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 تهالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ا

َعــاَد ِفــي  فــإن َمــْن َشــِرَب اْلَخْمــَر َفاْجِلــُدوهُ «علــى حــدیث  -رحمــه هللا–هــذا �قــول: علــق النــووي 
 ما معنى قوله؟ وهل اإلجماع ینسخ؟ف: دل اإلجماع على نسخه، قائالً  »الرَّاِ�َعِة َفاْقُتُلوهُ 

ولــو لــم  وال ُینســخ �ــه، و�نمــا یــدل علــى ناســخ ،النســخ مــن خــواص النصــوص، فاإلجمــاع ال ینســخ
ـــا ثبـــت عـــن النبـــي  ؛نطلـــع علیـــه علیـــه –إذ األمـــة �مجموعهـــا و�جماعهـــا ال �مكـــن أن ُتعـــارض نص�

تـدل علـى أن  ،فهذا اإلجماع إن صح أنه إجماع، فاألمة ال تجتمع على ضـاللة -الصالة والسالم
ا نسخ هذا النص  ؟ماذاعمل على  -رحمه هللا–و�ن لم نطلع علیه، والترمذي  ،هناك نص�

 ........طالب:
 ال ال.

 طالب:........
حـدیثین هـذا الحـدیث،  أجمع العلماء على ترك العمل �ـه إال لترمذي �قول: ولیس في �تابي شيءا

 وحدیث ابن عباس.
 طالب:........

 أنت لم تصبر. ،لو أنت صبرت قلیالً 
خـالف، والنووي �ثیًرا ما ینقل اإلجماع علـى مسـائل فیهـا  ،على �ل حال دعوى اإلجماع منقوضة

نص على أنه منسوخ، قال فـي (العلـل): وقـد بیَّنـا علتـه فـي الكتـاب؛ ولـذلك  -رحمه هللا–والترمذي 
 في �تب المصطلح قال العلماء: إن الترمذي ُ�سمي النسخ علة.

منهم مـن یـرى أنـه حـد وأنـه  ؛وأنه ال ُ�عمل بهذا الحدیث ،وعلى �ل حال عامة أهل العلم على هذا
لــى هــذا ابــن حــزم وأوصــله الســیوطي و�عــض العلمــاء، والشــیخ أحمــد شــاكر لــه ُ�قتــل فــي الرا�عــة، ع

 لة اسمها (كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر).ارس
ولـیس �حـد، ومثلـه ابـن القـیم، قـالوا: إذا لـم یرتـدع النـاس  ،لكنه تعز�ر ،شیخ اإلسالم یرى العمل �ه

ولـو لـم  ،، والجمهـور �قولـون: منسـوختعز�ـًرا، فـرٌق بـین هـذا وهـذا ؛�حد الشرب فـإن لإلمـام أن �قتلـه
�طلــع علــى الناســخ؛ ألن اإلجمــاع علــى عــدم العمــل �ــه �مــا قــال النــووي: یــدل علــى وجــود ناســخ، 

ـنَّة، ولكـن إذا اتفـق  ،األصل أن النسخ من خواص النصوص فهو أصل الدلیل السمعي القـرآن والسُّ
 أون ثابًتــا ُینظــر إن �ــان لــه تأو�ــل العلمــاء علــى عــدم العمــل �حــدیث ُینظــر فــي ثبوتــه أوًال، فــإن �ــا

أي وجه من وجوه التعارض، و�ال إذا احتار المجتهد فـي أمـره واألئمـة �لهـم  أوُمقید،  أوُمخصص 
 یلجأ إلى مثل هذا الكالم.فعلى عدم العمل �ه 

 .   نعم
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عبــده ورســوله نبینــا محمــٍد وعلــى آلــه  الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى
 به أجمعین.وصح

تقـدم فـي مقدمـة  :�تـاب الصـالة ،�سـم هللا الـرحمن الـرحیم: "-رحمـه هللا–قال الحافظ ابن حجٍر 
 ،ا مـن �ـالم شـیخنا شـیخ اإلسـالمتب هذا الصحیح في الترتیب ملخًصـهذا الشرح ذ�ر مناسبة �ُ 

 ".وفي أوائلها مناسبة تعقیب الطهارة �الصالة
 شیخ اإلسالم َمن هو؟

 طالب: البلقیني.
 نعم سراج الدین البلقیني، متى توفي؟

 طالب:.........
أو أر�عــة أو ســتة؟ هــم ثالثــة: ابــن الملقــن، والبلقینــي، والعراقــي، الــوالدة ســبعمائة وثالثــة وعشــر�ن، 
وأر�عـــة وعشـــر�ن، وخمســـة وعشـــر�ن، والوفـــاة أر�عـــة وخمســـة، وســـتة �عـــد الثمانمائـــة، لكـــن آخـــرهم 

 في سنة ثمانمائة وستة، نعم.   العراقي ُوِلد سنة خمسة وعشر�ن وتو 
ــى المشــروط" ــى  ،وفــي أوائلهــا مناســبة تعقیــب الطهــارة �الصــالة لتقــدم الشــرط عل والوســیلة عل

 .المقصود
فرأیـت أن أذ�ـر  ،علـى أنـواع تز�ـد علـى العشـر�ن وقد تأملت �تاب الصالة منـه فوجدتـه مشـتمالً 
 ".مناسبتها في ترتیبها قبل الشروع في شرحها

�تــاب الصــالة مــن ِقبــل الحــافظ ابــن حجــر، ولــیس مــن �ــالم البلقینــي، البلقینــي رتــب ترتیــب أبــواب 
وهــي موجــودة فــي مقدمــة فــتح  رتبهــاا وهــي تز�ــد علــى ســبعة وتســعین �تاً�ــ ،الكتــب �تــب الصــحیح

 .   الباري 
 ،وســتر العــورة ،الطهــارة :�الشــروط الســا�قة علــى الــدخول فــي الصــالة وهــي فــأقول بــدأ أوالً "

 .ودخول الوقت ،بلةواستقبال الق
 ؛واســتفتح �تــاب الصــالة بــذ�ر فرضــیتها ،أفردهــا �كتــاب ولمــا �انــت الطهــارة تشــتمل علــى أنــواعٍ 

فبــدأ �ــه  ،و�ــان ســتر العــورة ال �خــتص �الصــالة ،مــن أر�ــان اإلســالم ادون غیرهــ التعــین وقتهــ
خـوف ونافلـة ثم ثنى �االسـتقبال للزومـه فـي الفر�ضـة والنافلـة إال مـا اسـتثنى �شـدة ال ،لعمومه
المصـلي  ومـن توا�ـع االسـتقبال سـترة ،فـذ�ر المسـاجد ،او�ـان االسـتقبال �سـتدعي مكاًنـ ،السفر
شــرع و�ــان الوقــت �ُ  ،�الفر�ضــة ثــم ذ�ــر الشــرط البــاقي وهــو دخــول الوقــت وهــو خــاصٌّ  ،فــذ�رها

ع إلـى ا �االجتمـاو�ـان األذان إعالًمـ ،وفیـه إشـارة إلـى أنـه حـق الوقـت ،فذ�ر األذان ،اإلعالم �ه
 .ا فذ�ر اإلمامةا ومأمومً و�ان أقلها إمامً  ،الصالة فذ�ر الجماعة

ولما �انت الفـرائض فـي الجماعـة قـد تخـتص  ،ولما انقضت الشروط وتوا�عها ذ�ر صفة الصالة
ثــم تــال ذلــك �مــا �شــرع فیــه  ،م الجمعــة ألكثر�تهــاوقــدَّ  ،مخصوصــة ذ�ــر الجمعــة والخــوف بهیئــةٍ 
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ــفــذ�ر ا ،الجماعــة مــن النوافــل  الختصاصــه بهیئــةٍ  ؛رهلعیــدین والــوتر واالستســقاء والكســوف وأخَّ
ألنـه قـد �قـع  ؛فـذ�ر سـجود الـتالوة ،ثم تاله �ما فیه ز�ادة سجودٍ  ،وهي ز�ادة الر�وع مخصوصةٍ 
مـن  فتاله �ما �قـع فیـه نقـٌص  مخصوصةٍ  و�ان إذا وقع اشتملت الصالة على ز�ادةٍ  ،في الصالة

ســتحب فیــه وهــو قضــى مــا �شــرع فیــه الجماعــة ذ�ــر مــا ال �ُ ولمــا ان ،عـددها وهــو قصــر الصــالة
 .سائر التطوعات

 :ثم للصالة �عد الشروع فیها شروط ثالثة وهي
 .وترك المفطر ،وترك األفعال الزائدة ،ترك الكالم
ثـم  ،فاقتضى ذلك ذ�ـر أحكـام السـهو ،ثم �طالنها �ختص �ما وقع على وجه العمد ،فترجم لذلك

ال ر�ـوع فیهـا وال سـجود  ب ذلك �صـالةٍ قَّ فع ،الصالة ذات الر�وع والسجود� جمیع ما تقدم متعلقٌ 
 ".نازةوهي الجِ 

 َجنازة؟أم ِجنازة 
 طالب:.......

واألســـفل لألســـفل، مـــا معنـــى هـــذا؟ الِجنـــازة للـــنعش، والَجنـــازة للمیـــت علـــى ســـبیل  ،األعلـــى لألعلـــى
لألســفل؟ َدجاجــة وِدجاجــة، األعلــى لألعلــى، عنــدك لــه نظیــر فــي نظیــر األعلــى لألعلــى واألســفل 

�ك ُ�قــال لــه: َدجاجــة، واألنثــى ُ�قــال لهــا: ِدجاجــة �الكســر، المــا�ح والمــاتح، المــا�ح الــنقط تحــت  الــدِّ
 هأســفل لألســفل الــذي فــي البئــر ُ�عبــي الــدلو، والمــاتح فــوق، األعلــى لألعلــى واألســفل لألســفل، هــذ

 طرائف ولطائف، ما یلیق �طالب العلم أن هو....  
 ولـم یتعـرض أحـدٌ  ،ر ما ظهر من مناسبة ترتیب �تاب الصالة من هذا الجامع الصـحیحهذا آخ"

 ".ملهم وعلَّ أفلله الحمد على ما  ،من الشراح لذلك
مـا نعود إلى �الم السراج البلقیني في المقدمة في ترتیب �تب الصحیح، صفحة أر�عمائة وسـبعین 

 معك؟الذي 
 طالب:.......

 صفحة أر�عمائة وسبعین.
 تقرؤونه أنتم �البیت؟ أوراج طو�ل نقرأه الس

 ما رأ�كم ُ�قرأ سرًدا مثل ما ُقرئ �الم الحافظ؟
 طالب:........

 �هللا ما أدري إن جاء شيء ُیناسب علیه التعلیق و�ال فاألصل أنه سرد. 
 طالب:........

 ما هو �أصح هذا.
 طالب:........
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قـرأ ثالثة وسـبعین أر�ـع صـفحات، و�ذا قلنـا: �ُ آخر في أواخر المقدمة صفحة أر�عمائة وسبعین إلى 
ه الطالب في المدارس والجامعات لیس بذي �ال، �قول المدرس: اكتبوا في البیت �عني ُ�قرأ، ُ�سمی

 علیه ُمطالعة، �عني إن شئتم.
 :وفي روا�ة الكشمیهني والمستملي" �اب �یف فرضت الصالة :قوله:  "-رحمه هللا–قال الحافظ 

 .الصلوات
مــن المصــنف إلــى أن المعــراج �ــان فــي لیلــة  وهــذا مصــیرٌ  ،أي فــي لیلــة اإلســراء "اإلســراءفــي "

صــلى هللا علیــه -فــي �قظتــه  واحــدةٍ  لیلــةٍ  �انــا فــي :فقیــل ،وقــد وقــع فــي ذلــك اخــتالف ،اإلســراء
 .وهذا هو المشهور عند الجمهور -وسلم

ا مـرتین فـي لیلتـین مختلفتـین وقعـا جمیًعـ :وقیـل ،فـي منامـه واحـدةٍ  ا فـي لیلـةٍ �انا جمیًعـ :وقیل"
و�ـان  ،فـي الیقظـة �ان اإلسـراء إلـى بیـت المقـدس خاصـةً  :وقیل ،اإحداهما �قظة واألخرى منامً 

 .ا إما في تلك اللیلة أو في غیرهاالمعراج منامً 
لظــاهر  ؛�جــري فیــه الخــالف أن اإلســراء إلــى بیــت المقــدس �ــان فــي الیقظــة أالوالــذي ینبغــي 

 ".كذ�ه فیه وال في أ�عد منها لم تُ ولو �ان منامً  ،�ذبته في ذلك ولكون قر�شٍ  ؛القرآن
ن �عیدة في أقصى الدنیا في لحظة �مكن في دقیقـة، لكـن فـي اكألنه في المنام تصل الروح إلى أم

، وهـو یـزعم أنـه فـي لیلـة راح الیقظة �ذبته قر�ش، قالوا: نحن أشهر نجلس ما وصلنا بیت المقـدس
 .  ورجع

لكن طرقه فـي  ،من الصحا�ة جماعةٌ  -صلى هللا علیه وسلم-حدیث عن النبي وقد روى هذا ال"
�مـا فـي  فرواه الزهري عنـه عـن أبـي ذرٍّ  ،مع اختالف أصحا�ه عنه الصحیحین تدور على أنسٍ 

نـاني وثابـت البُ  ،ورواه شر�ك بـن أبـي نمـر ،ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة ،هذا الباب
 ".بال واسطة -ه وسلمصلى هللا علی–عنه عن النبي 

وشــر�ك وقــع لــه أوهــام وصــلت عنــد ابــن القــیم وابــن حجــر فــي (فــتح البــاري) إلــى عشــرة فــي حــدیث 
م وأخَّر، وزاد ونقصاإلسراء، وجاء في النص أن شر�ًكا وهِ   .م فیه فقدَّ

 طالب:........
 . ؛ ألنه طو�ل-إن شاء هللا-إلي وصلنا له 

فلیقـع  ،والغـرض مـن إیـراده هنـا ذ�ـر فـرض الصـالة ،رمنهم عنه مـا لـیس عنـد اآلخـ سیاق �لٍّ "
ونذ�ر الكالم على اختالف طرقه وتغایر ألفاظها و�یفیة الجمع بینهـا  ،االقتصار هنا على شرحه

 ".إن شاء هللا تعالى ،وهو في السیرة النبو�ة قبیل الهجرة ،في الموضع الالئق �ه
ح ما ُیناسب هذا الموضع؛ ولذا تجدون وهو أنه في �ل موضع �شر  ،هذه طر�قة الحافظ ابن حجر

شــرحه متوازًنـــا مــن أولـــه إلــى آخـــره، مــا �شـــرح فــي أول موضـــع جمیــع مـــا یتعلــق �الحـــدیث و�تـــرك 
المواضع األخـرى ُغفـًال بـال شـرح، و�نمـا شـرحه ألول حـدیث وآخـر حـدیث علـى حـدٍّ سـواء متـوازن، 
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ـراح تجـده فـي أول ا ضو�ع راح غالـب الشُّ راح أو ُجل الشُّ لكتـاب ُ�طیـل إطالـة �الغـة؛ حتـى �ملـه الشُّ
 -رحمـه هللا–؛ ألن المباحـث تقـدمت، ومعـروف أن البخـاري االطالب، وفي آخر الكتاب �سرد سـردً 

ـراح فـي الموضـع  ُ�كرر األحادیث، فإذا روى حدیث األعمـال �النیـات فـي سـبعة مواضـع شـرحه الشُّ
 ع األخرى ُ�حیلونها على ما تقدم.األول، وجاءوا وأجلبوا علیه �كل ما �قدرون علیه، والمواض

فـي الموضـع األول �شـرح �مـا ُیناسـب هـذا الموضـع، وفـي الموضـع الثـاني  -رحمـه هللا–ابن حجر 
 �شرح �ما ُیناسب هذا الموضع وهكذا، نعم.

ل �ماء زمـزم ِس ا حین غُ ا و�اطنً س ظاهرً دِّ والحكمة في وقوع فرض الصالة لیلة المعراج أنه لما قُ "
فرض الصالة في تلـك ومن شأن الصالة أن یتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تُ  ،حكمة�اإل�مان وال

ولینـاجي  ؛و�صـلي �مـن سـكنه مـن األنبیـاء و�المالئكـة ،ولیظهر شرفه في المأل األعلى ؛الحالة
 .-جل وعال-�ان المصلي یناجي ر�ه  مَّ ومن ثَ  ،ر�ه

 ،فـي بــدء الــوحي م موصــوالً هــذا طــرف مـن حــدیث أبــي سـفیان المتقــد "بــن عبـاساوقــال " :قولـه
ضـت رِ إلـى أن الصـالة فُ  ومناسبته لهـذه الترجمـة أن فیـه إشـارةٍ  ،هو أبو سفیان ،�أمرنا :والقائل

�عـد الهجـرة إلـى الوقـت  -صلى هللا علیه وسلم-ألن أ�ا سفیان لم یلق النبي  ؛�مكة قبل الهجرة
طر�ـق الحقیقـة واإلسـراء �ـان قبـل ا لـه �یتهیأ له معه أن �كون آمرً  الذي اجتمع فیه بهرقل لقاءً 

�مـا  ،لكنـه مـن جملـة مقـدماتها و�یان الوقت و�ن لم �كن مـن الكیفیـة حقیقـةً  ،الهجرة بال خالف
وساق فیه ما یتعلق �ـالمتعلق  ؟"كیف �ان بدء الوحي" :وقع نظیر ذلك في أول الكتاب في قوله

 ".بذلك فظهرت المناسبة
�كــذا و�ــذا الصــالة والصــدقة والعفــاف، وهــو غیــر مســلم،  نــا""و�أمر أبــو ســفیان قبــل أن ُ�ســلم �قــول: 

ُمتجه إلى مثل هذا الكافر؟ إن �ان األمر على وجه الحقیقـة ال  -علیه الصالة والسالم–فهل أمره 
شك أن الكفار ُمخاطبون �فروع الشر�عة، لكن ما الذي ُیدري أ�ا سفیان بهذه القاعدة وأنـه ُمخاطـب 

 .طب الستجاب�ما �ان، لو �عرف أنه ُمخا
 طالب:........

 ألنه قبل أن ُ�سلم.
 طالب:.......

ن �اب المطا�قـة أو جاء الجواب مطا�ًقا للسؤال، �ما �أمر�م؟ قال: �أمرنا، هي م "�أمرنا"نعم، لكن 
 .من الجواب للسؤال

 طالب:.........
 .-علیه الصالة والسالم-صلى �الجمیع 

والحكمـة فیــه أن الملـك انصــب إلیـه مــن الســماء  ،حتِ ُفــ :�ضـم الفــاء و�ـالجیم أي »رجُفــ« :قولـه"
ا علـى أن الطلـب وقـع وتنبیًهـ ،في المناجـاة مبالغةً  ،سواه ج على شيءٍ عرِّ ولم �ُ  ،واحدة انصبا�ةً 
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فكـأن الملـك  ،ما وقع من شق صـدرهو�حتمل أن �كون السر في ذلك التمهید لِ  ،على غیر میعاد
 ".�هللا أعلم ،ا لها �ه وتثبیتً یفیة ما سیصنع �ه لطفً أراه �انفراج السقف والتئامه في الحال �

لما تقدم هذا األمر أفعال لیست معتادة ُفـِرج السـقف ونـزل األمـور المعتـادة مـا تكـون هكـذا الـدخول 
لمــا حصــلت هــذه المقدمــة تهیــأ الســتقبال مــا یــرد  -علیــه الصــالة والســالم–مــع األبــواب، الرســول 

 علیه،. 
أن شـق الصـدر  ورجـح عیـاٌض  ،شـقه :ا أيهو �فتح الفاء و�الجیم أ�ًضـ »ي َفَفَرَج َصْدرِ « :قوله"

ــ ،عنــد مرضــعته حلیمــة كــان وهــو صــغیرٌ   ،هیلي �ــأن ذلــك وقــع مــرتین وهــو الصــوابوتعقبــه السُّ
ومحصـله  ،فـي �تـاب التوحیـد إن شـاء هللا تعـالى وسیأتي تحقیقه عند الكالم على حدیث شـر�كٍ 

والشـق  ،هذا حظ الشیطان منـك :العلقة التي قیل له عندها أن الشق األول �ان الستعداده لنزع
وقــد روى الطیالســي والحــارث فــي  ،الثــاني �ــان الســتعداده للتلقــي الحاصــل لــه فــي تلــك اللیلــة

أخـرى عنـد مجـيء جبر�ـل لـه �ـالوحي فـي غـار  مسندیهما من حدیث عائشة أن الشق وقع مـرةً 
 .ومناسبته ظاهرة ،-�هللا أعلم-حراء 

له مع عبد المطلب أخرجها أبـو نعـیم فـي  بن عشر أو نحوها في قصةٍ اا وهو أ�ًض وروي الشق 
 .وروي مرة أخرى خامسة وال تثبت ،)الدالئل(

ص وُخـ ،معـروف سـبق تحقیقـه فـي الوضـوء �فتح الطاء و�كسرها إنـاءٌ  »ُثمَّ َجاَء ِ�َطْستٍ « :قوله
وقـد أ�عـد مـن اسـتدل �ـه  ،الجنـةو�ان من ذهب ألنـه أعلـى أوانـي  ؛ارفً ألنه آلة الغسل عُ  ؛بذلك

ألن المسـتعمل لـه الملـك فیحتـاج إلـى ثبـوت �ـونهم  ؛على جواز تحلیة المصحف وغیـره �الـذهب
ألن تحـر�م الـذهب إنمـا وقـع  ؛ووراء ذلك إن ذلك �ـان علـى أصـل اإل�احـة ،مكلفین �ما �لفنا �ه

 .ا في اللباس�المدینة �ما سیأتي واضحً 
 ة.ألنها مؤنث ؛ال على لفظ الطست كذا وقع �التذ�یر على اإلناء »ُمْمَتِلئٍ « :قوله

�حصـل �ـه �مـال  عـل فیهـا شـيءٌ والمعنـى أن الطسـت جُ  ،�النصب على التمییز »ِحْكَمًة َوِ��َماًنا«
علـى جـواز تمثیـل المعـاني �مـا  لـه بنـاءً  ا أو مـثالً ا مجـازً و��ماًنـ مي حكمـةً فُسـ ،اإل�مان والحكمـة

 .ال الموت �بشً مثَّ �ُ 
مضـطر�ة صـفا لنـا منهـا أن الحكمـة العلـم المشـتمل  �ثیرةٌ  في تفسیر الحكمة أقوالٌ  :قال النووي 

 ،وتحقیق الحق للعمل �ه والكف عن ضده ،وتهذیب النفس ،على المعرفة �اهلل مع نفاذ البصیرة
 ".املخًص  انتهىوالحكیم من حاز ذلك 

شـیاء فـي مواضـعها، وهنـا �قـول: الحكمة األصل وضع الشيء في موضعه، والحكیم مـن �ضـع األ
أن الحكمة العلم المشتمل على المعرفة �اهلل مع نفاذ البصیرة، وتهذیب النفس، وتحقیـق الحـق "
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العلم المشتمل على المعرفة �اهلل على هذا الكفار �لهم عن �كرة أبـیهم  "للعمل �ه والكف عن ضده
 ال؟ ألنهم ال �عرفون هللا.أم ما فیهم حكیم صح 

المشتمل على المعرفة �اهلل مع نفاذ البصـیرة، وتهـذیب الـنفس، وتحقیـق الحـق للعمـل �ـه العلم "
قــد �قــول قائــل: إن الكفــار لــیس فــیهم حكــیم، و�ن �انــت أمــورهم وأمــور دنیــاهم " والكــف عــن ضــده

لكن لـو �ـانوا حكمـاء حقیقـة لـدلتهم حكمـتهم علـى اإل�مـان �ـاهلل،  ،منتظمة و�ضعونها في مواضعها
 یؤمنوا �اهلل دل أنه ال حكمة عندهم، و�ن ُسمیت في الظاهر حكمة. لكن لما لم

 طالب:.......
 الحكمة وضع الشيء في موضعه هذا هو المعروف عند أهل العلم في تعر�ف الحكمة.

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 كذلك، لكن نحن �صدد الكالم عن الحكمة.

هذا ُ�خرج �ل الكفار من أن �كونوا حكمـاء وفـي  "�اهللالحكمة العلم المشتمل على المعرفة "قوله: 
الجاهلیة وِجد من ُ�سمى الحكیم، وُ�وصف �أنه حكیم، لكن حكمة نسبیة مناسبة لـــ... قد ُیوجد من 
بین األطفال من یتمیز عن غیره �حسن التصرف فُیقال: هذا حكیم إلى آخره، والحكمة المطلقـة ال 

 ما الِحكم النسبیة تتناول �ل من یتصف بوضع الشيء في موضعه.شك أنها ال تتناول الكفار، وأ
 طالب:........

 قد �كون من فروعها ال مطا�ًقا لها، نعم. 
 طالب:........

 ما المانع؟
 طالب:........

 ؟ یتفرع عن الكالم الذي قلناه.     ...ما ُ�سمىأم لكن هل هذه حكمة ما عندهم ُ�سمى حكمة 
طلـق علـى وقـد تُ  ،وعلى النبوة �ـذلك ،على ذلك �له القرآن وهو مشتملٌ وقد تطلق الحكمة على "

 .ونحو ذلك ،وعلى المعرفة فقط ،العلم فقط
لكـون اإلسـراء إلـى  ؛اسـتدل �ـه �عضـهم علـى أن المعـراج وقـع غیـر مـرة »ُثمَّ َأَخـَذ ِبَیـِدي« :قوله

المقتضـیة  )ثمــــ(تیـان بواإل  ،هو من اختصار الراوي  :قالو�مكن أن �ُ  ،ذ�ر هنابیت المقدس لم یُ 
بـل �شـیر  ،اإلطبـاق والعـروج :وهما ،للتراخي ال ینافي وقوع أمر اإلسراء بین األمر�ن المذ�ور�ن

 ".و�ؤ�ده ترجمة المصنف �ما تقدم ،وحاصله أن �عض الرواة ذ�ر ما لم یذ�ره اآلخر ،إلیه
لنقـول: إنـه اقتصـر �عـض  والحاكم على ذلك �له ورود هذه األمور �لها ُمجتمعـة فـي سـیاٍق واحـد؛

 الرواة على ما لم یذ�ره اآلخر.
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 طالب:........
لما �ـذَّبوه فـي اإلسـراء فـالمعراج مـن �ـاب أولـى، لمـا �ـذَّبوه فـي اإلسـراء یـذهب فـي لیلـة و�رجـع فـي 

وروحه، ولـو  -علیه الصالة والسالم–هذا دلیٌل على أنه في الیقظة �جسده  ،مسافة ُتقطع �الشهور
 ا �ذَّبوه؛ ألنه في المنام تصل الروح إلى أ�عد من ذلك في هذه الحالة.كان مناًما م

كون المسألة حتى لو ذ�رنا المعراج و�ذَّبوا اإلسراء الذي ُ�مكن تصد�قه �النسبة لهـم، المشـي علـى 
بوا المعــراج مــع ُ�عــده عــن اإلمكــان  األرض مــا ُ�كذبونــه، لكــن إذا �ــذَّبوا اإلســراء وهــو ممكــن فلُیكــذِّ

 .  مة له�النسب
 ".وفي روا�ة الكشمیهني �ه على االلتفات أو التجر�د ،الملك بي :�الفتح أي »َفَعَرجَ « :قوله"

على التجر�د؟ و�تحدث عنه في حدیث سعد بن أبـي وقـاص الـذي تقـدم فـي أوائـل ماذا ما التجر�د؟ 
 .االكتاب أعطى رهًطا وسعٌد جالس، هو الذي �قوله سعد، �سمونه تجر�دً 

حكمتـه التحقـق أن السـماء لــم  :بـن المنیـراقـال  ،ایـدل علـى إن البـاب �ـان مغلًقـ "تحافـ" :قولـه"
 ".اتفتح إال من أجله �خالف ما لو وجده مفتوحً 
 . -علیه الصالة والسالم-لو وجده مفتوح �ان مفتوح من األول لغیره 

 .�غیره لئال یلتبس ؛فیه من أدب االستئذان أن المستأذن �سمي نفسه "جبر�ل :قال" :قوله"
�حتمــل أن �كــون خفــي علیــه أصــل إرســاله  ؟"أرســل إلیــه"وللكشــمیهني أو  ؟"أأرســل إلیــه" :قولــه

 ؛و�حتمل أن �كون استفهم عن اإلرسال إلیه للعروج إلى السماء وهو األظهر ،الشتغاله �عبادته
ح لـه ألن الخازن لم یتوقف عـن الفـت ؛و�ؤخذ منه أن رسول الرجل �قوم مقام إذنه "إلیه" :لقوله

فـي �تـاب  مرفـوعٌ  وسـیأتي فـي هـذا حـدیثٌ  ،بل عمل بـالزم اإلرسـال إلیـه ،على الوحي إلیه بذلك
 .إن شاء هللا تعالى ،االستئذان

بـت �مـا عقِّ لكنهـا مـن المواضـع التـي تُ  "ثِعـأو قد �ُ " :و�ؤ�د االحتمال األول قوله في روا�ة شر�ك
 ".إن شاء هللا تعالى ،سیأتي تحر�رها في �تاب التوحید

 . من العشرة مواضع التي وِهم فیها �عني من روا�ة شر�ك
 .وهي األشخاص من �ل شيء ،بوزن أزمنة »أسودة« :قوله"

وروا�ـة مالـك  ،امرحًبـ :ظاهره أنه سأل عنه �عـد أن قـال لـه آدم »؟من هذا :قلت لجبر�ل« :قوله
 .داة ترتیبإذ لیس في هذه أ ،حمل هذه علیهافتُ  ،وهي المعتمدة ،بن صعصعة �عكس ذلك

بـن اوحكـى  ،الـروح :النسـم �ـالنون والمهملـة المفتـوحتین جمـع نسـمة وهـي »نسـم بنیـه« :قوله
 ".وهو تصحیفٌ  ،التین أنه رواه �كسر الشین المعجمة وفتح الیاء آخر الحروف �عدها میم

 �صیر اللفظ؟ ماذا 
 طالب:........

 ".بن التین أنه رواه �كسر الشیناوحكى "
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 طالب:........
ــَیمنَ  فة هــي َنِش ــدها مــیمهــي نســم، وفیــه " ،ِشــَیم مــادام ُمصــحَّ ــاء آخــر الحــروف �ع ــتح الی آخــر " وف

 الحروف الیاء.
ـر  ل لـه وُنفسِّ األخطاء والتصحیفات والتحر�فات ال ُیتكلَّف اعتبارها �ل من أخطأ أو وِهم نذهب نـؤوِّ

 كالمه. 
 :قال القاضـي عیـاض ،وهو مشكلٌ وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء "

�عنـي فكیـف تكـون  ،فـي الجنـة وأن أرواح المؤمنین منعمةٌ  ،قد جاء أن أرواح الكفار في سجین
ا فصادف وقت عرضها عرض على آدم أوقاتً وأجاب �أنه �حتمل أنها تُ  ؟في سماء الدنیا مجتمعةً 

النار إنما هو في أوقـات و�دل على أن �ونهم في الجنة و  ،-صلى هللا علیه وسلم-مرور النبي 
رض �ـأن أرواح واعُتـ ]٤٦[غـافر: {النَّاُر ُ�ْعَرُضوَن َعَلْیَها ُغُدو�ا َوَعِشـی�ا} :دون أوقات قوله تعالى

أن  :والجـواب عنـه مـا أبـداه هـو احتمـاالً  ،الكفار ال تفتح لها أبواب السماء �ما هو نص القـرآن
 انتهى.و�ان �كشف له عنهما  ،مالهوالنار في جهة ش ،الجنة �انت في جهة �مین آدم

 ،قبل األجساد وهي مخلوقةٌ  ،إن النسم المرئیة هي التي لم تدخل األجساد �عد :قالو�حتمل أن �ُ 
فلـذلك �ـان �ستبشـر إذا نظـر  ؛م �مـا سیصـیرون إلیـهعلِ وقد أُ  ،ومستقرها عن �مین آدم وشماله

التي فـي األجسـاد فلیسـت مـرادة و�حزن إذا نظر إلى من عن �ساره �خالف  ،إلى من عن �مینه
ا فیمـا أ�ًضـ أو نار فلیسـت مـرادةٌ  و�خالف التي انتقلت من األجساد إلى مستقرها من جنةٍ  ،اقطعً 

 .مخصوص أو أر�د �ه الخصوص عامٌ  »نسم بنیه« :عرف أن قولهو�هذا یندفع اإلیراد و�ُ  ،�ظهر
إذا أنـا �ـآدم تعـرُض علْیـِه ف« بن إسحاق والبیهقي من طر�قه في حدیث اإلسراءاوأما ما أخرجه 

�َِّتــِه المــؤمنینَ  ــینَ  :فیقــولُ  ،أرواُح ذرِّ بــٌة اجعلوهــا فــي علِّیِّ بــٌة ونفــٌس طیِّ ثــمَّ تعــرُض علْیــِه  ،روٌح طیِّ
ارِ  �َِّتِه الفجَّ ین :فیقول ،أرواُح ذرِّ  .»روٌح خبیثٌة ونفٌس خبیثٌة اجعلوها في سجِّ

َبـٌة َوَعـْن « :وفي حدیث أبي هر�رة عند الطبراني والبـزار َفـِإَذا َعـْن َ�ِمیِنـِه َ�ـاٌب َ�ْخـُرُج ِمْنـُه ِر�ـٌح َطیِّ
فهـذا  »ِشَماِلِه َ�اٌب َ�ْخُرُج ِمْنُه ِر�ٌح َخِبیَثٌة ِإَذا َنَظَر َعْن َ�ِمیِنِه اْسَتْبَشَر َوِ�َذا َنَظَر َعْن ِشَماِلِه َحِزنَ 

 ".ضعیفلو صح لكان المصیر إلیه أولى من جمیع ما تقدم ولكن سنده 
التفســیر �الضــعیف مقبــول عنــد جمــٍع مــن أهــل العلــم، التفســیر والتــرجیح مقبــول عنــد جمــٍع مــن أهــل 
ل علیـه، األصـل ثابـت لكـن اخُتلـف فـي المعنـى علـى أقـواٍل علـى حـدٍّ سـواء  العلم؛ ألنـه لـیس المعـوَّ

لمـودود فـي ُیرجح واحٌد منها �ما جاء من خبٍر ولو ضعیف، وأشار إلـى هـذا ابـن القـیم فـي (تحفـة ا
أحكــام المولــود) وأنهــم ُیرجحــون بــین المعــاني �الضــعیف مــع أنــه ال یــرى العمــل �الضــعیف مطلًقــا، 

 نعم.
 طالب:.......
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ــح فــي حــدیٍث  ،المعنــى صــحیح الخبــر ثابــت، لكــن معانیــه محتملــة �ــذا وال �ــذا أحــد المعــاني موضَّ
وُ�جــردون الكتــب مــن  ،ضــعیف؛ ولــذا وهــذه �حتاجهــا طــالب العلــم الــذین �قتصــرون علــى الصــحیح

الضـــعیف ســـواًء �انـــت فـــي المـــدونات الكبـــرى لإلســـالم دواو�ـــن اإلســـالم المعروفـــة أو فـــي الســـیرة 
�عضــهم �قتصــر علــى صــحیح الســیرة، الســیرة جــاءت أخبارهــا �عضــها صــحیح، و�عضــها ضــعیف، 

، و�عضــها تــالف، لكــن أحیاًنــا الحــدث متــرا�ط ومتسلســل فــي أثنائــه فــي �عــض روا�طــه مــا فیــه �ــالم
فإذا أخذت هذا الرا�ط الذي یر�ط في المعنى بین هذا وذاك اختل المعنـى ولـم یـتم التصـور، ولـیس 

ـــرً  ـــل �بی ـــذا تجـــدون الخل ـــه حكـــم؛ ول ـــب علی ـــى هـــذا الضـــعیف، وال یترت ل عل ـــذت  االمعـــوَّ فیمـــا إذا ُأِخ
 ،و�ن �انـت ضـعیفة، هـذا را�ـط یوضـح لـك المعنـى ،الحلقات التي تصل بین الكالمـین الصـحیحین

 �ر�ط هذا الكالم بهذا الكالم، مثل هذا حذفه واختزاله ُ�خل �المعنى.و 
 طالب:........

 معروف أن الضعیف قابل لالنجبار إذا تعددت طرقه تقوى، هذا والحسن لغیره عند أهل العلم.
 طالب:........

ـر مجموع الروا�ات �عض الناس یهمه أن تنكشف له الحقائق �حذافیرها؛ لئال ُیهجم علیه ،ال ا وُتفسَّ
صـار... ُ�سـَبقون، علـى أن �عـض طـالب العلـم  مـاذابتفسیراٍت غیر صحیحة؛ ألن الناس یتـأولون 

ـــنَّة یـــرى أن شـــرح الحـــافظ �لـــه مـــا لـــه داعٍ  ، وأنـــه علـــى طر�قـــة الموجـــودین ممـــن یتخصـــص فـــي السُّ
المتكلمــین �كفینــا شــرح ابــن رجــب علــى طر�قــة الســلف، لكــن هــل �ــل شــيء فــي شــرح ابــن رجــب؟ 

خ/ ابن �از مراًرا �قول: أعطوني �الم ابن رجب، ثم إذا ُقرئ علیه ما شفاه قـال: أعطـوني ابـن الشی
  حجر.

اإلنسان علیه أن یتوسط و�عتدل، ال شك أن الحـافظ ابـن رجـب شـرح البخـاري بـَنَفس السـلف، لكـن 
رســوله  طــالب العلــم �عــد الســلف اســتجد عنــدهم أمــور، اآللــة التــي بواســطتها ُ�فهــم �ــالم هللا و�ــالم

 واعتمدها أهل العلم وجروا علیها، ومشوا علیها ال ُبد من استعمالها وال ُبد من توضیحها.
إذا �ان ابن حجر وهو الحـافظ لأللـوف المؤلفـة مـن األحادیـث ُ�قـال: علـى طر�قـة المتكلمـین! مـاذا 

  .         ید هو واضح في استعمال المصطلحاتُ�قال عن ابن دقیق العید؟ ابن دقیق الع
 .-صلى هللا علیه وسلم -النبي :أي "أنه وجد"أبو ذر  :أي "فذ�ر :قال أنس" :قوله"

 .أبو ذر :أي "ولم یثبت" :قوله
والثابـت فـي جمیـع  ،عـن أنـس لروا�ـة شـر�كٍ  هـو موافـقٌ  "و�بـراهیم فـي السـماء السادسـة" :قوله

و�ال فـاألرجح روا�ـة  فـإن قلنـا بتعـدد المعـراج فـال تعـارض ،الروا�ات غیر هاتین أنه فـي السـا�عة
 ،وهو فـي السـا�عة بـال خـالف »ا ظهره إلى البیت المعمورأنه رآه مسندً « :لقوله فیها ؛الجماعة

مل علـى أنـه البیـت الـذي فإن ثبت حُ  ،أنه في السادسة عند شجرة طو�ى وأما ما جاء عن عليٍّ 
 ".في السادسة �جانب شجرة طو�ى
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 أعد أعد. "و�براهیم"قوله: 
والثابـت فـي جمیـع  ،عـن أنـس لروا�ـة شـر�كٍ  هـو موافـقٌ  "هیم فـي السـماء السادسـةو�بـرا" :قوله

فـإن قلنـا بتعـدد المعـراج فـال تعـارض و�ال فـاألرجح روا�ـة  ،الروا�ات غیر هاتین أنه فـي السـا�عة
 ،وهو فـي السـا�عة بـال خـالف »ا ظهره إلى البیت المعمورأنه رآه مسندً « :لقوله فیها ؛الجماعة

مل علـى أنـه البیـت الـذي فإن ثبت حُ  ،أنه في السادسة عند شجرة طو�ى ن عليٍّ وأما ما جاء ع
 و�ـلٌّ  ،حـاذي الكعبـةا �ُ بیًتـ ألنـه جـاء عنـه أن فـي �ـل سـماءٍ  ؛في السادسة �جانب شـجرة طـو�ى

 .منها معمور �المالئكة
إنـه ف ،وغیـره أن البیـت المعمـور فـي السـماء الـدنیا :و�ذا القول فیما جـاء عـن الر�یـع بـن أنـسٍ 

 ء".حاذي الكعبة من بیوت السما�ُ  على أول بیتٍ  محمولٌ 
 السماوات.

إن اسم البیـت المعمـور  :قالو�ُ  وات،حاذي الكعبة من بیوت السما�ُ  على أول بیتٍ  فإنه محمولٌ "
وألنـه قـال  ؛بل هو اسم سماء الدنیا :قالو�ُ  ،راح �ضم المعجمة وتخفیف الراء وآخره مهملةالضُّ 
 .ا لهذا في �تاب التوحیدوسأذ�ر مز�دً  ،�یف منازلهم فروا�ة من أثبتها أرجح إنه لم یثبت :هنا

 ذر. ظاهره أن هذه القطعة لم �سمعها أنس من أبي "فلما مر :قال أنس" :قوله
والثانیـة  ،البـاء األولـى للمصـاحبة "�ـإدر�س -صـلى هللا علیـه وسـلم-مـر جبر�ـل �ـالنبي " :قوله

 .على :�معنى أيلإللصاق 
علــى �ابهــا فــي الترتیــب إال إن قیــل بتعــدد المعــراج إذ  )ثــم(لیســت  »ثــم مــررت �عیســى« :قولــه

 ".الروا�ات متفقة على أن المرور �ه �ان قبل المرور �موسى
 ذر". ظاهره أن هذه القطعة لم �سمعها أنس من أبي "فلما مر :قال أنس" لحظة

بـن هـو أصـل الروا�ـة أنـس " ِ�ـِإْدِر�َس  -ى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َصلَّ -َفَلمَّا َمرَّ ِجْبِر�ُل ِ�النَِّبيِّ  :َقاَل َأَنٌس "
 مالك یرو�ها عن أبي ذر.

ر، فكأنـه لـم �سـمع هـذه الجملـة مـن أبـي ذر، و�نمـا سـمعها طـوى ذ�ـر أبـي ذ "فلمـا مـر :قال أنس"
 فتكون من مراسیل الصحا�ة. ،من طر�ٍق أخرى 
 طالب:........

  ...عدهاهللا أعلم؛ ألنه إن رجع صار ما �
 ".بن شهاب فأخبرنياقوله قال "

 قف علیها؛ ألنه وقفنا على هذا في المتن.
 


