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 الم علیكم ورحمة هللا و�ر�اتهالسَّ 
ْعبيیفة المأمون: حدثني هشیم بن �شیرل الخلقاهذا �قول:  ، عن ، عن مجاهد، عن الشَّ

 لرجلُ ج ازوَّ تإذا «: -صلى هللا علیه وسلم–قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما–ابن عبَّاٍس 
 �الفتح، »َوزعَ داٌد من  سَ فیهِ  ها �انَ لدینها وجماِلها، إذا تزوَّج الرجُل المرأَة لدینها وجمالِ  المرأةَ 

 ن، أنَّ األعرابي، عن الحس �ا أمیر المؤمنین، حدثني عوفٌ  ضر بن شمیل: صدقتَ فقال النَّ 
 –دٌ دایِه ِس فا، �ان رأة لدینها وجماِلهالم إذا تزوج الرجلُ «قال:  -صلى هللا علیه وسلَّم– النبيَّ 

داُد ا، وقال: ااِلسً المأمون متِكًئا فاستوى ج ، و�انَ »من َعَوز -انیة �الكسراألولى �الفتح، الثَّ  لسَّ
 لحٌن �ا نضر.

دادُ   هو الذي جاء من طر�ِقه، من طر�ق المأمون. -�الفتح– اآلن السَّ
دادُ : وقال جاِلًسا، فاستوى  متِكًئا المأمونُ  و�ان ا لحنه مم ههنا، و�نَّ نضر، قلت: نع �ا لحنٌ  السَّ

–داد ، والسِّ لسبیلالقصد �ا -�الفتح–اد دَ ؟ قلُت: السَّ ا، فقال: ما الفرق بینهماشیم و�ان لحانً هُ 
 الُبلغة. -�الكسر

 ا فهو سداد.و�ل ما سددت �ه شیئً 
 : يُّ من ولد عثمان بن عفان �قولقال: أفتعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم، هذا الَعْرجِ 

 �ر�هٍة.... لیومِ   أضاعوا فتى وأي أضاعوني
 وِسداد ثغر. ،َسداد؟ نعم أموِسداد 

ووافقت اللغة من  فیها اللحن من طر�قٍ   �عَض االحادیث وقعَ فهذا �ا شیخنا دلیٌل على أنَّ 
ًة لُهمطر�ق، واألحادیث حجٌة ألهِل اللغة في إثباِت المعاني واأللفاظِ  في ضبطها  ، ولیست حجَّ

 .-أي اللغة–
ل الضعیف إذا �ان الخالف في الحدیث مثْ فَ ، : الحدیث �طر�قیه ضعیفمن قال هذا الكالم؟ أوًال 

 اختالفٌ فیه  -علیه الصالة والسالم–ضاف إلى النبي ي ُیروى �أسانید ثابتة، و�ُ حیح الذالصَّ 
ة محاوَ  عیفة، هذه قصَّ أنا ما –رة، والذي �غلب مشهور، فكیف �حتّج �مثل هذه األحادیث الضَّ

مرجعها �تب ولیس  ،األدب، �عني: مرجعها �تب األدب ها مأخوذة من �تبِ أنَّ  -وقفت علیها
 ن أخذها أخونا الكاتب؟ یْ من أ الحدیث، فما أدري 

 ضر بن شمیل مع الخلیفة المأمون، من أین أخذ هذه القصة، هذه محاورة بین النَّ ًئاشی أرى ما 
مثل هذه القصة لو ثبتت تفید في �ابها، تفید في �ابها، لكن الحدیث �طر�قیه  ها �اتبها؟صاحب

حیحة أضعیف، ثمَّ   حدیُث من طر�قین أحدهما بلْفظٍ ال روى یُ  نْ إذا حَصل في األحادیث الصَّ
 –بٍط آَخر، والمجزوم  �ه أن النبيورد أحدهما �ضبط، والطر�ق الثاني �ضآخر، و  والثَّاني بلفظٍ 
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اني �كون من ح أحدهما دون اآلخر، والثَّ صحَّ قاله في مناسبة واحدة، فالمُ  -علیه الصالة والسالم
بط یوافق لغة قبیَلة أهل العلم جائزة، فإذا �ان الضَّ وا�ة �المعنى عند عامة وا�ة �المعنى، والرِّ الرِّ 

 -علیه الصالة والسالم–بي اني یوافق لغة قبیلة أخرى، فهل �كون النَّ بط الثَّ من القبائل، والضَّ 
اوي التمیمي رواه الرَّ  وعلى لغة تمیم مرَّة أخرى، �حتمل هذا، أو أنَّ  ،نطق �ه على لغِة قر�ش مرة

�عني في  ،نطق �ه على لغة قر�ش، وهذا أمره سهل -یه الصالة والسالمعل–والرسول  ،على لغته
َط الحدیُث �ضْبَطْیِن یترتَّب ة، لِكن إذا ُضبلَ وا�ة �المعنى، وهذه الفروق سهْ رِّ الحدیث �جیزون ال

 -علیه الصالة والسالم–النبي  على اختالفهما اختالُف الَمْعَنى، فال بدَّ حینئٍذ من التَّْرجیح؛ ألنَّ 
ها ز�ادة ثقة، تصرف ثقة نَّ : إقالة واحدة، والخالف في �لمة واحدة، ما �ُ ه قاله مرَّ المجزوم �ه أنَّ 
 .ز�ادة ثقةلیست صحیح، لكن 

ه«�عني مثل ما ذ�رنا مرارا وفي مناسبات:    فهذه الروا�ة هي المعتمدة، ، »ز�اة الجنین ز�اُة أمِّ
حال هذه القصة نافعة في  ا لذلك الُحكم، على �لِّ واختلف تبعً  ،»الجنین ز�اَة أمه ز�اةُ «وروَي: 

ها مثل هذه المحاورات ُتذ�ر في �تب األدب، على ظني أنَّ  بُ �ابها، لكن ما مصدرها؟ والذي �غل
 تها �تب األدب. راح، لكن یبقى أنَّ مظنَّ وقد ینقلها الشُّ 

 ؟�ا إخوان هذا الكاتب ما هو موجود
 طاِلب:....

 مصدرها؟ ...�عني اونافعً  اطیبً  ا �المً ل إالَّ هو ال شيء علیه، ما قا
 طالب:....

 .نعمفي تار�خه "تار�خ الخلفاء"، 
منهما  لحدیث �طر�قیه ضعیف، وفي �ل واحدٍ ا على �ل حال: هي نافعة في �ابها، و�بقى أنَّ 

 علل لیست علة واحدة.
حاط �اختالف د أ"الیونینیة" �عتبر قعلى هامش  "الطبعة الهند�ة"هل من جمع زوائد �قول: 

 نسخ البخاري؟
هذا الكتاب �تب له من القبول ما �جعله في المرتبة  نسخ البخاري ال �مكن اإلحاطة بها؛ ألنَّ 

مخطوطاته و�ثرة طباعته، و�ثرة  انیة �عد القرآن، �عني: في انتشاره عند المسلمین، �عني: �ثرةُ الثَّ 
ودین اآلن من عنده عشر نسخ مخطوطة نسخه شيء ال �خطر على البال، من طلبة العلم الموج

 لدان المسلمین المختلفة من المشرق إلى المغرب!ة، فكیف �المكتبات العامَّة و�ُ أصلیَّ 
ا ال �خرج ا �سیرً عند مقابلتي للطبعة "العامرة" ب"الیونینیة"  وجدت اختالفً  ،في مقابلتي�قول: 

لیهما، على "السلطانیة"، فهل عن ما هو في هامش "الیونینیة" فهل أعتمُد، �الهما أو �
 ما واحًدا؟لهُ �ان أْص  اعتمد، اعتمد �الهما على "السلطانیة" و�یَف حصَل االختالف إنْ 
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�الیونینیة، أنا ما أدري ما �قصد �الیونینیة،  "للطبعة العامرة لطبعة العامرة" عند مقابلتي "كون "ا
سواء �انت  ةالقیو ا: الطبعة الموجودة البه أو ُنسَخ عنه، أو المراد بهنسخة الیونیني التي �خطِّ 

انیة، والتي أمر السلطان �طبعته األولى ثّم طبع مرة ثانیة، إذا �ان �قصد �الیونینیة األولى أو الثَّ 
اعتمد �الهما على فهل  ،"الیونینیة" هامش في هو ماع �خرج ال ا�سیرً  ااختالفً هذه، فیقول: 
ما إذا �ان أ اإذا �ان القصد مطبوعً  "السلطانیة"ونیة" "الیونی، هل هناك فرق بین "السلطانیة"

ذه السلطانیة اعتمدت على ن هإنینیة" أو ما تفرع عنه، نقول: الیو "األصل الذي �خط ف، امخطوطً 
السلطان أمر �طبع  ؛ ألنَّ "السلطانیة"المطبوعة فهي:  "الیونینیة"، أما إذا �ان قصده "الیونینیة"

ل لها لجنة من أكثر من عشر�ن من علماء األزهر، وراجعوها وضبطوها وشكَّ  ،"النونینیة"النسخة 
ف فیها على ما �قرب من قِ الطبعة األولى سنة ألف وثالثمائة و�حدى عشر وُ فوأتقنوها، ومع ذلك 

ا نقص سقط منها،  مائة خطأ، خطأ في ضبط، في �لمة، في شيءٍ  حرف، �عني أمور طفیفة جد�
 �عني إذا قیست �حجم الكتاب.

حت حِّ حت في الطبعة الثانیة، ألف وثالثمائة وثالثة عشر وأر�عة عشر، وُص حِّ بعات ُص هذه الطَّ 
ما أدري ما قصده فت هذه األخطاء في المصورة، حَ حِّ أ�ضا في "المصورة"، المصورة متقنة، ُص 

  "السلطانیة".إن �انت المطبوعة ببوالق فهي  "ةی�الیونین"
 "سلطانیة؟اعتمد �الهما على "الفهل �قول: 

مأخوذة �حروفها من شرح القسطالني، وال ُ�عرف شارح  "العامرة" نَّ إ :هذا فیه ما فیه، وقلنا مرارا
راح اعتنى �ألفاظ البخاري وروا�اته مثل القسطالني، ال ابن حجر وال غیر ابن حجر،  من الشُّ

و�ذ�ر الفروق الدقیقة انصبَّت همَّته إلى تحر�ر وتحقیق لفظ البخاري، وهو متمیز في هذا الباب، 
ني، سواٌء ترتَّب علیه أثر أو ال، �خالِف ابن َحجر فإنَّ  ه اعتمد روا�ة �الحرف، �النقطة، القسطالَّ

 .، وأشار إلى ما عداها عند الحاجةأبي ذرّ 
 طالب:...

 .نعم
 طالب:....

 اف �تا�ً وال أعر  ،همیة هذا الكتابتب العلم، من �عتمد علیها، �عني ألال ال من �عتمد على �
مرة واحدة،  "فتح الباري "بع في بوالق فقط سبع مرات، بینما طبع مثل ما طبع "إرشاد الساري" طُ 

ا�عة، الثة، والر انیة، والثَّ ات، األولى والثَّ ، �عني طبع سبع مرَّ "وعمدة القارئ" ما طبعوه ببوالق أصًال 
ا�عة قصار، الثة والرَّ ال، والثَّ انیة طو ، لكن األولى والثَّ يء، ما طبع على هامش الشبدون حواشٍ 

سة، والسادسة، الخام ادسة، والسا�عة على هامشه شرح النووي على مسلمالطبعة الخامسة، والسَّ 
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ثناء طبعات بوالق سنة ألف وثالثمائة وسبعة طبع في المیمنیة، وعلى والسا�عة، طبع في أ
على هامشه النووي على مسلم،  هامشه النووي على مسلم، ثمَّ في طبع في المیمینیة مرة ثانیة

و"تحفة الباري" لز�ر�ا األنصاري اثني عشر مجلًدا، فالكتاب محل عنا�ة عند أهِل العلم؛ ألنَّ 
ه معنى أنَّ  فماصحیح والمراجعة واقتراح المطبوعات في بوالق علماء، علماء، ون التَّ الذین یتولَّ 

ه خالصة وعصاَرة وهو في حقیقت ،راغ�طبع في بوالق سبع مرات؟ لیس من فراغ هذا، لیس من ف
 "عمدة القارئ" �اختصار."لفتح الباري" و

هللا وسلم و�ارك على عبده وسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه  الحمد هلل رب العالمین، وصلَّ 
 ا �عد:أجمعین، أمَّ 

رحمة هللا –اإلمام البخاري  ، وقلنا: إنَّ "حیحالصَّ "في فما زال الحدیث في أطراف حدیث هرقل 
اني، وانتهینا منهما، صح؟ خرجه في اثني عشر موضًعا، وذ�رنا الموضع األول والثَّ  -هعلی

 طیب.
هادات، في �ابِ  هادات، في �ابِ  الثَّالث: في �تاب الشَّ "َمن  "َمن أمَر �إنجاِز الَوعِد"، في �تاب الشَّ

 }اْلَوْعدِ  َصاِدقَ  َ�انَ  ِإنَّهُ  ِإْسَماِعیلَ  ِب اْلِكَتا ِفي َواْذُكْر {له الَحسن، عَ وفَ  ،أمَر �إنجاِز الَوعد
 ]٥٤:مر�م[

"وقضى ابن األشوع �الوعد، وقضى ابن األشوع �الوعد، وذ�ر ذلك عن َسُمَرة بن جنُدب، وقال 
صهًرا له فقال:  وذ�رَ  -صلى هللا علیه وسلَّم–َرمة: سمعُت، سمعت النبي خْ الِمْسور بن مَ 

هللا: رأیت إسحاق بن إبراهیم �حتج �حدیث ابن أشوع، قال أبو ، قال أبو عبد »وعدني فوفى لي«
حدثني إبراهیم بن : "-رحمه هللا–عبد هللا: رأیت إسحاق بن إبراهیم �حتج �حدیث ابن أشوع، قال 

حمزة، قال: حدثنا إبراهیم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاٍب، عن عبید هللا بن عبد هللا، أن 
 سألتك له: قال هرقل أنَّ  سفیان أبو أخبرني قال: أخبره -عنهما رضي هللا–عبد هللا بن عباس 

 األمانة. وأداء �العهد، والوفاء والعفاف، والصدق، �الصالة، أمر�م أنه فزعمت ؟�أمر�م ماذا
 نبي". صفة وهذه قال:

ما بینهما فرق، العهد  أموالوفاء �العهد، والترجمة: �اب من أمر �إنجاز الوعد، بینهما فرق 
 عد؟ والو 

 طالب:.....
 كیف؟

 طالب:....
 ألنه أوثق، ووعد موثَّق. ؛ألزم

ه ق هذا الباب �أبواب الشهادات"؛ ألنَّ قال ابن حجر: قوله: �اب من أمر �إنجاز الوعد، وجه تعلِّ 
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تعلق هذا  هُ هادات. "�اب من أمر �إنجاز الوعد، قوله: �اب من أمر �إنجاز الوعد، وجْ كتاب الشَّ 
هادة على نفسه، المرء �الشَّ  وعدَ  هادة على نفسه، أنَّ المرء �الشَّ  وعدَ  هادات أنَّ الباب �أبواب الشَّ 

 ".قاله الكرماني
هادِة على نفسِ   ؟همن أین جاء: وعُد المرِء �الشَّ

 طالب:......
 ال.

 طالب:......
 .نعم

 طالب:......
قسیٌم للشهادة في اإلثبات، �عني  الوعد: إقراٌر على النَّفس، واإلقرار ال، الوعد: إقراٌر على النَّفس،

هذا هو المراد، الوعد: إقراٌر على النَّفس، واإلقرار قسیم للشهادة في اإلثبات، "أن  نَّ عد، �أمن �ُ 
�ه، مندوٌب إلیه  وعد المرء �الشهادة على نفسه، قاله الكرماني، وقال المهلب: إنجاز الوعِد مأمورٌ 

 �فرٍض؛ مندوٌب إلیه عند الجمیع ولیَس �فْرض، ولیَس �ه،  عند الجمیع، إنجاز الوعِد مأمورٌ 
معنى هذا الكالم: ال ٌ�ضارب  ماب �ما ُوِعَد �ه مع الُغرماء". التفاِقِهم على أنَّ الموعود ال ُ�ضارِ 

ة ندخل مساهمة، ندخل شر�ة، ندخل ، تقول: فرصاعطیك ألفً سأ :لو قال لك واحد ؟عد �ه�ما وُ 
وجه االستدالل هنا: "قال المهلب: إنجاز الوعِد  ما، ائً بضت شیأللف، ما �عد قذه اة بهمضار�

مأمور �ه، مندوٌب إلیه عند الجمیع،" �عني: لیس بواجب، ولیس �فرٍض �اتفاقهم على أنَّ الموعود 
 ال �ضارب �ما وعد �ه مع الغرماء". �یف ال �ضارب �ه؟

 طالب: لیستقر.
 .، �العطیة�القبض ؟لیستقر متى

 ب:....طالِ 
مجرد وعد، هل یلزمه إنجاز ما وعد �ه؟   اهل �الم، �عني على سبیل إذا قال: أعطیك ألفً لكن 

 هل یلزمه إنجاز ما وعد �ه؟
 طالب:.....

 ى.خر یدعوه لمحاكمة عند القاضي، قال: هذا وعدني وما وفَّ تأَّ  وهل له المطالبة �ه؟ إذا
 طالب:....

 ؟نعم
د �ه مع الغرماء، عِ ب �ما وُ ضارِ على أنَّ الموعود ال �ُ ، التفاقهم التفاقهم ،تفاقهمال"ولیس �فرض 
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والتفاقهم. ونقُل اإلجماع". ي ذلك مردود، و�قول: عند الجمیع اإلجماع ف �قول ابن حجر: ونقلُ 
 االتفاق؟أم اإلجماع قوله عند الجمیع 

 طالب:...
 ماذا؟

 ..طالب:.
 ه قلیل".ن القائل � الخالف مشهور، ولكقال: "ونقل اإلجماع في ذلك مردود، فإنَّ 

ن قال �ه عمر بن قال �ه عمر بن عبد العز�ز، أجلُّ مَ  نْ مَ  وقال ابن عبد البر وابن العر�ي: "أجلُّ 
  فال". لماذا؟ "إنِ ُب الوفاُء �ه و�الَّ المالكیَّة: إن ارتبط الوعُد �سبٍب وجَ  عبد العز�ز، وعن �عضِ 

 . فال"ُب الوفاُء �ه و�الَّ ارتبط الوعُد �سبٍب وجَ 
 طالب:....

 ؟ماذا
 طالب:....

ل منَك ألخیَك سبٌب، إمَّا �شارة حَص  تَ "إن ارتبط الوعُد �سبٍب وجُب الوفاُء �ه و�الَّ فال"، �عني أنْ 
، أو تیسیر أمْ   ر�ال إذا طلعَ  عطیك ألفَ ر�ال، سأ ألفُ  من األمور، فقال: عندي لكَ  رٍ �ما �سرُّ

 فال، فمن قال َوَضة، "إن ارتبط �سبٍب وجُب الوفاُء �ه و�الَّ معا عُ الرَّاِتب، هذا ارتبط �سبب، ففیه نوْ 
ج ولَك ج بذلك وجب الوفاء �ه". إذا قال تزوَّ ج، ولك �ذا، فتزوَّ فمن قال آلخر: تزوَّ  -مثالال -آلخر

ج وأعطیك مبلًغا، یلزمه الوفاء �ه، لماذا؟ ألنَّه صار سبًبا في تحمُّل شيء من الدین؛ كذا، تزوَّ 
 .ر الموعود�عد ذلك إذا لم �في �ه، تضرَّ  ه على الزواج إال هذا الوعد، ثمَّ كون ما حثَّ ه قد �ألنَّ 
ج، ولك فمن قال آلخر: تزوَّ  ،وعن �عض المالكیَّة: إن ارتبط الوعُد �سبٍب وجُب الوفاُء �ه و�ال فال"

 كذا، فتزوج بذلك وجب الوفاء �ه".
نة الرَّا�ع تر فلمَّا ة: طالب یدُرس، دخل المدرَسة، حاصل ةقصَّ  ك الدراسة، فقال له قر�ٌب وِصل السَّ

راسة وأر�عین سنة، ارجع إلى الدِّ  ةراسة وأعطیك عشرة، هذا الكالم قبل خمسله: ارجع إلى الدِّ 
ومعروف وله دروس، لكن ذاك ما  اراسة وواصل وصار مشهورً وأعطیك عشرة، رجع إلى الدِّ 

 اسة؟رَ و یثاب وله نصیٌب من أجِره؛ ألنه أعاده للدِّ أعطاه العشرة، هل �أثم؛ ألنه ارتبط �سبب، أ
 طالب:....

 ؟ماذا
 الطالب:....
 توفي الواعد.
 طالب:....
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 ؟ماذا
 طالب:...

 حي لهذه المسألة.نقول هذا مثال م، نع
 طالب:....

 .نعم
 طالب:....

ج تزوَّ ، و اتزوج وأعطیك ألفً  :معاوضة في األصل، ما هو مثل التزوج، لكن قال له ه، ما فینعم
 اظ، هذا أ�ًضا مثله أو أفضل.ة، وحفَّ وولد له عشرة �لُّهم طالب علم ودعا

 طالب:....
 یلحقه.هو س

 طالب:....
 .�عدال یلحقه 

 طالب:....
 .شيء �حتاج إلى نفقة و�لّ  ،روس تحتاج إلى  نفقة، الدُّ مشقة هفي ذلك الوقت فی

ل ما بدأالعلم یذ�ر لنا، أنَّ  أهل من �بار شخص  ت الدراسة دخل المدرسة، فقیل له: نر�د ه أوَّ
وما فیها هندسة، أرسل من �شتري هندسة من  ،ه صغیرهندسة، سنة خامسة یبغون هندسة، بلدُ 

ا من الجراد في ؟ جاء الجراد فجمع شیئً ذاك الوقت ین الخمسةأ �اض، قالوا له: �خمسة، منالرِّ 
، �عني اختالف جذري في سهلةهي  یبیع �خمسة واشترى الهندسة، �عني أمور مالكیس وأرسله 

 ابق والالحق.عا�ش السَّ التَّ 
 ؟..أم عد �عشرة، ا الو ذا هذا الوعد الذي ارتبط �سبب، نقول ه 

 طالب:....
 .یرجى له خیر إن شاء هللا

 طالب:....
 ج.ا؟ الزو أیهم

 طالب:...
وأر�عین  من ست، لكن سنة خمسة وثمانین، نعم، ت، عشرة ر�االت، عشرة ر�االت�عشرة ر�اال

 سنة.
 طالب:....
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، ائً ما درس وال حصل شی �مكن خالص، ما تدري �مكن أنه لو قال له: ادرس وأعطیك عشرة،
 .-جل وعال–والعلم عند هللا 

 .واج ترتب علیه تحمل دیون الزَّ  أنَّ  الشكَّ 
 لك �القبض أو قبله، علىمْ الهبة هل تُ  خرَّج �عضهم الخالف، وخرَّج �عضهم الخالف على أنَّ 

، -رحمه هللا–: "وقرأت �خط أبي -الم  ابن حجروهذا �-ملك �القبض أو قبله؟ قال الهبة هل ت
في إشكاالت على األذ�ار للنووي، ولم یذ�ر جواً�ا عن اآل�ة، ولم  -رحمه هللا–وقرأت �خط أبي 

 }َتْفَعُلون  الَ  امَ  َتُقوُلوا َأن للااَِّ  ِعندَ  َمْقًتا َكُبرَ { ا عن اآل�ة، �عني قوله تعالى:یذ�ر جوا�ً 
عطیك �ذا، وال فعل، یدخل في عموم اآل�ة، "ولم یذ�ر جوا�ا عن سأ، إذا قال له ]٣:الصف[

آ�ة «، وحدیث: ]٣:الصف[ }َتْفَعُلون  الَ  َما َتُقوُلوا َأن للااَِّ  ِعندَ  َمْقًتا َكُبرَ {اآل�ة، �عني قوله تعالى: 
في وصف المنافق، وهذه خصلة من  »عد أخلفإذا و «عنه؛ ألنَّ  ا، �عني ما وجد جوا�ً »المنافق

 خصال المنافقین، أمرها لیس �السهل، حیث قالوا: ال �جب الوفاء �العهد.
   طالب:....

معاوضة، وعد معاوضة، �ل �ملك ما عنده، هذا �ملك الثمن، وهذا أصله ال، ال، ال، الوعد هذا 
بدون  ائً �عطیه شی بدون أنْ  د ابتداءً �ملك المثمن، سواء نفذ البیع أم لم ینفذ، ما هو مثل الوع

من الكتب، وقال: �عني  ا�تا�ً  ،الكتاب، رأى عنده نسخة نفیسة همقابل، لكن لو وعده أن یبیع
من هذا، خالل شهر إن شاء هللا  ائً و شیأ اأو �حثً  ا عندنا درسً ألنَّ  ؛إ�اها، قال: اآلن ال أستطیع

ناه أمس، �عني: هل �أثم �ع قال: �هللا ل: الكتاب؟هر جاء، قاوأبیعه لك، فلما انتهى الشَّ  ءتجي
وفرٌق بیَن أن �كون في نیته اإلخالف مع إبرام الوعد، و�ین أن ال تكون ه للوعد؟ إخالف بهذا في

 .، العلماء �فرقون بین هذا وهذامن األمور نیته اإلخالف، و�نما طرأت علیه ألمر
 طالب:....

 في هذا. اأولی�  وًال دخ ا متفق علیه عندهم، أن هذا یدخلهذ
 طالب:....

 تأخر فهي وعد. ال الهبة، األمس، إنْ 
 طالب:....

 مع القبض، تلزم، العلماء �قولون: تلزم �القبض، تلزم �القبض.
راهة التنز�ه مع منها قو�َّة، فكیَف حملوه على � بِ و اللة للوجاللة للوجوب منها قو�َّة، والدَّ قال: "والدَّ 

نظر هل �مكن أن �قال: حملوه على �راهة التنز�ه مع الوعید الشدید، و�ُ فكیف  الوعید الشدید!
 "؟�حرم اإلخالف وال �جب الوفاء :�مكن أن �قالحُرم اإلخالف وال �جُب الوفاء، �

ه إذا لم �كن له إال ضدُّ واحد، فهو نهٌي عن يء نهٌي عن ضده؟ معلوٌم أنَّ �عني: هل األمر �الشَّ 
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م �حُثُه، ضده، إذا �ان له أضداد، ع قال: �حُرم اإلخالف وال نظر هل �مكن أن �ُ و�ُ  لى ما تقدَّ
ه �ما بَ ن هل هذا الكالم له شَ �جُب الوفاء", أي: �أثم �اإلخالف و�ن �ان ال یلزم بوفاء ذلك". لكِ 

 كره و�جب الوفاء �ه، أو ال؟ ه �ُ قالوا في النَّذِر: أنَّ 
 طالب:...

"، وهل لإلخالِف معًنى غیر عدم الف وال �جب الوفاءحرم اإلخقال: �َ نظر هل �مكن أن �ُ "یُ 
 الوفاء؟  ى غیر عدمُ الوفاء، هل له معنَ 

 طاِلب:...
 .نعم

 طاِلب:....
 �عني: ال تجُب المطالبة، ال �جب الوفاء إالَّ �المطالَبة؟

 طاِلب:...
اإلخالف، هل  یل: �حرم علیكا وعد، وقِ إنسانً  هذه �مكن االنفكاك بینهما، �عني: لو أنَّ ما أدري، 

أن  وعدتك �كذا وعجزت، هل نستطیع�قول: �هللا إني الوفاء؟ �ستسمح صاحبه،  �جب علیكَ 
ه عفا عنه، لكن �حرم إخالفه، وهل شيء واحد متعلق �طرف نه ال �جب الوفاء �اعتبار أنَّ نقول: إ

جه لطرٍف واحد؛ فاإلخالف والوفاء جه لطرف واحد؟ �الهما متَّ یستقل �الحكم، أو �الهما متَّ ل
ه منْ �ُ  ان �من وَعد، وال �مكن أنْ قَ متعلِّ  ه قال: إذا �ان هذا العقد بیَن شخصْین، و�ل واحد �خصُّ

جهان إلى ن التحر�م والوجوب متَّ جب علیه، لكِ يء، �مكن أن ُ�قال: هذا �حرم علیه، وهذا ال �َ شَ 
و�ن �ان ال یلزم بوفاء  ،ثموا �اإلخالف�أْ  نفكاك أنْ انفكاك بینهما، ما بینهما افال  ،ذاٍت واحدة

 ذلك.
ه بَ الوفاء �ه الزم، واجب، فهل فیه شَ  النَّذر في األْصِل لیس بواِجب بل مكروه، إذا حصل لكنَّ 

 ال؟ أم ندنا ا عِ ممَّ 
 طاِلب:.....

 .نعم
 طالب:....

 ة؟ة مكروهَ وعد صورَ ال روه، من صورِ مكْ ما هو ِمن صوِر الَوعد  هل �مكن أن ُ�قال: إنَّ 
 طاِلب:.....

 علیه فیه نزع �راهة، �من یتصدقُّ  علیه، أن �عد �ما �شقّ  ما �شق علیه، أن �عد �ما �شقُّ �
ما أشبه ذلك على الخالف بین أهِل العلم، الوسیلة مكروهة، والغا�ة واِجَبة، ففیه �جمیع ماِله أو 
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 .شبه �النَّذر من هذه الحْیثیَّة نوعُ 
 .طاِلب:.....

، »من نذر أن �طع هللا فلیطعه«ذر مكروه في أصِله، وجاء النَّهُي عنه، لكن إذا نذر، النَّ ال، لكن 
 یلزمه.

 طاِلب:....
 كیف؟

 طالب:....
 .نعم

 طالب:...
الحقوق  ب علیه تضییع لبعضِ �شقُّ علیه، �شقُّ علیه، أو یترتَّ  ائً نعم، وهذا إذا وعده أن �عطیه شی

 تضییع لواجبما یترّتب علیها، فإن �ان في هذا التضییع بَ لحقوق حسْ ا على اختالٍف في هذهِ 
 ، إلى غیر ذلك، ثمَّ ا�ان هذا الوعُد مكروهً  ، و�ذا �ان فیه تضییع لمستحبّ امً صاَر هذا الوعُد محرَّ 

 }َتْفَعُلون  الَ  َما َتُقوُلوا َأن للااَِّ  ِعندَ  َمْقًتا َكُبرَ {�عد ذلك یلزم الوفاء �ه؛ ألنَّه یدخل في اآل�ة: 
 .]٣:الصف[

 طالب:....
 �الهما حرام. ،�حرم الوعد و�حرم الوفاء �ه ،�حُرم مإذا �ان فعل محرَّ 

 طالب:....
ذر مكروه وجاء النهي عنه، لكن : ال هذا النَّ قلناام، شفى هللا مر�ضي أْن أصوم ثالثة أ�َّ  إنْ  :ذرنَّ ال

 ج مائة ألف، وهو ماطَیه إذا تزوَّ یلزمه أن �صوم ثالثة أ�ام، هو وعد قر�به هذا أْن �ع
حمَّل نفسه أكثر مما تطیق، ثم �عد ذلك یلتزم � ف و�تدین وقدف و�تسلَّ یتكلَّ ف�ملك مائة ألف، 

 ،حوال إلى درِجة التَّحر�مبنفقة من �مون، وقد �صل في �عض األ �من �مون، تخلُّ  �أقساط تخلُّ 
 الَ  َما َتُقوُلوا َأن للااَِّ  ِعندَ  َمْقًتا َكُبرَ {نا: في �عض الصور، ثمَّ إذا وعده وقل ما �كفي الكراهة

رم اإلخالف وال �جب ، �حرم اإلخالف، و�نظر هل �مكن أن �قال: �ح]٣:الصف[ }َتْفَعُلون 
وعده �مائة ألف إذا أراد أن أنه ، وفاء ذلك ثم �اإلخالف و�ن �ان ال یلزم، وال یلزمالوفاء، أْن �أ

ا، �شقُّ علیه. ه شاقٌّ یتزوج، ما یلزمه الوفاء؛ ألنَّ   علیه جد�
 طالب:....

 نعم
 طالب:....

، ما �شقُّ علیه، هذا ما یدخل في هذه الصورة، أنا أر�د أن أقرِّب مسألة ُقْرب ا�ان �سیرً  إن �عني
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 ورة من النَّْذِر.هذه الصُّ 
 طالب:.....

 ال.
 طاِلب:.....
المائة ألف ذه د لو تدین �مائة ألف، قلنا له هق إلى حدٍّ ما، حتى �عابتنظیر مطالة ورَ ال، ال، الصُّ 

وقد یترتب علیه تضییع علیه،  مجرد الوعد بهذا المبلغ الذي �شقُّ  وأعطاه ذاك ما فیها �راهة، لكنْ 
 �عض الحقوق، مثل النَّْذِر.

 َ�انَ  هُ ِإنَّ  ِإْسَماِعیلَ  اْلِكَتاِب  ِفي َواْذُكْر {أي: األمر �إنجاز الوعد، قوله: –قوله: "وفعله الحسن 
ه �ان صادق الوعد، ذ�ر أنَّ في روا�ة النسفي، وذ�ر إسماعیل  ،]٥٤:مر�م[ }اْلَوْعدِ  َصاِدقَ 

ه �ان صادق الوعد، وروى نَّ  الوعد". ذ�ر: �عني وصف، "إسماعیل �أإسماعیل أنَُّه �ان صادقَ 
ورجل دخل قر�ة هو  -علیه السالم-ابن ابي حاتم من طر�ق الثوري، أنه بلغه أن إسماعیل 

تحضر هذه الحاجة وأنا أنتظرك في هذا لفأرسله في حاجة، وقال له: إنه ینتظره، قال: اذهب 
 في انتظاره".  في انتظاره، فأقام حوالً المكان، فأقام حوًال 

ر في تراجم �عض العلماء من أجل أن ال كِ ذ�ر عن �عض الناس یومین ثالثة، �عني ذُ �عني یُ 
ك، فأقام حوال في انتظاره ومن طر�ق ابن شوذب أنَّه اتخذ ذلك أنا أنتظر  :وقال له"�خلف، لكن 

ا أن �جلس في مكن تصوره، أمَّ ذاك، فهذا �ُ  ء�جي وسكن إلى أن ابیتً الموضع سكًنا"، بنى فیه 
ى الرصیف أو في عل هینتظر ، شبه متعذر، شبه مستحیل ،مكان �عني السیاق األول مستحیل

، وال الیحضر هذه الحاجة، �عني �ونه تأخر بنى بیتً  ؛�امًال  و شيء حوًال شارع أو في بر�ة أ
یبني بیًتا  نْ إلى وقت قر�ب واإلنسان إذا أراد أأن البیوت بناؤها �حتاج إلى وقت، ال،  تتصورا
وطین إلى یومین، ثالثة،  وعنده الطین واللبن، ولبن �المسجد وقال: أعان هللا من �عین.وقف 

، صحیح أن مثل هذه اوال مقِصدً  اهدفً  ولیس هذافیهم، �ل شيء �كناس �ان نتهي، أسبوع، و 
لكن هكذا  ،اس الیوم، ینشد على مستو�اتالتصرفات ال تلیق �المظهر الحضاري الذي ینشده النَّ 

، و�یت ابن عمر �ما وصف من هذا النوع، »كن في الدنیا �أنك غر�ب أو عابر سبیل«الدنیا 
، شيء �كنه عن الحر والقر ، المسألة ممرّ نتخیل ماأظنه بناه بیوم أو بیومین، المسألة أقل م

 .وتمشي األمور
ه اتخذ ذلك الملك مسكًنا، فسمي من یومئٍذ صادق الوعد، صادق الوعد، قوله: وقضى ابن نَّ "أ

 متلقاة من بني إسرائیل.هذه األخبار  :وعلى �ل حال ،األشوع �الوعد"
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ه ومن طر�ق ابن شوذب: أن"مفاوز،  ها فی، هذ"رواه ابن أبي حاتم من طر�ق الثوري أنه بلغه"
مرة بن جندب اتخذ ذلك الموضع إلى آخره، قوله: وقضى ابن األشوع �الوعد، وذ�ر ذلك عن سَ 

لك هو سعید بن عمر بن األشوع �ان قاضي المدینة في زمان إمارة خالد القسري على العراق، وذ
ه: ، قولجندب في تفسیر إسحاق بن راهو�ه ة بنرَ مُ المائة، وقد وقع بیاُن روایته �ذلك عن سَ  �عدَ 

ن م وابف رأیت إسحاق بن إبراهیف، قال: أبو عبد هللا، هو المصنِّ قال أبو عبد هللا، هو المصنِّ 
ان ه �ة بن جندب، والمراد: أنَّ رَ راهو�ه �حتج �حدیث ابن األشوع، أي: هذا الذي ذ�ره عن سمُ 

 .نجاز الوعدِ إي القول بوجوب �ه ف تجُّ حْ �َ 
 فابن األشوع و�ین نقل المصنِّ  وقع ذ�ر إسماعیل بین التعلیق عن :-�قول ابن حجر- نبیه ت 

أولى  -ورده ابن حجرتیب الذي أر �عني الت-سخ، والذي أوردته أولى عن إسحاق في أكثر الن
 .�هللا أعلم

 ثم ذ�ر المصنف في الباب أر�عة أحادیث، أحدها: أحادیث سفیان بن أبي حرب في قصة هرقل 

 ."شرحه من �ثیر إلى اإلشارة مع الوحي بدء في موصوًال  تقدم وقد ا،طرفً  منه أورد
وعلى �ل حال إسناد البخاري في هذا الموضع هم نفس الرجال الذین روى عنهم في الموضع 

 تعر�ف بهم.لاالذي قبله، فال نحتاج إلى 
 ْحَدىإِ  الَّ إِ  ِبَنا َتَر�َُّصونَ  َهلْ  ُقلْ { ا�ع: في �تاب الجهاد، في �اب "قول هللا عز وجل:الموضع الرَّ 
 .»والحرُب سجال«، ]٥٢:التو�ة[ }اْلُحْسَنَیْینِ 

ن الغلبة ة تكو رَّ م، �عني »الحرُب سجال«، }اْلُحْسَنَیْینِ  ِإْحَدى ِإالَّ { :، مع قوله»والحرُب سجال«
ا�قة واآل�ة مط م في شرح الحدیث،ة تكون الغلبة لهم �ما تقدَّ ومرَّ  -علیه الصالة والسالم –له

ة، أو تر�صنا إحدى الحسنیین: القتل، الذي هو الشهاد إذا ، لماذا؟ ألننا»الحرُب سجال«لقوله: 
نَّصر ِم الهادة فالغلبة لهم، هذا على مفهو صر، إذا حصل النَّصر فالغلبة له، و�ذا حصلت الشَّ النَّ 

د �القر�ب، المفهوم القر�ب من النَّ   ان و�كون إلنسال قتَ وعدمه؛ قد �ُ  لقتلِ اصر، لكن النَّصر ال یتحدَّ
ِة الغالم؛ قُ  هذا!  آمن الناس �لهم، من انتصر؟ وأي انتصار أعظم منو ل تِ منتصًرا، �ما في قصَّ

هادة هنا والقَ  یل دِ عدو أُ أنَّ ال :-�عني ما �فهمه الناس- لتْ وهو قتل، لكن المعنى القر�ب من الشَّ
 .»الوالحرُب سج«علیه، فیكون في معنى قوله: 

 �حیى بن �كیر".حدثنا : -رحمه هللا-قال "
 نعم.

 طالب:....
 ال أن القتل لیس هز�مة �اطراد، لیس بهز�مة �اطراد. ...ما یبعد هذا، لكن یبقى أنَّ ، نعم

حدثني یونس عن ابن شهاب، عن عبید  :قال حدثنا �حیى بن �كیر، قال: حدثنا اللیث، قال"
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هرقل قال له:  ٍب أخبره أنَّ أ�ا سفیان بن حر  عباٍس أخبره أنَّ بن هللا بن عبد هللا، أن عبد هللا 
رُّسل تبتلى ثمَّ تكون لهم لالحرب سجال ودَول، فكذلك ا �یف �ان قتالكم إ�اه، فزعمت أنَّ سألُتك 

قال ابن حجر: قوله: �اب قول هللا عز  بتلى ثم تكون لهم العاقبة"،العاِقَبة، فكذلك الرسل تُ 
سیأتي بتفسیر براءة، تفسیر:  ، ]٥٢:التو�ة[ }اْلُحْسَنَیْینِ  ِإْحَدى ِإالَّ  ِبَنا �َُّصونَ َترَ  َهلْ  ُقلْ {وجل: 

والحرُب «: هذا �عد المصنف قول مناسبة تتبین و�ه ،إحدى الحسنیین �أنه الفتح أو الشهادة
 ،حالفت لهم �كون  المسلمین غلبة ففي وتارة، تارة :أي الجیم وتخفیف المهملة �كسر وهو ،»سجال
 في سفیان أبي حدیث من اطرفً  فالمصنِّ  أورد م، ثالشهادة للمسلمین �كون  المشر�ین غلبة وفي
 ."الوحي بدء كتاب" في شرحه تقدم وقد في قصة هرقل،  هرقل، قصة

لیس الذي رجحه في بدء الوحي أنه لیس أعلى قوله: "في �تاب"، قول ابن حجر،  انضع خط� 
شر من الجزء األول من الفتح، �عني إن �انت عة حة ستصف انظرتاب، قال: ولم �صدر" �ك

 و�دء األذان، ا �بدء الحیض،الذاكرة فیها �قیة، "قوله: بدء الوحي، استعمل المصنف العبارة �ثیرً 
 ، لكني ما أذ�رنص على أن البخاري لم �صدر بدء الوحي �كتاب لهالخلق، والوحي". و�دء 

 في بدا�ة �تاب اإل�مان.�تاب اإل�مان،  في، أظن في �تاب اإل�مان، اآلن الموضع
"ولم �ستفتح  المصنف"، في �تاب اإل�مان صفحة ستة وأر�عین، "ولم �ستفتح المصنف بدء 

نها تنطوي على ما یتعلق �ما الوحي �كتاب؛ ألنَّ المقدمة ال تستفتح �ما �ستفتح �ه غیرها؛ أل
�ستفتح بدء الوحي �كتاب، إلى ه" فنص هنا على أن المصنف لم ر �عدها،  واختلفت، إلى آخ

 قد تقدم شرحه في �تاب بدء الوحي".، وهنا قال: "و هِ آخر 
 طالب:....
 ال، نسي.

 طالب:....
 لیس �كتاب. �ابهو 

 طالب:....
حه في م شرْ البخاري لم �ستفتح بدء الوحي �كتاب، وهنا قال: "وتقدَّ  ابن الحجر اآلن نصَّ على أنَّ 
 ما �ستدرك؟ أم علیه كتاب بدء الوحي" هذا �ستدرك 

 نعم.
 طالب:....

 ؟في اإل�مان، اإل�مان، في اإل�مان
 طالب:....
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ه �َشر، دائما الواحد ینسى، �قول: �تاب بدء الوحي، سبق ابن حجر، ابن حجر دقیق، لكنَّ  ال، ال،
�تاب بدء الوحي، راح بدء الوحي، أظن بدء الوحي �سمى  بوملظهر �أجل و لسان. و�ذا سُ 
 نعم. هود فیالكتاب، موج
 طاِلب:.....

 .طبعات ثانیة نراجعطیب، عندك طبعة ثانیة أنت؟ 
 طاِلب:.....

 بن حجر ستة، عشر�ن، واحد وعشر�ن، السادس.ا
في قصة  هرقل، قصة في سفیان أبي حدیث من اطرفً  المصنف أورد معل �ل حال �قول: "، ث

 بینكم الحرب أن فزعمتَ " :فیه قوله منه والغرض، الوحي بدء �تاب في شرحه تقدم وقد هرقل، 
 سلالرُّ  و�ذلك" :لقوله إالَّ  هرقل حدیث ساق ما هأنَّ  حقیقالتَّ : رالمنیِّ  ابن وقال ،"دول أو سجال
  لهم أن یتحقق �ذلكو : قال"، العاقبة لهم تكون  ثم تبتلى الرسل و�ذلك، العاقبة لهم تكون  ثم ،تبتلى
. انتهى العاقبة سلفللرُّ  عدوهم انتصر و�ن ،لعاقبةوا العاجلة فلهم انتصروا إن ؛الحسنیین إحدى
 أبي نقلِ  من هألنَّ  ؛لىأوْ  األولَ  أنَّ  �ظهر الذي بل �عارضه، وال األول قدیرالتَّ  نفي �ستلزمُ  ال وهذا

 ما إلى فیه امستندً  هرقل قولِ  نفمِ  اآلخر اوأمَّ  ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي حالِ  عن سفیان
 ".الكتب من فهتلقَّ 
 لهم تكون  ثم تبتلى الرسل و�ذلك"  لقوله:ه ما ساق حدیث هرقل إالَّ حقیق أنَّ الفرق بینهما؟ التَّ  ام

تكون لهم العاقبة،  �ون الرسل تبتلى ثمَّ  ."الحسنیین إحدى  لهم أنَّ  یتحقق بذلكف: قال"، العاقبة
تكون النتیجة  ، ثمَّ مغیرهل جةتینل األمر العاقَبة الفي أوَّ  وام قد �كونالعطف ب ثمَّ یدل على أنهَّ 

 و�ن ،والعاقبة العاجلة فلهم انتصروا إن ؛الحسنیین إحدى  لهم أن یتحقق �ذلكو : قال" لهم،
 الذي بل �عارضه، وال األول التقدیر نفي �ستلزمُ  ال وهذا ى.انته العاقبة سلفللرُّ  عدوهم انتصر
". وقد -وسلم علیه هللا صلى- بيالن حال عن سفیان أبي نقل من هألنَّ  ؛أولى األولَ  أنَّ  �ظهر

 شاهده أبو سفیان وشارك في المعارك.
ه عن مشاهدة فه من الكتب". أبو سفیان قالَ ا فیه إلى ما تلقَّ ا اآلخر فمن قوِل هرقل مستندً "وأمَّ 

ت بهذا وهذا، ور تثبُ  أنَّ هذه األمُ وال شكَّ  ،ا�قةتب السَّ ل قاله �علٍم موروث من الكُ ومشار�ة، وهرقْ 
ل مثلثة" وَ دال دُ  أنَّ  -صاحب الجامع–از أن دال دول مثلثة" أفاد القزاز ل: "نكتة: أفاد القزَّ �قو 

یاق فقط، الحرب في مثل هذا السأم ثلیث، ل، لكن جمع دولة �أتي فیه  التَّ وَ ُدَول، وِدَول، ودَ 
ا�ع لخامس والسَّ هم تقدموا في الحدیث وا�لُّ  ولة، ورجال الحدیثسجال ودول؟ من اإلدالة ال من الدَّ 

 حدیث الباب.
، تخر�ج اإلمام البخاري خر�ج، الحدیث لإلمام البخاري الموضع الخامس من مواضع التَّ  :الخامس
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صلى هللا علیه وسلم –ا، في �اب "دعاء النبي �ًض للحدیث في "صحیحه" في �تاب الجهاد أ
، وأن ةاَس إلى اإلسالم والنبوَّ لنَّ صلى هللا علیه وسلم ا–اَس إلى اإلسالم"، في �اب "دعاء النبي النَّ 
 َأن ِلَبَشرٍ  َ�انَ  َما{، وقوله تعالى: ]٦٤:عمران آل[ }للاّاِ  ُدونِ  مِّن َأْرَ�اً�ا َ�ْعضاً  َ�ْعُضَنا َیتَِّخذَ  َوالَ {

 اآل�ة. ه،إلى آخر  }اْلِكَتابَ  للاّاُ  ُیْؤِتَیهُ  َأن{إلى آخره، ]٧٩:عمران آل[ }اْلِكَتابَ  للاّاُ  ُیْؤِتَیهُ 
سان عن ابن شهاب عن یم بن حمزة، حدثنا عن صالح بن �یقال إبراهیم بن سعد، حدثنا إبراه"

أنه أخبره أن رسول  -رضي هللا عنهما-عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عبد هللا بن عباس 
–والترجمة: �اب دعاء النبي ، "�تب إلى قیصر یدعوه إلى اإلسالم -صلى هللا علیه وسلم–هللا 

الناس إلى اإلسالم، �عني ولما �انت الدعوة مقدمة للجهاد ضمنت أو  -هللا علیه وسلم صلى
�تب إلى قیصر یدعوه إلى  -صلى هللا علیه وسلم–أن رسول هللا "دعت في �تاب الجهاد و 

اإلسالم، و�عث �كتا�ه إلیه مع دحیة الكلبي، وأمره رسول هللا علیه وسلم أن یدفعه إلى عظیم 
ارس مشى من حمص إلى لى قیصر، و�ان قیصر لما �شف هللا عنه جنود ف�صرى، یدفعه إ

قال  ،-صلى هللا علیه وسلم-�تاُب رسول هللا  فلما جاء قیصرَ  ،هلل لما أباله هللا إیلیاء شكًرا
، -صلى هللا علیه وسلم-ا من قومه ألسألهم عن رسول هللا حدً حین قرأه: التمسوا لي ههنا أ

 اتجارً  قدموا قر�ش من رجال في ما�الش �ان أبو سفیان بن حرب أنهفأخبرني  :قال ابن عباس
ثم ساق  ".قر�ش �فار و�ین -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول بین �انت التي المدة في

 . ساق الحدیث �طوله.في هذا الموضع الحدیث �طوله
سالم والنبوَّة، وأن النَّاَس إلى اإل -صلى هللا علیه وسلم–"قوله: �اب دعاء النبي قال ابن حجر: 

 َأن ِلَبَشرٍ  َ�انَ  َما{، وقوله تعالى: ]٦٤:عمران آل[ }للاّاِ  ُدونِ  مِّن َأْرَ�اً�ا َ�ْعضاً  َ�ْعُضَنا َیتَِّخذَ  َوالَ {
 :-�عني في الباب أورد أحادیث- أحادیث فیه أورد ، اآل�ة.]٧٩:عمران آل[ }اْلِكَتابَ  للاّاُ  ُیْؤِتَیهُ 
 عن حدیثٌ  وفیه قیصر، إلى -وسلم علیه هللا صلى- بيالنَّ  �تاب يف عباس ابن حدیث أحدها

 فیما ظاهرٌ  وهو ى،مستوفَ  علیه والكالمُ  "الوحي بدء" في �طوله متقدَّ  وقد ،حرب بن سفیان أبي
 .تعالى هللاُ  شاء إنْ  ،عمران آل سورة تفسیر في علیه الكالم من ءٌ شيْ  و�أتي �ه، ترجم
 ِمن لِّي ِعَباًدا ُكوُنواْ { :قال من على اإلنكار اآل�ة من فالمراد ِلَبَشٍر} نَ َ�ا َما{ :تعالى قوله اوأمَّ 

 ؟ما قیلتأم ، هذه قیلت }للاّاِ  ُدونِ  ِمن لِّي ِعَباًدا ُكوُنواْ {. ]٧٩:عمران آل[ }للاّاِ  ُدونِ 
إلى ما قیلت؟ إن �ان المراد التنصیص على آ�ة المائدة فیه ما قیلت، و�ن �ان االستناد أم قیلت 

 . ، �فرعون مثًال  }للاّاِ  ُدونِ  ِمن لِّي ِعَباًدا ُكوُنواْ {الواِقع فقد وجد من �قول: 
 طاِلب:....

 ُقلتَ  َأَأنتَ { أنَّها آ�ة في آخر الماِئَدة، المهم أنَّه ألزمهم �عبادته، فرٌق بین أْن نسوق اآل�ة على
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؟ أو }للاّاِ  ُدونِ  ِمن لِّي ِعَباًدا ُكوُنواْ {، -المعلیه الس-، هل قالها ]١١٦:المائدة[ }اتَِّخُذوِني ِللنَّاسِ 
 }ِللنَّاسِ  ُقلتَ  َأَأنتَ  َمْرَ�مَ  اْبنَ  �اِعیَسى للاّاُ  َقالَ  َوِ�ذْ {..، ال، ومثلها قوله تعالى: هذا غیر آ�ة

 َأْحَباَرُهمْ  اتََّخُذواْ {، هذه اآل�ة المقصودة، اآل�ة وقوله تعالى: ة؟ هذه المقصود]١١٦:المائدة[
 .]٣١:التو�ة[ }للاّاِ  ُدونِ  مِّن َأْرَ�اً�ا ُرْهَباَنُهمْ وَ 

 طالب:....
 نعم.

 طاِلب:...
يَ  اتَِّخُذوِني ِللنَّاسِ  ُقلتَ  َأَأنتَ  َمْرَ�مَ  اْبنَ  �اِعیَسى{لكن إذا نظرنا إلى اآل�ة الثانیة:   ِمن ِإَلـَهْینِ  َوُأمِّ

ستند اآل�ة الثانیة على األولى، فإن �ان المُ  فَ ، هذا ما حصل، وقد عطَ ]١١٦:المائدة[ }للااَِّ  ُدونِ 
المائدة فهي ما قیلت، و�ن �ان المستند إلى الواقع، فقد حصل، ووجد من البشر من  هو آ�ةُ 
 .}للاّاِ  ُدونِ  ِمن لِّي ِعَباًدا ُكوُنواْ {�قول: 

 طالب:....
 ن البشر، أنت، یندرج.، لكنه من البشر، لكنه مِلَبَشٍر} َ�انَ  َما{في آ�ة آل عمران، وأما قوله: 

 طالب:.....
، ورجاُل هذا الطر�ق �لهم یؤت �تاً�اا ما یوجد في الواِقع، فهو ممن لم أمَّ و  ،، هذا المنفينعم
 .مواتقدَّ 

 طاِلب:.....
منه، سطر�ن أو ثالثة أو  لماذا ساقه في هذا الموضع �طوله، ولم �قتصر على شيءٍ نعم، 

 ؟لماذا ساقه �امًال ؟ اقتصر منه على جزء �سیر منه، الثةم في المواِضع الثَّ أر�عة �ما تقدَّ 
 طالب:....
 ال، ال، ال.
 طالب:...

 ...ال هو اآلن
 طالب:....

ة، قال: ابق �حروفه، "إبراهیم بن حمز ساقه �اإلسناد السَّ  ،-رحمه هللا–�یف ساقه البخاري  انظر 
، الطر�قة قبل الذي قبل هذا" نفس صالح بن �یسان، عن ابن شهاب حدثنا إبراهیم بن سعد، عن

وأر�عین، "قال  اة واحدً �عد، ألفین تسعمائة وأر�عین، وألفین تسعمائ اقال ابن عباس، وأعطوه رقمً 
ه لیس من عادِته وال عاد المتن �امًال؛ ألنَّ وأ خبرني أبو سفیان". حذف اإلسناد، فأ :ابن عباس

ر الخَبر بلفِظه سنًدا ومتًنا، ال  كرار، ما �رره �إسناده أن یوجد هناك فائدة من التَّ  بدَّ طر�قِتِه أْن �كرِّ
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ظن هذا بن حجر، أاا، أشار إلیها الحافظ ضعً ا على قاعدته إال في نحو عشر�ن مو ومتنه، جر�ً 
 صفحة ستة عشر. في يالذ
ه عرف �االستقراء، من صنیعه أنه ال یذ�ر الحدیث الواحد في الموضعین على الوجهین، إن ألنَّ "

ثر من سند على شرطه، ذ�ره في الموضع الثاني �سند الثاني وهكذا ما �عده، وما لم كان له أك
ا، وتارة �غیره إن �ان �ه �ان صحیحً  �علقه في الموضع اآلخر تارة �الجزم إنْ �كن على شرطه 

في متنه �االقتصار على �عضه �حسب ما یتفق، وال  یتصرف شيء، وما لیس له إال سند واحد، 
ني �عض ا، فقد عُ ا في موضعین أو أكثر إال نادرً ا ومتنً واحد مذ�ور بتمامه سندً  یوجد فیه حدیث

 ا".�ن موضعً ر شفحصل منه نحو ع ،لقیته بتتبع ذلك من
هذا إجمال �الم ابن حجر، لكنها في مقدمة القسطالني مذ�ورة �التفصیل، هذه المواضع، �عني 

 ات �سنده ومتنه.ث مرَّ ره ثالها �رره مرتین، في موضع أو موضعین �رَّ في جلِّ 
 �هللا أعلم، وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 


