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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

زم قول الكرماني: وفي هذا دلیل على من یدعي أن قبح الكذب عقلي، وأقول ال یل هذا �قول:
 من الشرع السابق، �قول: ألیس فیه ةأو مستفاد ،لجواز أن �كون قبحه �حسب العرف ؛منه

نَّةمخالفة لعقیدة أهل    القبح والحسن في األفعال؟مسألة في  السُّ
، وقد �كون الشيء في -جل وعال-الشارع وهو هللا  ،الذي �قرر القبح والحسن هو الشرعأوًال 

ُمر ، فقد �انت الحُ ةوقٍت حسًنا وفي وقٍت آخر قبیًحا تبًعا لما یدل علیه من دلیل الِحل والُحرم
ن ألما ُحّرمت، فهذا أمٌر یدور مع النصوص الشرعیة على  األهلیة طیبة لما �انت حالًال، وخبیثة

ما �ضره و�ذا �ان الُمكّلف له عقل یدرك �ه ما ینفعه و  ،العقل والِفطرة قد ُیدرك ذلك، العقل ُیدِرك
فإن لغیر العقالء مدارك و�دراكات وقوى ُتدرك بها ما ینفعها وما �ضرها، تعرف مصلحتها، وأن 

معطوٌف علیه، وتعرف أن الذئب مهروٌب منه، فالعاقل الُمكلف الذي  وأن الولد ،الطعام مطلوب
�ستقل  لكنه ال ،لكنه ال �ستقل ،ز �ه عن سائر الخلق یدرك شیًئا من ذلكُركِّب فیه هذا العقل وُمیِّ 

 �إدراك ذلك.
 ؛الجمع بین الصحیحین لعبد الحق اإلشبیلي ما أفضل �تاب جمع بین الصحیحین؟ هذا �قول:
 ل ما ُ�تب في الباب.ألنه أفض

ا یهالجدیدة ف أفضل نسخة لمختصر الخرقي هل هي الجدیدة تحقیق العجمي أم القد�مة؟ �قول:
سخ وما �ان من المتن وما ز�د فیه من الشرح، وهي جیدة ومعتنًى شيء من التنبیه على فروق الن

  مما ثبت �غیره. بها، لكنها لیست على ما ُ�طلب من �مال؛ ألنه أثبت أشیاء لیست هي األرجح
 ث؟ومتى دخل علم الكالم في علم الحدی ؟ما مدى تأثیر علم الكالم في مصطلح الحدیث �قول:

علم الكالم ما دخل مباشرة إلى علوم الحدیث، و�نما دخل في علم أصول الفقه؛ ألن أكثر من 
نَّ  ة كتب في أصول الفقه من المتكلمین، فأدخلوا فیه شیًئا من قواعدهم، ثم لما �انت مباحث السُّ

 حدیث.من أر�انه ُنقل ما في �تب األصول إلى ُ�تب علوم ال امن أقطاب أصول الفقه وُركنً  اقطبً 
�ن و  ،هم �أنه ال �صلياآلمدي، وهو متهم في عقیدته، واتُّ كثیًرا ما �قال: هؤالء المتكلمون مثل 

اآلمدي  ،كتب �عضهم براءته في ذلك، وأ�ًضا الغزالي الذي یذ�ر أن �ضاعته في الحدیث مزجاة
وفي  علوم الحدیثوالغزالي والرازي المنظِّر للبدعة، و�مام الحرمین وغیرهم �یف ُتنقل أقوالهم في 

  ؟وهذا واقعهم ،علم األثر وفي أصول علم األثر
نبهنا علیها مراًرا وُشنِّع على من �تب في علوم الحدیث وأدخل أقوال هؤالء �الخطیب مسألة هذه 

 اومن جاء �عده، وابن الصالح �كثرة ومن دار في فلكه أكثر من مطوالت علوم الحدیث قرونً 
علوم الحدیث، فكیف ُتدخل �و�مام الحرمین وغیرهم. هؤالء ال عالقة لهم والرازي والغزالي واآلمدي 

أقوالهم؟ هؤالء أقروا على أنفسهم �أنهم لیسوا من أهل الحدیث، ورووا في �تبهم األحادیث 
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�تب علوم فكیف ُیذ�ر قوله في  ،بل �عضهم یذ�ر الموضوعات ،الضعیفة من غیر تمییز
 الحدیث؟ 

 وهذا الكالم في غا�ة ،ولها حظ من النظر، وذ�رنا مراًرا في الجواب عن هذا ،ثیرتهذه دعوى أُ 
ما إن م :مر السهل؛ ألن �تب علوم الحدیث مشحونة �أقواله حتى قال �عضهملیس �األ ،األهمیة

�میز توضیح األفكار للصنعاني إدخاله أصول الفقه، �عني هو أكثر من أدخل أصول الفقه في 
قوال هؤالء. وُشنِّع على السخاوي وعلى السیوطي وعلى الصنعاني وعلى علوم الحدیث، وذ�ر أ

 .غیرهم لما أكثروا من ذ�ر أقوال هؤالء المتكلمین
 من علم الحدیث ینقسم إلى قسمین: علم أثر، وعلإ :وقلنا في الجواب عن هذا في مناسبات 

 وا منلبتة؛ ألنهم لیسأء �ه نظر، علم روا�ة وعلم درا�ة، فعلم األثر وعلم الروا�ة ال عالقة لهؤال
من اهتم �ه أو رفع �ه رأًسا، لكن علم الدرا�ة علم النظر في أهل الحدیث وال من رواته وال م

شك أنهم یدر�ون مثل ما  هعلم النظر في المسائل االصطالحیة ما فی ،المسائل االصطالحیة
الحدیث وعلوم الحدیث  ندرك ومثل ما یدرك غیرنا ممن لیسوا من أهل األثر، ولو قصرنا علم

 كم حق تذ�رون، تدخلون فیه، نحنعلى أهل األثر لقلنا لكثیر ممن یتعانى علوم الحدیث ال، ما ل
من جهة  ،ولسنا ممن �عتني �الحدیث من �اب الروا�ة ،ولسنا من الحفاظ ،من أهل األثر ناسل

 الروا�ة، ما لنا موقع فیه، �یف؟
 طالب:...

 ،تصور شخصین ،إلى الروا�ة؛ ألنها استنباط، لكن أنت تصور اثنینال، العكس، الدرا�ة مردها 
ألنهم اجتمعوا على الجاللین، السیوطي �حفظ  ؛مثاًال  اتصور السیوطي والمحلي ونضرب بهم

وله  ،لكن له فهم ،و�عجز عن أن �حفظ صفحة ،مئتي ألف حدیث، والمحلي ال �حفظ شیًئا
 ؟ماذاإن ذهنه یثقب  :إدراك، قالوا

 ...طالب:
أنت لست من  ،ذهنه ثاقب، وصاحب نظر، �عني نقول له ال تنظر في العلم أبًدا :الماس، قالوا

نَّة تحفظ  ألنك ما ؛أهله، ال تفسر؛ ألن التفسیر �الرأي حرام؟ ال تشرح األحادیث وال تنظر في السُّ
شاكلته، لكن ؟ وال تنظر في قواعد أهل العلم؟ ال، ینظر ونظر وأبدع هو وغیره ممن على ائً شی

أنا �هللا مسافر ما عندي �تب أ�غى أنظر وأفسر  :مثل هذا ال ینظر �عیًدا عن الكتب، ما �قول
ي ذتاب بین ید�ه الذي فیه الحدیث الوهو ما عنده رصید، لكن إذا �ان الك ،وأشرح الحدیث

 الفرق بینه و�ین الحافظ؟  ما�شرحه 
إن ضبط  :ضبط صدر، بل �عضهم قالألن الحفظ ینقسم إلى قسمین: الضبط ضبط �تاب و 

الكتاب أفضل من ضبط الصدر، فالشخص الذي ال �حفظ ولیس من أهل األثر وأمامه الحدیث 
�عني �شرح على  ،وله قدٌم في معرفة طر�قة السلف ،الذي یراد شرحه أو اآل�ة التي یراد شرحها
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 ؛لم ما له موضع قدم هناطر�قة السلف، مثل هذا ینظر، و�ال �ان �ثیٌر ممن یتصدى لتعلیم الع
مردها إلى النظر و�ثیر من مسألة ألنهم لیسوا من الحفاظ، فإذا نظر مثل الرازي أو الغزالي إلى 

إن عن  :مسائل علوم الحدیث وأصول الفقه ُتدرك �النظر، �عني حینما فّرقوا بین عن وأّن وقالوا
و�أتي من �عدهم من ینظر  فهم. فهم، اختالفالمردهم في هذا؟ مردهم  �ا ،وأّن منقطعة ،متصلة

 .في فهم الفر�قین و�قرر الصواب، ولو لم �كن من أهل النظر
أنت لما تقول عن شیخك فالن أنه فعل �ذا، عن شیخك فالن أنه فعل مع شیخه �ذا، أنت ما  

أو حصل له مع  ،أو وقع له ،لكن تنقل عن شیخك صاحب الشأن أنه فعل ،أدر�ت شیخ شیخك
ن فالًنا حصل إ :شیخه فالن �ذا، أنت ما أدر�ت شیخ الشیخ، تنقل عن صاحب الشأن، و�ذا قلت

له �ذا أنت تذ�ر قصة ما حضرتها، هنا مرد االختالف في السند المؤنن والمعنعن، وقالوا في 
وا: عن مّر �ه قال -علیه الصالة والسالم-حدیث یروي محمد بن الحنفیة عن عمار أن النبي 

لكن أدرك  ،هذه متصلة لماذا؟ ألنه یروي عن صاحب القصة وقد أدر�ه، هو ما أدرك القصة
-صاحب القصة فیرو�ها عنه، وفي الروا�ة األخرى عن محمد بن الحنفیة أن عماًرا مّر �ه النبي 

قالوا: منقطعة، لماذا؟ ألنه �حكي قصة لم یدر�ها، فبعضهم قال: إن  -علیه الصالة والسالم
 .وذا جاء �أّن فهي منقطعة ،لسبب هو اختالف الصیغة، هذا جاء �عن فهي متصلةا
 ولذا �قول الحافظ العراقي:  

كذا له؛ �عني البن الصالح، ولم �صوب صو�ه، ابن الصالح استدل لقول �عقوب بن شیبة 
ال خبر، وقأن الفرق بین السند المعنعن والمؤنن استدل لهم بهذا ال -رحمهما هللا-وأحمد بن حنبل 

األول مثل ما قال  :وقال �عقوب بن شیبة ،واألول متصل ،الثاني منقطع ،نه منقطعإ :أحمد
 ،أحمد، فظن ابن الصالح أن اختالف الحكمین على الصیغتین سببه اختالف الصیغتین فقط

 وهذا �أّن، �ذا له ولم �صوب صو�ه ما فهم المراد، لكن حینما نفهم �عدهم ونعرف ،جاء هذا �عن
أن السبب في الحكم حكم أحمد و�عقوب بن شیبة على أّن �االنقطاع أن محمد بن الحنفیة یروي 

یرو�ها عن عمار من  ،ولما رواها �عن رواها عن صاحب القصة، عن عمار ،قصة لم �شهدها
قوله أنه حصل له �ذا فهي متصلة. فبعض المسائل بل �ثیر من المسائل من هذا النوع تدرك 

 .ن أهل النظر�النظر، وهم م
الذي �طلق مثل هذا القول لو رجع إلى نفسه هو بهؤالء أشبه أو �األئمة الحفاظ أشبه؟ هو  

بهؤالء أشبه ألنه ما �حفظ وال ألف حدیث، هو بهؤالء أشبه؛ ألنه ینظر في هذه المسائل و�رجح 
من  تنظر في حدیث جاء كعلى حسب فهمه هو، ولیس مرد ذلك إلى ما �حفظ من أحادیث، ألن

فأهل النظر �مكن أن یدر�وا مثل هذه القضا�ا، نعم اإلكثار من  ،طر�قین ما تحتاج إلى غیره
 -في الغالب -أقوالهم مع وجود من �قول بها من األئمة إشهار لهم ونشر ألقوالهم وهم أصحاب
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 وقد �كون خطأً  ا،أصحاب بدع، لكن إذا تفردوا �قول فال مانع من مناقشته، وقد �كون صوا�ً 
 ر المتعلم إطالًقا.ر هذا، هذا ما �ضغیرهم، وال �ضك

به ده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عب
 أجمعین، أما �عد:

 �حكوه عنه أن �قول النووي: �أثروا(ف�هللا لوال الحیاء من أن �أثروا �ذً�ا لكذبت عنه) في قوله: 
ألن الكذب قبیح، و�ن �ان على عدو، هكذا وقعت الروا�ة هنا لكذبت  ؛و�تحدثوا �ه، فأعاب �ه

ألن �ذب هنا ُضمن معنى أخبر �عني ألخبرت عنه �كذب، ألخبرت عن  ؛عنه، وهو صحیحٌ 
حاله �كذب، (لكذبت عنه) وفي ستة وعشر�ن تعلیق: علیه؛ في روا�ة أبي ذر واألصیلي وأبي 

وقت. و�قول الكرماني: معناه لوال الحیاء من أن ُرفقتي یروون عني و�حكون عني في بالدي ال
یة جاهلالكذً�ا فُأعاب �ه؛ ألن الكذب قبیح و�ن �ان على العدو لكذبُت، و�علم منه قبح الكذب في 

 .هذا دلیل لمن یدعي أن قبح الكذب عقلي :أ�ًضا، وقیل
من الشرع السابق، هذا  اوأقول: ال یلزم منه الجواز أن �كون قبحه �حسب العرف أو مستفادً  

، ، وقال ابن حجر: وفیه دلیٌل على أنهم �انوا �ستقبحون الكذبالذي ورد فیه السؤال وأجبنا عنه
 هل �ذا؟ ؟هل یزني ؟واحد خّرج حدیث: هل �كون المؤمن، هل �سرق المؤمن

 طالب:...
حدیث: هل �كذب المؤمن أخرجه ابن جر�ر في تهذیب اآلثار مداره على إسماعیل  ِمن، �قول:

ا ال تقوم بروایته حجة، لیت �عض اإلخوان �عد  و�الهما ضعیف ،الهمداني، و�على بن أشدق جد�
 ..یتتبع طرق الحدیث والروا�ات لعله

 طالب:...
تخرج �التفصیل. قالوا �قول ابن حجر: وفیه دلیل على أنهم �انوا �ستقبحون  كالهما �الهما

  .الكذب إما �األخذ عن الشرع السابق أو �العرف
و �ذب لدون قوله: ُ�كذِّبوا دلیٌل على أنه �ان واثًقا منهم �عدم التكذیب أن  (�أثروا)وفي قوله: 

لكن طرد  ،-صلى هللا علیه وسلم-بي �عدم التكذیب أن لو �ذب الشتراكهم معه في عداوة الن
من أن یتحدثوا بذلك �عد أن یرجعوا فیصیر عند سامعي ذلك �ذاً�ا، وفي  كذلك استحیاًء وأنفة

ُت روا�ة ابن إسحاق التصر�ح بذلك، ولفظه: (ف�هللا لو قد �ذبت ما ردوا علّي، و�هللا لو قد �ذب
ذبت ذب، وعلمُت أن أ�سر ما في ذلك إن أنا �ما ردوا عليَّ ولكني �نت امرًءا سیًدا أتكرم عن الك

 أن �حفظوا ذلك عني ثم یتحدثوا �ه فلم أكذ�ه). 
وزاد ابن إسحاق في روایته قال أبو سفیان: (ف�هللا ما رأیت من رجٍل قط �ان أدهى من ذلك 

) وال شك أن األسئلة التي سألها أ�ا سفیان تدل على ذ�اء ودهاء وِحنكة -�عني هرقل–األقلف 
 ى ما سیأتي. عل
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م قال: (ثم �ان أول ما سألني عنه أن قال: �یف َنَسبه فیكم؟) أول ما سألني عنه أوَل �النصب ث
كان أوَل ما سألني عنه أن قال، أوَل خبر �ان مقدم، واسمها: أن وما دخلت علیه، قوله، �جوز 

 ]١٧٧لبقرة:[ا}وَهُكمْ رَّ َأْن ُتَولُّوا ُوجُ {َلْیَس اْلبِ ما �جوز؟ �جوز، ونظیره �عني في القرآن:  أمالعكس 
و:  »یوشك أن �كون خیَر ماِل المسلم غنمٌ «حدیث: أ�ًضا قراءة �العكس؟ فیه  ه�عني ما فی

 .جوز التقد�م والتأخیر في مثل هذا، فی»یوشك أن �كون خیُر مال المسلم غنًما«
 طالب:...

ح لتقد�م الخبر على  األولى أن االسم المتقدم والخبر هو المتأخر ما لم یوجد موجب أو ُمرجِّ
ا ما المبتدأ، �ون المبتدأ نكرة مثًال ونحو: عندي درهٌم ولي وتر ملتزٌم فیه تقدم الخبر، مثل هذ

ال بد أن �كون المتقدم هو الخبر. أول و�النصب على الخبر �قول ابن حجر:  ؟أیهما أرجح :�قال
، وعلى األول فاسمها ضمیر الشأن، وقوله: اآلتي و�ه جاءت الروا�ة، و�جوز رفعه على االسمیة

وهذا هو الُمتجه،  ،أن قال بدٌل من قوله: ما سألني عنه. و�جوز أن �كون أن قال اسم �ان
 و�جوز ،�یف نسبه فیكم؟ أوَل ما سألني عنه :وقوله: أول ما سألني خبره، وتقدیره: ثم �ان قوله

ه في وروده روا�ة ولم ُ�صرِّح � ،وروده روا�ة العینيو�جوز رفعه اسًما لكان. وذ�ر  ،�انرفع اسم 
و�ه جاءت الروا�ة، و�جوز رفعه، وذ�ر  ،ألن الفتح قال: هو أول �النصب على الخبر ؛الفتح

العیني وروده روا�ة، هل نقول في مثل هذا من حفظ حجة على من لم �حفظ؟ قوله: و�ه جاءت 
إن العیني حفظ  :العیني وروده روا�ة، هل نقولالروا�ة، النصب نصب أول، والعیني �قول: وذ�ر 

 هذه الروا�ة ولم �حفظها ابن حجر؟ 
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

ت معناه أن الروا�ة جاء ،؟ ال، ال ال، �قول: و�ه جاءت الروا�ة �النصب، و�ه جاءت الروا�ةماذا
 .بهذا فقط، لم تأت �غیره، والرفع �جوز رفع اسًما لكان أول، وذ�ر العیني وروده روا�ة

 طالب:...
المقصود أنه �ل الشرح على هذا الحدیث في جمیع روا�اته في جمیع روا�اته ما جاء روا�ة، وال 

ألیس شيء،  هء عند�م؟ ما فیشي أو؟ ثم �ان أول علیه رقم ماذاأثبت الیونیني روا�ة الرفع 
 ؟كذلك

 طالب:...
شك أن ابن حجر أحفظ للروا�ات من العیني، ألن �عض الناس إذا جاز في العر�یة عنده  هما فی

وفي �ل حرف قال ممكن أن �أتي روا�ة، وال شك  ،والروا�ات �ثیرة في �ل �لمة ،والروا�ات �ثیرة
م و�ن �ان نافًیا، واألص لكن في مثل هذا  ،ل أن المثِبت مقدم على النافيأن قول ابن حجر ُمقدَّ
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إذا �ان ما بینهم نسبة في معرفة المشروح ال شك أننا نعتمد قول ابن حجر؛ ألنه له عنا�ة 
 �الروا�ات. 

في �الم نقله القسطالني عن البدر الدمامیني في شرحه على البخاري قال: إن جواز النصب 
و�نما الصواب  ،النصب والرفع ال �صّح على إطالقهوالرفع ال �صّح على إطالقه، إن جواز 

فإن جعلنا ما نكرة �معنى شيء تعّین نصبه على الخبر�ة، وذلك ألن أن قال مؤول  ،التفصیل
فإذا تعّین أن �كون هو اسم  ،بل قال ابن هشام: إنهم حكموا له �حكم الضمیر ،�مصدر معرفة

م لف االسمان تعر�ًفا وتنكیًرا فالمعّرف االسكان وأول ما سألني هو الخبر ضرورًة أنه متى اخت
ر لكن المختا ،والُمنكَّر الخبر، وال ُ�عَكس إال في الضرورة، و�ن جعلناها موصولة جاز األمران

لكونه أعرف. وهو الذي جاءت �ه الروا�ة؛ ألن الروا�ة جاءت: أول  ؛جُعل أن قال هو االسم
 منصو�ة، وأن قال ما �ظهر علیها إعراب حتى �قال إنه هو الخبر المتعّین أو االسم المتعّین. 

ه إلى فعلین، یتعدى إلى مفعولین فعل یتعدى إلى مفعولین هذا ل ااآلن في إذا �ان الفعل متعد�ً 
 ؟مُ�قدَّ  شبه بهذا، أیهما الذي

 طالب:...
فإن جعلنا ما نكرة، ما نسبه؛ ألن �عضهم قال: إن االسم اسم �ان ما، مثل ما في �الم ابن 

 حجر األول، أن قال ما تكلم علیها.
 طالب:...

مرفوع، هذا قصدي. إنه ما �ظهر  أمنعرف إنه منصوب  حتىال أقول ما �ظهر علیها إعراب 
 .ذا �ان الفعل یتعدى إلى مفعولینفیما إعلیها حر�ة. على �ل حال نظیر هذا 

 طالب:...
م ه أیهما األول؟ مثًال: أعطیُت ز�ًدا درهًما ي فو الفاعل أو أقول: أعطیُت درهًما ز�ًدا، قالوا المقدَّ

ا المعنى؛ ألنه هو اآلخذ، والمؤخر المفعول الثاني هو المأخوذ المفعول في المعنى، أعطیُت ز�دً 
ن و�كو ؟ ما تستطیع أن تعطي اُت ز�ًدا �كًرا �الهما �صلح أن �كون آِخذً درهًما، و�ذا قلت: أعطی

من �ستطیع األخذ، في مثل هذه الصورة ال بد أن �كون أحدهما آِخذ والثاني مأخوذ، مُمعطى 
في  واآلِخذ هو الحر والمأخوذ هو العبد مثًال. فینَظر أیهما الفاعل في المعنى، وأیهما المفعول

م اآلِخذ و�ذا ُأِمن اللبس في مثل أعطیت ز�ًدا درهمً المعنى. من  ا جاز، اآلِخذ ومن المأخوذ، فیقدَّ
م الفاعل في ال  معنى، أمالكن إذا لم یؤمن اللبس في مثل: أعطیت ز�ًدا �كًرا أو عمًرا تعّین أن ُ�قدَّ

ه اذا؟ ألنالتأخیر لمإذا ُأِمن اللبس: أعطیت ز�ًدا درهًما أو أعطیُت درهًما ز�ًدا هنا �جوز التقد�م و 
مًرا ما والدرهم هو المأخوذ، لكن أعطیت ز�ًدا �كًرا أو ع ،هو اآلِخذ ا�دً ال یلتبس على السامع أن ز 
 .تدري أیهما السید من العبد
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أن قال �یف نسبه فیكم؟ أي ما حال نسبه؟ أي ما حال نسبه؟ أهو من أشرافكم أم ال؟ أهو من 
: نسبته إلى أبیه نسًبا من �اب عزوته إلیه وانتسب إلیه أشرافكم أم ال؟ وفي المصباح: �قول

اعتزى، واالسم النسبة �الكسر فُتجمع على ِنسب مثل ِسدرة وِسدر، وقد تضم فتجمع مثل ُغرفة 
وُغرف، قال ابن الِسكیت: �كون من ِقبل األب ومن قبل األم. �عني النسب �كون من ِقبل األب 

 ومن ِقبل األم، �یف؟ 
 طالب:...

إلیها، وهو حامٌل أمامة بنت صل األب لكن إذا �انت األم أشهر وأشرف من األب ُنسب األ
 ین؟أز�نب، 

 طالب:...
ینسب ألمه أو یؤتى له بنسب ال یلتبس �غیره، محتِمل، قال ابن السكیت: �كون من ِقبل أن إما 

سبٍب وأسباب، األب ومن ِقبل األم و�قال: نسبه في بني تمیم، أي هو منهم، والجمع أنساب مثل 
وهو نسیبه أي قر�به، �ثیًرا ما �طلق النسیب على الصهر، وهو في األصل ُ�طلق على من 
�شار�ه في النسب، �عني في القرا�ة، أي قر�به وُ�نسب إلى ما یوّضح و�میز و�نسب إلى ما 

 ذلك، یوضح و�میز من أٍب وأٍم وَحٍي، من أٍب وأٍم وَحٍي وقبیٍل و�لٍد وصناعٍة وغیر ذلك وغیر
 شبه ذلك.فیؤتى �الیاء �اء النسب وهي �اٌء مشددة، �یاء الكرسّي فیقال: مكيٌّ وعلويٌّ وتر�يٌّ وما أ

م العام على الخاص، إذا احتجنا إلى ذ�ر العام والخاصفإن �ان في الن  سبة لفظ عام وخاص �قدَّ
یقال: فحتج إلى ذ�ر العام قدمنا العام لماذا؟ ألننا إذا ذ�رنا الخاص لم نحتج إلى ذ�ر العام. لم ن

قرشي؟ ما فیه،  :لكن إذا قلت: فالن بن فالن الهاشمّي تحتاج إلى أن تقول ،القرشي الهاشميّ 
إذا وجد الخاص في أكثر من عام فال  ،هاشمّي قرشّي، لكن إذا وجد الخاص في أكثر من عام

توجد نسبة في �عض  یتأتى مثل هذا الكالم؛ ألنك بذ�ر الخاص ال تستغني عن العام، ألنه قد
 �عني إذا قلت فالن بن فالن العصیمي تنتهي؟ القبائل یوجد نظیرها في قبیلة أخرى، 

 لماذا؟
 طالب:...

ألن فیه تمیم وفیه عتیبة، ال بد أن تقول التمیمي أو العتیبي مثًال، ألن الخاص ما یرفع االشتباه، 
عام وخاص فالوجه تقد�م العام على فلیس قولهم هذا على إطالقه، فإن �ان في النسبة لفٌظ 

الخاص فیقال: القرشي الهاشمّي ألنه لو قدم الخاص ألفاد معنى العام فال یبقى له في الكالم 
فائدة، إال التو�ید، وفي تقد�مه �كون للتأسیس، وأولى من التأكید واألنسب تقد�م القبیلة على البلد، 

ا هي األصل في االنتساب، هي األصل في واألنسب تقد�م القبیلة على البلد لماذا؟ ألنه
العرب �انوا ینتسبون إلى القبائل، واألعاجم إلى البلدان، ثم لما اختلطوا وامتزجوا �ثر  ،االنتساب

ألن  ؛فیقال: القرشي المكيّ  ،االنتساب إلى البلدان في العرب، واألنسب تقد�م القبیلة على البلد
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ألن العرب إنما  :النسبة إلى البلد فكان الذاتي أولى. وقیلالنسبة إلى األب صفٌة ذاتیة، وال �ذلك 
استعارت من العجم والنبط االنتساب  ،ولكن لما سكنت األر�اف والمدن ،كانت تنتسب إلى القبائل

إلى البلدان، ولما سكنت األر�اف والمدن استعارت من العجم والنبط االنتساب إلى البلدان، فكان 
 األصل عندهم فكان أولى.واألول هو  ،عرًفا طارًئا

ثم اسُتعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة �القرا�ة، النسب اسُتعمل في مطلق الوصلة 

 �القرا�ة فیقال: بینهما نسب أي قرا�ة وجمعه: أنساب. 

(قلُت: هو فینا ذو نسب) (قلُت: هو فینا ذو نسب) أي صاحب نسب ونسب ذو، هو فینا ذو 

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص {ي ذو نسب عظیم، �ما في قوله تعالى: نسٍب التنو�ن للتعظیم أ

وهذا وجهه.  ،أي عظیمة، قال ابن حجر: وأشكل هذا على �عض الشارحین ]١٧٩[البقرة:}َحَیاةٌ 

�عني األصل أن التنو�ن هذا تنو�ن عوض، عوض عن وصف محذوف، تنو�ن عوض عن 

وصف محذوف، تنو�ن العوض معروف، قال ابن �طال: وفیه أن الرسل ال ترسل إال من أكرم 

األنساب؛ ألن من شرف نسبه �ان أ�عد له من االنتحال لغیر الحقائق، ألن من شرف نسبه �ان 

ال غیر الحقائق، و�ذلك اإلمام الذي هو خلیفة الرسول ینبغي أن �كون من أ�عد له من انتح

 .، األئمة من قر�ش»األئمة من قر�ش«ولذا جاء الحدیث:  ،أشرف قومه

د بقد �قول قائل: أكثر األئمة على مر الزمان لیسوا من قر�ش، نعم، نقول: في حال االختیار ال  

ع والطاعة ولو تأمر عبٌد حبشٌي، أقول: هذا إذا أن �كون من قر�ش، وفي حال اإلجبار فالسم

اجتمع النسب مع الدین، و�ال إذا تخلف أحدهما عن اآلخر فالمعول على الدین والنسب ال ینفع 

أما إذا تخلف الدین الذي �جمع الناس تحت  ،�مثل هذه الحال، هذا إذا اجتمع النسب مع الدین

من �طأ عمله لم �سرع �ه «لنسب، ففي الحدیث: لوائه و�كونون سواسیة في میزانه فال قیمة ل

، وهذا ُمخّرج عند مسلم وفي السنن وغیرها، أي »لم ینفعه نسبه«وفي روا�ة:  ،لم �سرع ،»نسبه

وتفر�طه في العمل الصالح لم ینفعه في اآلخرة شرف النسب، قاله ابن  ئمن أخره عمله السی

ال فَ {في الصور والمراد بهذه النفخة الثانیة،  األثیر في النها�ة، وفي تفسیر القرطبي: فإذا نفخ

األنساب في �ال �فتخرون  ، قال ابن عباس:]١٠١[المؤمنون:}َأنَساَب َبْیَنُهْم َیْوَمِئٍذ َوال َیَتَساَءُلونَ 

لة قبی أي اآلخرة �ما �فتخرون بها في الدنیا، وال یتساءلون فیها �ما یتساءلون في الدنیا أي من

 أنت وال من أي نسب وال یتعارفون لهول ما أذهلهم. 
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علیه الصالة -نعم األنساب والفخر بها ال شك أنه من أعمال الجاهلیة، التي أخبر النبي 

لكنها من  ،أنها ال تترك، ولذا هي موجودة إلى یومنا، و�لى قیام الساعة، لن تنقطع -والسالم

أو الحرمة؟ ألن المعول على الحكم الشرعي ال الحكم أعمال الجاهلیة، مما یدل على الِحل 

علیه الصالة -القدري، المعول على الحكم الشرعي ولیس المعول على الحكم القدري، أخبر النبي 

عن  -علیه الصالة والسالم-�جوز؟ وأخبر النبي  أنه أنها ال ُتترك فهل معنى هذا -والسالم

دینة إلى عدن أو من �ذا إلى �ذا بدون محرم وال الظعینة أنها تمشي من �ذا إلى �ذا من الم

 تخشى إال هللا وال تخشى الذئب إال هللا والذئب على غنمها، اختلط علّي، المقصود أن مثل هذا

أنه  -علیه الصالة والسالم-الحكم القدري ال �عارض الحكم الشرعي، فما أخبر عنه النبي 

لكن یدل على وقوعه  ،ا ال یدل على أنه جائز�حصل في آخر الزمان هذا ال یدل على جوازه، هذ

�خبر عن الفخر �األنساب  -علیه الصالة والسالم-ال محالة؛ ألنه خبر لن یتخلف، فكون النبي 

ة ال وأنها ال ُتترك إلى قیام الساع ،الفخر �األحساب والطعن في األنساب أنها من أعمال الجاهلیة

 .یدل هذا على جوازها

 طالب:...
 .مذمومة، هي مذمومة ال �جوز تداولها بال شك، هي

ا هو وفي �عض الروا�ات �م (قلت: فهل قال هذا القول منكم أحد قٌط قبله؟): -رحمه هللا-قال  
م بدل قبله مثله، فقوله: منك مشار إلیه في الحاشیة: مثله، قال ابن حجر: وللكشمیهني واألصیلي

أي من قومكم �عني قر�ًشا أو العرب، قال: و�ستفاد منه أن الشفاهي �عم، �عني المخاطبة في 
الكالم المواجهة �ه شخص أو أشخاص فإنه �عم؛ ألنه لم یرد المخاطبین فقط، ألنه لم یرد 

�عني من العرب ومن ن المخاطبین فقط هل قاله أحد قبله قط، أو قط قبله، یر�د من قومكم وم
  .قر�ش

 طالب:...
 المقصود العرب عموًما، و�حتمل أن یراد قر�ش. نعم.

 طالب:...
عم مر أ األو�ذا قوله: فهل قاتلتموه؟ �عني ال �قصد بذلك الرهط أو النفر أو الر�ب الذین حضروا، 

 من ذلك، وقوله: �ماذا �أمر�م؟ �عم من ُأرسل إلیهم.
 طالب:...

 ه مسیلمة �عده.قبله، قبله، قبل
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 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 .ألنه �عده ؛ال، قوله قبله هذه تخرج مسلیمة

 طالب:...
 من هو؟

 طالب:...
االقتداء تكون من المتأخر مسألة ما أدري �الضبط لكن قوله: قبله �خرج مسیلمة وغیره؛ ألن 

م �ما سیأتي في أجو�ة هرقل.  للمتقدِّ
 طالب:...

 قر�ًشا أو العرب.ال ال؛ ألنه قال: �عني 
 طالب:...

نعم. في شرح النووي على القطعة من أوائل صحیح البخاري قال: المشهور في قط فتح القاف 
هم وتشدید الطاء المضمومة، قطُّ قال الجوهري: قّط معناه الزمان فیقال: ما رأیته قط، قال: ومن

ح القاف، ومنهم من �ضمهما ومنهم من �قول: َقُط بتخفیف الطاء، وفت ،من �قول: ُقطُّ �ضمتین
ال في مع التخفیف: ُقُط فیقول: ُقُط وهي قلیلة، �قول الكرماني: �قول: وهو �عني َقّط ال �ستعمل إ

 .الماضي المنفي، وال �ستعمل إال في الماضي المنفي
فهام فإن قلَت: فأین النفي ها هنا؟ فأین النفي ها هنا؟ أجاب عن ذلك الكرماني قال: قلُت: االست 

 ُحكمه حكم النفي، حكمه حكم النفي، ال سیما أن االستفهام اإلنكاري اإلنكاري، فإن قلت: فأین
ا فیكون منصو�ً  ،وفي �عض الروا�ات بدل قبله مثله ،النفي؟ قلت: االستفهام حكمه حكم النفي فیه

؟ على الظرفیة، منصو�ة على ماذاعلى أنه بدل من هذا القول، وأما قبله فهي منصو�ة على 
رضي هللا  -ومنه قول عمر ،الظرفیة، �قول ابن حجر: اسُتعمل قط �غیر أداة النفي وهو نادرٌ 

 : صلینا أكثر ما �نا َقّط، صلینا أكثر ما �نا َقّط، وآمنه ر�عتین، و�حتمل أن �قال: إن-عنه
 حدالنفي ُمضّمن فیه �أنه قال: هل قال هذا القول أحد أو لم �قل أحد قّط؟ هل قال هذا القول أ

 أو لم �قل أحد قّط؟ 
 طالب:...

�عني من �اب المقابلة هل قال أو لم �قل، من أجل أن تمر القاعدة وتمشي القاعدة، وهو أن قط 
 ال بد أن تسبق بنفي، ُ�سلك مثل هذا وما هو أوعر منه، �سلك من أجل تمر�ر القواعد.

 طالب:...
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، وأن االستفهام اإلنكاري �غني عن قلم هو هر إذا قال ألن معنى االستفهام اإلنكار والمستفهِ 
 .النفي ورد ما تقول. ما �ستقیم هو �ستفهم، هو �سأل

 طالب:...
.لمستفیدو �سأل سؤال المستِفهم ا، هاإنكار��  اوال �ستقر معنى، ما �ستقیم معنًى أنه �سأل استفهامً   

 قلت: ال، أي لم �قله أحد قبله، قال هرقل: فهل �ان من آ�ائه من مِلك أو مِلك بدون من أو من
 مَلك؟ والذي في الفتح بدون ِمن، فهل �ان من آ�ائه مِلك؟ وال �جوز حذف ِمن من مَلك، فالفتح
ه مع الفتح والكسر مع الكسر، وال تحذف إال مع الكسر، ال تحذف مع الفتح، فهل �ان من آ�ائ
، مَلك؟ ألنه ینصرف الذهن إلى واحد المالئكة و�ذا قلنا: من مَلك صّح؛ ألن مَلك فعل ماضِ 

ون ِمن، قال ابن حجر: ومِلك التي هي الصفة المشبهة تكسر معها ِمن وقد ُتحذف، وفي الفتح بد
ارة الجصیلي وأبي الوقت بز�ادة ِمن الجارة، والبن عساكر �فتح َمن، ومَلك فعل ماٍض و لكر�مة واأل

 مِلك؟  أمِمن؟ ومَلك  أمأرجح، أیهما أرجح؟ َمن 
�قول: والجارة أرجح، لسقوطها من روا�ة أبي ذر، لسقوطها من روا�ة أبي ذر، والمعنى: في 

كن قال: لالثالثة واحد، في الثالثة سواء قلنا َمن مَلك أو ِمن مِلك أو مِلك بدون ِمن المعنى واحد، 
تزاد لتأكید  ،وا�ة أبي ذر؛ ألن ِمن هي التي ُتزاد و�جوز حذفهاوالجارة أوضح، لسقوطها من ر 

الكالم، ما جاء من أحد هذا لتأكید النفي، واألصل ما جاء أحٌد، وال �جوز أن تحذف َمن، ال 
وأن من آ�ائه ملك من  ،�جوز أن ُتحذف من؛ ألن الذهن ینصرف �عد ذلك إلى واحد المالئكة

 �ختلف. وهذا ال �مكن أن یرد، ،المالئكة
 طالب:...

 �معنى �كفي. لوب واحد، قد تأتي قطال ال، معناه واحد المط
 طالب:...

وحسبي، وفي التوضیح البن الملقن: قوله: فهل �ان من آ�ائه من مِلك روي على وجهین أحدهما 
 لالم�عني اأ�ًضا من �كسر المیم ومِلك �فتح المیم و�سر الالم، وثانیهما َمن �فتح المیم و�فتحها 

َمن �فتح المیم، وفتح الالم، على أنه فعٌل ماٍض و�الهما صحیح، واألول أصّح وأشهر، و�ؤ�ده 
و�ذا هو في �تاب التفسیر من صحیح البخاري  ،روا�ة مسلم: هل �ان في آ�ائه مِلك؟ �حذف من

أ�ًضا، وعلى هذا �حتمل أن تكون ِمن زائدة في الروا�ة األخرى ألنها في سیاق االستفهام. 
 .ستفهام مثل النفي، �عني في �ثیر من األحكاماال
 عوه فيبتبعونه وعند�م في تسعة وعشر�ن: االقائل أبو سفیان، قال: فأشراف الناس یت قلت: ال، 

عه روا�ة األر�عة اتبعوه، فأشراف الناس یتبعونه؟ قال القسطالني: عند المؤلف في التفسیر: أیتب
 ألر�عة: فأشراف الناس اتبعوه؟ ما المراد �األر�عة؟ أشراف الناس �إثبات همزة االستفهام؟ ول

 طالب:...
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 نعم، أبو ذر واألصیلي وابن عساكر وأبو الوقت، نعم. قال ابن حجر: فیه إسقاط همزة االستفهام

فیه إسقاط همزة  �عني األصل: أأشراف الناس یتعبونه؟ فیه إسقاط همزة االستفهام وهو قلیل،

ه همزة االستفهام قلیل وال �ثیر؟ �ثیر، أفترى على هللا �ذً�ا؟ هذاالستفهام وهو قلیل، إسقاط 

سقطت، لكن هل هذه همزة استفهام أم همزة تسو�ة أفترى؟ المحذوفة همزة استفهام وال همزة 

�عني ، ]١٠[�س:}َلْیِهْم َأَأنَذْرَتُهمْ َوَسَواٌء عَ {، ]٨[سبأ:}َأْفَتَرى َعَلى للااَِّ َ�ِذً�ا َأْم ِ�ِه ِجنَّةٌ {تسو�ة؟ 

 متى �عطف �أم؟ متى �عطف �أم؟

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
نَّة م، لكن �ما تقد ،أم لم �فتر :هذه مقابلة مثل ما مضى في �الم المعتزلة، والمقابل عند أهل السُّ

 ؟ماذاأم هذه التي یرد العطف بها في أسئلة �ثیر من طالب العلم، �عد هل، هل �ذا أم �ذا، 
 طالب:...

 .؟ ما �مشي العلم إال �حفظ �ا إخوانًئا�الم ابن مالك شی ما نحفظ من
 طالب:...

 وأم بهــــــــــا اعطـــــــــــف إثـــــــــــر همـــــــــــز التســـــــــــو�ة
 

ــــــــــــــــــظ أٍي مغنیــــــــــــــــــة   أو همــــــــــــــــــزٍة عــــــــــــــــــن لف
 
 

 �ثیر في األسئلة وسیأتيهل �جوز �ذا أم ال؟  ،لكن �عطفون بها �عد هل، وهذا عندهم ال �ستقیم
لكن جاء في  ،المنتسبین هذا أكثر من العطف بهمزة على الدارج على ألسنة �ثیر من الناس

، تزوجت �كًرا أم ثیًبا؟ ُشّراح تعبوا في الجواب عن مثل هذا التر�یب روا�ة في حدیث جابر: هل
من المقرر عند أهل العر�یة أنه ال �عطف �أن �عدها، أأنت، هي أأنتم أعلم، و�ن شئت قلت: إن 

 .هذه الهمزة مغنیة عن لفظ أي، أ�كم أعلم أنتم أم هللا
فهام وهو قلیٌل، وقد ثبت للمصنف على �ل حال مثل ما ذ�رنا فأشراف فیه إسقاط همزة االست 

في التعبیر وفي التفسیر؟ ال في التفسیر ولفظه: أیتبعه أشراف الناس؟ أیتبعه أشراف الناس؟ 
یرد  والمراد �األشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم، ال �ل شر�ٍف حتى ال ،والمراد �األشراف هنا
ووقع في روا�ة ابن  ،قبل هذا السؤال أسلم، وأمثالهما -رضي هللا عنهما-مثل أبي �كر وعمر 

والمساكین، وأما ذوو األنساب والشرف فما تبعه منهم أحد، وهو  إسحاق تبعه منا الضعفاء
 .تبعه من األشراف من ذ�رفقد محموٌل على األكثر األغلب، و�ال 
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وقد شرف �الضم  ،وهو العلو والمكان العالي ،وقال العیني: األشراف جمع شر�ف من الشرف 
  .وقوم شرفاء وأشراف ،فهو شر�ف

الشرف والمجد ال �كونان  :قال ابن السكیت .وقال ابن السكیت: الشرف المجد، أو الشرف والمجد
كن �إال �اآل�اء، الشرف والمجد ال �كونان إال �اآل�اء، والحسب والكرم �كونان في الرجل و�ن لم 

الحسب  :وقال ابن در�د: الشرف علو الحسب، وفي المصباح .�عني حسیب أو �ر�م ،له أبٌ 
وهو مصدر حُسب على أوزان شُرف شرًفا و�ُرم �رًما، قال ابن  ،فتحتین ما �عد من المآثر�

السكیت: الحسب والكرم �كونان في اإلنسان و�ن لم �كن آل�ائه شرٌف ورجل حسیٌب �ر�ٌم بنفسه، 
الشخص إال إذا �ان فیه وفي آ�ائه، إال إذا �ان فیه  قال: وأما المجد والشرف فال یوصف بهما

 .وفي آ�ائه
وقال األزهري: الحسب الشرف الثابت له الحسب الشرف الثابت له وآل�ائه قال: وقوله علیه  

هر مأحوج أهل العلم إلى معرفة الحسب، لماذا؟ ألنه مما �عتبر �ه  »تنكح المرأة لحسبها«السالم: 
ذات حسب وال ُسمي لها مهر أو لیست من ذوي األحساب المعروفة ولم  إذا �انت المرأة المثل، 

�اطل؟ صحیح، لكن لها مهر المثل، �یف نقرر مهر  أمالنكاح صحیح  :�سم لها مهر، هل نقول
 المثل؟ 

أحوج أهل العلم إلى  »تنكح المرأة لحسبها«�ختلف من ذات الحسب وغیرها، �قول: هذا الحدیث: 
 ا �عتبر �ه في مهر المثل. ألنه مم ؛معرفة الحسب

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


