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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

ــه  ــا محمــد وعلــى آل الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین
 وصحبه أجمعین.

أبـو �كـر بـن  :أي "بـن حـزمٍ افـأخبرني  ،بـن شـهاباقـال " :قوله: "-رحمه هللا تعالى–قال الحافظ 
كـن روا�ـة أبـي ل ،لتقـدم موتـه ؛وأما أبوه محمد فلم �سمع الزهـري منـه ،محمد بن عمرو بن حزمٍ 

 وقبل مولـد أبیـه محمـدٍ  ،بدهر ألنه استشهد �أحد قبل مولد أبي �كرٍ  ؛�كر عن أبي حبة منقطعة
 .اأ�ًض 

 ،تحتانیـة وعند القا�سـي �مثنـاةٍ  ،أبو حبة �فتح المهملة و�الموحدة المشددة على المشهورأما و 
 ".وغلط في ذلك

 ، لكن المعتمد األول أنه �الباء الموحدة. �عني حیَّة بدل حبة، وذ�ره الواقدي أبو حنَّة �النون 
 .وذ�ره الواقدي �النون "

 .صعدالمُ  "والمستوى " ،ارتفعت :أي »َحتَّى َظَهْرتُ « :قوله
 ".�فتح الصاد المهملة تصو�تها حال الكتا�ة »َصِر�َف اَألْقَالمِ «و

 ما هو صر�رها؟ صر�رها تصو�تها وصر�فها �معنًى واحد.
 ".ئكة من أقضیة هللا سبحانه وتعالىوالمراد ما تكتبه المال "

 من هذا الذي وقفنا علیه.
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 

 ، أما �عد...أجمعین
فـأخبرني ابـن اإلمـام محمـد بـن مسـلم بـن شـهاب الزهـري اإلمـام الَعلـم المشـهور " "قال ابـن شـهاب"

 ."حزمٍ 
 "قـال ابـن شـهاب"هل هو �اإلسناد السابق فیكون متصًال أو ُ�عتبر معلًقـا، �عنـي  "قال ابن شهاب"

�السند السابق؛ ألن البخاري رواه من طر�ق �حیى بن ُ�كیر، قال: حدثنا اللیث عن یونس عن ابن 
قــة لــه شــهاب إلــى آخــره، فیكــون متصــًال أو �كــون منقطًعــا، فیكــون مــن نــوع التعلیــق، فیكــون ال عال

 نه حین ُیر�د التعلیق �أتي �الواو �قول: وقال ابن شهاب.أ�السند السابق، والقاعدة في مثل هذا 
 ن؟و صفحة �م؟ أین المتا�ع وذ�رنا لهذه القاعدة أمثلة...

 ما الطبعة التي معك؟
 طالب:........

 قالت عائشة �عني �الحدیث الثاني.
 ........ طالب:
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 ماذا؟
 طالب: ........

 أحد ُمعلٍم على موضع؟ هما فی
 ........ طالب:

 قبل الثالث.
 طالب:........

قالت عائشة هـو �اإلسـناد الـذي قبلـه، و�ن �ـان �غیـر حـرف العطـف �مـا �سـتعمل المصـنف وغیـره 
كثیــًرا، وحیــث ُیر�ــد التعلیــق �ــأتي �حــرف العطــف، قالــت عائشــة، ثــم عنــدنا قــال ابــن شــهاب، �قــول: 

�ـان �غیـر حـرف العطـف �مـا �سـتعمل المصـنف وغیـره �ثیـًرا، وحیـث  و�ن ،هو �اإلسناد الذي قبله
 ُیر�د التعلیق �أتي �حرف العطف.

هذا إشكال تعدد النسخ، تعتمـد نسـخة وتعلـق علیهـا و�حـاالت و�ـذا، ثـم فـي وقـت الحاجـة مـا تكـون 
فـي  حاضرة بین ید�ك، ثم تعلق على غیرها، ثم تأتي إلى مكاٍن آخر �مـن ابُتلـي �ـالبیوت المتعـددة

 كل بیٍت له نسخة �حصل إشكال �بیر.
أنـــا عنـــدي فـــي نســـختي المعتمـــدة عنـــدي هـــذا النـــوع بنظـــائره فـــي جمیـــع الكتـــاب، ومـــا ُیوافـــق، ومـــا 

األمـور مـا  -�هللا المسـتعان-ُ�خالف، الزم نرجع هناك مشـكلة هـذه، هـذه السـلبیة مـن تعـدد النسـخ 
 تكمل.

ــ"فهمنــا هــذا الكــالم الــذي قالــه ابــن حجــر؟ �قــول:  والقاعــدة عنــده أنــه حیــث ُیر�ــد " بــن شــهاباال ق
التعلیــق �ــأتي �حــرف العطــف �عنــي وقــال ابــن شــهاب، هنــا مــا جــاء �حــرف العطــف، فاألصــل أنــه 

 �اإلسناد السابق.
 فأخبرني ابن حزم عن شیخه." َفَأْخَبَرِني اْبُن َحْزٍم، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َوَأَ�ا َحبََّة اَألْنَصاِريَّ "

 .طالب:.......
 أین؟

 طالب:........
 التحو�ل یبدأ من أو اإلسناد، ثم في الملتقى ملتقى األسانید یذ�ر الحاء.

، َ�اَنــا َ�ُقــوَالِن: َقــاَل النَِّبــيُّ " ــَة اَألْنَصــاِريَّ ــاٍس، َوَأَ�ــا َحبَّ هــذا  "-َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َأنَّ اْبــَن َعبَّ
علیــه –ضــر القصــة، �حتمــل أنــه ســمعها مــن النبــي ُ�ســمى مرســل صــحابي؛ ألن ابــن عبــاس لــم �ح

أو من غیره من صحابيٍّ آخر، فیكون مـن مراسـیل الصـحا�ة، مراسـیل الصـحا�ة  -الصالة والسالم
 ُحجٌة �االتفاق.

 طالب: ........
 حجة على اإلطالق.
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ــــــــذي أرســــــــله الصــــــــحابي     أمــــــــا ال

 

 فحكمــــــــــــه الوصــــــــــــل علــــــــــــى الصــــــــــــواب 

 
�ـأتي مـن  "»َفَفـَرَض للااَُّ «: -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ُن َماِلـٍك: َقـاَل النَِّبـيُّ َقاَل اْبُن َحـْزٍم، َوَأَنـُس ْبـ"

�ــأتي مــن أدعیــاء التحقیــق فیــذ�ر ابــن حــزم �علــق علیــه، ُ�عــَرف �ــابن حــزم هــذا، و�ــذ�ر ترجمــة ابــن 
ج) حــزم الظــاهري، مثــل مــا فعــل �ــأبي موســى فــي التعلیــق علــى البخــاري، قــال أبــو موســى: (والهــر 

القتل بلسان الحبشة، هذا في صحیح البخـاري المتـوفى سـنة مـائتین وسـتة وخمسـین، التعلیـق علـى 
أبـي موســى، َمــن أبــو موسـى؟ الصــحابي أبــو موســى األشــعري، واحـد �علــق و�تكــا�س و�تــرجم ألبــي 

حكا�ــات مــا هــو بتنظیــر وال  اهــذا موجــودً  ونــرى  ،خمســمائة و�ســور ةموســى المــدیني المتــوفى ســن
 . سمر

إال  ًئافـي أن ُ�ضـلوا طلبـة العلـم، وأال �كتـب �قلمـه شـی -جـلَّ وعـال–لى طالب العلم أن یتقـوا هللا فع
 أن �سره في القیامة أن یراه، �ما قال:  

ـــــــر شـــــــيءٍ  ـــــــب �خطـــــــك غی ـــــــال تكت  ف

 

 َ�ُســــــــــــــّرك فــــــــــــــي القیامــــــــــــــة أن تــــــــــــــراهُ  

 
َأْســَمُع ِفیــِه َصــِر�َف  َحتَّــى َظَهــْرُت ِلُمْســَتَوىً ُثــمَّ ُعــِرَج ِبــي « :-َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َقــاَل النَِّبــيُّ "

 " �عني تصو�ت األقالم �ما تكتبه من مقادیر هللا من قضائه وقدره.»اَألْقَالمِ 
ُ َعَلـى ُأمَِّتـي «: -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقاَل اْبُن َحـْزٍم، َوَأَنـُس ْبـُن َماِلـٍك: َقـاَل النَِّبـيُّ " َفَفـَرَض للااَّ
 فرض هللا علیه وعلى أمته خمسین صالة فنزل. "»ْمِسیَن َصَالًة، َفَرَجْعُت ِبَذِلكَ خَ 
 �عني نزل من المستوى الذي وصل إلیه. »َفَرَجْعُت ِبَذِلكَ «
ِتــَك؟ « -علیــه الســالم-ابــن عمــران  »َحتَّــى َمــَرْرُت َعَلــى ُموَســى« ُ َلــَك َعَلــى ُأمَّ َفَقــاَل: َمــا َفــَرَض للااَّ

َتــَك َال ُتِطیــُق َذِلــكَ ُقْلــُت: َفــرَ  رحــم هللا موســى » َض َخْمِســیَن َصــَالًة، َقــاَل: َفــاْرِجْع ِإَلــى َر�ِّــَك، َفــِإنَّ ُأمَّ
وانظر إلى وضع الناس حیال هذه الصـالة، الـر�ن  ،خمس صلوات �ل صالة تؤدى �خمس دقائق

ضــهم ینــام عنهــا الثــاني مــن أر�ــان اإلســالم، �عضــهم ال ُ�صــلیها �الكلیــة و�ن انتســب لإلســالم، و�ع
مسـقًطا  احتى �خرج وقتها، و�عضها یتالعب بها وهو ُ�صلي و�ؤدیها على وجٍه قـد ال �كـون مجزًئـ

تر�ـه  ًئاللطلب، و�ثر الخلل، و�انت الصالة عند سلف هذه األمة شأنها عظیم و�انوا ال یـرون شـی
  كفر إال الصالة.

تثر�ــب) عــن شــیٍخ مــن علمــاء المغــرب وذ�ــرت لكــم الكــالم الــذي ذ�ــره الحــافظ العراقــي فــي (طــرح ال
الــذي قــال: إن الخــالف فــي حكــم تــارك الصــالة نظــري ال حقیقــة لــه فــي الواقــع، �عنــي مــن ضــمن 
المسائل النظر�ة التي یذ�رها الفقهاء للتنظیر فقط �ما ُ�قال عند قسم التر�ة �قـول: تـوفي عـن ألـف 

ر أن مســلًما یتــرك جــدة �یــف تقســم التر�ــة؟ هــذه مــا تحتــاج إلــى قســمة؛ ألنهــا افتــرا ض، وال ُیتصــوَّ
 الصالة، لكن انظر ترى �هللا المستعان.      
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َتــَك َال ُتِطیــُق َذِلــكَ «  -ن صــالة فــي أر�ــع وعشــر�ن ســاعة، صــدقو خمســ» َفــاْرِجْع ِإَلــى َر�ِّــَك، َفــِإنَّ ُأمَّ
 .-السالم علیه-رحمه هللا رحم هللا موسى  »َفِإنَّ ُأمََّتَك َال ُتِطیُق َذِلكَ « -علیه السالم

 �عني یتضمن الرجوع والمراجعة.» َفَراَجْعتُ «
ن هــذا األصــل فــي الشــطر النصــف، لكــن الروا�ــات و شــطرها �ــم؟ خمســة وعشــر  »َفَوَضــَع َشــْطَرَها«

األخرى تدل على أنه وضعها خمًسا خمًسا، في روا�ة أنه وضع عشر، الذین ُیر�دون التوفیـق بـین 
  تین.  : وضع عشًرا في مراجعن الروا�ات �قولو 

َتـَك َال ُتِطیـُق َذِلـَك، َفَراَجْعُتـُه، « َفَقـاَل: َفَوَضَع َشْطَرَها َفَرَجْعُت ِإَلْیـِه، َفَقـاَل: اْرِجـْع ِإَلـى َر�ِّـَك، َفـِإنَّ ُأمَّ
 خمس �الفعل وخمسون في األجر والثواب. »ِهَي َخْمٌس، َوِهَي َخْمُسونَ 

ُل الَقْوُل َلَديَّ «  األجر �امل �عد الخمس. ،راجعةم ه�عني ما فی »َال ُیَبدَّ
 �عني من �ثرة المراجعة. »َفَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى، َفَقاَل: َراِجْع َر�ََّك، َفُقْلُت: اْسَتْحَیْیُت ِمْن َر�ِّي«

 طالب:........
هــذا �قولــون فیــه النســخ قبــل الــتمكن مــن الفعــل، وهــذه مســألة أصــولیة معروفــة عنــد أهــل العلــم،  ،ال

بـذ�ح ابنـه  -علیـه السـالم–وجود لها، ولكن هذا مثال، ومن أمثلتها أمر إبـراهیم  و�عضهم �قول: ال
 فُنسخ قبل أن یتمكن من فعله، وفیه قضا�ا مشابهة.

َحتَّــى « ،�عنــي جبر�ــل »ُثــمَّ اْنَطَلــَق ِبــي« ،-علیــه الصــالة والســالم- »َفُقْلــُت: اْســَتْحَیْیُت ِمــْن َر�ِّــي«
مـن ألـوان الـدار اآلخـرة شـيء ال » ْنَتَهى، َوَغِشَیَها َأْلـَواٌن َال َأْدِري َمـا ِهـَي؟اْنَتَهى ِبي ِإَلى ِسْدَرِة المُ 

 .»ِفیَها َما ال َعْیٌن َرَأْت َوال ُأُذٌن َسِمَعْت َوال َخَطَر َعَلى َقْلِب َ�َشرٍ « ،�خطر على �ال أحد
تر�یـب ألـوان مـع  یوجـدصـحیح  ،رفتهـاع ألـوان الـدنیا إذا رأیتهـا» َوَغِشَیَها َأْلَواٌن َال َأْدِري َما ِهـَي؟«

 ألوان قد ال �عرفها �عض الناس، لكن هذه أمور مهولة.
ــؤِ « ــُل اللُّْؤُل ــا َحَباِی ــِإَذا ِفیَه ــَة، َف ــُت الَجنَّ ــمَّ ُأْدِخْل ــَي؟ ُث ــا ِه ــَواٌن َال َأْدِري َم ــَیَها َأْل ــالى،  »َوَغِش جمــع حب

 والروا�ات األخرى للحدیث في الصحیح جنابذ.
المســـك األذفـــر، المســـك عنـــد النـــاس معـــروف، ووضـــعه معـــروف، وقیمتـــه  »َراُبَهـــا الِمْســـكُ َوِ�َذا تُ «

معروفة، لكن �ان إذا �ان التراب المسك األذفر التـراب التـي یدوسـها األرجـل األرض �لهـا مسـك، 
ــةِ «فمــاذا �كــون الكنــز؟  ِ َ�ْنــٌز ِمــْن ُ�ُنــوِز اْلَجنَّ �نــز مــن �نــوز  قــال بثــوانٍ تُ  »َال َحــْوَل َوَال ُقــوََّة ِإالَّ ِ�ــاهللَّ

 الجنة إذا �انت الجنة ترابها المسك، فماذا عن �نزها؟
 كمل �مل.

ــه" ــْرتُ « :قول ــى َظَه ــَالمِ «، وصــعدالمُ  "والمســتوى " ،ارتفعــت :أي »َحتَّ ــِر�َف اَألْق ــتح الصــاد  »َص �ف
 ".ىوالمراد ما تكتبه المالئكة من أقضیة هللا سبحانه وتعال ،المهملة تصو�تها حال الكتا�ة

 ،�ـذا جـزم �ـه أصـحاب األطـراف ،عـن شـیخه وأنـس أي عـن أبـي ذر :أي "بـن حـزمٍ اقـال " :قوله
 .بال واسطة ومن روا�ة أنسٍ  بن حزمٍ امن جهة  حتمل أن �كون مرسالً و�ُ 
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ُ َعَلى ُأمَِّتي َخْمِسیَن َصَالةً « :قوله فـرض هللا «عنـد مسـلم  في روا�ة ثابت عـن أنـسٍ » َفَفَرَض للااَّ
ونحوه في روا�ة مالـك بـن صعصـعة عنـد المصـنف فیحتمـل  »ولیلة صالة �ل یومٍ علي خمسین 

ذ�ـر الفـرض علیـه �سـتلزم  :أو �قال ،من روا�ة الباب والروا�ة األخرى اختصارٌ  في �لٍّ  :قالأن �ُ 
 ".و�العكس إال ما �ستثنى من خصائصه ،الفرض على األمة

ِتــيَفَفــَرَض للااَُّ « وفــي الروا�ــة األخــرى » فــرض هللا علــي« مــا فیهــا اخــتالف، فمــا ُفــِرض »  َعَلــى ُأمَّ
علیــه –ومــا ُفــِرض علــى األمــة فحكمــه حكمــه  -علیــه الصــالة والســالم–علیــه مفــروٌض علــى أمتــه 

 .إال ما دل الدلیل على اختصاصه �ه -الصالة والسالم
 .والمعنى واحد» َفَراَجْعتُ «وللكشمیهني  »فراجعني« :قوله"

وفـي  ،ومثلـه لشـر�ك »افوضع عني عشـرً «في روا�ة مالك بن صعصعة  »َفَوَضَع َشْطَرَها« :قوله
 .»افحط عني خمسً «روا�ة ثابت 

 ".و�ذا العشر :قلت ،واحدة ذ�ر الشطر أعم من �ونه وقع في دفعةٍ  :بن المنیراقال 
، فیكـون الشـطر خمًسـا وعشـر�ن فـي خمـس اهذا �ون الشطر إذا �ان �ل وضٍع في �ل مـرٍة خمًسـ

  وهكذا، نعم. ،اجعات، والعشر الذي جاءت �ه الروا�ة األخرى في مرتینمرات في خمس مر 
أو المراد �الشـطر فـي حـدیث البـاب  ،والشطر في خمس دفعات ،فكأنه وضع العشر في دفعتین"

 ".معتمدةٌ  ا وهي ز�ادةٌ ا خمسً أن التخفیف �ان خمسً  وقد حققت روا�ة ثابتٍ  ،البعض
 حَققْت؟أم حَققُت 

یتعـین حمـل �ـاقي  معتمـدةٌ  وهـي ز�ـادةٌ  ،اا خمًسـأن التخفیـف �ـان خمًسـ ثابـتٍ روا�ة  قد حققْت "و 
ا ففـي المراجعـة األولـى وضـع خمًسـ ،الشـطر هـو النصـف :وأمـا قـول الكرمـاني ،الروا�ات علیهـا

وفـي الثالثـة  ،وفي الثانیـة ثالثـة عشـر �عنـي نصـف الخمسـة والعشـر�ن �جبـر الكسـر ،وعشر�ن
 ".ا �ذا قالسبعً 

ن شــطر الخمســین، والثانیــة ثالثــة عشــر و رٍة شــطر مــا قبلهــا، األولــى خمــس وعشــر �عنــي فــي �ــل مــ
ـرة  شطر الخمسة وعشر�ن مع جبر الكسر، وفي المراجعة األخیرة وضع سبًعا، لكن الروا�ات الُمفسِّ

 فیها ذ�ٌر للخمس، وفیها ذ�ٌر للعشر وهكذا، ففیها تفسیٌر للُمجمل. 
ا ف ذلـك اختصـارً ذِ ُحـ :قـالإال أن �ُ  لثة ذ�ر وضع شـيءٍ ولیس في حدیث الباب في المراجعة الثا"

 .فالمعتمد ما تقدم ،�أبى هذا الحمل لكن الجمع بین الروا�ات ،فیتجه
 -علیـه السـالم-لموسـى  -صـلى هللا علیـه وسـلم–بن المنیر هنا نكتة لطیفـة فـي قولـه اوأبدى 

�حتمـل  :بـن المنیـراقـال  »َر�ِّـي اْسـَتْحَیْیُت ِمـنْ « :فقـال ،الما أمره أن یرجع �عد أن صـارت خمًسـ
ا أنـه لـو سـأل التخفیـف ا خمسً س من �ون التخفیف وقع خمسً تفرَّ  -صلى هللا علیه وسلم-أنه 

 انتهى".فلذلك استحیى  ؛في رفعها ا لكان سائالً �عد أن صارت خمسً 



 
 

 

 
 
 

٧  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٧ 

�عنــي لمــا �انــت صــارت خمًســا فُیراجعــه فــي التخفیــف، والتخفیــف �ــالخمس مــاذا ســیبقى؟ مــا یبقــى 
 .یا من ذلك، هذا �الم ابن الُمنیرشيء �أنه �قول: أعفنا من الصالة، فاستح

 طالب:.......
ُل الَقْوُل َلَديَّ «  هذا آخر شيء. »َال ُیَبدَّ

 طالب:.......
 ما وراء هذا شيء. » اْسَتْحَیْیتُ « لب التخفیف، فقال:هو فِهم هذا، وموسى طلب منه أن �ط

 طالب:.......
 ؟ماذا �قول لهال ُبد، 

لر�ه فـي طلـب التخفیـف تلـك المـرات �لهـا أنـه علـم أن  -صلى هللا علیه وسلم-ودلت مراجعته "
 -لقولـه ؛لم �كن على سبیل اإللزام �خالف المرة األخیرة ففیهـا مـا �شـعر بـذلك األمر في �ل مرةٍ 
ُل الَقــْوُل َلــَديَّ { :-ســبحانه وتعــالى و�حتمــل أن �كــون ســبب االســتحیاء أن العشــرة آخــر  ،}َال ُیَبــدَّ

لكن اإللحاح فـي الطلـب  ،فخشي أن یدخل في اإللحاح في السؤال ،جمع القلة وأول جمع الكثرة
 ".من هللا مطلوب

لكــن فــي » ذا الَجــَالِل واإلْكــرامِ  )َ�ا(ـــــأِلظُّــوا بـ«ُ�حــب الملحــین فــي الــدعاء، ألحــوا  -جــلَّ وعــال–فــاهلل 
یبقى؟ والخمـس فـي المقـدور، بـل فماذا مثل هذا ما �قي شيء؛ ألنه لو طلب التخفیف من الخمس 

علیــه الصــالة  –هــذا العــدد، والنبــيمــن �انــت عنــده همــة وزاد مــن النوافــل یز�ــد أضــعاف أضــعاف 
وى، و�تـذمر مــن هـذه الفر�ضـة التــي م حتـى تفطَّــرت قـدماه، لكـن تجـد مــن یتـأفف، و�تلـقـا -والسـالم

 تؤدى بدقائق، �هللا المستعان. 
 ،فـي هـذا ومخالفـة وسـیأتي فـي التوحیـد ز�ـادةٌ  ،فكأنه خشي من عدم القیام �الشـكر �هللا أعلـم"

 :فقـال -صـلى هللا علیـه وسـلم-الختیـار موسـى تكر�ـر تـرداد النبـي  وأبدى �عض الشیوخ حكمةً 
قصـد  -صـلى هللا علیـه وسـلم- ع وعرف أنها حصلت لمحمدٍ نِ لما �ان موسى قد سأل الرؤ�ة فمُ 

و�حتـاج  :قلـت ،لعلي أراهم أو أرى من رآهم :�ما قیل ،بتكر�ر رجوعه تكر�ر رؤ�ته لیرى من رأى
 ".إلى ثبوت تجدد الرؤ�ة في �ل مرة
ة واألدلــة الصــحیح -عــزَّ وجــلَّ –لر�ــه -علیــه الصــالة والســالم–�حتــاج أوًال إلــى ثبــوت الرؤ�ــة منــه 

ـ«: -علیـه الصـالة والسـالم–الصر�حة �ما قال  وعائشـة تقـول: َمـن زعـم أن محمـًدا  »َأَراُه؟ اُنـوٌر َأنَّ
فالصـحیح أنـه لـم  »َرَأْیت ُنوًرا«رأى ر�ه فقد أعظم الفر�ة، وفي روا�ٍة لما ُسئل هل رأیت ر�ك؟ قال: 

 .-علیه الصالة والسالم-یر ر�ه 
علــى هــذا الموضــع، �قــول: هــذه الحكمــة التــي أبــداها �عــض  -رحمــه هللا–وتعلیقــة للشــیخ/ ابــن �ــاز 

صــلى هللا –لــم یــَر ر�ــه؛ لقولــه  -صــلى هللا علیــه وســلم–الشــیوخ لیســت �شــيء، والتحقیــق أن النبــي 
ــ«وفــي روا�ــٍة  »َرَأْیــت ُنــوًرا«فــي حــدیث أبــي ذرٍّ لمــا ســأله عــن ذلــك:  –علیــه وســلم ــوٌر َأنَّ  »َأَراُه؟ اُن
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علـى مـا ذ�ـره  -علیـه السـالم–هر مـن السـیاق أن الـذي حمـل موسـى اسـتبعاد، والظـا ؟�عني: �یف
 من طلب التكرار تكرار المراجعة هو رحمة أمة محمٍد والشفقة علیهم، فجزاه هللا خیًرا، �هللا أعلم.

 طالب:.........
ال، �المهم أن محمًدا رآه، وأن موسى أراد تكرار هذه الرؤ�ة لیرى من رأى، لیرى محمـد الـذي رأى 

رآه فــي �ــل مــرة، هــذا  -علیــه الصــالة والســالم–ابــن حجــر تــردد فــي �ــون النبــي  -جــلَّ وعــال– هللا
 �حتاج إلى دلیل، نحن نقول: مجرد الرؤ�ة ولو مرة واحدة تحتاج إلى دلیل.

 ي عندك؟ذال ما
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........

علیـه –سـول علـى زعمهـم الرسـول والر  -علیه الصالة والسالم–هو النبي  -عزَّ وجلَّ –من رأى هللا 
فهـــذه الرؤ�ـــة ُتعطـــي مـــن رأى مـــن النـــور واإلشـــراق و�ـــذا  -عـــزَّ وجـــلَّ –رأى هللا  -الصـــالة والســـالم

 �التكرار، هذا �المهم. -عزَّ وجلَّ –�ستمتع بها من یراه، فموسى ُیر�د أن یرى هذا الذي رأى هللا 
 طالب:.......

رأى هللا فـي �ـل  -علیه الصالة والسـالم–على أن النبي الذي رآه، وابن حجر �قول: ال یوجد دلیل 
ُنـوٌر «رأى هللا فـي الـدنیا  -علیـه الصـالة والسـالم–مرة، ونحن نقول: ال ُیوجد دلیـل علـى أن النبـي 

رد أصـل عة في الرؤ�ة فـي مجـفالمناز  »َعلَُّموا َأنَُّه َلْن َیَرى َأَحٌد ِمْنُكْم َر�َُّه َحتَّى َ�ُموتَ َوا« »َأَراُه؟ اَأنَّ 
 .الرؤ�ة

 طالب:.........
 في القیامة.

 طالب:.........
ــي«�قــول:  -علیــه الصــالة والســالم–ُذِكــر عــن �عــض الســلف أنــه رآه فــي المنــام، والنبــي  ــُت َر�ِّ  َرَأی

  منام. رؤ�ا ،واألحادیث في هذا معروفة، لكن ما هي برؤ�ة حقیقیة »وَضَع َیَدُه َبیَن َ�ِتَفيَّ 
 ،فـي الموضـعین )هـن(بـدل  )هـي(وفـي روا�ـة غیـر أبـي ذر  "خمسـون  وهـن هـن خمـٌس " :قوله"

دل �ه على عـدم واستُ  ،ا �اعتبار الثوابوخمسون اعتدادً  ،ا �اعتبار الفعلعددً  والمراد هن خمٌس 
 ".فرضیة ما زاد على الصلوات الخمس �الوتر

ـــي  ـــرون وجـــوب الـــوتر، وفـــي حـــدیث مـــن ســـأل النب ـــة الـــذین ی ـــا للحنفی ـــي خالًف ـــه ا–�عن لصـــالة علی
ومـــا زاد علـــى  »ال، ِإال َأْن َتطَّـــوَّعَ «هـــل علـــي غیرهـــا؟ �عنـــي الصـــلوات الخمـــس، قـــال:  -والســـالم

ومعهـم شـیخ  ،، وأوجبـوا صـالة العیـدأوجبـوا الـوترالحنفیـة الخمس تطوع، فال واجـب غیـر الخمـس، 



 
 

 

 
 
 

٩  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٩ 

ـــدلیل ینفـــي وجـــوب غیـــر  اإلســـالم، وأبـــو عوانـــة أوجـــب صـــالة الكســـوف وهكـــذا، لكـــن مثـــل هـــذا ال
 خمس، �هللا أعلم.  ال
وعلـى دخـول النسـخ فـي  ،دل �ه علـى عـدم فرضـیة مـا زاد علـى الصـلوات الخمـس �ـالوترواستُ "

 .وعلى جواز النسخ قبل الفعل ،دكِّ فیما أُ  ا لقومٍ خالفً  ،اإلنشاءات ولو �انت مؤ�دة
 ثــم ،نســخ الخمســین �ــالخمس قبــل أن تصــلى -عــزَّ وجــلَّ –أال تــرى أنــه  :وغیــره بــن �طــالٍ اقــال 
هذا ذ�ـره طوائـف مـن األصـولیین  :فقال ،بن المنیرابه وتعقَّ  ،ل علیهم �أن أكمل لهم الثوابتفضَّ 

لكــونهم  ؛علــى مــن أثبــت النســخ قبــل الفعــل �األشــاعرة أو منعــه �المعتزلــة شــكلٌ والشــراح وهــو مُ 
 ".تصور قبل البالغا على أن النسخ ال یُ اتفقوا جمیعً 

ر قبــل الــبالغ"  -علیــه الصــالة والســالم–ول: فــي الحــدیث الحكــم بلــغ النبــي نقــ "النســخ ال ُیتصــوَّ
قبل أن یتمكن من فعله، وُحكم أمته �حكمه، فإذا جاز في حقـه أن ُینسـخ  -جلَّ وعال–ونسخه هللا 

ن  .ففي حق أمته �ذلك األمر أو الحكم قبل التمكُّ
وقـع فیـه النسـخ  وحـدیث اإلسـراء ،تصـور قبـل الـبالغا علـى أن النسـخ ال یُ لكونهم اتفقوا جمیًعـ"

 .اعلیهم جمیعً  شكلٌ قبل البالغ فهو مُ 
و�ن أراد قبــل الــبالغ إلــى  ،فممنــوع إن أراد قبــل الــبالغ لكــل أحــدٍ  :قلــت ،مبتكــرة وهــذه نكتــةٌ  :قــال

 -�النسـبة إلـى النبـي لكـن هـو نسـخٌ  ،الیس هو �النسبة إلیهم نسخً  :قاللكن قد �ُ  ،مسلَّ األمة فمُ 
فالمسـألة  ،غـه وقبـل أن �فعـللِّ خ �عـد أن بُ ِسـثـم نُ  ،اف بذلك قطًعـلِّ ألنه �ُ  ؛-صلى هللا علیه وسلم

وسـیأتي لـذلك مز�ـد فـي شـرح  ،�هللا أعلـم ،-صلى هللا علیه وسـلم-صحیحة التصو�ر في حقه 
 ".إن شاء هللا تعالى ،حدیث اإلسراء في الترجمة النبو�ة

ــالمؤ�ــد ال ُینســخ عنــدهم علــى �المــه، وهــذا قــوٌل ضــعیف  �عنــي إذا جــاء مؤ�ــًدا فإنــه ال  د""فیمــا ُأكِّ
 .دلما أكّ  �حتمل النسخ عندهم، ولو ُأر�د نسخه

 طالب:......
األصــل أن  مــؤداه إلــى �ــذلك هــذا هــو، ال نقــول: إن هــذا مــا �حتــاج إلــى هــذا الكــالم؛ ألنــه فــيألنــه 

ال، نقـــول: ال، هـــذه الخمـــس صـــلوات  ،أمثالهـــا مـــا أتـــى �شـــيء جدیـــد، �عنـــي تأكیـــد الحســـنة �عشـــر
جــاءت بهــا النصــوص غیــر أجــر المضــاعفات األخــرى التــي  ،ســین صــالة أجرهــا أجــر خمســین�خم

 .      للعبادات األخرى 
ثــم  ،كــذا وقــع لجمیــع رواة البخــاري فــي هــذا الموضــع �الحــاء المهملــة »َحَباِیــُل اللُّْؤُلــؤِ « :قولــه"

و�نمـا هـو جنابـذ  ،مـن األئمـة أنـه تصـحیفٌ  وذ�ـر �ثیـرٌ  ،ثـم الم ،و�عـد األلـف تحتانیـة، الموحدة
معجمة �مـا وقـع عنـد المصـنف فـي أحادیـث األنبیـاء  ثم ذالٌ  ،�الجیم والنون و�عد األلف موحدة

 معتمـدةٍ  ووجدت فـي نسـخةٍ  ،و�ذا عند غیره من األئمة ،من روا�ة بن المبارك وغیره عن یونس
 ".ةوأظنه من إصالح �عض الروا ،في هذا الموضع جنابذ على الصواب من روا�ة أبي ذرٍّ 
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الشــیخ/ أحمــد شــاكر لــه تعلیقــة علــى شـــرح الكرمــاني، وقــد �قــول قائــل: إن الكرمــاني مطبــوع قبـــل 
الشیخ/ أحمد شاكر، في نسخة الشیخ/ أحمد شـاكر مـن شـرح الكرمـاني تعلیقـة وهـو: أنـه عنـده فـي 

قــد یرجــع �عضــكم إلــى شــرح الكرمــاني مــا  ،نســخته مــن صــحیح البخــاري فــي هــذا الموضــع (جنابــذ)
الكالم، إذا رجع إلى الطبعة األصلیة لن �جـد هـذا الكـالم، أیـن �جـد هـذا الكـالم مـن شـرح �جد هذا 
 �الم الشیخ/ أحمد شاكر؟ على الطبعة الفرعیة التي �سمونها �لیشة، تعرفها؟ ،الكرماني
 قبل األصل. طالب:

لكـم ال  ُكلِّشت على األصل ال هي بتصو�ر وال هي �أصل �سمونها �لیشة، و�ن هـذا العلـم �النسـبة
 مؤثر وال قیمة له، لكن في مثل هذا الموضع الزم تعرفونه.

 طالب:........
 �قول الشیخ؟ماذا 

 طالب:.......
وال صـارت  ،ما ینقصـك شـيء لـو مـا عرفتهـا ،ها، صحیح لیست من متین العلمنمن فرائضه �عرفو 

تي �شـرح الكرمـاني عندك النسخة األصلیة وال �لیشـة، لكـن ُنالحـظ علـم الطرائـف ومكمالتـه، قـد تـأ
ر عنها ما تجد �الم الشیخ/ أحم ي د شاكر، أین تجـده؟ فـي الكلیشـة التـالطبعة األصلیة أو ما ُصوِّ

 ال هي �طبع أصلي وال تصو�ر.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 ما تفهمون؛ ألنك ما زاولت وال عانیت، وال مسحت عرقك �جمعهم ومتا�عتهم.
 طالب:.......
أرضـیة تقبـل  هرس القـادم، ولـیس الخبـر �العیـان؛ ألنـه مهمـا أشـرح مـا تعرفـون، مـا فیـسأحضره الـد

؛ ألنكم طلعتم علـى هـذه المصـورات، وتسـمعون �األصـول ترونهـا، لكـن مـا بینهـا ههذا الكالم ما فی
 ما في.

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 أین؟

 طالب:.......
عة محمود توفیق من شـرح النـووي علـى مسـلم �لیشـة �لیشة، طب هانظر شرح النووي فیه أصل وفی

على الطبعة البهیة ما فیهـا تحشـیات تلمسـها تقـول: هـذا طبـع، وتقارنهـا �األصـل الصـفحات واحـدة 
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تبــدأ مــن �ــذا إلــى �ــذا، قــد ُ�حتــاج إلــى تعلیــق وال شــيء علــق علیــه، قــد ُتكبَّــر الصــفحة وقــد ُتصــغَّر 
د طبعهــا علــى طر�قــة التكلــیش النــووي علــى مســـلم وتبقــى �أنهــا أصــل الحــروف �ــارزة، الــذي أعـــا

 ،ثـاٍن مصـري  ، شـیخاسمه: محمـود توفیـق، محمـود توفیـق اشـترى نسـخة الشـنقیطي مـا هـو �الشـیخ
 اسمه؟ مامن مصر، 

 طالب:........
 لغوي. ،ال، اتفاق

  طالب: ........
 اسمه (زاد المسلم). �تاب صاحب ،ال

�كـون، والنسـخة مـا ها الكلیشة، وعلیه خـط مـن أجمـل محمود توفیق اشترى هذه النسخة وسوى علی
 عندي تفرح لما تأتیك؟ 

 طالب: ........
 وأنت؟ 

 طالب:........
ر.  الكتاب ُصوِّ
 طالب:........

هــذا إذا أُعیــد طبعــه ُتنقــل التعلیقــات هــذا مــا فیــه إشــكال، وال فیــه غرا�ــة، إن شــاء هللا إذا تــم صــف 
 منتبهین. لستممكتبة، لكن أنتم المكتبة �كون واحد من الدروس في ال

ل.           كمِّ
فتشـت علـى هـاتین اللفظتـین فلـم  :البخـاري صـحیح بن حزم في أجو�ته على مواضع من اوقال "

 ".وال وقفت على معناهما انتهى ،منهما أجدهما وال واحدةٌ 
ال وقــف وقفــت علیــه؟ و مــاذا هــذا �ــالم ابــن حــزم �قــول: أنــا مــا وقفــت علــى حبائــل وال جنابــذ، طیــب 

 ؟عالَم وقف ؟ي �ان عند ابن حزمذال ماعلى معناهما، 
 طالب:.......

 وقف علیه بدل حبائل وجنابذ؟ ما ُذِكر شيء الظاهر.ماذا ابن حزم 
 طالب:........

�ـالم ابــن حــزم  "وال واحــدٌة منهمــا، وال وقفــت علــى معناهمــا انتهــى"حتـى لمــا تـأتي الروا�ــة الثانیــة 
 القباب".  بهأن الجنابذ ش "وذ�ر غیره

 فهو فارسيٌّ  ،ما ارتفع من البناء :�الضم وهو نبذةٌ وذ�ر غیره أن الجنابذ شبه القباب واحدها جُ "
 ".لكن الموحدة مفتوحة والكاف لیست خالصة ،بوزنه نبذةٌ وأصله بلسانهم �ُ  ،بعرَّ مُ 

 .الكاف �جعلونها بین الجیم والكافهي على طر�قة العجم في لفظ 
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ج رِ لمـا ُعـ :عـن أنـس قـال ،عـن قتـادة ،المصنف في التفسیر من طر�ـق شـیبانو�ؤ�ده ما رواه "
 ».َأَتْیُت َعَلى َنَهٍر، َحاَفَتاُه ِقَباُب اللُّْؤُلؤِ « :قال -صلى هللا علیه وسلم-�النبي 

فیهـا  :هـي القالئـد والعقـود أو هـي مـن حبـال الرمـل أي :قیل :وقال صاحب المطالع في الحبائل
ب �ـأن الحبائـل ال تكـون إال وتعقِّـ ،وهو مـا اسـتطال مـن الرمـل ،مل جمع حبلمثل حبال الر  لؤلؤٌ 

 .جمع حبالة أو حبیلة بوزن عظیمة
 ،الحبائــل جمــع حبالــة وحبالــة جمــع حبــل علــى غیــر قیــاس :وقــال �عــض مــن اعتنــى �البخــاري 

 ".من اللؤلؤ ا وقالئدُ والمراد أن فیها عقودً 
 فیها عقوًدا وقالئَد.

 ،الحبائــل جمــع حبالــة وحبالــة جمــع حبــل علــى غیــر قیــاس :�البخــاري وقــال �عــض مــن اعتنــى 
 ".من اللؤلؤ وقالئدَ  اوالمراد أن فیها عقودً 

 نقف على هذا.
 أن یرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الخالص. -جلَّ وعال–نسأل هللا 

 


