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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وأصحابه أمجعني ،أما بعد...
فهذا هو اللقاء اخلامس من اللقاءات اليت نتدارس فيها كتاب "األصول من علم األصول" لشيخنا /حممد بن عثيمني -رمحه
هللا تعاىل -ونفعنا هللا بعلومه.
وقد توقف بنا احلديث يف اللقاء املاضي يف مبحث العلم يف املسألة الثالثة وهي بيان أنواع اإلدراكات ،وقلنا :أن أنواع
اإلدراكات تتضح من تعريف الشيخ للعلم –رمحه هللا تعاىل -للعلم.
ومن خالل ما تسابق من شرح تعريف العلم تبني لنا أن اإلدراك ينقسم إىل ستة أنواع:
 األول :العلم. الثاين :الظن. الثالث :الوهم. الرابع :الشك. اخلامس :اجلهل البسيط. السادس :اجلهل املرَّكب.مثاًل ألنواع اإلدراكات.
وميكن أن نذكر ا

جازما ،هذا يُسمى علم ،هذا هو العلم؛ ألنه إدراك الشيء على ما هو عليه
فأوًل:
ا
ٌ
شخص صلى العصر أر ابعا ،وأدرك ذلك ا

جازما.
إدرا اكا ا

ترجح عنده أهنا الرابعة ،فهذا يُسمى الظن؛
املثال الثاين:
شخص صلى العصر ،مث تردد يف الرابعة هل هي الرابعة أو الثالثة؟ مث َّ
ٌ

ألنه سبق معنا أن الظن :هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح ،يعين يكون هو الراجح.

ترجح عنده أهنا الرابعة هذا يُسمى
وكون هذه الركعة هي الثالثة هذا يُسمى وهم ،فهذا الرجل ملا صلى وتردد يف الرابعة ،مث َّ
مرجوحا ،فهذا يُسمى الوهم؛ ألن الوهم سبق معنا أنه هو اًلحتمال املرجوح.
احتماًل
ظن ،وكوهنا اثلثة هذا صار
ا
ا

يرتجح عنده شيء،
املثال الثالث:
شخص صلى العصر ،مث تردد يف الرابعة هل هي الثالثة أو الرابعة؟ واستوى عنده األمران مل َّ
ٌ
هذا يُسمى ابلشك.
جهل بسيط.
املثال الرابع:
ٌ
شخص ُسئل كم أركان الصالة؟ فقالً :ل أدري ،هذا ٌ
جهل مرَّكب.
املثال اخلامس:
ٌ
شخص ُسئل كم أركان الصالة؟ فقال :ثالثة ،هذا ٌ

 املسألة الرابعة يف مبحث العلم :أقسام العلم.
قسم ابعتبارين:
العلم يُ َّ
 إما ابعتبار إدراك املعلوم. -وإما ابعتبار احلكم.

فقسمه إىل قسمني:
قسمه الشيخ –رمحه هللا تعاىل -هنا ابعتبار إدراك املعلومَّ ،
وقد َّ
 -القسم األول :العلم الضروري ،وهو ما ًل ُُيتاج فيه إىل نظ ٍر واستدًلل ،وهذا ًل يستطيع اإلنسان إنكاره إًل من مكابر.
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مستقرا ًل يدفعه إًل
والعلم الضروري هو املستقر إما لدًللة الشرع عليه أو لدًللة العقل أو لدًللة القواعد الكلية حىت صار
ا
مكابر.
حممدا رسول هللا ،والعلم ابلصلوات اخلمس.
مثال ما دل عليه الشرع :وجود هللا ،وأن ا
ومثال ما دل العقل عليه العلم الضروري :أن النار حارة.

ضرورً هذا النوع من العلم؛ ألنه يُضطرر فيه إىل إدراك املعلوم.
وقد ُسي
ا
وأتمل ،واستدًلل ،ويُبىن على مقدمات للوصول إليه .وهذا
 النوع الثاين :العلم النظري ،وهو من اسه ُيتاج إىل نظرُّ ،خيتلف فيه الناس.
مثاله :كالعلم بوجوب صالة اجلماعة ،والعلم بوجوب الزكاة يف العسل.

كافرا خبالف العلم
وأما اًلعتبار الثاين :وهو تقسيم العلم ابعتبار احلكم ،فنقول :العلم الضروري الشرعي من أنكره؛ فإنه يُعتررب ا

النظري.

ٍ
مبحث جديد ،فقال :الكالم.
مث انتقل الشيخ –رمحه هللا تعاىل -إىل
من قول الشيخ –رمحه هللا تعاىل :-الكالم تعريفه إىل بداية أقسام الكالم ،هذه املقطوعة فيها مخس مسائل:

 املسألة األوىل :ما مناسبة هذا املبحث ل ُكتب األصول؟
 املسألة الثانية :تعريف الكالم.
 املسألة الثالثة :ما أقل ما يُتألَّف منه الكالم.

 املسألة الرابعة :تعريف الكلمة والفرق بينها وبني الكالم والكلِم.
 املسألة اخلامسة :أقسام الكلمة.

 املسألة األوىل :وهي مناسبة هذا املبحث لكتب األصول ،قد يتبادر إىل الذهن ما عالقة هذا املبحث "الكالم" ب ُكتب
األصول ،هذا املبحث مكانه ُكتب اللغة ،فلماذا يُذ ركر يف ُكتب األصول؟

ؤخذ منها األحكام إاما جاءت بلسان العرب ،وًل ميكن
السنَّة اليت تُ َّ
اجلواب :ونقول :أن املناسبة؛ ألن نصوص الكتاب و ُّ
فهمها إًل مبعرفة اللغة العربية؛ وهلذا ينص أهل األصول على هذا املبحث ،وهذا املبحث هو مبحث الدًلًلت اللغوية وهو إحدى
ِشقي علم أصول الفقه.
وعرفه يف اصطالح النُّحاة.
عرفه الشيخ -رمحه هللا تعاىل -يف لغة العربَّ ،
 املسألة الثانية :وهي تعريف الكالم ،فقد َّ
فقال يف تعريفه يف لغة العرب :هو اللفظ املوضوع ملعىن.

________________________________________________
الشرح

املكون من ٍ
حرف وصوت يتعدى لغري املتكلِم ،هذا تعريف اللفظ.
ما معىن لفظ؟ اللفظ :هو َّ
املكون من حرف وصوت ،خرج بذلك الفعل؛ ألن الفعل ًل حرف فيه وًل صوت.
هو َّ
وقول :يتعدى لغري املتكلِم خرج به صوت احليواانت.
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قال الشيخ –رمحه هللا تعاىل -يف تعريفه يف لغة العرب ،قال( :اللفظ املوضوع ملعىن) وهذا اللفظ للكالم يف لغة العرب
مفردا كزيد ،إنه لفظ ُو ِضع ملعىن وهو مفرد أو كان ُمرَّكباا ،كمثال :اجتهد زي ٌد يف طلب العلم.
يستوي فيه ما لو كان ا
وأما يف اصطالح النُّحاة ،فقال الشيخ :اللفظ املفيد.

______________________________________________
الشرح

شرتط فيه شرطان:
الكالم عند النُّحاة يُ ر
 الشرط األول :أن يكون مرَّكباا من كلمتني فأكثر.مفيدا.
 الشرط الثاين :أن يكون اكالما عند النَّحاة.
وعلى هذا فإذا كان الكالم ُمرَّكباا ومل يكن ُم ا
فيدا؛ فإنه ًل يُسمى ا
مثال ذلك :قول :إذا جاء زيد ،هذا ُمرَّكب ،ولكنه ًل يُفيد ،إذا جاء زيد مث ماذا؟

كالما.
وقول :إن اجتهدت ،فهذا ليس ا
مفيدا ،فال يُسمى عند النُّحاة ا
 املسألة الثالثة :ما أقل ما يُتألَّف منه الكالم؟
َّ
فعل واسم.
أشار الشيخ –رمحه هللا تعاىل -أن أقل ما يُتألف منه الكالم املفيد :إما اسان ،وإما ٌ

ف من اسان أو من أكثر؟
مثال اًلسان :قال( :حمم ٌد رسول هللا) واحلقيقة هل هذا املثال الذي ذكره الشيخ هل هذا ُمؤلَّ ٌ
حممد هذا اسم ،ورسول اسم ،ولفظ اجلاللة هذا اسم؛ وهلذا لو قيل يف املثال :حمم ٌد رسول ،لكان هذا ُمطاب اقا ،على أنه قد يُقال
أبن املضاف واملضاف إليه مبنز ٍلة واحدة.
ومن أمثلته كذلك :هللا لطيف.
فعل واسم.
ومثال اًلسم والفعل مثَّل له الشيخ بقوله( :استقام حمم ٌد) ٌ

وكذلك جاء احلق.

 املسألة الرابعة :تعريف الكلمة والفرق بينها وبني الكالم والكلِم.
ملعىن مفرد.
قال الشيخ –رمحه هللا تعاىل -يف تعريف الكلمة يف اصطالح النُّحاة :اللفظ املوضوع ا
________________________________________________

الشرح
ملعىن مفرد) خرج بذلك الكالم والكلِم؛ ألن الكالم والكلِم يكون الكالم فيهما مرَّكباا.
قوله ( :ا
ِ
ملعىن مرَّكب مفيد.
وأما الفرق بني الكلمة والكالم والكلم ،فنقول :الكالم :هو اللفظ املوضوع ا
ملعىن مفرد.
وأما الكلمة :فهي اللفظ املوضوع ا
ِ
سابقا ،كأن تقول :قد جاء زي ٌد أو إذا جاء زي ٌد.
ملعىن مرَّكب أفاد أو مل يُِفد كما مثَّلنا ا
وأما الكلم :فاللفظ املوضوع ا
مفيدا ،وأما الكلِم فقد يكون
فتبني هبذا أن الكالم والكلِم جيتمعان يف كوهنما كلٌّ منهما مرَّكب غري أن الكالم ًل يكون إًل ا
مفردا.
ا
مفيدا وقد يكون غري مفيد ،وأما الكلمة فإهنا ًل تكون إًل ا
 املسألة اخلامسة :أقسام الكلمة.
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قسم الشيخ –رمحه هللا تعاىل -الكلمة إىل ثالثة أقسام:
َّ
اًلسم ،والفعل ،واحلرف.
فإن قيل :ما الدليل على هذا التقسيم؟

اجلواب :التتبع واًلستقراء للغة العرب ،وذلك أن الكلمة ًل ختلو من حالني:
معىن يف نفسها ،وهي تنقسم هبذا اًلعتبار إىل قسمني:
 إما أن تُفيد اإما اسم ،وإما فعل.
معىن يف غريها ،وهذا هو احلرف.
 وإما أن تُفيد افصارت الكلمة تنقسم إىل ثالثة أقسام:
 -القسم األول :اًلسم.

معىن يف نفسه من غري إشعا ٍر بزمن.
َّ
عرفه الشيخ بقوله :ما دل على ا

_______________________________________________
الشرح

املهمل هو ما ًل يدل معىن كديز مقلوب زيد ،ما
املهمل ،و ر
امر على هذا التعريف سر ايعا ،قال( :ما دل على معىن) خرج به ر

همل ًل معىن له.
معىن ديز؟ ُم ر

معىن لكن يف غريه كما سيأيت معنا إن شاء هللا.
قوله( :يف نفسه) خرج به احلرف ،احلرف يدل على ا
قوله( :من غري إشعا ٍر بزمن) خرج به الفعل؛ ألن الفعل يُشعِر بزمن ،وسيايت.

أشار الشيخ –رمحه هللا تعاىل -إىل أن اًلسم ثالثة أنواع ،وهذا من حيث الدًللة ،فاًلسم من حيث الدًللة ينقسم لثالثة
أقسام:
 -القسم األول :أن يُفيد العموم ،ما معىن العموم؟ يعين استغراق اللفظ جلميع أفراده بال حصر ،ونقول بعبارة خمتصرة :أي:

الشمول ،فيشمل كل ما يصلح أن يدخل حتته.
مثَّل له الشيخ –رمحه هللا تعاىل -ابألساء املوصولة ،وكذلك أساء الشرط.
مجيعا مل يتخلَّف منهم أحد.
مثاله :أن تقول :جاء الذين صاموا ابألمس ،فاًلسم املوصول (الذين) يدل على أهنم جاؤوا ا
ومثال ذلك كذلك :أن تقول :أك ِرم الذين حضروا الدرس ،هذا يُفيد اًلسم املوصول (الذين) يُفيد العموم ،فلو أكرم الطالب

ممتثال ،فهذا يُفيد العموم.
إًل طالباا مل يكن ا

 -القسم الثاين مما يدل عليه اًلسم :إفادة اإلطالق ،ما معىن اإلطالق؟ ما يُسمى ابلعموم البديل ،ونقول ابختصار :املراد

بذلك اإلطالق أن يشمل اجلميع ،ويصدق اًلمتثال بواحد.
مثال ذلك :حينما أقول :أك ِرم طالباا ،فهذا يشمل كل ٍ
طالب على سبيل البدل ،فإذا أكرمت طالباا واحد صح ،فحينما أقول:
عني ،فهذا يشمل اجلميع ،لكن لو أكرمت منهم واح ادا صح األمر.
عني ،الطالب غري ُم َّ
أك ِرم طالباا ،هذا غري ُم َّ
وهبذا يتضح الفرق بني العموم واإلطالق.
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 األمر الثالث :أن يفيد اخلصوص مثَّل له الشيخ –رمحه هللا تعاىل -ابألعالم ،فالعلم يدل على ٍذات معينة.
ر
ُ
القسم الثاين من أقسام الكلمة :الفعل.

معىن يف نفسه ،وأشعر هبيئته أبحد األزمنة الثالثة.
َّ
عرفه الشيخ –رمحه هللا تعاىل -بقوله :ما دل على ا
________________________________________________
الشرح

همل الذي ًل معىن له.
قوله( :ما دل على ا
معىن) كما سبق خيرج به املُ ر
قوله( :يف نفسه) خرج به احلرف.
قوله( :وأشعر هبيئته) ما معىن هبيئته؟ أي بصيغته.

قوله( :وأشعر هبيئته) خرج به ما دل على الزمان ابملعىن ًل ابهليئة؛ ألنه قد يدل الكالم على الزمان بغري الصيغة ،وهذا ًل
فعال ،الفعل ًل بُد أن يدل على الزمان بصيغته.
يكون ا
مثال ما َّ
دال على الزمان لكن ابملعىن ًل
دل على الزمان ابملعىن ًل ابلصيغة :أن تقول :جاء زي ٌد ابألمس
صباحا ،فهذا ٌ
ا
ابلصيغة.
قوله( :أبحد األزمنة الثالثة) َّ
دل على أن الفعل ينقسم إىل ثالثة أقسام:
فعل ماضي ،مثل :ف ِهم ،واجتهد.
 القسم األولٌ : والنوع الثاين :مضارع :مثل :يفهم ،وجيتهد. والنوع الثالث :أمر ،مثل :افهم ،واجتهد.وقد أشار الشيخ –رمحه هللا تعاىل -إىل أن الفعل أبنواعه الثالثة يدل على اإلطالق ،أي :أنه يصدق مبرٍة واحدة كما سبق أن
مثَّلنا يف اإلطالق ،وسيأيت احلديث –إن شاء هللا تعاىل -عن مبحثي العموم واملطلق.
القسم الثالث من أقسام الكلمة :احلرف.
معىن يف غريه.
وقد َّ
عرفه الشيخ –رمحه هللا تعاىل -بقوله :ما دل على ا
الشرح

املهمل الذي ًل معىن له.
قوله( :ما دل على ا
معىن) كما سبق خيرج به ر

معىن يف نفسيهما.
قوله( :يف غريه) خيرج به اًلسم والفعل؛ ألهنما يدًلن على ا

عز
مفتقر إىل غريه حىت يتضح املعىن ،كما سيايت معنا إن شاء هللا َّ
قوله( :على ا
معىن يف غريه) فهذا يدل على أن احلرف ٌ
وجل.
َّ
بعضا منها:
واحلروف كثرية لكن الشيخ –رمحه هللا تعاىل -ذكر ا
دال على عطف أحد الشيئني على اآلخر ،فهو يُفيد اشرتاك هذين الشيئني يف احلكم ،لكن ًل يدل
فأشار إىل :الواو ،وهو ٌ

على الرتتيب وًل ينفي الرتتيب إًل بدليل.
فحرف الواو يدل على العطف ،لكن ًل يدل على الرتتيب ،وًل على الرتاخي إًل بدليل.
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مثال لذلك :حينما تقول :جاء زي ٌد وعمرو ،هذا يدل على اشرتاكهما يف حكم واحد وهو اجمليء ،لكن هل يدل على الرتتيب
ٌ
مثال :جاء زي ٌد وعمرو بعد ذلكَّ ،
دل هنا على
أو على عدمه؟ ًل يدل على ذلك إًل بدليل ،ما الدليل؟ الدليل القرينة ،فلو قلت ا
ٌ
الرتتيب ،هذا الرتتيب فهمناه من الواو؟
اجلوابً :ل ،فهمناه من القرينة ،بقولنا :بعد ذلك.
أوًل وعمرو ،أفاد الرتتيب أن ز ايدا سبق عمرو يف اجمليء ،فهمنا ذلك من حرف الواو؟
ولو قلت :جاء زي ٌد ا

اجلوابً :ل ،فهمناه من القرينة.

مثاًل من الكتاب،
وجل -أنخذ ا
ومن األمثلة يف النصوص الشرعية -وهذا مهم أن نُطبِق يف النصوص -يف قول هللا – َّ
عز َّ
السنَّة.
ا
ومثاًل من ُّ
الص َفا والْمروَة ِمن َشعائِ ِر َِّ
اَّلل﴾[البقرة ]158:هل هذه اآلية تدل على أن الصفا
من القرآن قول هللا – َّ
عز َّ
وجل﴿ :-إِ َّن َّ َ َ ْ َ ْ َ
تكون قبل املروة؟
اجلوابً :لً ،ل تدل الواو ًل على الرتتيب وًل على عدمهً ،ل تُثبته وًل تنفيه ،فاآلية هذه تدل على أن اإلنسان لو بدأ ابلصفا
أو بدأ ابملروة فاألمر سيان ،لكن نقول :استفدان الرتتيب من أم ٍر خارجي ما هو؟ فعل النيب –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -ملا
بدأ النيب –عليه الصالة والسالم -ابلصفا ،وقال« :ابْ َد ُؤوا مبا بَ َدأَ هللاُ ِبه» َّ
دل ذلك على إرادة الرتتيب.
هللا أربع :سبحا َن ِ
الم إىل ِ
ب ال َك ِ
هللا ،وا ْْلَ ْم ُد
َح ُّ
وأما مثال ُّ
َْ ٌ ُ ْ
السنَّة ،فما رواه مسلم أن النيب –صلى هللا عليه وسلم -قال« :أ َ
ت» الواو يف قوله« :وا ْْلم ُد َِِّ
َِِّ
اَّللَُّ ،
َّلل ،وًل إلَ َه َّإًل َّ
اَّللَُّ ،
َّلل ،وًل إلَهَ َّإًل َّ
واَّللُ أ ْك ََبُ» هل هي تُثبت
ض ُّر َك أبَيِِِّه َّن بَ َدأْ َ
واَّللُ أ ْك ََبًُ .ل يَ ُ
َْ
الرتتيب أو تنفي الرتتيب؟
ض ُّر َك أبَيِِِّه َّن
اجلوابً :ل ،فظاهر احلديث أنك لو بدأت أبيها؛ فإن ذلك ًل يضر ،لكن استفدان هذا يقيناا من قولهً« :ل يَ ُ
شرتط الرتتيب ،وهذا السياق الذي جاء يف لفظ النيب –صلى هللا عليه وسلم -حلصول الثواب.
بَ َدأْ َ
ت» فهنا نفى الرتتيب ،وأنه ًل يُ ر
اْلرف الثاين الذي ذكره الشيخ –رمحه هللا تعاىل :-الفاء.

وقد ذكر الشيخ –رمحه هللا تعاىل -هلذا احلرف معنيني:
 املعىن األول :إفادة العطف كالواو ،الواو تُفيد العطف واشرتاك املتعاطفني يف احلكم ،لكن الفاء تُفيد زًدةا على ذلكالرتتيب والتعقيب.
مثال ذلك :أن تقول :جاءين زي ٌد فعمرو ،دل على اشرتاكهما يف حك ٍم واحد وهو اجمليء ،كذلك يدل على الرتتيب والتعقيب
أن عمرا جاء ِ
عقب زيد.
ر ا
وجل﴿ :-ا ْذ َهبَا إِ َىل فِ ْر َع ْو َن إِنَّهُ طَغَى ( )43فَ ُقوًل لَهُ قَ ْواًل لَيِِّناا﴾[طه-43:
مثال ذلك يف النصوص الشرعية :قول هللا – َّ
عز َّ
دال على الرتتيب.
 ]44فهذا ٌ
 املعىن الثاين من معاين الفاء :إفادة السببية ،فهي تُفيد السببية ،واملراد ابلسببية :التعليل.مثال ذلك :أن تقول :اجتهد الطالب فنجح ،ما سبب جناحه؟
اجلواب :اًلجتهاد.
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ص َل َوالثُّوم َوالْ ُك َّراث فَال
ومثال ذلك يف النصوص الشرعية :قول النيب –صلى هللا عليه وسلم -كما عند مسلمَ « :م ْن أَ َك َل الْبَ َ
ي ْقرب َّن ِ
فمنِع ،يعين علة النهي عن أن أييت إىل املسجد ما حصل منه من أكل البصل
َ ََ ْ
مسج َد َن» قوله« :فَال يَ ْق َربَ َّن» هذا كالتعليل ُ
والثوم والكراث.

اْلرف الثالث :قال( :الالم اجلارة) وهي تدل على عدة معاين منها:
األول :إفادة التعليل.
مثال :أن تقول :أعطيتك املال لتقضي به دينك ،الالم هنا للتعليل ،يعين ألجل قضاء ردينك.
ك ِِّ ِ
﴿ِبلْب يِِّنَ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس َما نُ ِِّز َل إِلَْي ِه ْم
ات َو ُّ
ومثال ذلك من النصوص الشرعية :قول هللا – َّ
َنزلْنَا إِلَْي َ
عز َّ
الذ ْك َر لتُ بَِِّ َ
الزبُ ِر َوأ َ
وجلَ ِ :-
َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾[النحل.]44:
املعىن الثاين من معاين الالم اجلارة :التمليك.
مثال ذلك :أن تقول :هذا القلم لز ٍ
مصحفا ،يعين ملَّكته إًه.
يد ،يعين مل اكا له ،وأن تقول :أهديت لعم ٍرو
ا

املعىن الثالث :اإلابحة.

مثال ذلك :أن تقول :للرجل أن يلبس من الثياب ما جرت به العادة ،للرجل الالم هنا لإلابحة.
ض َِ
﴿ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِيف األ َْر ِ
َج ايعا﴾[البقرة]29:
ومن األمثلة الشرعية على التمليك واإلابحة :قول هللا – َّ
عز َّ
وجلُ :-

قوله﴿ :لَ ُك ْم﴾ الالم تُفيد التمليك ،وتُفيد اإلابحة؛ ألهنا جاءت يف سياق اًلمتنان.

معاًن منها:
اْلرف الرابع الذي ذكره الشيخ ،قال( :على اجلارة) وهي تدل على ا
وجل﴿ :-وَِِّ
َّاس ِح ُّج الْب ْي ِ
َّلل َعلَى الن ِ
اع إِلَْي ِه َسبِ ايال﴾[آل
السنَّة قول هللا – َّ
الوجوب ،ومن أمثلته يف الكتاب و ُّ
عز َّ
استَطَ َ
ت َم ِن ْ
َ
َ
عمران.]97:
تال فيه؛
عليهن ِجهادٌ ًل قِ َ
ويف حديث عائشة –رضي هللا عنها -أهنا قالت ً :رسول هللا هل على النساء جهاد؟ قالَّ « :

اْلج والعُمرةُ» فــ(على) دالةٌ على الوجوب.
ُّ

بقي أن نشري إىل أن احلرف أبنواعه من حيث الدًللة ًل يدل ًل على ٍ
عموم ،وًل على ٍ
إطالق ،وًل على خصوص.
ُ
مث سيتحدث الشيخ –رمحه هللا تعاىل -عن أقسام الكالم ،وفيه تفاصيل كثرية متعلقة أبنواع الكالم واحلقيقة واجملاز ،واإلنشاء

وجل.
جل -سيكون حمور احلديث يف اللقاء القادم حبول هللا َّ
واخلرب ،هذه –إن شاء هللا َّ
عز َّ
عز و َّ
وجل -سننتظر إذا كان هناك أسئلة أو إشكاًلت يف اجملموعة اليت أ ِ
ُنشأت هلذا الغرض ،كما أننا –إن شاء هللا
إبذن هللا – َّ
عز َّ
وجل -سنذكر مجلة من التمارين املتعلقة هبذا املبحث مبحث الكالم يف القدر الذي أخذانه يف هذا الدرس.
َّ
عز َّ
وجل -العون والسداد ،وهللا تعاىل أعلم.
نسأل هللا – َّ
عز َّ
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

