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 و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا 
ــدادي، ورجعــت إلــى �تــاٍب �عنــوان  :هــذا �قــول ــدرس الســابق �تــاب الخطیــب البغ ذ�ــرتم فــي ال

 (األسماء المبهمة في األنباء الُمحكمة) فلم أجد مقدمة، فهل هذا هو الكتاب؟
 أنــا مــا قلــت: (األســماء المبهمــة فــي األنبــاء الُمحكمــة) هــذا �تــاب �ختلــف تماًمــا عــن الكتــاب الــذي

ا عـن ألنه احتاج أن �كتب هـذه المقدمـة التـي أ�ـان فیهـ ؛ُموِضح أوهام الجمع والتفر�ق)أشرنا إلیه (
اء؛ ألنـه واعتراًفا ألهل العلم، و�یَّن ما ینبغي أن �كون علیه طالـب العلـم �النسـبة للعلمـ ،تواضٍع جم

واســم نــه واحــد لالشــتباه فــي اســمه إ :�صــدد انتقــاد أئمــة �بــار حینمــا یــذ�ر قــول البخــاري فــي الــراوي 
ـــا، فیجعلهمـــا البخـــاري واحـــدً  قـــق وهمـــا فـــي الحقیقـــة اثنـــان، ُ�حـــرر وُ�ح ،اأبیـــه ونســـبته و�نیتـــه أحیاًن

الخطیب البغدادي أنهما اثنان، والعكـس هـو �صـدد تتبـع األئمـة البخـاري، وأبـي حـاتم وغیرهمـا مـن 
 .كبار األئمة

مـة، و�نمـا هـو مـن �ـاب �ـم هو احتاج أن ُیبـین فـي هـذه المقدمـة أن هـذا لـیس مـن �ـاب انتقـاد األئ 
ترك األول لآلخر، وقد یتیسر لآلخر من المصادر ما �صـل �ـه إلـى مـا لـم �صـل إلیـه األول، وقـد 
�كــون الحــق مــع المتــأخر، وقــد �كــون الحــق مــع المتقــدم هــذه مســائل اجتهاد�ــة، �عنــي یوافــق �عــض 

ــا  ،محــات فــق أ�ــااتم، وُ�واو�ــرد علــى أبــي حــ ،أهــل العلــم وُ�خــالف �عًضــا، فهــو ُیوافــق البخــاري أحیاًن
 �عنـي الوأنه مع تصد�ه ألقـوالهم أنـه  ،وهكذا، فاحتاج أن ُیبین منزلة هؤالء األئمة ،و�نتقد البخاري 

ال، فمقدمـة الكتـاب (ُموضـح أوهـام  ،أو �ضـع نفسـه �مصـافهم ،أو یترفع علیهم ،أنه یتطاول علیهم
 ألن فیها تر�یة لطالب العلم. الجمع والتفر�ق) على �ل طالب علم أن ُ�عنى بها و�قرأها؛

 تجده إذا سمع �لمًة من ا،اآلن طالب العلم الصغیر الذي هو متوسط في الطلب، وقد �كون مبتدئً 
ا وهو میله إلى أحـدهما تجـده ُ�شـنع علـى اآلخـر تشـنیًعا وهـو مـ ،فالن، وسمع ما ُ�خالفها من فالن

 �هللا ؟حــرر وتوصــل إلــى النتــائج بنفســه مــن االثنــین، فكیــف لــو اإنمــا قلــد واحــدً  ،العلم�ــلــه عالقــة 
 المستعان.

هـو  "واختلـف اإلخبـار�ون هـل :�قول: مر بنا في الدرس السابق في قول الحافظ عند ذ�ر هرقل
 وذ�ــرتم تعقــب ،الــذي حار�ــه المســلمون فــي زمــن أبــي �كــٍر وعمــر أو ابنــه؟ واألظهــر أنــه هــو"

وذ�ـره  ل الذي رجَّحه الحـافظ ابـن حجـر،فاعتمد القو ،العیني، وقد رجعت إلى تار�خ ابن خلدون 
یـل: عن مؤرخین رومانیین، واختلفـوا فـي زمـن تولیـه، فقیـل: فـي السـنة األولـى مـن الهجـرة، وق

 التاسعة.
 .تاسعة والخطاب في الهدنة السادسةال

لقـول وقیل: التاسعة، واستمر ملكه ثالثـین سـنة، ثـم نقـل ابـن خلـدون �عـد أن ذ�ـر هـذا القـول ا
  عن المسعودي، فقول الحافظ له وجهه واعتباره التار�خي.الثاني نقالً 
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ألصـل انحن لما نقلنا القولین ما جزمنا �شيء، إنما ذ�رنا القول الذي ذ�ره الحافظ، وقلنا: إنـه هـو 
قـال:  –رضي هللا عنه–إذا لم یرد ما ُ�عارضه؛ ألنه ُیذ�ر �اسمه هرقل في المعارك في زمن عمر 

ول إال إذا ورد �األدلـة والقـرائن التـي تـدل علـى خـالف ذلـك، وعلـى �ـل هرقل، فاألصل أنـه هـو األ
 ، وما یزال أ�ًضا تقلیـد ابـن خلـدون فـي تـرجیح رأي ابـن حجـرائً حال عرضنا القولین وما رجحنا شی

هـــو قـــول مـــن األقـــوال، والمســـعودي أرى لـــه شـــأًنا عـــن المـــؤرخین و�ال لـــم �كـــن ثقـــة، لـــه شـــأن عنـــد 
  لیس بثقة. ُ�عظمونه، لكنه ،المؤرخین

 طالب:........
 .  نعم

 طالب:........
 شدید. هو فیه تشیع

 طالب:........
إنمـا هـو صـاحب (مـروج الـذهب) مـن نظـر  ،ال ،ال ُ�ظن �المسعودي أنه حفید عبد هللا بـن مسـعود

حیث حرَّج من اقتـبس مـن الكتـاب أو اختصـر الكتـب أو تصـرف فـي الكتـاب  ،في مقدمته وخاتمته
مــة ذ�ــر هــذا فــي المقد ،مــن الكتــاب لغیــره فعلیــه لعنــة هللا والمالئكــة والنــاس أجمعــینأو نســب شــیًئا 

 وفي الخاتمة، فاإلنسان حینما ینقل من شيء �كون على وجل من هذه اللعنة.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ینقلونها ولیس له الحق في المنع، لیس له حق في أن �منع.
نَّة�قول: سمعتكم �ذا مرة وأنت یـد اب (ال جدوقرأت في �تـ ،م تؤ�دون أن التسبیح �الیمین هو السُّ
 ز�د أن الحدیث شاذ، فما الحق في نظر�م؟ يفي الصالة) للشیخ/ �كر أب

وهــو فیــه  ،یمینــه، وفیــه محمــد بــن قدامــةب�ــان �عقــد التســبیح  ،الحــدیث ُمخــرَّج فــي ُســنن أبــي داود
مســـتنطقات وأولـــى مـــن  ناألنامـــل هـــو أنهـــضـــعف عنـــد أهـــل العلـــم، لكـــن األصـــل فـــي التســـبیح �

ــبحة  -علیــه الصــالة والســالم-الحصــى، �مــا أرشــد النبــي  أم المــؤمنین، وهــي أ�ًضــا أولــى مــن السُّ
 التي قال �عض أهل العلم ببدعیتها.

علــى �ــل حــال التســبیح �األنامــل هــو األصــل، و�بقــى هــل ُ�ســبح �األنامــل �لهــا أو �ــالیمین؟ �عنــي 
لیـه ع–ُ�عجبـه التـیمن  ،ر�عة أنها هذا العمل من األعمال التـي تـؤدى �ـالیمینالقواعد العامة من الش

 ُ�عجبه التیمن السیما في مثل هذا. ،-الصالة والسالم
 طالب:........

 .نعم
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 طالب:........
ــ ه �هللا فــي ذ�ــر تــوار�خ األئمــة الثقــات مــا ُ�غنــي عنــه، �عنــي تــار�خ الحــافظ ابــن �ثیــر ممتــاز، وقبل

�حتـــاج إلـــى مز�ـــد مـــن تـــار�خ ابـــن �ثیـــر،  ،؛ ألنـــه متقـــدم إلـــى أول المائـــة الرا�عـــةاإلمـــام ابـــن جر�ـــر
ابـن األثیـر �سـوغ األحـداث أفضـل مـن  ،وصیاغة ابن األثیر في الكامل لألحداث أفضـل مـن غیـره

أهـل  ابن �ثیر، لكن ابن �ثیر میزته تراجم أهل العلم، وذ�ـر النـوادر عـنهم، والوقـائع التـي تقـع بـین
نَّة وغ  یرهم ُ�عنى بها وُ�بینها وُ�وضحها.السُّ

صــلى هللا علیــه –هــذه صــورته، �قــول: هــذه صــورة رســالة النبــي  ،هــذا �قــول: هــذا �تــاب هرقــل
إلـى  إلى هرقل، وأصل هذه الرسالة موجوٌد في متحف �األردن، و�لغني أن األصـل ُأرسـل -وسلم
 ألردن.ُأعید األصل إلى الُیتحقق من صحة رجوعه إلى العهد المدني، فصححوا ذلك، و  ؛ألمانیا

شـك أن األلمـان عنـدهم علمـاء مـن المستشـرقین، ولهـم عنا�ـة  هكیف ُ�صـحح عنـد األلمـان؟! مـا فیـ
وال  ،وهــم مشــهورون بهــذا، لكــن یبقــى أن أمــور المســلمین ینبغــي أن ُتحســم مــن المســلمین ،�الوثــائق

هللا اإلنســان فــي شــك مــن نحتــاج إلــى مثــل هــؤالء، األجهــزة التــي �عرفــون فیهــا عمــر الورقــة، لكــن �
نــب اج�حصــاتین �وا لــك ، �عنــي �جیئــمثــل هــذه األمــور التــي ُ�میــز بهــا بــین الجمــادات فــي التــوار�خ

وال نتحــدث  ،أمــور ال نــدر�ها وال نعرفهــا ،ن و هــذه لهــا عشــرة مالیــین ســنة، وهــذه لهــا خمســ ،�عــض
 لكن ما أدري مستندهم في هذا. ،فیها

 �قول: ظهر في السطح أناٌس.
 قصد في الساحة على تعبیر الصحفیین.�عني �

عــة أنــاٌس �قولــون: �أنــه �جــوز إرضــاع الكبیــر ألمــر الســائقین أو أحــد العمــال یتســنى لــه مطال
 ن هذه المسألة لها أصٌل في صحیح مسلم، فما صحة هذا الكالم؟إوجهها، وقال �عضهم: 

ــا احتــاجوا إلیــه علیــه –أمــر النبــي  ،حاجــة وهــذه ،احتــیج إلیــه ،هــذه قصــة ســالم مــولى أبــي حذ�فــة لمَّ
أن زوجـــة أبـــي حذ�فـــة ترضـــعه؛ مـــن أجـــل أن �كـــون مـــن محارمهـــا ابنهـــا مـــن  -الصـــالة والســـالم

وله مـن األدلـة  ،الرضاعة، فالجمهور على أن هذه الحادثة خاصة، وأنه ال رضاع إال في الحولین
 ما له.

�قــول: �ــأن  -هللا تعــالىرحمــه –وعائشــة تقــول: �ــأن رضــاع الكبیــر ُ�حــرِّم مطلًقــا، وشــیخ اإلســالم 
لتالعــب رضـاع الكبیـر ُ�حـرِّم إذا ُوِجــدت الحاجـة، وأمـا إذا لــم توجـد حاجـة فاألصــل أنـه ال ُ�حـرِّم، وا

 ي �سـمونها السـكرتیرةتـالموجود اآلن �الفتاوى �حیث �أمر الموظف أن یرتضـع مـن العاملـة عنـده ال
اع الكبیــر، ثــم إذا أعجبتــه �عمــل �جــواز رضــ كــون َمحرًمــا لهــا علــى قــول مــن �قــولیرتضــع منهــا؛ لی

 �قول جمهور أهل العلم وُ�لغي هذا الرضاع، هذا تالعب في دین هللا، نسأل هللا العافیة.
 طالب:........

 نعم.
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 طالب:........
 كیف؟

 طالب:........
 هو ارتضع.

 طالب:........
 الحاجة داعیة، الحاجة بال شك داعیة.

ما ال إن أحده«حینما مر على قبر�ن ُ�عذ�ان فقال:  -سلمصلى هللا علیه و –�قول: حدیث النبي 
 فما هو مفهوم االستتار؟ ،»�ستتر من البول

أي ال �جعل وقا�ـة بـین جسـده و�ولـه وثیا�ـه، أن یتسـاهل فـي هـذا و�جعـل رشـاش البـول �صـل إلـى 
ل فـي اهالمقصـود أنـه یتسـ ،»ال �ستنزه«وفي روا�ٍة  ،»ال �ستبرئ «جسده أو إلى ثیا�ه، وفي روا�ٍة 

 هذا الباب.
صـد �ق -�قول: هل �جوز وضع اإلعالنات التجار�ة في المساجد، فـإني رأیـت علـى خزانـة الكتـب

 ا؟التي في المسجد ملصًقا تجار��  -هذه الورقة الصفراء
هــذه اإلعالنــات قــد تكــون مقصــودة، والــذي ُیلصــقها صــاحب التجــارة، صــاحب اإلعــالن، هــذا أشــد 

لكـن هـذا �سـتمر، لكـن إذا �انـت هـذه الدعا�ـة  ،د الضـالة �لمـة وتـزولمن إنشاد الضالة؛ ألن إنشـا
 ،لیست مقصودة للملِصق، وتجدون في إعالنات الـدروس والـدورات اسـم الخطـاط وتوقیعـه وتلیفونـه

هــذا لــیس �مقصــود، تجــدون فــي أكــواب المــاء نفــس الشــيء، تجــدون فــي المنادیــل نفــس الشــيء، 
ووضعه هنـا �قصـد الدعا�ـة  ،هل الذي جاء بهذا المكیف المكیفات نفس الشيء هذه دعا�ات، لكن

 لهذه التجارة أو یدعو لها؟ أبًدا هذا لیس �مقصود، فال ُ�عامل معاملة إنشاد الضالة.
 هذه أخـت وتقـول: إنهـا تعمـل فـي الـدعوة إلـى هللا بـین صـفوف النسـاء، فمـا حكـم تسـجیل هـذه

ــم إنزالهــا فــي المواقــع ال الت دعو�ــة علــى اإلنترنــت، وفــي التســجیالمحاضــرات الدعو�ــة، ومــن َث
 اإلسالمیة رجاء النفع بها؟

ولــو لــم �كــن َثــم  ،مســألة الخضــوع �ــالقول أو مــن فــي صــوتها فتنــة للرجــال ،هــذا تــا�ع لصــوت المــرأة 
خضـــوع؛ ألن �عـــض النســـاء ِخلقـــة تفـــتن فـــي صـــوتها، هـــذه ال �جـــوز اتفاًقـــا أن ُینشـــر صـــوتها بـــین 

لقـــول �ـــأن اال �فـــتن الرجـــال، ولـــم تخضـــع �ـــالقول، فهـــذا علـــى الرجـــال، أمـــا َمـــن صـــوتها الطبیعـــي 
 صوتها لیس �عورة وهـو المنصـور الُمفتـى �ـه اآلن عنـد �ثیـٍر مـن أهـل العلـم أنـا مـا أرى فیـه �ـأس،
لكـــن مـــن �قـــول: �ـــأن صـــوتها عـــورة، وُمنعـــت مـــن األذان، وُمنعـــت مـــن اإلقامـــة، وُمنعـــت مـــن رفـــع 

وُعـدل عـن التسـبیح إلـى التصـفیق فـي الصـالة مـع أنـه  ،الصوت �التلبیـة، وُمنعـت مـن أشـیاء �ثیـرة
فیه مـا فیـه، �ـل هـذه تـدل علـى أن صـوت المـرأة �جـب أن ُ�حتـاط لـه؛ ألن جمیـع مـا یتعلـق �ـالمرأة 

 وما أكثرهم. ،مرض هقلب لكثیٍر من الرجال السیما َمن في مثیر
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نَّة �لٌّ ال یتجزأ �حیث لو ارتكب أحـٌد شـیئً  ـنَّ  ا ُ�خـالف مـنهج�قول: هل منهج أهل السُّ ة �خـرج السُّ
نَّة؟  من أهل السُّ

ــنَّة فــي المســائل االعتقاد�ــة فــي مســائل االعتقــاد  خــروج هــذه ال �جــوز الفأمــا مــا اتفــق علیــه أهــل السُّ
وال اجتهـــاد فیهـــا، وأمـــا المســـائل التـــي �ختلـــف فیهـــا أهـــل العلـــم مـــن ســـلف هـــذه األمـــة  ،عنهـــا �حـــال

عة شـيٍء مـن السـ هفمـن تـرجَّح عنـده أحـد القـولین، فـاألمر فیـ لو �ان من مسائل االعتقـاد،فوأئمتها 
ــنَّة واضـــح  ا إذا �ــان الخـــالف لــه حــظٌّ الســیم مـــن النظــر، فــي المســـائل الخالفیــة، ومــنهج أهـــل السُّ
ن بـعلى الجادة في الجملة مثل منـذر  وفیه مصنفاته ومؤلفاته، لكن لنفترض أن هذا العالم ،وُمبین

نَّة، لكنه �قول وب على أهلسعید البلوطي محس مـاذا  هـذا ،�قول المعتزلة في فناء الجنة والنار السُّ
نَّة  وفیه اعتزال. ،ُ�قال عنه؟ ُ�قال: من أهل السُّ

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
ي فیـه �ـذا، ُیوجـد مـن وافـق المبتدعـة فـهذا مثل فیه جاهلیة، فیه نفـاق،  على �ل حال .فیه اعتزال

ــنَّة مثــل هــذا ال ُ�قــالوأصــله مــن أهــل ا ،شــيء نــه إنــه مبتــدع أو مــن الطائفــة الفالنیــة �مجــرد أ :لسُّ
 وافقهم.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
�عنــي مـــؤداه و�ن �انــت وســیلته فـــي االســتدالل لهـــذا القــول غیـــر  ،المقصــود أنــه وافقهـــم فــي القـــول

 وسیلتهم.
تـي لواألر�عـین ا وو�ة، واألر�عین البلدانیـة،�قول: وجدت �تًبا في األر�عین حدیًثا مثل األر�عین الن

مــن جمــع األمــة ألمتــي «فهــل فعلهــم الســتنادهم علــى حــدیث  -رحمهــم هللا–جمعهــا ابــن تیمیــة 
 أو �ما جاء في الحدیث، والحدیث في سنده مقال؟ »أر�عین حدیًثا

ــا ذ�ــر فــي مقدمــة األر�عــ ،الحــدیث ضــعیٌف �اتفــاق الُحفــاظ  ین أنــه جمــعوُمعــولهم علیــه، والنــووي لمَّ
 ِلمــا روي مــن هــذا الحــدیث علَّــه أن یثبــت فیثبــت الوعــد، و�ن لــم یثبــت فالحــدیث فــي ؛هــذه األر�عــین

وقولـه منقـوص؛ لوجـود الُمخـالف  ،االتفـاقعلـى و�عمل �ه الجمهور، ونقل القول  ،فضائل األعمال
 كما هو معلوم.

ذا لعـل هـ -ناحیـة الیسـار هل االنصراف من الصالة �عد السالم �كون من ناحیـة الیمـین أو مـن
ـــي ســـمعت �اإلذاعـــة حـــدیثً  ؛-�قصـــد اإلمـــام ـــن  األن ـــه أن االنصـــراف ال �جـــوز إال م ـــت من فهم

 جهة....؟
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مــا ینصــرفون  اال، الحــدیث الــوارد فــي ذلــك �حــث علــى عــدم تعطیــل جهــة الیســار؛ ألن النــاس غالًبــ
لنصـیب، فجـاء الحـث یتفـردون بهـذا ا ،إلى جهة الیمین، فیكون نصیب مـن فـي �مـین الصـف أكثـر

 على االنصراف من جهة الیسار؛ من أجل أن �كون ألهل جهة الیسار نصیب.
وقـات ن عندي في البیت، ولكنهم أكثـر األ �سكنون، وعندهم أوالدهم ولدان متزوجا�قول: عندي 

ا ن اسـتمرو إثـٌم إ يّ ال �شهدون صالة الفجر، �هللا العظیم إنني ُأفكر في ترك البیت لهم، فهل عل
ة، ى هذه الحالة رغم أنهم یلعبون فیما أملك، ولكـن هـذا مـا یهمنـي أهـم شـيء عنـدي الصـالعل

�قظتـه وهل إذا أ ،ه للصالةتن سنة، وقد أتعبني عندما ُأ�قظووعندي ولٌد آخر عمره ثمان وعشر 
ر فـي ألننـي أفكـ ا؛واضـحً  اأرجـو جواً�ـ �قم للصالة فهـل علـي شـيٌء �عـد هـذا؟مرة أو مرتین ولم 

 .وأنا رجٌل �بیر في السن ،د �كون هذا الشيء ُ�فكك األسرة إذا تر�ت البیتشيٍء، وق
وعلیــك أن ُتتــا�ع وُتثــابر وتواصــل اإل�قــاظ، لكــن �عــض اآل�ــاء قــد  ،علــى �ــل حــال أنــت فــي جهــاد

هذه قضیة موجـودة فـي �ثیـٍر  ،علیه ا�كون عنده مرض فیه ضغط مثًال، و��قاظ األوالد �كون خطرً 
 ،غیـرة علـى األوالد والحـرص علـى اسـتقامتهم �جعـل الوالـد یهـتم لهـذا الموضـوعمن البیوت، �عني ال

هــل  ،وهــو محــل اهتمــام بــال شــك، لكــن لــه مــردوده علــى صــحته، فمــاذا �صــنع؟ هــذه مســألة ُمقلقــة
 - وعـالجلَّ –عند هللا  ایتر�هم في ُفُرِشهم و�كتفي �أن �قول: قم �ا فالن، قم �ا فالن، و�كون معذورً 

ــیهمفــومتــزوجین  ا�بــارً  وا مــادامأو �قــول: �هللا ال �ســكنون عنــدي إذا �ــان علــى صــحتي  ،إثمهم عل
 هذه مشكلة ُ�عاني منها �ثیـٌر مـن اآل�ـاء مـن الكبـار والصـغار، ،و��قاظهم فیه صعو�ة ،خطر منهم

أو ما اسـتجابوا  ،ُ�عاني منها �ثیر من اآل�اء، وقد �كون في �عضهم مرض إذا �رر أو رفع صوته
ــن إذا زاد عــن الخمســین أو الســتین �كــون ُعرضــة ألن ُ�صــاب  ،لــه �ســرعة �عنــي خطــر علیــه، والسِّ

سـببها إال هـذه المشـاكل، فهـل ُ�عـذر فـي  ومـا ،�أمور ال ُ�طیقها من المـرض هـذه الجلطـات وغیرهـا
وائــل إ�قــاظهم؟ اإل�قــاظ البــد منــه، لكــن علیــه أن ُ�ســدد وُ�قــارب إذا أجــدى و�ال مــاداموا أهــل ُأســر وع

 �قول: �هللا أنا ما عندي استعداد تسكنون عندي، أنا دیني وصحتي ألـزم علـي مـنكم، �هللا یهددهم
 المستعان.

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
 أجمعین.

 هذا الحدیث خرَّجه اإلمام البخاري في اثني عشر موضًعا:
ثنا أبــو الیمــان : -رحمــه هللا–حي فــي البــاب الســادس و�ــدون ترجمــة، قــال األول: فــي بــدء الــو  "حــدَّ

الحكم بن نافٍع، قال: أخبرنا شعیٌب عن الزهري، قال: أخبرني ُعبید هللا بن عبد هللا بن عتبة بـن 
أرسـل إلیـه فـي ر�ـب  هرقل أن�ا سفیان بن حرٍب أخبره أمسعود أن عبد هللا بن عباٍس أخبره أن 
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علـى أنـه مفتـوح، نعـم �عنـي أكِمـل  ، الحـدیث نـصالحـدیَث �طولـه" �الشـاما انوا تجارً و� ،قر�ش من
 الحدیَث أو اقرأ الحدیَث �طوله، وسبق ذ�ر مناسبته وشرحه �التفصیل.

ثنا إبرا: -رحمه هللا–�اٌب بدون ترجمة أ�ًضا، قال  ،الموضع الثاني: في �تاب اإل�مان هیم بـن "حدَّ
ثنا إبراهی  بـن بـن عبـد هللام بن سعد، عن صالٍح، عن ابـن شـهاٍب عـن عبیـد هللا حمزة، قال: حدَّ

قـال  هرقـل أخبـره، قـال: أخبرنـي أبـو سـفیان أن -رضي هللا عنهمـا–عبد هللا بن مسعوٍد  أن عتبة
ز، �ـالهم "؟"سـألتك أیز�ـدون أم ینقصـون والـذي عنـدنا هنـا  له: سألتك هـل یز�ـدون أم ینقصـون؟"

ي وال تــأت ،معــروٌف أن (أم) إنمــا تــأتي �عــد الهمــزة "؟ك هــل یز�ــدون "ســألتوالــذي فــي �تــاب اإل�مــان 
�مــا فــي هــذا  "أیز�ــدون؟"�عــد هــل، والخبــر واحــد، فهــل نقــول: إن هــذا مــن تصــرف الــرواة واألصــل 

فــي  فــذ�رت أنهــم یز�ــدون" ؟أیز�ــدون أم ینقصــون  :"وســألتكالموضــع فــي الموضــع األول، قــال: 
  دون أم ینقصون؟""سألتك هل یز�كتاب اإل�مان، قال له: 

 وأم بهــا اعطــف إثــر همــز التســو�ة
     

 

ــــــه   ــــــظ أي ُمغنی ــــــزٍة عــــــن لف  أو هم
ل ما تأتي �عد هل، والذي �كثر في أسئلة المدرسین من األساتذة الكبـار والصـغار تجـده �ـأتي بــ هـ 

 هل �جوز �ذا أم ال، ومعروٌف أن (أم) هذه ال تأتي إال �عد الهمزة.
ــا؟« -عنــهرضــي هللا –فــي حــدیث جــابر  فــي الصــحیح، فهــذا یــرد علــى  »هــل تزوجــت �كــًرا أم ثیًب

 ،�عنــي مــا عنــدنا فــي �تــاب اإل�مــان ُیــرد إلــى مــا فــي بــدء الــوحي، ونقــول: القصــة واحــدة ،قاعــدتین
ن اإلتیــان بـــ (أم) �عــد هــل جــائز اســتدالًال �مــا جــاء فــي هــذا إوهــذا مــن تصــرف الــرواة، أو نقــول: 

الف المعـروف فـي االحتجـاج �األحادیـث علـى القواعـد، وهـذا وفي حدیث جـابر علـى الخـ ،الحدیث
رســالة د�تــوراه فــي  ،أشــرنا إلیــه مــراًرا، وقلنــا: إن أفضــل مــن �حــث المســألة هــي فیهــا �حــث مســتقل

ومطبوعــة ومتداولــة موجــودة فــي األســواق، لكــن فــي مقدمــة الخزانــة (خزانــة األدب) �حــث  ،العــراق
الخالفیـة هـل �جـوز االحتجـاج �الحـدیث؟ القـرآن محـل  مستفیض عن هـذه المسـألة وجیـد، فالمسـألة

ه بلفظــه، الحــدیث �اعتبــار جــواز الروا�ــة �ــالمعنى اختلــف العلمــاء هــل ئــإجمــاع؛ ألنــه البــد مــن أدا
 ُ�قضى على القواعد �األحادیث أو العكس؟ 

كتــب الســتة عــدا األئمــة وشــیوخهم فــي عصــر االحتجــاج المــنهم مــن قــال: الــرواة �لهــم الســیما رواة 
ح عدم االحتجاج انعم فیهم من هم من األعاجم، بل �ثیر، وهذا �جعل �ثیرً   .من الُمحققین ُیرجِّ

حتجـاج حوادث حصل فیها لحـن فـي القـرن األول مـع أنهـم �كـادون أن یتفقـوا علـى االو هناك وقائع 
 المأو فـي سـائر الكـ ،�الشعر؛ ألنـه هـو الـذي ُیهـتم �ـه وُ�عتنـى �ـه إلى زمن �شار، فهل هذا خاصٌّ 

شـــعًرا �ـــان أو نثـــًرا؟ الواقـــع �شـــهد �ـــأن اللحـــن موجـــود مـــن أواخـــر القـــرن األول موجـــود، و�ـــذ�رون 
انت �ال؟ الولید بن عبد الملك على المنبر �قول: �ا لیتها  أمما أدري هل ُحِررت وُحِققت  ،اقصًص 

 یتمنى؟ أم القاضیة، فقال: عمر بن عبد العز�ز �ا لیتها، ما أدري ُ�صحح 
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واألصــل مــا فــي بــدء  ،علــى �ــل حــال الــذي معنــا ســهل الجــواب عنــه أن هــذا مــن تصــرف الــرواة 
"ســألتك هــل یز�ـــدون أم : -وســیأتي فــي �ــالم العینــي شــيء مــن هــذا الكــالم-الــوحي؛ ألنــه قــال 

ینـه وسـألتك هـل یرتـد أحـٌد سـخطًة لد فزعمت أنهم یز�دون، و�ذلك اإل�مـان حتـى یـتم، ؟ینقصون 
 ،أحـد" عمت أن ال، و�ذلك اإل�مان حینما تخالط �شاشته القلوب ال �سخطهفز  ؟�عد أن یدخل فیه

 اكتفي اإلمام البخاري على هذا القدر.
 �عنــي بــدون ترجمــة، فــي روا�ــة �ر�مــة وأبــي"�ــاٌب" �ــذا و�ــال ترجمــة  : "�ــاٌب"قــال ابــن حجــر: قولــه

ــح النــووي األول ،الوقــت  عنــي أنــه فیــه �ــاب� ،"وســقط مــن روا�ــة أبــي ذر واألصــیلي وغیرهمــا، ورجَّ
 لكن بدون ترجمة؛ ألن البخاري أورد هذا الحدیث في �تاب اإل�مان في �اٍب بال ترجمـة �عـد سـؤال

فهــل هنــاك ارتبــاط بــین هــذا الحــدیث و�ــین ســؤال جبر�ــل  ،-علیــه الصــالة والســالم–جبر�ــل النبــي 
ن تمییـزه �ـاب؛ أل لُیحذف البـاب لیكـون فـي �ـاٍب واحـد، أو البـد مـن -علیه الصالة والسالم–النبي 

 ؟اواضحً  اله هناك ارتباطً 
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 ارتبـاط ولـو �عیـد، هو البد أن یوجد ارتبـاط؛ ألن �ـاب �الفصـل مـن البـاب المتـرجم، فالبـد فیـه مـن
 نه من الترجمة السا�قة البد أن تكون المناسبة ظاهرة.أما لو قلنا: إ

وســقط مــن روا�ــة أبــي ذر واألصــیلي  ،روا�ــة �ر�مــة وأبــي الوقــتفــي قولــه: �ــاٌب �ــذا بــال ترجمــة، 
ح النووي األول هـذا  قال: ألن الترجمة �عني سؤال جبر�ل عن اإل�مان ال یتعلق �ـه، وغیرهما، ورجَّ

 فال �صح إدخاله فیه، �عني البد من إفراده بترجمة؛ ألن الترجمة �عني سؤال جبر�ل عـن ،الحدیث
 : نفـي التعلـق ال یـتم هنـا-ابـن حجـر–فال �صح إدخالـه فیـه، قلـت  ،دیثاإل�مان ال یتعلق بهذا الح

نــه تــا�ع للترجمــة الســا�قة أو �ــاب بــدون ترجمــة، فیكــون �الفصــل مــن إعلــى الحــالتین ســواٌء قلنــا: 
 ألنه منه. ؛الترجمة السا�قة؛ ألن الفصل البد أن �كون متعلًقا �الباب الذي قبله

و یتم هنا على الحالتین؛ ألنه إن ثبت لفظ �اب بال ترجمة هـ�قول ابن حجر: قلت: نفي التعلق ال 
 لكنـه ،�ـه، و�ن لـم یثبـت فتعلقـه �ـه متعـین بـاب الـذي قبلـه، فالبـد لـه مـن تعلـق�منزلة الفصل مـن ال

ــا" عنــدما انتهــى جبر�ــل قــال النبــي  علیــه الصــالة –یتعلــق �قولــه فــي الترجمــة: "جعــل ذلــك �لــه دیًن
، ان دیًنـ، وجعـل اإل�مـاافجعـل اإلسـالم دیًنـ ،»آتاكم ُ�علمكم دیـنكم هذا جبر�ل«�عد ذلـك:  -والسالم

 .، فجعل ذلك �له دیًنا، وهنا في الباب و�ذلك اإل�مان حتى یتماوجعل اإلحسان دینً 
"هل یرتد أحـدهم سـخطًة لدینـه �عـد أن یـدخل فیـه، فزعمـت أن ال، و�ـذلك اإل�مـان حـین تخـالط  

ان، واإل�مـان جـزٌء منـه �اعتبـار أنـه فـي حـدیث جبر�ـل جعـل فالدین أعم من اإل�مـ�شاشته القلوب" 
الدین الثالثـة، نعـم الثالثـة �لهـا دیـن، واإل�مـان واحـٌد منهـا، فهنـاك ارتبـاط، فتعلقـه �ـه متعـیٌن، لكنـه 
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ــا فــي حــدیث  ــا" ووجــه التعلــق أنــه ســمى الــدین إ�ماًن یتعلــق �قولــه فــي الترجمــة: "جعــل ذلــك �لــه دیًن
ألنـه منقـوٌل عـن هرقـل،  ؛، فإن قیـل: ال حجـة فیـه�كون الدین هو اإل�مانفیتم مراد المؤلف  ،هرقل

 �عني هل ُ�حتج �قول هرقل؟ 
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 �عني أخذه من مأثوره ما قاله �اجتهاده.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

ه أن تتــرجم الــدین �غیــر الــدین، �مــا ُ�فیــده؟ فــإن قیــل: ال حجــة فیــه؛ ألنــ هــو متــرجم، لكــن هــل ُ�مكــن
منقــوٌل عــن هرقــل، فــالجواب أنــه مــا قالــه مــن قبــل اجتهــاده، و�نمــا أخبــر �ــه عــن اســتقرائه مــن �تــب 

ســانه عبَّــر عنــه بل وأبــو ســفیان الرومــي، قالــه بلســانه وأ�ًضــا فهرقــلاألنبیــاء �مــا قررنــاه فیمــا مضــى، 
ٌح وهو من علماء اللسان، فرواه عنه ولم ینكره، فـدل علـى أنـه صـحی ،ابن عباس إلى العر�ي، وألقاه
 لفًظا ومعنى.

 طالب:........
 فیه؟ ماذا

 طالب:........
ُیترجم ما یدل علـى  فالمفترض أن�عني الترجمان المفترض من شرطه أن �كون ثقة، فإذا �ان ثقة 

 ،مسـلمقد �قول قائل: إن هذا المترجم نصراني لیس � المراد، ُیترجم اللفظ �ما یدل على المراد، لكن
ر فهــل ُیوثــق بترجمتــه؟ نعــم ُیوثــق بترجمتــه، لمــاذا؟ ألنــه ُیتــرجم �ــالم رجــٍل عظــیم، فلــو ترجمــه �غیــ

ال، هــو ُ�حــرِّف  ،ُ�حــرِّف للمســلمین، و�ضــحك علــى المســلمینمــا مــراده لتعــرض لعقو�تــه، هــو اآلن 
زم ف الترجمــة �مــا ال یــدل علــى مــراده، ومــن هــذه الحیثیــة ُ�جــفــال ُ�ظــن �ــه أنــه ُ�حــرِّ  ،كــالم عظــیمهم

 �مطا�قته.
�قــول ابــن حجــر: وقــد اقتصــر المؤلــف مــن حــدیث أبــي ســفیان الطو�ــل الــذي تكلمنــا علیــه فــي بــدء 

 ا.ا بهذا اإلسناد الذي أورده هنه هنا، وساقه في �تاب الجهاد تام� الوحي على هذه القطعة لغرض
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حـاورًة، السابق، وقال: قد ُ�قال إن هذا لم �كن أمًرا شرعًیا، و�نمـا �ـان م العیني نقل �الم ابن حجر
وال شك أن محاوراتهم �انت على العرف الصحیح الُمعتبر الجاري علـى القـولین، فجـاز االسـتدالل 

ورون بها، �قول العیني: "وقـد ُ�قـال: أن هـذا لـم �كـن أمـًرا شـرعًیا" �عنـي هرقـل وأبـو سـفیان هـم یتحـا
 شرعیة أو مسألة عرفیة بینهم؟في قضیة 

انــت �ا، و�نمــا �ــان محــاورًة، وال شــك أن محــاوراتهم ُ�قــال: إن هــذا لــم �كــن أمــًرا شــرعی� �قــول: "وقــد 
ا على العرف الصحیح الُمعتبر الجاري على القولین، فجاز االستدالل بهـا" مـا مـراد العینـي فـي هـذ

جـر لبخاري؟ �الم العیني هو نقـل �ـالم ابـن حالكالم؟ لُیتمم استدالل البخاري أو لینقض استدالل ا
حـاوراتهم ما، و�نما �ان محاورًة، وال شـك أن ُ�قال: إن هذا لم �كن أمًرا شرعی� �حروفه، ثم قال: "وقد 

 .كانت على العرف الصحیح الُمعتبر الجاري على القولین، فجاز االستدالل بها"
ا ه؟ یؤ�ــد، و�ن لــم �كــن شــرعی�ا فهــو عرفی�ــنقضــاآلن یؤ�ــد �ــالم إدخــال البخــاري هــذا الحــدیث أو ی 

 على العرف الذي اتفق علیه هرقل هو أول من قاله، ثـم مـن تلقـاه عنـه وهـو أبـو سـفیان، ثـم ًیاماش
 من تلقاه عنه وهو ابن عباس.

فإن قلت: �اب �عنـي بـدون ترجمـة، �یـف ُ�قـرأ؟ هـل تقـول: �ـاٌب فصـٌل أو تقـول: �ـاب �التسـكین أم 
 ماذا تقول؟

 .......طالب:.
 .نعم

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ؟�جيء �اب مبتدأً هل 

 طالب:........
 نكرة.

 طالب:........
فرق، �صـیر مثـل مـا لـو تُـرِجم، عنـدك �ـاب اإل�مـان، وقـول  ه�صیر مثل ما لو ُترِجم، �صیر ما فی

غیــر ترجمــة، دیره هــذا �ــاب، هــذا مــن �ــاب خبــر لمبتــدأ محــذوف تقــ -صــلى هللا علیــه وســلم–النبــي 
 من اإلعراب؟ كیف ُ�قرأ، وهل له حظٌّ 

 طالب:........
 .نعم
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 طالب:........
 �لمــة مفــردة �أنهــا فــي عــداد التعــداد، اآلن لــو تقــول: واحــد اثنــین ...هــم �قولــون: مثــل هــذا  ،نعــم

راب؟ وهل له حظ من اإلعـ�قول،  ماذاثالثة أر�عة، أنت قل: واحٌد اثنین ثالثٌة، ننظر �الم العیني 
 ؛بو�ال ال �سـتحق اإلعـرا�كـون مرفوًعـا علـى الخبر�ـة والتقـدیر هـذا �ـاب  قلت: "إن قـدرت لـه مبتـدأً 

ة عــد، وهــو هنــا �منزلــألن اإلعــراب ال �كــون إال �عــد العقــد والتر�یــب، و�كــون مثــل األســماء التــي تُ 
 ". یفصلوا �ه بین الكالمین�ذا و�ذا، یذ�رونه ل  أو فصُل أو فصلقولهم بین الكالم: فصلٌ 

بــل �عضــهم عنــده شــيء مــن العلــم  ن القــراءة علــى الشــیوخ الكبــار القــراء وهــم طــالب علــم،أنــدرك 
معنـى �مـرون؟  مـا�ستحق أن یتولى التدر�س بنفسه، في السابق نسمعهم �قرؤونها فصٌل، و�مـرون 

ر، ثـم ل �قول: ُتقـرأ حـاء و�ُمـو�مرون القراءة؛ ألنها في �تب المصطلح لمَّا تكلموا على حاء التحو�
ث نا إذا ُ�لِّــف طالــب �قــرأ هــذه الجملــة عجــز �قرأهــا �یــف ُتقــرأ �عنــي ومــا ســمع حــاء و�مــر؟ حــاء وحــدَّ

 ِلما �عـدها، لكـن رسـمها فـي �تـب المصـطلح حـاء ممـدوة و�عـدها مباشرةهذه المراد بها حاء وانتقل 
 ٍن عرف المقصود من قبل.واو �مر تصعب قراءتها إذا ُنظرت بهذا التر�یب إال إنسا

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
دیر أنـه �هللا �قرؤونها فصٌل �التنو�ن والشیوخ ما ُینكرون علیهم وال یردون علـیهم، ولعلهـا علـى التقـ

ن مــا فــي إشــكال، لكــن ســمعنا مــن ُینــون و�قــف،  ُ�قــدر لهــا مبتــدأ محــذوف، و�ذا أراد أن �سترســل نــوَّ
 هل.وعلى �ل حال الخطب س

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 فصٌل المهم أنه �سكت.

 طالب:........
ـا �انـ یاًنا �ستأنف، لكن اآلن خالص درجبر�ة، وأح الشیخ أحیاًنا ُیوقف ت الشـباب علـى فصـل، لمَّ

 بوضــوح؛ ألنــه أحیاًنــا تكــون  ،اآلن یهمهــم إ�ضــاح الكــالم ،القــراءة لهــا نغمــة معینــة وتجــذب الطالــب
ة و�طــراب الســامع علــى حســاب الوضــوح؛ ألن �عــض القــراء ُیبــالغ فــي نغماتــه و�طــرب هــذه النغمــ

ذا ي مـا �فهمهـا، والعبـرة �مـا �فهمـه السـامع، لكـن أ�ًضـا إمع، لكن تمر علیه �عض الكلمات التـالسا
اقــرؤوا مــن تفســیر ابــن �ثیــر  ،القــراءات مــا تمــل ؛ ألنُوِجــد مــن �شــجع الســامع ال شــك أنــه مطلــوب

 �جـيء نـاس مـن ه أحد ینظر إلـى السـاعة و�قـول: أخـرج وال شـیًئا،اإلقامة ساعة وال فیبین األذان و 
 �عید یتلذذون �القراءة.
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 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
، �عنـي نقول: الشيء الذي ُیؤثر في السامع ما فیه إشكال، ما فیه إشـكال علـى أال ُ�شـبَّه �كـالم هللا

الخـالق،  آن الكر�م من أحكام التجو�د، ال ُ�شبه �ـالم المخلـوق �كـالمما ُ�قرأ على طر�قة القراءة للقر 
 وما عدا ذلك �ل ما ُ�عین على االستماع واالنتفاع مطلوب.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 هذا.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ؛ب�ال ال �ســتحق اإلعــراو �كــون مرفوًعــا علــى الخبر�ــة والتقــدیر هــذا �ــاٌب  قلــت: لــو قــدرت لــه مبتــدأً 

ة عــد، وهــو هنــا �منزلــألن اإلعــراب ال �كــون إال �عــد العقــد والتر�یــب، و�كــون مثــل األســماء التــي تُ 
 . �ذا و�ذا، یذ�رونه لیفصلوا �ه بین الكالمین قولهم بین الكالم: فصلٌ 

وقـــال العینـــي: "لـــم �ضـــع لهـــذا ترجمـــة، و�نمـــا اقتصـــر مـــن حـــدیث أبـــي ســـفیان الطو�ـــل علـــى هـــذه 
 وســاقه فــي �تــاب الجهــاد تاًمــا بهــذا اإلســناد الــذي أورده هاهنــا، ومثــل ،لتعلــق غرضــه بهــا ؛لقطعــةا

فمن �انـت هجرتـه إلـى « :هذا ُ�سمى خرًما" �عني مر بنا في حدیث عمر حدیث األعمال �النیـات
ـح �عضــه موجـودة فــي المواضـع إال »هللا ورسـوله، فهجرتــه إلـى هللا ورســوله م هـذا الموضــع، ورجَّ

الشـــراح أن هــــذا الخـــرم مـــن المؤلــــف مـــن اإلمــــام البخـــاري، و�ن �ـــان �عضــــهم �قـــول: مــــن  �عـــض
 الُحمیدي، وحققنا المسألة هناك.

نســیت -ســؤال، واحــد ســأل عــن المــا ُنهمــل  حتــى ،ورقــة �ســأل عــن شــيٍء مــر بنــا فــي وقتــه توجــد
 هو؟ مالعلنا نجدها آخر سؤال ورد إلینا، من عندك،  -السؤال

 طالب:........
 ایرتــد أحــد هــل یــدل هــذا علــى عــدم ارتــداد عبــد هللا جحــش؟ هــذه مســألة أظنهــا �حثنهــا �حًثــ ال نعــم،
 وأحضرنا �عض المراجع، أنت ما حضرت؟ فترجع إلیه إن شاء هللا تعالى. ،اواسعً 

و�نما اقتصر من حدیث أبي سفیان الطو�ل علـى هـذه القطعـة وقال العیني: "لم �ضع لهذا ترجمة، 
فـي �تـاب الجهـاد تاًمـا بهـذا اإلسـناد الـذي أورده هاهنـا، ومثـل هـذا ُ�سـمى اقه لتعلق غرضه بها وس

ا" هـذا موجـود فـي أقـوال ، فمنعـه �عضـهم مطلًقـوهو أن یذ�ر �عـض الحـدیث و�تـرك الـبعض ،خرًما
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هـذا  ،منـع مـن تقطیـع الحـدیث مطلًقـا، ومنـع مـن الروا�ـة فـي المعنـى ،و�تـب المصـطلح ،أهل العلم
 هو قول �عض أهل التحري والتشدید في هذا الباب و  ،قول موجود ومأثور

 ، والصـحیح أنـه �جـوز مـن العـالم إذا �ـان مـا تر�ـهمطلًقـا وجـوزه اآلخـرون  ا،فمنعه �عضهم مطلًقـ" 
ه قبـل �ما رواه �حیث ال �ختل البیان، وال تختلف الداللة، وال فرق بـین أن �كـون قـد روا  غیر متعلقٍ 

 ."على التمام أو لم یروه
ـــروى قصـــة جـــابر و�یـــع الجمـــل فـــي عشـــر�ن موضـــًعا مـــن صـــحیحه، �ـــأتي �ـــه ت البخـــاري   ا، ثـــم ام�

ـ�قتصر منه على جملة، ثم �أتي �ه  ل منه ولو لـم �كـن تام� عـٍة ا، ثـم �عـد ذلـك �ـأتي �قط�شيٍء مطوَّ
منه في موضع إلى عشر�ن موضع �ل موضـع �ختلـف عـن الثـاني، واالخـتالف إمـا أن �كـون فـي 

 ،تًمـــا، ولـــم ُ�كـــرر البخـــاري حـــدیًثا �ســـنده ومتنـــه فـــي موضـــعین هـــذا األصـــلالســـند أو فـــي المـــتن ح
تكرار �السند والمتن  هاستثني من ذلك نحو عشر�ن موضًعا في الصحیح في جمیع الصحیح ما فی

 إال في عشر�ن موضًعا، وهذا قلیل �النسبة لحجم الصحیح.
�ــأن �كــون  ،ر علــى المحــذوفإذا لــم �كــن المحــذوف لــه ارتبــاط �المــذ�ور أو یتوقــف فهــم المــذ�و 

عنـد أهـل  إن هذا البد من ذ�ره ألنه ُ�خـل �ـالمعنى، ومـا ُ�خـل �ـالمعنى ممنـوعٌ  امثًال أو قیدً  استثناءً 
یـان، �حیث ال �ختـل البوالصحیح أنه �جوز من العالم إذا �ان ما تر�ه غیر متعلٍق �ما رواه  العلم،

 .   قبل على التمام أو لم یروه وال تختلف الداللة، وال فرق بین أن �كون قد رواه 
" َمــن الــذي حــذف أكثــر الكــالم فــي هــذا الموضــع؟ �عنــي فممــن وقــع هــذا الخــرم؟"الكرمــاني:  �قــول

ا  تقـول: إنـه �مكـن أن �عنـي �مكـن ،المحذوف في حدیث عمر �سیر، لكن المحـذوف هنـا �ثیـر جـد�
 �صیر تسعة أعشار، �ثیر. أن
الخـتالف  ؛قلـت: الظـاهر أنـه مـن الزهـري ال مـن البخـاري  ؟فممن وقع هذا الخرم"الكرماني:  �قول 

ل مقـام االسـتدالفـي �النسبة إلى البخاري، فلعل شـیخه: إبـراهیم بـن حمـزة لـم یـذ�ر  اإلسنادین شیوخ
ني؛ " �عني �أن إبراهیم بن حمزة راوي الحدیث في الموضـع الثـاإال هذا القدر على أن اإل�مان دینٌ 

یث أبي الیمان الحكم بن نافع، �عني جارت وُطلب االستدالل لهـا، ألنه في الموضع األول من حد
فلــم یــذ�ر شــیخ البخــاري لالســتدالل علــى هــذه المســألة إال هــذه القطعــة، والبخــاري ذ�ــر مــا ســمع، 

ألسـنة  إنما هو مما �جري على -رحمه هللا تعالى–وهذا ُ�كرره الكرماني �ثیًرا أن ما یذ�ره البخاري 
یخه، للمسائل، فهو انتزع هذا الحكم من هذا الحدیث بناًء على ما روَّاه له شـشیوخه في االستدالل 

 علــى هــذا الحكــم، لكــن اإلمــام البخــاري ینتظــر مــن ینتــزع لــه الحكــم مــن الــدلیل؟ وأن فــي هــذا دلــیًال 
 أبًدا، هذا �الم الكرماني. 

بهـذا اإلسـناد فـي وقـد أخرجـه البخـاري بتمامـه  ،كیـف �كـون الخـرم مـن الزهـري العیني �قول: قلت: "
 ن �عنـي السـند �لهـم یتواطئـو  .ا"كتاب الجهاد؟ ولیس الخرم إال مـن البخـاري للعلـة التـي ذ�رناهـا آنًفـ

على روایته �امًال من أبي سفیان مـروًرا �ـابن عبـاس، مـروًرا �ـالزهري إلـى أن �صـل شـیخ البخـاري 
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شیخ البخاري أو مـن البخـاري إلى شیخ البخاري، هل نقول: إن هذا من  اوُ�ذ�ر ناقًص  یذ�ر �امًال 
 نفسه؟ من البخاري نفسه، ولو �ان من شیخه لَما رواه تاًما في موضٍع آخر.

في  ا الكالما قد استوفینعلم أنَّ ا، وقال العیني: ا ولیس الخرم إال من البخاري للعلة التي ذ�رناها آنفً "
لفـاظ نشـیر إلیهـا. فنقـول األ فـي هنـا �عـض التغییـراتاهذا الحدیث فـي أول الكتـاب، غیـر أن فیـه ه

المتصـــلة  )أم(و�ـــان القیـــاس �ـــالهمزة، ألن: ، ) �ـــالهمز؟) وقـــع هنـــا: (أیز�ـــدون ؟قولـــه: (هـــل یز�ـــدون 
 " ما ُتقال: (هل یز�دون أم ینقصون؟) إنما ُ�قال: (أیز�دون أم ینقصون؟).مستلزمة للهمزة

ا یتأولون أحد الحرفین إمـ " �عني مثل ما قال في حدیث جابرهنا منقطعةاه) أم(ولكن نقول: إن: "
(أم) فُیقـــال: منقطـــع، أو ُ�قـــال: إن (هـــل) �معنـــى الهمـــزة، مثـــل مـــا مـــر بنـــا مـــراًرا مـــن تضـــمین أو 

 تضمین الحرف لیتسق الكالم.
ینقصــون حتــى �كــون إضــرا�ا عــن أهنــا منقطعــة ال متصــلة، تقــدیره: بــل اه )أم(ولكــن نقــول: إن: "

بــل  ولــئن ســلمنا أنهــا متصــلة لكنهــا ال تســتلزم الهمــزة ال:قــ عــن النقصــان، اســؤال الز�ــادة، واســتفهامً 
" ةال تقـع إال فـي االسـتفهام إذا �انـت متصـلة، فهـو أعـم مـن الهمـز  )أم(االستفهام، قال الزمخشـري: 

 ، فكــالم الزمخشــري یــدل علــى أنهــا تقــع �عــد االســتفهام،فــي االســتفهام إذا �انــت متصــلةال تقــع إال 
 أو بـ هل.سواًء �ان االستفهام �الهمزة 

 �أنهـا لـو وقعـت ا. قلت: قد صرحوا أ�ًضـاالسمینحاة وقوع المتصلة بین النُّ "فإن قیل: شرط �عض 
" ینقصــون �مــا فــي مســألتنا ابــین الفعلــین جــاز اتصــالها، لكــن �شــرط أن �كــون فاعــل الفعلــین متحــدً 

احـــد فـــي مختلـــف؟ نعـــم الفاعـــل واحـــد، واو الجماعـــة تعـــود إلـــى شـــيٍء و أم و�ز�ـــدون الفاعـــل واحـــد 
 الفعلین.

تقـدیر االتصـال غیـر صـحیح؛ ألن (هـل) لطلـب الوجـود، و(أم المتصـلة) علـى "فإن قلـت: المعنـى 
قلت: �جـب حمـل مطلـب: هـل، علـى  ،أنه للتعیین فإنه ظاهرٌ لطلب التعیین السیما في هذا المقام 

ــ اأعــم منــه تصــحیحً  ر فــي أول األمــ الحــدیث"بینــه و�ــین الروا�ــة المتقدمــة فــي أول  اللمعنــى، وتطبیًق
 ایجـــب حمـــل مطلـــب: هـــل، علـــى أعـــم منـــه تصـــحیحً ضـــمَّن (أم) معنـــى بـــل، وفـــي النها�ـــة، قـــال: ف

 ، هل مطلب هل أم؟للمعنى
 طالب:........

ال، هل هو ُ�شیر إلى تضمین هل معنى الهمزة أو �شیر إلى مطلـب هـل الـذي تطلبـه هـل، �قـول: 
" مطلبهـا الموجـود هنـا (أم) فــُیعمم لمعنـىل ا�جـب حمـل مطلـب: هـل، علـى أعــم منـه تصـحیحً قلنـا: "

 لیشمل اإلضراب، فتكون �معنى بل وحینئٍذ ینتفي اإلشكال.
الـــرواة رواة الحـــدیث: إبـــراهیم بـــن حمـــزة بـــن محمـــد بـــن مصـــعب بـــن عبـــد هللا بـــن الز�یـــر بـــن العـــوام 

، مــن الكبــار، وروى عنــه البخــاري وأبــو داود وغیرهمــا عــن جماعــةٍ  روى  ،القرشــي األســدي المــدني
 ،"، مــات ســنة ثالثــین ومــائتین �المدینــةاصــدوقً  عنــه، قــال ابــن ســعد: ثقــةً  وروى النســائي عــن رجــلٍ 
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إبـراهیم بـن حمـزة بـن محمـد بـن حمـزة بـن  :إبراهیم بن حمزة بن محمد بن مصعب، وفـي (التقر�ـب)
 مصعب، فمصعب جد أبیه عند العیني، وجد جده في (التقر�ب).

ــد الــرحمن بــن عــو إبــراهیم بــن ســوالــذي یلیــه الثــاني:  ف الزهــري أبــو إســحاق عد بــن إبــراهیم بــن عب
ٌة ُتكلِّم فیه بال قادح من الثامنة مات سنة خمٍس وثمانین وم  ائة.المدني نز�ل �غداد ثقٌة ُحجَّ

م التعر�ـف �ـه م أ�ًضـا،  .صالح بـن �یسـان تقـدَّ وابـن شـهاب محمـد بـن مسـلم بـن شـهاب الزهـري تقـدَّ
م أ�ًضـا، وابـن عبـاس حبـروعبید هللا بن عبد هللا بن عت األمـة  بة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة تقدَّ
م أ�ًضا.  وترجمان القرآن تقدَّ

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

 
  
 


