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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
لمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العا
 أجمعین، أما �عد:

الذي هو  -صلى هللا علیه وسلم-فال �خفى على أحد ممن یتدین بهذا الدین أهمیة سنة نبي هللا 
علیه -وقال  »صلوا �ما رأیتموني أصلي« -علیه الصالة والسالم-األسوة والقدوة والذي قال 

ِ {وقبل قال هللا جل وعال  »خذوا عني مناسككم« -صالة والسالمال َلَقْد َ�اَن َلُكْم ِفي َرُسوِل للااَّ
فال سبیل للمسلم وال طر�ق إلى معرفة هللا جل وعال ومعرفة ما  ]٢١[سورة األحزاب: }ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

ا للتلقي غیر ما جاء فمن زعم أن له مصدرً  -علیه الصالة والسالم-جاء عنه إال من طر�ق نبیه 
علیه الصالة -عن هللا وعن رسوله فهذا مبتدع زندیق ومن زعم أنه �سعه الخروج عن سنة النبي 

�ما وسع الخضر الخروج عن شر�عة موسى فهذا لیس  -علیه الصالة والسالم-وهد�ه  -والسالم
�عد العنا�ة �كتاب هللا  -علیه الصالة والسالم-�مسلم إذا عرفنا هذا ال بد من العنا�ة �سنة النبي 

عز وجل الذي هو أصل �ل علم ومنبع �ل خیر والعصمة من �ل فتنة والمخرج من �ل بالء 
ومحنة ال بد من اعتماد طالب العلم على الوحیین وال بد من فهم الكتاب والسنة على طر�قة سلف 

من فهم الكتاب والسنة  األمة وأئمتها ال �جتهد طالب العلم اجتهادا �خرج �ه عن الجادة بل ال بد
على هدي السلف وسننهم وعلى هذا ال بد من العنا�ة �الكتاب والسنة ال بد من قراءة القرآن 

علیه الصالة -وحفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن وال بد أ�ضا من العنا�ة �سنة النبي 
تب أئمة اإلسالم وأهل والطر�قة لفهم الكتاب والسنة اإلفادة مما �عین على ذلك من � -والسالم

العلم الموثوق بهم الذین نذروا أنفسهم خدمة لهذا الدین وهذا العلم من أهل التحقیق المعروفین 
والذین هم �حق ورثة النبي  -علیه الصالة والسالم-�العلم والعمل على البیضاء �ما تر�هم النبي 

دیث أبي سعید عند مسلم وغیره السنة جاء النهي عن �تابتها �ما في ح -علیه الصالة والسالم-
كان هذا في أول األمر  »ال تكتبوا عني شیئا غیر القرآن ومن �تب شیئا غیر القرآن فلیمحه«

خشیة أن �ختلط غیر القرآن �القرآن ولذا حمل �عضهم هذا النهي عن �تا�ة السنة وما �سمعونه 
یة اللبس جاء النهي عن مع القرآن في صحیفة واحدة فخش -علیه الصالة والسالم-من النبي 

ذلك ومنهم من حمله على حال من �عتمد على الكتا�ة فُیهِمل الحفظ و�ترك الحفظ ألن األصل 
في العلم الشرعي الحفظ مع الفهم و�غالط نفسه من یرى أنه یدرك العلم الشرعي دون حفظ العلم 

�كون �حروفه ال  الشرعي معتمد على نصوص ال بد من حفظها أما �النسبة للقرآن فال بد أن
�جوز فیه الز�ادة وال النقصان وال حرف واحد وال �جوز إبدال حرف �حرف وال �لمة �كلمة ألنه 
متعبد بلفظه أما السنة فالمقرر عند جمهور أهل العلم جواز روایتها �المعنى لمن تأهل لذلك �أن 

من لم �حفظ األصل ال كان عالما �مدلوالت األلفاظ وما �حیل المعاني لكن �یف یروي �المعنى 
یتسنى له ذلك ال �مكن أن یؤدي المعنى المطلوب ولیس له ولیست عنده خبرة وال درا�ة �األصل 
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الذي هو الحرف إًذا ال بد من الحفظ فأوصي اإلخوان من طالب العلم أن �عنوا �الحفظ یولوه 
یدور على ألسنة  عنا�ة فائقة ألن العلم الشرعي المعتمد على النصوص ال بد له من حفظ وما

�عض من یزعمون أنهم تر�و�ون من قولهم أن الحفظ یبلد الذهن وأنه یوِجد نسخة زائدة في البلد 
�غني عنها أي نسخة هذا الكالم لیس �صحیح هذا متلقف من نظر�ات وافدة تفید من قالها ألن 

وعلمنا �ختلف  علومهم تجر�بیة ما تحتاج إلى حفظ هي أمور عملیة تجر�بیة ال تحتاج إلى حفظ
عن علمهم فال بد حینئذ من حفظ والعلماء لهم موقف من هذا الحدیث حدیث أبي سعید وهو 

في  -علیه الصالة والسالم-مخرج في صحیح مسلم حملوه على ما تقدم منا لمسالك وجاء عنه 
حد من وقال أبو هر�رة رضي هللا عنه ما �ان أ »اكتبوا ألبي شاه«الصحیح وغیره األمر �الكتا�ة 

أكثر مني حدیثا إال ما �ان من عبد هللا بن عمرو فإنه  -علیه الصالة والسالم-أصحاب النبي 
�كتب وال أكتب عبد هللا بن عمرو �كتب إًذا الكتا�ة مقررة عند الصحا�ة وحدیث أبي سعید منسوخ 

فظ فیبقى عند عامة أهل العلم إال من رأى أنه �عتمد على الكتا�ة و�همل الحفظ ألن األصل الح
یتناول �عض الصور و�ن شئت فقل مخصوص فیكون نسخه جزئیا ال �لیا الصحا�ة �تبوا 
أحادیث متفرقة حفظوا بها السنة والغالب أنه محفوظ في الصدور إلى رأس المائة األولى حیث 
أمر عمر بن عبد العز�ز ابن شهاب أن �كتب السنة لئال تضیع �انت مكتو�ة عند الصحا�ة 

منها مكتوب وغالبها محفوظ فلما خشي من اندراس هذا المصدر خشي عمر بن عبد �عني شیئا 
العز�ز وهو الخلیفة الراشد في عهد سلف هذه األمة و�ن �ان الصحا�ة جلهم بل غالبهم إن لم 
نقل �لهم قد انتهوا یبقى أبو واثلة الذي هو آخر الصحا�ة موتا على القول بوفاته أنه مات سنة 

بق غیره حینئذ فلما انقضى جیل الصحا�ة خشي عمر بن عبد العز�ز على السنة عشر ومائة لم ی
فأمر �كتابتها وتدو�نها محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فتصدى لذلك ثم �تب أهل العلم 
المصنفات في القرن الثاني �عد هذا األمر تتا�عوا على الكتا�ة والتألیف والتصنیف و�ان همهم 

لجمع للسنة خشیة أن تضیع ثم تفننوا ونوعوا المصنفات فما من عاِلم إال في بدا�ة األمر مجرد ا
وله مصنَّف إما �اسم مصنَّف أو موطأ أو مسند أو جامع أو سنن إلى غیر ذلك من أنواع 
المصنفات في هذا العلم الشر�ف �تبت األحادیث وُصنِّفت المصنفات في أول األمر �األسانید 

علیه الصالة -النقل وهي خصیصة هذه األمة التي تر�طها بنبیها ألن األسانید هي العمدة في 
�األسانید و�انوا �كتفون بذ�ر إسناد الخبر عن الحكم علیه ألن من أسند فقد أحال  -والسالم

والعصر عصر إسناد �عرفون الصحیح من الضعیف �مجرد ذ�ر الرواة هذه الكتب التي هي 
التي تجمع جمیع أبواب الدین والسنن التي تختص في  الكتب األصلیة في هذا الباب من الجوامع

أحادیث األحكام غالبا و�ضاف إلیها �عض األبواب المحتاج إلیها وهي قلیلة �شبهها المصنفات 
التي هي في أحادیث األحكام إال أنها تجمع بین المرفوعات والموقوفات األحادیث واآلثار والسنن 

ألحادیث المرفوعة فالفرق بین السنن والمصنفات �لها في یندر أن یوجد فیها آثار بل عمدتها ا
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 -علیه الصالة والسالم-أحادیث األحكام إال أن السنن عمدتها األحادیث المرفوعة إلى النبي 
والمصنفات تجمع بین المرفوعات والموقوفات والمقطوعات أ�ضا �عني ما یؤثر عن التا�عین 

ا شبیهة �السنن والمصنفات إال أن اآلثار فیها عندنا سنن ومصنفات وموطئات الموطئات أ�ض
أغلب وأقوال مؤلفیها فیها أظهر �موطأ اإلمام مالك مملوء �أقوال اإلمام مالك واختیارات اإلمام 

�جمعها أنها أحادیث أحكام الجوامع في الجملة  لألحادیث و�ن �انمالك وتوجیهات اإلمام مالك 
أبواب الدین �لها والعنا�ة بها أهم ألن المسلم �ما هو مثل البخاري ومسلم والترمذي هذه تجمع 

مطالب �معرفة األحكام والعمل �األحكام هو مطالب أ�ضا �األبواب األخرى من أبواب الدین ولذا 
�عني في جمیع أبوا�ه والمالحظ  »من یرد هللا �ه خیرا �فقهه في الدین«جاء في الحدیث الصحیح 

والمعامالت وما ور المتأخرة اهتمامهم �األحكام من العبادات عند �ثیر من طالب العلم في العص
یلحق بها أو بهما و�همالهم لكثیر من أبواب الدین �الرقائق والفتن والدعوات وغیرها من األبواب 
التي ُهِجرت مع األسف الشدید رغم أهمیتها لطالب العلم هناك المسانید �مسند اإلمام أحمد مسند 

على وغیرها هذه الكتب تصنَّف فیها األحادیث على ترتیب رواتها من الطیالسي ومسند أبي �
الصحا�ة ترتیب األول ترتیب موضوعي على الموضوعات على الكتب على األبواب وهذه على 
الرواة على الصحا�ة �شار�ها في ذلك المعاجم هذه الكتب التي هي المسانید ألئمة أجالء �اإلمام 

أ�ضا الكتب �ثیرة جدا ال �مكن اإلحاطة بها هذه الكتب �قرر  أحمد ومن ذ�رنا وممن لم یذ�ر
أهل العلم أنها في المرتبة دون السنن یتصدر القائمة الصحاح ثم السنن ثم المسانید الصحاح ألن 

علیه الصالة -مؤلفیها التزموا الصحة والصحة مطلب ألن العمل ال �مكن إال �ما ثبت عن النبي 
یح والحسن والضعیف فهي دون الصحاح المسانید دونها في الرتبة السنن تجمع الصح -والسالم

 ودونها في رتبة لما تكلم على السنن.
ــــــــــــال ــــــــــــا جع ــــــــــــي رتبــــــــــــة م  ودونهــــــــــــا ف

 
ــــــــــــال  ــــــــــــى المســــــــــــانید فیــــــــــــدعى الجف  عل

شرعي یترجم �حكم شرعي فال یوِرد تحت هذه الترجمة التي هي  ألن مؤلف السنن یترجم �حكم 
حكم شرعي إال أقوى ما �جد في الباب وأما من �صنف المسانید فإنه یترجم �اسم راو من الرواة 
من الصحا�ة فیجمع تحت هذه الترجمة ما وصل إلیه من مرو�ات هذا الصحابي ألنه لما یترجم 

عي ال شك أنه سوف ینتقي لالستدالل على هذا الحكم أقوى �حكم شرعي و�ستدل لهذا الحكم الشر 
ما �جد �خالف من یترجم �اسم راوي من الصحا�ة فإنه �جمع تحت هذه الترجمة ما وصل إلیه 
من أحادیثه هذا من حیث اإلجمال و�ن قرر شیخ اإلسالم وجمع من أهل العلم أن مسند اإلمام 

�كن فوقه في المنزلة لكن هذا من حیث اإلجمال أحمد ال ینزل �حال عن سنن أبي داود إن لم 
كالم إجمالي على الكتب استمر التصنیف في السنة في القرن الثاني والثالث والرا�ع والخامس 
كتب أصلیة تروى �األسانید ثم لما طال العهد ولحظ أهل العلم ضعف الهمم طالت األسانید 
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طو�لة والعصر عصر إسناد لما طالت هذه أسانید الحاكم والبیهقي وغیرهما ممن تأخر أسانید 
األسانید صعب على الطالب استیعابها و�دراكها اختصر أهل العلم الكتب �حذف هذه األسانید 
واالكتفاء ببیان حكم الحدیث من حیث الصحة والضعف اختصروها تیسیرا وتقر�با للطالب أُلِّفت 

منها المؤلَّفات مثال في فضائل القرآن هذه المختصرات محذوفة األسانید في جمیع أبواب الدین ف
ومنها في تفسیر القرآن من األحادیث واآلثار ومنها في األحكام ومنها في الفتن ومنها في الرقائق 
وغیرها ألفوا هذه المؤلفات محذوفة األسانید التي �مكن أن تسمى �تب فرعیة ولیست أصلیة ألنها 

یة فرع مأخوذة من الكتب األصلیة تیسیرا على طالب ال تروي األحادیث �أسانید مؤلفیها فهي فرع
العلم من أجل الحفظ وقد �قول قائل أال نكتفي بهذه الكتب المیسرة المختصرة نقول في بدا�ة 
الطلب �قتصر علیها فُیحفظ منها ما �مكن حفظه وأما إذا تأهل اإلنسان وأدرك من العلم الشرعي 

كتب األصلیة ودراسة هذه الكتب األصلیة والعنا�ة بها ال ما یؤهله لقراءة الكتب األصلیة وفهم ال
شك أن هذه الكتب هي األصل لكن طالب العلم یبدأ على سبیل الترقي �الطر�قة المعروفة عند 
أهل العلم یبدأ �المتون المختصرة جدا �األر�عین مثال ثم العمدة ثم �طلع إلى مثل هذا الكتاب 

لكتاب الذي هو المحرر البن عبد الهادي و�لوغ المرام وال وهناك تردد في المفاضلة بین هذا ا
شك أن هذا الكتاب أمتن من البلوغ لو ُعِني �ه أهل العلم لكان أولى وأجدر �العنا�ة والدراسة 
وواقعه �شهد بذلك والمقارنة في الباب األول من الكتاب تعطینا نتیجة ترجح هذا الكتاب على 

ا ة من أهل العلم شرحه أهل العلم و�ینوا جمیع ما ُ�حتاج إلیه من هذالبلوغ إال أن البلوغ محل عنا�
رجح من جهة أن الطالب الذي �عاني الكتاب المختصر سواء مالكتاب وال شك أن خدمة الكتاب 

هذا أو ذاك �حاجة إلى أن �قرأ ما ُ�تب علیه من شروح إضافة إلى حضوره الدروس التي هي 
شيء على طالب العلم في هذا الكتاب قد ال �جد من �حله له  األصل في تلقي العلم فإذا أشكل

والكتب المخدومة ینبغي لطالب العلم أن �عنوا بها ألن هذه الخدمة ما جاءت من فراغ بل 
ح لهذا الكتاب و�رى أن الحاجة  الشخص أو العالم الذي شرح هذا الكتاب هو في الجملة مرجِّ

والكتب لها حظوظ �غیرها فتجد �تا�ا تسیر �ه ه داعیة إلى شرحه أكثر من حاجتها إلى غیر 
الر�بان ومستواه لو فحصته وجدته أقل ولعل هذا یرجع إلى سر بین المؤلف و�ین ر�ه جل وعال 
من إخالص ونحوه لیستمر أجره على �ل حال المفاضلة بین الكتابین تحتاج إلى شيء من 

ة بین الكتابین لكن أنا أقول هذا الكتاب البسط ولعله یتیسر الحقا أن ُ�كتب شيء في الباب موازن
أمتن و�تاب الحافظ بلوغ المرام �اعتباره مخدوم �حیث ال �شكل على طالب العلم فیه شيء 
مخدوم من �ل وجه ُخرِّجت أحادیث العبادات منه في ثمانیة مجلدات شرح شروح �ثیرة جدا 

كتاب تعین طالب العلم هذا مطبوعة ومخطوطة ومسموعة شروحه ال �كاد �حاط بها فالخدمة لل
الكتاب اتجه الناس له أخیرا و�دؤوا �قرؤونه في الدروس وتسجل علیه �عض األشرطة فإذا تمت 
خدمته یلتفت إلیه إن شاء هللا تعالى فجدیر �طالب العلم أن ُ�عنى �مثل هذا الكتاب و�هتم �ه 
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لحافظ ابن حجر في البلوغ و�قرؤه وأحكام المؤلف هنا أعني ابن عبد الهادي أ�سط من أحكام ا
وأوضح وأشمل أحكامه على األحادیث وتعلیله لألحادیث �ثیر منها ال یذ�ره الحافظ ابن حجر 

ح ولذا قال ابن مالك في ألفیته لما ذ�ر ألفیة ابن معطي قال:  وهو أ�ضا أقدم والسبق مرجِّ
 وهـــــــــــــــو �ســـــــــــــــبق حـــــــــــــــائز تفضـــــــــــــــیال

 
 مســــــــــــــــــــتوجب ثنـــــــــــــــــــــائي الجمـــــــــــــــــــــیال 

ألن المتأخر ال بد أن �ستفید من المتقدم فإذا قلنا أن مثل هذا الكتاب وهو عمدة للحافظ ابن  
حجر في �تا�ه ما �عد على �ل حال الكتب في أحادیث األحكام �ثیرة منها األحكام الكبرى 

شبیلي الكتب في هذا الباب نافعة ماتعة و�ن �انت الكبرى فیها والوسطى والصغرى لعبد الحق اإل
�عض األوهام التي بینها ابن القطان الفاسي في بیان الوهم واإلیهام وُأجیب عن �عضها أجاب 
عن �عضها ابن المواق وغیره عن �عض هذه األوهام وهناك أ�ضا العمدة وهي عمدة في هذا 

قاة من الصحیحین هذا شرطه في �تا�ه وله أ�ضا العمدة الباب للحافظ عبد الغني المقدسي منت
الكبرى قر�بة من هذا الكتاب ومنها البلوغ فیها الصحیح والحسن والضعیف وهناك المنتقى للمجد 
ابن تیمیة وهو أوسع هذه الكتب وفیه ما یز�د على أر�عة آالف حدیث من أحادیث األحكام وهو 

أ�ضا اإللمام البن دقیق العید الذي هو أصل هذا  كتاب ال �ستغني عنه طالب العلم وهناك
الكتاب ألن أهل العلم ینصون أن المحرر مختصر من اإللمام البن دقیق العید هناك �تب �ثیرة 
في الباب معروفة �تب أحادیث األحكام معروفة مشهورة ال نطیل بذ�رها مؤلِّف هذا الكتاب أبو 

�عرف �ابن قدامة المقدسي مولود سنة خمس عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي قد 
وسبعمائة توفي سنة أر�ع وأر�عین وسبعمائة عن أقل من أر�عین سنة وهو إمام من أئمة الحدیث 
له �تب في هذا الباب منها تنقیح التحقیق مطبوع في مجلدات تبلغ العشرة وله إضافة إلى هذا 

�عض النسخ في الرد على السبكي وله الكتاب الصارم المنكي و�عضهم ینطقه المبكي �ما في 
مصنف في العلل �قول ابن حجر أنه اطلع على الجزء األول منه وله ترجمة لشیخ اإلسالم ابن 
تیمیة اسمها العقود الدر�ة وغیر ذلك من الكتب هو مكثر رغم صغر سنه مكثر من التصنیف 

و�ین یوسف المتأخر هذا تز�د مؤلفاته على السبعین و�ن حصل خلط عند �عض المترجمین بینه 
إمام محقق وذاك عنده شيء من التخلیط عنده شيء من التخلیط وذاك مكثر له أكثر من مائتي 
مصنف لكنه حاطب لیل ما هو مثل هذا هذا محقق ومن اآلخذین عن شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

یوخه واستفاد و�قول المزي أنه استفاد منه �ثیرا مع أنه من شیوخه و�ذلك الحافظ الذهبي من ش
عن أقل من أر�عین سنة ولذا األعمال ال تقدر �السنین األعمار منه على �ل حال اخترمته المنیة 

ال تقدر �السنین المقصود بر�ة هذا العمر واستغالل هذا العمر فیما یرضي هللا جل وعال مثل 
ترجمته اإلمام  هذا الفحل ما عاش وال أر�عین سنة ترك هذه التر�ة وترك الذ�ر الطیب قیل في

المحقق العالمة البارع شيء و�عیش من �عیش مائة سنة وال یذ�ر �شيء النووي أ�ضا مات عن 
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خمس وأر�عین سنة ومع ذلك خلد اإلخالُص ذ�ره على ما عنده من مخالفات عقد�ة لكن من 
�ستطیع أن �صنف مثل المجموع لو اجتمعت جامعات الدنیا ما صنفت مثله أو مثل ر�اض 

حین رغم سهولته أو األذ�ار أو غیرها من مؤلفاته أو شرح مسلم على اختصاره وما فیه من الصال
قواعد وضوا�ط ینبئ عن نیة صالحة نحسبه �ذلك �هللا حسبنا و��اه وال ننسى ما عنده من خلل 

 في االعتقاد لكنه لیس من المنظر�ن لهذا الباب إنما هو معدود في المقلدین ونبدأ �الكتاب.
 قدمة نعم.سم الم

�سم هللا الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعین، اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن والمستمعین قال الشیخ اإلمام أبو عبد 
هللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحمید بن عبد الهادي بن یوسف بن قدامة 

 لمقدسي رحمه هللا تعالى:ا
"الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على محمد خاتم النبیین وعلى آله وصحبه أجمعین، 

 أما �عد: فهذا.."
لحظة �قول قال الشیخ اإلمام أبو عبد هللا معروف أن مثل هذا ال �مكن أن �قوله المؤلف �حال 

ب �قولون مثل هذا وهذا �ثیر مطرد في و�نما قاله �عض من نسخ الكتاب �عض من نسخ الكتا
الكتب ابتدأ افتتح المؤلف رحمه هللا تعالى �تا�ه �الحمدلة اقتداء �القرآن الكر�م الحمد هلل رب 

والحدیث  »كل عمل ذي �ال ال یبدأ فیه �حمد هللا فهو أبتر«العالمین وعمال �الحدیث المشهور 
كل أمر ذي �ال ال یبدأ «�ضعف ما سواه مختلف في صحته �حسن �عض أهل العلم هذا اللفظ و 

هذا اللفظ محسن عند جمع من أهل العلم �النووي وغیره وما عداه من  »فیه �حمد هللا فهو أبتر
إلى غیر ذلك من األلفاظ �لها محكوم علیها  »�الحمد هللا والصالة علي« »ببسم هللا«األلفاظ 

فاظه وطرقه �الضعف وله سلف ثم ثنى �الضعف واأللباني رحمه هللا تعالى حكم على جمیع أل
َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا {امتثاال لقوله جل وعال  -علیه الصالة والسالم-�الصالة والسالم على النبي 
وال یتم االمتثال إال �الجمع بینهما الجمع بین  ]٥٦[سورة األحزاب: }َصلُّوا َعَلْیِه َوَسلُِّموا َتْسِلیماً 

علیه الصالة -فمن صلى على النبي  -علیه الصالة والسالم-ى النبي الصالة والسالم عل
ال یتم امتثاله لألمر فقط دون السالم أو العكس ولذا �قرر جمع من أهل العلم �راهیة  -والسالم

إفراد الصالة عن السالم والعكس ونص النووي على �راهیة ذلك في مقدمة شرحه لصحیح مسلم 
انتقده النووي  -علیه الصالة والسالم-ولم �سلم على النبي  ألن مسلما اقتصر على الصالة

ونص على الكراهة والحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى خص الكراهة �من �ان دیدنه ذلك �عني 
أو �سلم وال �صلي من �ان دیدنه ذلك ال  -علیه الصالة والسالم-عمره �له �صلي على النبي 

بینهما أحیانا و�فرد الصالة أحیانا أو �فرد السالم  شك أن الكراهة متجهة لكن من �ان �جمع
"والصالة والسالم على أحیانا هذا ال شك أنه خالف األولى لكن الكراهة ال تتجه �النسبة له 
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وهذا محل إجماع جاءت �ه النصوص  -علیه الصالة والسالم-ال نبي �عده  محمد خاتم النبیین"
تلف في تفسیر اآلل وفي اشتقاقه هل هو من مادة آله اخ "وعلى آله وصحبه أجمعین"القطعیة 

أو في في نسبه  -علیه الصالة والسالم-أول �معنى رجع فیكون معنى اآلل من یرجع إلیه 
اتباعه أو أصله أهل ألف هاء الم ولذا �صغر اآلل على أهیل و�قولون أن التصغیر یرد الحروف 

ه وذر�ته �ما جاء بذلك �عض الروا�ات إلى یرد الكلمة إلى حروفها األصلیة فأهله هم أزواج
وعلى �ل حال المسألة تفصیلها �طول وهي مبحوثة �استیعاب في جالء األفهام لإلمام المحقق 

الصحب جمع صاحب �ر�ب جمع راكب  "وعلى آله وصحبه"ابن القیم رحمه هللا تعالى 
على ذلك وجمع مؤمنا �ه ومات  -علیه الصالة والسالم-والصحابي والصاحب من رأى النبي 

بین اآلل والصحب جمع بینهما والجمع بینهما أكمل ألن إفراد اآلل دون الصحب شعار لبعض 
الطوائف و�فراد الصحب دون اآلل �ذلك شعار لطائفة آخر�ن والجمع بینهما شعار ألهل السنة 

صلى - الذین یتولون اآلل والصحب معا یتولون اآلل والصحب معا فإذا أراد امتثال اآل�ة �قول
�جمع بین الصالة والسالم إذا أراد أن یز�د على ذلك ممن له حق على األمة من  -هللا علیه وسلم

آله وصحبه فلیجمع بینهما وال �قتصر على اآلل دون الصحب أو العكس ألن لآلل ال شك أن 
والصحب أ�ضا لهم حق بل لهم  -علیه الصالة والسالم-لهم حق على األمة وهم وصیة النبي 

وق ألنهم هم الذین بلغوا بواسطتهم بلغنا هذا الدین وهم الذین نشروا الدین فلكل من الطائفتین حق
حق یتم أداء هذا الحق �الدعاء لهما والترضي علیهما أعني اآلل والصحب والصالة علیهما تبعا 

یاء وعلى غیر األنب -علیه الصالة والسالم-أما الصالة على غیره  -علیه الصالة والسالم-له 
على سبیل االستقالل �عني تقول صلى هللا على اآلل أو صلى هللا على الصحب من غیر إتباع 

هذا لیس من عمل أهل العلم وال من  -علیه الصالة والسالم-صالة علیهم �الصالة على النبي 
جادتهم وال من طر�قتهم وال دیدنهم و�ن �انت المسألة خالفیة لكن الذي علیه عامة أهل العلم 

والترضي على الصحا�ة والترحم على من  -علیه الصالة والسالم-خصیص الصالة �النبي ت
دونهم فعلى سبیل المثال هل �جوز أو �سوغ أن تقول محمد عز وجل؟ العرف العلمي خص �اهلل 
جل وعال تقول هللا عز وجل من حیث المعنى �مكن أن �قال محمد عز وجل أما من حیث 

عز�زا جلیال المسألة مسألة  -علیه الصالة والسالم-�قال و�ن �ان  العرف عند أهل العلم فال
اقتداء فأهل العلم من سلف هذه األمة ومن جاء �عدهم تعارفوا على هذا فال �قال عز وجل إال هلل 

والصالة خاصة في األنبیاء  -علیه الصالة والسالم-جل وعال مهما عز الشخص وجل �النبي 
-لى من دونهم قد �قول قائل لماذا ال نفرد اآلل وقد أفردهم النبي والترضي للصحا�ة والترحم ع

اللهم صل على محمد وعلى آل «�ما في الحدیث في الصالة اإلبراهیمیة  -علیه الصالة والسالم
نقول هذا فرد من أفراد العام فرد من أفراد العام هذه الصیغة وهذه الصورة في هذا  »محمد

 �قصر العام على فرد من أفراده ففي التشهد ال �جوز أن نضیف الموضع فرد من أفراد العام ال
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الصحب �حال ألن هذا اللفظ متعبد �ه وال �جوز أن نز�د منه أو ننقص إال ما جاء في الصیغ 
األخرى أما ما لم یرد �ه سنة فهذه عبادة توقیفیة ال �جوز أن نز�د منها وال ننقص وما عدا ذلك 

 العكس أما �عد.. سم.فحق الصحب علینا �حق اآلل و 
"فهذا مختصر �شتمل على جملة من األحادیث النبو�ة في األحكام الشرعیة انتخبته من �تب 
األئمة المشهور�ن والحفاظ المعتمدین �مسند اإلمام أحمد وصحیحي البخاري ومسلم وسنن 

 أبي داود وابن ماجه والنسائي.."
 وابن وابن.

 وابن ماجه.
 وابن.
 وابن؟

 وابن ماجه.
 "وابن ماجه والنسائي وجامع أبي عیسى الترمذي وصحیح أبي �كر بن خز�مة."

 كلها مجرورة ألنها دخلت علیها الكاف �لها مجرورات �لها وجامع وصحیح.
"وجامع أبي عیسى الترمذي وصحیح أبي �كر بن خز�مة و�تاب األنواع والتقاسیم و�تاب 

ستدرك للحاكم أبي عبد هللا النیسابوري والسنن األنواع والتقاسیم ألبي حاتم بن حبان و�تاب الم
 الكبیر للبیهقي وذ�رت �عض من صحح الحدیث أو ضعفه."

 وغیرهم ما عندك وغیرهم؟
 ال �ا شیخ.

 وغیرهم من �تب المشهور�ن ما فیه؟
 طالب: ........

أو من الكتب المشهورة ألن �عض النسخ من �تب المشهور�ن �عني من �تب األئمة المشهور�ن 
 و من الكتب المشهورة المعروفة بین أهل العلم.أ

"وذ�رت �عض من صحح الحدیث أو ضعفه والكالم على �عض رواته من جرح أو تعدیل 
واجتهدت في اختصاره وتحر�ر ألفاظه ورتبته على ترتیب �عض فقهاء زماننا لیسهل الكشف 

ه ور�ما أذ�ر فیه شیئا عنه وما �ان فیه متفق علیه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روایت
من آثار الصحا�ة رضي هللا عنهم �هللا المسؤول أن ینفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر 
فیه وأن �جعله خالصا لوجهه الكر�م موجبا لرضاه إنه على �ل شيء قدیر وحسبنا هللا ونعم 

 الو�یل."
ها في مثل هذا الموضع سنة وجاء واإلتیان ب "أما �عد أما �عد"نعم �قول المؤلف رحمه هللا تعالى 

فیها أحادیث �ثیرة تز�د على الثالثین حدیثا أما �عد بهذا اللفظ ولیست �حاجة إلى ذ�ر ثم قبلها 
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نعم إن احتیج إلیها مرة ثانیة لالنتقال من أسلوب إلى آخر إذا ذ�ر الثانیة تقول ثم أما �عد أما 
و�ثیر من الناس یبدل أما  "أما �عد"نص في الموضع األول فلست �حاجة إلى ثم ولم ترد في 

�الواو و�عد وال یتم امتثال السنة إال بهذا اللفظ أما �عد و�بدال أما �الواو هذا إخراج لها عن اللفظ 
النبوي و�ن اعتمد عند �ثیر من المتأخر�ن ممن جاء �عد القرن الثامن �عني انتشرت في التاسع 

أما �عد بدون ثم  -علیه الصالة والسالم-لكن المأثور عنه الواو هذه وقالوا إنها تقوم مقام أما 
و�دون واو بهذا اللفظ أما �عد وأما حرف تفصیل وشرط و�عد قائم مقام الشرط مبني على الضم 

ِ اَألْمُر ِمن قَْبُل {ألنه مقطوع عن اإلضافة مع نیة المضاف إلیه مع نیة المضاف إلیه مثل قبل  هللَِّ
وأ�ضا الجهات الست إذا قطعت عن اإلضافة مع نیة المضاف إلیه  ]٤لروم:[سورة ا }َوِمن َ�ْعدُ 

بنیت على الضم و�ذا قطعت عن اإلضافة مع عدم نیة المضاف إلیه تعرب منّونة فساغ لي 
فهذا الفاء  ]١٣٧[سورة آل عمران: }َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكمْ {الشراب و�نت قبًال أما إذا أضیفت أعر�ت 

إشارة واألصل في اإلشارة أن  "هذا مختصر"هذا إشارة  "هذا مختصر"اب الشرط هذه واقعة في جو 
لمحسوس موجود �عني لو تشیر إلى شيء ما هو أمامك لو تقول هذه السیارة و�ن ما فیه تكون 

 سیارات.
 طالب: ........

 �مكن أن تقول هذه السیارة؟ ما �مكن.
 ف اآلن؟ الكتاب المشار إلیه.طیب الكتاب أُلِّف واال ما �عد أُلِّ  "هذا مختصر"

 طالب: ........
�حتمل إن �انت المقدمة هذه ُ�ِتَبت �عد نها�ة التصنیف �مكن أن �شیر إلى هذا الكتاب و�ذا 
كانت المقدمة ُ�ِتَبت قبل ذلك فهي إشارة إلى ما هو موجود في األذهان ال في األعیان و�ذا 

ر �امل في الذهن ُتُص  ر األمر َتَصوُّ را �امال في الذهن اختمر في ُتُصوِّ ر على وجهه َتَصوُّ وِّ
الذهن عند أهل العلم �قوى هذا التصور و�ن �ان ذهنیا إلى ما �مكن أن �شار إلیه �اإلشارة 

المختصر والملخص  "فهذا مختصر"لألعیان �عني ینزل منزلة الموجود فیمكن أن �شار إلیه 
معناه �أن �ان �أن �انت المعاني أكثر من والموجز معانیها متقار�ة وهو ما قل لفظه و�ثر 

األلفاظ أما إذا �انت المعاني مساو�ة لأللفاظ فهي عند أهل العلم تسمى المساواة ألن عندنا ثالثة 
أسالیب اإل�جاز والمساواة واإلطناب اإل�جاز الذي هو االختصار المعاني أكثر من األلفاظ 

فاظ أكثر من المعاني والغالب في علم المتقدمین المساواة المعاني �قدر األلفاظ اإلطناب األل
أوتیت جوامع الكلم واختصر لي الكالم « -علیه الصالة والسالم-اإل�جاز اقتداء بنبیهم 

أوتي جوامع الكلم ثم مازال الناس یز�دون و�تز�دون  -علیه الصالة والسالم-فالنبي  »اختصارا
تب في المسألة الواضحة البیِّنة الكتب بینما من الكالم حتى وصل األمر إلى عصرنا هذا الذي �ك

علم السلف على خالف هذا علم السلف یتَِّسم �الوضوح واالختصار وقلة الكالم �قدر الحاجة 



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=١١ 

وهذا ما یتمیز �ه علم السلف وعلم الخلف على الضد من ذلك �الم �ثیر والفائدة منه أقل ثم 
مه هللا تعالى في فضل علم السلف على تجدون مصنفات في مسألة ونبَّه الحافظ ابن رجب رح

الخلف نبَّه على هذا وقال إن علم السلف َیتَِّسم مع الوضوح �االختصار الشدید وقلة الكالم 
ل عالما على آخر �مجرد �ثرة الكالم فقد  �خالف علم الخلف ثم قال رحمه هللا تعالى من َفضَّ

ل الخلف على السلف ما شاء هللا �عض الناس عنده  استعداد أن یتكلم الساعات لیقرر مسألة َفضَّ
واضحة بینة ما تحتاج إلى إ�ضاح تسمعون �تب �تب ثقافیة و�تف فكر�ة و�تب ما أدري إ�ش 
لو تختصرها �لها �سطر واحد.. �الم �ثیر لكن علم السلف اإلمام �عجبني وال �عجبني وأكره �ذا 

ى ذلك العصر اختلف الناس ما �فهمون و�ا هللا لكن قد �قول قائل أن الحاجة قد تكون داعیة إل
�األلغاز �سمونها ألغاز هذي نقول أ�ضا �ثرة الكالم قد توغل في اإلبهام فیكون �الم وجمل 
مترادفة �ضیع �عضها �عضا �ما یوجد من �عض المتكلمین نعم قد �حتاج المقام إلى شيء من 

على مسألة سؤال وصاحب  البسط والبیان نقول ال �أس شیخ اإلسالم رحمه هللا تعالى �تب
مستوفز یر�ده �عني ما جلس على األرض مستوفز یر�ده شیخ اإلسالم �كتب �قلمه ما �طبع في 
مجموع الفتاوى �مائتین وثالثین صفحة لكن هل �مكن اختصار �الم شیخ اإلسالم؟ �له �له علم 

شاء هللا یبسط نعم كله درر فننتبه لهذا ما �قال �هللا فالن �جیب �كلمة وهو ماشي وفالن ما 
وهذا �ختلف �اختالف حال البسط له له مواضع هناك مسائل معقدة تحتاج إلى شيء من البسط 

السائل �عض الناس �حتمل البسط بل �حتاج إلى البسط و�عض الناس ما �حتمل البسط لو �سط 
ف له األمر ضاع على �ل حال �تاب الحافظ ابن رجب رحمه هللا فضل علم السلف على الخل

على طالب �ل طالب علم أن ُ�عَنى بهذا الكتاب ألنه یر�طنا �سلف هذه األمة و�طر�قتهم 
فهذا مختصر �شتمل على "ومنهجهم في التعلیم في التدر�س في اإلفتاء في غیره في أمور �ثیرة 

ح لنا الفرق بی "جملة من األحادیث النبو�ة في األحكام الشرعیة ن نأتي �مثال �لكم أدر�تموه یوضِّ
علم السلف وعلم الخلف أحیانا نشرح الحدیث الواحد �خمسة دروس حدیث واحد نشقق الكالم 
ونغرب ونشرق و�ذا وأدر�نا الشیخ ابن �از رحمه هللا تعالى �قرأ علیه عشرة أحادیث �علق على 
س على النصوص المضبوط المتقن المحرر الذي  العشرة �خمس دقائق من العلم الشرعي المؤسَّ

لفعل علم الشیخ رحمه هللا فهل �ستطیع أن �قول قائل الشیخ ما سوى شيء ما �سط ترى �حكي �ا
وجد من �عض الطالب الصغار الذین ال یدر�ون حقائق األمور �جي �حضر مجالس الكبار 
و�شوف یرى الشیخ �علق على هذا الحدیث بدقیقة دقیقتین �قول وش عند الشیخ نقول �ا أخي 

م علم الشیخ هذه األمة ما جاءت إال لتسمع علم الشیخ العلم موجود أنت ما أدر�ت علشان تفه
الكالم الكثیر موجود في الكتب ألنه مع األسف الشدید �أتي مثال طالب العلم مبتدئ إلى الكبار 
و�حضر و�قول وش عنده ذا؟! سمعناها مرارا قیلت الشیخ وش عنده وش عند فالن واال فالن 

ل هذا الكالم وما یدري أن البالغة ُعرِّفت عند �عض أهل العلم �جي یتكلم حنا نعرف نقول مث
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أنها الكالم الذي إذا سمعه السامع ظن أنه �حسن مثله لكن هات مثل هذا الكالم فأقول الناس 
ل و�بني طالب علم جزاه هللا خیر  س و�ؤصِّ یتفاوتون هذا طالب علم یر�د أن �شرح و�قرر و�ؤسِّ

هو لإلفادة من علم الكبار �عني هل تتصورون مثال أن الشیخ ابن  لكن الحضور عند الكبار إنما
�از أو غیره من الكبار یبي یبسط لك المسألة قول الحنفیة �أدلتهم والمالكیة �أدلتهم والمذاهب 
األخرى ما یتصور هذا األمة تنتظر علم الشیخ ألنه �مصاف هؤالء األئمة رحمة هللا علیه أنا 

اذا؟ ألنه سمعته �أذني �قول �ا أخي نسمع أشرطة الشیخ وحضرنا دروسه أقول مثل هذا الكالم لم
وش هو؟ تكلم على الحدیث بدقیقة �ا أخي دقیقة هذا علم السلف هذا الذي �مثل علم السلف 
وتجد ما شاء هللا من �فتح له �اب الكالم و�سیل ما شاء هللا مثل الوادي لكن وش النتیجة وش 

جملة �عني لیس فیها شيء  شتمل على جملة من األحادیث النبو�ة""�الحصیلة �هللا المستعان 
من البسط والتفصیل �عني أنه ما اشتمل على �ل شيء في هذه األبواب إنما اشتمل على شيء 

علیه الصالة -منها هي أهمها من وجهة نظر المؤلف من األحادیث النبو�ة المنسو�ة إلى النبي 
وقد یذ�ر �عض  -علیه الصالة والسالم-عاله وتقر�راته ووصفه المرفوعات من أقواله وأف -والسالم

اآلثار في األبواب التي ال �جد فیها شيء من المرفوع أو لیبین بها معنى المرفوع في األحكام 
الشرعیة في األحكام الشرعیة في أبواب الدین العملیة في العبادات والمعامالت واألقضیة 

ب جامع بیَّن فیه �عض األخالق واآلداب والسلوك �األحادیث والمناكحات والجنا�ات وختمه �كتا
والحكم الصحیحة ثم بباب ذ�ر فیه �عض الطب النبوي في األحكام الشرعیة واألحكام جمع حكم 

إما تكلیفي و�ما وضعي الحكم التكلیفي خطاب الشرع المتعلق �أفعال المكلفین من حیث طلب 
والحكم الوضعي وما یوضع عالمة للحكم التكلیفي الفعل أو طلب الكف أو التخییر بینهما 

"من �تب األئمة المشهور�ن االنتخاب االنتقاء  "انتخبته"كاألسباب والموانع والشروط وغیرها 
بدأ �مسند اإلمام أحمد ألنه من حیث الزمن أقدم من  والحفاظ المعتمدین �مسند اإلمام أحمد"

ري ومسلم وأصحاب الكتب فبدأ �ه �الذ�ر وأ�ضا حیث الزمن أقدم ممن ُذكر �عده هو قبل البخا
كون المؤلف یتبع هذا اإلمام ألن المؤلف ابن عبد الهادي حنبلي وال شك أن التبعیة هذه لها أثر 
على الشخص أثر ملموس ولذا المجد في المنتقى وهو اصطالح خاص �ه وهو أئمة الحنابلة 

وأثر اإلمام علیه حتى في االصطالح الذي  أعني المجد ابن تیمیة جد شیخ اإلسالم أثر المذهب
خالف فیه الناس �لهم متفق علیه عند أهل العلم قاطبة �طلق على ما اتفق على روایته البخاري 
ومسلم لكن المجد ال �طلق لفظ متفق علیه إال إذا وافق اإلمام أحمد البخاري ومسلم فالمتفق علیه 

واإلمام أحمد إمام من أئمة المسلمین ال �شك في عبارة عن اجتماع الثالثة فأثر المذهب واضح 
و�ن �ان واقع إمامته أحد و�ال فمنزلة المسند �ما ذ�رنا عند أهل العلم �عد منزلة مرتبة السنن 

الكتاب فوق سنن ابن ماجه وفوق الترمذي أ�ضا فهو في مصاف سنن أبي داود �ما قرر شیخ 
كمسند اإلمام "�م السنن على المسانید ما سمعتم اإلسالم ابن تیمیة والشرط واحد والسبب في تقد
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صحیحي البخاري ومسلم هما أصح الكتب �عد �تاب هللا عز وجل  "وصحیحي البخاري ومسلم
لوا مسلم على البخاري.  وجمهور أهل العلم على تقد�م البخاري ومسلم و�عض المغار�ة َفضَّ

 أول مـــــــــــن صــــــــــــنف فــــــــــــي الصــــــــــــحیح
 

 محمــــــــــــــــــــــد وخــــــــــــــــــــــص �ــــــــــــــــــــــالترجیح 
 ومســــــــلم �عـــــــــد و�عـــــــــض الغـــــــــرب مـــــــــع 

 
ـــــــــــع  ـــــــــــو نف ـــــــــــي فضـــــــــــلوا ذا ل ـــــــــــي عل  أب

لكن الجمهور على تقد�م البخاري على مسلم و�سط هذه المسألة معروفة مبسوطة في مناسبات  
تب على أن المفاضلة بینه و�ین كثیرة وسنن أبي داود وهو ثالث الكتب سنن أبي داود ثالث الك

النسائي تحتاج إلى شيء من التفصیل لكن هو أقدم من النسائي والنسائي النسائي له عنا�ة في 
انتقاء األحادیث وانتقاء الرواة فسنن أبي داود أحد الكتب الستة التي هي دواو�ن اإلسالم اتفاقا 

جه وسنن ابن ماجه مختلف في المؤلف جعل �عد سنن أبي داود سنن ابن ماجه سنن ابن ما
كونه من الستة مختلف في �ونه من الستة تخر�ج الحدیث األول على نفس الترتیب رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي فالمؤلف قدم ابن ماجه على الترمذي والنسائي مع أنه 

البخاري ومسلم وأبي مختلف في �ونه من الستة من أهل العلم من یرى أن سادس الكتب �عد 
داود والنسائي والترمذي �عضهم �جعل السادس الموطَّأ موطأ اإلمام مالك وال شك أنه من حیث 
الصحة أنظف من سنن ابن ماجه �كثیر و�عضهم �جعل السادس الدارمي ومنهم من جعل 
السادس ابن ماجه وأول من جعل السادس ابن ماجه ابن طاهر �عني ابن األثیر في جامع 

صول ورز�ن العبدري في تجر�د األصول جعلوا السادس الموطأ ابن طاهر المقدسي في أطرافه األ
في شروط األئمة جعلوا السادس جعل السادس ابن ماجه ال شك أن ابن ماجه �شتمل على 
أحادیث �ثیرة زوائد على الكتب الخمسة �حتاجها طالب العلم حاجة ماسة فلكثرة زوائده جعله ابن 

س على ما فیه من �ثرة األحادیث الضعیفة والرواة الضعفاء لكن جعله �عد سنن أبي طاهر الساد
داود هذا غر�ب من المؤلف لعل السبب في تقد�مه الترتیب الزمني ألن أحمد رحمه هللا توفي سنة 
إحدى وأر�عین ومائتین البخاري سنة ستة وخمسین ومائتین مسلم سنة إحدى وستین ومائتین أبو 

مس وسبعین ومعه أو قبله بیسیر ابن ماجه ثم الترمذي سنة تسع وسبعین ثم اآلخر داود سنة خ
النسائي سنة ثالثمة وثالثة إن �ان قصده بهذا مجرد ترتیب زمني فهذا مقبول أما �النسبة للترتیب 
العلمي من حیث القوة عند أهل العلم فال ال شك أن منزلة ابن ماجه �عد النسائي والترمذي من 

وة والخالف في �ونه سادس الكتب سمعتموه والنسائي وهذا الكتاب أما �النسبة لسنن أبي حیث الق
داود البخاري ومسلم عرفنا ما فیهما وأنهما أصح الكتب �عد �تاب هللا جل وعال فسنن أبي داود 
نص �عض أهل العلم على أنه �كفي المجتهد الذي ُ�عنى �سنن أبي داود و�درس سنن أبي داود 

ن أبي داود �كفیه لیكون مجتهدا و�ن قال �عضهم أن أنه ال �كفي المجتهد إال البیهقي و�تقن س
والبیهقي دونه خرط القتاد لطوله و�ثرة ما فیه والنسائي من الكتب الستة المعتبرة لكن الترتیب 
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االعتذار الذي ذ�رناه في تقد�م ابن ماجه على النسائي یرد علیه أنه قدم النسائي على الترمذي 
والنسائي سنة ثالثمائة وثالثة والترمذي سنة تسع وسبعین ومائتین �عني لو �ان مجرد ترتیب 
زمني �قال سنن أبي داود ثم ابن ماجه ثم الترمذي ثم النسائي ترتیب صحیح لكن تقد�مه النسائي 

من الكتب على جامع أبي عیسى الترمذي �جعلنا نعید النظر في تقد�مه ابن ماجه النسائي �تاب 
المعتمدة عند أهل العلم وفیه أحادیث قو�ة جدا وشرطه في الرجال نص �ثیر من أهل العلم أنه 
أشد من شرط مسلم لكن هذا الكالم نظري ألنا إذا نظرنا إلى واقع �تا�ه وجدناه خرج ألناس متكلم 
 فیهم �ثیر بل خرج ضعفاء قیمة سنن النسائي على أنه �تاب جامع في أحادیث األحكام وغیرها
قیمته ما �شیر إلیه من علل األحادیث في التراجم یذ�ر اختالف الرواة في تراجم األبواب وهذه 
میزة ال �شر�ه فیها غیره وجامع أبي عیسى �تاب جمع فیه أكثر فنون هذا العلم علم الحدیث 
تراجمه أحكام فقهیة �ستدل لها �أقوى ما �جد �صحح �ضعف �جرح �عدل ینقل عن أهل العلم 

�ة للحدیث �قوله �قول وفي الباب �ذا التصح یح والتضعیف ینقل عنهم األحكام یذ�ر الشواهد المقوِّ
و�ذا حدیث فالن وفالن وفالن وفالن هذه مهمة لطالب العلم وهي میزة لجامع أبي عیسى ال 
توجد عند غیره وهو أ�ضا من الجوامع التي تكلمت على جل أبواب الدین وصحیح أبي �كر بن 

ب عظیم اشترط فیه مؤلفه الصحة و�ن �ان اشتراطه وفَّى فیه بنسبة وفي الجملة �تاب خز�مة �تا
صحیح لكن في أحادیثه ما فیه �عض الضعف وفیه الحسن �ثیر فهل نقول إن اإلمام اشترط ولم 
یا بذلك من جاء �عدهم �ابن خز�مة وابن حبان  یوفِّ �شرطه البخاري ومسلم التزما الصحة ووفَّ

زموا الصحة ابن السكن ابن الجارود التزموا الصحة لكن هل َوفَّوا بهذا االلتزام یالَحظ والحاكم الت
علیهم وجود الصحیح والحسن والضعیف لكن جلها ثابت في الجملة أقصد صحیح ابن خز�مة 
وهو أمثلها یلیه صحیح ابن حبان على تساهل عنده رحمه هللا تعالى و�تا�ه �شهد بذلك ووزنه 

رى علیه في التوثیق أ�ضا �شهد بذلك و�ل من ابن خز�مة وابن حبان من أئمة للرواة وما ج
اإلسالم الكبار �عني لسنا بهذا نتطاول على هذین اإلمامین لكن نقرر حقیقة واقعة �عني �ون ابن 
خز�مة یوجد في �تا�ه �عض األحادیث التي علیها أو فیها �عض المقال �ون ابن حبان مثال 

أهل العلم أو �خرج حدیث ُحكم علیه �الضعف هذا ال �عني أن اإلمام منتقد یوثق من تكلم فیه 
ال، هذه طر�قته وهذا منهجه وهو إمام معتبر عند أهل العلم و�تاب األنواع والتقاسیم ألبي حاتم 
ابن حبان األنواع والتقاسیم ابن خز�مة صنف �تا�ه على الجادة على األبواب وفي تراجمه فوائد 

ن األحادیث المتعارضة أعني ابن خز�مة وقد عرف بذلك رحمه هللا وُحفظ عنه أنه �جمع فیها بی
متعارضین فمن �ان عنده  -علیه الصالة والسالم-قال ال أعرف حدیثین صحیحین عن النبي 

شيء من ذلك فلیأتني ألؤلف بینهما معروف ومشهود له بذلك لكن هذا �عني هذا أن �ل ما �قوله 
خز�مة رحمه هللا حكم على حدیث �الوضع مع أنه حدیث ثابت عند  صواب لیس �معصوم ابن

حكم على هذا  »ال َیُؤمَّن عبد قوما فیخص نفسه بدعوة دونهم«أهل العلم حسن أقل أحواله 
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الحدیث �الوضع مع أنه حدیث أقل أحواله الحسن لماذا حكم علیه �الوضع؟ ألنه معاَرض �حدیث 
خص نفسه �الدعوة دونهم  »للهم �اعد بیني و�ین خطا�ايا«أبي هر�رة في الصحیحین وغیرهما 

وهذا حدیث صحیح ال �مكن أن یتطرق إلیه أدنى احتمال وخص نفسه بدعوة دونهم �عني 
إًذا  -علیه الصالة والسالم-المفترض على حدیث الثاني أن �قول اللهم �اعد بیننا ألنه إمام 

ه فالحدیث المعاَرض موضوع عنده هل هذا الحدیث الثاني عند ابن خز�مة مادام صح ما �عارض
الكالم عنده؟ ال یلزم شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا تعالى یرى أن الدعاء الذي ال �جوز إفراد 
اإلمام نفسه �ه الدعاء الذي یؤمَّن علیه �دعاء القنوت �عني هل �ستطیع اإلمام في دعاء القنوت 

�لها تقول آمین؟ �مكن هذا؟ ال �مكن ال �مكن أن أن �قول اللهم اهدني فیمن هدیت والصفوف 
�لهم عشرات بل �فرد نفسه �الضمیر ومن أفرد نفسه �الضمیر هنا �حتمل أن یدعى علیه الناس 

مئات �قولون آمین وأنت تدعو لنفسك هذا ما یتصور وعلیه شیخ اإلسالم حمل هذا الحدیث 
السخاوي له رأي آخر �قول هذا في �خص نفسه بدعوة دونهم في الدعاء الذي یؤمَّن علیه و 

الدعاء الذي ال �شترك فیه جمیع المصلین دعاء االستفتاح �ل المصلین �قولون دعاء االستفتاح 
والدعاء بین السجدتین رب اغفر لي وارحمني وعافني إلى آخره �قوله �ل مصلي فال ُیلَزم اإلمام 

ن علیها في سجوده والمأمومون ال أن �جمع الضمیر لكن لو دعا بدعوة ولو لم �كن مما یؤمَّ 
�قولونها �جمع الضمیر بینما شیخ اإلسالم �خص ذلك �الدعاء الذي یؤمن علیه والذي جرنا إلى 
هذا الكالم التراجم في صحیح ابن خز�مة في غا�ة األهمیة فیها توفیق بین األحادیث المتعارضة 

لذین هم على الجادة دعونا ممن یدعي كل �تاب له میزة و�ل عالم أعني من العلماء المعروفین ا
العلم �ل عالم ال بد أن �فید و�نفع هللا �ه �قدر ما عنده من إخالص نأتي إلى �تاب األنواع 
والتقاسیم ألبي حاتم ابن حبان األنواع والتقاسیم المعروف �صحیح ابن حبان صنَّفه ابن حبان 

�ذا وجعل �ذا على طر�قة ال یتقنها أحد على األنواع وتقاسیم جعل النواهي وجعل األوامر وجعل 
 من المتعلمین وُنقل عنه أن الهدف من ذلك إ�ش الهدف؟ 

 طالب: ........
نعم، صعو�ة ووعورة الطر�ق إلى الوصول إلى الحدیث ما تجي �هللا تبي �تاب �البیوع ما شاء 

ا محلها وتنظر في هللا تأتي إلى صحیح ابن حبان تفترض ابن حبان في مجلد تقول أبد البیوع هذ
الحدیث.. ال ال ال، الحدیث في البیوع تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره وتلقى الحدیث إن شاء هللا 
ذ�ر �عض أهل العلم أن هدف ابن حبان توعیر الطر�ق وتعسیره على الطالب من أجل أن �قرأ 

ا ُ�عَرف هل ألَّف الكتاب نأتي إلى واقع طالب العلم الیوم هل ُ�عرف في المتقدمین فهارس؟ م
المتقدمون في �یفیة تخر�ج األحادیث؟ ما فیه هذه علوم عملیة بنفسك اطلع علیها ال بد أن تصل 
إلى العلم بنفسك ما �هللا تجلس رجل على رجل على أر�كتك وتقول تبي العلم �جیك ما هو 

والتیسیر  �صحیح لما تقاصرت الهمم وعجزوا عن درك العلوم �أنفسهم �سرت لهم هذه العلوم
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مطلوب لكن التیسیر ما یبني طالب العلم أبدا والعلم ال �ستطاع العلم براحة الجسم أبدا �س 
اضغط زر و�جیك �ل ما تر�ده من علم هل نبني طالب علم بهذه الطر�قة ال �مكن ال �مكن أن 

ها وأ�ضا یبنى طالب علم بهذه الطر�قة إًذا الفهارس وش قیمة الفهارس؟ نقول الفهارس �ستفاد من
اآلالت والتخر�ج بواسطتها �ستفید منها المتأهل الذي تأهل وصار من أهل العلم �الفعل لكن 
ضاق علیه الوقت للبحث عن حدیث أو خطیب �قي على دخوله الخطبة خمس دقائق ما 
�ستطیع أن یراجع بنفسه �ضغط اآللة و�مشي أموره لكن ال �مكن أن یبنى طالب علم بهذه 

م متین �ما قال �حیى بن أبي �ثیر ال �ستطاع العلم براحة الجسم ال بد من التعب الطر�قة فالعل
ال بد من المعاناة وهذه المعاناة حفر في القلب ولذا تجدون في متون المتقدمین �تب صعبة لیش 
صارت صعبة �إمكانهم یبسطون الكالم و�صیر ما شاء هللا سهل جدا لكن من أجل أن یبنى 

هذا الكتاب الصعب في هذا الفن سهل علیه ما دونه لكن نشرح للطالب من  طال علم إذا أتقن
كتب المعاصر�ن التي �فهمها الطالب بنفسه أُلِّفت بلغة العصر بلهجة العصر وهو جالس في 
استراحة أو جالس مع إخوانه وزمالئه یدر�ون �ل شيء سهل لكن إذا أشكل علیك مسألة 

�لیة من  منحد �حل له هذا اإلشكال تخرج طالب والمسألة مفترضة في شخص ما عنده أ
أو في الجنوب ما عنده أحد وال �قول أنه �حل هذا اإلشكال ن قاضي في الشمال یِّ الكلیات وعُ 

الهاتف �حل هذا.. ال ال ال، ال تتصورون هذه الحلول أبدا ألن الذي �عتمد على غیره لیس �عالم 
علیهم ما دونها فُینتقى من المتون ما َ�ُشق فهمه على  فإذا ُر�َِّي الطلبة على الكتب الصعبة هان

المتعلمین �حیث إذا حضروا فیه الدروس وقرؤوا علیه الشروح وفهموه خالص ال تشرح له �تاب 
ثاني أدرك فإذا قرأ أي �تاب ومرت علیه أي مسألة في أي �اب من أبواب العلم سهلة ما دونه 

د المستقنع وهو �تاب وعر �النسبة للمبتدئین و�قال أسهل �عني لیس من العبث أن یؤلف مثل زا
اقرؤوه �ا طالب من أجل إ�ش؟ من أجل أن یرسخ العلم بهذه المعاناة �عني هل إطباق المالكیة 
على مختصر خلیل على أنه �تاب شبیه �األلغاز عبث؟ ما هو عبث ألنه إذا عرف المختصر 

�تاب �قرأ هذا مقصد عند أهل العلم ولذلك  خالص ما عاد فیه مشكلة ما فیه أدنى مشكلة في أي
ابن حبان ألف �تا�ه األنواع والتقاسیم من أجل إ�ش؟ من أجل إذا أردت شيء اقرأ الكتاب امسح 
الكتاب �له هذه مسألة مرت علینا وعلى غیرنا تبحث عن مسألة علمیة بنفسك �جهدك تبحث 

المسألة إلى الكتاب الفالني تقرأ  عنها أحیانا تحتاج إلى مسألة تمسح �تاب �امل تعزى هذه
الكتاب من أوله إلى آخره �م �مر علیك من فائدة هي أهم من هذه المسألة لكن �سم هللا 
الكمبیوتر �طلع لك �ل شيء وأنت جالس وش استفدت ما استفدت شيء طلبت مرة من الطالب 

من البخاري �عني  أر�عة أحادیث في الصحیحین أر�عة أحادیث فقط یرو�ها مسلم �إسناد أعلى
البخاري یرو�ها عن شخص بواسطة و�رو�ها مسلم عن الشخص بدون واسطة فهي في مسلم 
أعلى من البخاري طلبناها من الطالب �ان من الغد وش تقول �ا فالن؟ قال �هللا �ل البارح وأنا 
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 ما جاء أقلب �الكتب وما لقیت استفدت واال ما استفدت؟ قال �هللا طلعت �خیر عظیم إن شاء هللا
�المقصود لكن استفاد فوائد �ثیرة أنت وش سو�ت؟ قال أنا رجعت إلى عوالي مسلم ذ�رها استفاد 
�عد لكنه أقل من ذاك وأنت �ا فالن نعم أنا طلعتها من الصحیح وقفت علیها بنفسي هذا أ�ضا 

لي بثانیة  فائدته عظیمة �عني ما هي مسألة �سیرة أنت �ا فالن �هللا ضر�ت الكمبیوتر وطلعها
�أقل من دقیقة وش استفدت ما استفدت إال هاألحادیث ولذا ال �مكن أن �ستطاع العلم براحة 
الجسم و�ال �ان لو �ان العلم بهذه الطر�قة السهلة المیسورة صار �ل الناس علماء فیه أحد ما 

ة یتمنى أن �كون عالم؟ �عد ما عرف من النصوص التي تدل على شرف العلم الشرعي ورفع
العلماء في الدنیا واآلخرة �ل شخص یتمنى أن �كون عالم لكن دونه خرط القتاد العلم �حتاج إلى 
إلى معاناة و�تاب األنواع والتقاسیم و�تاب األنواع والتقاسیم ألبي حاتم ابن حبان رتب الكتاب �عد 

اصدها ابن ذلك و�سر تبع على األبواب خالفا لقصد صاحبه و�ل على خیر �ل إنما واألمور �مق
حبان یؤجر على نیته في توعیر الوصول إلى إلى الحدیث یؤجر إن شاء هللا على نیته ومن رتبه 

 أ�ضا إن شاء هللا لن �حرم األجر حسب نیته و�نما لكل امرئ ما نوى و�تاب المستدرك للحاكم.
 طالب: ........

 بوع المطبوع ذا مرتب.إال رتب رتب رتب على األبواب.. الفارسي هذا رتبه على األبواب مط
كتاب المستدرك للحاكم هذا الكتاب ألفه أبو عبد هللا النیسابوري المعروف �ابن البیع الملقب 
�الحاكم وهو �تاب عظیم جمع فیه األحادیث التي اشترط فیها الصحة مما لم �خرجه البخاري 

لشیخین وعن ومسلم جمع فیه أحادیث اشترط فیها الصحة وذ�ر عن �عضها أنها على شرط ا
وقسم را�ع قال إنه صحیح اإلسناد �عضها أنها على شرط البخاري وقسم قال إنه على شرط مسلم 

فحسب ما قال ال على شرطهما وال على شرط البخاري وال على شرط مسلم إنما قال صحیح 
اإلسناد فمتى �قول على شرط البخاري ومتى �قول على شرط مسلم ومتى �قول على أو �قول 

اإلسناد شرط الشیخین مختلف فیه اختالف �بیر جدا لكن نختصر الكالم في هذا ألنه صحیح 
یهمنا المستدرك واقع المستدرك من خالل االستقراء یدل على أن مراد الحاكم �شرط الشیخین 
رجال الشیخین رجال الشیخین �یف رجال الشیخین؟ إذا خرج حدیثا خرج له الشیخان لرجاله قال 

لشیخین �معنى أن هؤالء الرواة خرج لهما البخاري ومسلم إذا وجد فیه في صحیح على شرط ا
هؤالء الرواة من لم �خرج له مسلم قال صحیح على شرط البخاري إذا وجد في هؤالء الرواة من لم 
�خرج له البخاري قال صحیح على شرط مسلم إذا وجد فیهم من لم �خرج له الشیخان قال صحیح 

ى حدیثا من طر�ق أبي عثمان قال �عده وأبو عثمان لیس هو النهدي ولو اإلسناد فحسب ولذا رو 
كان النهدي لقلت إنه صحیح على شرطهما دل على أن مراد الحاكم �قوله صحیح على شرطهما 
رجالهما تصرف الحاكم �قوي هذا االختیار �قوي هذا االختیار و�ن �ان الحاكم له �الم في شرط 

فرد �الروا�ة عنه واحد بل ال بد أن �كون له راو�ان على قول أو من تلالبخاري وأنه ال �خرج 
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الحدیث المخرج في الصحیحین روي من طر�قین على ما سیأتي في الحدیث إن شاء هللا تعالى 
لكن الحاكم في مقدمة الكتاب ذ�ر قال وأنا أستعین هللا على إخراج أحادیث رجالها ثقات احتج 

تج �مثلها الشیخان وجه اإلشكال أننا قررنا �ما �قو�ه تصرف �مثلها الشیخان رواتها ثقات اح
البخاري أن شرط الشیخین رواتهما �یف �قول احتج �مثلها لو �ان مراده نفس رواة الصحیحین 
قال احتج بهما الشیخان ألن مثل الشيء غیر الشيء أنت إذا قلت هذا مثل هذا هل �عني أن 

ن نقول أن هذا هو هذا ألننا نقول إ�ش؟ أن المراد هذا هو هذا؟ وهو �قول هذا مثل هذا ونح
�شرطهما رواتهما فإذا خرج حدیثا برجال خرج لهم الشیخان قال على شرطهما وهو �قول احتج 
�مثلها ونحن نقول احتج بهم أنفسهم هذا إشكال واال ما هو �إشكال؟ إشكال تصرف الحاكم �قوي 

أهل العلم وتصرف الحاكم وواقع الكتاب یدل علیه  ما اختاره هؤالء العلماء اختیار جمع غفیر من
كیف نحل هذا اإلشكال؟ ابن حجر یرى أن المثلیة في �الم الحاكم أعم من أن �كون استعمالها 
عنده على حقیقتها أو مجازها أعم �یف؟ �قول استعمل المثلیة في حقیقتها إذا خرج في �تا�ه 

ن لمثلهم ال لهم أنفسهم استعمل المثلیة على إ�ش؟ لرواة لم �خرج لهم الشیطان و�نما خرج الشیخا
حقیقتها لكن وهو یر�د أن �قرر هذه المثلیة الحقیقیة �خرج أ�ضا لرواة احتج بهم الشیخان أنفسهم 
وهذا استعمال للمثلیة في مجازها ال على حقیقتها والمجاز هنا أقوى من الحقیقة أو الحقیقة أقوى؟ 

عثمان التبان الذي لم �خرج له الشیخان وخرج له الحاكم ونزلناه على المجاز أقوى إذا قلنا أن أ�ا 
مقدمة الحاكم أن البخاري ومسلم خرجا لمثل هذا الراوي فهل نقول أن هذا الراوي أقوى من أبي 
عثمان النهدي الذي خرج له الشیخان إذا المجاز عنده أقوى من الحقیقة لكن هل �مكن أن 

قته ومجازه و�ل هذا الكالم عند من �قول بوجود شيء اسمه مجاز �ستعمل اللفظ الواحد في حقی
هل نقول أن االستعمال في مثل هذا أوال استعماله للمجاز أقوى من استعماله الحقیقي لكلمة مثل 
وضر�نا مثال أبو عثمان التبان مثل من خرج له الشیخان وأبو عثمان النهدي خرج له الشیخان 

استعمال المثلیة فیه حقیقیة استعمال المثلیة ألبي عثمان النهدي  استعماله ألبي عثمان التبان
مجاز�ة عندهم طیب لفظ واحد �ستعمل في آن واحد في حقیقته ومجازه؟ �جوز واال ما �جوز؟ 

 �جوز واال ما �جوز؟
 طالب: ........

وابن  الجمهور أنه ال �جوز أكثر أهل العلم على أنه ال �جوز أجازه الشافعیة و�ل من الحاكم
حجر شافعیة انتهى اإلشكال طیب �یف نستعمل المثلیة فیمن أخرج لهم الشیخان الحافظ نقول 
المثلیة هنا المجاز استعمال المجاز للمثلیة أقوى من الحقیقة طیب جاءت أورد الحافظ ابن حجر 
قصة شخص معه ثوب یبیعه أو معه ثوب ال یدرى عاد هل بیعه اآلن أو ال یر�د بیعه قال له 
شخص اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك اشتر لي مثل هذا الثوب قال �م �سوى قال �ذا درهم 
قال هذي الدراهم ا شتر لي مثل هذا الوثب قال الدالل بهذا الثوب نفسه قال اشتر هذا الثوب هو 
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یر�د هذا الثوب إنما یر�د مثل الثوب جاء الدالل قال هذا ثو�ك اشتر تفضل اشتر�نا لك هذا 
أن الصاحب هذا �أنه یر�د أو رجع عن نیة الشراء وقال �ا أخي أنا ما قلت لك اشتر  یبدوثوب ال

فتخاصما عند شر�ح القاضي فقال هذا الشخص و�لني اشتر لي مثله قایل لك لي الثوب نفسه 
�أن أشتري له مثل هذا الثوب اشتر�ت له نفس الثوب قال ماذا تقول قال نعم أقول هكذا لكن أنا 

ر�د الثوب نفسه أنا أر�د مثله فألزمه �أخذه قال خذ الثوب وال شيء أشبه �الشيء من الشيء ال أ
نفسه فیه أشبه من الشيء �الشيء نفسه؟ �عني لو جاء له قال أر�د مثل هذا الثوب هذا الثوب 
الذي أمامه تنطبق علیه المواصفات بنسبة مائة �المائة ألنه مرئي الثوب الذي �شبهه تنطبق 

المواصفات بنسبة ثمانین تسعین تسعة وتسعین �عني أقل ال بد أن �كون أقل دعونا من  علیه
هذه مسألة ثانیة لكن المسألة مفترضة  ،المصانع التي تخرج المصنوعات على طر�قة واحدة ال

في القد�م نعم المماثلة قد تصل إلى تسعین خمسة وتسعین تسعة وتسعین �المائة لكن ال بد من 
ف فألزمه �أخذه وقال ال شيء أشبه �الشيء من الشيء نفسه في الكتب الثالثة وجود اختال

صحیح ابن خز�مة وابن حبان والحاكم من مظان الصحیح على ما فیها من تساهل و�خالل 
 �االشتراط �قول الحافظ العراقي رحمه هللا تعالى:

 وخـــــــــــذ ز�ــــــــــــادة الصــــــــــــحیح إذ تــــــــــــنص
 

 صــــــــــحته أو مــــــــــن مصــــــــــنف �خــــــــــص 
ـــــــــان الز�ـــــــــي  ـــــــــه نحـــــــــو ابـــــــــن حب  �جمع

 
ــــــــــــــــــــة و�المســــــــــــــــــــتدرك   وابــــــــــــــــــــن خز�م

ـــــــــــرد  ـــــــــــا انف ـــــــــــى تســـــــــــاهل وقـــــــــــال م  عل
 

 ألنــــــه �ــــــه فـــــــذاك حســــــن مـــــــا لــــــم یـــــــرد 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــم �م ـــــــــــــــة والحـــــــــــــــق أن �حك  �عل

 
 .......................... 

 إ�ش؟ 
......................... 

 
ــــــــــــا  ــــــــــــداني الحاكم  یلیــــــــــــق والبســــــــــــتي ی

وهذا  "والسنن الكبیر للبیهقي"ابن حبان یداني الحاكم في التساهل �عني ابن خز�مة أمثل منهما  
نها طالب علم نعم أن تكون طالب العلم �عد دیوان من دواو�ن اإلسالم الكبیرة التي ال �ستغني ع

حفظه للمتون منصبة على البخاري وشرحنا مرارا وفي مناسبات �یف �ستفید طالب العلم من 
صحیح البخاري فتراجع ثم مسلم ثم على الترتیب الماضي ثم سنن أبي داود الترمذي النسائي ابن 

بیهقي هذا الدیوان الكبیر من دواو�ن ماجه المسند صحیح ابن خز�مة صحیح ابن حبان الحاكم ال
اإلسالم �عني لو أن اإلسالم فرع نفسه له �عد عنایته �الصحیحین واعتنى �سنن البیهقي وخرج 
أحادیثه ودرسها وال یلزم أن �كون الدراسة واسعة وشاملة ألن هذا �حتاج إلى أعمار لكن دراسات 

�ستحق الكتاب حتى صرح جمع من توصله إلى المقصود من غیر إهدار وقت طو�ل و�ن �ان 
أهل العلم أنه �كفي �كفي طالب العلم �كفي المجتهد من أراد االجتهاد �كفیه البیان ما فیه اآلن إال 
الطبعة الهند�ة الطبعیة الهند�ة القد�مة وطبعة دار الكتب العلمیة معتمدة على الهند�ة وزادت 
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أخطاء لكن �مراجعة أصول األحادیث تصحح أخطاءها فما فیه اآلن إال الطبعة الهند�ة وفیها 
�عني من �تب العلماء المشهور�ن وهذا قید على  "وغیرهم من �تب المشهور�ن"هذه األخطاء 

طالب العلم أن یالحظه ال �أخذ العلم ألن العلم دین یؤخذ العلم إال من أهله وهو من اشتهر أمره 
ا قال وغیره من �تب المشهور�ن �عني واستفاض ذ�ره وشهد له �صحة العلم وسالمة العمل ولذ

المعروفین عند األمة ولهم لسان صدق وعرفوا �اقتران العلم والعمل �قول وذ�رت �عض من 
صحح الحدیث أو ضعفه یذ�ر أحكام األئمة على األحادیث و�عنى بها و�نقلها واألمثلة على ذلك 

عد عصر الروا�ة ال بد من كثیرة تأتي إن شاء هللا تعالى من صحح الحدیث أو ضعفه ألنه �
التنصیص على درجة الحدیث ألن عموم من �قرأ الكتب ال �حسن وال �صل إلى الدرجة بنفسه 
والسامع عموما ال بد أن یبین له ألن المسألة مفترضة فیمن یلقي على أناس تتفاوت أفهامهم 

قرون ببیان درجته ومعارفهم وعلومهم ولذا خطیب على المنبر ال �جوز له أن ینقل حدیثا إال م
أن تذ�ر الحدیث وحینئذ ال �كفي أن �قال هذا حدیث موضوع �كفي؟ في عصور الروا�ة �كفي 

�سنده ولو �ان فیه وضاع ولو �ان موضوع ألن الناس �میزون والعصر عصر روا�ة �عد ذلك 
تبین الدرجة و�فهمون األلفاظ واالصطالحات إذا قلت صحیح ضعیف حسن موضوع عرف اآلن 

ألقي على الناس خطبة فیها أحادیث من األحادیث التي أعدت �طر�قة معینة مؤثرة وقیل هذا لو 
ثم في النها�ة قال هذا حدیث موضوع وش یدر�هم  -صلى هللا علیه وسلم-حدیث قال رسول هللا 

عن موضوع العامة �عرفون وش معنى موضوع؟ إذا ال بد من أن یبین من أن هذا الحدیث 
وال �جوز إلقاؤه إال للتنفیر عنه �عني  -علیه الصالة والسالم-ب على النبي موضوع �عني مكذو 

لو مثل اآلن ما یدور اآلن في �ثیر من األحیان ینشر ورقة فیها حدیث مؤثر من حسن قصد أو 
من سوء هللا أعلم لكنه موضوع فیحضر الخطیب هذا الحدیث و�قرؤه على الناس فیقول هذا 

قد �قول قائل الناس �فهمون ما  -علیه الصالة والسالم-ن النبي حدیث موضوع �عني مكذوب ع
هم عجم نقول �ا أخي شف في عصر الحافظ العراقي فقال الحدیث ال أصل له �اطل مكذوب 

فقام شخص قال �یف �ا شیخ و�ن أنت را�ح حدیث مكذوب  -علیه الصالة والسالم-على النبي 
من �تب السنة المعروفة المشهورة قال خالص  موجود في دیوان من دواو�ن اإلسالم في �تاب

تحضره غدا فأحضره من �تاب الموضوعات البن الجوزي قال هذا إمام یروي �إسناده جاء �ه 
من �تاب الموضوعات البن الجوزي إمام یروي �إسناده �عني تعجب الناس من �ونه ال �عرف 

ر من ستمائة سنة وال �أتي زمان موضوع الموضوع وهذا متى هذا في القرن الثامن �یف اآلن أكث
إال والذي �عده شر منه فال بد من اإل�ضاح والبیان ولیتق هللا جل وعال األئمة والعلماء 
والمعلمون والمتحدثون إلى الناس سواء �انت الوسائل المقروءة والمسموعة وغیرها أن یلقوا 

في ا للناس ال بد من البیان �األحادیث الضعیفة أو الموضوعة على عواهنها بل ال بد أن یبینو 
مثل هذا ألن األحادیث الموضوعة والضعیفة یترتب علیها آثار سیئة فال بد من بیان الدرجة وهنا 
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اعتمد المؤلف ذ�ر �عض من صحح الحدیث أو ضعفه والكالم على �عض رواته �عض و�عض 
�ر أقوال ألن االستیعاب صعب �عني لو قال ذ�رت من صحح الحدیث وضعفه التزم �أن یذ

جمیع من صحح وجمیع من ضعف وهذا صعب في مثل هذا المتن الذي ألف للحفظ والكالم 
على �عض رواته لو جاء �الكالم على جمیع رواته وش �صیر الكتاب؟ وال وال خمسین مجلد 

ال  "واجتهدت في اختصاره"على جمیع �جمیع ما قیل فیهم �حتاج إلى أسفار من جرح أو تعدیل 
د في اختصاره وأهل العلم ینصون على أنه مختصر من �تاب اإللمام البن دقیق شك أنه اجته

العید ولعله یتیسر دراسة مكتو�ة نذ�ر فیها صحة هذا القول وواقعیة هذا القول هل هناك تشا�ه 
�حیث تكون  "واجتهدت في اختصاره وتحر�ر ألفاظه"بین الكتابین والفروق بینهما وأوجه االتفاق 

وقعه لكن هل �قول قائل هل من تحر�ر األلفاظ تقد�م ابن ماجه على النسائي كل �لمة في م
والترمذي؟ وفي تخرج الحدیث األول �قول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي 
�عني تطبیق عملي لما قرره في المقدمة و�ن �ان أخل �ه في �ثیر من األحادیث على ما سیأتي 

أللفاظ أن �قدم ابن ماجه على النسائي والترمذي ال شك أن هذا ینتقد رحمه نقول هل من تحر�ر ا
على ترتیب �عض فقهاء زماننا ألن الفقهاء ال شك  "ورتبته على ترتیب �عض فقهاء زماننا"هللا 

أن لهم ترتیب إجمالي إجمالي متفق علیه ر�ع العبادات ثم ر�ع المعامالت ثم ر�ع المناكحات ثم 
كن تقد�مهم وتأخیرهم في هذه األبواب منهم من �جعل الجهاد من العبادات ومنهم ر�ع الجنا�ات ل

من �جعل الجهاد في آخر الكتب ومنهم من �قدم األطعمة ومنهم من یؤخر األطعمة فاعتمد 
ترتیب �عض الفقهاء �عني في الترتیب الدقیق التزم �ه ترتیب �عض الفقهاء ال �ل الفقهاء و�ن 

ترتیب الفقهاء العبادات في الر�ع  "لیسهل الكشف عنه"الترتیب اإلجمالي  اتفق الفقهاء في في
األول المعامالت في الر�ع الثاني.. وهكذا نفترض أن الكتاب في مجلد واحد ألن طالب العلم إذا 
عرف أن الكتاب مرتب على األبواب والحدیث الذي یر�د البحث عنه في العبادات وش یبي �قول 

العبادات في أول الكتب في المعامالت یبي �فتح الصفحة األول ال یبین  یبي �قول هكذا؟ ال
ألن العلماء ینصون على أن هناك ما �سمى فقیه  "لیسهل الكشف عنه"یروح منتصف الكتاب 

�الفعل وفقیه �القوة القر�بة من الفعل فقیه �الفعل المسائل في رأسه حاضرة �أدلتها هذا ما �حتاج 
فقیه �القوة القر�بة من الفعل وش معنى الذهن �عني المسائل فیه لیست  إلى مراجعة لكن هناك

كثیرة لكن الرجل الفقیه �القوة القر�بة من الفعل �عرف �یف �صل إلى المسائل بنفسه �یف �جمع 
أدلة هذه المسألة �یف یوازن بین أقوال أهل العلم �یف �خرج �الرأي الراجح على ضوء القواعد 

ا أهل العلم هذا فقیه لكن المسائل ما هي �حاضرة تسأل عن مسألة �قول واألصول التي أصله
لحظة و�روح �حضر لك المسألة �أدلتها و�قول لك أبد الراجح هذا هذا فقیه �القوة القر�بة من 
الفعل لكن لما تختبر لك واحد وتقول له حدیث الصیام هذا الكتاب ثم �قول لك الكتاب اللي قبله 

قیه �الفعل �القوة القر�بة من الفعل؟ هذا ال شيء هذا �حتاج یتعلم من جدید ذا ورقتین ثالث هذا ف
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ولذا یرتبون أهل العلم الكتب و�ن �انت المقاصد تختلف و�ل له لن �حرمه هللا جل وعال من 
ألن و�ن تبي تقول لواحد لطالب مهما بلغ من الهمة اآلن  "لیسهل الكشف عنه"األجر �قول 

ب حدیث من من مسند أحمد �یف �طلع حدیث من مسند �قول أعطني تقول له طلع لي �تا
إذا أعطیتك الصحابي �سرت لك �قول خالص �ا الصحابي أقول لك ال أنا ما أعطیك الصحابي 

أخي بال هو مسند أحمد طیب جیب لي من حدیث أبي هر�رة �قول غیر أبي هر�رة ما �سهل 
�یف وال قرأ الن مسألة جرد الكتب  الكتب صعب صعب الشخص اللي ما عانى الكتب وعرف

تیسر على طالب العلم تسهل له الرجوع إلى هذه الكتب �أ�سر طر�ق �صیر عنده تصور عن 
ترتیب الكتاب ومسألة جرد الكتب الظاهر أنها نادرة اآلن ال تعرف بین طالب العلم طیب هذا 

لیسهل الكشف عنه وما �ان  لوال أن أهل العلم �سروا وسهلوا ورتبوا �مكن �ثیر من طالب العلم
فیه متفق علیه فهو ما اجتمع علیه البخاري ومسلم على روایته �عني من طر�ق صحابي واحد ال 
بد أن �كون عن صحابي واحد �عني لو اختلف الصحابي نقول حدیث؟ نقول ال حدیثان حدیث 

لفظ فال بد أن ابن عمر رواه البخاري وحدیث ابن عباس رواه مسلم فهما حدیثان ولو اتحد ال
�ضاف لهذا الكالم ما �ان فیه متفق علیه اجتمع فیه البخاري ومسلم �عني عن صحابي واحد 
یوجد في �عض تعبیرات البغوي في شرح السنة هذا الحدیث هذا حدیث متفق علیه خرجه محمد 
عن ابن عباس وخرجه مسلم من طر�ق أبي هر�رة هذا لیس اصطالحي �المه لیس ما جرى 

طالح المتأخر�ن ألنهم ینظرون إلى الصحابي فما ورد من طر�ق غیره فهو حدیث آخر علیه اص
ور�ما أذ�ر فیه شیئا من آثار الصحا�ة رضي هللا عنهم ور�ما أذ�ر فیه شیئا من آثار "

آثار جمع أثر األثر �طلق و�راد �ه الحدیث المرفوع على القول �أن  "الصحا�ة رضي هللا عنهم
فیكون شامال للمرفوع  وهو ما یتحدث �ه �طلق األثر و�راد �ه الحدیث الحدیث �شمل الجمیع

والموقوف وانتسب إلیه جماعة من أهل العلم عنایتهم �الحدیث على أساس أن األثر مرادف 
للحدیث �ثیر من أهل العلم �قال له األثري ألن له عنا�ة �األحادیث �الدرجة األولى وأقوال 

راد �األثري من له عنا�ة �أقوال الصحا�ة والتا�عین وهو ال �عرف الصحا�ة والتا�عین تبعا هل ی
وهو ما عني �أقوال الصحا�ة والتا�عین إال من أجل خدمة  -علیه الصالة والسالم-حدیث النبي 

 .-علیه الصالة والسالم-ما جاء عن النبي 
 �قـــــــــــــــــو راجـــــــــــــــــي ر�ـــــــــــــــــه المقتــــــــــــــــــدر

 
ـــــــــري   ـــــــــرحیم بـــــــــن حســـــــــین األث  عبـــــــــد ال

األثري جاءت من فراغ؟ ال لعنایته �السنة اآلثار تطلق و�راد بها ما یرادف األحادیث وتطلق و�راد  
بها ما �قابل الحدیث فیكون الحدیث خاص �المرفوع واألثر للموقوف وهذا مراد المؤلف وهذا مراد 

ما عدا المرفوع فیذ�ر فیه شيء من آثار الصحا�ة وما یؤثر عنهم وما یروى  المؤلف هنا وهو
عنهم في الباب وهذا ألحد أمر�ن األول إذا لم �جد في الباب غیر هذا األثر األمر الثاني إذا �ان 
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�هللا المسؤول أن "الحدیث المرفوع �حتمل أمر�ن �حتاج أحد األمر�ن إلى مرجح یرجحه �اآلثار 
�عني �ما أودعناه في هذا الكتاب ومن قرأه أو بهذا الكتاب ومن قرأه �عني من قرأ  "ذلكینفعنا في 

هذا الكتاب أو حفظه وأكدنا على مسألة الحفظ ولعل اإلخوان یتجاو�ون معنا في حفظ الكتاب 
نفسه والمدد متطاولة بین هذه الدروس فیه فرصة أن اإلنسان �حفظ ما یتیسر أو أو نظر فیه 

عني راجعه راجعه لیبحث عن حدیث أو شيء منه أو على حكم على حدیث أو نظر نظر فیه �
َوَما ُأِمُروا {ألن المدار على اإلخالص المدار على النیة  "وأن �جعله خالصا لوجهه الكر�م"فیه 

َ ُمْخِلِصینَ  ر اآلخرة له الدین ألن العمل بدون إخالص السیما أمو  ]٥[سورة البینة: }ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا للااَّ
المحضة �العبادات وعلى رأسها العلم الشرعي من األمور المحضة التي ال تقبل التشر�ك ما تقبل 
التشر�ك هذا علم یراد �ه وجه هللا إذا هذا العلم الذي یبتغى �ه وجه هللا �طلبه لعرض من الدنیا 

ر بهم النار نسأل إ�ش �كون مصیره إ�ش لم یرح رائحة الجنة و�ذا تعلم لیقال عالم أول من تسع
 هللا العافیة.

ـــــــــه ـــــــــاس �طلب ـــــــــول الن ـــــــــن لیق ـــــــــن �ك  وم
 

 أخســـــــر �صــــــــفقته فـــــــي موقــــــــف النــــــــدم 
ل أن وعلینا أن نراجع أنفسنا علینا أن نراجع أنفسنا أن �جعله خالصا لوجهه الكر�م ونحن نقو  

�جعل تعلمنا وتعلیمنا خالصا لوجهه الكر�م موجبا لرضاه موصال لجناته إنه على �ل شيء قدیر 
 وحسبنا هللا ونعم الو�یل.

 �هللا أعلم وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه..
 


