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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
لحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ا

 ،أجمعين، أما بعد
 وُننهيها إن شاء هللا تعالى.  ،ففي هذا اليوم نتكلم على بقية المقدمة مقدمة الناظم

 :-رحمه هللا–وقفنا على قوله 
 إلمام الموفَّق.يعني: على األصل الذي هو المقنع ل "وزدت عليه"

 وزدت عليــــــــــه مــــــــــا تيســــــــــر   مــــــــــه
 

ـــــــد    ـــــــ     ي ـــــــه دعـــــــ  مـــــــا ل  وقيـــــــدت  ي
 يعني من فوائد وشوارد موجودة في متفرقات الكتب. 

لها" الُمحرر فيي فقيه ااميام أحميد للمجيد مجيد اليدين ةين تيميية الحرانيي  "وس  ت زيادات المحرر ج 
تيييابظ عٌيييمظ نفييي  وعليييه حيييوا   كجييد شيييس ااسييالم، وهييو مييين أئميية المييذهب، والُمحييرر كتابييه 

 لم ُتطبع، فهو حريٌّ بالعناية واالهتمام من طالب العلم. مطبوعةظ معه، وعليه حوا   
لهــا" ـ ت زيــادات المحــرر ج  ُجلهيا ةييدل الداييادات ةيدل بعيي  مين كييل، فانييه ليم يسييق الداييادات  "وس 

 كلها، ةل ساق ُجلها.
د  " في حكم  أو في مسألة  أو  "من كل قيٍد"ا الكتاب وما قد حوى هذ "وما قد حوى من كل قيٍد م جوَّ

د  "هذه القيود حرص عليها الناظم  ،في ضابط    ثم يقول: "وما قد حوى من كل قيٍد م جوَّ
  مـا  ــور مرقــج المجـد  ــم العلــ  مرت ــج

 
 وغايتــــــه ال ىــــــوى علـــــــج رغــــــ  ح ســـــــد   

: إن المييذهب عنييد المييذهبح حتيى قيييل أئمييةوهيو ميين  ،ةيين تيميية جييد شيييس ااسييالمايميد  المجييد  
يق والمجييد، المييذهب عنيد المتوسييطين مين الحناةليية ميا يتفييق عليييه  المتوسيطين مييا يتفيق عليييه الموفَّ

 -ةين تيمييةامجد اليدين -الموفَّق صاحب )المقنع( السيما في الكافي، فاذا اتفق الموفَّق مع المجد 
 هذا هو المذهب عند المتوسطين. ف

 ج مـا  ــور مرقــج المجـد  ــم العلــ  مرت ــ
 

 وغايتــــــه ال ىــــــوى علــــــج رغــــــ  ح ســـــــد   
ــــ    ــــ ه  ال  ومــــا قــــد حــــواه مــــ ه  الم 

 
 أبـــــــو الفــــــــرا الجــــــــوز  أمــــــــ ه  اقتــــــــد   

الُمييذهب ألةييي الفييرا عبييد الييرحمن ةيين علييي ةيين الجييواي الحنبلييي الييواعر الم ييهور الفقيييه الكبييير  
ر المتوفى سنة سبع  وتسعين وخمسمائة له كتاب )الُمذهب( والتب  ةيي)الم ذهب األحمد( فيي المفس ِّ

 مذهب اامام أحمد لحفيده ولي  له.
زٍ   بــــــىج  هــــــدىم  ــــــم كــــــل  ــــــٍن م ــــــر  

 
ــــــار  ــــــم ترتيــــــ   ا كــــــل مــــــورد     ل ــــــد  

 يعني في كل الكتب فاقها في الترتيب يعني: اةن الجواي. 
 ومــــا قــــد حــــوى امقىــــا  للعــــال   الــــ  

 
ـــــــــــد    ـــــــــــر م ل ـــــــــــ  غي  د  ضـــــــــــته التح ي
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 3 نعالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ه اةن نصر من أتباع اامام أحمد.ااقناع في مذهب اامام أحمد، وصاحب
" "  وهذا ال ينطبق على صاحبنا. ،يقسمونه إلى: اجتهاد مطلق هنا االجتهادغير م لد 

 في المذهب قد يكون غير مقل ِّد في المذهب. واجتهاد
عين  متأخرالحجاوي  ،ظانٌّ أنه الحجاوي، ال صاحب ااقناع علم بن ع د هللا  اك ابن  ىره ""

 الناظم.
ع ـــــد هللا  اك ابـــــن  ىـــــره  علــــم بـــــن  

 
 أبــــو الحســــن المكــــهور  ــــم كــــل مكــــهد   

 طال : .......... 
 اةن نصر نعم.

في ااقناع من معتمدات المذهب عند المتأخران مع المنتهى لي  هو هذا  "وما قد حوى امقىا "
التيي  الكتاب، قد يٌن ظانٌّ التفاقه في االسم أنه هو، كما قيل فيي منٌومية الحجياوي فيي الكبيائر

لت في ثنايا منٌومة اآلداب الةن عبد القوي وم ت، وفيها ُنقول كثييرة عين المتيأخران، ولكين  ُأدخِّ
 هي للحجاوي. ،هي ليست الةن عبد القوي 

ــــ    وشــــيمما مــــن المســــتوع  الجــــام  ال
 

ـــــــد المســـــــدد     أدـــــــان عـــــــن الفضـــــــل الفري
هيذا الكتياب  "الفريد المسـدد  أدان عن الفضل  "الجام  ال   ... السياُمري  "وشيمما من المستوع " 

 الذي أبان عن فضل صاحبه.
 الكافي للمصن ِّف الةن قدامة. "وشيمما من الكا م الكفيل ب غيةٍ "

ــــــةٍ  ــــــل ب غي ــــــا م الكفي  وشــــــيمما مــــــن الك
 

ـــــم المحـــــي  دم ىـــــد    ـــــن المغى  وشـــــيمما م
يية المقل ِّيد فيي المغني، يعني الكافي يكتفي به من ُيراد التوسع في المذهب ورواياته، فهو كفيلظ ةبغ 

 المذهب. 
" محيييط بياألقوال والمسيائل واألدلية فيمييا يقصيده طاليب العلييم "وشـيمما مـن المغىــم المحـي  دم ىـد  

 موجود في المغني.
 وضــــــمَّىته مــــــن غا ــــــة المجــــــد    ــــــ ةم 
 

 و لـــــــح  ـــــــم شـــــــر  الهدا ـــــــة  اقىـــــــد   
و لـح ة ألةيي الخطياب "الغاية في شر  الهداية ألةي الخطاب، الغاية للمجد اةن تيمية شير  للهدايي 

 "   وإال الكتاب فيه طول. ضمَّنه ُنبذة م شر  الهدا ة  اقىد 
ـــــن غا ـــــة المجـــــد    ـــــ ةم   وضـــــمَّىته م
 

ـــــــــة  اقىـــــــــد    ـــــــــم شـــــــــر  الهدا   و لـــــــــح  
ـــــــه  ـــــــاٍ  جميع ـــــــمتج   ـــــــ  د ـــــــد يت  وق

 
 ............................................ 

 إذا تأتى وتيسر.ه فأنٌمه وأدخلنٌم جميع الباب 
ــــــــ ــــــــد يت ــــــــهوق ــــــــاٍ  جميع  متج   ــــــــ  د

 
ــــــــــــــد    ــــــــــــــٍ  م  ي ــــــــــــــم دحك  وربتمــــــــــــــا دت
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 ااادًة على ما ذكره من ُذكِّر آتي بأحكام  اائدة من غيرها من الكتب.  
 ثنتان: روايتان عن اامام أحمد أو قوالن يؤثران عنه. "وثىتان أو قوالن عن أحمٍد ترى "
صححوا، في المذهب:  "لترددما داىهع مكىأووجهان "كذا أو كذا  "عىهما دالتردد مكىأووجهان "

 القول، والرواية، والوجه، والتخراج.
 القول معروف، والرواية كذلك.

 والوجه هو: استنباط الُحكم من مفهوم كالم اامام.
 والتخراج: نقل حكم مسألة  إلى ما ُي بهها والتسواة ةينهما فيه.

 طال : ...........
ي األصيل ممنوعية مين الصيرف فرف، وإال فإلى الصهي األصل مصروف لكن يحتاا في النٌم 

 .عن أحمٍد ترى""
ا وأوالها روا ةم""  .وأقوى اجعلن وجهم

 طال : ...........
بيه  كيل أفعيل مياذا هذا في المخطوط، أنا عندي "أولى" في المطبيوع، لكين المخطيوط "أوالهيا"  ،ال

  المخطوطات "أوالها" أيهما أصح 
ـــــا أوالهـــــا رو  ـــــوى اجعلـــــن وجهم ا ـــــةم وأق  

 
 كــــ ا ال ىــــد  ــــم المىىــــور ثــــ  المســــدد 

 معنى هذا الكالم   ما 
 طال : ...........

أولييى  ،نعييم إذا قييال فييي األقييوى أو األقييوى فييالمراد ميين الوجييوه، وإذا قييال: أولييى فهييي ميين الروايييات
 الروايات.

.......................................... 
 

 كـــ ا ال ىـــد  ـــم المىىـــور ثـــ  المســـدد 
اختــــر  ا أو ا ىـــره واعضــــدن ا قـــولم كـــ   

 
ــــــد    ــــــج وأوك ــــــل أول ر مد ــــــر وأشــــــه   وَأظَه

 ."أوالها روا ةم "يعني أظهر وأشهر مثل أولى  
 طال : ...........

 هي مثل أولى وأوكد.
ــــــــو   دموكــــــــدٍ  ــــــــه ق  وقــــــــوالن  يمــــــــا  ي

 
ــــــــمجود     ووجهــــــــان  يمــــــــا  يــــــــه قــــــــو   د

ود فيميا فييه وجهيان، هنيا ميا فييه قيوالن ن، وأجإذا قال: هذا األوكد وهذا األجود بأوكد فيما فيه قوال 
 كان فيه وجهان ُيعب ِّر بأجود. في ال طر األول، وما

 طال : ...........
 في الروايات واألقوال، في القولين والروايتين.
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ـــــا ـــــل وجـــــه    ا مـــــا حكيته  ومعطـــــوو ب
 

ــــــــــــو   أوان التعــــــــــــدد     ومعطــــــــــــوو أو ق
 يعني: معطوف ةل وجه. 

 طال : ...........
 ".و قو   أوان التعدد  طوو أمع"و 
ا"."  واألردى اجعلن وجهم

 طال : ...........
 .اوال أدري هذا ال ترد عليه أمامي هذا، وهذا أصح من المخطوط، نحن ما نقاةل ُنسخً  :أنا عندي

 طال : ...........
ا""  .واألردى اجعلن وجهم

ا واألوهج روا ةم  توفي قبل ثالثين سنة اتصلت شيوخنا واحد من  ،" هللا يرحمه"واألردى اجعلن وجهم
أل فيه بالفقيه، وابيدو أنيه ضيمَّن الينٌم كليه فيي كتابيه، اتصيلت  ا، له عناية بالنٌم ُيضيم نه كتاًبيعليه

عليييه أحسييب عنييده غييير مطبوعيية المكتييب ااسييالمي أسييتفيد منهييا، قييال: المطبوعيية مييا فيهييا أي 
 . اخطأ، قلت: جداك هللا خيرً 
ا و  " يعتذر عن كل هذا التسهيل واايطاء واألميور التيي يحتياا روا ةم األوهج "واألردى اجعلن وجهم
 إليها مع ضرورة ال عر. 

ــــةم  ــــا واألوهــــج روا  ــــن وجهم  واألردى اجعل
 

ـــــه  اعـــــدد    ـــــم  ي ـــــا كف ـــــمولج ال   و حـــــو د
ين تكليم أمور نحتاا إلى إمرارها كما جاءتح ألنك ما تجدم بيأن الكيالم صيحيحح ألن هيذا الحي هفي 

 ن كذلك.النسختالثالث، في القرن ا
 طال : ...........

 هذا بالرابع ع ر. ،ال
 طالب: ...........

 " حرفي.و حو دمولج ال ا كفم
 طال : ...........

 مثله.
 طال : ...........

 ". يه  اعدد  "
ـــــــرة  ـــــــا لكد حـــــــت  م ـــــــا رجَّ ـــــــرجيَّ م  وت
 

أو تىــــــــريَّ ح ــــــــٍر دم ىــــــــد   الم ـــــــوين   
 فأنا أختاره لهذا. ،ها اخترتأو ُيصر ِّ  إمام من أئمة المذهب بم 

 وتضــــــعي  قــــــوٍ  حــــــين دتــــــم دمدعــــــد  
 

ـــــــم دم عـــــــد    ـــــــه دت  وتضـــــــعي  وجـــــــٍه  ي
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 وواٍه مـــــــ  المكـــــــهور ســـــــوو تراهمـــــــا
 

ــــــــم أوطــــــــٍد أو م طــــــــد    را   ــــــــط   ــــــــد س   وق
، نقول: هذا في الواهي، والمؤطد هو الم هور.   فالواهي أوطد إذا قال: بأوطدِّ

لتييه، والواطييد: الثاةييت، هييذا فيييي أي: أ اوطييدت ال يييء أطدتييه وطييدً يقييول فييي الصييحا :  ثبتييه وثقَّ
صحا  الجوهري الذي أحال عليه الناظم فيما سيأتي، وأيًضا في )غذاء األلباب( بأطول من هذا، 
وأنا قلت لكم: إن )غذاء األلباب في شر  منٌومة اآلداب( ينفعكم فيي شير  بعي  المسيتغلق مين 

تسييعة و لبيياب( فييي الجييدء األول مييائتين غييذاء األوهييذا فييي ) ،األةييياتح ألن المصييطلحات متقاربيية
 وستين.

ــــــــــر واجــــــــــ    ــــــــــا  األوام ــــــــــ  ألف  وغال
 

 وح ـــــــرما   فيــــــــد الىهـــــــم عىــــــــد التجــــــــرد   
وقيد ُيصيرف عين الوجيوب لقرانية، والنهيي األصيل فيييه  ،يعنيي كميا أن األمير األصيل فييه الوجيوب 

 صل.  على األ "وغال  ألفا  األوامر واج   "التحرام، وقد ُيصرف عنه لقرانة  يقول: 
 طال : ...........

 أوطد أفعال تفضيل، مؤطد اسم مفعول، المعنى كله مثبَّت، أثبت هذا، هذا ُمثبَّت وهذا أثبت.
يَن " ألفيا  النصيوص إذا أتيت بياألمر فاألصيل الوجيوب "وغال  ألفا  األوامـر واجـ    }َ ْلَيْحـَ ر  الَّـ  

     ْ يَ ه   هذا يدل على أن األوامر واجبة االمتثال.  [63]الىور: {ْتَىة    َخال ف وَن َعْن َأْمر ه  َأْن ت ى 
 طال : ...........

 المعنى هي األصل عند أهل العلم.
ــــــــــر واجــــــــــ    ــــــــــا  األوام ــــــــــ  ألف  وغال

 
 وح ـــــــرما   فيــــــــد الىهـــــــم عىــــــــد التجــــــــرد   

 االستحباب أو هذا النهي إلى الكراهة. لىإذا تجرد عن قرانة تصرف هذا األمر من الوجوب إ 
ــــــــــمتجمــــــــــا ومه ــــــــــراجٍَّ  ت ــــــــــدا  ب االبت  

 
  ــــــــن م دــــــــه عىــــــــد الحكا ــــــــة أبتـــــــــد  

" ـن م دـه إذا تأتى في النٌم وتيسر أنني أةدأ ةهيذا القيول اليراجح، فهيذا هيو األصيلح ألنيي أةتيدي  
ين  عىد الحكا ة أبتد " ثم بعد ذلك يعتذر ال يس وُاقدم عيذره أن الخطيأ والنسييان صيفة الب ير، وم 

 يعرى منهما  
في هذا النٌم، فيطلب منه أن يغفر هذه العيوب فيي مقاةيل بحيار الحسينات  ائ عيوبً فقد يجد القار 

 التي في هذه المنٌومة كغيرها من صنيع الب ر.
ــا دــه  اســتر ه" ــا تــرى عي م وال تن ييره فييي الخالئييق، وإن تيسيير إصييالحه  ،اسييتر هييذا العيييب " نم

يي  مييا وُاصييو ِّ والصييوابح لييأال ييأتي أحييدظ يقييرأ  فأصيلحه مييع ةيييان مييا تييراه خطييًأ أييت وُاخط ِّ ب مييا خطَّ
بت، هيذه الطراقية فيي تصيحيح الكتيب وال يجير  أحيدظ حتيى ييتمكن عليى التصيحيح، بخيالف  ،صيوَّ

المسح فانه ال يجوا المسح، إنما ُي ير إليى أن هيذه الكلمية أو هيذه الجملية خطيأ صيواةها كيذا، أو 
 يقول: لعل المراد كذاح ألن من أتى ةيييي)لعل( يبرأ من العهدة.
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الجنيية بغييير حسيياب  وال لمييا ذكيير السييبعين األلييف الييذين يييدخلون  -عليييه الصييالة والسييالم–والنبيي 
 –هم: لعلهم كذا، فخرا عليهم النبييعذاب الصحابة اجتهدوا، قال بعضهم: لعلهم كذا، وقال بعض

بحيرف  وال واحد أصاب منهم، لكن لم ُيعين ِّفهم وليم ُيثير ِّب علييهمح ألنهيم أتيوا -صلى هللا عليه وسلم
 الترجي، وحرف الترجي تبرأ به الذمة.

 طال : ...........
أنت ال ُتصحح أنت مراحح ألن التصحيح كم صححنا قبل ع رات السنين، ثم رجعنا  ،ضوانر  اأب

 والحمد هلل.   ،اإال نادرً  اما رأيت يعني تصحيحً  -وهذا قليل–إليه بعد، فوجدنا أن الذي صححناه 
ــــــــا دـــــــــه  اســـــــــتر   ه نمــــــــا تـــــــــرى عي م

 
ــــــــابن وت حمــــــــد  ــــــــح أو  مبــــــــلَّ ت د  دحلم

 كنت قد تأهلت لذلك. نأصلح إفتتردد فيه  إذا بان لك وجه الصواب الذي ال 
 وأغـــــ   عـــــن ام طـــــا   هـــــو ضـــــرورة  

 
 مراعــــــــــاة رمــــــــــ  االخــــــــــت و الم يــــــــــد   

في الصحا  اليذي أحيال علييه المؤليف كميا سييأتي يقيول: اايطياء فيي ال يعر مراعياة القافيية بيأي  
 مراعاة.نوع من ال

 طال : ...........
ي الغاليب فيي فيي الرجيد ال ُةيد مين التوافيق، أميا فيي غييره فهذا في الرجد ال ُةيد منيه، القافيية واليرو 

 أنهم يجعلون األةيات األولى متوافقة، ثم بعد ذلك يتركون هذا التوافق. 
 وأغـــــ   عـــــن ام طـــــا   هـــــو ضـــــرورة  

 
 مراعــــــــــاة رمــــــــــ  االخــــــــــت و الم يــــــــــد   

ــــــــــه وال ت ىكــــــــــرن   ــــــــــا رأيت ــــــــــا غري م  لف م
 

 بى مـــــــم وال اســـــــتعما  مـــــــا لـــــــ  َتعـــــــود   
ي تقيرأه فيي قيه ميثاًل تجيد عباراتهيا مألوفية اليذيعنيي متيون الف اب في الفنون إذا كانيت نثيرً يعني الكت 

هذا تقرأه في هذا، لكن هيذا ةتوسيع، عبياراتهم مألوفية ال ضيرورة تضيطرهم إليى أن يتركيوا الميألوف 
ر قييد يضييطر اانسييان إلييى تييرك لفٌيية مألوفيية ومتداوليية ةييين أهييل العلييم إلييى الغراييب، ةينمييا ال ييع

 هب إلى كلمة  غرابة  وح ية  من أجل ضرورة ال عر.واذ
ــــــــــه  ــــــــــا رأيت ــــــــــا غري م  وال ت ىكــــــــــرن لف م

 
 بى مـــــــم وال اســـــــتعما  مـــــــا لـــــــ  َتعـــــــود   

 القلم وترى مؤطد وتعدلها.ب تأتيفي أشياء: أوطد، ومؤطدح ولذلك أنا أخ ى أنك  
ــــــــــه وال ت   ــــــــــا رأيت ــــــــــا غري م  ىكــــــــــرن لف م

 
 بى مـــــــم وال اســـــــتعما  مـــــــا لـــــــ  َتعـــــــود   

 تركه.اما تعودت عليه من هذه األلفا  وفيها كثير شيء  يالذ 
 عندكم  وضعوا ضمة. ماذا معنى تقُل !  ما "وال ت ل" "هم ما أو ضرورة شاعرٍ  وال ت ل  "
 ".   هم ما أو ضرورة شاعرٍ  وال ت ل  "

 طال : ...........
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 عرف أنه مضبوط أول ما أنا قرأتها هكذا، لكن نرى الوجه.أنا أ 
 ......طال : .....

يعنيي ال تقييل وال تقييُل، يعنييي أنييت تقييول: هييذه هميدة فييي غييير موضييعها لضييرورة ال ييعر، لكيين مييا 
 من البغ  من القلي وهو البغ  والكره لل يء."ال ت ل  هم ما" أظن، يعني: 

 ...لقلةهذاح يعني ال تكره  أو ضرورة شاعٍر""
 وال ت ــــــــل همــــــــ ما أو ضــــــــرورة شــــــــاعرٍ 
 

ــــــــور   ــــــــى   عــــــــ ر  لم ــــــــنن اتســــــــا  ال د     
 طال : ........... 

 نعم.
 طال : ...........

 أين 
 طال : ...........

" اتسياع الينٌم كيون المنٌومية بأربعية ع ير أو خمسية ع ير أليف  " نن اتسا  الـى   عـ ر  لمـورد 
 ةيت ال ُةد أن يقع فيه شيء.

 ...طال : ........
 المخطوطات ما فيها شيء.

 طال : ...........
 ي قال لك أو أنت حات الكسرتين، م ن الذن فيه ممسو أو صحح أل

 طال : ...........
 ما شاء هللا صحيح.

 يعني ال ُتنكر هذا، صحيح ترى جرة وعليها جرتين بالمخطوط. "أو ضرورة شاعرٍ   ل هم ٍ  وال "
 طال : ...........

 المخطوط.
 ...........طال : 

 األلف واحدة.   ه،ما في ثانية لهمدة، وهنا اهمًدا وألفً  وضعلو  " ل هم ٍ  وال "
 وال   ــــــــل همــــــــٍ  أو ضــــــــرورة شــــــــاعرٍ 
 

ــــــــورد    ــــــــى   عــــــــ ر  لم ــــــــنن اتســــــــا  ال   
 ما شاء هللا نحتاا هذا التصحيح في كل المنٌومة. 

 وقىــد اجتىـــا  الحكـــو والجمـــ  موجـــ   
 

ــــــــــد     ل لـــــــــة تحســـــــــين ال ـــــــــري  المىضَّ
م الفقهييياء، والقيييارئ للييينٌم ي يسيييمونه نٌيييم العليييوم والسييييما اليييذاآلن ال يييعراء وغييييرهم إذا قيييرأوا نٌييي 

 ُيحاسب الفقهاء والعلماء على ما اعتاده عن األدباء وال عراء من المحسنات.
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بسييارتك ةبير وبيين أن تيدور  الفقهاء ال يتيسر لهم ذلك مثل ما يتيسر لألدباء، فيرق ةيين أن تيدور
 فرق  هما في، بحوار  

ا علماء مثل هذا الذي نٌم هيذه المنٌومية فيي ةينما ال ،األدباء وال عراء عندهم المساحة واسعة جدًّ
ُيطيليييوا عليييى  ليييأال ...وقِّليييةمجليييدين عنيييده المسييياحة ضييييقة، والفقهييياء عموًميييا يرايييدون االختصيييار 

ل المحسيينات الطييالب، فيحتيياجون إلييى حبييك وسييبك اليينٌم بطراقيية  قييد ال ُتسيياعدهم علييى اسييتعما
 .البديعية وغيرها، وقد يرتكبون أشياء ممنوعة في السعة

 :-رحمه هللا–ثم قال  
ي ميا تفهميه مين أول وهلية ارجيع إلييه يعنيي: البييت اليذوعاود علج ما اعتاص  م الى    همه" "

 ثانية وثالثة إلى أن تفهمه.
 استغلق تردد عليه ألن تفهم. وعاود علج ما اعتاص  م الى    همه""

................................. 
 

د     أبــــــــــوالم  كر اهــــــــــا ت ىــــــــــ  وت ســــــــــدَّ
حاحه   غراب اللغة من الصحا . ،" خذ علم الغراب"وخ   عل  ما استغربته من ب 

يعني: من الغراب الذي في هذا الكتاب مما يتعلق باللغة من ُكتب اللغة،  "وخ   عل  ما استغربته"
هياء لهيم ُكتيب فيي لغيتهم عليى اخيتالف ميذاهبهم، وبياألخ  المقنيع وما يتعلق بغيرها فيي لغية الفق

نييه فييي ُكتييب ال ييافعية أُل ِّيييف إفييي غرابييه كتيياب اسييمه )الُمطلِّييع علييى أةيييواب المقنييع( وقلنييا: أُل ِّييف 
 كلهم لهم ُكتب في غراب فقههم.  ،والمالكية ،والحنفية )الُمغرِّب( ،)المصبا  المنير(

حاح ياد، هيل " تياا اللغية وصيحا  العربيية للجيوهري نصير ةيه"وخ   عل  ما استغربته من ب  ن حمَّ
 اخترع... يهو قبل الذ

 طال : ...........
 ي اخترع الطيران.ال الذ

 طال : ع اس بن  ر اس.
 عباس ةن فرناس.

 وهو يخترع الطيران  فعلماذا و بالطيران   فعلماذا و 
 طال : جىاحين.

لجيوهري نفي  ال ييء صيعد عليى السيطح ووضيع ليه ا ،وطار، وفاته كم  المتوفى في القرن الرابيع
 مخترع جناحين وطا  ومات، هل هذا 

 طال : لكىه وض   كرة الطيران.
 أقدم  طلعوه من الجواالت، الجوهري ثالثمائة وسبعين تقراًبا. الكن أيهم

 طال : ...........
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  لكن هذا قبله.
ع وُمخترع، وعند آ   اصحيحً ألي  خران مجنون، انٌر اختالف األنٌار هذا عند قوم  ُمبدِّ

ــحاحه ــا اســتغربته مــن ب  ــ  م ــ  عل وعليييه  ،ميين أجييود ُكتييب العربييية وميين أقييدمها " الصييحا "وخ 
يييدت محاكميييات ةينهميييا ،مالحٌيييات يسييييرة اسيييتدركها صييياحب القييياموس ب صييياحب  ،ووجِّ وصيييو ِّ

 اسيمه )الوشيا  -واحد مين جمياعتكم مين السياحل الغربيي–الصحا  في كثير  منها، وهناك كتاب 
وُطبِّيع عليى الطبعية  فيما اسُتدرك على الجوهري فيي كتياب الصيحا ( مجليد لطييف فييه األخطياء،

الثانية على هامش الطبعة الثانية، وهو مهم لقارئ الصحا  ُطبِّع على الطبعة الثانية مين طبعيات 
 ةوالق سنة ألف ومائتين وثمانين ُطبِّع على هام ها.

هيذه أعيداد ميا تتبعناهيا -القياموس سيتون ألًفيا، واللسيان الصحا  يقولون: فييه أربعيون أليف ميادة، و 
ثمييانون ألًفييا اللسييان، والتيياا تيياا العييروس فييي شيير  القيياموس مائيية وع ييرون ألًفييا،  -ن قييل ،بأنفسيينا

وهناك ُكتب في غاية األهمية في اللغة )تهذيب اللغية( لألاهيري، و)الُمجميل( الةين فيارس، وأيًضيا 
يم( الةين  وهو ،الةن فارس )مقايي  اللغة( من أهم كتب اللغة في معرفة أصيول الكلميات، و)الُمحك 

 وكتابه اآلخر الُمخص ِّ  له، وهذه ُكتب معروفة عند طالب العلم واتداولونها.سيده، 
 يعني )الُمجمل( الةن فارس. "وم جمله "

 بكاملها. واحفر دواوان ،نه يحفر ديوان المتنبيإ" الةن سيده أثنوا عليه، يقولون: "والم حك  الى  
وسيوَّ  اقتيران المضياف بييأل  ،يم الصييالةه، والمقي" اليينٌم إعراةهيا مضياف إليي"والم حكـ  الـى   ت رشـد  

ال يجيوا أن يقتيرن المضياف فيوجودها في المضاف إليه وااضافة لفٌية، أميا المحضية المعنواية 
 بأل.

 طال : ...........
  ماذا

 طال : ...........
 من هو 

 طال : ...........
 التحديد كم ةينهما ب

 طال : ...........
 ن قبل ...مائة وستة وتسعو 

 ل : ...........طا
 عا  بمائتين.ما صير قبله حتى هو ي

 طال : ...........
 قبل الجوهري. ،ال ال
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 11 نعالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ـــــا  البـــــن طـــــريفه  ـــــن جـــــام  األ ع  وم
 

 وأشـــــــــ اهه  مـــــــــن كـــــــــل ح ـــــــــٍر م لـــــــــد   
 
 

يياع فييي ثييالا مجلييدات، واةيين طرايي ، واةيين الكتييب التييي أُل ِّفييت فييي األفعييال كثيييرة منهييا اةيين  القطَّ
 وهو من أنفسها. ،ذاالقوطية في مجلد  ُكبر ه

 يقول:
لها" يعنيي بعي  ميا فيهيا مين المالحٌيات هبهيا احسيان الغاليب  "وه  دع  ما  يها محسان ج 

ا مثل ما نقول  المسيأين منَّا للمحسنين، ما تسمعونها في القنوت  هذا يقول:  ب: هالكثير جدًّ
لهــــا  وهــــ  دعــــ  مــــا  يهــــا محســــان ج 
 

ــــــــــــــــــ  عوراتهــــــــــــــــــا وتف ــــــــــــــــــد     وال تت 
 نك تدو ِّرح لتصحح، ال لت مت وتن ر.مانع أ هما في 

يباق، لكنيه  االفرس قد يكون معروفً  " ك  من جواٍد قد ك ا وهو ساب   " كل سينة يأخيذ األول فيي الس ِّ
 هذه المرة ُسبِّق.

ــــا وهــــو ســــاب    ــــن جــــواٍد قــــد ك    كــــ  م
 

ــــــ  يــــــو  رو    ــــــن مهىــــــد  وك ــــــد   ــــــا م  ق
 والجواد يكبو. ،السيف ينبو 

ا لجهله"وك  من عائٍ  قوالم   " يعني اآلفة منه ال من القول، وآفته من الفهم السقيم.بحيحم
ا لجهلــــــه ــــــوالم بــــــحيحم ــــــ  عائــــــٍ  ق  وك

 
 و و العلـــــــ  ي غـــــــم عـــــــ ر واٍه وم فســــــــد   

ينه، واثق عين نفسيه مين كيل تعذَّر حتى ألقل الناس ذو العلم الواثق من علمه، ومن نفسه، ومن د 
 يتعذَّر للناس. تجدهوجه 

 .طال : ..........
د بمعنى اافساد،   يتعذَّر. واضطرب ايصحح ُكتبً  ءيجي منما هو ُمفسِّ

 طال : ...........
 وصينيعه واه   اكبييرً  يعني: حتى العذر للمخط  خطًأ "ي غم ع ر واهٍ "صاحب، صاحب العلم  " و"

 ن أغالطه.  وُاحذ ر منه وُابي  ما ُي غل نفسه في المجال
 طال : ...........
ذا الذي يتتبع األخطياء وان يرها فيي المجيال  ُيبتليى، شيخ  كيان قبيل أربعيين يقبل العذر مثل ه

يق مين جهية شيخ  ،سنة ُيدر ِّس واأتي معه بكتاب   ا، وايأتي بيه  ،وهو ُمحقَّ وفييه أخطياء كثييرة جيدًّ
ثانية، وهذا خطيأ وميا أدري أييش، وكيل صيفحة... واطليع  ُيحققه أن الطالب عليهح ألنه ناو   يطلع

 عوقِّب عقوبة.   ،ر من هذه الطبعةطبعته أسوء بكثي
  ســــ حان مـــــن لـــــ   خــــل مـــــن وبـــــمةٍ 

 
 ومـــــن معــــــاٍ  ســـــواه جــــــلَّ مـــــن متفــــــرد   

 وهي في مائة وسبعة ع رة ةيًتا. ،ةهذا نكون أنهينا الكالم على المقدمة 
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 (4) شررررررررر  نقدنررررررررة الررررررررن م  ( 7)ملقنرررررررر  و  مرررررررر   اشررررررررر  
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 طال : ...........
 كان أمامه شيء 

 طال : ...........
بكتياب الطهيارة مين األصيل والفيرع، ولييتكن  ًءا، ون يرع فيي المقاصيد ةيدأنهينيا الكيالم عليى المقدمية

 البداية في األصل، فاذا أتممنا شر  الباب من المقنع ُعدنا إلى النٌم، ومررنا على النٌم بسرعة.
 طال : ...........

 
   
        

     
       
 
 
  
 
    
 

  
  


