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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 ادیث؟ما هي �تب التخر�ج التي یبني علیها الطالب الملكة العلمیة في تخر�ج األح ا �قول:هذ
المتقدمون لیس لهم �تا�ات في  ،الذي �سئل عنه التخر�ج النظري  ا،كتب التخر�ج المقصود به

هذا الشأن في التخر�ج العملي النظري، ومعولهم على التخر�ج النظري العملي، الكتا�ة في 
إن أول �تاب في التخر�ج النظري هو �تاب التخر�ج  :حتى قال من قال ،النظري طارئةالتخر�ج 

ة �عني الكتا� ،وهذا أنا قرأته قبل أن �طبعه المؤلف سنة سبع وتسعین ،ودراسة األسانید للطحان
افي هذا الشأن متأخرة  وهذا أمٌر عادي أن یتأخر الكتا�ة في مثل هذا؛ ألن المعول على  ،جد�

والممارسة عند أهل العلم إلى وقٍت قر�ب، فتتولد الملكة من خالل إدامة النظر في �تب العمل 
وهو ما قرأ �تب الحدیث، هذا �جد  افال �أتي طالب علم لیخّرج حدیثً  ،لتعرف المظان ؛الحدیث

 صعو�ة �الغة، نعم الكتب مرتبة على األبواب، والذي لد�ه أدنى ممارسة لهذه الكتب قد �صل إلى
وصار عنده تصور لهذا الكتاب ال شك أنه  ،لكن الذي قرأ الكتاب من أوله إلى آخره ،ر�دما ی

 .�سهل علیه التخر�ج من هذا الكتاب �خالف من لم �قرأ الكتاب
و�عضها على المسانید،  ،المتقدمون ما عندهم فهارس، نعم صنفوا الكتب �عضها على األبواب 

ان التألیف على المسانید، ثم ُصنف على األبواب، وعرف طالب العلم �یف یتعاملون معها، �
ألن طالب العلم قد ال �عرف الراوي  ؛التصنیف على المسانید أصعب من التصنیف على األبواب

لكن األبواب أمرها  ،فیصعب العثور على مرو�ه ،أو �كون الراوي من المكثر�ن لروا�ة الحدیث
 .أسهل

 ر�د التیسیر إلى حٍد �صل فیه الطالب إلى ما یر�د منابن حبان أراد أن �قطع الطر�ق على من ی
فألف صحیحه على األنواع والتقاسیم، طر�قة لم �ألفها طالب العلم فصعب  ،غیر قراءة الكتاب

ا فائدة من لئال تؤخذ ال ؛و�ان مما ینقل عنه أنه قال: إنما صنفته على األنواع والتقاسیم ،علیهم جد�
لتي هذا من األهداف ا وهذا مقصد وهدف، �ون الكتاب ُ�قرأ �امًال  ،بل لیقرأ الكتاب �امالً  ،ُقرب

 .إن شاء هللا تعالى ،یؤجر علیها ابن حبان
وجدت المختصرات التي تقّرب العلم إلى طال�ه،  ،وتقاصر الهمم ،طول األمد ،�عد طول العهد 

لعلم الوقوف فقصرت الهمم عن المطوالت، ثم �عد ذلك وجدت الفهارس التي تیسر على طالب ا
على الحدیث في مظانه، وال شك أنها لیست مما �عین و�یسر العلم أبًدا؛ ألن المردود والنتائج 

وجد وسیلة تیسر الحصول على الحدیث لیقرأ الكتاب المراد تعكسیة صارت، فرق بین أن ال 
ا في و�ین أن یوجد فهارس توقفك على الحدیث �الصفحة، �حیث ال تعرف م ،تخر�ج الحدیث منه

الصفحة التي قبلها والتي �عدها، بینما لو خال الكتاب عن الفهرس أقل األحوال أن تتصفح 
وما �عدها، لیكون لد�ك تصور المسألة الكتاب، فتطلع على ما قبل هذا الحدیث أو قبل هذه 
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و�ولد له الملكة، و�جعله �شارك في  ،لمحتو�ات الكتاب ومحتو�ات الكتب، هذا �فید طالب العلم
لمسائل العلمیة إذا ُطرحت، الذي �عتمد على الفهارس ال �ستطیع أن �شارك، ال �ستطیع أن ا

�شارك، �خالف من تمرس في الكتب والبحث فیها �طر�قته، فهذه الفهارس و�ن �سرت وقر�ت 
لكن العلم ازدادت صعو�ته واشتد مناله، وقل مثل هذا في الكتب التي سّهلت طر�قة التخر�ج، 

جعلك تعرف تا هذه الطرق نظر��  ا من �تاب الطحان أو غیره؛ ألن هذه الطر�قة أومثل ما ذ�رن
أو صحیح البخاري أو سنن أبي داود أو مصنف ابن  -رحمه هللا-كیف تتعامل مع مسند أحمد 

  ا؟ فائدة إذا لم تزاول التخر�ج عملی� لكن ما ال ،اأبي شیبة، نظر�� 
لسیارة وأنت ما أخذت المفتاح وشغلت ومشیت تستفید افترض أنك قرأت �ل ما ُ�تب عن قیادة ا

�قرأ  ما تستفید؟ ما تستفید، ما تستفید إذا جاء العمل عرفت أن الذي قاد السیارة بنفسه قبل أنأم 
ما �تب أفضل منك، والذي خّرج األحادیث من الكتب بتصفحها أفضل ممن قرأ القواعد النظر�ة 

 ،و�حتاج إلى طول مران ،هذا؛ ألن العملي �حتاج إلى وقتفرق بین هذا و  ،التي جعلوها للتخر�ج
بل هذا هو الذي یرسخ العلم، ولذا ما  ،ولن یذهب هذا الوقت وهذا العناء وهذا التعب سدى

ا، لما أراد الناس أن أهل العلم إال في وقت متأخر جد�  في التخر�ج النظري عند اتجدون �تبً 
 .براحة الجسم ال بد من التعب في تحصیله �أخذوا العلم �سهولة، العلم ال �ستطاع

فرق بین من قرأ الكتب وعرف ما في �طونها واستطاع أن �شارك ولو غلب على ظنه أنه لما  
ن أل ؛قرأنا وقرأنا وقرأنا ما استفدنا :ألن �عض الناس �قول ؛جرد الكتاب المطول أنه ما استفاد

 ذا أثیرت، ما یلزم أن یبادر بها، لكن إذا�عرف مظان المسائل إ الحافظة ضعیفة، لكن الذي قرأ
عرف أنها مرت علیه، في فتح الباري أو في تفسیر ابن �ثیر أو القرطبي أو في المسألة أثیرت 

ألن �عض الناس �شكو من ضعف  ؛أي �تاب قرأه، �عرف أنها مرت علیه ولو لم یتذ�رها ابتداءً 
یاع وقت، ال سیما إذا سلك المنهجیة لیس �ض :نقول ،وأن قراءته للكتب ضیاع وقت ،الحافظة
و�یف �علق  ،و�یف یتعامل مع الشروح ومع الحواشي ،سمت لقراءة المتون وجرد المطوالتالتي رُ 

 ال شك أنه �ستفید فائدة عظیمة، وتجدون الفرق الكبیر بین من ،و�یف ینقل الفوائد ،على الكتب
 ،دةلفنون عدی اي قرأ الكتب تجد عنده تصورً یتصدى لتعلیم العلم من هذا النوع ومن هذا النوع، الذ

نه ألا؛ تجده �صدد ما أمامه من لفظ حرفی�  اولم �حفظ متونً  ،بینما الذي لم �قرأ ولم �جرد مطوالت
فر �عتمد على شرح هذا الكتاب، هذا الكتاب ما فیه استطراد وال فیه اجتماع علوم متكاثرة، لتتضا

ن مطلوب لطالب العلم، والتخصص مذموم، إال �عد أن وتجتمع لد�ه عند شرح الكتاب، والتفن
 یؤخذ من �ل علٍم ما �كفي، لكن طالب من أول المراحل یبدأ �التخصص؟ 

من الحدیث وال من اللغة وال من  ًئاهذا ال �مكن أن �مشي أبًدا، یتخصص �التفسیر وما �عرف شی
مشي، لكن بینما تجد من قرأ في هذا ال � -جل وعال-علوم اآللة �لها المطلو�ة لفهم �الم هللا 

مطوالت التفاسیر وشروح األحادیث تجده في المسائل العلمیة أفضل من المتخصصین؛ ألنه 
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اللغو�ة أو األصولیة مر�وطة �األصل الشرعي، واألصل الشرعي هو المسألة حینما �قرأ هذه 
ة نظر�ة قد �فهمها وقد المثال التطبیقي لهذه القاعدة، بینما �قرأها في �تب في الكتب المتخصص

ال �فهمها، ومّر علینا في شروح األحادیث من القواعد األصولیة وعلوم العقائد ما ال یوجد في 
الكتب المقررة لهذین الفنین حتى یتعجب �ثیر من المتخصصین أن األشاعرة قالوا �ذا أو 

 وهو موجود في الشروح، لماذا؟  ،المعتزلة قالوا �ذا
وعجز عن فهم �عضه غیر  ،ا من �تبه المتخصصة فیه، فهم �عضهم نظر�� ألنه تلقى هذا العل

 لكن لما یتكلم على اآل�ة وتجمع فیها وجهات النظر من المذاهب المختلفة �ختلف ،مر�وط �أمثلة
�عني التعامل مع األحادیث وتطبیقها على القواعد  ،األمر، وقل مثل هذا في شروح األحادیث

أصولیة من عقد�ة تجد طالب العلم �ستوعب �یف تعامل أهل  ،لغو�ة ،النظر�ة سواء �انت نحو�ة
العلم على اختالف مشار�هم مع هذا الحدیث على اختالف مذاهبهم، حتى في األصول مثًال، إذا 
درس األصول على مذهب معین، ثم جاء �قرأ شرح هذا الحدیث من فتح الباري أو غیره تجده 

المذاهب، �یف یتعامل المالكیة مع هذا الحدیث؟ �یف �طبق القواعد األصولیة على جمیع 
وتذ�ر  ،وتذ�ر مشار�ها ،یتعامل الحنفیة مع هذا الحدیث؛ ألن هذه �تب مقارِنة تذ�ر المذاهب

كیف تتعامل مع النصوص، فوصیتي لطالب العلم أال �قتصر على الكتب النظر�ة في التخر�ج 
ه تولد لد�ت�حیث  ،وآخًرا على التطبیقأوًال وله إال �قدر ما �ستفید منه في التطبیق، و�كون مع

و�یف �ستخرج هذا الحدیث من �طون  ،الملكة �حیث �عرف فیما �عد أین یوجد هذا الحدیث
 الكتب.

أستاذ �قول: البخاري �عني مع  ...وهو �بیر لیس بدرجة ،أستاذ في جامعة من الجامعات العر�قة
والمغرضون و�ذا إال أننا ال بد أن نسلم أن فیه  أننا نتحفظ على �ثیر مما �تبه المستشرقون 

یتعامل مع هذه النصوص، ما �عرف �یف یتعامل مع هذه  أن �عض األشیاء، ما �ستطیع
سبه ما أدري من جر�دة وال من إ�ش ون اقل لي �المً نعندي طالب مسكین  :النصوص، �قول

ي ف�قول هذا الكالم، وهو موجود  فاجتمع علیها القردة فرجموها، ،ن قردة في الجاهلیةأللبخاري، 
وال �عرف �یف �ستخرج هذا األثر من صحیح  ،لكن ما عنده خبرة وال عنده معرفة ،البخاري 
 .البخاري 

ما �كتفي طالب العلم �هللا عنده أهلیة �یف �ستخرج �عرف الترتیب  ،فالمسألة تحتاج إلى مران 
له  �خرج ا�ضغط زر�  ،عتمد على آالت�عرف، ما �كفي، فضًال عن �ونه �عتمد على فهارس أو �

ن الكتب اآلن ال إ :، حتى قال قائلهمایرجع عامی�  في النها�ة ،التي یوردهامجموعة من األحادیث 
قیمة لها، خالص في طر�قها إلى االنقراض، الكتب الورقیة خالص جاءت اآلالت تر�حنا، قرص 

�صیر معك إذا  :ت وأینما حللت، نقولهذه مكتبة �املة، معك أینما رحل ،فیه عشرة آالف �تاب
ألنك ال تستطیع أن تحمل �تبك، لكن في دار اإلقامة ال �مكن أن تستغني عن  ؛سافرت ما �ضر
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الكتب، واعتمادك وتعو�لك على هذه األقراص تضییع لنفسك ولغیرك، قد �حتاج إلى هذه 
بة أو الدرس األقراص في أوقات ضیق، �عني شخص خطیب مثًال أو مدرس دنا وقت الخط

ألنه ما یتمكن، ما عنده وقت یراجع، أو شخص  ؛�أس هوعنده حدیث یر�د أن یتأكد منه ما فی
ثالثین  ،یر�د اختبار عمله، خّرج الحدیث من جمیع الكتب المتیسرة عنده، وجمع له عشر�ن

ألنه  لماذا؟ ،ال مانع من أن یرجع إلى اآلالتفلعله فاته شيء  ،، و�ر�د أن �ختبر عملهاطر�قً 
ال شك أنه فحفظ ما حفظ من الطرق �التعب والعمل، فإذا وقف على قدٍر زائد على ما تعب علیه 

یذهب إلى هذه اآلالت وهذه  فیثبت في قلبه، أما ابتداءً  ،�جد عنده النهم لمعرفة هذا القدر الزائد
 .هذا �الم لیس �صحیحف ،تكون طالب علم :البرامج و�قول

میة ضاعت، وضعف أهلها وهزلوا، لماذا؟ ألنه ال یتعب في تحصیل حتى اآلن الرسائل العل 
 العلم، �ان الكتاب الذي یراد تحقیقه فیه أر�عة آالف نص مثًال، من أحادیث وآثار وأقوال أهل

تحتاج إلى خمس سنوات هذه اآلثار، لكن اآلن شهر  االعلم وما أشبه ذلك، �ان یتعب علیها تعبً 
كن ما الذي یبقى منها في ذهنه؟ �عني لما یبحث عن �لمة في أثناء واحد من خالل هذه اآللة، ل

ین وثقه أسند في صحیح البخاري أو في سنن النسائي، حدثنا فالن و�ان ثقًة وثقه النسائي 
ن �عني ترجع لآللة تطلع سهل، لكن قبل اآلالت تحتاج إلى أن تقرأ النسائي �له، و�م م ؟النسائي

نسائي، �عض الناس �ظن أنني بهذا الكالم �أني مواجه لتیار عظیم، فائدة تمر علیها في سنن ال
شهد أو فیما یتفوه �ه �عضهم، لكن الواقع الواقع � تهولسیل جارف، فال قیمة لهذا الكالم في قرار 

 ین حصل العلماء المتقدمون العلم؟ أ ؟ من�ماذا
�ما �ستفتي  ،ظنته و�علمهین مأباإلمكان أن یتصل على واحد و�سأله عن الرجل الفالني فو�ال 

؟ اصار عالمً مسألة ألف  ،مسألةئة ام ،و�ذا استفتى العامي العالم في عشر مسائل ،العامي العالم
، ما یثبت العلم في ذهنه إال من أخذه من أبوا�ه وعلى أهله ،�أنه �ستفتي ،هذا اما �صیر عالمً 

وهذا �ضحك  ،هذا ییأس اصیر عالمً � :�ستر�ح و�قولي ذوالعلم ال �ستطاع براحة الجسم. �عني ال
أتي تعلى نفسه، ال بد أن یتعب و�نقر و�نقب، عرفنا أن ر�ط القواعد �أدلتها وأمثلتها ال �مكن أن 

 .، �ل واحد ینقل هذا المثال عمن قبلهیهاقط، و�ن ذ�روا أمثلة وتتا�عوا علمن الكتب النظر�ة ف
خاري �طر�ٍق أنزل من مسلم، یرو�ها مسلم عن أر�عة أحادیث في البخاري یرو�ها اإلمام الب هناك

ء �یف �صل إلیها طالب العلم؟ الفهارس تجي ،بواسطة عن ذلك الشیخ ي شیخ و�رو�ها البخار 
كیف �ستطیع الطالب أن �حصل على مثل هذا؟ و�لفت �عض ف�مثل هذا؟ إذا ما ذ�ر الرواة 

؟ ألنها تحتاج إلى قراءة لماذا ،الطالب �استخراجها من طالب الدراسات الكثیر منهم عجز
الصحیح والمقارنة بین الصحیحین، �عضهم تنبه لشيء وأحضرها من عوالي مسلم عوالي مسلم 

 أو فتكون من عوالیه، لكن لو مسك طرف الخیط اسم راوٍ  ،ألنه یرو�ها أعلى من البخاري  ؛یذ�رها
األر�عة األحادیث إال إذا كیف �طلع هذه ف ًئالكن إذا لم �عرف شی ه،�ء هذه اآلالت تجيمن  ًئاشی
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قرأ الكتابین وقارن بینهما، وال �كتفي �المتون؛ ألن المتون قد تمر علیه وال یتنبه لها حتى �قرأ في 
ومسلم یرو�ه بدون  ،الشروح و�نبه إلى أن هذا الحدیث مما یرو�ه البخاري بواسطة عن هذا الشیخ

دى، هذا العمر ال شك أن له مردوده لكن هذا العمر ما ضاع س ،واسطة، وهذا �حتاج إلى عمر
  .على طالب العلم

و�طلع لك ما تحت هذا الوصف من الكتب ومن الشروح ومن  ا،�عني �إمكانك أن تذ�ر وصفً 
و�ة لكن النتیجة إذا أردت ثالثیات البخاري فرق بین أن تستخرجها بنفسك و�ین أن تقرأها مكت ،كذا

 هذا وهذا. وجاهزة في ورقتین أو ثالث. فرق �بیر بین
طیب ما في حكم الثالثیات �یف تستخرجها؟ �یف تستخرج ما في حكم الثالثي؟ ما تستطیع إال 

كیف ف ،ر�اعي أمود هل هو ثالثي نن أبي دابواسطة الشروح، طیب حدیث �ختلف فیه في س
 يذل هذا الكالم؟ ما هو �الثالثي الر�اعي؟ �یف یتصور طالب العلم مثأم نه ثالثي أ�ختلف فیه 

هذا  :بواسطة ثالثة أشخاص، �یف �قال -صلى هللا علیه وسلم-ود إلى الرسول یرو�ه أبو دا
 قصة الحدیث ثالثیة یرو�ها ،ن، أصل الحدیثو ر�اعي �ختلفون فیه؟ والرواة �لهم موجودأم ثالثي 
ء اسمى في أثناء المتن، أثنود بواسطة ثالثة، لكن الحدیث المرفوع منها بواسطة رجل لم �ُ أبو دا
 .ودولو قرأ سنن أبي دا هفي أثناء القصة ذ�ر، من �ستطیع استخراج ،المتن

�حتاج إلى متا�عة في القراءة، نحن مع الظروف  ،�حتاج إلى صبر ،العلم �حتاج إلى معاناة 
أن واستراحات ونزهات ما �مكن  او�سارً  اوطالب العلم الحبل على الغارب �مینً  ،التي نعیشها

 ما نحتاج إلى تعب وال ،حنا هللار أ -الحمد هلل-خالص انتهینا  :�قول األخ�حصل، وفي النها�ة 
كتب الصفراء التي أذهبت األ�صار انتهت، ومثل ما قلنا هذا الشخص الذي قرأ �ل المعاناة وال 

كن ل، ًئا�ستفید؟ ما �ستفید شیماذا  ،لكنه ما أخذ المفتاح وشغل ومشى ،ما ُ�تب عن قیادة السیارة
اب الذین �سرقون سیارات أهالیهم و�شغلون و�مشون، هذا ما �حتاج إلى وقت وال شيء الشب انظر

 .�هللا المستعان ،أبًدا، یتعلمون �سرعة
اإلشكال أنه یرد على ألسنة �عض من تمكن في العلم التهو�ن من شأن الكتب واالعتماد على  

على  ،ى طر�قة تعلمكلكن أنت دل الناس عل ،تعلمهو �عني اإلنسان صح  ،الفهارس مشكلة
�هللا اآلالت �سرت  :الطر�قة التي تعلمت بها، ما تعلمت وتمكنت وصرت من أهل العلم تقول

�عتمد علیها من أول المشوار هذا الحد، أما الذي متى �سرت �سرت لما وصلت إلى  ،وسهلت
 .ًئاحفظ شی�هذا لن �حصل على شيء. ما ف

 طالب:...
اآلالت أنت تمشي في شارع البطحاء إذا �نت على رجلیك ه یوم ظهرت فیأنا شبهتها من أول 

�صیر تصورك لما تنتهي من الشارع؟ بنسبة �م؟ خل حافظتك ماذا المحالت واللوحات  وترى 
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�م تمسك؟ وال  ،ئة وعشر�نام�سرعة لكن لو على السیارة تمشي  ،ضعیفة بنسبة ثالثین �المئة
 السرعة.مع بت علم ثیثبت شيء، ما یالسرعة ما ب�المئة، ف اواحدً 

یث أم وهل للمتقدمین من األئمة �تب خاصة دونت آراءهم في الرجال والكالم على األحاد �قول:
  ألنها أقعد �ما ذ�ر لنا �عض المشا�خ؟ ؛و�یف الوصول لها ؟ثرة في الكتبتأنها من

فة العلل ومعر مدونة، واإلمام أحمد  له توار�خ -رحمه هللا-ي من المتقدمین من دّون و�تب، البخار 
م وهلل الحمد. لكن منهم من ل ،الرجال لهم أقوال �ثیرة في الرجال وفي العلل، موجودة إلى اآلن

وهلل الحمد. وال �جوز على  ،فما ضاع شيء مما تحتاجه األمة ،یدون وآراؤه مدونة عند غیره
 .األمة مجتمعة أن تفرط �شيء من دینها، مما ال �قوم الدین إال �ه

في نعم له  �تب ابن القیم مسائل أصول الفقه في غیر �تاب إعالم الموقعین؟هل �قول:  
 وفي غیره من �تبه. ،اتهذیب السنن إشارات نافعة جد� 

 طالب:...
 �عني �ل �تبه فیها �الم منثور.  ،بدائع الفوائد وغیرها

 ،مإلسالإن الشیخ ابن �از �تاب إعالم الموقعین هو �تاب ا :قال لي �عض طلبة العلم �قول:
الزاد  في �تا�ه المدخل المفصل مفاده أن �تاب -رحم هللا الجمیع-ز�د  اووجدت للشیخ �كر أ�

 .البن القیم
لعلم فجادة أهل ا ،الهدي إذا یر�د االختصار :زاد المعاد أو �قال :الزاد �ذا، إما �قال :ما �قال 

 .زاد المعاد :فال بد أن �قولواالزاد  :ذ�ر ابن القیم في الهدي، وأما إذا قالوا :أنهم �قولون 
رحمة هللا -فما صحة القول عن الشیخین  ،أن �تاب الزاد البن القیم هو �تاب اإلسالم 

  ؟-علیهما
ا وأما القول الذي یتلقى و�تناقل فال شك أن هذ ،على �ل حال القول المدون ال �حتاج إلى تشكیك

معلوم أن �تاب اإلسالم هو فبین و�ال الكالم إن صح عنهما فهو من �اب الحث على هذین الكتا
ام وهو �تاب اإلسالم، وما یبینه و�وضحه و�شرحه من سنة خیر األن ،هو القرآن �الم هللا ،القرآن

 .-علیه الصالة والسالم-
ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا� ،الحمد هلل رب العالمین

 أجمعین، أما �عد:
 -�تاب رسول هللا ،و�دأنا �الكتاب ،زلنا في حدیث ابن عباس في قصة أبي سفیان مع هرقلفما 

ألن اآلمر  ؛إلى هرقل، قال: (فقرأه) �عني هرقل بنفسه أو أمر الترجمان -صلى هللا علیه وسلم
فإذا قیل: فعل األمیر ال یلزم أن یباشر ذلك بنفسه، �حیث لو  ،تصح نسبة القول أو الفعل إلیه

�سم هللا  ،إن إذا فجائیة :قلنا (فقرأه فإذا فیه: �سم هللا الرحمن الرحیم)�ه صّح أنه من فعله،  أمر
و�ن  ،عرفنا أن البسملة ُسنَّة في �ل أمر ذي �ال ،فإذا فیه �سم هللا الرحمن الرحیم ،الرحمن الرحیم
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مراسالته، والحمدلة ، في �تبه و -علیه الصالة والسالم-إنه ثبت من فعله  :لم یثبت الخبر، وقلنا
من أهل العلم صححوا ما جاء فیها  اعلى أن النووي وابن الصالح وجمعً  ،و�ن لم �صح ما فیها

، حیث -جل وعال-الشأن في الخطب، و�جمع األمر�ن ما جاء في �تاب هللا  وهأنها سنة، �ما 
أو من القرآن أو  و�ن اختلف العلماء فیها هل هي من الفاتحة ،اتفق الصحا�ة على �تا�ة البسملة

لكن الصحا�ة أجمعوا على  ،الخالف معروف ،من �ل سورة أو لیست آ�ة مطلًقا إال من النمل
�الحمد �ما في سورة الفاتحة، وفي غیرها من أ�ًضا كتابتها في بدا�ة �ل سورة، وافتتح القرآن 

 غیرهم شيء؟ و في األنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر، أ�ًضا السور 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 سبأ وفاطر، في غیرهن؟
 طالب:...

صّدر �تا�ه  -رحمه هللا-ألن البخاري  ؛نتذ�ر ما ُشرح في بدا�ة الكتاب من البداءة �البسملة
لكونه  ؛-رحمه هللا-: قال: وقد اعترض على المصنف -رحمه هللا-�البسملة، �قول هنا الحافظ 

صلى هللا -امتثاًال لقوله  ؛الحمد والشهادةلم �فتتح الكتاب �خطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة �
كل خطبة لیس فیها «وقوله:  ،»كل أمر ذي �ال ال یبدأ فیه �حمد هللا فهو أقطع«: -علیه وسلم

والجواب عن األول  ،ود وغیره من حدیث أبي هر�رةأخرجهما أبو دا »شهادة فهي �الید الجذماء
 عنه، بل الغرض منها االفتتاح �ما یدل على أن الخطبة ال یتحتم فیها سیاق واحد �متنع العدول

و�الحدیث الدال على مقصوده المشتمل على أن  ،المقصود، وقد صّدر الكتاب بترجمة بدء الوحي
نَّة المتلقى عن خیر البر�ة على وجهٍ  ،العمل دائر مع النیة  فكأنه �قول: قصدُت جمع وحي السُّ

و�نما لكل امرئ  ،ملي فیه من قصديأو سیظهُر حسن ع ،سیظهر حسن عملي فیه من قصدي
فاكتفى �التلو�ح عن التصر�ح، وقد سلك هذه الطر�قة في معظم تراجم هذا الكتاب على  ،ما نوى 

 .ما سیظهر �االستقراء
بل في �ل منهما مقال، سلمنا صالحیتهما  ،والجواب عن الثاني أن الحدیثین لیسا على شرطه 

النطق والكتا�ة مًعا، �عني �أنه �تب البسملة ونطق للحجة، لكن لیس فیهما أن ذلك یتعین �
ولم �كتب ذلك اقتصاًرا على  ،�الحمدلة ولم �كتبها، فلعله حمد وتشهد نطًقا عند وضع الكتاب

ألن القدر الذي �جمع األمور الثالثة ذ�ر هللا وقد حصل بها، و�ؤ�ده أن أول شيء نزل  ؛البسملة
فطر�ق التأسي �ه االفتتاح �البسملة، واالقتصار  ،]١[سورة العلق:  }اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�ِّكَ {من القرآن 

ال سیما وحكا�ة ذلك من ُجملة ما تضمنه هذا الباب األول، بل هو المقصود �الذات من  ،علیها
إلى الملوك و�تبه في  -صلى هللا علیه وسلم-وقوع �تب رسول هللا أ�ًضا و�ؤ�ده  ،أحادیثه
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ن حمدلة، وغیره �ما سیأتي في حدیث أبي سفیان في قصة هرقل في القضا�ا مفتتحة �التسمیة دو 
في قصة سهیل بن عمرو في صلح الحدیبیة وغیر ذلك  و�ما سیأتي في حدیث البراء ،هذا الباب

 .من األحادیث
وهذا �شعر �أن لفظ الحمد والشهادة إنما �حتاج إلیه في الخطب دون الرسائل والوثائق، فكأن  

تا�ه �خطبٍة فكأن المصنف لما لم �فتتح �تا�ه �خطبة أجراه مجرى الرسائل المصنف لم �فتتح �
یها فإلى أهل العلم لینتفعوا �ما فیه تعلًما وتعلیًما، وقد أجاب من شرح هذا الكتاب �أجو�ة أخر 

 فلو ابتدأ �الحمدلة لخالف العادة أو ،نظر، منها أنه تعارض عنه االبتداء �التسمیة والحمدلة
ا دئً فاكتفى �التسمیة، وُتُعقب �أنه لو جمع بینهما لكان مبت ،م �عد مبتدًئا �الحمدلة�التسمیة ل

تاب فكان أولى لموافقته الك ،وهذا النكتة في حذف العاطف ،�الحمدلة �النسبة إلى ما �عد التسمیة
ب فإن الصحا�ة افتتحوا اإلمام الكبیر �التسمیة والحمدلة وتلوها، وتبعهم جمیع من �ت ،العز�ز

ل لة آ�ة من أول الفاتحة ومن ال �قالمصحف �عدهم في جمیع األمصار، من �قول �أن البسم
 .ذلك

ُموا َبْینَ {ومنها أنه راعى قوله تعالى:   [سورة }ِلهِ  َوَرُسو للااَِّ  َیَدِي َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال ُتَقدِّ
ه �ان تفى بها عن �الم نفسه، وُتُعقب �أنواك ًئا،فلم �قدم على �الم هللا ورسوله شی ] ١الحجرات: 

�مكنه أن �أتي بلفظ الحمد من �الم هللا تعالى، وأ�ًضا فقد قدم الترجمة وهي من �المه على 
ین والجواب عن ذلك �أن الترجمة والسند و�ن �انا متقدم ،اآل�ة، و�ذا ساق السند قبل لفظ الحدیث

یها ف�عد من ذلك �له قول من ادعى أنه ابتدأ �خطبة وفیه نظر، وأ ،لكنهما متأخران تقدیًرا ،لفًظا
فحذفها �عض من حمل الكتاب عنه، و�أن قائل هذا ما رأى تصانیف األئمة من  ،حمد وشهادة

الرزاق وأحمد في المسند وأبي  شیوخ البخاري وشیوخ شیوخه وأهل عصره �مالك في الموطأ وعبد
ابتداء تصنیفه خطبة، ولم یزد على التسمیة ود في السنن إلى ما ال �حصى ممن لم �قدم في دا

 ا ذلك؟ من هؤالء أن الرواة عنهم حذفو  افتتح �تا�ه �خطبة أفیقال في �لٍّ  وهم األكثر، والقلیل منهم
كال، بل �حمل ذلك من صنیعهم على أنهم حمدوا لفًظا، و�ؤ�ده ما رواه الخطیب في الجامع عن 

، إذا �تب الحدیث وال �كتبها، -صلى هللا علیه وسلم-أحمد أنه �ان یتلفظ �الصالة على النبي 
ا �الخطبة دون الكتب �ما أو �حمل على أنهم رأوا ذلك مختص�  والحامل على ذلك إسراع أو غیره

م ولهذا من افتتح �تا�ه منه ،ولهذا من افتتح �تا�ه منهم �خطبة حمد وتشهد �ما صنع مسلم ،تقدم
�هللا سبحانه وتعالى أعلم  ،حمَد وتشهَد �ما صنع مسلم�خطبة �خطبِة حمد وتشُهد أو �خطبٍة 

 .�الصواب
 ،و�ذا معظم �تب الرسائل ،وقد استقر عمل األئمة المصنفین على افتتاح �تب العلم �البسملة 

فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال:  ،واختلف القدماء فیما إذا �ان الكتاب �له شعًرا
نَّة أال �كتب فيمض سم هللا الرحمن الرحیم، وعن سعید بن جبیر جواز ذلك، وتبعه الشعر � ت السُّ
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وأن الشعر �الم حسنه  ،وهو المختار، �عني �ما قررناه سا�ًقا :وقال الخطیب ،على ذلك الجمهور
 حسن وقبیحه قبیح، فحسنه ینبغي أن �فتتح �ما ُذكر.

نَّة  نأفیه دلیل على  )،سولهمن محمد عبد هللا ور  ،(من محمد قوله: بنفسه،  أن یبدأ الكاتبالسُّ
أن یبدأ الكاتب بنفسه فیقول: من ز�د إلى عمرو �ما قال  -علیه الصالة والسالم-من محمد 

في الكتاب: من محمد عبد هللا ورسوله إلى هرقل عظیم الروم.  -علیه الصالة والسالم-النبي 
أو یبدأ �المكتوب إلیه؟ لكن  �عني هل یبدأ بنفسه ،مختلٌف فیهاالمسألة �قول النووي: وهذه 

فر ذ�ر اإلمام أبو جع ،مختلٌف فیهامسألة هذه  :الحدیث دلیٌل على أنه یبدأ بنفسه، النووي �قول
صناعة الكتاب أو صناعة الُكتَّاب؟ نعم صناعة الكتاب أو  ،النحاس في �تا�ه صناعة الكتاب

صناعة المحدث، صناعة اللغوي صناعة الُكتَّاب؟ ألنه اآلن �كثر الكالم في صناعة الفقیه، 
 وهكذا، هل اإلضافة من إضافة المصدر إلى فاعله؟ أو إلى مفعوله؟ الكتاب صانع، أو مصنوع؟ 

 طالب:...
 الصناعة الحدیثیة معروفة، أسلوب مألوف عند أهل العلم.أ�ًضا  ،صناعة الحدیث ،صناعة

 طالب:...
تفهم منه؟ هل المراد الفقه أو أن اذا ملما تقول في عنوان �تاب أو محاضرة: صناعة الفقیه 

 الفقیه �یف ُ�صَنع؟
 طالب:...

 نعم؟
 طالب:...

 آداب الكاتب.
 طالب:...

هل  :ولكن فیه أدب الُكتَّاب. نفسه ألنه مجموع، من نفس الكاتب إال أنه مجموع، هنا أقول
أن  هل المراد ،ابصناعة الُكتَّ  :أو صناعة الُكتَّاب؟ و�ذا قلنا ،صناعة الكتاب ،العنوان الكتاب

الُكتَّاب صانعون أو مصنوعون؟ �عني في محاضرة اشتهرت وانتشرت وأعلن عنها على أوسع 
�یف ُ�صَنع الفقیه فالفقیه  هتفهم من هذه المحاضرة لما تفهم أنماذا نطاق: صناعة الفقیه، 

 ؟الفقهعته التي هي مهنته التي هي أو صنا امصنوع و�یف ُ�صَنع طالب العلم لیكون فقیهً 
 طالب:...

َنع أو �ص ،لكن أیهما أولى؟ بال شك، األولى أن �عتنى �طالب العلم لیصَنع فقیًها ،االحتمال قائم
 .أو أدیًبا أو ما أشبه ذلك ،اأو �صَنع لغو��  ،محدًثا

ذ�ر اإلمام أبو جعفر النحاس في �تا�ه صناعة الكتاب أو  ،مختلف فیهامسألة �قول: هذه  
نَّة أن یبدأ بنفسه �ما ذ�رناالُكتَّاب أن أكث �ثیرة،  اثم روى فیه أحادیث وآثارً  ،ر العلماء على أن السُّ
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فبدأ  -صلى هللا علیه وسلم-�تب إلى رسول هللا  -رضي هللا عنه-منها أن العالء بن الحضرمي 
بن فبدأ بنفسه، وأن ا -صلى هللا علیه وسلم-بنفسه، العالء بن الحضرمي �تب إلى رسول هللا 

و�ان  .إذا �تبتم إلّي فال تبدؤوا بي، إذا �تبتم إلّي فال تبدؤوا بي: ر �ان �قول لغلمانه وأوالدهعم
سول هللا إذا �تب إلى األمراء بدأ بنفسه، وعن الر�یع بن أنس قال: ما �ان أحٌد أعظم حرمة من ر 

و�ان  ،-لمصلى هللا علیه وس-ما �ان أحٌد أعظم حرمة من رسول هللا ، -صلى هللا علیه وسلم-
فیبدؤون �أنفسهم، قال النحاس:  -صلى هللا علیه وسلم-�كتبون إلیه  -رضي هللا عنهم–أصحا�ه 

، وسواء في -رضي هللا عنهم –مذهب الصحیح؛ ألنه إجماع الصحا�ةوهذا عند أكثر الناس ال
  معنى تصدیر الكتاب والعنوان؟  ماهذا تصدیر الكتاب والعنوان، تصدیر الكتاب والعنوان، 

ن هذه الصفحة مكتوب فیها أتصدیر الكتاب معروف،  ،سواء في هذا تصدیر الكتاب والعنوان
ى خطاب لفالن �كتب فیه من فالن إلى فالن، لكن إذا ختم الكتاب وُغلِّف فما ُ�كَتب علیه ُ�سمَ 

�ة ، اآلن الناس درجوا على عدم ذ�ر الكاتب، إال في نهاا، ما ُ�كَتب علیه ُ�سمى عنوانً اعنوانً 
نفر �سیر ممن له عنا�ة �العلم وتطبیق  من الكتاب، �عني هذا العرف المتعارف علیه اآلن إال
نَّة، فتجده �قول: من فالن بن فالن إلى فالن،  دأ ص جماعة من العلماء في أن ُیبقال: ورخّ السُّ

ن فالن، ، أو إلى فالن مفقطإلى فالن  ،فیقول في التصدیر والعنوان: إلى فالن ،�المكتوب إلیه
 ثم روى �إسناده أن ز�د بن ثابت �تب إلى معاو�ة فبدأ �اسم معاو�ة، فبدأ �اسم معاو�ة، ال شك

نَّة ،أن البداءة ال �عرف  لكنها قد تثیر حفیظة المكتوب إلیه، إذا �ان ،بداءة الكاتب بنفسه هي السُّ
نَّة ي في �الم البن أخي ولذا سیأت ،�یف یبدأ بنفسه قبلي ،وعنده شيء من رؤ�ة النفس ،السُّ

 قیصر یدل على هذا. 
ه فبدأ �اسم معاو�ة، وعن محمد بن الحنفیة أن ،ثم روى �إسناده أن ز�د بن ثابت �تب إلى معاو�ة

نوان وأما الع ،قال: ال �أس بذلك، وعن �كر بن عبد هللا وأیوب السختیاني مثله، قال: وأما العنوان
 ألنه إلیه ال له إال على مجاز، الصواب أن ؛ب لفالنوال �كت ،فالصواب أن �كتب علیه إلى فالن

 األنه إلیه ال له إال على مجاز، �عني لما ترسل خطا�ً  ؛لفالن :وال �كتب ،إلى فالن :�كتب علیه
إلى شخص فقد أرسلته إلیه و�عثته إلیه، لكنه له �معنى أنه �ملكه، یتصرف فیه �یفما شاء، 

 .�الالم على هذا االعتبار ة الفعلفكأنك مّلكته إ�اه فیصّح تعد�
  طالب:...

ال ال، قد ُوجد في �تا�ات المتقدمین، األصل أن الفعل المناسب مرسٌل إلى أو مبعوث إلى، 
 ،لكن ُوجد في �عض الكتا�ات مرسل لفالن أو مبعوث لفالن، �أن فیه شبه تملیك ،و�تعدى �إلى

 .وهذا هو المجاز الذي أشار إلیه
 طالب:...
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لو أرسل لك واحد من أهل العلم  ،واحد ءجيه أو �حرقه أو یبیعه و�صیر، لو �قیتصرف فیه �مز 
ن؟ ال �هللا هذا فال :فرآه من یهتم �خطوط أهل العلم قال: �عنیه، تقول ا،المعروفین �خطه خطا�ً 

ألنه ال یرجو رجوعه، ال �أمل في رجوعه، فما أرسله إال لك، واألصل في الفعل أن  ؛هذا لك
 لم. كن ما دام ُوجد تعدیته �الالم ففي هذا ارتكاب نوع مجاز، على ما قاله أهل العیتعدى �إلي، ل

 طالب:...
ألنها تأتي للملك وشبه  ؛المهم أنه تصح تعدیته �الالم ،ها ما شئتشبه ملك سم أوال، ملك 

خطوط األئمة  ،لكن للملك أقرب، تملكه وتصنع �ه �یفما شئت، �عني �عض الخطوط ،الملك
 .وخطوط أهل العلم ُتشترى �أقیام مرتفعة ،ُتشترى 

 ثم روى �إسناده عن ابن ،قال: هذا هو الصواب الذي علیه أكثر العلماء من الصحا�ة والتا�عین 
وال �كتب لفالن، وعن إبراهیم النخعي قال: �انوا  ،عمر قال: �كتب الرجل من فالن إلى فالن

قال  أ�ًضاو�انوا �كرهونه في العنوان  ،بن فالن�سم هللا الرحمن الرحیم لفالن  :�كرهون أن �كتبوا
ال و النحاس: وال أعلُم قال النحاس: وال أعلم أحًدا من المتقدمین رخص أن �كتب ألبي فالن عنوان 

 ؛او�نما ذ�رته ،�قول: فهذه األحرف التي نقلتها عن النحاس مما �حتاج إلیه -النووي –غیره، قلت 
فیها و�اهلل  -رضي هللا عنهم–أن تعرف و�قتدى �السلف فینبغي  ،ألنها مما �كثر استعماله

�ان رسم التوفیق. في تفسیر القرطبي �قول: �ان رسم المتقدمین إذا �تبوا أن یبدؤوا �أنفسهم، 
ثم ذ�ر أثر  ،المتقدمین إذا �تبوا أن یبدؤوا �أنفسهم من فالن إلى فالن، و�ذلك جاءت اآلثار

: -صلى هللا علیه وسلم-نحاس، وقال ابن سیر�ن: قال النبيالر�یع بن أنس الذي مّر في �الم ال
 .ر�جهذا الخبر �حتاج إلى تخ »إن أهل فارس إذا �تبوا بدؤوا �عظمائهم فال یبدأ الرجل إال بنفسه«

لیه قال أبو اللیث في �تاب البستان له: ولو بدأ �المكتوب إ ،قال أبو اللیث في �تاب البستان له
أو ُنسخ ما �ان من قبل،  ،وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك ،عت علیهألن األمة قد أجم ؛لجاز

فاًفا ألن البدا�ة بنفسه تعد منه استخ ؛ثم بنفسه ،فاألحسن في زماننا هذا أن ُیبدأ �المكتوب إلیه
لد �المكتوب إلیه، وتكبًرا علیه، إال أن �كتب إلى عبد من عبیده أو غالم من غلمانه. �عني أو و 

نَّةاماشیً  لیس أم  لكالم ماشٍ من أوالده، هذا ا لبستان ا�قول أبو اللیث في �تاب  ،؟ هذا خالف السُّ
أو  ،وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك ،ألن األمة اجتمعت علیه ؛له: ولو بدأ �المكتوب إلیه لجاز

 ثم بنفسه أو أن َیبدأ ،ُنسخ ما �ان من قبل، فاألحسن في زماننا هذا أن ُیبدأ �المكتوب إلیه
 ه، إال أنألن البدا�ة بنفسه تعد منه استخفاًفا �المكتوب إلیه، وتكبًرا علی ؛وب إلیه ثم بنفسه�المكت

 �كتب إلى عبد من عبیده أو غالم من غلمانه. 
 -صلى هللا علیه وسلم-�النبي  اقتداءً  ؛في فتح المغیث للسخاوي �قول: و�بدأ في الكتاب بنفسه

أم من فالن بن فالن إلى فالن بن فالن، �عد البسملة  فیقول �عد البسملة، ،فیقول �عد البسملة
وهذا هو  ،�عد البسملة -علیه الصالة والسالم-ي عندنا في الكتاب في �تاب النبي ذل؟ القب
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ِحیمِ {المعروف، لكن في سورة النمل:  ِن الرَّ ْحمَٰ [سورة النمل: }ِإنَُّه ِمن ُسَلْیَماَن َوِ�نَُّه ِ�ْسِم للااَِّ الرَّ
٣٠.[ 
 ب:...طال
 ؟ماذا

 طالب:...
ِن للااَِّ ا {ِإنَُّه ِمن ُسَلْیَماَن َوِ�نَُّه ِ�ْسمِ لكن في الخطاب الذي وجهه سلیمان إلى بلقیس  ْحمَٰ لرَّ

ِحیِم}  هل �قتضي هذا تقد�م من سلیمان على البسملة؟ ،]٣٠[سورة النمل: الرَّ
 طالب:...

أدنى  ه الرحمن الرحیم، هذا ما فیما �منع أنه جاءنا �تاب من فالن مفتتح ببسم هللا هما فی
جاءنا �هللا خطاب من الجهة الفالنیة  :ا تقولالبسملة، طبیعي جد�  اقتضاء لتقد�م االسم على

 هل �عني هذا أن االسم مقدم على التسمیة؟ ال. ،ومفتتح ببسم هللا الرحمن الرحیم
 طالب:...

 ؟ماذاقبل 
 طالب:...

علیه -ما یدل، اآلن عندنا النصوص الكثیرة منه  هفی ما یدل على هذا وال ذاك، ما هما فی
 هللاصلى -�النبي  في مخاطباته �لها یبدأ بنفسه، و�بدأ في الكتاب بنفسه اقتداءً  -الصالة والسالم

یه فیقول �عد البسملة من فالن بن فالن إلى فالن بن فالن، فإن بدأ �اسم المكتوب إل -علیه وسلم
�ستحب إذا �تب الصغیر إلى  -رحمه هللا-، و�ان أحمد بن حنبل فقد �رهه غیر واحد من السلف

م اسم المكتوب إلیه ، »بِّركبِّر �«: -علیه الصالة والسالم-�عني امتثاًال لقوله  ،الكبیر أن ُ�قدَّ
م اسم المكتوب  �ستحب -رحمه هللا-أحمد بن حنبل  و�ان إذا �تب الصغیر إلى الكبیر أن ُ�قدَّ

وأما هو  ،-رحمه هللا-ي طر�قته هو وفي �تا�اته ومخاطباته اإلمام أحمد إلیه، وأما هو �عني ف
 .فكان یبدأ �اسم من �كاتبه �بیًرا �ان أو صغیًرا تواضًعا

هذا  عندلك حاجة  ،اآلن لو �ان لك حاجة إلى أمیر أو وجیه أو شيء وأنت إنسان عادي 
فهل مثل هذا مسوغ  ،دأت �اسمكاسمه؟ أنت تخشى أال تحقق الحاجة إذا بأم الرجل، تقدم اسمك 

نَّة من أجله؟ هم أطلقوا الكراهة �أدنى حاجة مثل  :والكراهة عندهم تزول قالوا ،ألن تترك السُّ
�عض  ،ن في �عض الشبابأألن مشكلتنا  ؛صنیع اإلمام أحمد، الكراهة تزول �أدنى حاجة

شاب إلى مسجٍد  الشباب في تصرفاتهم شيء قد �ستدل �ه على ما في نفوسهم، �عني یدخل
و�دخل شاب مع �اب اإلمام �اب  ،في داخل مكة ،مزدحم في موسم في داخل مكة في أ�ام الحج

م وصلى �الناس استووا اعتد لوا �هللا الخطیب وقد تأ�ط نعلیه ووضعهما على درج المنبر، وتقدَّ
م َسفٌر، هذه وسّلم من ر�عتین وقال: أتموا فإنا قو  ،ن و خلفه مقیم نیذأكبر، وثالثة أر�اع ال
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هذا ال یلیق، �عني لو عالم �بیر  ،ما في �عض النفوساصلة، �عني �عض التصرفات تنبئ عح
 ،وهو ما له صفة ،ما �خالف، لكن �جعل الناس في حكم المسبوقین في نصف الصالة وراءه

من أهل العلم یتحاشون أن �صلوا �المقیمین و�ن �انت هي  امع أن �ثیرً  ؟لیست له صفة تمیزه
نَّة إذا �ان من أهل العلم المعروفین والصالة خلفه تفضل عن الصالة خلف غیره، �كتب ا لسُّ

شيء، وفي النها�ة  أوملك  أو�بیر  أوصغیر ال ذ�ر له وال شأن من فالن بن فالن إلى أمیر 
 ؟ ًئا�طلب منه شی

و�ن �ان هو مثل هذا ألن النفوس ال تقبل  ا؛، �عني تجعل الطلب ابتداًء مرفوًض فیه شيءهذا 
نَّة نَّة، ال نجادل وننازع في �ون هذا هو السُّ  سیما إذا لكن یبقى أن األمور تنزل منازلها ال ،السُّ

ر كان هذا الشاب الذي �تب لهذا األمیر أو لهذا الوز�ر أو لهذا الملك أو لغیره �طلب منه تغیی
نَّة إال هلل  مثل فللمصلحة األرجح منها،  ؛-جل وعال-منكر مثًال، ثم ما ترك هذا األمر هذه السُّ

 .-رحمه هللا-هذه األمور مراعاتها مثل ما الحظ اإلمام أحمد 
 طالب:...

في مثل هذه الحالة إذا رضوا وقدموه إشكال أدنى  هما فی ،إشكالما �خالف مثل هذه الحالة ال 
 .دوا أن �قضوا ر�عتین �عد ما �سلمواستع

 طالب:...
 ألن القصر أرجح من اإلتمام في السفر. ؛أن �قصراألولى  ،األولى أن �قصر ،ال

 طالب:...
وتكمیل صالة من  ،وأتم بهم مالحًظا هذه المصلحة،ن و �هللا لو الحظ أن أكثر الجماعة مقیم

 .إن شاء هللاإشكال ما فیه  ،خلفه مقصد شرعي
ي �التحیة ف : الرا�عة إذا ورد على إنسان �تابٌ -رحمه هللا-�قول القرطبي في مسائل في تفسیره  

ي أن سالٌم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته �التحیة، أو نحوها مما ینبغي أن ُیرد أو نحوها ینبغ :خطاب
َیرد الجواب، �عني ما هو مجاوب للخطاب وفیه سالم إن رد الخطاب �كتا�ة �كفي أن یرد السالم 

�قول: وعلیكم و رد ی أن خالص بلغه األمر ومجرد بلوغه �كفي ،�الخطاب، لكن إذا �ان ما عنده
غائب ألن الكتا�ة من ال ؛جاء األمر بذلك، ینبغي أن یرد الجواب هالسالم ورحمة هللا و�ر�اته؛ ألن

أنه �ان یرى رد الكتاب واجًبا،  -رضي هللا عنهما-وروي عن ابن عباس  ،كالسالم من الحاضر
 �هللا أعلم.  ،كما یرى رد السالم

یُتْم ِبتَ {�عني عموم  وَهاَوِ�َذا ُحیِّ هذا أقل شيء، ] ٨٦[سورة النساء:  }ِحیٍَّة َفَحیُّوا ِ�َأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ
الخامسة من المسائل: اتفقوا على �تا�ة �سم هللا الرحمن الرحیم في  :األمر یتناول هذا وهذا، �قول

ألنه أ�عد  ؛أول الكتب والرسائل وعلى ختمها، اتفقوا على �تا�ة البسملة وعلى الختم ختم الكتاب
�عني أ�عد من احتمال التزو�ر، اتفقوا على �تب �سم هللا الرحمن الرحیم في أول  ،من الر�بة
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و�ه جاء األثر عن  ،وعلى هذا جرى الرسم ،ألنه أ�عد من الر�بة ؛الكتب والرسائل وعلى ختمها
 ،حدیثقال: أ�ما �تاٍب لم �كن مختوًما فهو أغلف، وفي ال -رضي هللا عنه-عمر بن الخطاب 

وهو ابن المقفع: من �تب  ،وقال �عض األد�اء ،»كرم الكتاب ختمه«وهذا �حتاج إلى تخر�ج: 
 ألن الختم حتٌم. ؛إلى أخیه �تاً�ا ولم �ختمه فقد استخف �ه

نه في طیب، أال �قوم مقام الختم التوقیع؟ ما �انوا �عرفون التوقیع، التوقیع عندهم الذي یتداولو  
معروف اآلن، التوقیع إذا قرئ الخطاب أو الطلب على من ُوجه إلیه �أمر كتبهم غیر التوقیع ال

ذا �شيء أو هذا توقیعه، والتوقیعات والتفنن فیها أسلوب من األسالیب األدبیة ُتدرس، التوقیع إ
 علیه صلى هللا-وال �مكن تقلیده وال تزو�ره �كفي عن الختم، وقال أنس: لما أراد النبي  اكان متمیزً 

ش فاصطنع خاتًما ونق ،إال �تاً�ا علیه ختمنهم ال �قبلون إ :ن �كتب إلى العجم فقیل لهأ -وسلم
، -علیه الصالة والسالم-على فصه: ال إله إال هللا، و�أني أنظر إلى و�یصه و�یاضه في �فه 

 لكن المعروف أن المنقوش علیه محمد رسول هللا، هللا فوق ورسول ثم محمد آخر شيء.
 طالب:...

 اتخذ الخاتم اتخذه. :كن �عد ذلك لما قیل لهل ،نعم
 طالب:...

 من التزو�ر فال حاجة، لكن خطاب مكتوب �اآللةأعلى �ل حال إذا ُأِمن التزو�ر فال حاجة، إذا 
�یف �جزم أن هذا خطاب منه؟ ألن اآللة تكتب لفالن وعالن �صورة واحدة، وقد  ،من شخص

لكن  ،�كتبه فالن أو عالن أن فال فرق بین اسخً و�صحب ن ،�كتب فالن ثم �عطي اآللة أمر طبع
 .هذا ما �حتاج إلى شيءفإذا �ان �خطه المعروف الذي �عتمده أهل العلم في الوجادة 

 طالب:...
نه إنما �ستحب لمن إ :منهم من یرى أنه سنة مطلًقا للمحتاج وغیر المحتاج، ومنهم من �قول

علیه -�ما فعل النبي  ،ور �خشى من تزو�رهاولیة أو لد�ه أمؤ ، لد�ه مسلمن �حتاجه ،�حتاجه
ل نهم ال �قرؤون إال �تاب مختوًما، و�بقى أن االستدالإ :لم یتخذه حتى قیل له -الصالة والسالم

نه لما اتخذ الخاتم اتخذه الصحا�ة عموم ذلك یدل على أ -علیه الصالة والسالم-�أن النبي أ�ًضا 
 اتخذه من �حتاجه ومن ال �حتاجه.

 .طالب:..
 .نعمبینكم. 

 طالب:...
 .ا حییتم؟ عموم إذا حییتم یتناولهلكن إذا حییتم؟ عموم إذ

 طالب:...
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ما هو  ،في �الم مسجل قال: السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته ،نعم. إذا قال في �الٍم مسجل
 .الكالم قبل شهر أو أكثر أحیاًنا ال �سلم اآلن، �سلم قبل شهر مسجل ،اآلن �سلم
 طالب:...

 ؛ورد علیه السالم في وقته، و�لما ُ�رر ترد السالم؟ أنا أقول هذا نظیر إجا�ة المؤذن المسَجل
َجل هذا ، المسوأحیاًنا �كون مسَجًال  ،ا على الهواء �ما �قولون ننا نسمع األذان أحیاًنا �كون حی� أل

 ى الهواء فأنتا عل، أما إذا �ان حی� تجیب ُمسِجًال  ا، أنتتجیب مؤذنً لذلك أنت ما  ،ما �جاب
 تجیب هذا المؤذن الذي یؤذن وتسمعه في وقته �ما لو سمعته من �عد �مكبر، وال فرق. 

 طالب:...
ما جاء له ذ�ر أو طرأ مّر على البال علي. �ل الكل ما ذ�ر، البخیل من ذ�رت عنده فلم �صلِّ 

 .-علیه الصالة والسالم-�صلي علیه  أو على الخاطر
 طالب:...

  ما �جاب.ال ،ما �جاب هذا
 طالب:...

 .ما سمعتم مؤذًنا ،سمعتم المؤذن : إذا�قول ،تجیب مسجًال 
  

 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صلِّ 
 


