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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
له آه ورسوله نبینا محمد، وعلى العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبدِ الحمد هلل رب 

 وأصحا�ه أجمعین، أما �عد:
 رسفمازال الكالم حول حدیث هرقل الطو�ل، ما زلنا في أوائله، �ان من آخر ما قیل في الدَّ 

 ه عظماء"وحولَ فدعاهم في مجلسه، "فأتوهم وهم �إیلیاء، فدعاهم في مجلسه" السابق هو 
لسه، دعاهم: �عني هرقل في مجلسه، �عني حال �ونه في مجالروم، ثم دعاهم، ودعا بترجمانه" 

وقت –طلق على وقته وفي �تب اللغة، المجلس: موضع الجلوس. موضع الجلوس، وهل �ُ 
د قام؟ موضع اإلقامة ووقت اإلقامة �ما أشرنا إلى ذلك في مناسبات متعددة عن�المَ  -الجلوس

وهو  موضع القیام وما یترتب على ذلك من االحتمالین: احتمال إرادة یم،إبراه الحدیث على مقام
 .الذي قام فیه، أو زمانه الذي قام فیه الَحَجر، أو مكانه

 ل�ى}ُمَص  یمَ ِإْبَراهِ  َمَقامِ  ِمنْ  {َواتَِّخُذوالكن االحتمال الثالث وهو الزمان غیر وارد. 
من  قام علیهام فیه، وهل المراد �ه المكان الثابت أو ما �ُ ]، المراد �ه: المكان الذي ق١٢٥[البقرة:

تحرك؟ وهذا مضى الكالم فیه، لكن الكالم هنا في المجلس، المجلس: موضع الجلوس، وجمعه مُ 
قول ا. هذا عند من �ا، �طلق المجلس على أهله مجازً طلق المجلس على أهله مجازً مجالس، وقد �ُ 

لكن �خالف في  ،ف في إطالق المجلس على أهلهخالِ  �ُ �المجاز، لكن عند من ال �قول �ه ال
إطالق هذه الكلمة، أسلوب من أسالیب العرب تستعمل هذا وتستعمل هذا، تطلق المحل وتر�د 

 واألصل فیه المكان، الذي هو ،الحال، والعكس، �ما أطلقوا الغائط على الخارج من اإلنسان
 .من إطالق المحل و�رادة الحالالمكان المطمئن من األرض فأطلقوه على الخارج 

وهنا ُ�طلق المجلس على أهله من هذا الباب، من إطالق المحل، من إطالق المحل و�رادة  
ا إلى وقتنا هذا، �طلق ا، وجار�ً ا في لغة العرب، وما زال استعماله سار�ً الحاّل، وهذا مستعمل �ثیرً 

قال: اتفق المجلس على �ذا، فیُ  المجلس على أهله مجازا، من �اب تسمیة الحال �اسم المحل،
ي قرر مجلس الوزراء، المجلس هو الذ اتفق المجلس، �عني: اتفق أهله، �عني: �ما �قال اآلن:

إنما الذي  ،أهله؟ أهله. قرر مجلس الجامعة، �ذلك ال ُیراد �ه المكان، المكان ال �قرر أم�قرر 
 �قرر أهله.

عظماء الروم. من الذي �قول: حوله  م""عظماء الرو �النصب؛ ألنه ظرف مكان.  "وحوله"
ه "وحولَ أبو سفیان،  عظماء الروم؟ أبو سفیان یروي القصة البن عباس، فمصدر هذه الكلمة

حوله وحواَله وحولیه وحوالیه، والالم مفتوحة فیهّن، وأما ": قال. �قول النووي: �ُ عظماء الروم"
ولد الروم بن عیصو، هم من ولد الروم وم فهم هذا الجیل المعروف، قال الجوهري: هم من الرُّ 
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بن عیصو، واحدهم رومّي، �زنجي وزنج. �قول اإلمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النیسابوري: غلب اسم أبیهم علیهم، غلب اسم أبیهم علیهم؛ ألنهم من ولد الروم على ما 

، و�ن ِشئَت قلت: تلْ فصار �االسم للقبیلة، قال: و�ن شئت قُ  ،سمعنا، غلب اسم أبیهم علیهم
  ."وجمع رومي �زنجي وزنج

في �الم الجوهري �قول: من ولد الروم بن عیصو،  هناك، "هم من ولد عیص"�قول القسطالني: 
هم من ولد عیص بن إسحق بن إبراهیم، من ولد عیص بن إسحاق بن "هنا القسطالني �قول: 

عرب من تنوخ و�هراء، وغیرهم إبراهیم على الصحیح، ودخل فیهم، ودخل فیهم طوائف من ال
وم، واستوطنوها فاختلطت  ،من  غسان �انوا �الشام فلما أجالهم المسلمون دخلوا بالد الرُّ

أنسابهم. وعند ابن السكن: وعنده �طارقته والقسیسون والرهبان. �قول: دخل فیهم طوائف من 
ام"العرب من تنوخ و�هر  ام؟ وراء إًذا الروم � اء وغیره من غسان �انوا �الشَّ انوا �الشام أو وراء الشَّ

فلم یرم حمص، وسیأتي أنه �له في سیأتي أو تقدم أنه �ان �إیلیاء، الشام. لكن  اءالشام. نعم. ور 
ام، موطن هرقل وقومه �انوا �الشام �عني �سور�ة وفلسطین االسم القطر األعم، الذي  ،مدن الشَّ

اإلطالق األعم، لكن �قول: �انوا �ام، الشَّ  :ال له�شمل سور�ة وفلسطین واألردن ولبنان هذا �له ُ�ق
 .فلما أجالهم المسلمون دخلوا بالد الروم واستوطنوها ،�الشام، هذه القبائل العر�یة �انوا �الشام

إلى داخل الجز�رة العر�یة، فكانت تبوك من أرض الشام،  ا �متدّ �عني �ان الشام إطالقه سا�قً  
ابق أجلى إلیها عمر بن الخطاب الیهود �انت العمق الجغرافي السَّ   التيوما دونها من تیماء مثًال 

�صل إلى أثناء الجز�رة العر�یة، �ما �ان األمر البحر�ن، �ان اإلطالق األعم �شمل هجر 
أنها تختلف �اختالف الزمان،  یات الشكَّ واألحساء وتلك الجهات �لها �قال لها: �حر�ن. فالمسمَّ 

ى ول التي تحكم هذه األماكن، قد یتوسعون فیمتد مسمَّ اختالف الدُّ تختلف �اختالف الزمان، و�
ر هذه البلدان �حسب ضعف من �حكمها، مُ ْض ، وقد تَ ى ما �صل إلیه، تصل إلیهم قدرتهمبلدهم إل

ا لذلك، �عني: ما �ان ما في الزمان السابق �ل ما جنوب الطائف �له �قال فیكون اإلطالق تبعً 
لكن الحدود اآلن تختلف، فاإلشكال أن مثل هذه  ،ابقالحد السَّ الیمن، الیمن، هذا � :له

 :األماكن، ما �قول هكل في فهم �عض النصوص التي ترد في هذشْ االصطالحات الحادثة قد تُ 
فلما أجالهم المسلمون  ،ام، �انوا �الشامحن نستصحب ما نعرفه من حدود الشَّ نكانوا �الشام، 

ذلك إلى تر�یا وما وراء البحر المتوسط، �عني هذا مفهومه على  اوْ دخلوا بالد الروم، �عني تعدَّ 
 ام، فال شك أنحسب فهمنا اآلن، لكن هرقل �ان �إیلیاء بیت المقدس، وهي من الشَّ 

 القارئ ال بد أن �حصل الخلل في فهمه للنص. المصطلحات الحادثة إذا استصحبها
ي سائر العلوم إذا استصحبت مثل هذا في جمیع االصطالحات في سائر العلوم، ف لْ وقُ 

ة التي وردت في النصوص قد �حصل شيء من رعیَّ لتفهم �ه المصطلحات الشَّ  احادثً  ااصطالحً 
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 ، مرَّ احادثً  األنك استصحبت اصطالحً  ؛-جل وعال–الخلل، وقد ترد نص صر�ح من �الم هللا 
أمضى  -أصحاب اإلبلولو �ان من -ا أقسم �اهلل أنه ا من األمثلة أن لو أن إنسانً بنا مرارً 
�قول:  -جل وعال–أصفر، �هللا  وأقسم �اهلل أنه ما رأى جمًال  ،ثمانین في رعا�ة اإلبل ،سبعین
حقیقة العرفیة التي الب هلل أو نستصحب ]، نقول: هذا مكذِّ ٣٣[المرسالت: ُصْفٌر} ِجَماَلتٌ  {َكَأنَّهُ 

  ؟بواضح أم لیسواضح  ؟تعارف علیها أهل زمانه
 ا الصطالح حادثتبعً  اا نستصحب حكمً نا في المصطلحات في األحكام أحیانً ألنه یرد علی

 غسل الجمعة واجب على �ل ل علیه النص، ننزل علیه النص ثم �حصل الخلل، مثًال وننزِّ 
ن أ هللاإلى  راد �ه الوجوب الشرعي الذي �أثم تار�ه حتى �قول القائل: إني ألبرأُ محتلم، هل المُ 

: الغسل واجب، وأقول: مستحب، هل المراد �ه االصطالح -الة والسالمعلیه الص–�قول النبي 
رة رك وقتل النفس �لها مكروهات �ما جاء في سو الحادث في عرف أهل العلم، إًذا الزنا والشِّ 

ُئهُ  َ�انَ  َذِلكَ  {ُكلُّ اإلسراء في عظائم األمور  ذا نزلته على ]، إ٤٠ء:[اإلسرا ا}َمْكُروهً  َر�ِّكَ  ِعْندَ  َسیِّ
 اصطالحه هذا ضاع الدین �له، فننتبه لمثل هذه األمور؛ ألن استصحاب المصطلحات العرفیَّة

 .بٍس �بیر وخلل في فهم النصوصسواء �انت العامة أو الخاصة عند أهل العلم یوقع في لَ 
درِّ فهم النصوص �مراد الشارع، ال �ما قُ فالبد أن نَ    سول هللا، الصحابي �قول: فرض ر ر وقعِّ

، صحابي از�اة الفطر من رمضان. تسأل الحنفي �قول: لیست فرًض  - علیه وسلمصلى هللا–
حتى على  وطبقهعنده،  ا، واجبة؛ ألنه استصحب مصطلحً ا�قول: فرض، �قول: ال لیست فرًض 

 .النص
وعند  ابهم.فاختلطت أنس ،فلما أجالهم المسلمون دخلوا بالد الروم واستوطنوها"هنا �قول:  

 ه �طارقته والقسیسون والرهبان.ابن السكن: وعند
ٌل ستعمالدعاء م :"فدعاهم في مجلسه" فدعاهم في مجلسه: فإن قلت :�قول الكرماني في قوله

 َدارِ  َلىإِ  ْدُعویَ  {َ�للااَُّ إلى نحو  ـالدعاء مستعمل ب :في ، قلتُ  ـإلى، ال ب ـإلى، �عني �عدى ب ـب
الِم} لسه، اهم إلى مجلسه ما �قول: دعاهم في مج�عني األصل أن �قال: دع ،"]٢٥[یونس: السَّ

ي: لیس األصل الدعاء هنا، �عن )في"( فالمناسب: فدعاهم إلى مجلسه، �قول الكرماني: قلت:
ي و الذ(في) لیست متعلقة �الدعاء، دعاهم في مجلسه، إنما دعاهم حالة �ونه في مجلسه، ه

 هرقل؟أم احب الحال؟ هم �عني: الجار والمجرور متعلق �حال، حال، من ص، "في المجلس
 .طالب: هرقل

في مجلسه، أي: في محل حكمه ال  احب الحال هرقل انتهى اإلشكال؛ ألنههرقل، فإذا �ان ص
 لوة، أو في الحرم ونحوه، �عني: حرم القصر أو حرم المجلس. حالة �ونه في الخَ 
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 وفي �عض الكتب: دعاهم وهو جالس في مجلسه، فهو في مجلس ملكه علیه"�قول: 
نا التاج، وفي شرح السنة: دعاهم لمجلسه. �قول ابن حجر: وللمصنف في الجهاد: فأدخل
بن علیه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعلیه التاج. قول الكرماني في �عض الكتب، وا

. ابن حجر له عنا�ة �البخاري وروا�ات "حجر �قول: وللمصنف في الجهاد. نفس الروا�ة
روا�ة هذه األمور، لكن �عرف أن هذه الب�ات بدقة، الكرماني ما یهتم و�فرق بین الروا ،البخاري 
لكن ال یدري أین  ،ها. هو �حفظُ في �عض الكتبوهي في الكتاب الذي �شرحه، قال:  ،مرو�ة

ا ما �قول ابن حجر حینما �ستظهر الكرماني معًنى وردت، لكن قال: في �عض الكتب، و�ثیرً 
لعقلیة الت اة الثانیة في �اٍب آخر ترد هذا االحتمال؛ ألن االحتما�احتماٍل عقليٍّ مجرَّد: والروا�

 المجردة ال مدخل لها في هذا الفن، یورد احتماالت عقلیة، فإن قلت قلنا. قد �كون في �عض
ل وهذا جه"روا�ات الحدیث في الكتاب نفسه ما یرد هذا االحتمال الذي ذ�ره، و�قول ابن حجر: 

  وهذا جهل منه �الكتاب الذي �شرحه. ، "منه �الكتاب الذي �شرحه
و وهذا یبین لنا أهمیة جمع الروا�ات قبل الشروع في شرح الكتاب؛ ألنه قد تكون جملة أ

آن لى ما �فسر �ه القر وْ عبارة مستغلقة في موضع، وفي موضع آخر مبسوطة، ولذلك قالوا: من أَ 
ا ان هذ، ثم تورد احتماالت لبیصًال وفي الثاني مف ،القرآن؛ ألن الكالم قد یوجد في موضع مجمًال 

مثل اإلجمال والتفصیل في القرآن، قل مثل هذا في البخاري، �عني: من مثل ابن حجر له عنا�ة �
فلما جاء في موضع آخر قال:  ،لحدیث اهذه العنا�ة �البخاري؟ ابن حجر في موضع أملى شرحً 

قلون وا�ات المراد �ذا، والذین ینوقد �نت أملیت في �تاب الوضوء �ذا، ثم تبین لي من جمع الر 
ي عن ابن حجر، نقلوا عنه في الموضع األول نفس الكالم األول، ونقلوا عنه في الموضع الثان

عین لموضبین ا هل؟! ألننفس الكالم الثاني، �مثل هذا �فتضح الناقل، �فتضح الناقل، لماذا ما عدَّ 
ألنه عا�ش  ؛-رحمه هللا–حضر و�ن طالت المفازة �ست فات مفاوز، ابن حجر �ستحضر ما

 .، فهو �ستحضرالكتاب معا�شة
م قل، هؤالء الشراح الذین نقلوا عن ابن حجر في الموضع األول الكالهذا الشارح الذي ن 

بت الذي رجع عنه مع طول الكتاب نسوا أنهم نقلوا؛ ألن النقل سهل، غیر التحر�ر، التحر�ر یث
ى ذا نقلت تنسى، �ما هو صنیعنا وصنیع أمثالنا، تنسفي الذهن، تستحضر ما قلت، لكن النقل إ

ت ا ما ینسى، ما فاأنك نقلت عنه في موضع، لكن الذي �عیش مع الكتاب، و�حرر مسائله تحر�رً 
 .رإال ما ند

�ون إلى رومي بن لنطا بن یونان بن �افث بن نوح، و نسالروم م" في قول للرشاطي: �قول:
من الروم یزعمون أنهم من قضاعة، من تنوخ و�هراء فهؤالء الروم من الیونانیین، وقوم 

 و�انت تنوخ أكثرها على دین النصارى. ،وسلیخ
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. هؤالء الذین انضموا إلى الروم �ما في الكالم السابق "وقوم من الروم یزعمون أنهم من قضاعة
 .من العرب
 طالب:...

نهم �عودون إلى یهوذا بن لیس �ل والد إسحاق یهود. �عني على أحد األقوال في تسمیة الیهود أ
فتفرقوا في  ،إسحاق، �ختلفون عنهم، �ل هذه القبائل خرجوا مع هرقل عند خروجهم من الشام

 البالد، وهذا �الم الرشاطي نقله ابن الملقن. 
ن هذا الكالم مصدره أبو سفیان �صف الحال، ونقله عنه ابن إوقلنا  "وحوله عظماء الروم"

عُظَم الشيء، عظم الشيء َ�ُبر عْظُمه، " في المفردات للراغب:عباس، "عظماء" جمع عظیم، و 
ا �ان جري مجراه محسوسً عظم الشيء �بر عظمه، �عني �برت جثته، ثم استعیر لكل �بیر فأ

�عني إذا �ان عظیم القدر، وصغیر الحجم األصل أن: عظم الشيء �بر عظمه، هذا  أو معقوًال"
ا فأجري مجراه محسوسً "، اال حسی�  او �ان الكبر معنو�� المحسوس، ثم استعیر لكل �بیر، �عني ول

 {ُقلْ ]، ١٥[األنعام: َعِظیٍم} َیْومٍ  {َعَذابَ : -جل وعال–ا �ان أو معنى، قال كان أو معقوًال، عینً 
 نَ مِ  َرُجلٍ  {َعَلى]، ٢-١[النبأ:  اْلَعِظیِم} النََّبإِ  َعنِ * َیَتَساَءُلونَ  {َعمَّ ]، ٦٧[ص: َعِظیٌم} َنَبأٌ  ُهوَ 

"وعنده عظماء قومه" وهذا  "َعِظیٍم} اْلَقْرَ�َتْینِ  ِمنَ  َرُجلٍ  {َعَلى]، ٣١[الزخرف: َعِظیٍم} اْلَقْرَ�َتْینِ 
 نحتاجه فیما سأذ�ره فیما �عد.

والعظیم إذا استعمل في األعیان فأصله أن �قال في األجزاء المتصلة، فیما �ان متصل ": قالوا
، والعظیم إذا استعمل في األعیان فأصله أن اء �قال له: �ثیر�ان منفصل األجز األجزاء، بینما 

عظیم، نحو:  :ُ�قال في األجزاء المتصلة، والكثیر �قال في المنفصلة، ثم قد �قال في المنفصل
 ."جیش عظیم، ومال عظیم، وذلك في معنى الكثیر

الفرق  ماا، �ة: �بیرً ا، وفي رواا �ثیرً ما الفرق بین الكبیر والكثیر؟ إني ظلمت نفسي ظلمً  إًذا 
 بینهما؟ 

 طالب:...
 �فار،إن �بیر مثل عظیم، والكثرة لألجزاء المتعددة؟ �مكن. طیب عندنا: هؤالء قوم  :هل نقول

لكن  َعِظیٍم} اْلَقْرَ�َتْینِ  ِمنَ  َرُجلٍ  {َعَلىوالوصف �شعر �التعظیم، "حوله عظماء" ُ�شعر �التعظیم، 
نقله  -جل وعال –فر، اقتراح على لسان �افر، �هللالى لسان �اهذا القول �النسبة لما في اآل�ة ع

أنا ر�كم األعلى على لسان �افر، فإطالقه على  :هذا ما فیه إشكال؛ ألن حتى قولعنه �حرفه، 
لسان �افر، ونقله عن �افر ما فیه إشكال، لكن إطالقه على لساِن مسلم، هل �جوز أن �صف 

 المسلم الكافر �أنه عظیم؟
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 .طالب:...
 ؟نعم

 طالب:....
 ؟ماذاإضافة 

 طالب:....
إًذا التسمیة،  ،»إلى هرقل عظیم الروم« »إلى هرقل عظیم الروم«نعم، في الخطاب الذي سیأتي 

 ...الوصف
 طالب:....

 كیف؟
 عظیمهم، حتى اإلضافة تنبئ عن أنه معظَّم.

 طالب:.....
ء النهي عن إطالق سید على �عني: هل �جوز أن تقول لفالن سید �ذا، سید الروم، �جوز؟ وجا

 الكافر.  عنالمنافق والفاسق فضًال 
 طالب:....

 نعم؟
 طالب:....

 ه؟فی ماذانعم. 
 طالب:....

 :وجاء النهي عن إطالق السید على المنافق أو الفاسق، �عني من �اب أولى الكافر، ما تقول
ل للكافر عظیم إن �ان فالن سید الیهود، سید النصارى، سید �ذا، على �ل حال أنا قلت: هل �قا

�ان على حد زعمه وزعم قومه فال مانع، وأما أن �قوله المسلم  نإ على حد زعمه وزعم قومه؟
اآلن  . عن الكافرا، فال، �ما جاء النهي عن قول سید للمنافق والفاسق فضًال له وتعظیمً  إجالالً 

یه الصالة عل–الحدیث الموضوع، هذا معروف أنه مختلق ومصنوع ومكذوب على النبي 
والعلماء �قولون: شرُّ األحادیث،  ،-علیه الصالة والسالم–ال تجوز نسبته إلى النبي  -والسالم

شرُّ األحادیث الموضوع، شرُّ األحادیث، �عني: إضافة هذا الموضوع إلى األحادیث قد ُ�فهم منه 
حد زعم واضعه  أنه حدیث، فإن �ان المراد �ه المعنى األعم، وهو أنه مما یتحدث �ه، أو على

 فال �أس، و�ال فلیس هو �حدیث.
 .دعاهم أوالً  "ثم دعاهم ودعا بترجمانه"قال: 

 طالب:....
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 نعم.
 طالب:...

 ؟أيّ 
 طالب:....

، لكن اللفظ یوحي بتعظیم، فهل للمسلم أن �قول: فالن عظیم �ذا، من �اب استشعار نعم
حقیر، ما �خالف، هذا على حد زعمهم وأنه عند هللا  ،عظمته، أو أنه على حدِّ زعمهم أنه عظیم

 هم، على حد زعمهم هم، فوصف واقعهم ال �عني اإلقرار �أننا نعظمهم أو نرفع شأنهم.
وللمستملي �الترجمان مقتضاه أنه أمر �إحضارهم، "�قول ابن حجر:  ثم دعاهم ودعا بترجمانه""

 ننظر في النص، قال: ،"مأمر �إحضارهم، فلما حضروا استدناهم؛ ألنه ذ�ر أنه دعاهم ثم دعاه
ومقتضاه أنه أمر "" دعاهم ثم دعاهم، قال: فدعاهم في مجلسه، ثم دعاهم ودعا بترجمانه"

فكأنهم جلسوا في طرفه ثم دعاهم ، "�إحضارهم، فلما حضروا استدناهم، دعاهم إلى  المجِلس
ل على هذا.فلما حضروا استدناهم؛ ألنه ذ�ر أنه دعاهم ثم دعاهم، فیُ "إلى، لیقر�وا منه،   َنزَّ

والترجمان " ،"ولم �قع تكرار ذلك إال في هذه الروا�ة، ولم �قع تكرار ذلك إال في هذه الروا�ة
�فتح التاء المثناة، وضم الجیم: َترُجمان، ورجحه النووي، وفي شرح مسلم، و�جوز ضم التاء 

 مذي، من �اب اإلتباع.ا، و�جوز ضم التاء إتباًعا، ُترجمان، �ما �قال في الترمذي: ُترْ إتباعً 
ان، حكاه الجوهري ولم �صرِّحوا ز فتح الجیم مع فتح أوله َتْرَجما و�جو و�جوز ضم التاء إتباعً 

جّل –ضم أوله وفتح الجیم: ُترَجَمان، و�دعى اإلنساُن یوم القیامة إلى ر�ِّه  :�الرا�عة، وهي
وغیره  روا�ة األصیلي على الروا�ات، وفي ،"فیخاطبه لیس بینه و�ینه ُتْرُجَمان -وعال

 أرسل إلیه رسوالً ": ألنه �قول: ودعا بترجمانه، �عني؛ �عني: أرسل إلیه رسوله ،"بَتْرُجمانه"
بٌ  رجمان، أو التَّرجمان المعبِّر عن لغةٍ أحضره صحبته، والتُّ  ، "عر�ي :وقیل ،بُلغة، وهو معرَّ

ْوت من للغة مغایرة، أو  ،المعبر عن لغٍة بلغة، �عني لغة مغایرة هجة إلى لهجة، أو لُیوصل الصَّ
"العلم" إلى من ال �ْسمعه؛ لیبلغ عنه، أبو جمرة نصر بن عمرن الضبعي �ما سیأتي في �تاب 

والحضور عرب، �یف یترجم لهم؟  ،جم بین یدي ابن عباس، ابن عباس عر�ي�قول: �نت أتر 
 معرٌَّب وقیل: عر�ي. و  ،معبر عن لغة بلغةالى ما سیأتي، قال: والتَّرُجمان یبلغ صوته عل

ترجمت  :زائدة، �قال :التاء فیه أصلیة، َترجمان، التاء فیه أصلیة، وقیل"�قول الكرماني: 
الشيء إذا بیَّنَته، ترجمت الشيء إذا بینته ووقفَت علیِه غیَرك، ووقفت علیه غیرك ممن ال 

دعا بترجمانه،  ،"باء�قف علیه بنفسه، �قول: فإن قلت: الدعاء متعدٍّ بنفسه فال حاجة إلى ال
 ِ�َأْیِد�ُكمْ  ُتْلُقوا {َوَال فال حاجة إلى الباء، قلت: الباء زائدة، الباء زائدة، للتو�ید نحو قوله تعالى: "
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ألن الفعل یتعدى  ؛]، وفي �عض النُّسخ بدون الباء، دعا ترجماَنه١٩٥[البقرة: "التَّْهُلَكِة} ِإَلى
الترجمان الذي "، وفي "الجامع" انعم، عرفنا مرارً  ،زاز؟ للقل العیني: وفي "الجامع" لمنبنفسه، �قو 

الضم یدل على أن التاء  :والفتح أحسن عند قوم، وقیل ،یبین الكالم، �قال �فتح التاء وضمها
 ."أصل؛ ألنه �كون ُفْعُلَالن �ُعْقُرَ�ان، ولم �أِت َفْعَلَالن

إطالقها على ن: التراجم �كثر . اآل"والجمع التراجم، والجمع: التراجم"وفي "الصحاح":  
لرجال من أي جنٍس �ان، تراجم مفسر�ن، تراجم محدثین، تراجم مؤرخین، الُكُتب التي تترجم ا

تراجم أد�اء، تراجم علماء، عامة، جمُع َترَجَمة، والترجمة من هذا النُّوع؛ ألن الذي یترجم لهذا 
قد �كون بلغة مغایرة فیحتاج  ،قرألغة التي تُ ال ما هي بنفس م یبین للناس ما �ان خفی�ا عنهم،العالِ 

هو إلى أي لغة �انت، و  "تار�خ البخاري الكبیر"إلى ترجمة ثانیة، �عني لو احتجنا أن نترجم 
رجم بنفس اللغة �معنى أنه ُأبین عن أحوال هؤالء الرواة وهذه ترجمة وهي: �تاب تراجم، تُ  هأصل

وهذه أ�ضا: ترجمة، �عض الناس �قول: هذه �تب  اإل�انة، ثم احتیج إلى نقله إلى لغة أخرى،
 ..التراُجم، تراُجم، والصواب

 طالب:....
  .التراِجم؛ ألن التراُجم �الحجارة، تفاعل ،الكسر نعم

وُأنكر على الجوهري  ،والجمع التراجم، مثل: زعفران وزعافر، والتاء فیه أصلیة" : وفي الصحاح
 "ي نهایته، والتاء والنون زائدتانقوله، أنكر على الجوهري قوله: إنها زائدة، وتبعه ابن األثیر ف

 هذا �الم ابن األثیر.
على قوله: فدعاهم، ثم دعاهم عطف على  ثم دعاهم، عطفٌ "في "عمدة القارئ" للعیني �قول:  

 دعاهم �أن ألنه أوًال  ؛ائدة فیه؟ قلت: لیس بتكرارفما الف ،فدعاهم، فإن قلت: هذا تكرار :قوله
أمر �إحضارهم من الموضع الذي �انوا فیه، أمر �إحضارهم من الموضع الذي �انوا فیه، فلما 

�عني الصورة . "حضروا استؤذن لهم فتأمل زماًنا حتى ُأذن لهم، وهو معنى قوله: ثم دعاهم
 البلدان، فإذا حضروا عند المسؤول ستدعى وفود منتتكرر في �ل عصر وفي �ل وقت، �ُ 

�جلسون �صالة االنتظار عند مدیر المكتب، ثم مدیر المكتب أم �فتحون الباب و�دخلون،  مباشرةً 
ولو لم �كن عنده عمل، هذه طبیعة البشر؛ لئال  ،یبلغ المسؤول، ثم یتر�هم برهة من الزمان؟ ثم
، -على حدِّ زعمه -انة فیستهین النَّاس �ه�هذه المك�ظهر للناس أنه من السهولة بهذه المثا�ة و 

تمسك �ه المرأة وهو في الطر�ق،  -علیه الصالة والسالم–وهذا خالف الهدي النبوي، النبي 
قهر الناس عنه، ثم �ستدعیهم و�تجشمون األمیال ثم والكبیر والصغیر على حد سواء، ال �ُ 

هاتوهم! إال إذا ا، ما �قول مباشرة بر المسؤول عنه أنهم حضرو خَ و�ُ  ،ینتظرون في صالة انتظار
لیسرع في تفر�غ ما في جعبته علیهم، المقصود: أن هذه جبلة �شر�ة،  ؛عنهم كان ما هو براضٍ 
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�ستأذن مدیر  ،ستعمل في �ثیر من األوقات، �جلسون لكنها خالف الهدي النبوي، وهذا مازال �ُ 
 ول: ادعهم!المكتب، ما �خالف، لو ما عنده شغل، �عد برهة من الزمن �ق

ه غموض، أقول: لیس في دعاهم إلى أن حضروا ثم دعاهم أن یدخلوا، عادي �عني ما في فهم
وقد ینتظرون الوقت الطو�ل على حسب ما ُجبل علیه هذا الشخص، �هللا  فهمه غموض،

 المستعان.
 همتؤذن لفلما حضروا اس ،الموضع الذي �انوا فیه دعاهم �أن أمر �إحضارهم من ألنه أوًال "

قد  ،"كلمة ثم�ره �ذا حتى َأِذَن لهم، وهو معنى قوله: ثم دعاهم، ولهذا ا، فتأمل زمانً فتأمل زمانً 

التي  لمة ثمولهذا ذ�ره �ك"، �عني انتظروا طو�الً  ،، لكن ثم دعاهمادعاهم فدعاهم ما انتظروا �ثیرً 

ى ه عل�وقفونتدل على التراخي، وهكذا عادة الملوك الكبار إذا طلبوا شخًصا �حضرون �ه و 

د من با حتى �أذن لهم �الدخول، ثم یؤذن لهم �الدخول، وال شك أن ههنا ال �ابهم زمانً 

  قول: لیسر، أتكرا هإًذا ما فی ولى، والدعوة في الحالة الثانیة"دعوتین، الدعوة في الحالة األ 

الفاء  ا فصیحة، تقدم الكالم عن، والفاء أ�ًض -أي الترجمان-في هذا الفعل تكرار، فقال 

ت ذوف دلَّ " �عني فیه �الم محفقال: الترجمان ؟"قل لهم أ�كم أقربالفصیحة، أي فقال للترجمان: 

قال ف ؟علیه هذه الفاء الفصیحة، أي فقال للترجمان �عني قال هرقل للترجمان: قل لهم أ�كم أقرب

  ؟ن القائل هرقل؟ فقال: أ�كم أقربإ :الترجمان، لماذا ال نقول

 ین؟أ

 ..طالب:....

 لقرآنعلى األقوال التي سیقت في ا طیب، فقال هرقل: أ�كم بلغته، أ�كم أقرب، بلغته، وهذا جارٍ 

جل – م، هللا�الم في القرآن قاله غیر العرب بلغاته یوجد هألن ؛�غیر العر�یة ونقلت لنا إلى العر�یة

ِبیٍن} َعَرِ�يٍّ  {ِبِلَسانٍ أنزله إلینا بلغاتنا لنفهم،  -وعال ما المانع أن �كون القائل: ف]، ١٩٥ء:[الشعرا مُّ

م : أ�كلكن بلغته فترجمها الترجمان، وال مانع من أن �كون هرقل قال ،أ�كم أقرب، هو هرقل بنفسه

 ن باللكن المذ�ور المصرح �ه هنا �اللغة العر�یة وهو من �الم الترجما ،أقرب بلغته، �الرومیة

رجل، ذا الا بهسان هرقل، فقال: أ�كم أقرب نسبً قال الترجمان على ل"أي: شك، وفي "فتح الباري" 

 ا بهذا الرجل. أ�كم أقرب نسبً 
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 .": وأصله في الكرماني�قول العیني

 ا ماو�ثیرً  ا ال �كاد یذ�ر،�سیر جد�  لكن العیني نقله بتصرفٍ  ،لعینيهذا الكالم للكرماني ما هو �ا

 ل ابن حجر، ابن حجر ینقل عنوالغالب أنه ال یتعقبه، ما هو مث ،العیني من الكرمانيینقل 

لكن ما یتعقب  ،الكرماني و�صرح �اسمه و�تعقبه، العیني ینقل عن الكرماني وعن ابن حجر

 الكرماني إال في القلیل النادر، وقد ینقل �المه و�نقل تعقب ابن حجر و�رد على ابن حجر،

فضیل إن �ان أفعل الت ونقله العیني فقال: لفظة أقرب، ،المقصود أن هذا الكالم أصله للكرماني

 ر�بون قفال بد أن تستعمل �أحد الوجوه الثالثة، إن �ان أفعل التفضیل، �معنى: أن المجوعة �لهم 

لكن هذا �فوقهم في هذا الوصف فهو أفعل تفضیل، و�ن �ان  ،-علیه الصالة والسالم–منه 

ت یان �القرب فلیسالمراد مجرد القرب، �معنى: أن المجموعة �لهم �عیدون عنه، و�ختص أبو سف

 .أفعل تفضیل

أقرب القوم، أو  :إن �ان أفعل تفضیل فال بد أن تستعمل �أحد الوجوه الثالثة: اإلضافة"قال:  

البد من أحد  ،"أ�كم أقرب من غیره إلى هذا الرجل :�عني األقرب أ�كم األقرب، أو �من :الالم

، فلیس فیه إضافة، �عني في ةثالثعنها، �عني: عن ال اوقد جاء هاهنا مجردً  ،األمور ةالثالث

أقرب القوم أ�كم أقرب القوم أو الوفد، ولیس فیه (أل) أ�كم األقرب، وال فیه (من) المفضل علیه، 

ا معنى القرب ال بد أن �كون من شيء فالبد من صلة. وأ�ًض  ،اا عنهقال: وقد جاء ها هنا مجردً 

ذ�ر هذا المنسوب إلیه، القرب والبعد أمر بد أن یُ فال ،ا أن القرب والبعد أمٌر نسبينا �ررنا مرارً نأل

] ٦٢[الرحمن:َجنََّتاِن}  ُدوِنِهَما {َوِمن صلة تبین هذا المنسوب إلیه، طیب،فالبد من  ،نسبي

]، أو الجنتین األخر�ین، ٤٦[الرحمن: َجنََّتاِن} َر�ِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  {َوِلَمنْ أفضل الجنتین اُألولیین، 

 إلى أي شيء؟ ماذا؟دونهم إلى  ضل؟ بدلیل:أیهما أف

 طالب:...

فتكون أعلى، و�ذا �انت دون �معنى األقل، �عني المسألة ما  -جل وعال–دونها أقرب إلى هللا 

، مستقر في أذهانهم دونها �عني أقل منها؛ ألن الدون �معنى هكذاالناس �قرؤونها فهي �إجماع، 

؟ فقد �كون أعلى وقد �كون ماذاأدنى إلى  ماذا؟ رب والدنو أمور نسبیة، أقرب إلىاألقل. أقول: الق

أقل، المفاضلة بین الجنتین األولیین واألخر�ین مذ�ورة في �تب التفسیر المطولة، وال داعي 

 لذ�رها.
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في  -جل وعال–قوله ل ؛بن �ثیر رجح األولییناالحافظ أن لكن من �اب الفائدة، أنبه إلى  

]، قال: نكرة في سیاق اإلثبات فال ٦٨[الرحمن:َوُرمَّاٌن}  َوَنْخلٌ  َفاِكَهةٌ  ِفیِهَما{الجنتین األخر�ین 

فتفید  ،ا �أن أهل األصول مثَّلوا بهذه اآل�ة �أنها نكرة في سیاق االمتنانعلمً  ،تعم �خالف األولى

أ�كم لتقر�ر �أن �لیهما محذوفان، وا أجیبَ بهذه اآل�ة، �قول في الجواب عن هذا السؤال: و  .العموم

�كم أقرب أ"قال الكرماني �عده: الكرماني،  من -كما قلت-ومنقول  ؟النبي من غیر�م أقرب من

ألنه أعلم  ؛من غیر�م، و�نما سأل أقر�هم، و�نما سأل أقر�هم -صلى هللا علیه وسلم–من النبي 

–�عني نسب النبي  ،"هبه نسبُ ألن نسَ  ؛�حاله؛ وألنه أ�عد من أن �كذب في نسبه و�قدح فیه

 .هو نسب القر�ب هذا -والسالم علیه الصالة

ن عبد هو محمد بن عبد هللا ب -صلى هللا علیه وسلم–وأما القرا�ة بینهما فرسول هللا " 

بد بن أمیة بن عبد شمس بن ع بن حرباالمطلب بن هاشم بن عبد مناف. وأبو سفیان: هو 

 ."ولیس في الر�ب یومئذ أحد من عبد مناف غیري"قال أبو سفیان:  مناف"

 :.....طالب

 ، العداوة في الدین فوق �لزن، العداوة في الدین فوق �ل شيء�حصل توا أن ال، هذا من أجل

 .ین أعظم من �ل نسب، ومن �ل قرا�ةشيء، والمواالة من أجل الد

ي قبیلة الجتمعت العداوة في الدین و�عد فال، �عني لو �ان من غیر افمثل هذا ُ�حدث توازنً 

 .شيء یرده هما فی ،النسب

قلت،  ،"زاد ابن السكن الذي خرج �أرض العرب یزعم أنه نبي"، �قول ابن حجر: "بهذا الرجل" 

فقالوا: "ا"، وفي روا�ة ابن السكن، أنا أقر�هم" قلت، القائل أبو سفیان: "أنا أقر�هم نسبً  :هنا "فقلت

ا وابن قر�نا �ه نسبً : "هذا أوال �منع أن �كون قاله هو وقیل من قبل غیره، قالوا ا"،"هذا أقر�نا نسبً 

علیه الصالة  –ناف، عبد مناف األب الرا�ع للنبي، هم �جتمعون في عبد معمه أخي أبیه"

نما �ان أبو سفیان أقرب؛ سفیان، "هو ابن عمه أخي أبیه" و� �ما أنه األب الرا�ع ألبي -والسالم

في  -رحمه هللا –ي في "الجهاد"، اإلمام البخار  ألنه من بني عبد مناف، وقد أوضح ذلك المصنف

كتاب "الجهاد، أوضح ذلك �قوله: "قال ما قرابتك منه؟" ما قرابتك منه؟ "قلت: هو ابن عمي" قال 
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 أبو سفیان: ولم �كن في الر�ب من بني عبد مناف غیري.

و�ذا ألبي سفیان، وأطلق  -صلى هللا علیه وسلم–وعبد مناف: �ما سمعنا هو األب الرا�ع للنبي 

ه، فعبد المطلب بن هاشم بن علیه ابن عم، أل نه قال: ابن عمي؛ ألنه نزََّل �الَّ منهما منزلة جدِّ

 بن عبد مناف.بد مناف ابن عم أمیة بن عبد شمس ع

ابن عم، لكن إذا �ان أحدهما أنزل من  :اآلن: هذه النسبة إذا استووا في العدد صح أن �قال

اسمع من ابن أخیك، �عني  لو �ان  "اسمع من ابن أخیك"،الثاني صار مثل ما تقول خد�جة: 

هم من فُ  لكن ولد هذا الولد لو قلت: هذا ابن عمي، ،وله ولد، صار الولد ابن عمك لك عم مثالً 

�األب، فحصل لبس. وعلى هذا: ففیما ُأطلق في روا�ة ابن السكن  لیسكالمك أن عمك الولد 

ز، �عني: ابن ابن عمه فیه تجوز  .خي األب القر�بألن ابن العم هو ابن أ ؛تجوُّ

ا أكثر من ا و�اطنً على أموره ظاهرً  و�نما خص هرقل األقرب؛ ألنه أحرى �االطالع على ما تقدم" 

وأظهر ذلك سؤاله �عد ذلك: �یف  ،بمن أن �قدح في نسبه �خالف األقر غیره؛ وألن األ�عد ال یؤ 

لتواُزن، لیوجد ما ن اختیار القر�ب في النسب لیحُدث اإوقلت:  "نسبه فیكم؟ �یف نسبه فیكم؟

. قد �كِذب في �الِمِه، مع أنَُّه الذي منعه -سبب العداوة في الدین–یوجد السبب  ...یردع و�وجد

علیه الصالة –عنه  امن الكِذب خشیَة أن یْؤَثر علیه الكذب، فیوجد التوازن، لو �ان �عیدً 

بل لو ُوجد مسلم وقر�ب في ن، و�المقاهذا ال یؤمَ ففي نسبه مع وجود العداوة في الدین  -والسالم

سائر الناس �عني: لو وجد في  -علیه الصالة والسالم–النسب �غض النظر عن �ونه النبي 

عن نسب فالن وهو ابن عمه وموافق له في الدین، ما بینهما عداوة، یبالغ، الشك  اواحدً  تسأل

، وأسئلته تدل على أنه یبالغ، فمثل هذه األمور ال شك أنه یوجد فیها إحداث شيء من التوازن 

 عقِلِه �ما سیأتي، هرقل. 

 طالب:...

 ما رأ�كم. هو ما طلب مسلم، ما طلب مسلم، طلب هؤالء وقال

فعداه �الباء، و�ال فاألصل أقرب إلى،  ،ن أقرب معنى أوصلبهذا الرجل ضمَّ "بهذا الرجل"  :وقوله

 ِفي {َألَُصلَِّبنَُّكمْ إلى،  وهل األولى تضمین الفعل أو تضمین الحرف؟ نقول: ضمَّن الباء معنى

كم في، وهذا بنكم معنى: أدخلنَّ ]، قالوا: الفاء �معنى: على، أو ضمََّن: أصلِّ ٧١[طه:النَّْخِل}  ُجُذوعِ 

في النكال، �عني: �ونه �صلبهم فوق جذوع النخل سهل، لكن �ونه یدخلهم و أقوى في المبالغة 
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یتعدى �الحرف أولى من تضمین  فعل فعًال في جذوع النخل هذا أبلغ في النكا�ة، فتضمین ال

"بهذا  وقال: -رحمه هللا–الحرف حرًفا یتعدَّى �ه الفعل، �ما قرر ذلك شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

ووقع في روا�ة مسلم: من هذا الرجل، وهو على  ،الرجل" ضمَّن أقرب معنى أوصل فعداه �الباء

 ."األصل

 ."الذي یزعم"وقوله: 

"الذي یزعم"، في روا�ة ابن اسحاق عن   ذا الرجل الذي یزعم أنه نبي"ا به"أ�كم أقرب نسبً 

ِعي، وزعَم "الزهري:  ا ثعلب وجماعة �معنى: قال، وحكاه أ�ًض  -قال الجوهري كما -یدعي، یدَّ

ة ضمام بن ثعلبة في �تاب "العلم": زعم رسولك أنك قلت �ذا و�ذا و�ذا، كما سیأ تي في قصَّ

وحكوا عن العرب، �قول ابن حجر:  ،وثعلب وجماعة من اللغو�ین�معنى: قال، قاله الجوهري 

ا، و�أتي ، و�أتي موضع الشك غالبً -�عني إطالق الزعم �معنى القول–وهو �ثیٌر، وهو �ثیر 

 ."اموضع الشك غالبً 

وفي "صحیح البخاري" في "كتاب األدب"، �اب "ما جاء في زعموا" �اب "ما جاء في زعموا"، 

أم هانئ، وفیه: �ا رسول هللا زعَم ابن أمي. أم هانئ بنت أبي طالب، وابن ه خبر وأورد �إسناد

فهي شقیقته، زعم ابن أمي أنه قاتٌل رجًال،  -رضي هللا عنه–ا، وهو علي أمها هو ابن أبیها أ�ًض 

 ، أو قاتلُ فعلّي زعم أنه قاتله، أیهما أفصح: قاتٌل رجًال  ،أنه قاتٌل رُجًال قد أجرُتُه. أجارته أم هانئ

 .رجلٍ 

 السیاق واضح. ،ال

 طالب:....

 .نعم

 طالب:...

قاتٌل رجًال لالستقبال، فهو یهدده، و�ذا قال: قاتُل رجٍل �عترف على نفسه �أنه قتله في الماضي، 

ولذلك اسم المشتق الذي �عمل عمل فعله، عمل الفعل، یالحظ فیه متى ترجح اإلضافة ومتى 

]، أیهما أولى: منذٌر من �خشاها أو ٤٥[النازعات: ْخَشاَها}�َ  َمنْ  {ُمْنِذرُ یرجح القطع والعمل، 

وأفاد في هذا  نازعات، ذ�ر القرطبي هذه القاعدة،منذُر من �خشاها؟ وعند هذه اآل�ة في سورة ال
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ا �قطع عن اإلضافة، متى تكون اإلضافة ا ُ�ضاف، وأحیانً الموضع، �عني في مواضع ما، أحیانً 

ضافة أولى؟ مثل ما قررنا: إذا �ان الفعل قد مضى، والحدث قطع عن اإلالكون �ومتى  ؟أولى

ما حصل شيء یرجح القطع، ولذا قالوا: إن من قال: أنا  انتهى ترجح اإلضافة، و�ذا �ان مستقبًال 

 .ما قتله اهو یهدد ز�دً فقاتُل ز�ٍد، معناه: أنه �عترف على نفسه أنه قتل، و�ذا قال: أنا قاتٌل ز�ًدا 

 صلى هللا–، فقال رسول هللا ةاتٌل رجًال قد أجرته. �عني: یهدده. فالن ابن هبیر زعم ابن أمي أن ق 

 مبذمته مسلمون �سعى بذمتهم أدناهم، �سعىال ،»قد أجرنا من أجرِت �ا أم هانئ« :-علیه وسلم

أدناهم، فهل تجیر المرأة وهي لیست من أهل الجهاد؟ الحدیث دلیل على ذلك، لكن المخالف 

قد « ،-علیه الصالة والسالم–�إجارته و  -علیه الصالة والسالم–ة حصلت �إقراره ن اإلجار إ�قول: 

 .»أجرنا من أجرِت �ا أم هانئ

ة، قیل ألبي �أنه �شیر إلى حدیث أبي قال�قوله "�اب ما جاء في زعموا" "قال ابن حجر: 

 بئس مطیة« :�قول في زعموا: قال -صلى هللا علیه وسلم–مسعود: ما سمعت رسول هللا 

ا، و�أن ورجاله ثقات إال أن فیه انقطاعً  ،أخرجه أحمد وأبو داود. »الرجل، بئس مطیة الرجل

البخاري أشار إلى ضعِف هذا الحدیث، و�أن البخاري أشار إلى ضعف هذا الحدیث �إخراجه 

ولم ینكر  ،علي حدیث أم هانئ، وفیه قولها: زعم ابن أمي، فإن أم هانئ أطلقت ذلك �حقِّ 

 ."-صلى هللا علیه وسلم– علیها النبي

 طالب:.....

�قول ابن حجر: واألصل في زعم أنها تقال في  -صلى هللا علیه وسلم–ولم ینكر علیها النبي "

ال: األمر الذي ال یوقف على حقیقته، في األمر الذي ال یوقف على حقیقته، وقال ابن �طَّ 

أكثر من الحدیث  ، منثمعنى حدیث أبي مسعود، حدیث أبي مسعود أن من أكثر من الحدی

 ."ماال یتحقق صحته، ما ال یتحقق صحته لم یؤمن علیه الكذب

وقال غیره: �ثر استعمال الزعم �معنى القول، وقد وقع في حدیث ضمام بن ثعلبة الماضي "

ألنه یتحدث عن زعم في هذا الموضع،  ،"كتاب "العلم": زعم رسولك، ابن حجر: �قول سیأتي�

مضى في �تاب العلم، وقد وقع في حدیث  :و�قول ،في �تاب األدب ابن �طال یتحدث عنهو 

ضمام بن ثعلبة الماضي في �تاب العلم: زعم رسولك، وقد أكثر سیبو�ه في �تا�ه من قوله في 
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ا ما �قول زعم الخلیل و�وافقه، فدل على أن زعم عنده �معنى أشیاء یرتضیها: زعم الخلیل، �ثیرً 

 ال.ق

ني: من زعم، فهو في معرض الذم، كثر ما ورد في القرآن، �عوأ"وي: وفي "فیض القدیر" للمنا

بئس «اإلسناد إلیه؟  ما، "ض الذم، و�نما صح اإلسناد إلیهكثر ما ورد في القرآن فهو في معر وأ

، فهو »زعموا قومبئس مطیة ال«ومسند إلیه،  ،، عندنا شيء اسمه مسند»مطیة الرجل زعموا

المراد  و�نما صح اإلسناد إلیه والفعل ال �سند إلیه؛ ألن"م. قال: مسند إلیه، مسند إلیه هذا الذ

 ."منه هو المعنى دون اللفظ؛ ألن اإلسناد من خصائص األسماء

 حصل تمیز لالسم ومسند  وأل والنداء والتنو�ن �الجر

لى الحرف، إذا قلت: من، حرف جر، أعرب هذه من خصائص األسماء، لكن قد ُ�سند إاإلسناد 

 الجملة.

 من: مبتدأ، وحرف: خبر، وجر: مضاف إلیه.

تحدَّث یُ  ائً ی، ال �اعتباره شااآلن نتحدث عن اللفظ �اعتباره حرفً  نانعم ألن ؟كیف مسند إلیه المبتدأ

ه هو عنه، وهنا: زعموا �اعتباره شيء �مكن مدحه أو ذمه، والفعل ال �سند إلیه؛ ألن المراد من

سیر جة والصل هذا أن الرجل إذا أراد الظفر لحاجة أو �حاوأ" المعنى دون اللفظ، قال الخطابي:

مه، ام �الما �قدم الرجل أم -صلى هللا علیه وسلم–فشبه المصطفى  ،لبلٍد ر�ب مطیًَّة وسار

وال  د له،و�توصل �ه لحاجته من قوله: زعموا، �المطیة، و�نما �قال: زعموا في حدیٍث ال سن

 ق فیمامن الحدیث ما هذا سبیله، وأمر �التوث -لمصلى هللا علیه وس–یثبت. قدم المصطفى 

هو  السكون:ثْبت أو ثَبت، ثْبت �، "ا إلى ثبتوالتثبت فیه، ال یرو�ه حتى �جده معزو�  ،�حكى

قال: ید �ُ الراوي الموثق، ثْبت، فالن ثْبت �عني ثقة، وثَبت هو الكتاب الذي ُتودع فیه إما األسان

ا حتى صاحب الكتاب مما یرو�ه �أسانیده، وسواء قال: قلنا هنأثبات، أو األحادیث التي ُیثبتها 

و�ن ن دوامثقة، أو إلى �تاٍب متقن محرر فیه هذا الخبر، �عني  ا إلى ثْبت �عني راوً�ا�جده معزو� 

م ش عنه في دواو�ن اإلسالاإلسالم؛ ألنهم نصوا على أن من األمارات على وضع الخبر أن �فتَّ 

 .فال یوجد
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تاب األدب عن حذ�فة، عن ٌج في المسند لإلمام أحمد، وسنن أبي داود في �والحدیث مخرَّ  

جامع الصغیر و "شرح المناوي" عن حذ�فة، وفي �الم ابن حجر أنه من حدیث أبي ال� حذ�فة،

؛ منقطع فیه إرسال، وقال ابن عساكر في "األطراف": حدیث": "المهذَّب"مسعود، قال الذهبي في 

ل ابن ، وسبق أن قا"لم �سمع منههو و  ، بن ز�د الجرمي عن حذ�فةألنه من روا�ة عبد هللا

ه نه منقطع، �ذا قال: عن حذ�فة، وتقدم النقل عن "فتح الباري" أنإحجر في حدیث أبي مسعود 

 حدثنا :حدثنا علي بن إسحاق قال"من روا�ة أبي قال�ة عن أبي مسعود، وفي "المسند" قال: 

ن عال�ة قحدثنا األوزاعي عن �حیى بن أبي �ثیر عن أبي  :وهو ابن المبارك، قال ،عبد هللا

ل في �قو -صلى هللا علیه وسلم–أبي مسعود األنصاري، قال: قیل له: ما سمعت رسول هللا 

 ."جرح، وفیه ما ُذكر من االنقطاع الذي أشار إلیه ابن »بئس مطیة الرجل«قال:  ؟زعموا

أبي  بن، قال: حدثنا األوزاعي، عن �حیى �یعحدثنا و ": ا: �عني في "المسند" قالفیه أ�ًض و  

. أبو بد هللاعكثیر عن أبي قال�ة قال: قال أبو عبد هللا ألبي مسعود، أو قال أبو مسعود ألبي 

سول معت ر ما س :-�عني حذ�فة–عبد هللا المراد �ه حذ�فة. أو قال أبو مسعود ألبي عبد هللا 

 ."»بئس مطیة الرجل«ل: سمعته �قول: قا؟ وا�قول في زعم -صلى هللا علیه وسلم–هللا 

اآلن �الم ابن حجر یدل على أنه من روا�ة أبي مسعود، و�الم صاحب "الجامع الصغیر" 

وشارحه على أنه من حدیث حذ�فة، ورأینا في الموضعین: في الموضع األول مجزوم بنسبته 

س، بي مسعود أو العكوفي الموضع الثاني التردد، هل هو من قول أبي عبد هللا أل ،ألبي مسعود

لى حذ�فة مشكوك فیها، ونسبته إإلى ، لماذا؟ ألن نسبته والمرجح هنا أنه من حدیث أبي مسعود

أبي مسعود مجزوم بها، و�بقى االنقطاع في الموضعین، االنقطاع في الموضعین، وجزم ابن 

ا، ي داود أ�ًض حجر في "التهذیب" �أن روا�ة أبي قال�ة عن حذ�فة مرسلة، والحدیث مخرج عند أب

 .والبخاري في "األدب المفرد

 فقال أبو سفیان: فقلت أنا. 

 .ونقف على هذا

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،�هللا أعلم 

 


