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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

به ده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحوصلى هللا وسلم و�ارك على عبالحمد هلل رب العالمین،  
 .اللهم اغفر لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام أجمعین.

حدثنا موسى بن إسماعیل قال: حدثنا أبو ": -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام أبو عبد هللا البخاري  
رضي هللا -عوانة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس 

ْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�هِ {في قوله تعالى:  -عنهما  -قال: �ان رسول هللا ]١٦[القیامة: }َال ُتَحرِّ
�عالج من التنز�ل ِشدة، و�ان مما �حرك شفتیه فقال ابن عباس: فأنا  -صلى هللا علیه وسلم

�حر�هما، وقال سعیٌد: أنا أحر�هما �ما  -صلى هللا علیه وسلم-أحر�هما لكم �ما �ان رسول هللا 
ِإنَّ  .ْعَجَل ِ�هِ َال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلتَ {رأیت ابن عباس �حر�هما فحرك شفتیه، فأنزل هللا تعالى: 

قال: جمعه له في صدرك، وتقرأه  ]١٨-١٦[القیامة: }َرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنهُ َفِإَذا قَ َنُه َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآ
إن علینا ثم  ]١٩[القیامة: }ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنهُ {قال: فاستِمْع له وأنصت،  }َرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنهُ َفِإَذا قَ {

فإذا انطلق  ،�عد ذلك إذا أتاه جبر�ل استمع -صلى هللا علیه وسلم-أن تقرأه فكان رسول هللا 
 -صلى هللا علیه وسلم-، فإذا انطلق جبر�ل قرأه النبي -صلى هللا علیه وسلم-جبر�ُل قرأه النبي 

 ."كما قرأه
بینا محمد وعلى آله وأصحا�ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله ن

 أجمعین، أما �عد:
في الحدیث الخامس من أحادیث الكتاب، من أحادیث  -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري 

: حدثنا موسى بن إسماعیل وعلى حدثنا رقم أر�عة حاشیة: ط -رحمه هللا تعالى-بدء الوحي �قول 
ومن رواة الصحیح المشهور�ن، أخبرنا ألبي  ،األولأخبرنا، ط أخبرنا. وطاء رمز ألبي الوقت عبد 

�ما سیأتي في �تاب العلم ال ُ�فرِّق بین  -رحمه هللا تعالى-ولغیره حدثنا، واإلمام البخاري  ،الوقت
هذه الصیغ، حدثنا وأخبرنا سواء، �ما سیأتي، ال ُ�فرِّق بینهما، بینما �ثیٌر من األئمة �مسلم واإلمام 

اع من لفظ الشیخ، و�جعلون حدثنا لما ُتحمِّل �طر�ق السم ،أحمد وغیرهما �فرقون بین هذه الصیغ
وأخبرنا لما ُتحمِّل �طر�ق العرض والقراءة على الشیخ، بینهما فرق، فرق بین أن تسمع من الشیخ 
و�ین أن تقرأ على الشیخ، أو ُ�قرأ على الشیخ وأنت تسمع، ال شك أن هذا االصطالح اصطالٌح 

 .حادث
�مصر ابن وهب، و�عضهم قالوا: إن أول من استعمل التفر�ق بینهما على ضوء هذا االصطالح 

ُ�طلق �قول ابن وهب هو أول من فّرق بینهما، التفر�ق بینهما من حیث في اللغة الداللة اللغو�ة 
ُث َأْخَباَرَها{قال هللا:  على الفرق بین المعنیین في اللفظین فیه شيء من الُعسر، [الزلزلة: }َیْوَمِئٍذ ُتَحدِّ

فلو قال  ،إن التحدیث أخص من اإلخبار : أنهم قالوافرق بین التحدیث واإلخبار، إال هما فی ]٤
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طالق ال �حصل   هي أو ي أو من حدثني �كذا فهو ُحرالسّید لعبیده أو الزوج لزوجاته: من حدثتن
خبرني أو من أخبرتني �كذا ما ُعِلق علیه إال �النطق، هذا التحدیث �الكالم، بینما لو قال: من أ

�الكتا�ة، و�اإلشارة الُمفِهمة أ�ًضا و�حصل  ،أو هي طالق اإلخبار أعم، �حصل �التحدیث فهو حر
 .ووضع العالمة

المقصود أن دائرة اإلخبار أوسع، هم توسعوا في اإلخبار �اعتباره أن هذا الحدیث وصل إلى هذا  
یره، والشیخ و�نما �طر�ق �الم غ ،الطالب عن طر�ق هذا الشیخ، ال عن طر�ق حدیثه و�المه هو

 -رحمه هللا تعالى-فهذا اإلقرار اعتراٌف منه �إخباره �ه الذي هو أوسع من التحدیث، البخاري  ،ُ�قرّ 
قال فالن حدثنا  ،حدثنا فالن أو أخبرنا فالن وفالن وفالنال �فرق، مسلم ُ�فرِّق بدقة، تجده �قول: 

فهو ُ�فرِّق بین هذه الصیغ ملتزًما �االصطالح، على �ل حال ال  ،أو قال اآلخر أخبرنا أو العكس
 ر�ق فاألمر سهل. و�ذا التزم بذلكمشاحة في االصطالح، إذا عرفنا أن مذهب البخاري عدم التف

من التزم من أهل العلم فأ�ًضا األمر إلیه، وال مشاحة في االصطالح، ال سیما وأن الطر�قین من 
تحدیث الذي هو السماع من لفظ الشیخ هذا ال ،على صحة التلقي �ه طرق التحمل �الهما ُمجمع

ُ�حدِّث والصحا�ة  -علیه الصالة والسالم-محل إجماع، وهو األصل في الروا�ة، األصل أن النبي 
 .�ستمعون 

حصل فیه خالٌف �سیر  ،العرض اسُتدل له �ما سیأتي في �تاب العلم �حدیث ضمام بن ثعلبة 
ثم اتفق العلماء على صحة الروا�ة �ه، بل �عضهم جعله أقوى  ،ة العرضفي صحة التلقي بواسط

وهو األقوى،  ،و�ن �ان عامة أهل العلم على أن السماع هو األصل ،من السماع من لفظ الشیخ
لماذا؟ ألنه في حال  ،إن العرض على الشیخ أقوى من السماع من لفظ الشیخ :لكن �عضهم قال

الشیخ إذا أخطأ الشیخ هل یتمكن الطالب من الرد علیه؟ ال العرض في حال السماع من لفظ 
ته على الشیخ فإن الشیخ ءیتمكن إما لجهله، أو لهیبة الشیخ، لكن إذا أخطأ الطالب في حال قرا

ن القراءة والعرض على الشیخ إ :لن یتردد في الرد علیه، الشیخ لن یتردد في الرد علیه، فقالوا
 .أفضل

و�نما ُ�قرأ  ،ال ُ�عرف عنه أنه حّدث أحًدا -رحمه هللا تعالى-اء، مالك ومنهم من �قول هما سو  
علیه، وأنكر على من جاء �طلب منه أن �سمع من لفظه، أنكر علیه، على �ل حال سواء �انت 

 و�ن �انت روا�ة األكثر حدثنا. ،الروا�ة �حدثنا أو أخبرنا ال فرق عند اإلمام البخاري 
 طالب:...

 نعم؟
 طالب:...

 اللغة اللغة، اللغة عندهم أوسع، اإلخبار أوسع. ال،
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ري �كسر المیم وسكون النون وفتح وهو الِمنقَ  ،حدثنا موسى بن إسماعیل: -رحمه هللا تعالى-�قول 
فتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة، قالوا: مشهوٌر �كي بوذَ أبو سلمة التَّ  ،القاف

یل أبو سلمة مشهور بهذا وهذا، ولذلك ُحفظ االسم وُحقظت الكنیة، �كنیته و�اسمه، موسى بن إسماع
�ما مر بنا من األمثلة، أما  ،ولو اشتهر �الكنیة ضاع االسم ،ضاعت الكنیةلكن لو اشتهر �االسم 

عدد إن اسمه �نیته هذا  :من اشتهر �الكنیة فهذا �ثیر، من اشتهر �الكنیة و�ضیع اسمه حتى قالوا
وأما العكس فمن أوضح األمثلة قتادة، قتادة یندر من ُطالب العلم من �عرف �نیته،  ،من الرواة 

یندر من �عرف �نیته من طالب العلم؛ ألنه اشتهر �اسمه. مشهوٌر �كنیته و�اسمه، ثقة ثبت من 
وال التفات إلى قول ابن ِخراش: تكلم الناس فیه،  ،صغار التاسعة، ثقة ثبت من صغار التاسعة

�عني  ،حجر: وال التفات إلى قول ابن حراش: تكلم الناس فیه، مات سنة ثالث وعشر�ن�قول ابن 
 و�م؟ 

الرمز  ،ومئتین، ثالثة وعشر�ن ومئتین، من رواة الكتب الستة، ولذلك تجدون علیه العالمة عین
وقال النووي في شرح البخاري: شرح القطعة  ،عین �عني من رواة الكتب الستة. �ذا في التقر�ب

وهي خاصة ببدء الوحي واإل�مان مطبوعة متداولة �قول: اخُتلف  ،ي شرحها من صحیح البخاري الت
فقال ابن أبي خیثمة:  ،في سبب نسبة التبوذ�ي، اخُتلف في نسبة أو في سبب نسبة التبوذ�ي
جزى هللا خیًرا من سّماني سمعُت أ�ا سلمة موسى بن إسماعیل الُمترَجم، سمعت أ�ا سلمة �قول: ال 

ا. �ان �كره هذه النسبة، ومع ذلك أطبق العلماء علیها، ومّر بنا أنه إذا �ان اللقب أو النسب وذ�ی� تب
لكن إذا �ان اإلنسان �كره نسبته  ،نه ال �جوز إطالقه، هو من التنابز الممنوعأمما �كرهه اإلنسان 

الناس �ثرة الكالم في هذه و�نتسب إلیها، لكن شاع عند  ،�كره نسبته إلى قبیلته الحقیقیة ،إلى قبیلته
 .فیكره ،القبیلة، فهو �ستحیي أن ُینسب إلیها

�عني �ما قیل مثًال في �اهلة القبیلة المفترى علیها، �ُثر �الم الناس فیهم، ُجّل ما قیل عنها �له  
ِفر�ة، حتى قال أو قیل لشخص: هل تتمنى أنك �اهلي ولك مئة من اإلبل؟ قال: ال، قال: تتمنى 

من أهل الجنة وأنت �اهلي؟ قال: �شرط أال �عرف الناس أني �اهلي، مع أن هذه �لها أن تكون 
ِفرى ما لها حقیقة وال وجود، هذه الدعوى التي تتدعى علیها ال حقیقة لها، وُأّلف في مجلد �بیر 

ع عنها ولو ما ُأشیلِ  ؛ا �الفعل �كره االنتساب إلى �اهلةالمفترى علیها، فإذا وجدنا �اهلی� �اهلة القبیلة 
هل نتحاشى من نسبته إلیها، ولو �ان �كره؟ �عني نسبته الحقیقیة، �عني عندنا  ،لم �كن صحیًحا

نسبة غیر صحیحة وال �كره االنتساب إلیها، نسبة غیر صحیحة مثل ما عندنا التبوذ�ي و�كره 
ب إلیها، فالقسمة االنتسا االنتساب إلیها، نسبة صحیحة وال �كره االنتساب إلیها، نسبة صحیحة �كره

 .ر�اعیة
 طالب:...
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هو  ،ما تجدهم، �عض الناس ینتهي اسمه إلى اسٍم عام مشهور في الناس محمد سعید إبراهیم ،ال
قون بین األسماء  ،�حذف �اقي االسم مثالً  وهذا �ثیر في �عض األقطار، �عني تعجب حینما ُ�فرِّ

تفرق  وفیهم عشرات �شتر�ون في هذا االسم، اللهم إال أن اإلجراءات الرسمیة واألرقام في اإلثباتات
إلى قبیلته؟ �عني إذا �ُثر الكالم في أهل قطر من األقطار  ،بینها، طیب لماذا ال ینتسب إلى بلده

فتجده یتحاشى االنتساب إلى هذه القبیلة أو  ،بذون في بلد من البلدان أو قبیلة من القبائلصاروا ین
هذه القبیلة نسبة صحیحة ما فیها، ولو  فلو سمیناه أو نسبناه إلى هذا البلد أو إلى ،إلى هذا البلد

 ما نقع؟أم كان �كرهها هل نقع في حرج 
 طالب:...

 هذا الغیبة الغیبة، تقصد الغیبة.
 طالب:...

 نعم.
 طالب:...

ولذا جاء حدیث النهي عن سب األموات، النهي عن سب  ،ُیراعى. ُیراعى شعور هذا األصل
جزى هللا  �قول: الفكل ما فیه أذ�ة لمسلم یتحاشا. هذا  ،»لئال تؤذوا األحیاء«األموات في روا�ة: 

أنا مولى بني ِمنقر، أنا مولى بني منقر، إنما نزل داري قوٌم من أهل  ،اخیًرا من سماني تبوذ�ی� 
ا، قال أبو حاتم الرازي: ال أعلم أحًدا ممن أدر�ناه �البصرة أحسن حدیًثا من فسموني تبوذ�ی�  ،تبوذك

داًرا بتبوذك فُنسب اًرا بتبوذك فُنسب إلیها، اشترى ألنه اشترى د ؛و�نما قیل له التبوذ�ي ،التبوذ�ي
إلیها، االنتساب ألدنى مال�سة، ینسب اإلنسان إلى الشيء أحیاًنا ألدنى مال�سة. وقال اإلمام أبو 

نسبة إلى بیع السماد، ولعله لهذا السبب �كره هذه النسبة، قال:  ؛التبوذ�ي :سعد السمعاني: قیل له
 .والقانصة وسمعت ابن ناصر �قول: هو عندنا الذي یبیع ما في �طون الدجاج من الكبد والقلب

قال:  -رحمه هللا-�هللا أعلم. الذي قدمه النووي  ،: الصحیح المعتمد ما قدمناه-�قول النووي  -قلتُ  
أبو حاتم الرازي: ال أعلم أحًدا إلى آخره، و�نما ا، وقال دار قوم من تبوذك فسموني تبوذ�ی�  إنما نزل

ألنه اشترى داًرا بتبوذك فُنسب إلیه. إما أن تكون الدار بتبوذك أو أن الدار في  ؛قیل له التبوذ�ي
وهو من رواة  ،وعلى �ل حال الرجل ال �الم فیه ،لكن نزلها أحد الناس من أهل تبوذك ،خارجها

 الكتب الستة.
 طالب:...

 هذا ترى ما هو معتمد في �المه في الرجال، ابن خراش ما هو متعمد.
 طالب:...

 ال: وال التفات إلى قول ابن ِخراش.ق
 طالب:...
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قال: تكلم الناس فیه.  :على �ل حال هذا نفي لما قاله ابن خراش، وال التفات إلى قول ابن خراش
 .بن أبي عائشة موسىموسى بن إسماعیل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا  احدثن

و�قال: الِكندي الواسطي، الوضاح بن عبد هللا  ،انة هو الوّضاح بن عبد هللا الیشكري و أبو ع 
نة صحیح الكتاب ثبًتا، وهو �جمیع او�قال: الِكندي الواسطي، قال عفان: �ان أبو عو  ،الیشكري 

أصح أن �كون أصح  ،هذا مناسب ،حاله أصح عندنا من ُشعبة، �عض الكتب بدل شعبة ُهشیم
�عني سواء أدى  ،له أصح عندنا من شعبةلكن من شعبة فیه ما فیه. وهو في جمیع حا ،من ُهشیم

وفي التقر�ب �قول:  ،من �تا�ه أو من حفظه، ُتوفي سنة سٍت وسبعین ومئة، �ذا في الكرماني
�عني ومئة، واسمه الوضاح  ،ثقة ثبت من السا�عة، مات سنة خمس أو ست وسبعین ،مشهوٌر �كنیته

كتب، واستغل هذا التصحیف �عض وقد تصحَّف في �تاب من ال ،�عني تصحیفه إلى الوضاع سهل
ألنه  ؛ورماه �الوضع، قیل أبو عوانة قال: ذاك وضاع. هو یر�د ذاك وضاح ،المفتونین فضعَّفه

 فأراد أن یبین اسمه.  ،اشتهر �كنیته
فأهل األهواء �ستغلون مثل هذه األغالط، والمعلمي له �الم طو�ل حول هذا التحر�ف وهذا 

نسأل هللا العافیة، على �ل حال ثقة ثبت ال إشكال فیه، فهو  ،تون التصحیف الذي استغل ذلك المف
 .وهو من رواة الكتب الستة، خّرج له الجماعة ،صحیح الروا�ة

مولى همدان،  ،داني �سكون المیم موالهمموسى بن أبي عائشة الهمْ  ،�عده موسى بن أبي عائشة 
یم و�همال الدال، وهمَذان �التحر�ك والذال دان قبیلة �سكون المدان وهَمذان، همْ عرفنا الفرق بین همْ 

اني �ن أكثر نسبتهم إلى البلد، الهمدوالمتأخر  ،بلد، وأكثر المتقدمین نسبتهم إلى القبیلة ،المعجمة بلد
 .ثقة عابد من الخامسة ،أبو الحسن الكوفي ،�سكون المیم موالهم

�عني  ،�عني على اختالف الروا�ات ،�ان مولى، و�ان محسًنا إلى شخص ،أبو عوانة مولى 
 ،فلم �عطه شیًئا ،إن هذا الشخص جاء إلى سیده :خالصتها أنه �ام محسًنا إلى شخص، و�قال

�هللا ألحسنن إلیك، فصار هذا الشخص الذي  ،فقال: أحسنت إلي ا،فلحقه أبو عوانة فأعطاه دینارً 
انطلقوا إلى فالن السید  :وسم و�قول لهمأعطي الدینار �غشى المجالس التي فیها الناس �كثرة في الم

فكُثر الناس على سیده،  ،ألنه أعتق أ�ا عوانة، من مجلس إلى مجلس ؛سید أبي عوانة فاشكروه
الثنین أنا ما أعتقته،  ،جزاك هللا خیًرا أعتقت هذا العبد الصالح المحدث الجلیل، �مكن �قول لواحد

بتأثیٍر من هؤالء األقوام الذین توافدوا علیه وشكروه فأعتقه  ،و�ل الناس تجلب علیهعشرة،  ،ثالثة
�سبب هذا الدینار، على اختالف في الروا�ات التي هي من سبب  ؛على ذلك، حصل له العتق

 .عتقه
هل لك من ولد؟ «نعود إلى موسى بن أبي عائشة، األصل أن التكنیة تكون �الولد، والولد األكبر  

فالتكنیة تكون �الولد األكبر، وهنا  ،»ر�ح، قال: أنت أبو ُشر�حقال: نعم، قال: ما أكبرهم؟ قال: ش
والتكنیة �البنت قد ال �كون له ولد من الذ�ور فُیكنى �البنت، وقد �كون له ولد  ،ُكني �أبي عائشة
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لكنه غیر راٍض عنهم، أو تكون البنت أكبر، فعلى �ل حال هم تواردوا على هذه التكنیة، و�وجد 
�ذا في التقر�ب،  لو�ان ُیرسِ  ،ثقة عابد من الخامسة ،أبو الحسن الكوفي ،بنتهغیرهم ممن ُ�كّنى ب

وهذا اإلرسال �معناه العام الذي هو اإلسقاط، وفي الكرماني  ،�عني یروي عمن لم یلقه ،و�ان یرِسل
مولى آل جعدة بن أبي هبیرة، و�ان الثوري �حسن الثناء علیه، و�ان الثوري  ،قال: مولى آل جعدة

 .�حسن الثناء علیه، وعلى �ل حال هو ثقة من رواة الكتب الستة
 قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعید بن جبیر.  

ٌع على إماٌم مجم إمام مجمع على جاللته، ،سعید بن جبیر بن هشام الكوفي األسدي موالهم الوالبي
ا قتله الحجاج بن یوسف صبًرا في  جاللته، وعلو قدره في العلم والعبادة، وأخباره وأحواله �ثیرة جد�

سنة خمس وتسعین ولم �عش �عده الحجاج إال أ�اًما وسعید لم �كمل الخمسین من عمره،  شعبان
ار�خ مملوءة بذ�ره وذ�ر التو  ،غفیرة من المسلمین، وظلمه وغشمه ال �خفى االحجاج قتل جموعً 

، �هللا المستعان، وممن قتله سعید بن جبیر، وُذكر في قصة قتله أمور تدل على �رامات أخباره
 .-رحمه هللا-لسعید 

عن ابن عباس في قوله تعالى، ابن عباس حبر األمة  قال: حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس،
صلى هللا علیه -وترجمان القرآن، أبو العباس عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول هللا 

اللهم علمه «فقال:  -علیه الصالة والسالم-حبر األمة وترجمان القرآن، دعا له النبي  -وسلم
قال ابن عباس: َنَعم، أو ِنْعَم  »فقهه في الدین«روا�ة: وفي  ،»التأو�ل«وفي روا�ة:  ،»الكتاب

تقد�مه إ�اه على الكبار و له  -رضي هللا عنه-ترجمان القرآن ابن عباس، وتعظیم عمر بن الخطاب 
والصغار معروف، �ان �جلسه مع الكبار، و�ان �سأله قبلهم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، وصّرح 

م على غیرهفي سن ابن  ا�عضهم �أن له أوالدً  أن  -رضي هللا عنه-فأراد عمر  ،عباس، فكیف ُ�قدَّ
علیه الصالة  -نصر، فكلهم قالوا: هذا أمر للنبيفسألهم عن سورة ال ،یبین لهم فضل ابن عباس

صلى هللا -�التسبیح واالستغفار، قال: ما تقول �ا ابن عباس؟ قال: هذا نعي رسول هللا  -والسالم
 في العلم علیهم.  ، لذلك ظهر فضله-علیه وسلم

وعنده علم عظیم و�وجد �بار في المجلس أقل منه  ،على هذا لو ُوجد شخص صغیر صغیر السن
م الكبار امتثاًال لقوله  ،علًما م الصغیر علیهم �اعتبار أنه أعلم منهم؟ أو �قدَّ و�عضهم عوام هل ُ�قدَّ

 ؟ »كبِّر �بِّر«: -علیه الصالة والسالم-
 طالب:...

 لنا أوالد مثل ابن عباس نعم. :تأثروا، الصحا�ة تأثروا، قالواحتى الصحا�ة 
 طالب:...

 ؟..مجلسأم مجلس علم 
 طالب:...
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م الكبار، وتقد�م عمر  »كبِّر �بِّر«: -علیه الصالة والسالم-�عني األصل في قوله  رضي -أن ُ�قدَّ
 مبیان منزلته قد ُ�قدّ ه مصلحة في إلظهار فضله، تقد�م إذا �ان یترتب علی ؛البن عباس -هللا عنه

م النبي  علیه -أ�ا �كر في الصالة مع قوله  -علیه الصالة والسالم-على خالف األصل �ما قدَّ
یؤم القوم أقرؤهم لكتاب «: -علیه الصالة والسالم-ومع قوله  ،»أقرؤ�م ُأبيّ «: -الصالة والسالم

م  :إذا جمعنا بین النصین قلنا »هللا ُأبّي أولى من أبي �كر، لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة ُقدِّ
م في المجالس ،المفضول في هذا الباب  ؛و�ن �ان أفضل من غیره في �قیة األبواب، فابن عباس ُقدِّ

م فیها األعلم، وابن عباس ال شك أنه فاقهم في  ألن مجالس عمر مجالس علم، مجالس علم ُ�قدَّ
 .العلم

وهو أحد العبادلة، العبادلة  ،له على الصغار والكبار معروف -رضي هللا عنه-ر قالوا: وتقد�م عم 
وهم: ابن عباس، وابن عمر، وابن  ،جمع واحدها عبد هللا، �عني ممن اسمه عبد هللا، أحد العبادلة

الز�یر، وابن عمرٍو بن العاص، وأما قول الجوهري في الصحاح: ابن مسعود بدل ابن العاص 
لماذا یرد مثل هذا الكالم وابن مسعود اسمه عبد هللا وهو من ُجلة  ،فمردود علیه فمردوٌد علیه،

إنه أفضل من األر�عة هؤالء ما �ُعد، قول الجوهري في الصحاح ابن  :الصحا�ة؟ �عني لو قیل
 مسعود بدل ابن العاص مردوٌد علیه.

 طالب:...
 لماذا ال �كون ابن مسعود من العبادلة؟

 طالب:...
 ؟ماذا
 ب:...طال

 �عني لیس من طبقتهم.
 طالب:...

و�قي �عضهم حتى احتیج  ،إذا تصورنا مجموعة من أهل العلم، مجموعة من أهل العلم انقرضوا
له أقران، أقران، ماتوا  -رحمة هللا علیه–في أزمات، فمثًال الشیخ ابن �از  ،إلى علمهم في أزمات

عهم لو تأخروا مثل ما تأخر إلى سنة عشر�ن قبله �عشر�ن وثالثین سنة، وماذا ُیدرى �یف �كون وض
واحتاج الناس واحتاجت األمة إلى  ،�اعتباره تأخرت وفاته عنهم -رحمة هللا علیه–مثًال، الشیخ 

، هؤالء األر�عة تأخروا عن ابن مسعود، أكثر من ثالثین سنة، و�عد -رحمه هللا-علمه برز هذا، 
وُمِلمَّات وأزمات اشترك هؤالء األر�عة مع غیرهم في حلها، احتیج إلى  ابن مسعود حصل حوادث

رضي هللا عنه -فما احتیج إلى علمه  ،بینما ابن مسعود تقدَّمت وفاته قبل هذه األحداث ،علمهم
ألنه منابذ لما قاله أعالم المحدثین  ؛و�ن �ان �فوقهم في الفضل. قالوا: فمردوٌد علیه ،-وأرضاه
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بن حنبل وغیره. وهم أهل هذا الشأن والمرجوع فیه إلیهم، نصوا على أن المراد  كاإلمام أحمد
 �العبادلة هؤالء األر�عة ابن عباس وابن عمر وابن الز�یر وابن عمرو بن العاص. 

�عني لو قالوا: العبادلة األر�عة وسكتوا ما فّصلوهم نعم ما فّصلوا ُندخل فیهم أو قالوا العبادلة فقط 
و�ذا قالوا األر�عة من غیر تبیین  ؟�عة فیحتمل أن �كونوا أكثر، فندخل فیهم غیرهممن دون األر 

�ما قالوا في الفقهاء  ،نظرنا الوصف الذي �جمع أر�عًة منهم مثًال تأخر الوفاة وصف جامع لهم
وحّلوا  ،واحتاج الناس إلیهم ،وهؤالء األر�عة ماتوا في زمن متقارب ،السبعة، ماتوا في زمن متقارب

 وساهموا في حّل �ثیر من القضا�ا المشكلة.
 طالب:...

 لكن في الوصف الجامع بینهم.نعم 
 طالب:...

 لكن الكالم فیمن یدخل هذین، اآلن العبادلة وصف مشترك. ،انتهى اإلشكال
 طالب:...

 لكن هل اللغة تساعد الجوهري في إدخال ابن مسعود؟
 طالب:...

 نعم.
 طالب:...

 من �ان اسمه عبد هللا. ،من �ان اسمه عبد هللا
 طالب:...

دوا بهذه األسماء األر�عة؟ ؟لماذا ال ینقص ؟أنا ما أقول إنه لماذا ال یزاد  لماذا ُحدِّ
 طالب:...

 لكن لماذا اتفقوا على هذا التحدید ما أدخلوا غیرهم؟
 طالب:...

 لكن إذا وقفنا أال نعلل اتفاقهم على هذا بهذا؟
 طالب:...

المانع أن نعلل بها؟ نحن  ما ،وتخرج غیرهم ،أنا أقول ما دام وجدنا ِعلة لكالمهم تر�ط األر�عة ،ال
منابذ لما قاله أعالم المحدثین �اإلمام أحمد بن حنبل وغیره وهم أهل هذا  ألنه ؛ال نعترض علیهم

 الشأن والمرجوع فیه إلیهم. 
، وهم: أبو هر�رة وابن -یه الصالة والسالمعل-وهو أحد الستة الذین هم أكثر الصحا�ة روا�ة عنه 

، أبو هر�رة وابن عمر  -رضي هللا عنهم-عمر وعائشة وجابر بن عبد هللا وأنس وابن عباس 
-وعائشة وجابر بن عبد هللا وأنس وابن عباس هؤالء هم الستة المكثرون من الروا�ة عن النبي 
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ولیس أحٌد من الصحا�ة  ،ه في الفتوى ، ولیس أحد من الصحا�ة ُیروى عن-علیه الصالة والسالم
 ُیروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. �قول الحافظ العراقي في ألفیته:

  ستُة؛ �عني �قیة الشطر.والمكثرون 
 أنـــــــــس وابـــــــــن عـــــــــمـــــــــر الصــــــــــــــــــــــد�ـــــــــقـــــــــة

        
ــــــــــرة  ــــــــــو هــــــــــر� ــــــــــر أب ــــــــــحــــــــــر جــــــــــاب ــــــــــب  ال

  
 

 أكــــــثــــــرهــــــم والــــــبــــــحــــــر فــــــي الــــــحــــــقــــــیــــــقـــــــة
 

ــــــــن عــــــــمــــــــرا  ــــــــوى وهــــــــو واب ــــــــت ــــــــر ف  أكــــــــث
 

 وابـــــن عـــــمـــــرو قـــــــد جـــــرى  وابـــــن الـــــز�ـــــیـــــر
        

ـــــــه  ـــــــادل ـــــــعـــــــب ـــــــالشــــــــــــــــــــهـــــــرة ال ـــــــهـــــــم � ـــــــی  عـــــــل
 

ـــــــه  لـیـس ابـن مســـــــــــــــعـود وال مـن شــــــــــــــــــــاكـل
 
 

  

 ، أنس ابن عمر الصد�قة.-علیه الصالة والسالم-�عني من الروا�ة عن النبي  المكثرون ستة
 أنـــــــــس وابـــــــــن عـــــــــمـــــــــر الصــــــــــــــــــــــد�ـــــــــقـــــــــة

        
ــــــــــرة  ــــــــــو هــــــــــر� ــــــــــر أب ــــــــــحــــــــــر جــــــــــاب ــــــــــب  ال

  
 

 أكــــــثــــــرهــــــم والــــــبــــــحــــــر فــــــي الــــــحــــــقــــــیــــــقـــــــة
 

ــــــــر   ــــــــن عــــــــمــــــــراأكــــــــث ــــــــوى وهــــــــو واب ــــــــت  ف
 

 وابـــــن الـــــز�ـــــیـــــر وابـــــن عـــــمـــــرو قـــــــد جـــــرى 
        

ـــــــه  ـــــــادل ـــــــعـــــــب ـــــــالشــــــــــــــــــــهـــــــرة ال ـــــــهـــــــم � ـــــــی  عـــــــل
 

ـــــــه  لـیـس ابـن مســـــــــــــــعـود وال مـن شــــــــــــــــــــاكـل
 
 

  

 ال إله إال هللا.
 طالب:...

 االسم األول مكروه؟
 طالب:...

العلة في  مااسمه سلمان غّیره إلى فهد. �كره أن �قال له سلمان.  االكراهة لها وجه، أنا أعرف واحدً 
 مثل هذا؟
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 طالب:...
 ..المسلم مطلو�ة لكن.شك أن مراعاة شعور  ه�هللا ما فی
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

فیه ما فیه؛ ألنه علیه التزامات سا�قة، التزامات  تغییر االسم من غیر مبرر وال داعٍ على �ل حال 
 االسم األول قد تضیع �سببه حقوق. ،سا�قة

 طالب:...
 هللا �جعل العواقب حمیدة.  ،على �ل حال

 هذا �قول: 
من شهد «: -صلى هللا علیه وسلم-حدیث عبادة بن الصامت في روا�ة البخاري قال رسول هللا 

أن ال إله إال هللا وأن محمًدا عبده ورسوله، وأن عیسى عبد هللا ورسوله و�لمته ألقاها إلى مر�م 
في روا�ة مسلم  »جنة على ما �ان من العملوروح منه، والجنُة حق والنار حق، أدخله هللا ال

من شهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا عبده «: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وغیره
 ،والنار حق ،وأن الجنَة حق ،ورسوله، وأن عیسى عبد هللا و�لمته ألقاها إلى مر�م وروح منه

  روا�ة رفع الجنة عند البخاري؟فما توجیه  »أدخله هللا الجنة على ما �ان من عمل
، والمعطوف  ،األصل أنه معطوف على عیسى الجنة معطوفة على عیسى وعیسى منصوٌب �أنَّ

على المنصوب منصوب، لكن العلماء جّوزوا الرفع إذا استكملت الجملة ُوجد اسم إنَّ وخبرها، 
 معمول إنَّ �عد أن تستكمال                وجائز رفعك معطوًفا على 

في إشكال �عني إذا استكملت الخبر اسمها وخبرها استوفى ترفع �اعتبار أنها جملة مستأنفة، فال  
 مثل هذا.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

 ال ال هذا معطوف علیه.
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 ال، هو استكملت أنَّ اسمها وخبرها.
 طالب:...
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ال، فرق بین عطف مفرد وعطف جملة، هي معطوفة علیها على �ل حال، لكن هل عطف مفرد 
 على مفرد أو عطف جملة على جملة؟ 

 طالب:...
ما هو �عطف مفرد على مفرد، إذا استكملت الجملة  ،عطف جملة على جملةإشكال  هال ال، ما فی

 رد على المفرد.صار من �اب عطف الجمل، لكن لو ما استكملت صار من عطف المف
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 هذا عطف جملة على جملة. ،ما هو �استئناف
 طالب:...

لكنها عطف جملة على جملة ال عطف مفرد على مفرد، افترض أن األصل  ،ال، قلنا عاطفة
 ،وأن النار حق ،وأن الجنة حق ،وأن عیسى عبد هللا و�لمته ألقاها إلى مر�م وروح منه ،الجملة

ذا ُحذف العامل یبقى عمله؟ ما یبقى لكن إ ،وهذا �له مطروق؛ ألن العطف على نیة تكرار العامل
إن ز�ًدا  :فهو عطف جمل ال عطف أفراد، والتصر�ح عند ابن مالك واضح، �عني تقول ،عمله

وز؛ �ج ،إن ز�ًدا قائٌم وعمرٌو جالٌس  :لكن �جوز أن تقول ،عمروٌ  :ال �جوز أن تقول ،وعمًرا قائمان
 ألنها استكملت.

تبرأ ذمته  توفي رجل وعلیه مبلغ متأخر مستحق للصندوق العقاري، متى تبرأ ذمة المیت؟�قول: 
د هذا المبلغ أو ُعفي عنه؛ ألن المعروف أن الدولة تعفو عن المیت الذي في ذمته شيء.   إذا ُسدِّ

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
د عنه.   على �ل حال إذا ُعفي عنه أو ُسدِّ

 طالب:...
وأنا أقوم بتسدیده عن والدي  ،هنا السؤال هل تبرأ �مجرد قول أحد أبنائه أن هذا المبلغ في ذمتي

 نعم إذا رضي الصندوق تبرأ ذمة الوالد. و�نتقل الدین إلى ذمة ولده. ،مقسًطا �االتفاق
 طالب:...

 حدیث أبو قتادة لما ضمن؟
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...



 
 

 
 
 

١
٣ 
 

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^4ò¶=١٣ 

 ذمة فالن إلى فالن انتهى.إذا تحول المبلغ من 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

خاصًة أن هذا االبن مدین لوالده �مبلغ مقارب لما على والده الصندوق إذا رضي الصندوق. قال: 
 �كون هذا شبه الحوالة. من الدین؟
 طالب:...

 نعم.
 طالب:...

 ارعة.من �اب الحث على المس ،اآلن برد جلده، هذا من �اب الحث على المسارعة
 طالب:...

 من �اب الحث على المسارعة �سداد الدین. 
هل أبدأ �التردید من  ،ماذا أفعل حینما لم أنتبه أن المؤذن یؤذن إال في منتصف األذان�قول: 

م. بدا�ة األذان أم أكمل األذان؟  ابدأ من بدایته والحق �المؤذن. هذا تقدَّ
 طالب:...

األذان �ستغرق خمس دقائق �قول بدالً من أن أنتظر خمس دقائق  ،ألنه �حصل �ما في الحرم؛ نعم
ه هل مثل هذا �صح أنه قال مثل ما قال ،أقرأ لي ورقة أو ورقتین من القرآن ثم ألحق �ه وأدرك

 المؤذن؟ 
 طالب:...

ثم أنتظر مدة طو�لة  ،ماذا �قال له؟ �قول بدل ما أنتظر خمس دقائق، خمس دقائق �قول هللا أكبر
 �قول الثانیة. أن إلى

 طالب:...
أنا ما أنا، إن رددُت وقرأت بین جمل  :المسألة مفترضة في شخص من أول األمر �قول ،ال ال ال

 وأ�ًضا �عد ال �صدق علیه أنه قال مثل ما قال المؤذن. ،األذان تشوشت القراءة
 طالب:...

 �عدها مباشرة، لكن هل المماثلة هل المماثلة ال تتحقق إال �مشابهة الصوت �المد وغیره؟ 
 طالب:...

ال سیما إذا �ان المؤذن �مد  أو مجرد ما �قول هللا أكبر تمت المماثلة؟ اتفاق في الحروف �كفي
 ألنه أحیاًنا �عض المؤذنین �مد مّد تمطیط �سمونه.  ؛ا قد �خرجه عن المشروعمد� 
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هل األفضل على من بدأ في حفظ بلوغ المرام وقارب على االنتصاف منه أن �ستمر فیه �قول: 
 ؟أم أنه ال �منع من البدء �الصحیح مع البلوغ ،و�ؤخر صحیح البخاري إلى أن ینتهي من البلوغ

�قرأ في الصحیح  ،و�نظر في الصحیح ،تنافر وال تناقض، �كمل حفظ البلوغ هعلى �ل حال ما فی
 تناقض. هو�حضر الدروس ما فی ،وفي شروحه

 طالب:...
�عني الرجل  ،منهما ولیه في الصالة علیه ولكل ،إذا اجتمع جنازتان لرجل وامرأةهذا سبق. �قول: 

منهما ولیه في الصالة  ولكل ،والمرأة أوصت أن �صلي علیها فالن ،أوصى �أن �صلي علیه فالن
م ولي المرأة  ،ة أكثر في علمه ود�انته علًما ود�انة من ولي الرجلولكن ولي المرأ ،علیه فهل ُ�قدَّ

على ولي الرجل في الصالة أم العكس؟ وهل هناك دلیل بّین على هذه المسألة أو قاعدة شرعیة 
وعدم التراضي تنازل أحدهما لآلخر مع أن الحق فیه شوب للمیت وعند المشاحة  ؟تتخرج علیها

وهذه ما أوصت أن �صلي علیها فالن إال  ،صلي علیه فالن إال لمز�د فضلأنه ما أوصى أن �
 على من أوصاه. فضله، فإذا حصلت المشاحة �صلي �لٌّ لمز�د 
وجزاكم  ،ما المقصود �عني هل معناه أفتح متجري �اكًرا »بورك ألمتي في �كورها«حدیث:  �قول:

  هللا خیًرا؟
أثر البر�ة فیها ظاهر، إذا جلس  ،أثر البر�ة فیها ظاهرال شك أن مزاولة األعمال في أول النهار 

ما ساعتین أو ثالث ال شك أنه أفضل ماإلنسان �عد صالة الصبح إلى ما یتیسر له من ساعة أو 
 :، واحد من المشا�خ �ان �صوغ �تاً�ا وسّوده وانتهى منه، وقالا�قابلها من آخر النهار وأكثر إنتاجً 

فنام �عد الصالة مباشرة،  ،إنه في یوم من األ�ام في بدا�ة الصیاغة أحس بتعب �عد صالة العشاء
انتهیت  :فجلس من �عد صالة الفجر ثالث ساعات �قول ،قام لصالة الفجر لیس �حاجة إلى نوم

لذي یلیه و�نام �النهار، الیوم ا ،�شتغل �اللیل ،و�ان معتاًدا للسهر والنوم ،من صیاغة الباب األول
فال شك أن  ،احتاج إلى شهر ،الباب الثاني �قدره احتاج إلى شهر صیاغة :عاد إلى طبعه �قول

 البر�ة محسوسة. 
ألنه أ�سر من  ؛ُیبدأ �ه ،نعم ُ�قرأ هل ُ�قرأ قبل فتح الباري؟ ،اتحاف القاري �اختصار فتح الباري 

مراًرا أن هذه المختصرات ال �عتمد هو ال �غني �حال عن فتح الباري. ذ�رت ففتح الباري، و�ال 
وأراد أن �طلع على ما في  اعلیها إال إلنسان لیس له نظر �التوسع في العلم الشرعي إذا �ان مثقفً 

ال �أس، لكن الذي یر�د أن یتوسع في العلم الشرعي ما تغنیه فالصحیح من خالل هذا المختصر 
 ،�عتمد على مختصر غیره �ختصر لنفسه إن طالب العلم بدًال من أن :المختصرات، مراًرا قلت

 نا هذا السؤال.، قرأو�عرف ما ترك ،فیعرف ما أثبت
وأن �تب الحدیث الموجودة اآلن لیست هي  ،كیف الرد على من �قول بوجوب التمذهب�قول: 

 النسخ المعتمدة التي وضعها العلماء؟
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 .سبق هذا 
  هل شهادة المرأة مساو�ة لشهادة الرجل؟ هذه أم عمر تقول: 

رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذا في األموال، فشهادة المرأة على النصف من شهادة 
وقد تكون أقوى من شهادة  ،الرجل، وقد تكون شهادة المرأة في �عض األحوال مثل شهادة الرجل

 الّنساء شهادتها أقوى من شهادة الرجال. الرجل فیما �ختص �ه الّنساء في األمور التي �ختص بها
  نتمنى أن تكون الدروس �لها في البخاري.هذا �قول: 

وأنا أتمنى لكن الدروس ُبدئ بها من سنین �یف ُتترك لو �انت الدروس �لها في �تاب واحد مشینا 
 واختصرنا المدة.

 طالب:...
علل الدراقطني دون اإلحاطة �ه وجمع أطرافه واإلحاطة �مراد المؤلف  :لكن أین الدراقطني؟ قلت

 .هنا خرط القتاد تحتاج إلى جهد
هذا من  �عامل صیانة للمعدات واألجهزة الكهر�ائیة؟ الر�و�ةالعمل لصالح البنوك  حكمما �قول:  

 التعاون على اإلثم والعدوان.
الّشراح اعتمدوا هذه  ما أفضل طبعة لموطأ اإلمام مالك بروا�ة �حیى بن �حیى اللیثي؟ �قول:

الروا�ة وفضلوها على غیرها، والمتأخرون �لهم معّولهم على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي إلى أن 
 وأبدل �عض األخطاء التي في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. ،ظهرت طبعة �شار

  : بین اإلمامین مسلم والدراقطني للشیخ ر�یع المدخلي؟ما رأ�ك �كتاب�قول: 
ألن الدارقطني استدرك أحادیث على الصحیحین، استدرك أحادیث على  ؛هذا �تاب جید في �ا�ه

وما في صحیح  ،ؤونةالصحیحین، فما �ان منها في البخاري تواله الحافظ ابن حجر، و�فى الم
 وفي هذا الكتاب تغطیة لبعض النقص. ،من العنا�ةلكنه �حتاج إلى مز�ٍد  ،راحمسلم تواله الش

أنا �نت سمعت طر�قة قراءة الكتب الستة حین وضحتم في محاضرة �اسم: هذا من المغرب �قول: 
فهل تنصح �ا شیخ �القراءة فقط أم �حفظ األحادیث  ،فبدأتها أنا وأحد اإلخوة ،فاسألوا أهل الذ�ر

  أ�ًضا؟
الحفظ ال �عدله فالحفظ هو األصل، فإن �انت الحافظة تسعف  ،على �ل حال الحفظ هو األصل

فهذه القراءة التي شرحناها و�ّیناها في مناسبات مع الرجوع إلى  ،و�ن �انت الحافظة ضعیفة ،شيء
 إن شاء هللا تعالى. ،�عض ما ُ�شكل أو إلى ما ُ�شكل �النسبة للشروح یثبت بها العلم

 ولك.اللهم صل وسلم و�ارك على عبدك ورس 
 
 


