عض المعاصر�ن 
مها متأخرو النحاة �ابن مالك، وغیره وفیه نظر، لم ینصوا على أما من أدوات الشرط، و�نما أقح
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 ."و�ذا قول المبرد وثعلب ،فنص سیبو�ه أو فنصُّ سیبو�ه داللٌة واضحٌة على أنها للجزاء
 آَمُنوا الَِّذینَ  َفَأمَّا {: -تعالى–الثاني: ذهب �عض النحاة إلى أنها حرف تفصیل �ما في قوله "

َذا للااَُّ  َأَرادَ  َماَذا َفَیُقوُلونَ  َ�َفُروا الَِّذینَ  َوَأمَّا ۖ◌  �ِِّهمْ رَّ  ِمن اْلَحقُّ  َأنَّهُ  َفَیْعَلُمونَ   .َمَثًال} ِبهَٰ
 . هذا تقدم."]٢٦[البقرة:

 الطالب:....
 قول ابن مالك احتسبه

 الطالب:....
 .نعم

 الطالب:....
ما أقحمها دوات الشرط، و�نالمتقدمین لم ینصوا على أما من أ ن النحاة"وذ�ر �عض المعاصر�ن أ
 ."متأخرو النحاة �ابن مالك

 الطالب:...
 ما �عد وصلنا.نعم، 

نها ال تفید ، قال: أي أ..تعالىذهب �عض النحاة إلى أنها حرف تفصیل �ما في قوله   الثاني:"
. �عض المغار�ة ومنهم ابن "الشرط بل تفصیل فقط، ومذهب �عض المغار�ة ومنهم ابن مالك

المشرق، ورده النحاة �أنه قد تتخلف عن  لكنه استوطن ،جیان من ،مالك، �عني األصل جیان
 التفصیل في نحو قولنا: فأما ز�د فمنطلق.

التفصیل، نقول: ما المانع أن  وأ، إما للشرط امن یراه االتفصیل �ما یراه وأالفصل بین الشرط 
یضیة قلنا في من التبع شوب تفصیل أو للتفصیل وفیها شوب شرط، �ما اتكون للشرط وفیه

ط، ومثل إنها للتبعیض فقط أو للبیان فق :�ثیر من األمثلة تصلح لهذا وهذا، ما �قال والبیانیة؟ 
الثالث: أن أما تفید التو�ید نصل "تصلح للتبعیض وتصلح للبیان،  ما قلنا في خاتم من حدید:

الدرس  ي فات مؤداه مما أشرنا إلیه في. �ل هذا الكالم الذ"اعلى ذلك الزمخشري وهذا أ�ًض 
 .الماضي

صلى هللا علیه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، –كتاب النبي "�قول: قال في "نصب الرا�ة": 
وهذا النجاشي الذي �تبه له غیر الذي صلى علیه؛ ألن النجاشي لقب على من ملك الحبشة، 

سالم قال له: ملك الحبشة، ومر بنا في �لما شیخ اإلو و�ونه �تب إلى النجاشي وهو نصراني، 
عظیم الروم، ولم �قل: ملك الروم؛  :أنه جاء في �عض الروا�ات ملك الروم؛ ألنهم �قولون قال

مرتفع �اإلسالم حتى یولى من ِقَبل المسلمین. هكذا فألنه ال ملك له، نعم هم �عظمونه، وأما ملكه 
وم �أنه هو الذي �عظمه الرومقالوا، وقلت أ�ًض  ن ، فما المانع ما في وقتها: إذا وجهنا عظیم الرُّ
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ما �منع، یبقى أنَّ األسلوب  هملَّكه الروم على أنفسهم؟ ما فیتوجیه ملك الروم �أنه هو الذي 
عَوة، وهذا معروف في النُّصوص، المدارة إذا ترتب علیها النبوي  الذي �حتمل المداراة من أجِل الدَّ

ن شيء من الدین هذه ال مصلحة فهي شرعیة �خالف المداهنة التي تتناول شيء من التنازل ع
وا، تجوز  ].٩[القلم: َفُیْدِهُنوَن} ُتْدِهنُ  َلوْ  {َودُّ

عظیم الروم في وقته، نقفور، ماذا قال؟ قال: من هارون الرشید في خطاب هارون الرشید إلى 
إن الرشید أخطأ في هذا األسلوب أو أنه  :إلى نقفور �لب الروم، إلى نقفور �لب الروم، هل نقول

ج إلیه أحیاًنا؟ عرفنا األدب النبوّي في حدیث الباب، وأنه قال: عظیم الروم، وهارون قد ُ�حتا
شك أن األدب النبوّي ممَّا تقتضیه مصلحة الدعوة في  هالرشید قال: إلى نقفور �لب الروم، ما فی

فیع الذي عُ  ا، األدب النبوي الرَّ رف الظرف الذي ُأرِسل إلیه هذا الخطاب الذي ُأرسل، مناسب جد�
ًشا، الرشید �تب: �لب  -علیه الصالة والسالم–عنه  �ان خلقه القرآن، ولم �كن فاحًشا وال متفحِّ

الروم، فهل اختالُف األحوال، واختالُف الظُّروف، واختالف األشخاص، یؤثِّر في العبارة قوًة 
ًة ولینً   ا؟ وشدَّ

أمر  -ل وعالج–عه إالَّ الشّدة، هللا النَّاس ال ُ�جِدي م �عض النَّاس ینفع معه اللین، و�عُض  ألنَّ 
ي{َو�ِ نا، لكن لمَّا تبیَّن عناُده، لیَّ  موسى وهارون أن �قوال لفرعون قوًال لینا، قوالً   ْونُ ِفْرعَ  َ�ا نُّكَ َألَظُ  نِّ

إذا ألنت له  وقد ُ�حتاج إلى هذا؛ ألن �عض الناس ،] فقد ُ�حتاُج إلى هذا١٠٢[اإلسراء:َمْثُبوًرا} 
 الكر�م، منهم لمعادن الناَّس؛ ألنَّ  له الكالم یتمرَّد، وهذا تبعه، و�عض الناس إذا ألنت الكالم ملكت

 .-علیه الصالة والسالم–األصل في المسألة �تا�ه  :حال ومنهم اللئیم، وعلى �لِّ 
 الطالب:.......

 ].٢٣[النمل: َتْمِلُكُهْم} اْمَرَأةً  َوَجدتُّ  {ِإنِّينعم. 
 الطالب:....
ا یهم، هذا ال �شك فیه أنها ملكة علیهم، لكن هل الملك صوري أو حقیقي؟ �عني إذهي ملكة عل

 ملكوها فهي ملكة علیهم، و�ذا �ان حكمها شرعی�ا فحكمها حقیقي.
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 

 .أجمعین
اد�ة عنده ولد، نزل �ه إلى الحاضرة في آخر شعبان، ولیس من الطرائف أن شخًصا من الب

 ؛ع �عض المواشي، فمر بولده على المقرئ فقال: علمه القرآنیْ المقصود الولد في النزول، إنما بَ 
خذ درسین، تأ تر�د أن )أما �عد(تراو�ح، ما هو بوضعنا اآلن، الألننا نر�د أن �صلي بنا رمضان، 
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خد درسین، ال هذا وال هذا، فإذا انتهى شرح الحدیث وانتهینا ر�د أن تأتحروف الیسیرة ال �قول هذه
 .-إن شاء هللا –مع تحقق الفائدة  امن بدء الوحي، نضع آلیة تمشي الكتاب مشیً 

لخطابي اسالم" قال دعوك بدعا�ة اإلأعد فإني أما �« »ادعوك بدعا�ة اإلسالمأما �عد، فإني « 
المطبوع "أعالم الحدیث"  أعالم" أو الحدیث، �عنياري" المسمى "في شرحه "صحیح البخ

ل والمشهور عند أهل العلم "أعالم السنن" مثل "معالم السنن" على سنن أبي داود، على �ل حا
ه سماه یبقى أن الحكم لمن ُیثبت أن مؤلف يالذ فرق، سنن، الالسواء �ان "أعالم حدیث" أو أعالم 

 .هكذا أو هكذا
 الطالب:.....

 ؟ماذانن" "معالم الس
 الطالب:...

 ."أعالم" معروف، ال، ال، "أعالم"نعم، 
ة �د دعو في "أعالم الحدیث: "یر  -رحمه هللا تعالى–" قال الخطابي فإني أدعوك بدعا�ة اإلسالم"

، افرةملل الكاإلسالم" �عني دعا�ة اإلسالم: دعوة اإلسالم، وهي �لمة الشعار التي ُیدعى أهل ال
 یٌة منلدعا�ة مبنهو ا، »ناس حتى �قولوا: ال إله إال هللات أن أقاتل الأمر «التي هي: الشهادة، 

قد و قولهم، من قول �دعى یدعو، �ما قیل: شكى �شكو شكا�ًة، وقد تقام المصادر مقام األسماء، 
عا�ة في قوله:  ل [آ ِلَمٍة}�َ  ىٰ ِإلَ  ْواَتَعالَ  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا {ُقلْ ُتقام المصادر مقام األسماء، و�یاُن الدِّ

عا�ة، قال: "یر�ُد دعوَة اإلسالم وهي: �لمة الشعار" الذ٦٤عمران: وا عنها ي قال]، اآل�ة، بیاُن الدِّ
عا�ة في قو   َ�ا لْ {قُ له: إنها هي الشهادتان، ثم قال: "وقد تقاُم المصادُر مقام األسماء، و�یان الدِّ

آل [ }َسَواءٍ  َ�ِلَمةٍ  َلىٰ إِ  {َتَعاَلْوادعى إلى قوله: ]" �عني: یُ ٦٤[آل عمران: َتَعاَلْوا} اْلِكَتاِب  َأْهلَ 
 قولوا: ال إله إال هللا؟  :]، أو ُ�قال لهم٦٤عمران:

عار؟ ال، لیست �لمة الشعار، ف اْلِكَتاِب} َأْهلَ  َ�ا {ُقلْ �عني هل قوله:   َأْهلَ  َ�ا {ُقلْ هي �لمة الشِّ
�ة اإلسالم" التي هي الشعار الشهادتان، وقال دعوك بدعا"فإني أ :دعوة، دعوة، مثل قوله اْلِكَتاِب}

�كسر الدال، وهي  ،"دعوك بدعا�ة اإلسالمألقطعة من أوائل البخاري، "قوله: النووي في شرحه ل
ووقعت هذه اللفظة في روا�ة  ،دعوُة اإلسالم، أي: آمرك �كلمِة التَّوحید، أي: آمرك �كلمة التوحید

أي: الكلمة الداعیة إلى اإلسالم"، وقال  اإلسالم" أدعوك بداعیة" بداعیة اإلسالملمسلم: 
 للااَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َلَها {َلْیَس الكرماني: "و�جوز أن �كون الداعیة �معنى الدعوة �ما في قوله تعالى: 

راد �ه: المصدر، �ما أن المصدر �أتي ]، أي: �شف، �أتي اسم الفاعل و�ُ ٥٨[النجم: َكاِشَفٌة}
قول الكرماني: "وأقول: دعوة اإلسالِم" تأمل في �المه، "وأقول: دعوة وُ�راد �ِه اسم الفاعل، �

اإلسالم مثل شجر األراك" "دعوة اإلسالم مثل شجر األراك، أي: أدعوك �المدعو الذي هو 
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جه و  وما : أدعوك �المدعو الذي هو اإلسالم.اإلسالم" شجرة األراك: الشجرُة التي هي األراك، أي
 عوة اإلسالم �عد دعوة، دعا�ة اإلسالم ودعوة اإلسالم؟ و�ین دالشبه بین شجرة األراك 

 الطالب:....
؟ مسجد الجامع، مسجد ما �جوز من غیر تقدیرأم �جوز  �عني من إضافة الشيء إلى نفسه،

ر مسجد المكان الجامع؛ ألن الشيء ال ُ�ضاف إلى نفسه، مسجد الجامع، قالوا: ال بد أن �قدَّ 
 المكان الجامع.

ي: أدعوك : دعوة اإلسالم مثل شجرة األراك، أقاء، قالوا: حبة البقلة الحنقاء، "وأقولحبة الحن
ز �عض النُّحاة إقامة  �المدعو الذي هو اإلسالم، والباء �معنى: إلى، والباء �معنى إلى، وجوَّ

ز �عض النُّحاة إقامة حروف حروف الجّر �عضها مقاَم �عٍض، أي: أدعوك إلى اإلسالم، وجوَّ 
  .�عض، أي: أدعوك إلى اإلسالم" �عضها مقامَ الجر 

الباء �معنى إلى، �عني �عضهم یرى أنَّ الحروف ینوب �عضها من �عض، وهذا قوٌل معتبر عند 
هل البدع؛ إلنكار ما ینكرون أو  الِبَدع، یِلج منه �عض أ منه أهلُ  لعلم، إالَّ أنَّه صار �اً�ا یلجُ أهل ا

دون شیخ اإلسالم یتحاشى مثل هذا اإلطالق، و�رى أنَّ تضمین تأو�ل ما یر�دون تأو�له، ولذا تج
 للفعل المذ�ور. امناسبً  امعنى فعٍل یتعدَّى �الحرِف المذ�ور أولى من تضمین الحرف حرفً  الفعل

من غیر واسطة، نقلنا منه  قل منه، هذا أول مرة ننبدر الدمامینيلفي "مصابیح الجامع" ل
التوضیح من قبله، التوضیح قبُل،  ،وضیح، نعم، ال، البواسطة، بواسطة القسطالني، والت

 التوضیح قبله، توفي سنة �م؟
 الطالب:...

 ؟ماذا
 الطالب:....

لد ال، متأخر، عندنا ثالثة: البلقیني، وابن الملقِّن، والعراقي. البلقیني، وابن الملقن، والعراقي. وُ 
ول والثالث خمس وعشر�ن، ومات األ �ن،األول سنة سبعمئة وثالثة وعشر�ن، والثاني أر�عة وعشر 

عمرهم واحد، بینما صاحب أي نمئة وستة، انمئة وخمسة، والثالث ثمانمئة وأر�عة، والثاني ثماثم
و شيء نمئة وسبع وعشر�ن أا، سنة ثمقلیالً  "المصابیح" �عد ابن الملقن �حدود ر�ع قرن أو أقل

 من هذا.
متأخر، �عني �عض  هُ عُ بْ ا، طَ رة؛ أنه ُطبع أخیرً السبب في �وننا ننقل منه من غیر واسطة ألول م

، ومع ذلك طبعه تأخر "شرح الخطابي"الكتب، و�ن �انت أقدم تجد طبعها  متأخر، أقدم الشروح 
ا، أ�ًض  ا. ما ابن �طال، متقدجد� ا، ومع ذلك تأخر طبعه جد�  جد�
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 الطالب:....
ا، �عني �عد ابن  ًضا لیس �متقدمٍ ألنه من سبعین سنة مطبوع، وأ� ال، الكرماني مناسب طبعه؛ جد�

 �طال �مئتي سنة، و�عد الخطابي �أر�عمئة سنة، وطبعه من سبعین سنة مناسب أو ثمانین.
ا، "مصابیح الجامع" مختصر، �كتفي ببیان الغر�ب، وحل المختصر جد� هذا في "مصابیح الجامع" 

وفي مسلٍم هنا: بداعیة  ،هاد�عض اإلشكاالت اللغو�ة والنحو�ة، قال: "وفي البخاري في الج
اإلسالم" في البخاري في الجهاد لم یذ�ر ابن حجر وال غیره، ولذلك قلُت �قوله في البخاري في 

الجهاد "كذا، والذي فیه بدعا�ة اإلسالم �ما هنا" "وفي مسلم هنا بداعیة اإلسالم، أي: الكلمة 
  .جوز أن �كون مصدًرا �العافیة"الداعیة إلى اإلسالم، و�جوز أن �كون مصدًرا �العافیة، و�

ا: "هذا من الكالم الجزل المشتمل على قال في "المصابیح" أ�ًض  »أسلم تسلم«" »أسلم تسلم«
اإل�جاز واالختصار، وقد انطوى على الداللة على خیري الدنیا واآلخرة، مع ما فیه من بد�ع 

"من الكالم الجزل المشتمل على اإل�جاز  »أسلم تسلم«التجنیس" هذا من الكالم الجزل 
وقد انطوى على الداللة على خیري الدنیا واآلخرة، مع ما فیه من بد�ع التجنیس،  ،واالختصار

، �قول: غا�ٌة في البالغ، وفیه نوع من البد�ع، وهو الجناس »أسلم تسلم« :وقال ابن حجر: قوله
مجزوم؛ ألنه فعل أمر،  اسممجزومان"  كالهما »أسلم تسلم« :االشتقاقي، قال العیني: قوله

ر تقدیُره، إن ُتسِلم تسَلم، "كالهما  رط مقدَّ وتسلم: جواب الطلب، جواب األمر، أو جواُب الشَّ
ألنه جواب األمر، واألول �كسر الالم، أسِلم، ألنه من  ؛ألنه أمر، والثاني ؛مجزومان، األول

  .أسَلم، والثاني �فتحها ألنه مضارٌع من َسِلَم"
وا على أنَّه لو فِهم العموم  أنهم سبق في �الم العلماء لما تردد في  »أسلم تسلم« :من قولهنصُّ
ه من اإلسالم خوفه على نفِسه، فكیف �خاُف على نفِسه وقد ُضمنت له عاإلسالم؛ ألن الذي من

َالمة! فكیف �خاف على نفسه والرسول  و ل ،»أسلم تسلم«: �قول -السالمعلیه الصالة و –السَّ
استعمل هذا اللفظ على عمومه، على عموم السالمة في الدنیا واآلخرة ما تردد في اإلسالم، إن 

 .المانع له حقیقًة الخوف على ملكهكان 
 الطالب:....

لو أسلم سلم، لكن �ونه یزعم أن السبب في  لكن ال، هو ضنَّ �ه، و�خل �ه في مقابل اإلسالم،
غیر دقیق، إنما هو الخوف و ه، قد �كون غیر صحیح، عدم دخوله في اإلسالم الخوف على نفسِ 

علیه الصالة –، صحیح؟ �عُض المسلمین إذا سمع مثل هذا الكالم، إذا سمع النبي على ملكه
 د في فعل الشرط لیحصل له الجزاء.�ضمن له الجنة، ما یترد -والسالم

 الطالب:...
، فكیف ال المسلمین ما �فعل من ا، تجد �ثیرً دخل الجنة ،من المسلمین! من فعل �ذاهو و  
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 هذا ظاهر. أن أظن ؟ا، وهو على �فرهوال �فهم العموم منه ،یتصور أن �افًرا ال �ضمن السالم
قال ابن حجر: قوله" یؤتك: جواٌب ثاٍن  »یؤتك هللا أجرك مرتین« »یؤتك هللا أجرك مرتین«

 ،أسلم یؤتك" بتكرار أسِلم لألمر، جواب ثاٍن لألمر، وفي الجهاد للمؤلف: "أسلم، أسلم" " أسلم
ني للدوام علیه" �عني: او�حتمل أن �كون األمر األول للدخول في اإلسالم، والث ،فیحتمل التو�ید

ن، آم :أسلم، أو مؤمن فتقول له :تقول لهف اعلى إسالمك؛ ألنك لما تخاطب مسلمً  مْ أسلم ودُ 
وفي الجهاد للمؤلف:  ،"مرادك استمر على دینك، استمر على إسالمك، استمر على إ�مانك 

و�حتمل أن �كون األمر األول للدخول في  ،بتكرار أسِلم فیحتمل التو�یدیؤتك، "أسلم، أسلم 
 َوَرُسوِلِه} ِ�اهللَِّ  آِمُنوا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�اني للدوام علیه، �ما في قوله تعالى: ااإلسالم، والث

أم التنظیر بین اآل�ة والحدیث مطابق  َوَرُسوِلِه} ِ�اهللَِّ  آِمُنوا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�ا] " ١٣٦[النساء:
، أخبر عنهم آَمُنوا} الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�اغیر مطابق؟ غیر مطابق؛ ألنه في اآل�ة �حتمل التو�ید، 

 .�الهما أمر، فالتنظیر غیر مطابق �اإل�مان، والثانیة أخبرهم �ه، بینما قوله: أسلم، أسلم،
 الطالب:.....

تو�ید، أما �ونها تدل على لل :رار للفظ بلفظه حتى نقولالمقصود أنه في اآل�ة لیس فیه تك
ب على ابن حجر، تعقبه العیني یهذا واضح، وسیأتي في �الم العیني التعقفاالستمرار والثبات، 

�اب �قوله: "األصوب أن �كون، األصوب أن �كون من �اب التأكید" "األصوب أن �كون من 
، �ا أیها الذین االتأكید، واآل�ة في حق المنافقین معناها: �ا أیها الذین آمنوا نفاًقا آمنوا إخالًص 

 ."اآمنوا نفاًقا آمنوا إخالًص 
، �قول العیني: "كذا في التفسیر" �عني في �تب التفسیر والذي في تفسیر القرطبي ذ�ر أقواًال  

] اآل�ة، نزلت في جمیع المؤمنین، ١٣٦[النساء: آِمُنوا} آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�اقال: "قوله تعالى: 
ُقوا أقیموا على تصدقیكم �ا  واثبتوا علیه، ،نزلت في جمیع المؤمنین، والمعنى: �ا أیها الذین صدَّ

ُقوا أقیموا على تصدقیكم المراد " �تب البالغة تقرر هذا "واثبتوا علیه" وقیل: "نزلت ،أیها الذین صدَّ
بات،  فأمر المتصف �المأمور �ه یراد منه: الثبات علیه، وقیل: "نزلت فیمن آمن �من تقدم �ه الث

الم–من األنبیاء  -صلى هللا علیه وسلم–محمًدا  ، آمنوا، �ا أیها الذین آمنوا �عیسى، -علیهم السَّ
ا �محمد، فاإلخبار نوا �إبراهیم، �ا أیها الذین آمنوا آمنو ذین أمنوا �موسى، �ا أیها الذین آم�ا أیها ال

علیه الصالة  –واألمر �ه، �اإل�مان �ه -والسالمعلیه الصالة –عنهم �أنهم آمنوا �غیر محمد 
–من األنبیاء  -صلى هللا علیه وسلم–نزلت فیمن آمن �من تقدم، �محمد  :، "وقیل-والسالم

منوا في الظاهر أیها الذین آ ب للمنافقین، والمعنى على هذا: �اعلیهم السالم. وقیل: إنه خطا
�ا أیها الذین  :�یف �قال عن المشر�ین ،أخلصوا هلل، وهذا مراد العیني. وقیل: المراد: المشر�ون"
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 آمنوا؟ 
 الطالب:....

 ؟ماذا
 الطالب:....

 نعم.
 الطالب:....

والمعنى: �ا أیها الذین  ،ل: المراد المشر�ون القرطبي �قول: "وقی ننظر في�عني أقروا واعترفوا، 
هذا �عید،  أنَّ  وال شكَّ  ،�اهلل و�تبه"قوا �الالت والعزى، والطاغوت، آمنوا �اهلل أي صدِّ  منواآ

ل.  والمعتمد عند األكثر هو األوَّ
 الطالب:....

 نعم.
 الطالب:......

نت ألِسنتهم ولم آم وهم في الباطن �فَّار؛ ،التَّصدیق ظهرون یر�د أنَّهم في الظَّاِهر یدَّعون ذلك، و�ُ 
لت: آمن قلُبه، آمن لسانه ولم یؤِمن قلبه، هو �هم، و�تؤمن قلو   �المعنىقال في أمیَّة بن أبي الصَّ

 األعم.
الم–أي: إل�مانك �عیسى  »أجرك مرتین« »أجرك مرتین« و��ماِنك �محمٍد �عَدُه، قال  -علیه السَّ

ِئكَ هو موافٌق لقوله تعالى: و ابن حجر: " َتیْ  َأْجَرُهم ُیْؤَتْونَ  {ُأولَٰ ِئكَ ]، ٥٤[القصص: ِن}مَّرَّ  {ُأولَٰ
َتْیِن} َأْجَرُهم ُیْؤَتْونَ  تین؛ لكوِنه �ان مؤمًنا بنبیِِّه ثم آمن ٥٤[القصص: مَّرَّ ]، و�عطاُء األجِر مرَّ
و�حتمُل أن �كوَن تضعیُف األجِر لُه من جهِة إسالِمِه، ومن جهِة  -صلَّى هللا علیه وسلم–�محمٍد 

الم-د أتباِعِه" �عني: آمن بنبیِّه وآمن �محمأنَّ إسالَمُه �كون سبًبا لدخولِ   -علیه الصالة والسَّ
وهو  ،»ثالث یؤتون أجرهم مرتین، أو ثالث لهم أجران«�ستحق �ما جاء في الحدیث الصحیح: 

وستأتي اإلشارة إلیه. "و�حتمل أن �كون  ،مخرج في البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى
تي ْتباِعِه، وسیأومن جهة أنَّ إْسالمه �كون سبًبا لدخوِل أ ،تضعیف األجِر لُه من جهِة إْسالِمه

عبي من �تاب العلم   ."-إن شاء هللا تعالى–التصر�ح بذلك في موضِعه من حدیِث الشَّ
 الطالب:.....

�ل تها، وُ�ضاعف لها العذاب ضعفین، م من الُغرم، أمهات المؤمنین نؤ شكَّ أنَّ الُغنْ  ههو ما فی
 ته.إنسان على حسب منزل

 الطالب:....
 ؟نعم
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 الطالب:....
 نعم.

 الطالب:....
 .-نسأل هللا العافیة–هؤالِء الذین ُ�ظهرون اإل�مان حكمهم حكم المنافقین 

 الطالب:....كیف �قال النصرانیة....
 ، هذا وقت التنز�ل �قولون هذا، وتحل ذ�ائحهم ونساؤهم، یليما هو بتفص يإ�مان إجمال

 �ائحهم.ِلك تحل نساؤهم وذالمسیح ابن هللا! ومع ذ�قولون،  في وقت التنز�ل
حیح، البخاري ومسلم،  :قلت ثالثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبیه «في الحدیث الصَّ

صلى  –رجل من أهل الكتاب آمن بنبیه وآمن �محمد« ،»-صلى هللا علیه وسلم–وآمن �محمد 
بها ، والعبد المملوك إذا أدَّى حقَّ -هللا علیه وسلم  هللا وحقَّ موالیه، ورجٌل �انت عنده أَمة فأدَّ
متفق علیه من حدیث  ،»وعلمها فأحسن تعلیمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ،وأحسن تأدیبها

 أبي موسى.
راج البلقیني من ُمخاطبتهم �أهِل الكتاب وهم لیسوا من بنو إسراِئیل  أنَّ �لَّ من دان "استنبط السِّ

، "ب، أنَّ �لَّ من دان بدین أهِل الكتاب �ان في حكمهم، في المناكحة، والذ�ائحبدین أهل الكتا
 .تنصر، وتوارث أبناؤه هذا الدین النصرانیة، تحل ذ�ائحهم ألنهم أهل الكتاب اأعرابی� �عني لو أن 

 .الطالب: هرقل لم �كن على النصرانیة
 ؟ماذا

 الطالب:.....
 �عني من جاء �عد األب، نعم.

 ...الطالب:.
المناكحة، والذ�ائح؛  "أن �ل من دان بدین أهل الكتاب �ان في حكمهم في نسمع �الم البلقیني:

وهم ممن دخل في النَّصرانیة �عد التَّبِدیل، وقد قال  ،ألن هرقل هو وقوُمه لیسوا من بني إسرائیل
صَّ ذلك خالًفا لمن خ ،فدلَّ على أن لهم حكم أهل الكتاب »�ا أهل الكتاب« :له ولقوِمهِ 
 ،أو �من علم أن سلفه ممن دخل في الیهود�ة أو النصرانیة قبل التبدیل، �هللا أعلم" ،نی�اإلسرائیلی

 .ابن حجرنقله 
 فإن تولیت فإن علیك إثم« »إن تولیت فإن علیك إثم األر�سیینف« -رحمه هللا–وقال  

ول في اإلسالم، قال ابن حجر: "فإن تولیت أي: أعرضت عن اإلجا�ة إلى الدخ »األر�سیین
  .عیة"وهي استعارة تب ،عن الشيء ضراعثم استعمل مجاًزا في اإل ،وحقیقة التولي إنما هو �الوجه
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قال الكرماني: "فإن تولیت أي أعرضت عن اإلسالم، فإن علیك إثم الیرسیین، �فتح الیاء 
جمع یر�س على وزن التحتانیة و�سر الراء، و�الیاء الساكنة والسین المهملة، ثم الیاء الساكنة، 

ین جمع بیاءی :ان، وروي أ�ًض یوقد ُتقلب الیاء األولى همزة، فُیقال: األر�سی ،فعیل" ن �عد السِّ
: اإلرِّ�سیِّین، ةاألر�سین �كسر الهمزة و�سر الراء المشدد :إلى یر�س، وروي  یر�سيٍّ منسوب

 ،اعون ین، وهم األكَّارون، الزرَّ اإلر�سیین �كسر الهمزة، و�سر الراء المشددة و�یاٍء واحدة �عد السِّ 
 ن.وجاء في �عض الروا�ات في غیر الصحیح: فإن علیك إثم األكَّار�

أبدلت الهمزة �الیاء، وفي �الم الكرماني: وقد ُتقلب الیاء التیمي: "األصل األر�سي، ف�قول 
 .األولى، تبدل أو تقلب الیاء األولى همزة"

  الطالب:....
وقد تقلب هذه الیاء  ،�الم الكرماني األصل الیاءالیاء؟ أم صل، الهمز یهما األلكن أ ،ما �خالف

  .همزة
 الطالب:.....

 :�قول الكرماني: "وأقول .، التیمي: "األصل األر�س فأبدلت الهمزة �الیاء"ل، تسهل فتكون �اءً هَّ سَ تُ 
 ،یتبعونكعلیك إثم رعا�اك الذین  ه على التقدیر معناه: إنَّ هو على عكس المشهور ثم إنَّ 

عا�ا؛ ألن ه بهؤالء على جمیع الرَّ "ونبَّ  ،و�نقادون �انقیادك، ونبَّه بهؤالِء على جمیع الرعا�ا"
هم أسرع انقیاًدا فإذا أسلم أسلموا، و�ذا امتنع امتنعوا، و�حتمل ن �انوا هم األغلب فیهم، وألنَّ الزراعی

م، وقیل المراد منهم: أتباع عبد هللا أن ُیراد: إن تولیَت فالمجوس �قلدونك فیه، فیحصل علیك إثمه
مفیٌد  د�م لفظ: علیَك على اسم إنَّ قْ بن أر�س، الذي تنسب األروسیة من النصارى إلیه، وتَ 

 .للحصر، أي: لیس إثمهم إال علیك"
قه، �ل �عني: تقد�م المعمول على العامل، تقد�م المتعلق من الجار والمجرور والظرف على متعلَّ 

  .، "مفید للحصر، أي: لیس إثمهم إال علیك"رهذا یدل على الحص
ون إثم معصیة غیره علیه؟" هذا الذي سأل و�یف �ك ،"فإن قلت: و�یف �كون إثمهم معصیةً 

 .عنه
 ُأْخَرٰى} ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوَال  { :-جل وعال–، وقد قال ف �كون إثم معصیة غیره علیه، قال"و�ی

أو المراد: أن إثم اإلضالل علیه" �عني: هو الذي أضلهم،  قلت: أن الُمراد، ؟]١٦٤[األنعام: 
من « هله، إذا تسببجاء في حدیث أن المیت لیعذب ببكاء أ  ا في عدم إسالمهم، �ماوصار سببً 

في اإلسالم  سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى یوم القیامة، ومن سنَّ 
نسأل هللا  »فلم القیامة، وعلى ابن آدم األول �ِ بها إلى یو  سنة سیئة، فعلیه وزرها ووزر من عمل

وذلكم ألنه سنَّ القتل، فال شكَّ أنَّ اإلْنَسان �كَسب األجور ؛ العافیة من �ل من �قتل من الوزر
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التي ال طاقة له بها �سبب �الم ى �ه، وقد �أثم اآلثام، واألوزار العظیمة �سبب ِفعله الذي ُ�قَتد
اعة، ومن ره أو تكلم سطَّ  �ه، فالتألیف شأنه عظیم، فمن استفاد منه فیما ینفع له أجره إلى قیام السَّ

ارتضرَّ  زره ووزر من تأثر �ه إلى یوم المبتَدع المختَرع فإنَّ علیه و  ر �ه ألنه من الكالم الضَّ
ر نفسه؛ ألن القیامة، فلیس وزُر غیِره علْیه، إنَّما الذي علیه في الحقیقة وزُر نفِسِه، الذي علیه وز 

نَّة السیئة وُتبع علیها واقتدي �ه فیها.  اإلضالل والتسبب �ه �أنه سنَّ هذه السُّ
 الطالب:....

سبب، �وُنه أسَلم، هل �مكن أن ُ�سلم و�نهاهم عن المقصود أنَُّه ال عالقَة �فعِلِهم؛ ألنه لم یت
علیه فومنعهم من اإلسالم  علیه أوزارهم، إذا أسلمفإن أسلم ونهاهم عن اإلسالم  نعم ؟اإلسالم
 .أوزارهم

 الطالب:....
 ، ماذا قال؟ قال: أر�د أن أختبر إ�مانك، نقض �ل ما فعل.نعم 

 الطالب:.....
 وفیه أشیاء. ،�حتاج إلى درس، فیه ردودأن ممكن  ،فیه �الم طو�ل سیأتي

 الطالب:....
هذا  ،ا وزره"ا وزره، أ�ًض أ�ًض ة، قلت: "المراد أن إثم اإلضالل علیه، واإلضالل رَ نعم، أكثرهم زِ 

نه �عذب �عمل غیره أو �عمله بهذه إ :اإلضالل وزره، �عني: الذي یدعو الناس إلى البدع، ُ�قال
على أنه معارض �قوله  فوزره علیه "الدعوة؟ فهذا اإلضالل، وهذه الدعوة إلى الضالل هذا عمله،

 ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوَال  {معارض  "]١٣[العنكبوت: َأْثَقاِلِهْم} عَ مَّ  َوَأْثَقاًال  َأْثَقاَلُهمْ  {َوَلَیْحِمُلنَّ تعالى: 
 وجه المعارضة؟  وما ،َأْثَقاِلِهْم} مَّعَ  َوَأْثَقاًال  َأْثَقاَلُهمْ  {َوَلَیْحِمُلنَّ ، معارض �قوله: ُأْخَرٰى}

 معارضة.  هلكن مع التوجیه السابق ما فی ،أن مفادها غیر مفاد اآل�ة األولى
یق األكَّار، ،هري �قول: "األر�س على مثال الفعیلالجو  ل  واإلرِّ�س مشدد على مثال: الفسِّ فاألوَّ

، أو جمعه األر�سون، والثاني جمعه األر�سیون، وأرارسة، وأرار�س، والفعل منه: أرس �أرس أرسا
ب، نسز�ادة الیاء غیر �اء نسب، غیر �اء ال . أَرًسا، وقولهم لألر�س أر�سي، ولإلر�س إر�سي"

 شائعة.
 شائعة في المتقدمین والمتأخر�ن، لكن عند التحر�ر ُتحذف �قول العجاج: 

 والدهر �اإلنسان دّوارّي". "
و�ان أهل السواد ومن �ان هو على دین �سرى، أهل فالحة و�ان الروم أهل أثاٍث " أي: دوار.

ب فإن علیهم من اإلثم إن أنَّهم و�ن �انوا أهل �تا -صلى هللا علیه وسلم–وصنعة، فأعلمهم النبي 
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�عني:  .لم یؤمنوا �ه، فإن علیهم من اإلثم إن لم یؤمنوا �ه مثل إثم المجوس الذین ال �تاب لهم"
علیه –ما نفعهم إ�مانهم بنبیهم، نعم إن آمنوا �ه  -صلى هللا علیه وسلم–إن لم یؤمنوا �محمد 

علیه الصالة  –�عد �عثته هم إ�مانهم�ن لم یؤمنوا �ه ال ینفعو �ان لهم أجران،  -الصالة والسالم
لصالة علیه ا–ال �موسى وال �عیسى وال �غیرهما، فالیهود والنصارى إن لم یؤمنوا �محمد  -والسالم
  �فَّاٌر �اإلجماع. -والسالم

واحد األر�سیین أر�سي، وهو منسوب إلى األر�س  :وفي شرح الخطابي: "قال �عض أهل اللغة
 .وهو األكَّار"

قال أبو العباس  وهو من أئمة اللغة الثقات. -المعروف بثعلب-العباس أحمد بن �حیى وقال أبو 
األر�س: األكار، و�جمع على األر�سیین بتخفیف الیاء، وقد  :بن �حیى ثعلب: "قال ابن األعرابي

والمعنى: �سي، و�جمع على أر�سیین وآرارسة، ا: األر ا، و�قال أ�ًض أرس �أرس أَرًسا إذا صار أر�سً 
ك إن لم ُتسلم وأقمت على دینك �ان علیك إثم الزراعین واألجراء الذین هم خوٌل وأتباع لك، إن

 .فإن الیاء فیه مبدلٌة عن الهمزة" -إن صح من الروا�ة-فأما الیر�سي  ،و�قال: إنهم �انوا مجوًسا
 ثالثاء.في الدرس الالحق، یوم ال -إن شاء هللا تعالى–تي �الم ابن حجر، ورد العیني علیه وسیأ

و�ان ذلك على  ،ا فشيءشیئً  لُّ ثم تقِ  ،ا أن الهمم تكون عالیة في بدا�ة الكتبمرارً  �قول: ذ�رتَ 
وذلك �عد  ،ا، فهل عدولكم عن هذه الطر�قة التي استفدنا منها �ثیرً سبیل اإلنكار أو الذم

لبیان م، وال نذ�ر ذلك إال االنتهاء من �تاب بدء الوحي، هل �كون هذا من �اب نقص الهم
 ..إلى آخر �المه.األمر. 

أنا مع التطو�ر، أنا مع التطو�ر، لكن الطلب �ثیر على أن نرجع إلى طر�قة الشرح  ال شك أنَّ 
أكملناه إلى اإلجازة،  كمل سنة حدیث هرقل إذاأاآلن  ، من أن نقرأ فيللبخاري السا�قة، و�دًال 

 .معناه سنة
 ها... المتقدمین..من شروح البخاري ما فی االطالب: سمعت �ثیرً 

 نعلق على الشروح.و نشرح الشروح،  نحن
صارت حر�ة قراءة ها شروح صوتیة للمشا�خ، .. قائمة على االختصار.. �أنالالطالب: 
 للبخاري.

أنا ما ف�انت الصدور تتسع لمثل هذا  إن على �ل حال األمر ال �عدو�م، األمر ال �عدو�م،
 .عندي مشكلة
 الطالب:.....

 .الطول �قطع الظهور نا، لكنبیَّ 
 الطالب:....
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 ، أنا أعرف أن البخاري �مل عند �عض المشا�خ سنة، �له.�كملون 
عنوان الدرس الماضي �ان: أما �عد، والتفصیل واإلفاضة ممتعة، وفیها فوائد جمة �قول: 

 وتلقح فكره �الفنون والعلوم إال أنه لو استمررنا �مثل؟ ماذاللطالب �إطالة نفسه في البحث، 
 هذا التفصیل الحتجنا أر�عین سنة قادمة نتمنى ونطلب...

، من غیر صاحب نعمثالث،  ؟؟ �م لنالنا ئة، �عني سبعة أحادیث �ملیت أر�عین، وال أر�عما
واحد ثالثمائة إلى ألف، ف ،مائتین سنة ،السبرة، السبرة األجرة ألمد �عید، و�انوا یؤجرون مائة سنة

�ا شیخ إلى  :د القاضي �خمسمائة سنة، یوم طلع رجع للقاضي قالمن العامة أبرم عقد السبرة عن
مت تعال أجد لك، هذه مثلها، وأطفالنا وما أدري.. قال: إذا ت وحاجیاتناأخرجنا من البیت  غدا

 نا نرى كم، أنا ما عندي أدنى مشكلة؛ ألنلكن األمر إلی ،نها تطولشك أ هتصیر سبرة، ما فیهذه 
 نقص.�عض اإلخوان �عني العدد ی

 الطالب: بل یز�د...
 عسى.
 ن �التفصیل؟راضو 

 الطالب:...
ا و�وننا أ�ًض  ،ا، هذه سلبیةمهمة جد�  اونترك أبوا�ً  ،�عني �وننا نأخذ �عض الكتاب سنرى،�هللا 

ذه وال ه أدري،ا هذه سلبیة، لكن في وقته أنا ما نشرح الكتاب على وجٍه فیه قصور شدید أ�ًض 
 .ما نضمن الطر�قة هذهعلى  ،�هللا ما نضمن ،السنة ما �كمل حدیث هرقل

 وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اللهم صلِّ 


