
 

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

ا يَِّئ نح َس ا َوِم َن ِس ُف ن ح ِر َأ ُروح نح ُش ُذ ابهلل ِم وح ُع ُرُه ، َونَ  غحِف تَ  سح ُه َوَن ُن ي ح ِع َت سح ُه َوَن ُد َم هلل ََنح َد  نَّ اْلحَمح ِت ِإ
ُد  َه شح ُه ، وَأ َي َل اِد ََل َه لح َف ِل ضح نح ُي ُه َوَم لَّ َل ِض ََل ُم ِه هللا َف ِد هح نح يَ  ا ، َم َن اِل َم عح نح ََل إله إَل َأ َأ

َلُم  َق الكَلِم َك َد صح ُه ، أََل وإنَّ َأ ُل وح ُه َوَرُس ُد بح ا َع ًد نَّ ُُمَمَّ ُد َأ َه شح ُه ، َوَأ ِريحَك َل ُه ََل َش َد هللا َوحح
لَّ بِ  ٌة ، وَُك َع دح ٍة ِب َث لَّ ُُمحَد َا ، وَُك ُُت ََث ِر ُُمحَد وح ُُم رَّ اْلح ٍد ، َوَش ى ُُمَمَّ َد ى ُه َُد َ اْلح ْيح ٍة هللا َوَخ َع دح

ٍة ِِف النَّار َل ََل لَّ َض ٌة ، وَُك َل ََل  .  َض

 أما بعد :
عَلمات ،  وللخفض ثَلثُ  – رمحه هللا تعاىل –قول املصنف عند  اآلجروميةفقد توقفنا ِف 

 .إلعراب " " معرفة عَلمات امعنا أنه ذكر ابب  ومرِّ 

الرفع والنصب واخلفض واجلزم ، ومر  أربع أقسام :قال لنا ابن آجروم أن اإلعراب له 
 : عَلمات كلٍِّ معنا 

 .والنون الواو واْللف  الضمة وهي اْلصلية وتنوب عنها عَلمات الرفعفمرت معنا 

والكسرة والياء ،  حة وهي اْلصلية وتنوب عنها اْللفالفت ؛ عَلمات النصبومر معنا 
 .وحذف النون 

 .وعَلمات اجلزم ،  عَلمات اخلفضأنخذ  - إن شاء هللا تعاىل -واليوم 

ثَلث عَلمات : وهي الكسرة والياء  " وللخفضِ  : –رمحه هللا تعاىل  – ابن آجرومقال 
 " والفتحة 

 كسرة هي العَلمة اْلصلية للخفض ال

 .ا ل الشيء اْلسفل ويقال له اجلر أيضً فُ لسُ هو ا :اخلفض 



 

فعَلمة اخلفض أو اجلر اْلصلية الكسرة ، عبارة الكوفيني واجلر عبارة البصريني :  اخلفض
 لغةِ للخفض ِف ثَلثة مواضع من  تكون عَلمةً  ، فالكسرةُ  ها الياء والفتحةُ وتنوب عن

 . سم املفرد ومجع التكسْي ومجع املؤنث الساملاَل: وهي العرب 

سم املفرد ، لكن هنا َلبد أن نقول : اَلسم املفرد اَل ،  للخفض لكسرة عَلمةً تكون ا
ه سيأتينا أن اَلسم املفرد من جهة التنوين ْلنِّ  ؛ -اَلسم املفرد املنصرف  –نصرف امل

 .  ، واسم غْي منصرفٍ  منصرفٌ  والكسر على نوعني : اسمٌ 

  منصرف ؟ ما معىن اسمٌ 

ا ، جاء زيٌد  ، زيدٌ :  الكسرة ، مثل مثًَل يعين يقبل التنوين ويقبل  ومررت  ، ورأيت زيًد
 طيب .  بزيدٍ 

  ما معىن غْي منصرف ؟ 

، ومررت بعمَر  ،ورأيت عمَر  ،يقبل الكسرة ، فتقول : جاء عمُر أي َل يقبل التنوين وَل 
 . - ن شاء هللاإ –كما سيأتينا 

  : ثَلثة مواضعالكسرة تكون عَلمة للجر أو اخلفض ِف نقول : ا هنا فإذً 

  اَلسم املفرد املنصرفاْلول : 

  بِ مررت ابلطالتقول : 

 .  فاعلال اتء تاءفعل ماض وال : مرِّ 

 .  حرف جر والباء :

 .  منصرف مفردٌ  ْلنه اسمٌ  ؛وعَلمة جره الكسرة  "الباء "   جمرور باسم  الطالب :و 

ا ، أي يقبل التنوين ا مجع التكسْي َل بد أن يكون منصرفً ؛  طيب ؛ ومجع التكسْي أيًض
  . طَلبِ لمررت اب، طَلاًب  :ويقبل الكسرة 



 

 هل هنا مجع التكسْي غْي منصرف ؟ 

ن إ –وَنومها كما سيأيت  متاثيل، و مساجد نعم ؛ هناك مجع تكسْي غْي منصرف ، مثل : 
  . ِف موضعه –شاء هللا 

  : ا ومجع التكسْي املنصرف أي الذي يقبل التنوين والكسرة ، مثاله تقولفإذً 

  : لككذ  ، ابلطَلبِ  مررتُ 

 .  فاعلال اتء فعل ماض والتاء مر :

 .  حرف جر :والباء 

  . اسم جمرور ابلباء وعَلمة جره الكسرة ْلنه مجع تكسْي منصرف والطَلب :

حقات به ، وهنا وهو ما مجع أبلف واتء واملل : مع املؤنِث الساملاجلو  السامل ومجع املؤنثِ  
  : غْي منصرف ؛ فنقول أواملؤنث السامل َل نقول منصرف  ِف مجع

 .  على الطالباتِ  مت هندٌ وسلِّ ،  مررت ابلطالباتِ 

 .  اتء التأنيثم فعل ماض ، والتاء سلِّ  : متح سلِّ 

 .  فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ْلنه اسم مفرد : وهندٌ 

 .  حرف جر على :و 

 .ْلنه مجع مؤنث سامل  وعَلمة جره الكسرة " على"   : اسم جمرور ب لطالباتِ وا 

ني ع التكسْي املنصرفَ ن ِف اَلسم املفرد ومجوتكو  ،ا هذه العَلمة اْلصلية الكسرة إذً 
 مجع املؤنث السامل .وتكون ِف 

وتكون ، هي الياء  : -هي عَلمة تنوب عن الكسرة و  -العَلمة الثانية للخفض أو للجر 
 الياء عَلمة للخفض أو اجلر ِف ثَلثة مواضع من لغة العرب : 



 

هنا جتر ابلياء نيابة عن فإ ؛ فوكَ ،  ذو مالٍ  ، محوكَ ،  أخوكَ ،  أبوكَ  ِف اْلمساء اخلمسة :
 . يكَ مررت أببِ فتقول  ،الكسرة 

 والتاء اتء الفاعل  فعل ماض : مرِّ 

 مبين على السكون َلتصاله بتاء الفاعل  فعل ماض مر :

 ُمل رفع فاعل  ضمْي متصل مبين ِف والتاء :

 حرف جر على :

  يكمررت أببِ ؛ أو  يكأبِ و 

 حرف جر  الباء :

وعَلمة جره الياء نيابة عن الكسرة ْلنه من اْلمساء اخلمسة  " الباء"   اسم جمرور ب أيب :و 
 ضمْي متصل ِف ُمل جر ابإلضافة :  أبيكِف  الكافو ، وهو مضاف 

 ني ابلطالبَ  مررتُ ا ِف املثىن ؛ فنقول وتكون الياء عَلمة للخفض أيضً 

 -كما مر معنا   -فعل ماضي والتاء اتء الفاعل  : رَّ مَ 

 حرف جر  والباء :

 اء ْلنه مثىن يوعَلمة جره ال "الباء "   اسم جمرور ب ني :والطالبَ 

 .عن الكسرة  انئبةً  والياء عَلمةً 

  سلمت على املسلمني: فتقول : السامل يكون اخلفض ابلياء  ذكرمجع املوِف 

 : فعل ماضي والتاء اتء الفاعل سلم : سلمت 

 : حرف جر  علىو 

 : اسم جمرور وعَلمة جره الياء ْلنه مجع مذكر سامل واملسلمني 



 

 للخفض ِف اَلسم الذي َل ينصرف  الفتحة وتكون عَلمةً  العَلمة الثالثة :

فَر وأحسَن وأفضَل وَنو ذلك ، وأمحَر كإبراهيَم وعمَر وأمحَد وزحَل وزُ ،  ا إذا كان مفردً 
إن شاء  -وَنو ذلك من اْلمساء املمنوعة من الصرف ، كما سيأتينا ومصابيح  ومساجد
ا مجع ا يشمل أيضً إذً ، فابْلمساء املمنوعة من الصرف  متعلقٌ  خمتصرٌ  درسٌ  - هللا تعاىل

 . - اكما مر معنا سابقً   -مجع التكسْي  االتكسْي ، يشمل أيضً 

 خلطاب بن ا عن عمرَ سم الذي َل ينصرف يكسر ابلفتحة ، نقول : فاَل

 : حرف جر عن

مة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ْلنه ممنوع من الصرف وعَل " عن "اسم جمرور ب      : عمرَ 
وصف ف   البدل عن اجملرور هذه تكون بدل أو  ابن ، ابن هذاولذلك نقول عن عمر بن ، 

 ْلن : بنَ  ما نقول أو َل تقول عن عمر ، عن عمر بنِ ، جمرور 

 جمرور ابلفتحة نيابة عن الكسرة  عمر : 

 سم مفرد افإنه جير ابلكسرة ْلنه  ابن :ما أ

ابب  - رمحه هللا تعاىل–من عَلمات اخلفض ، وسيأيت من املصنف  نتهينااوهبذا نكون قد  
 مفيد ِف تلخيص هذه اْلبواب ، يعين :

  مباذا ؟سم املفرد يرفع اَل

  وجير مباذا ؟ وينصب مباذا ؟
سيلخصه املصنف ِف الباب ، مجع املؤنث السامل ، وهكذا  املثىن ، مجع املذكر السامل ،

 ِف موضعه . - شاء هللاإن  –الذي يليه ولذلك سيأيت 

  ، وللجزم عَلمتان وللجزم عَلمتان"  املصنف :قال 
  واْل     ذفُ  السك     ونُ : ومها 



 

 . خرلجزم ِف الفعل املضارع الصحيح اآلفيكون عَلمة ل ؛ السكونفأم  ا 

ِف اْلفعال اخلمسة و ، خر لجزم ِف الفعل املضارع املعتل اآل؛ فيكون عَلمة ل اْلذفوأم  ا 
 " ت النون .بااليت رفعها بث

 ابْلفعال . خمتصٌ اجل   زم 

 ابْلمساء . خمتصٌ واخلف   ض واجل   ر 

 ف    اجلزم له عَلمتان : 

 عَلمة أصلية وهي السكون

 .  يكون الفعل املضارع صحيح اآلخر وشرطه ِف اْلفعال : أن

 ما معىن كونه صحيح اآلخر ؟

 .  أي ليس آخره حرف علة 

 ما هي حروف العلة ؟

 اْللف والواو والياء  

 ...  ىويرَ ، ى ى ، ويسعَ خيشَ  مثل :اْللف 

 ...  وو ، وأيلُ و ، ويرجُ يدعُ  مثل :والواو 

  ...  يي ، ويقضِ ي ، وجيرِ يرمِ  مثل :والياء 

  .  فالفعل الذي آخره ألف أو واو أو ايء معتل عند النحاة ؛ فعل معتل اآلخر

  طيب ما مثال صحيح اآلخر ؟

صومُ  ، ينامُ  ، يكتبُ  ، أيكلُ  يذهبُ  ة اْلروف :بقي وَنو ذلك ؛ هذه  ، ينظرُ  ، يقودُ  ، ي
 حيح اآلخر كلها ص



 

 ما معىن صحيح اآلخر ؟

 .  حرف علةأي ليس آخرها 

صحيح اآلخر ، أيضً  ا السكون عَلمُة للجزم ِف الفعل املضارع ال ا الذي وقع قبله فإًذ
، لكن  -كما سيأتينا إن شاء هللا ِف موضعه   -أو وقع ِف جواب الشرط  حرف جزمٍ 

َدُ  محح مح َأ ُق  . كمثال تقول : مل يَ 

  . ي وقلبحرف جزم ونف مل :

 . الفعل املضارع فألهنا جتزم  :حرف جزمٍ أما 

 . فألهنا تنفي وقوع الفعل املضارع:  نفي حرفوأما 

َُد (فحني تقول  ؛معىن الفعل املضارع إىل املاضي  فألهنا تقلب:  القلبوأما  محح مح َأ ُق  ) مل يَ 
وإمنا فيما مضى ؛ لذلك يقال ْلا حرف نفي  ليس اآلن أو فيما سيأيت ،أي فيما مضى 

   وجزم وقلب

مح :ي َ و    .  وعَلمة جزمه السكون ْلنه صحيح اآلخر "مل " فعل مضارع جمزوم ب  ُق

 . فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ْلنه اسم مفرد : وأمحدُ 

ا  أنه يكون مل يتصل ؛  –كما سيأتينا ِف موضعه   –ونلحظ هنا أن الفعل املضارع أيًض
 . - كما سيأيت ِف موضعه  -توكيد وَل نون النسوة آبخره نون ال

ون هي العَلمة اْلصلية  "قال : " ومها السكون  ا السك والسكون أييت ِف الفعل  ،إًذ
ْلنه سيأيت  " جواب الشرط "ومل يذكر  " مل "؛ مل يذكر  املضارع الصحيح اآلخر "

 . - إن شاء هللا تعاىل -ها ِف موضعها تفاصيل



 

؛ وهي عَلمٌة انئبٌة عن السكون ، واْلذف يكون ِف الفعل اْلذف  العَلمة الثانية للجزم :
أن شرط السكون أن يكون املضارع املعتل اآلخر وِف اْلفعال اخلمسة ، َنن مر معنا 

 ؛  رصحيح اآلخ

ا املعتل اآلخر   ؟ هيش حكمأإًذ

ف حرف  َذ   العلةِف حالة اجلزم ُُت

    : مل يسَع ، ُتذف اْللف وتعوض عنها فتحة يسعىفتقول ِف  

 .  و وتعوض عنها ضمة: مل يدُع ، ُتذف الوا الواو وِف 

عوض عنها كسرة مل يرمِ : ُتذف الياء :  الياء وِف  .  ، ُتذف الياء وُت

ى ؛ هذا خطأ ! ْلن الفعل َل تقل : و   ي ، أو ومل يسَع ي ، ومل يقِض و ، ومل يرِم مل يدُع
َزم حبذف  أو واٌو أو ايء " " ألفٌ املضارع املعتل اآلخر الذي آخره أحد حروف العلة  جُي

عوض عنها حرف العلة ؛ فإن كانت ألف يعوض عنها فتحة ، وإن كان حرف العلة واًوا يُ 
عوض عنها كسرة    .  ضمة ، وإن كان حرف العلة ايًء ُي

ون ِف  ذف يك ا اْل صلت به ؛ واْلفعال اخلمسة كل فعٍل مضارٍع ات اْلفعال اخلمسةوأيًض
ةأو  واو اجلماعةأو  ألف اَلثنني ُخاطَب ،  ونيفعلُ ،  نتفعََل ،  نيفعََل  ؛ ايء املؤنث امل

َزم حبذف النون ، فنقول :  نيتفعلِ ،  ونتفعلُ  ع بثبات النون وجُت رَف ومل ،  وامل يقومُ ؛ فهذه ُت
  يومل تقومِ ،  اومل تقومَ ،  اومل يقومَ ،  واتقومُ 

ذفت النون  مل                اذا ؟،  ُح

حذف النونْلهنا فعل مضارع من اْلفعال   بقت جبازم فُت  .  اخلمسة ُس

َع َزيحدٌ  :نقول ِف حرف العلَّة ، ول والثاين نقول نعرب اْل سح  .  مَلح َي

 . وقلب وجزم : حرف نفيٍ  مَلح 



 

عَ و  سح ضارع جمزوم ، وعَلمة جزمه حذف حرف العلة ْلنه معتلُّ اآلخر َي  .  : فعل م

َع َزيحدٌ  سح   مَلح َي

مة: فاعل مرفوع وعَل َزيحدٌ    .  مة رفعة الضَّ

رحضِ  :ف النون من اْلفعال اخلمسة تقول وِف حذ وا ِِف اَْل ُد ِس فح وَن مَلح يُ  ُم ِل ُسح  .  امل

وَن  ُم ِل ُسح   . : مبتدأ مرفوع وعَلمة رفعه الواو ْلنه مجع مذكر ساملامل

  .  : حرف نفي وقلب وجزم مَلح 

وا ُد ِس فح ْلنه من اْلفعال ؛ جزمه حذف النون ، وعَلمة  " مل"   : فعل مضارع جمزوم ب يُ 
 .  اخلمسة ، والواو ِف يفسدوا ضمْي متصل مبين ِف ُمل رفع فاعل

رحضِ    ِِف اَْل

  : حرف جرِِف 

رحِض و  ه الكسرة ْلنه اسم مفرد " ِف"   : اسم جمرور باَْل  .  وعَلمة جرِِّ

أو  ومواضعُ ، وعَلمات اإلعراب ، وهبذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق أبقسام اإلعراب 
هذه العَلمات من لغة العرب ، قد أتى عليها ابن آجروم بصورة خمتصرة واضحة  مواضعِ 

 . -  اجزاه هللا خْيً  -مجيلة 

صا ما سبق ، وهو أيضً  ت ملخِّ ُعراَب ْلنه سيذكر نفس  ؛ مهم ا تلخيصٌ مث سيذكر امل
فيما مضى ذكر أقسام اإلعراب وعَلماته ،   املعلومات السابقة ولكن بصورة أخرى

ف ومواضعه  عرب ابْلركات وما   -رمحه هللا تعاىل  –، وفيما سيأيت سيذكر املصنِِّ ما ُي
ل ِف كلٍِّ  عرب ابْلروف ويفصِّ  .  ُي

ي أكتفي هبذا القدر ِف هذا اللقاء والذي أسأل هللا    أن جيعله لقاءً   -عز وجل  -ولعلِِّ
 . -  إبذن هللا -ا ا انفعً ا مباركً طيبً 



 

كما   - رات البيانيةلبات املراجعة واْلفظ وعمل املشجواملرجو من اإلخوة الطَلب والطا
ملشرفون على قسم واإلخوة املشرفون واملشرفات ؛ ا،  - سبق معنا ِف الدرس املاضي

املشرفون  الرجال واملشرفات على قسم النساء ؛ املرجو منهم مساعدة الطَلب ،
 .الطالبات ِف هذا الباب  يساعدون الطَلب واملشرفات يساعدنَ 

ِف  شكور وسعيٍ م يقومون به من جهدٍ  سبق وأن شكرت املشرفني واملشرفات على ما وقد
  . دروس وعلى الطَلب وعلى الطالباتالعلى احملافظة 

 :  -صلى هللا عليه وسلم  –وأخص ابلذكر من ابب قول النيب 
ُر النَّاَس ( ) ُك شح نح ََل َي ُر اَّللََّ َم ُك شح " أم عبد هللا ؛ أخص ابلذكر أختنا الفاضلة  (1)ََل َي

أو أكثر أو أقل بقليل ، أعرفها حبرصها  قارب عشر سنواتواليت أعرفها من ما يسالكة " 
على طلب العلم ، وأعرفها حبرصها على املنهج السلفي ونفع الناس وقوة عقلها وحكمتها 

به وهو  وقد التقيت " أيب عبد هللا "مما أعرفه من زوجها  ؛ وصربها ، فهي فيما أعرف
أثين عليها و ، فأشكرها  -عز وجل  – رة على ما أوذيت به ِف سبيل هللاصبو  ؛رجل فاضل 

ة عاقلٌة ، مؤدبٌة أفهي كما ذكرت امر ؛  -ا أحسبها كذلك وَل أزكي على هللا أحدً  -خْيًا 
ُتتم ابلعلم واملراجعة واملذاكرة وحفظ الوقت وقد قامت ِف ؛ نٌة ، طالبة علم جمدة ، ديِِّ 

وْلا سعٌي ِف  ،ملتعلقة ابلطالبات وما يتبع ذلك جبهٍد كبْي ِف ضبط اإلدارة ا املعهد هذا
ملعهد وأقوْلا صرحيًة  فإنِّ  ؛ذلك هذا الباب َل أريد أن أذكره ْلن الواقع يشهد ْلا ب : هذا ا

ملا قام واستمر ، لوَل فضل هللا أوًَل وآخًرا مث جهدها "  لوَل فضل هللا أوًَل وآخًرا مث فضلها 
وفضلها ودأهبا ِف ضبط اْلمور اليت ُتتاج إىل حزٍم وحكمٍة وعقٍل ؛ أقول ملا استمر املعهد 

هللا أن يكتب ْلا اْلجر ،  فجزاها هللا خْيا وأحسن هللا إليها ، ونسأل "هللا إَل أن يشاء 
وأحث اْلخوات على اَلنتفاع منها وإعانتها ، وأن تعلم كل أخٍت ِف املعهد أن أختنا هذه 

قد ُتزم ِف بعض اْلمور وذلك ملصلحة املعهد وملصلحة  –حفظها هللا تعاىل  -املشرفة 
ا وأحسن هللا الطالبات ؛ َل جملرد اْلزم كما قد يتبادر إىل الذهن ، أقول جزاها هللا خْيً 
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ا أشكر زوجها  على صربه فهي تعمل ِف املعهد قدر إمكاهنا  " أاب عبد هللا "إليها ، وأيًض
ْلن ؛ ا حيتسب اْلجر عند هللا ولكن زوجها جزاه هللا خْيً  ،رمبا قصرت مع زوجها لو 

، وليس على مال ، ليس على دنيا  -عز وجل  – القضية ِف اجتماعنا هذا بفضل هللا
صلى  – وليس على منصب ؛ وإمنا َنن نتدارس فيما بيننا ونتذاكر كتاب ربنا وسنة نبينا

  .  وما يتعلق هبما من علوم -هللا عليه وسلم 

أن يرزقين وإايكم وإايها اإلخَلص ِف القول والعمل وأن جيعلنا  -عز وجل  –هللا  أسأل
  . وممن يذبُّ عنها -صلى هللا عليه وسلم  –ممن ينصر سنة نبينا ُممد 

أن يصربوا  :ج املعهد ِف زمن الفنت ونصيحيت لنفسي وإلخواين وأخوايت ِف املعهد وِف خار 
 وها للعقَلء اْلكماء من العلماءيشتغلوا هبا ، وأن يرتك ا وَلوَل خيوضوا فيها ، وأن يسكتو 

مدون الفنت ابلطرق الشرعية  ب العامل َل يؤلِِّ ،  العامل َل يثْي الفنت، والعقَلء الذين خُي
قو  هذا ليست من صفات العامل السلفي الناصح الواضح بل أيمر ؛ م الفنت الشباب وُي

يت إليه وكان بينه وبني اْللباين خصومة وجدال أي -رمحه هللا تعاىل  -ابلصرب ، الشيخ محود 
ا ، فيأيت إىل الشيخ محود التوجيري  يرد  شاٌب أو طالب علمٍ  –رمحه هللا تعاىل  –كبْي جًد

رمحه هللا تعاىل  –على اْللباين ويعرض كتابه على الشيخ محود ، فما كان من الشيخ محود 
لٌم على السنة " له اْللباين : دفرت ، وقال الإَل أن رمى هذا الكتاب أو هذا  – ، فما " َع

ردوا على فَلن ، ألفوا ِف " : ب الشباب جعل اخلصومة اليت بينه وبني اْللباين أن يؤلِّ 
 .  هذا ما يصلح؛ َل  "ه اءفَلن ، أمجعوا أخط

الذي نعرفه عنهم أهنم بعيدون عن هذه اْلمور ،  -جزاهم هللا خْيا  -ولذلك مشاخينا 
ض أهل العلم ِف مثل هذا الباب فَل شك أن هذا من ابب زلة العامل مع وأما إن وقع بع

ا له ؛ احرتامنا الشديد له  ًا وجيعل امليزان صفة فسحًق ًا ، أما إن كان متعامل مل  –إن كان عا
فمثل هؤَلء املتعاملون َل قيمة ْلم وَل عيب على هؤَلء املتعاملني ،  –نسأل هللا السَلمة 

عيٌب على الذي و يب على الذي يرجع إليهم وجيعلهم علماء ، من حيث هم ؛ إمنا الع
جيري ويلهث وراء كل متكلم ومتصدر وَل يعلم أنه من أهل العلم إَل جمرد الثناءات أو 



 

الناس حىت العنزة واْلمار يقول له : اي شيخ اي شيخ ؛ ما يصلح يشيخون جمرد اْللقاب ، 
 .  مثل هذا

  :  للعنز أو تقول للكذا من البهائم تقولاآلن الناس 

 !ه                   ل معىن هذا أنه صار شيخ ؟ ، أمشي اي شيخ

، ب اجلاهل واملتعامل املتطاول السفيه ملا يقال له اي شيخ اي شيخ يهذا هبيمة ، ط؛ َل 
 !!ه                    ل معناه أنه صار شيخ ؟

ابرك هللا فيكم  –إن مل يكن عنده العلم ؛ العلم الصحيح ، والعلم الصحيح إخواين ؛ َل  
َرس عند فَلن وفَلن  – وإمنا شهد له العلماء ابلعلم ، َل ؛ انتبهوا ليس جمرد أنه َد

ْلنه أحيااًن َنن جند بعض الناس يزعم أنه درس ؛ والفضل ، وشهدوا له ابملنهج الصحيح 
ساقطني ، ما نفعته تلك أفعال ال؛ وإذا أبفعاله أفعال املتعاملني  عند فَلن عشرات السنني

 .الدراسة 

 شيوخه ؟         نح مَ  –هللا يرمحه  –اْللباين ،  وجند بعض الناس

ا ، على أبيه وعلى بعض الناس سأل هنا واجتهد على العلم ا جًد ا جًد  .  قلة جًد

 ولكن م                    اذا أخرج اْللباين ؟

  وم                           ا هي آَثر اْللباين ؟

 . العلم والسنة واْلق

ا  الباب ، وكم نبِّهُت على قضااي ِف مثل هذا  انتبهوا ْلذه القضية - فيكم ابرك هللا - إًذ
ع احرتاميويلهفون وراء هؤَلء  ينخدع هبا الشباب فيجرون ال م ُهِّ وهم  اجل للعلماء الذين زكُّ

وهم ،  ال ومتعاملون إَلِّ أهنِّ وإن زكُّ هِّ ُنش ؛م ِف اْلقيقة ُج لون ون جلسات سرية  ، ئي ويتدخَّ
استمروا ِف  -فبارك هللا فيكم  -، اعي لذكرها وأمور َل د ِف شؤون وَلة اْلمر وأمور

عد عن الفنت ، استمروا مبعرفة اْلق ولزومه ، طلب العلم  وِف نشر العلم ، استمروا ِف الُب



 

إبذن هللا  -تسلموا واسكتوا ، وا عن اخلوض ِف الفنت ، اصربوا وصابروا ورابطوا ابتعد
 .  - تعاىل

ر  الشيطان ينزغ بني الناس ، الشيطان حيب الفرقة واَلختَلف ، الشيطان حيب تصدِّ
ال ُهِّ من هذه اْلساليب ، ومن هذه الطرق  -ابرك هللا فيكم  -، فاحذروا   املتعاملني واجل

ُل وَل ِف َل عجَز ِف ألسنتنا ، هو  الذي َل إله إَل ووهللا،  -ابرك هللا فيكم   -توية امل
ُردِّ بعلٍم وحكمة نستطيع أن نردِّ على من أردان أن أقَلمنا ، و  ممِّا ،  - إبذن هللا تعاىل -نَ 

ينا من كتب أهل العلم و من دروسهم و تعلمنا  طلواًب ولكن ليس م ، ومن أشرطتهمممِّا تلقِّ
رأن يتكلم وأن يكتب من طالب العلم  ِف كل شيء ، فأحيااًن السكوت يكون  وأن يتصدِّ

ا وجنبين ،   وابتعدوا عن الفنتلسبيل والعَلج ، فالزموا الصمت هو ا ابرك هللا فيكم مجيًع
 . نها وما بطنظهر م هللا وإايكم الفنت ما

 

هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى ،  وأكتفي مبا ذكرت   وصحبه أمجعني لهٱوصلِّ 

 هلل رب العاملني واْلمد

 

 


