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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
حیح صّصة في قة بن مالك �األزالم، فالقالستقسام ُسَرا�النسبة ذا �قول: ل: ههذا �ْسَأل �قو 

ة، لمدیناة إلى مع أبي �كٍر، من مكَّ  -علیه الصالة والسالم–البخاري في حدیث هجرة النبي 
ل ما مث–ه یوج اهعلی لهذه القصة بدون التعقیب -رحمه هللا–والسؤال هنا: هل إیراد البخاري 

 أنَّه �ان حزَّاًء ینظر في النجوم؟قل: في قصة هر  -ناقل
هاب، وأخبرني عبد الرحمن بن مالك�قول: قال ابن  الك م، وهو ابن أخي سراقة بن الُجْعُشمي شِّ

في  جعلون �نا رسُل �فَّار قر�ش، أ�اه أخبره، أنه سمع سراقة بن ُجْعُشم �قول: جاء ن ُجْعُشم، أنب
 أنا فبینما. هَأَسرَ  أو َقَتَله لمن منهما، واحد �ل د�ةَ كر وأبي � -صلى هللا علیه وسلَّم–رسول هللا 

 جلوس، ونحن علینا قام حتى منهم، رجل أقبلإْذ  ،مدلج بني قومي مجالس من مجلسٍ  في جالٌس 
 أنهم فعرفتُ  :سراقة قال. وأصحا�ه محمًدا أراهما �الساحل، ةدَ وِ سْ أَ  آنًفا رأیتُ  إني سراقة �ا: فقال
 عطى العهد أن الأ ه �أعیننا". ألنَّ   انطلقوا وفالًنا فالًنا رأیتَ  ولكنك بهم؛ لیسوا إنهم: له فقلتُ  هم،

 ر من مرَّة.ثساخت قوائم فرِسِه أك �عدما -علیه الصالة والسالم–�خبر عن النبي 
�أعیننا   طلقواان وفالًنا فالًنا رأیتَ  ولكنك بهم؛ لیسوا إنهم: له فقلتُ  هم، أنهم فعرفتُ : سراقة قال"
 تخرج أن َجار�تي فأمرتُ  فدخلُت، قمتُ  ثم ساعة، المجلس في لِبْثتُ  مثُ  -ي: �مرأى مناأ–

�قول:  البیت، ظهر من �ه فخرجتُ  رمحي وأخذتُ . عليّ  فتحبسها أكمةٍ  وراء من وهي �فرسي،
– األرَض  بزّجه فَخَطْطتُ  البیت، ظهر من �ه فخرجتُ  رمحيب وأخذتُ . األرَض  بزّجه فَخَطْطتُ 

 منهم، دنوتُ  ىحت  بي ُتَقرِّب فرفعُتها فر�بُتها، فرسي أتیتُ  حتى فضت عالیه، وخ-محزجَّ الرُّ 
 أم مأضرُّه: بها فاستقسمتُ   �نانتي على یدي فأهو�تُ  فقمتُ  عنها، فخررتُ  فرسي، بي فَعَثَرْت 

 هللا رسول ءةَ قرا سمعتُ  إذا حتى بي، ُتَقرِّب األزالَم، وعصیتُ  فرسي فر�بتُ  َأْكَرُه، الذي فخرج ال؟
 ". االلتفاتَ  ُ�ْكِثر �كر وأبو یلتفت، ال وهو -وسلم علیه هللا صلى –

 ال یلتفُت في صالِته. "وأبو �كٍر �كثُر االلتفات، �ان �عني جاء في مناقب أبي �كر أنه
 زجرُتها". ثم عنها، فخررتُ  الر�بتین، بلغتا حتى األرض في فرسي یدا ساخت

فاستخرجت منها األزالم فاستقسمُت ِبها"، وفعل ذلك حاَل �ْفِره قبَل أن "ه �قول هنا: د أنَّ وُ ُص قْ المَ 
 ُ�سِلم.

 طالب:.....
المطلوب من الَخَبر  ه قبل أن �عطي العهد، المقصود أنَّ نعم قبل، فیما ظهر فیما �عد أنَّ 

ما البخاري علَّق على هذا؟ هل "فاستخرجت منها األزالم فاستقسمُت ِبها أضرُّهم أم ال"، �عني 
اِمع، وهذا فْعل غیر علَّق، وهل یلزمه أن �علق؟  ِبق �حیُث ال �خَفى على السَّ م: أنه في السَّ �ما تقدَّ
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 ُمْسِلم. 
 ال؟أم هل هي شبیهة �مسألتنا 

 طالب:....
 نعم.

ِه، ولیَس فیها التَّْعلیق على ُ�ْطالنِ  ،�اِطل ال تتضمَُّن إقرارهُ  "إنها مجرَّد حكا�ة �اِطل، إنَّها حكاَ�ةُ 
، ما �حتاج إلى تعلیق، اظاهرً  األمرُ  ونُ كُ و�نََّما ُتِرَك التَّْعلیُق علیِه لظهوِرِه". لظهوره، أحیاًنا �َ 

 فلظهوره ال ُ�علَّق علیه.
 طالب:....

 .نعم
 طالب:....

 .نعم
 طاِلب:....

َم �عَد ذلك، ال بدَّ من التَّْنبیه علیه  .حتَّى لو �اَن ُمَباًحا في وقِتِه ثمَّ ُحرِّ
 طاِلب:...

 نعم.
 طاِلب:...

 ؟ماذا
 طاِلب:...
ه ال یلزُم بیانه إالَّ على َمن وألمٍر ظاهِر الُبْطالن، وما ظهر �طالنُ �ة، مجرَّد ِحَكا�ة، مجرَّد حكا

َرة التي �ُعَد فیها  جَه ُ�طالِنِه، فحینئًذ ُیبیَّن،ُ�خشى علیه أْن ال �عِرف و  ال سیَّما في العصور المتأخِّ
 العهد.

 ِلب:....طا
حر، نعم، منصوص علیه �القرآن، حتَّى  نصوص متضافرة علیِه وقْطعیَّة.ال التَّْنِجیم والسِّ

 طاِلب:....
، ا�ستدلو  أن غیر مسلم، ما �مكن �ستدلون إذا عرفوا نسبته إلى شخصا ام منعم، معروف أنَّ العو 

 ا الذي نبدأ �ه الدرس اآلن.لكِن اإلشكال الذي َیِرد في �الِم ابن حجر حْوَل: "وقْد �ان". وهذ
الحمُد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلَّم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله 

 وأصحاِ�ِه أجمعین.
له نقرأ: "ُمْلك: �ضمِّ ا�قول الحاِفُظ  ني: مِلك: �فتح یهالمیم و�سكان الالم، وللكشم بن حجر، من أوَّ
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دلَّه نظره في �عني:  -�قول ابن حجر–ر، أي: َغَلب، �عني المیم و�سر الالم، قد ظهر، قد ظه
أم ُحْكِم النُّجوم على أنَّ مِلَك الختان قد غلب، قال ابن حجر: وهو �ما قال". هذا تصدیق 

مِلَك الختان قد غلب، وهو �ما  ْكِم النُّجوم على أنَّ ُملَك أوتكذیب؟ تصدیق، "دلَّه نظره في حُ 
 قال". 

صلى هللا علیه –تلَك األ�َّاِم �ان ابتداُء ظهوِر النبي  في ه"وهو �ما قال؛ ألنَّ اإلشكال في قوله: 
 مُِّبیًنا} َفْتًحا َلكَ  َفَتْحَنا {ِإنَّاعلیه:  -تعالى–، إْذ صالح �فَّار مكة �الحدیبیة، وأنزل هللا -وسلَّم

مُة الظهور و دیبیة، مكة �ان سبُبُه نْقَض قر�ٍش العهد الذي �ان بینهم �الحُ  فتحُ  ] إذْ ١[الفتح: مقدِّ
ْلح، ما نزلت �عد فتِح  ظهور، مقدمة الظُّهوِر ُظُهور"؛ ألنَّ سورةَ  الفْتح إنَّما نزلْت على إْثِر الصُّ

ْلح، "وهو الفتُح الحقیقي ة، إنَّما نَزَلت �عَد الصُّ ة أثٌر من  ، وما ترتََّب علیِه من آثار، فتحمكَّ مكَّ
نَّ الفتح؟ قد �قول قائل: إأم ْلح أعَظم الصُّ  اآلثار، فیكون أیهمآثاِره"، فتح مكة أثر من هذه ا

ْلح سَبْب  مُة  ،الصُّ َبب، قال: "ومقدِّ والفتح غاَ�ة، لكنَّ هذِه الغاَ�ة لم تكن لتتحقق لوال ذلك السَّ
ألنَّ  ؛»من أتى �اهنا«فیه إشكال، فهل یدُخل في حدیث  "وهو �ما قال"الظهوِر ظهور، وقوله: 

روا�ٍة: وفي  »ا فصدقه �ما �قول فقد �فر �ما أنزل على محمَّدمن أتى �اهنً «هو الكاهن الحزَّاء 
 ، رواه أبو داود وغیره من حدیث أبي هر�رة.»فقد برئ مما أنزل على محمد«

طیب: لو افترْضَنا أنَّ هرْقَل لیَس �كاِهن، و�نَّما �ان حزَّاًء ینُظُر في النُّجوِم، حزَّاء ینُظر في 
رضي هللا –م، جاء في حدیٍث رواه أبو داود من إسناد صحیح من حدیث ابن عباس النُّجو 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس « -صلى هللا علیه وسلم–قال: قال رسول هللا  -عنهما

حر اِحر، وعلى  ، وعلى أيِّ »شعبة من السِّ حال سواٌء �ان ینظُر في النُّجوم فحكمه حكم السَّ
عني: ینظر في النُّجوم، أ�ًضا: نَّه �ان حزَّاًء �إ :إذا قلنانَّه هو الكاِهن ظاهر، لِكن تفسیر الحزَّاء �أ

حر« ، وأ��ا �ان فال �جوز تصد�قه على »من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السِّ
 الحالین.

أتى من «قال:  -صلى هللا علیه وسلَّم–ا في صحیحه، عن �عض أزواج النبي "روى مسلم أ�ًض 
، هذا في مسلم، والفرق بین الحدیثین »ا ولیلةا فسأله عن شيء لم تقبل له صالة أر�عین یومً عرافً 

أنَّ الّتصدیق مع اإلتیان عقو�ته : »لم تقبل له صالة أر�عین« ، و»كفر �ما أنزل على محمد«
ا»كفر �ما أنزل على محمد«قال فیه: �ُ  أعظم، و�ستحق أنْ  ر لیحلَّ حِ ، لكن الذي یذهب إلى السَّ
ْحر و�رِشد ؟ تصدیق، اتصد�قً  أم  لیسُه إلى عمٍل �عمُله و�عمل هذا العمل، هذا تصدیق عْنُه السِّ

طیِّب: الجمع بینهما  ؟تصدیق �القول والِفْعل، أو �الفعل وهو أقوى من القول، فیدُخل في الخّبر
صلى هللا - »على محمد فقد برئ مما أنزل«، أو »كفر �ما أنزل على محمد« هُ قَ ظاهر، فمن صدَّ 
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حیث  ،د اإلتیان من غیر تصدیق، فعقو�ته أخفا مجرَّ وا�ات، وأمَّ �ما في �عض الرّ  -علیه وسلم
 .لم تقبل له صالة أر�عین یوًما. قول ابن حجر

 طالب:...
هذا مجرَّد االستماع، مجرَّد االستماع من غیِر إتیان وال تصدیق، هذا ال شكَّ أنَُّه من قبیل رؤ�ة 

هل فهذا ال شكَّ أنَُّه تبرأ ذمَّته، لكن من رآه فلم ینكر، فْنَكر الذي ال �مكن إنكاره، من رآه وأنكر المُ 
�جوز اإلقدام على المنَكر من غیِر إنكار؟ ال �جوز �االتفاق، حتَّى �عض الواجبات تسقط إذا �ان 

ظر إلى وأحیاًنا لیس �مباح النَّ  ،اوال مستحبً  اثمَّ منكر، فكیف إذا لم �كن َثمَّ، �كون األمر ال واجبً 
  عن �ونها تشتمل على منكرات.مثل هذه األمور، فضًال 

 ، إْقرار.، تصدیقٌ قول ابن حجر: "وهو �ما قال"، ال شكَّ أنَُّه تصدیقٌ 
ه طابَق الواِقع، طاَبَق الواِقع في أوًَّال: ابن حجر لم �أِت هذا الكاِهن، ما أتاه، و�نمَّا أراد أنَّ قولَ 

ِمِه في شر�عتنا، في وقٍت �ان التَّنِجیُم �ختلُف حكمه عن كْ ه عن حُ مُ كْ �ان التَّنِجیُم �ختلُف حُ  وقتٍ 
 .ما �ان مباًحا له رَ هرقل �اشَ  إنَّ  :حكمه في شر�عتنا، فهل نقول

 طاِلب:...
�ان �شرب الخمر  هُ ه أنَّ شخًصا �اَن، و�ان من صفاتِ  یت أو مدحت شخًصا، مدْحتكِ اآلن: لو حَ 

ال، ال �مكن أن ُ�ْستدرك علیك؛  ا؟ستدرك علیك أنك مدحت خمَّارً تحر�مها، هل ُ�مكن أن �ُ  قبل
وهذا ینظُر في النُّجوِم في وقٍت �ان مباًحا، َیِرد على هذا: أنَّ   َ�ْشَرُ�ه في وقٍت �اَن مباًحا؛ألنَّهُ 
ركُ ألة عقد�َّة، المْسألة عَقِد�َّة، ومسائُل االعتقاد ال یتناولها اسْ المَ  َرُه أهُل العلم، الشِّ  لنَّسخ فیما قرَّ
اَعةرْ شِ   .ك من َلُدن آدم إلى قیاِم السَّ

 طالب:...
ْركِ   غا�ة؟أم هذه وسیلة  ،�وُنه �عتقد في النُّجوم التَّْأثیر ،وسائُل الشِّ

 طالب:....
 ة على حصول تأثیر؟عالمَ  هت؟ �عني حتَّى في وقتنا فیفي �لِّ وقْ أم في وقتهم 
 .طاِلب:...
الم–شك أنَّه قبل �عثته  ههو ما فی الة والسَّ ا �ان �عد �عثِته؛ فقد �ختلف الواقع عمَّ  -علیه الصَّ

ْمَع، و�تراكبون حتَّى �صلُ  كانتِ  یاطین تسترُق السَّ علیه  –مكاٍن �سمعوَن فیِه، فلما ُ�ِعث وا إلىالشَّ
الم ُهب، فال شكَّ جِ ُمنعوا من ذلك، ورُ  -الصالة والسَّ أنَّ مثَل هذه األمور قْبَل �عثته أكثر  موا �الشُّ
الم–�عَد ِ�عثته  عِ إتاحة من الوْض  الة والسَّ علیه –إنَّه مما �ان قبل �عثته  :، هل نقول-علیه الصَّ
الم ببعضها، أو أنَُّه ال بدَّ  ض األنواءِ عْ �طَِّلع هرقل �مجرَّد اشتباك �َ  أْن ُ�مكن أنْ  -الصالة والسَّ

 ممن المالئكة قبل أن ُتسلَّط علیه مثِل هذا مما استرقوُه ِمْن �الممن شیاطین �خبرونه عن 
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ُهب.  الشُّ
 طاِلب:.....

قَّة وفي غا�ِة األهمیَّة، ما  في غا�ة وعُ ُض وْ المَ  تعقَّب ابن حجر �قوِلِه، �عني في قوله:  ادً أحَ  أرى الدِّ
رَّاح �ّلهم حتى العیني الذ"وهو   ا تعقََّبه �شيء.ي تتبع ابن حجر، م�ما قال"، من الشُّ

 طاِلب:......
عن  ه جاَء على �لِّ لسان محّق وُمْبِطل، لكن هذا �خِبرُ تِ ذ�رنا سا�ًقا أنَّ اإلخباَر بنبوَّ  هو مثل ما

َل إلیه �طر�قٍة غیِر شْرِعیَّة، َل إلیه �طر�قٍة غیِر شْرِعیَّة، ال سیَّما في َشْرِعنا، وابن  َشْيء توصَّ توصَّ
إلى �اِهن فأخَبَرُه �ما حَصَل َلُه �التَّْفِصیل  شخٌص  قال"، �عني: لو ذهبَ حجر، قال: "وهو �ما 

قیق، وأحْ  معه قبل أن �أتي إلى  ُ�وشرتوَسة التي �اَشَرها وزاوَلها و سُ لُه �عَض األموِر المحْ  رَ َض الدَّ
نا ما ذ�ر أهل �جوز أن �قال: صدق، وهو �ما قال؟ فهذا الكاهن، وطابَق الواِقع مائة �المائة، 

ة في الدَّرس الماض قبل أن یتكلَّم، قال له: إنك ي، عن شخٍص ذهب إلى �اهن، وقال قصَّ
م فُصِرفت كُ تْ بَ یَّ تزوجت امرأة في البلد الفالني، واسمها فالنة، ودخلت علیكم امرأة ومعها ِطْیب، فطَ 

مائة �المه قال: صدقت. هو طابق الواِقع،  ؟عن المرأة، وهذه هي القارورة فیها �قیَُّة الطیب
ْدق  الواِقع هي حقیقةُ  ه الواِقع هَو �اذب، �عني مطا�قة�المائة طابق الواِقع، لِكْن مَع مطا�قت الصِّ

 .لغةً 
 طاِلب:...

ْرعیَّة ال ُ�ْمكن أنْ  نقول: صاِدق،  هو صادق من حیث التَّعر�ف اللغوي، لكن من حیُث الحقیقة الشَّ
ولو تیقَّن فیمن أحضر ثالثة شهود، في القذف،  ًال قه �ما ضر�نا مثاصدِّ نُ  ونحن ال �جوز أنْ 

ِر�ح،  وتحّقق �ل واحٍد منهم َنا الصَّ ]، طیب �یف ١٣[النُّور:اْلَكاِذُبوَن}  ُهمُ  للااَِّ  ِعْندَ  {ُأوَلِئكَ  ـفالزِّ
احر مهم :نقول ْرع في حدِّ الَكِذب، فالسَّ ا �اِذب وقد طابق الواِقع؟ هذه حقیقة شْرعیَّة من حقائق الشَّ

صدقك «، »صدقك وهو �ذوب«: -علیه الصالة والسالم–أخَبر فهو �اذب، طیب قول الرسول 
ْیطان بهِذه الفائدة ألبي هر�رة؟ »وهو �ذوب �حیث صدق فیها، األصل فیه ، من أیَن أتى هذا الشَّ

 ، هذه غیر.»صدقك«قال:  -علیه الصالة والسالم–الكذب، �ذوب: صیغة مبالغة. الرسول 
 طاِلب:...

 یف؟ك
 طالب:...

 نعم؟
 طاِلب:...
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، لِكن: هل جاء ما یدل في شرعنا وَعَرَفُه �عُض النَّاس، وسمعه �عض النَّاس أنَّ آ�ة الكرسي نعم
ْیطان؟  تحَفظ، �حیث �قال: إن ممَّن سمعه هذا الشَّ

 طاِلب:....
 .نعم

 طاِلب:...
یاِطین ال �ستطیع ون من قرأ آ�ة الكرسي، ال �قدرون �عني من خالل التَّْجِرَ�ة �حكي واقع أنَّ الشَّ

 .اعلیه، فهو �حكي واِقعً 
 طاِلب:....

ْحر وال �الكهانة وال �ادعاء غیٍب، إنَّما هو من �اِب التَّ  ْجر�ة، �عني: �ما لو فهذا ال یتعلَّق �السِّ
ال �ستطیعه  فل، فقال لك صاحب األقفال: هذا القُ ةلى محلٍّ فیه أقفال، أقفال متعددجئت إ

رَّ  عندهم معالجات تفتحها، فهو یتحدَّث عن واقع، ما جاءه أحد اشترى مثل  األقفال اق، و�قیَّةالسُّ
ما حد، فهذه حكا�ة واِقع، تختلف عِسر الباب، أو ُ�ِسر القفل، أو استطاعه واهذا القفل وقال: �ُ 
دق إنحن فیه، وقلنا:  دق–ن الكذب والصِّ كذب: والمطا�قة الواقع،  -و�ن �ان أصُلُه في الصِّ

: -ولو طابق �المه الواقع-حقائقه التي ال تتغیر، فنقول للساحر  یبقى أن للشرع -مخالفة الواقع
 ال؟ أم اب، صح َص النِّ  ، ما لم یتمّ : �ذبتَ -ولو رأى �أمِّ عینیه–، ونقول للقاذف كذبتَ 

  هذه حقائق شرعیَّة.
و�ن  ،المسألة ما تخلو من إشكالطیٍّب: نعود إلى ما قاله ابن حجر: "وهو �ما قال"، وعندي أن� 

ق الكاِهن �حكي واقعً اكان ابن حجر �حكي واقعً  تاه َمْن ذهب أ، إذا الكاهن إذا ا؛ ألنَّ الذي �صدِّ
، لكن الكالم في ُحْكِم اإلیه، وذ�ر له ما حَصل �التَّْفصیل فیما �طابق الواقع، هو �حكي واِقعً 

 ؟ ا�حكي حرامً أم  اباحً العَمل قْبَل اإلسالم و�عَدُه، هل هو �حكي مُ 
 طالب:....

 ما أسلم. لكن هو �النسبة لشر�عته، هو
 طاِلب:....

 نعم.
 طاِلب:...
 شر�عته، وهو في شر�عتهم مباح. تطلم؟ �كْ الحُ  ماشِرَب الخْمر،  انصرانی�  أن لكن، لو

 طالب:...
 نعم.

 طالب:....
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 ما تتعلق �أصل المسألة. ،مسألة اإلظهار مسألة جانبیة
 :..طالب
 نعم.

 طالب:....
 نعم، محتاًجا إلیه. 

 طاِلب:....
قه، هذا �حرم علیه، و�نطبق علیه ا�قة وصدَّ تنا السَّ ب، هل هذا الذي أتى الكاهن في قصَّ طیَّ 

ة �حذافیرها �مال�ساتها �جوز لك  الحدیث، صح؟ أنتَ   ؟تهئو�ذا ما جتصدق أن سمعت القصَّ
 وقال: �هللا شرح الصورة �ما هي.أنت ما أتیت، لكن سمعت هذا الشخص یتحدث 

 طاِلب:....
ألة مطا�قة ي النفس، ال یزال في النفس منها شيء، ال یزال في النفس منها شيء؛ ألن مسْ هو ف

 ما نحن فیه من الحقائق الشرعیة.واقع، والحقیقة اللغو�ة تختلف عال
 طاِلب:....

ي لو ما قاله،  قول ابن حجر: "وهو �ما قال" و�ن : وأما -من ضمن ما قلتُ -لذلك قلُت أنا ودِّ
ابن حجر لم �أت هذا الكاهن، و�نما أراد أن قوله طابق الواقع في وقت �ان فكان تصد�قه، 

ه، و�تعلَُّق �ه، وأنَّ ل هأَ ولم �سْ  ،التنجیم �ختلف حكمه عن حكمه في شر�عتنا ه رقل عن شيء �خصُّ
 �سلم من انتقاد". لنْ  هُ ما قاله؛ ألنَّ  لْ قُ م �َ ابن حجر ل أتمنى أنَّ  �نتُ  مجرد إخبار عن الواقع، و�نْ 

 نعم.
 طاِلب:.....

وقال: ودلَُّه نظره في النجوم على أنه  جومنظر في النُّ  هُ نَّ إ :ما قال�عني فصیل، ال، ال، هو ما �التَّ 
ق النَّتیجة، هو ما �صدق ظهر مْلك الخت  الوسیَلة.ان، �صدِّ

 طاِلب:....
َلة أنَّه إذا ظهر ه دَ جَ رعیَّة، �معنى: أنَّه وَ �عني لو �انت وسیلة هرْقل ش ذا النَّجم، في �تِبِهم الُمنزَّ

َ�ظَهر حینئٍذ مْلك الِختان، أو مِلُك الختان، ُمْلك هذه األمة، �عني: لو �اَنْت او اقترَن هذا بذاك 
الغا�ة، �عني: وجد  م دلته على هذهو مجرَّد نظر في النُّجوم، وأنَّ النُّج الوسیَلة ما هي �ِكَهاَنة، وال

ُملك هذا الختان، أو ظهر في �تبهم أنَُّه إذا ظهر هذا النَّْجم أو اقترن هذا النَّْجم بذاك فإنَُّه َقْد 
ور: "و�ان هرقل َحزَّاء ینظر في النجوم، فقال لجملة التي معنا. قال ابن النَّاظد، ونتأمل في اجِ وُ 

�مجرد نظِره  وهوم، مِلَك الختان قْد ظهر". جُ ي النُّ لهم حین سألوه: إني رأیت اللیلة حین نظرُت ف



 

  

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^¶ò4=٩ 

ظهر أو اقترن بنجٍم آخر، فاستدلَّ بذِلك على  افي النُّجوم استدلَّ بهذه العالمة على أنَّ نجمً 
 ظهوِر مِلَك الِختان.

ثل: ظهور �عض هناك أمور مطَِّرَدة، أمور مطَِّرَدة، تتعلَُّق �النُّجوم، أمور مطََّرَدة تتعلَُّق �النُّجوم، م
ُروع، أجرى هللا العادة على هذا وال �جوُز بْیع الثََّمر قبل بدوِء  ،النُّجوم وأثر هذا الظُُّهور في الزُّ

ألة أ�ًضا مسْ  صالِحِه، و�أمن العاهة، ومتى �أمن العاهة؟ إذا طلع النجم الذي هو: الثُّر�َّا، وهناكَ 
َهر، یزعموَن من خالمدِّ لل الِل التَّتبُّع واالستقَراء أنَُّه في لیلِة اإلبدار �كُثُر بحر في منتصِف الشَّ

، فیكوُن المدُّ لُه ارتباٌط �القَمر، هل نقول نَّ ُه، أو نقول: إِر حتَّى زاَد مدُّ حْ نَّ القمَر أثَّر في البَ إ :المدُّ
لى ما ع إأجرى العاَدة، أجرى العادة أنه في وقِت اإلبدار �كون هذا، وحینئٍذ نرج -جل وعال–هللا 

نَُّه �كُثر المدُّ عنَد اإلبداِر ال ِ�ِه، ثمَّ نراِجع مْسأَلة إ :فیه �ثیًرا، وهو أنَّنا ممكن أْن َنقول تكلمنا
ببیة عندَ  غیر مؤثِّرة، هم یلغونها تماًما، و�جعلون جمیَع األسباب  وأمؤثرة هل هي األشعر�َّة  السَّ

ر�َط هذا بهذا فیكون عنَدُه ال  ،جَعلَ  -جل وعال–هللا  في الَبْحِر، لكنَّ  مثل هذا، القَمر ال أثَر لهُ 
 ِ�ِه.
 ب:....الِ طَ 

ة ذلك: صدقت، �خبر عن واقع.  طیب، إخبار عن الواقع، اآلن واِقع في قصَّ
 زواج وحصل لنفِسِه، ومعلومات مرتََّبة �عَد وقوِعَها.

 طاِلب:....
لغِوي، ال صدق شرعي و�ن �ان في حقیقة  أنَّ هذا صدقٌ  إنَّ اعتقاد اإلْنَسان :�عني: هل نقول

ر شیاألمر أنَّه �اذ  نحنفیه �ضحك على نفِسِه وهو ال �ْشُعر، هو  ائً ب، �عني اإلنسان قد یتصوَّ
مات غیر شْرعیَّة نقول: من مطا�قته الواِقع ینطبق علیه التَّ  عر�ف اللغِوي، و�اعِتَبار أنَُّه اعتمد مقدِّ

من  فهو �اذب من هذه الحیثیَّة، فكیف �جتِمع في نْفٍس واحدة تصدیقٌ  ،ائج شرعیةتعطیه نت نْ فلَ 
 من جهة؟ جهة وتكذیبٌ 
 طاِلب:.....
 نفسه، نفسه.
 طالب:.....

 .ل شر�یَّةما استعمل وسائِ  »بو وهو �ذ كصدق«ال، 
 طاِلب:....

 نعم.
 طاِلب:....

 .نعم
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 طاِلب:....
 »من صدق �اهنا فقد �فر«

 طالب:....
 هذا الكالم. ،نعم

 طاِلب:...
 ، قال: صدقت.نعم

 طالب:....
الرسول  قال وأتى واستدل �الحدیث، ذهب للكاهن وشرح له الصورة بتفاصیلها فقال: صدقت، وقد

 .»من أتى �اهنا فصدقه فقد �فر« :-صلى هللا علیه وسلم–
 طالب:....

ة، أنعم، �  من األوقات و�خرج عن حدِّ اإلنسان قد ُیْذَهل، قد ُیْذَهل في وقتٍ نك حاضر القصَّ
عور فیقول �الم ال ُ�حكم علیه �ه، �مال قال: اللهم أنت عبدي  لكن �فر في الحقیقة، التَّعقُّل والشُّ

 وأنا ر�ك، اإلنسان �خطئ من الذُّهول.
أحد عنده جواب  �انَ  ابن حجر ال �سلم من انتقاد، ال �سلم من انتقاد، و�نْ  المقصود: أنَّ �المَ 

 فجزاه هللا خیًرا. ،نه�خرجنا م
 طاِلب:....
َقُه فإ :ل �مكن أن نقولألة الثَّانیة و�ن �ان ال �سلم من انتقاد، هلكن المسْ   قد �فرن ابن حجر صدَّ
 ؟ ما �مكن، نعم.ابن حجر

 طاِلب:....
ه، فالنصارى لیسوا مخاطبین نون بدینِ ن �من یتدیَّ و خاطبل البعَثة ال، هم مُ بْ ُبون، �عني قَ هم مخاطَ 

 .أو العكس -مثًال –�شر�عة إبراهیم 
 طاِلب:....

 �لَّ شر�عة. �عد �عثته ألغْت  دٍ محمَّ  شر�عةُ 
 طالب:....

ال �عني أنَُّه ُیلَزم �التقیُِّد بها حال �فِره قبل أْن یْؤِمن،  نْ لكِ  ،�عني هَو �النِّْسَبِة له، هو مخاَطب
ِر�عة أنَّهم ال  یؤمرون بها حال �فِرهم؛ لتخلِّف شرط القبول ومعنى �وُن الكفَّار مخاطبین �فروع الشَّ

ف أنَُّهم ُیزاُد في عذابهم الذي هو: اإل�مان، وال یؤمرون �قضاِئها إذا أسلموا، لِكْن فائدُة الخال
 .علیها
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 طالب:....
 ؟امباحً  كیف �كون 
 طاِلب:....

لنا غیر شرعنا، ال شرع من قب يعن� هو ال شكَّ أنَّ التَّْنجیم �ختلف وضعه من شر�عة إلى شر�عة،
ْمع،  َیاطْین ما حَصل إالَّ في َشْرِعَنا، و�انوا یتراكبون و�سترقون السَّ سیََّما وأنَّ التَّضییق على الشَّ

�عكِّر على هذا عة، لكن المقصود أنَُّه في شرعنا، لكن ة، واألمُر �ختلُف من شر�عٍة إلى شر�رَ و�كثْ 
ْین ال یدُخُلها النَّسخ، العقائد ما یدخلهما یتَّفُق علیه أهُل العلِم أنَّ أصول ال ا النَّْسخ، وهذا من دِّ

ْن وعَرْفنا أنَُّه دخل النَّسخ في �عض الفروع العقد�ة، �عض الفروع العقد�ة دخلها، لك �اب العقائد.
ین وقواعده الكبرى ال  .»ت دیننا واحدأوالد عالَّ  -األنبیاء معاشرَ - نحنُ « یدخلها نسخ؛ أصول الدِّ

 ب:....طالِ 
 .نعم
 ب:....طالِ 

 وال غیره. ،�ما قال، ما نقول: هو فقط، نتر�ها ائً ما نقول شی
 طاِلب:....

 ، تحذف وخالص.فقط�قولها، یتر�ها  داعٍ  اأصًال: "وهو �ما قال"، ما له
 طاِلب....

َلة ما یدلُّ على �لههو الذي �حلُّ اإلشكال   ،یلةً هذا النََّظر وس أن أْن �كون في �تِبِهم المنزَّ
 .، وغا�ةً ونها�ةً 

 طاِلب:....
فإذا رأیتموه «حتَّى لو ِعندنا في دیننا مثًال، مثل ما عندنا في دیننا أنَّه إذا حصل �سوف نصلِّي، و 

ف هللا بها عباَده، إذا رأیناها نصلِّي، »فادعوا هللا وصلوا ، فإذا ظهر هذه الظاهرة اآل�ة التي ُ�خوِّ
نَدنا من الظَّواهر غیر معروَفة ع ظاهرةٍ  �أنَّه إذا ظهر مثًال أيُّ  فنحن مأمورون، ولو جاءنا توجیه

أو أنَّه سیحُدث �ذا ِعْنَدَها ما  ائً �ل قرن، أو �ل ثالثین سنة أو �ذا، أْن نفعل شی تأتي إالَّ  ال التي
 علینا ضیر أننا نقول: حدث، وطابق الواِقع.

؟"، �قول ابن حجر: "أي من أهِل هذا مَّة، فمن �خَتِتن من هذه األمَّة"فمن �ختتن من هذه األ
ز".  ز، فیِه تجوُّ العصر، أي: من أهِل هذا العصر، و�طالُق األمَِّة على أهِل العصِر �لِِّهم فیِه تجوُّ

 جزء. ]، هم �ل أهِل العْصِر؟ نعم.٢٣[القصص: َ�ْسُقوَن} النَّاسِ  مِّنَ  {ُأمَّةً یِرد علیِه 
 طاِلب:....

، "فإطالق األمَّة على جمیِع أهِل ُأمًَّة} َ�انَ  ِإْبَراِهیمَ  {ِإنَّ ]، ١٢٠[النَّْحل: ُأمًَّة} انَ �َ  ِإْبَراِهیمَ  {ِإنَّ 
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ز، وهذا �خالِف قولِ  ْلك هذه مُ أو: هذه األمة،  ِلكُ هذا: مَ  ه �عدَ الَعْصِر" �قول ابن حجر: "فیه تجوُّ
ًة، فإنَّ مراَده  األمَّة قد ظهر، فإنَّ مراَدهُ  ًة". �عني: تس�ِه العرب خاصَّ  طیع أنْ ت�ِه العرب خاصَّ

 تقول: أمَّة األرض، أو ُأَمم األرض؟  ،مَّة، أو تقول: أَمم األرِض، إذا أردتَّ الجمیعَ األُ  :تقول
 {َهِذهِ َمم، أمَُّتكم، لكن إذا أردتَّ التَّعمیم فتقول: أُ  .متقول: األمَّة العر�یَّة، األمَّة اإلسالمیَّة، ما تعمِّ 

ُتُكمْ   .]٥٢[المؤمنون: }ُأمَّ
 وال �قصد بذلك جمیع من على وجِه األرض؛ ألنَّ جمیع من على وجِه األرض وأهل العصر 

ة،  أمَّة، قال: "فإنَّ هم أمم ال كلُّ  و في قولهم أ لیهود، اُر في قوِلِه: إالَّ والحْص مراده �ه العرب خاصَّ
  الیهود هو �مقتَضى ِعْلِمِهم".له: إالَّ 

 تن إالَّ یس �ختن من هذه األمة، قالوا: لتِ تَ خْ والیهود �خَتِتنون، فقولهم: "فمن �َ ن، العرب �ْخَتِتنو 
 الهم ؛ ألنَّ ن إالَّ الیهود". هذا الحصر على حسِب علمهم، وعلى حدِّ علمهمتِ تَ الیهود، لیس �خْ 

ي فوالحصُر " نون،فیعرفون أنَُّهم �خَتتِ اقعهم، لكن لهم عالَقة �الیهوِد فیعرفوَن و  ،عالقَة لهم �العربِ 
؟ ینأهرقل و ِس". بیُت المْقدِ  ألنَّ الیهوَد �انوا �إیلیاء وهي قوِلهم: إالَّ الیهود هو �مقتضى علمهم؛

 �إیلیاء. 
وم، تحت الذلة مع الروم"؛ ألنَّ   "و�انوا  �إیلیاء وهي بیت المقدس �ثیر�ن تحَت الذلَّة مع الرُّ

 كنة.سْ ة والمَ ضرب علیهم الذلَّ ة والمسكنة، علیهم الذلَّ  ضربَ  -جل وعال–هللا 
غار    ما ارتفعت؟ أم لكن إذا نظرنا إلى واقعهم اآلن ارتفعت الذلَّة عنهم والصَّ

 طاِلب:.....
�اقَیة، الذلَّة �اقیة، وقوَُّة شْوَ�ِتهم إنَّما هو �سبب الحبِل الممدود بیَنهم و�ین النَّاِس، و�الَّ فالحْبل مع 

لَّ یبقى أنَّ هذه األمَّة التِ قد انَقَطع،  -جل وعال–هللا  ة والمْسكنة، �یَف أذلَّت ي ُضر�ت علیها الذِّ
مٍَّة ُأْخِرَجت للناس، �یف أذلَّت خیَر أمٍَّة ُأْخِرَجت للنَّاس؟ ألنَّ هذه األمَّة أ�ًضا �سَبٍب ُ�ْعِدَها خیَر أُ 

لَّة والهوان، وتَركوا مصَدَر ِعزِّهم وذِ عن دیِن هللا  روة سنام اإلسالم، �حیث ال تعود ُضِرَب علیها الذِّ
ه ُ�سلَّط علیهم أراذل الخلق هذه ز�اَدة في النَِّكا�ة، ز�ادة في نُ ه، و�وْ هذه العزة إلیهم إال �مراجعتِ 

حريٌّ بذلك، �عني ما ُیَالم، لكْن  النَِّكاَ�ة؛ ألنَُّه لمَّا ُ�قال: �هللا خرج فالن وأكَلُه َأَسد، ُ�قال: األسدُ 
 فالن فأكله ثْعَلب.  رجَ ا �قال: خلمَّ 

 طاِلب:...
 لكن، �أكله أسد، �أكل الناس األسد عادي، �عني ز�ادة في مهاَنِته وحقاَرِته، �عني فرق بین أنْ 

أكَلُه هرٌّ  وهناك نوادر من الرجال ما �ستطیعهم بل �قتلونه، لكن یبقى أنَّ من أكله الثَّْعَلب أوْ 
تعوَد إلى ِعزَِّها إالَّ إذا راَجعت  ه، فاُألمَّة لنْ تِ َیِته وذلَِّته وحقارَ مثًال، ال شكَّ أنَّ هذا ز�ادٌة في نكا
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ْین ٤٠[الحج: }ۗ◌  َینُصُرهُ  َمن للااَُّ  {َوَلَینُصَرنَّ دینها الذي هو مصدر عزها،  ]، إذا نصروا هذا الدِّ
 نصَرهم هللا.
 طاِلب:.....

 فیه؟ماذا ، نعم
بَت علیه..طاِلب  .ُتعَرف ما الطر�قة :.....هذا عقَّ

 ما �مكن الوصول إلیها، مستحیلة.
 طاِلب:....أن �قع في نفِسهِ 

ه فذاك، هذا ال شكَّ أنَّه إذا وافق، لكن ه خطَّ ط، من وافق خطُّ �عني �ون نبي من األنبیاء خُ  ال،
 كیف یوافق؟

بیَل السبیل مقُطوع، السبیل مقطوع، فال ُ�مِكن أْن �حاِول أحٌد لیخط، علَّه أن یوافق؛ ألنَّ ال سَّ
 ِكن أن ُیَوافق.مْ منقطٌع، ال �ُ 
 طاِلب:.....

وطاَبَق الواقع، هو محلَّ الكَالِم؛ ألننا لو ُقْلَنا ِ�َما قاَل ابن حجر،  يالكْونِ  هحتَّى لو وافق قدرَ 
ْقَناهوأطلقنا أن �ل �اهن �طابق قوله الواقع  ولو طاَبَق قوُله  التَّصدیقِ  نَ ن مو ا ممنوعنَ ، ال؛ ألنَّ صدَّ

 .واِقعال
 طاِلب:....

ْدق،  �عض النَّاس أحیاًنا �كُتب من غیر، �عني: �مجرَّد أنَّه طابق الواِقع وخالص، وهذا حدُّ الصِّ
 لو تر�ها �اَن أْفَضل، �عني لنْ  هاد وال إْتیان وال �ذا، مع أنَّ قَ تِ فهو �ْحِكي ما حَصل، من غیِر اعْ 

 َتْسَلم من انِتَقاد.
وهو بیت –ء لیاالیهود، هو �مقتضى علمهم؛ ألنَّ الیهوَد �انوا  �إی "والحصُر في قولهم: إالَّ 

و�ن �ان منهم من هو تحت –نهم ة مع الروم، �خالف العرب، فإالذلَّ  �ثیر�ن تحتَ  -المقدس
�انوا  هم �انوا ملوً�ا برأِسِهم، �انوا ملو�ا برأسهم". �عني و�نْ لكنَّ  -طاعة ملك الروم �آل غسان

اِم وهم تحَت والیتهم، لكن عنَدُهم نوعُ قر�بین منهم في أطرا استقالل، وهناَك وْحَشة وعدُم  ِف الشَّ
 ة؛ ألنَّ هم من األمور الخفیَّ دَ لَطة بینهم و�یَن النَّصارى فال �ْستطیعون الوقوف على ما عنْ خ

یهود عفي لحیته، هل �قول: إن الان خفي، لكن لو قال: َمْن ِمَن األمم َمْن �ُ تَ ي، الخِ فِ خَ  الِخَتان
 .أن جمیع أمم األرض ُتْعِفي اللحى�حكمون �فقط؟ 

ة ال �ستطیعون أن �حكموا إالَّ لكن في األمور الخفیَّ  ،و�ن �ان الیهود تحت والیتهم، یرون النَّاس
 �مخالطٍة دقیقة.

و�هذا ینتِفي  من هذه اُألَمم"،" م"،مَ : "من هذه األُ سونُ في روا�ة یُ  "فمن �ختتن من هذه اُألمَّة"
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ز.اإل  شكال الذي َحَمل ابُن حجر �سببه الكالم على الَتجوُّ
 "لیس �ختتن إال الیهود"،اهم: �عني قالوا مجیبین الستفهامه إ�َّ  "قالوا: لیس �ختتن إالَّ الیهود".

  م في �الِم ابن حجر.أجابوا �مقتضى علمهم؛ ألن الیهود �انوا �إیلیاء". �ما تقدَّ 
م، هو الملقن: "قوله: فال یهمنك شأنه ابنُ  �قولُ  فال یهمنَّك شأنهم"،: "فال ُیهمنَّك شأُنهم"، "�قول

ني األمر: أقلقني أهمَّ  :ني األمر: أقلقني وأحزنني، ُ�قالُ أهمَّ  :�ضم الیاء ُ�قالُ  �ضم الیاء، هو
ألنَّ  ، همَِّني: أَذاَبني، إذا �الَغ في ذلك؛ينِ ن أ�ًضا، وهمَّني: أذابَ وأحزنني، والهمُّ: الحُزن، والَحزَ 

ِة مع  اإلنسانَ   -مع المبالغة–الهم، و�ثرة الهموم �صاُب بُنحول الِجْسم، بنحوِل الِجْسِم، فیصل شدَّ
 أ�ش؟ مبالغة، �قول الشاعر: ه صار ال شيء، هذهإلى حدِّ الذو�ان، �أنَّ 

 �افرُ  النار یدخل لم جملٍ  على  وصبا�ةٍ  جًوى  من ِبي ما أنَّ  ولو
نیا إذا أصابها من الهمِّ مثله نحُلت �حیُث صارْت أصغَ ألنَّ هذا الجمل أو جمالُ  لذرَّة ار من  الدُّ

مِّ في س فتدُخل في سمِّ الخیاط، تِلج في سمِّ الخیاط، فعلى هذا یدخلون الجنَّة، إذا ولج الجمل
ذا یاط هلج في سم الخو ها الغا�ة حتى یلج الجمل سم الخیاط، إذا صار �قدر الذرة و الخیاطة؛ ألنَّ 

 مل، دخل الكفار الجنَّة وحینئٍذ: ال یدخل النار �افر، �لهم بیدخلون.الج
 تقول:  -رضي هللا عنها–هذه مبالغة، وأ�ضا ما ُینسب لفاطمة 

 ُصبَّْت على األ�َّاِم ُعْدَن لیالیا  ُصبَّْت عليَّ مصائٌب لو مثُلها 
 هذه أ�ًضا مباَلَغة.

 هموم". قالني المرض: أذابني، ومنه: المَ وقال: "وهّمني: أذابني، إذا �الغ في ذلك. وهمَّ 
ا ه: إذته، وهممت �الشيء أهم ��الشيء، وهممت �الشيء أهمُّ �ِه: إذا أردَّ  تُ مْ األصمعي: "وهمَ 

، قصدته تيمَّ ني، والظاهر أنها: بهأدرته وعزمت علیِه، وهممُت �األمِر أ�ًضا: قصدتُُّه، �قول: یهمُّ 
، ومر  بدل یهمُّ تي". صواب الكلمة إن شاء هللابهمَّ  هم نَّ اده أني، "وهمَّ یهم �الكسر همیًما: دبَّ

ْأُن، تهتمَّ لُهم أو ُتباِلي ِبِهم، واألمُر  ر من أنْ قَ أحقر". �عني الیهود أحْ  أي:  م"،منك شأنهال یه"والشَّ
ما �لخمس اا: مرتبة من مراِتب القصد ، والهم �ما مرَّ بنا مرارً اأمرهم، �عني: ال تحسب لهم حسا�ً 

اِعر:  ذ�رنا مراًرا في قول الشَّ
 فاستمعا معالسّ  فحدیثُ  فخاطرٌ   ذ�روا هاجٌس  خمٌس  القصد مراتب

 وقعا قد اإلثم ففیه خیراأل إال  رفعت �لَّها فعزمٌ  همٌّ  یلیه
مدائن ملكك، قال ابن حجر: "مدائن: جمع مدینة، مدائن: جمع  "وا�عث في مدائن ُمْلِكَك"،

 ؟ مداِین،أم مدائن  لكن هل �قال: مدینة".
 �الهمز؟أم لماذا، ومعا�ش، �الیاء 
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 طالب:.....
 .معاِ�ش

 طالب:....
 .نعم

 طالب:...
 مدائن، لكن معاِ�ش؟

 طالب:.....
 ؟، �یفكیف

 طالب:....
ابن األثیر، أجلب  "المثل السائر"الفرق بین مداِین أو مدائن ومعا�ش، اآلن تعرفون أنَّ صاحب 

معائش، وردوا علیه، "الفلك الدائر" "نصرة الثائر" ردود �ثیرة �عني؛ ألن علیه النَّاس في قوله: 
أصل الهمزة هي معیشة، لكن مدائن، �صیر أصلها جمع مدینة، واحدها مدینة، فكیف قالوا هذه 

 یَلةعِ �الهمز وهذه �الیاء؟ �قول ابن حجر: "مدائن جمع مدینة، قال أبو عليٍّ الفارسي: من جعل فَ 
ك: مَدن �المكان، أي: أقام �ه، َهَمَزُه �قبائل جمع قبیلة، ومن جعلة مفَعَلة من فعلیه، من قول

 قولك: َدَیَن أي: َمَلَك، لم یهمز �معاِ�ش، انتهى".
 ش".ش هو المشهور، وقد روى خارجُة عن نافٍع القارئ الهمز في معا�ِ ا�ِ عَ قال: "وما ذ�ره في مَ 

 . "معا�ش في الهمز رئ القا نافعٍ  عن خارجةُ  روى  وقدَمْن خارجة؟ "
 طالب:.....

واِة َعْن َناِفع، هو من الفقهاء والقرَّ  أحد عنده  هل یوجداء، نافع معروف، لكن خاِرَجة من الرُّ
 و؟ه ینأ ؟ُعَمر ما حَضَر الیوم وأبت، اءا، قر رنامج �طلِّع لنا خاِرجةب

 طالب:....
 ؟ماذا

 طاِلب:....
 واب، هذا استنفار هذا، تعال.�ا أبو عمر، تعال، تعیَّن علیك الج هال

، قال: معائش مثل مدائن، خاِرجة یروي عن "معا�ش في الهمز القارئ  نافعٍ  عن خارجةُ  روى  وقد"
 ناِفع صح؟

 طاِلب:.....
واة. ،بعةما هو من القراء السَّ   لكن من الرُّ

 طالب:...
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ر یروي عن ناِفع.  ال، ال، ما هو �خارجة بن ز�د، هذا متأخِّ
 طالب:...

 دة عن ناِفع".مَ تَ عْ هور�ن، "فلذلك تكون هذه القراءة غیر مُ شْ ر االثنین المَ وغی
 طالب:....

 ؟ماذا
 طاِلب:.....

 ال؟أم وأنت واحد منهم، 
  أبو عبد هللا....أشهرهم مثًال  طاِلب:
 وأنت؟

 طاِلب:....
 .نعم

 طالب:....
�ه ء ي جاذال مادري ، ما أعشر سنین أنت أشهر من عبد العز�ز القصیر، عبد العز�ز القصیر

 .لساِنكعلى 
 طالب:....

 .نعم
 طاِلب:.....

 حفظ إال هذین االثنین؟ه ما �ُ نَّ أمعنى وما  ؟المعنى وماقرأ أمم، لكن ا
 طالب:...

 ذ�ر عنه مائة طالب؟ما یُ  لماذاأضبط من غیرهم، 
 طاِلب:...

اء، أنت ما ن القرَّ اسمه، أنت م وماالمغمور�ن، أنت ما عرفت خارجة  لكن، هل روا�ات هؤالءِ 
ذا �عده �مكن �مائة سنة أو ذ، �ا أخي هو تا�عي الجلیل، ماخارجة بن ز�د ال تحسبه ،عرفت

 ؟نحنعرفه ن فكیفوأكثر، وأنت من أهل القراءة ما عرفته، 
 طالب:....

وقالوا عن ن یروي عنه، لكن مادام قلنا: ورش، ، ما �خالف، ما عندي إشكال في ورش ومَ نعم
 ا ما قالوا خارجة؟، لماذنافع

  طالب:....
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 ؟فهتصنِّ  ماذاو طیب خارجة، 
 طاِلب:....

ورش، ضعف الروا�ة"، لكن أنت تستطیع أن تقرأ بها؛ ألنها قانون "وال یلزم من عدم موافقته 
 جاءت عن خارجة عن نافع؟

 طاِلب:...
 معا�ش، هذه مردودة لغًة.

 طاِلب:....
 رفوضة لغًة؟أقرأ خارجة هذا بهذه الصیغة الم �یفلكن 

 طاِلب:....
 تقول: ما یلزم ضعفها.

 طاِلب:...
 لكن ضعفها لغًة.

 طالب:.....
زة هذه �اء، ال بد أن ماألصل اله �ل اللغو�ین ردوا علیه؛ ألنَّ  "السائر ثلالم"صاحب أجلبوا على 
 تعود إلیها.
 طاِلب:.....

 .نعم
 طاِلب:....
 تواَفق، تواِفق.ق، ما هي  بد أن، �شترط أن توافوجه النحوي، الما وافقت 
 طالب:....

 مسعر.
 طاِلب:...

ن همزها توهَّمها لشبهها بها في اللفظ، مَ  ؛مها من َفِعیَلة�قول القزَّاز في مدائن: "َمن همزها توهَّ 
 .من َفِعیَلة". �عني: مدینة "لشبهها بها في اللفظ"

مر، هل هو یتكلَّم، نقله ابن حجر �عده اآلن القزَّاز لمَّا ُذكرت روا�ة خاِرَجة عن نافع في آخر األ 
ما هو معروف؟ صاحب أم از معروف : القزَّ از؟ أوًال معیشة، القزَّ أم مباشرة، هو یتكلم عن مدینة 

مها"؛ ألنَّ التََّوُهم ما �مكن أن یتجه "الجامع في اللغة"، مرَّ بنا مراًرا، وقال القزاز: "َمن همزها توهَّ 
م في مداِئن، لكن الهمز في: معا�ش، توهُّم، فلعلَّ القزَّاز ز ما هو بتوهُّ الهم هذا إلى مداِئن؛ ألنَّ 

  .�شیتكلَّم عن: معا
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 ثم �عد ذلك نكمل. ،ونقف على هذا
 طالب:...

 .نعم
 طاِلب:....

 .نعم
 اِلب:....ط

 ر منهم..ها تتصوَّ ة القول؛ ألنَّ معروف هذا عند المالكیَّ 
 طاِلب:....

 ین؟أ
 طاِلب:...
 فق فیه القوالن، �جتمعنجیم، فیتَّ واهي، التَّ جوم من النَّ ، النُّ نواهٍ  اهجتمع فیه قوالن؛ ألنَّ �َ  ولُ ال، هذا الق

 هم ال �خاطبون �األوامر لتخلِّف شرط القبول.نَّ إ: �قول ن فیه قوًال قلنا: إ افیه القوالن، لو �ان أمرً 
 على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صلِّ 


