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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
وتم االستغناء عنها �عد  ،أجهزة حاسب وآالت مكتبي �انت في مكتب دعوي : هذا �سأل �قول

فهل  ،ع بها أهل الخیر لهذا المكتبوهذه األجهزة تم شراؤها من میزانیة تبرَّ  ،فترة من الخدمة
أم یتم نقل  ثمنها لصالح المكتب نفسه،�معنى أنه ال �جوز بیعها واالستفادة من  اتعتبر وقفً 

  ؟العین األجهزة واألثاث إلى أي جهة خیر�ة أو دعو�ة أخرى 
فإذا لم تمكن االستفادة منها في  ال �جوز بیعها إال إذا تعطلت منافعها، ،اهذه تعتبر وقفً  أوالً 

وتعطلت  ،فإذا لم یوجد قلت إلى مكان مناسب یتحقق �ه هدف الواقف،المكان الموقوف علیه نُ 
 .صرف على مصالح المكتبباع وتُ منافعها �الكلیة تُ 

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمین،
 .أجمعین

حدثني �اإلفراد. قوله: غر�ر تقدم في  (قوله: حدثنا، ولألصیلي :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول الشارح 
استرواح  ،ذ�رنا في الدرس الماضي. محمد بن غر�ر، المقدمة أنه �الغین المعجمة مصغًرا)

وذ�ر  أنني ال أذ�ر له إال هذا الموضع من الصحیح، �عني من قلة وروده في الصحیح،
 هو ابن منجو�ه �ا أ�ا عبد هللا؟ ،الكال�اذي

 .الكال�اذي :طالب
 .أن له ثالثة مواضع في الصحیح ،ي في صحیح البخاري الذ الكال�اذي

  ؟غیر هذا طالب:
  ؟والثاني الز�اة هذا الذي في العلم، مع هذا، ال،

 .التفسیر طالب:
ي ما وهذه میزة هذه الكتب الت ،في العلم والز�اة و�ني إسرائیل. في بني إسرائیل نعم ؟أممتأكد 

ال سیما الكال�اذي یهتم �مواضع التخر�ج من صحیح البخاري للرواة  تعرف بین الناس وال تتداول،
 .ن ینبه على أنه خرج له في �تاب �ذاو الرواة المقل المقلین،

وهو ابن  ،بن شهاب شیخ صالحا �براهیم بن سعد زهر�ون، و�ذاو �محمد وشیخه وأبوه (
ألنه �عتمد الروا�ة المشهورة  ؛(حدثه): والشارح �قول حدث أن عبید هللا، )كیسان. قوله: حدثه

شیبة ي علیها اسم الشیخ فیه النسخة الت والروا�ة المطبوعة مع الشرح ملفقة، روا�ة أبي ذر،
  ؟معكم الحمد،
 .ال طالب:

  حدثه؟ أمأعطني ....... حدث  ،طیب. ي علیها اسم الشیخالت
 .......  طالب:

 .�المتن �الشرح، لیسال 
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 .......  طالب:
 ز�ن.

 .......  طالب:
  حدثه؟ ؟�المتن
 ....... طالب:

 نعم.
وهذا خطأ في  النسخة المطبوعة �المطبعة السلفیة التي أقحمت في الشرح من غیر رضا المؤلف،

والشیخ ابن �از ال  ومع األسف أن علیها اسم الشیخ ابن �از، التصرف المفترض أال �حصل،
ولیتهم إذ تصرفوا وأدخلوا أدخلوا  ،طیبالذي أدخله محب الدین الخ ،دخل له في إدخال المتن

فأخطأوا مرتین ما هي  جاءوا �متن ملفق ال �عتمد على روا�ة واحدة وأدخلوه، ،یناسب الشرح امتنً 
 .مرة واحدة

 .)ألن صالًحا ؛وهو محمول على السماع ،للكشمیهني حدث �غیر هاء ،حدثه: (قوله
 .طالب: ابن حجر �ا شیخ مشى على روا�ة واحدة

 .وأشار إلى ما عداها عند الحاجة روا�ة أبي ذر،على 
  ؟طالب: هذا ما �عتبر یناسب للتلفیق

 .ما هو �الملفق ابن حجر ،ال
 .أنا أعرف �ا شیخ طالب:

 .الملفق المتن المقحم
 .طالب: الصنیع الذي صنع اآلن مع ابن حجر مناسب

 .ال ما هو �مناسب غلط،
 .الروا�اتطالب: ألنه یورد الروا�ات و�ترك �عض 

وأشار إلى  ،اعتمد روا�ة هي أصح الروا�ات عنده ابن حجر ما هو �ملزم بذ�ر جمیع الروا�ات،
هذا األصل �ما �عتني �قراءة  و�ل طالب علم �عني علیه أن �عتني بروا�ة واحدة، ما عداها،

عند أهل ما هو مقبول فأما التلفیق  ثم �عد ذلك عند الحاجة یرجع إلى الروا�ة األخرى، واحدة،
وخلل في الروا�ة أنك تروي الكتاب على روا�ة ثم تخرج منها إلى روا�ة أخرى هي أرجح  العلم،

إن  وتشیر إلى ما عداها، ،نسق واحد على روا�ة واحدة ال، ،عندك في هذا الموضع أو �ذا
ترتب �شیر إلى روا�ات ما  الكنه أحیانً  أشرت إلى الجمیع �ما �فعل القسطالني أفضل بال شك،

 ابن حجر �شیر إلى ما عداها عند الحاجة. علیها فائدة،
صالح  غیر مدلس) األن صالحً  ؛وهو محمول على السماع ،(للكشمیهني حدث �غیر هاء: قال

  بن �یسان ما عرف �التدلیس.
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ألن الحر  ؛وهو هنا واجبة تمارى هو والحر، )»والحر«أي تجادل. قوله:  »تمارى «: (قوله
 .ألن المستتر في حكم المتصل ؛معطوف على ضمیر رفع متصل

 عطفت فافصل �الضمیر المنفصل         و�ن على ضمیر رفع متصل 
 ال بد من الفصل �الضمیر المنفصل تمارى والحر،: ال �جوز أن �قول �عني �ما هنا،

 اعتقدوضعفه  افي النظم فاشیً         و�ال فصل یرد أو فاصل ما قال: 
بن السكن وغیره، وله اذ�ره  ،هو �ضم الحاء وتشدید الراء المهملتین، وهو صحابي مشهور(

ذ�ر عند المصنف أ�ًضا في قصة له مع عمر قال فیها: و�ان الحر من النفر الذین یدنیهم 
رضي هللا عن -وفشله عند عمر  ،واستشفع �ه عمه عیینة بن حصن )�عني لفضلهم ،عمر

لكن معروف طر�قة األعراب  كالم غیر مناسب،�شفع له ودخل جاءه یوم دخل  ،-الجمیع
 الجفاء.

هو خضر، لم یذ�ر ما قال الحر بن قیس وال وقفت على ذلك في  :قوله: قال ابن عباس(
الحر قال وابن  �عني في المماراة والمجادلة وهي بین طرفین: )شيء من طرق هذا الحدیث

. وخضر (وال وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحدیث الحرما نقل ما قاله  ،عباس قال
ثبتت بهما الروا�ة، و�إثبات األلف ( ْضرخِ  )�فتح أوله و�سر ثانیه أو �كسر أوله و�سكان ثانیه

و�نما هي للمح  لم،ألنه عَ  ؛واأللف والالم معروف أنها لیست للتعر�ف )والالم فیه و�حذفهما
  العباس.: �ما �قال للمح الصفة وهي الخضرة، ،األصل

وفیه دعاوى طو�لة عر�ضة من �عض من ینتسب إلى  ،وخضر هذا فیه �الم �ثیر ألهل العلم
�جتمع معهم  ،اوأنه موجود اآلن بین الناس على مر العصور یلتقي �ه األولیاء عیانً  ،التصوف

علیه الصالة -وأنه حضر العزاء عزاء النبي  و�خرجون إلیه في المكان الذي یر�د، ،في بیوتهم
 بل القول �حیاته قول الجمهور، و�ن قال �ه �ثیر من أهل العلم، ،و�ل هذا ال أصل له ،-والسالم

لكنه ال دلیل له إال هذه المنامات والرؤى واللقاءات أنه �حضر یوم عرفة من �ل سنة هذا ال 
لیه الصالة ع-وأنه ال یبقى �عد مائة سنة من حدیثه  ،والدلیل یدل على خالف ذلك أصل له،

 ؟»ما من نفس منفوسة �أتي علیها مائة سنة إال...« أحد حي: -والسالم
 .ما أحد طالب:

�أتي علیها مائة عام وهي حیة «�عني موجودة اآلن  »ما من نفس منفوسة �أتي علیها مائة عام«
 . �اقیة ؟»أو �اقیة

الطفیل عامر بن واثلة أبو أبو الطفیل نعم أبو  ،واثلة نبومع ذلك آخر من مات من الصحا�ة ا
-علیه الصالة والسالم-الطفیل عامر بن واثلة مات سنة عشر ومائة على رأس مائة من �المه 

 .وهؤالء یدعون وجوده إلى قیام الساعة ،
 .......  طالب:



 
 

 

 
 
 

٥  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٥ 

 ترده. لكن األدلة ترد هذا، ،االستثناء یردو  
 .......  طالب:

فهو في  هذا إن صح أنه هو الوارد في حدیث الجساسة، ،لیس على وجه األرض ما هو �البر،
عند جمع من أهل  ومع ذلك المرجح غیره،، »ما لیس على ظهر األرض« البحر ولیس في البر،

على �ل حال �الم  ولیس هو ابن صیاد. ،نه لیس هو الوارد في حدیث الجساسةإ :العلم �قولون 
 .و�همنا من ذلك الخضر طو�ل ألهل العلم،

، وهذا التماري الذي وقع بین ابن عباس والحر غیر (و�إثبات األلف والالم فیهما و�حذفهما
التماري الذي وقع بین سعید بن جبیر ونوف البكالي، فإن هذا في صاحب موسى هل هو 
الخضر أو غیره؟ وذاك في موسى هل هو موسى بن عمران الذي أنزلت علیه التوراة أو موسى 

وسیاق سعید بن جبیر للحدیث عن ابن  وسكون التحتانیة �عدها معجمة؟ بن میشا �كسر المیم
من سیاق عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة لهذا �شيء �ثیر، وسیأتي ذ�ر ذلك  عباس أتمُّ 

 مفصًال في �تاب التفسیر إن شاء هللا تعالى.
و�قال إن اسم الخضر: بلیا �موحدة والم ساكنة ثم تحتانیة، وسیأتي في أحادیث األنبیاء النقل  

وسیأتي ( ،إنه ال �جلس على أرض إال قام عنها وهي خضراء :قالوا )عن سبب تلقیبه �الخضر
أو ولي فقط؟ وهل هو  ،ك �فتح الالمأو َملَ  ،وهل هو رسول أو نبي فقط ،نقل الخالف في نسبه

 {َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري}: �ستدل من �قول بذلك �قوله الخالف في نبوته معروف، )أو مات؟ �اقٍ 
 .والجمهور على أنه ولي مما یدل على نبوته، ]٨٢[الكهف: 

 .......  طالب:
 .األكثر على أنه ولي ولیس بنبي

 .......  طالب:
 قد تكون الحكمة وقد تكون ....... 

 .......  طالب:
  ؟�ل ولي یبقى ولي و�بقى، یلزم،ما 

 .......  طالب:
 على �ل حال هذا ما له دخل في افتراءاتهم.

 {َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري}: إنه نبي �ختلف عن الرسول، حكم األدلة اآلن :طالب: �ا شیخ لو قیل
وانطبقت ]، ٦٥[الكهف:  َلُدنَّا ِعْلًما}{آَتْیَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن ]، ٨٢[الكهف: 

 .إنه رسول :�خالف ما لم لو قیل وأوصاف النبوة، أوصافه
 .أراه 
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وتختلف عن  ،وقد ینزل علیه �تاب ،طالب: الرسول هو الذي یؤمر �التبلیغ و�ؤتى �شرع جدید
 قضیة الرسول.

  ؟نه رسولأنحن رجحنا  هذا الكالم �الم ساق الخالف،
 .إنه نبي :لو قیلأقول  ال، طالب:

ك �فتح أو َملَ  ،وهل هو رسول أو نبي فقط ،وسیأتي نقل الخالف في نسبه(: �قول لك ال،
وأجابوا  ي نعرفه أن قول األكثر على أنه ولي،الذ )أو مات؟ أو ولي فقط؟ وهل هو �اقٍ  ،الالم

هذه األدلة المتضافرة تدل  والقول بنبوته قوي،]، ٨٢[الكهف:  {َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري}: عن قوله
 .على قوة القول

بن التین أن فیه حذًفا والتقدیر: فقام إلیه فسأله؛ ألن اأي ناداه، وذ�ر  »فدعاه«قوله: (
 المعروف عن ابن عباس التأدب مع من �أخذ عنه، وأخباره في ذلك شهیرة. 

 لم أقف على تسمیته.  »إذ جاء رجل«قوله: 
المُ -ألن موسى  ؛�عني هو أعلم منك )أي هو أعلم »بلى عبدنا«قوله:  لما سئل عن  -علیِه السَّ

، »عبدنا خضر بلى،« لكن مع ذلك قیل له: ،هو �عني نفسه أعلم :أعلم من في األرض فقال
 .»فأوحى هللا إلى موسى بلى عبدنا خضر ال، قال موسى: ؟أعلم منك اهل تعلم أحدً «
ال تطلق النفي بل قل خضر، و�نما  :بل �إسكان الالم، والتقدیر فأوحى هللا إلیه :وللكشمیهني(

لكونه أورده على طر�ق الحكا�ة عن  ؛و�ن �ان السیاق �قتضي أن �قول عبد هللا ،عبدنا :قال
تدل على  -َجلَّ وَعال-إضافة األعیان إلى هللا  )واإلضافة فیه للتعظیم ،-سبحانه وتعالى-هللا 

 .إنما تدل على التعظیم ،ال تدل على التبعیض التعظیم،
 .......  طالب:

 .ما فیه إشكالفحد علمه ى لعید على حسب علم المطلق لو قُ 
 . (واإلضافة للتعظیم

، في هذا السیاق اختصار �أتي بیانه عند شرحه إن شاء »یتبع أثر الحوت في البحر«قوله: 
 هللا تعالى. 

وهذه ماشیة على األصل  )أي نطلب(للرسم رسم المصحف  االیاء خالفً  )»يما �نا نبغ«قوله: 
الحوت ُجعل آ�ًة أي عالمًة على الموضع الذي فیه الخضر. وفي  ألن فقدَ  (أي نطلب؛اإلعرابي 

الحدیث جواز التجادل في العلم إذا �ان �غیر تعنت، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل 
�عني ال  )بل في طلب االستكثار منه ،ر في طلب العلم�خبر الواحد الصدوق، ور�وب البح

ولزوم التواضع في �ل ( ،]٦٢[الكهف:  {آِتَنا َغَداَءَنا} )ومشروعیة حمل الزاد في السفر( ،أصله
تعلیًما  ،وطلب التعلم منه -علیهما السالم-حال، ولهذا حرص موسى على االلتقاء �الخضر 

 .)لقومه أن یتأدبوا �أد�ه، وتنبیًها لمن ز�ى نفسه أن �سلك مسلك التواضع
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أو شف  ،�خشى أن �كون في اإلجارة، ٢٢٦٧�ا أ�ا عبد هللا رقم  راجع �أنه �میل إلى نبوته، 
 الموضوع .......  ماهذه مظنة بني إسرائیل  ٤٠١و ٣٤٠٠
 .......  طالب:

 .هذه مظنة ٤٠١و ٣٤٠٠ هاتال  �صلح،�اإلجارة ما  ال ال ما �صلح،
 .ترك القول بنبوته ابن حجر طالب:

 .ورجح نفسه نعم
إنما : �قول وهو ونستوفي شرحه هناك. ،وسیأتي في تفسیر سورة الكهف: في هذا الموضع قال

 ؛الخضر :وقیل له ألنه جلس على فروة بیضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. ؛سمي خضر
، وفي وفي اسم أبیه ،والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك ألنه �ان إذا صلى اخضر ما حوله،

هو ابن آدم  عن ابن عباس: :وقیل و�لیا... :منبهقال وهب بن  وفي تعمیره، ،وفي نبوتهنسبه، 
 وذ�ر أبو حاتم السجستاني في المعمر�ن أنه ابن قابیل ابن آدم، وهو ضعیف منقطع، لصلبه،
 .�ل هذا ما یهم.. اختلف في اسم أبیه. اسمه أرمیا بن طوالن، :وقیل ن أبي عبیدة،رواه ع

ولو : قال ،قاله ابن عطیة �ثیرة تدل على �قائه ال تقوم �شيء منها حجة، اوأخرج النقاش أخبارً 
: قال الثعلبي في تفسیره ولم یثبت شيء من ذلك. لكان له في ابتداء اإلسالم ظهور، اكان �اقیً 

إنه ال �موت إال في آخر  :وقد قیل: قال ،محجوب عن األ�صار ،معمر على جمیع األقوالهو 
  الزمان حین یرفع القرآن.

وألن  ،ألن النبي ال یتعلم ممن هو دونه واآل�ة تشهد بذلك؛ ،هو نبي عند الجمهور: وقال القرطبي
مشهور عند جمهور هو حي : وقال ابن الصالح الحكم �الباطل ال �طلع علیه إال األنبیاء.

وتبعه النووي وزاد أن ذلك متفق علیه بین الصوفیة  ،و�نما شذ �إنكاره �عض المحدثین العامة،
والذي جزم �أنه  انتهى، وحكا�اتهم في رؤ�ته واالجتماع �ه أكثر من أن تحصى، وأهل الصالح،

وأبو �على الفراء وأبو و�براهیم الحر�ي وأبو جعفر بن المنادي  -رحمه هللا-غیر موجود البخاري 
وعمدتهم الحدیث المشهور عن ابن عمر وجابر  طاهر العبادي وأبو �كر ابن العر�ي وطائفة،

ال یبقى على وجه األرض �عد «: قال في آخر حیاته -صلى هللا علیه وسلم-وغیرهما أن النبي 
وأجاب من أثبت  أراد بذلك انخرام قرنه،: قال ابن عمر، »مائة سنة ممن هو علیها الیوم أحد

ص منه إبلیس �ما خُ  ،أو هو مخصوص من الحدیث حیاته �أنه �ان حینئٍذ على وجه البحر،
]، ٣٤[األنبیاء:  {َوَما َجَعْلَنا ِلَبَشٍر ِمْن َقْبِلَك اْلُخْلَد} ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى: ،�االتفاق

عث محمد وهو حي لیؤمنن �ه المیثاق لئن �ُ إال أخذ علیه  اما �عث هللا نبی� « وحدیث ابن عباس:
 . »ولینصرنه

علیِه -لیس بتا�ع لموسى  ، هووالشيء المجزوم �ه أنه إذا وسعه الخروج عن شر�عة موسى
المُ  فإنه ال �سعه �حال  وما أخرجه عن والیته أو نبوته، وسعه الخروج عن شر�عة موسى، ،-السَّ
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كر في السیر وال ذ�ر من ومع ذلك ما ذُ  ،-والسالمعلیه الصالة -أن �خرج عن شر�عة محمد 
 .-علیه الصالة والسالم-كر له أي ذ�ر أنه جاء وأسلم على یده الصحا�ة وال ذُ 

 .نعم
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  الحمد هلل رب العالمین، طالب:

 .آله وصحبه أجمعین
اللَُّهمَّ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب َقْوِل النَِّبيِّ " :-ُهللا تعالىَرِحَمُه -قال اإلمام البخاري 

 . »َعلِّْمُه الِكَتابَ 
َثَنا َخاِلٌد، َعْن  َثَنا َعْبُد الَواِرِث، َقاَل: َحدَّ َثَنا َأُبو َمْعَمٍر، َقاَل: َحدَّ  -ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ َحدَّ

َوَقاَل: اللَُّهمَّ َعلِّْمُه  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َضمَِّني َرُسوُل للااَِّ «َل: َقا -رضي هللا عنهما
 .»الِكَتابَ 

اللهم علمه « -صلى هللا علیه وسلم-�اب قول النبي ( :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول الشارح 
اللهم فقهه في «: الدیندعا البن عباس �الفقه في  -علیه الصالة والسالم-النبي ، )»الكتاب

 .واللفظ الذي معنا �ما ترون في الصحیح، »الدین وعلمه التأو�ل
، استعمل لفظ الحدیث ترجمًة تمسًكا »اللهم علمه الكتاب« -صلى هللا علیه وسلم-قول النبي (

�أن ذلك ال �ختص جوازه �ابن عباس، والضمیر على هذا لغیر مذ�ور، و�حتمل أن �كون البن 
اللهم « :-صلى هللا علیه وسلم-�اب قول النبي  لتقدم ذ�ره في الحدیث الذي قبله) عباس نفسه

  ؟الضمیر �عود على أ�ش »علمه
 .......  طالب:

  ؟ینأمن 
 .......  طالب:

اللهم علمه « -صلى هللا علیه وسلم-�اب قول النبي  ،الكالم على الترجمة خلوا المتن، ال،
الحدیث الذي قبله والحدیث عائد على  :ما نحتاج إلى أن نقول وارد أنه غیره .......، »الكتاب

ألنه قد تكون الترجمة فیها إجمال وهذا �ثیر عند  ؛ي معنا في الترجمة المترجم علیه واضحالذ
 .هذا اإلجمال یبینه ما �عده من حدیث ،البخاري یبین في الحدیث نفسه

 .......  طالب:
 .هذه مناسبة نقول ،ال

 .......  طالب:
هذه مناسبة بین البابین  إن هذا مرجع الضمیر إلى ذلك الحدیث، :ما نقول هذه مناسبة، :نقول

ا ذه وضعطیب أنت افترض أن البخاري ما ، »اللهم علمه الكتاب«لكن عود الضمیر  صحیح،
 .ا البابذالحدیث به
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 .......  طالب:
 إجمال یبین �ما �عده. إجمال �صیر، مسألة �عود،لیس 

�علم  �أن �معنى أنه �جوز أن یدعى ألي شخص )�أن ذلك ال �ختص جوازه �ابن عباس اتمسكً (
لتقدم ذ�ره في  ؛و�حتمل أن �كون البن عباس نفسه ،والضمیر على هذا لغیر مذ�ور( ،الكتاب

إشارًة إلى أن الذي وقع البن عباس من غلبته للحر بن قیس إنما �ان الحدیث الذي قبله 
 له.  -صلى هللا علیه وسلم-بدعاء النبي 

قوله: حدثنا أبو معمر هو عبد هللا بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف �المقعد البصري. قوله: 
 الحذاء.  حدثنا خالد هو ابن مهران

زاد المصنف في فضل ابن عباس عن  »-وسلمصلى هللا علیه -ضمني رسول هللا «قوله: 
و�ان ابن عباس إذ ذاك غالًما ممیًزا، فیستفاد منه جواز  »إلى صدره«مسدد عن عبد الوارث: 

 -علیه الصالة والسالم-عند موته  ألنه صغیر، ؛احتضان الصبي القر�ب على سبیل الشفقة)
ن بیَّ  »علمه الكتاب«(قوله: . لكوالحدیث قبل ذ ثالث عشرة عمر ابن عباس، قد ناهز االحتالم،

المصنف في �تاب الطهارة من طر�ق عبید هللا بن أبي یز�د عن ابن عباس سبب هذا الدعاء، 
زاد مسلم: فلما خرج و الخالء فوضعت له َوضوًءا،  -صلى هللا علیه وسلم-ولفظه: دخل النبي 

بن حبان من طر�ق اابن عباس، وألحمد و  :هذا فأخبر، ولمسلم: قالوا » ؟من وضع « :قال
 .وأن ذلك �ان في بیتها لیًال) ،سعید بن جبیر عنه: أن میمونة هي التي أخبرته بذلك

 ،وسبر صالته �اللیل -علیه الصالة والسالم-�عني في اللیلة التي �ات ابن عباس عند النبي  
ذلك �ان في ، ولعل وأن ذلك �ان في بیتها لیالً ( إن شاء هللا تعالى، ،وسیأتي في الصحیح نفسه

�ما سیأتي  -صلى هللا علیه وسلم-لیرى صالة النبي  ؛اللیلة التي �ات ابن عباس فیها عندها
إن شاء هللا تعالى، وقد أخرج أحمد من طر�ق عمرو بن دینار عن �ر�ب عن ابن  ،في موضعه

ما « :في صالة اللیل وفیه: فقال لي -صلى هللا علیه وسلم-عباس في قیامه خلف النبي 
فقلت: أو�نبغي ألحد أن �صلي حذاءك وأنت رسول هللا؟ فدعا  »؟ك أجعلك حذائي فتخلفني�ال

هذا إذا  ،ألن العرف الشرعي علیه) ؛لي أن یز�دني هللا فهًما وعلًما، والمراد �الكتاب القرآن
 .و�ذا أطلق في األوساط النحو�ة فكتاب سیبو�ه أطلق �النسبة لألمة �لها،

(والمراد . اسمه الكتاب للمیداني الكتاب عند الحنفیة معروف، �شتهر عندهم.و�ل قوم لهم �تاب  
�التعلیم ما هو أعم من حفظه والتفهم فیه، ووقع في روا�ة مسدد الحكمة بدل الكتاب، وذ�ر 

ألن  ؛وفیه نظر ،اإلسماعیلي أن ذلك هو الثابت في الطرق �لها عن خالد الحذاء، �ذا قال
حمل على أن المراد المصنف أخرجه أ�ًضا من حدیث وهیب عن خالد بلفظ الكتاب أ�ًضا، فیُ 

�الحكمة أ�ًضا القرآن، فیكون �عضهم رواه �المعنى، وللنسائي والترمذي من طر�ق عطاء عن 
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أن أوتى الحكمة مرتین، فیحتمل  -صلى هللا علیه وسلم-دعا لي رسول هللا  :ابن عباس قال
و�الحكمة السنة، و�ؤ�ده أن في روا�ة عبید هللا بن  ،فیكون المراد �الكتاب القرآن ،اقعةتعدد الو 

في «، لكن لم �قع عند مسلم »اللهم فقهه في الدین«أبي یز�د التي قدمناها عند الشیخین: 
اللهم «وذ�ر الحمیدي في الجمع أن أ�ا مسعود ذ�ره في أطراف الصحیحین بلفظ:  ،»الدین

(قال الحمیدي: وهذه الز�ادة لیست في . أبو مسعود الدمشقي )»وعلمه التأو�ل ،نفقهه في الدی
ومعلوم أنهم هؤالء تجد عندهم الز�ادات التي لیست في  ،الصحیحین، قلت: وهو �ما قال)

حتى تجد  الحمیدي والبیهقي وابن األثیر وأبو مسعود وغیرهم تجد عندهم ز�ادات، ،األصول
 : ولذا �قول الحافظ العراقي ألنهم �ستفیدونها من المستخرجات، ؛المزي �عض الز�ادات في أطراف 

 ولیت إذ زاد الحمیدي میز      واألصل �عني البیهقي ومن عزا 
إذ خالفت  ،والمستخرجات فیها ز�ادات في األلفاظ وفي المعاني ،ألنهم �أخذون من المستخرجات 

 . ومعنى ر�ما الفظً 
نعم هي في روا�ة سعید بن جبیر التي قدمناها عند أحمد وابن حبان  وهو �ما قال،: قلت(

بن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسًال، وأخرج البغوي في معجم اورواها  ،والطبراني
�ان عمر یدعو ابن عباس و�قر�ه و�قول:  ،بن عمراالصحا�ة من طر�ق ز�د بن أسلم عن 

اللهم فقهه في «ك یوًما فمسح رأسك وقال: دعا -صلى هللا علیه وسلم-إني رأیت رسول هللا 
بن ماجه من طر�ق عبد الوهاب الثقفي عن خالد ا، ووقع في �عض نسخ »الدین وعلمه التأو�ل

، وهذه الز�ادة مستغر�ة من »اللهم علمه الحكمة وتأو�ل الكتاب«الحذاء في حدیث الباب بلفظ: 
إن الحكمة غیر الكتاب تكون  :إذا قلنا�عني  »اللهم علمه الحكمة وتأو�ل الكتاب« هذا الوجه)

  ؟فكیف تقدم السنة على الكتاب ،السنة
فقد رواه الترمذي واإلسماعیلي وغیرهما من طر�ق عبد  ،وهذه الز�ادة مستغر�ة من هذا الوجه(

عن ابن عباس قال:  بن سعد من وجه آخر عن طاوساالوهاب بدونها، وقد وجدتها عند 
اللهم علمه الحكمة «فمسح على ناصیتي وقال:  -صلى هللا علیه وسلم-دعاني رسول هللا 

، وقد رواه أحمد عن هشیم عن خالد في حدیث الباب بلفظ: مسح على رأسي، »وتأو�ل الكتاب
لما علم من حال ابن  ؛فیها -صلى هللا علیه وسلم-وهذه الدعوة مما تحقق إجا�ة النبي 

وهذه الدعوة مما تحقق (، )-رضي هللا تعالى عنه-باس في معرفة التفسیر والفقه في الدین ع
  ؟�عني هل هناك دعوات ما تحققت )فیها -صلى هللا علیه وسلم-إجا�ة النبي 

 .......  طالب:
وهي أن دعوة  ،أر�د أن أصل إلى نتیجة جب في �عضها.هو سأل وأجیب في �عضها ولم �ُ  نعم

  ما أجیبت؟ أمهل أجیبت  ،اأن ال �جعل هللا قبره عیدً  -علیه الصالة والسالم-النبي 
 .......  طالب:
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 .-علیه الصالة والسالم-�عني ما فیه أحد �سوي شیًئا عند قبر النبي 
 .......  طالب:

 نعم �منع ....... 
 .ا�حیث ما تكون شعارً  طالب:

 ،الكعبة وراءه ي �سمونها غرفة المولد،من �سجد في غرفة المولد التجد وُ  ما وجد من �سجد له؟
 ،ابن القیم معروف �المه. وهم �سجدون �غرفة المولد

 فأحاطه بثالثة الجدران                     قد أجاب رب العالمین دعاءه 
 ؟-علیه الصالة والسالم- �عني ما یوجد في الد�ة من �ستقبل القبر 

 .......  طالب:
  �األضرحة..ما أحد �قول  ، ال

 .......  طالب:
  ؟معناها ماالعبادة 
 .لغیر هللا صرف شيء من العبادة طالب:

  لغیر هللا؟ -علیه الصالة والسالم-ما صرف شيء للنبي 
 .......  طالب:

  ؟غیره، »�عبد االلهم ال تجعل قبري وثنً « �عبد، اوثنً 
  .......  طالب:

وأن  ،لیس بوثن �عبد �ما تعبد األوثان �حیث تكون هذه الصفة الغالبة فیه نهإ :أنت تر�د �ما قیل
 ما أحد ینكره. ،وقعفقد أما �ونه وقع شيء من الشرع  ،العبادة عنده لغیر هللا �لها هذا شيء

 .......  طالب:
ابن وعرفنا �الم  ؟هو المسألة �لها تدور هل أجیبت الدعوة أو ما أجیبت ال،. دعاء یراد �ه النهي

 .القیم أن هللا أجاب دعاءه
 فأحاطه بثالثة الجدران         قد أجاب رب العالمین دعاءه 
  �عني ثالثة الجدران تمنع من االستقبال إلیه والتوجه إلیه والسجود له؟ 

 .......  طالب:
 .اتام�  استقبل الد�ة استقباًال 

 .......  طالب:
 معناه أن هناك دعوات ما أجیبت، )تحقق إجا�ة النبيوهذه الدعوة مما (ال هو الذي أثار هذا 
 فیه دعوات ما أجیبت.
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 ،السنة :وقیل ،العمل �ه :وقیل ،القرآن �ما تقدم :(واختلف الشراح في المراد �الحكمة هنا فقیل
ما �شهد  :العقل وقیل :وقیل ،الفهم عن هللا :وقیل ،الخشیة :وقیل ،اإلصا�ة في القول :وقیل

سرعة الجواب مع اإلصا�ة،  :وقیل ،نور �فرق �ه بین اإللهام والوسواس :قیلو  ،العقل �صحته
{َوَلَقْد آَتْیَنا ُلْقَماَن و�عض هذه األقوال ذ�رها �عض أهل التفسیر في تفسیر قوله تعالى: 

قرب أن المراد بها في حدیث ابن عباس الفهم في القرآن، وسیأتي ]، واأل١٢[لقمان:  اْلِحْكَمَة}
 .في المناقب إن شاء هللا تعالى) مز�د لذلك

 .نعم
ِغیِر؟ " طالب:  َ�اٌب: َمَتى َ�ِصحُّ َسَماُع الصَّ

َثِني َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَبْیِد للااَِّ ْبِن َعْبدِ  َثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َأِبي ُأَوْ�ٍس، َقاَل: َحدَّ للااَِّ  َحدَّ
َأْقَبْلُت َراِكًبا َعَلى ِحَماٍر َأَتاٍن، «، َقاَل: -رضي هللا عنهما-ِن َعبَّاٍس ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َعْبِد للااَِّ بْ 

 ِ ُ�َصلِّي ِ�ِمًنى ِإَلى َغْیِر  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَأَنا َیْوَمِئٍذ َقْد َناَهْزُت اِالْحِتالَم، َوَرُسوُل للااَّ
، َفَلْم ُیْنَكْر َذِلَك ِجَداٍر، َفَمَرْرُت َبْیَن َیَدْي َ�ْعِض الصَّ  فِّ ، َوَأْرَسْلُت اَألَتاَن َتْرَتُع، َفَدَخْلُت ِفي الصَّ فِّ

 .»َعَليَّ 
َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َحْرٍب، قال  َثَنا َأُبو ُمْسِهٍر، َقاَل: َحدَّ َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َحدَّ َثِني : َحدَّ َحدَّ

، َعِن الزُّْهِريِّ  ِ�یِع، َقاَل: الزَُّ�ْیِديُّ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعَقْلُت ِمَن النَِّبيِّ «، َعْن َمْحُموِد ْبِن الرَّ
َها ِفي َوْجِهي َوَأَنا اْبُن َخْمِس ِسِنیَن ِمْن َدْلوٍ  ًة َمجَّ  ."»َمجَّ

ال  جمهور أهل الحدیث على أنه، "�اب متى �صح سماع الصغیر؟" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال 
�لهم عمدتهم  لحدیث محمود بن الر�یع، ؛ثبت سماعه إال إذا تم خمس سنین�صح سماعه وال یُ 
ألنه  ؛األر�ع سنین :ومنهم من قال. وأنه عقل المجة وهو ابن خمس سنین ،محمود بن الر�یع

فإذا میز  والمرجح رد ذلك إلى التمییز،. جاء في �عض روا�ات محمود بن الر�یع أر�ع سنین
و�ذا لم �میز فإنه ال �صح سماعه  ،و�ثبت اسمه في الطباق ولو لم یبلغ الخمس ،سماعه�صح 

فمرد ذلك  إذا صار ال �میز، ،بل لو وصل الخمسین �ما قال ابن الصالح ولو زاد على الخمس،
 .إلى التمییز

الصبي الصغیر، ومقصود الباب  :زاد الكشمیهني؟ (قوله: �اب متى �صح سماع الصغیر
في التحمل ألن ابن عباس  االبلوغ لیس شرطً  ل على أن البلوغ لیس شرًطا في التحمل)االستدال 

�عني ما  »وأنا یومئذ قد ناهزت االحتالم«ما بلغ حینما أتى على األتان في هذا الحدیث ألنه 
واألداء تبلیغ الخبر أو  التحمل تلقي الحدیث عن الشیوخ، )في التحمل الیس شرطً ( ،احتلم

فالتحمل ال �شترط له إال الفهم  تحمل وأداء،: فالتحدیث له طرفان ،لآلخذین من الطالبالحدیث 
و�صح سماع  ،فیصح سماع الصغیر ،وأما األداء فتشترط له الشروط و�طلب له الكمال والحفظ،
ألن المعول على  ؛أما �النسبة لألداء فال بد من توافر الشروط ،و�صح سماع الكافر ،الفاسق



 
 

 

 
 
 

١
٣ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٣ 

نظر في حاله إن �ان لكن إذا أراد أن یؤد�ه یُ  ،�سمع الكافر و�حفظ الحدیث و�ضبطه قد ،األداء
 .ما �قبل خبرهف اكافرً 

 .......  طالب:
 إذا أسلم.

 .......  طالب:
�قرأ في المغرب �سورة  -علیه الصالة والسالم-حدیث جبیر بن مطعم لما سمع النبي  تقبل،

فالصبي الصغیر تقبل  ألنه أداها �عدما أسلم. ؛الصحیحومخرجة في  �افر، وهوالطور لما جاء 
الكافر  ،ما علینا منه ؟لف وال �مكن یتحمل مسئولیة و�مكن �كذب و�مكن یز�دطیب ما �ُ . روایته

االختبار عند األداء إذا حدث نشوف وضعه هل هو  لیس بثقة أما أثناء التحمل ما علینا منه.
فنقبل روا�ة المقبول ونرد  هل هو صالح؟ تقي؟ هل هو هل هو �افر؟ هل هو فاسق؟ مكلف؟

 .روا�ة غیره
(وقال الكرماني: إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه، قلت: وهذا تفسیر لثمرة الصحة ال 
لنفس الصحة، وأشار المصنف بهذا إلى اختالف وقع بین أحمد بن حنبل و�حیى بن معین 

وغیره أن �حیى قال: أقل سن التحمل خمس  رواه الخطیب في الكفا�ة عن عبد هللا بن أحمد
بن عمر ُرد یوم أحد إذ لم یبلغها، فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما اعشرة سنًة لكون 
بن عمر في القتال، ثم أورد الخطیب أشیاء مما حفظها جمع من الصحا�ة ا�سمع، و�نما قصة 

بال شك إذا صار  هو المعتمد) ومن �عدهم في الصغر وحدثوا بها �عد ذلك وقبلت عنهم، وهذا
نقول ال ما  ا! حفظ حدیثً ؟ما �صح حفظك :�ضبط الصغیر وحفظ القرآن �سن سبع سنین قلنا له

طیب صحیح البخاري  هذا إذا لم یوجد عند غیره. ،لكن ما نقبله منه إال �عد البلوغ ،هو �صحیح
�حدث علینا  ؟نقبل ما :إن جاءنا صبي عمره خمس ست سنین سبع سنین �حفظ البخاري نقول

  ؟ما نقبل :نقول
 .ال طالب:

ما  ،ألنه غیر مكلف ؛ألنه ما یؤمن أن یز�د و�نقص ؛ما نقبل ،تفرد �ه هذا إذا لم یوجد عند غیره،
  ؟ما نقبل روا�ة الصبي لكن إذا وجد في �تاب معروف نقول: ،اوال عقا�ً  ایالحظ ال ثوا�ً 

 .......  طالب:
 و�ین من �قال: ،أحضر فالن :فرق بین من �قال فیه ،ومن ال �عقل هم �فرقون بین من �عقل ال،

التوسع الذي وجد عند المحدثین في قبول الروا�ة  هذا اختالف العبارتین عندهم، ،حضر فالن
وقبل روا�ة من وجد ومن سیوجد إما  ،وقبل روا�ة المعدوم ،المطلقة العامة وقبل روا�ة المجهول

واحتیج إلیها حینما شق السماع على الناس و�ثرت  ،توسعات غیر مرضیةهذه ، اأو تبعً  استقالالً 
یلحقوا على �ل واحد �سمعون منه الحدیث أو  أن المرو�ات والروا�ات والرواة �حیث ال �ستطیعون 
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والسیوطي یروي عن ابن حجر �اإلجازة  فصاروا �كتفون من الحدیث شمه فقط یثبتونه، �سمعونه،
العبرة �الروا�ة  وروى �أحادیث الدنیا �لها، ثالث سنین، ؟وت ابن حجر�م عمره یوم �م العامة،

 .المثمرة التي ترتب علیها آثارها من حیث القبول والرد
ثم أورد الخطیب أشیاء مما حفظها جمع من الصحا�ة ومن �عدهم في الصغر وحدثوا بها �عد (

أراد �ه تحدید ابتداء الطلب بن معین: إن اوما قاله  وهذا هو المعتمد، ،وقبلت عنهم ،ذلك
إذا  إذا عقل، :قالوا حضر هذا،أما �ونه �ُ  ؟�عني متى �طلب الحدیث بنفسه بنفسه فموجه)

أما �ونه �حضر وُ�حفظ . واألهلیة هنا �طلب لها �مال �حضر الحدیث بنفسه إذا تأهل لذلك،
من واحد لعشر�ن فهو و�قولون في التمییز أنه إذا عد  وَ�حفظ هذا ما فیه إشكال من التمییز،

إذا فرق بین البقرة والحمار  ورد الجواب المطابق ممیز، ،إذا فهم السؤال :ومنهم من �قول ممیز،
�مكن ما �فرق  ١٥لك أبو الء مع أن البقرة والحمار إذا جا ،وفرق بین �ذا ،و�ین الدرهم والدینار

الطبیعیة أو ما أدري ما �سمونه فیها  ي فیهاذه القنوات التنعم ....... ه اآلن ما �عرفونها، بینها،
 �عرفون أشیاء ما �نا نعرفها. ،أشیاء من هذا النوع

نسأل هللا  ،هذه ثقافتهم و�الالعبین و�الفنانین، ،صحیح ،المقصود اختبر ....... �السیارات 
 .السالمة

ن أراد �ه و� موجه،فإن أراد �ه تحدید السن تحدید ابتداء الطالب بنفسه  :وما قاله ابن معین(
بن عبد البر االتفاق امع وهو صغیر فال، وقد نقل �ه فسُ  يرد حدیث من سمع اتفاًقا أو اعتن

صلى هللا -بن معین األول، وأما احتجاجه �أن النبي اعلى قبول هذا، وفیه دلیل على أن مراد 
فمردود �أن القتال  سنة،رد البراء وغیره یوم بدر ممن �ان لم یبلغ خمس عشرة  -علیه وسلم

فكانت مظنته سن البلوغ، والسماع �قصد فیه الفهم  ،�قصد فیه مز�د القوة والتبصر في الحرب
 .)»مروهم �الصالة لسبع«فكانت مظنته التمییز، وقد احتج األوزاعي لذلك �حدیث: 

وعرفنا أن  ،اآلن السن المحددة البتداء التعلیم والقبول في المدارس سن واحدة لجمیع األطفال 
الناس مضطرون ألن �حددوا  ،ومنهم من ال �میز إال �عد ذلك سبع ثمانٍ  ،منهم من �میز لخمس

 :أر�ع سنین و�قول لك ،لك واحد عمره ثالث سنین ء�جي �ل واحد �حسبه، :ما قالوا معینة، اسن� 
 ،ممیز و�ؤذي الناس �ه :و�ذلك �أتي �ه إلى المسجد و�قول هذا، في ،و�جادل و�نازع ،ابني ممیز

األمور العامة  سبع خالص، ،ابني ما �عد میز :أو �جلس عند الباب عمره عشر سنین قال
 السبع یندر أن یتجاوزها طفل ما میز، �ضرب لها سن �غلب على الظن أنه �حصل �ه الوصف،

ه وحفظه هللا هاته إن فهم یترك تمییز اآلحاد، ،مثل هذا روا�ة الحدیث فال یترك لتمییز اآلحاد،
 :�ه للصف یؤذي الناس عمره ثالث تقولء لكن تجي �اه،�و�ن ما فهمه التعب علیك أنت و  ،�قو�ه
وأبوه  ،و�مزق هذا ،و�رمي هذا ،و�عبث بها ،و�عدو على المصاحف ،ما هو �صحیح ،ممیز

 ا.نبه ما �حرك ساكنً اج�
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 فعلن أن ونحن نصلي ما نقدر ،ا المسجد یرمي المصاحفذشغلنا به ایذ�ر أبو عبد هللا واحدً  
وهذا  ،�ه والمصحف ما یهمء للمروحة أبوه �قطع صالته وراح �جي لكن یوم تقدم قلیالً  شیًئا،

ما  ،ا الحینذیزرع له ما �عد میز إلى ه أن عسى هللا :�جلس أبو عشر سنین عند الباب �قول
  الوقت ما �فهم شيء. هذا �عد میز،

 .......  طالب:
 ما یترك مثل هذه األمور الجتهادات الناس. :أقول

قوله: حدثنا إسماعیل هو ابن . »مروهم �الصالة لسبع«: وقد احتج األوزاعي لذلك �حدیث(
مما یدل على أن  حدثني مالك، واإلشكال أنه قال: مالك خاله، وهو ابن أخت مالك، أبي أو�س)

  ؟طر�ق التحمل أ�ش
 .......  طالب:

  .اومالك ما حدث أحدً  ،ي هو التحدیثالشیخ الذالسماع من لفظ 
 .......  طالب:

وال تجد مثل  ،أخبرنا مالك و�ان المناسب في الصیغة أن �قول: �سمع �قرأ علیه، ،اما �حدث أبدً 
حدثنا  �قول: �له واحد، ،البخاري ما �فرق  ألنه �فرق بین الصیغ، ؛هذه اللفظة في صحیح مسلم

  .هللا الجمیع رحم ،دخلأخبرنا ما له  أو
 »على حمار«وقد ثبت ذلك في روا�ة �ر�مة. قوله:  حدثنا إسماعیل هو ابن أبي أو�س،: قوله(

�عیر، وقد شذ حمارة في األنثى، حكاه في  :هو اسم جنس �شمل الذ�ر واألنثى �قولك
 من قالوا: الصحاح، وأتان �فتح الهمزة وشذ �سرها �ما حكاه الصغاني هي األنثى من الحمیر)

 .منع أ�ان فهو أتان
وأنكره غیره، فجاء في الروا�ة على اللغة الفصحى،  ،أتانة، حكاه یونس :(ور�ما قالوا لألنثى 

بن األثیر أن فائدة اوحمار أتان �التنو�ن فیهما على النعت أو البدل، وروي �اإلضافة، وذ�ر 
بني آدم ال تقطع التنصیص على �ونها أنثى لالستدالل �طر�ق األولى على أن األنثى من 

ألنهن أشرف، وهو قیاس صحیح من حیث النظر، إال أن الخبر الصحیح ال ُیدفع  ؛الصالة
�عني هذا �ستدل �ه من رأى أن  �مثله �ما سیأتي البحث فیه في الصالة إن شاء هللا تعالى)

ونا شبهتم: وعائشة تنكر ورأوا أن القطع نقص األجر �ما في الرجل، ،المرأة ال تقطع الصالة
�قطع « قال -علیه الصالة والسالم-الرسول  ،لكن إذا جاء نهر هللا �طل نهر معقل. �الحمر

 .»صالة الرجل المرأة والحمار والكلب
 .......  طالب:

 .الخبر ال یدفع �مثل هذا الكالم ،ال یدفع �مثل هذا الكالم ال،
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أي إلى  »إلى غیر جدار«أي قار�ت، والمراد �االحتالم البلوغ الشرعي. قوله:  »ناهزت«(قوله: 
إنه  :ما �قال، ا�عني مطلقً  �عني إلى غیر سترة، »إلى غیر جدار« قاله الشافعي) ،غیر سترة

فالمقصود بنفي الجدار  لكنه صلى. غیرها، أوصلى إلى غیر جدار معناه في سترة ثانیة عنزة 
إذا صلى «وسیأتي  وهذا مما �ستدل �ه على عدم وجوب السترة، )الشافعي قاله( نفي السترة،

مفهومه أنه إذا صلى إلى غیر شيء �ستره فإنه  »أحد�م إلى شيء �ستره فأراد أحد أن �جتاز
 لیس له أن یدفع.

ألن ابن عباس أورده في معرض االستدالل على أن المرور بین  ؛(وسیاق الكالم یدل على ذلك
 -صلى هللا علیه وسلم-والنبي «یدي المصلي ال �قطع صالته، و�ؤ�ده روا�ة البزار بلفظ: 

علیه الصالة -لكن هل ثبت أنها مرت بین یدي النبي  )»�صلي المكتو�ة لیس لشيء �ستره
فال یرد  اإلمام أو اإلمام سترة لمن خلفه، وسترة ،�عض الصف ؟أو بین یدي الصف -والسالم

 .مثل هذا الحدیث
 .......  طالب:

 اإلمام سترة لمن خلفه. هو السترة، ،ال
 .......  طالب:

 .لكل المصلین ما دام أمامهم خالص
ألن الصف لیس له ید،  ؛هو مجاز عن األمام �فتح الهمزة »بین یدي �عض الصف«(قوله: 

و�عض الصف �حتمل أن یراد �ه صف من الصفوف أو �عض من أحد الصفوف، قاله 
 الكرماني.

تسرع في المشي.  :�مثناتین مفتوحتین وضم العین أي تأكل ما تشاء، وقیل »ترتع«قوله:  
وجاء أ�ًضا �كسر العین بوزن �فتعل من الرعي، وأصله ترتعي، لكن حذفت الیاء تخفیًفا، 

 و�دل علیه روا�ة المصنف في الحج: نزلت عنها فرتعت.  ،واألول أصوب
 فدخلت �الفاء.  :وللكشمیهني ،»في الصف ودخلت«قوله: 
م المصلحة الراجحة على المفسدة فیه جواز تقد� :قیل »فلم ینكر ذلك علي أحد«قوله: 

قد �قول قائل �عكس  والدخول في الصالة مصلحة راجحة) ،الخفیفة؛ ألن المرور مفسدة خفیفة
 . إن مصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة :مثل هذا فیقول

منع من  :(واستدل ابن عباس على الجواز �عدم اإلنكار النتفاء الموانع إذ ذاك، وال �قال
ألنه نفى اإلنكار مطلًقا فتناول ما �عد الصالة، وأ�ًضا فكان اإلنكار  ؛اإلنكار اشتغالهم �الصالة

و�نما �شترط عند  ،�مكن �اإلشارة، وفیه ما ترجم له أن التحمل ال ُ�شترط فیه �مال األهلیة
قامت حكا�ة ابن (و�لحق �الصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر، و ، ا�ما قدمنا سا�قً  األداء)

إذ ال فرق بین األمور  ؛وتقر�ره مقام حكا�ة قوله -صلى هللا علیه وسلم-عباس لفعل النبي 
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(فإن قیل التقیید �الصبي والصغیر  �عني بین الفعل والتقر�ر والقول، الثالثة في شرائط األداء)
یر البالغ، وذ�ر في الترجمة ال �طابق حدیث ابن عباس؟ أجاب الكرماني �أن المراد �الصغیر غ

الصبي معه من �اب التوضیح، و�حتمل أن �كون لفظ الصغیر یتعلق �قصة محمود ولفظ 
�هللا أعلم، وسیأتي �اقي مباحث هذا الحدیث في �تاب الصالة إن  ،الصبي یتعلق بهما مًعا

 .شاء هللا تعالى)
 اللهم صل على محمد.

 


