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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العـالمين ،صلـ هللا هللا صمـ م

ـهللا ا يحـا محمـد ص ـهللا للـ

بإحسان إلهللا يوم الدين.
صلح صالتابعين لهم
ٍ
ِ
ّللا} [ال قرة]197:
قال اإلمام ابن ٍ
كثير –رحم هللا تعالهللا" :-صقول َ { :ص َما َت ْف َعُوا م ْن َخْي ٍر َي ْعَ ْم ُ َ ُ
لمــا اهــاهم ــن إتيــان الق ــي قــو ا صفعــ ا حــثهم ــهللا فعــي الجميــي ،صنخ ــرهم ناــ ــالم بــ ،
صميجزيهم ي نصفر الجزاء يوم القيامة.
{صَت َزَصُدصا َفِإ َن َخْيَر َ
الز ِاد ال َت ْق َوى} [ال قرة ]197:قال العوفي ،ن ابن اس :كـان ناـاس
صقول َ :
يخرجون من نه يهم ليست معهـم نوصدة ،يقولـون :احـب بيـت هللا ص يطعمحـا؟ فقـال هللا :تـزصدصا
ما يكف صجوهكم ن الحاس.

حدثحا محمد بن د هللا بن يزيد المقـر ،،قـالَ :
صقال ابن نبي حاتمَ :
حـدثحا مـفيان ،ـن مـرص
{صَتـ َـزَصُدصا َفـِإ َن َخْيـَر الـ َـز ِاد
اامـا كــااوا يحجــون بزيــر واد ،فـ ازل هللاَ :
بــن ديحــار ،ــن كرمــة :نن ا
جرير ن مرص صهو ال ُف س".
ال َت ْق َوى} [ال قرة ،]197:صكذا رصاه ابن ٍ

الفالس إمام من أئمة الحديث في باب الجرح والتعديل مشهور.
الف ّالس ،عمرو بن علي َ
َ
" ن ابن ييحة ،قال ابن نبي حاتم".
ما عندك "ب "؟ عن ابن عيينة به.

" ن ابن ُ ييحة ب  ،قال ابن نبي حاتم :صقد رصى هذا الحديث صرقاء ،ن مرص بن ديحار ،ن
كرمة ،ن ابن اس ،قال :صما يرصي ن ابن ييحة نل ".
مع أن رواية ورقاء في الصحيح ،في البخاري.

"ق ت :قـد رصاه الحسـا،ي ،ـن مـعيد بـن

ـد الـرحمن المخزصمـي ،ـن مـفيان بـن ييحـة ،ـن
ــاس :كــان اــاس يحجــون بزيــر واد ،فــ ازل هللا:

مــرص بــن ديحــار ،ــن كرمــة ،ــن ابــن
{صَت َزَصُدصا َفِإ َن َخْيَر َ
الز ِاد ال َت ْق َوى} [ال قرة.]197:
َ
صنما حديث صرقاء ف خرج ال خار ،،ن يحيهللا بن بشر ،ن شَ ابة".

شبابة.
َ

" ن شَ ابة ،صنخرج نبـو داصد ،ـن نبـي مسـعود نحمـد بـن الفـراي الـراو ،،محمـد بـن
المخزصمي".

ـد هللا

المخرمي.
" محمد بن

د هللا المخرمي ،ن ش ابة ،ن صرقاء ،ن مرص بن ديحار ،ـن كرمـة ،ـن

ابن اس ،قال :كان نهي اليمن يحجون ص يتزصدصن ،صيقولـون :احـن المتوك ـون ،فـ ازل هللا:
{صَت َزَصُدصا َفِإ َن َخْيَر َ
الز ِاد ال َت ْق َوى} [ال قرة."]197:
َ
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ُيذكر عن اإلمام أحمد أنه ُنقل له قول أهل اليمن أنهم متوكلون ،قال :نعم هم متوكلون على أزواد
الناس ال على هللا.
"صرصاه

ب .

د بن ُحميد في تفسيره ،ن ش ابة ،صرصاه ابـن ح ـان فـي لـحيح مـن حـديث شـ ابة

اافع ،ن ابن مر ،قال:
صرصى ابن ٍ
جرير ،صابن مردصي من حديث مرص بن د الزفار ،ن ٍ
{صَت َـزَصُدصا
كااوا إذا نحرموا -صمعهـم نوصادهـم -رمـوا بهـا ،صامـت افوا واادا لخـر فـ ازل هللا تعـالهللاَ :
َف ـِإ َن َخْيـ َـر الـ َـز ِاد ال َت ْقـ َـوى} [ال قــرة ]197:فُحه ـوا ــن ذل ـ  ،صنُمــرصا نن يتــزصدصا الــدقيو صالســويو
صالكع  ،صكذا قال ابن الزبير ،صنبـو العاليـة ،صمجاهـد ،ص كرمـة ،صالشـع ي ،صالحخعـي ،صمـالم بـن
صمقاتي بن حيان".
د هللا ،ص طاء الخرامااي ،صقتادة ،صالربيع بن ناسُ ،
كل هذه األخبار واآلثار كلها مفادها واحد ،وأن التزود بالزاد الحسي مما ُذ ِكر من الددقي والسدوق

{صَت َـزَصُدصا} [ال قـرة ،]197:وإذا كدان
والكعك وغيرها كلها ال تُنافي التوكل ،وتدخل فيما أمر هللا به َ
الزاد الذي ُيعين على طاعة هللا من طاعة هللا ولده حكمهداأل ألن األمدور بمقااددها ،وإذا كدان ذلدك

يؤجر عليه المسلم إذا ندو بده التدزود بمدا ُيعينده علدى عبدادو هللا فتدزوده بدالتقو خيدر الدزاد ،التقدو
ـــاس ال َت ْقـ َــو َى َذ ِلـــ َ َخْيـــر}
{صِلَ ُ
بفع ددل األوام ددر واجتن دداب الن ددواهي ه ددذا خي ددر الد دزاد ،اهللا المس ددتعان َ
[األ راف.]26:

"صقال معيد بـن ج يـر :فتـزصدصا الـدقيو صالسـويو صالكعـ  ،صقـال صكيـع بـن الجـراي فـي تفسـيره:
{صَتـ َـزَصُدصا} [ال قــرة ]197:ق ـال:
حـ َـدثحا مــفيان ،ــن محمــد بــن مــوقة ،ــن مــعيد بــن ج يــرَ :
الخشكحااب صالسويو.

نيضاَ :
مجاهد ،ن ابن مر ،قـال :إن
ٍ
حدثحا إبراهيم المكي ،ن ابن نبي اجي  ،ن
قال صكيع ا
من كرم الرجي طيب واده في السـفر ،صواد فيـ حمـاد بـن مـ مة ،ـن نبـي ريحااـة نن ابـن مـر
كان يشترط

هللا من لح

الجودة".

نعم في حال النهدد للمسدافرقن الدذي يسدمونها القتدة الدذي يددفع أك در ،أو يدتتي بععدا أم أجدود ال شدك
أن هذا دليل على كرم نفسه ،بخالف مدن يدتتي بدالزاد الددون ،أو يددفع القليدل مدن المدال ،كدل علدى

حسب قدرته واستعاعته ،لكن إذا كانت لديه القدرو وأتى بدالرديء مدن الععدام أو بالقليدل ممدا ُيددفع
دليل على ُش أّح في نفسه.
من نصيبه ال شك أن هذا ٌ
طالب........:

ماذا؟

طالب........:

الجودو.

طالب........:
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طالب........:
وهنا الجوزو بعد نسخة ،بالزاي الجوزو.

طالب........:

ال ،يشترط الجودو ،يعني :يتتي بالشيء الجيد.

طالب........:
اسمها الجوزو.

طالب........:

الجودو تشمل الجميع كله.

{صَتـ َـزَصُدصا َف ـِإ َن َخْيـ َـر الـ َـز ِاد ال َت ْقـ َـوى} [ال قــرة ]197:لمــا نمــرهم بــالزاد ل ســفر فــي الــدايا
"صقول ـ َ :
{ص ِر ا
ـاس ال َت ْق َـوى َذ ِلـ َ
يشـا َصِلَ ُ
نرشدهم إلـهللا واد اخخـرة ،صهـو امتبـحاب التقـوى إليهـا ،كمـا قـالَ :
مرشدا إلـهللا ال ـاس المعحـو ،،صهـو الخشـو،،
َخْير} [األ راف ،]26:لما ذكر ال اس الحسي اَ
ا
صالطا ة ،صالتقوى ،صذكر نا خير من هذا صنافع".

وإن كددان اللبدداس المعنددوي ال ُبددد مندده ،يتوقددل عليدده اددحة الصددالو ،فددال تصددح الصددالو إال بسددتر
العورو ،ستر العورو واجب على كل حال ،هذا لباس الدنيا ،لكدن أهدم منده مدا ينجدو بده اإلنسدان مدن

خير من ذلك كله.
عذاب هللا وهو لباس التقو  ،وهو ٌ
"قال طاء الخرامااي في قول َ { :فِإ َن َخْيَر َ
الز ِاد ال َت ْق َوى} [ال قرة ]197:يعحي :واد اخخرة.
صقــال الحــافو نبــو القامــم الط رااــي :حـ َـدثحا ــدان ،قــال :حـ َـدثحا هشــام بــن مــار ،قــال :حـ َـدثحا
قيس ،ن جرير".
مرصان بن معاصية ،ن إمما يي ن ٍ
جرقر بن عبد هللا.
د هللا ،ن الح ي- ،ل هللا هللا

ي صم م -قالَ « :م ْـن َي َت َـزَصْد ِفـي ن
الـدْاَيا َيْح َفعـ

" ن جرير بن
ِفي ْاخ ِخَرِة».
{صَتـ َـزَصُدصا} [ال قــرة ]197:قــام رجــي م ـن فق ـراء
صقــال ُمقاتــي بــن حيــان :لمــا ازلــت هــذه اخيــةَ :
المس مين فقـال :يـا رمـول هللا ،مـا اجـد واادا اتـزصده .فقـال رمـول هللا -لـ هللا هللا يـ صمـ م-
ف ِب ِ َص ْج َه َ َ ِن الَح ِ
اسَ ،ص َخْيُر َما َت َزَصْد ُت ُم ال َت ْق َوى» رصاه ابن نبي حاتم.
« َت َزَصْد َما َت ُك ن
{صا َتُقو ِن َيـا نُصِلـي األ ْلَ ِ
ـاب} [ال قـرة ]197:يقـول :صاتقـوا قـابي ،صاكـالي ،ص ـذابي ،لمـن
صقول َ :
خالفحي صلم ي تمر ب مر ،،يا ذص ،العقول صاألفهام".

{صَت َـزَصُدصا} [ال قـرة ،]197:فمدا
يقول :أما جاءكم – يقول ابن عبد القوي :-أمدا جداءكم عدن ربكدم َ

أ
مزود؟
عذر من سار إليه غير
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َن َتْ َت ُزـوا َف ْضـ
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صه َك َما َه َد ُ
اك ْم َصإ ْ
َصا ْذ ُكُر ُ
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ّللا
ِك ْـم َفـِإ َذا نَ َف ْض ُـت ْم ِم ْـن َ َرَف ٍ
ِم ْـن َرب ُ
ـاي َفـا ْذ ُكُرصا َ َ
ِم ْن َق ِ ِ َل ِمن َ ِ
ين} [ال قرة.]198:
الضال َ
َ
ْ

س
قول تعالهللاَ{ :لْي َ
ِ ْح َد اْل َم ْش َع ِر اْل َحَار ِم
قال ال خارَ :،
ـاس ،قـال :كااـت
مـرص ،ـن ابـن
حدثحا محمد ،قال :نخ راي ابن ييحـة ،ـن
ٍ
ٍ
كــاو صمجحــة ،صذص المجــاو نم ـوا اقا الجاه يــة ،فت ـ ثموا نن ِ
س
يتج ـرصا فــي الموامــم ،فحزلــتَ{ :لـ ْـي َ
ِك ْم} [ال قرة ]198:في موامم الحب".
َن َتْ َت ُزوا َف ْض ِم ْن َرب ُ
َ َ ْي ُك ْم ُجَحاي ن ْ
يروونها على أنها من تتمة اآلية فدي قدراءو ابدن عبداس ،وهدي ال شدك أنهدا قدراءو تفسديرقةأل ألنهدا ال
ت بت بعرق أ قععي.
طالب........:

ال ال الزهددري بعيددد عندده ،أمددا محمددد بددن بشددار أو محمددد بددن سددالم فمددن شدديوا البخدداري ك يددر مددن

اسمهم محمد.

طالب........:
الذهلي يمكنأل ألنه....
طالب........:

محمد بن يحيى الذهلي شيخ من شيوا البخاري ،وال يكتب اسمه كامالً البخاري إما أن ينسدبه إلدى
جددده ،أو ُيهملدده هكددذا حد حدثنا محمدددأل ِلمددا بينهمددا فددي مسددتلة اللفددل ،أريددت لمددا قددال :الزهددري ،الزهددري
بعيد ،على كل حال اإلمام البخاري ال ُيسميه باسمه الكامل وقنسبه إلى أبيه وجدهأل ِلمدا بينهمدا فدي
مستلة اللفل ،اللفل في القدرنن حصدل بينهمدا خدالف ،فصدار بينهمدا شديء مدن الوحشدة ،وعلدى كدل

إمام مجتهد ،ومن أئمة الحديث المشاهير ،فالبخاري لم َير أنه ُيسميه باسدمه الكامدلأل
حال كالهما ٌ
لئال ُيظن أنه مواف ٌ له ،لوال أنه مواف ٌ له ما رو عنهأل ألن الرواية عن الشيخ ال شك أنهدا توثيد

لددهأل فل قتدده وإمامتدده رو عندده ،ولمددا بينهمددا مددن مسددتلة اللفددل أبهمددهأل ولددذلك فددي ترجمددة الددذهلي مددن

وقدلسده ،يعندي ال يدذكره
الخالاة –وهذا أشرنا إليه قر ًقبدا-قدال الخزرجدي :خ حدره لده اإلمدام البخداري ُ
باسمه التام الذي ُيعرف به ،وهذا معروف من تدليس الشديوا ُيسدمى .لكدن علدى كدل حدال إذا كدان
اء قلندا :محمدد هدو الدذهلي
ال يلتبس بضعيل فاألثر المترتب على ذلك ضعيل ال يضرأل ألنه سدو ٌ
أو ابن بشار أو ابن سالم أو غيرهم من شيوا اإلمام البخاري أينما دار فهو على ثقة.

"صهكذا رصاه

احد ،ن مفيان بن ييحة ب ".
د الرواق ،صمعيد بن محبور ،صغير ص ٍ

أ
شهاب عنه به".
"ب " بالحديث أو بالسند؟ يقول الحافل العراقي" :وابن
طالب.......:

أ
شهاب عنه به".
ال ،فيه العنفحة والكالم العراقي "وابن
قددال الحددافل الع ارقددي فددي شددرح ألفيتدده أي :بالحددديث ،قددال السددخاوي :ال ابدده أي :باإلسددناد ،الكددالم
كالم َمن؟ كالم العراقي ،وأيهما أعلم بتفسير كالمه؟
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طالب.......:

ادداحبه هددو المددتكلم هددو الددذي يشددرح كالمدده فددي شددرح ألفيتدده يقددول" :وابددن شد أ
دهاب عندده بدده" أي:
بالحديث ،قال السخاوي :ال ،أي :باإلسناد.
طالب.......:

الكالم في أاح األسانيد ،ما هو في أاح األحاديث ،الكالم كله في األسانيد.
طالب.......:

جرو -السخاوي معه حجة -السخاوي معده ُحجدة،
هذا كالم العراقي ،إن بعض الناس تصير عنده أ
لكن بعض الناس يمشي اثندان ،فقلدت لواح أدد منهمدا مدا اسدمك؟ هدو مدر عليندا وهدو مدن أهدل مدالي،
قددال :نددوا مددن اإلخددوو المدداليين الددذين عندددنا ،قددال واحددد مددنهم :ال ،نددوح .أنددت أعددرف باسددمه؟ هددذه

بعاقته نوا.

طالب.......:

ابن يحيى.

"صل عضهم :ف ما جاء اإلم م ت ثموا نن يتجرصا ،فس لوا رمول هللا -ل هللا هللا

ي صمـ م -ـن

ذل  ،ف ازل هللا هذه اخية .صكذا رصاه ابن جريب ،ن مـرص بـن ديحـار ،ـن ابـن

ـاس ،قـال:
ٍ

كان متجر الحاس في الجاه ية ُ كاو ص ِمجحة صذص المجاو ،ف ما كان اإلم م".
ددما ،والبقيددة تصددير " ُ كــاو ص ِمجحــة صذص المجــاو" تصددير
عندددك "صذص" تصددير ُمتّجدر خبددر كددان متقد ً

اسمها مؤ حخر.

"كان متجر الحاس في الجاه ية ُ كاو ص ِمجحة صذص المجاو ،ف ما كان اإلمـ م كـ اهم كرهـوا ذلـ ،
حتهللا ازلت هذه اخية.
ـاس ،قـال :كـااوا
مجاهد ،ن ابـن
ٍ
صرصى نبو داصد ،صغيره ،من حديث يزيد بن نبي وياد ،ن
ٍ
س َ َ ْـي ُك ْم ُجَحـاي
يتقون ال يو ،صالتجارة في المومم ،صالحـب ،يقولـون :نيـام ذكـر ،فـ ازل هللاَ{ :ل ْـي َ
ِك ْم} [ال قرة.]198:
َن َتْ َت ُزوا َف ْض ِم ْن َرب ُ
نْ
صقال ابن جرير :حدثحي يعقوب بن إبراهيم ،قالَ :
حدثحا هشيم ،قال :نخ راا حجاج".
يقول :في إسناده يزقد بن أبي زقاد ،وقد تكلم فيه جماع ٌة من األئمة ،وأخره له مسلم في المتابعة.

في ألفية العراقي يقول:

صلإلمـــــــــام اليعمـــــــــر ،إامـــــــــا قـــــــــول نبـــــــــي داصد يحكـــــــــي مســـــــــ اما
حيــــــث يقــــــول :جم ــــــة البــــــحي

توجــــــد حــــــد مالــــــ ٍ صالحــــــ

فاحتــــــاج نن يحــــــزل فــــــي اإلمــــــحاد إلــــــهللا يزيــــــد بــــــن نبــــــي ويـــــــاد
"فاحتاه أن ينزل في اإلسناد" يعني :مسلم.
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معروف أنه ليس كل الرواو مدن العبقدة العليدا ،ومدا دونهدم مدن الدرواو عنددهم أحاديدث ُيحتداه إليهدا،
أيضا ،لكن من باب االنتقاء ينتقون مدن أحدادي هم
فينزل إلى أحاديث العبقة ال انية مسلم والبخاري ً

ما توبعوا عليه.

ولددذلك فددي التعلي د قددال :قددال المنددذري :فددي إسددناده يزقددد بددن أبددي زقددد ،وقددد تكلددم فيدده جماع د ٌة مددن

األئمة ،وأخره له مسلم في المتابعة.
طالب.......:

مع الحج في موسم الحج ،في مواسم الحج.

طالب.......:

نقول :في مواسم عبادو أخر كالعمرو ومواسم العبادو األخر .
طالب.......:

الروايات كلها تقول :مواسم الحج.

"صقال ابن جرير :حدثحي يعقوب بن إبراهيم ،قالَ :
حدثحا هشيم ،قال :نخ راـا حجـاج ـن طـاء،
ن ابن اس :نا قال :ليس يكم جحاي نن ت تزوا فض ا من ربكم في موامم الحب.
صقال ي بن نبي ط حة ،ن ابن اس في هذه اخية :حرج ـيكم فـي الشـراء صال يـع ق ـي

اإلحرام صبعده ،صهكذا رصى العوفي ،ن ابن

اس.

صقال صكيعَ :
طاء ،ن ابن
مرص الحضرمي ،ن
حدثحا ط حة بن
ٍ
ٍ
يكم جحاي نن ت تزوا فض ا من ربكم في موامم الحب.
صقال د الرواق :ن ابن ييحة ،ن يد هللا بن نبي يزيد قال :ممعت ابن الزبير".

اس نا كـان يقـرن :لـيس

لحظة لحظة أنت قرأت خبر وكيع ،وقال وكيع ..قرأته؟
طالب :اعم.

" َ
مرص الحضرمي" الذي بعده.
حدثحا ط حة بن
ٍ
طالب" :صقال د الرواق".
ورواه عبد بن ُحميد.
طالب.......:

منبه عليها؟
ّ
طالب :إن مقط من األلي استدرك .
طالب.......:
عندك من األزهرقة؟

طالب.......:
ماذا؟
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طالب.......:
ما فيها عبد الرزاق.
يـد هللا بـن نبـي يزيـد قـال :مـمعت ابـن الزبيـر يقـول:

"صقال

د الرواق :ن ابن ييحة ،ـن

ليس

يكم جحاي نن ت تزوا فض من ربكم في موامم الحب.
يـد هللا بـن نبـي يزيـد،

صرصاه د بن ُحميد ،ن محمد بن الفضـي ،ـن حمـاد بـن ويـد ،ـن
مــمعت ابــن الزبيــر يقـ نر ،فــذكر مث ـ مـواء ،صهكــذا فســرها مجاهــد ،صمــعيد بــن ج يــر ،ص كرمــة،
ناس ،صغيرهم.
صمحبور بن المعتمر ،صقتادة ،صإبراهيم الحخعي ،صالربيع بن ٍ
حدثحا الحسن بن رفة ،قالَ :
صقال ابن جريرَ :
حدثحا ش ابة بن ِموار".
َسحوار.

"ش ابة بن َم َوار ،قالَ :
حدثحا ُشع ة ،ـن نبـي نميمـة ،قـال :مـمعت ابـن مـر ُمـئي ـن الرجـي
يحب".
الروايات الالحقة عن أبي أميمة أم أُمامة؟

طالب.......:

ودحديم مدا الفدرق بينهمدا؟ هدم كالهمدا
هو التسدمية يشدتقون منهدا م دل مدا نقدول عنددنا :عبدد الدرحمن ُ
لكن هذا اسم وهذا لقب ،ودحيم تراه عبد الرحمن بن إبراهيم إمام من أئمة الحديث.

" ــن نبــي نميمــة ،قــال :مــمعت ابــن مــر ُمـئي ــن الرجــي يحــب صمعـ تجــارة ،فقـ نر ابــن مــر:
ِك ْم} [ال قرة ]198:صهذا موقوف ،صهو قـو ،جيـد ،صقـد
َن َتْ َت ُزوا َف ْض ِم ْن َرب ُ
س َ َ ْي ُك ْم ُجَحاي ن ْ
{َلْي َ
رص ،مرفو ا ا.

حدثحا نم اط ،قالَ :
قال نحمدَ :
مرص ال َفقيمي".
حدثحا الحسن بن
ٍ
الفقيمي.
ُ
"ال ُفقيمي ن نبي نمامة التيمي".
هذا هو الساب هو أبو أميمة.

"قــال :ق ــت بــن مــر :إاــا اكــر ،،فهــي لحــا مــن حــب ،قــال :نلــيس تطوفــون بال يــت ،صت ـ تون

عرف ،صترمون الجمار ،صتح قون رؤصمكم؟ قال :ق حـا :ب ـهللا .فقـال ابـن مـر :جـاء رجـي إلـهللا
الم َ
ُ
الح ي -ل هللا هللا ي صم م -فس ل ن الذ ،م لتحي ف م ُيج  ،حتهللا ازل يـ ج ريـي بهـذه
ِكـ ْـم} [ال قــرة ]198:فــد اه الح ــي -لـ هللا هللا
َن َتْ َت ُزـوا َف ْضـ ِمـ ْـن َرب ُ
س َ َ ـ ْـي ُك ْم ُجَحــاي ن ْ
اخيــةَ{ :لـ ْـي َ
ي صم م -فقال« :نَْا ُت ْم ُحجَاج»".
فدداذا أت دوا بالشددروط واألركددان والواجبددات والمندددوبات علددى حسددب المسددتعا فهددذا هددو الحددج ،وإن

تفرغوا للعبادو والذكر ال شك أن هذا أفضل ،وإن فعلوا ما ُيبداح لهدم فداألمر فيده سدعة ،واآليدة ند
في الباب.
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يم قـال :جـاء
"صقال د الرواق :نخ راا الثور ،،ن العـ ء بـن المسـيب ،ـن ٍ
رجـي مـن بحـي تمـ ٍ
رجي إلهللا د هللا بن مر ،فقال :يا نبا د الرحمن".
طالب........:

ألنه التيمي تيمي في األخبار السابقة ،قال :والتيميأل ألنه هو الساب أل ألنه هو أبو أُمامة ،فيكدون

بني تيم.

"قال :جاء رجي إلهللا

د هللا بن مـر ،فقـال :يـا نبـا

ـد الـرحمن إَاـا قـوم اكـر ،،صيز مـون ناـ

ليس لحا حب ،قال :نلستم تحرمون كما يحرمون ،صتطوفون كما يطوفون ،صترمـون كمـا يرمـون؟

قال :ب هللا .قال :ف اـت حـاج ،ثـم قـال ابـن مـر :جـاء رجـي إلـهللا الح ـي -لـ هللا هللا يـ صمـ م-
ِكـ ْـم}
َن َتْ َت ُزــوا َف ْض ـ ِم ـ ْن َرب ُ
س َ َ ـ ْـي ُك ْم ُجَحــاي ن ْ
فس ـ ل مــا م ـ لت ح ـ  ،فحزلــت هــذه اخيــةَ{ :لـ ْـي َ
[ال قرة.]198:
د الرواق ب  .صهكذا رصى هذا الحـديث نبـو حذيفـة ،ـن

صرصاه د بن ُحميد في تفسيره ،ن
الثور ،،مرفو ا ا .صهكذا رص ،من غير هذا الوج مرفو ا ا".
أبو أم ابن؟
ومن يكون؟ ما عل عليه؟
عندنا ابن ،عندك أبو حذيفة؟ َ
ل ِري بامم في رصاية نحمد.
طالب :رجي م هم ُ
أبو حذيفة.

طالب........:

ما هو عندك؟
نعم.

"صهكذا رص ،من غير هـذا الوجـ مرفو ا ـا :فقـال ابـن نبـي حـاتمَ :
حـدثحا الحسـن بـن رفـة ،قـال:
َ
حدثحا اد بن العوام ،ن الع ء بن المسيب ،ـن نبـي نُمامـة التيمـي ،قـال :ق ـت بـن مـر:
حـب لحـا ،فهـي تـرى لحـا حجـا؟

نااما يز مون نا
إاا نااس اكر ،في هذا الوج إلهللا مكة ،صإن ا
قال :نلستم تحرمون ،صتطوفون بال يت ،صتقضون المحام ؟ قال :ق ت :ب هللا ،قال :ف اتم حجـاج.

ثم قال :جاء رجي إلهللا الح ي -ل هللا هللا ي صم م -فس ل ن الذ ،م لت ،ف م ِ
يـدر مـا يعـود
َن َتْ َت ُزـوا َف ْضـ ِم ْـن َربِ ُك ْـم}
ي نص قال :ف م يرد يـ
ا
س َ َ ْـي ُك ْم ُجَحـاي ن ْ
شـيئا حتـهللا ازلـتَ{ :ل ْـي َ
[ال قرة ]198:فد ا الرجي ،فت ها ي  ،صقال« :نَْا ُت ْم ُحجَاج»".

الرسول –عليه الصالو والسالم -ما ينع عن الهو ينتظر الوحي –عليه الصالو والسالم-نعم.
طالب........:

أبو يعني الصواب أبو.
طالب........:
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أبو حذيفة المهدي.
طالب........:
هذا اسمه.

طالب........:

َمن قبيصة؟ ما د حخل قبيصة؟
طالب........:
ما لندا شدتن إال بالدذي عنددنا نحدن ُنصدحح الدذي عنددنا ،ومدادام الشديخ أحمدد شداكر ند

علدى أنده

أبو حذيفة فهذا ال شك أن الشيخ ال يقوله إال بعد عناية.

"صكذا رصاه مسعود بن معد ،ص د الواحد بن وياد ،صشري القاضي ،ن الع ء بـن المسـيب بـ
مرفو ا ا.

محمد الوامـطي ،قـالَ :
حـدثحا نمـ اط -هـو ابـن محمـد -قـال:
ٍ
صقال ابن جرير :حدثحي ط يو بن

نخ راا الحسن بن مرص-هو الفقيمي -ن نبي نمامة التيمـي ،قـال :ق ـت بـن مـر :إاـا قـوم

اكــر ،،فهــي لحــا مــن حــب؟ فقــال :نلــيس تطوفــون بال يــت ،صت ـ تون المعــرف ،صترمــون الجمــار،

صتح قون رؤصمكم؟ ق حا :ب هللا ،قال جـاء رجـي إلـهللا الح ـي -لـ هللا هللا

يـ صمـ م -فسـ ل

ـن

الذ ،م لتحي ح  ،ف م ِ
س
يدر ما يقول ل  ،حتهللا اـزل ج ريـي  -يـ السـ م -بهـذه اخيـةَ{ :ل ْـي َ
ِك ْـم} [ال قـرة ]198:إلـهللا لخـر اخيـة ،صقـال الح ـي -لـ هللا هللا
َن َتْ َت ُزوا َف ْض ِم ْـن َرب ُ
َ َ ْي ُك ْم ُجَحاي ن ْ
ي صم م« :-نَْا ُت ْم ُحجَاج»".
رحم هللا أهل العلم ما أابرهم على العلم! وإال كم من طرق ساقه ابن ك يدر ،وكدم مدن لفدل سداقه،

ف ددي معن ددى واح ددد ،وه ددذا ال ددذي حم ددل ك ي ددر م ددن ط ددالب العل ددم يلجئ ددون إل ددى المختصد درات ،وقمل ددون
ً
المعوالت ،وأسانيد ح حدثنا فالن ،والذي يحدوهم إلى ذلدك بالدرجدة األولدى ضدعل الحافظدة ،وإال لدو
كانوا يحفظون تلذذوا بهذه األسدانيد ،لكدن مدع ضدعل الحافظدة وترديدد هدو مدا يدر فيده فائددو ،اهللا

المستعان.

طالب........:
اء؟ وهو ثالثي كر يكري.
هل هذا الفعل ثالثي أم رباعي كر ً
طالب........:

إذا كان ثالثيًّا إذا جاء مدن الربداعي فهدو مضدموم ،والفيصدل فدي ذلدك كتدب أهدل العلدم فدي المسدتلة
كتاب افعلت وأفعلت تعرف الكتاب؟ فيما يجوز فيه ال الثي والرباعي.

حـدثحا نبـو نحمـد ،قـالَ :
"صقال ابن جرير :حدثحي نحمد بن إمحاق ،قالَ :
حـدثحا محـدل ،ـن

ـد

الرحمن بن المهاجر ،ن نبي لال ٍ مولهللا مر ،قال :ق ـت :يـا نميـر المـنمحين ،كحـتم تتجـرصن
في الحب؟ قال :صهي كاات معايشهم إ في الحب؟
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ّللا ِ ْح َد اْل َم ْش َع ِر اْل َحَارمِ} [ال قرة.]198:
صقول تعالهللاَ { :فِإ َذا نَ َف ْض ُت ْم ِم ْن َ َرَف ٍ
اي َفا ْذ ُكُرصا َ َ
ماي صمنمحــاي،
إامــا لــرف " رفــاي" صإن كــان امـا ــهللا مناــث ألاـ فــي األلــي جمــع كمسـ ٍ
فبرف ،اختاره ابن جرير.
ُممي ب بقعة معيحة ،فرص ي في األليُ ،
ص رفة :موضع الوقوف في الحب ،صهي مدة نفعال الحب".

"تنورتها من أذرعات" اسم بلد أذرعات مصروف أم غير مصروف؟ م ل عرفدات أادله جمدع علدى

 ........خالص.

كير ،ن طاء ،ن
ٍ
السحن،
"صلهذا رصى اإلمام نحمد ،صنهي ن
بإمحاد لحي ٍ  ،ن الثور ،،ن ُب ٍ
د الرحمن بن يعمر الـدي ي ،قـال :مـمعت رمـول هللا -لـ هللا هللا يـ صمـ م -يقـول« :اْل َحـ نب
َن ي ْطُـع اْل َفجـرَ ،فَق ْـد ن َْدرك ،صنََي ِ
َـي
َ َرَفاي َ -ث َ اثاَ -ف َم ْن ن َْدَر َك َ َرَفـ َة َقْ َـي ن ْ َ َ ْ ُ
ـام ماحـهللا َث َ َثـة َف َم ْـن َت َعج َ
ََ َ ُ
ِفي َي ْو َمْي ِن َف َ ِإ ْث َم َ َ ْي ِ َ ،ص َم ْن َت َ َخَر َف َ ِإ ْث َم َ َ ْي ِ ».
صصقت الوقوف من الزصال يوم رفة إلهللا ط و ،الفجر الثـااي مـن يـوم الححـر ألن الح ـي -لـ هللا
فـي حجـة الـودا ،،بعـد نن لـ هللا الىهـر إلـهللا نن غربـت الشـمس ،صقـال:

هللا ي صم م -صقـ
«لت ُخذصا ِحي مَح ِ
ام َك ُك ْم».
َ َ
َن َي ْطُ َع اْل َف ْجُر َفَق ْد ن َْدَر َك».
صقال في هذا الحديثَ « :ف َم ْن ن َْدَر َك َ َرَف َة َقْ َي ن ْ
قل على هذا قليالً.
كمل البيت "تنورتها من أذرعات".
طالب.......:

ي رب ،فهمت.
طالب.......:

ألنها على الوزن فما يصحأل ألنه علم على مؤنث ما حقه؟
طالب.......:

علم على مؤنث ما الذي منعها من الصرف؟ ما الذي يصرفها؟

طالب.......:

خالص تقول :مصروفة.
طالب.......:

ل ددوحل فيه ددا األا ددل ال ددذي ه ددو الجم ددع ،م د دل م ددا قلن ددا ف ددي رأاو اس ددمه عب ددد هللا ب ددن س ددياه م ددن رواو
الصدحيح ،سدياه ،وجداء مددر بندا واح أدد م لدده فدي درس أضدواء البيدان واستشددكل الشديخ ،وتذكرتده عبددد
هللا بددن سددياه ،قلددت :ألن الملحددوو فيدده الواددلأل ألندده فددي األعجميددة لدديس بعلددم ،وإنمددا هددو واددل
فيوال.
علما في العربية ُ
وليس بعلم ،وإن اار ً
طالب.......:
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ما أدري وال باألعجمية ،ماذا قالوا في القاموس؟ هللا يرحمه الحال.
طالب.......:

أدركته! من شيوا البخاري وأدركه؟! هللا يصلح قلبك.
طالب.......:

ال هو ما بحث.
أخونا الذي هناك تعرف اسم أبي عامر العقدي الذي جاء رد علينا ًتوا ،أبو عامر العقدي– أندت-
اسمه عبد الملك بن عمرو تر هذه المناقشة في هذه األمور يعني ما هو القصدد منهدا تعجيدز وال
إظهار وال شيء ال ،بقدر ما هو ترسيخ لهذه األسماء ،تر ما ت بت إال بهذه العرققة.
طالب.......:

مسلما معروف بالسياق من شيوخه واآلخذين عنده ُينظدر
كله في سياقه ،كل شيء في سياقهأل ألن
ً
فيمن رو عنهم ،ومن رو عنه تبين.
المهمددل بمعرفددة الشدديوا والعددالب اآلخددذين عندده ،وفيهددا كتددب ألبددي علد أدي الجيدداني
فددي كيفيددة تمييددز ُ
ّ
وغيره.
ـع اْل َف ْج ُـر َفَق ْـد ن َْدَر َك» صهـذا مـذهب مالـ ،
"صقال فـي هـذا الحـديثَ « :ف َم ْـن ن َْدَر َك َ َرَفـ َة َقْ َـي ن ْ
َن َي ْطُ َ
صنبي ححيفة ،صالشافعي -رحمهم هللا.-
صذهــب اإلمــام نحمــد إلــهللا نن صقــت الوقــوف مــن نصل يــوم رفــة ،صاحتجـوا بحــديث الشــع ي ،ــن
ي ـ صم ـ م-

ــرصة بــن مضــرس بــن حارثــة بــن ٍم الطــا،ي قــال :نتيــت رمــول هللا -ل ـ هللا هللا
بالمزدلفة ،حين خرج إلهللا الب ة ،فق ت :يا رمول هللا إاي جئت من ج ي طيئ ،نك ـت راح تـي،
صنتع ت افسي ،هللا ما تركت من ج ٍي إ صقفت
جبل أم أ
أ
حبل؟

ي  ،فهي لي من حب؟".

طالب.......:

ماذا؟

طالب.......:

الجبل من الحجدارو ،والحبدل مدن الرمدل ،جداء فدي حدديث جدابر فدي ُسدحنة حدج النبدي –عليده الصدالو
والسالم.-
طالب.......:
ال ال ،كلما أتى حبالً أرخى لها الزمام.
طالب.......:

يعني في مسيره إلى الحج.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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"فقال رمول هللا -ل هللا هللا ي صم م« :-من َش ِهد َل َ َتَحا َه ِذ ِهَ ،ف َوَق َ َم َعَحا َح َتهللا َا ْـد َف َعَ ،صَق ْـد
َصَق َ ِب َعَرَف َة َقْ َي َذ ِل َ َلْي ا ن َْص َا َه ااراَ ،فَق ْد َت َم َحج َ ،صَق َضهللا َت َف َث ».
السحن ،صلحح الترمذ."،
رصاه اإلمام نحمد ،صنهي ن
الوقوف يبدأ من طلو الشمس يوم عرفة أو من الزوال كما وقل النبي -عليده الصدالو والسدالم-؟

المستلة خالفية بين أهل العلم ،ومذهب أحمد أنه من طلو الشمسأل ألنه كله ُيقال له :يدوم عرفدة،
وحددديث عددروو بددن مضد ِدرس :وكددان قددد وقددل قبدل ذلددك أيددة سد أ
داعة مددن ليد أدل أو نهددار ،فيشددمل النهددار
ّ

كله.

ومن وقل عند فعله –عليه الصالو والسالم -وأنه دخل عرفة بعد الزوال ووقل فيها ،ومكدث فيهدا

إلى غروب الشمس ،قال :هذا هدو وقدت الوقدوف ،وقددل لليدل حدديث عدروو بدن مض ِّدرس يعندي بعدد
غروب الشمس.
طالب.......:

نعم ،والدليل مذهب أحمد.
طالب.......:

كلهددم كلهددم الددذين يددرون ج دواز الوقددوف بالليددل والنهددار يحتجددون بالحددديث ،لكددن فددي البدايددة شدديء

"صذهب اإلمام نحمد إلهللا نن صقت الوقوف من نصل يوم رفة".
طالب.......:
ال ،يعنددي فددي الجملددة فددي أندده يجددوز الوقددوف فددي الليددل والنهددار يصددلح ،لكددن فددي البدايددة مددن أول

النهار الأل ألنهم ال يرون الوقوف إال من زوال الشمس.
طالب.......:

نعددم ،والكددالم فدديمن جدداء الضددحى يددوم عرفددة ،ووقددل ومشددى يصددح حجدده أم مددا يصددح؟ عنددد أحمددد
يصح ،وعند غيره ال ،مع أنه يلزمه دمأل ألنه انصرف قبل الغروب.

طالب.......:

من أول اليوم ،اليوم من متى يبدأ؟

طالب.......:

ال هم يقولون :ليلة النحر تابعة ليوم عرفة.
طالب.......:

نعم ،لكن يتفقون على أن الوقوف إنما هو في اليوم ال في الليل ،في يوم عرفدة ال فدي ليلدة عرفدة،
والخددالف هددو فددي البدايددة فددي اليددوم هددل هددو مددن طلددو الفجددر أو مددن طلددو الشددمس؟ هددذا محددل

خالف بين أهل العلم.
وقوم الجمعة متى يبدأ؟
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طالب.......:

نعم ،لكن تروح المسجد الجمعة في هذا الوقت؟ الساعة األولى تبدأ من هنا؟
طالب.......:
كل شيء له ما يدل عليه سياقه ،لو قيدل لدك :إن الدرواح إلدى الجمعدة مدن طلدو الشدمس وهدو مدن
االو الفجر ،ماذا تقول؟
طالب.......:

الأل ألن ما قبل طلو الشمس له وظيفة سابقة ،وهو أن ُيصلي الفجر وقبقى فدي مصداله يدذكر هللا
إلددى أن تعل ددع الش ددمس ،هددذه وظيف ددة س ددابقة ،ليس ددت م ددن وظددائل ا ددالو الجمع ددة –فهم ددت؟ -م ددن
وظائل االو الفجر ،فاذا انتهت وظائل االو الفجر ،بدأت وظائل الصالو التي تليها.

طالب.......:
كيل؟

طالب.......:

الرسول –عليه الصالو والسالم -دخل بعد الزوال ،وقال لعدروو بدن المض ِّدرس ،وكدان قدد وقدل قبدل
أ
ساعة من أ
ليل أو نهار ...،اح أنده وقدل النهدار ،فيددخل فدي ادحيح عدروو ،واسدتدل بده
ذلك أية
اإلمام أحمد على جواز الوقوف قبل الزوال بخالف غيره ،والمستلة أئمة كبار ما تحجر عليهم.

طالب.......:

معروف أنه ليس بدليل للجمهور في خصوص بداية الوقوف.
طالب.......:

َن َي ْطُ َع اْل َف ْجُر» الذي هو النهايدة
المستلة المبحوث فيها في أال المستلة « َف َم ْن ن َْدَر َك َ َرَف َة َقْ َي ن ْ
لحديث عروو.
طالب.......:

لكن يختلل عنهم أحمد في النهاية؟ ما يختلل عنهم.

طالب.......:

هو اإلشكال الجملة المعترضة لإلمام أحمدأل ألنه ما يختلل معهم في النهايدة ،إذا كدان الكدالم فدي

النهاية ال داعدي أن يقدول...إال إذا انتهدت المسدتلة ،األادل ترتيدب الكدالم إذا انتهدت المسدتلة يبددأ،

إن مستلة النهاية يبدأ بالبداية.
طالب.......:
اهللا األحددوط الددزوال ،لكددن مددن وقددل وانتهددى وراح لبلددده تقددول لدده :باطددل حجددك ،وفيدده احتمددال؟ مددا
تقدر.

طالب.......:
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انظددر أنددا أقددول :مددن لددم يقددل نقددول لدده :ال تقددل إال بعددد الددزوال ،ومددن وقددل ومشددى وانتهددى وفي ده
احتمال للتصحيح يصحح.
طالب.......:
الجمع بين الليل والنهار.
طالب.......:

الذي غيره الحج احيح ،لكن يلزمه دم ،ال ُبد أن يجمع بين الليل والنهار.
طالب.......:
الحين الذي يقل بالليل ما عليه دم ،والذي يقل بالنهار فقد الدذي هدو األادل فدي الوقدوف يلزمده
دم وقنصرف قبل الليل.
طالب.......:

الرسول وقل إلى أن غربت الشمس ،قال« :خذصا حي محامككم».
طالب.......:
ماذا فيهم؟

طالب.......:

نحددن نتشدددد فددي مسددتلة يوجددد مددا أشددد منهددا فددي مسد أ
دتلة أخددر وهكددذاأل ألن المسددتلة فهددوم ،وأمامددك
ُ
مجاال.
نصوص قد يكون فيها نو احتمال تد للفهم واالجتهاد
ً

"ثــم قيــي :إامــا مــميت رفــاي لمــا رصاه
المسيب :قال

ــد الــرواق :قــال :نخ راــي ابــن جــريب ،قــال :قــال اب ـن

ي بن نبي طالب :بعث هللا ج ريي  -ي الس م -إلهللا إبراهيم –ل هللا هللا

يـ

صم م -فحب ب  ،حتهللا إذا نتهللا رفـة قـال :رفـت ،صكـان قـد نتاهـا مـراة ق ـي ذلـ  ،ف ـذل مـميت
رفة".
في اإلسرائيليات يذكرون أن ندم لما أُهِب إلدى األر

أُهدِب بالهندد وحدواء فدي جددو ،واجتمعدوا فدي

ير.
عرفة وتعارفوا فيها ،يرد هذا في اإلسرائيليات ك ًا

طـاء ،قـال :إامـا ُمـميت رفـة ألن
"صقال ابن الم ارك ،ن د الم بن نبـي مـ يمان ،ـن
ٍ
فسميت رفاي".
ج ريي كان ُير ،إبراهيم المحام  ،فيقول :رفت رفتُ ،
المناسك كاندت كلهدا تُسدمى عرفدات ،يعندي إذا وادل المزدلفدة وقدال :عرفدت ،قدال :عرفدت تُسدمى،
إال أنه لو لم يقل له ذلك إال في عرفة اح ،أما أن يقول له في المناسك كلها " :رفت رفت".

طالب.......:
م ل ما ُينقل عنه في القرنن.
اس ،صابن مر صنبي مج ز ،فاهلل ن م.
"صرص ،احوه ن ابن
ٍ


16

شر ر ر ر ررر ثري ر ر ر ر ررري ابر ر ر ر ررن ك ر ر ر رر ري الب ر ر ر ر ررر )70

16

صتسـمهللا رفـاي المشـعر الحـرام ،صالمشـعر األقبـهللا ،صإ ل  -ـهللا صون هـ ل-صيقـال ل ج ـي فـي
طالب في قبيدت المشهورة:
صمطها :ج ي الرحمة .قال نبو ٍ
ِإَ ل ِإَلــــــهللا ِتْ ــــــ َ ِ
الق َوابــــــي
الشــــــراج َ
ــعر ْاألَ ْق َبـــهللا ِإ َذا َق َبـ ُــدصا َلـــ ُ
صبالمشـ َ
ُ
تسميته بجبل الرحمة اسم ُعرفي ،لم يرد فيه ن
طالب.......:

بهذا االسم.

قديمة نعم.

طالب.......:
إالل الجبل في وس المزدلفة.

طالب.......:

المشعر ما هو في مزدلفة؟

طالب.......:

لكن ما الذي ُيعل عليه المشعر الحرام؟ المزدلفة" ،صتسـمهللا رفـاي المشـعر الحـرام" الدذي ُيسدمى
المشعر الحرام مزدلفة.
طالب.......:

اما.
ًا
ما هي بمشعر حرام ،عرفات ليست
مشعر حر ً
طالب.......:

عندنا في زاي الحالل.

طالب.......:

ألنها ليست في الحرم ،فالمشعر الحرام مزدلفة.

حدثحا حماد بن الحسن بن ح سة ،قال َ
"صقال ابن نبي حاتمَ :
حدثحا نبو امر ،ن ومعـة -هـو
اس ،قال :كان نهي الجاه ية يقفـون
ابن لال  -ن م مة بن صهرام ،ن كرمة ،ن ابن
ٍ
بعرفة حتهللا إذا كاات الشـمس ـهللا رؤصس الج ـال ،ك اهـا العمـا،م ـهللا رؤصس الرجـال ،دفعـوا،

ف َخر رمول هللا -ل هللا هللا

ي صم م -الدفعة من رفة حتهللا غربت الشمس.

صرصاه ابن مردصي  ،من حديث ومعة بن لال  ،صواد :ثم صق

بالمزدلفة ،صلـ هللا الفجـر بز ـس،

حتهللا إذا نمفر كي شيء صكان في الوقت اخخر دفع ،صهذا حسن اإلمحاد".
قل على هذا.

