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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
د   َعْبّدّه َوَرُسوّلهّ َعَلى  وَباَركَ  مَ َوَصَلى َّللَاُ َوَسلَ ،   َربّ  اْلَعاَلّمينَ اْلَحْمُد لِلَّ  ْحِّهّ  آلَّّهّ  َعلََّىوَ  َنّبيّ َنا ُمَحمََّ  َوصََّ
 .َأَجَمعين

 :-َتَعالى َرِحَمُه ّللَاُ -قال اإلمام البخاري  
 :َأْصَحاِب اْلِحَراِب ِفى اْلَمْسِجدِ  ابُ بَ "

َباب   ،َعْن َصاِلح   ،َحَدَثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعد   :َقالَ   ،اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد ّللَاِ َحَدَثَنا َعْبُد   ِن هـِ ِن ابـْ الَ  ،عـَ  :قـَ
ُت َرسـُ َل ّللَاِ  :َقاَلْت  -َرِضَي ّللَاُ َعْنَبا-أمُّ المؤمنين  َأَن َعاِئَشَة    ،َأْخَبَرِنى ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبْيرِ  ْد َرَأْـْ َلقـَ

ِجِد َوَرسـُ ُل ّللَاِ   -ى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ َصلَ - ى اْلَمسـْ ْلَعبـُ َن فـِ ُة َْ ى، َواْلَحَبشـَ ْ ًما َعَلى َباِب ُحْجَرتـِ َْ-
 .َيْسُتُرِنى ِبِرَداِئِه، َأْنُظُر ِإَلى َلِعِبِبمْ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ 
ى ْـُ ُنُ    :قـال  َثَنا اْبُن َوْهب  َحدَ   :، قالَزاَد ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ  َباب    ،َأْخَبَرنـِ ِن هـِ ِن ابـْ ْرَوَة  ،عـَ ْن عـُ عـَ

ةَ  ا-  َعْن َعاِئشـَ َي ّللَاُ َعْنبـَ ْت   -َرضـِ َى    :َقالـَ ُت الَنبـِ َلمَ -َرَأْـْ ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَليـْ ْلَعبـُ َن   -صـَ ُة َْ َواْلَحَبشـَ
 . "ِبِحَراِبِبمْ 

ّ َربّ  الْ  َوأَصْحاّبّه  آّلهّ   َعَلىوَ    ورسوّلّه َنّبيّ َنا ُمَحَمد   وَباَرَك َعَلى َعْبّدهّ مَ َوَصَلى َّللَاُ َوَسلَ ،  َعاَلّمينَ اْلَحْمُد لِلَ
 ،أجمعين، أما بعد 

 :-َتَعالى َرّحَمُه َّللاَُ -فيقول اإلمام الِخاري 
 ".َأْصَحاِب اْلِحَراِب ِفى اْلَمْسِجدِ  ابُ بَ "

يألَّذ لالنبل الذي جاء سابًقا في األبَّواب السَّابقة أنَّه مَّن الَّل المسَّ د فجمع َحربة، وهي    اب رَ الحّ 
بنصالها؛ لئال يؤذي بها أحًدا، وهنَّا مَّا ُذ،َّر، بَّل مَّن مقعبَّى لعَّبهم بهَّا أص تعَّرك نصَّالها،  عنَّي 

العَّي  سََّّععمل فَّي الحَّروب وهََّّي  رؤسَّها تعَّرك، مَّن  يََّّر ،مسَّاك، وا يَّعم اسََّّععمالها علَّى ال ر قَّة
 بق.ممسكة، فهذا  خصص ما س

ال هَََّّّاا، ولعَََّّّال واللعَََّّّل المَََّّّذكور فَََّّّي الحَََّّّديف بَََّّّالّحَراب فَََّّّي المسَََّّّ د كونَََّّّه ممَََّّّا ُ سَََّّّععاص بَََّّّه علَََّّّى 
 -رضَّي هللا عنهَّا-األعداء، ولذلك لمنفععه ُتّركوا يععلموص، و ععلم منهم مَّن يَّراهم، ورأتهَّم عا  َّة 

اَلمُ -والنبََّّي  َُ َوالسَََّّ اَل ّه الصَََّّ ن ا  عرفهََّّا بعََّّد رؤ عهََّّا، والكيفيََّّة لمََّّ لعنقََّّل هََّّذا الخبََّّر، ؛ سََّّعرها -َعَليََّّْ
 .وعلى هذا ذكر اإلمام الِخاري أصحاب الّحراب في المس د 

ُت َرُس َل ّللَاِ  :َقاَلْت "  ".َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ َلَقْد َرَأْْ
 عندكم لقد؟ عندك أنت؟

 طالب: لقد رأْت رس ل هللا.
 عندكم لقد رأيت؟ ...ال ِعة؟  ما هذهال يخ: 
 ت.قد رأْ  طالب:
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ال يخ: السلفية األولى ما فيها لقد، ولذلك تذكر؛ ألنهَّا موجَّواَ فَّي المَّعن، ولَّم يوجَّد مقارنَّة نسَّخ 
 موجواَ في بعض النسخ اوص بعض. قول:في

 :-َرّحَمُه َّللاَُ -لال 
 ".َحَدَثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد ّللَاِ "
 عاللعه بمالك؟  ما

 طالب: .......

 ؟ الساري  ،رشاا  معهن م
   طالب: .......

  قول؟ ماذا ؟ ،رشاا الساري ما له عاللة بمالك
   طالب: إرهاد الساري.

 القرهي العامري المدني. ىبن يحياطالب:  
 .األو سي ،ال يخ: نعم، ظننعه ابن ألت مالك

 :-َرّحَمُه َّللاَُ -لال 
 ".َعْن َصاِلح   ،ْبَراِهيُم ْبُن َسْعد  َحَدَثَنا إِ  :َقالَ  ،َحَدَثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد ّللَاِ "

 ساص.يْ صالح: هو ابن كَ 
ُت َرسـُ َل ّللَاِ  :َقاَلْت  ،َأَن َعاِئَشةَ   ،َأْخَبَرِنى ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبْيرِ   :َقالَ   ،َعِن اْبِن ِهَباب  " ْد َرَأْـْ َلى -َلقـَ صـَ

ْ ًما َعَلى َباِب ُحْجَرِتى -ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ  َْ." 
 وتنظر ،ليهم من لالل الِاب. ،ني هي في الح َر، هي في الح َر ع
ْلَعُب َن ِفى اْلَمْسِجدِ  َعَلى َباِب ُحْجَرِتى"  ".َواْلَحَبَشُة َْ

 ،ر عن مالك أنهم يلعبوص في رحِة المس د، في رحِة المس د وعا  ة في المس د.ذُ   ولذا
ْلَعُب َن ِفى اْلَمْسِجدِ "  ".َواْلَحَبَشُة َْ

نوٌع من السوااص، وا  قصدوص بَّذلك اإللَّيلم أو  :من سكاص أفر قيا، والُ َراح  قولوص   ضرب   الحِ ة
 شيٌء من هذا، المقصوا أص الحِ ة بلد معروف، هاجر ،ليها الصحابة، وهؤاء منها.

ْلَعُب َن ِفى اْلَمْسِجدِ " َلمَ -َوَرُس ُل ّللَاِ  ،  َواْلَحَبَشُة َْ ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَليـْ هِ  -صـَ ُتُرِنى ِبِرَدائـِ ى  َيسـْ ُر ِإلـَ َأْنظـُ
 ".َلِعِبِبمْ 

َُ َوالَساَلمُ   .َعَلْيّه الَصاَل
 ."َيْسُتُرِنى ِبِرَداِئهِ "

هي تنظر ،ليهم من بعيد، ومسعورٌَ بالرااء، فلم تخال هم، وا ينظَّروص ،ليهَّا؛ ألنهَّا مسَّعوَر، وم َّل 
 !هَّو والعوسَّع فيَّه، ووجَّوا النسَّاء مَّع الرجَّالا ُ سعدلُّ به على اللعل المسععمل بَّه انص، والل  هذا
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أانى مسعمسك لهَّؤاء،  ههم يلعبوص وفي المس د أ ًبا، وعا  ة تنظر ،ليهم، ما في،نا  قول لا ل  
 نعم.
 .......  طالب:

ب    :، قالَزاَد ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ " ى ْـُ ُنُ    قـال  َحَدَثَنا اْبُن َوهـْ َبا ،َأْخَبَرنـِ ِن هـِ ِن ابـْ ْرَوَة  ،ب  عـَ ْن عـُ عـَ
ةَ  ا-  َعْن َعاِئشـَ َي ّللَاُ َعْنبـَ ْت   -َرضـِ َى    :َقالـَ ُت الَنبـِ َلمَ -َرَأْـْ ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَليـْ ْلَعبـُ َن   -صـَ ُة َْ َواْلَحَبشـَ
 ."ِبِحَراِبِبمْ 

اَلمُ - عنََّّي رأيََّّت النبََّّي  َُ َوالسَََّّ اَل ّه الصَََّّ ل مََّّن الروا ََّّة السََّّابقة،  -َعَليََّّْ ا َعلَــ ُ َكمَََّّ ْ مــً ىَْ اِب ُحْجَرتــِ  ى بــَ
ْلَعُب نَ   ،لى آلر الحديف." َواْلَحَبَشُة َْ

 ي زااه ،براهيم بن المنذر؟ ذ ال ما
 طالب: ...... ت صيف الفعل بالِحَراب.

 ".ِبِحَراِبِبمْ ال يخ: نعم، "
 .في العرجمة وهذا هو ال اهد من الحديف 

 :-َرِحَمُه ّللَاُ -قال الحافظ 
 ." ِفي اْلَمْسِجدِ ْلِحَراِب َباُب َأْصَحاِب ا"َقْ ُلُه "

 ."َوِنَصاُل ِحَراِبِبْم َمْشُب َرة   ،َواْلُمَراُد َجَ اُز ُدُخ ِلِبْم ِفيهِ  ،ِبَكْسِر اْلُمْبِمَلِة َجْمُع َحْرَبة    :اْلِحَرابُ 
بخالف من يدلل المس د ومعه حربة، والمس د فيه ُأناس  افلوص عن هذا الدالل، ولد  غفل هو 

ا هَََّّّؤاء فهَََّّّم معميَََّّّ وص عَََّّّن ،صَََّّّابة النَََّّّاس،  ولَََّّّيي فَََّّّي المسَََّّّ د  يَََّّّرهم، هَََّّّم  عرفَََّّّوص كيَََّّّ   ،وأمََََّّّ
ي يَّدلل المسَّ د مَّا يَّدري عَّن ذ يععاملوص مع الّحَراب مع أم الهم ونظرا هم، ما هم م ل العَّامي الَّ

 .ًئا، لد يععرض لألذى، بخالف ما هناوا شي ا، وا حرابً شيء، وا عرف أص هناك نصااً 
نِ َف أَ " نُّ اْلُمصــَ ِجِد َوَأظــُ ي اْلَمســْ ــِ ُروِر ف ِن اْلمــُ ِي عــَ ي الَنبــْ ــِ اِبَِّ ف ِدِْب الســَ يِح اْلحــَ ى َتْخصــِ ــَ اَر ِإل هــَ

ِذِص الصـُّ َرةِ   ،ِبالَنْصِل َغْيِر َمْغُم د   ي هـَ َظ فـِ ا َأَن الـَتَحفُّ ُُ َبْيَنُبمـَ ْر اْلِحَراِب   ،َواْلفـَ ِب بـِ َي صـُ َرُة الَلعـِ َوهـِ
 ."ُروِر َفِإَنُه َقْد َيَقُع َبْغَتًة َفََل َُْتَحَفُظ ِمْنهُ ِبِخََلِف ُمَجَرِد اْلمُ  ،َسْبل  

راب  ر باأللََّّذ بنصَََّّّالها، هََّّذا جَََّّّاء بهََّّذه الحَََّّّّ فََّّي الروا ََّّاس السَََّّّابقة جََّّاء تفسَََّّّير ال ََّّخص الَََّّّذي ُأمََّّّ
للعوز ع، يوزعها بالمس د، هو ليي من أهلها، ولكن ير َّد أص ُ سَّععاص بهَّا علَّى ال هَّاا، فم َّل هَّذا 

ا هَََّّّؤاء فهَََّّّؤاء الحِ َََّّّة مهََََّّّربَََّّّد أص  حعَََّّّا  ،لَََّّّى  ا مسَََّّّاك هَََّّّذه فَََّّّي ، تنبيَََّّّه؛ لَََّّّئاَل يَََّّّؤذي أحًَََّّّدا، أمََََّّّ
 .الّحراب، والععامل معها

ْسَناد"  ."ُهَ  بن َكْيَسانَ  "َعن َصالح" :َقْ له ِفي اإلِْ
ناا، هَّو أ،بَّر مَّن ابَّن شَّهاب  روا َّة األ،َّابر عَّن األصَّا ر، مَّن ؛ فهَّذه هو أ،بر من ابن شهاب سَّّ

، ذكروا أرلاًما في سنه، اساص ما طلل العلم وا طلل الحديف ،ا معألرً وابن كيساص، صالح بن كي
تسََّّعين حينمََّّا بََّّدأ طلََّّل  :لمسََّّين، ليََّّل :لكََّّن ألََّّل مََّّا ليََّّل عنََّّد طلََِّّه العلََّّم ألََّّل مََّّا ليََّّل ، خعلفََّّوص 
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، فال  َّأس، فهَّو أ،بَّر مَّن ابَّن شَّهاب، وطلَّل العلَّم فَّي هَّذه السَّن المعَّألَر حعَّى صَّار مَّن العلم
 ا .وصلت ال الثين، تعديت ال الثين :، فال ييأس طالل العلم  قولأ،ابر انلذين عن ابن شهاب 

أمامك ،ص شاء هللا ولٌت طو ل ت لل العلم، وتصير من كِار انلذين عن شَّيولك، ثَّم  َّأتي مَّن 
ة الصََّّالحة ة ا شََّّيء، بََّّل فا إو  ، ألََّّذ عنََّّك، وهكََّّذا، و صََّّير لََّّك م ََّّل أجََّّورهم، مََّّع النيَََّّ بََّّدوص نيَََّّ

 .فاف ا لك وا عليكما تخر  منه كالعلم  العكي
 طالب: ما ..... يا هيخ.

 ال يخ: عبد الع    بن عبد هللا، ما يذكره؟ 
 طالب: .......

 هذا؟  ما اسم
 طالب: .......

 األو سي. ،ابن ألت مالك
 طالب: .......

 وا يذكره في العقر ل. ال يخ:
 الطالب: ما أدري.

 ال يخ: الرأ، الرأ،  حقق ،ص شاء هللا.
 وجوا .....عن مالك ....عن ع اء.طالل: هو م

 العقر ل فرع على العهذيل. ،موجوا  ،ال يخ: في العقر ل؟ ا
ُت َرُس َل ّللَاِ "  :َقْ ُلهُ " ي  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -َلَقْد َرَأْْ ْلَعُب َن فـِ ْ ًما ِفي َباِب ُحْجَرِتي َواْلَحَبَشُة َْ َْ

ِجدِ  َ اُز َكلــِ َ  "اْلَمســْ ِجدِفيــِه جــَ ي اْلَمســْ َب اَوحكــى  ، فــِ يِ  َأَن الَلعــِ ِن الَلْخمــِ ي اْلَحســَ ْن َأبــِ يِن عــَ بــن التــِ 
َنةِ  اْلُقْر ِن َوالسـَ ِجِد َمْنسـُ    بـِ اَلى  ،ِباْلِحَراِب ِفي اْلَمسـْ ُه َتعـَ ْر ُن َفَقْ لـُ ا اْلقـُ ي ُبيـُ    َأِكَن ّللَاُ َأن } :َأمـَ فـِ

 ."[36]الن ر:..{ترفع
اَلمُ -النبَََّّّي  عنَََّّّي كمَََّّّا لَََّّّال  َُ َوالسََََّّّ اَل ّه الصََََّّّ فَََّّّي حَََّّّديف األعرابَََّّّي الَََّّّذي بَََّّّال فَََّّّي المسَََّّّ د:  -َعَليَََّّّْ
ــم تُــ  ، اكََّّاص هََّّذا الحصََّّر حقيقيََّّا  ،ص ،نيــت للصــَلة وةقامــة ككــر هللا بَن لبــذا، إنمــا بُ »المســاجد ل

بنََّّى لََّّه المسََّّاجد الصََّّالَ وذكََّّر ولكنََّّه حصٌََّّر ،ضََّّافي، يِقََّّى أص أهََّّم مََّّا تُ ، فََّّالّحراب لََّّيي مََّّن ذلََّّك
  .ع فيها ما َيُهمُّ عموم المسلمين ًبا هي لعموم المسلمين، فال  معنهللا، وأ
 ........بعض األلعاب.  طالب:

 بيوتراس.مكعلى ال أمال يخ: ت  ع على ال هاا 
 القر ن .... ن الطالب: يحفظ 

العرفيه  بالقصد من الع  يع على ما  عين على جهاا  و يره، هذا القصد منه  ليي، هذا  ال يخ: ا
 . ِاب وجذبهم ،لى المساجد ما  صلحاء الهؤ  نع
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ِدْبُ " َنُة َفحــَ ا الســُّ اِجَدُ مْ » :َوَأمــَ بــُ ا َمســَ اِنيَنُممْ  َجنِ  ْبَياَنُمْم َوَمجــَ ِ يف  ،  صــِ ِدَْب ضــَ َ َن اْلحــَ َب بــِ  ،َوُتُعقــِ 
اصُ  ا اَدعــَ ِريح  ِبمــَ ِة َتصــْ ي اْ يــَ ْيَ  ِفيــِه َوَِ فــِ اِريُخ فَ  ،َولــَ ِرَف التــَ خُ َوَِ عــُ ُت الَنســْ ُض  ،َيْثبــُ ى َبعــْ َوَحمــَ
ْن  ،َوَكاَنْت َعاِئَشَة ِفي اْلَمْسِجدِ   ،اْلَماِلِمَيِة َعْن َماِل   َأَن َلِعَبُبْم َكاَن َخاِرَج اْلَمْسِجدِ  ُت عـَ ْثبـُ َوَهَذا َِ َْ

ُِ َهَذا اْلَحِدْبِ  ي َبْع ـِ   ،َماِل   َفِإَنُه ِخََلُف َما ُصرِ َح ِبِه ِفي ُطُر َبُبْم َوفـِ ْيِبْم َلعـِ َر َعلـَ َر َأْنمـَ َبا َأَن ُعمـَ
َرًدا ،َدْعُبمْ  :-َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -ِفي اْلَمْسِجِد َفَقاَل َلُه الَنِبيُّ   ا ُمجـَ ْيَ  َلِ بـً اْلِحَراِب لـَ  ؛َوالَلِعُب بـِ

سْ  ْجَعاِن َعَلى َمَ اِقِع اْلُحُروِب َواِِ  .ِتْعَداِد ِلْلَعُدو ِ َبْل ِفيِه َتْدِريُب الشُّ
ِلِمينَ   :َوَقاَل اْلُمَبلِ بُ   ِة اْلُمسـْ ِر َجَماعـَ ِجُد َمْ ضـُ    أِلَمـْ َة   ،اْلَمسـْ ُع َمْنَفعـَ اِل َيْجمـَ َن اأْلَْعمـَ اَن مـِ ا كـَ َفمـَ

ِْن َوَأْهِلِه َجاَز ِفيهِ    .الدِ 
احِ  ِ  اْلُمبـَ ى الَلبــْ ِر ِإلـَ َ اُز الَنظــَ ِدِْب جـَ ي اْلحــَ ِه َوِفيــهِ  ،َوفـِ ُن ُخُلقــِ َلمَ - ُحسـْ ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَليــْ َع  -صـَ مــَ

ي   ،َوَفْ ُل َعاِئَشَة َوَعِظيُم َمَحلِ َبا ِعْنَدصُ   ،َوَكْرِم ُمَعاَهَرِتهِ   ،َأْهِلهِ  ِدِص فـِ ى َفَ ائـِ َوَسَيْ ِتي َبِقَيُة اْلَمََلِم َعلـَ
نِ   .ِإْن َهاَء هللا َتَعاَلى ،ِ َتاِب اْلِعيَدْْ

ُدلُّ  "َيْسُتُرِني ِبِرَداِئهِ " :َقْ ُلهُ  "،َعَلى َباِب ُحْجَرِتي"  :ِعْنَد اأْلَِصيِليِ  َوَكِريَمةَ   "ِفي َباِب ُحْجَرِتي"  :َقْ ُلهُ  ْـَ
ُض مَـ  ،َوَيُدلُّ َعَلى َجَ اِز َنَظِر اْلَمْرَأِة ِإَلى الَرُجلِ   ،َعَلى َأَن َكِلَ  َكاَن َبْعَد ُنُزوِل اْلِحَجاِب  ْن َوَأَجاَب َبعـْ
ِغيَرةً  ْت ِإْك َكاَص صـَ َة َكانـَ َ َن َعاِئشـَ ر   ،َمَنَع بـِ ا ؛َوِفيـِه َنظـَ ا َكَ ْرنـَ ِدْبِ  ،ِلمـَ َخ ِبحـَ ُبَم الَنسـْ ى َبْع ـُ  :َواَدعـَ

ي َمْ ضـِ  ،َوُهَ  َحِدْب  ُمْخَتَلف  ِفي ِصَحِتهِ  ، ؟َأَفَعْمَياَواِن َأْنُتَما»  ،ِعهِ َوَسَيْ ِتي ِلْلَمْسَ َلِة َمِزيـُد َبسـْ   فـِ
 ."ِإْن َهاَء ّللَاُ َتَعاَلى

الل ابن أمّ  مكعوم ف علعا تنظراص ،ليه، فأمرهما بالح اب، فقالعا: ،نه رجٌل أعمى، فقال كمَّا  قَّول 
ا»الخبََّّر:  اَواِن َأْنُتمــَ ــَ  عنََّّي ،ذا كََّّاص هََّّو أعمََّّى، فأنعمََّّا عميََّّاواص؟! والمََّّرَأ مََّّأموَر بغََّّض ،  ؟َأَفَعْمي

ر بََّّه الر  اَواِن »، الحََّّديف جََّّل بغََّّض الِصََّّر، ولكََّّن الحََّّديف ضََّّ ي الِصََّّر بالقََّّدر الََّّذي ُأمََّّّ َأَفَعْميــَ
 .، ض ي  َأْنُتَما

 طالب: ......
.اعابرً  اال يخ: تنظر نظرً   ، ما هو بنظر تدليق وشهَو

 لي  لذا  الرجال.  طالب:
 ال يخ: هو النظر لعموم الرجال ما هو بأفرااهم.

 طالب: ...
ما تنظر ،لى رجل  بعينَّه،  ،ن النظر ،لى عموم الرجالال يخ: النظر للعموم، هذا اسعداله هو، لك

اِرِهنَ } هََّّي مََّّأموَر بغََّّض الِصََّّر، ْن َأْبصــَ ــِ َن م اِ  َيْغُ  ــْ ْل ِلْلُمْؤِمنــَ ر  ،[31]الن ر:..{َوقــُ كمََّّا ُأمََّّّ
الرجال بغض الِصر على حد   سواء، أما تنظر للرجال وهم  صلوص في مس د أو تنظر ،ليهم وهم 

 ما تنظر ،لى شخص  بعينه.لارجوص من مس د عمومهم، 
 طالب: تنظر إلى هيخ.
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شيء، الحكَّم واحَّد؛ ألص النسَّاء مَّأموَر بالح َّاب فيكَّوص األمَّر فيهَّا أشَّد، لَّو ال يخ: وا شيخ وا  
وجََّّدس كاشََّّفة، مََّّأموَر بالح ََّّاب فيكََّّوص األمََّّر فيهََّّا أشََّّد لََّّو كانََّّت كاشََّّفة، وأمََّّا بالنسََِّّة للنسََّّاء 

ومََّّع ذلََّّك ُأمََّّرس بغََّّض الِصََّّر، ولََّّيي  ،َ ال انيََّّةفالرجََّّال كاشََّّفوص، والنظَََّّر األولََّّى ليسََّّت كََّّالنظر 
اِرِهنَ }..معنََّّى هََّّذا أص تغمََّّض عينيهََّّا  ْن َأْبصــَ َن مــِ ، ، كمََّّا ليََّّل فََّّي الرجََّّال[31]الن ر:..{َيْغُ  ــْ

 نعم.
اِب   "َيْسُتُرِني ِبِرَداِئهِ "  :َقْ ُلهُ " ُدلُّ َعَلى َأَن َكِلَ  َكاَن َبْعَد ُنُزوِل اْلِحجـَ َ ازِ  ،َْ ى جـَ ُدلُّ َعلـَ ْرَأِة َويـَ ِر اْلمـَ  َنظـَ

 ."َوَأَجابَ   ،ِإَلى الَرُجلِ 
 ال يخ: بعده.

ن بـن   ،"َوَزاَد ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ "  :َقْ ُلهُ " َ  بـن ِْزيـد عـَ ة ْـُ ُن  َوهـُ َراِهيم َرَواُص مـن ِرَوايـَ ُِْريُد َأَن ِإبـْ
َوِفي َكِلَ  ِإَهاَرة   ،َوُهَ  اْلُمَطاِبَُّ ِللَتْرَجَمةِ   ، ِبِحَراِبِبمْ َلِمْن َعَيَن َأَن َلِعَبُبْم َكانَ   ،ِهَباب  َكِرَواَيِة َصاِلح  

ِذي ْـُ ِرُدصُ  ِإَلى َأَن اْلُبَخاِرَي َيْقِصُد ِبالَتْرَجَمِة َأْصَل الَحِدْب ِ ُِ الـَ َيا ى  ،خص ص السِ  ْف َعلـَ ْم َأِـِ َولـَ
ِن اْلُمنْــ  َراِهيَم بـْ ِة ِإبــْ ْن ِرَوايـَ مْ  ،ِذِر َمْ صـُ َلةً َطِريـَِّ ْـُ ُنَ  مــِ ِن  ،َنعــَ اِهِر بــْ ي طـَ ْن َأبــِ ِلم  عـَ َلَبا ُمســْ َوصـَ

ن ْـُ ُن  َوِفيـه   ،الَسْرح َعن بن َوْهب   اَن بـن عمـر عـَ ْسَماِعيِليُّ َأْيً ا ِمْن َطِريـَِّ ُعْثمـَ َوَوَصَلَبا اإلِْ
َياَدة  ."الزِ 

 طالب: ما ه  .....
 ال يخ: وفي يوم العيد، نعم.

 :-َتَعاَلى َرِحَمُه ّللَاُ -ري  قال اإلمام البخا
َراِء َعَلى اْلِمْنَبِر ِفى اْلَمْسِجدِ  ابُ بَ "  :ِكْكِر اْلَبْيِع َوالشِ 

ِد ّللَاِ  ُن َعبــْ ىُّ بــْ َدَثَنا َعلــِ الَ  ،حـَ ى :قــَ ْن َيْحيــَ ْاَياُن عـَ َدَثَنا ســُ َرةَ  ،حــَ ْن َعمــْ ةَ  ،عــَ ْن َعاِئشــَ َي ّللَاُ - عــَ َرضــِ
ى ،ِإْن ِهْئِت َأْعَطْيُت َأْهلـَ ِ  :َبا َبِريَرُة َتْسَ ُلَبا ِفى ِكَتاَبِتَبا َفَقاَلْت َأَتتْ  :َقاَلْت   -َعْنَبا َُِء لـِ  َ  ،َوَيمـُ ُن الـْ
ا  ،ِإْن ِهْئِت َأْعَتْقِتَبا  :َوَقاَل ُسْاَياُن َمَرةً   ،ِهْئِت َأْعَطْيِتَبا َما َبِقىَ َأْهُلَبا ِإْن    :َوَقالَ  َُِء َلنـَ  َ  ،َوَيُم ُن الـْ
ََِء »اْبَتاِعيَبا َفَ ْعِتِقيَبا، َفإِ :  َفَقالَ   ،َكَ َرْتُه َكِل َ   -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -َما َجاَء َرُس ُل ّللَاِ  َفلَ  َن اْلَ 

ْايَ  ،َعَلى اْلِمْنَبرِ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -ُثَم َقاَم َرُس ُل ّللَاِ    ،ِلَمْن َأْعَتََّ  اَل سـُ َرةً َوقـَ ِعَد  :اُن مـَ َفصـَ
ْت  :َفَقالَ  ،َعَلى اْلِمْنَبرِ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -َرُس ُل ّللَاِ   ُروًطا َلْيسـَ َتِرُط َن هـُ َ ام  َيشـْ »َما َباُل َأقـْ

َرَواُص َمالـِ   ،  ِماَئَة َمَرة  ِةِن اْهَتَرطَ ِفى ِكَتاِب ّللَاِ، َمِن اْهَتَرَط َهْرًطا َلْيَ  ِفى ِكَتاِب ّللَاِ َفَلْيَ  َلُه، وَ 
ْذُ ْر َصِعَد اْلِمْنَبرَ   .َعْن َيْحَيى َعْن َعْمَرَة َأَن َبِريَرَة. َوَلْم َْ

اِب   :َقاَل َعِلى   ى  ،َقاَل َيْحَيى َوَعْبُد اْلَ هـَ ْن َيْحيـَ َرةَ   ،عـَ ْن َعمـْ َ ُص،عـَ ْ ن   ، َنحـْ ُن عـَ ُر بـْ اَل َجْعفـَ ْن  ،َوقـَ عـَ
 َسِمْعُت َعاِئَشَة. :َقاَلْت  ،َسِمْعُت َعْمَرةَ  :َقالَ  ،َيْحَيى

 ؟ال يخ: في تقد م وتألير
 طالب: .......
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 ".َقاَل َيْحَيى َوَعْبُد اْلَ َهاِب  :َقاَل َعِلى  ، ِةِن اْهَتَرَط ِماَئَة َمَرة  وَ »"في تقد م وتألير 
ر فــي النســخة رواص مالــ  إلــى صــعد المنبــر تــ خ :تعليــَّ يقــ ل: ق لــه الطالــب: يــا هــيخ فــي

ي، ومخط طة البقاعي المطب عة تبًعا للسلطانية، والمثبت من نسختنا الخطية ومخط طة المنزل
 وه  الم افَّ لفتح الباري، وانظر إرهاد الساري.

 العألير؟ أمال يخ: العقد م 
 الطالب: التقديم؛ ألنه ت خر عندكم.

سََّّل انية حعََّّى مََّّا فيهََّّا تنبيََّّه علََّّى ، الىال ََّّيخ:  عنََّّي ثالثََّّة ع ََّّر أو اثنََّّي ع ََّّر؟ ورواه، لََّّال  حيََّّ
 العقد م والعألير.

 :-َتَعاَلى َرِحَمُه ّللَاُ -قال 
َراِء َعَلى اْلِمْنَبِر ِفى اْلَمْسِجدِ  ابُ بَ "  ."ِكْكِر اْلَبْيِع َوالشِ 
َراِء َعَلى اْلِمْنَبِر ِفى اْلَمْسِجدِ " م فَّي  عني م را الذكر للبيع وال َّراء، والعقَّ" ِكْكِر اْلَبْيِع َوالشِ  وا، وُتعلََّ

حكَّم كَّذا حَّالل، حكَّم  :،عل العلم، ا أص المراا عقُد البيع وال راء في المس د، فرق بين أص تقَّول
أص رى أو بَّاع، لكَّن عشَّاهذا مِاح، وهذا ربا، وهذا   وز، وهذا ا   وز، م را ذكر، أو أص فالًنا 

 ُ عقد و برم العقد في المس د فال، ا   وز.
 :- َرّحَمُه َّللاَُ -لال 
 ".َحَدَثَنا َعِلىُّ ْبُن َعْبِد ّللَاِ "

 وهو ابن المديني.
 ".َقاَل َحَدَثَنا ُسْاَيانُ "

 وهو ابن عيينة.
 ".َعْن َيْحَيى"

 ابن سعيد.
 "َعْن َعْمَرةَ "

 بنت عبد الرحمن.
 ".َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َأَتْتَبا َبِريَرةُ "
،ص بر ََّر  :َ أتَّت عا  َّة، لكَّن عمََّر تحكَّي ذلَّك وتقَّولالمقصَّوا أتَّت عا  َّة، بر َّر   ،القا َّل"  َأَتْتَبا"

 . عني أتت عا  ة ،أتعها
 ".َتْسَ ُلَبا ِفى ِكَتاَبِتَبا"

 تسألها اإلعانة والمساعدَ في تأا ة ن وم الكعابة.
 ".َفَقاَلْت "

 .، لالت لبر َر-َرّضَي َّللَاُ َعْنَها- َعاّ َ ةَ 
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 ."ِإْن ِهْئِت َأْعَطْيُت َأْهَل ِ "
 لغ، وتنعهي الكعابة.،امل المب

َُِء ِلى"  ".ِهْئِت َأْعَطْيِتَبا َما َبِقىَ َأْهُلَبا ِإْن  :َوَقالَ  ،َوَيُم ُن اْلَ 
  عني من ن وم الكعابة ا الكامل، واشعرطوا أص  كوص الواء لهم، وأصَروا على ذلك.

 ".ُء َلَناَوَيُم ُن اْلَ َِ  ،ِإْن ِهْئِت َأْعَتْقِتَبا :َوَقاَل ُسْاَياُن َمَرةً "
وتععقََّّي  صََّّير الََّّواء لنََّّا، كَملعََّّي المبلََّّغ وتععََّّق  كََّّوص الََّّواء لنََّّا، وأصَََّّروا  افععََّّي المبلََّّغ كََّّاماًل ،ص 

 على ذلك.
َُِء َلَنا"  ".َوَيُم ُن اْلَ 

 اشعرطوا هذا.
 ".َكِل َ  هُ تُ َكَ رْ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -َفَلَما َجاَء َرُس ُل ّللَاِ "

 ما لالت عا  ة وما ُرَا به عليها. ،ما ليل َذَ،َرْتهُ بالعخفي  والع ديد،  عني " هُ تُ رْ َك َ أو "
 ". »اْبَتاِعيَبا َفَ ْعِتِقيَبا: َفَقالَ "

ومَّع ذلَّك لَّالفوه فاشَّعرطوا  ،هؤاء القوم عندهم لبر فَّي حكَّم هَّذا الصَّنيع، وأص الَّواء لمَّن أععَّق
َُ َوالَساَلمُ َعَلْيّه -،ص الرسول  :الواء، فال  قول لا ل أمر عا  ة أص تخدعهم ثَّم  حكَّم لهَّا،  -الَصاَل

أععََّّق. هََّّذا مََّّا  كََّّوص  فََّّ ص الََّّواء لمََّّن :  ََّّوز؟ ا، فرصََّّة، اشََّّعري، وأنََّّا أطلََّّع علََّّى المنبََّّر وألََّّول
َُ َوالَساَلمُ   -منه اشَّعر ها  :هؤاء القوم عندهم لبر من الحكم، وعانَّدوا وأصََّروا فقَّال ،-َعَلْيّه الَصاَل

 وأععقيها.
ََِء ِلَمْن َأْعَتََّ »"  ".َفِإَن اْلَ 

 ولو كاص ما ة شرط. من اشعرط شرًطا  خالف حكم هللا ف ص ال رط حينئذ   كوص باطاًل،
ا  :َقاَل ُسْاَياُن َمَرةً "َ  ْئِت َأْعَتْقِتبـَ ا  ،ِإْن هـِ َُِء َلنـَ  َ اَء َرسـُ ُل ّللَاِ ،  َوَيمـُ ُن الـْ ا جـَ ِه -َفَلمـَ َلى ّللَاُ َعَليـْ صـَ
 ".َكِل َ  َكَ َرْتهُ  -َسَلمَ وَ 

 َذَ،ْرُتُه َذَلَك. :وفي نسخة
ََِء ِلَمْن َأْعَتََّ ،  »اْبَتاِعيَبا َفَ ْعِتِقيَبا:  َفَقالَ  َلمَ -ُثَم َقاَم َرسـُ ُل ّللَاِ ، َفِإَن اْلَ  ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَليـْ  -صـَ

َلمَ -سـُ ُل ّللَاِ  َفَصِعَد رَ   :َوَقاَل ُسْاَياُن َمَرةً   ،َعَلى اْلِمْنَبرِ  ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَليـْ رِ  -صـَ ى اْلِمْنبـَ الَ  ،َعلـَ  :َفقـَ
 ". »َما َباُل َأْقَ ام  

 ، بل جاء بالخبر الذي ير ده على سبيل اإلجمال.أراا أص ُينكر لم  سم ّ األاب النبوي ،ذا 

 ". َيْشَتِرُط َن ُهُروًطا َلْيَسْت ِفى ِكَتاِب ّللَاِ »َما َباُل َأْقَ ام  "
  .أععقيها والواء لنا، هذا ليي في كعاب هللا، بل  خالف حكم هللا :هم  قولوص 

 ". »َما َباُل َأْقَ ام  َيْشَتِرُط َن ُهُروًطا َلْيَ  ِفى ِكَتاِب ّللَاِ "
 أو لْيَسْت؟ 
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 طالب: .......

 ي عندكم.عبال
 .َمِن اْهَتَرَط َهْرًطا َلْيَ  ِفى ِكَتاِب ّللَاِ ، طالب: لْيَ  
نَّاًء علَّى واحَّدها، شَّروًطا عَّوًاا علَّى الواحَّدَ، أو بالعَّذكير ب" َيْشَتِرُط َن ُهُروًطا َلْيَ  ، "ال يخ: ا

اِب ّللَاِ ، "ليسََّّت  ،ليسََّّت كمََّّا عنََّّد األصََّّيلي ى ِكتــَ ْيَ  فــِ وإص كََّّاص العََّّوا علََّّى معََّّألر ذكرهََّّا فََّّال  ،"لــَ
 مانع.
 ".َمِن اْهَتَرَط َهْرًطا َلْيَ  ِفى ِكَتاِب ّللَاِ "
 ذا ال اني ما فيه ،شكال.ه
 ".َفَلْيَ  َلُه، َوِةِن اْهَتَرَط ِماَئَة َمَرة   َمِن اْهَتَرَط َهْرًطا َلْيَ  ِفى ِكَتاِب ّللَاِ »"

 .َشْرط« َوّإّص اْشَعَرَط ّماَ ةَ » :ألرى  روا ةً 
 ".َعْن َعْمَرةَ  ،َعْن َيْحَيى ،َقاَل َيْحَيى َوَعْبُد اْلَ َهاِب  :َقاَل َعِلى  "

مع األسف أنه في محالس الععامل أو البيوع انجلة أنهم  كعبوص عقَّوًاا  بَّمّ نونها شَّروًطا ليسَّت 
في كعاب هللا، و ك روص من هذه ال روط، و  علونها ع َر بنوا أو ع ر ن بنًدا، والمسكين ال بوص 

،ذا  ها ار َّت، هَّذ وهللا م :وإذا جاء الوفاء لال  ،، يولعو ولع  ،ائً وا  قرأ شي  ءالم عري المحعا    ي
ع عليهَََّّّا، وإص كانَََّّّت مَََّّّن ال َََّّّروط هَََّّّذه باطلَََّّّة مَََّّّن األصَََّّّل، ولَََّّّو ولَََّّّ  ف،انَََّّّت ليسَََّّّت فَََّّّي كعَََّّّاب هللا 

 وفيها جور عليه، وَلّبل بذلك يعحمل ،هماله. ،ولكنها في نظره مل مة له ،الصحيحة
 ".َقاَل َعِلى  "

 وهو ابن المديني.
 ".َقاَل َيْحَيى"

 وهو ابن سعيد.
 ".َوَعْبُد اْلَ َهاِب "

 ابن عبد الم يد ال قفي.
 ".َعْن َيْحَيى"

 بن سعيد. ىوهو  حي ى، وعبد الوهاب عن  حيىلال  حي :لال علي  
 ".َسِمْعُت َعْمَرةَ  :َقالَ  ،َعْن َيْحَيى :َوَقاَل َجْعَفُر ْبُن َعْ ن    ،َعْن َعْمَرةَ "

 صَرح بالعحديف عنها.
 ".َرَواُص َماِل   ، وَ َشةَ َقاَلْت َسِمْعُت َعائِ "

 بدوص؟أم بالواو  "َرَواُص َماِل   أو "
 .   الِ مَ  اصُ وَ طالب: رَ 

ْذُ ْر َصِعَد اْلِمْنَبرَ  َرَواُص َماِل   "  ."َعْن َيْحَيى َعْن َعْمَرَة َأَن َبِريَرَة. َوَلْم َْ
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 .ي في النسخة من الفعح موافق لما في السل انية، وأنعم عندكم هذا ُمقَدمذ هذا ال نعم،
 الرأ.

 .....طالب: .
 ين؟ أُه، ال يخ: َذَ،ْرتُ 

   طالب: .......

 ابعداًء. عني له،  َذَ،ْرس  :،أنها حَدثعه لبل ثم َذَ،رته فيما بعد، وفي روا ة
 طالب: .......هل يكتب؟

 ال يخ: ا، المععق الُمَكاّتْل.
ُت َأْهلـَ ِ "  :لما قال في األولى  الطالب: ........ ْئِت َأْعَطيـْ ْئِت  قـال ا: فيبـا هـم قـال ا"،  ِإْن هـِ ِإْن هـِ

 ......َأْعَتْقِتَبا
 ،لى انلر. اوص أص  كوص عقدهم سار ً ر د ، ما ينعم ال يخ:

 ي أعتقتبا.تالطالب: ل  تمت على ما ككر  ثم هي ال
 .وا هم المععقين، صارس ،عانة منها؛ لالص صار نعمال يخ: 
  : بالنسبة يا هيخ ......طالب

، أمَّا ، اوكذا وأشعري منك ،بكم تبيع السياَر لييم عقد، ليي ب براليي ب برام عقد،  عني ال يخ:  
 .عر ت؟ وكم بعت؟ ما فيها ،شكالشاكم  :م را رأى معه سياَر، ولال ،لِار

 طالب: .....
 الميراث والنصَر. ال يخ:

 طالب: ....
 .ال يخ: وأجر الععق

 طالب: .....
 فيه؟ ماذا ال يخ: 

 طالب: .......

، والِخَّاري ذكَّر حَّديف بر ََّر تـ  ارَ جَ تِ  ّللَاُ  حَ بَـ رْ »ِ أَ المسَّ د مَّا   َّوز، لَّال لَّه:   البيع وال راء في
 .من صحيحه في لمسة  وع ر ن موضًعا

 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: الصرف.

 ؟ ماذاال يخ: 
 طالب: .......
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 وا الصرف، الصرف بيع، واإلجاَر بيع.
 طالب: على باب المسجد.......

فال   وز االل المس د، في المسعى ما فيه ،شكال؛ ألنه ليي مَّن المسَّ د،   ،يعال يخ: اإلجاَر ب
 ؟نعم

 وعشرين. أربعةطالب:  
وسََّّعة ولمسََّّين مََّّا  اس األول؟ أربعما ََّّة، مََّّا عََّّد المسََّّة وع ََّّر ن موضََّّعً وع ََّّر ن!  أربعََّّة ال ََّّيخ:

 .ته أنت ا عد 
 طالب: .......

 ؟ يعرتل عليهماذا ما م يعه أنت،  ؟حسبعه
 طالب: .....

 .: العخ ئة عند بعض الناس لها شأصال يخ
 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: ....

 ال يخ: ،سماعيل بن أبي .....
 طالب: ......

 تذا،روها، في العهذيل. أر دكم أص ال يخ:
 بن عمار. طالب: ....ابن أوي 

فيهَّا  كانت هَّذه األسَّماء مَّاو احرصوا على الحفظ، وإاامة المراجعة،   :كمل  نقول  نحن،  نعمال يخ:  
 .،شكال، ولكن مع الولت.

 :-َرِحَمُه ّللَاُ -قال الحافظ 
َراِء َعَلى اْلِمْنَبِر ِفي اْلَمْسِجدِ " :َقْ ُلهُ "  "َباُب ِكْكِر اْلَبْيِع َوالشِ 

هِ  ْن َقْ لـِ اِب مـِ َتِرُط نَ مَـ »  :ُمَطاَبَقُة َهِذِص الَتْرَجَمِة ِلَحِدِْب اْلبـَ َ ام  َيشـْ اُل َأقـْ ِإَن فِ ،  ا بـَ ى فـَ اَرًة ِإلـَ يـِه ِإهـَ
ء   ،َوِعْتَّ   ،َوِهَراء   ،َوَقِد اْهَتَمَلْت َعَلى َبْيع    ،اْلِقَصِة اْلَمْذُ  َرةِ  َذا ،َوَوَِ ى هـَ  َوَوِهَم َبْعُض َمْن َتَمَلَم َعلـَ

 ."َفَقاَل َلْيَ  ِفيِه َأَن اْلَبْيعَ الَباب 
 .اْلّكَعابّ  ال يخ:
 .نعمالطالب:  
 .ّكَعابّ الْ  َعَلى َهَذاال يخ: 

 ."اْلِمَتاِب  َوَوِهَم َبْعُض َمْن َتَمَلَم َعَلى َهَذا"
 ال يخ:  عني من بعض الُ َراح.
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 الطالب: نعم.
َراَء َوَقَعا ِفي اْلَمْسِجدِ   :َفَقالَ   اْلِمَتاِب   َوَوِهَم َبْعُض َمْن َتَمَلَم َعَلى َهَذا" ا  ،َلْيَ  ِفيِه َأَن اْلَبْيَع َوالشِ  َظنـا

ُه أَ  َ اِز َكلــِ َ ِمنــْ اِن جــَ َة َمْعقــُ َدة  ِلَبيــَ نَ  ،َن الَتْرَجمــَ ا ظــَ ْيَ  َكمــَ ْيِء  ،َولــَ ِر الشــَ اِن ِككــْ ْيَن َجَريــَ ُِ بــَ ْر ِلْلفــَ
ْخَباِر َعْن ُحْمِمهِ   ."َفِإَن َكِلَ  َحَّ  َوَخْير   ،َواإلِْ

البيَّع وال َّراء مَّا ا  : عني لو أرا شخٌص أص   رح كعاب البيوع من الِخاري أو من  يره نقول له
 تقول؟ ماذا   وز في المس د، 

 الطالب: ِ لي  له عَلقة.
 .الكسل المااي ب برام عقوا، وليي القصد منه لييهذا ذكر، ال يخ: 

ْخَباِر َعْن ُحْمِمهِ   ؛َوَلْيَ  َكَما َظنَ " ُِ َبْيَن َجَرَياِن ِكْكِر الَشْيِء َواإلِْ ْيَن  ،ر  َفِإَن َكِلَ  َحَّ  َوَخيْ  ،ِلْلَفْر َوبـَ
 .ُمَباَهَرِة اْلَعْقِد َفِإَن َكِلَ  ُيْفِ ي ِإَلى الَلَغِ  اْلَمْنِبيِ  َعْنهُ 

 ."َواْخَتَلُف ا ِفي َجَ اِز َكِلَ  ِفي اْلَمْسِجِد َمَع اتِ َفاِقِبْم َعَلى ِصَحِة اْلَعْقِد َلْ  َوَقعَ   :َقاَل اْلَماِزِريُّ 
 .م، ما ُ سلَ ونقل ااتفاق فيه ما فيه

 الطالب: ال بارة صريحة يا هيخ، والحنابلة ْنص ن على بطَلن هذا البيع.
 ال يخ: ،ْي، معروفة، نقل ااتفاق فيه نظر.

 خ أنت ككر  المسعى قبل قليل حتى ِ ننسى .....يا هيالطالب:  
 فيه؟ماذا ال يخ: 

 الطالب: إنه يج ز العقد فيه؟
 من المس د. لييال يخ: 

 ا هيخ مما أدخل في المسجد.الطالب: طيب؛ غيرص ي
 .لمس د ال يخ: ولو الل، ليي من ا

 ......  طالب:
 . عن بعبه ة،لالالعقاضي في المس د، وفيه  ءي يسال يخ: 

ْبِن اْلُمِنيِر ِفي َتَراِجِمِه َوْهم   َخرُ " َرَة َفِإَنُه َزَعَم َأَن َحِدَْب َهِذِص الَتْرَجَمِة ُهَ  َحِدُْب َأِبي ُهرَ  ،َوَوَقَع ِِ يـْ
 ."ِفي ِقَصِة ُثَماَمَة ْبِن َأَثال  

وولَّع نظََّّره علَّى لصََّّة  ،ليصََّّل ،لَّى الَِّاب، للََّّل ورلعَّين وسَّعأتي، وكأنَّه  قََّّول بَّدل مَّا  قلََّّل ورلَّه
 ثمامة، األسير أو الغر م ُيربط في المس د.

ِجدِ " ي اْلَمســْ َراِء فــِ ِع َوالشــِ  ِة اْلَبيــْ ِه ِلَتْرَجمــَ ُف ِلُمَطاَبَقتــِ َتَملــَ َرَ  َْ ي  ،َوهــَ ا فــِ ِخ ُكلِ بــَ ي النُّســَ ِذي فــِ ا الــَ َوِةَنمــَ
ةَ  َراِء َحِدُْب َعاِئشـَ َ اب    ،َتْرَجَمِة اْلَبْيِع َوالشِ  ِة َأبـْ َد َأْرَبعـَ َيْ ِتي َبعـْ ْذُ  ُر َفسـَ َرَة اْلمـَ ي ُهَريـْ ِدُْب َأبـِ ا حـَ َوَأمـَ

 ."َأو تصفح ورقة َفاْنَقَلبت اْثَنَتانِ  ،لمْ ِضعَوَكَ َنُه اْنَتَقَل َبَصُرُص ِمْن َمْ ِضع   ،ِبَتْرَجَمة  ُأْخَرى 
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ْاَيان"َقْ لــه  دثَنا ســُ ة "حــَ َ  بــن ُعَيْينــَ ن يحيــى" ،هــُ ِعيد   "عــَ َ  بــن ســَ ْن  ،هــُ َنِدِص عــَ ي ُمســْ ِديِ  فــِ َوِلْلُحَميــْ
 .ُسْاَياَن َحَدَثَنا َيْحَيى

َرةَ  َوَيْحَتِملُ  ،اَلْت َعاِئَشةَ ِفيِه اْلِتَفا   ِإْن َكاَن َفاِعُل قَ   "َقاَلْت َأَتْتَبا"  :َقْ ُلهُ  ُل َعمـْ ََل  ،َأْن َيُم َن اْلَفاعـِ فـَ
 ."اْلِتَفا َ 

مَّن ،ص كاص المعكلم عا  ة  كوص فيه ما  سمى بالع ر د، أص   را المَّعكلم  ،أتعها :أو ت ر د، لالت 
 .يعحدث عنه شخًصانفسه 
َ ُل مَ   "َتْسَ ُلَبا ِفي ِكَتاَبِتَبا"  :َقْ ُلهُ " مِ َن َتسـْ َتِعينُ ضـُ ى َتسـْ َرى   ،ْعنـَ ة  ُأخـْ ي ِرَوايـَ َذِلَ  فـِ َت كـَ َراُد   ،َوَثبـَ َواْلمـُ

ا ِ  م :ِبَقْ ِلبــَ ِذَف َمْفعــُ لُ  ،َ اِليــ ِ َأْهلــَ اِني :َوحــُ ُت الثــَ هِ  ؛َأْعَطيــْ ََلِم َعَليــْ ِة اْلمــَ لــَ ا  ،ِلَدَِ ُة مــَ َراُد َبِقيــَ َواْلمــُ
 .ِإْن َهاَء ّللَاُ َتَعاَلى ،اْلِعْتَِّ َوَسَيْ ِتي َتْعِييُنُه ِفي ِكَتاِب  ،َعَلْيَبا
 ."َوُهَ  َمْ ُص ل  َغْيُر ُمَعَلَّ   ،َأْي َأَن ُسْاَياَن َحَدَث ِبِه َعَلى َوْجَبْينِ  "َوَقاَل ُسْاَياُن َمَرةً " :َقْ ُلهُ 
 . َمْ ُص ل  َغْيُر ُمَعَلَّ  َوُه َ  ،َأْي َأَن ُسْاَياَن َحَدَث ِبِه َعَلى َوْجَبْينِ  "َوَقاَل ُسْاَياُن َمَرةً " ،طيل 

 تقَدم أنه حيف ير د الععليق  أتي بالواو، صفحة كم؟ ثالثين.
 الطالب: ثَلثة وعشرين.

 .ك؟ ارفعها ارفعهاعي معال ِعة ال ماال يخ: 
 طالب: .......

 ،م؟
وحيَّف  ،ي لبله، وإص كاص بغيَّر حَّرف الع َّف، كمَّا  سَّععمل المصَّنف  يَّره ك يًَّراذ هو باإلسناا ال

 د الععليق  أتي بحرف الع ف.ير 
 .مطردةالطالب: لمنبا هذص ليست 
، ومَّا  خَّالف القاعَّدَ، هَّذا عك المواضع كلها العي تأتي على القاعدَ ر أال يخ: أنا نسخعي معي، و 

 .ذي يراجع أ، ر من نسخةعيل ال
اِف َفِقيـلَ   "َكَ ْرُتُه َكِل َ "  :َقْ ُلهُ " ِدِْد اْلمـَ ا ِبَتشـْ رِِص ا  :َكَذا َوَقَع ُهنـَ ِة َمالـِ   َوَغيـْ ي ِرَوايـَ َع فـِ ا َوقـَ َ اُب مـَ لصـَ

 ."أِلََن الَتْذِ يَر َيْسَتْدِعي َسْبََّ ِعْلم  ِبَذِل َ  "؛َكَ ْرُ  َلُه َكِل َ " :ِبَلْفظِ 
ابعَّداًء،  عنَّي مَّا تكَّوص ذكَّرس ذلَّك لَّه  أي "َكَ ْرُ  َلهُ و" تكوص ألبرته أَوًا ثم نسي، فَذَ،رتَّه، َكَ ْرُتهُ "

 ا ثم نسي فَذَ،رته.سابقً 
َواَيةِ " َتِجُه َتْخِطَئُة َهِذِص الرِ  ْجَمال ؛َوَِ َْ ْحِتَماِل الَسْبَِّ َأو َِ على َوجه اإلِْ ِِ. 

 ."َكَ َنُه ُكِ َر ِباْعِتَباِر ِجْنِ  الَشْرطِ  "يشترط ن ُهُروًطا َلْيَ  ِفي ِكَتاِب ّللَاِ " :َقْ له
 ُذ،ّ َر.

 يا هيخ. نعمالطالب:  
 ليي ُذ،ّ َر.ل يخ: ا
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 الطالب: م ب طة يا هيخ ُكِ َر.
 ؟ماذاال يخ: 
 .َكَ َنُه ُكِ َر ِباْعِتَباِر ِجْنِ  الَشْرطِ الطالب:  
 ُذ،ّ َر ما أنف، ما ليل ليست. ال يخ:

 ."هُ َفََل َمْفُب َم لَ  ،َوَلْفُظ ِماَئة  ِلْلُمَباَلَغةِ  ،ِباْعِتَباِر ِجْنِ  الَشْرطِ  ُك ِ رَ  َ َ َنهُ "
 .فهذا  ير مقصوا  ا عني لو اشعرط تسعة وتسعين شرطً 

ل    :َقاَل اْلَخَطاِبيُّ   "ِفي ِكَتاِب ّللَاِ "  :َقْ ُلهُ " َ  َباطـِ اِب ّللَاِ َفبـُ  ،َلْيَ  اْلُمَراُد َأَن َما َلْم َُْنَح َعَلْيِه ِفي ِكتـَ
ِء ِلَمْن َأْعَتََّ ِمْن َقْ ِلهِ   ."-ى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ َصلَ  -َفِإَن َلْفَظ اْلَ َِ

َنةالمراا ح هذا ،ذا كاص المراا بكعاب هللا القرآص، ولكن ،ذا كاص  .كم هللا في مل القرآص والسُّ
ِء ِلَمْن َأْعَتََّ ِمْن َقْ ِلهِ " ي ِكتَـ  ،-َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ  -َفِإَن َلْفَظ اْلَ َِ اِب ّللَاِ َلِمَن اأْلَْمَر ِبَطاَعِتِه فـِ

   .َفَجاَز ِإَضاَفُة َكِلَ  ِإَلى اْلِمَتاِب 
َب ِبَ َن َكِلَ  َلْ  َجازَ    .ِإَلْيهِ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ  -َلَجاَزْ  ِإَضاَفُة َما اْقَتَ اُص َكََلُم الَرُس لِ  ، َوُتُعقِ 

يَ  ا هــِ اَفَة ِإَنمــَ ضــَ َ  اإلِْ ُه َأَن ِتلــْ َ اُب َعنــْ ةِ  َواْلجــَ َ َلِة اْلُمَعَينــَ َذا  ،ِبْطِريــَِّ اْلُعمــُ ِم َِ ِبُخصــُ ِص اْلَمســْ َوهــَ
ه  ،اْلُمَراَد ِبِكَتاِب ّللَاِ ُهَنا اْلُقْر نُ  أِلَنَ َمِصير  ِمَن اْلَخَطاِبيِ    ا َقالـَ ِه مـَ َنَح ِإَليـْ ُع د اَوَنِظيُر َما جـَ بـن َمسـْ

َن َرسـُ ُل ّللَاِ ألم َيْعُق ب ِفي قَصة ال اهمه َما لي َِ َألْ  َلمَ  -َعُن َمْن َلعـَ ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَليـْ َ   -صـَ َوهـُ
اِب ّللَاِ  ــَ ي ِكتـ ــِ اَلى ،فـ ــَ ــه َتعـ اِب ّللَاِ بق لـ ــَ ي ِكتـ ــِ ِه فـ ــِ ى َكْ نـ ــَ َتَدَل َعلـ ــْ َم اسـ ــُ ــُ ل }.. :ثـ اُ م الَرسـ ــَ ا َأتـ ــَ َومـ

ِم ّللَاِ َوَيْحَتِمُل َأْن َيُم َن اْلُمَراُد بِ   [،7الحشر:]..{َفُخُذوصُ  ي ُحمـْ اِب ّللَاِ َأْي فـِ ي ِكتـَ ا فـِ َ اء   ،َقْ ِلِه ُهنـَ سـَ
َنِة َأِو اْلُمَراُد ِباْلِمَتاِب اْلَمْمُت ُب َأْي ِفي الَلْ ِح اْلَمْحُف ظِ   .ُكِ َر ِفي اْلُقْر ِن َأْم ِفي السُّ

ُه اْلُبخَــ  ْد َأْخَرجــَ ِة َبِريــَرَة قــَ ي ِقصــَ َذا فــِ َة هــَ ِدُْب َعاِئشــَ َِّ َوحــَ َن اْلُبيــُ ِ  َواْلِعتــْ َرى مــِ َع ُأخــْ ي َمَ اضــِ اِريُّ فــِ
ِنيفِ   ،َوَغْيِرِهَما َ ْفَرُدوُص ِبالَتصـْ ِة فـَ ًة  ،َواْعَتَنى ِبِه َجَماَعة  ِمَن اأْلَِئمـَ ًة َمْجُم عـَ َدُص ُمَلَخصـَ َنْذُ ُر َفَ ائـِ َوسـَ

  .ِفي ِكَتاِب اْلِعْتَِّ ِإْن َهاَء ّللَاُ َتَعاَلى
هُ  ــُ هُ  :َقْ ل َف َعنــْ ِن ُْ ســُ ِد ّللَاِ بــْ ْن َعبــْ ِب عــَ اِب اْلُمَماتــَ ي بــَ ــِ َلُه ف َياِقِه  ،َوَرَواُص َمالــِ   َوصــَ َوصــُ َرُة ســِ
ْرَسالُ  هُ   ،َوَسَيْ ِتي اْلَمََلُم َعَلْيِه ُهَناصَ   ،اإلِْ اَل َعلـي  "  :َقْ لـُ اِب   "قـَ ْذُ  َر َأَوَل اْلبـَ ِد ّللَاِ اْلمـَ ي بـن َعبـْ  ،َيْعنـِ
يُّ  ،ى ُهَ  بن سعيد اْلقَطانَوَيْحيَ  ِد اْلَمِجيـِد الَثَقفـِ َن  ،َوعبد اْلَ َهاب ُهَ  بـن َعبـْ َي بـْ ُل َأَن َعلـِ َواْلَحاصـِ

ِة َأْنفـُ    ْن َأْرَبعـَ اِرَي عـَ اِري ِ   ،َعْبِد ّللَاِ َحَدَث اْلُبخـَ ِعيد  اأْلَْنصـَ ِن سـَ ى بـْ ْن َيْحيـَ ِه عـَ ْنُبْم بـِ ل  مـِ ُه كـُ  ،َحَدثـَ
ْن َمالـِ    ،ِلُمَطاَبَقِتَبا الَتْرَجَمة ِبذكر اْلُمِنير ِفيَبا  ؛َما َأْفَرَد ِرَواَيَة ُسْاَيانَ َوِةنَ  َوُيَؤيِ ُد َكِلَ  َأَن الَتْعِليََّ عـَ

ر  ِفي ِرَواَيِة َكِريَمَة َعْن َطِريَِّ َجْعَفِر ْبِن َعْ ن    .ُمَتَ خِ 
ي نَ   "َعْن َعْمَرَة َنْحَ صُ "  :َقْ ُلهُ  ِة َمالـِ   َيْعنـِ َ  ِرَوايـَ ِن   ،حـْ ِد بـْ ْن َطِريـَِّ ُمَحمـَ َماِعيِليُّ مـِ سـْ َلُه اإلِْ ْد َوصـَ َوقـَ

اِب  ِد اْلَ هـَ اِن َوَعبـْ ى اْلَقطـَ ْن َيْحيـَ ِعيد    ،َبَشار  عـَ ِن سـَ ى بـْ ْن َيْحيـَ ا عـَ الَ   ،ِكََلُهمـَ َرُة َأَن   :قـَ ي َعمـْ َأْخَبَرْتنـِ



 

 

 
 

16 

ارررررررررحي  الب رررررررررار    ترررررررررا  ال ررررررررر   (304شررررررررررب   (34  ]ك

 

 

16 

الُ   ،ْكُر اْلِمْنَبِر َأْيً اَوَلْيَ  ِفيِه كِ   ،َبِريَرَة َفَذَ َرصُ  ْرسـَ رِصِ   ،َوُص َرُتُه َأْيً ا اإلِْ ي  خـِ اَل فـِ ْن قـَ ْت  :َلمـِ َفَزَعمـَ
يِ   َ  ِللَنبـِ َرْ  َكلـِ ا َك ـَ ُة َأَنبـَ َلمَ -َعاِئشـَ ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَليـْ ِدْبَ  ،-صـَ َذَ َر اْلحـَ اُلهُ  ،فـَ َذِلَ  اتِ صــَ َر بـِ  ،َفَظبـَ

ُة   َرةَ َوَأَفاَدْ  ِرَوايـَ ْن َعمـْ ى مـِ َماِ  َيْحيـَ ِريَح ِبسـَ ْ ن  الَتصـْ ِن عـَ ِر بـْ ةَ  ،َجْعفـَ ْن َعاِئشـَ َرَة مـِ َماِ  َعمـْ  ،َوِبسـَ
ْرَساِل اْلَمْذُ  ِر َوَغْيرِصِ  ا   ،َفُ ِمَن ِبَذِلَ  َما ُيْخَشى ِفيِه ِمَن اإلِْ َماِعيِليُّ َأْي ـً سـْ اِئيُّ َواإلِْ َلُه الَنسـَ ْد َوصـَ َوقـَ

ِدْبَ  :َوِفيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت  ،َجْعَفِر ْبِن َعْ ن    ِمْن ِرَواَيةِ  َذَ َر اْلحـَ ُر  ،َأَتْتِني َبِريـَرُة فـَ ْيَ  ِفيـِه ِككـْ َولـَ
 ."ااْلِمْنَبر َأْيً  

 ؟ماذاال يخ: 
 تعليَّ على حدْب بريرة.لليق ل ....أفرد تصنيف هرح   الطالب:

 ال يخ:  عني في مصنف مفرا؟
 طالب: ...
، هَّو فَّي شَّيء م بَّوع؟ حَّديف صذكره ابن ح ر في لصعها فيما بعَّد، مَّا أذكرهَّا ان،  نعمال يخ:  

 أم زرع موجوا.
 طالب: ....
 ، حديف القاضي عياض شرحه، حديف م بوع.فا دَ أفرا ي فيه ما ة ذ ال يخ: ا، ال

 الطالب: تقصد أي حدْب يا هيخ؟
 ال رح. فراس فيال يخ: أحاايف أُ 

 ن األحادْب.م اكثيرً الطالب: ابن رجب يفرد 
 ال يخ: ا  فرا ب  ء،  فرا ما ة فا دَ، أ، ر ألل، وحديف اليدين أ ًبا أسقط.

 الطالب: قصة جابر يا هيخ، ابن عباس، ال صية.
ااألحاايف الم و  ال يخ:  .لة والعي فيها فوا د ك يَر جدا

  :-َتَعاَلى َرِحَمُه ّللَاُ -قال اإلمام البخاري  
 :َزَمِة ِفى اْلَمْسِجدِ باب الَتَقاِضى َواْلُمَلَ "

َعْن َعْبِد  ،َأْخَبَرَنا ُْ ُنُ  َعِن الزُّْهِرى ِ  :َقالَ  ،َحَدَثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمرَ   :َقالَ   ،َحَدَثَنا َعْبُد ّللَاِ ْبُن ُمَحَمد  
ِن َمالـِ    نًـ  ،ّللَاِ ْبِن َكْعِب بـْ ْدَرد  َدْْ ى حـَ َن َأبـِ ى ابـْ ُه َتَقاضـَ ب  َأنـَ ْن َكعـْ ِجِد، عـَ ى اْلَمسـْ ِه فـِ ُه َعَليـْ اَن لـَ ا كـَ

ِمَعبَ  ى ســَ َ اُتُبَما َحتــَ ْت َأصــْ َلمَ -ا َرســُ ُل ّللَاِ مَفاْرَتَفعــَ ِه َوســَ َلى ّللَاُ َعَليــْ َرَج  -صــَ ِه، َفخــَ ى َبْيتــِ َ  فــِ َوهــْ
َ  يَـ  :َقالَ  ،»َيا َكْعُب  :ِإَلْيِبَما َحَتى َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرِتِه َفَناَدى ْن  :الَ قَـ  ،ا َرسـُ َل ّللَاِ َلَبيـْ ْع مـِ »ضـَ

ِنَ  َهَذا   ."»ُقْم َفاْقِ ِه  :َلَقْد َفَعْلُت َيا َرُس َل ّللَاِ. َقالَ  :َقالَ  ،الَشْطرَ  :َوَأْوَمَ  ِإَلْيِه َأىِ  ،َدْْ
 :-َتَعاَلى َرّحَمُه َّللاَُ -في لول اإلمام 

 ".باب الَتَقاِضى َواْلُمََلَزَمِة ِفى اْلَمْسِجدِ "
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من الدا ن للمدين،   لل منه أص  قبيه اينه، والمالزمة  ،العقاضي: طلل القباء من ّلبل الدا ن
ا   َّوز في المس د   ،أي: مالزمة الدا ن لغر مه : جَّار وم َّرور مععلَّق بالعقاضَّي، والمالزمَّة أ بًَّ

 العقاضي في المس د، وت وز المالزمة في المس د، سيأتي ما يدلُّ على ذلك من األحاايف.
 :-َرّحَمُه َّللاَُ -ل لا
 ".َحَدَثَنا َعْبُد ّللَاِ ْبُن ُمَحَمد  "

 المسندي.  عني هو
 ".َقاَل َحَدَثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمرَ "
 عاللة عبد هللا بن محمد بالِخاري؟ ما

 الطالب: الحميدي ه  بن محمد؟
 عبد هللا بن ال بير. يال يخ: ا ا، الحميد 

 مد؟عبد هللا بن محب عهعالل ما
 .الطالب: البخاري العَلقة بينبما

 ! ؟اإلشكال بخارى، وانحلال يخ: 
 تكميل اسمه؟ ما ،الِخاري  بينه وبين عاللة هفي

جََّّد الِخََّّاري، مععََّّق  ال عفََّّي مََّّواهم، وهََّّذا عبََّّد هللا بََّّن محمََّّد المسََّّندي ال عفََّّي، ،ذ جََّّد هََّّذا هََّّو
 نعم.

 الطالب: عن عثمان بن عمر.
ا فَّي الععقيَّل   الِخَّاري   .ال يخ: المناسِة بين هَّذا والععَّق روى  ، فَّي لصَّة بر ََّريلحَّظ أشَّياء أحيانًَّ

 .ُه َجَدهدَ ععق جَ أ عن شيخه الذي 
 ".َأْخَبَرَنا ُْ ُنُ   :َقالَ ، َحَدَثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمرَ  :َقالَ "

 بن ي  د األْيلي. 
 ".َعْن َكْعب   ،َعْن َعْبِد ّللَاِ ْبِن َكْعِب ْبِن َماِل     ،َعِن الزُّْهِرى ِ "

 عن كعل بن مالك أحد ال الثة الذين ُللّ فوا وتاب هللا عليهم، وعبد هللا هو لا د أبيه بعدما َعمي.
 ".َأَنُه َتَقاَضى اْبَن َأِبى َحْدَرد  "
 ".َنُه َتَقاَضى اْبَن َأِبى َحْدَرد  ، أَ َعْن َكْعب    ،َماِل   "

 .جع ،لى كعل البمير ير  ،كعل أنه تقاضى ه عني عن أبيه أو عن كعل عن أبي
 ."اْبَن َأِبى َحْدَرد  "

 وسيأتي ذكر اسمه فيما بعد. ،عبد هللا بن أبي َحْدَرا 
ًنا َكاَن َلُه َعَلْيِه ِفى اْلَمْسِجدِ "  ".َدْْ

   عني تقاضاه في المس د، تقاضى هذا الدين كاص عليه في المس د.
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 ".اْرَتَفَعْت َأْصَ اُتُبَما"
، والَّدا ن محعَّا  فَُّيلّ َح عليَّه، لكَّن ت د هَّذا المَّدين  ماطَّل  وهذا طبيعي وعااي، في  الل الناس،

وم َّل فلَّيُّ الواجَّد   اوإص كاص واجَّدً  ،[280]البقرة:...{َوِةْن َكاَن ُكو ُعْسَرة  َفَنِظَرة  ِإَلٰى َمْيَسَرة  }  ،يِقى
 ُظلٌم يبيح عرضه وعقوبعه.

َلمَ -َحَتى َسِمَعَبا َرسـُ ُل ّللَاِ    ااْرَتَفَعْت َأْصَ اُتُبمَ ،  َ اَن َلُه َعَلْيِه ِفى اْلَمْسِجدِ " ِه َوسـَ َلى ّللَاُ َعَليـْ  -صـَ
 ".َوْهَ  ِفى َبْيِتهِ 

 البيت مالصق للمس د.
 ".َفَخَرَج ِإَلْيِبَما َحَتى َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرِتهِ "

وشََََّّّداوا فَََّّّي أمَََّّّر السَََّّّعور فَََّّّي البيَََّّّوس،  ،-رضَََّّّواص هللا علَََّّّيهم-السَََّّّعر، كَََّّّره الصَََّّّحابة  :السَََّّّ ف
اَلمُ -ل والرسَّو  َُ َوالسَََّّ اَل ّه الصَََّّ الح َََّّر ،ذا ك ََّّف و وضََّّع علََّّى الح ََّر السََّّ ف،  عنََّّي السََّّعر،  -َعَليََّّْ

فنااى يدل علَّى أص ال َّدار هَّذا فيَّه نافَّذَ أو بَّاب، فالمسَّعور الَِّاب أو النافَّذَ،   السعر أو الس ف
مَّا لَّر  ابَّن عمَّر، وأبَّو ذر لفهَّذا الَّذي كَّره السَّلف، سَّعر  هذا ا ،شكال فيه، أما جَّدار صَّامت  ُ 

، رجعوا،   داوص في هذا  .رأوا السعر في وليمة عرس، واجِة الدعَو
 طالب: بيت ابن عمر.

 ال يخ: بيت ابن عمر فيما بعد سعره، وهو كاص لبل لد لر ، رضي هللا عنه وأرضاه.
 ".َفَناَدى »َيا َكْعُب "

 ،  عني كعل بن مالك.الدا ن
ِنَ  َهَذا » :َقالَ  ،َلَبْيَ  َيا َرُس َل ّللَاِ  :َقالَ "  .الَشْطرَ  :َوَأْوَمَ  ِإَلْيِه َأىِ  ،َضْع ِمْن َدْْ

هَّذا الَّدين ربحَّي فيَّه ع ََّر بالما َّة،  :طيَّل، ،ذا لَّال ، عني نصف اينك ضَّعه، و كفيَّك النصَّف
َُ  -، لكَََّّّن مَََّّّن انمَََّّّر، ومَََّّّن الم َََّّّير؟ الرسَََّّّولفكيَََّّّ  أتَََّّّرك لمسَََّّّين؟! ضَََّّّع ال َََّّّ ر اَل ّه الصََََّّّ َعَليَََّّّْ

 أتأمرني؟ : قولوب مكاص كعل أص  ،-َوالَساَلمُ 
 الطالب: أم تشفع؟

 ال يخ: أم أنت شافع؟ ما لال هذا، وضع ال  ر.
 ."»ُقْم َفاْقِ ِه  :َقالَ  ،ْلُت َيا َرُس َل ّللَاِ َلَقْد َفعَ  :َقالَ "

    ما لك وجه بعد ت لل النظَر.ف، مااام لفض لك لمسين بالما ة من الدين، ا  عني ابن أبي حدر 
 ."»ُقْم َفاْقِ ِه "

 .نعم
 إهارة. هطالب: في
  .لها اااس عندهم اإلشاراس باألصابع، ال يخ: 

 معاني. الطالب: تدلُّ على
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 ؟ماذاال يخ: 
 الطالب: لبا معاني.

 فمََّّا، هكََّّذا  عنََّّي النصََّّف، هََّّذه معروفََّّة، وإذا لََّّال هكََّّذا ، ،ذا لََّّالنعََّّمال ََّّيخ: لهََّّا اااس، ممكََّّن 
 معناها؟ 

 طالب: .......

  .،شاَر للفلوس
  قَّول؟ لَّالمَّاذا وا  سَّمع وا يِصَّر، وجلَّي عنَّدي  ،اه  الما َّةنخ كبير تركي يشي  وجلي عندي

 .افلوسً  أر د  عني هكذا 
أص  أشَّاره ،ليَّه ،فاإلشاَر لها اااتها، تغني عن ال ِاَر، ولد تكوص أحياًنا أبلغ من ال ِاَر، فقال لَّه

 .ضع ال  ر
اَلمُ - فَّي حَّديف صَّالَ الكسَّوف لمَّا اللَّت أسََّّماء والنَّاس  صَّلوص مَّع النبَّي َُ َوالسَََّّ اَل ّه الصََّ  -َعَليَّْ

أشََّّارس مََّّا الََّّذي حصََّّل، تقََّّول لعا  ََّّة، فأشََّّارس عا  ََّّة ،لََّّى السََّّماء، لمََّّا  هََّّاصََّّالَ الكسََّّوف كأن
 .ة، فأصابها الغ ي، هللا المسععاصآ  ،آ ة، فأشارس عا  ة برأسها أْص نعم  :لالت 

 دة م اضع.في صَلته ع -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -الطالب: وأهار النبي 
 ، معروف، وأشار برا السالم.نعمال يخ: 

 مكث ا في مكانمم.االطالب: برد السَلم، و 
 .نعمال يخ: 

 .َباب التقاضى :َقْ له"
ْن  :َأي َتَعَلَُّ ِباأْلَْمَرْينِ  ،والمَلزمة َأي ُمََلزَمة اْلَغِريم ،ُمَطالَبة اْلَغِريم ِبَقَ اء الد   ."َوِفي اْلَمْسِجِد َْ

 .في المس د، والمالزمة في المس د  قاضييععلق بالع
رين ،الَتَقاِضي َظاِهر  ِمْن َحِدِْب اْلَباِب ُدوَن اْلُمََلَزَمةِ   :َفِإْن ِقيلَ " َ خِ  الَ  ،َأَجاَب َبْعُض اْلُمتـَ ُه  :َفقـَ َكَ نـَ

ياَأخذص من َك ن   ِت الَتَقاضـِ ي َوقـْ ُمُه فـِ ا ،بن َأِبي َحْدَرد  َلِزَمُه َخصـْ َي  َوَكَ َنُبمـَ َراِن الَنبـِ ْنَتظـِ ا َْ -َكانـَ
اِل اْلُخصـُ َمةِ   :َقالَ   ،ِلَيْفِصَل َبْيَنُبَما  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ  ي حـَ ُة فـِ اَزِ  اْلُمََلَزمـَ ِإَكا جـَ ا  ،فـَ َفَجَ اُزهـَ

 ."اْنَتَبى ،َبْعَد ُثُب ِ  اْلَحَِّ  ِعْنَد اْلَحاِ ِم َأْوَلى
و دلل  ر مه وراءه ثم ُ َكبّ ر، ف ذا كبََّر  ر مَّه لَّر ،  كَّوص أوعَّى بعض الغرماء، يدلل المس د،  
 .، فما  ق ع الصالَ من أجلهاوأورع منه، وأحرص على اينه

 حـدْب صـحيح صـريح لـي  لـ  ه، فيـَفِإَكا َجاَزِ  اْلُمََلَزَمُة ِفي َحاِل اْلُخُص َمةِ   ،هيخيا  الطالب:  
 ؛ ألنه لم تثبت البيِ نة، ما قامت البيِ نة.كل لي  ل   :احبسه، قال ،يا رس ل هللا :كل ، قال

 ،ذا لر  ولم  عد.ه شك أص المالزمة من حق الغر م، ال يخ: على كل حال ما في
 ، ْلزمه الغريم.يا هيخ الطالب: ما ثبت الدْن
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 ي بت الدين.ال يخ: ا ا، 
اِل اْلخُ الطالب: ِ يا هـيخ يقـ ل:   ي حـَ ُة فـِ اَزِ  اْلُمََلَزمـَ ِإَكا جـَ َِّ   ،صـُ َمةِ فـَ َد ُثبـُ ِ  اْلحـَ ا َبعـْ َفَجَ اُزهـَ

 ، نح صريح، لي  ل  كل .ِعْنَد اْلَحاِ ِم َأْوَلى
ا  حعَّى يَّعم الحكَّم، ، عني في أثنا ها ،َفّ َذا َجاَزّس اْلُماَلَزَمُة ّفي َحاّل اْلُخُصوَمةّ لال:   ال يخ: َفَ َواُزهََّ

م َّكوك فيَّه،  عنَّي ي بَّت أو لبَّل و نه لَّه،  عني لالص تعَين أ  ،َبْعَد ُثُبوّس اْلَحقّ  ّعْنَد اْلَحاّ،ّم َأْوَلى
 .ا ي بت 

ِض   :ُقْلتُ " ي َبعـْ َت فـِ ا َثبـَ ى مـَ ِة ِإلـَ اَر ِباْلُمََلَزمـَ ُه َأهـَ اِريِ  َأنـَ ِف اْلُبخـَ رُّ اَدِة َتصـَ ْن عـَ َواَلِذي َيْظَبُر ِلي مـِ
ْلِح َوَغيْ   ،ُطُرِقهِ  ْن َوُهَ  َما َأْخَرَجُه ُهَ  ِفي َباِب الصُّ ب  عـَ ِن َكعـْ ِد ّللَاِ بـْ ْن َعبـْ َرِج عـَ رِِص ِمْن َطِريـَِّ اأْلَعـْ

 ."َأِبيِه َأَنُه َكاَن َلُه َعَلى َعْبِد ّللَاِ ْبِن َأِبي َحْدَرد  اأْلَْسَلِميِ  َمال  
 هذا اسمه.
 .مةعبد هللا بن سَل  الطالب:
 ؟ منال يخ: 

 مة.الطالب: عبد هللا بن سَل
 اسم أبوه؟ حدرا، يال يخ: عبد هللا بن أب

 مة.الطالب: سَل
 نعم.
ال  " َلِميِ  مــَ ْدَرد  اأْلَســْ ي حــَ ِن َأبــِ ِد ّللَاِ بــْ ى َعبــْ ُه َعلــَ اَن لــَ ُه كــَ هُ ، َأنــَ ُه َفَلِزمــَ ْت  ،َفَلِقيــَ ى اْرَتَفعــَ ا َحتــَ َفَتَمَلمــَ

َواَية َأْي ا َتْسِمَية  ،َأْصَ اُتُبَما  .َوِكْكُر ِنْسَبِتهِ  ،َرد  بن َأِبي َحدْ اَوُيْسَتَفاد من َهِذص الرِ 
 :َفاِئَدة  

ُرصُ  ْ َهِريُّ َوَغيــْ اَل اْلجــَ ْدَرد   :قــَ َر حــَ ْيِن َغيــْ ع  ِبَتْمِريــِر اْلعــَ ى َفْعلــَ َماِء َعلــَ َن اأْلَســْ ْ ِ  مــِ ْم يــَ ْتِح  ،لــَ َ  ِبفــَ َوهــُ
 .ل  ُمْبَمَلة  َأْيً ااْلُمْبَمَلِة َبْعَدَها َدال  ُمْبَمَلة  َساِ َنة  ُثَم َراء  َمْفُت َحة  ُثَم َدا

هُ  ،بن َماِل   َأُب صُ اُهَ     "َعْن َكْعب  "  :َقْ ُلهُ  ا" :َقْ لـُ نـً ِريِ   "َدْْ ِن الزُّهـْ اِلح  عـَ ِن صـَ َة بـْ ِة َزْمعـَ ي ِرَوايـَ َع فـِ َوقـْ
 .َأْخَرَجُه الَطَبَراِنيُّ  ،َأَنُه َكاَن ُأوِقَيَتْينِ 

  .اِضيِفي اْلَمْسِجِد ُمَتَعلِ َّ  ِبَتقَ  :َقْ ُلهُ 
َتْيِن  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -َفَخَرَج ِإَلْيِبَما ِفي ِرَواَيِة اأْلَْعَرِج َفَمَر ِبِبَما الَنِبيُّ    :َقْ ُلهُ  َواَْ َفَظاِهُر الرِ 

اِل َأن يكـ ن مـر ببمـا َأو َوَجَمَع َبْعُ ُبْم َبْيَنُبَما بِ   ،الَتَخاُلفُ  ،اْحِتمـَ َم ِإَن َكْ بًـ  ًِ َمُه ثـُ َخَح َخصـْ ا َأهـْ
 .َأْيً ا َوُهَ  ِفي َبْيِتهِ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -ِلْلُمَحاَ َمِة َفَسِمَعُبَما الَنِبيُّ 

َوَأَمَر  ،َأَهاَر ِإَلى َكْعب  ِباْلَ ِضيَعةِ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -أِلََن ِفي الَطِريَقْيِن َأَنُه   ؛َوِفيِه ُبْعد    :ُقْلتُ 
اءِ  ُه ِباْلَق ــَ ــَ ُرُص  ،َغِريم ــْ اَن َأم ــَ ْ  ك ــَ َلمَ -َفل ِه َوســَ ــْ َلى ّللَاُ َعَلي ى  -صــَ ــَ اَج ِإل ــَ ا اْحت ــَ ا َلم ــَ َدَم َلُبم ــَ َذِلَ  َتق ــِ ب

َعاَدةِ  ي     ،اإلِْ  ."َواأْلَْوَلى ِفيَما َيْظَبُر ِلي َأْن ُيْحَمَل اْلُمُروُر َعَلى َأْمر  َمْعَنِ ي   َِ ِحسِ 
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و ََّّأتوص   مََّّر بهمََّّا و ععََّّداهما  منََّّع أنََّّه  خََّّر  ،ليهمََّّا مََّّن ح رتََّّه، وهمََّّا فََّّي هََّّذا المكََّّاص مََّّ اًل  وا
 .وص يعقاض

 طالب: .....
 ؟ماذاال يخ: 

 طالب: مرور األول ككر أن ....
 الطالب: أجاب يا هيخ.

  بع، وأمر ابن أبي حدرا أص  قبي.أص ال يخ: أجاب، نعم، وأمر ك ًِا 
رِ   :َقْ ُلهُ " يِمِسْجف  ِبَكسـْ ُك ِن اْلجـِ ِة َوسـُ ْترُ   ، اْلُمْبِملـَ َ  السـِ  ِه َوهـُ ْتَح َأَولـِ ى فـَ ِي  :َوِقيـلَ  ،َوَحمـَ ُد َطَرفـَ َأحـَ

ْتِر اْلُمَفَرجِ   .السِ 
ْطرَ   :َقْ ُلهُ   َذا ؛َأِي الَشْطَر ِبالَنْصِب َأْي َضِع الشـَ ِه هـَ ير  ِلَقْ لـِ ُه َتْفسـِ ْطِر النِ صـْ  ،أِلَنـَ َراُد ِبالشـَ  ،فُ َواْلمـُ

  .َوَصَرَح ِبِه ِفي ِرَواَيِة اأْلَْعَرجِ 
 .َلَقْد َفَعْلُت ُمَباَلَغة  ِفي اْمِتَثاِل اأْلَْمرِ  :َقْ ُلهُ 
ْبِن َأِبي َحْدَرد   :َوَقْ ُلهُ    ."َوِفيِه ِإَهاَرة  ِإَلى َأَنُه َِ َيْجَتِمُع اْلَ ِضيَعُة َوالَتْ ِجيلُ  ،ُقْم ِخَطاب  ِِ
 مَّع لَّه بَّين تأجيَّل فَّال وضَّيعة، مَّا  ُ  هعلى الَّدا ن، ،ذا كَّاص فيَّ  الدا ن، ضررً على ا  ايكوص ضررً ف

 .مر يِقى على حاله مؤجاًل ِخي من حقه واألأص يُ 
 نعم.
َتَفاَحْش  ،َجَ اُز َرْفِع الَصْ ِ  ِفي اْلَمْسِجدِ   :َوِفي اْلَحِدْبِ " نِ ُف  ،َوُهَ  َكَذِلَ  َما َلْم َْ َوَقْد َأْفَرَد َلُه اْلُمصـَ
ا  ،ًبا َيْ ِتي َقِريًباَبا ِجِد ُمْطَلقـً هُ  ،َواْلَمْنُق ُل َعْن َماِل   َمْنُعُه ِفي اْلَمسـْ ْ ِ   :َوَعنـْ ِع الصـَ ْيَن َرفـْ ُة بـَ الَتْفِرقـَ

 .َفََل  ،َوَبْيَن َرْفِعِه ِبالَلَغِ  َوَنْحِ صِ  ،ِباْلِعْلِم َواْلَخْيِر َوَما َِ ُبَد ِمْنُه َفَيُج زُ 
اَل اْلُمَبلَـ   يُّ  :بُ قـَ ا الَنبــِ ا َتَرَ ُبمـَ ِجِد َِ َيجــُ ُز َلمـَ ي اْلَمسـْ ْ ِ  فـِ ُع الصــَ اَن َرفـْ ْ  كـَ ِه -لــَ َلى ّللَاُ َعَليــْ صـَ

 .َوَلَبَيَن َلُبَما َكِل َ  ،-َوَسَلمَ 
ِل ِبالَطِريَِّ َوا ،َفاْ َتَفى ِبهِ  ،َلَعَلُه َتَقَدَم َنْبُيُه َعْن َكِل َ   :َوِلَمْن َمَنَع َأْن َيُق لَ   :ُقْلتُ  ْقَتَصَر َعَلى الَتَ صُّ

َيِة ِإَلى َتْرِص َكِل َ  ْلِح اْلُمْقَتِ ي ِلَتْرِص اْلُمَخاَصَمِة اْلُم ِجَبِة ِلَرْفِع الَصْ  ِ  ،اْلُمَؤدِ   .ِبالصُّ
َهاَرِة ِإَكا ُفِبَمْت   ْعِتَماُد َعَلى اإلِْ َّ ِ   ،َوِفيِه اِِ اِحِب اْلحـَ ى صـَ َفاَعُة ِإلـَ ْلحِ   ،َوالشـَ اِ ِم ِبالصـُّ اَرُة اْلحـَ  ،َوِةهـَ

 .َوَقُب ُل الَشَفاَعةِ 
ْتِر على اْلَباب   .َوَجَ اُز ِإْرَخاِء السِ 

 وهللا المسععاص.
 على نبينا محمد. صلّ  وسلماللهم 
 
 


