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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
ِ  َفِفي ِكَتاِب السير" : في الدرس الماضي قول الشاارحمر    هذا يقول: كيِ عـَ ِْسـح اِرب  ـِ  ِِ الححـَ عـَ

ِجدَ  َياِن ُعثحَماَن الحَمسح َد ُ نح َباِر َكاَن َيُقوُل ِعنح َحح " : ِ َوهحٍب، َكعحَب اْلح ُُ جـَ ِجَد ََل ُينح ُت َأنَّ َهَذا الحَمسح  ،َلَوِددح
اِب  :يباااة، و ااااء فاااي ،بعاااة دار الر اااالة، ودار ،هكاااذا وقاااب فاااي ،بعاااة باااو  ، والسااال ية ي ِكتـــَ "َففـــِ

نِ"   .بدل السيرالسُّ
ة ماان الجاافء اوول ماان فااتح الباااري فااي موقااب  هااذا يقااول: وقااد ر عاار سلاان صااور  اابب اسااخ  ألوياا 

ر، وفاي  اائرها كتااِّ السااير،  ،مو اوعة ماااام للسانة النبوياة فو اد  فاي اسااختين منتاا كتااِّ الساي 
"عِ أ ـي الوبعة السل ية  اء في الموبوعا  قوله:   (المسجد   دألل  باِّ سذا)وفي درس   ابق في  

بفتحتين، ولام تجار  العاادض بضابل مذال هاذا، قتاادض   يحتااط سلان ضابلت القاا  مفتوحاة باال   َقَتادة"
 شك، والتاء مفتوحة ضرورض؛ ون بعدها ألف، فال يحتاط سلن ضبل.

ماا يضابل؛  :ا ألوأ، قتاادض ماا يبضابل، قاالالمخوو،ا ؛ وات ولم ترد هذه العبارض هكذا بشيء  من
  لتضبل لهت "قال"الل بكلمة ي فمن  إو  ون الذي يبشكل عند أهل العلم المبْشك ل،

ل   ي يحتااط سلان ذ بفتحتين؛ واه من اواصاار، هاذا الا ميفي بعض المخوو،ا  عن أبي قتادض الس 
ل مة، وكااب أ ضابل، ل مي؛ واااه ماان بنااي  اا  ل ميم  اا  ل مي أو  ااب ، لُّ مكسااور الذااااي فااي النساابة يبفااتحاااه  اا 

ل مة  ل كااي، وهنااا سلاان بنااي  اا  ك م  لاا  ْر امااري، اباان عبااد الباار الن مااري، والنساابة سلاان م  بالنساابة سلاان الن ماا 
ل مي بفتحتين.    

 . بب اسخ ،ومصور النسخ الخوية
 .وأكذر، عشر اسخ يمكن يكون  بل
 ومقابلاااة علااان اسااخة مقااار ض علااان فااي هاااذه بخااال عبااد العفياااف السااانبا،ي ماان تالمياااذ ابااان حجاار، 

يان  اتة أ، "وثالثيِ على المشهور ست ٍ   كان  ناء عثمان للمسجد النبوي سنة"المصنف، يقول:  
ففــي  ،فـي خرـر ســنٍة ْـِ رالفتـ  :علـى المشـهور وقيــ " ،م ممساوحة  اتة، كأااه ثالثااينوثالثاين

ر عِ الحارب  ِ ْسكيِ  ."كتاب السِ 
 طالب: ستة وثالثيِ؟

 واضحة هيموإ  فالستة،  ممسوحةالشيخ: 
 طالب: سنة ثالثيِ.

 .قبل وفاته، مكتوبة هنا وواضحة، وثالثين الشيخ:  ،  ر،  نة  ري  
   طالب: ....

 م ماذاأل يف،  ،، وه، عليه ألوي   
 طالب: ....

 من مخووطمتأم أقرأ من موبوع  أاا



 

 

 

 

 

 

3  
3 

 مع يل   ش خ ع د   ك مي  خلضي 
3 

رر سـنٍة ْـِ رالفتـ  في خ :، وقي "كان  ناء عثمان للمسجد النبوي سنة ثالثيِ على المشهور
ر عِ الحارب  ـِ ْسـكيِ ُ َعنـح -"كـان  نـاء عثمـان  "، قاال:  ففي كتاب السِ  َي هَّ للمسـجد  -َرضـِ

ر عـِ يففـي كتـاب السـِ   ،فـي خرـر سـنٍة ْـِ رالفتـ  :النبوي سنة ثالثـيِ علـى المشـهور، وقيـ 
 .هذا مخووط "الحارب  ِ ْسكيِ

ففي  ،وقي  في خرر سنٍة ِْ رالفت  مصرية، "اسخة دار الكتب ال"سنة ثالثيِ على المشهور" 
ير يروهنا السير، ""، كتاب السِ    ."ففي كتاب السِ 

ففي فتح الباري فاي  ،الكاتب وفقه هللا قال: قد ر عر سلن  بب صور اسخ ألوي ة من الجفء اوول
ر، وفاااي  اااائرها والوصاااول سلااان  كتااااِّ الساااير، يعناااي كاااذا فو اااد  فاااي اساااختين منتاااا كتااااِّ الساااي 

 ليس بمستحيل، فيولب التر يح. ،صواِّ ليس بمستحيلال
 في الماضي.طالب: ..........
مرا اابم ألمااس اسااخ، وتصااير عشاارين اسااخة، ثالثااين اسااخة  أم ااك أماان ر ء الشاايخ: وأااار تجااي

 واحد ينقل من الذاايتكل  كلتم غلل،و 
ض  ءساخة  مقارو هذه النسخة اوولن بخل عبد العفيف السنبا،ي من تالميذ ابن حجر، ومقابلة علان ا

 وفيتااا كتااِّ الساار، ،علان المصانف، هااذه النساخة، يقاول لااك: والذااياة اسااخة دار الكتاب المصارية
، وهاذه اساخة تركياة، اساخة مكتباة شاتيد علاي تركياا، وواضاح السير هذه اساخة ابان اوألصاصاي

 من ألوتا أن كاتبتا ليس من أهل العلم.
 طالب:.......

 اااهأيعاار   لكاان، ،  ، يعنااي مااا يلاافم أن يكااون  مااياًل ةفااالشاايخ: معاارو  ألوااوط أهاال العلاام معرو 
 حتن في المعاصرين اعر . ،ا كانبنفس ،فل يكتب أي   ليس، عالم افس

 طالب: حسب السرعة.
التعليق معرو  عند أهل العلم، شايخ اإل االم ماا يرفاب القلام، الساخاوي لاو  ،الشيخ:    ، السرعة

 ، كتابا  أهل العلم واضحة.اضح ر الد اط،    ، واضح، و   :تشوفوه قلر 
 طالب: ......

 الشيخ: يعني ما اقتنعرم 
 طالب: ....

 .اعم
لََّ   ُ َوســَ لَّى هَّ ، َوىــَ َِ اَلِمي ِ َربِ  الحعــَ ُد هَّ اَر َ الحَحمــح ى  وبــَ ــَ وِل ِ َعل ِدِ  َوَرســُ ــح دٍ  َعب َُْحمــَّ ا  ــَ ِ   َنِبيِ ن ــِ ى خل ــَ َوَعل

ِب ِ   .َأَجَمعيِ َوَىحح
ُ َتَعالى-اري  قال اإلْام البخ  :-َرِحَمُ  هَّ

ِجدِ  :َباب  " رَّ ِفي الَمسح َْ ِ  ِإَذا   ":َيأحُرُذ ِ ُنُصوِل النَّبح
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ِد هَِّ  َِ َعبـح اِ َر  ـح ِمعحَت جـَ ٍرو: َأسـَ َياُن، َقاَل: ُقلحُت ِلَعمح َثَنا ُسفح ُِ َسِعيٍد، َقاَل: َحدَّ َبُة  ح َثَنا ُقَتيح وُل: َحدَّ  َيقـُ
ي المَ  ــِ رَّ َرجــُ   ف ِ ْــَ وُل هَّ ُ  َرســُ ــَ اَل ل ــَ َهام ، َفق ُ  ســِ عــَ َْ ِجِد َو لَّ َ -ســح ِ  َوســَ ــح لَّى ُ  َعَلي ســِ ح : -ىــَ ْح »َأ

 .؟"ِ ِنَصاِلَها«
ه   ْبد  ل ن ع  ل م  وب ار ك  ع  ل ن َّللا ب و    ص  ، و  ال م ين  ْمدب ّلِل    ر ِّي  اْلع  م د  اْلح  ل ن آل ه     ور ول ه  ا ب يي ن ا مبح  ْحاب ه  و أص   و ع 

 ،أ معين، أما بعد 
ُ َتَعالى-فيقول اإلْام البخاري   :-َرِحَمُ  هَّ

ِجِد". رَّ ِفي الَمسح َْ ِ  ِإَذا   "َباب  َيأحُرُذ ِ ُنُصوِل النَّبح
فار م العاادض  هما فياأم فر   هباِّ اوألذ بنصول النبل سذا مر في المسجد، في  :ما قال"َباب  َيأحُرُذ"  

 هي سضافة سلن الجملة.عل كذا، باِّ اوألذ بكذا، يوضب فيه المصدر، باِّ ف
 ........  طالب:

 ،" د  ج  ر  فا ي الم ساْ ل  س ذ ا ما  ول  الن باْ ذب ب نبصاب اِّ  ي ْأألاب المعنان واحاد   و الشيخ:  ، التجدد، تجدد الفعل، "با 
 .يختلف

" ِ   .رح أحًدالئال تج ؛الستام العربية، فيأألذ بنصولتا :النبال "َيأحُرُذ ِ ُنُصوِل النَّبح
وبعاض النااس يادألل المساجد بأشاياء قاد تكااون مذذياة فياذذي بتاا المصالين أو الجالساين، بعضااتم 

ت ويأألاذ يضرِّ هاذا ،و  يحتاط ،ويمر به من عند الناس ،من آألر المسجد  اوقد رأيناه يأألذ كر ي  
ان أن يحتااط ،   يجوز أذاه بأي حال من اوحوال، فعلان اإلاساالمسلم محترم  ،هذات و  لتم حرمة

لذلك، فكيف بالنبال التي تجرحمت بل قد تقتل، لكنتا سذا كان مجرد مرور علن الجسم تجرح، لكان 
 .ذفر من بعيد قب  القتل سذا

م هب َّللا ب -قال   :-ر ح 
ٍرو". َياُن، َقاَل: ُقلحُت ِلَعمح َثَنا ُسفح ُِ َسِعيٍد، َقاَل: َحدَّ َبُة  ح َثَنا ُقَتيح  "َحدَّ

  عمرو م ْنم
 : ا ِ دينار.طالب

 عمرو بن دينار، معرو .الشيخ: 
ِد هَِّ " َِ َعبح  ابن عمرو بن حرام، الصحابي الجليل. "َأَسِمعحَت َجاِ َر  ح

  ،ِ ِد هَّ َِ َعبح لَّى "َأَسِمعحَت َجاِ َر  ح وُل هَِّ ىـَ ُ  َرسـُ اَل لـَ َهام ، َفقـَ َعُ  سـِ َْ ِجِد َو رَّ َرُج   ِفي الَمسح َْ َيُقوُل: 
ِ  َوَسلََّ : ُ  عَ  ِس ح ِ ِنَصاِلَها«َليح ْح  ؟".»َأ

الجاواِّ أن يقاول: اعام،  "َأَسِمعحَت َجاِ َر"واه من المفترض أن يقول عمرو لس يان اعم؛ واه قاال: 
ماا أم اعام  :لكان هال يلافم أن يقاول ،في أصل الرواياة  ليسوالعلماء يختلفون في الرواية بالعرض،  
صاال تسااتمر الروايااة واوأم  ،اعاام :ن فااالن هاال يلاافم أن تقااوليلاافمم قااال: حاادثك زيااد  عاان فااالن عاا

  الذبو م
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 هذا معرو  في كتب المصولح، مبحوث، وأكذرهم يقول:   يلفم.
 طالب: السكوت؟

، تقرير، وهو حديث ألار ط فاي الصاحيحين مان هاذا الناوع، ولكان الاذي يقارأ السكو  عالمة  الشيخ:
كون سن كان قد  مب بالفعل يقول: اعم، وإن لم يكن يقول هذا السذال ليس له  واِّ، و وابه أن ي

 يقول:  .  مب
 ِ وُل هَّ ُ  َرسـُ اَل لـَ َهام ، َفقـَ َعُ  سـِ َْ ِجِد َو رَّ َرُج   ِفي الَمسح َْ ِ، َيُقوُل:  ِد هَّ َِ َعبح لَّى "َأَسِمعحَت َجاِ َر  ح ىـَ

ِ  َوَسلََّ :  ِس ح ِ ِنَصاِلَها«ُ  َعَليح ْح  ؟".»َأ
 ل أن   تذذي أحًدا.يعني من أ 

 اقرأ.
 .-َرِحَمُ  هَُّ -قال الحافظ 

 أى  النص ؟ أمأى  السه    طالب:
يمسااكه مااب  أن ، و  هااو بقااادرمااا يااذذي حتاانالشاايخ: يمسااك باارأس السااتم، هااو ما ااك فااي أصااله، 
ي هو النصل ذ هكذا، ورأ ه هذا ال اتو ما كتفرأ ه دون أصلهم هو آألذ بأصله، أما هذه الستام 

باد أن يأألاذ بأصاله ورأ اه،  كه آذى به الناس، وإن أمسك به، وتارك اوصال آذى افساه، فاالسن تر 
 طالب: ....

 اعم.
 طالب: ....

 سذا كان في  راِّ أبم نر العل ة.
، و  يتركاه عناد اوو د حتان فاي بيتاه، سذا ألشاي أن ياذذي زو تاه وأو ده  ،اااس  هفي كل مكان فيا

ا، و  كام مان مصايبة، وكام مان كارثاة أااه يو اد  االح فاي بعاض يلعبون فيه، ويذذي بعضتم بعضاً
لأل افار، ويحصال  االبيو  ويتركواتاا، يفري ،اون فيتاا، وبعضاتم يأألاذ معاه فاي درط السايارض مسد اً 

ا ي اان أن مااا فيتااا ،لقااة، ويكااون الواقااب أاااه فيتااا، فيعبااأ بعااض او،فااال  منتااا كااوارث؛ واااه أحيااااً
 .ويقتل بعضتم بعًضا، فالسالح ألوير

 :-َرِحَمُ  هَُّ -الحافظ  قال
قول : "باب  يأرذ" أي الشخص، " نصول" جمع نص ، ويجمع أيًضا على نصال كما سيأتي فـي "

 ،السـهام العربيـة :وسـكون الموحـدة وبعـدها َلم   ،بفـت  النـون  "النبـ "حديث الباب الـذي بعـد ، و
 :ويفسـر  قولـ  ،ْحذوف   "إذا ْرَّ " :وجواب الشرط في قول  ،وَل واحد لها ِْ لفظها  ،وهي ْؤنثة

 .نب  أن  يأرذ إلخ  يد التقدير يستحب لمِ و  "،يأرذ"
ولـ  يـذكر قتيبـة فـي هـذا   ،وعمـرو هـو  ـِ دينـار  ،وسفيان المذكور في اإلسـناد هـو  ـِ عيينـة

 ."السياق
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 الشيخ: لماذا تر ح أاه ابن عيينةم
 د. ين  وبيِ المصنف راٍو واحطالب:  

 ن المصنف راو  واحد، اعم.الشيخ: اعم؛ واه بينه وبي
 طالب:........

  . يأتي، اعمالشيخ: 
 طالب: ....

 ليأألذ علن اصالتا. 
 .مو ود 

 طالب: .....
  مماذاالشيخ: 
 .... اللفظة.  الطالب:

 الفر م  ماوليأألذ بنصالتا، أمسك بنصالتا، اعم،  :الشيخ:  اء  اللف ة
 الفرق؟ ْاطالب: الترجمة 

ا اللفظ علن اصال  يأتي هذ  :صالتا، لماذا قالنول، في هذا الباِّ بالشيخ: اصول، التر مة اص
مااا قااال فااي هااذا الحااديث، فااي حااديث الباااِّ الااذي  م؛ بعاادهحااديث الباااِّ الااذي يليااهكمااا  اايأتي فااي 

 بعده، وفي حديث هذا الباِّ والذي بعده.
 طالب: كأن  ِْ باب التأكيد، كما سيأتي، كأن  ........

أاا كتبر كما  يأتي في حديث  ا في الحديث في البابين ااتتن اإلشكال،الشيخ:    ، لو قال كم
 الباِّ  والذي بعده.

 كما في.طالب:  
عاان التر مااةمت  اايأتي فااي حااديث الباااِّ والااذي  تكلاام أو هااو الشاايخ: كمااا  اايأتي فااي حااديث الباااِّ 

 مبعده
 سبق. كماطالب:  
  بقم كيفالشيخ: 

 طالب: يكون قب  الشرح.
 .ما فيه أحاديث   بق، اوصل أن الفتح ما فيه أحاديث أصاًل،الشيخ: ما  بقت ما 

 طالب: .....
 م ماذاالشيخ: 

 ، كما  يأتي في حديث الباِّ والذي بعده، والحديث الذي بعده.اعم
 ."وسفيان المذكور في اإلسناد"
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لاائال  ؛مااا قياال فااي أول الكتاااِّم أن اباان حجاار  اار د الكتاااِّ ماان اوحاديااث  الشاايخ: أااار تستحضاار
 ه.مل حجيذق

 الحديث. ....طالب: لما شرع في شرح الحديث قال: 
يقول هنام يقول في أول الكتااِّ رقام اثناين مان  ماذا، الحديث يستحضره، وقد يحف ه، اعمالشيخ:  

وليتااه فعاال، لماااذام لاائال  عفماار علاان أن أ ااو  حااديث الباااِّ بلف ااه قباال شاارحه، الحاشااية: وكناار 
تاِّ أدألل النسخة التي بين يديه، وقاد يكاون فيتاا األاتال  لال تتاد، كل من ،بب الك  يترك مجا ً 

ي أدأللوهاااا فاااي الوبعاااة تاااعاايناااا مااان النساااخة ال حاااناعااان النساااخة التاااي شااارح عليتاااا ابااان حجااار، و 
  السل ية. 

ا، وعل ق الوابب قال: واحن قد حققنا ذلك في هذه  في أول المقدمة أيشم مما يوول به الكتاِّ  د 
ليكاااون ذلاااك أعاااون علااان فتااام الشااارح، واإللماااام  ؛بلف اااه قبااال شااارحه الوبعاااة، فساااقنا حاااديث البااااِّ 

بمراميه، وأشراا باورقام سلن أ،را  كبلي  حديث، وهي أ فاء  متفرقة في مواضب أألرى من صاحيح 
البخاااري، وليتااه لاام يفعاال، وليتااه لمااا فعاال. هااو فعاال ألااال  مااراد الشااارح، فالااذي فعلااه ألااال  مااراد 

 الشارح.
يقااب الخااال  بااين المااتن النسااخة أو الروايااة التااي اعتماادها الشااارح؛ لاائال  فعاال بحااث عاان وليتااه لمااا

 .وبين الشرح
 ،كـذا فـي أكثـر الروايـات ،جـواب عمـرو عـِ اسـتفهام سـفيان  ول  يـذكر قتيبـة فـي هـذا السـياق"

وقـد ذكـر  ريـر قتيبـة  ،ولـ  أر  فيهـا  ،نعـ   :ي عـِ روايـة اْلىـيلي أنـ  ذكـر  فـي خرـر  فقـالكِ وحُ 
 ،نعـ  :وقـال فـي خرـر  فقـال ،في الفتِ عِ علي  ِ عبد   عِ سـفيان ْثلـ أررج  المصنف  

َِّ  ،وروا  ْسل  ِْ وج  خرر عِ سفيان عِ عمـرو بييـر سـؤال وَل جـواب سـياق المصـنف  لكـ
 ."اأيًض  وقد أررج  الشيخان ِْ رير طريق سفيانٍ  ،يفيد تحقق اَلتصال في 

.  الشيخ:   يان 
ادَ ادٍ أررجا  ْـِ طريـق حمـَّ يًضا  ِْ رير طريق سفياَن أ"  الطالب:  ـِ ييـد عـِ  ؛ ْـِ طريـق حمـَّ
 ."عمرو
 مصرو  هذا.حم اد؛ الشيخ: 

 ."ِْ طريق حمَّاَد  ِ ييد عِ عمرو"الطالب:  
 مصرو ، مصرو .الشيخ: 

 ."ِْ طريق حمَّاِد  ِ ييد عِ عمرو"الطالب:  
 حماد مذلهم تريد أن تفعل في  يان،  لما منعنا حناالشيخ: 
 اْللف والنون.َل َل، :  الطالب

  .ممنوع من الصر ، اعمالشيخ: اولف والنون، 
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قاال: قااال: ت م قااال: باعااه  قااال: مااا فعاال فااالن  بحمااارهبم قااال: يااا أألااي الباااء تجاار ماان باااِّ الورائااف
ي  اء في القصاة ماا ذ ال ،م هذا الكالم ما يخور علن بالما تجرت ئيتجر، وبا   كباع هب، قال: با

 .أظن يقوله تن الجاهل مايقوله و  العامة؛ ح
كي َل تخدش  ؛أن يأرذ  نصولها  رَ ِْ ْر في المسجد بأسه  قد أ دى نصولها فأُ  ولفظ  أن رجالً "

  .كي ا وليس في سياق المصنفْسلمً 
وأفادت رواية سفيان تعييِ اآلْر المبه  في رواية حماد، وأفادت روايـة حمـاد  يـان علـة اْلْـر 

ُبير عِ جا ر أن المار المـذكور كـان يتصـدق بالنبـ  فـي  ذل ، ولمسل  أيًضا ِْ طريق أ  ي ال
 ."ول  أقف على اسم  إلى اآلن ،المسجد

 الشيخ: يتصد  بالنبل في المسجد.
 منه في الجتاد، اعم. يستفاد 

ا قـال لـ  إن عمـرً : ْلن سـفيان لـ  يقـ  ؛حديث جا ر َل يظهر فيـ  اإلسـناد  : ِ بطالافائدة قال  "
فبـان بقولـ  نعـ   ،وياد في خرـر  فقـال نعـ  ،لبخاري في رير كتاب الصالةولكِ ذكر  ا  :قال  ،نع 

نعـ  إذا قـال لـ   :هذا ْبني على المذهب المرجوح في اشتراط قـول الشـيخ  :قلت  ،إسناد الحديث
 .أحدث  فالن :القارئ ْثاًل 

كتفــى  ــ  يُ  ،وْــنه  البخــاري أن ذلــ  َل يشــترط ،الــذي عليــ  أكثــر المحققــيِو والمــذهب الــراج  
 ."و  أعل  ،وعلى هذا فاإلسناد في حديث جا ر ظاهر   ،ابسكوت الشيخ إذا كان ْتيقظً 

بااد أن يقاار باانعم، أمااا سذا كااان  الفاا، لكاان سذا كااان الشاايخ مااذاًل ياانعس مااذاًل االشاايخ: سذا كااان متيق ااً 
 .فال يحتا ه امتيق ً 

ـة المسـل  ،وفي الحديث إشارة إلى تعظـي  قليـ  الـدم وكثيـر " وجـواي إدرـال السـالح  ،وتأكيـد حْر
  .المسجد

عـِ  -ىـلى   عليـ  وسـل -نهى رسول     :وفي اْلوسط للطبراني ِْ حديث أ ي سعيد قال
 ."والمعنى في  ْا تقدم ،تقليب السالح في المسجد

 صلي  علن البشير النذير. اللتمالشيخ: 
 طالب: .......

 تدليسمت هالشيخ: في
 الطالب: ........ سال .....

 ، هو الخال  بينتم في اوقوى من الساماع والعارض الجمتاور علان أن الساماع أقاوى،اعمخ:  الشي
لان يتاردد الشايخ علان الارد علياه سذا فور  ح بعضتم العرض؛ واه سذا عرض الوالاب علان الشايخ 

أألوأ، وإذا أألوأ الشيخ في تحديذاه للوالاب فقاد   يادرك الخواأ الوالاب، وقاد يادرك ويساتحي مان 
 .العرض أقوى من السماع، وأما الجمتور فالعكس : ء قالواالشيخ، هذ 
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النااس، أ الي مناه : أن  الًما أ لي من ااافب،  االم أ الي مان ااافب عناد الجمتاور، عناد اومر الذااي
 .يعني في الرواية

ُ َتَعاَلى-قال اإلْام البخاري    :-َرِحَمُ  هَّ
ِجِد.  "َباُب الُمُروِر ِفي الَمسح

ُْوسَ  َثَنا  اَل: َحدَّ ِ، قـَ ِد هَّ ُِ َعبـح َدَة  ـح رح و  ـُ َثَنا َأ ـُ دَّ اَل: حـَ ِد، قـَ ُد الَواحـِ َثَنا َعبـح دَّ اَل: حـَ َماِعيَ ، قـَ ُِ ِإسـح ى  ـح
اَل:  لََّ  قــَ ِ  َوســَ لَّى ُ  َعَليــح يِ  ىــَ ِِ النَّبــِ ِح َأِ يــِ ، عــَ َدَة، عــَ رح ا  ــُ ِمعحُت َأبــَ ِح ســَ ٍء ْــِ يح ي شــَ رَّ فــِ ِح ْــَ »ْــَ

َساِجِدَنا أَ  ِلًما«َْ ُْسح   ِ َيأحُرذح َعَلى ِنَصاِلَها، ََل َيعحِقرح ِبَكفِ  ٍ ، َفلح َواِقَنا ِ َنبح  ".وح َأسح
ال ن-يقول  م هب َّللا ب ت ع   :-ر ح 

ِجِد"  ي الَمســـح ُروِر فـــِ اُب المـــُ فاااي التر ماااة مولاااق، والمااارور  والمااارور الماااذكور يعناااي  اااواز ذلاااك،"بـــَ
 ، فيبأألذ الجواز في التر مة مان الحاديث مان بااِّ اوْولان، المذكور في الحديث مقي د بمن معه اْبل 

 يعني سذا  از له أن يدألل ومعه اصال  از له أن يدألل بدواتا من باِّ أْولن.
 قال:

َماِعيَ "  ُِ ِإسح ُْوَسى  ح َثَنا   ممنهو "َحدَّ
 .التبوذكيطالب:  

 معنن التبوذكيم ماالشيخ: التبوذكي، 
 طالب: .......

 ميبيب ماذامت بالدروس، ضالشيخ: كم قلته من مر 
 الدجاج. صطالب: أيح نع ، قوان

، وتسمن سلن ص ما حواه البون من كبد ومصران، هذا القواا هيالشيخ: قوااس الد اط، والقوااس 
 اآلن كذا بتذا ا  م.

 طالب: .......
    ، را ب.

َماِعي َ  ُِ ِإسح ُْوَسى  ح َثَنا  ُد الَواحِ "َحدَّ َثَنا َعبح  م ْن هوم أم ابن زياد " دِ ، َقاَل: َحدَّ
 طالب: ....

 بعد.
 طالب: ......

 م ماذاالشيخ: 
ْن يحفاااظ ألواااأ  بااان زيااااد هاااذام  بالاااذي تفااار د بحاااديث اومااار با ضاااوجاع بعاااد ركعتاااي  لااايس ، مااا 

 من الخوأ والنسيانمت عرى يب  نْ الصبحم ذكروا أاه أألوأ، مب أاه ثقة، لكن م  
ُِ " قال: َدَة  ح َثَنا َأُ و ُ رح َدةَ َحدَّ ِ، َقاَل: َسِمعحُت َأَبا ُ رح ِد هَّ  هاائ بن ايار."  َعبح
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ِح َأِ ي ِ "  أبو مو ن." َع
َدةَ قال:   أبو بردض هاائ بن ايارم  أليس ""َسِمعحُت َأَبا ُ رح
 ،يب.

ِح َأِ ي ِ  ِِ النَِّبيِ  ، "َع ِ  َوَسلَّ َ -َع ءٍ َقاَل:  -َىلَّى ُ  َعَليح رَّ ِفي َشيح َْ ِح  َْ «»" 
 م معكم اآلن الاي،القسو زم 

 .عاْرطالب:  
 عامر.
 ِ أ ي ْوسى.عطالب:  

هاائ، هاائ بان هو  ليس، وهو أبو بردض أيًضا عامر بن أبي مو ن، أبي مو نالشيخ: عن أبيه 
 .بجفعة ي ضحنذ ايار صحابي؛ ال

 بعناقطالب:  

 عن أحد  بعدك. ئ تجف  نضحن بعنا م قال: ول أليس هو الذي ،عنا ب
ِح َأِ يِ "  يعني أبا مو ن.  "َع

ِِ النَِّبيِ    لَّ َ -"َع ِ  َوسـَ اَل:   -َىلَّى ُ  َعَليـح ٍء قـَ يح ي شـَ رَّ فـِ ِح ْـَ ٍ ، »ْـَ َواِقَنا ِ َنبـح اِجِدَنا َأوح َأسـح َْسـَ ِح  ْـِ
َيأحُرذح َعَلى ِنَصاِلَها، ََل َيعحِقرح  ِلًما«» ، يعني يجرح«َفلح ُْسح   ِ  ".ِبَكفِ 

   طالب: ....

 بريد بن أبي بردض.
ِلًما«"»" ُْســح   ِ رح ِبَكفــِ  و  يسااتاني عنااه أي ،الااب علاام  الساااري، لكاان مااا اسااتاني عاان سرشاااد  ََل َيعحقــِ

لكنتماا   يانياان بحاال عناه، عنادكم  ،العيناي  يحتاط البخاري، وهو رغام  اللاة ابان حجار، وشارح
ا يحتا ااه ،الاب العلاام ن دقااائق وإن كااان لايس فيااه ماا ،الشاروح اوربعااة، أولتااا الكرماااي، وهااذا أيضااً

يعناااي تقااارأ وأاااار مرتااااح، وتقااارأ  ،، منشااالفاتااار تضااارر بتاااا الوالاااب؛ لكااان منشااال العلااام التاااي لاااو
يقول مر  وااتتيناا، ن كبلي  راو  في كبلي  موضب، ما ع  ؛ واه يذكرشيء  الصفحا  الكذيرض ما تمل و 

سذا ماااا تساااتأاس  .مااار فاااي آألااار الوقااار، ياااذكر عناااه أ،ااار  ماااا قيااال فاااي تر متاااه، والقاااارئ ينبسااال
 م معر 

فاارأى فااي  ،يقااول: عاان القعنبااي فااي تر متااه أاااه كااان   يبحاادي ث، يخاافن و  يحاادي ث، يجمااب الحااديث 
قال: ا لس، قاال: لمااذا  النوم من يقول: ليقم أهل العلم، هو يروي الحديث، فقاموا كلتم، لما قاموا

وا وأاار ماا اشار ، وكنا اولب العلم واروي أحاديثم قال:  ، هام اشار  ،اا في الولب   زمال  هذ ء
 فصار ينشر، ويستال كل لح ة من لح ا  حياته في النشر، هللا المستعان.

 طالب: ............
 م ماذا الشيخ:
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 طالب: ....

شااترين بتقاارأ الكتاااِّ فاي أقصاار ماادض و يافض، يعنااي  يجعلاك ، الكرماااي يعنااي شايء مفهاال، يعنااي 
يني يعني ،بعته يعني مرصوصة كذياًرا، وفياه ، بينما العان  فءً و كافية لقراءته، وهو ألمسة وعشر 

ا ما تمشي فيه، لكن  .فوائده أكذر مباحث متعبة  د 
 .اتفضل

 طالب: باقي اْلربعة شروح.
، سذا  معاار الشايخ: أربعاة شاروح هاذا هاو أولتام الكرمااااي، يلياه ابان حجار، والعيناي، والقساوالاي

 ابن ر ب يشرح اوحادياث بانفس ،ر ب  هذه الشروح اوربعة ما أار بحا ة سلن غيرها، يبقن ابن
 السلف، وبأقوال السلف، ألالًيا من تعقيدا  الكالميين وغيرهم.

 طالب: .....
  فاي إالخروم المو ودض في أثناءه هاذه ألاروم فاي النساخ و   لكن  ،سلن الجنائف  ،الشيخ: هو ما كمله

 .كرا ة من الشرح، وشرح العلل كاملما و د منه س  و مشروح،  هو اوصل
 طالب:......

 ملفمة من آألره. أاتم و دوا هكذا يقالالشيخ: 
 طالب:.............

 ورِّ سذا رأيته.الشيخ: أحسن ،بعته اوولن البتية في مصر حر  ت
 .يجده ي يحرص علن اوصلذ ال لكنهو ،بب ،بعا  كذيرض، وصور وما أدري أيش، 

ِلًما«" ُْسح   ِ  ممتعلقبكفه:  ار ومجرور  "»ََل َيعحِقرح ِبَكفِ 
 طالب: ....

 م أو   يعقر مسلًما بكفه ،فليأألذ بكفه علن اصالتا ،فليأألذ 
 طالب: ....

 ماذام
 طالب: ....

  ، المر ح فليأألذ بكفه علن اصالتا.
 .اعم

 :-َرِحَمُ  هَُّ -قال الحافظ 
 ،قول : "باب المرور في المسجد" أي جواي ، وهو ْستنبط ِْ حـديث البـاب ْـِ جهـة اْلولويـة"

وحـديث جـا ر  ترجمـة اْلرـذ  ،ْـا وجـ  تخصـيص حـديث أ ـي ْوسـى  ترجمـة المـرور  :فإن قي 
 . ِْ الحديثيِ يدل على ك  ِْ الترجمتيِاًل ْع أن كُ  ؛بالنصال
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الحاديث الذاااي ووضاعته  رفعار ا الحديث ووضعته للتر مة الذااية، ولو ذ ه  رفعر الشيخ: يعني لو  
 ظ شيءم الح  يب  ،للتر مة اوولن

   ...طالب: .

كبلٌّ من الحديذين يصلح لكلي  من التر متين، لكان مماا يبدياه بعضاتم أن البخااري لام يحادث شايًئا  
كاااره فااي حاااديث البااااِّ فااي هاااذه المساااألة افااي تااارا م الكتااااِّ، بمعناان أن شااايخه قتيباااة اباان  اااعيد ذ 

تم علااان ماااا يروااااه، وأألاااذ عااان مو ااان بااان ميتباااب شااايوأله فاااي تااارا أن بالتر ماااة الماااذكورض، يباااان 
ماان ،ريقااه، وهااذا الكااالم لاايس بصااحيح،  وا ااتدل  لتااا بمااا رواه  ،ماعيل مسااألة الماارور بالمسااجد س اا

لمااااذام واااااه   يجعاااال للبخاااااري أي تصااار  فااااي التاااارا م، وإامااااا تلقاهاااا ماااان شاااايوأله، وهااااذا شاااابه 
 ت مه منها ن رو المستحيل، يعني في كل حديث يسمب التر مة مم

ه سن فقاا :حتاان قااالوا ،عبياار، ويعنااي تمياافه فااي ترا مااهوالمعاارو  عاان اإلمااام البخاااري دقتااه فااي الت
 .اإلمام البخاري في ترا مه

فـإن حـديث جـا ر لـيس فيـ  ذكـر المـرور  ،أجيب باحتمال أن يكون ذل  بالنظر إلى لفـظ المـتِ"
ا حيـث جعـ  شـرطً   ،افـإن فيـ  لفـظ المـرور ْقصـودً   ،بخالف حديث أ ي ْوسى  ،ِْ لفظ الشارع

وإَل فقــد روا   ،النظر إلــى اللفــظ الــذي وقــع للمصــنف علــى شــرط وهــذا بــ ،تــب عليــ  الحكــ ورُ 
ُبير عِ جا ر  لفظ  ."الحديث «إذا ْر أحدك » :النسائي ِْ طريق  ِ جريج عِ أ ي ال

مب  -ماان لف ااه »إذا ْــر أحــدك « الشاايخ: يعنااي فااي الحااديث اوول، ال  ضب و الساا  ال  ه  الصاا  ل يااْ كمااا فااي  -ع 
 الحديث الذااي.

السـنِ الكبـرى للنسـائي، ولــ  و  ْـِ المجتبــىالمطبـوع لـ  نفــف عليـ  فـي  ول:المعلـق يقـ طالـب:
ُي في تحفة اْلشراف،    حافظيذكر  ال وهو ِْ هـذا الطريـق وبهـذا اللفـظ عنـد أ ـي عوانـة فـي الم

 .المهرةالحافظ نفس  في اتحاف   ح  فيما ذكر يىحالبر والصلة ِْ 
 رواه النسائيم يقول:الشيخ: 

 والسنِ الكبرى للنسائي. المجتبى، ِْ المطبوعفي   نفف علي  ، يقول: ولنع الطالب:  
 .له في غيره من كتبه لعلهالشيخ: 

وشـيخ  هـو  ،وأ و  ردة  ـِ عبـد   اسـم   ريـد ،وعبد الواحد المذكور في اإلسناد هو  ِ يياد"
وقد أررجـ  المصـنف فـي الفـتِ ْـِ طريـق أ ـي أسـاْة   ،جد  أ و  ردة  ِ أ ي ْوسى اْلشعري 

 .وكذا أررج  ْسل  ِْ طريق  ، ريد نحو عِ 
ــ "  ــ : " نب ــاء فــي قول ــراوي، والب ــيس شــًكا ْــِ ال ــع ْــِ الشــارع ول ــ : "أو أســواقنا" هــو تنوي قول

ِ اْلرـذ ْعنـى اَلسـتعالء للمباليـة أو علـى بمعنـى البـاء م ِ للمصاحبة، قولـ : "علـى نصـالها" ضـُ 
 .عِ أ ي  ردةوسيأتي ِْ طريق ثا ت  ،كما تقدم في طريق حماد عِ عمرو
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 :قولــ  .ويجــوي الرفــع ،ا إلــى أنــ  جــواب اْلْــرنظــرً  ؛وهــو ْجــُوم ،أي َل يجــرح "َل يعقــر" :قولــ 
 "بكف " :ليس قول  ،«ا بكف َل يعقر ْسلمً »  :وكذا رواية اْلىيلي  ،"فليأرذ"  :ْتعلق بقول   "بكف "

روايــة أ ــي أســاْة  ويؤيــد  ،اوالتقــدير فليأرــذ بكفــ  علــى نصــالها َل يعقــر ْســلمً  ،ا  يعقــرْتعلقًــ 
 ."ا ِْ المسلميِفليمس  على نصالها بكف  أن يصيب أحدً 

 .الشيخ: يعني ألشية أن يصيب أحًدا
ثـ  ليأرـذ  ،ثـ  ليأرـذ  نصـالها ،فليأرـذ  نصـالها :ول  ِْ طريق ثا ت عِ أ ي  ردة  ،لفظ ْسل "

 ." نصالها
 الشيخ: للتأكيد.

 طالب: ...........
 ا تنافر، ليس بينتا تنافر.الشيخ: هو اوصل، لكن ما بينت

 طالب: الش  ِْ الراوي.
المااابم مساا داا أو أ اواقنا،  مايمكن،  ماا، مالشيخ: الشك من الراوي؛ واتا   يمكن الجمب بينت

 حديث له ظروفه. كل
 طالب:......

 الشيخ: المقصود أن مذل هذه   يتور  فيتا الشك، مسا داا أو أ واقنا أيش الماابم 
 .....طالب:....

 ، في أغمدتتا.المسا د الشيخ: او لحة اآلن ما تدألل 
 ما هي بجاهفض لإل،ال  س  عند الحا ة. تاعلن كل حال هي تحتاط سلن معاااض من أ ل أا

 .اعم
 الطالب:

ُ َتَعاَلى-قال البخاري    :-َرِحَمُ  هَّ
ِجدِ  :َبابُ " عحِر ِفي الَمسح  :الشِ 

َثَنا َأُ و الَيَماِن الَحكَ  ُِ َحدَّ َلَمَة  ـح و سـَ ي َأ ـُ َبَرنـِ اَل: َأرح ، قـَ ِريِ  ِِ الُُّهـح ، َع َبَرَنا ُشَعيحب  ُِ َناِفٍع، َقاَل: َأرح ُ   ح
َرةَ  ا ُهَريـح ِهُد َأبـَ َتشـح ، َيسح اِريَّ ٍت اَْلنحصـَ َِ َثا ـِ اَن  ـح ِمَع َحسـَّ ُ  سـَ ٍف، َأنـَّ وح ِِ عـَ ِِ  ح َم ِد الرَّحح ُ - َعبح َي هَّ َرضـِ

ُهَما ُشُد َ -َعنح ِ  َوَسلَّ َ - هََّ، َه ح َسِمعحَت النَِّبيَّ  : َأنح وُل:    -َىلَّى ُ  َعَليح ِح َيقـُ بح عـَ اُن، َأجـِ ا َحسـَّ »يـَ
ُ  ِ ُروِح الُقُدِس« ِ  َوَسلََّ ، اللَُّه َّ َأيِ دح ِ َىلَّى ُ  َعَليح َرَة: َنَع ح  ؟َرُسوِل هَّ  ."َقاَل َأُ و ُهَريح

م هب َّللا ب ت ع ا-يقول   :-ل نر ح 
ِجِد". :"َبابُ  عحِر ِفي الَمسح  الشِ 

 -تاا سقامااة الصاالض، وإقامااة ذكار هللا، سامااا بنيار إلقامااة الصاالض وذكاار هللائالمساا د التاد  ماان بنا
ل   َياُووَن{ ، والشعر  اء ذمه في القارآن-ع ف  و    َعَراُء َيتَِّبُعُهُ  الح  ، فتال يجاوز[224]الشعراء:}َوالشُّ
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وا ماان أ ال شااعرهم، فتحااول الاذمُّ سلاان الشااعر،  هاذا الكااالم المااذموم فاي القاارآن؛ ون الشااعراء لماا ذبمااُّ
وقائاال الشااعر، فتاال هااذا الكااالم المااذموم يجااوز فااي المسااجد الااذي سامااا هااو بنااي لااذكر هللا، وإقامااة 

 الصالضم
ا، والقااول الو اال ؛يختلفااون  حتاان قااال بعضااتم: ساااه   يكتااب فيااه بساام هللا  ،ماانتم ماان يمنااب مولقااً

ل بعضااتم وهااو الحااق، أن الشااعر كااالم، حساانه حساان، وقبيحااه  ،من الاارحيمالاارح فااي الشااعر، وتو اا 
قبيح، وعلن هذا سذا كان اومر كذلك فماا كاان مان حسانه فتاو مذال حسان النذار يبقاال فاي المساجد 

 .وغيره
ال   -األتلفااوا هاال يبقااال فااي الخوااب التااي لاام ياارد فيتااا شاايء  عاان النبااي ضب و الساا  ال  ه  الصاا  ل يااْ شااعًرام  -مب ع 

 أ ااااز بعضاااتم البيااار والبيتاااين الشااايء اليساااير بحياااث   يواااان علااان الخوباااة، أظااان أن المالكياااة
 .يمنعون مولًقا الشعر في الخوبة

 طالب: ....

 ما تدريم أار ما مالكي اوصلم 
   طالب: ....

 تحنبلرم 
 طالب: ....

 م عوير المالكية أمر مسح ألالص أ  لكن ، 
   طالب: ....

تبواااال، لهللا الشااااباِّ اآلن تو ااااعوا، يااااذكرون  ،عاااان المالكيااااة أن الخوبااااة تبواااال معاااارو  مغيااااره
 .معلقا ، ويذكرون أشياء

 طالب: ....

 ما ينفتح الباِّ، لهللا المستعان. ،للناس ما ينفتح الباِّ 
ا ع  ا،علاان كاال حااال الشااعر افااب هللا بااه افعااً ماار، وحفااظ  يمااً ماار العلااوم، وحبف اار؛ واتااا اب   واب  

الذهن أكذر من النذار، فعلان هاذا يكاون حينئاذ  ممادوًحا، ويبتلان فاي المساجد وغياره، الن م أبقن في  
ويبحتاط سليتا في العلم؛ لكواتا شواهد علن قواعد عربية وغيرهاا، شاواهد   ،لكن هناك أشعار  اقوة

 علن معاااي لابعض ألفاال القارآن، ا اتدل  بتاا الصاحابة، لكان هال يبقاال مذلتاا فاي المساجدم الرفاث 
  ما يبقال بين الر ال، وأاشد ابن  ،وأاه هو المخصوص في موا تة النساء  ،م ابن عباسفي كال

ا، أئماة لما تقولون ما   تفعلون، ك ه  أ تويب أن أقوله في المسجد؛ وا ًئاعباس شي الم قبيح  د 
ابن  ن، كلتم ينسبواه  بن عباس، والحافظ ابن كذير وغيره، والمفسرون يذكرون قال:و اللاة موبق

 ..عباس
 ..وعلن كل حال النكارض فيه ظاهرض؛ ون فيه سن تصد  الوير
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 طالب: طيرة.
فيه ،يرض، هو   يليق بابن عباس، واللفظ الذااي أألس الاذي ا اتدل  باه علان  اواز   ،الشيخ: ،يرض

  .الرفث بين الر ال
فساير بعاض الكلماا  ت ،أمذلة يبحتاط سليتا في العربية وفي التفسيرعلن كل حال مذل هذه اومور 
 ما تبقالم  أمالقريبة فتل تبقال في المسجد 

 طالب: ا ِ كثير ذكر  في المسجد.
وللفائاادض الحااافظ  اباان كذياار، ،هااو بالمسااجد، هااو يفساار القاارآن فااي المسااجد و  لكاان ،ذكاره فااي التفسااير

ثام  ،حتان وصال سلان  اورض اواعاام، فصاار يكتاب  ،ابن كذير ما كان يكتب و  يبكتب عناه التفساير
 لما ااتتن عاد سلن ما تقدم.

 طالب: في المسجد يا شيخ؟
 ، وشيخ اإل الم ابن تيمية فسر القارآن فاي المساجد بعاد صاالضفي المسجد   فسر  ،، في المسجد اعم

 .الجمعة
 طالب: يمرون بأ يات.

ر كاالم وصابم ماا تقاد  ا،وبعضتا أاا أذكر موقفً  هللا يعفو ويسامح، لهللا مر بنا أبيا  في القر،بي
 م في أْي  ورضماتقرأه، أار كنر حاضرً أن 

 ..... طالب: ْا كنت حاضر للقرطبي أكثر، لكِ حضرت
   تقرأ كالم أصبم.

 أشد يا شيخ؟  طالب: في
لكن هاذا  افه،  - ل  وعال -أشد من ذا،    ، هي رغم صعوبتتا وكواتا في حق هللا  ه ، ما في

 .اهس فا ، تدرون، يتتبعو 
 ؟ْا العم  ،، قرأتهاشية الصبانحاقرأت في طالب:  

 الشيخ: الصبان أار قرأته في المسجدم
 .نع الطالب:  

 كل كتب النحو فيتا.
 الطالب: ْا العم ؟

الشاكوى ف لهللا المسجد ينباي أن يبناف ه، لكان سذا مار شايء ضاروري   يمكان ا  اتاناء عناه بحاال
 سلن هللا، صار بحسب الداعي سليه.

 طالب: قول .......
 حد. ءبد أن يأألذ بالصراحة؛ ون المجال مجال در  قالم افسه، في حديث ماعف يقرره   ماذا

 طالب:........
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 بد من ا  تقصاء. لكن مسألة التقرير لإلقرار بما يو ب الحد   ،بالمسجد 
 .......نعترض على .....  طالب:

الحجارض، ولاو لام ياذكر ر ل  و  يبر م بفهذا  أما مأن يبقال لكن هل كالم ابن عباس فيه ضرورض
 م حسن مو ود ، والشيخ   :عنه الحد، لو قال ئ ر مذل هذا الكالم لدب 

 طالب: ....  

 م ماذا
اوبيا ،  اء او بوع الماضي، تلقاه وراء أحد  ذهي يحفظ هذ أار، حسن اوثيوبي، هو الليس    
 العمد. ذهه

م هب َّللا ب -قال   :-ر ح 
َثَنا َأُ و الَيَماِن" َبَرَنا ُشَعيحب   مهوا  "َحدَّ ُِ َناِفٍع، َقاَل: َأرح ِري ِ " وهو ابان أباي حمافض" "الَحَكُ   ح ِِ الُُّهـح " عـَ

ِِ "  محمد بن مسلم بن شتاِّ  َم ِد الـرَّحح ُِ َعبـح َلَمَة  ـح َبَرِني َأُ و سـَ  :كذيار مان أهال العلام يقاول "َقاَل: َأرح
  بكنيتااه، يضاايب ا اامه، و  ماان عاار دياادن ماان يب  ا اامه كنيتااه، وقياال: عبااد هللا، أقااوال كذياارض، وهااذا

أشتر الصحابةم أبو هريرض، يختلف في ا مه وا م أبيه علن ثالثين قوً  لماذام واه ما يعار  س  
 راح أبو هريرض،  اء أبو هريرض.

 ِِ َم حح ِد الـرَّ ُِ َعبـح اِريَّ  "َأُ و َسَلَمَة  ح ٍت اَْلنحصـَ َِ َثا ـِ اَن  ـح ِمَع َحسـَّ ُ  سـَ ٍف، َأنـَّ وح ِِ عـَ  -عر الر اولشاا"  ـح
مب  ال  ضب و الس  ال  ل ْيه  الص   .-ع 

َرةَ " ِهُد َأَبا ُهَريح َتشح ُشُدَ  هََّ   :فسر يستشتد بقوله  "َيسح ِ  َوَسلَّ َ -َه ح َسِمعحَت النَِّبيَّ  ،"َأنح  -َىلَّى ُ  َعَليح
ِ َيُقوُل:   ِح َرُسوِل هَّ اُن، َأِجبح َع ِ  َوَسلَّ -»َيا َحسَّ -والسابب فاي ذلاك أن عمار " «- َ َىلَّى ُ  َعَليح

ْنه ي  َّللا ب ع   ليه فقال: أاشد ، وفيه من هاو ألياررأى حسان ينشد في المسجد، فكأاه أاكر ع  -ر ض 
ل م  -منك ر ول هللا  ل ْيه  و    ل ن َّللا ب ع   ، ثم ا تشتد أبا هريرض.-ص 

ُشُدَ  هََّ، يَّ    "َأنح ِمعحَت النَّبـِ لَّى ُ  َعلَ -هـَ ح سـَ لَّ َ ىـَ ِ  َوسـَ وُل:    -يـح وِل َيقـُ ِح َرسـُ بح عـَ اُن، َأجـِ ا َحسـَّ »يـَ
ِ  َوَسلَّ َ  -هَِّ   .»اهجه ، وروح القدس تؤيد «وفي بعض اوحاديث " «-َىلَّى ُ  َعَليح
لَّ َ »" ِ  َوســَ لَّى ُ  َعَليــح وِل هَِّ ىــَ ِح َرســُ بح عــَ ا الااذين  ابُّوا ر ااول هللا  "«َأجـِ ل  -يعنااي أ ااب قريشاً ه  ع  يااْ

مب  ال  ضب و السا  ال  ُدِس«»"  ،الص  ُ  ِ ُروِح القـُ د باروح القادس الاذي هاو  بريال" ؟اللَُّه َّ َأيِ دح  -دعاا لاه باأن يذيا 
مب  ال  ل ْيه  الس  "" ،-ع  َرَة: َنَع ح  .أدى الشتادض لحسان َقاَل َأُ و ُهَريح
 :-َرِحَمُ  هَُّ -قال الحافظ 

ُهري "  :قول ،  ْا حكم   :أي"  باب الشعر في المسجد"  :قول " كذا  "أربرني أ و سلمة "قال، عِ ال
ُهـري  ،روا  شـعيب وروا  سـفيان  ـِ عيينــة  ،أررجـ  النسـائي ،وتابعـ  إسـحاق  ـِ راشـد عـِ ال
ُهــري   ،جــ  المؤلــف فــي  ــدء الخلــقررَّ  ،عــِ ســعيد  ــِ المســيب  ــدل أ ــي ســلمة :فقــال ،عــِ ال

ــد ْســل  ــِ ســعد ،وتابعــ  ْعمــر عن ــرامي    ــد النســائي وإســماعي  ،وإ  ــة عن ــِ أْي وهــذا ْــِ  ، 
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ُهري ِْ أىحاب الحديث  ؛اَلرتالف الذي َل يضر فكـان  ،افالراج  أن  عند  عنهمـا ْعًـ   ،ْلن ال
بهـا الـدارقطني علـى وهذا ِْ جنس اْلحاديث التـي يتعق    ،وتارة عِ هذا  ،يحدب ب  تارة عِ هذا

 ."فليستدر  علي   ،لكن  ل  يذكر  ،الشيخيِ
 ..  غير مذثر، و  يورث اضوراًبا؛ ونالشيخ: وهذا ا ألتال

 طالب: تنوع...
 وهذا. الشيخ:   هو ما يمنب أن يكون الفهري رواه عن هذا مرض، وعن هذا مرض، وحد ث بتذا

 طالب: كان ْكثر...
 الشيخ: ممكن، اعم.

 طالب: .........قال  ..... ْا الضابط؟
الاذين يتوااولون علان  مان الواالِّ  ولايس الحاديث، الشيخ: الضابل أن يتولن ذلك من يكتفي بشم

 .مذل هذا ا ألتال  الذي   يدركه س  أفذاذ من أهل العلم
موصوً  اإلمام البخاري، ورواه مر اًل شعبة و  يان،   صححه  «»َل نكاح إَل  وليحديث    ،،يب  

أاه السببم  وما،  العراقي: مب كون من أر له كالجبلومن أع م من شعبة و  يان، يقول الحافظ 
قدم الوصال علان اإلر اال، هال ون مان مذقباه تقاديم الوصال علان اإلر اال؛ وااه زياادض ثقاة كماا 

، أشار الترمذي سلن العل ة التي   يدركتا كذير  ممن يشتال بتخريج اوحاديث    يقول المتأألرونم
او  واحاد، يقاول الترماذيم ون شاعبة و ا يان رويااه فاي مجلاس  واحاد فكأاتماا ر   مااذاويحكم عليتاا،  

 من يعر  مذل هذام متن يصل ،الب العلم سلن هذه الدر ةم 
 ......طالب:

ْن عار  ال: ماا  حااال هااذا الر اال  اافم  الحاافظ الااذهبي يقااول فااي تر مااة اإل اماعيلي فااي تااذكرض الحفاا 
 .لحا  المتقدمين، هللا يتوِّ علينايقيًنا علن أن المتأألرين علن يأس  تام  من 

 طالب: ....  

 م ماذا
  ب: ....  طال

 .حكم بوصله، الصحيح الوصل
 طالب: ....  

 البخاري حكم بوصله. ،، ما قلر رواه، ما قلته  
وذلـ  أن لفـظ روايـة سـعيد  ـِ  ،اوهو على شـرط التتبـع أيضـً   ،وفي اإلسناد نظر ِْ وج  خرر"

ثـ   ،كنت أنشد في  وفي  ِْ هـو ريـر ْنـ  :وحسان ينشد فقال  ،عمر في المسجد  المسيب ْرَّ 
ْلنـ   ؛ورواية سعيد لهذ  القصة عنده  ْرسـلة  ،أنشد    الحديث  :تفت إلى أ ي هريرة فقالال
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ــِ المــرور أو ْــِ  ،ا ســمع ذلــ  ْــِ أ ــي هريــرة بعــد  علــى أن ســعيدً مَــ حح يُ  ، ولكــِلــ  يــدر  ْي
 ."حسان

مااا يااروي قصااة لاام يشااتدها وإامااا يرويتااا عاان صاااحبتا، وإ   مالشاايخ: يعنااي ماان صاااحب القصااة
 .أدرك عمر مميي ًفا كبيًراعيد ما  
مـَ  علـى أن " ـِ المـرور، ولكـِ ُيحح ورواية سـعيد لهـذ  القصـة عنـده  ْرسـلة؛ ْلنـ  لـ  يـدر  ْي

أو وقـع لحسـان استشـهاد أ ـي هريـرة ْـرة سعيًدا سمع ذل  ْـِ أ ـي هريـرة بعـد أو ْـِ حسـان، 
 ."أررى فحضر ذل  سعيد

ان عبمي ر سلن  نة ألمسين  الشيخ: اش  تين في الجاهلية، و تين في اإل الم، مب أاه ع ،ون حس 
ه كذلك،  :والرابب كذلك، ثم  اء عبد الرحمن بن حسان فصار يقول في المجاالس  وأبوه كذلك، و دُّ

ه ه، و اادُّ ه، و اادُّ ر مائااة وعشاارين، و اادُّ اااه يصااير مااذلتم، أز ماان و اابحان هللا كأاااه  ااا ،سن أباااه عبمااي 
 .فما كمل النص .فما  لذمان  وأربعين  نة

فإن في  أن أبا سلمة سمع حسـان يستشـهد أبـا هريـرة وأ ـو سـلمة   ،ويقوي  سياق حديث الباب"
ِ ْرور عمر أيًض  ويجـوي أن  ،علـى تعـدد اَلستشـهاد فـدلَّ   ،فإن  أىير ِْ سـعيد  ،ال  يدر  ْي

ْلن ث  َل تدل على الفورية  ؛ايكون التفات حسان إلى أ ي هريرة واستشهاد  ب  إنما وقع ْتأررً 
 ."ى  عدم التعددواْل

 .ساكار عمر، لكن قاله بعد ذلك الشيخ: يعني   يكون ا تشتاد حسان وبي هريرض في وقر 
ورايتـ  أن يكـون سـعيد أرسـ  قصـة المـرور ثـ  سـمع بعـد ذلـ  استشـهاد واْلى  عدم التعدد،  "

 .و  أعل  ،وهو ْوىول  ال تردد ،ْلن  المرفوع ؛وهو المقصود ،حسان ْل ي هريرة
وأطلــق عليــ  الشــهادة  ،والمــراد اإلربــار بــالحك  الشــرعي ،أي يطلــب الشــهادة "يستشــهد" :قولــ 

 .ْبالية في تقوية الخبر
ُة وضـــ  الشــيِ المعجمـــة أي "أنشـــد " :قولــ   بفـــت  النـــون  :والنشـــد ،ســـألت    :بفـــت  الهمـــ

ِ  َوَسلَّ -  أجب عِ رسول  "  :قول   ،وسكون المعجمة التذكر ُ َعَليح في رواية سـعيد  "- َ َىلَّى هَّ
المـراد  "روح القـدس"و ،أي قـو  "أيـد " :قولـ  ،فيحتمـ  أن يكـون الـذي هنـا بـالمعنى  ،أجب عني
والمـراد باإلجابـة الـرد   ،وجبريـ  ْعـ   :ا  لفـظ دلي  حديث البراء عنـد المصـنف أيضـً   ،هنا جبري 

ذي ْـِ طريـق وفي  ،وأىحاب  -ىلى   علي  وسل   -على الكفار الذيِ هجوا رسول   التْر
ُناد عِ عروة عِ عائشة قالت ينصب لحسـان  -ىلى   علي  وسل -كان رسول      :أ ي ال

ُي في اْلطراف أن البخاري أررج  تعليقً  ،فيقوم علي  يهجو الكفار  ،ا في المسجدْنبرً  ا وذكر الم
 .لكني ل  أر  في  ،وأت  ْن  ،نحو 
ىـلى  -ا فـي المسـجد بحضـرة النبـيان أنشد شعرً أن حسبليس في حديث الباب  : ِ بطالاقال  

َِّ   ،-  علي  وسل  ىلى  -قول  تدل على أنَّ  رواية البخاري في  دء الخلق ِْ طريق سعيدٍ   لك
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 ،وأنـ  أنشـد فيـ  ْـا أجـاب بـ  المشـركيِ ،لحسان أجب عني كان في المسـجد  -  علي  وسل 
- ـدلي  دعـاء النبـي  ،  علـى الحـق حـق  يحتم  أن البخاري أراد أن الشـعر المشـتم  :وقال رير 

 ."لحسان على شعر  -ىلى   علي  وسل 
مأم الشيخ: حسان    حسان 
 .الطالب: لحسانَ 

 غير مصرو مأم الشيخ: مصرو  
 طالب: ْمنوع ِْ الصرف.

 غير مصرو مأم م مصرو  الشيخ ممنوع لماذا
 طالب: ْصروف.

مان الحسان قاال: مصارو ،  :ح، فمان قاالصاحي كالكماا ،ن و صاادقالشيخ: المساألة ألاال ، كلكام 
ان مان قاال  :ومن قال س قاال: غيار مصارو ، عفا  ماا  ،مان العفاة فتاو ممناوع، ومان قاال :من الحا 

ان وما  اء علن وزاه ، علن كل حال هكذا يقولون   ،يقال من العفن  .في حس 
 طالب:..........

والتجااء والفخار،  بتا   ايما المادحقتتا تصل، يتداولتا الناس ويفرحون الشيخ:  ، اوشعار في و 
 ..مذل هذا ما

 طالب: ........
م-بد أن يقبل الر ول  يتناقلواتا؛ واه  الشيخ:  ، ما يجوز أن اقول  ال  ضب و الس  ال  ل ْيه  الص  بتا؛  -ع 

 لئال تترك، يترك البا،ل لعبث بالناست 
 طالب: ........

 .اعمالشيخ: 
ُ َعنح -، كيف تكون ْعيِ ة جبري  لحسان طالب: أحسِ   إلي  يا شيخ  ؟-َرِضَي هَّ

 ، اعم.الشيخ: يذيي ده
وَل يمنع ْن  كما يمنع ِْ رير  ِْ الكالم  ،ا جاي في المسجد كسائر الكالم الحقوإذا كان حقً "

ُم المـايري  ،واْلول أليـق  تصـرف البخـاري  :قلت .والليو الساقط  ،الخبيث إنمـا  :وقـال ،وبـذل  جـ
 .ولكون  ذكرها في ْوضع خرر انتهى ،لبخاري القصة َلشتهارهاارتصر ا

ذي ُيمة في ىحيح  والتْر وحسـن  ْـِ طريـق عمـرو  ـِ شـعيب عـِ أ يـ   ،وأْا ْا روا   ِ ر
 ،وســل  عــِ تناشــد اْلشــعار فــي المســاجد -ىــلى   عليــ  -نهــى رســول   :قــال ،عــِ جــد 

 ."عدة أحاديث هيي النوف ،فمِ يصح  نسخت  يصحح  ،وإسناد  ىحي  إلى عمرو
 ، هو وفي النتي عندكمالشيخ: وفي المعنن

 الطالب: وفي النهي.
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 الشيخ: عنداا وفي المعنن عدض أحاديث.
 ، وْا أثبتا  أى .وفي المعنى ،، وفي النهيالطالب: َل
 الشيخ: اعم.

 حمــ فــالجمع  ينهــا وبــيِ حــديث البــاب يُ  ،لكــِ فــي أســانيدها ْقــال ،وفــي النهــي عــدة أحاديــث"
المنهـي   :وقيـ   ،والمـأذون فيـ  ْـا سـل  ْـِ ذلـ   ،النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطليِ

وأبعـد أ ـو عبـد الملـ   ،ا علـى المسـجد حتـى يتشـار  بـ  ْـِ فيـ عن  ْا إذا كان التناشـد رالبًـ 
 ـِ اولـ  يوافـق علـى ذلـ  حكـا   ،وادعى النسخ فـي حـديث اإلذن  ،البوني فأعم  أحاديث النهي

 ،ا أن  طرد هذ  الدعوى فيما سيأتي ِْ درـول أىـحاب الحـراب المسـجدوذكر أيًض   ، التيِ عن
 ."وكذا درول المشر 

 .لهللا أعلم
 .اللتم صلي  و لم

 لكثرة روايت  للحديث؟   ؛هريرة بالذات طالب: أحسِ   إلي  يا شيخ، أ و
مب  -الشيخ: لمالزمته للر ول ال  ضب و الس  ال  ل ْيه  الص   .-ع 

 
 
 
 
 
 
 
 

   


