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الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:ـ

ففــر ترجم ــة إمــام المفسـ ـرين أ ــر جعفــر محم ــد ــن جري ــر الرب ــرت عنــد ك ي ــر ممــن ت ــرجم ل ــه ،أنــه ــال لرالب ــه:

أتصبرون على تفسـير ككـ ن فـر ياليـين ألـة ور ـة ،ـال ا :ا ،ـال :أتصـبرون علـى تفسـير ككـ ن فـر ياليـة أا

ور ة ،ال ا :نعم ،وم ـ للـق ـال فـر الخـاريخ ،واسـخرر أمـرع علـى أن كضـ ذـ ا الخفسـير" :جـام البيـان عـن تأويـ

آت الرـرآن" ،وذـ الـ ت عــدل إليــه عــن الخفســير المرـ ل ،والربــرت كالمــه ذـ ا فــر الرــرن ال الــث تـ فر ســنة عشــر
ويالث مائة ،وا خداء الخفسير ب للق بك ير ،فعدم الصبر ،عدم الخحم عند الرالب ليس بجديد ،والهمـم ا شـق

أنها تخفاوت ،لكن يبرى أن المل والسامة من طب اإلنسان وما جب عليه ،فما أدرت األخ ان ك ير منهم ال لـر:
اصــن مــا ش ـ ت وا تشــاور أحــدا ،وا تســخفخر ،وبعضــهم كر ـ ل :نســخفخر؛ ألن نر ـ
بظاذر جدا لكن فر نر

.

الي ـ م كأنــه و ن كــان مــا ذ ـ

ا ــن جريــر الربــرت اســخفت الرــالب وأشــاروا عليــه بااخخصــار ،م ـ أن تفســيرع بالنســبة للخفاســير لــيس بمخخصــر
مر ل ،لكن مالا عما ل كان الخفسير فر ياليين ألة ور ة على ما أراد ،كحخاج إلى و ـت ط يـ و ـد كحخـاج إلـى
تكـرار ك يــر أ ـر ممــا ذ ـ عليــه ا ن ،والمل ـ معــرو  ،وك يــر مــن الــدروت تبــدأ بجم ـ ة ثفي ـرا يــم تخنــا

؛ ألن

الهمــم ا شــق أنهــا ــد صــرت ،والــدروت علــى ذـ ع الكيفيــة ،الــدروت األســب عية دروســهم ي ميــه ،و ل ــت ط يـ ،
كعنر شر الدين الريبر كان كجلس بعد صالا الصبح إلـى آلان الظهـر جلسـة واحـدا للخفسـير ،م ـ ذـ ا لـ أراد

مائة ألة ور ة أنجز ه ع الرريرة ،لكن ساعة أو ساعخين أو يالث فر األسب ة ،ا شق أنها ليلة صيرا بالنسبة
للكخب المر لة ،ولفت انخباذر عندما دخلت وجدت النر

 ،الدرت ليس كاألسا ي الماضية أ  ،وأن كان الحمـد

هلل الجم ك ير جدا ،وهلل الحمد ،لكن ذ ا إلا كان ذ ا فر الشهر األول فمالا عن الشهر ال انر ،ومالا عـن السـنة

الثانيةةنعن ةة ،عأمةةطعيعي ةةبعي ع ةةب،عيالعالكثةةطوعيالة ةةنعمــا ذــر بمريــات أ ــدا الك ـرا ،و ا نــرا الجم ـ ة الغفي ـرا فــر
محاضرات كمكن اخخصارذا فر و ت كسير ،كعنر محاضرا فر ساعة كمكن تخخصر فر خمس د ائق خالصـخها،

ويحضر لها الجم ة الغفيرا ،لكن الدائم ال ت كسخغرق و خـا طـ يال ـد كحخـاج إلـى عشـر سـنين ،أو أ ـر مـن للـق،
اشق أنه س

كم  ،ا سيما واإلنسـان إلا رأا أن النهاكـة بعيـدا بعيـدا جـدا ،كعنـر مـن أول األمـر ،حريرـة أنـا ا

أريد المشرة على األخ ان ،ا أريد المشرة عليهم ،وأريد أن أسدد وأ ارب ين الفائدا وبين المشر فـر الكخـاب؛ ألن
المشر مرلب ك ير من طالب العلم ،لكنه إلا كان على حساب الكيفية فهـ مرلـب مرفـ
م الكيفية فه المرل ب.

 ،و ن كـان ا يخنـافى

الكالم ال ت أنرله من الكخب وأعلق عليه ترا ليس بك يـر ،لـيس بك يـر لـ

أرنـا فـخح البـارت فرـن واحـد مـن الشـروح

اســخغرق حــديث" :األعمــال بالنيــات" فص ـ كام ـ ؛ ألنــه كــالم مرتــب ،ومركــز ،ويصــعب فهمــه علــى ك يــر مــن
المخعلمين ،ويحخاج إلى بسن وت ضيح ،فيحخاج إلى و ت ط ي ا كظن أننا ط لنـا ،كعنـر بكالمنـا ذـ ا مـا ط لنـا؛

ألن الكالم المبس ط ال اضح ذ ا ما ذ بك ر ،لكنه بالنسبة للكـالم المركـز المـ جز الـ ت تكـ ن فيـه المعـانر أ ـر

من األلفاظ ،ا شق أنه لي بالنسبة له نعم.

طالب......... :

إكه ذ ا ال ت طلبه الرائم ن على الدورا ،ال ا :الدورا محدد لها الر اعـد الخمـس الكليـة ،وذـر فـر خمسـة أكـام فـال

د من اا خصار على ذ ا.

طالب........ :
أ ،أ

بك ير ك شرء على حساب شرء ،ك شـرء لـه ضـريبة ،إكـه ا ا ااتفـاق مسـخحي  ،ااتفـاق مسـخحي

أن يخفق اإلخ ان كلهم علـى طريرـة واحـدا ،أنـا ا أريـد أن تكـ ن طريرخـر عـائق دون الرلـب ،أو تحصـي العلـم ا

أريد ذ ا أنا.

طالب........ :

إكــه ،نعــم ،بعضــهم كسخشــك  ،أو كســم كــالم منــر مــا يــدرت مــا الباعــث عليــه ،و ــد ككـ ن سـ ال مــن الـ ت بجـ ارت

كسأل س اا ما كسم  ،فيك ن الج اب على ذ ا الس ال مسم ة ،والس ال ما يدرا ما ذ  ،واألص أن كعاد السـ ال
فر الج اب ،أن كعاد الس ال فر الج اب.

طالب........ :

إكــه ألن البعيــد مــا كســم الس ـ ال ك ـ لق ال ـ ت خــارج المســجد ،ال ـ ت كســخمع ن مــن خــالل ا ات س ـ اء كانــت مــن
الدروت المباشرا من اانخرنت ،أو المسجلة نعم.

طالب......... :

ذ ا مرل ب ،لكن أنا أريد أن أ ـرر أن مسـألة ااسـخفخاء ثيـر واردا ،و ن طلبهـا بعضـهم؛ ااسـخفخاء ،ألن لـن يخفـق
ذ ـ ـ ع مسـ ــألة ،المسـ ــألة ال انيـ ــة :أن اإلخ ـ ـ ان ال ـ ـ ين تخلف ـ ـ ا عـ ــن الـ ــدرت بسـ ــبب الخر ي ـ ـ ا ـ ــد مـ ــن مالحظـ ــخهم،

ومالحظات ثيرذم ،ا د من الخسديد والمراربة ،و لا كان حص م

ذ ا ااخخصار مـن أجـ الرـالب فـر الرـرن

ال الــث فــال أن كحص ـ فــر الرــرن الخــامس عشــر مــن بــاب أولــى ،فلعلنــا نخخصــر لــيال ونح ـرص علــى أن كك ـ ن
الدرت فيه فائدا كسخفيدذا الحاضر إن -شاء هللا تعالى.-

هذا يسأل ،وهذا كالم له صلة بالدرس يقول :ما رأيكم في هذذا التاذال لاذرامم البخذاري للقا ذي " ذدر الذدن

ذ

مماعة"؟

ذ ا كخاب مخخصر جدا فـر يـان تـراجم البخـارت ،ومحرـق رسـالة رسـالة ماجسـخير ،وكالمـه علـى حـديث األعمـال
بالنيات.

كر ل :كية كان دأ ال حر؟ فيه حديث عمر األعمال بالنيات وجه ا خدائه م بعدع عن معنى الخرجمة ،أنـه صـد
ا خــدأ الكخــاب بحســن الرصــد ،والنيــة لنفســه ،وللــداخ فيــه ،والشــارة فيــه؛ ألنــه مــن أعظــم العبــادات ،واإلخــالص فيــه

أجدر ،وفيه تحريض على صد اإلخالص بالعبادات ،ولـ لق خخمـه بحـديث الخسـبيح عمـال بحـديث فيـه عنـد الريـام
من المجلس ،فكأنه جع كخابه مجلس علم ا خدأ فيه نية خالصة ،وخخمه بالخسبيح المكفر لما ينهما.

ويج ز أن كك ن أشار لق إلى أن النبر -صلى هللا عليه وسلم -لما ذاجر إلى هللا ممـا كـان مـه عليـه ،وتعبـد
بغار ح ار ترب هللا منه وخصه بالرسالة ال حر ال ت ا رتبة أشر منها؛ ألن معنى "هجرته إلى هللا ورسذوله" أن

تلــق الهجـرا مرب لــة م ــاب عليهــا ،ولفــا الهجـرا إلــى هللا ورسـ له لــم يـ كرذا فــر ذـ ع الرواكــة ،و ــد لكرذــا فــر كخــاب

اإلكمان وثيرع من طريق أخرا ،فا خفى لق لما دمناع من اإلحالة على العار به.

الم جمي  ،ومخخصر ،والكخاب كسخفاد منه بالجملة من ضمن ما كخب فر تراجم البخارت.

انخهينا من الجملة األولى "إنما األعمال بالنيات" ،والجملة ال انية "وإنما لتل امذر مذا نذو " و نمـا لكـ  ،كـ امـر
{كذل فن سْذ ذ فا َاقفقذ ُة
ما ن ا ،ك  :اسم م ض ة اسـخغراق أفـراد النكـرات ،اسـم م ضـ اسـخغراق أفـراد النكـرات نحـ ُ :
اسل فم سو َت} [( )35س را األنبياء] واسخغراق أجـزاء المعرفـة نحـ  :أ لـت كـ الرثيـة كرـ ل الجـ ذرت فـر الصـحاح :وكـ

أو ،وك ُ لفظه واحد ،ومعناع جم  ،لفظه واحد ومعناع جم  ،فعلى ذ ا نر ل :ك ُ حضر وك حضروا علـى اللفـا
مرا ،وعلى المعنـى أخـرا ،وكـ وبعـض معرفخـان لمـالا؟ ألنـه إمـا مضـا حريرـة ،أو حـ المضـا إليـه ،ونـ ن
تن ين الع

 ،تن ين الع

وك وبعض معرفخان ،ولم كجئ عن العرب باأللة والالم على ما جاء عن العرب

باأللة والالم وذ جائز؛ ألن فيهما معنى اإلضافة أضافت ،أو لم تضة ،كعن إن أضفت فخكـ ن أل فـر معا بـة
المضا

إليه كعنر معا بة للمضا

إليه دا منه ،و ن لم تضة فالخن ين تن ين الع

وحين كأنه م ك ر فيج ز إ دال المضا

إليه بأل ذ ا كالم الج ذرت.

دا من المضا

إليـه،

"وإنما لتل امر " كرـ ل الكرمـانر :اإلمـرؤ الرجـ  ،وفـر لغخـان" :امـر نحـ زبـرج  ،ومـرء نحـ فلـس ،وا جمـ لـه

من لفظه ،وا جم له من لفظه وذ من الغرائب ،وذ من الغرائب؛ ألن عين فعله تاب لالمه فر الحركـات ،فـر
الحركات ال الث فخر ل :ذ ا امرؤ ،ورأيت ام أر ،ومررت بامر  ،الراء الخر ذر عين الكلمة تابعـة للهمـز الخـر ذـر
ام الكلمة فر الحركات ال الث ،ال :وك ا فر م ن ه أكضا لغخان" :امرأا  ،ومرأا" وفر ذ ا الحـديث اسـخعم اللغـة
األولى منهما فر كال الن عين فرـال" :وإنما لتل امر " مـا ـال مـرء و لـى امـرأا كعنـر فـر المـ كر والم نـث اسـخعم

اللغة األولى ،وفر ذ ا الحديث اسخعم اللغة األولى منهما فر كال الن عين ،إل ـال "لتل امذر " ،و لـى امـرأا وفـر
الرام ت المرؤ م لث الميم ،المرؤ م لث الميم اإلنسان أو الرج .

"ما نو " أت ال ت ن اع و صدع ،وك ا لك امرأا ما ن ت؛ ألن النساء شرائق الرجال.

ذـ ع الجملــة األولــى "إنمذذا األعمذذال بالنيذذات" وال انيــة "وإنمذذا لتذذل امذذر مذذا نذذو " ،بعضــهم يــرا أن الجملــة ال انيــة
م كدا لألولى ،وأنها ا تحم فائدا زائدا على ما فر الجملة األولى ،وبعضهم يرا أن فيها فائدا ،وجـنح الررطبـر

إلــى أن ذـ ع الجملــة م كــدا للجملــة الســابرة فــر حــديث(( :إنمــا جعـ اإلمــام ليـ تم بــه فـ لا كبــر فكبــروا ،وا تكبــروا
حخــى ككبــر)) إلا كبــر فكبــروا ،وا تكبــروا حخــى ككبــر ،ــد كرـ ل ائـ  :الجملــة ال انيــة مــا لهــا يمــة؛ ألنهــا ا تحمـ

معنى زائدا ،ول ا كر ل ن :أن منر ق الجملة ال انية م كد لمفه م الجملة األولى ،مفه م ((إلا كبر فكبـروا)) ترتيـب
عمـ المــأم م علــى عمـ اإلمــام بالفــاء الخــر ترخضــر الخعريــب والخرتيــب ،أن المــأم م ا ككبــر حخــى ككبــر إمــامهم،

فيك ن له :وا تكبروا حخى ككبر ،م كد لمفه م الجملة األولى ،فه الجملـة الخـر معنـا ،و نمـا لكـ امـر مـا نـ ا
م كدا للجملة السابرة؟.

"إنما األعمال بالنيات" جنح الررطبر إلى أن ذ ع الجملة م كدا للجملة السابرة ،لكن ذـ ذـر م كـدا لمفه مهـا أو
لمنر ها؟ فر الحديث السا ق الجملة ال انية م كدا لمفه م الجملة األولى ،وعلى كالم الررطبر الجملة ال انية ذنـا
م كدا لمنر ق األولى أو لمفه مها ؟
طالب .........:

لمفه مها وا لمنر ها ،ويش مفه م الجملة األولى "إنما األعمال بالنيات".
طالب.......... :

ا أنا أ ر أريد المفه م ،ا أريد المنر ق.
طالب......... :

كعنر إلا كان مفه مها أن األعمال صحيحة نياتها فاألعمال ثير صحيحة دون نياتهـا ،أو بغيـر نياتهـا ،فليسـت

م كدا لمفه م الجملة تلق ،ذ ا كالمه أنها م كدا للمنر ق ،م كدا للمنر ق ،لكن ثيـرع يـرا أنهـا تفيـد فائـدا ازئـدا

ثير مجرد الخأ يد ،جنح الررطبر إلى أن ذ ع الجملـة م كـدا للجملـة السـابرة ،و ـال ثيـرع :ـ تفيـد ثيـر مـا أفادتـه
األولـى؛ ألن األولـى نبهــت علـى أن العمـ يخبـ النيـة ،نبهــت علـى أن العمـ يخبـ النيـة ويصــاحبها فيخرتـب الحكــم
على للق ،وال انية أفادت أن العام ا كحص إا ما ن اع.
شخ

جاء إلى الصالا ا ينهزع من يخه إا الصالا ،ولم كشرك فر نيخه ،وصلى صالا ثف فيها ،حرق الجملـة

األولــى "األعمــال بالنيــات" حرــق الجملــة األولــى فصــالته صــحيحه ،و نمــا لــه مــن صــالته مــا ن ـ ا ،كعنــر مــا عر ـ
منها ،كعنر شخ

جاء إلى الصالا ودخ فيها مخلصا هلل -ج وعال -يم ثف عنهـا ،عـن نصـفها ،عـن يل هـا،

عن ربعها ،خرج منها نصة األجر ،لـث األجـر ،بعشـرذا صـالته صـحيح؛ ألن األعمـال بالنيـات ،وكـان صـدع

الصالا هلل وحدع ا شريق له ،لكنـه لـم ينـ ت فـر ذـ ع الصـالا ،ولـم كعرـ منهـا إا جـزء فلـيس لـه إا مـا نـ ا ،ومـا
عر من ذ ع العبادا.

كعنــر لـ أن إنســانا جــاء إلــى الصــالا افخرضــنا المســألة األولــى فــر المخلـ

الـ ت ا كشــرك فــر نيخــه شــرء ،لكنــه

ثفـ فيهــا فلــم كحصـ مــن أجرذــا إا برــدر مــا عرـ منهـا كالنصــة ،أو الربـ  ،أو ال لــث ،أو العشــر حرــق الجملــة
األولى ،وحرق من الجملة ال انية بردر ما عرـ مـن صـالته ،لكـن لـ أن شـخ

دخـ فـر العبـادا ومـ شـرء مـن

الريــاء ،ف ـ ن كــان مــن أص ـ الــدخ ل -كعنــر ــارن الــدخ ل الريــاء -فصــالته باطلــة وحابر ـة ،لكــن إلا دخ ـ فيهــا
مخل

يم ط أر عليـه إن اسـخمر معـه لـه حكـم ،و ن جاذـد نفسـه وطـردع لـه حكـم أكضـا ،ذـ ا أخـ بالجملـة األولـى،

و ن در أنه عر وفر الغالب أنه إلا كان مرائيا أنه كعر صالته؛ ل ال ينخرد؛ ألنه يبر ي ارئـر شـخ

 ،يـم كعبـث،

أو كسه ويغف  ،ا ،تروا ثالبا الـ ت ي ارئـر كضـبن صـالته كسخحضـرذا؛ ألن النا ـد علـى حـد زعمـه أنـه كشـاذدع؛
ألنه إنمـا صـلى مـن أجـ ذـ ا ،أو أطـال الصـالا مـن أجـ ذـ ا ،فـ لا حرـق الجملـة األولـى ،وأخـ بال انيـة كمـا فـر
الص را األولى ،وفر الص را ال انية أخ باألولى ،و ن حرق ال انية ف ن تحريره لل انية ا ينفعه ،ا ينفعه.

و ال ثيرع:

تفيد ثير ما أفادته األولى؛ ألن األولى :نبهت على أن العم يخب النية ويصـاحبها فيخرتـب الحكـم

علــى للــق ،وال انيــة :أفــادا أن العام ـ ا كحص ـ إا مــا ن ـ اع ،أن العام ـ ا كحص ـ إا مــا ن ـ ا ،فمــن دخ ـ فــر
العبادا نية خالصة هلل سبحانه صح العم  ،وسرن به الرلـب ،وأجـ أز فاعلـه فـال يـ مر باإلعـادا ،لكـن لـيس لـه مـن
ي ـ اب العبــادا إا مــا عرلــه و صــدع منهــا ،فرــد كصــلر صــالا مجزئــة مســررة للرلــب ،لكــن لــيس لــه مــن ي ا هــا إا
النصة ،أو الرب  ،أو العشر ،وذك ا -كعنر على ما لكرنا فر الم ال.-
طالب......... :

نعم ،م

ما نظرنا فر الصالا -كعنر نفسها -كعنر در ال اب زيادا ونرصـا ،برـدر مـا عرـ منهـا ،فلـيس لـه مـن

صالته وليس له من عبادته إا ما ن اع -كعنر ما عرله منها.-
طالب......... :

افخر

أن شخصا دخ فر صالته مخلصا هلل -ج وعال -فكبـر يـم ثفـ عنهـا ،أخـ لذنـه كسـرح كمينـا وشـماا

ما عر إا الشرء اليسير منها ،ذ نر ل أن نيخه كافيـة؟ كعنـر كمـا نرـ ل فـر ال ضـ ء ،نرـ ل فـر ال ضـ ء :النيـة
كجب اسخصحاب حكمها ،وا كجب اسخصحاب لكرذا -كعنر صد مح ال ض ء ليرف الحدث -ذ ع نيخه ،وشـرة
فر ال ض ء سرح لذنه وض ؤع صحيح ،وا كخخلة عمن لـم كسـرح؛ ألن ال اجـب فـر ال ضـ ء اسخصـحاب الحكـم،
ا اسخصحاب ال كر ،ا اسخصحاب ال كر ،اسخصحاب الحكم بأن ا ين ت رعها ب تمامها ،بـأن ا ينـ ت رـ

الرهــارا بـ تمامهــا ،ينمــا اسخصـحاب الـ كر لــيس ــالزم؛ ألنــه ذ ـ ا ن العبــادا محس ســة ،وي ديهــا علــى ال جــه
الشــرعر ،لكــن ذ ـ نر ـ ل :إن اسخصــحاب ال ـ كر ا يمــة لــه مرلرــا ،أو أنــه كسخصــحب ال ـ كر أكضــا مــن أج ـ أن
ي دت ثس األعضاء على ال جه المأم ر بـه ،علـى ال جـه الـ ت شـرح أن وضـ ء النبـر -عليـه الصـالا والسـالم-

و ال(( :من ت ضأ نح وض ئر ذ ا))؛ ألنه إلا ثف ا يدرت ذ كغس مرا ،أو مرتين ،أو يـالث ،حينمـا كرـ ل؟

لكــن م ـ ذـ ا ا كخـ بال ضـ ء ،ال ضـ ء صــحيح ،لكــن األجــر المرتــب عليــه ،األجــر المرتــب علـى الـ الث ثيــر

األجر المرتب على ثسلخين ،أو واحدا ،واإلسباغ أكضا كخخلة وضعه عن مجرد المجز .

((من ت ضأ نح وض ئر ذ ا)) ذنـاك وضـ ء مجـز  ،وذنـاك وضـ ء نحـ وضـ ء النبـر -عليـه الصـالا والسـالم،
وذ ال ت جاء الحث عليه ،ورتب عليه األجر العظيم ،م صالا ركعخين ا كحدث فيهما نفسه.
كر ل الجردانر فـر شـرح األربعـين كرـ ل :يـ إنهـا تفيـد تخصـي

األلفـاظ بالنيـة فـر الزمـان والمكـان ،تخصـي

األلفاظ بالنيـة فـر الزمـان والمكـان ،و ن لـم ككـن فـر اللفـا مـا كرخضـر للـق ،كمـن حلـة ا يـدخ دار فـالن ،كمـن

أرد شــهر ك ـ ا ،وســنة ك ـ ا ،أو حلــة ا ككلــم فالن ـا ،وأرد كالمــه بالرــاذرا م ـ ال دون
حلــة ا يــدخ دار فــالن ،و ا

ثيرذا ،ف ن له ما ن ا وا كفارا عليه.

" إنمذذا األعمذذال بالنيذذات" كعنــر :أص ـ العم ـ " ،وإنمذذا لتذذل امذذر مذذا نذذو " فــر تفاصــي العم ـ إلا حلــة اصــدا

اليمين ،ا لغ ا كمـين انعرـدت كمينـه ،لكـن الخفاصـي فـر داخـ ذـ ا اليمـين ممـا يخعلـق بالنيـة اسـخ ناء ،أو وصـة
وصفا ،أو علق على وصة مـ ير ،حلـة ا ككلـم فالنـا وأراد مـدا شـهر ،أو ا ككلمـه فـر المكـان الفالنـر ،أو فـر

الزمــان الفالنــر ــال" :وإنمذذا لتذذل امذذر مذذا نذذو " ذ ـ ع تنفعــه ،تنفعــه كعنــر ذ ـ كخخلــة الحكــم فــر م ـ ذ ـ ا ــين
الجمه ر ،وبين اإلمام مالق؟ اإلمام مالق يرد األكمان والن ور على النيات ،ينما الجمه ر كعلر نها باألع ار .

ا شــق أن النيــة مـ يرا فيمــا ا يخعلــق بــه حــق لمخلـ ق ،لكــن لـ حلــة أا كفعـ كـ ا وأضــمر فــر نفســه ،أو حلــة

على شرء على رأته من حق من الحر ق ،وأضمر فر نفسه و خـا ،أو مكانـا معينـا ذـ ا ينفعـه ،وا مـا ينفعـه؟ ذـ ا
م

المعاريض تنفعه إلا كان مظل ما ،وا تنفعه إلا كان ظالما.

ف لا حلة أنه أعراع مبلغ ك ا ،وأراد أوص إليه ذ ا المال ثير المال ال ت فر لمخه لـه ،إمـا مـن فـالن ،أوعـالن،
ي أعرى فالن ك ا ،أو دين سا ق ،أو ما أشبه للق ا ي بت بينة ،وحلة وأراد به أنه ضـى الـدين السـا ق م ـ
ذ ا ا ينف .

كرـ ل الحــافا ا ــن رجــب -رحمــه هللا تعــالى -فــر شــرح األربعــين :لــه" :وإنمذذا لتذذل امذذر مذذا نذذو " إخبــار أنــه ا
خير حص له خير ،فـ ن
كحص له من عمله إا ما ن اع ،إخبار أنه ا كحص له من عمله إا ما ن اع ،ف ن ن ا ا

ـر محضــا للجملــة األولــى ،ف ـ ن الجملــة
ـر حص ـ لــه شــر ،ولــيس ذ ـ ا تكريـ ا
ـر حص ـ لــه خيــر ،و ن ن ـ ا شـ ا
ن ـ ا خيـ ا
األولى دلت على أن صالح العم وفسـادع بحسـب النيـة المرخضـية إلكجـادع ،الجملـة األولـى دلـت علـى أن صـالح

العم وفسادع بحسب النية المرخضية إلكجادع.
والجم ــة ال انيــة :دل ــت علــى أن يـ ـ اب العامـ ـ عل ــى عملــه بحسـ ـب نيخــه الص ــالحة ،وأن عراب ــه علي ــه بحس ــب نيخ ــه
الفاسدا ،و ن عرابه عليه ،الجملة ال انية :دلت على أن ي اب العام على عمله بحسب نيخه الصـالحة ،وأن عرابـه
عليه بحسب نيخه الفاسدا ،و د تك ن نيخه مباحة فيك ن العم مباحا ،فال كحص له بـه يـ اب ،وا عرـاب ،فالعمـ

فــر نفســه صــالحه وفســادع و باحخــه بحســب النيــة الحاملــة عليــه المرخضــية ل جـ دع ،ويـ اب العامـ العمـ فــر نفســه

صــالحه ،وفســادع ،و باحخــه بحســب النيــة الحاملــة عليــه المرخضــية ل جـ دع ،ويـ اب العامـ وعرابــه وســالمخه بحســب
نيخــه الخــر صــار هــا العم ـ صــالحا ،أو فاســدا ،أو مباحـا ،كعنــر ــد تشــخرت شــي ا مــن األشــياء تــدف

يمخــه وتســخلم

المبيـ  ،وذـ ا العرــد ــد ككـ ن م ابــا عليــه ،و ــد ككـ ن معا بــا عليــه ،و ــد ككـ ن مباحــا ،و ــد ككـ ن مباحــا تبعـا للنيــة،
تبعـاِ للنيــة ،تشــخرت عنــب نيــة صــالحة ،لخضــعه فــر فــر مــن تلزمــق نفرخــه ،وافخــر

أنــه شــرء مــن الضــروريات

"الخمر ،أو البر ،أو ثيرع من الضروريات" فر النفرات ال اجبة ،كجب عليق أن ت من الرعام ،والشراب ،والمسـكن،

والكس ا لمن  ......إلا اسخحضرت ذ ع النية أيبت عليها ،ت اب عليهـا ،لكـن إن اشـخريت ذـ ع األمـ ر لخكسـب هـا

شخصـا تخ صـ بمعرفخــه إلــى أمــر محــرم ،كشــخرت امـرأا يخ صـ

هـ ع الخــر ظاذرذــا الصــد ة علــى ذـ ع المـرأا أن

يربن معها عال ة م ال ثير شرعية ،نر ل شراءك لهـ ا الرعـام محـرم ،و ـد ككـ ن مباحـا تشـخريه بغيـر نيـة ،وتدفعـه
إلــى شــخ

ا تريــد منــه ا الخرــرب إلــى هللا -ج ـ وعــال -وا المعصــية فيك ـ ن مســخ ت الر ـرفين ،فيك ـ ن حين ـ

مباحا ،يم ال -رحمه هللا :-والنية فـر كـالم العلمـاء ترـ بمعنيـين ،والنيـة فـر كـالم العلمـاء ترـ بمعنيـين أحـدذما:
تمييز العبادات بعضها عن بعض ،تمييز العبادات بعضها عن بعـض كخمييـز صـالا الظهـر مـن صـالا العصـر،
وتمييز صيام رمضان من صيام ثيرع.
مخميز؛ ألن ال ت ا يخس أل ر منه ،لكن ضاء رمضان ضاء رمضان ،ا د من تمييزع عـن
ا
رمضان فر و خه
ثي ـرع تمييــز العبــادات بعضــها عــن بعــض ،كخمييــز صــالا الظهــر مــن صــالا العصــر م ـ ال ،ا ــد أن تــدخ فــر

الصالا وأنت تعر أنهـا صـالا ظهـر ،أو عصـر ،أو مغـرب ،أو عشـاء دخلـت علـى أنهـا صـالا العصـر يـم تبـين
لق أن صالا الظهر منسية م ال ،فلما انخهيت لت ذ ع عـن الظهـر تجـز  ،و ا مـا تجـز ؟ ا تجـز عـن صـالا

الظهــر ،بخــال

مــا لـ صــليت الظهــر نيــة الظهــر خلــة مــن كصــلر العصــر علــى الخــال  ،أو صــليخها عصـ ار،

و دمخها على الظهر عند نسيان األولى ،نسيان الخرتيب ،أو خشية ف ات و ت ااخخيـار للحاضـرا ،ذـ ا أمـر يـانر،
لكرنا صة الـ ت كصـلر خلـة مـن كصـلر العشـاء ،كصـلر المغـرب علـى حـد زعمـه ،و ـد صـلى المغـرب ،وصـلى
المغرب م النات جماعة ،لكنه نسر أنه صلى المغرب فدخ م اإلمـام علـى أسـات أن اإلمـام كصـلر المغـرب،
حخى إلا ام اإلمام إلى الركعة الرابعة سبح به وجلس ،لما ام اإلمام إلى ال اربعة؛ ألن ال ت فر لذنه ونيخه صـالا
المغرب ،وأن الرابعة زائدا مبرلة للصالا ،والنـات فـر المسـجد الحـرام كلهـم ـام ا إلـى رابعـة وجلـس ذـ  ،كعنـر مـا
اتهم نفسه ،وا تردد جلس ،لما رب السالم انخبه إلى أنها العشاء وأنه مصلر للمغرب ولحق بـه- ،كعنـر لحـق بـه
وأدرك الركعة الرابعة معه .-ذ ذ ع الصالا صحيحة ،و ا ثير صحيحة؟ صالته صحيحة و ا يلزمه اإلعادا؟
طالب......... :

ية ذ مصلر للمغرب ،ومنخهر م اإلمام.

طالب......... :

إلا تك ن ذ ع باطلة اثيه ،اثية ذ ع ،الصـ را واضـحة و ا مـا ذـر اضـحة ،كعنـر ـد ككـ ن اإلنسـان كسـخغرب
م

ذ ع الرصة و د حصـلت ،صـلى وراء اإلمـام فـر المسـجد الحـرام والخالئـق الـ ين ا كحصـ ن يخـابع ن اإلمـام،

ولم كسبح به أحد سبح ذ  ،ولم كجلس اإلمام سبح وذ فر مكان ا كسم بعيد جدا -كعنـر فـر الـدور ال ـانر فـر
أبعـد مكــان عـن اإلمــام ،-ســبح وجلـس ،والخالئــق الـ ين ا كحصـ ن ــام ا مـ األمــام ،وأتـ ا بالرابعـة بـ أن يركـ

اإلمام ،ت كر أنها العشاء وأنـه ـد صـلى المغـرب فلحـق بـه فـر الرابعـة ،وأتـم وسـلم نرـ أعـد ،أو ا تعـد ؟ ا شـق
أن ذ ا مخ بالنية ،مخ بالنية" ،وإنما األعمال بالنيات ،وإنما لتل امر ما نو " ذـ ا مـا نـ ا الصـالا الحاضـرا
على وجهها.
كرـ ل -رحمـه هللا :-كخمييــز صــالا الظهــر مـن صــالا العصــر مـ ال ،وتمييــز صــيام رمضــان مـن صــيام ثي ـرع ،أو
تمييز العبادات من العادات ،تمييز العبادات من العادات كخمييز الغس من الجنابـة ،كخمييـز الغسـ مـن الجنابـة،

ير فر كالم الفرهاء -فر كخبهم -نعم.
من ثس الخبرد والخنظة ،ونح للق ،وذ ع النية ذر الخر ت جد ك ا

ذ ع النية المعنى األول للنية ،تمييز العبـادات بعضـها مـن بعـض ذـ ع ذـر الخـر تـ كر فـر كخـب الفرـه ،وذـر الخـر
عليها مدار الخصحيح والبرالن ،ومخعلرها الظاذر ،وذر الخر ت جد ك ي ار فر كالم الفرهاء -فـر كخـبهم ،-والمعنـى
ال ــانر :بمعنــى تمييــز المرص ـ د بالعم ـ  ،وذ ـ ذ ـ هللا وحــدع ا ش ـريق لــه ،أم ثي ـرع ،أم هللا وثي ـرع كعنــر ذ ـ نيخــه

خالصة هلل -ج وعـال-؟ أو نيخـه خالصـة لغيـر هللا -جـ وعـال-؟ أم فيهـا شـرء مـن الخشـريق؟ ،تشـريق للمخلـ ق

بالخالق فر الرصد ،صد العبادا كر ل :وذ ع النية ،ذر النية الخر يخكلم فيها العارف ن فر كخـبهم ،ذـر الخـر يـخكلم

فيها العارف ن فر كخبهم ،فر كالمهم على اإلخالص وت ابعه ،وذـر الخـر ت جـد ك يـ ار فـر كـالم السـلة المخرـدمين،

وذر الخر ت جد فر ك ير فر كالم السـلة المخرـدمين ،وذـر الخـر يركـز عليهـا الحـافا ا ـن حجـر -رحمـه هللا -فـر
خبه ،وا ن الريم ،وثيرذما ممـن لـه عناكـة بمـا يخعلـق بـالرل ب ،مـ أن مـا يخعلـق باأل ـدان الـ ت ذـ وظيفـة الفرهـاء

فــر ثاكــة األذميــة ،ا كرــال أنهــم كعــا ن ه ـ ا ا ،لكــن األذــم منــه ك ـ ن الرلــب يــدور م ـ م ـراد هللا -ج ـ وعــال-
والظاذر تب له.

شخ

معلم جلس للدرت ،أو واعا ام يخكلم أمام النات فخرج شـخ

ـ لق يالــث ،ك ـ لق إلــى أن لــم يبرــى إا العــدد الرلي ـ

فأتبعـه بصـرع إلـى البـاب ،يـم خـرج يـانر،

ر ـ الكلمــة و ــال :أنــخم مشــغل ن ،وأنــا مشــغ ل ذ ـ ا واحــد،

ال ــانر :رتــب لــه محاضـرا وذـ مــن الكبــار فلمــا جلــس إللرــاء ذـ ع المحاضـرا والمســجد فيــه كأنــه فــر وســن السـ ق
صــلى فيــه عش ـرا صــف

 ،ا شــق أن الك ـرا مشــجعة ،مشــجعة ا ألنــه يــدور فــر نفســه أنــه شــخ

مرث ـ ب ،أو

مرل ب ،أو عندع شرء ليس عند النات ،ا إنما ينظر فيها إلى ك را من كسخفيد منـه؛ لـيعظم أجـرع فـر للـق كعنـر

فرق ين ذ ا وذ ا.

طيب ،أنت ـام الصـة المـ خر ،يـم الـ ت يليـه ،يـم الـ ت يليـه ،يـم الـ ت يليـه ،برـر صـة واحـد ،يـم خـرج أطـ ار

الصة من اليمين ومـن الشـمال ،يـم تـبعهم آخـرون ،برـر الشـيخ والمـ لن؛ ألن اإلمـام مـا حضـر للـق اليـ م الشـيخ
والم لن والشخ

ال ت رتـب المحاضـرا ،نعـم ،والشـيخ مـن الكبـار كرـ ل :الشـخ

الـ ت رتـب المحاضـرا اهللا مـا

تغيــر لهجــة الشــيخ ،وا نب ـرا ص ـ ته ،ا خف ـض ،وا رف ـ ذ ـ ذ ـ  ،وذ ـ يبصــر لــيس بــأعمى ،اشــق أن م ـ ذ ـ ع
األم ر لها مدخ كبير فر اإلخالص ،كعنر حينما ينزعج الشيخ إلا طل واحد ،أو اينين ،أو ك ا ا ألنه يريـد أن
كسخفيدوا منه ذ ا ا شق أن المسألة تدل على أن المسألة مدخ لة ،كعنـر و ن لـم ككـن ذـ ا دليـ

ـاط علـى سـ اء

نيخ ــه ،أو ع ــدم ص ــدع الص ــحيح ،ذـ ـ ا األم ــر ا إش ــكال في ــه -إن ش ــاء هللا ،-لك ــن إلا ص ــد ـ ـ لق أن األخـ ـ ان

ـار لعلمـه ،فمـن ذـ ع الحي يـة
كجخمع ن ،ويسخمع ن ،ويسخفيدون وك ما ك ـر الجمـ كـان أ ـر للفائـدا ،وأعظـم انخش ا
ا يالم.

فهناك أم ر د يرة فر ذ ا البـاب ،أمـ ر د يرـة فـر ذـ ا البـاب ،بعـض النـات ،بعـض طـالب العلـم الـ ين كسـاذم ن

فر دروت ومحاضرات ،كحم على اإلمام إلا أ يمت الصالا ب حضـ رع ،ويـ ير فيـه ذـ ا تـأيي ار بالغـا ،وبعضـهم
يرجـ مــا يــدخ  ،يرجـ مــا يــدخ المسـجد ،أ ـ ل م ـ ذـ ع األمـ ر ا شــق أنهـا ا ــد مــن مراجعـة الــنفس فيهــا ،وا
شق أن األط ار

فر م ـ ذـ ع الرضـية كـ لـه مـن خرـاب الشـرة مـا كخصـه ،فاإلمـام اإلمـام كلـة ذـ ا الشـيخ أن

ـار ا كضـر بالمـأم مين ،وأكضــا الشـيخ عليـه أن يبــادر
كحضـر إللرـاء ذـ ع المحاضـرا ،كـا أخـر ينخظـر ينخظــر انخظ ا
فال كحرج نفسه ،وا كحرج ثيرع ،ذ ع األم ر كلهـا لهـا تـأيير علـى النيـة والرصـد ،فـ ن كـان الشـيخ يخـأير بم ـ ذـ ع
الم ا ة فليراج نفسه ،يراج نفسه.
الحاج ال ت حج من بغداد يالث مرات لكرنا صخه م ار ار ،واسخفخاء من العلماء من الن ة ال ـانر ،مـن النـ ة ال ـانر

ال ين يبح ن عن أعمال الرل ب م صحخها وفسادذا ،و ال له :أعد حجة اإلسالم ،ينما النـ ة األول مـا كرـ ل لـه
أعد حجة اإلسالم ،حجق صـحيح مسـرن للرلـب ،وا شـق أن م ـ ذـ ا الخصـر حينمـا تـأخر ،وتباطـأ فـر إعرـاء
األم وأمرذــا واجــب تلبيخــه نيخــه فيهــا شــرء ،لكــن ا كعنــر ذ ـ ا أن العم ـ يبر ـ  ،ويلــزم باإلتيــان بغي ـرع لكــن ي جــه
بالعناكـة بأمــه ،وأن كعخنــر بال اجبــات أ ــر مــن المنــدوبات ،وأن كســعى فــر صــالح لبــه الحــافا ا ــن رجــب -رحمــه
هللا تعــالى -فــر كــالم ط يـ فــر جــام العلـ م والحكــم ،فــرق ــين النيــة ،واإلرادا ،والرصــد ،النيــة ،واإلرادا ،والرصــد
ودعــم لــه باألدلــة نص ـ ص الكخ ــاب والســنة ،وأ اوي ـ الســلة مــن أراد الف ــرق ــين ذ ـ ع األلفــاظ ال اليــة :الني ــة،

واإلرادا ،والرصد فعليه بكالم ا ن رجب فر جام العلـ م والحكـم ،فرـد أطـال فـر ترريـر للـق ،وربـن للـق نصـ ص
الكخاب والسنة ،وأ اوي سلة ذ ع األمة.

"فم كانت هجرته إلى دنيذا" فمـن كانـت ذجرتـه إلـى دنيـا ،كرـ ل الحـافا ا ـن حجـر :كـ ا و ـ فـر جميـ األصـ ل

الخر اتصلت لنا عـن البخـارت ،بحـ

أحـد وجهـر الخرسـيم وذـ

لـه ":فمذ كانذت هجرتذه إلذى هللا ورسذوله" إلـى

أخرع ،كعنر ا ي جد فـر نسـخة مـن النسـخ ال جـه األول مـن وجهـر الخرسـيم والخفريـ " ،فمذ كانذت هجرتذه إلذى هللا
ورسذذوله فرجرتذذه إلذذى هللا ورسذذوله" فــر ذ ـ ا الم ض ـ  ،نعــم لكرذــا فــر الم ض ـ ال ــانر فــر كخــاب اإلكمــان ،وفــر
ثيرذــا مــن الم اض ـ واألص ـ ل المخص ـلة األســانيد إلــى اإلمــام البخــارت كلهــا مخفرــة علــى أن ذ ـ ا ال جــه لــم ي ـ كر،
وعلى ذ ا فمن و ة على نسخة فيها ذ ا ال جه ،فه من إلحاق النساخ وليس من األص .

كر ل الخرا ر فر شرحه :ذك ا و فر رواكـة إ ـراذيم ـن معرـ -كعنـر النسـفر -عنـه عـن البخـارت مخرومـا ،ـد
لذب شررع ،ورجعت إلى نسخ أصحا نا.

طالب........ :

األص أن من ذم بالسي ة يم لم كعملها أنها لم تكخب عليه ،لكن لمالا لم كعملها؟ إن كان من خشـية هللا كخبـت لـه
حســنة ،و ن كــان لعج ـزع عنهــا م ـ

والمرخ ل فر النار؛ ألنه كان حري

لــه األســباب فه ـ ا ذ ـ العــزم ال ـ ت ي اخ ـ عليــه ،كمــا جــاء ف ـر حــديث الرات ـ
على خ صاحبه يم اسخراة م له.

كرـ ل الخرــا ر فــر شـرحه :ذكـ ا و ـ فـر رواكــة إ ـراذيم ـن معرـ النســفر عنـه مخرومـا ــد لذـب شــررع ،ورجعــت
إلى نسخ أصحا نا ،ورجعت إلى نسخ أصحا نا ف جدتها كلها نا صة ،لم ي كر فيها له" :فم كانذت هجرتذه إلذى

هللا ورسوله ،فرجرتذه إلذى هللا وإلذى رسذوله" وكـ لق وجدتـه فـر رواكـة الفربـرت أكضـا ،فلسـت أدرت كيـة و ـ ذـ ا
اإلثفال ،ومن جهة من عر

من رواته ،و د لكرع محمد ن إسماعي فر ذ ا الكخاب فر ثير م ض من ثيـر

طريق الحميدت ،فجاء به مسخ فا مـا خـرم منـه شـي ا ،ولسـت أشـق فـر أن للـق لـم كرـ مـن جهـة الحميـدت ،ولسـت
أشــق فــر أن للــق لــم كرـ مــن جهــة الحميــدت ،فرــد رواع لنــا اإليبــات مــن طريــق الحميــدت تامــا ثيــر نــا
ب سنادع لكرع الخرا ر ب سنادع تاما من طريق الحميدت.

إلا كــان مــن طريــق الحميــدت تام ـا فمــن يخجــه إليــه الر ـ ل بأنــه ح ـ

 ،فـ كرع

ذ ـ ع الجملــة ،أو ال جــه األول مــن وجه ـر

الخرسيم؟ البخارت ،كر ل ا ن المنير فر المخ ارت :ولم ي كر البخارت فـر ذـ ا الحـديث "فمذ كانذت هجرتذه إلذى هللا
ورسذوله فرجرتذذه إلذى هللا ورسذذوله" وذـ أمـس بالمرصـ د ،وذـ أمـس بالمرصـ د الـ ت نبهنـا عليــه ،وذـ أن جعـ
الحديث بمنزلة الخربة للكخاب الخر يبين فيها نيخه ،ومرصدع ،ونهجه فر ذ ا الكخـاب ،وأنـه مبنـر علـى اإلخـالص
هلل -ج وعال.-

ال :ولم ي كر البخارت فر ذ ا الحـديث "فم كانت هجرته إلى هللا ورسوله ،فرجرته إلى هللا وإلذى رسذوله" وذـ

أمــس بالمرصـ د الـ ت نبهنــا عليــه ،ولكــر ذـ ع الزيــادا فــر الحــديث فــر كخــاب اإلكمــان ،فــر كخــاب اإلكمــان ،وكأنــه

اسخغنى عنها بر له" :فرجرته إلى ما هامر إليه" فهجرته إلى ما ذاجر إليه تشم من كان ذاجر إلى هللا ورس له
فهجرته إلى ما ذاجر إليه ،وذ هللا ورسـ له إلـى أخـرع ،وكأنـه اسـخغنى عنهـا بر لـه" :فرجرتذه إلذى مذا هذامر إليذه"
فأفهم للق أن ك ما ذاجر إلى شرء فهجرته إليه ،فدخ فر عم مه الهجرا إلى هللا و لى رس له.

ومن عادته ذ ا من طريرة البخارت ،وعادته ،ومنهجه ،ومن عادته أن يخـرك ااسـخدال بالظـاذر الجلـر ،أن يخـرك
ااسخدال بالظاذر الجلـر ،ويعـدل إلـى الرمـز الخفـر -كعنـر الصـريح" ،-فرجرتذه إلذى هللا ورسذوله" فكيـة كعـدل

ع ـن ذ ـ ا الص ـريح إلــى اا خفــاء بر ل ـه" :فرجرتذذه إلذذى مذذا هذذامر إليذذه"؟ يخــرك اللفــا الــن

الص ـريح ،ويعــدل إلــى

المحخم ـ ذ ـ ع مــن عاداتــه -رحمــه هللا ،-ولكرنــا فيمــا ســبق أنــه تــرجم بــاب النظــر إلــى الســماء ،بــاب النظــر إلــى
ظُرو فن َإفلى سَ
ف ُخ َلفق ست} [( )17س را الغاشـية] ،نعم الصريح فر الباب
السماء ،و ل هللا -ج وعال{ :-أفف فال فنن ُ
اْل َ َل فكسي ف
ف ُرَف فع ست} [( )18س را الغاشية] ،لكـن عـدل عنهـا إلـى اإل ـ  ،فكـأن اإلمـام البخـارت إمـا أن كحخمـ
{وَإفلى َّ
الس فماء فكسي ف
ف

أنه كر ل كأنه كر ل أ م الس را ،أو أ م ا كة الخـر بعـدذا ،مـ أن عدولـه عـن ا كـة الصـريحة ،إلـى ا كـة الخـر
بلها ،ا شق أنه من ذ ع الحي ية ،من ذ ا الباب.

العدول عن الجلر إلى الخفر ،منهم من كر ل :إن السماء كرلق ويراد به اإل  ،ومنهم من كر ل :أن اإل ـ ترلـق
ويراد ها السحاب ،وال ت ينظر إلى السحاب ينظر إلى السماء ،ذ ا م ك ر فر بعض كخب اللغـة ،وأ ـداع بعضـهم
احخماا ،وأ ل إلا كانت اإل

ائمة وأراد أن ينظر إليها ،ا د أن ينظر إلى السماء ،ا د أن يرف رأسه فينظـر

إلى السماء ،وذ ا اسخدال بأمر فر ثاكة الخفاء ،وعدول عن أمر فر ثاكة الظهـ ر ،وذـ ا مـن أوضـح مـا كسـخدل
بــه علــى أن اإلمــام البخــارت كعــدل عــن الظــاذر الجلــر إلــى األمــر الخفــر ،لمــالا؟ ليع ـ د الرالــب علــى م ـ ذ ـ ع

ااســخنباطات الد يرــة ،ويشــح ذمخــه إلــى النظــر فــر طــرق الحــديث ال ـ ت يخــرجم عليــه ،فرــد كــأتر لفــا ا كرــا ق
الخرجمة ،لكن الخرجمة مرابرخها فر رواكة أخرا س اء كانت على شرطه ،أو على شرط ثيرع.

و ال الداوودت الشارح :اإلسراط فيه من البخـارت ،اإلسـراط مـن البخـارت لمـالا؟ ألنهـا يبخـت عـن طريـق الحميـدت،

فلم يبق إا البخـارت -رحمـه هللا تعـالى ،-اإلسـراط فيـه مـن البخـارت ،ف جـ دع فـر رواكـة شـيخه ،وشـيخ شـيخه يـدل
على للق انخهى.

و لا ترــرر أن اإلســراط مــن البخــارت -رحمــه هللا تعــالى ،-فمــا الســبب فــر ذـ ا اإلســراط ،إمــا أن كرــال العــدول عــن
الجلر إلى الخفر ،كما تردم فر كالم ا ن المنير.

كرـ ل ا ــن حجــر :الجـ اب مــا الـه أ ـ محمــد علــى ــن أحمــد ــن ســعيد الحــافا فــر أج بــة لــه علــى البخــارت ،أ ـ
محمد على ن أحمد ن سعيد الحافا معرو  ،و ا ما ذ بمعرو

ذا ا ن إكش ،ا ن حجر كر ل :فالج اب ما اله أ
طالب......... :

من ذ ؟

محمد على ن أحمد ن سعيد الحافا ،كصير ا ن حجر

مــن؟ ا ــن حــزم صــحيح ،لمــالا عــدل ا ــن حجــر عــن لــه :ا ــن حــزم ،إلــى أ ــر محمــد علــى ا ــن أحمــد ــن ســعيد
الحافا؟ ذ ا أكضا فيه شح لهمة الرار  ،وأن يخخب من ذ ا ا ن سعيد الحـافا ،ويرجـ إلـى كخـب الخـراجم ،ويرجـ

إلى كخب الخر لكرت الكخب ،من له أج بة عن مشـكالت البخـارت مـ ال ،سـيعر أنـه ا ـن حـزم ،ويمـر فـر طريرـه
أيناء ذ ا البحث بك ير من الف ائد.

ا ن حزم كعزو إليه ا ن حجر بك را ،ال ا ن حزم ،ال ا ن حزم ،لكن ذـ مـن ذـ ا البـاب ،وأكضـا ذنـاك تفـنن فـر
العبــارا والنر ـ  ،فخجــدع أحيانــا ككنيــه وينســبه ،و ــد ينســبه إلــى جــد ،و ــد يدلســه كمــا كفع ـ الخريــب فــر ك يــر مــن
تصـانيفه ،ينرـ عــن الشـيخ ال احـد بعشـرا ألفـاظ ،كـ ذـ ع مـن أجـ أن ككـ ن فـر الرريـق إلــى ال صـ ل شـرء مــن

ال ع را؛ ألن العلم السه ينسى ،وا ي بت فر ال ذن ،ا ن من و ة على ذ ا؟ من أ محمد علـى ـن أحمـد ـن
سعيد الحافا؟ وذ كرـ أر فـر فـخح البـارت مـ ال ،ويبحـث فـر الخـراجم ،ويبحـث فـر الكخـب الخـر تـ كر المصـنفات ،يـم

كرــة عليهــا ينســاذا ،و ا مــا ينســاذا؟ مــا ينســها أ ــدا ،لكــن ل ـ
المعرو

ــال ،مــا الــه أ ـ محمــد علــى ــن أحمــد ــن ســعيد

با ن حزم؟ فاتت خالص ما تنحفر فر ال ذن.

فر أج بة له على البخارت مالا كرـ ل؟ كرـ ل :إن أحسـن مـا كجـاب بـه ذنـا ،إن أحسـن مـا كجـاب بـه ذنـا أن كرـال،

لعـ البخــارت صــد أن كجع ـ لكخابــه صــد ار كســخفخح بــه علــى مــا لذــب إليـه ك يــر مــن النــات ،مــن اســخفخاح كخــبهم

بالخرب المخضمنة لمعانر ما لذب ا إليه من الخألية ،فكأنه ا خدأ كخابه نية ،فكأنه ا خدأ كخابـه نيـة رد علمهـا إلـى

هللا؛ ألنــه ل ـ

ــال " :م ذ كانذذت هجرتذذه إلذذى هللا فرجرتذذه إلذذى هللا ورسذذوله" و لنــا أن البخــارت افخــخح كخابــه ه ـ ا

الحــديث كــان في ـه ن ـ ة تزكيــة ،كأنــه ــال :أنــا ألفــت كخــا ر اصــدا ـ لق وجــه هللا؛ ألن مــن كانــت ذجرتــه إلــى هللا
ورس له ،فهجرته إلى هللا ورس له ،وأبرى جملة فهجرته إلى ما ذاجر إليه؛ ألنها محخملة.

كرـ ل ا ــن حــزم :لعـ البخــارت صــد أن كجعـ لكخابــه صــد ار كســخفخح بــه علــى مــا لذــب إليــه ك يــر مــن النــات ،مــن
اســخفخاح كخــبهم بالخرــب المخضــمنة لمعــانر مــا لذبـ ا إليــه مــن الخــألية ،فكأنــه ا خــدأ كخابــه نيــة رد علمهــا إلــى هللا،

ف ن علم منه أنه أراد الدنيا ،أو عر

إلى شرء من معانيها فسـيجزيه نيخـه" فرجرتذه إلذى مذا هذامر إليذه" ونكـب

عن أحـدت وجهـر الخرسـيم مجانبـة للخزكيـة الخـر ا يناسـب لكرذـا فـر للـق المرـام ،الـ ت ا يناسـب لكرذـا فـر للـق

المرام انخهى ملخصا من فخح البارت .
طالب......... :

كج ز نجيب كالمه ،نجيب ما يخعلق بالبخارت برريرخه ،ومنهجه فر الح

 ،وترسيم األحاديث ،وترريعها.

كر ـ ل الحــافا ا ــن حجــر :وحاصــله أن الجملــة المح وفــة ،وحاصــله أن الجملــة المح وفــة تشــعر بالرربــة المحضــة؛

ألن ما فيها تردد ذجرته إلـى هللا ورسـ له تشـعر بالرربـة المحضـة؛ والجملـة المبرـاا تحخمـ الخـردد ـين أن ككـ ن مـا
صدع كحص الرربة ،أو ا ،وحاصله أن الجملة المح وفة تشـعرع بالرربـة المحضـة ،والجملـة الملرـاا تحخمـ الخـردد

ين أن كك ن ما صدع كحص الرربة ،أو ا ،فلما كان المصنة كالمخبر عن حال نفسـه فـر تصـنيفه ذـ ا بعبـارا
ذـ ا الحــديث ،حـ

الجملــة المشــعرا بالرربــة المحضــة فـ ار ار مــن الخزكيــة ،وبرــى الجملــة المخــرددا المحخملــة تف يضـا

لألمر إلى ربه ،المرل على سريرته ،المجـازت لـه بمرخضـى نيخـه ،المجـازت لـه بمرخضـى نيخـه ،لكـن ذـ لسنسـان،

أو على اإلنسان ،أن كخخبر نيخه ا ن؟ البخارت أبرى الجملة مخرددا ،وتبين من بـ ل األمـة لهـ ا الكخـاب أنـه علـى
در كبير من اإلخالص ،انخفـاة الخـاص والعـام هـ ا الكخـاب ،منـ أن ألـة إلـى أخـر الزمـان ،ذـ ا يـدل علـى أنـه
على در كبير من اإلخالص ،نحسبه اهللا حسيبه.

لكن من أراد أن كخخبر نيخه فر ذ ا الكخاب ،كما ي كر عن ا ن آجروم لما ألة المخن الصغير فر النحـ كر لـ ن:

ألراع فر البحر ،ألراع فر البحـر ـال :إن كـان خالصـا هلل نجـا ،و ن لـم ككـن خالصـا ثـرق ،ذـ ا يـ كر فـر ترجمخـه،
وأنــه نجــا فــدل علــى إخالصــه ،ذ ـ اخخبــار الــنفس بم ـ ذ ـ ا صــائغ ،أو ثيــر صــائغ ؟ ثيــر صــائغ ،ثيــر صــائغ
كعنر نظيرع اإل سـام علـى هللا -جـ وعـال ،-ذـ لسنسـان أن كخخبـر نيخـه باإل سـام علـى هللا -جـ وعـال -بحـديث
((من النات من ل أ سم على هللا أل رع)) ،فيحلة أن يخحرق ذ ا األمر ين جم ة من النـات؟ ذـ ا ا كسـ غ ،نعـم
ل و فر مأزق ،فـر مكـان خفـر لـم كرلـ عليـه أحـد ،كعنـر وعظمـة رثبخـه فيمـا عنـد هللا -جـ وعـال ،-اإلخبـار
عن م

ذ ا يدل على انه ل و لما كـان فـر إشـكال ،لكنـه فـر األصـ تزكيـة للـنفس ،تزكيـة للـنفس نظيـر إلرـاء

الكخاب فر البحر ،أو فر النار ،إلراء المال يرة باهلل -ج وعال -ليص إلى صاحبه من عظـم الخ كـ  ،مـ ال فـر
صة اإلسرائيلر ال ت ا خر

من أخر ألة دينار ،ليست سهلة من ال ذب ،وحدد له م عد ي فيه إكـاع ،وأشـهد هللا

ج وعال -وجع هللا وكيال عليه؛ ألنه طلب الكفي  ،فأشار إلى أن وكيله ذ هللا -ج وعال -وذ كفيله ،فلماجــاء ال ــت المحــدد خــرج إلــى الســاح كرلــب أحــدا ي ص ـ ذ ـ ا المبلــغ إلــى ص ـاحبه فلــم كجــد ،فعمــد إلــى خشــبة
فنررذا ،ووض المال فيها ،ورماذا فر البحر.

خرج صاحب المال على الم عد لع صاحبه حضر؛ لي فيه دينه ،ف جـد ذـ ع الخشـبة فـ ق البحـر -ذـ ا ـ

فـر

الصحيح -فأخ ذا؛ لي د عليها النار ،فلما نشرذا ،وجد المال فيها ،ووجد معها ور ة تـدل علـى للـق ،الرجـ الـ ت
بعث ذ ا المال لم ككخفر لق ،و نما أرس إليه مرا يانية؛ ألنه كغلب على ظنـه أنهـا ا تصـ  ،لكـن مـن بـاب أنـه

وفى عدع ،وعردع ،وعهدع أرسلها فر البحر ،ال رة باهلل -ج وعال -إلى ذ ا الحد ،بمعنى أن اإلنسان ي ق بـاهلل،
ويعظم كرينه إلى ذ ا الحد ،فيزج باألم ال ه ع الرريرة.
الرصة سيرت مساق المدح على لسان محمد -عليه الصالا والسالم ،-سيق مسـاق المـدح ،لكـن ذـ لنـا أن نفعـ

ذ ا؟ أو نر ل فر شرعنا نهى عن إضاعة المـال ،نهـى عـن إضـاعة المـال؟ فم ـ ذـ ع الخصـرفات ا شـق أنهـا إلا
حصلت ،وحص المرص د منها ،صارت بم ابة المدح والخزكيـة ،لكـن إلا حصـلت ولـم كحصـ المرصـ د منهـا ،أو
ب ـ أن تحص ـ  ،نر ـ ل :ا كج ـ ز أن تحص ـ ت لــة كخــاب ،وتخعــب عليــه ،وتجعلــه فــر النــار إن ك ـان خالصــا هلل

فينج ا ،و ن كان فيه شرك ،أو شرء من الدخن ا ينج ا ذ ا! ،ا كصح أ دا.
المصنة -رحمه هللا تعالى -تاب كالم الحافا ا ن حجر كر ل :لما كانت عادت المصـنفين أن كضـمن ا الخرـب
اصرالحهم ،كعنر م

ما فع اإلمام مسلم فر مردمة صحيحه ،وم

ما فع أ داود فر رسالخه إلى أذ مكـة

ضمن ذا اصرالحاتهم ،ومناذجهم فر ذ ع الكخب.

ــال :ولم ــا كان ــت ع ــادا المص ــنفين أن كض ــمن ا الخر ــب اص ــرالحهم ف ــر مـ ـ اذبهم واخخي ــاراتهم ،وك ــان م ــن رأت

المصنة -رحمه هللا تعالى -ج از اخخصار الحديث ،والرواكـة بـالمعنى ،والخـد يق فـر ااسـخنباط ،وأيـار األثمـض
عن ااجلى ،وترجيح اإلسناد ال ارد بالصـيغ المصـرحة بالسـماة علـى ثيـرع؛ ألنـه كلـه صـيغ صـريحة حـدينا ،ـال:
حدينا ،ال :أنـه سـم  ،ـال :سـمعت كـ ذـ ع صـيغ مصـرحة ،وتـرجيح اإلسـناد الـ ارد بالصـيغ المصـرحة بالسـماة
على ثيرع ،اسخعم جمي للق فر ذ ا الم ض  ،بعبارا ذ ا الحديث مخنا و سنادا.

اإلمــام البخــارت -رحمــه هللا تعــالى -لمــا صــدر الكخــاب ه ـ ا الحــديث بم ابــة الخربــة ،ضــمنها ااصــرالح بــالر ل
والفع  ،بالر ل والفع  ،بالفع حيث اخخصر الحديث بفعله ،ذ فر الحديث صراحة ،ما يدل صـراحة علـى جـ از

ترري الحديث؟ إنما من صنيعه ليس من لفظـه ،إنمـا مـن صـنيعه ،كعنـر ـد ككـ ن الكـالم لـه دالـة ليـة ،ودالـة
فعلية.

أنكر فيما لكرع الحافا ا ن ك ير وثيرع ،أنكر بعض المخكلمين و ـ ة ال ضـ فـر الحـديث النبـ ت ،نرـ ل :مـا كمكـن

أن كر ال ض ؛ ألن الحديث وحر ،وال حر محف ظ ،ال حر من ال كر ،وال كر محف ظ فال كمكن أن كر ال ض ،
الكـ ب علـى النبــر -عليـه الصــالا والسـالم -فـانب ار لـه شــخ

ـال ا لـه حخــى صـغير الســن ،وا ـن ك يــر كشـكق فــر

ذ ـ ع الرصــة ،لكــن مفادذــا صــحيح ،ــال :مــا أركــق فــر حــديث ((ســيك ب علــر)) ،مــا أركــق فــر حــديث ((ســيك ب

علر)) ،ذ رد عليه ،على أت حال س اء كان صحيحا أو باطال ،ف ن كان صحيحا نسـة لـه بـالر ل ،و ن كـان

باطال نسة الر ل بالفع  ،و ال ض  ،واإلمام البخارت حينما ا خصر على ال جـه ال ـانر مـن وجهـر الخرسـيم ،دل

على أنه يرا ج از اخخصار الحديث ،وسيأتر فر م اض ك يرا أنه كأتر بحديث تاما فر م ضـ  ،ويرخصـر علـى

جملخه األولى فر م ضـ  ،ويرخصـر علـى الجملـة ال انيـة فـر م ضـ  ،وحـديث جـا ر فـر صـة جملـه حينمـا اشـخراع
النبر -عليه الصالا والسالم -أوردذا اإلمام البخارت بألفاظ مخخلفـة ،وصـيغ تـدل علـى أنـه كجيـز الرواكـة بـالمعنى
فر عشرين م ضعا ،وصحيفة ذمام ـن منبـه أوردذـا ،أورد منهـا جمـ فـر م اضـ مخعـددا ،كرخصـر علـى م ضـ
الشاذد منها ،على ما سيأتر يانه -إن شاء هللا تعالى. -
اهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبدع ورس له نبينا محمد ،وعلى آله وأصحابه أجمعين؛؛

