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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
نبینا محمد وعلى  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، ،: الحمد هلل رب العالمینطالب

  .آله وأصحا�ه أجمعین
 ُربَّ ُمَبلَّغٍ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب َقْوِل النَِّبيِّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 . »َأْوَعى ِمْن َساِمعٍ 
ْحَمِن  َثَنا اْبُن َعْوٍن، َعِن اْبِن ِسیِر�َن، َعْن َعْبِد الرَّ َثَنا ِ�ْشٌر، َقاَل: َحدَّ ٌد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ ْبِن َحدَّ

َ�ِعیرِِه، َوَأْمَسَك ِإْنَساٌن َقَعَد َعَلى  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأِبي َ�ْكَرَة، َعْن َأِبیِه، َذَكَر َأنَّ النَِّبيَّ 
یِه ِسَوى اْسِمِه، َقاَل: »َأيُّ َیْوٍم َهَذا«َقاَل:  -َأْو ِبِزَماِمهِ -ِ�ِخَطاِمِه  ، َفَسَكْتَنا َحتَّى َظَننَّا َأنَُّه َسُیَسمِّ

یِه ِ�َغْیِر َفَسَكْتَنا َحتَّى  »َفَأيُّ َشْهٍر َهَذا«ُقْلَنا: َبَلى، َقاَل:  »َأَلْیَس َیْوَم النَّْحرِ « َظَننَّا َأنَُّه َسُیَسمِّ
ةِ «اْسِمِه، َفَقاَل:  َفِإنَّ ِدَماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم، َبْیَنُكْم «ُقْلَنا: َبَلى، َقاَل:  »َأَلْیَس ِبِذي الِحجَّ

اِهَد َحَراٌم، َ�ُحْرَمِة َیْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُ�ْم َهَذا، ِفي َبَلِدُ�ْم َهَذا،  اِهُد الَغاِئَب، َفِإنَّ الشَّ ِلُیَبلِِّغ الشَّ
 ."»َعَسى َأْن ُیَبلَِّغ َمْن ُهَو َأْوَعى َلُه ِمْنهُ 

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه  ،الحمد هلل رب العالمین
 أجمعین.
ُربَّ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقْوِل النَِّبيِّ َ�اُب " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول المؤلف  ،أما �عد

 ."»ُمَبلٍَّغ َأْوَعى ِمْن َساِمعٍ 
ممن �سمع  اأقل إدراكً السامع قد �كون و  ال شك أن الناس یتفاوتون في الفهم والحفظ واإلدراك،

فیكون له  ،و�ستنبط منه ،ثم السامع الثاني �فقه ما سمع فیكون للسامع المباشر أجر التبلیغ، ،منه
ا على مر  أجر هذا االستنباط وأجر التبلیغ لمن �سمع عنه. وشواهد األحوال على ذلك �ثیرة جد�

أین شیوخهم من . هؤالء النوا�غ من أهل العلم ألیس لهم شیوخ؟ بلى لهم شیوخ ،تار�خ األمة
اإلمام  وعى للعلم ممن بلغهم.لكن هؤالء المبلَّغین صاروا أ قد بلغوهم العلم، منزلتهم ومرتبتهم؟
و�ان المسجد مسجد  ه الناس من اآلفاق �حضرة شیوخه،دَ وقَص  ،وذاع صیته ،مالك انتشر علمه

المُ -النبي  الُة والسَّ ور�یعة بن أبي  ،�كتظ �اآلخذین عن اإلمام مالك والناقلین لعلمه -علیِه الصَّ
ب في و�ن �انت رُ ، »من سامعرب مبلغ أوعى « ،عبد الرحمن شیخه متوسد رداءه �المسجد

 ]. ٢[الحجر:  {ُرَ�َما َیَودُّ الَِّذیَن َ�َفُروا َلْو َ�اُنوا ُمْسِلِمیَن} مع أنها قد تأتي للتكثیر: األصل للتقلیل،
 .من �الم الحافظ العراقي في المستخرجات ومعنى ر�ما، اإذ خالفت لفظً 

 عوانة ونحوه فاجتنب       واستخرجوا على الصحیح �أبي 
 ومعنى ر�ما اإذ خالفت لفظً            عزوك ألفاظ المتون لهما 
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ا،  لت ر�ما في عمِ واستُ  ،وفي المخالفة المعنو�ة قلیلة ر�ما هنا في مخالفة اللفظیة �ثیرة جد�
 ،هو �ثیر لكنه لیس األكثر، ،هو �ثیر للتكثیر؟أم عندنا في الحدیث هي للتقلیل  بّ ورُ  معنییها.

  لكن لیس هو األكثر.
  طالب: .......

األكثر أن الذي �أخذ مباشرة أفقه وأوعى من  ،ولكن لیس هو األكثر لكنه �ثیر، ،لیس هو ،ال
قد یوجد  ولذلكم الصحا�ة أفقه الناس وأحفظ الناس ومن جاء �عدهم، ،هذا الغالب الذي �أخذه،

كر من األئمة ولذا في التا�عین من ذُ  العلم،من أفراد من جاء �عدهم من �كون أفقه ممن أخذ عنه 
و�ن �ان  ،من هو أقل منه في هذا الشأن من الصحا�ة، وقد روى عمن الفقهاء ،من الحفاظ

 .وال ینازعه فیه أحد ،شرف الصحبة ال یدانیه أي شرف
هذا الحدیث  ،»مبلغ أوعى من سامع ربّ «: -صلى هللا علیه وسلم-�اب قول النبي  (قوله:

(هذا  فإن الشاهد عسى أن یبلغ من هو أوعى له منه.، )المعلق أورد المصنف في الباب معناه
وأما لفظه فهو موصول عنده في �اب الخطبة  ،الحدیث المعلق أورد المصنف في الباب معناه

ل: �مًنى من �تاب الحج. أورد فیه هذا الحدیث من طر�ق ُقرة بن خالد عن محمد بن سیر�ن قا
حمید بن عبد  ،أفضل في نفسي من عبد الرحمن أخبرني عبد الرحمن بن أبي �كرة ورجلٌ 

طیب  یوم النحر) -صلى هللا علیه وسلم-الرحمن، �الهما عن أبي �كرة قال: خطبنا رسول هللا 
  ؟لماذا قدم عبد الرحمن على من أفضل منه

  طالب: .......
 . فهو راو�ة أبیه نعم الختصاصه �أبیه،

وفي  »؟أتدرون أي یوم هذا«قال:  یوم النحر، -صلى هللا علیه وسلم-خطبنا رسول هللا : (قال
آخره هذا اللفظ، وغفل القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلى تخر�ج الترمذي 

إشكال �عض الشراح عدم اإللمام �أطراف الكتاب  ،فأ�عدوا النجعة) ،بن مسعودامن حدیث 
فعنده تصور تام  وهذه المز�ة اشتهر بها ابن حجر، �مواضع تخر�ج الحدیث هناك،واإلحاطة 

لكن قد �خفى علیه  ،او�عدً  او�ن �انوا یتفاوتون في هذا قر�ً  ،أما من عداه من الشراح ،للكتاب
ما �قول الحافظ ابن حجر عن الكرماني  ا�ثیرً . الحدیث في الباب الذي یلي الباب الذي �شرحه

ولذا ینبغي لمن أراد أن �شرح  هذا جهل منه �الكتاب الذي �شرح،: وهو یرد علیه وقالإذا أخطأ 
 ،یتصفح الكتاب ولو من وجه، ا ً أو ملقى أن �أخذ عنه تصور امكتو�ً  اسواء �ان شرحً  اكتا�ً 

ألنه قد �ستطرد في �حث مسألة و�بحثها  ؛و�ن لم �حط �جمیع ما فیه ،و�نظر في مسائله و�تبه
أو  فیحتاج إلى إعادة ما �تبه، ،والمؤلف سوف یذ�رها �عینها ،عها ألدنى مناسبةفي غیر موض

 -َرِحَمُه هللاُ -مع أن البخاري . یوعر على الطالب �حث المسائل التي یبحثها في مظانها فال �جده
 .سلك مسالك فیها شيء من الغموض
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خرج �ثیر ممن �ُ ، »فإن لك على ر�ك ما استثنیتِ  ،حجي واشترطي«: حدیث ضباعة بنت الز�یر 
لما �فتشون في �تاب الحج ما �جدونه  ،خرج في صحیح البخاري وهو مُ  ،ال �عزوه إلى البخاري 

ألن البخاري خرجه في  خرجه؛صرح �عضهم �أن البخاري لم �ُ  ج في البخاري،لم �خرَّ  :�قولون 
لهذا  و�انت ضباعة تحت المقداد،: الحدیث وقالتكلم عن  �اب األكفاء في الدین،: كتاب النكاح

و�ال فالمقداد مولى وهذه بنت الز�یر بن عبد  الكفاءة في الدین موجودة، جعله في �تاب النكاح،
المُ -المطلب بنت عم النبي  الُة والسَّ ما �شترط أن �حفظ ، فالتصور ولو إجماالً  .-علیِه الصَّ

ا.لكن التص ألن هذا قد �صعب، ؛الكتاب �له  ور اإلجمالي مهم جد�
حدیث معزو إلى صحیح البخاري وقال  هاوفی رسالة،اتصل بي واحد من األساتذة الكبار یناقش  

وأنا راجعت  ،وهذا �الم لیس �صحیح ،الطالب هذا عزا الحدیث إلى صحیح البخاري  لي:
 ،العصر�ان االتصال  الحدیث في غیر موضعه، وتعبت على الحدیث ما وجدته. ،البخاري 

  ینزل على الطالب نزلة.أن  اوناو�ً  أنقذتني، و�ان :دللته على الكتاب قال لما والمناقشة المغرب.
وغفل (: ولذا قال ال بد من التصور اإلجمالي ألي �تاب تر�د العنا�ة �ه، مثل هذا مشكل، :نقول

أي  ه)(ومن تبعهم من الشراح في عزوهم ل�عني في شرحه على البخاري  )القطب الحلبي
وأوهموا عدم تخر�ج  ،فأ�عدوا النجعة إلى تخر�ج الترمذي من حدیث ابن مسعود،(الحدیث 

 المصنف له �هللا المستعان. 
نعت له، والذي یتعلق �ه  »أوعى«و ،�فتح الالم »غمبلَّ «وقد ترد للتكثیر، و ،للتقلیل »برُ «و

أن تكون من ُرب محذوف وتقدیره یوجد أو �كون، و�جوز على مذهب الكوفیین في أن ُرب اسم 
  أو هي عند الكوفیین اسم. و�جوز الكوفیون، عند البصر�ین، هي حرف صحیح، هي مبتدأ)

وأوعى الخبر فال حذف وال تقدیر، والمراد: رب مبلغ عني أوعى، أي أفهم  (أن تكون هي مبتدأ
ح بذلك أبو القاسم بن منده في روایته من طر�ق هوذة عن ابن لما أقول من سامع مني، وصرَّ 

 . »فإنه عسى أن �كون �عض من لم �شهد أوعى لما أقول من �عض من شهد«عون ولفظه: 
صلى هللا علیه - اإلسناد �لهم �صر�ون. قوله: َذكر النبيَّ  بن المفضل، ورجالاقوله: �شر، هو 

، بنصب النبي على المفعولیة، وفي َذكر ضمیر �عود على الراوي �عني أن أ�ا �كرة �ان -وسلم
فقال: قعد على �عیره. وفي روا�ة النسائي ما  -صلى هللا علیه وسلم- كر النبيَّ �حدثهم فذَ 

، فالواو إما حالیة -صلى هللا علیه وسلم- ر النبيَّ كَ وذَ  :لُ�شعر بذلك ولفظه: عن أبي �كرة قا
بن عساكر عن أبي �كرة أن النبي او�ما عاطفة، والمعطوف علیه محذوف. وقد وقع في روا�ة 

 .قعد، وال إشكال فیه) -صلى هللا علیه وسلم-
 .......  طالب:
 ،ولمن هو مثلك ولمن هو دونكلمن هو أفهم  »بلغوا عني ولو آ�ة«غ الخبر الذي بلغك أنت تبلِّ 

 ثم یتفاوت هؤالء الطالب هذا لیس بیدك، ،یتلقون عنكالطالب  �ون  فالمقصود أنك تنشر العلم.
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و�شمل ذلك ، »بلغوا عني ولو آ�ة« بلغ الناس: ،وأترك من دونهم ،أنتقي األذ�یاء: �هللا أنا تقول
ثم  األجر منوط �مجرد التبلیغ، ألن ؛كل من �حتمله اللفظ من ذ�ي وأذ�ى وأغبى وأدنى وأعلى
و�ثر  ،وصار هذا المبلَّغ له شأن ،�عد ذلك إذا ترتب على هذا التبلیغ انتشار العلم �سببك

 .جراأل فلكوانتشر علمه في اآلفاق  ،اآلخذون عنه
  طالب: ....... 

  ؟ماذا
  طالب: .......

 أیهم؟
 طالب: .......

 نعم.  أو على المبلغ، 
وأمسك إنسان �خطامه أو بزمامه، الشك من الراوي، والزمام والخطام �معًنى، وهو  (قوله:

ة �ضم الموحدة وتخفیف الراء المفتوحة في أنف رَ الخیط الذي ُتشد فیه الحلقة التي تسمى �البُ 
إنه �كون في رقبته أو موضع آخر من  :وأما الخطام فقال �عضهم هذه حقیقة الزمام، البعیر)

وهذا الممسك سماه �عض الشراح بالًال، واستند إلى ما رواه ( في غیر األنف.لكنه  ،رأسه
صلى هللا  -ت بالًال �قود �خطام راحلة النبيالنسائي من طر�ق أم الحصین قالت: حججت فرأی

�نت آخًذا بزمام  :انتهى. وقد وقع في السنن من حدیث عمرو بن خارجة قال -علیه وسلم
ر �ه المبهم فهو أولى أن �فسَّ  ،انتهى، فذ�ر �عض الخطبة -وسلم صلى هللا علیه-ناقة النبي 
 .من بالل)

علیِه -�خطام ناقة النبي  آخذفوأما بالل . فیه جزء من الخطبة ألنه فیه نوع مناسبة، ؛أولى 
المُ  الُة والسَّ   ذ�ر في حدیثه ما یتعلق �الخطبة.لكن لم یُ  ،-الصَّ

بن المبارك عن الكن الصواب أنه هنا أبو �كرة، فقد ثبت ذلك في روا�ة اإلسماعیلي من طر�ق (
، على راحلته یوم النحر وأمسكتُ  -صلى هللا علیه وسلم-ابن عون ولفظه: خطب رسول هللا 

، إما قال �خطامها و�ما قال بزمامها. واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي �كرة ال منه)
(ممن دون أبي �كرة  ،الناقل عنه الراوي  أبو �كرة، (إما قال)، أبو �كرة ؟هذا �الم من )(وأمسكتُ 

 . وفائدة إمساك الخطام: صون البعیر عن االضطراب حتى ال �شوش على راكبه. ال منه
هر، والجواب الذي ، سقط من روا�ة المستملي والحموي السؤال عن الشَّ »أي یوم هذا«قوله: 

ألیس «، فسكتنا حتى ظننا أنه سیسمیه سوى اسمه، قال: »أي یوم هذا«قبله فصار هكذا: 
و�ذا في روا�ة األصیلي وتوجیهه (. »ألیس بذي الحجة«: قال، »أي یوم هذا« ،)»بذي الحجة

لكنه لیس هو  الیوم ال إشكال فیه وأنه من ذي الحجة، ،وهو أن الیوم من ذي الحجة ،ظاهر)
 . الشهر �له
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وهو من إطالق الكل على البعض، ولكن الثابت في الروا�ات عند مسلم وغیره ما ثبت عند (
البلد، وهذا �له في روا�ة  الكشمیهني و�ر�مة، و�ذلك وقع في روا�ة مسلم وغیره السؤال عن

بن عون، وثبت السؤال عن الثالثة عند المصنف في األضاحي من روا�ة أیوب، وفي الحج ا
 هما عن ابن سیر�ن. من روا�ة قرة �ال

عن الثالثة وسكوته �عد �ل سؤال منها، �ان  -صلى هللا علیه وسلم-قال القرطبي: سؤاله 
 سأل عنه،مثل الیوم ال �ُ فو�ال  �عني إلثارة انتباههم، قبلوا علیه �كلیتهم)ولیُ  ،الستحضار فهومهم

 ال �مكن أن �سأل عنه، لكنه لشدة وضوحه ظنوا أنه سأل عنه،البلد ال �ُ  سأل عنه،الشهر ال �ُ 
�عرفه الناس �لهم  »أتدرون من المفلس؟«: �ما وقع في المفلس ،فظنوا أنه سیسمیه �غیر اسمه

لكن  ،�لهم �عرفون أنه من ال درهم له وال متاع ،الخاص والعام والكبیر والصغیر والغني والفقیر
 .ألنه معروف ؛مثل هذا ال �حتاج إلى سؤال

 .......  طالب:
 ؟نعم

 طالب: .......
 إلثارة االنتباه. ؟ و�نما هوالشهر مان ما یدرون و الناس حاج، »أي شهر هذا« لكن ال ال ال،

لما  �كون السؤال ال یراد منه أن یترتب علیه شيء. ،ته�كون السؤال ال �قصد منه حقیق اأحیانً 
 ؟صحیحأم هذا الكالم خطأ  ،ال: قال ،المفلس من ال درهم له وال متاع سأل عن المفلس قالوا:

هل هذا الذي �أتي �أعمال  ،ووجد ماله عند رجل قد أفلس ما أجابوا �ه حقیقة شرعیة،و  صحیح،
المُ -لكن الحقیقة في موضعها وما یر�ده النبي  ال، ؟أمثال الجبال الُة والسَّ من إرادة  -علیِه الصَّ

  مهم.ده ور یسألن الكالم الذي  ؛لفت انتباههم واستثارة فهومهم
 .......  طالب:

سخص  ما �مكن أن یتصور أو یتوقع الجواب �ما �عرفونه، ،السؤال مذهل ،مذهل السؤال ،نعم
 أو �قال لك: تذهل. ما تجاوب، تجیبه؟ ماذا� ؟�النهارأم �اللیل  نحن: ك والشمس طالعةل �قول
 . له مغزى السؤال ؟خرآفي أي مكان أم في المسجد  نحن

 .......  طالب:
 .نعم

  طالب: .......
وما فیه أحد  ،ألنه ما فیه أحد یتوقع أنه �سأل عن الیوم ؛توقفوا ملكنه ،هذا سیأتي ،ما �خالف

ثم �عد ذلك إمالء ما  �ل هذا من أجل استثارة فهومهم وشد انتباههم، ،ع أنه �سأل عن البلدقیتو 
 یراد.
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الثالثة وسكوته �عد �ل سؤال منها �ان  عن -صلى هللا علیه وسلم-سؤاله : (قال القرطبي
ولیستشعروا عظمة ما �خبرهم عنه، ولذلك قال �عد  ،ولیقبلوا علیه �كلیتهم ،الستحضار فهومهم

إلخ، مبالغًة في بیان تحر�م هذه األشیاء، انتهى. ومناط التشبیه في  »فإن دماءكم«هذا: 
وما �عده ظهوره عند السامعین؛ ألن تحر�م البلد والشهر والیوم �ان  »كحرمة یومكم«قوله: 

مقرًرا عندهم �خالف األنفس واألموال واألعراض، فكانوا في الجاهلیة  ،ثابًتا في نفوسهم
�ستبیحونها، فطرأ الشرع علیهم �أن تحر�م دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحر�م البلد 

 .ه)ه �ه أخفض رتبًة من المشبَّ لمشبَّ د �ون اوالشهر والیوم، فال یرِ 
: وقوله أنت إذا أردت أن تشبه شیًئا �شيء فإنه ال بد أن �شتر�ا في وصف �سمى وجه الشبه، 
إنكم سترون ر�كم �ما ترون « ؟لكن هل یلزم )فال یرد �ون المشبه �ه أخفض رتبة من المشبه(

بال شك �ما أن رؤ�ة القمر  یوم القیامة، -وَعالَجلَّ -المشبه �ه رؤ�ة هللا  نعم هذه رؤ�ة،، »القمر
  .»ال تضامُّون «و »ال تضاُمون « لیلة البدر حق ال شك وال مر�ة فیه،

وأن  ،قبل تقر�ر الشرع بون قبل تقر�ر الشرع)ألن الخطاب إنما وقع �النسبة لما اعتاده المخاطَ (
-لكن هو أراد أن �قرر العكس  والمال،حرمة البلد والشهر والیوم أعظم من حرمة الدم والعرض 

المُ  الُة والسَّ   .-علیِه الصَّ
ووقع في الروا�ات التي أشرنا إلیها عند المصنف وغیره أنهم أجابوه عن �ل سؤال �قولهم: (

هللا ورسوله أعلم، وذلك من حسن أدبهم؛ ألنهم علموا أنه ال �خفى علیه ما �عرفونه من 
�ما �عرفونه؛ ولهذا قال في روا�ة الباب: حتى ظننا أنه  اإلخبار الجواب، وأنه لیس مراده مطلقَ 

ستفاد منه الحجة سیسمیه سوى اسمه، ففیه إشارة إلى تفو�ض األمور الكلیة إلى الشارع، و�ُ 
وفیها نوع اختالف عن الحقائق  ،وال شك أن الحقائق الشرعیة موجودة ،لمثبتي الحقائق الشرعیة)

أما ما بین الحقیقة  وقد تكون ال صلة لها، ،فیها نوع موافقة والحقائق العرفیة قد �كون  اللغو�ة،
 . القیودلغي المعنى اللغوي و�نما �ضیف إلیه شیًئا من الشرعیة واللغو�ة فالشرع ال یُ 

وثلب  ،وأخذ أموالكم ،هو على حذف مضاف، أي سفك دمائكم إلى آخره »فإن دماءكم« (قوله:
�كسر العین موضع المدح والذم من اإلنسان سواء �ان في نفسه أو  :رضأعراضكم، والعِ 

 أو جماعة. اوسواء �ان مفردً  نعم سواء �ان في عرض الموجود أو في عرض من تقدم، ،سلفه)
  ؟الكالم في عرض الفرد أو في عرض الجماعة أشد: اوأیهم

  طالب: .......
 ؟ هو ما

  طالب: .......
  .من الناس أو تتكلم في القبیلة الفالنیة أو في البلد الفالني لما تتكلم في فالن ؟هو أشد
 .......  طالب:
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  ؟أهل البلد الفالني :لو قال ،من الناس أو قذف مجهوًال  ااآلن لو قذف ز�دً 
 .......  طالب:

ألن الشخص تتحدد وتتوجه إلیه  قذف البلد أو القبیلة أسهل من قذف الشخص �عینه؛ ،ال
و�ذا انتفى  وقذف المجموعة �عتر�ه ما �عتر�ه لما �عرفه �عض الناس عن �عضهم، األنظار بذاته،

اآلن �كثر الكالم في  ؟نظیره وما إن �له من هذا النوع، :قد �قال ،في �عض الناس خفف البقیة
�كثر علیهم  و�كثر علیهم التنكیت، ،مثًال الصعایدة والحواطة و�اهلة من قبائل و�لدان و�ذا

لكن هل الباهلي فیما �قرؤه عن قبیلته تأثیره على شخصه  ،و�كثر علیهم القیل والقال ،التنكیت
  ؟مثل ما �قال في شخصه هو

 طالب: .......
  ؟ماذا

 طالب: .......
 ألن الكالم في الخاصة أثره أبلغ من أثر الكالم في العامة. أسهل �كثیر،

 طالب: .......
ال  یؤثر علیهم أو عشرات ألوف �كلمة شخص أو عشر�ن. ،یؤثر على مالیین البشر ما یؤثر، 

ولم �حدث  لیس معناه أنه �عني �ل فرد منهم، ،وفیهم �ذا ،فیهم �ذا :هو حتى لو قذفهم قال
 .�عینه �مكن مطالبته �الحد اشخًص 
 .......  طالب:

ز�د  :لكن لو قال مثالً . والذي یترتب علیه العقو�ة ،نشوف األثر المرتب على ذلك نحن ،ال
  هذا أشد بال شك. د عشرة �أعیانهم وقذفهم،وعدَّ  وفالن وفالن، وعمرو و�كر وخالد

 .......  طالب:
 ؟ماذا

 طالب: .......
 حد،�ل من طالب �حد القذف �ُ  لكن �المطالبة، ،هذه حقوق العباد ما تتداخل كل من طالب،

  إذا طالب. عددهمعلى 
 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: .......

حد ف وال أقیم علیه الحد األول، ،لكن لو زنى عشر مرات هذه حقوق العباد. ما تتداخل،، نعم
 واحد.
 .......  طالب:
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 هو آثم �اإلجماع آثم. ؟ینأ
 .......  طالب:
لو شخص قال فالن �عنیك قذفك أو قذف أهل الر�اض وأنت  هذه الحسبة، لیس على ،ال ال
ولذلك �قول  هو �مثل الذي یتحدد في جهة معینة، ما خف، ألن الشيء إذا شاع تفرق، ؛فیهم

 �خف بال شك. الموت مع الجماعة رحمة،: القائل
 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: .......

أي الحاضر في المجلس الغائب، أي الغائب عنه، والمراد إما تبلیغ  »لیبلغ الشاهد« (قوله:
 المذ�ور في هذا الحدیث أو على العموم،�عني القول  القول المذ�ور أو تبلیغ جمیع األحكام)

  وهذا أولى بال شك.
�عني هو أوعى للكالم ، عسى أن یبلغ من هو أوعى له منه أي من الشاهد، )»منه«وقوله: (

صلة ألفعل التفضیل، وجاز الفصل بینهما ألن  »منه«: (وقوله من المبلغ. منه الذي هو المبلغ،
الجار والمجرور ، »أن یبلغ من هو أوعى له منهعسى « ؟ین هوأالظرف  )في الظرف سعةً 

 .)ولیس الفاصل أ�ًضا أجنبی�ا( شبه جملة مثل الظرف، ع؛ ألنتوس
فائدة: وقع في حدیث الباب: فسكتنا �عد السؤال، وعند المصنف في الحج من حدیث (: قال 
یوم أي «خطب الناس یوم النحر فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-بن عباس أن رسول هللا ا

والجمع ( وفي هذه الروا�ة أجابوا. فهنا سكتوا، ، قالوا: یوم حرام. وظاهرهما التعارض)»هذا
بن عباس أجابوا، والطائفة الذین �ان فیهم أبو �كرة لم ابینهما أن الطائفة الذین �ان فیهم 

ى؛ ألن �جیبوا، بل قالوا: هللا ورسوله أعلم، �ما أشرنا إلیه. أو تكون روا�ة ابن عباس �المعن
قالوا:  »ألیس یوم النحر«في حدیث أبي �كرة عند المصنف في الحج وفي الفتن، أنه لما قال: 

بلى، �معنى قولهم: یوم حرام �االستلزام، وغایته أن أ�ا �كرة نقل السیاق بتمامه واختصره ابن 
�عضهم: لكونه �ان آخًذا �خطام الناقة. وقال  ؛عباس، و�أن ذلك �ان �سبب قرب أبي �كرة منه

بن عمر ا�حتمل تعدد الخطبة، فإن أراد أنه �ررها في یوم النحر فیحتاج لدلیل، فإن في حدیث 
ررت وال یتصور أنها �ُ  عند المصنف في الحج أن ذلك �ان یوم النحر بین الجمرات في حجته)

 في هذا الموضع وفي هذا الموضع.
 .......  طالب:

 ....... ماسك خطام الناقة.
الحدیث من الفوائد غیر ما تقدم: الحث على تبلیغ العلم، وجواز التحمل قبل �مال وفي هذا (

 ؟ین أخذنا جواز التحملأ من األهلیة)
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 .......  طالب:
 هذا �الم ابن حجر.نفسه، 

 .(وجواز التحمل قبل �مال األهلیة)
 .......  طالب:

 نعم.
 طالب: .......

 ،وفي سماعه ضعف ،إنه �سمع :لكن قد �قال �بیر،وقد �كون في تأهله خلل  أقل في األهلیة،
و�ن  ناه،دإذا �ان مدار الحدیث علیه رد �یف؟ �یف نقبل روایته؟ وفي حافظته ضعف �بیر،
 وهذه وظیفة أئمة هذا الشأن. جاء من غیر طر�قه قبلناه،

 بلغ،ابن عباس في ذاك الوقت ما : وقد �قال �ما قال �عضهم (جواز التحمل قبل �مال األهلیة)
لما �قوله الحنفیة من أن  افي األداء خالفً  االفهم لیس شرطً  وأن الفهم لیس شرًطا في األداء)(

ر من وأنه قد �أتي في اآلخِ (، اال تقبل روایته حتى �كون فقیهً ، االراوي ال �قبل حتى �كون فقیهً 
نظًرا من  رجحَ بن المنیر من تعلیل �ون المتأخر أا�كون أفهم ممن تقدمه لكن �قلة. واستنبط 

بن المنیر من تعلیل �ون ا(واستنبط ، المتقدم: أن تفسیر الراوي أرجح من تفسیر غیره)
  ؟أو العكس نظًرا من المتقدم: أن تفسیر الراوي أرجح من تفسیر غیره) المتأخر أرجحَ 

 .......  طالب:
نظًرا من المتقدم:  بن المنیر من تعلیل �ون المتأخر أرجحَ ا(واستنبط  ال ال خلونا من الحدیث،

 .أن تفسیر الراوي أرجح من تفسیر غیره)
 .......  طالب:

ما یدل على أن الغالب أن الراوي المباشر أفهم  ب تقلیل،من رُ  ،ما هي معكوسة لحظة لحظة،
�عني األخذ مباشرة ما �عتر�ه خلل في الفهم  ألنه �لما �ثرت الوسائط، للمعنى ممن ینقل عنه؛

ثم  اسمعت مني �المً  ،أنت اآلن إذا سمعت من الشیخ إذا تعددت الوسائط،مثل ما �عتري ما 
�سرح في ن غیرهم �ل واحد یالذ في المجلس نقلوه إلى غیرهم، نیثم هؤالء الذ نقلته في مجلس،

ب قد یوجد ممن هو غیر المباشر �كون أفهم من لكن رُ . هذا األصل فهمه خالف المباشر،
مما یدل  لكن جيء بُرب التي هي للتقلیل،، »رب مبلغ أوعى« ب:هذا ما �فیده لفظ رُ  ،المباشر

وهذا �ما یوجد  ألن �ثرة الوسائط، األصل أن السامع أوعى؛ على أن األصل أن السامع أوعى،
لوجود  ؛ولذلك قالوا في اإلسناد العالي أنه أفضل من اإلسناد النازل في الحفظ یوجد في الفهم،

ما من واحد  �عني حدیث یروى بواسطة عشرة، د من هؤالء الرواة،وما من واح ،الوسائط الكثیرة
 �خالف �ل ما قل العدد أِمنا من هذا، من هؤالء الرواة العشرة إال و�حتمل أن یرد الخلل بواسطته،

 وهذا �ما �أتي �الحفظ �أتي �الفهم.
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 .......  طالب:
عالم من طالب هذا الشیخ  جاء ال، هل فیه أصح من هذه النسخة؟ جد �تاب �خط مؤلفه،إذا وُ 

  ؟أصح اأیهم ،المؤلف ونسخ الكتاب
 .......  طالب:

الطالب وقعت منه أخطاء  جاء عالم من طالب الطالب ونسخ هذه النسخة،. نسخة المؤلف
والثالث  ،ثم الثاني إذا لم �قاَبل على األصل ال بد أن �قع فیه شيء الطالب المباشر �سیرة،

وقل . اخرج أعجمی�  ثم نسخ، ،سخ فلم �قابلثم نُ  ،سخ الكتاب فلم �قاَبلنُ إذا  ولذلك قالوا: كذلك.
 الثالث �ذلك. ،الثاني قد �حصل في ضبطه شيء من الخلل األول ضا�ط، مثل هذا في التبلیغ:

   ولذلك فضلوا األسانید العالیة على األسانید النازلة.
هل �مكن أن یتصور أن من  لمعنى،األول ال سیما مع تجو�ز الروا�ة �ا الفهم قر�ب من هذا،

المُ -اللفظ مثل ما جاء عن النبي ء ��جيو الخامسة �أتي في الطبقة الرا�عة أ الُة والسَّ  -علیِه الصَّ
في الدرجة األولى غا�ة في  اهو إن �ان ضا�طً  ألنه و�ن ضبط، ؟مع تجو�زهم الروا�ة �المعنى

 . یرد منه خلل أن لكن الذي قبله �مكن الضبط واإلتقان،
 ؛ل صحیح مسلم على البخاري منهم من فضَّ  ولذلكم هنا نقطة دقیقة وغامضة و�جب التنبه لها:

هل  البخاري ما ینص. حدثنا فالن وفالن وفالن واللفظ لفالن، ألنه ینص على صاحب اللفظ،
 لكن ماذا ،مسلم اعتنى بروا�ة شیوخه ؟هذا �قتضي أن صحیح مسلم أدق من صحیح البخاري 

  جوزون الروا�ة �المعنى؟عن شیوخهم وهم �ُ 
 .......  طالب:

 قبلهم قد یروون إلى آخره. ومنقد یروون 
 .......  طالب:
 .ا�سیرً  اما أعرف إال ابن سیر�ن ونفرً  جوزون،كلهم �ُ 
 .......  طالب:

ابن حجر لكن  والبخاري ما ینص على صاحب اللفظ. اللفظ لفالن، �قول: -َرِحَمُه هللاُ -مسلم  ال،
 ظهر �االستقراء من صنیع البخاري أنه إذا روى الحدیث عن رجلین فاللفظ لآلخر منهما.: �قول

 .......  طالب:
 أوردنا علیها استدراكات �ثیرة. �لیة،لیست قاعدة  ال ال،
 .......  طالب:

تعلیلیة هي ، »رب مبلغ« لكن الجملة تعلیلیة: �عني اللفظ من تقلیل بدل تعلیل. التقلیل، ،نعم
واستنبط ابن المنیر من  ؟�قول ماذا عبد هللا؟ امعك �ا أ� ماذا ...وال �منع أن �كون  ،وهي للتقلیل

 طیب. ،تعلیل
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إن  شر�طة أال �شق علیها، وفیه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتیج إلى ذلك)(
�ل هذا جائز �القید  علیها.ومثله جواز اإلرداف والحمل علیها �ما ال �شق  تطیق ذلك. كانت

  أال �شق علیها.: المذ�ور
 .......  طالب:

لكن إذا احتیج وهذا ال �شق علیها  من دون حاجة �عني عبث هذا. المقصود أنه إذا احتیج،
وحملها  ،حمولتها ثالثة طنو نعم إذا حملها  هي ال تتألم، لكن ماذا عن السیارات؟ و�انت تطیق.
 .ذا فیه إتالفال شك أن ه خمسة مثًال،

لو قال لغیر حاجة : �قول الشیخ ،)مل النهي الوارد في ذلك على ما إذا �ان لغیر ضرورةوحُ (
 .لكان أصح

 .)لیكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤ�تهم إ�اه طبة على موضع عالٍ وفیه الخُ ( 
 .نعم

 .الَقْوِل َوالَعَملِ  َ�اٌب: الِعْلُم َقْبلَ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري  طالب:
ُ}ِلَقْوِل للااَِّ َتَعاَلى:   َوَأنَّ الُعَلَماَء ُهْم َوَرَثُة « َفَبَدَأ ِ�الِعْلِم، ]،١٩[محمد:  {َفاْعَلْم َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ للااَّ

ُثوا الِعْلَم، َمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِ�َحظٍّ َواِفٍر، َوَمْن َسَلَك َطِر� ْنِبَیاِء، َورَّ ُ َلُه اَأل َل للااَّ ًقا َ�ْطُلُب ِ�ِه ِعْلًما َسهَّ
َ ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَماُء}َوَقاَل َجلَّ ِذْ�ُرُه:  ،»َطِر�ًقا ِإَلى الَجنَّةِ  َوَقاَل:  ]،٢٨[فاطر:  {ِإنََّما َ�ْخَشى للااَّ

َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُ�نَّا ِفي َأْصَحاِب {َوَقاُلوا َلْو ُ�نَّا  ]،٤٣[العنكبوت:  {َوَما َ�ْعِقُلَها ِإالَّ الَعاِلُموَن}
ِعیِر} َوَقاَل  ]،٩[الزمر:  {َهْل َ�ْسَتِوي الَِّذیَن َ�ْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َ�ْعَلُموَن}َوَقاَل:  ]،١٠[الملك:  السَّ
ُ ِ�ِه َخْیًرا ُ�َفهِّ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيُّ  ینِ َمْن ُیِرِد للااَّ َوِ�نََّما الِعْلُم ِ�التََّعلُِّم.  ،»ْمُه ِفي الدِّ

ْمَصاَمَة َعَلى َهِذِه  : َلْو َوَضْعُتُم الصَّ ي ُأْنِفُذ َ�ِلَمًة  -َوَأَشاَر ِإَلى َقَفاهُ -َوَقاَل َأُبو َذرٍّ ُثمَّ َظَنْنُت َأنِّ
َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: . َأْن ُتِجیُزوا َعَليَّ َألَْنَفْذُتَهاَقْبَل  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُتَها ِمَن النَِّبيِّ 

�َّاِنيُّ الَِّذي ُیَر�ِّي النَّاَس ِ�ِصَغاِر الِعْلِم ٧٩[آل عمران:  {ُكوُنوا َر�َّاِنیِّیَن} ] ُحَلَماَء ُفَقَهاَء. َوُ�َقاُل: الرَّ
 ."َقْبَل ِ�َبارِهِ 

م روا�ة مسلمشیخ واحد تُ هل إذا روى البخاري ومسلم الحدیث عن : �قول لكونه �ضبط اللفظ  ؛قدَّ
  ؟و�نقلها �المعنى ،خاصة وأن ابن حجر ذ�ر أن البخاري قد یتصرف في النصوص

إال أنه ال �ضمن روا�ة شیخ  ألنه و�ن ضبط مسلم روا�ة شیخه، ؛ایرجع إلى ما ذ�رناه سا�قً 
 .شیخه
ُ}ِلَقْوِل للااَِّ َتَعاَلى: . الَقْوِل َوالَعَملِ َ�اٌب: الِعْلُم َقْبَل " :-َرِحَمُه هللاُ -قال   {َفاْعَلْم َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ للااَّ

هذا  فبدأ �العلم قبل القول والعمل، �لكم قرأتم في األصول الثالثة: ،"َفَبَدَأ ِ�الِعْلمِ  ،]١٩[محمد: 
�اب : أقوال اإلمام البخاري وهو من  في الصحیح، الكنه لیس موجودً  موجود في األصول الثالثة،

وال یوجد في نسخة ، "فبدأ �العلم" وهذا في البخاري:. قول هللا تعالى فبدأ �العلم قبل القول والعمل
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العلم قبل  ألن أصل الترجمة: إال أنه صحیح؛ ،-َرِحَمُه هللاُ -من النسخ ما ذ�ره اإلمام المجدد 
 .القول والعمل

�اب العلم قبل القول والعمل، قال ابن المنیر: أراد �ه أن العلم شرط في صحة القول  (قوله:
َجلَّ -یتقرب �ه إلى هللا  ألن الذي �عمل أو �قول في مسائل شرعیة أو �عمل عمالً  والعمل)

والمفترض أن یدعو  و�دعو إلى هللا على جهل، ،هذا �عبد هللا على جهل من غیر علم، -وَعال
المُ -لى �صیرة �ما �ان إلى هللا ع الُة والسَّ وأن �عبد هللا على نور من هللا ومن هدي  ،-علیِه الصَّ

المُ -نبیه  الُة والسَّ م العلم. ،-علیِه الصَّ لكن ال یلزم من ذلك أنه ال یدعو أو ال �عمل أو  ولهذا �قدَّ
ألة وتصورها إذا عرف حكم المس ،إذا عرف المسألة خالص؛ ا�ارزً  اعلم حتى �كون عالمً ال �ُ 

 عمل بها ودعا إلیها. اصحیحً  اتصورً 
في صحة القول والعمل فال �عتبران إال �ه، فهو متقدم أراد �ه أن العلم شرط : (قال ابن المنیر

ه المصنف على ذلك حتى ال َ�سبق إلى حة للعمل، فنبَّ ح للنیة المصحِّ ألنه مصحِّ  ؛علیهما
العلم ال  أمر العلم والتساهل في طلبه) �العمل، تهو�نُ الذهن من قولهم إن العلم ال ینفع إال 

 هو و�ال على صاحبه وحجة، ما فائدة علم ال �عمل �ه؟ وهذا �الم صحیح، ،ینفع إال �العمل
 .لئال �عبد على جهل ؛وعلى العامل أال �عمل إال �عد أن �علم فعلى من علم أن �عمل،

ُ}{َفاْعَلْم  :فبدأ �العلم، أي حیث قال (قوله: ثم ( العلم، {َفاْعَلْم} )]١٩[محمد:  َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ للااَّ
فهو  -صلى هللا علیه وسلم-]، والخطاب و�ن �ان للنبي ١٩[محمد:  {َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك}قال: 
ل ألمته، واستدل سفیان بن عیینة بهذه اآل�ة على فضل العلم، �ما أخرجه أبو نعیم في متناوِ 

ترجمته من طر�ق الر�یع بن نافع عنه أنه تالها فقال: ألم تسمع أنه بدأ �ه فقال: الحلیة في 
ما �قوله المتكلمون من وجوب المعرفة، لكن النزاع �ما  نتزع منها دلیلُ اعلم ثم أمره �العمل، و�ُ 

 نه علىوجبو هم ی م األدلة على القوانین المذ�ورة في �تب الكالم)قدمناه إنما هو في إ�جاب تعلُّ 
أو  واجب عندهم النظر،ل أو  ومعلوم أن وقد تقدم شيء من هذا في �تاب اإل�مان)( طر�قته،

والقول المعتبر الذي تدل علیه النصوص أن أول واجب على ، الشك،القصد إلى النظر أو 
 المكلف الشهادتان.

رجه وأن العلماء، �فتح أن و�جوز �سرها، ومن هنا إلى قوله وافر طرف من حدیث أخ (قوله: 
 ،نه حمزة الكنانيأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصحًحا من حدیث أبي الدرداء وحسَّ 

 .وضعفه �اضطراب في سنده)
 .......  طالب:

 ! عندك؟؟�یف �حسن و�ضعفه .نعم صحیح ،وضعفه غیره
 .......  طالب:
 نعم. 
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 طالب: .......
  ؟ماذا

 .......  طالب:
  ؟ي معكتالطبعة ال ماوضعفه غیره.  ،نه حمزة الكنانيحسَّ  ال،

 .......  طالب:
  ؟المقحمة ما

 .......  طالب:
 . حسنه حمزة الكناني وضعفه غیره �اضطراب في سنده

 طالب: .......
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 الكالم صحیح. في المذ�ور أم أننشوف الخطأ والصواب  دعونا الكالم صحیح ومستقیم. ماشي،

  ي في نفس النسخة عندهم.المصحح الخطأ والصواب الذنعم  ،١٦٠ 
 طالب: .......

  ؟عند من
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:
: التصو�ب هنا هذا الكالم مستقیم. �اضطراب في سنده. غیر حمزة، وضعفه غیره، حسنه،
  ؟عندك أنت ماذا هكذا قرأوها في األصل،. والتصو�ب �حتاج إلى تصو�ب عندهم،
 .......  طالب:
 . ما قرأوا غیره عند في األصول الخطیة. طیب

 طالب: .......
 ؟ماذا

 .......  طالب:
  غیر من؟

 .......  طالب:
طرف من حدیث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصحًحا من حدیث (. نرجع حتى

نحن أعدنا  غیرهم بدل عندهم،نعم �صیر  ،غیرهم) نه حمزة الكناني وضعفهأبي الدرداء وحسَّ 
 لیقابل �من ضعفوه. ؛�عود إلى من صححوه أن لكن المفترض الضمیر إلى حمزة فقط،
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لكن له شواهد یتقوى بها، ولم �فصح المصنف �كونه حدیًثا فلهذا ال �عد  ،(�اضطراب في سنده
�شعر  ،ورثة األنبیاءوأن العلماء  ،في تعالیقه، لكن إیراده له في الترجمة ُ�شعر �أن له أصًال)

وشاهده (. ألن وجوده في �تاب الُتزمت صحته ال شك أنه یدل على أن له أصالً ؛ أن له أصالً 
]، ومناسبته ٣٢[فاطر:  {ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا}في القرآن قوله تعالى: 

  ؟عبد هللا اعندك �ا أ� ماذا ؟أو المورِّث وث)للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام المور 
 .......  طالب:
 . نعم ،المورِّث
 .......  طالب:

 ؟أو مقام النبي الذي ورثه في تبلیغ الدین !؟�عني الوارث العالم �قوم مقام العلم الموروث العلم،
  .�عني ورث من هذا وذاك موروث، ،أو الموروث على معنى أنه هذا وارث. المورِّث
 .......  طالب:

  ؟الموروث ؟عبد هللا اعندك �ا أ� ماذا
 .......  طالب:

 الموروث منه. �صلح أن �كون على تقدیر جار ومجرور متعلق �ه تقدیره منه،
 فله حكمه فیما قام مقامه فیه.(
 ، بتشدید الراء المفتوحة أي األنبیاء، و�روى بتخفیفها مع الكسر أي العلماء)»ثواورَّ «قوله:  

هو  »ومن سلك طر�ًقا«أي نصیب وافر أي �امل. قوله:  ،»�حظ« (قوله: .(أي العلماء) وِرثوا
من جملة الحدیث المذ�ور، وقد أخرج هذه الجملة أ�ًضا مسلم من حدیث األعمش عن أبي 

 .)صالح عن أبي هر�رة في حدیث غیر هذا
 طالب: .......

  ؟ماذا
 .......  طالب:

 ،(أي العلماء)�عني وِرثوا  و�روى بتخفیفها مع الكسر) ،أي األنبیاء(بتشدید الراء المفتوحة 
و�نما ورثوا ؛ اوال درهمً  او�ن األنبیاء لم یورثوا دینارً « (و�ؤ�د األول ما عند الترمذي وغیره فیه:

 .)»العلم
 طالب: .......

 .ال تستعجل 
 .)»امن سلك طر�قً «: قوله. أن نصیب وافر أي �امل ،»�حظ« (قوله:

 .نقف على هذا


