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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
هل سنا السابق، �سأل عن العیني في شرِحه، �سمى "عمدة القارئ" �قول: هذا سؤال من در 

ًة؛  یث مباشر ن الحد�شرح الحدیث، ثمَّ یذ�ُر فواِئَده، أم أنه یذ�ر الفوائد م -رحمه هللا–العیني 
رجو نفي �عِض األحادیث،  -رحمه هللا– يألنِّي لم أستطع أْن أفَهم تسلُسل شرح العین

 التَّْوضیح.
رو  ْرح المْزِجي الذي �میالشُّ بین  ز فیهح عموًما َعَلى مناِهج، لیست على منهٍج واحد، منها الشَّ

 واشيالح قوله، وهذا ضا�طُ  قول: المتن والشرح �األقواس، ومنها ما �میز بین المتن والشرح، في
ى شت علالقوالت، و�ن �انت أكثر الشروح م� ألنهم �قولون التعلیق على الكتب ؛عند أهل العلم
لفنون، ایِب الُفُنون، ومنهم من �ْشَرح على حسب ترتِ  ا، ومنهم مْن َ�ْشَرح على َترِتیبهذا، قوله �ذ

یب ب ترتحس�والعیني من هذا النَّْوع، ابن حجر �قول: قوله، و�أتي على المتن من أوله إلى آِخِره 
رَّاح.  الكلمات في المتن المشروح، وعلى هذا أكثر الشُّ

ني شرحُ  ْرِح �األقواس، ولو سقط قوس منالقسطالَّ واِس، األق ُه ممزوج، �میَّز فیه بین المتن والشَّ
ْرح؛ ألنَّه �الٌم متسلسل، متتا�ع، ُیرَ�ُط فیه بین ُجمَ  كالِم لمْتِن �ِل اَألْشَكل تمییز المتن عن الشَّ

اِرح بر�ْ  ْرح، ما ُتمیِّ الشَّ  رح ومتن،ین شز بٍط وسْبٍك دقیق عجیب، لو ُحِذفت هذه األقواس مشى الشَّ
رَّاح یبدأون �شرح الكلمة أو الُجْمَلة ب تعلَّق یجمیع ما جملة �قوله �ذا، ثمَّ �شرح هذه الــــ: وأكثر الشُّ

ٍن مه من متا أمامبها في سائر الفنون، وهذه الطَِّر�َقة أْحَصر لذهِن الطَّاِلب الذي ُیِر�ُد أْن �فهم 
 فنون. الطلبه من سائرِ ا و�شرحها �جمیع ما تیبیُِّن َغر�َبهَ �ما فیِه ِمْن ألفاٍظ ُمسَتْغِلقة، ف

ْرح ارتیب الُبخاري: ت علماء ومنها شرح العیني على صحیحالطَّر�قة الثَّالثة، التي سلكها �عُض ال لشَّ
لك ر�ُط قبل ذعلى الفنون. فتجُدُه �ْشرح المتن بدًءا بذ�ِر الُمناسبة، ور�ط الحدیِث �التَّْرجمة، و 

ْن مِ ي ذِلَك �ما ف ِرجاِل اإلْسناد، یذُ�ر رجال اإلْسناد ، ثمَّ َیْذُكرقبلها، ماشٍ مة هذه �التي التَّرج
د مواِضع   یذُ�ْر ْسنادِ وُ�َناهم وما قیل فیهم، و�عَد أْن یذُ�ر رجاَل اإل مأْسماِئِهم وَأْلقاِبهم وأْنَسابه تعدُّ

 .يالتَّْخر�ج للحدیث في "صحیح الُبخاري" هذه طر�قة العین
ثم �عد ذلك یذ�ر من وافقه على تخر�جه من األئمة، هذا ترتیب متسلسل ال إشكال فیه،  

و�أِتي ِ�َما ِقیل فیها  -مثًال –لكن إذا بدأ �شرح المتن ُ�شتِّت، �شرح هذه الكلمة في َمْوِضع اللغات 
، ثمَّ ه الطَِّر�قةمن �تِب الغر�ِب واللغِة، ثمَّ �أِتي إلى الكلمة، ثمَّ �مشي على الحدیث �امل بهذ

ثانیة لإلعراب، فُیْعِرب هذه الكلمات مرًَّة ثانَیة، ثمَّ �ْأِتي إلى هذه الكلمة مرَّة ثاِلَثة  یرِجع إلیه مر�ةً 
ممَّا یتعلَّق �علِم المعاني، ثم انتهى من علم المعاني بدأ �علِم البیان، ثمَّ  -إن ُوِجد–لُیبیِّن ما فیَها 

البد�ع ال في ُ�لِّ �لمٍة �لمة، �أتي على الكلمات على هذِه الطَّر�قة في جمیع انتهى منُه بدَأ �علِم 
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للطَّالب ال سیََّما في األحادیث التي  افي هذا تشتیتً  الحدیث، ثمَّ یرجع إلیها مرَّة ثانیة، ال شكَّ أنَّ 
رح مثل شرح حدیث هرقل هذا، الطَّالِ  ل في الشَّ ب �ضیع في أوائل الكتاب، حینما استرسل وطوَّ

ورود  د سببر تیت، إذا انتهى من علِم البیان، جاء إلى علِم البد�ع، ثمَّ أو شْ بال شّك في هذا التَّ 
ه إلى �عض ُجمله، أو �عِض معانیه، وَ الحدیِث وأسئلة وأجِوَ�ة �مكن أن تُ  �عد ذلك یذ�ر  ثمجَّ

 .األحكام واالستنباط، وُ�ِطیل وُ�ْسِهب
ِل من الكشَ ذ�رنا مراًرا أنَّ العیني مَ   �ِع األوَّ �ْ تاب، فى على هذه الطَِّر�قة في الرُّ ل ع األوَّ ي الرُّ

لى ععتمد قال: إنَّ العیني ا  ؟من الكتاب، ولمَّا قیل للحافظ ابن حجر: لماذا ال تذ�ر هذه الفنون 
 اتَّبً ر اب مُ قطع إذا انقطعت. فتجد العیني في ر�ِع الِكتَ وسوَف �َ  -نسیته اآلن–قطعٍة من شرِح فالن 

ل وانتهت هذهو على هذه الطَِّر�قة،  ْ�ع األوَّ شار أعة التي القطْ  فیه مباحث دِسَمة، لكن لمَّا انتهى الرُّ
ل �ُ إإلیها ابن حجر اختصر حتَّى  كثر ادل أعنه في آخره صار مثل التَّعلیقات، �عني الرُّ�ع األوَّ

ا، �شرح الحدیث في ان �ر�ن ثالثة بدل ما طْ سَ  من نصِف الكتاِب، وفي آخر الكتاب ُمختصر جد�
 .ثالثین صفحة ،�شرح الحدیث في عشر�ن

ل حدیث مثل شرح آخر حدیث �التَّمام میزات شرحِ  نْ مِ و  ، هذه الحافظ ابن حجر أنَّ شرح أوَّ
ل ما تبدأ �َ  هذا ِصَفة  ثمَّ تفُتر، معها شيء من الهمَّة والعز�َمة والنَّشاط، صیرُ میَزة، نعم، النُّفوس أوَّ

ر�ن �كالم طو�لٍ  هالمصنِِّفین، تجدثر أكْ   من مائة و أكثرمائة أا جد�  تكلَّم على الفاِتَحة من المفسِّ
ًعا وتب ،تي و�كتب في البقرة مجلَّدات، ثمَّ تجده في النِّصف الثَّاني �ضُعف و�فُترصفحة، ثم �أ

ب، �عني لمَّ  ، متى ثًال ممجلدات  ةسخم ومجلدات أ ةا �قرأ في سورة البقرة ثالثلذلك ِهَمُم الطُّالَّ
ن لكن لو وزَّع هذه المباِحث على مواِضعها م ران، متى �صل إلى آخر القرآن!لى آل عم�صل إ

، اِسقتفسیُره متن -رحمه هللا–القرآن مثل ما فعل الحافُظ ابن حجر في "فتح الباري"، القرطبي 
ا؛ ألنَُّه الثالث تفسیره متناسقٌ  من  جزاءاأل الثةعشر�ن في تفسیر الثَّ دات األخیَرة من الالمجلَّ  ةجد�

شرح �ُ َرح أو ن ُتشْ فسیر في ثالثة، �عني متقار�ة، متقارَ�ة، لكالتَّ  القرآن، والبَقرة مع الفاتحة ومقدمةَ 
ها�ة �أتي إلى أن �شرح األحادیث األولى من الكتاب �مئات الصفحات ثم �عد ذلك في النِّ 

امع أن فیه مباحث �ب ،رطُ األحادیث في أسْ   .یرة جد�
التنظیر، �ل  انظرجزء من القرآن في مجلَّد،  مجلد، �لَّ  بري"، وتجلِّد �لَّ تفسیر "الطَّ وفي 

من هذا النوع، و�ثیرة، تنظر إلى  انسخً ء من األجزاء الثالثین من القرآن في مجل�د، وقد وجدنا زْ جُ 
بیرة والتي تلیها صغیرة، تنظر ورة قطار، العر�ة األولى �الثین �أنك تنظر إلى صهذه األجزاء الثَّ 

القرآن �بیر، الذي ي فیه الجزء األول من ل الذد األوَّ الصغیر األخیرة �النقطة في آخره، المجلَّ 
ذي یلیه أصغر، أصغر، إلى أن �صل الجزء األخیر ال شيء، ال شك أن النفوس یلیه أصغیر، ال
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حبط، جزء �قرأ في التفسیر، ثم �ُ  أن لت على مثل هذا، ولذا تجد همم �ثیر من الطالب ودهبِ جُ 
 .طو�ل من القرآن �حتاج إلى وقتٍ 

ء نار، من أثفسیثناء القرآن في التَّ یبدأ من أ -ذه طر�قة �عض المفسر�نه–من أهل العلم  
سیر ا وطبقوه، أن ال یبدأ من تفب العلم �شار إلیه أ�ًض القرآن ال یبدأ من أوله، و�عض طالَّ 

كن لل، النصف الثاني �شجعه على قراءة النصف األوَّ  قراءةَ  ألنَّ  ؛ثًال یبدأ من الكهف م ،الفاتحة
ل ماتت، بردت همَّته قبل أنْ  ادیث �صل النصف الثاني، فشرِح العیني ألح لو بدأ �النصف األوَّ

نة ة في�ان من لُه َرْغَبة في إبراز جانب من الجوانب العلمیَّ  األولى مشتت بهذه الطر�قة، و�نْ   السُّ
ئل شْرح ي أوافنة النبو�َّة، �جد ُ�غَیته  یبحث عن علم البیان في السُّ ة �جد ُ�غیُته، مثًال النبو�َّ 

ُ�عِرب  د أنر�العیني، لكن ما �جدها في "فتح الباري" و�ن �انت موجوَدة؛ ألنَّ العیني أبرزها، أو یُ 
 عینيانت عنا�ة الاإلعراب بینما الحافظ ابن حجر ما یبرز، و�ن � رز،العیني أبْ  األحادیث �جدُ 

 .ثر �العر�یةأكْ 
ستفاد من هذا و�ستفاد من هذا، لكن أرى أن في طر�قِة العیني على �ل حال: هي مناهج و�ُ  

ْرح أو �ْشَرح الُبخاري، ولیَس له هِ  مَّة في نوٍع من أنواِع العلوم، أمَّا من تشتیت لمن أراَد أن �قرأ الشَّ
البیان  عند العیني، علمُ  االعلوم یر�د إعراب الحدیث �جده مبرزً ه في نوٍع معیَّن من أنواع تُ كانت همَّ 

بري و�ین الروا�ات الكثیرة، ه مبثوث في ثنا�ا �الم الطَّ مخشري، واضح، لكنَّ برز في تفسیر الزَّ مُ 
 :اني والبد�ع في تفسیر الطبري، تقولعتخُرج بدون نتیجة، تبحث عن علِم البیان والم أن �مكن

ر و�نتیجة واِضحة أنَّ الزَّ  ثنا حدثنا، بینما إذا قرأتَ �حدَّ  �هللا ما یهتم إال ه یهتم مخشري ظهرت بتصوُّ
مخشري ه ُعقد مقارنات في هذا الفن، في علم البالغة �فنونه الثالثة، بین الزَّ بهذا العلم، مع أنَّ 

 وثة ماها مبثالكالم في هذه العلوم عند الطبري أكثر من الزمخشري، لكنَّ أن د جِ فوُ  ،والطبري 
من وسائل  نَّ إِ  :الباحث، و�ین روا�ات �ثیرة حدثنا حدثنا �مل الطالب وهو ما، ولذلك قلنا �جدها

هذه الكتب؛ لیستطیع  الحافظة في حفظ ما یر�د اختصارتحصیل العلم للطالب الذي ال تسعفه 
 ،م الطبري یر الطبري تقتصر على �الها وفوائدها بنفِسِه، فاختصار �مثل تفسرِ رَ أن �قف على دُ 

أن  ن مبها �المه و�نتهي اإلشكال، و�دًال  عشر�ن روا�ة روا�ة واحدة تدعمُ  ،ثم تنتقي من عشر
كثر من واحد عملوا ء، ورأیت من صنع، أخمسة أجزا ة،�كون في أر�ع ا�كون في ثالثین جزءً 

 هذا.
 خر�ن.، ال �عتمد على مختصرات األأوصي طالب العلم أن �شتغل بنفسهلكن أنا 

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبد ورسوله، نبینا محمد وعلى آله  ،د هلل رب العالمینالحم
 وأصحا�ه أجمعین، أما �عد:
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 حزَّاًء ینظُر في النُّجوم". ففي الحدیث، قال: "قال ابن النَّاظور أو ابن النَّاطور: و�ان هرقلُ 
هذا  إیرادُ اغ لإلمام البخاري كیف س، وهي أنه: ورد علیها سؤاًال لكن أُ  ،م شرح هذه الُجملةتقدَّ 

 الخبر الُمْشِعر بتقوَ�ِة أمِر الُمنجمین؟ 
د إخبار عن واِقع؟ ثمَّ أو مجرَّ  جهِة الذَّم أو على جهِة المدح، یق على�عني: هل هذا الكالم سِ 

 .یق على جهِة المدح، والذي �مدحه من جنسه، نصراني مثلهماذا �كون لو سِ 
 طالب:...

أمر المنجمین، واالعتماد على ما  شعر بتقو�ةِ للبخاري إیراد هذا الخبر المُ  "فإن قیل: �یف ساغ
 ".؟همتدل علیه أحكامُ 

حین نظرُت في  ي رأیت اللیةَ تي تلیها، لمَّا قاَل هرْقُل: إنِّ ما في �الم ابن حجر في الجملة الَّ �أتي 
هو �ما قال، وهو �ما قال، شرحه: و  النُّجوم ملَك الِخَتان قْد َظَهر"، "قال ابن حجر في أثناءِ 

ه: "وهو �ما قال" یدُخل في حدیث هل قولُ  -رحمه هللا–وسیأتي مناقشة هذا الكالم من ابن حجر 
م، وهو �ما قال تصدیق، هل یدخل الحزَّ  ؛ ألنَّ »من أتى �اهنا فصدقه« اء قیل هو الكاهن �ما تقدَّ

 في هذا الخبر أو ال یدخل، �أتي ما فیه إن شاء هللا تعالى.
"بل قصد أن یبین أن اإلشارات  .ه لم �قصد ذلك"، اإلمام البخاري لم �قصد ذلك"الجواب أنَّ 

جاءت من �لِّ طر�ق، وعلى لساِن �لِّ فر�ق من �اهٍن،  -صلى هللا علیه وسلم– والبشارات �النبيِّ 
م، أو �جنح إلیه  نَّي، وهذا من أبدِع ما �شیر إلیه عاِلممن محقٍّ أو ُمبِطل، إنسيٍّ أو جِ  أو منجِّ

 ُمحَتج، من أبدِع ما �شیر إلیه عاِلم أو �جنح إلیه ُمحَتج".
د أو �بار واحد من ِ�بار الیهو  ءما شهدت �ه األعداء هذا أمر مقرر، �عني لمَّا �جي الحقُّ 

، نقول نأخذ �قوِله، هل نعتمد علیه أو نستأنس �ه؟ استأنس �ه، نقول: النصارى �مدح اإلسالم
ل. ما شهدت الحقُّ  ل علیه أو ال؟ ال �عوَّ  �ه األعداء، لكن هل �عوَّ

قال: "وهذا من أبدِع ما �شیر إلیه عاِلم أو �جنح إلیه ُمحَتج". نعم العالم إذا أراد أن �حتج لمسألة، 
نة، ثم �أقوال سلف هذه األمة وأئمتها، ثم �عد ذلك �حُشد ما شاء �حتج  �األقوى، �الكتاب، ثمَّ �السُّ

ن.إلى أن �ِصل إل  ى حدِّ الرؤى والمنامات وما �قوله �ذا، فالن أو عالَّ
ِعیف،ه لما ُ�حتج �الصَّ اإلسالم حینما �قارن أنَّ  شیخُ  ل على الضَّ ال من �اب االعتماد  حیح ثمَّ �عوَّ

على ما یر�د،  -مثًال –ج �حوادث التار�خ حشد األدلَّة حتَّى �ِصل إلى أْن �حتّ  علیه و�نما من �ابِ 
 هذا من أبدِع ما �شیر إلیه عاِلم أو �جنح إلیه ُمحَتج". ولذا قال: "و 

ا ساق هذا الخبر بتماِمه، اللوم ُیلَقى على البخاري أو على من روى له الحدیث خاري لمَّ اآلن البُ 
ي فال ُیناقش في مثل هذا، َمن وِّ إلى أن �ِصل إَلى مخَرج الحدیث؟ البخاري یروي الحدیث �ما رُ 

�ه، وِفیِه ما ُ�مكن أن یُ نَقل وروِّي ونقل ما  لنا في الحظ، وظیفته أن �علِّق، البخاري ما علَّق، وقُ روِّ
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نَّ هذا ممَّا ُیالحظ على �عِض المؤرِِّخین الذین ُ�ْعرفون �سالَمِة الُمعتقد، إدرٍس أو دروٍس مضت: 
یها، یذ�ر ما ُ�ْفَعل حْول تجده یتكلَّم على عالم، وعاِبد، ثمَّ یْذُكر ما ِعْنَدُه من مخالفات وال �علِّق عل

ن مَّ مِ  جب، حتى قال �عٌض هذا الحالة وا بیه في مثلِ نْ ؛ التَّ ق علیه، ال شكَّ أنَّ هذا خلًال علِّ قبره وال �ُ 
رك �ه أو هو محسوب على معتقد أهل السنة، �قول: وقبر معروف تر�اق. هذا یزعمه ممن یتبَّ 

خ محسوب على أهل السنة ینقل ما قالها من رِّ ا حوله، لكن مؤ ل �ه، أو �ستشفي �شيء ممَّ یتوسَّ 
صیحة، من النصیحة أن یبیَّن تلقاء نفسه، تمر علیه هذه الجملة بدون تعلیق! هذا لیس من النَّ 

 ...-مع األسف–خین من الباطل، فتجد �عض المؤرِّ  و�میَّز الحقَّ 
نَّة، وهذا مما انتقَدُه الحافظ   كان في بن خلِّ ن �ثیر على اباأمَّا من ال ُ�حَسب على أهِل السُّ

ن ِه اب�شاد أنادقة، على الزَّ  ، محسوبٌ لرَّاوندي محسوٌب على الزناِدَقةترجمة ابن الرَّاوندي، ابن ا
ب ، هو �مكن أن �شاد �ه من جوانب، في جانب األدب، في جانخلِّكان إشادة ال نظیر لها، نعم

: زنادقة -رحمه هللا–بن الجوزي ان ما عنده من ضالل، �ما قال الحافظ تخصصه، لكن یبیَّ 
 لىجاء إ ن لما، لكن ابن خلِّكااوندي وأبو حیان التوحیدي. یبینون ي وابن الرَّ اإلسالم ثالثة: المعرِّ 

یر بن �ثا�غترُّ بها طالُب العلم، ثم قال  اترجمة ابن الرَّاوندي أفاض وأضفى علیه صفات وألقا�ً 
ا أكل مَله، مع علمِه �مقاالته و�أنَّ الكلَب ما أك  طو�لفي ترجمته: أثنى علیه ابن خلِّكان �كالمٍ 

 .األمر ما یهمه ین. �عني: �أنَّ جِ ا من العَ له شیئً 
ك، تُ طالب ببیان الحق من الباطل وهذه فرَص أنت مسلم مطالب �الدفاع عن دینك، مُ  �ا أِخي 

 ،قاب، بدقٍة متناهیة�عني: �ون ابن خلِّكان یهتّم في آخر التَّراِجم �ضبط األنساب وضبط األل
 !؟لماذا ال �علِّق على مثل هذه األمور، وهذه أهم

 علِّق علیه؟فلماذا ال �ُ  ،هذا األمر ال �جوز في شرعنا مثلَ  هم �طالبون اإلمام البخاري �أنَّ كأنَّ 
ص لتعقُّبات الُبخاري وتوضیح ما في النُّصوص والنُّقول من مخالفات أو  هلِ  الكتاب مخصَّ

ح بها التَّراِجم، لِكن هَو یذُ�ر ه ظاهر في تراجمه، وفي انتقائِ فقهُ  موافقات، نعمْ  ه لآلثار التي یوضِّ
ن : إ، و�رئ من العهدة، فاللوم لیس على البخاري، هل نقوللنَّص �إسناِده ومن أسند فقد أحالا

روف اللوم على ابن عباس الذي ذ�ر مثل هذا الخبر �طوله وما علَّق، أو أن هذا؟ نقول: هذا مع
اِمع، ولذا �ُ  اِمع في ذلَك الوقت معروف عند السَّ وا�ة أن تروي الحدیث عند السَّ جیزون في وقِت الرِّ

، ترو�ه �سنده وال تعلِّق، لكن هل �كفي أن نروي ا�سنِدِه مهما �انت درجته، ولو �ان موضوعً 
و �قرأه إمام على ى على �عض طالب العلم، أیه على العامة، أو حتَّ الضعیف �سنده ونلقِ  الحدیثَ 

ن درجته؛ ألن الناس ما �كفي أن �حالوا على اإلسناد، في عصر أن یبیَّ  المنبر؟ ال �كفي، ال بدَّ 
ى خبر ضعیف قَ لْ اوي مطعوٌن فیه، لكن اآلن �مكن أن یُ اس �لهم �عرفون أن هذا الرَّ النَّ  ،وا�ةالرِّ 
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لولِده لمَّا قال له: �ا والدي، فیه راٍو ضعیف مشهور �الضعف على عامة الناس وفیهم من �قول 
ا، ا عظیمً ، �هللا �م من ضعیف نفع هللا �ه نفعً ائً هذا الخبر ضعیف، قال: �ا ولدي ال تحتقر شی

 �مكن أن یلقى على مثل هذا؟
للحافظ العراقي، حضر  اأو خبر موضوع یلقى على منبر وفیهم مثل األعجمي الذي حضر درسً 

علیه الصالة –له، مكذوب على النبي  حدیث فقال: ال أصلَ ئل عن للحافظ العراقي، فسُ  ادرسً 
ما قال هذا الحدیث، فجاءه هذا األعجمي، وهو ینتسب  -علیه الصالة والسالم–النبي  -والسالم

ه وْ وَ ة رَ العلم، فقال: �ا شیخ �یف تقول: موضوع مكذوب، �یف تقول: مكذوب، واألئمَّ  إلى طلبِ 
موضوعات "، أحضر لنا الحدیث �سنده، فأحضره من ا خیرً �أسانیدهم في �تبهم؟ قال: جزاك هللا

فیه أْدَنى خَلل  ائً �ْحتاط فال یترك شی فات تجعل اإلنسانرُّ َص مثل هذه التَّ من �سنده،  "ابن الجوزي 
لة س إالَّ أن �علِّق علیه ما �مّر �سالم، في العُص بْ أو فیه أْدَنى لَ  ور األولى، في القرون المفضَّ

َرة التي التُمور، لكن في األوقاتِ �عرفون هذه األُ  بس فیها �ثیر من الباطل �الحق،  المتأخِّ
سمونه �غیر اسمه، ال �وهو ساِحر،  اكّرم وتغدق علیه األموال، و�سمونه محترفً �ُ المحترف الفالني 

 .مثل هذه.. من البیان في مثل هذه األمور، وال ُیالم البخاري ومن َقبل البخاري في بدَّ 
   طالب:....

لة �فهمون، ، لكن لمَّا �مر مثل هذا الكالم ما �علَّق علیه اآلن، في العصور، القرون المفضَّ نعم
فدخلت علیهُم امرأة  ،ج امرأة سمعُتُه �ُأذني، تزوَّ  ،للقرآن جاِمع حافظٌ  لكن �عد ذلك ما �فهمون، إمامُ 

یب عندهم ترشهم–بهم أخرى تطیِّ  ز تماًما، الزوجة، وعجِ  فحاول في هذه المرأة  ،-�شيء من الطِّ
ْحر، طیَّ ن المرأة هذه معها شيء من الصَّ إفسأل قیل:   :قالوا ي �حله؟ب والذرف أو شيء من السِّ

فالن �العراق، ذهب إلى العراق ما وجد نتیجة عنده، قال: اذهب إلى فالن �البحر�ن، ذهب إلى 
جت فالنة ودخلت علیكم هذه البحر�ن وشرَح لُه الوضع، قال: ال تشرح الخبر عندي، أنت تزوَّ 

ت علیكم المرأة الذي هي صفتها یب.ومعها قارورة طیب، ورشَّ  ، وهذه القارورة، وهذا �اقي الطِّ
، نسأل هللا -نسأل هللا العافیة-قت، دَ �ان تصرف هذا الذي ُذِهل من الموقف؟ قال: َص  فماذا
ْدق والكِذب اْص المة والعافیة، �عني مطاَ�َقة الواِقع هي صدق في �لِّ األالسَّ   طالحٌ حوال؟ الصِّ

 .، حتَّى لو طابق الواقع �ذب، �ذب ولو طاّبَق الواِقعشرعيّ 
هللا هم  هم �فعُل الفاحشة فأولئك عندَ یتّم النِّصاب ولو رأوه �أمِّ أعینِ  مْ �ما أنَّ الَقَذَفة إذا لَ  

احر و�ن طابق  ،م �اذبون الكاذبون، فهُ  ؟ ماذا�المه الواقع، فهو و�ن طابق �المهم الواقع، والسَّ
من البیان،  خفى على آحاد النَّاس فالبدَّ ، فمثل هذه األمور قد تَ �حال وال �جوز تصد�قه كاذبٌ 

ون من أفعاله و�سمونها خفة، بٌ النَّاس و�تعجَّ  قال: محترف، و�حضرهُ �عني یؤتى �ساحر و�ُ 
 من �شفه. من بیانه، وال بدَّ  ! هذا ال بدَّ اواحترافً 
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ه هو الذي ینظر في األعضاء وفي خیالن یل". هذا سبق فیما �قال في الحزَّاء: "أنَّ �قول: "وق
منه حصره في ذلك، بل  ثبت فال یلزمُ  الوجه فیحكُم على صاحبها �طر�ق الفراَسة". وهذا إنْ 

یاق في حقِّ هرقل ما تقدَّ   م، وهو النظر في النجوم والِكهاَنة".الالئق �السِّ
ر ما ینطوي علیه هذا عضاء وخیالن الوجه من خالل الوجه تنظُ لكن: هل النَّظر في األ ر وتقرِّ

ومن طباع وعادات، ومثل ما ُ�سمَّى: �قراءة الكف، أو النَّظر في البروج أو  خص من أخالقٍ الشَّ 
ماء، رجوم للشیاطین، وهدا�ة للنَّاس في الُطُرق، ما أشبه ذلك، النُّجوم إنََّما ُخِلَقت لثالث: ز�نة للسَّ 

خرُج �ِه وما عدا ذِلك فال ُ�ظنُّ بها، من ظنَّ بها غیر ذلك على حسب ُمقَتَضى هذا الظّن، قد �َ 
ْین، إذا اعتقد أنها تؤثِّر بذاِتها.  من الدِّ

ه: "لیس على البخاري في إدخاله أحادیَث عن أهِل الكتاِب: هرقل وغیِرِه، ال في شرحِ �قول ابن �طَّ 
 إنَّما ألنَّهأنَّه �ان في اإلنجیل،  ؛ ألنَّه إنَّما أخبرَ ُر في النُّجوم حرجٌ وال في قوله: و�ان حزَّاًء ینظُ 

َالم– ِذ�ُر محمٍد اإلنجیلِ  في �ان أنَّه أخبرَ  یتعلَُّق قبل اإلسالِم  نْ و�ان مَ  -علیه الصالة والسَّ
ِته؛ ألنَّ علَم النِّجامة �انَ ر�النِّجا�ِة ُینذ ا ذلك الوقت؛ ألنَّ علَم النِّجامة مباحً  ، �النِّجاَمِة ُینذُر بنبوَّ

لنَّظر في ُ�مكن االوقت". هل  مباًحا ذلكَ  اإلسالُم مَنَع ِمْنُه، �انَ  الوقت فلمَّا جاءَ  كان مباًحا ذلكَ 
 یوصل إلى حقیقة؟  النُّجوم أنْ 
 طالب:....

 ام؟ العقائد أو األحك في ذلك الَوقت، أوًَّال: علم النِّجامة من �ابِ  امقتضى �ونه مباحً 
ر عند أهِل الِعْلم أنَّ العقائدَ  لكن  ،»دیننا واحد عالت نحن معاشر األنبیاء أوالد«ال ُتنَسخ،  والمقرَّ

هناك من فروع العقاِئد من مسائل العقید�ة الفرعیَّة ما �ختلُف فیَها �عض األد�ان عن �عض، 
الث حصًرا َشْرِعی�ا، ئدتها في الثَّ النِّجامة إذا حصرت فا فقولهم العقائد ، �عني: المراُد أصولها، علمُ 

: "إني رأیُت الیلیة حین نظرت في النُّجوم ملك ن یوجد فیها فائدة غیر الثَّالث؟ إًذا قالهل ُ�مكن أ
 ، وابن حجر �قول: "وقد �ان". الختان قد ظهر"

 طالب:....
 لواقع؟ِصل إلى شيٍء من الحّق، �عني: مطا�قة او هل یُ  ا، لكْن مَع �وِنه محرَّمً نعم

 طاِلب:....
َراعة. و�ذا ظهر نوع �ذا، فیحُسن أن یبَذر �ذا، �َ  �عني �ونه ُ�ستفاد منه ن أن یزرع سُ حْ في الزِّ

 .كذا
 طالب:...

 لكنَّها فائدة زاِئَدة على الثََّالث. ،صوًال خالف أُ هذه فائدة، ما �ُ 
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 طاِلب:....
اِئر�ن، نعم.  هدا�ة السَّ

 ء�جيأن و�مكن  ،ستدالل على، مثل ما ذ�رنا سا�ًقااالثَّالَثة، لكن �عني: هذا مما �شمله الفائدة ال
 �عض األشَیاء. اآلن، على اقتران �عض الكواِكب وانفصالها، وافتراقها، واجتماعها، على حدوثِ 

 طالب:....
 .نعم

 طاِلب:...
رع، �عني: جاء �ه النَّص، فیحتمل ةِ ن العاهمْ �عني مثل: طلوع الثُّر�َّا ألَ   همأن �كوَن في �ُتبِ  في الزَّ

َلة قبل التَّحر�ف أو ممَّا �قَي ممَّا لم �حرَّف، أنَّه: إذا اقترن �ذا �كذا من النُّجوم ظهر ما  الُمنزَّ
 ُأشیر إلْیِه في الحدیث.

 طالب:.... سلمان الفارسي
اعة، تعرف أنَّ أظلكم.. مات، �عني: ِمْثل ما تعِرف عالمات السَّ مات، �المقدِّ ، أْو َ�ِقَي هذا �المقدِّ

 علیه ما �قي.
 طالب:....

مات شرعیَّة على نتائج شْرِعیَّة.  هذا استدالل �مقدِّ
 ال ال.

 طالب:...
جوم قبل "فلما جاء اإلسالم منع منه فال �جوُز ألحٍد الیوَم أن �قضَي �شيٍء منُه، و�اَن علُم النُّ 

اشتغاٌل �ما فیِه، فاشتغالهم �ما فیه ، فالتَّبحیث، �صیُب مرًة و�خطُئ �ثیًرااإلسالم على التظنین و 
�الوحي الصحیح، وُنِسخ،  -صلى هللا علیه وسلَّم–ا الخطأ الغالب ضالٌل، فبعث هللا نبیه محمدً 

ونسخ ذلك العناء الذي �انوا فیِه من أمِر النُّجوم، وقال لهم: نحُن أمَّة أمیة ال نحسُب وال نكتب، 
 نحن أمة أمیة ال نحسب وال نكُتب". 

نجیم الذي هو في األصِل على تظنین وأْوَهام ال َتِصل إلى ي: هل اعتمادهم على علِم التّ �عن
مع، فیخِطف الكلَمة،  ْیطان و�ستِرُقه من السَّ حدِّ أْن تكوَن احتماًال راِجًحا ُ�قارُ�ُه ما ُیْدِرُ�ُه الشَّ

هم أنَّ داللة �المِ  ِمن خاللِ  �خَطُف الكِلَمة و�كذب معها مائة �ْذَ�ة، هل هذا من هذا النَّْوع؟ لِكن
ي قد �خطف �لمة و�ضیف ُفه الِجنَّي، الِجنِّ ى من داللِة ما �خطَ وَ النُُّجوم على ما ُیر�دون منها أقْ 

 إلیها مائة، قد �صدق في هذه الكلمة، ومع ذلك ماذا ُ�قال له؟ �ذْبَت.
في األمور  -�إذن هللا جلَّ وعال–نَفع على أنَّها فیها فوائد، النُّجوم ت هذه األُمور الِتي دلَّ الدلیلُ 

الثَّالثة مثل ما سمعنا آِنًفا، وقْد �كون هذا متلقَّى من ُ�ُتِبِهم،  الثَّالَثة، وُ�مِكن أن ُ�فرَّع على األمورِ 
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عِن  ُده إالَّ �ما جاَء عنَدهم، ونحُن مأموروَن ، بل منهیُّونَ رْ ال ُ�مكن طَ فى من �تبهم قَّ لَ إذا �ان متَ 
خاوي اإلجماَع على تحر�مِ  في �ُتِبِهم النَّظر ل، في �تاٍب النَّظر ِفي التَّوراِة واإلنِجی حتَّى نقل السَّ

 حدیثطیب أسماه "األصُل األصیل في نقِل اإلجماع على تحر�ِم النَّظر في التوراة واإلنجیل". 
 ، �عني: – »فذاك«�قیة الحدیث،   »كان نبي من األنبیاء �خطُّ فمن وافَق خطُّه خطَّهُ «الخطِّ
  ..طیب، هذا في شرع ذلَك النَّبيِّ وُ�قال: إنَُّه. -أصاب

 طالب:...
إدر�س نعم، لكْن لمَّا ُقِطَعت الوسائل الُموصلة إلى ذلك الحق، ذلك  و�قال: إنَّ النبيَّ إدر�َس، قالوا

لة من أجِل ُز المحاوَ الخطِّ ُقِطَع الطَّر�ُق إلیِه، فال تجوُز المحاَوَلة من أجِل المواَفَقة، ال تجو 
ع على لِ ، هل �مكن أن تطَّ »ر لهفِ من وافق تأمینه تأمیَن المالئكة غُ «الموافقة. طیب، نأتي إلى 

 یاق سیاق مدح، وفي شرِعَنا.تأمین المالئكة لتوافق؟ �عني: السِّ 
 طالب:....

 .نعم
 طالب:....

 لكن ما نوع الموافقة؟
 طالب:...

 -صلى هللا علیه وسلم–أقول: هذا مدَرك �االقتداء �ه و وافقة، نعم، األقوال �ثیرة في نوع الم
ا فیوافق لمثل هذا التأمین، أمَّ  -علیه الصالة والسالم–وتحرِّي أن �صلي المسلم �ما صلَّى النبي 

 –ألرِض ُمنَذ أْن �عث هللا محمًداع َمن قبلنا من خطٍّ وغیِرِه فال ُیوَجْد على ظْهِر اما جاء في شر 
اعة سند متَّصل بنبي من األنبیاء أ��ا �ان سوى نبینا  -ة والسالمعلیه الصال علیه –إلى قیام السَّ

 األسانید من خصائص هذه األمَّة. واتَّصالُ  -الصالة والسالم
جرَي هللا الحقَّ فیِه قد ُ�قال: إنَّ التَّنجیم ال یؤدي إلى شيٍء صحیح إالَّ ُصدفة، أو أن �ُ  �قول:

فائدة فیها، مثل: االستقسام �األزالم، فال �شك عاقٌل أنَّه ال �فید، لكن هللا  مع أنَُّه �األصِل ال
َتْین فیكوُن هذا  من أجل إظهار  -على خالف العادة آ�ة–أجرى الحقَّ في استقساِم ُسراقة مرَّ

 .-صلى هللا علیه وسلَّم–نبوة النبي 
ة ُسراقة هذه، وَمْن خرَّجها، وال أذ�ره  ا اآلن.�هللا نحتاج إلى قصَّ

ابن  أمفي شرح ابن �طَّال قال: "وقال أبو المعتّز في �تاب األدب، أو ابن المعَتّز" أبو المعتز 
رتها ه موجود في شرح ابن �طال، وقال: أبو المعتز، لكنَّ  ،المعتز في �تاِب األدب؟ �هللا أنا ما حرَّ

في  مؤلَّفات، وقال أبو المعتزّ  المعتز، وله �حث أنَُّه ابنُ  من غیرِ  -اآلن–والذي �غلب على ظنِّي 
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اطي علَم النُّجوم؛ ألنَّه ال عَ كتاِب األدِب: "ال �صلُح لذین عقٍل ودین، ال �صلُح لذي عقٍل ودین تَ 
واب مِ  واِب منه، والذي ُ�شُبه الصَّ ها إنَّما یتهیُأ �االتِّفاق، إنَّما یتهیَُّأ نْ سبیَل إلى إ�صاِل الصَّ

دْ  ما یتهیُأ �االتِّفاق، و�یَف یرضى �اتُب الوَرَقة. " إنَّ  َفة الذي أَشار إلیه�االتفاق". الذي هو الصُّ
خرى؟ و�یَف یرضى العاقُل من نفِسِه أن �كذب مرًَّة مرَّة و�صُدَق أُ  �كذبَ  العاقُل من نفِسِه أنْ 

اعِة التي ال ینبغي أْن یُ  و�صُدَق أخرى؟ و�نَّما عمرُ   یزداُد �اإل�غاِل ها إالَّ في علمٍ قَ فَ نْ اإلنساِن �السَّ
اعِة التي ال ینبغي أْن یُ  فیِه ُ�ْعًدا من الباِطِل، فقها إالَّ في علٍم یزداُد نْ و�نَّما ُعمر اإلنساِن �السَّ

أمكَن أالَّ �خِطئ النَّاِظُر في علِم النُّجوِم لكان  وْ ولَ  ،�اإل�غاِل فیِه ُ�ْعًدا من الباِطِل وُقْرً�ا من الحقِّ 
 ."لصْفَوه تكدیرٌ و تنغیُص العیِش  ، لكان في ذلكَ عیشِ ال في ذلَك تنغیُص 

ر إْنَسانً   ، جومه النُّ في �لِّ لیلة إذا غابت الشمس راقب هذه النُّجوم، راقب هذ ا�عني: تصوَّ
هل اِشر األسَباب واألْعمال و�عاألاآلن بدون هذِه األُمور وهَو �مِشي في حیاِتِه و�زاوُل طیِّب، 

ي فالنَّظر اَءه �، لكن إذا علََّق أموَره وسعاَدته وشقحیاة مطمئنَّة -جلَّ وعال–واألصحاب و�عبُد هللا 
إلنساِن مر اعُ على نفِسِه �اب شّر هو في ُغنیٍة عنه، ولذا قال: "و�نَّما  هذه النُّجوم، تنغیص، فتحَ 

اعِة" اعِة التي ال ینبغي أْن ینفقها إالَّ في علٍم یزدادُ  . كالسَّ ِه ُ�ْعًدا �غاِل فی�اإل �الم نفیس. " �السَّ
ة نَّ م السُّ وعل بِ الكتا عد منه؟ قرب، علمُ �ُ أم في علم النُّجوم قرب من الباطل  الُ من الباِطِل"، واإل�غَ 

 في لنَّاِظرُ اخِطئ اإل�غال فیه ُقْرب من الحقِّ و�عد من الباِطل، "وُقْرً�ا من الحقِّ ولو أمكَن أالَّ �
 ه". لماذا؟ وِ فْ غیُص العیش وتكدیٌر لَص علِم النُّجوِم لكان في ذلَك تن

ر ماذا �صیتجد األلم �عتصر قلبه  �صیر؟ ماذاألنه قبل أن تغرب الشمس �قول: هللا �عین 
تكدیٌر عیش و "ولو أمكَن أالَّ �خِطئ النَّاِظُر في علِم النُّجوِم لكان في ذلَك تنغیُص ال �اللیل؟

ْمس، ت الا غابفترض أنَّه رأى لیلة من اللیالي لمَّ لصفوه، وتضییٌق لُمْنَفِسِح اآلماِل". �عني ا ظر نشَّ
 عداد إذاالستي �ستفید ار أنَّه �صُدق، ماذا �ستفید؟ الذفي النجوم فإذا فیه ُقْرب َأجل، هذا لو قدِّ 

ك غر�ب أو ي الدنیا �أنَّ ف نْ كُ «]، ١[النَّْحل:للااَِّ}  َأْمرُ  {َأَتىٰ أن �ستفید من االستعداد فلیقرأ  أراد
ة ه األمَّ هذ فُ لَ نَّة الذي درج علیه سَ هذا إذا أراد االستعداد علیه �علِم الكتاب والسُّ  ،»عابر سبیل

ما ُیْرَجى من  ولم �فِ  نیاْنُفِس وعمارُة الدُّ وأئمتها وأْفَلحوا، "وتضییٌق لمنفسح اآلماِل الِتي ِبها قوَُّة األ
ت إلى ه �مو نَّ علم أ لو علَم أنَّه �موُت إلى َسَنة، لو�عض النَّاس  الخیِر �ما ُیَتوقَُّع من الشر؛ ألنَّ 

سنة لْم ینتفع �شيٍء من ُدنیاُه". سنة �ل یوم �مضي یوم خالص انتهى، �أنه �قرض بدنه 
 ضل هللاوهذا ال �شبه �ف ،لو علم أنه �موت إلى سنة لْم ینتفع �شيٍء من ُدنیاهُ  "اض، رَ قْ �المِ 

ُه �عیُش یها أنَّ اظر فم النَّاظر فیها أنه �عیُش مائة سنة، ولو علم النَّ و�حسانه ورأفِتِه �خْلِقِه، ولو عل
هى عن ا انتر وتجبَّر وغَمَط النَّاس و�َطر الحق. "لبطر ومسنة في صحٍة وغنى لَبَطر". تكبَّ  مائةَ 

 فاحشٍة وال تورََّع عن محرَّم". 
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ة، "وم ع ال تورَّ و ا انتهى عن فاحشٍة هذه الحكمة اإللهیة من إخفاء النها�ات العامَّة والخاصَّ
ٍم، وال أَ  ونهیه".  �وا أمرهو تر اس لًفا هاِجًما ولزالت نَعُمُه، ولفسدت الدنیا �إهمال النَّ ى حتْ تَ عن محرَّ

ر النَّاس �لَّ  لى هذه عبوا كالهم �موتون �عد مائة سنة، و�لهم تهم على هذه الحالة، �لُّ أنت لو تصوَّ
 النَّهبو مائة سنة یزاول من الجرائم والمنكرات والسرقات والقْتل  �عدإالَّ ت األوصاف، ما هو می

لب، ماهو  نیا؟ لكن �لسنة، و�لهم بهذا الوصف ما تكون  �عد مائة میت إالوالسَّ إنسان  حال الدُّ
، معصیةیترقَّب أنه �موت اآلن، وال �مكَّن من هذه المعصیة، أو ال �مكَّن من التو�ة من هذه ال

  .دعتجد اإلنسان یرت
ولعلَّ  ،ولفسدت الدنیا �إهمال الناس لو تر�وا أمره ونهیه، وألكل الناس �عضهم �عًضا"

خُل الجنَّة دْ �عَضهم �ان یؤخر التو�ة إلى یوِم أو ساعة أو سنة قبل موِته متحاذٌق على ر�ِّه و�َ 
 لنا من طيِّ ذلك ولیس هذا �حكمة هللا وصواِب تدبیِره، وال شكَّ أنَّ الخیَر فیما اختاره هللا ،بتو�ته

 إحساِنه".  ُصنعه ولطیفِ  عنَّا، فلله الحمد على جمیلِ 
 ة تسأل عن �تب أبي حیان التوحیدي.هذه ثالثة أسئل

دب مثل "الصائر" و "الذخائر" و "اإلمتاع" و "المؤانسة" هي �تب أمطبوع له أكثر من �تاب  
وفیها ما في ُ�ِتِب  ،ض لمساِئِل االعتقاده، هذه ُ�ُتب ال تتعرَّ كتب المعري: "سقُط الزَّند" وغیر 

فَال �ظَهر وجه للمنع منها إالَّ من �اِب هْجِر الكاِتب، وعنَد  ،اإلنساِن و�َیاِنهِ  ةِ غَ األدِب ِمْن إْثَراء للُ 
غیره ما �غني عْنُه، هناك أ�ًضا للمعرِّي �تاب اسمه: "الفصول والغا�ات"، �تاب "الفصول 

"مواعظ البر�َّات" والمطُبوع �اسم في "مواِعِظ البر�ات" في  ،ة أدبیَّة وُلَغو�َّةوالغا�ات" �تاب فیه َثْروَ 
إن تْرجَم له، �قول: إنَّه األصل أنَّه "فصول الغا�ات في معارضة اآل�ات"،  و�ن �ان �عض َمْن 

 إلحاد. - العافیةنسأل هللا–كان هذا االسم، هذا قبیح شنیع 
َوَمن أراد أن �طَّلع علیها �اعتبارها  ،فیهاه الُكتب هجًرا لمؤلِّ غني عن هذفعل �ل حال: هناك ما �ُ 

 العصر ع منه �ما ُ�قرأ ألد�اءِ كتب أدب ولیس فیها شيء ممَّا ِشین �ه ذلك الرَّجل أو ذاك فال مانِ 
وا �شيٍء من الُمخالفات والطََّوام العظیمة، �عني: �عضهم �صل إلى حد اإللحاد، ومع ممن ُوِصمُ 

أ لهم في مجاٍل ال یؤثِّر فیه على االعتقاِد، �عني: في المجال الذي أشرنا إلیه، في مجال ذلك ُ�ْقرَ 
 إثراء اللغة والثروة الكالمیَّة.

"فقال لهم حین سألوه: إني رأیُت اللیلة حین نظرُت في النُّجوم ملك الختان، أو ُملك الختان قد 
َم اإلشارُة إلیِهم، تقدَّ . فقال: �عني هرقل. لهم، أي: لبعض �طارقته الذیظهر" م ذ�رهم ن تقدَّ

ل ، أي: سأ"حین سألوه"فالضمیر �عود إلیهم، فالقائل هو: هرقل، والمقول لهم: �عُض البطاِرَقة. 
، كرنا هیئتكاستنْ  "فقال �عض �طارقته: قد استْنكرنا هیئتك، قدِ  البطارقُة هرقَل عن ما أنكروُه،
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"أي: سأل  ین سألوه قد استنكرنا هیئتك" �عني: فما السبب؟"، "حقال ابن النَّاُظور.. إلى آخِرهِ 
ي رأیُت نكروه أي: من سبب تغیِّر الهیئة والُخبث �ما قال الكرماني، قال: إنِّ ما أالبطارقة هرقَل ع

؟ القادمة، �یف �قول رأیت اللیلة وهي ماذالق على طْ اللیلة، إني رأیُت اللیلة". اللیلة في الُعرف تُ 
، بز�ادة الیاِء ، واحُدُه: لیَلة، وجمُعُه: لیالٍ للیلة؟ أوًَّال: اللیل معروف �قاِبُل النَّهارت ااءما �عد ج
مِس إلى طلوِع الفْجِر، مِ على غیِ  مِس إلى طلوِع  نْ ر قیاس، واللیلُة: من غروِب الشَّ غروِب الشَّ

طلوع ك وغیرهم: إلى لئة والفالُمتشرَِّعة، أمَّا في ُعرف أر�اب الهی، هذا �النِّْسَبِة لُعْرِف الفْجرِ 
 هذا اللیل. الى غرو�ها هذا النَّهار، ومن غرو�ها إلى طلوعهالشمس، من طلوعها إ

ْمِس، فمثًال في حدیِث صالةِ قْد َیِرد في �عِض النُّصوص، المُ  داود،  راد �اللیِل: ال ِمْن ُغروِب الشَّ
 المدِح، ینام نصف اللیل، هل نقول وقد جاء الحثُّ علیه وذ�ُره على سبیلِ  ،»یناُم نصَف اللیل«
ن المراد �اللیل في مثِل هذا الحدیث من صالِة غروب الشمس نصف اللیل، أو نقول: إم من و ن
د إذا عشاِء؟ فتنام نصَف اللیل ونصف ما بیال ن صالِة العشاِء إلى ُطُلوِع الَفْجِر هذا الوْقت الُمحدَّ

ِقیاِم في أحادیِث النُّزول ثِّ على قیاِم داود یتَِّفق مع ي الحاللیل یبدأ من صالِة العشاء ف ُقْلنا: أنَّ 
ْمِس، وقَیام داود  في ثلِث اللیل؛ ألننا نحسب في حدیث النزول ثلث اللیل األخیر من غروِب الشَّ

ر ذلك شیُخ اإلسالِم.  ِمْن صالِة العشاء، فیلتِقي الحدیثان، �ما قرَّ
جر، وقیاس جمعها: لیالت، مثل: بیضة و�یضات، مس إلى طلوع الف"واللیلُة من غروب الشَّ 

وقیل: اللیُل، اللیُل مثُل اللیلة، �ما �قال: العشيُّ والعشیَّة، وعاملته مالیلًة، أي: لیلًة ولیلة، مثل: 
ًما، ولیٌل ألیل: شدیُد وْ ًما و�َ وْ "أي: شهًرا وشهًرا، و�َ  ،ُمشاهَرة ومیاَوَمة، وأ�ًضا: معاَوَمة". نعم

 لمة.یٌل ألیل: �عني شدید الظُّ الظُّلمة، ول
والوفي "التهذیب" لألزهري: إلى نصف النهار تقول: فعلُت اللیلة". �ع   تقول: ني: إلى الزَّ

مس تقول: رأیُت اللاللیلة. ت ي یلة فتحدَّث عن شيٍء حصل في اللیلة الماِضَیة قبَل زواِل الشَّ
واِل تقول: الباِرَحة. قال:  -مثًال –منامي   إذا زالتفللیلة، هار تقول فعلُت ا"إلى نصف النَّ و�عَد الزَّ

مس، قلُت: فعلُت البارحة للیلة التِ   لیة فيوعن أبي ز�ٍد: العرُب تقول: رأیُت ال"ي مضت. الشَّ
ْمُس، قالوا: رأیُت البارَحَة ف مس، فإذا زالت الشَّ ي . وف"ِميي منامنامي مْذ ُغْدَوة إلى زواِل الشَّ

 على وتمَرة، وقد ُجِمعَ جمع، واحدته: لیلة، مثل: تمر  واحد، �معنى: "الصحاح" للجوهري: اللیل
 ".فزادوا فیها الیاء على غیِر قیاٍس ونظیره: أهٌل وأهالٍ  لیالي،

 ُؤه، إذا لمْ حَذْف �ا تُ أصُلها: لیاٍل وأهاٍل؛ ألنَّ المنُقوَص في حاِل الرَّفِع والجرِّ  ،�عني: اللیالي وأهالي
عر المنُسوب لفاطِ ُعْدَن لیالیاْظَهر،  النَّْصب تَ �قترن ب (أل)، وفي حالِ  رضي هللا –َمة ، في الشِّ

 :-عنها
 ُصبَّْت على األ�َّاِم ُعْدَن لیالیا  ُصبَّْت عليَّ مصائٌب لو مثُلها 
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ْفِع والجرّ رأیُت قاضیً   عم؛ ألنَّ اس؟ ن، لماذا قالوا: �الیاء على غیِر ِقیَ ُتْحَذف ا، في حالتي الرَّ
ِن و بد نَّهُ لخلو عن العوامل، فإذا خال عن العواِمل، وال ُیوَجد ناِصب، نعم ُ�عاَمل على أاألصل: ا

م تجده �اء، طیب: أحیاًنا �كون ب (أل) وُتْحَذف الیاء: الكِبْیر الُمتعال، عمرو بن العاص، ما
یالي لى لعع �قولون: العاصي، و�ن �انِت القاعدة: العاصي �الیاء؛ ألنَّ فیِه (أل). قال: "وقد ُجمَ 

 ُحِذَفت؛الت ففزادوا فیها الیاء على غیر قیاٍس ونظیُره: أهٌل وأهاٍل، و�قال: �ان األصُل فیها: َلیْ 
َلة". هل َییْ ا: لُ صغیرهألنَّ تصغیرها: ُلَیْیَلة". �یف ُحِذَفت؟ ُحِذَفت األِلف، ُحِذَفِت اَألِلف؛ "ألنَّ ت

ا �اء أصله َلةُلَییْ : ألنَّ أصلها ؛نَّ األلف ُقلَبت �اءً ، أو أُلَیْیَلة : التصغیرر لحذف األلف �ون المبرِّ 
 ا؟ثم �عد ذلك �عد قلبها اجتمع ثالثة �اءات فحذفت األخیرة تخفیفً 

على �ل حال: "قال الجوهري: وذ�ر قوٌم أنَّ اللیل: ولُد الكروان، والنَّهار: ولُد الُحبارى، أنَّ  
في  عار، وذ�ر األصمعيُّ األشْ  لُحبارى، وقد جاء ذلك في �عضِ اللیل: ولُد الكروان، والنَّهار: ولُد ا

 كتاب "الفرق" ذ�ر النهار ولم یذ�ِر اللیل".
 أنْ  ارى، وولد الكروان، وولد الثعلب، وولد �ذا، وولد، وأنثى األسد، تر�دُ بَ طیب: عندنا ولد الحُ 

اموس"، في "الصحاح" في في "لسان العرب"، في "الق ا، تْبَحْث في أيِّ �تاب؟هَ تبحث عن أسمائِ 
 ؟ِجد"التار�خ"، ت
 طاِلب:.....

في اللغة،  معنى هذا، ماذا ُ�طلق على هذا المعنى من األسماء تنظر مامعك معنى من المعاني 
ص" البن سیده، و "فقه اللغة" إلى �تب "فقه اللغة"، أنفع ما صنف في هذا الباب "المخصِّ 

لك المعنى ثمَّ یذُ�ر ما ُ�طَلق عیِه، و�ذا �ان ء ا، �جيالثعلب �ذ�قول لك: ولد للثعالبي وغیره، 
؟ تأتي إلى �تب فقه ِهْجِرس معنى  ما، ِهْجِرس �قول لك: لفظ  -مثالً –عنَدَك اللَّْفظ: ِهْجِرس 

تأتي إلى �تب متن اللغة، �تب اللغة التحلیلیة، مثل: القاموس، ومثل: الصحاح، ومثل:  أماللَغة 
لثعلب. فرق تبحث ولد ا ِهْجِرستي إلى هذه الكتب، فتجدهم �قولون: اللسان العرب، وغیرها، تأ

 هنا أو تبحث هنا؟
". حین سألوه، وحین نظرُت، حین "فقال لهم حین سألوه: إني رأیت اللیة حیَن نظرُت في النجوم

ة"، �قول: "حاحالصِّ "نظرت في النجوم، في  ، الحین: الوقت، الحین: الوْقت، والحیُن أ�ًضا: المدَّ
نَسانِ  َعَلى َأَتىٰ  {َهلْ : -جل وعال–ومنه قوله  ْهِر} مِّنَ  ِحینٌ  اإلِْ ]، وحان له أن ١[اإلْنَسان: الدَّ

�ذا أحیاًنا، وفي  ، وحاَن حیُنُه، أي: قُرَب وقُتُه، وفالٌن �فعلُ ن حیًنا أي: آنَ ی�فعل �ذا �حِ 
ما حیَّن وقت األكِل لیْدُخل. الوارش األحایین، وتحیَّن الواِرُش: إذا انتظر وقَت األكل لیدخل، إذا ت

 هو؟ 
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 طالب:....
من المعنى ال ِمن أصِل أعتقد أنَُّه "تحیَّن الواِرُش: إذا انتظر وقَت األكل لیدخل" هو من المعنى، 

َیاق.  الكلمة، �عني من السِّ
وَرَش الطََّعاَم یرُشُه ي، وَرَش الطَّعاَم: �قول: "انِ د الثَّ المجلَّ  ا �عتمد على ...، لكن نحن نر�د �المً نعم

األمور، وورش: لقب، تور�ش  اقِّ ا حر�ًصا وطِمع، وسفَّ لمدوروًشا: تناوَلُه وأكل شدیًدا، شدیدً 
 ل: �قول: "ورش الطعام یرشه وروًشا: تناوله، وأكل شدیًداتعر�ش، وورشان. المقصود في األوَّ 

قْبَل  ناس من غیِر َدعوة؛ ألنَّه لو دخلَ ه مثل الطفیلي هذا الذي �أتي إلى الحر�ًصا وطاِمًعا". إنَّ 
ْ�ن، فإذا �ان  ة فیمكن أن ُینتَبه لُه أنَّه لیَس من أهِل البیت وال المدعوِّ تقد�م الطعام تطوُل الُمدَّ

م الطعام یدخل، ما فی یاق. همجرَّد ما ُ�قدَّ  فرصة أن ُینَتَبه لُه وهو الذي یدلُّ علْیِه السِّ
قال النووي: هذا قد ُضبط على وجهین: أحدهما: َمِلك: �فتح "، "ظَهرمِلك أو ُمْلك الختان قد "

و�الهما صحیح، و�الهما صحیح،  ،المیم و�سر الالم، والثاني: ُمْلك: �ضم المیم و�سكان الالم
ومعناه: رأیُت الُمْلَك، رأیُت الُمْلَك َقْد صاَر لطاِئفٍة تخَتِتن". هذا �الُم النووي، ونقَله الِكْرماني 

ماني: "الختاُن: �كسر الخاء، اسٌم من الَخْتن: وهو قطع الجلدة التي تواري ر وِفِه، ثمَّ قاَل الك�حرُ 
صلى هللا علیه –الجلدة التي تواري الَحَشَفة". التَّْیِمي: "ملك الختان: هو النبيُّ  الَحَشَفة، وهو قطعُ 

ُملُك ینَتِقل منُهم إلْیِه، قال: وَدَخَل رجٌل على �ه؛ ألنَّ النَّصارى ال �ْخَتِتنون، فال يَ نِ و�نََّما عُ  -وسلَّم
فشكى  ودخل رجٌل على عبد العز�ز بن مروان -والد عَمر–عمَر، على عبد العز�ز بن مروان 

ي نِ نَ ي الختَّان، ختَ نِ نَ أهمیَّة العر�یة، "فقال له: من َخَتَنك؟ فقال: ختَ  انظرواَخَتَنُه، فقال: َمْن َخَتَنك؟" 
لم �عِرف �المك، �ان ینبغي  هُ ل عبد العز�ز على �اِتِبه فقال: ما أجابني، فقال: إنَّ الختَّان، فأقب

 . ُنك، فیقول: خَتِني فالن"تَ خَ  أْن تقول: وَمنْ 
 ار�خ علىالتو  "فشغل عبد العز�ز نفَسُه بتعلُّم اإلْعَراب". الولید بن عبد الملك فیما ُیْذكر في �تب

. ما َتَهاقال: �الی ،ال: و�ان عمر بن عبد العز�ز حاضرً ضَیة، قالیُتها �انِت القا المنبر قال: �ا
 ح له أو یتمنَّى.أْدِري �صحِّ 

ء، لسَما، قالت: ما أحسُن انجومها : أي بنیة�ان ي قالت لواِلِدها: أي بنّیتي، الجوابالبنت الت
 تعجُّب لقالت: ما أحَسَن السماء!قال: أي: بنیة نُجوُمها، ولو �انت تر�د ال

ني: �فتح المیم و�ْسِر الالم، قد یهل ابُن حجر: "ُكْلك: �ضم المیم و�سكاِن الالم، وللكشموقا 
الختان قد غلب، �قول: ابن حجر:  غلب، �عني دلَُّه نظُرُه في حكِم النُّجوم على أنَّ ُمْلكَ  ظهَر: أيْ 

 .وهو �ما قال"
ْرس وهذه هي اللفظة الُمْشِكلة التي تحتاج إلى مز�ٍد من البیان، و� كون إن شاء هللا تعالى في الدَّ
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 .القادم
 .�ُهللا أعلم

 وصلى هللا وسلَّم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 


