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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمدٍ  ،الحمد هلل رب العالمین

 .وصحبه أجمعین
 .َ�اُب التَّْسِمَیِة َعَلى ُ�لِّ َحاٍل َوِعْنَد الِوَقاعِ " :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 

َثَنا َجرِ   َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد للااَِّ، َقاَل: َحدَّ �ٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي الَجْعِد، َعـْن ُ�َرْ�ـٍب، َحدَّ
َلـْو َأنَّ َأَحـَدُكْم «َقـاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َیْبُلُغ النَِّبيَّ  -رضي هللا عنهما- َعِن اْبِن َعبَّاٍس،
ـْیَطانَ ِ�اْسِم للااَِّ، اللَُّهـمَّ َجنِّبْ  :ِإَذا َأَتى َأْهَلُه َقالَ  ـْیَطاَن َمـا َرَزْقَتَنـا، َفُقِضـيَ  ،َنـا الشَّ َبْیَنُهَمـا  َوَجنِّـِب الشَّ

 ".»هُ َوَلٌد َلْم َ�ُضرّ 
وعلــــى آلــــه  ،الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــا محمــــد

 ، أما �عد،وأصحا�ه أجمعین
التسـمیة علـى �ـل  "َیِة َعَلـى ُ�ـلِّ َحـاٍل َوِعْنـَد الِوَقـاعِ "َ�اُب التَّْسمِ : -رحمه هللا تعـالى–فیقول المؤلف 

ذلـك الوقـاع، فـالعطف مـن عطـف الخـاص علـى العـام، الوقـاع حـاٌل مـن فـي حال من األحوال �ما 
لالهتمــام �ــه والعنا�ــة  ؛هــذه األحــوال، فعطفهــا علــى األحــوال مــن �ــاب عطــف الخــاص علــى العــام

ــا َأْوَحْیَنــا ِإَلْیــَك َ�َمــا َأْوَحْیَنــا ِإَلــى ُنــوٍح {الخــاص  �شــأنه، و�ــرد أ�ًضــا عكســه عطــف العــام علــى ِإنَّ
 .]١٦٣[النساء: َوالنَِّبیِّیَن}

َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد للااَِّ : "-رحمه هللا تعالى–قال   المدیني." َحدَّ
َثَنا َجِر�رٌ "  .وهو ابن عبد الحمید الضبي" َقاَل: َحدَّ
 ابن المعتمر." َعْن َمْنُصورٍ "
 مولى ابن عباس عن مواله عبد هللا بن عباس." ْن َساِلِم ْبِن َأِبي الَجْعِد، َعْن ُ�َرْ�ٍب عَ "
و�ذا قـال التـا�عي  " یبلـغ �ـه"كما في �عض النسخ "یبلغ �ه"  أو" َیْبُلُغ النَِّبيَّ َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ "

أو یرو�ـه، فالمقصـود أنـه یبلـغ �ـه  ،ةأو روا�ـ ،أو ینمیـه ،فهـو مرفـوع "یبلغ �ه"�عد ذ�ر الصـحابي: 
فهـــو مرفـــوع ولـــیس  -علیـــه الصـــالة والســـالم–یرفعـــه إلـــى النبـــي  -علیـــه الصـــالة والســـالم–النبـــي 

 �موقوٍف عن ابن عباس.  
فـي حكمهـم و  ،�عنـي مـن المخـاطبین» َلـْو َأنَّ َأَحـَدُكمْ « :-علیه الصـالة والسـالم-�عني النبي  "َقالَ "

 �صح أن یتجه إلیه الخطاب من المسلمین الموجودین والالحقین. من ،من یتجه إلیه الخطاب
ــهُ « ــى َأْهَل ــْو َأنَّ َأَحــَدُكْم ِإَذا َأَت ــاعِ "�عنــي فــي حــال الجمــاع والوقــاع �مــا فــي الترجمــة » َل ــَد الِوَق  "َوِعْن
 .»ِ�اْسِم للااَِّ  :َقالَ «
األصـل فیـه الفـراغ �عنـي  أتـى فعـل مـاضٍ » ِإَذا َأَتـى« »َقاَل: ِ�اْسِم للااَِّ  َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َأَتى َأْهَلهُ «

إذا أتاه وفرغ منه هذا األصل، قد �أتي الماضي وُ�راد �ه إرادة الفعل، �عني إذ أراد أحد�م أن �أتي 
 ،�ما في سائر ما ُ�فتتح �البسـملة وُ�بتـدأ بهـا تكـون قبـل ،أهله، وهذا هو المتجه هنا؛ ألنه من أجله
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ــَرْأتَ  ــِإَذا َق ِجیِم}{َف ــرَّ ــْیَطاِن ال ــَن الشَّ ــاهللَِّ ِم ــَتِعْذ ِ� ــْرآَن َفاْس إذا قــرأت �عنــي إذا أردت  ]٩٨[النحــل:  اْلُق
وهـذا  ،�عنـي إذا أراد دخـول الخـالء، فیـأتي الفعـل وُ�ـراد �ـه إرادتـه »ِإَذا َدَخَل َأَحَدُكْم اْلَخالءَ «القراءة 

َوِ�َذا َرَكـَع « إرادته وال الفراغ منـه �مـا فـي كثیر في النصوص، �ما أنه �أتي وُ�راد �ه الشروع فیه ال
 .  »َفاْرَكُعوا

ْیَطانَ  ،َقاَل: ِ�اْسِم للااَِّ « ـْیَطاَن َمـا َرَزْقَتَنـا ،اللَُّهمَّ َجنِّْبَنا الشَّ دعـاء �ـأن ُ�جَنـب الشـیطان، » َوَجنِّـِب الشَّ
ــُذوُه َعــُدو� {والشــیطان عــدو  ــْیَطاَن َلُكــْم َعــُدوٌّ َفاتَِّخ  ،وال شــك أن العــدو ُ�جَتنــب ]٦[فــاطر: ا}ِإنَّ الشَّ

ــْیَطاَن «ومــن ذلكــم الــدعاء، بهــذا الــدعاء  ،وُتتخــذ الوســائل واالحتیاطــات الجتنا�ــه ــا الشَّ ْبَن ــمَّ َجنِّ اللَُّه
ْیَطاَن َما َرَزْقَتَنا ر بینهمـا و  »َفُقِضيَ « »َفُقِضَي َبْیَنُهَما َوَلٌد َلْم َ�ُضرُّهُ  ،َوَجنِِّب الشَّ لـد، حصـل �عني ُقدِّ

نـه إال، لكـن �مـا قیـل: فـ احمل فإن الشیطان لم �ضر ذلك الولد، وأما ما سمعناه أنه ُیولـد معصـومً 
ُ�خفــف عنــه ذلــك؛ ألن هــذا ســبب، وقــد ُ�قــارف و�ــزاول مــن األســباب مــا �جعــل الشــیطان �ضــره فــي 

ـــق إلزالـــة هـــذا الضـــرر، ومثـــل مـــا قلنـــا:  وقـــد نـــه ســـبب مـــن األســـباب، إ�عـــض األحـــوال، ولكـــن ُیوفَّ
 .  اُ�عارضه مانع أقوى منه، ولیس معنى الحدیث أن الولد ُیولد معصومً 

 ؟عند�م على الراءماذا  »َلْم َ�ُضرُّهُ «
 .......  طالب:

 كل النُّسخ الشدة معروفة ال ُبد منها. »َلْم َ�ُضرُّهُ « 
 ....... طالب:

 نسخة �الضم؟  ه�عني ما فی
 طالب:........

 ي عندك؟ذال ما
 ..طالب:.....

 .ي أشوفهنارفع نسختك خل
 .......  طالب:

 ن فقط؟ ان موجوداالضبط 
 .......  طالب:

 أیهما أولى؟
 .......  طالب:

في �تاب الحج من صحیح مسلم في شـرح مسـلم رأى أنـه یتعـین الضـم  -رحمة هللا علیه–النووي  
 وجب فتحه. ا�جب ضمه، لكن لو �ان ما �عده مفتوحً  امادام ما �عده مضمومً 

ُه «  .»َلْیَك ِإال َأنَّا ُحُرمٌ إِ ِإنَّا َلْم َنُردَّ
 .......  طالب:
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 یتكلم على هذا الحدیث، ولو �انت لم یردها وجب الفتح. 
  وعندي في ذلك نظر.

 طالب:........
وهو المتعـین؛ ألنـك إذا  ،، وأن الضبط �الفتح هو األصلاالمقصود أن عندي في �الم النووي نظرً 

أرجعـت الفعـل إلـى مـا �ـان علیـه قبـل عمـل  ،�ـأن لـم غیـر موجـودة ،ت العامـلضبطته �الضم ألغی
لماذا قلنا: ُ�فتح؟ المقصود أننا ُنبیِّن أن العامل أثَّر في الفعل، ثـم نبحـث  ،العامل، طیب (لم) تجزم
 ألغینا العامل. فمعناه أننالو ضممنا  ،أو لماذا ُفِتح؟ لو ألغینا العامل ،عن السبب لماذا ُنِصب

 لب:........طا
نعم ُفِتح؛ ألن الجزم متعذر، و�ال األصل الجزم؛ ولذلك لو فككنا اإلدغام، قلنا: لم �ضرره، جزمنـا، 
لكن لما تعذر الجزم �حثنا في الحر�ات �لها، فقلنا: إن الضم یترتب علیه إلغاء العامل، الكسر ال 

مـع أن الجـر ال یـدخل  ]١١المجادلـة:[ }َیْرَفـِع للااَُّ {�مكن، ولو أمكـن لكـان أولـى مـن الفـتح، مثـل: 
ر.  األفعال؛ لكن لُیبین أن الفعل متأثر �عامل موجود أو مقدَّ

 لو واحد �شوف لنا عمدة القارئ �شوف اإلعراب في هذا الحدیث.
 طالب:.......

 الثالث.
 طالب:......

عة التســمیة علــى �ــل حــال، �عنــي علــى �ــل حــال �مــا فــي ذلــك الوضــوء؛ لیقــرر أن التســمیة مشــرو 
 عند الوضوء.

وعطفه علیه من عطـف الخـاص  ،الجماع :أي" �اب التسمیة على �ل حال وعند الوقاع" :قوله"
سـتفاد مـن �ـاب لكـن �ُ  ،ا مـن الحـدیث الـذي أوردهولـیس العمـوم ظـاهرً  ،لالهتمـام �ـه ؛على العام

 .فغیره أولى ،ر فیه �الصمتمِ وهي مما أُ  ،ع في حالة الجماعرِ ألنه إذا شُ  ؛األولى
لكـن علـى و  ،والوقـاع ،الخـالء :إلـى تضـعیف مـا ورد مـن �راهـة ذ�ـر هللا فـي حـالین وفیه إشـارةٌ 

�ما سیأتي في الطر�ـق  ،ألنه �حمل على حال إرادة الجماع ؛نافي حدیث البابتقدیر صحته ال یُ 
 ،بـن مسـعودابن أبي شـیبة مـن طر�ـق علقمـة عـن اما رواه  ،و�قید ما أطلقه المصنف ،األخرى 

 ."االلهم ال تجعل للشیطان فیما رزقتني نصیبً  :غشي أهله فأنزل قال و�ان إذا
 أین عبد الرحمن؟

 .-رضي هللا عنه -هذا من فهم ابن مسعود ،یؤ�د أن األصل إذا أتى �عني فرغ 
وفــي  ،بــن المعتمــر مــن صــغار التــا�عیناهــو  "ومنصــور" ،بــن عبــد الحمیــداهــو  "جر�ــر" :قولــه"

 .من التا�عین اإلسناد ثالثةٌ 
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حمـل األول و�ُ  ،وهـو أصـوب »َبْیَنُهَمـا«وللبـاقین  ،كذا للمستملي والحموي  »َفُقِضَي َبْیَنُهمَ « :قوله
 .إن شاء هللا تعالى ،وسیأتي مباحث هذا الحدیث في �تاب النكاح ،على أن أقل الجمع اثنان

مـن  :-لمصـنف�عني ا-ئت على الفر�ري قیل ألبي عبد هللا رِ قُ  وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخةٍ 
 ".نعم :قال ة؟ال �حسن العر�یة �قولها �الفارسی

 ....... طالب:
 وجدته؟ 
 .......  طالب:

 اقرأ اقرأ.
 جاء في الخبر. ،جاء أنه �أتي الولد �فأفأة إذا �ثر الكالم أثناء الجماع

 طالب:........
 ضعیف، نعم.

فـي مثـل هـذه المـادة  :قلـت ،أفصـح الضـم :و�قـال ،�جوز �ضم الـراء وفتحهـا »َلْم َ�ُضرُّهُ « :قوله"
 :�جوز ثالثة أوجه

م فـي موضـعه ِلـوفـك اإلدغـام �مـا عُ  ،ألنـه أخـف الحر�ـات ؛والفـتح ،ألجل ضمه ما قبلهـا ؛الضم
 ".فافهم

�عنـــي فـــك اإلدغـــام (لـــم �ضـــرره) لكـــن إذا جـــاء مـــدغًما، وهـــل األولـــى اإلدغـــام أو الفـــك؟ قـــالوا: إن 
 یح قول الشاعر:األفصح اإلدغام، قالوا: لیس من الفص

 الَحْمـــــــــــــــــــــــــــــــُد هلِل الَعِلـــــــــــــــــــــــــــــــيِّ األْجَلـــــــــــــــــــــــــــــــلِ 
 

 ومن یرتد. ،مع أنه جاء اإلدغام والفك في �لمٍة واحدة من یرتدد
 ....... طالب:

 ؟ماذا
 طالب:........

 .]٢٣٣[البقرة: }ال ُتَضارَّ َواِلَدةٌ {
 طالب:.........

 فك.الفك عموًما هم �قولون: إذا أمكن اإلدغام فهو أولى من ال ،ال
 خالص؟
 ....... طالب:

 اقرأ الباب الذي یلیه.   
 .َ�اُب َما َ�ُقوُل ِعْنَد الَخَالءِ : "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 
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َثَنا ُشــْعَبُة، َعــْن َعْبــِد الَعِز�ــِز ْبــِن ُصــَهْیٍب، َقــاَل: َســِمْعُت َأَنًســا، َ�ُقــوُل: َ�ــاَن   َثَنا آَدُم، َقــاَل: َحــدَّ َحــدَّ
ي َأُعوُذ ِ�َك ِمَن الُخُبِث َوالَخَباِئثِ «ِإَذا َدَخَل الَخَالَء َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - النَِّبيُّ   »اللَُّهمَّ ِإنِّ

ـادٍ  ،ِإَذا َأَتى الَخَالءَ : َوَقاَل ُغْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ  .َتاَ�َعُه اْبُن َعْرَعَرَة، َعْن ُشْعَبةَ   :َوَقاَل ُموَسـى َعـْن َحمَّ
َثَنا َعْبُد الَعِز�زِ  ،ِإَذا َدَخلَ   ".ِإَذا َأَراَد َأْن َیْدُخلَ  :َوَقاَل َسِعیُد ْبُن َزْ�ٍد َحدَّ

 ِإَذا َدَخــلَ "مثــل مــا قلنــا: فــي إذا أتــى قولــه:  "َ�ــاُب َمــا َ�ُقــوُل ِعْنــَد الَخــَالءِ ": -رحمــه هللا تعــالى–ل اقــ
ــَالءَ  و�ؤ�ــده الروا�ــة  ،فعــل، وهنــا المتوجــه إذا أرادوقلنــا: إن الماضــي األصــل فیــه الفــراغ مــن ال "الَخ

 ثم �قول عنده عند إرادة دخوله. ِإَذا َأَراَد َأْن َیْدُخَل""األخیرة روا�ة عبد العز�ز، قال: 
َثَنا آَدمُ : "-رحمه هللا–قال   ابن أبي إ�اس." َحدَّ

َثَنا ُشْعَبةُ "  وهو ابن الحجاج." َقاَل: َحدَّ
-َ�ُقـوُل: َ�ـاَن النَِّبـيُّ  -رضـي هللا تعـالى عنـه– ُصـَهْیٍب، َقـاَل: َسـِمْعُت َأَنًسـا َعْن َعْبِد الَعِز�ِز ْبنِ "

�عنـي الظـاهر وهـو األصـل فـي الفعـل أنـه إذا دخـل ولـج " ِإَذا َدَخـَل الَخـَالءَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
ي َأُعوُذ �ِ «وانتهى، وقبل أن ُیباشر قضاء الحاجة �قول:  دعاء، لكن معنـى  ،وهذا ذ�ر »كَ اللَُّهمَّ ِإنِّ

 إذا دخل: إذا أراد �ما سیأتي في الطر�ق األخیرة.  
ي َأُعـوُذ ِ�ـَك ِمـَن الُخُبـثِ «َقاَل: " " الُخبـث جمـع خبیـث، وُ�ـراد �ـه »َوالَخَباِئـثِ  -ثأو الُخْبـ- اللَُّهمَّ ِإنِّ

�ــــه الشــــر، والخبائــــث  ُذكــــران الشــــیاطین، والخبائــــث إنــــاثهم أو الُخُبــــث �ضــــم البــــاء، فیكــــون المــــراد
 الشیاطین، فكأنه على التفسیر األول �ستعیذ �اهلل من ُذكران الشیاطین و�ناثهم.

 وعلى التأو�ل الثاني: �ستعیذ من الشر وأهله. 
 تا�ع َمن؟ " َتاَ�َعُه اْبُن َعْرَعَرَة، َعْن ُشْعَبةَ "

 .......  طالب:
 وهذه المتا�عة تامة. ،تا�ع آدم

َثَنا ُشـْعَبةُ ألن آدم قـال: "" َعْن ُشْعَبةَ  َوَقاَل ُغْنَدٌر،" و�ینهمـا فـرق فـي " َوَقـاَل ُغْنـَدٌر، َعـْن ُشـْعَبةَ  ،َحـدَّ
 ِإَذا َدَخَل الَخـَالَء"" :صیغة األداء، وقال في روا�ة ُغندر محمد بن جعفر عن شعبة الروا�ة األصل

لخالء المراد �ه أراد دخولـه، و�ذا أتـاه وهو �معناها؛ ألنه دخل ا" ِإَذا َأَتى الَخَالءَ " :وفي روا�ة غندر
 كما قلنا فیما تقدم إذا أتى أهله.  

 �عني بلفظ روا�ة آدم." ِإَذا َدَخلَ  :َوَقاَل ُموَسى َعْن َحمَّادٍ "
َثَنا َعْبُد الَعِز�زِ " لكنهـا أنقـص مـن المتا�عـة  ،وهو ابن ُصهیب، وهذه متا�عـة" َوَقاَل َسِعیُد ْبُن َزْ�ٍد َحدَّ

 ".ِإَذا َأَراَد َأْن َیْدُخلَ " تا�عة قاصرةاألولى م
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و�ال فـال  ،ا لـذلك�ان معد�  ذاعند إرادة الدخول في الخالء إ :أي" �اب ما �قول عند الخالء" "قوله:
لقضــاء الحاجــة لــه �ــاب ُیــدخل معــه، أمــا إذا �ــان غیــر ُمعــد للــدخول  مكــان ُمهیــأً ال، إذا �ــان تقــدیر

 یر إذا أراد إذا أتاه، لكن قبل أن یرفع ثیا�ه �قول.ما �حتاج إلى تقدفكالصحراء مثًال 
ألنـه شـرع  ؛مـرة أشكل إدخال هذا الباب واألبواب التي �عده إلى �اب الوضـوء مـرةً  :تنبیه"�قول: 

ثـم  ،واستحباب إسـباغه ،وفضیلته وجواز تخفیفه ،فذ�ر منها فرضه وشرطه ،في أبواب الوضوء
وال أثــر �عنــي: لتأخیرهــا �عنــي " هــا عــن غســل الوجــهوال أثــر لتأخیر  ،ثــم التســمیة ،غســل الوجــه

  التسمیة.
 معناه؟  ما" منه ألن محلها مقارنة أول جزءٌ  ؛عن غسل الوجه"

 ....... طالب:
فتقـد�مها فـي الـذ�ر عنـه  ،؛ ألن محلهـا مقارنـة أول جـزٌء منـههوال أثر لتأخیرها عن غسل الوج"

 روع في الوضوء، لكن التسمیة....�عني أنه لیس محلها البدا�ة الش" وتأخیرها سواء
 طالب:........

ــه" ــة أول جــزٌء من ــر لتأخیرهــا عــن غســل الوجــ"ُ�شــكل علــى هــذا " ألن محلهــا مقارن ؛ ألن هوال أث
لكـن ذ�ـر �عـدها القـول  ،فتقـد�مها فـي الـذ�ر عنـه وتأخیرهـا سـواء ،محلها مقارنة أول جزٌء منـه

الكــالم " مــرة ثــم رجــع فــذ�ر الوضــوء مــرةً  ،واســتمر فــي ذ�ــر مــا یتعلــق �االســتنجاء ،عنــد الخــالء
 ظاهر؟

 طالب:.........
 �ل النُّسخ هكذا؟ ""وال أثر لتأخیرها عن غسل الوجه؛ ألن محلهاشك قلق الكالم  هما فی

 طالب:.........
 تصو�ب خطأ وصواب؟ هما فی" منه محلها مقارنة أول جزء" تأخیرها غیر مؤثِّر مع أن

 ه".الوجوال أثر لتأخیرها عن غسل "
 طالب:........

لـو تقـدم شـيء مـن الوضـوء علـى التسـمیة  ،نها �التسمیة على األكلاآلن التسمیة على الوضوء قارِ 
ـر التسـمیة عـن أول األكـل لكـان �عـض األكـل  لفات جزء من الوضوء بدون تسمیة، �مـا أنـه لـو أخَّ

رهـا �قـول: أولهـا وآخرهـا غیر مسمًى علیه؛ ولـذا جـاء أولـه وآخـره، فهـل فـي مثـل هـذه الحالـة لـو آخ
 .ه"وال أثر لتأخیرها عن غسل الوج"مثل ما �قول في األكل؟ ألنه اآلن �قول: 

 طالب:.........
 جاء غسل الوجه في الدرس الماضي ذ�رناه.

 طالب:........
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 �قصد؟ ماذا 
 .......  طالب:

 د أن یتوضأ یؤخرها.�عني في الذ�ر ال �الفعل �عني إذا أراه" وال أثر لتأخیرها عن غسل الوج"
 طالب:....... 

 �ستقیم. ال "فتقد�مها في الذ�ر عنه وتأخیرها سواء ،ألن محلها مقارنة أول جزٌء منهانظر "
ثــم رجــع فــذ�ر  ،واســتمر فــي ذ�ــر مــا یتعلــق �االســتنجاء ،لكــن ذ�ــر �عــدها القــول عنــد الخــالء

 �عني استظهر ومال." قائالً  فاستروح ،وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني ،مرة الوضوء مرةً 
ما وجه الترتیب بین هذه األبواب مع أن التسمیة إنما هي قبـل غسـل الوجـه ال  :فاستروح قائالً "

  ؟ثم توسیط أبواب الخالء بین أبواب الوضوء ،�عده
فــي نقــل  وجملــة قصــده إنمــا هــو ،ســن الترتیــبراعــي حُ البخــاري ال یُ  :قلــت :�قولــه عنــه وأجــاب

هـذا الكـالم لـیس �صـحیح، �عنـي ترتیـب األبـواب عنـده نعـم  "ق �صـحیحه ال غیـرالحدیث وما یتعل
ا، لكن في �عضـه غمـوض قـد �خفـى علـى  ل ُوِجد أنه دقیٌق جد� في �ثیٍر منه غموض، لكن إذا ُتؤمِّ

راح.  كثیر من الشُّ
فقـال لمـا نـاقش البخـاري فـي أشـیاء ذ�رهـا مـن  ،وقد أ�طل هذا الجواب في �تـاب التفسـیر"قال: 

 "ألنه لیس مـن موضـوع �تا�ـه ؛لو ترك البخاري هذا لكان أولى :فسیر �عض األلفاظ �ما معناهت
الكرمــاني �عجــز عــن فهــم �عــض المــواطن، ثــم یــتهم البخــاري، قــال فــي موضــع وأســاء فیــه األدب، 

إن شـاء هللا  ،لبتة، بل هـذا تعجـرف، مـع أن المناسـبة ظـاهرة وسـتأتي فـي مكانهـاأوقال: ال مناسبة 
 تعالى.

 طالب:.......
 مع أن الحدیث ال یثبت عنده.

 طالب:.......
 ،البخاري ُیر�د أن یدخل الوضوء في العموم، �عني مثل ما ُتسمیه إذا دخلـت و�ذا خرجـت و�ـذا ،ال

و�ـل أمـٍر ذي �ـال ال ُیـذ�ر فیـه «وأ�ًضا فـي الوضـوء؛ ألنـه شـأن؛ ألن الوضـوء ذو شـأن وذو �ـال 
مــع أن  »ال ُیــذ�ر فیــه �ســم هللا أو ال ُ�قــال فیــه: الحمــد ال ُیبــدأ �حمــد هللا فهــو أبتــر اســم هللا أو

 الحدیث مضعَّف.
 �عد ذلك.   -رحمة هللا علیه–وفیه �الم خطیر ذ�ره الحافظ  ،نرجع إلى الكالم هنا

 خر إذا لم �ظهر له توجیه ما �قوله البخاري مع أن البخاري فـي جمیـعو�ذلك قال في مواضع أُ "
من تفسیر الغر�ب إنما ینقلـه عـن أهـل  مع أن البخاري في جمیع ما یورده"انتبه لهذا  "ما یورده
 �عني عن اللغو�ین. "ذلك الفن



 
 

 

 
 
 

٩  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٩ 

ال شك أن لـه یـد ولـه �ـاع فـي اللغـة و�نقـل عـن  وغیرهم" والفراء ،والنضر بن شمیل ،كأبي عبیدة"
 اللغو�ین �غیرهم هذا ما فیه إشكال. 

و�ـل متمـذهب  "وأمثالهمـا وأبـي عبیـدٍ  ،مـن الشـافعيلـه  فغالبهـا مسـتمدةٌ  ةیوأما المباحث الفقه"
�قول: إن البخاري على مذهبه، والبخـاري متـرجٌم فـي ُ�تـب األئمـة فـي طبقـات الحنفیـة، متـرجم فـي 

�لهــم �قولــون الحنفــي �قــول:  ،طبقــات الشــافعیة، متــرجم فــي طبقــات الحنابلــة، متــرجم عنــد المالكیــة
البخــــاري شــــافعي، والصــــحیح أنــــه إمــــاٌم مــــن األئمــــة مجتهــــد،  :شــــافعي �قــــولالبخــــاري حنفــــي، وال

 ومخالفاته لألئمة األر�عة اجتماًعا وانفراًدا ظاهرة في الكتاب. 
ــة فغالبهــا مســتمدةٌ  �قــول: ــه "وأمــا المباحــث الفقهی ــٍد وأمثالهمــا ل ــي عبی و�ذا  "مــن الشــافعي، وأب

 تجاوزنا عن مثل هذه الدعوى فالتي تلیها مرفوضة.
وهـذا الكـالم �اطـل بـال  "الب ونحوهمـابـن ُ�ـاوأما المسائل الكالمیة فأكثرها من الكرابیسـي و "قـال: 

شــك، ومــن قــارن بــین أقــوال البخــاري فــي مســائل االعتقــاد، فــي مســألة اللفــظ، ومســألة القــول �خلــق 
ء تعـارض فـي در  -رحمـه هللا تعـالى–القرآن، ومسائل �ثیرة من مسائل االعتقاد بیَّنها شیخ اإلسالم 

العقل والنقل، و�یَّن مذاهب أمثال هؤالء الكرابیسي وابن ُ�الب و�ینهم فرٌق �بیر فـي هـذه المسـائل، 
الب بـن ُ�ـامن الكرابیسـي و  مستمدٌ  وأما المسائل الكالمیة فأكثرها"�قـول:  -رحمه هللا–وابن حجر 

ـنَّة  "ونحوهما والجماعـة وسـلف األمـة، وهذا الكالم لیس �صحیح، بل البخاري على مذهب أهل السُّ
سیأتي له تأو�ٌل �سیر في �تاب التوحید، وفي �تـاب التفسـیر، لكـن ال �عنـي أنـه موصـوٌف ببدعـة، 

 �عني �ون اإلنسان ُ�خطئ في مسألة أو مسألتین ال ُ�خرجه هذا عن المذهب األصل.
 طالب:........

 ال ال ابن حجر ما هو...
 طالب:........

 إذا دخل یذ�رها في نفسه.
 طالب:........

ي رجحتــه أنــه إذا أراد، و�ن �ــان األثــر المــروي عــن ابــن مســعود إذا غشــى أهلــه فــأنزل ال أنــا الــذ
 �عني إذا انتهى. ..قال

 طالب:........
مثل ما عندنا في روا�ة إذا دخل الخالء، عندنا إذا أراد، وهذا �ثیـر فـي النصـوص، ذ�ـر الماضـي 

َوِ�َذا «إن الماضـي ُ�طلـق وُ�ـراد �ـه الشـروع مثـل مـا فـي قولـه:  و�رادة الفعل قبل الشـروع فیـه، وقلنـا:
 لیس معناه إذا أراد الر�وع ار�عوا أو فرغ من الر�وع ار�عوا ال، إذا شرع فیه.» َرَكَع َفاْرَكُعوا

 طالب:........
 إذا قرأت وخالص استعذ. ة:الظاهر� إذا أردت خالًفا للظاهر�ة، �قول
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 طالب:.......
 ى الوارد.ال، ُ�قتصر عل
 طالب:........
 في الذي معنا؟
 طالب:........

       ال ال ُ�قتصر على الوارد، ال ال إذا أراد الحاجة هذا األصل. 
ف عـرَ مـع أنـه ال �ُ  ،والعجب من دعوى الكرماني أنه ال �قصد تحسین الترتیـب بـین األبـواب"قال: 
 البخاري. غیر "من المصنفین على األبواب من اعتنى بذلك غیره ألحدٍ 

هـو فـي التـراجم مصـنفات، ُألِّـف فـي تـراجم  "فقه البخـاري فـي تراجمـه :من األئمة حتى قال جمعٌ "
 البخاري ُ�تب �ثیرة. 

  ".وقد أبدیت في هذا الشرح من محاسنه وتدقیقه في ذلك ما ال خفاء �ه"قال: 
ن النـاظر فیـه فوجدتـه فـي �ـادئ الـرأي �ظـ ،وقد أمعنت النظر فـي هـذا الموضـع" قال ابن حجر:
ــ لكنــه اعتنــى بترتیــب �تــاب الصــالة اعتنــاءً  ،بترتیبــه �مــا قــال الكرمــاني أنــه لــم �عــتنِ  ا �مــا تام�

ثـم  ،لصحة الصالة وأنه شرطٌ  ،�ما ذ�رت ، فرض الوضوءلمح أنه ذ�ر أوًال تَ وقد یُ  ،هناك سأذ�ره
 ،لعضـو لـیس �شـرطإ�صـال المـاء إلـى ا عـنوأن الز�ادة فیه  ،فضله وأنه ال �جب إال مع التیقن

 ومـن ذلـك االكتفـاء فـي غسـل �عـض األعضـاء �غرفـةٍ  ،وأن ما زاد على ذلـك مـن اإلسـباغ فضـلٌ 
 كما تقدم في الوجه." واحدة

 التسمیة على �ل حال یدخل في ذلك الوضوء. "وأن التسمیة مع أوله مشروعةٌ "
طرد مـن هنـا آلداب فاسـت ،ع الـذ�ر عنـد دخـول الخـالءشـرَ �ما �ُ  وأن التسمیة مع أوله مشروعةٌ "

 ،ةنَّ وأن الثنتـین والـثالث ُسـ ،ثم رجع لبیان أن واجب الوضوء المرة الواحدة ،االستنجاء وشرائطه
ــ ــر ُس ــم ذ� ــل الظــواهر ة االســتنثار إشــارةً نَّ ث ــواطن قب ــف الب ــداء بتنظی ــى االبت ألن االستنشــاق  ؛"إل

ذي هــو الوجــه؛ لُیبــین أن واالســتنثار، و�ــذلك المضمضــة ألمــٍر �ــاطن فُیبــدأ بهمــا قبــل الظــاهر الــ
 العنا�ة �الباطن تكون قبل الظاهر. 

ألنـه مـن جملـة  ؛فترجم �ه ؛ا في حدیث االستنثاروورد األمر �االستجمار وترً ": -رحمه هللا–قال 
فـي هـذا ُیبـدي المناسـبات  -رحمـه هللا–الحـافظ ابـن حجـر  "ثـم رجـع إلـى حكـم التخفیـف ،فیالتنظ

 اب �تاب الوضوء.في ترتیب األبواب في هذا الكت
فترجم �غسل القدمین ال �مسح  ،ثم رجع إلى حكم التخفیف ،فیألنه من جملة التنظ ؛فترجم �ه"

ـــین إشـــارةً  ـــه المســـح دون مُ  الخف ـــي فی ـــف ال �كف ـــى أن التخفی ـــى  ،ســـمى الغســـلإل ـــم رجـــع إل ث
لـئال �ظـن أنهمـا ال یـدخالن فـي  ؛�غسـل العقبـین لثـم اسـتد ،ألنها أخت االستنشـاق ؛المضمضة

ـا على مـن قَ وذ�ر غسل الرجلین في النعلین رد�  ،سمى القدممُ   ،ر فـي سـیاق الحـدیث المـذ�ورصَّ
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�عنـي أنـه مسـح علـى النعلـین فقـط مـن غیـر ذ�ـٍر لغسـل  "بینهعلـى مـا سـأُ  ،فاقتصر علـى النعلـین
 الرجلین فیهما.

الــذي  كــم المــاءثــم ذ�ــر حُ  ،ومتــى �جــب طلــب المــاء للوضــوء ،ثــم ذ�ــر فضــل االبتــداء �ــالیمین"
ثم مـا �متنـع علـى مـن �ـان علـى  ،ثم ذ�ر االستعانة في الوضوء ،وما یوجب الوضوء ،ستعمل�ُ 

 �عني ما ُ�طلب له الوضوء: �الصالة، والطواف، والقراءة وغیرهم. "غیر وضوء
ا مـن أعضـاء واستمر على ذلك إذا ذ�ـر شـیئً  ،ما �متنع على من �ان على غیر وضوء ذ�ر ثم"

 ،معن التأمل إلى أن أكمل �تـاب الوضـوء علـى ذلـكلى ما �ه تعلق لمن �ُ الوضوء استطرد منه إ
 ،فـأورد أبوابهـا ظـاهرة التناسـب فـي الترتیـب ،وسلك فـي ترتیـب الصـالة أسـهل مـن هـذا المسـلك

�عني لما ُیدخل حدیث المسح على الخفین في صفة الصـالة فـي " �هللا أعلم ،فكأنه تفنن في ذلك
أنــه و�ن �ــان الســجود علــى األعضــاء  -رحمــه هللا تعــالى–ود؛ لُیبــین الســجود مــثًال فــي أبــواب الســج

ــــان مســــتورتان،  ــــه ال ُ�شــــترط أن تمــــس هــــذه األعضــــاء األرض، فالر�بت ــــه إال أن ــــد من الســــبعة ال ُب
والقدمان إذا �انتا في الخفین فال یلـزم أن ُتباشـر األصـا�ع األرض، و�النسـبة للوجـه والكفـین معلـوٌم 

تزول الكراهة ألدنى حاجة، وغیر المالصق ال و  ،مكروه عند أهل العلم أن السجود على المالصق
 إن شاء هللا تعالى. ،على ما سیأتي ،إشكال فیه

 طالب:........
 ُیلتمس، ُیلَمح، ُینظر، یبین للواحد، یتأمل نعم.

 طالب:....... 
 في االستنجاء، وهل �صح الوضوء دونه أو ال؟  علیه هذا سیأتي الكالم

 ...طالب:....
 قبل، لكن...

 طالب:.......
هــو ینظــر إلــى المســائل مــن منظــاٍر غیــر مــا ینظــر إلیــه غیــره، والمســألة �لهــا وأساســها أن الكتــاب 
ُوِجــد هكــذا نلــتمس لــه مــا ُیبــین دقــة ترتیبــه �قــدر اإلمكــان، و�ال لــو نظرنــا فــي مناســبات اآل�ــات فــي 

ید ومتكلَّف؛ حتـى ألَّـف البقـاعي �تا�ـه (نظـم القرآن الكر�م ُوِجد من یتكلف و�أتي �كالٍم �ثیٌر مه �ع
 لم یترك له أي أثر فلُیراجع.  و  ،، ونسفه الشو�اني في تفسیره نسًفااالدرر) في اثنین وعشر�ن مجلدً 

 –حة مرو�ة �أسانید ثابتة عن النبـيعلى �ل حال �ل هذه أمور اجتهاد�ة، واألصل أحادیث صحی
ن أدر�نـــا دقـــة اإلمـــام فـــي ترتیبـــه أو لـــم إغـــض النظـــر فـــي هـــذه األبـــواب � -علیـــه الصـــالة والســـالم

ولیس �المعصوم، �عنـي مـا یلـزم أن �كـون �ـل مـا جـاء �ـه هـو  ،مع أنه مشهوٌد له في هذا ،ندر�ها
 ما یلزم. ،أولى ما قیل في ذلك

 طالب:.......
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 نعم عند الحاجة إال في القلیل النادر.
 "إنـه ال �جـوز غیـره :وقـال الخطـابي ،الروا�ـة�ضم المعجمة والموحـدة �ـذا فـي  »الُخُبثِ «"قوله: 
 الُخُبث.

ب �أنه �جوز إسكان الموحدة �ما في نظائره مما جاء على هـذا الوجـه عقِّ وتُ  ،إنه ال �جوز غیره"
 .تبككتب و�ُ 

إال أن  ،أبـو عبیـدة :من أهل المعرفة �أن الباء هنا سـاكنة مـنهم ح جماعةٌ وقد صرَّ  :قال النووي 
 ،والخبائث جمع خبیثة ،بث جمع خبیثوالخُ  ،لئال �شتبه �المصدر ؛یف أولىإن ترك التخف :�قال

 بـن عسـاكراووقع في نسـخة  ،بن حبان وغیرهمااقاله الخطابي و  ،ناثهم�ن الشیاطین و ار�د ذ�ر یُ 
عـن  فإن �انـت مخففـةً  ،�إسكان الموحدة :بث أيالخُ  :و�قال :-�عني البخاري -قال أبو عبد هللا 

 .المكروه :بن األعرابيافمعناه �ما قال  ،ن �انت �معنى المفرد�و  ،وجیههالمحر�ة فقد تقدم ت
و�ن �ـان مـن الطعـام فهـو  ،و�ن �ان من الملل فهـو الكفـر ،فإن �ان من الكالم فهو الشتم :قال

" وقـد جـاء فـي وعلـى هـذا فـالمراد �الخبائـث المعاصـي ،و�ن �ان من الشراب فهـو الضـار ،الحرام
 ث. تسمیة الخمر أم الخبائ

ولهـذا وقـع  ؛وعلى هذا فالمراد �الخبائث المعاصي أو مطلق األفعال المذمومة لیحصل التناسب"
أعوذ �اهلل من الخبث والخبیـث أو الخبـث والخبائـث هكـذا علـى الشـك  :في روا�ة الترمذي وغیره

 الخبث والخبیث. "اإلفراد األول �اإلسكان مع
 الخبث مع الخبائث. "والثاني �التحر�ك"
 ،الشـیاطین و�نـاثهم انكـر أو مـن ذُ  ،ومـن الشـيء المـذموم ،من الشيء المكـروه :الجمع أيمع "

ألنه في حدیث ابن  ؛"و�جهر بها للتعلیم ،ا للعبود�ة�ستعیذ إظهارً  -صلى هللا علیه وسلم-و�ان 
َدَخـَل الَخـَالَء  ِإَذا -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َكـاَن النَِّبـيُّ " عباس أو في الحدیث حـدیث أنـس �قـول:

ـــي َأُعـــوُذ ِ�ـــكَ «َقـــاَل:  هـــذه  -علیـــه الصـــالة والســـالم–" فمعنـــاه أن أنًســـا ســـمع مـــن النبـــي »اللَُّهـــمَّ ِإنِّ
 االستعاذة، فكان �جهر بها للتعلیم. 

عـن عبـد العز�ـز بـن صـهیب  ،وقد روى العمري هذا الحدیث من طر�ق عبد العز�ز بـن المختـار"
و�سـناده  »أعوذ �اهلل مـن الخبـث والخبائـث ،�سم هللا :الخالء فقولواإذا دخلتم « :بلفظ األمر قال

 ".ولم أرها في غیر هذه الروا�ة ،وفیه ز�ادة التسمیة ،على شرط مسلم
و�ســناده علــى شــرط  »أعــوذ �ــاهلل مــن الخبــث والخبائــث ،�ســم هللا :إذا دخلــتم الخــالء فقولــوا«"

 ي على شرط مسلم.ذهو الثقة ال هالمصغَّر؛ ألن المصغَّر؟ أكوعلى هذا فالُعمري الُمكبَّر  "مسلم
 .وحدیثه عند المصنف في الدعوات، اسمه محمد "بن عرعرةاتا�عه " :قوله"
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بنـدار عـن غنـدر  ،عن محمد بن �شار ،هذا التعلیق وصله البزار في مسنده "وقال غندر" :قوله
 ).إذا دخل( :ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ ،بلفظه
 نسبًة إلى أ�ش؟  ؟معنى التبوذ�ي ما "بن إسماعیل التبوذ�ياهو  "موسىوقال " :قوله

 طالب:........
 معناه؟ ماذال  هفی

 طالب:.........
 لكن ال ُبد أن ُیوجد في طالب العلم من �عرف. ،نعم فیه غرا�ة

 طالب:........
 ؟..التبوذ�ي نسبًة إلى 

 طالب:.........
 وأین تقع؟ما اسمها؟ 

 طالب:........
 ین؟ �مكن في المنطقة شيء ما نعرفه تعرفه أنت.أعند�م هناك 

 قالوا: التبوذك قوانص الدجاج.
 ....... طالب:

وال فـرق  ،المقصـود أنهـا �انـت ُتقـال �السـین وصـودوها ،قوانص ما تعرف القوانص؟ �سمونها هكذا
 مثل السراط والصراط.

 عبد هللا الثالث، تطلعها أنت؟ االقاموس �ا أ�
 ....... طالب:

التبوذ�ي: من یبیـع مـا فـي �طـون الـدجاج مـن القلـب والقانصـة، وذ�ـر احتمـاالت أخـرى، لكـن ممـا 
 عندك خبر؟  ،قیل هذا، وأخونا الظاهر أنه على الجادة �عد، قیل: إن تبوذك بلد ما

 طالب:........
 لكن صاحبنا یبیع معروف أنه یبیع.

 طالب:........
 .   .إلى آخره ؛ وألنه اشترى...دار�ا في �قول: ألن قومنا أهل تبوذك نزلوا

وطر�ق موسى هـذه وصـلها  ،بن سلمة �عني عن عبد العز�ز بن صهیباهو  "عن حماد" :قوله"
 .البیهقي �اللفظ المذ�ور

وروایتــه هــذه وصــلها المؤلــف فــي األدب  ،هــو أخــو حمــاد بــن ز�ــد "وقــال ســعید بــن ز�ــد" :قولــه
 هو أبو النعمان؟ َمن  "قال حدثنا أبو النعمان ،المفرد

 طالب:.........
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 صح.
�ـان  :قـال ،حـدثني أنـٌس  :قـال ،حـدثنا عبـد العز�ـز بـن صـهیب ، قـال:حدثنا سعید بن ز�ـدٍ "قـال: 
وأفـادت  ،فـذ�ر مثـل حـدیث البـاب :قـال ،إذا أراد أن یدخل الخالء -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

ــه ــین المــراد مــن قول ــة تبی ــد إرادة  :يأ "إذا دخــل الخــالء" :هــذه الروا� ــذ�ر عن �ــان �قــول هــذا ال
�عنـي الـدخول ال ُبـد  "وهذا فـي األمكنـة المعـدة لـذلك �قر�نـة الـدخول ،�هللا أعلم ،الدخول ال �عده

 ا لذلك.دخل معه وُ�خَرج منه، فیكون معد� أن �كون مع �اب یُ 
 :والكالم هنا في مقامین ،انتهى ،لشمولها ؛روا�ة إذا أتى أعم :بن �طالاولهذا قال "

�مـا ورد فـي  ،لكونهـا تحضـرها الشـیاطین ؛هل �ختص هذا الذ�ر �األمكنة المعدة لـذلك :أحدهما
ـ األصـح  ؟فـي جانـب البیـت مـثالً  نن أو �شـمل حتـى لـو �ـال فـي إنـاءٍ حدیث ز�د بن أرقم فـي السُّ

 �عني إذا رفع ثیا�ه �ما �قول أهل العلم. "الثاني ما لم �شرع في قضاء الحاجة
أما فـي األمكنـة المعـدة  ،لفمن �كره ذ�ر هللا في تلك الحالة �فصِّ  ؟متى �قول ذلكالمقام الثاني "

وهـذا  ،وأمـا فـي غیرهـا فیقولـه فـي أول الشـروع �تشـمیر ثیا�ـه مـثالً  ،بیـل دخولهـالذلك فیقولـه قُ 
مــا �كــون فألنــه إذا �ــان �قلبــه  ؛"�ســتعیذ �قلبــه ال بلســانه :وقــالوا فــیمن نســي ،مــذهب الجمهــور

 ِذ�ر. 
 ."ل عن مالك ال �حتاج إلى تفصیلقِ ا �ما نُ جیز مطلقً ن �ُ وم"

 .......  طالب:
�هللا أصــًال الــذ�ر �كــون �اللســان والشــفتین وُ�ســِمع نفســه، و�ذا �ــان �مجــرد القلــب فإنــه ال ُ�ســمى  

 فال أقل من أن یتفكَّر. ،من الذ�ر في هذه المواطن ا�ان أقرب إلى التفكر، و�ذا �ان ممنوعً  ا،ِذ�رً 
ولـیس لـه فـي  ،تكلم �عضـهم فـي حفظـه بینة صدوقٌ الذي أتى �الروا�ة المُ  سعید بن ز�دٍ  :بیهتن"

 ،عـن عبـد الـوارث فقـد رواه مسـددٌ  ،لكن لم ینفرد بهذا اللفظ ،البخاري غیر هذا الموضع المعلق
 ".وهو على شرط البخاري  ،وأخرجه البیهقي من طر�قه ،عن عبد العز�ز مثله

 �هللا أعلم.
 ....طالب:....

یفهــا �عنــي، �مــا تقــدم فــي المــاء الجــاري هــل لــه حكــم الراكــد أو أن هــذه األمــاكن المعــدة نظفهــا ظن
 الماء الذي جرى علیها، فلیس لها حكمها؟

 وتبقى أنها محل قضاء حاجة. ،على �ل حال هي أنظف من األماكن السا�قة
 درس، األسبوع �له ما في دروس. هعلى �ل حال األسبوع القادم ما فی

 ،�قول: لو سمحتم لي �ـاقتراح وهـو أن �كـون درس العشـاء فـي فـتح البـاري؛ ألنـه أكثـر مسـائل
 والحاجة إلى إ�ضاحه أكثر من شرح الكرماني.
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 ،ن أمــورهم علــى هــذاو علیــه، ومرتبــ معتــادون والنــاس  ،قــد�م ومعــروف، ومتقــرر المســألة أنــه درس
 فتغییره صعب.

" 


