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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

هل  ألنه �قول: ؛ما �كتبم والمؤمل فیه أن �كون دقیًقا فیهذا �سأل �قول: المرجو من طالب العل
 إلى اآلن؟  األخضر حي

و�نظر  ،لكن على اإلنسان أن یتحرى في �تابته ،شك أنه یر�د الخضر فیه ما ،هو یر�د الخضر
 .ما �كتب، هذا المأمول من طالب العلم

  وقابله �عض السلف؟ ،وهل صحیح أنه �حجُّ �ل عام 
ك ودلیل ذل ،-علیه الصالة والسالم-النبي �، وأنه حضر تعز�ة قول األكثر من أهل العلم أنه �اقٍ 

لكن مع ذلك األدلة  ،�كون قول أكثر أهل العلم لعلهقصص، ورؤى، ومنامات، هذا قول 
ما  -علیه الصالة والسالم-وأن النبي  ،الصحیحة واختیار أهل التحقیق من أهل العلم أنه مات

 -رحمه هللا-ولشیخ اإلسالم  ،أدر�ه، مات قبل البعثة بال شك، وأدلٌة �ثیرة ذ�رها أهل العلم
  .إحداهما على ما �ختاره ما ُعرف عنه، وأنه قد مات :ناوفي الفتاوى رسالت ،رسالة

لى إما أن تكون مما �تبه شیخ اإلسالم قد�ًما، أو أنها لیست من �المه، فیها ما یدل ع والثانیة
  .أنه �اقٍ 

، �قول فالن ، إنما هي قصصوعلى �ل حال ال یوجد دلیٌل صحیح تثبت �ه الحجة على أنه �اقٍ 
رأیته في عصور  :رأیته ببیت المقدس، والثالث �قول :نه رأى الخضر �عرفات، والثاني �قولإ

علیه الصالة -ُسمع صوته �عزي �النبي  ،رؤ�ا في المنامأ�ًضا متباینة من هذه األمة. ومنامات 
 ولم ُیر شخصه، �ل هذه ال یثبت بها شيء، ال یثبت بها شيء. -والسالم
  وجدنا صورة في اإلنترنت �قصد لي، هل تأذنون �استخدامها؟ �قول:

ر من جدید، هذه أخذت على غفلة، ،ال، ال آذن �استخدامها  وال ُأجیز من یتداولها وال من �صوِّ
 وتداولوها في �عض الوسائل.

 .ول الكتابهذه وقفنا عندها طو�ًال في أ لماذا بدأ اإلمام البخاري �تا�ه �البسملة دون الحمدلة؟
 طالب:...

اتع، نعم نفس الشيء. ني وهمت، وجمعت بینها و�ین هّمام بن منبه بن مأقول لك احتمال أ، نعم
 تذ�رت فیما �عد.

ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا� ،الحمد هلل رب العالمین
 أجمعین، أما �عد:

 فما زلنا في أطراف الحدیث الطو�ل الذي أتممنا في شرحه �م؟
 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
�تاب األدب، في �اب: صلة المرأة أمها، ولها زوٌج في �تاب األدب في الموضع التاسع: في 

 : حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن-رحمه هللا-قال  ،�اب صلة المرأة أمها ولها زوج
ره ُعقیٍل عن ابن شهاب عن عبید هللا بن عبد هللا أن عبد هللا بن عباس أخبره أن أ�ا سفیان أخب

ة ، فقال: �أمرنا �الصال-علیه الصالة والسالم-ه فقال: فما �أمر؟ �عني النبي أن هرقل أرسل إلی
وهذه مطا�قة الحدیث  ،والصدقة والعفاف والصلة. �عني صلة الرحم، ومنها صلة المرأة أمها

نعم «للترجمة، وأصرُح من هذا الحدیث حدیث أسماء: (إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: 
 .�ح، وقد أورده البخاري في الباب نفسه، هذا صر )»صلي أمك

قال ابن حجر: قوله: �اب صلة المرأة أمها ولها زوج ذ�ر فیه حدیثین: أحدهما حدیث أبي  
سفیان في قصة سفیان مع أنه الثاني في الباب، هو الثاني في الباب، قال: أحدهما حدیث أبي 

لمتقدم؛ ألنه هو موضوع الباب حدیث أسماء في الذ�ر و�ن �ان في الصحیح هو ا رهرقل، وأخّ 
�اب ثم ذ�ره في صدر  ،الذي قبله، �عني البخاري ذ�ره ببابین متوالیین، ذ�ره في �اب مستقل

الترجمة التي ذ�رناها. أحدهما حدیث أبي سفیان في قصة هرقل، أورد منها طرًفا وهو قول أبي 
م والعفاف والصلة، وقد تقدَّ دقة �الصالة والص -صلى هللا علیه وسلم-�عني النبي –سفیان: �أمرنا 

 .في تفسیر آل عمرانأ�ًضا وذ�رُت �ثیًرا من فوائده  ،مستوفى في أول الصحیح هشرح
فیؤخذ منه حكم الترجمة من عمومها، عموم الصلة،  ،�قول ابن حجر: والمراد منه ذ�ر الصلة 

في قوله: والصلة �شمل األم وغیر األم، والحدیث الثاني هو حدیث أسماء بنت أبي �كر: (إن 
ورجاله تقدموا رجال هذا الموضع تقدموا في ) »نعم صلي أمك«قال:  ،أمي قدمت وهي راغبة

 المواضع السا�قة.
ذان في �اب �یف ُ�كتب إلى أهل الكتاب؟ �تاب االستئذان في �تاب االستئ :والموضع العاشر

�تاب االستئذان �یف ُ�كتب إلى أهل  ،كیف ُ�كتب إلى أهل الكتاب؟ عالقة الكتا�ة �االستئذان
 الكتاب؟ 

منهما  أهل الكتاب لكن استئذان، أن �ال�  �یف ُ�كتب إلى ،�عني مطا�قة الحدیث للترجمة واضحة
 ،. السالم على من اتبع الهدى سالم �یف �كتبأم الُیبدأ السالم علیكم، إن �ان من هذه الحیثیة 

أأدخل؟ �عني فیه وجه شبه من هذه  ،والمستئذن �قول: السالم علیكم ،إشكالكیف ُیبدأ �السالم ال 
 .ر�د، مبتدًئا �السالملكن فیها ُ�عد. �عني �أن الكاتب �ستأذن المكتوب إلیه لیبلغه ما ی ،الحیثیة

: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا یونس عن الزهري قال: -رحمه هللا-�قول: قال 
أخبره أنا أ�ا سفیان بن  -رضي هللا عنهما-أخبرني عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة أن ابن عباس 
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 .فذ�ر الحدیث ،الشام فأتوهو�انوا تجاًرا � ،حرٍب أخبره أن هرقل أرسل إلیه في نفر من قر�ش
فُقرئ فإذا فیه: (�سم هللا الرحمن الرحیم،  -صلى هللا علیه وسلم-قال: ثم دعا �كتاب رسول هللا 

 .من محمد عبد هللا ورسوله إلى هرقل عظیم الروم، السالم على من اتبع الهدى، أما �عد)
طرًفا من حدیث أبي سفیان �قول ابن حجر: قوله �اٌب �یف ُ�كتب إلى أهل الكتاب؟ ذ�ر فیه  

في قصة هرقل، وهو واضٌح فیما ترجم له، �عني الترجمة التي هي الباب مطا�قة الحدیث لها 
علیه -ظاهرة، �یف ُ�كتب ألهل الكتاب، أو إلى أهل الكتاب، �یف هي موجودة في �تا�ه 

 .لكبرى إلى هرقل، لكن اإلشكال في مطا�قة الترجمة الصغرى للترجمة ا -الصالة والسالم
قال ابن �طال: فیه جواز �تا�ة �سم هللا الرحمن الرحیم إلى أهل الكتاب وتقد�م اسم الكاتب  

ند وتقد�م اسم الكاتب على المكتوب إلیه، قال: وفیه حجة لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب �السالم ع
ة ن أجاز مكاتبالحاجة؛ ألنه �تب إلى هرقل وهو من أهل الكتاب وفي �تابته السالُم، فیه حجة لم

 .أهل الكتاب �السالم عند الحاجة
: في جواز السالم على اإلطالق نظر والذي یدل علیه الحدیث السالم المقید  -ابن حجر–قلت  

مثل ما جاء في الخبر: السالم على من اتبع الهدى، أو السالم على من تمسك �الحق أو نحو 
م نقل الخالف في ذلك أوائل �تاب االستئذان، من الرجال الذین وردوا في السند  ولم ذلك، وقد تقدَّ

 یتقدم لهم ذ�ر.
 طالب:...

 .من وجوه هذه من الوجوهأ�ًضا إذا قیل من؟ قال: فالن، ولذلك عاتب على من قال: أنا، هذا 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 و�نما ُجعل االستئذان...
 طالب:...

نعم. من أجل النظر أو لغض البصر، أو ما أشبه ذلك، المقصود أن المناسبات قد تكون من 
لكن لیس فیها من الوضوح ما ُیدرك ألول وهلة، من الرجال الذي وردوا في إسناد  ،وجهأكثر من 

مات  ،نز�ل �غداد ثم مكة، من العاشرة ،هذا الطر�ق محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي 
ألنه �قول: حدثنا محمد بن مقاتل أبو  ؛عبد هللاأ�ًضا سنة سٍت وعشر�ن �عني ومئتین، ومنهم 

قیه مولى بني حنظلة، ثقة ثبت ف ،قال: أخبرنا عبد هللا، وهو عبد هللا بن المبارك المروزي الحسن 
�عني ومئة،  ،مات سنة إحدى وثمانین ،ُجمعت فیه خصال الخیر من الثامنة ،عالم جواد مجاهد

 .وله ثالٌث وستون سنة
 طالب:...
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 السالم المعروف بین المسلمین، ما هو �السالم على من اتبع الهدى. ، لكننعم
 طالب:...

 ألنه ما اتبع الهدى، �عني ما بدأته �السالم.  ؛علیه اسالمً  لیسما �منع؛ ألنه  هما فی
الموضع الحادي عشر في �تاب األحكام: �اب ترجمة الحكام، وهل �جوز ُترجماٌن واحد، وهل 

: أخبرنا -رحمه هللا-وهل �جوز ُترجماٌن واحد؟ قال  ،اب ترجمة الحكام�جوز ُترجماٌن واحد؟ �
 بن حدثنا أبو الیمان قال: أخبرنا شعیب عن الزهري قال: أخبرني عبید هللا بن عبد هللا أن عبد هللا

أخبره أن أ�ا سفیان بن حرٍب أخبره أن هرقَل أرسل إلیه في ر�ٍب من  -رضي هللا عنهما-عباس 
فقال  ،فإن �ذبني فكذبوه، فذ�ر الحدیث ،لترجمانه: قل لهم: إني سائٌل هذاقر�ش، ثم قال 

ا فسیملك موضع قدمي هاتین، وهل �جوز ُترجماٌن واحد؟ قل له إن �ان ما تقول حق� للُترجمان: 
 .�عني الخبر فیه ترجمان واحد

وهل  :اد، قالالحاكم �اإلفر  :وفي روا�ة الكشمیهني ،ترجمة الحكام :قال ابن حجر: قوله: �اب 
�جوز ترجماٌن واحد؟ �شیر إلى االختالف في ذلك، ومنشأ الخالف في الترجمة، هل هي ملحقة 
�الخبر أو ملحقة �الشهادة؟ المترِجم �خبر أو �شهد؟ �خبر عمن یترجم عنه أو �شهد على من 

 یترجم له؟ 
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

ا ذلك �ختلف، فإن قلنا �خبر �كفي واحد، و�ذا قلنن؟ ألن ما یترتب على ااثن أم�شهد �كفي واحد 
�شهد فال بد من اثنین، وهل �جوز قوله: وهل �جوز ترجماٌن واحد؟ �شیر إلى االختالف في ذلك 

لبخاري اواختارها  ،فاالكتفاء �الواحد قول الحنفیة، فاالكتفاء �الواحد قول الحنفیة، وروا�ة عن أحمد
ه قال في الباب نفس -رحمه هللا تعالى-الحنفیة؛ ألن البخاري  وابن المنذر وطائفة، ونحتاج إلى

قبل أن یذ�ر حدیث ابن عباس قال: وقال أبو جمرة: �نُت أترجُم بین ابن عباس و�ین الناس، 
كنت أترجم بین ابن عباس و�ین الناس، وهذا ذ�ره البخاري في �تاب العلم، وأن ابن عباس قال 

و�ین الناس، والترجمة هذه هي مجرد تبلیغ �الم ابن عباس  وصار یترجم بینه ،له: أقم عندنا
فاحتاج إلى من ینقل  ،ألن الناس �ثروا عند ابن عباس ؛من لغة إلى لغة �حروفه، ولیست نقًال 

ألنه  ؛سماه ترجمة ،فكان أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي هو الذي یبلغ �المه ،كالمه
 . إ�ضاح و�یان لكالم ابن عباس لمن لم �سمعه

وقال �عض الناس: ال بد للحاكم من مترجمین، ال بد للحاكم ثم قال �عد ذلك: وقال �عض الناس 
من مترجمین. �عض الُشرَّاح �قول: إن البخاري یر�د �قوله: �عض الناس في جمیع الصحیح 
الحنفیة، �قول: إن المراد ببعض الناس في صحیح البخاري هم الحنفیة، وُألِّف في هذا رسالة من 
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وأن المراد ببعض الناس  ،و�أن الكرماني أشار إلى هذا في �عض المواضع ،�عض شیوخ الهند
الحنفیة. وقال �عض الناس: ال بد للحاكم من مترجمین، وهنا �قول: �شیر إلى االختالف في 

 فاالكتفاء �الواحد قول الحنفیة، فهل المراد ببعض الناس الحنفیة؟  ،ذلك
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

 هذا محمد بن الحسن، لكن قول محمد بن الحسن هو قول الحنفیة؟ سیأتي
 طالب:...

 واختارها البخاري وابن ،هنا �قول ابن حجر: فاالكتفاء �الواحد قول الحنفیة، وروا�ة عن أحمد
جحة والخبر �كفیه الواحد، وقال الشافعي وهي الروا�ة الرا ،المنذر وطائفة على أن الترجمة إخبار

 عدلین نابلة: إذا لم �عرف الحاكم لسان الخصم لم ُ�قَبل فیه إال عدلین أو لم َ�قبل فیه إالعند الح
 .لم ُ�قَبل فیه إال..

 طالب:...
ي معكم من الفتح؟ أو عدالن؟ لكن تطبعات الال�ل الطبعات فیها عدلین؟ . عدالن هذا اإلشكال

 .ما معكم الظاهر الثالث عشر ما هو معكم
 طالب:...

 كم؟لم ُ�قَبل في الح أممن یترجم عنه لم َ�قبل لكن هل الكالم ع ،َ�قبل إال عدلین صحیح، لم نعم
 طالب:...

أو  فال َ�قَبل وقال الشافعي وهي الروا�ة الراجحة عند الحنابلة: إذا لم �عرف الحاكم لسان الخصم
ه العدد مة فیشترط فیلم َ�قبل فیه إال عدلین؛ ألنه نقُل ما خفي على الحاكم إلیه فیما یتعلق �الحكو 

 یه من غیر مجلسه، لم �قبلكالشهادة، وألنه أخبر الحاكم �ما لم �فهمه فكان �َنقل اإلقرار إل
 .الحاكم

ن ألالمقصود أنه تبّین لنا أن البخاري ال �طرد �المه ومراده في �عض الناس أنه یر�د الحنفیة؛  
 ما نسبه إلى �عض الناس مختلف عما هو معروف عند الحنفیة.

 طالب:...
لبعض أر�اب الوجوه في المذهب، لكن ما  اوقد �كون اختیارً  ،قد �كون قول أحد الصاحبین، نعم

 یس �قول الحنفیة.هو �قول الحنفیة، ل
 طالب:...

، -رحمه هللا-مثل ما عندنا، مثل ما عندنا، الحنفیة �كتفون بواحد، وهو اختیار اإلمام البخاري 
في �ثیر، تتردد في الكتاب: وقال �عض الناس، تتردد  .....المسألة مسألة أنا ما راجعته، ال هي 
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�رى �عض الُشرَّاح و�عض من له عنا�ة و  ،كثیًرا قال �عض الناس، وال ُ�صرِّح بهم اإلمام البخاري 
لُبعد الفرق بینه و�ینهم، لُبعد الفرق بینه  ؛في الصحیح أنهم الحنفیة، وُ�كني عنهم وال �سمیهم

 و�ینهم العتمادهم على الرأي واعتماده على األثر، هكذا قالوا.
 طالب:...

وقد  ،سفیان في قصة هرقلرسالة ألحد علماء الهند، ثم ذ�ر طرًفا من حدیث أبي  توجد�هللا 
ى أخرجه في بدء الوحي بهذا السند مطوًال والغرض منه قوله: ثم قال لترجمانه: قل له، قل له إل

آخره، قال ابن �طال: لم ُیدِخل البخاري حدیث هرقل. هنا �قول ابن حجر: وقال �عض الناس ال 
و�صیغة التثنیة، ووجه  نقل صاحب المطالع أنها رو�ت �صیغة الجمع ،بد للحاكم من مترجمین

یة، فیحتاج إلى تكثیر المترجمین، قلُت: والثاني هو المعتمد، التثن ،األول �أن األلسنة قد تكثر
 فإنه الذي اشترط أنه ال بد في الترجمة من اثنین ونزلها ،والمراد ببعض الناس محمد بن الحسن

قول ل ق بذلك مغلطاي فقال فیه ردٌّ فتعلّ  ووافقه الشافعي ،وخالف أصحا�ه الكوفیین ،منزلة الشهادة
من قال: إن البخاري إذا قال: �عض الناس إذا قال: قال �عض الناس یر�د الحنفیة، وتعقبه 

ألن  ؛الكرماني فقال: �حمل على األغلب، أو أراد هنا ببعض الحنفیة أو أراد هنا �عض الحنفیة
ذه هالشافعي �ما ال �منع أن یوافق الحنفیة في غیر  وال �منع ذلك أن یوافقه ،محمًدا قائٌل بذلك

 �عض األئمة. المسألة 
ألن ترجمان  ؛قال ابن �طال: لم ُیدِخل البخاري حدیث هرقل ُحجًة على جواز الترجمان المشترك

هرقل �ان على دین قومه، و�نما أدخله لیدّل على أن الترجمان �ان �جري عند األمم مجرى 
نا الُمخِبر أو الترجمة ُتجرى عندهم مجرى الَخبر ال مجرى الشهادة. لكن �ون الترجمان وهذه أشر 

هل تقبل  إلیها في موضعها، غیر ثقة؛ ألنه لیس �مسلم والكافر لیس بثقة، هل تقبل ترجمته؟
 ترجمته؟

 طالب:...
 هو خبر ولیس بثقة، لیس ممن ُ�قبل خبره.

 طالب:...
، وقد هو بین یدي من یترِجم له، لكن من یترِجم له ال �عرف اللسان المنقول إلیه، فقد ُیترِجم خطًأ

حصل لبعض أهل العلم أن ألقى محاضرة في العقیدة، فترجمها مترِجم �ختلف معه في �عض 
االعتقاد وحّرف في الكالم، وحّرف في الكالم، فهل نقول: إن هذا الترجمان حّرف في مسائل 

 ؟هرقل؟ ألن هرقل ال �عرف العر�یة كالم
 طالب:...

لكن ما ُ�حرِّف عند حاكم،  ،خشیة أن ُ�كتَشف فُیبَطش �ه صحیح، ممكن أن �حّرف عند عالم
له ال �حتج �ه أن مثل هذا صواٌب من وقال ابن الُمنیِّر: وجه الدلیل من قصة هرقل مع أن فع
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رأ�ه؛ ألن �ثیًرا مما أورده في هذه القصة صواٌب موافٌق للحق، فموضع الدلیل تصو�ب حملة 
و�ن �ان غلبة علیه الشقاوة.  ،الشر�عة لهذا وأمثاله من رأ�ه وحسن تفطنه ومناسبة استدالله

 انتهى.
ل خبره لیس �صحیح، ال ُ�قبل خبره، لكن اآلن لما تسمع �الم �افر غیر ثقة أو فاسق في األص

 وهو ما هو بثقة، شهد لعدوه؛ ،إذا �ان خبره طابق الواقع �عني ما خالف الواقع، أو شهد لعدوه
ة قبل شهادفلذا ت ،ألن مرّد الشهادة إلى التهمة وعدمها، مرّد الشهادة قبوًال ورًدا إلى التهمة وعدمها

 ،ادة علیهالولد والوالد على ولده أو والده، لكن ال تقبل له، وهكذا لوجود التهمة، وانتفائها في الشه
تجزم فُیقبل من هذه الحیثیة، �عني النفس تر�ن إلیه و  ،هذا �الم وافق الحق، وتلقاه حملة الشر�عة

قول عة ما ُقِبل، �ستقّر عند حملة الشر�ترجمته مخالفة لما ا ،�صدقه، لكن لو �ان �المه مخالًفا
ة هذا أن �قال: یؤخذ من صحة استدالله فیما یتعلق �النبوة والرسالة أنه �ان لمابن حجر: وتك

فُتحمل تصرفاته على وفق الشر�عة التي �ان متمسًكا بها، �ما  ،مطلًعا على شرائع األنبیاء
وهو من األئمة  ،لبخاري تقر�ر ابن عباسوالذي �ظهر لي أن مستند ا ،سأذ�ره من عند الكرماني

 .الذین ُ�قتدى بهم على ذلك، ومن ثمة احتج �اكتفائه بترجمة أبي جمرة له
هذا  وجه الشبه بین ترجمة هذا الترجمان و�ین ترجمة أبي جمرة بین یدي ابن عباس؟ ما�عني  

 .من لغة إلى لغة وهذا في لغة واحدة
 طالب:...

والمترِجم  ال �فهمه المتكِلم. الكن الفرق بینهما أن المترِجم یبلغ �المً  ،وهذا لم �فهم ،هذا لم �سمع
ابن  من اللغة نفسها المتكِلم �سمع الكالم و�فهمه، لو أن أ�ا جمرة حّرف في �الم ابن عباس یتردد

 فهم.لكن ما � ،عباس في الرد علیه؟ لكن إذا �ان من لغة إلى لغة قد ُ�حرِّف والمتكلم �سمع
  طالب:...

 ال بد أن �سمع �یف �سمع ذاك وهو ما �سمع؟
 طالب:...

وابن عباس  ،ي �الشارع، هو �سمع �الم ابن عباسذتأخر افترض أن عند الباب یبلغ الم، نعم
�سمع �المه، وقل مثل هذا في المستملي في مجالس الحدیث إذا �ثرت الجموع یتخذ المحدثون 

 .الذین یبلغون �المهم المستملین
قال ابن حجر: فاألثران راجعان البن عباس، األثران راجعان البن عباس، �عني قبول المترِجم  

 الواحد في قصة هرقل، واكتفاء ابن عباس في ترجمة أبي جمرة لكالمه. فاألثران راجعان له، أقرّ 
أحدهما من تصرفه وترجمة في حدیث هرقل، واعتمد في حدیثه هو، فاألثران راجعان البن عباس 

 أبي جمرة لكالمه، واآلخر من تقر�ره، أو العكس؟ 
 طالب:...
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 ؟لماذا
 طالب:...
 من هو؟

 طالب:...
 المقصود أنه أقّر ما اعترض.

 طالب:...
 من هو؟ لكن ما تعّقب.

 طالب:...
المسألة مسألة و�خاطب أ�ا سفیان. ال، ما جزم حتى هذه فدلیل على القول بترجمة الواحد؛ ألن 

لشك قبول الواحد في الترجمة، والمترِجم ترجمها حتى االمسألة الترجمة وما هو �التردد في الخبر 
 ترجمه، واضح؟ 

 طالب:...
ح قولهمسألة لكن في  �عني  ،مثل هذه إذا �ختلف فیها أهل العلم ممن دون الصحا�ة، فیرجَّ
ل األثر، مثالمسألة إذا �ان القول �خضع لالجتهاد والنظر غیر ما �ان ما إذا �ان معول المسألة 

ن، بل من المتكلمی ،ما قلنا مراًرا في علوم الحدیث تدرس أقوال أناس ال عالقة لهم �علم الحدیث
من المتكلمین من تدرس أقواله في علوم الحدیث، �ثیًرا ما یدور اسم الرازي واآلمدي وجمع من 

المسألة بل صّرحوا �أنهم �ضاعتهم مزجاة في الحدیث؛ ألن مرّد  ،المتكلمین الذین ال عالقة
 وال ینبغي ،وجودهم مثل عدمه :المدروسة النظر، وهم من أهل النظر، ولو �ان مردها األثر لقلنا

ا ردهفي التي أو ألنهم لیسوا من أهله، ولما ذ�ر الرازي قصة المرأة  ؛هم في األثرؤ أن تدرج أسما
 -علیه الصالة والسالم-نها شر�ت وزنت وقتلت الولد وجاءت إلى النبي أو  ،في سورة العصر

، في قصة ذ�رها الرازي في تفسیر سورة »لعلك ما صلیت العصر«تقول: أین محمد؟ نعم، فقال: 
نه إولعمري العصر، ماذا قال األلوسي؟ وقد ذ�رها اإلمام في تفسیره، وقد ذ�رها اإلمام في تفسیره 

 جد الخبرإماٌم في التفرد �ما ال �عرفه أهل األثر، إماٌم في التفرد �ما ال �عرفه أهل األثر، فإذا وُ 
 هذا عالمة أنه موضوع.ففي �تاٍب لیس من الدواو�ن المعتبرة في اإلسالم 

 طالب:...
 .وقد تفرد

 طالب:...
عباس أحدهما من تصرفه واآلخر هي بتفسیره، بتفسیره سورة العصر، فاألثران راجعان البن ، نعم

و�ذا انضم إلى ذلك فعل عمر ومن معه من الصحا�ة؛ ألنه في الباب قال البخاري:  ،من تقر�ره



 
 

 
 

=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘
=

١٠ 

وقال عمر وعنده علٌي وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: 
 فقلت: تخبرك �صاحبها الذي صنع بها.

 طالب:...
 -بن ثابت عن ز�د بن ثابت أن النبيمة الحكام وقال خارجة بن ز�ٍد في الباب نفسه، �اب ترج

 -صلى هللا علیه وسلم-أمره أن یتعلم �تاب الیهود، حتى �تبت للنبي  -صلى هللا علیه وسلم
عه كتبه، وأقرأته �تبهم إذا �تبوا إلیه، لكن الكالم في قال: و�ذا انضم إلى ذلك فعل عمر ومن م

�عني المنقول في الباب ولم ینقل عن غیرهم خالفه قو�ت الحجة، ولما نقل  ،من الصحا�ة
 ،احتجاج أنه �ان �عني هرقل نصرانی� الكرماني �الم ابن �طال تعقبه �أن قال: أقول: وجه اال

ال: قمعروفة خالفیة بین أهل العلم، ما لم ُینَسخ المسألة وشرع من قبلنا حجة لنا ما لم ُینَسخ، 
 إنه أسلم فاألمر ظاهر.  :قال وعلى قول من

جة في فعله �عني �ونه أسلم أشد إشكاًال؛ ألنه ال ح ،�قول ابن حجر: قلُت: بل هو أشد إشكاالً 
م، طیب، لماذا صار أشد إشكاًال عند أحد إذ لیس صحابی�  إذا  ا، ولو ثبت أنه أسلم فالمعتمد ما تقدَّ

 أسلم؟
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

و�عتمد على  ،في وقته. �عني �ونه على نصرانیته اأسلم. حتى لو صار مسلمً ال ال ال، �قول 
ألنه لن �عتمد على �تبهم �عد أن  ؛و�عتمد على رأ�ه دون �تبهم ،كتبهم أقرب من �ونه أسلم

من مأسلم، فیكون مرّد ذلك إلى رأ�ه، واالعتماد على الكتب السا�قة أولى من االعتماد على الرأي 
 شرعیة.مسألة أسلم حدیًثا في 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 �كون المعول على الكتب السا�قة، مع ثقته فیما ینقل عنها إذا أسلم.

 طالب:...
هل نحتاج إلى أن نثبت أنه في شرعهم المحفوظ من التحر�ف سیاق القصة ومشیها مع الواقع 

�عني القصة إذا �انت محبو�ة على نسق معین ووقع  ،وعدم إنكار �عض ُجملها هذا دلیل
نت حاضر أذا القول معتبر عند أهل العلم. و ن هإوشهدها الواقع على ترتیبها مثل ما قلنا أمس، 

 أمس.
 طالب:...
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 ؟ماذا
 طالب:...

وشهد  ،ألنا تعرضنا إلى األخبار الضعیفة وهذا یهمكم، األخبار الضعیفة عن أمور مغیبة؛ نعم
 �قصة من الجلیس الصالح جاء اإلخوانو ما تثبت؟  أمالواقع �صدقها وقعت �ما ُأخِبر عنها تثبت 

 ؟غیره أمبن عمران �سمونه �اقوتة العلماء هو للمعافى 
 طالب:...

في  ماذالكن هل هو هذا أو شخص متقدم،  ،، المعافى بن عمران �اقوتة العلماء مقطوع �هال
 التقر�ب؟

 طالب:...
 مرة تانیة. نراه  ،�طول الوقت أن ، على �ل حال ما ودناقلیالً ألن هذا متأخر 

 طالب:...
 نت �ا شیخ محمد؟أتقول  ماذا

 طالب:...
 هو المعافى بن ز�ر�ا.

 طالب:...
 هو المعافى بن ز�ر�ا النهرواني صاحب الجلیس الصالح.

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 ا �الم.ألن الوالد له فیها �الم، الوالد له فیه ؛شیخ محمد هذهتهمكم �ا مسألة هللا المستعان، لكن 

 طالب:...
لى إن شهود الواقع بوقوع القصة المرتبة ع :أنا أقول الشیخ له �الم في هذا، �عني هل نقول، نعم

 نسٍق معین تثبت على ترتیبها.
 طالب:...

 هذا شيء.ف اواسترواحً  إذا �ان میًال 
 طالب:...

 سهل، على �ل حال یوجد من �جزم من أهل العلم.فمجرد میل  ،اواسترواحً  إذا �ان میًال 
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...
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 ترتب علیها اعتقاد أحیاًنا.یلكن ، نعم
 طالب:...

 یترتب علیها اعتقاد. أحیاًنا یترتب علیها اعتقاد.
 طالب:...

نقله أصحاب الصحاح، نقله األئمة، �الم  ،طابق الواقع ونقل في الصحیح ،طابق الواقع، نعم
ما أدري نحن نكمله أو ننتقل إلى الموضع األخیر ونحیلكم  ،�طولالمسألة الحافظ حول هذه 

 .على ما �قي من الكالم في فتح الباري 
 طالب:...

كالم ابن �طال الذي أشار إلیه الحافظ وتعقبه الكرماني �قول: قال ابن �طال: أجاز األكثر 
وقال أو رجل وامرأتین، وقال محمد بن الحسن: ال بد من رجلین أو رجل وامرأتان،  ،احدٍ ترجمة و 

 -ول ترجمة ز�د بن ثابت وحده للنبيوحجة األ :وعن مالك روایتان قال ،الشافعي: هو �البینة
أشهد، بل  :وأبي جمرة البن عباس، وأن الترجمان ال �حتاج إلى أن �قول -صلى هللا علیه وسلم
عن مالك  وهو تفسیر ما �سمعه من الذي یترجم عنه، ونقل الكرابیسي ،�كفیه مجرد اإلخبار

ن، وعن اوالشافعي االكتفاء بترجمان واحد، وعن أبي حنیفة االكتفاء بواحد، وعن أبي یوسف اثن
 .ل من اثنینظفر ال �جوز أق

ر هذه  وقال الكرماني: الحق ر ه ،المسألةأن البخاري لم �حرِّ ذه �قول الحق أن البخاري لم �حرِّ
هادة، وأنه ال بد من اثنین عند الش ،إذ ال نزاع ألحد أنه �كفي ترجمان واحد عند اإلخبار ؛المسألة

آخر، ذهب إلى مضمون الكالم، هل هو خبر أو شهادة، ال أصل  ا�عني الكرماني نزع منزعً 
ادة علیه، واضح الفرق فرق بینهما الكالم في الترجمة هل هو خبر عن المترجم عنده أو شه

ومضمون هذا  ،واضح، �عني إذا ترجم �الم وهو واحد ینقل �الم هذا الشخص الذي ترجم �المه
 ، نقبلها مننأتي �شاهد ثانٍ  :لكن نقول ،و�ن �انت الترجمة إخبار نقبل الترجمة ،الكالم شهادة

 .ن �ونه شهادةلما تضمنه المضمون م، ونطلب ثانًیا اواحد �اعتبارها خبرً 
 طالب:...

ر  لكن الكرماني نزع ما انتبه إلى، نعم لذي اهو المسألة محل اإلشكال ورمى البخاري �أنه لم ُ�حرِّ
ر   وهو الواهم فیه. ،یرمیه في جانب اإلمام البخاري و�ثیر من �المه الذي المسألة لم �حرِّ

ر هذه  وقال الكرماني: الحق إذ ال نزاع ألحد أنه �كفي ترجمان واحد  ؛المسألةأن البخاري لم �حرِّ
وأنه ال بد من اثنین عند الشهادة فیرجع الخالف إلى أنها إخبار أو شهادة، �یف  ،عند اإلخبار

وأنه ال نزاع ألحد أنه �كفي واحد؟ مقتضى هذا أن یرجع الخالف إلى أنها إخبار أو شهادة، 
لكن ال قائل �أن الشهادة �كفیها  ،ات تتفاوتوال قائل بهذا، نعم الشهاد الشهادة �كفي فیها واحد

ولو سّلم الحنفي أنها شهادة لقال �العدد،  ،واحد، فلو سّلم الشافعي أنها إخبار لم �شترط العدد



 
 

 
 
 

١
٣ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٣ 

أما المكتو�ات فظاهر، وأما قصة المرأة وقول أبي  ،والصور المذ�ورة في الباب �لها إخبارات
عتراض، وقال �عض الناس: بل االعتراض علیه جمرة فأظهر فال محل ألن �قال على سبیل اال

ما استدل �ه. وترجمة الحاكم إذ ال حكم فی ،أوجه، فإنه نصب األدلة في غیر ما ترجم علیه
 انتهى. 

ر فإن أصل ما احتج �ه اكتفاء النبي ( صلى هللا علیه -وهو أولى �أن �قال في حقه أنه ما حرَّ
 وحده، و�ذا اعتمد علیه في قراءة الكتب التي ترد وفيه �ه ؤ بن ثابت واكتفابترجمة ز�د  -وسلم

ر فیما یترجم له عمن حض ،كتا�ة ما یرسله إلى من �كاتبه التحق �ه اعتماده علیه فیما یترجم له
 وقد ،وأكثر تلك األمور �شتمل على تلك األحكام ،من أهل ذلك اللسان، فإذا اكتفى �قوله في ذلك

ف ال وقد �قع فیما طر�قه منها اإلخبار ما یترتب علیه الحكم، فكی ،�قُع فیما طر�قه منها اإلخبار
ر  :و�یف �قال ،تتجه الحجة �ه للبخاري  ام ؟ وقد ترجم المحب الطبري في األحكالمسألةإنه ما حرَّ

عن ذ�ر اتخاذ مترجٍم واالكتفاء بواحد، أورد فیه حدیث ز�د بن ثابت وما عّلقه البخاري عن عمر و 
 .)ابن عباس

احتج �ظاهر هذه األحادیث من ذهب إلى جواز االقتصار على مترجم واحد ولم (ل: ثم قا 
 یتعقبه، وأما قصة المرأة مع عمر فظاهر السیاق أنها �انت فیما یتعلق �الحكم؛ ألنه درء الحد

 و�اد �قیم علیها الحد، اكتفى في ذلك ،عي علیهالجهلها بتحر�م الزنى �عد أن ادُّ  ؛عن المرأة 
فإنهما و�ن  ،د یترجم له عن لسانها، وأما قصة أبي جمرة مع ابن عباٍس وقصة هرقل�إخبار واح

لو  فلعله إنما ذ�رهم استظهاًرا وتأكیًدا، وأما دعواه أن الشافعي ،كانا في مقام اإلخبار المحض
شترط خبار لما اشترط العدد فصحیٌح، وأما دعواه أن الشافعي لو سّلم أنها إخبار لما اإسّلم أنها 

العدد فصحیح، ولكن لیس فیه ما �منع من نصب الخالف مع من �شترط العدد، وأقل ما فیه أنه 
ؤخذ إطالٌق في موضع التقیید، فیحتاج إلى التنبیه علیه، ولذلك �شیر البخاري بتقییده �الحاكم فی

ع عند ا �قالنزاع فیم مامنه أن غیر الحاكم �كتفي �الواحد؛ ألنها إخباٌر محض، ولیس النزاع فیه و�ن
 .إن تصرف الحاكم �مجرده حكمٌ  :وال سیما عند من �قول ،فإن غالبه یؤول إلى الحكم ،الحاكم

ألن �ل شيء  ،وقد قال ابن المنذر: القیاس �قتضي اشتراط العدد في األحكام؛ ألن �ل شيء 
ال إلیه �مغاب عن الحاكم ال �قبل فیه إال البینة الكاملة، والواحد لیس ببینة �املة حتى ُ�َضم 

وفي االكتفاء بز�د بن ثابت وحده حجة ظاهرة  ،النصاب، غیر أن الحدیث إذا صّح سقط النظر
 .ال �جوز خالفها) انتهى

الُحّكام في ذلك لیس غیر من  -صلى هللا علیه وسلم-و�مكن أن �جاب �أن لیس غیر النبي  
 ؛من الُحّكام في ذلك مثله -صلى هللا علیه وسلم-لیس غیر النبي  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

بل ال بد من أكثر من واحد، و�نضاف  ،إلمكان إطالعه على ما غاب عنه �الوحي �خالف غیره
أكثر من غیره؛ ألن الذي  -علیه الصالة والسالم-إلى ذلك هیبة التحر�ف والتلبیس على النبي 
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�خالف ما لو ترجم  ،جمتهیهاب أن ُ�حرِّف في تر  -علیه الصالة والسالم-یترجم بین یدي النبي 
 .بین یدي غیره

 طالب:...
 .بال شك ما فیها إشكال

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
لعل �عضكم أن �كون له في مصلحة ظاهرة، له فیه مصلحة ظاهرة، لكن مجرد نقل الكالم لیس 

 مصلحته ظاهرة فیه.
 طالب:...

 ال بد من اثنین؟ مذهبه؟ 
 طالب:...

 خبر واحد حملها واحد.
 طالب:...

و�نبغي أن �كون حاملها من  ،ال، هي خبر، بال شك. المكاتبة والمراسلة من طرق اإلخبار
 فمهما �ان طر�قه اإلخبار ،الثقات، واتفقوا على قبول مثل هذا. بل ال بد له من أكثر من واحد

سي وقد نقل الكرابی ،ال بد فیه من استیفاء النصابفوما �ان طر�قه الشهادة  ،�كتفى فیه �الواحد
وا�ة بن الِتین من ر أن الخلفاء الراشدین والملوك �عدهم لم �كن لهم إال ترجماٌن واحد، وقد نقل ا

إلّي أن �سمع ذلك منه  و�ذا قضى المترجم �شيء فأحب ،عدلٌ  ال یترِجم إال حر :مابن عبد الحك
 .و�رفعان ذلك إلى الحاكم ،شاهدان

ومضمون  ،ا�ه �بیر، فیها تداخل؛ ألنه قد �كون نقُل الخبر شيءفیها تداخل وتشالمسألة �عني  
الخبر شيء آخر، مضمون الخبر شيء آخر، والموضع األخیر من مواضع التخر�ج تخر�ج 
الحدیث من البخاري في �تاب التوحید، في �تاب التوحید في �اب ما �جوز من تفسیر التوراة 

ر�یة فسیر التوراة وغیرها من �تب هللا �العر�یة �العوغیرها من �تب هللا �العر�یة، ما �جوز من ت
، ]٩٣ن: [سورة آل عمرا }اِدِقینَ ُقْل َفْأُتوا ِ�التَّْوَراِة َفاْتُلوَها ِإن ُ�نُتْم َص {وغیرها، لقول هللا تعالى: 

 كیف یتلونها �غیر ترجمة وهم ال �عرفون اللسان العبراني؟ 
ثم دعا  ،أبو سفیان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه: وقال ابن عباس: أخبرني -رحمه هللا-قال 

، من محمد عبد هللا ورسوله هللا الرحمن الرحیم �اسم«فقرأه:  -صلى هللا علیه وسلم-�كتاب النبي 
�عني  »]٦٣[سورة آل عمران: }ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلٰى َ�ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكمْ {إلى هرقل، 
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فال بد لها من  ،فال بد لها من ترجمان ،هذه اآل�ة �العر�یة أرسلت إلى من ال �عرف العر�یة
 ترجمان.

ره �ذا ألبي ذر ولغی ،قال ابن حجر: (قوله: �اب ما �جوز من تفسیر التوراة و�تب هللا و�تب هللا
على الخاص؛ ألن منهما من عطف العام  تعالى، و�لٌّ  من تفسیر التوراة وغیرها من �تب هللا

 الكتب عام على الخاص ،التوراة من �تب هللا) من تفسیر التوراة و�تب هللا، هذا من عطف العام
 ،غیرهاو  ني �العبرانیةیهَ شمِ (قوله: �العر�یة وغیرها أي من اللغات في روا�ة الكُ  .ي هو التوراة ذال

لعكس، وجه، والحاصل أن الذي �العر�یة مثًال �جوز التعبیر عنه �العبرانیة، و�ا وجه ولكلٍّ  ولكلٍّ 
 .وهل یتقید الجواز �من ال �فقه ذلك اللسان أو ال؟ األول قول األكثر)

ن و فدأو �جوز مطلًقا؟ �عني الوا ،الجواز جواز الترجمة لما یتعبَّد بلفظه هذا �قتصر على الحاجة 
و�حتاجون إلى األذ�ار، الذي �عرف العر�یة ال بد  ،فهم �الم هللا من غیر العرب �حتاجون إلى

 تنظرفي هذا الباب،  نراجعهاأن یؤدیها بلفظها، في قاعدة البن رجب لو �ان فیه وقت �مكن 
 عبد هللا.  او�قرأها �ا أ�

�فقه  ال(والحاصل أن �العر�یة مثًال �جوز التعبیر عنه �العبرانیة و�العكس، وهل یتقید الجواز �من 
نُتْم ُلوَها ِإن �ُ اِة َفاتْ {ُقْل َفْأُتوا ِ�التَّْورَ ذلك اللسان أو ال؟ األول قول األكثر، قوله: لقول هللا تعالى: 

الى أن ُتتلى وقد أمر هللا تع ،وجه الداللة أن التوراة �العبرانیة ]٩٣[سورة آل عمران: َصاِدِقیَن} 
قضیة  ،فقضیة ذلك أن اإلذن في التعبیر عنها �العر�یة ،على العرب، وهم ال �عرفون العبرانیة

 :ثم ذ�ر فیه ثالثة أحادیث ،ذلك أن اإلذن في التعبیر عنها �العر�یة
في  ،الحدیث األول: قوله: وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفیان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه 

لرحمن ا�اسم هللا «فقرأه:  -علیه وسلم صلى هللا-بترجمانه ثم دعا �كتاب النبي  :روا�ة الُكشِمیَهني
ْیَنَنا َمٍة َسَواٍء بَ َلٰى َ�لِ {ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا إِ الرحیم، من محمد عبد هللا ورسوله إلى هرقل، 

 .»]٦٣[سورة آل عمران: َوَ�ْیَنُكْم}
م   م موصوًال في بدء الوحي وفي عدة مواضع، وقد تقدَّ هذا طرٌف من الحدیث الطو�ل الذي تقدَّ

صلى هللا علیه -شرحه في أول الكتاب وفي تفسیر سورة آل عمران، ووجه الداللة منه أن النبي 
ففیه إشعاٌر  ،ولسان هرقل رومي ،ولسان هرقل رومي ،�تب إلى هرقل �اللسان العر�ي -وسلم
�تب  -علیه الصالة والسالم-ووجه الداللة منه أن النبي  ،اعتمد في إبالغه ما في الكتاب �أنه

ففیه إشعاٌر �أنه اعتمد في إبالغه ما في الكتاب  ،إلى هرقل �اللسان العر�ي، ولسان هرقل رومي
ذا و� ،لیفهمه، المترجم والمترجم المذ�ور هو الترجمان ؛على من یترجم عنه بلسان المبعوث إلیه

وقع، استدل البخاري في �تاب �تا�ه خلق أفعال العباد �قصة هرقل لمطلو�ه أن القراءة فعل 
�اسم هللا الرحمن «في �تا�ه إلى قیصر:  -صلى هللا علیه وسلم-القارئ، فقال: قد �تب النبي 

ا وال �شك في قراءة الكفار أنها أعمالهم، وأم ،وقرأه ترجمان قیصر على قیصر وأصحا�ه »الرحیم
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من حلف �أصوات الكفار  ،المقروء فهو �الم هللا تعالى لیس �مخلوق، ومن حلف �أصوات الكفار
 .ونداء المشر�ین لم �كن علیه �مین �خالف ما لو حلف �القرآن)

رئ �عني موضوع خلق أفعال العباد، �عني فیما بین المقروء والقراءة، القراءة التي هي صوت القا 
شيء آخر، اآلن إذا ُترِجم القرآن أو األذ�ار من  -جل وعال-هللا والمقروء وهو �الم  ،شيء

 و�ما أن تترجم المعاني، إذا ُترجمت الحروف هل ،األحادیث لغیر العر�ي فإما أن تترجم الحروف
ألنه ال �عرف المعاني، و�ذا ُترجمت المعاني هل  ؛�ستفید األعجمي؟ ال �ستفید، ما �ستفید

مة نستطیع أن نقول: هذا �الم هللا أو �الم رسوله؟ معاني، �عني في الترجمة عندما ُ�قال: الترج
الخالف في الترجمة الحرفیة الخالف في الترجمة الحرفیة هل تجوز أو ال تجوز؟ نقول: هل 

�ة وجئت بنظیره من اللغات سكت �ل حرف من اآل�اإلمكان الترجمة الحرفیة؟ �معنى أنك لو م
؟ ادیثً أو ح ا، هل �مكن أن �أتي من یترجم هذا الكالم المترجم لیرده إلى العر�یة فیعود قرآنً األخرى 

 ما �مكن. 
لمعتبرة : (القاعدة العاشرة: األلفاظ المعتبرة في العبادات والمعامالت، األلفاظ ا-رحمه هللا-�قول 

فال  ،عامالت منها ما �عتبر لفظه ومعناه وهو القرآن، إلعجازه بلفظه ومعناهفي العبادات والم
تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، فال تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما �عتبر معناه دون 

ه لفظه �ألفاظ عقد البیع وغیره من العقود وألفاظ الطالق، ومنها ما �عتبر لفظه مع القدرة علی
و�دخل تحت ذلك صور: منها التكبیر والتسبیح والدعاء) �أنه لم یدخل القرآن  ،هدون العجز عن

 .في الخالف؛ ألنه �عتبر لفظه ومعناه، أما ما �عتبر معناه فقط فاألمر فیه سهل
(وأما ما �عتبر لفظه مع القدرة علیه دون العجز عنه و�دخل تحت ذلك صور: منها التكبیر  

لذي ، مع القدرة علیه) النوع اال تجوز الترجمة عنه مع القدرة علیهوالتسبیح والدعاء في الصالة 
ره هذا معروف لغیر الحنفیة أت نه تعبد بلفظه وال �جوز ترجمته ال بلفظه وال �معناه على ما قرَّ

ن هللا فبدًال من أن �قول: هللا أكبر، مدهامتا ،تجوز الترجمة وُ�صلى بها، والقراءة فیها �ما تیسر
 و�ترجم ،لكن لفظها دوسبس هللا أكبر ،أكبر یترجم مدهامتان وأنا قرأتها ال أعرف �یف ینطقونها

هللا أكبر دوسبس هللا أكبر، هذه قراءة �ما تیسر، على �ل حال مثل هذا توسع غیر مرضي، غیر 
 وهو قول ال نصیب له من النظر.  ،مرضي

ل: (منها التكبیر والتسبیح والدعاء في الصالة ال �جوز الترجمة عنه مع القدرة علیه، ومع قا
ي العجز عنه هل یلحق �القسم األول فیسقط؟) الذي تعبد بلفظه ومعناه، (فیسقط، أو �الثاني فیأت

�ه بلغته على وجهین، ومنها خطبة الجمعة ال تصح مع القدرة �غیر العر�یة، على الصحیح، 
ه ّح مع العجز، ومنها لفظ النكاح ینعقد مع العجز �غیر العر�یة، ومع القدرة على التعلم فیوتص

 .وجهان، ومنها لفظ اللعان، وحكمه حكم لفظ النكاح)
 .�هللا أعلم 
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 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 


