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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

له وصلى هللا وسّلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آ ،الحمد هلل رب العالمین

د ام أبو عبوصحبه أجمعین، اللهم اغفر لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام، قال اإلم

اب: : (حدثنا موسى بن إسماعیل قال: حدثنا أبو عوانة قال ابن شه-رحمه هللا تعالى-هللا 

ترة وهو �حدث عن ف :رحمن أن جابر بن عبد هللا األنصاري قالوأخبرني أبو سلمة بن عبد ال

 بینا أنا أمشي سمعت صوًتا من السماء فرفعت �صري فإذا الملك«الوحي فقال في حدیثه: 

الذي جاءني �حراء جالٌس على �رسّي بین السماء واألرض، ُفرعبت منه فرجعت فقلت: 

ثِّرُ {َ�ا َأیَُّها اْلمُ ، فأنزل هللا تعالى: »زملوني ْجَز {إلى قوله:  ]٢[المدثر:ُقْم َفَأنِذْر}. دَّ َوالرُّ

هالل بن  وتا�عه ،فحمي الوحي وتتا�ع. تا�عه عبد هللا بن یوسف وأبو صالح ]٥[المدثر:َفاْهُجْر}

 بوادره). :رداد عن الزهري وقال یونس ومعمر

ه حمد وعلى آله وأصحا�على عبد ورسوله نبینا مالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسّلم و�ارك 
 أجمعین، أما �عد:

م في  فیقول اإلمام البخاري: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. ابن شهاب تقدَّ
الحدیث السابق، الحدیث السابق حدیث عائشة: حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن 

للتكرار. وأبو سلمة �قول: قال ابن شهاب: ُعقیل عن ابن شهاب. وتقدمَّت ترجمته فال داعي 
وأخبرني أبو سلمة؛ أبو سلمة هو عبد هللا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني التا�عي 

م  ،اإلمام الجلیل المتفق على إمامته وجاللته وثقته �رهم ذوهو أحد الفقهاء السبعة على قول، تقدَّ
م ذ�رهم في ترجمة عروة في بیتین من الِشعر �جمعهم البیت الثاني:  في ترجمة عروة، تقدَّ

 فخذهم عبید هللا عروة قاسمٌ 
 سعید أبو �كر سلیمان خارجة
ل في ي ثالثة أقواوهو القول الذي یلیه الثاني: أبو سلمة بدًال من؟ ف ،هذا قول في الفقهاء السبعة

رنا بهم؟   السا�ع من یذ�رهم وُ�ذ�ِّ
 فخذهم عبید هللا عروة قاسٌم أبو �كر سلیمان خارجة

خذهم عبید هللا فخذهم عبید هللا عروة قاسم، سلیمان أبو �كر سعید سلیمان أبو نعم، سعید بن 
أنه بدل سلیمان  المسیب، سعید أبو �كر سلیمان خارجة. سلیمان هذا مختلٌف فیه، القول الثاني:

بن �سار أبو �كر أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا، والقول الثالث: أنه بدلهما من؟ بدل 
م هذا،  معه شرح الكرماني یرجع له  والذياالثنین بدل سلیمان و�دل أبي �كر في ترجمة عروة تقدَّ
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إًذا  حد من اإلخوان.�جد الثالثة، في أحد معه شرح الكرماني؟ أنا رأیت األسبوع الماضي مع وا
 ُیراَجع.

و أحد الفقهاء السبعة على أحد األقوال الثالثة �ما سبق في ترجمة عروة بن الز�یر، وقد سمع أب
سنة أر�ع  -رحمه هللا-سلمة من جماعات من الصحا�ة والتا�عین، وروى عنه خالئق ُتوفي 

ة توا في هذه السنة �ما أن سنوتسعین التي �سمونها سنة الفقهاء؛ ُجّل الفقهاء من التا�عین ما
بن ا�هللا المستعان. توفي سنة أر�ع وتسعین �المدینة وهو  ،عشر�ن �النسبة لنا تسمى سنة العلماء
 اثنتین وسبعین سنة في خالفة الولید. 

وجابر الذي یروي عنه أبو سلمة أن جابر بن عبد هللا األنصاري، و�أتي الكالم في قال ابن 
جابر، هذا �لها ُ�حتاج إلیها في ذ�ر دراسة اإلسناد من الناحیة شهاب: وأخبرني، وأن 

 .االصطالحیة
جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام السلمي الخزرجي األنصاري المدني من فضالء الصحا�ة،  

 ،روى أر�عین وخمسمائة وألف حدیث -علیه الصالة والسالم-من الُمكثر�ن للروا�ة عن النبي 
 ،تسع عشرة غزوة، توفي �المدینة سنة ثالث وسبعین -صلى هللا علیه وسلم-وشهد مع النبي 

وصّلى علیه أ�ان بن عثمان والي المدینة یومئٍذ. قالوا: وهو آخر  ،وهو ابن أر�ع وتسعین سنة
ر خ�عني لیس �آ ،الصحا�ة موًتا �المدینة، قال أبو ُنعیم: إنما هو آخر العقبیین موًتا �المدینة

 و�نما من شهد بیعة العقبة.  ،الصحا�ة على اإلطالق
ئاب وجابر بن عبد هللا ر وُ�شار�ه في االسم اثنان من الصحا�ة هما جابر بن عبد هللا بن 

 .الراسبي
ة مناسبة الخبر لما قبله ظاهرة؛ ألن فیه أن جابر بن عبد هللا األنصاري قال وهو �حدث عن فتر  

 ق: وفتر الوحي. فله ارتباط وثیق �الحدیث الذي قبله وارتباطهماالوحي، وفي آخر الحدیث الساب
ترجمة ومناسبة الخبر�ن لل ،ن مناسبة الخبر لما قبله ظاهرةإببدء الوحي أظهر من أن ُیذَ�ر، وقلنا 

ا.  ظاهرة جد�
ین حرف العطف؟ أ�قول ابن حجر: إنما أتى �حرف العطف لُیعَلم أنه معطوف على ما سبق، 

: وأخبرني أبو سلمة. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة. �قول: إنما أتى �حرف قال ابن شهاب
العطف لُیعَلم أنه معطوف على ما سبق �أنه قال: أخبرني من؟ عروة �كذا، وأخبرني أبو سلمة 

 �كذا. 
 طالب:...

م �كذا وأخبرني أبو سلمة �كذا، عروة عن عائشة وأبو سلمة  عن أخبرني عروة في السند المتقدِّ
جابر. فعلى هذا �كون الخبر ُمعّلق وّال موصول؟ موصول �السند السابق، �قول الكرماني: ومثل 

  هذا أي ما لم ُیذ�ر من أول إسناده واحد أو أكثر ُ�سمى تعلیًقا.
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�عني �أنه نظر إلى قال ابن شهاب، والبخاري لم ُیدرك ابن شهاب، في السند السابق بینه و�ین 
ام دفُحذف منه اثنان أو ثالثة من اإلسناد، وما  ى بن ُ�كیر واللیث وُعقیل.ابن شهاب ثالثة: �حی

 .ُحذف من أّول اإلسناد من مبادئ اإلسناد من جهة الُمصنف واحد أو أكثر فهو الُمعّلق
ُل االْسَناِد ُحِذْف ... َمْع ِصیَغِة الَجْزم َفَتعلْیقًا ُعِرْف   َو�ْن َ�ُكْن أوَّ

 ِلَشْیِخِه َعَزا بـ (قاَل) َفَكِذي       ا الَِّذي ...َوَلْو إلى آِخِرِه، أمَّ 
 ال ُتْصِغ (ِالْبِن َحْزٍم) الُمَخاِلِف       َعْنَعَنٍة �َخَبِر الْمَعاِزِف ...

عّلق على ل الكرماني اثنان أو ثالثة فهو ماآلن هذا �صیغة الجزم وُحذف من إسناده على ما قا 
لكنه �صیغة الجزم على أي حال هو صحیح، هو صحیح؛ ألن معلقات الصحیح ما جاء  ،هذا

منها �صیغة الجزم فالبخاري قد ضمن لك من حذف، فهي صحیحة، مع أن الحدیث ُمخرَّج في 
الصحیح �أسانید متصلة في أكثر من موضع؛ ألن معلقات البخاري ِعدتها ألف وثالثمائة وأر�عة 

ره  وأر�عین، �لها موصولة في الصحیح نفسه إال مئة وستین أو مئة وتسعة وخمسین، على ما حرَّ
 لماذا؟  ،ال نحتاج؟ ال نحتاج أمابن حجر، الغالب الذي ُوصل في الصحیح هل نحتاج إلى �حثها 

فال نحتاج إلى �حثه. �النسبة لصحیح البخاري الذي نحتاج إلى �حثه  ،ألن الموصول �غني عنه
 ال نحتاج إلى �حٍث فهذه  اهو المئة والستین فقط، أما ما �قُرب من ألف ومئتین وثمانین حدیثً 

فیها، و�حث عمن وصلها؛ ألنها موصولة في الصحیح نفسه، لكن ماذا عن ُمعلقات اإلمام مسلم 
الثة ما نحتاج؟ ال نحتاج، لماذا؟ ألن ثأم دیًثا معلًقا؟ نحتاج إلى �حث التي ِعدتها أر�عة عشر ح

عشر منها موصولة في مسلم نفسه، والرا�ع موصول في البخاري، إًذا ال نحتاج أن نبحث 
معلقات مسلم، نحتاج إلى البحث في معلقات البخاري التي لم توصل في موضع آخر، فمنها هذا 

 .أو موصوًال  اعلقً الموضع على الخالف في �ونه م
ذ�ره یالكرماني �قول: ومثل هذا أي ما لم یذ�ر من أّول إسناده واحد أو أكثر ُ�سمى تعلیًقا، وال  

م �أنه قال: حدثنا �حیى بن ُ�كیر، حدثنا  البخاري إال إذا �ان مسنًدا عنده، إما �اإلسناد المتقدِّ
ابن حجر �میل إلى أنه �اإلسناد اللیث عن ُعقیل أنه قال: قال ابن شهاب. أو �إسناد آخر، 

م  لُیعلم أنه معطوف على ما سبق. ؛وعلى هذا فلیس �معّلق؛ ألنه أتى �الواو ،المتقدِّ
ابن حجر لما یتحدث عن موضع وفي إسناد وله والبخاري خرَّجه في مواضع أخرى ما ُ�خرِّج 

�ستحضر جمیع الموضع هذا �غض النظر عن المواضع األخرى �غیره من اُلشّراح، ابن حجر 
المواضع، وهذا الذي جعل �تا�ه أكثر فائدة من غیره، وجعل غیره قد �قع في أخطاء وأوهام تحّلها 
المواضع األخرى. هذه میزة �تاب ابن حجر؛ ألنه حینما �شرح یتصور المواضع �لها، وهذه 

�عتني �الحدیث في  وأن طالب العلم إذا اعتنى �البخاري ینبغي أن ،الطر�قة التي أشرنا إلیها سا�ًقا
ثم ُ�حّل في موضع آخر، یوجد في �لمة إشكال  ،جمیع مواضعه؛ ألنه یوجد في إسناد إشكال

حلُّها في الموضع اآلخر، ُ�ختصر في موضع �ستوفى في موضع، فتكتمل الصورة �جمع 
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ا وهي التي جعلت �تاب الحافظ  ،المواضع �لها في موضع آخر، هذه مفیدة لطالب العلم جد�
 .یًزا على غیرهمتم

یتكلمون فیه على  ممن غیر الحافظ ابن حجر فه ،أما من یتكلَّم في هذه المجاالت من غیره 
سبیل االحتمال، على سبیل االحتمال، وقد �قعون في أوهام، و�ذا ردوا على ابن حجر أو ناقشوا 

انُتِقد في لیس �المعصوم، أ�ًضا ابن حجر فإنما یردون علیه �احتماالت عقلیة، وابن حجر 
ذه ه ا،، �عني انتقده العیني وغیره في مواضع ولم �جد لهذه المواضع رد� امواضع لم �جد لها رد� 
ا ونزٌر �سیر  ،؛ ألنه لیس �معصومافي انتقاض االعتراض بیَّض لها ما وجد لها رد�  ،قلیلة جد�

ضع، فال �عني اإلنسان یذهل، حتى هو انتقد نفسه في مواضع، ورجع عن �عض الكالم في موا
وهذه إشكال هذا أن الحافظ ابن حجر �ل ما یذ�ره �كون مسلًما ال یناقش، ال، یناقش وما فیه 

لعلم المناقشات وهذه المحاورات بین أهل العلم وهذه المحاكمات بینهم �لها مما ُیثري ملكة طالب ا
 في مناقشة المسائل العلمیة. 

و�كفینا مع  -علیه الصالة والسالم-ألفاظ النبي ما لها الزم، نحن نحّل  :�عني �عضهم �قول
ما �كفي؟ �عني أم البخاري أن نحمل هدي الساري والنها�ة في غر�ب الحدیث وننتهي، �كفي هذا 

یه ، وتر�د أن تقرأ البخاري �طر�ق السرد والجرد �عني في ُمدة �سیرة هدي الساري فا�كون مسافرً 
د فیها المقصو  .تعلقة �المتون ومتعلقة �الرواة المتكلم فیهمحّل إشكاالت �ثیرة متعلقة �األسانید وم

النها�ة فیها شرح لأللفاظ الغر�بة، أ�ًضا �عني مثل الشرح المختصر على البخاري،  ،خیر �ثیر
 �كتفي بهذا؟  ،�عني زاد مسافر تكفیه، لكن في دار اإلقامة ،هذه �النسبة للمسافر

وقبل ذلك  -علیه الصالة والسالم-ُ�عنى �كالم النبي  ال �مكن ال �مكن بل طالب العلم علیه أن
من جمیع الوجوه، والغر�ب أن ُ�سمع �عض من له عنا�ة �الحدیث أن  -جل وعال-�كالم هللا 

ن تطو�ل الشروح والمناقشات واألخذ والرد هي طر�قة أهل الكالم لیست طر�قة أهل إ�قول 
معرفة �خبا�اها و�یفیة التعامل معها هذه الحدیث، �عد أخذ النصوص من غیر مناقشة ومن غیر 

ولو ُوجد ما  ،وتترك الباقي ،طر�قة الظاهر�ة أنك تأخذ المتن وتأخذ على ما یدل علیه ظاهًرا
�عارض ما لك دعوة، هذا �الم ما هو �صحیح، نعم لیس �ل األحادیث ُ�حتاج فیها إلى مثل هذا 

ما �حتاج فیها إلى مثل  ،لها معارض ولیس ،ما فیها غموض ،التطو�ل، �عض األحادیث ظاهرة
 .هذا

قال: وال یذ�ره البخاري إال إذا �ان مسنًدا عنده إما �اإلسناد المتقدم �أنه قال: حدثنا �حیى بن 
ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن ُعقیل أنه قال: قال ابن شهاب، أو �إسناد آخر وقد ترك اإلسناد هنا 

ون الحدیث معروًفا من جهة الثقات، أو لكونه مذ�وًرا لغرض من األغراض المتعلقة �التعلیق لك
في مواضع ُأخر. قوله: وال یذ�ره إال إذا �ان مسنًدا عنده هذا في ُجّل المواضع، یبقى أنه في مئة 
وستین أو مئة وتسعین ذ�رها من غیر وصٍل لها في موضع آخر. تولى وصلها الحافظ ابن 
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أسماه: تغلیق  طر�ق التفصیل واالستیعاب في �تابو� ،حجر في فتح الباري �طر�ق االختصار
ر إلیه ااسمه التشو�ق إلى تغلیق التعلیق. �عني ما أشأ�ًضا تغلیق التعلیق له مختصر  التعلیق.

 �قوله:  -رحمه هللا تعالى-الحافظ العراقي 
ه ال مع صیغة الجزم ُ�فهم منه وقد صّرح �ه ابن الصالح أن ما جاء ُمعّلًقا �صیغة التمر�ض أن

و�ن ُحِذَف من مبادئ إسناده واحد أو أكثر، لكن هذا الكالم لیس �صحیح، تبعه  اُ�سمى معّلقً 
مختصر علوم الحدیث البن الصالح، وخالفه في ر�اض الصالحین،  ،علیه النووي في مختصره

هو و تعلیًقا  :وخرَّجه من صحیح البخاري تعلیًقا قال ،أورد حدیًثا عّلقه البخاري �صیغة التمر�ض
ولیس �جید. أما الذي لشیخه عزا �قال فكذي عنعنة  ،�صیغة التمر�ض، فهذا الكالم لیس �قوي 

 قال ابن شهاب: یدخل في هذا الكالم؟ كخبر المعازف. هنا 
 طالب:...

عمار؛ ألن الِمّزي  ، قال هشام بننعم، ابن شهاب لیس �شیخ له، إنما �قصد مثل حدیث المعازف
 ومنهم من یرى أنه موصول وغا�ة ما ،ّلقعو�عض العلماء یرى أنه مٌ  ،عّلم علیه �عالمة التعلیق

ُ�قال في قال إنها مثل العنعنة، �عني قال هشام بن عمار مثل عن هشام بن عمار، محكوم لها 
یس ري وعدم الوصم �التدل�الوصل �الشرطین المعروفین عند أهل العلم إما بثبوت اللقاء عند البخا

 .-رحم هللا الجمیع–أو االكتفاء �المعاصرة عند مسلم 
هشام بن عمار من شیوخ البخاري الذین لقیهم وسمع منهم وصّرح �التحدیث عنه في خمسة 

هشام بن مواضع من الصحیح �قول: حدثنا هشام بن عمار وفي حدیث المعازف قال: قال 
ا قال لوا: لو �ان موصوًال عنده لقال فیه: حدثنا هشام بن عمار �معّلق قاعمار، الذین قالوا أنه م

في غیره من المواضع، والذین قالوا إنه موصول قالوا: إن قال مثل عن، فكذي عنعنة �خبر 
المعازف ال تصغ البن حزٍم المخالف. ابن حزم قصده وهدفه من الحكم علیه �التعلیق الحكم 

ف معروف �عني حكم على �ل ما ورد في الباب أنه علیه �التضعیف، ومذهبه في المعاز 
المسألة موضوع، ولذلك قال الحافظ العراقي: ال تصغ البن حزم المخالف. مذهبه في هذه 

 معروف. 
�قول: الشرطان متوافران فالبخاري لقي هشام بن عمار وحّدث عنه في  -رحمه هللا-ابن القیم 

الصحیح في مواضع، والبخارُي أ�عُد خلق هللا عن التدلیس، والبخاري أ�عُد خلق هللا عن التدلیس، 
له لكن لو قال: من أ�عد لكانت أدق؛ ألنه في ترجمة الُذهلي من الخالصة للخزرجي قال: أخرج 

البخاري وُ�دلِّسه لكن لیس هذا التدلیس الذي �عاب عند أهل العلم، لم ُ�صرِّح �اسمه الكامل في 
موضع واحد، أحیاًنا یذ�ر اسمه فقط مهمًال وأحیاًنا ینسبه إلى جده وأحیاًنا إلى جد أبیه وال ُ�صرِّح 

اللفظ مسألة اري خالفه في اللفظ �القرآن، اإلمام البخمسألة �اسمه �امًال؛ ألن بینهما خالًفا في 
وخشیة أن ُ�ظن أنه موافق له لم ُ�صرِّح �اسمه، ولورع البخاري و�مامة الُذهلي وتمام حفظه وثقته 
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خرَّج له البخاري، �عني ما منعه الخالف بینهما من أن یروي عنه وُ�خرِّج له، لكن خشیة أن �أتي 
اللفظ مسألة فالخالف بینهما في  من �ظن أن التخر�ج للشخص أنه رًضا عنه من �ل الوجوه،

 جعله ال ُ�صرِّح �اسمه.
 طالب:...

لكن طر�قة أهل العلم هم �حرصون  ،لیس له ارتباط؛ ألن البخاري مرضي عند اإلمام مسلم ،ال
ُ�خشى من فحدیث البخاري وما یرو�ه البخاري  ،على األحادیث التي ُ�خشى من ضیاعها

و�ما قیل في قلة التخر�ج  ،�ة البخاري عن الشافعيفحدیثه مجموع �ما قیل في روا ،ضیاعه
وهو إمام من أئمة المسلمین من المكثر�ن سبعمائة ألف  ،للبخاري عن اإلمام أحمد مع أنه شیخه
أم وموضع واحد مختلف فیه هل المراد �ه أحمد بن حنبل حدیث ما خّرج له إال في موضعین، 

 فلذا ال �حرصون علیه.  ،أحادیثهم محفوظة من الضیاعال، المقصود أن هذا �عتذر �ه لألئمة أن 
 طالب:...

نده، عال هو ُیردف الترجمة �خبر ُمعّلق أو �أثر أو �آ�ة؛ لیبین أن هذه الترجمة هو القول الراجح 
 یورد. ،وقد یورد معلقات في أثنائها ،ثم �عد ذلك �أتي �الحدیث األصل

 طالب:...
 مواضع �ثیرة نعم.

 طالب:...
م صار قیدً إذا قل  .انا �السند المتقدِّ

 طالب:...
لنا ققلنا البخاري إذا  اال، ما نتكلم عن قال في هذا الموضع، ال، هو على الخالف إذا �ان معّلقً 

م �ما یرجحه ابن حجرمعّلق قلنا البخاري، البخاري الذي قال قال، و�ذا قلنا �ال ، وهو سند المتقدِّ

بن ُ�كیر إال إذا �ان مسنًدا �اإلسناد المتقدم �أنه قال: حدثني االتردد الذي أورده الكرماني �قول: 

 لكون الحدیث معروًفا ؛قال: حدثنا اللیث عن عقیل أنه قال: قال ابن شهاب، هذا �الم الكرماني

 .أو لكونه مذ�وًرا في مواضع ُأخر ،عنده من جهة الثقات

و�ن �انت صورته  ،أن هذا معّلق�قول ابن حجر: أخطأ من زعم أن هذا ُمعّلق، أخطأ من زعم  

او صورة التعلیق، ولو لم �كن في ذلك إال ثبوت الواو العاطفة، ولو لم �كن في ذلك إال ثبوت الو 

م شيء عطفته م قوله: عن ابن شهاب عن عروة فساق  ،العاطفة فإنها دالة على تقدُّ وقد تقدَّ

 : وأخبرني أبو سلمة �خبر آخر. الحدیث إلى آخره ثم قال: قال ابن شهاب؛ أي �السند المذ�ور
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م نحتاجه، لكن في �الم للعیني تعقَّب �ه ابن حجر ثم ُنعرِّ  هفی على  ج�الم في الحدیث الثاني تقدَّ

كالم ابن حجر في الموضع األول، العیني تعقَّب ابن حجر في قوله: أخطأ من زعم أن هذا 

ابن حجر غني عن التعر�ض؛ ألنه معّلق قلُت: ُ�عرِّض بذلك للكرماني، وال معنى للتعر�ض، 

رّد ُ�صرِّح �اسم الكرماني وغیر الكرماني إذا أراد أن یناقش، لكن التعر�ض الذي �ستعمله عند ال

نتقد ه �ثیًرا و�ذا أراد أن یابن حجر، و�ستفید من نه صّرح �اسمأما أذ�ر  الذيمن هو؟ العیني هو 

 .�عضهم قالقال: 

 اني وال معنى للتعر�ض صورته في الظاهر من التعلیق للكرماني�قول: قلُت ُ�عرِّض بذلك للكرم 

لكن فضله على �ل من  ،، وفیه أوهامرَّاحیه أوهام؛ ألن شرحه مأخوذ عن الصُحف �ما ذ�ر الشف

جاء �عده، ال �مكن أن ُینكر، فضل الكرماني على �ل من جاء �عده من الُشرَّاح ال �مكن أن 

لعامة في �عض الناس �قولون: فالن شعیر مأكول مذموم، �عني ُینكر، والكرماني مثل ما �قول ا

ن، رَّاح و�سكتو ثم ینقلها الش ،ینقلون منه وفیه فوائد وأشیاء ابتكرها، أشیاء ما توجد عند غیره

 ثم إذا أخطأ �كل جرأة یردون علیه �قوة فيو�ثیٌر منهم ال ینسبها إلیه،  ،�عضهم ینسبها إلیه

ا، اإلنصاف مطلوب، و�كفیه أنه لیست بین ید�ه المراجع الكافیة ب هذا جهل وهذا �ذ،األسلو

ة للشرح المطول مثل ابن حجر ومثل ابن الملقن ومثل العیني، اكتملت الشروح بین أیدیهم، والعاد

م ال بد أن �قع عنده ش  رَّاح �ضیف على ما تقدم،يء من الخلل؛ ألن �ل واحد من الشأن المتقدِّ

 .فمثل هذا ینتبه له

وفیه أوهام،  ،شرح الكرماني من أنفس الشروح على أنه ما هو ُمطّول مثل ابن حجر والعیني 

واإلنصاف  ؟وفیه رائحة تصّوف، لكن من �سلم من مثل هذه األمور ،وعلى طر�قة األشاعرة

اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا ۚ  ٰى َأالَّ َال َ�ْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلَ {عز�ز، �عني ال بد منه ال بد من اإلنصاف، �عني 

ب العلم یبدأ وفیه فوائد، وعندي أن طال ،نفیس، الكتاب ]٨سورة المائدة: [}ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوىٰ 

 ،ته قبل غیره؛ ألنه ُ�شوقه إلى قراءة ما �عده. یبقى �عض المالحظات �ضع علیها إشكاالتء�قرا

 عالمات و�ذا لیراجع فیها. 

: أخطأ من زعم أن هذا معّلق قلُت: �عرض بذلك -�عني ابن حجر-العیني �قول: وقال �عضهم 

وال معنى للتعر�ض؛ ألن الحدیث صورته في الظاهر من التعلیق و�ن �ان مسنًدا عنده  ،للكرماني
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في هذا الموضع، �عني ال خالف بینهم أنه موصول  موصوًال  یر�دهفي موضع آخر. ابن حجر 

  ؟لیس بتعلیق أمهذا الموضع هو تعلیق  هل المفي موضع آخر، بل في مواضع ُأخر، الك

ألن الحدیث صورته في الظاهر من التعلیق و�ن �ان مسنًدا عنده في موضع  و�ن �ان، قال:

في األدب وفي التفسیر �أتم من هذا. وأوله عن �حیى بن أبي �ثیر قال: أ�ًضا آخر فإنه أخرجه 

ثِّرُ قرآن، قال: سألت أ�ا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من ال  ]١:[المدثر}{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

-ت جابر بن عبد هللا فقال أبو سلمة: سأل ]١[العلق:{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}قلت: �قولون: 

عن ذلك، قلت له مثل الذي قلت لي فقال جابر: ال أحدثك إال ما حدثنا رسول  -رضي هللا عنهما

ثم ذ�ر نحوه،  »فلما قضیت جواري  ،جاورت �حراء شهًرا«، قال: -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

وقال في التفسیر: حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن ُعقیل عن ابن شهاب ح، وحدثني 

 ل: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري: أخبرني. فذ�ره.عبد هللا بن محمد قا

في الحدیث الثاني �قول ابن حجر: والمواضع ال بد من ر�ط �عضها ببعض؛ من أجل أن تكتمل 
 -رضي هللا عنها- قالت عائشة »فیكلمني فأعَي ما �قول«الصورة، �عد أن أنهى الحدیث الثاني: 

م : ولقد رأیته ینزل علیه الوحي في الیو -رضي هللا عنها-لت عائشة سا�ًقا، قا هوهذا أشرنا إلی
الشدید البرد فَیفصم عنه و�ن جبینه لیتفصد عرًقا. قوله: قالت عائشة �قول ابن حجر: هو 
�اإلسناد الذي قبله، هو �اإلسناد الذي قبله، و�ن �ان �غیر حرف العطف �ما �ستعمل المصنف 

 إشكال مع ما ذ�ره هنا؟ هالتعلیق �أتي �حرف العطف، فیوحیث یر�د  ،وغیره �ثیًرا
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

، و�ن �ان �غیر حرف العطف، �ما �ستعمل المصنف وغیره لت عائشة، هو �اإلسناد الذي قبلهقا
ألیس �ستعملون؟ �ستعملون الواو حین یر�دون التعلیق أو حین یر�دون الوصل؟  ماذاكثیًرا، 
 ؟كذلك

 طالب:...
یب، قالت عائشة، وهو �اإلسناد الذي قبله، و�ن �ان �غیر حرف العطف �ما �ستعمل المصنف ط

وحیث یر�د التعلیق �أتي �حرف العطف. الذي عندنا في هذا الموضع �قول: أخطأ  ،وغیره �ثیًرا
�كن في ذلك إال ثبوت الواو العاطفة،  لم من زعم أنه معّلق و�ن �انت صورته صورة التعلیق ولو

م قوله عن ابن شهاٍب. اآلن الصورة المطا�قة لقوله: فإن م شيء عطفته، وقد تقدَّ ها دالة على تقدُّ
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�عد الحدیث الثاني قالت عائشة، الصورة المطا�قة لما معنا لقوله: قالت عائشة، هل حدیث قالت 
 قال: وأخبرني؟أم عائشة نظیر قال ابن شهاب 

 طالب:...
 ها و�ال تضارب مثل الشمس التعارض بین قولیه، في قوله قالت�عني هذه دقیقة ال بد أن ننتبه ل

قوله: وأخبرني؟ و�المه في الواو التي معنا في هذا أم عائشة: هل هو نظیر قال ابن شهاب 
م شيء، الواو قبل و لو الحدیث و  قال لم �كن في ذلك إال ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدُّ

 اب.�عد وقال ابن شهأم ابن شهاب، 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

، ال. ألنه �قول: قال ابن شهاب: وأخبرني. �الم ابن حجر �قول: أخطأ من زعم أن هذا ُمعّلق ،ال
و�ن �انت صورته صورة التعلیق، ولو لم �كن في ذلك إال ثبوت الواو العاطفة، فإنها دالة على 

م شيء عطفته م قوله: عن ابن شهاب عن عروة ،تقدُّ ثم قال:  ،فساق الحدیث إلى آخره ،وقد تقدَّ
قال ابن شهاب، بدون واو، أي �السند المذ�ور وأخبرني أبو سلمة. الواو التي یتحدث عنها في 

 ؟هذا الحدیث تختلف عن الواو التي تحدث عنها في الحدیث السابق
ره بله نظیو�اإلسناد الذي ق ،�عني عندنا �عد الحدیث الثاني قال: قالت عائشة، وقال: قالت عائشة

ما  ؟قال ابن شهاب، هو �اإلسناد الذي قبله، وفي الموضعین ما فیه واو. فیه تعارض وتضاد هنا
تضاد، �أتي قوله: وحیث یر�د التعلیق �أتي �حرف العطف، �عني لو قال: وقالت عائشة أو:  هفی

و سلمة؛ ألن وقال ابن شهاب، حكمنا علیه �أنه معّلق، انتهینا من ابن شهاب وعائشة وأخبرني أب
رً  ر قال ابن شهاب: أخبرني عروة وأخبرني قال اب اموجودً  االواو عاطفة تعطف ُمقدَّ ن على مقدَّ

م عروة؟ ما فیه  شكال، إشهاب �السند المتقدم أخبرني عروة هذا فیه إشكال أنه أخبره �السند المتقدِّ
 .وأخبرني أبو سلمة

 طالب:...
م قالت عائشة، وأنه �اإلسناد الذي قبله هو ما یبحث في قال ألنه بّین نظیر  ،ال لو �ان و ه فیما تقدَّ

 وقال ابن شهاب. ،یر�د التعلیق قال: وقالت عائشة
 طالب:...

 ؟هنا هل هو مخالف أو موافقأ�ًضا القاعدة عنده ُمطَِّرَدة، ونأتي إلى شيء نبحثه 
 طالب:...

 نعم، الثاني.
 طالب:...
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ل �ه على أنه موصول لتجرده عن  ،األول مجرد عن الواو وأخبرني �الواو، ال؛ ألن األول استدَّ
 الواو، والثاني استدل �ه على أنه موصول التصال الواو.

 طالب:...
انخرمت قاعدته؛  ،على أنه موصول لكن لو ُوجدت واو قبل: وقال ابن شهاب؟ انخرمت قاعدته

لعطف �ما �ستعمل المصنف وغیره ألنه �قول: هو �اإلسناد الذي قبله و�ن �ان �غیر حرف ا
بدون واو؟ على �ل حال المذ�ور ُ�فسر الكالم المجمل، وهو  أمكثیًرا. هم �ستعملونه �الواو 

�اإلسناد الذي قبله، و�ن �ان �غیر حرف العطف �ما �ستعمل المصنف وغیره �ثیًرا، �ستعملون 
ف الواو، رد التعلیق �السند المتقدم حذكثیًرا ال سیما المصنف إذا أراد التعلیق أتى �الواو و�ن لم ی

وحیث یر�د التعلیق �أتي �حرف العطف. وحیث یر�د التعلیق �أتي �حرف العطف. ننظر في 
 موضع صفحة اثنین وسبعین من فتح الباري إذا �ان معكم.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
لخدري ا. لّما ذ�ر حدیث أبي سعید )�اب تفاضل أهل اإل�مان في األعمال( أشرنا إلیه سا�ًقا.هذا 

رقم الحدیث اثنین وعشر�ن في الصحیح اثنین وعشر�ن قال: یدخل أهل الجنة  ،-رضي هللا عنه-
خردل من خیر، فقال: من خردل من  :الحیاة، وقال :هیب: حدثنا عمروٌ ثم قال: قال وُ  .الجنة

هذا الحدیث في مسنده  أخرجبن أبي شیبة ه، فإن أ�ا �كر خیر �ما عّلقه المصنف؛ ألنه أخرج
مسلم عن ُوهیٍب فقال: من خردل من خیر، �ما عّلقه المصنف؛ ألنه قال ُوهیب:  عن عفان بن

ل من خیر، : قال وهیب، والثاني �الواو: خردالحیاة، وقال: خردل من خیر. ألنه مرة بدون واو
 ؟والثاني وقال تعلیق ،إن الموضع األول قال وهیب هذا موصول :فهل نقول
 وسلم على محمد. اللهم صلِّ 
 طالب:...

تعرضنا  ،ذ�رناه في الدرس، ذ�رنا حدیث عائشة األول، وقالت عائشة، وتعرضنا لهذا الموضع
 له.

 طالب:...
 مثل هذا ذ�رناه سا�ًقا. ف و�الله، لكن من �اب ز�ادة التوضیح  ناتعرض نعم

لما ذ�ر حدیث أبي سعید قال: حدثنا إسماعیل قال: حدثني مالك عن عمرو  -رحمه هللا-�قول 
صلى هللا علیه -عن النبي  -رضي هللا عنه-بن �حیى المازني عن أبیه عن أبي سعید الخدري 

الحدیث،  »یدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم �قول هللا تعالى: أخرجوا..«قال:  -وسلم
�عني الحافظ ابن حجر وصل الحدیث؛ ُوهیب: حدثنا عمرو: الحیاة، وقال: خردل من خیر. قال 
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وقال وهیب في روایته: مثقال حبة من خردل أ�ًضا وعلى الحكا�ة  ،ألنه وقال: خردل من خیر
في هذه الكلمة، وقد ساق المؤلف حدیث وهیٍب هذا في �تاب أ�ًضا من خیر، فخالف مالًكا 

لكنه قال: من خردل من  ،وسیاقه أتم من سیاق مالك ،بن إسماعیل عن وهیبالرقاق عن موسى 
وال اعتراض علیه، فإن أ�ا �كر بن أبي شیبة  ،إ�مان، �روا�ة مالك، فاعُترض على المصنف بهذا

أخرج هذا الحدیث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهیب فقال: من خردل من خیر، �ما عّلقه 
وقد  ،ال لفظ موسى الذي أخرجه في �تاب الِرقاق ،ه ال لفظ موسىالمصنف. فتبّین أنه مراد

 أخرجه مسلم عن أبي �كر هذا لكن لم �سق لفظه إلى آخره. 
: لّما ساق الحدیث �إسناده الحدیث األصل قال: قال وهیٌب بدون واو: حدثنا عمرو: الحیاة، وقال

ق أو ال �مكن؟ لماذا؟ ألنه لیس علّ هذا هل �مكن أن ُ�ختلف فیه أنه مخردل من خیر، �عني مثل 
ذي �عني غا�ة ما �قال أنه موصول �اإلسناد ال في اإلسناد السابق، ألنه لیس في اإلسناد السابق.

 وال ذ�ر له في اإلسناد الذي تقدم.  ،تقدم
م أبو سلمة لیس له ذ�ر في اإلسناد الذي ، ابن شهاب الذي معنا له ذ�ر في اإلسناد الذي تقدَّ

م،   .ا مكانه عروةإنمتقدَّ
م    النقل عن العیني لما قال ابن حجر: وقالت عائشة، وهو �اإلسناد الذي قبله قالأ�ًضا تقدَّ

ي إذ األصل ف ؛علیه دلیًال فنفیه منفيٌ  مولم �ق ،العیني: ونفى �عضهم أن �كون هذا من التعالیق
 العطف أن �كون �األداة، وما نّص علیه ابن مالك غیر مشهور �خالف ما علیه الجمهور.

وما المراد  ؟الفصل والوصل مبحث. ما المراد �الفصل ،اآلن في علم البالغة الفصل والوصل
 �الوصل؟ 
 طالب:...

 لواو.ال ُتذ�ر فیه ا اوأسلو�ً  ،ُتذ�ر فیه الواو اهم یذ�رون أسلو�ً  ،ال ال
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

وصل بدون واو أحیاًنا یؤتى، هل المراد �الفصل ما فیه واو؟ ألنه فصل بین الجملتین �الواو أو ال
 .ألن هذه الواو تعطف الجملة على الثانیة ؛ما ُأثبتت فیه الواو

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 �الواو.ال، هم �قصدون هذا، �قصدون أن الفصل بدون واو والوصل 

 طالب:...
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 ا�طة؛ ألنمراجعة المبحث في ُ�تب البالغة قبل الحوار، العلوم ال بد أن تكون متر  البد منال، 
مع  هذا الكالم والعیني یرد علیه نحن ما قدامنا إال �الم واحد، فهل الحق ابن حجر لما �قول مثل

ه أو تعین الحافظ ابن حجر؟ ألن ،هذا أو مع هذا؟ هل العلوم األخرى ُتعین العیني وتساعد �المه
وما نّص علیه ابن مالك غیر مشهور �خالف  ،قال: منفٌي إذ األصل في العطف أن �كون �األداة 

 ما علیه الجمهور. 
 ابن مالك �قول: قد �كون العطف �غیر عاطف. تصدَّق رجٌل بدیناره، بدرهمه، �صاع ُبرِّه.. إلى

 .نادر نادر العطف �غیر عاطف نادر نادر؟أم آخره. بدون واو، لكن هذا �ثیر 
قدر تالمقصود أن مثل هذه األمور ینبغي أن نهتم بها ونراجعها؛ ألنك لما تقرأ �الم الشارحین ما  

ح، ال تستطیع الترجیح إال إذا �ان  .ت عندك العلوم مترا�طةُترجِّ
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...
لیه وسیأتي قواعد وضوا�ط استنبطها شك أنه إذا �ان المصنف له اصطالح جرى ع ههو ما فی

ا ن �عضهإالُشرَّاح من عادات البخاري �ثیٌر منها ُمطَِّرد، نعم یوجد �عض الخلل في �عضها، إذ 
 ُكّلي و�عضها أغلبي. 

�قول هنا: وقال ابن شهاب، قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد 
ر د هللا األنصاري، أّن، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابهللا األنصاري، أن جابر بن عب

ه بن عبد هللا األنصاري. هذا ُ�سمى المؤنن أو المؤنأن �عني بدل معنعن الصیغة صیغة األداء فی
. فما ُحكم الروا�ة �عن هذا م ؛عن هذا مؤنن عروف، وقال مثل عن ألن صیغة األداء فیه: أنَّ

 ؟الروا�ة �أنَّ 
 طالب:...

رج ، عن أبي األحوص أنه خلیها أحكام وال تخرم بها القواعدطیب. األلفاظ الشاذة هذه ال ُیبنى ع
حكا�ة؟ عن أبي األحوص أنه خرج علیه خوارج فقتلوه. �عني أم علیه خوارج فقتلوه. هذه روا�ة 

ما �مكن أن  ،عن قصة أبي األحوص. ولیس یروي عن أبي األحوص؛ ألن أ�ا األحوص ُقتل
ل ث، السند المؤنن هنا حكمه حكم المعنعن في قول عامة أهل الحدیث، ومثل ما قلنا في: قاُ�حدِّ 

، �قول الحافظ إ نها مثل عن، وعن محمولة �االتصال، على االتصال �الشرطین �ذلك أنَّ
 العراقي: 

 رد�جي حتى یبین الوصل في التخر�جوحكم أنَّ حكم عن فالُجلُّ سووا وللقطع نحا الب
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یرى أن اإلسناد المؤنأن أو المؤنن منقطع حتى یبین وصله �طرق أخرى، حتى یبین  البرد�جي 
�عقوب بن شیبة یرى  ،قال: ومثله رأى ابن شیبة  -�عني ابن الصالح-وصله �طرق أخرى، قال

 أنه منقطع مثل رأي البرد�جي، قال: 
ب صو�ه               ومثله رأى ابن شیبة  �ذا له ولم �صوِّ

ب صو�ه                                     �ذا له ولم �صوِّ
م       قلُت: الصواب أن من أدرك ما   رواه �الشرط الذي تقدَّ
م ُ�حكم له �الوصل �یفما  روى  اللقاء والمعاصرة مع البراءة من التدلیس، رواه �الشرط الذي تقدَّ

 سوا،  �قال أو عن أو �أن
 لى ذا نزِّلوما حكى عن أحمد بن حنبل وقول �عقوب ع

�عقوب بن شیبة. ابن الصالح حكى عن اإلمام أحمد وعن �عقوب بن شیبة أن أنَّ منقطع،  
لیست �عن. استدل على قوله �أنهما حكما على حدیٍث یرو�ه محمد بن الحنفیة عن عّمار أن 

مّر �ه. عن عّمار قالوا: هذا متصل، وقال في موضع آخر: عن  -علیه الصالة والسالم-النبي 
؛ الحدیث. قالوا: األول متصل -صلى هللا علیه وسلم-محمد بن الحنفیة أن عّماًرا مّر �ه النبي 

ب صو�ه؛ �عني ما  ؛والثاني منقطع ،ألنه معنعن ألنه �صیغة أن. لذلك قال: �ذا له ولم �صوِّ
ف الحكمان الذي من أجله اختلف الحكم على الطر�قین ما أدرك المحك الذي من أجله اختل

أدر�ه، و�ال لو أمعن النظر لبان له لماذا حكم اإلمام أحمد و�عقوب بن شیبة على األول �أنه 
 والثاني �أنه منقطع. ،متصل

في الموضع األول: محمد بن الحنفیة یروي القصة عن صاحبها یرو�ها عن عّمار صاحبها وقد 
موضع الثاني: محمد بن الحنفیة �حكي قصة لم یدر�ها، فهي منقطعة. فهي أدر�ه، في ال

 منقطعة. 
�عني لو حصل لشخص قصة حصل له قصة، ولیكن مثًال حادث مرور، أنت إذا رو�ت هذه 
القصة عن صاحبها متصلة تقول: عن فالن أنه حصل له �ذا، حدثني فالن أنه حصل له �ذا، 

متصلة، لكن إذا سمعتها من  ،عن فالن أنه حصل له �ذا أو قال فالن إنه حصل له �ذا، أو
غیره هل تقول: عن فالن أو قال فالن أو حدثني فالن؟ تقول: أن فالًنا حصل له �ذا، فأنت 
تحكي قصة لم تحضرها ولم تسمعها ولم تشهدها، وفرٌق بین السیاقین، إذا أمعنت النظر وجدت 

 الفرق واضح. 
هو و سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد هللا األنصاري قال (وأخبرني أبو قال ابن شهاٍب: 

ث عن فترة الوحي) ث. هذه الجملة حالیة لو حذفنا الضمیر منها: قال: و  �حدِّ �حدث قال وهو �حدِّ
 ما �صح؟ أم �صّح 

 طالب:...



 
 

 
 
 

١
٥ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٥ 

 نعم؟
 طالب:...

 وُ�حدِّث، جاء ببعض الشواهد.
 طالب:...

ثلة حالیة، قال: جم اال، هي على أنه  .و�حدِّ
 وذات بدٍء �مضارع ثبْت حوت ضمیًرا ومن الواو خلت 
 وهو �حدث ال بد أن تحوي الضمیر. امثل هذه، حوت ضمیرً  

 طالب:...
ال لو ما وجدت الواو ما احتجنا إلى ضمیر، وذات بدٍء �مضارع ثبْت حوت ضمیًرا ومن الواو 

ث بدون، ضمیر مستتر، وذات واٍو �عدها انو مبتد أ، �عني لو جاءت خالیة من خلت، ُ�حدِّ
لجمل الضمیر البارز ولیس وفیها الواو وذات بدٍء اآلن ما تأتي الجملة حالیة؛ ألنها �عد معرفة، ا

�فعل مضارع، مضارع ُمثَبت غیر  و�عد النكرات صفات، عندنا جملة حالیة ،أحوالمعارف ال�عد 
او واقترنت �الو  امستترً  اوت ضمیرً منفي، حوْت ضمیًرا مستتًرا فیها، ومن الواو خلت، لكن إذا ح

م لعندنا، �عني لو  الذيهو مثل  الذيوذات واٍو �عدها انو مبتدأ، وذاُت واٍو �عدها انو مبتدأ 
 یوجد ال بد أن تقدر وهو �حدث، وذات واو �عدها انو مبتدأ له الضمیر اجعلن مسنًدا. 

 وقد مّر الكالم علیه ُمفضًال في آخر الحدیث السابق. ،عن فترة الوحي واحتباسه عن النزول
، فقال: قال: أن جابر بن عبد هللا قال: الضمیر �عود إلى جابر، وهو ُ�حدث عن فترة الوحي فقال

 القائل من؟
 طالب:...

جابر �مشي؟ ال، القائل هو هاه؟ أبو سلمة �مشى؟ أو  »بینا أنا أمشي«فقال في حدیثه: 
عن  -علیه الصالة والسالم-، تكرار قال من دون ذ�ٍر للنبي -ة والسالمعلیه الصال -الرسول

أنٍس قال: قال، عن أنٍس قال: قال �ذا، لم یذ�ر القائل القائل للفعل األول ضمیر �عود إلى أنس 
 –ذا مقرر عند أهل العلم، طیب، قال. وه-صلى هللا علیه وسلم-والثاني ضمیر �عود إلى النبي 

إًذا �كون القائل هو  »بینا أنا أمشي«�عني جابر وهو �حدث عن فترة الوحي فقال في حدیثه: 
بینا أنا «، -علیه الصالة والسالم-؛ ألن المقول صادٌر منه  -علیه الصالة والسالم-الرسول 

في حدیثه: بینا، بینا أصله بین فُأشبعت،  -صلى هللا علیه وسلم-�عني رسول هللا  -فقال »أمشي
فتحة النون فصارت ألًفا، أصله: بین، فُأشعبت فتحة النون فصارت ألًفا وهي ظرف زماٍن مكفوف 
�األلف ظرف زمان مكفوف �األلف عن اإلضافة إلى المفرد والتقدیر �حسب األصل بین أوقات 
كذا في القسطالني؛ ألنه قلنا إنها ظرف زمان، فیها �الم �ثیر، وتحتاج إلى �سط، فیها نقول 
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فیها، �هللا أعلم، وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله  اأن �صیر الكالم مترا�طً  أودا أ�ًض 
 وصحبه أجمعین.

 


