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

 : -رحمه هللا تعالى-قال القرطبي 

و�انوا یدعونه إلى أن  ،نهاه عن ممایلة المشر�ین  ٨القلم: Z  ¦ ¥ ¤ £ ]قوله تعالى: “

 À Á Â Ã Ä ] :وقال تعالى ،فبّین هللا تعالى أن ممایلتهم �فر ،�كف عنهم لیكفوا عنه
Å Æ Ç È É  Z :أي فال تطع المكذبین فیما دعوك إلیه من دینهم  :وقیل  ٧٤اإلسراء
 “قوله تعالى..  .نزلت في مشر�ي قر�ش حین دعوه إلى دین آ�ائه ،الخبیث

ودوا أن  ٩القلم: ª «  Z © ̈ § ]هذه اآل�ة فال تطع المكذبین تبینها اآل�ة التي تلیها 
فیتنازلوا عن  ،ودوا أن تتنازل عن شيء مما تدعوهم إلیه ،یدعوك إلیه فیطیعوك اتطیعهم فیم

وأما �النسبة للمداراة من غیر  ،وهي محرمة فال تجوز، هذه المداهنة ،شيء مما عصوك �ه
علیه الصالة -فالنبي  ،ومن غیر تنازل سلوك األسلوب األمثل واألسهل هذا أمر مطلوب ،مداهنة
هذه مداراة  ،فلما دخل انبسط معه في الكالم ،بئس أخو العشیرة :قال عن شخص -والسالم
وهذا هو  ،لكن التنازل عن الحق مرفوض مهما �ان الداعي إلیه ،والتألیف مطلوب ،شرعیة

 المداهنة.

ودوا  :قال ابن عباس وعطیة والضحاك والسدي ٩القلم: ª «  Z © ̈ § ] :ىقوله تعال“
 ،ودوا لو ترخص لهم فیرخصون لك :اوعن ابن عباس أ�ًض  .لو تكفر فیتمادون على �فرهم

قاله  ،دهان التلیین لمن ال ینبغي له التلیینواإل .لو تلین فیلینون لك :وقال الفراء والكلبي
 :وقال الر�یع بن أنس .وتر�ت الحق فیمالئونك ،المعنى ودوا لو ر�نت إلیه :وقال مجاهد ،الفراء

 :قال الحسن .ودوا لو تذهب عن هذا األمر فیذهبون معك :وقال قتادة .ودوا لو تكذب فیكذبون 
 ”ودوا لو تصانعهم في دینك فیصانعونك في دینهم.

 ،عن شيء من دینك من أجلهملو تصانعهم في دینك �عني تتنازل  ،انعم هذا المعنى قر�ب جد� 
وهذا أسلوب قد �صل إلیه �عض  ،فیتنازلون عن شيء من معاندتهم لك و�صرارهم على الكفر �ك

 ،و�سمونه من أسالیب الدعوة ،من المحرم من �اب التألیف ًئافیرتكب شی ،من ینتسب إلى الدعوة
وهناك  ،هناك أمور �مكن التنازل عنها ،هذا ال �خدم الدعوة ..وهذا �خدم الدعوة على حد زعمه

�عني وصل الحد ببعض  ،أو مجزوم �األمر بها ،أشیاء مجزوم بتحر�مها ال �مكن التنازل عنها
ممكن؟! �یف تجتمع األد�ان  ،األد�ان الثالثة تمن یدعو إلى التقارب إلى أنه صلى صالة أرض

ما فیه قاسم مشترك  ؟د والنصارى �یف تجتمع صالتنا مع صالة الیهو  ،الثالثة؟! على حد زعمه
االنصراف منها ما  ،إضافة إلى أنهم لو وافقوا على جمیع الصالة إال السالم منها ،نجتمع فیه

فكیف �قال من مصلحة الدعوة أن نفعل �ذا أو أن نفعل  ،ألنه ر�ن من أر�ان الصالة ؛وافقناهم
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ا أن تغیر من أسلو�ك وطر�قتك أم ،هذه هي المداهنة ؟كذا في ارتكاب محرمات أو ترك واجبات
هذا شيء مقرر فو�بذل شيء من المال من أجل ذلك  ،وتتألف الناس �كالمك الطیب ،في الدعوة

 كافر إذا رجي إسالمه.لحتى تعط ولو  ،في الشرع من مصارف الز�اة تألیف القلوب
لو تنافق  :قال ز�د بن أسلم .ودوا لو ترفض �عض أمرك فیرفضون �عض أمرهم :اوعنه أ�ًض “

ودوا لو  :وقیل ،قاله أبو جعفر ،ودوا لو تضعف فیضعفون  :وقیل .وترائي فینافقون و�راؤون 
طلبوا منه أن �عبد آلهتهم مدة  :وعنه ،قاله القتبي ،في أد�انهم ون هنتداهن في دینك فیدا

أقوال  ذ�ر المفسرون فیها نحو عشرة :قال ابن العر�ي ،فهذه اثنا عشر قوالً  ،و�عبدوا إلهه مدة
 ”كلها دعاوى على اللغة والمعنى.

 �عني لیس علیها دلیل من حیث اللغة وال من الشرع.
�لها إن شاء هللا تعالى  :قلت .ودوا لو تكفر فیكفرون  ،ودوا لو تكذب فیكذبون  :أمثلها قولهم“

مجاملة العدو  :وقیل ،فإن االدهان اللین والمصانعة ،صحیحة على مقتضى اللغة والمعنى
 قال الشاعر: ،المقار�ة في الكالم والتلیین في القول :وقیل ،ممایلته

 اتنو�ك من مداهنة العد  لبعض الغشم أحزم في أمور

 ”قال المفضل..

 ]المقار�ة في الكالم والتلیین في القول إن �ان المراد حینما یتطلب األمر اإلغالظ علیهم  :وقیل

# $ % & (' Z  :و�ن �ان في  ،ألنه خالف ما أمر �ه ؛صحیح ٧٣التو�ة
 سائر األحوال جادلهم �التي هي أحسن.

ل“ وعلى الوجه األول  ،فهذا على هذا الوجه مذمومة ،النفاق هو ترك المناصحة :قال المفضَّ
 ”قال المبرد.. ،فكل شيء منها لم �كن ،غیر مذمومة

لكن ال بد أن نفرق بین المذموم �المداهنة التنازل عن فعل واجب أو ترك محرم أو ارتكاب 
 المداراة والتألیف مطلوب. ،و�ین المداراة  ،محرم

وقال  ،ادهن في دینه وداهن في أمره أي خان فیه وأظهر خالف ما �ضمر :�قال :ردقال المبِّ “
 ”فیدهنون فساقه.. :وقال ،قاله الجوهري  ،داهنت �معنى وار�ت وادهنت �معنى غششت :قوم

 دار�ت؟ ما فیه طبعة ثانیة؟ أموار�ت 
 طالب: ....................

 داهنت �معنى وار�ت.
 طالب: ....................

 ادهنت من الدهن. ،دهنتاو 
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و�نما أراد إن  ،فیدهنوا: ولو جاء �ه جواب النهي لقال ،فساقه على العطف ،فیدهنون  :وقال“
 .و�نما هو تمثیل وتنظیر ،ا ال جزاء علیه وال مكافأةتمنوا لو فعلت فیفعلون مثل فعلك عطفً 

 ”قوله تعالى..
 ،أن المضمرة �عد الفاء في جواب النهي� افیكون منصو�ً  ،فیدهنوا :لو جاء �ه جواب النهي لقال

لكن الُود ودوا الود هذا هو �معنى التمني؟ لكن لو �انت  ،لكنه في جواب التمني تحذف النون 
 لیت.

 طالب: ....................
 لعل ترجي. ال، تمنٍّ 

 طالب: ....................
آخر �ا علي �ا حسین جئنا  اهللا إلهً ال ال ال، من هذا النوع الرافضة اإلمامیة الذین یدعون مع 

 هؤالء لیسوا من اإلسالم �شيء. ،بیتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك
 طالب: ....................

مانع من إطالق الكفر هذا شيء من لم تصل �ه البدعة إلى حد الكفر أو وجد  ،على �ل حال
على �ل حال عندهم المكفرات المخرجة من  ،لكن اإلمامیة ما فیه شك عندهم مكفرات ،ثانٍ 

 عندهم الطوام. ،الملة

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ]قوله تعالى: “

Á  Z :وقیل ،�عني األخنس بن شر�ق في قول الشعبي والسدي وابن إسحاق ١٣ - ١٠القلم: 
الولید بن المغیرة عرض  :وقیل ،قاله مجاهد ،األسود بن عبد �غوث أو عبد الرحمن بن األسود

قال  ،قاله مقاتل ،وحلف أن �عطیه إن رجع عن دینه ،ماالً  -صلى هللا علیه وسلم-على النبي 
عن  ،والمهین الضعیف القلب ،الكثیر الحلف :فوالحّال  .هو أبو جهل بن هشام :ابن عباس

وقال  ،ادةقاله الحسن وقت ،المكثار في الشر :وقیل .الكذاب مهین :مجاهد قال ابن عباس
 وقیل.. .المهین الفاجر العاجز :الكلبي

معناه  :وقیل ،ألنه إذا انكشف �ذ�ه هان على غیره ؛هو ال شك أن الكذاب فرد من أفراد المهین
 ،إلكثاره من القبیح ؛المهین الوضیع :انيقال الرمّ  ،إنه الذلیل :وقال ابن شجرة ،الحقیر عند هللا

وهي هنا الِقلَّة في الرأي والتمییز أو هو فعیل �معنى  ،وهو فعیل من المهانة �معنى الِقلَّة
واللماز  ،الهماز الذي یهمز الناس بیده و�ضر�هم :قال ابن ز�د ،ازوالمعنى ُمهان همّ  ،ُمفَعل

 الهماز :وقیل ،هو الذي یهمز ناحیة في المجلس �قوله تعالى همزة :وقال الحسن ،�اللسان
 ”الذي یذ�ر الناس في وجوههم.
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�عني یبتعد عن الناس في زاو�ة عن المجلس؟ أو أنه �شیر  ،هو الذي یهمز ناحیة في المجلس
 ألنه حصل فیها �ذا أو من فالن حصل �ذا أو �ذا. ؛بیده أو �عینه إلى جهة من جهات المجلس

قاله أبو  ،واللماز الذي یذ�رهم في مغیبهم ،لهماز الذي یذ�ر الناس في وجوههما :وقیل“
ضد هذا الكالم إن الهمزة الذي �غتاب  :وقال مقاتل ،االعالیة وعطاء بن أبي ر�اح والحسن أ�ًض 

وهو القتات الطعان للمرء إذا  ،هما سواء :وقال مرة ،�الغیبة واللمزُة الذي �غتاب في الوجه
 ”ونحوه عن ابن عباس وقتادة. ،غاب

نسأل هللا  ،وجاء فیه من الوعید ما فیه ،نمام الذي ینقل الكالم على جهة اإلفسادوالقتات ال
 العافیة.

 قال الشاعر:“
 و�ن أغب فأنت الهامز اللمزة  اتدلي بود إذا القیتني �ذ�ً 

[ ́ µ ¶  Z :ا ا ونمیمً نم ینم نم�  :�قال ،أي �مشي �النمیمة بین الناس لیفسد بینهم ١١القلم
ینم  وفي صحیح مسلم عن حذ�فة أنه بلغه أن رجالً  ،ونمیمة أي �مشي و�سعى �الفساد

 »امال یدخل الجنة نمّ « :�قول -صلى هللا علیه وسلم-سمعت رسول هللا  :الحدیث فقال حذ�فة
 وقال الشاعر:

 ”.............................  �بیت النمل ال خیر عندهومولى 

ما دام في دائرة اإلسالم فمآله إلى الجنة و�ن فو�ال  ،هذه من أحادیث الوعید التي تمر �ما جاءت
أحد الرجلین صاحبي القبر�ن �ان أحدهما �مشي  ،في القبر و�ن �ان عذا�ه معجًال  ،بذِّ عُ 

 �عني ینقل الكالم من أجل اإلفساد. ،�النمیمة
 وقال الشاعر: “

 إال سعیه بنمیملمواله   ومولى �بیت النمل ال خیر عنده

أي للمال أن ینفق في  ١٢القلم:  Z ¹ ¸ ]النمیم جمع نمیمة  :وقیل ،هما لغتان :قال الفراء
�قول لهم من دخل  :وقال الحسن .�منع عن اإلسالم ولده وعشیرته :وقال ابن عباس ،وجوهه

معتٍد أي على الناس في الظلم متجاوز للحد صاحب  ،امنكم في دین محمد ال أنفعه �شيء أبدً 
 ”فهو فعیل. ،ومعناه أثوم ،أثیم أي ذي إثم .�اطل

 َأْثُوم أصله �عني األثیم..

 :العتل ١٣القلم: À Á  Z ¿ ¾ ½ ] .فهو فعیل �معنى فعول ،ومعناه َأْثُوم ،أي ذي إثم“
إنه الذي  :وقیل ،هو الشدید الخصومة �الباطل :وقال الكلبي والفراء ،الجافي الشدید في �فره

 ”�عتل الناس فیجره إلى حبس أو عذاب مأخوذ.

[ K L  Z :عني جروه. ٤٧الدخان� 
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 :وفي الصحاح ٤٧الدخان: K L  Z ]ومنه قوله تعالى:  ،وهو الجر ،مأخوذ من الَعْتل“
 ا:وقال �صف فرسً  ،ورجل معتل �الكسر ،اا عنیفً وعتلت الرجل أعتله وأعُتله إذا جذبته جذ�ً 

 ا ولسنا نعتلهنفرعه فرعً   ..........................

 ”والعتل الغلیظ الجافي. ،اعتله وعتنه �الالم والنون جمیعً  :قال ابن السكیت
 ما ،لكن االستعمال �فرق بینهما ،عتله وعتنه والمعنى واحد :قالوعتنه �النون  ،جرهعتله �عني 
 ؟عبد هللا ا�ا أ� ماالفرق بینه

 طالب: في االستعمال؟
ولعله لینساق �عني إذا جره فصعب علیه  ،هذا استعمالها ،الضرب �الُجْمع ،في االستعمال نعم

 وحرن عتنه.
 طالب: ....................

 �ل حال أنت ما شاء هللا علیك قاموس.على 
 ”ورجل ِعْتل. ،ا الرمح الغلیظوالعتل أ�ًض “

 َعِتل.
ال أعنتل معك أي ال أبرح مكاني  :و�قال ،ورجل َعِتٌل �الكسر بیِّن الَعَتل أي سر�ع إلى الشر“

العتل األكول الشروب القوي الشدید یوضع في المیزان فال یزن شعیرة  :وقال عبید بن عمیر
 الملك من أولئك. فعید

 المَلك.
العتل  :قال علي بن أبي طالب والحسن ،االمَلك من أولئك في جهنم �الدفعة الواحدة سبعین ألفً “

 قال الشاعر: ،هو الفاحش اللئیم :وقال معمر .الخلق ئالفاحش السی
 غیر ذي نجدة وغیر �ر�م  �عتل من الرجال زنیم

أال أخبر�م « :قال -صلى هللا علیه وسلم-في صحیح مسلم عن حارثة بن وهب سمع النبي 
أال أخبر�م �أهل  ،ف لو أقسم على هللا ألبره�ل ضعیف متضعِّ  :قال .بلى :قالوا »�أهل الجنة؟

 ،»زنیم متكبر اظجوَّ كل « :في روا�ة عنه ،»مستكبر جواظكل عتل « :قال ،بلى :قالوا »؟النار
وذ�ر الماوردي عن  ،الكثیر اللحم المختال في مشیته :وقیل ،هو الجموع المنوع :قیل جواظال

-صلى هللا علیه وسلم-شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم رواه ابن مسعود أن النبي 
..” 

 ف لنا التقر�ب.ش ،عبد هللا ا�ا أ�َغنم  أمغنم  أمُغنم 
 طالب: ....................

 �الضم مضمومة عندك؟ 
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 طالب: ....................
 األول األول.

 .........طالب: ...........
 ل ال تجزم.مضبوطة �الضم؟ إًذا ال تق

 طالب: ....................
 ما هو �صحیح.

 طالب: ....................
 ما هي �َغَنم تصیر َغْنم.
 آخر األول.. األشعري.. 

 طالب: ....................
 ؟.. أشعري هوانتهینا؟

 طالب: ....................
ال، األسماء ما  ،على األسماء و�ضبط �یفما اتفق له أو ما راق لهنعم. �عض الناس یهجم 

وُ�نظر القاعدة في المسألة وما �شذ  ،تحتاج، تحتاج إلى المراجعة و�تب الرجال و�تب المشتبه
ألكثر األسماء �خرج عن هذا الضبط �عض األسماء فتحفظ هذه  شامًال  األن هناك ضبطً  ؛عنها

اجع االسم ثم �عد ذلك اإلنسان إذا ر  ،ما عداها على األصلثم ینقل  ،األسماء التي خرجت
 اما ینساه مرة ثانیة ثم �جتهد اجتهادً  حتى ؛ان یودعه في سو�داء قلبهظوضبطه في المصادر والم

ستدل �ه على ما قبله وما �عده ألن األسماء ما هي مثل الكالم المتصل المترا�ط الذي �ُ  ؛آخر
 فلیس لك أن تعّدل فیه. ،السمال، هذا اسم سماه أهله بهذا ا

ري ظوال جع اظجوّ ال یدخل الجنة « :قال -صلى هللا علیه وسلم-فرواه ابن مسعود �أن النبي “
-فقال رسول هللا  ؟وما العتل الزنیم ؟وما الجعظري  ؟جواظما ال :فقال رجل ،»وال العتل الزنیم

والعتل الزنیم الشدید  ،والجعظري الغلیظ ،الذي جمع ومنع جواظال« :-صلى هللا علیه وسلم
وذ�ره  ،»الخلق الرحیب الجوف المصحح األكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس

 ”الثعلبي...
 ال شك إن لم یرد ما �شهد له و�تا�عه فهو ضعیف، ُمخرَّج؟

 طالب: ....................
 وفي �عض ألفاظه له ما �شهد له. ا،ما حكم علیه؟ المقصود أن له طرقً 

سمعتهن  »ال یدخل الجنة جواظ وال جعظري وال عتل زنیم« :وذ�ره الثعلبي عن شداد بن أوس“
وما  :قلت ،»الجمَّاع المناع« :وما الجواظ؟ قال :قلت -صلى هللا علیه وسلم-من النبي 

الرحیب الجوف الوثیر الخلق « :وما العتل الزنیم؟ قال :قلت ،»الفض الغلیظ« :الجعظري؟ قال
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في  -صلى هللا علیه وسلم-فهذا التفسیر من النبي  :قلت ،»األكول الشروب الغشوم الظلوم
 ”ووقع في �تاب أبي داود في تفسیر.. ،العتل قد أر�ا على أقوال المفسر�ن

 وهذا مخرج؟
 طالب: ....................

 ؟ شداد، حدیث شداد بن أوس.نالنعما ما
 ....................طالب: 

 فیه؟ تخر�ج ثانٍ 
 طالب: ....................

 بدون حكم وال شيء.
 طالب: ....................

 نعم.
 ،في العتل قد أر�ا على أقوال المفسر�ن -صلى هللا علیه وسلم-فهذا التفسیر من النبي  :قلت“

ذ�ره من حدیث حارثة بن وهب  ،الغلیظ ظي داود في تفسیر الجّواظ أنه الفووقع في �تاب أب
ال یدخل الجنة الجواظ وال الجعظري « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :زاعي قالالخُ 
إنه الجافي  :وقد قیل ،ففیه تفسیران مرفوعان حسب ما ذ�رناه أوالً  ،»الغلیظ ظاظ الفوالجوّ  :قال

-قال النبي  :قال ١٣القلم: À Á  Z ¿ ¾ ½ ]وعن ز�د بن أسلم في قوله تعالى:  ،القلب
وأعطاه من  ،ورحب جوفه ،تبكي السماء من رجل أصح هللا جسمه« :-صلى هللا علیه وسلم

وتبكي السماء من الشیخ الزاني ما تكاد  ،فذلك العتل الزنیم ،افكان للناس ظلومً  ،الدنیا �عًضا
 ”والزنیم.. ،»األرض تقله

 والتخر�ج التخر�ج.
 ....................طالب: 

 ي قبله حدیث أبي داود.ذوال
 طالب: ....................

وال  ،�لها عالمات الضعف علیها ظاهرة -رحمه هللا-؟ هذه الطرق التي أوردها المؤلف فقط
بل هي  ،�عتني بتخر�ج األحادیث وال الحكم علیها و�ضاعته في الحدیث لیست مناسبة لعلمه

مزجاة فتجده ینزل �خرج الحدیث من الثعلبي و�ن �ان في أحد الصحیحین فینزل البن ماجه وهو 
 ،�عني عمله في األحادیث وذ�ره لها لیس �مرضي -رحمه هللا-هذه طر�قته  ،في البخاري وهكذا

 و �حاجة إلى تخر�ج �امل شامل واٍف وه ،وفي الكتاب ما یز�د على اثني عشر ألف حدیث
جمعتها وتكلمت على  ،اثنا عشر ألف حدیث لیست �السهلة ،لكنه �حتاج إلى عمر ،شافٍ 
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السیما وأن المؤلف  ،فالكتاب �حتاج إلى فر�ق �عمل علیه ،لكن عجزت عن التكمیل ،�عضها
لكن معّوله  ،وجمع وتكلم على �ثیر من المسائل �كالم ال یوجد عند غیره ،�عني أبدع في الكتاب
مجموع هذه األحادیث في مثل هذا الباب الذي هو التفسیر یتساهل فیه  ،على أحادیث ضعیفة

و�ذا �ان  ،-جل وعال-بیان لكالم هللا لكن التفسیر  ،فهم یتساهلون في أحادیث التفسیر ،الجمهور
علیه الصالة -على النبي  كذابكال »فلیتبوأ مقعده من النار« االقائل �التفسیر برأ�ه متوّعدً 

 ،نعم لو جاءت بلعله أو �ذا تمشي ،-جل وعال-حتاط لتفسیر �الم هللا فال بد من أن �ُ  -والسالم
ولو اعتمد على حدیث لیس  ،ولو اعتمد على حدیث لیس �صحیح ،لكن الجزم �أن هذا مراد هللا

 ما ینفع ال بد أن ُ�عتنى �كالم هللا. ،�صحیح
 قال الشاعر: ،قوم الدعي عن ابن عباس وغیرهوالزنیم الملصق �ال“

 كما ز�د في ِعرض األد�م....  ”زنیم تداعاه الرجال ز�ادة

 َعرض َعرض.
 كما ز�د في َعرض األد�م األكارع  .............................“

 ”ا.وعن ابن عباس أ�ًض 
 الزنیم الملَصق �القوم مثل ما قال:

 ..............................  زنیم تداعاه الرجال ز�ادة

ألنه هجر قومه  ؛فكل قوم یّدعونه ،�ه اكن یر�دون أن یتز�دوا �ه و�تكثرو ل ،�عني لیس منهم
ا �شيء إما �كرم أو شجاعة أو ذ�اء فكل یدعیه السیما إذا �ان متمیزً  ،وتر�هم إلى أناس آخر�ن

أما �ونهم یتداعونه و�ل  ،لكن �عكس ذلك ما یبغى من أجل الخدمة یر�ده�ل  ،أو ما أشبه ذلك
 .ا�قول هذا منا وهذا منا هذا إذا �ان متمیزً 

 األكارعكما ز�د في َعرض األد�م   زنیم تداعاه الرجال ز�ادة

 كما ز�د في عرض األد�م األكارع  ...........................

 الكوارع واألكارع قدر زائد على الجلد. ،األكارع قدر زائد على الجلد
 ”وروي.. ،ا أنه رجل من قر�ش �انت له زنمة �زنمة الشاةوعن ابن عباس أ�ًض “

 الفرق بین الزنمة والزلمة؟ ما
 ....................طالب: 

 لكن الزلمة هذه �قولها أظن األشوام �كثرة. ،هذا الملصق الزنمة الزنیم والزنمة الملصق
 طالب: ....................
 تقولون أنتم؟ تستعملونها؟ ماذامثل الزول عند السودانیین.. 
 طالب: ....................
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 نها قر�بة من الزنم والزنمة.أل ؛اإلنسان أول ما �سمعها ما یرتاح لها نعم،
 طالب: ....................

�عني ما ُیرتاح إلیها  ،أقول لقر�ها في اللفظ والحروف من الزنمة الذي هو الملصق والدعي نعم
 إال إذا ُعرف أصلها.

هو اللئیم  :وقال عكرمة .عرف الشاة بزنمتهاعرف �الشر �ما تُ وروى عنه ابن جبیر أنه الذي �ُ “
 ”عرف الشاة..عرف بلؤمه �ما تُ الذي �ُ 
  ؟هي مااألُبنة  ،�األُبنة

 طالب: ....................
 ي قبله.ذانتهینا من ال

 طالب: قول عكرمة.
 هو الذي �عرف.. :وقیل ..الذي �عرف مهو اللئی

 طالب: �األبنة.
 ي قبلها..ذخالص ما هي ال نعم

 ”وعنه أنه الظلوم. ،اابن عباس أ�ًض  عن وهو مروي  ،نه الذي �عرف �اُألبنةإ :وقیل“
 األُبنة معروفة؟

 طالب: ....................
 نسأل هللا العافیة. ،برغبته في أن �عاَشر مثل ما تعاشر النساء ،األُبنة �عرف �شذوذ

زنیم �انت  :وقال مجاهد ،فهذه ستة أقوال ،وعنه أنه الظلوم ،اوهو مروي عن ابن عباس أ�ًض “
 :ب وعكرمةا وسعید بن المسیِّ وعنه أ�ًض  .زائدةي یده في �ل إبهام له إصبع له ستة أصا�ع ف

ادعاه  ،و�ان الولید دعی�ا في قر�ش لیس من ِسنخهم ،هو ولد الزنا الملَحق في النسب �القوم
 قال الشاعر: ،أبوه �عد ثماني عشرة سنة من مولده

 �غي األم ذو حسب لئیم  زنیم لیس ُ�عرف من أبوه

 وقال حسان:
 كما نیط خلف الراكب القدح الفرد  ”وأنت زنیم نیط في آل هاشم

 القَدح.
 أحسن هللا إلیك.

 كما نیط خلف الراكب القَدح الفرد  ..............................

وفرش  من طعام وأوانٍ مع مع ما �حتاجونه نیط علق على الراحلة و �علقون القَدح الذي هو اإلناء أُ 
 �علق خلف الراكب. ،و�ناط خلف الراكب ،�علقون القدح �حبل
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والمعنى  ،أنه الذي ال أصل له -رضي هللا عنه-وعن علي  ،وهذا هو القول األول �عینه :قلت“
ال یدخل الجنة ولد زنا وال ولده وال ولد « :قال -صلى هللا علیه وسلم-وُروي أن النبي  ،واحد
 ”...-صلى هللا علیه وسلم-إن النبي  :قال عبد هللا بن عمر ،»ولده

كما جاء في �عض  »هو شر الثالثة« :عن ولد الزنا فقال -علیه الصالة والسالم-وسئل النبي 
 �قول؟ ماذاهو فال ذنب له.  اوأم ،ه�والدلكن ما ذنبه؟! الذنب ذنب  ،األخبار

 طالب: ....................
 هو؟ ما

 ....................طالب: 
 ي عندك؟ ذعندك مخرج هذا ال

 طالب: ....................
 �قول؟ ماذا

 طالب: ....................
ألهل العلم أن �كون شرهم في  اال یلزم من �ونه شر الثالثة إن صح الخبر مع أن فیه �المً 

 ،وتمشي أمورهم ،أولئك الزاني والزانیة قد �ستترون و�ستر هللا علیهم ،و�نما هو في دنیاه ،دینه
أما في اآلخرة  ،علیه في الدنیا افیبقى هذا شر�  ،وال �عرف من ینتسب إلیه ،لكن هذا ال �عرف أبوه

 فال ذنب له.
 طالب: ....................
 وعلیكم السالم ورحمة هللا..

 طالب: ....................
 ي..ذا �سمون التخر�ج ال�مكن م�عني 

 طالب: ....................
 صحیح.

 طالب: ....................
ما فیه شك أنهم ما �سمعون وحتى األسئلة التي تدور والمناقشات التي بیننا و�ین الطالب �شكون 

 ا.منها �ثیرً 
 طالب: ....................

 هذا ال أصل له. »الجنة ولد زناال یدخل «كر على �ل حال الحدیث الذي ذُ 
 طالب: ....................
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ما یلزم أن �كون شرهم على �ل حال هو في الدنیا هو أسوؤهم  ،�عني إن عمل �عملهم فهو مثلهم
لكن هو ما  ،أو قد �كشفون وتنسى ،�عني هم قد �ستترون �ستر هللا علیهم وتنسى ،في الدنیا حاالً 

 ینسى.
 ....................طالب: 
 .ي �أتي في المستقبل.ذ�عني ال

 طالب: ....................
والفقهاء �قولون وتصح إمامة الجندي  ،على �ل حال هو ما له ذنب ،�عني قضیة عین ال تعمم
ألنه لیس له من یؤد�ه و�رعى  ؛لعله في الغالب أنه إلى الشر أقرب ،وولد الزنا إذا سلم دینهما

 �عني قد یوجد مثل هذا. ،الحظه و�كفه عن شرهمصالحه و�
 ”.-صلى هللا علیه وسلم-ن النبي إ :وقال عبد هللا بن عمر“

 ،وأما ما قالوه عن الجندي وأنه تصح إمامته إذا سلم دینه هذا في مجتمعات الجند من القد�م
و�وجد فیهم  ،و�ال فیوجد األخیار ،اهلون في �ثیر من األمورستیوأنهم الغالب مجتمعاتهم أنهم 

لكن �اعتبارهم أكثر أوقاتهم مجتمعین ما هم مثل غیرهم  ،و�وجد األشرار �غیرهم ،من دون ذلك
الجند في الغالب مجتمعون  ،�ل یذهب إلى أهله و�مكث عندهم الوقت الطو�ل ،من المدنیین
 و�ال ،وقد �كون اجتماعهم هذا �جرهم إلى أشیاء ،و�تعاونون على ما هم �صدده ،حول �عض

 فاألصل هم �غیرهم.
إن أوالد الزنا �حشرون یوم « :قال -صلى هللا علیه وسلم-إن النبي  :وقال عبد هللا بن عمر“

 ”.»القیامة في صورة القردة والخناز�ر
 أظن هذا �سا�قه..

 طالب: ....................

 كسا�قه موضوع ال أصل له.
ال تزال أمتي �خیر ما لم �فش « :�قول -صلى هللا علیه وسلم-سمعت النبي  :قالت میمونة“

إذا �ثر ولد  :وقال عكرمة »فإذا فشا فیهم ولد الزنا أوشك أن �عمهم هللا �عقاب ،فیهم ولد الزنا
 ”الزنا قحط المطر..

وحلت بهم  ،عوا القطر من السماءنِ و�ذا فشت الفاحشة في قوم مُ  ،ألنه داللة على �ثرة الزنا
 نعوذ �اهلل. ،المصائب والكوارث

وأما حدیث میمونة وما قاله  ،ا �صحفما أظن لهما سندً  ،أما الحدیث األول والثاني :قلت“
 :قالت -صلى هللا علیه وسلم-عكرمة ففي صحیح مسلم عن ز�نب بنت جحش زوج النبي 

و�ل للعرب  ،ال إله إال هللا« :ا وجهه �قولا محمرً ا فزعً یومً  -صلى هللا علیه وسلم-خرج النبي 
وحّلق �إصبعیه اإلبهام والتي  »ُفتح الیوم من ردم �أجوج ومأجوج مثل هذه ،من شر قد اقترب
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خرجه  »نعم إذا �ثر الخبث« :قال ؟أنهلك وفینا الصالحون  ،�ا رسول هللا :فقلت :تلیها قالت
قحط المطر  :وقول عكرمة ،ءالخبث ظهور الزنا وأوالد الزنا �ذا فسره العلما ةو�ثر  ،البخاري 

ومعظم المفسر�ن  ،وهو أعلم من أین قاله ،وهذا �حتاج إلى توقیف ،تبیین لما �كون �ه الهالك
أال ال  :و�نادي ،ا ثالثة أ�امو�ان �طعم أهل منى حیسً  ،على أن هذا نزل في الولید بن المغیرة

 ”یوقدن أحد تحت برمة أال..
 یدخنّن.

و�ان ینفق في الحجة  ،الولید بن المغیرة أال ومن أراد الحیس فلیأِت  ،أال ال یدخنّن أحد �كراع“
 :مناع للخیر وفیه نزل :فقیل ،اا واحدً وال �عطي المسكین درهمً  ،ا وأكثرالواحدة عشر�ن ألفً 

 ؛نزلت في األخنس بن شر�ق :وقال محمد بن إسحاق }وو�ل للمشر�ین الذین ال یؤتون الز�اة{
عت فلم في هذه اآل�ة نُ  :وقال ابن عباس ،امي زنیمً فلذلك سُ  ،ألنه حلیف ملحق في بني زهرة

إنما  :وقال مرة الهْمداني .و�ان له زنمة في عنقه معلقة �عرف بها ،�عرف حتى قتل فعرف

قرأ أبو جعفر  ١٤القلم: Â Ã Ä Å Æ Ç  Z ]: قوله تعالى .ادعاه أبوه �عد ثماني عشرة سنة
وقرأ  ،آن �ان بهمزة واحدة ممدودة على االستفهام :عامر وأبو حیوة والمغیرة واألعرجوابن 

 ،وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر ،أأن �ان بهمزتین محققتین :المفضل وأبو �كر وحمزة
و�حسن له أن  ،والمراد �ه التو�یخ ،فهو استفهام ،فمن قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتین محققتین

و�جوز أن  ،أال إن �ان ذا مال و�نین تطیعه ،أن �ان على معنى :و�بتدئ ،�قف على زنیم
و�جوز أن  ،أساطیر األولین إذا تتلى علیه آ�اتنا :ألئن �ان ذا مال و�نین �قول :�كون التقدیر

 ”�كون التقدیر ألئن �ان ذا مال و�نین..
أعطاه المال والبنین ثم �فعل  -جل وعال-�السیئة هللا وهذه المجازاة الحسنى  ،�عني هذا الجزاء

ن الثالثة؟ منع ابن و معروف ...أما ،ومنع فالن ،فالنالز�اة، منع كذا؟! �ما جاء في حدیث منع 
�عني هذا  ،ا فأغناه هللافأغناه هللا أن �ان فقیرً  اأن �ان ما منع ابن جمیل إال أن �ان فقیرً  ..جمیل

 ،�غنیه هللا فیمنع؟! مثل هذا أن �ان ذا مال و�نین ،وهذا الرد وهذا شكر هذه النعمة ،المقابل
 النتیجة أنه �منع ز�اة ماله؟!

ودل علیه ما تقدم من الكالم  ،ألئن �ان ذا مال و�نین �كفر و�ستكبر :و�جوز أن �كون التقدیر“
والعامل  ،و مفعول من أجلهأن �ان �غیر استفهام فه :ومن قرأ ،فصار �المذ�ور �عد االستفهام

 ”ودل على هذا الفعل إذا تتلى علیه.. ،والتقدیر �كفر ألن �ان ذا مال و�نین ،فیه فعل مضمر

 - ٦العلق: d e f g h i j k l  Z ]نعم في الغالب أنه إذا �ان ذا مال و�نین �طغى 

 وصرف هذه النعم فیما یرضي هللا. -جل وعال-في الغالب إال من وفقه هللا  ٧
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تضاف إلى الجمل  )إذا(ألن  ؛وال قال ألن ما �عد إذا ال �عمل فیما قبلها ،وال �عمل في أن تتلى“
وال �عمل فیما قبل  ،وقال جواب الجزاء ،وال �عمل المضاف إلیه فیما قبل المضاف ،التي �عدها

صیر وحكم الجواب أن �كون �عد الشرط فی ،إذ حكم العامل أن �كون قبل المعمول فیه ؛الجزاء
ال تطعه ألن �ان ذا �سار وعدد قال ابن  :و�جوز أن �كون المعنى ،ا في حالا مؤخرً مقدمً 

ألن �ان و�أن  :ألن المعنى ؛ومن قرأ بال استفهام لم �حسن أن �قف على زنیم :األنباري 
 ”كان..

ممدودة ألنه �كون علة لما قبله أن من قرأه �غیر استفهام سواء �ان بهمزتین محققتین أو بهمزة 
 فال �حسن الوقوف على زنیم. ،�كون علة لما قبله

والتقدیر �مشي  ،أن یتعلق �قوله مّشاء بنمیم :قال غیره ،و�أن �ان فأن متعلقة �ما قبلها“
وأجاز أبو علي أن یتعلق �ُعتل وأساطیر األولین أ�اطیلهم  ،بنمیم ألن �ان ذا مال و�نین

 :فیه مسألتان األولى ١٦القلم: Z  $ # " ! ] :لىقوله تعا .وقد تقدم ،وترهاتهم وخرافاتهم
وقد ُخطم الذي  :قال ،معنى سنسمه سنخطمه �السیف :سنسمه قال ابن عباس :قوله تعالى

 ”إلى أن مات وقال قتادة.. افلم یزل مخطومً  ،�السیف بدر نزلت فیه یوم
 -علیه الصالة والسالم-�ان النبي  ،والوسم معروف ،صار فیه وسم وعالمة �سبب هذه الضر�ة

وهو خرق  ،وقر�ب منه في وجود العالمة الوشم �الشین ،لتعرف ؛�سم إبل الصدقة �الكي �النار
 ،وذاك موسوم ،افیكون موشومً  ،فیبني علیه الجرح فیستمر ،الجلد وذر �عض األلوان في الجرح

 وهذا بلون �عد الجرح. ،هذا �ي �النار
ا وِسَمة إذا وسمته وْسمً  :یوم القیامة على أنفسه سمة ُ�عرف بها �قالسنسمه  :وقال قتادة“

فهذه عالمة  ١٠٦آل عمران: ª ¬«  Z © ̈ § ] :وقد قال تعالى ،أثَّرت فیه �سمة و�ي

فأفادت  ،وهذه عالمة أخرى ظاهرة ١٠٢طه: G H I J K  Z ]قال تعالى:  ،ظاهرة

 " ! ] :وهذا �قوله تعالى ،هذه اآل�ة عالمة ثالثة وهي الوسم على األنف �النار

# Z  :وقال أبو العالیة ومجاهد ،قاله الكلبي وغیره ٤١الرحمن: [ ! " # $  Z :١٦القلم 

والخرطوم األنف من اإلنسان  ،فیعرف �سواد الوجه ،أي على أنفه ونسود وجهه في اآلخرة
 ”قال الفراء.. ،وخراطیم القوم ساداتهم ة،وفي اإلنسان موضع الشف ،ومن السباع

و�ان قبیلة أو عشیرة  ،والخرطوم األنف یتقدم صاحبه ،�منزلة السید یتقدم غیرهألنها تتقدمهم 
م وال ُتزوَّج بناتهم ،وال ُیزوَّج أوالده ،فُیعیَّرون بذلك ،هذا لقبهم ،ُ�عیَّرون �أنهم بنو أنف الناقة

ودنا تشوف حل لهذا  :فأكرموه وقالوا ،لعله الُحَطیَئة المعروف �الهجاء اثم دعوا شاعرً  ،وتضا�قوا
 لما أكرموه قال: ،اللقب الذي تضررنا �سببه

 �سوي �أنف الناقة الذنباومن   قوم هم األنف واألذناب غیرهم
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ولذا  ،وتقدموا على الناس بهذا البیت ،وشرفوا بهذا البیت ،وحطموهم �الِخطبة ،تتا�ع الناس علیهم
و�ترك عنه  ،فیستعمل شعره في نصر الدین ،ألنه مؤثِّر ؛-جل وعال-الشاعر علیه أن یتقي هللا 

ر نفسه  ،هذه حال �ثیر من الشعراء ،سفاسف األمور والتكسب واألكل �الشعر ومنهم من سخَّ
 وجاهد بلسانه ونفع هللا �ه.

 طالب: ....................
 والمقصود زرق الوجوه والعیون أعم. ،زرق العیون قبح هذا

 زرق العیون لها أوجه سود  وللبخیل على أمواله علل

 فإن �ان المراد سواد الوجه مع زرقة العیون �جتمع األمران أشد.
ألن �عض الشيء ُ�عبَّر  ؛و�ن �ان الخرطوم قد خص �السمة فإنه في معنى الوجه :قال الفراء“

�ما ال تخفى  ،ا حتى �عرفوه فال �خفى علیهما واضحً یبین أمره تبیینً  :وقال الطبري  .�ه عن الكل
 .ا وسبة حتى �كون �من ُوسم على أنفهالمعنى سنلحق �ه عارً  :وقیل .السمة على الخراطیم

قد ُوسم میسم سوء أي ألصق �ه  :تقول العرب للرجل ُ�سب سبة سوء قبیحة �اقیة :قال الُقتبي
 ”�ما أن السمة ال ُ�محى أثرها. ،عار ال �فارقه

تشوفون  ،�ي �النار ،ألنه �النار ؛محیه ال �مكن محوه إذ الوسم ال �مكن ،ال �مكن أن تمحى
إبل  -علیه الصالة والسالم-وقد وسم النبي  ،من أجل أال تختلط �غیرهااإلبل �یف توسم 

وهذا استعمله �عضهم فیما إذا  ،لكن ماذا �صنعون إذا أرادوا تغطیة الوسم و�خفاءه ،الصدقة
ت �اللیل وصار فإذا ُأرسل ،ألن على أهل المواشي أن �حفظوها �اللیل ؛حصل حادث �سبب دابته

ي فیه الوسم ثم ما ذضهم �قطع الوسم �سلخون الموضع ال�ادر �ع ،أناس �سببها حادث ومات
 تعرف.

 طالب: ....................
یر إضاعة وفي هذا التغی ،ي �ا هللا �سكینذلكن هذي ال ،�سرعة ُترفعالمقصود.. ال اللوحة سهلة 

 نسأل هللا العافیة. ،فهو مثل تغییر منار األرض ،للحق
 قال جر�ر:“

 األخطل عیث جدعت أنفَ وعلى الب  يمیسَ لما وضعت على الفرزدق مِ 

فال نعلم أن هللا تعالى بلغ من ذ�ر  ،وهذا �له نزل في الولید بن المغیرة :قال ،أراد �ه الهجاء
 ،ا ال �فارقه في الدنیا واآلخرة �الوسم على الخرطومفألحق �ه عارً  ،عیوب أحد ما بلغه منه

 ”وقیل..

 .٤٦فصلت:  é ê ë ì í Z ]ذائه له �یو  -علیه الصالة والسالم-ه للنبي لشدة عدائ
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قاله ابن  ،هو ما ابتاله هللا �ه في الدنیا في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار :وقیل“
 واستشهد �قول األعشى: ،�حر

 �شعرك واعلب أنف من أنت واسم  فدعها وما �غنیك واعمد لغیرها

 ”المعنى.. :قال النضر بن شمیلو 
 ر زد في الوسم حتى �كون أبلغ.أثّ �عني 

وجمعه  ،الخمر :والخرطوم ،ه على شرب الخمرالمعنى سنحدّ  :وقال النضر بن شمیل“
 ”خراطیم.
وسُنِحّده معناه قر�ب  ،فرق بین َحّد وأحّد سنحده �عني نقیم علیه الحد على شرب الخمر ،سَنُحّده

 الخمر.ضطره إلى شرب نمن 
 وقال الشاعر: ،وجمعه خراطیم ،والخرطوم الخمر“

 وأنت �اللیل شراب الخراطیم  تظل یومك في لهٍو وفي طرِب 

 قال الراجز:
 اا قرقفً ا عقارً صهباء خرطومً   ...........................

 وقال آخر:
 امسكرً  ومن �شرب الخرطوم �صبح  أ�ا حاضن من یزن �عرف زناؤه

نه روي إا عند الناس حتى �ان الوسم في الوجه لذي المعصیة قد�مً  :قال ابن العر�ي :الثانیة
وهذا وضع  ،كما تقدم أن الیهود لما أهملوا رجم الزاني اعتاضوا منه �الضرب وتحمیم الوجه

ومن الوسم الصحیح في الوجه ما رأى العلماء من تسو�د وجه شاهد الزور عالمة على  ،�اطل
 ”ا لمن یتعاطاها لغیره.قبح المعصیة وتشدیدً 

یزول مع  ،لكن فرق بین الوسم الذي هو الكي �النار و�ین تسو�د الوجه الذي هو بلون فقط
د إذا رأى الوالي المصلحة في ذلك ما رأى العلماء من تسو�د وجه شاهد الزور هذا اجتها ،اإلزالة

 قد �سوغ له ذلك.ف
ا لمن یتعاطاها لغیره ممن یرجى تجنبه �ما یرجى من عقو�ة عالمة على قبح المعصیة وتشدیدً “

وأعظم اإلهانة  ،ا �المعصیةوقد صار مهینً  ،ا �قول الحقفقد �ان عز�زً  ،شاهد الزور وشهرته
 ”ا لحیاة األبد والتحر�م..و�ذلك �انت االستهانة �ه في طاعة هللا سببً  ،إهانة الوجه

 عندك؟ ماذاا.. سببً 
 طالب: ....................

 ما أدري �هللا.. 
 طالب: �مكن في الهامش �قول......
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وأعظم اإلهانة إهانة  ،ا �المعصیةوصار مهینً  ،ا �قول الحقوقد �ان عز�زً  :لحیاة األبد �قول
 .ا.و�ذلك �انت االستهانة �ه في طاعة هللا سببً  ،الوجه

 طالب: ....................
 !!ة هللااعط في ستهانا

 طالب: ....................
 ..او�ذلك �انت االستهانة �ه في طاعة هللا سببً  ،من الَحْیَرة �مكن والتحر�م له على النار

 االستهانة في طاعة هللا.
 ....................طالب: 

 و�ذلك �انت االستهانة �ه �عني إهانة الوجه في طاعة هللا.
 طالب: ....................

 .-جل وعال-ع هذا استهان بوجهه وعفره �التراب من أجل هللا ما ضیّ 
 طالب: ....................

 نعم لخیرة األبد.
فإن هللا  ،والتحر�م له على النار ،لخیرة األبدا و�ذلك �انت االستهانة �ه في طاعة هللا سببً “

 ”تعالى قد حّرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود حسب ما ثبت في الصحیح.
 حتىنؤجله؟ نؤجله  أمما أدري نبدأ �ه  ،الكالم على الجنة أو أصحاب الجنة متواصل وطو�ل

 .ا�صیر مترا�طً 
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...


