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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آل

 .وصحبه أجمعین، اللهم اغفر لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام
: بد هللا قالحدثنا عبدان قال: أخبرنا ع": -هللا تعالى رحمه-قال اإلمام أبو عبد هللا البخاري  

ونس أخبرنا یونس عن الزهري ح، وحدثنا �شر بن محمد قال: أخبرنا عبد هللا قال: أخبرنا ی
رضي هللا - ومعمر عن الزهري نحوه، قال: أخبرني عبید هللا بن عبد هللا عن ابن عباس

ي أجود الناس، و�ان أجود ما �كون ف -صلى هللا علیه وسلم-قال: �ان رسول هللا  -عنهما
 -ان، فیدارسه القرآن، فلرسول هللارمضان حین یلقاه جبر�ل و�ان یلقاه في �ل لیلة من رمض

 ."أجوُد �الخیر من الر�ح المرسلة -صلى هللا علیه وسلم
ه  وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�وصلى هللا ،الحمد هلل رب العالمین

 أجمعین، أما �عد:
في الحدیث السادس من أحادیث بدء الوحي: حدثنا  -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري 

واسمه عبد هللا بن عثمان بن جبلة بن أبي رّوات العتكي أبو عبد الرحمن  ،عبدان؛ عبدان لقب
�عني �م؟  ،مات سنة إحدى وعشر�ن ،المروزي الملقب عبدان، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة

 .شرعومئتین نعم؛ ألن من العاشرة �لهم �عد المئتین، هؤالء شیوخ األئمة، والحاد�ة عشر والثانیة 
 -�عني عبدان–غیره من الشروح �قول: قال ابن طاهر: إنما قیل له ذلك  في عمدة القاري في

فاجتمع من اسمه  لماذا ُلقب عبدان؟ قیل له ذلك؛ ألن �نیته أبو عبد الرحمن، واسمه عبد هللا
و�نیته عبدان عبد وعبد، عبد في االسم وعبد في الكنیة. فاجتمع من اسمه و�نیته عبدان. وقال 

یح: هذا ال �صّح، هذا ال �صّح، لماذا؟ قال: بل ذلك من تغییر العامة ابن الملقن في التوض
لألسامي، �عني وجد التغییر في األسامي من العامة من أجل التخفیف، �عني �غیرون في االسم، 

َحیم من أجل التخفیف، �عني مثل عبد الرحمن بن إبراهیم المشهور اإلمام العَلم ُیلقب بُدَحیم، دُ 
فیها  األلقاب من هذا النوع �لها �غیرد الرحمن إنما هو لقب، و�ثیر من لیست بتصغیر لعب

 .وقد ُینسى االسم، وقد �شتهر بهما ،و�شتهر �اللقب ،العامة
بل ذلك من تغییر العامة لألسامي و�سرهم لها في زمنه في زمن صغر  ،قال: هذا ال �صح 
على تصغیر أو عدوٍل من  ن مشتمًال ثم إذا �بر إذا �ا ،غرمسمَّى، �غیرون االسم في وقت الصال

و�عضهم �ستمر معه إلى أن �موت، بل ذلك من تغییر  ،إلى ذم یرفض ذلك إذا �بر اكونه مدحً 
العامة لألسامي و�سرهم لها في زمن صغر المسمَّى أو نحو ذلك، �ما قالوا في علّي ُعلّیان 

تغییر العامة، قال: �ما قالوا في علّي: ، نعم. هذا من ا: عالو�� اُعلّیان، عندنا في نجد �سمون علی� 
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حمدان، والخالف في الخطابي حمد بن  ،ُعلیان، وفي أحمد بن یوسف السلمي وغیره: حمدان
صار أخف  ،ى حمدالوا: �ان اسمه أحمد، فغّیروه إلمحمد الخطابي أبو سلیمان العالم المشهور، ق

 .مدإن اسمه الحقیقي ح :على األلسنة واستمر، ومنهم من �قول
لك ذالمقصود أن العامة في القد�م والحدیث �غّیرون األسامي، �عني علّي ُعلّیان، و�قال له غیر  

ول مثل ما �قال اآلن في وقتنا قبل ذلك بزمن �قول: علّي عالوي، وفیه لها نظائر �ثیرة، على الق
ردنا أن األول على قول ابن طاهر أنه اجتمع له من اسمه و�نیته عبدان تثنیة عبد طیب، إذا أ

ه ألنه مثنى أو نقول حدثنا عبداُن �اعتبار  ؛حدثنا عبدانِ  :نقول �ما في المتن: حدثنا هل نقول
ثنان األن مقتضى ذلك أنه �كون حّدثه  ؛من التثنیة إلى اللقب؟ ال أحد �قول: حدثنا عبدانِ  منقوًال 

؛ ابن طاهر هو األوجهال واحد، وفي وهب بن �قیة الواسطي وهبان، قال العیني: قلُت: الذي قاله 
ألن عبدان تثنیة عبد، ولّما �ان أول اسمه عبد وأول �نیته عبد قیل له عبدان، إن الموصوف 

بو ن؟ واحد، وال في الرواة من تكون �نیته مفتتحة �حرف لو �قال: حدثنا أااثن أم�التثنیة واحد 
 حدثنا میمان؟  :مسلم محمد هل �صح أن نقول

 طالب:...
 ،ا �عني العیني �قول: ال، الذي قاله ابن طاهر هو األوجه؛ ألن عبد تثنیة عبدكالم غر�ب جد� 

وأول �نیته عبد قیل عبدان، وذ�ر الذهبي في السیر قصة طر�فة عن  ،ولما �ان أول اسمه عبد
سبب تسمیة عبدان قال السمعاني: �نت أنسخ �جامع بروجرد فقال شیٌخ رّث الهیئة: ما تكتب؟ 

ك واحد �عني ما هو على مستوى السؤال �عني ما من عوام ئكتب وتقرأ، �جیوت ًئاأنت تصنع شی
تقول، أو صغیر السن وما أشبه ذلك تستنكف عن إجابته،  ماذاالناس أنت لو أخبرته ما یدري 

فكرهت جوا�ه، �ون اإلنسان �جد هذا من نفسه إذا �ان  ؟قال: فقال شیخ رّث الهیئة: ما تكتب
 .سؤالالسائل لیس على مستوى ال

فكرهت جوا�ه وقلت: الحدیث، �عني على مضض أجا�ه، الحدیث، �عني أكتب الحدیث، فقال:  
كأنك طالب حدیث، قلت: بلى، قال: من أین أنت؟ قلت: من مرو، قال: عمن روى الحدیث أو 
عمن تروي الحدیث من أهل مرو؟ عمن تروي الحدیث أو عمن ُروي الحدیث من أهل مرو؟ قال: 

، عمن روى البخاري الحدیث من أهل مرو؟ قلت: بن عثمان، أو عمن روى البخاري  عن عبد هللا
بن الفضل، قال: لم لقب عبد هللا �عبدان؟ ي هو عبدان، وصدقة ذعن عبد هللا بن عثمان ال

فتوقفت، فتبسم، فنظرت إلیه �عین أخرى، �عني تغیر الوضع، صار عنده شيء، �ستحق أن 
بد ن أخرى وقلت: �فید الشیخ، �عني أنت تفیدنا، قال: �نیته أبو ع�جاب و�حاَور، فنظرت إلیه �عی

عبدان، فقلت: عمن هذا؟ قال: سمعته من محمد  :الرحمن واسمه عبدان فاجتمع فیه العبدان فقیل
 .بن طاهر، الذي ُنقل عنه الكالم األول، فالمدار علي



 
 

 
 

=i_k‘F=ÏvÈÿ^=ÚÑf٥٦E= ٤ 

ثنیة عیني، إن عبد وعبد عبدان، تلكن هل هذا الكالم وجیه؟ مثل ما ذ�رنا سا�ًقا انُتقد وأیده ال 
عبد، لكن هل هو �ستقل �االسم الذي أوله عین و�ل واحد �مكن أن �قال له عبدان؟ ألن اسمه 

 �حرف العین ولقبه ادوءً العین، و�ذا �ان أبوه �ذلك مب مبدوء �حرف العین و�نیته مبدوءة �حرف
 ؟ن �قولو  ماذامبدوء �حرف العین 

 طالب:...
 .ء�جيما 

 طالب:...
 نقول؟ ماذاأعرف أعرف، أبو عبد العز�ز عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد الكر�م 

 طالب:...
تماس لكن هذا الذي لقَّب اعتبر هذه التسمیة؟ هللا أعلم، ما ُیدَرى، هذا �له التماس، هذا �له ال

وهذا �ثیر في الرواة، وفي غیرهم، لعله من هذا الوجه،  ،وتسمیة وهیب وهبان، وعلي ُعلّیان
 تصیر؟  ماذا ؟معنى هذا ما�سمون عبود وعّبود 

 طالب:...
 .لقبال�یفما شاؤوا و�ستمر �عني �سمونه عبد هللا عّبود و�سمونه یتصرفون في الحروف 

 طالب:...
 هو لقب على �ل حال، هو لقب لقب.

 طالب:...
في خمسة مثًال �صح أن �قال عباد  اوجد في سلسلة هذا االسم توافقً  الكن لو أن شخًص  نعم

 مثًال؟ حدثني ِعباد؟ وماذا عمن اسمه واسمه أبیه واسم جده إلى عشرة �لهم محمد، هذا ُوجد في
 .ى أن وصل العدد إلى عشرةإل االقرن الثامن والتاسع والعاشر �كثرة، �سموه محمدً 

 طالب:...
یلقبون ألدنى سبب، و�تصرفون في األسماء، یتصرفون في األسماء،  هم ُیلقبون ألدنى سبب،

�عني �ون ابن طاهر قال هذا الكالم �مكن أن نتصور هذا عبد  ،لكن الجزم بتصو�به أو بتخطئته
هللا وعبد الرحمن خالص عبدان، لكن استصحاب هذا السبب والقیاس علیه أو رفضه �عني �ون 

على �ل  ؟ر�ك أن ابن طاهر قصد هذا إال لو أفصح هو بنفسههو المتعین وما ید :العیني �قول
 .حال هذا لقبه اشتهر �ه

 طالب:...
تصرف، حتى أهل العلم یتصرفون ألنهم أبناء زمنهم، االبن، الشخص مهما عال هو ابن بیئته 

، وهم یتهطئون على ذ�ره ورواوابن زمنه، إذا �انوا یتداولون أشیاء یتداوله ما لم �كن ممنوًعا، فیتوا
 .جّلة
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 طالب:...
هذا متفق علیه، المنازعة في سبب التلقیب هل هو من �اب فینازعون في تلقیبه �عبدان هم ما 

ن نسبته إلى الملقن، الملقن معلم قرآ ذ�رت ...التصرف أو تثنیة عبد؟ هذا الكالم. ابن الملقن 
 معلم صبیان زوج أمه، �عني هناك تسمیة وتلقیب ألدنى مناسبة، الكفیجي هذه النسبة ألنه استمر

ذه �مكن الكفیجي، ُنسب إلیها. فالتلقیب أو النسبة ه :زمًنا طو�ًال ُ�قرئ �افیة بن الحاجب، فقیل له
 .أن تكون ألدنى سبب

ل: أخبرنا عبد هللا؛ عبد هللا هو ابن المبارك، ابن المبارك بن واضح قال: حدثنا عبدان قا 
 الحنظلي موالهم، المروزي، وهو اإلمام المتفق على جاللته و�مامته، متفق على جاللته و�مامته

وعظم محّله وسیادته، وورعه، وعبادته، وسخائه، وشجاعته. �قول الكرماني في ترجمته: في 
ة بذ�ره، وُترجى المغفرة �حبه، تستنزل الرحمة بذ�ره، �عني جاء من نزل الرحمتشرحه �قول: تس

 هل علیهاوهذا واحد منهم، لكن  ،اآلثار ما لم یثبت مرفوًعا أن الرحمة ُتستنزل بذ�ر الصالحین
 ال؟  أمملحظ 

 طالب:...
 .من �اب التوسل، طیب

 طالب:...
 خصوص وال هو �حدیث. أمال، ال عموم 

 طالب:...
ال هو فرد من أفراد العموم، إذا �ان �العموم �صح أن �كون شخص من أبرز هذا األثر أثر، 

 ،-جل وعال-وترجى المغفرة �حبه، ُحبه قر�ة إلى هللا  أفراد هذا العموم، تستنزل الرحمة بذ�ره
 نعم، و�توسل �الُقرب، ال مانع من التوسل �الُقرب.

 طالب:...
تستنزل الرحمة بذ�ره في النفس منها شيء؛ ألنه قد �كون منشأ هذا سهلة الثانیة، لكن األولى 

ا ر�ی� تتر�ی�ا مملوً�ا، �ان أبوه  الكالم الغلو في الرجل، هو من تا�عي التا�عین، قال: و�ان أبوه
مملوً�ا لرجٍل من همدان، وأمه خوارزمیة، روي عن الحسن بن عیسى أنه قال: اجتمع جماعة 

فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك، تعالوا حتى نعد خصال  من أصحاب ابن المبارك
ر ابن المبارك من أبواب الخیر، فقالوا: جمع العلم والفقه واألدب والنحو واللغة والزهد والشع

لفقه اتناقض؟  ه، فیي، جمع العلم والفقهقالوا: وقیام اللیل وسداد الرأ .افوالفصاحة والورع واإلنص
حو واألدب والن ، وقد �كون مرادًفا له إذا أر�د �ه الفهم، جمع العلم والفقهالعلم�اب من أبواب 

 افوالزهد والشعر والفصاحة والورع واإلنص ؛ النحو �اب من أبواب اللغة، فرع من فروعها،واللغة
 .ي�عني لو قیل العبادة، وسداد الرأ ،وقیام اللیل
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م سمه عبد الرحمن بتر�یب مزجي مثل ُدحیهل �جوز السكوت على تلقیب العامة لمن ا �قول: 
  ؟أو دحّیم أو دحمان أو الدحمي

 فیما �عد، و�ستمر علیه، �قولون  ایتصرفون �عني العوام �حرفون هذه الكلمات إلى أن �صیر لقبً 
عبد العز�ز ال، �قولون عز�ز وعزوز والعزي، یتصرفون في هذا، لكن ما �جمعون لواحد بین أكثر 

 .د من هذه األلفاظ، وهذا مأثورامن لفظ، �ختارون له واحً 
أهل العلم وجدت هذا في تراجم  تراجم�عني لو قرأت في  ،موجود من القدم هذا على �ل حال 

  هم.غیر 
 :-�مدح عبد هللا بن المبارك–قال عمار بن حسین �مدحه 

ــــــــــــد هللا عــــــــــــن مــــــــــــرو لیلــــــــــــة  إذا ســــــــــــار عب
 
 

 فقــــــــــــــد ســــــــــــــار منهــــــــــــــا نورهــــــــــــــا وجمالهــــــــــــــا 
 
 

ــــــــــــد هللا عــــــــــــن مــــــــــــرو لیلــــــــــــة  إذا ســــــــــــار عب
 
 

 فقــــــــــــــد ســــــــــــــار منهــــــــــــــا نورهــــــــــــــا وجمالهــــــــــــــا 
 
 

 إذا ذ�ــــــــــــــر األخیــــــــــــــار فــــــــــــــي �ــــــــــــــل بلــــــــــــــدة
 
 

  

 إذا ذ�ــــــــــــــر األخیــــــــــــــار فــــــــــــــي �ــــــــــــــل بلــــــــــــــدة
 
 

ـــــــــــــــت هاللهـــــــــــــــافهـــــــــــــــم أنجـــــــــــــــم فیهـــــــــــــــا    وأن
 
 

هو الطهور ماؤه الحل «لما ُذكر صفوان بن عیسى أظنه �ذا الذي دار علیه حدیث:  �قول:
بد هللا عند اإلمام أحمد فقال: تستنزل الرحمة بذ�ره، وقد وقفت على ذلك في العلل لع »میتته

  بن أحمد، أكثر من موضع.
ُینشط ینشط طالب العلم، ولذا یوصى ذ�ر أخبارهم ال شك أنه على �ل حال محبة الصالحین و 

طالب العلم الذي �فتر في التحصیل في العلم أو في العمل أن ید�م النظر في سیر األئمة، 
وصبرهم على الشدائد، صبرهم على صیام الهواجر، وقیام اللیالي الشاتیة، ینشط، إضافة إلى ما 

نة.  جاء في ذلك من النصوص في الكتاب والسُّ
ُغبرة ارون الرشید الرقة أشرفت أم ولٍد من قصره، فرأت الُغبرة قد ارتفعت، فرأت القیل: لما قدم ه

 قد ارتفعت، والبغال قد تقطعت، �یف تقطعت؟ نعم نعالها، وانجفل الناس فقالت: ما هذا؟ قالوا:
هذا  ابن المبارك، فقالت: هذا �هللا الملك، ال ملك هارون الرشید. :قدم عالٌم من خراسان �قال له

 .ال �جمع الناس إال �السوط والخشبالملك، ال ملك هارون الرشید الذي 
منصرًفا من الغزو سنة إحدى وثمانین ومات بهیت في العراق،  ،ولد �مرو سنة ثالث عشرة

ومئة، وفي التقر�ب: عبد هللا بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقیه عالم جواد 
مات سنة إحدى وثمانین، وله ثالث وستون سنة.  ،من الثامنة ،جمعت فیه خصال الخیر ،مجاهد

هیت، والهیت المكان  :�قال: مات بهیت �العراق، وعندنا موضع هنا على طر�ق الخرج �قال له
ألن الماء في مكان منخفض، ما زال الماء على مستواه؟  ؛المنخفض، �عني التسمیة عر�یة
 الخرج. على مستواه بهیت؟ أو..
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 طالب:...
 هللا المستعان. ،هللا المستعان ،ماء هما فی

 طالب:...
، هللا المستعان. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد هللا قال: أخبرني یونس عن الزهري، نعم

م و�ذلك الزهري محمد بن مسلم بن شهاب اإلمام المعروف، �ذلك  ،یونس بن یز�د األیلي تقدَّ
م، ح في جمیع النسخ حاء  ؟النسخ عند�م حاء تحو�ل هذه في جمیع ،تقدَّ

 طالب:...
ن مطیب، حاء هذه �قول النووي في التقر�ب: و�ذا �ان للحدیث إسنادان فأكثر �تبوا عند االنتقال 

م م ،إسناد �عني إلى اآلخر: ح، ولم ُ�عرف بیانها عمن تقدَّ ذا ه�عني  ،ولم �عرف بیانها عمن تقدَّ
لكن �مكن أن ُ�عرف �االستقراء، �مكن أن �عرف �االستقراء، وهي موجودة  ،االصطالح ما ُبیِّن

 ود، وتوجد �قلة في البخاري، توجد �قلة. �قول: و�ذا �انرة في صحیح مسلم، وفي سنن أبي دا�كث
 للحدیث إسنادان فأكثر �تبوا عند االنتقال من إسناٍد �عني إلى آخر: ح، ولم �عرف بیانها عمن

م �عني مختصرة من  ،و�تب جماعة من الحفاظ موضعها صح ،اعة من الُحفاظو�تب جم ،تقدَّ
كلمة َصح التي تكتب على �عض الكلمات أو بین الكلمات إذا �انت الكلمة صحیحة روا�ة، 

قد �كون فیها شيء من اإلشكال، فصحیحة من حیث الروا�ة، أما من حیث المعنى أو اإلعراب 
في الذي قبله والذي قبله �عني توجد �كثرة ولیست من شيء موجود هنا في الحدیث في: صح، و 

أصل الصحیح، إنما من أثر مقابلة روا�ات الصحیح، توجد �لمة �كتب علیها َصح لماذا؟ لئال 
من حیث المعنى أو من حیث وقوعها في هذا إشكال �جرؤ أحد على تصو�بها، �عني فیها 

یهجم علیها أحد �صححها على حد لئال  ؛المكان، أو من حیث اإلعراب، �كتب علیها َصح
 زعمه، ولها وجه في اللغة وهي ثابتة روا�ة. 

قال: و�تب جماعة من الحفاظ موضعها َصح، فیشعر ذلك �أنها رمز صح �عني اختصار لكلمة 
من التحو�ل من إسناد إلى آخر إلى إسناد، هذا هو المعتمد عند المتأخر�ن من  :َصح، وقیل

 لئال �ظن أن ؛ن المراد منها التحو�لإاد، ووجودها ضروري إذا قلنا التحو�ل من إسناد إلى إسن
اإلسناد واحد، فیظن ظانٌّ أن الزهري یرو�ه عن �شر بن محمد، هذا �الم لیس �صحیح، إنما 

اختصار األسانید، الذي یرو�ه عن �شر هو البخاري، طیب من إسناد إلى آخر الهدف من ذلك 
سطة بینها و�ین المدار، الواسطة بین صاحب الكتاب والمدار، �عني تذ�ر األسانید أسانید الوا

صلى -لكن ماذا عما ُوجد في الصحیح في البخاري في مواضع �ثیرة البخاري یذ�رها �عد قوله: 
ما  ح، وحدثنا فالن. �عني أقرب -صلى هللا علیه وسلم-ثم  ؟ یذ�ر اإلسناد �امًال -هللا علیه وسلم

 تكون إلى اصطالح المغار�ة الحدیث، �عني هذه ما �ستفاد منها اختصار في اإلسناد.
  طالب:...
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اختصار  هلكن أال یترتب علیها فائدة التي من أجلها ُوضعت لالختصار في األسانید؟ ما فی، نعم
 ألنها تحول بین اإلسنادین، :وقیل ،تحو�ل من إسناد إلى إسنادمن ال :هنا اإلسناد �امل، وقیل

وال یلفظ عندها  ،فال تكون من الحدیث ،�عني حائل مختصر من حائل، تحول بین اإلسنادین
الحدیث. و�ن أهل المغرب �لهم �قولون  :هي رمز إلى قولنا :وال یلفظ عندها �شيء، وقیل ،�شيء

حاء �عني مقصورة حاء و�مر،  :ر �عني في القراءة أن ُ�قالإذا وصلوا إلیها: الحدیث، والمختا
 .�قول: حاٌء نعم مثل ما عندنا هنا

و�مر في  ،قال: أخبرنا یونس عن الزهري حا، وحدثنا. هذا المختار، وهي مرسومة هكذا حا 
ثم �صعب  ،كتب المصطلح، �عض الطالب �صعب علیه النطق �ظنها �لمة واحدة �لمة مر�بة

�عني رجع –قال البخاري  النطق بها، لكن هذا نطقها حا و�مر، أو حاء وحدثنا �ما عندنا.
 ن الحاء هذه أصلها خاء ال سیما في البخاري أصلها خاء، �عنيإ :، منهم من �قول-اإلسناد إلیه

محمد  والخاء رمزه، ح وحدثنا �شر بن محمد أبو ،أن الحدیث رجع إلى المؤلف الذي هو البخاري 
 المروزي السختیاني.

 طالب:...
 .یرمز لنفسه أن ما �مكن

ر بن محمد أبو محمد المروزي السختیاني، تفرد اإلمام البخاري �الروا�ة عنه دون سائر ش� 
أصحاب الكتب الستة، فهو من مفردات البخاري، ذ�ره ابن حبان في ثقاته وقال: �ان مرجًئا، 

لتقر�ب: �شر بن محمد السختیاني أبو محمد المروزي مات سنة أر�ع وعشر�ن ومئتین، وفي ا
من العاشرة مات سنة أر�ع وعشر�ن، �عني ومئتین، هل  ،صدوق ُرمي �اإلرجاء، رمي �اإلرجاء

مقتضى وصف ابن حجر له �صدوق أن الحدیث ینزل عن رتبة الصحیح؟ ولو �ان ضعیًفا یؤثر 
بخاري یرو�ه من طر�قین عن عبدان ألن ال ؛في الحدیث؟ ما یؤثر؛ ألن المعّول على عبدان

و�شر، ووجد في مواضع أن اإلمام البخاري یروي الحدیث من طر�قین ثقة وضعیف، فیحذف 
هذا تدلیس تسو�ة؟ تدلیس  :الضعیف، روى عن مالك وابن لهیعة، فأسقط ابن لهیعة، هل نقول

ر، هو لیس �ة إسقاط ضعیٍف بین ثقتین، إسقاط ضعیف بین ثقتین لقي أحدهما اآلخو سالت
والخبر الذي عندنا ثبت  ،�حاجة، روى الحدیث �عض الوضاعین یؤثر؟ ما دام ثبت �سند صحیح

 ولو ُرمي �اإلرجاء، ال یتأثر الحدیث. ا�سند �الشمس، ولو �ان �شر بن محمد صدوقً 
ح وحدثنا �شر بن محمد قال: أخبرنا عبد هللا، من عبد هللا؟ هو ابن المبارك، فاإلمام البخاري 

یونس هو  ،یروي الحدیث من طر�ق عبدان و�شر عن عبد هللا بن المبارك، قال: أخبرنا یونس
ومعمر وأ�ًضا معمر تقّدم، عن الزهري نحوه،  ،الموجود في السند السابق بن یز�د األیلي قد تقّدم

وم عن الزهري نحوه �عني لیس بلفظه لیس �مثله، و�نما بنحوه، �معناه، �قول الحاكم في معرفة عل
ث، إن مما یلزم الحدیثّي من الضبط واإلتقان أن ُ�فرِّق  الحدیث: إن مما یلزم الحدیثّي �عني ُمحدِّ
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بین أن �قول: مثله أو �قول نحوه، فال �حّل له أن �قول مثله، إال �عد أن �علم على أنه أن �علم 
اتفقا على لفٍظ واحد،  أنهما اتفقا على اللفظ، فال �حّل له أن �قول: مثله إال �عد أن �علم أنهما

و�حّل له أن �قول نحوه إذا �ان على مثل معانیه، فإذا �ان الحدیث رواه الثاني �اللفظ صّح أن 
�قال مثله، وُ�حَذف، و�ذا رواه �المعنى قال: نحوه وهذا �ثیر في صحیح مسلم، طیب أنت وجدت 

دفه �إسناٍد آخر ثم أر  ساق روا�ة راوي من الرواة،في صحیح مسلم حدیث ساقه المؤلف بلفظه 
 .وقال: �مثله، ثم ساقه �إسناد ثالث وقال: بنحوه

أنت تر�د أن تروي هذا الحدیث من صحیح مسلم �اإلسناد الثاني أو الثالث، تر�د أن تروي  
 تسوق الحدیث �اإلسناد الثاني أو الثالث، هل �سوغ لك أن تسوق اإلسناد الثاني وتر�ب ،الحدیث

 لفظ السابق؟ مقتضى �الم الحاكمأو ترو�ه �اإلسناد الثالث وتر�ب علیه العلیه المتن السابق؟ 
األولى و ألنه �اللفظ، و�اإلسناد الثالث ال �سوغ،  ؛أنه �اإلسناد الثاني �سوغ �سوغ حینما قال �مثله

حدثنا فالن وفالن �مثل حدیٍث ساقه قبل ذلك  :والورع في الموضعین أن �قال: قال اإلمام مسلم
 ، یبین �شرح الواقع، أو بنحو حدیٍث قبله ساقه بلفظ �ذا. یبین الواقع.بلفظ �ذا

 طالب:...
 .نعم، على �الم الحاكم أنها مطا�قة وُوفق على ذلك

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
اٍب ا �السند الثاني في �تدري حتى تطبق تجد هذا اللفظ مرو�� لكن هذا من تمام الورع، ما ت، نعم

 الورع أن تقول هذا. فما إذا ما وجد أ. اثم تطا�قه تجده مطا�قً  ،معتمد
 �قول الكرماني: ِاعلم أن اإلمام البخاري حّدث هذا الحدیث عن الشیخین عبد هللا �عني عبدان،

ًدا ي هو عبدان ذ�ر لعبد هللا شیًخا واحلذهللا بن المبارك، والشیخ األول او�شر �لیهما عن عبد 
هل ثمة فائدة  �قول:، وهما یونس ومعمر، اذ�ر له شیخین وهما یونس ومعمرً هو یونس، والثاني 

دد ألني �ص ؛بلفظهافي جمع هذه األحادیث التي أورد مسلم والبخاري أسانیدها ولم یوردها 
قد فاه هذا في غا�ة األهمیة، ال سیما إذا قال بنحوه، إنه إذا قال بنحوه �معن .جمع ذلك عند مسلم

ه في اني على ز�ادة ال ُتخّل �المعنى، وقد �كون مشتمًال على نقص، ال ُ�حتاج إلیتشتمل روا�ة الث
ا إذا �حثنا عن الطرق أل فاظ هذا الخبر، فیجتمع لنا من الز�ادات في ألفاظ المتون قدر �بیر جد�

  هذه الطرق.
عبدان  ِاعلم أن اإلمام البخاري حّدث هذا الحدیث عن الشیخین عبدان، و�شر،�قول الكرماني: 

، طیب اوهو یونس، و�شر ذ�ر له شیخین یونس ومعمرً  اواحدً  اذ�ر لعبد هللا بن المبارك شیخً 
أظن أشرنا سا�ًقا أن اإلمام البخاري إذا روى الحدیث أو أورد الحدیث عن غیر واحد فإن اللفظ 
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صنیع �كون لألخیر، إذا أورد الحدیث عن غیر واحد �قول ابن حجر: وقد ظهر �االستقراء من 
اإلمام البخاري أنه إذا أورد الحدیث عن غیر واحد فإن اللفظ �كون لألخیر، اللفظ �كون لألخیر، 
�عني اإلمام البخاري أورد الحدیث عن اثنین عن یونس ومعمر، وظهر �االستقراء من صنیعه، 

 ال نحتاج لماذا؟  هل �حتاج إلى مثل هذا الكالم في صحیح مسلم؟
ن حدثنا فالن وفالن واللفظ لفالن، و�بی :ینصُّ على صاحب اللفظ و�قول -رحمه هللا-ألن مسلًما 

الفروق ولو �انت �حرف واحد، مسلم ما فیه إشكال من هذه الجهة، لكن البخاري إذا روى 
عن ثالثة �قول ابن حجر: ظهر �االستقراء من صنیعه أن اللفظ �كون  ،الحدیث عن اثنین

اللفظ لمعمر، طیب و�ونس ماذا له؟ المعنى،  ،لمن؟ لمعمرلألخیر، مقتضى هذا أن �كون اللفظ 
 .طیب البخاري �قول: أخبرنا یونس ومعمر عن الزهري نحوه

 طالب:...
 ومعمر نحوه نحو یونس.

 طالب:...
اللفظ من ظاهر السیاق لیونس، ونحوه لمعمر، وصّرح بذلك ابن حجر قال: قوله: أخبرنا یونس 

المبارك حّدث �ه عبدان عن یونس وحده، وحّدث �ه �شر بن ومعمر نحوه أي أن عبد هللا بن 
وأما �المعنى فعن معمر، �عني هو ظاهر  ،ا، أما �اللفظ فعن یونسمحمد عن یونس ومعمر معً 

سیاق اإلسناد أن یونس هذا لفظه، ومعمر له معناه، القاعدة التي ظهرت البن حجر �االستقراء 
 �ه ومقاصده ودقائقه وخفا�اه، �عني هذا فرد من أفرادابن حجر له معاناة لكتا�ه ومعرفة �مغاز 

 عن القاعدة؟ هذا ال یتفق مع القاعدة. ذأو مما �شّ  ،القاعدة
 طالب:...

 عندنا أمثلة تخرج عن القاعدة.
 طالب:...

أما في أثناء  ،إذا �ان من شیوخه ،مقصود ابن حجر إذا �انا من شیوخه :ال، �عضهم قال
 اإلسناد فال ینطبق علیه القاعدة.

 طالب:...
 بنحوه. األن البخاري نص على أن معمرً 

 طالب:...
لكن حتى لو ظهر �االستقراء من صنیع البخاري ینبغي أن یبین مثل هذا، أنه إذا نص �خرج عن 

اإلمام مسلم �عتني  القاعدة، اآلن حینما یبّین اإلمام مسلم بدقة صاحب اللفظ والبخاري ال یبّین،
حدثنا وقال  :�صیغ األداء بدقة، مثًال فالن وفالن وفالن، قال فالن وفالن، حدثنا قال فالن

شك أن مسلم �عتني �مثل هذه األمور بهذه الفروق، البخاري ال یلتفت  هأخبرنا، ما فی :اآلخران
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یح البخاري؟ �عني إلیها، هل �عني هذا أن صحیح مسلم أضبط وأدق في أسانیده ومتونه من صح
ینبغي أن تحفظ المتون على مسلم، ثم تؤخذ زوائد  :�عضهم أخذ من هذا هذه النتیجة، وقال

ثم �عد ذلك �أخذون زوائد البخاري، وقررنا في  االبخاري، ومشوا على هذا مدة �قررون مسلمً 
وعامة أهل  ،مناسبات أن البخاري في هذا المجال أدق؛ ألن �ون مسلم ینص على صاحب اللفظ

العلم �ما فیهم اإلمام مسلم �جیزون الروا�ة �المعنى من �ضمن لنا أن الذي ساقه هذا الراوي بهذا 
اللفظ هو اللفظ النبوي؟ من الذي �ضمن؟ وحفظ اإلمام البخاري أشد �كثیر من حفظ اإلمام مسلم، 

وي قلنا اللفظ لیونس لكن من �ضمن أن هذا الرا ،وأقوى، فهو یروي عن الرواة ما نقلوه له بدقة
صلى -نعم هذا لفظ یونس، لكن هل معنى هذا أن لفظ یونس هو اللفظ النبوي و�ینه و�ین النبي 

و�ل واحد منهم �جیز الروا�ة �المعنى؟ ما یلزم، فكون اإلمام مسلم یبّین أو  ،رواة  -هللا علیه وسلم
  األمر سهل �عني.فال یبّین 

 طالب:...
 معمر؟هو المتفرد �الروا�ة عن 

 طالب:...
ألنه من طر�ق �شر، و�شر فیه �الم، �خالف روا�ة یونس فهي مرو�ة  ؛�عني لم ینقل لفظ معمر

 له وجه.أ�ًضا من الطر�قین، فأثبتها دون روا�ة معمر، هذا 
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 . من أي وجه؟نعم
 طالب:...

 مروي من طر�ق عبدان وال �الم فیه،ال ال، البخاري ساق لفظ یونس، المتفق علیه بین االثنین، 
 ألن الواسطة بینه و�ینه �شر وفیه �الم. ؛و�ما أشار األخ نّكب عن لفظ معمر

 طالب:...
 ز�ادة هذه ما تضر، لكنه تفرد �الروا�ة عن معمر.

 طالب:...
ألن الذي تفرد �الروا�ة عنه �شر. وأما  ؛المهم أنه �المعنى ساق لفظ یونس وترك لفظ معمر

 یونس فهو متفق علیه بین االثنین.
 طالب:...

 ألنه من طر�ق من ال �الم فیه وهو عبدان، �قول: ؛لكنه اختار لفظ یونس ،متا�عة سهلة �عني
�ما في روا�ة �شر أما هنا فقد  اقد �كون مراد ابن حجر في القاعدة أنه إذا �ان اإلسناد واحدً 
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ساق البخاري روا�ة عبدان عن یونس ثم ذ�ر روا�ة یونس ومعمر بنحوه، فروا�ة �شر بنحو 
فیونس ومعمر من طر�ق �شر بنحو روا�ة یونس من طر�ق ال، �عني یونس رواه  روا�ة عبدان.
 .رة �المعنى؟ هذا مفاد الكالم هذامرة �اللفظ وم

 طالب:...
 ا هنا فقدابن حجر في القاعدة أنه إذا �ان اإلسناد واحًدا �ما في روا�ة �شر أم قد �كون مراد

�عني یونس ومعمر  ساق البخاري روا�ة عبدان عن یونس ثم ذ�ر روا�ة یونس ومعمر بنحوه،
ا كالهما بنحوه في الطر�ق الثاني، یونس بنحوه ومعمر بنحوه، و�ونس في اإلسناد األول بلفظه، م

  یتصور هذا.
 الب:...ط

 ألنه نّص أن اللفظ لفالن هو اللفظ النبوي؟ اضرورة هذا �عني هل تجزم �أن مسلمً 
 طالب:...

مسلم ال یتصّرف في ألفاظ الشیوخ، یذ�رها �ما هي، لكن هؤالء الشیوخ حینما رووا عن شیوخهم 
ما �ضمن.  همن �ضمن أنه اللفظ النبوي؟ ما فی -علیه الصالة والسالم-عن الصحا�ة عن النبي 

 وهي ألحج طالب ما رأ�كم �العبارة التي تقول: عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق؟ �قول:
 وعمل مسلم أشق، ما وجه هذا وهذا؟ ،العلم �قول مشهور بن حسن: عمل البخاري أدق

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 الترتیب؟ أمالمتون  أممن أي جهة من حیث األسانید 

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 �عني �ونه ُ�فرق بین التحدیث واإلخبار وروا�ة فالن وفالن؟

 طالب:...
 یوجد دقة أجل في عمل البخاري، الذي ال ُ�فرق بین التحدیث واإلخبار.

 طالب:...
 أدق. ما هو مسألة

 طالب:...
 وعمل مسلم أشق، ما أدري. ،عمل البخاري أدق :ما أدري �هللا، هذا �قول

 طالب:...
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إن الذي قال نّشط الطالب على حفظ المتون من صحیح مسلم ثم �عد ذلك �ضاف  :أقولأنا 
ًال. إلیها ز�ادات البخاري أنا أقول على خالف المتجه، ینبغي أن تكون العنا�ة �صحیح البخاري أوّ 

ن لكن ال �عني أ ،للمتون خاصًة أدق من سیاق مسلم، نعم مسلم ُ�فرِّق بین ألفاظ الرواة وسیاقه 
سیق لفظه �جزم �أنه هو اللفظ النبوي، هو لفظ فالن صحیح، هو لفظ فالن من غیر تقد�م من 

واه لكن فالن یروي الروا�ة �المعنى مع الجمهور فمن �ضمن أنه ر  ،وال تأخیر وال ز�ادة وال نقصان
 بلفظه وشیخه �ذلك رواه وهكذا.

 طالب:...
وطرقه، وجمیع ألفاظه، بینما البخاري  أسهل ألن المتن والحد مجموع في مكان واحد بروا�اته 

 ،اي قد �سمیه �عضهم تشتیتً ذأحیاًنا، لكن هذا ال ا�قطع المتن الواحد �جعله في عشر�ن موضعً 
�عني لو اعتبرناها مفسدة مفسدة مغمورة ال شيء �النسبة لالستنباط من هذه الُجمل الذي هو 

نَّة، أخبرني یونس ومعمر عن الالغا�ة من معرفة  بد عزهري نحوه، قال: أخبرني عبید هللا بن السُّ
د هللا هللا �قول النووي في شرح القطعة من أوائل الصحیح: هو اإلمام أبو عبد هللا عبید هللا بن عب

هم بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني أحد فقهاء المدینة السبعة، أحد فقهاء المدینة السبعة، رحم
  ...سبق ذ�رهم في ترجمةهللا، 

 طالب:...
 في ترجمة عروة، 

 ن خارجةاسعید أبو �كٍر سلیم          فخذهم عبید هللا عروة قاسٌم 
سمع جماعات من الصحا�ة قال الزهري: ما  -رحمهم هللا تعالى-أحد فقهاء المدینة السبعة  

جالست أحًدا من العلماء ما جالست أحًدا من العلماء إال رأیت أني أتیت على ما عنده �عني 
 میع ما عنده خالص استنزفت �ل ما عنده ما أحتاج أرجع إلیه ثانیة، ما خال عبید هللا بن عبدج

م عمر بن ني جدید، عنده علم جدید، وهو معلهللا فإني لم آته إال وجدت عنده علًما طر�ًفا، �ع
�عني �كفیه أن من طال�ه وتالمیذه عمر بن عبد العز�ز، توفي سنة تسع وتسعین،  ،عبد العز�ز

وقیل قبلها �سنتین أو ثالث، قال ابن حجر في التقر�ب: ثقة فقیه ثبت من الثالثة مات دون 
 .المئة

المفسر الفقیه  -علیه الصالة والسالم-وابن عباس حبر األمة وترجمان القرآن ابن عم الرسول  
م.  ؛وال �حتاج إلى �ثرة �الم ،المعروف و�ةاالر   ألنه تقدَّ

 نشوف في األسئلة ما �فید في مسألتنا.
لكن مثل هذا علیه أن یتعّلم  ،مر علّي حدیث عند الترمذي وصحح الترمذي إرساله هذا �قول:

 ، فبحثتءجيلذال �حتاج إلى �اء ترمیذي؟ ما تألن الترمذي تحتاج إلى �اء بین المیم وا ؛الكتا�ة
صلى -حدثنا هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة قالت: أمر رسول هللا  :فإذا هو قال ،في السند
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عروة؟ هشام بن عروة  اببناء المساجد في الدور، حدیث سؤالي �یف أعرف أ� -هللا علیه وسلم
عروة؟  ابن الز�یر، وأبوه هو �قصد عروة هشام بن عروة عن أبیه �عني عروة نعم، �یف أعرف أ�

ألنه ال عالقة له �اإلسناد، ثم �یف �صحح الترمذي إرساله في الحدیث  ؛تعرفه أن �حتاجما 
بدون  -علیه الصالة والسالم-والحدیث المرسل �ما هو معروٌف أنه ما رواه التا�عي للنبي 

فكیف �كون مرسًال؟ هو المرسل هذا لیس  ،وهذا ذ�ر الصحابي وهي عائشة ،واسطة الصحابي
من أهل  الكن �ثیرً  -علیه الصالة والسالم-�أنه ما یرفعه التا�عي إلى النبي  متفق على تعر�فه

وصله فالن  :فإذا قالوا ،�طلقون اإلرسال �إزاء االنقطاعالحدیث وأهل النظر وأهل الفقه واألصول 
صلى هللا علیه -أرسله فالن أو قالوا مرسل یر�دون �ه أنه لم یتصل إسناده. وما حكم اختصار 

نَّةى ص؟ هذا االختصار ال تتأدى �ه إل -وسلم وال یتم �ه االمتثال، وال یؤجر على ذلك،  السُّ
واختصرت إلى أوائل الحروف صاد الم عین میم، وذ�روا في �تب المصطلح أن أول من �تب 

 �هللا أعلم. ،صلعم هذه قطعت یده
سیرة �أما تعلیقات  هل یوجد شرح مبسط لصحیح البخاري ترشدنا إلیه أو تعلیقات �سیرة؟ �قول:

من طالب العلم من یبحث مسائل علمیة �حًثا  فحاشیة السندي وشرح مبسط الكرماني، �قول:
ستغر�ها وقد �كون في �عضها غرائب � ،ثم �عملون �ما توصلوا إلیه و�فتون �ه العامة ،متجرًدا

الخطبة طالب العلم فضًال عن العامة �القول �عدم وجوب الترتیب بین أعضاء الوضوء و�
  �الناس خطبة واحدة في صالة العید ونحو ذلك؟

 ،للنظر واالجتهاد له ذلك و�عمل �ما أداه إلیه اجتهاده على �ل حال إذا �ان هذا الباحث أهًال 
 لكن ال �شوش على العامة إذا �ان ماشًیا على قول معتبر له دلیله و�فتي �ه من �عتد �قوله من

ألن العامة ال یدرون عن سبب الخالف، إنما ینسبون  ؛سبأهل العلم التشو�ش علیهم غیر منا
اختلف، تغّیر، الدین لم �ختلف ن الدین إهذا إلى اضطراب في الدین، حتى سمع منهم من �قول: 

 .یتغیر إلى قیام الساعة وال
 �ستخدمه فما حكم استخدام هذا اللقب؟ ،مما �طلقه اآلن �عض الناس لقب الوهابیة �قول:

حمة ر –عوة للدعوة السلفیة التي قام بها اإلمام المجدد اإلمام محمد بن عبد الوهاب المناوئون للد
 ،اللتنفیر منها واإلشكال أنه یوجد فرقة وهابیة ضالة في المغرب ضالة ضالًال شدیدً  -هللا علیه

 الفیر�دون التلبیس على الناس أن هذه هي تلك، والهوى الهوى مشكلته مشكلة  ،نسأل هللا العافیة
و�نیب،  -جل وعال-و�توب إلى هللا  ،یوجد معه حل، إال أن اإلنسان �كسر هذا الهوى �االتباع

الطبعة السلفیة أفضل منها،  :�عني واحد یبحث �فتح عن فتح الباري الطبعة الحلبیة طیب قالوا
الهوى مشكلته  یة تصّرف فیها ابن �از وحذف �الم ابن حجر على الوهابیة.!السلف ،قال: ال
 مشكلة.
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علیه -سمعنا أن �عض األئمة عند �تا�ة الحدیث فإنهم ینطقون �الصالة على النبي  �قول:
إلمالء ألنهم في وقت ا ؛-رحمه هللا-هذا مأثور عن اإلمام أحمد  وال �كتبونها؟ -الصالة والسالم
ومنهم من  ،-علیه الصالة والسالم-فمنهم من یبیض للصالة على الني  ،صةال یتر�ون فر 

 �كتفي �النطق بها، و�تم بذلك االمتثال.
 -سالمعلیه الصالة وال-نفهم مما قلت أن األحادیث التي بین أیدینا معناها من النبي  �قول:

 ر الروا�ةن أهل العلم لتعسّ غیر الزم، هذا ال یلزم، األصل الروا�ة �اللفظ، لك وألفاظها من الرواة؟
نَّة �اللفظ عند �ثیر من الرواة �حیث لو �ان شرًطا لقبول الروا�ة لضاع أكثر  روا�ة جّوزوا الالسُّ

 �المعنى �الشرط المعروف عندهم. 
 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،�هللا أعلم


