
 
 

 كتابشرح 

 البخاريصحيح 

 

 معالي الشيخ الدكتور

Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=4ò¶^=!^=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË 

  

  المكان: هـ٢٠/٠١/١٤٣٤ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

=}à||è=i_||k‘==‚||‹=fi||Ÿ≈ÿ^=yÎw||ìÌá_||Ägÿ^=F۱۷۱E====
=

٢ 

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

 .أجمعین
 ،نحن وقفنا على هذا )»اومن سلك طر�قً «(قوله:  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول الشارح  أما �عد،

وقد أخرج هذه الجملة أ�ًضا مسلم من  ،المذ�ورهو من جملة الحدیث  »اومن سلك طر�قً «(
حدیث األعمش عن أبي صالح عن أبي هر�رة في حدیث غیر هذا، وأخرجه الترمذي وقال: 

إن األعمش دلس فیه فقال: ُحدثت عن أبي  :حسن، قال: ولم �قل له صحیح؛ ألنه �قال
 صالح. 

صالح، فانتفت تهمة  قلت: لكن في روا�ة مسلم عن أبي أسامة عن األعمش: حدثنا أبو
على تساهله ما حكم على الحدیث �الصحة لتهمة تدلیس  -َرِحَمُه ُهللا تعالى-الترمذي ، تدلیسه)

وهو معروف من تساهله وسعة  ،-َرِحَمُه هللاُ -ح ما هو أشد من هذا مع أنه صحّ  األعمش،
قال فیه حتى إن �عض الباحثین من المعاصر�ن حكم على أن جمیع ما  ،الخطو في تصحیحه

ن أحادیث ضعیفة ،لكن هذا الكالم لیس �مطرد ،حسن فقط أنه ضعیف :الترمذي وحكم  ،نعم حسَّ
�ل حدیث حكم  لكن مع ذلك ال �طرد أن �قال: وفیها ضعف، ،على �عض األحادیث �الصحة

: لو قال ،إذا ضم إلى الحسن الغرا�ة :قد �قوى القول. اعلیه الترمذي �أنه حسن أن �كون ضعیفً 
 لكن مع ذلك لیس هناك حكم عام مطرد �ما �طلقه �عضهم، غر�ب قوي الظن �ضعفه، حسن

والحافظ الذهبي في السیر تكلم على  إنه معتدل، :و�عضهم �قول الترمذي متساهل في التصحیح،
 هذه النقطة.

ا  ؛یرى أن تصحیحه معتبر -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -والشیخ أحمد شاكر   ألنه هو اآلخر متساهل جد�
إن �ل  :�قول اح حدیثً �عني إذا صحَّ  وتصحیحه معتبر وتوثیق لرجاله،: �قول ،الشیخ أحمد شاكر

ألن الترمذي إنما �صحح  والواقع یرده؛ ،هذا الكالم لیس �صحیح رجاله ثقات عند الترمذي.
و�ال فقد �طلق الصحة على  ن،وفي الباب عن فالن وفالن وفال �الشواهد التي �شیر إلیها �قوله:

هذا الكالم لیس له  وأما �ونه توثیق للرجال، ألنه صح عنده �الشواهد. ؛سند فیه انقطاع ظاهر
وقد أحصیت علیه في جامع  ألنه هو متساهل أ�ًضا، ؛حظ من النظر و�ن قال �ه أحمد شاكر

وعامة أهل العلم على  ثقات،حكم �أنهم  اقه أحمد شاكر أكثر من عشر�ن راو�ً الترمذي فیما حقَّ 
 .تضعیفه
؛ لیتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصیل العلوم »اعلمً «ر رها ونكَّ نكَّ  »طر�ًقا« (قوله:

والعلم هو الموروث المشار إلیه في الحدیث نفسه عن  ،»ایلتمس فیه علمً «: ألنه قال ؛الدینیة)
المُ -النبي  الُة والسَّ ولو �ان الطر�ق  »امن سلك طر�قً « )القلیل والكثیرولیندرج فیه ( ،-علیِه الصَّ
ا من البیت إلى المسجد، اقصیرً  ألنه نكرة في  ؟لماذا. ولو �ان قلیالً  »اعلمً «و خطى �سیرة، جد�
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لكن هل یدخل فیه من یتا�ع الدروس وهو  سیاق الشرط فتعم القلیل والكثیر والقصیر والطو�ل.
  طر�ق.هذا ما سلك  ؟في بیته من طر�ق اآلالت

 .......  طالب:
 الحسیة هذا األصل.

 .......  طالب:
 ال ال ال.
  .......  طالب:

ولن �عدم األجر في بذل  اإلخوان �ل شيء له أجره وثوا�ه، .اطر�ق للمحل �شتري جهازً  ال ال ال،
وأ�ًضا العكوف على هذه اآللة لتحصیل العلم  ولن �عدم األجر في بذل الوقت والجهد، المال،

  نفس الشيء. ؟سك �تا�ه وهو �البیت و�قرأ هذا سلك طر�قطیب الذي م أ�ًضا هذا أجر عظیم.
 .......  طالب:

و�بقى أن العلم . هذا �له له أجر أجر طلب العلم و�نفاق المال و�نفاق الوقت والجهد، له أجر،
المُ -المراد �ه الموروث عن النبي  الُة والسَّ یتساهل في الفتوى في ونحن نرى من  ،-علیِه الصَّ

 ،علوم ،ه طالب علم هندسةخل العلم عام، األوقاف والوصا�ا الموقوفة على طالب العلم �قول:
  .والتجارة علم ،والصناعة علم ،طیب الزراعة علم وما أدري أ�ش؟ ،ر�اضیات

 .......  طالب:
إنه یدخل : یتمادى �عضهم �قول نعم، ؟ورثوا ماذا، »و�نما ورثوا العلم« العلم الذي سبق ذ�ره: لكن

ابتعاث وغیره ینفق علیه  ،ولو عند الكفار افي األوقاف والوصا�ا من سلك الطر�ق یلتمس علمً 
 ! ]٤٠[النور:  {ُظُلَماٌت َ�ْعُضَها َفْوَق َ�ْعٍض}من الوصا�ا واألوقاف! 

 طالب: .......
  ؟ینأ

 .......  طالب:
و�ما أن �كون من أول  ،العالم إما أن �كون من ورثة األنبیاءألن  ....... �حتاج إلى النیة؛ ،ال

 . مذلة قدم عظیمة المسألة لیست �السهلة، سعر بهم النار،من تُ 
 .......  طالب:

 .�لهم على خیر في أصل األجر �لهم على أجر إن شاء هللا، ،ما هم في األجر سواء
أي في اآلخرة، أو في الدنیا �أن یوفقه لألعمال الصالحة  »ل هللا له طر�ًقاسهَّ « (قوله:

الموصلة إلى الجنة، وفیه �شارة بتسهیل العلم على طالبه؛ ألن طلبه من الطرق الموصلة إلى 
 الجنة.

 .)-عزَّ وجلَّ -قوله: وقال أي هللا  
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 .......  طالب:
 .مرحلة المجاهدة إلى التلذذلكن من انتقل من  هذا األصل أنها حفت �المكاره، هذا األصل فیها،

[فاطر:  {ِإنََّما َ�ْخَشى للااََّ} :وهو معطوف على قوله لقول هللا ،-عزَّ وجلَّ -أي هللا  ،وقال (قوله:
{ِإنََّما َ�ْخَشى للااََّ  علم قدرته وسلطانه وهم العلماء؛ قاله ابن عباس) ] أي �خاف ِمن هللا َمن٢٨

أسعد الناس بهذه اآل�ة أهل ]. ٨[البینة:  {َذِلَك ِلَمْن َخِشَي َر�َُّه}]، ٢٨[فاطر:  ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء}
 .ألنهم هم أهل الخشیة العلم؛
وقد �ان �عض السلف إذا قرأ هذه  )] أي األمثال المضرو�ة٤٣[العنكبوت:  {َوَما َ�ْعِقُلَها} (قوله:

إًذا أنا ]، ٤٣[العنكبوت:  َ�ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن}{َوَما  من األمثال وما فهمه �كى: اآل�ة أو قرأ مثالً 
 . لست منهم

[الملك:  {َلْو ُ�نَّا َنْسَمُع}] أي األمثال المضرو�ة. قوله: ٤٣[العنكبوت:  {َوَما َ�ْعِقُلَها} (قوله:
] عقل من �میز، وهذه أوصاف أهل ١٠[الملك:  {َأْو َنْعِقُل}] أي سمع من �عي و�فهم، ١٠
ِعیِر} )العلم والمراد �السمع والعقل ]، ١٠[الملك:  {َلْو ُ�نَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُ�نَّا ِفي َأْصَحاِب السَّ

السمع و�ال  اأحیانً  تب علیه؟وما رُ  ؟الفائدة ما ؟النتیجة من هذا السماع مالكن  �سمعون، ،المثمر
 . و�ذلك العقل مجرد قیام حجة علیك، تستمع �ه محرم أو تستمع �ه ما ینفع وال تستفید،، اأحیانً 

فالمعنى: لو �نا من أهل العلم لعلمنا ما �جب علینا فعملنا �ه  (وهذه أوصاف أهل العلم،
 فنجونا. 

كذا في روا�ة األكثر، " »من یرد هللا �ه خیًرا �فقهه« -صلى هللا علیه وسلم-قوله: "وقال النبي 
�الهاء المشددة المكسورة �عدها میم، وقد وصله المؤلف  »هُ مْ هِّ فَ �ُ «وفي روا�ة المستملي: 

وأما اللفظ ( ،-َرِضَي ُهللا عنهُ -�عني من حدیث معاو�ة  �اللفظ األول �عد هذا ببابین �ما سیأتي)
بن عمر عن عمر مرفوًعا و�سناده ابن أبي عاصم في �تاب العلم من طر�ق االثاني فأخرجه 

 . ألن الفقه هو الفهم ؛روا�ة �معنى »�فهمه«الروا�ة  أي أن تكون  حسن، والفقه هو الفهم)
�فهمون، والمراد الفهم في  ] أي ال٧٨[النساء:  {َال َ�َكاُدوَن َ�ْفَقُهوَن َحِدیًثا}قال هللا تعالى: (

 األحكام الشرعیة. 
بن أبي عاصم والطبراني من حدیث اهو حدیث مرفوع أ�ًضا أورده  »و�نما العلم �التعلم«قوله: 

الحلم : واطرد هذا )»�ا أیها الناس تعلموا، إنما العلم �التعلم والفقه �التفقه«معاو�ة أ�ًضا بلفظ: 
 ومنها ما هو مكتسب، ،إنما منها ما هو غر�زي  ،إلى غیر ذلك من الملكات واألوصاف ،�التحلم

لكنه �التمر�ن  ،الشدة أو سوء الخلقبل على شيء من وقد �كون اإلنسان في غر�زته أو جُ 
 . وترو�ض النفس تعدل خلقه

د �مجیئه من َض إسناده حسن إال أن فیه مبهًما اعتَ  »ومن یرد هللا �ه خیًرا �فقهه في الدین«(
بن مسعود موقوًفا، ورواه أبو نعیم األصبهاني اوجه آخر، وروى البزار نحوه من حدیث 
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الدرداء وغیره، فال ُ�غتر �قول من جعله من �الم البخاري. مرفوًعا، وفي الباب عن أبي 
على سبیل (، والمعنى: لیس العلم المعتبر إال المأخوذ من األنبیاء وورثتهم على سبیل التعلم)

أم فثبت في ذهنه هذا یؤجر علیه  اعارًض  اسمع �المً  �عني من بلغه العلم من غیر قصد، )التعلم
ولذا �قرر أهل العلم أن المستمع  وفرق بین السماع واالستماع، صد،العلم �التعلم �الق ما یؤجر؟

 . للقراءة �سجد خالف السامع
. قوله: وقال أبو (والمعنى لیس العلم المعتبر إال المأخوذ من األنبیاء ورثتهم على سبیل التعلم

اعي. هذا التعلیق ُرو�ناه موصوًال في مسند الدارمي وغیره من طر�ق األوز  إلى آخره،ذر، 
أتیت أ�ا ذر وهو جالس عند الجمرة  :حدثني أبو �ثیر، �عني مالك بن مرثد، عن أبیه قال

عن الفتیا؟  الوسطى وقد اجتمع علیه الناس �ستفتونه فأتاه رجل فوقف علیه ثم قال: ألم ُتنهَ 
ألنه لما رجع من الشام إلى المدینة اجتمع  ؛هو ممنوع )فرفع رأسه إلیه فقال: أرقیب أنت علي

 ألنه في عرف الوالة الذین رأوا المصلحة في منعه في �المه شيء من اإلثارة، علیه الناس؛
 ،-َرِضَي ُهللا عنُه وأرضاه-لما رجع إلى المدینة اجتمعوا علیه  وعموم الناس �حبون أهل اإلثارة،

�طعن ما أحد  أبو ذر معروف منزلته في اإلسالم،و  فاضطروا إلى نفیه إلى الر�ذة ومات هناك،
  لكن المسألة مصالح ومفاسد. فیه،

إذا �ان  :قلنا]، ١١٤[البقرة:  {َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد للااَِّ}: ومثل ما قلنا في درس األمس
طاول على یتمن  واقتضى النظر نفي أبي ذر، على الدین فالسلف منعوا القصاص، االمنع خوفً 
المقصود هذه . و�ذا �ان الخوف من الدین دخل في اآل�ة ،-َرِضَي ُهللا عنُه وأرضاه-أبي ذر 

على �ل حال الوالي �قدر المصالح والمفاسد وهذه . مسألة أثرناها �األمس في درس أضواء البیان
هو مؤتمن  �الخائف على الدین ولینظر السبب الباعث على هذا المنع، ،الد�انة بینه و�ین ر�ه

 عنده شيء و�جتمعون علیه، منالناس �حبون . المقصود أن هذا الحاصل .نعم على الدین.
 نیة و�ال ما �فید.الال بد من تصحیح  نعم �ذا مجرد سماع من غیر قصد. ،�عني ما هو مأخوذ

  ي یؤجر علیه.لم عنده وعمله بهذا العلم هذا الذلكن وجود الع التعلم ما یؤجر علیه هذا،
 لب: .......طا
  ؟ینأ

 طالب: .......
المُ -ألنه علم من الموروث عن النبي  ؛اهو تسمیته علمً  هو علم، الُة والسَّ لكنه ما  ،-علیِه الصَّ

وال قصد  عنده، سواءمر وسمع هذا من غیر قصد ولو ما سمع لكان الحكم  تعب علیه،
�ه  حمل العلم إذا �ان عامالً  �النیات،إنما األعمال  ،المسألة قصد االستماع إلیه وال قصد التعلم،

وأما ما �حمله الفساق  ،الكن إذا عمل �ه صار علمً  ولو �ان في األصل ما قصد، ،اسمى علمً �ُ 
�حمل هذا العلم من �ل خلف « جهل. في الحقیقة، الكن ال �سمى علمً  او�ن �ان في األصل علمً 
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وَء ِ�َجَهاَلٍة}{ِإنََّما التَّْوَ�ُة َعَلى للااَِّ ، »عدوله دل على أن الذي ] ١٧[النساء:  ِللَِّذیَن َ�ْعَمُلوَن السُّ
ألن الذي �عرف الحكم تقبل تو�ته  ولیس المراد في اآل�ة الذي ال �عرف الحكم؛ �عصي جاهل،

  .الكن ال �سمى عالمً  ولو عرف الحكم،
نع اآلن إذا مُ  )لو وضعتم أرقیب أنت علي؟: فرفع رأسه إلیه فقال ألم تنه عن الفتیا؟: (قال

: علیه فیدخل في �اب اإن �ان هذا العمل متعینً  نع من أي عمل خیري،اإلنسان من التعلیم أو مُ 
(أرقیب أنت . و�ذا �ان فرض �فا�ة �جب علیه أن یلتزم، »ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق«

ثم ظننت أني أنفذ �لمة  ،الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه �عني رقبته لو وضعتم) ؟عليَّ 
  قبل أن تجیزوا علي ألنفذتها. -صلى هللا علیه وسلم-سمعتها من النبي 

ن أن الذي خاطبه رجل من قر�ش، وأن و�ناه في الحلیة من هذا الوجه، و�یَّ فذ�ر مثله، ورُ (
 و�ان سبب ذلك أنه �ان �الشام فاختلف مع ،-َرِضَي ُهللا عنهُ -الذي نهاه عن الفتیا عثمان 

َة}معاو�ة في تأو�ل قوله تعالى:   أبو ذر یرى أن ])٣٤[التو�ة:  {َوالَِّذیَن َ�ْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ
دیت ز�اته فلیس �كنز ولو زاد المعتمد عند أهل العلم أن ما أُ  ما زاد على الحاجة �نز وغیره ال،

االشتراكي الزاهد أبو ذر  ذلك:وألفوا في  وتمسك �قول أبي ذر دعاة االشتراكیة، على الحاجة.
ال �جوز أن تنام فلما زاد علیك  اهو إذا �ان أحد مضطر�  نا نتشبث �أدنى شيء.خل. الغفاري 

 .وفي حال االضطرار اإلمام �فرض على الناس شبعان وجارك جائع،
ةَ  (فاختلف مع معاو�ة في تأو�ل قوله تعالى: ]، ٣٤[التو�ة:  }{َوالَِّذیَن َ�ْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

فقال معاو�ة: نزلت في أهل الكتاب خاصًة، وقال أبو ذر: نزلت فیهم وفینا، فكتب معاو�ة إلى 
ذة �َ عثمان، فأرسل إلى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدینة، فسكن الرَّ 

 �فتح الراء والموحدة والذال المعجمة، إلى أن مات، رواه النسائي. 
دلیل على أن أ�ا ذر �ان ال یرى �طاعة اإلمام إذا نهاه عن الفتیا؛ ألنه �ان یرى أن ذلك  وفیه

 اإذا �ان متعینً : وهذا مثل ما قلنا �التبلیغ عنه) -صلى هللا علیه وسلم-النبي  واجب علیه ألمرِ 
 �أن �ان من �قوم مقامه یوجدو�ذا �ان ، »ال طاعة لمخلوق «هذا یدخل في  فرض عین، ،علیه

 . فرض �فا�ة غیر متعین علیه لزمته الطاعة
ولعله أ�ًضا سمع الوعید في حق من �تم علًما �علمه، وسیأتي لعلي مع عثمان نحوه. (

الذي له حد  :قیل مصامة �مهملتین األولى مفتوحة هو السیف الصارم الذي ال ینثني)والصَّ 
  واحد.
�ضم الهمزة و�سر الفاء والذال المعجمة  هذه، إشارة إلى القفا وهو یذ�ر و�ؤنث، وأنفذ (قوله:

 ؛یزوا �ضم المثناة و�سر الجیم و�عد الیاء زاي أي تكملوا قتلي، ونكر �لمةً جِ أي أمضي، وتُ 
وال ینتهي عن ذلك ولو أشرف  ،لیشمل القلیل والكثیر، والمراد �ه یبلغ ما تحمله في �ل حال
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و�ن ارتكب العز�مة مثل  أن یترخص، لهفو�بقى أن اإلنسان إذا خاف على نفسه  ،على القتل)
  األئمة أحمد وغیره. فعلالعیني حمد �ما  أبي ذر ال سیما في الواجب

ظ االمتناع، أو المراد أن اإلنفاذ حاصل على ولو في �المه لمجرد الشرط من غیر أن یالحَ (
 لم مصامة، وعلى تقدیر عدم حصوله أولى، فهو مثل قوله: لو لم �خف هللاتقدیر وضع الصَّ 

�عصه، وفیه الحث على تعلیم العلم واحتمال المشقة فیه والصبر على األذى طلبا للثواب. 
والخطیب  ،بن أبي عاصم أ�ًضا �إسناد حسناقوله: وقال ابن عباس، هذا التعلیق وصله 

�ونوا ر�انیین حلماء  قال ابن عباس:: ألنه قال )�إسناد آخر حسن، وقد فسر ابن عباس الر�انيَّ 
 . الر�اني الذي یر�ي الناس �صغار العلم قبل �باره و�قال: ،فقهاء

بن مسعود فیما رواه إبراهیم الحر�ي ا�أنه الحكیم الفقیه، ووافقه  ر ابن عباس الر�اني(وقد فسَّ 
ب أي الذي في غر�به عنه �إسناد صحیح، وقال األصمعي واإلسماعیلي: الر�اني نسبة إلى الرَّ 

ون ألنهم َیر�ُّ  ؛ر�انیون  :من العلم والعمل، وقال ثعلب: قیل للعلماء�قصد ما أمره الرب �قصده 
لف في هذه النسبة هل األلف والنون للمبالغة. والحاصل أنه اختُ  العلم أي �قومون �ه، وز�دت

هي نسبة إلى الرب أو إلى التر�یة، والتر�یة على هذا للعلم، وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه، 
�قوم مقام هذا صغار  أن�مكن  دق منها) ما وضح من مسائله، و�كباره ماوالمراد �صغار العلم 

و�باره تدر�س الكتب المتقدمة للطالب الذین  العلم تدر�س المتون الصغیرة لصغار المتعلمین،
 . حصلوا من العلم ما حصلوا

أو مقدماته قبل مقاصده، وقال ابن  ،أو فروعه قبل أصوله ،�علمهم جزئیاته قبل �لیاته :وقیل(
 ر�اني حتى �كون عالًما ُمعلًما عامًال.  :األعرابي: ال �قال للعالم

فائدة: اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غیر أن یورد حدیًثا موصوًال على 
فاًء �ما اكت ؛د ذلكض له لیورد فیه ما یثبت على شرطه أو �كون تعمَّ شرطه، فإما أن �كون بیَّ 

 .)ذ�ر، �هللا أعلم
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  الحمد هلل رب العالمین، طالب:

 .آله وصحبه أجمعین
ُلُهمْ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب َما َ�اَن النَِّبيُّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال  ِ�اْلَمْوِعَظِة َوالِعْلِم  َیَتَخوَّ

 . َكْي َال َیْنِفُروا
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َأبِ   -ي َواِئٍل، َعِن اْبِن َمْسُعودٍ َحدَّ

ُلَنا ِ�اْلَمْوِعَظِة ِفي اَأل�َّاِم، َ�َراَهَة َیتَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َكاَن النَِّبيُّ «، َقاَل: -َرِضَي ُهللا عنهُ  َخوَّ
آَمِة َعَلْیَنا   .»السَّ
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َثِني َأبُ  َثَنا ُشْعَبُة، َقاَل: َحدَّ َثَنا َ�ْحَیى ْبُن َسِعیٍد، َقاَل: َحدَّ اٍر، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َ�شَّ و التَّیَّاِح، َحدَّ
ُروا َوَال ُتَعسِّ «، َقاَل: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -، َعِن النَِّبيِّ -َرِضَي ُهللا عنهُ -َعْن َأَنِس  ُروا، َ�سِّ

ُروا، َوَال ُتَنفُِّروا   ."»َوَ�شِّ
ُلُهْم  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب َما َ�اَن النَِّبيُّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول اإلمام البخاري  َیَتَخوَّ

َكاَن «، َقاَل: -نهُ َرِضَي ُهللا ع-اْبِن َمْسُعوٍد "ثم ذ�ر حدیث  ،"ِ�اْلَمْوِعَظِة َوالِعْلِم َ�ْي َال َیْنِفُروا
ُلَنا ِ�اْلَمْوِعَظِة ِفي اَأل�َّامِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيُّ  آَمِة َعَلْیَنا ؛َیَتَخوَّ وفي الباب . "»َ�َراَهَة السَّ

 یذ�ر الناس �ل خمیس، ،ر في الحدیث التاليذ�ِّ ابن مسعود �ان یُ  الذي یلیه قیل البن مسعود،
أما إنه : قال �ا أ�ا عبد الرحمن لوددُت أنك ذ�رتنا �ل یوم؟: قال له رجل في األسبوع، ادرسً 

صلى هللا علیه  -أتخولكم �الموعظة �ما �ان النبي و�ني ملكم،�منعني من ذلك أني أكره أني أُ 
�عني مثل أن �انت الدروس في وقت أدر�ناه عن . یتخولنا بها مخافة السآمة علینا -وسلم

 نیذأو المقصود بذلك العامة ال ،هذا خالف السنة :فهل نقول ي �ل یوم خمسة دروس،شیوخنا ف
   وأما طالب العلم الراغب فیختلف حكمه. و�رون أن هذا �شغلهم عن أمور دنیاهم، ،�ملون 

 ،و�دأ �قرأ على الناس اما انصرف إلى الناس فتح �تا�ً ، واإلمام �لأنت افترض أنك �مسجد
وأكثر الناس �قومون قبل أن یبدأ  ا�األسبوع �عد صالة العصر دقیقتین أو ثالثً اآلن مرتین  �ملون.

أنه و�ن �ان هذا فیه خلل في الناس و�ال فاألصل في المسلم  �ملون بال شك، على طول �مشون،
أو  اواحدً  ادقیقتین ثالث �قرأ له حدیثً  �مل من قال هللا وقال رسوله في شيء �سیر دقائق، ال

و�وجد من یتصدى له ما  ،و�رغب فیه الطالب ،�النسبة للعلم الذي �حتاجه الناسلكن  اثنین.
  وابن حجر �مكن یتكلم عن هذا �كالم. یدخل في مثل هذا،

أعني طالب واإلنسان  في الیوم الواحد. ،ا�ان عنده �الیوم اثنا عشر درسً  -َرِحَمُه هللاُ -النووي 
تقرب �ه وهو مما یُ  ،ألن المسألة أن العلم عبادة علم؛العلم والمعلم إذا وصل إلى مرحلة أنسه �ال

نعم طلب العلم في أول األمر فیه  والجنة �ما هو معروف حفت �المكاره. ،-َجلَّ وَعال-إلى هللا 
لكن ال  ونوافل العبادات من الصالة والصیام فیها ثقل، والتعلیم في أول األمر فیه ثقل، ثقل،

ب �ملون وال إن مثل هؤالء الطال :فال �قال انتهاء مرحلة المجاهدة،تلبث أن تنقلب إلى لذة �عد 
 ؟متى �حصلون العلم إذا �ان درس في األسبوع فقط ألنهم �حاجة، الوضع �ختلف؛ طول علیهم،ت

من  ،طیب و�حتاج إلى معاناة. ،و�حتاج إلى أوقات ،ذو فنون  العلم طو�ل لیس �القصیر، ؟متى
تار�خ األمة من  هذا �صلح ألن �كون الدراسة ساعة في األسبوع؟لكن أنت ترى أن  أفضل العلم،

وما بدأت الدروس ساعة في الیوم إال لما زحم أهل العلم في  أولها إلى آخرها التعلیم مستمر،
 .قبل �ل وقتهم في التعلیم فكان و�ال ،الوظائف

دهم، المعجمة أي یتعهَّ لهم، هو �الخاء یتخوَّ  -صلى هللا علیه وسلم-�اب ما �ان النبي  (قوله:
والموعظة النصح والتذ�یر، وعطف العلم علیها من �اب عطف العام على الخاص؛ ألن العلم 
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 ،»یتخولنا �الموعظة« ألنها منصوصة في الحدیث) ؛�شمل الموعظة وغیرها، و�نما عطفه
لكنه أ�ًضا �ستنبط أنه �ما  ،ما ذ�ر في الحدیث ،و�ال فاألصل الموعظة )وذ�ر العلم استنباًطا(

  مل.أن هذا �مل هذا �ُ 
 ،»كراهة السآمة علینا« لئال ینفروا، استعمل في الترجمة معنى الحدیثین اللذین ساقهما) (قوله:

فوا روهم وخفِّ بل �شِّ  ،�عني ال تنفروهم »كي ال ینفروا«، »�شروا وال تنفروا« ،»�سروا وال تعسروا«و
 . علیهم

السآمة �النفور وهما متقار�ان، ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما  وتضمن ذلك تفسیر(
حكاه أخیًرا من تفسیر الر�اني �مناسبة الذي قبله من تشدید أبي ذر في أمر التبلیغ لما قبله 

 . )من األمر �التبلیغ، وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فیها والتأمل ال �خلو عن ذلك
 اوالجادة أنه إذا �ان واحدً  مع أنه لیس بینه و�ین البخاري إال واحد، الثوري)سفیان هو  (قوله:

والثوري الغالب أنه �كون بینه و�ین صاحب  لتأخره، ؛فالذي �غلب على الظن أنه ابن عیینة
 . ألنه متقدم ؛الكتاب اثنان

، لكن محمد بن یوسف وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عیینة ،(سفیان هو الثوري : قال
الفر�ابي و�ن �ان یروي عن السفیانین فإنه حین �طلق یر�د �ه الثوري، �ما أن البخاري حیث 
�طلق محمد بن یوسف ال یر�د �ه إال الفر�ابي، و�ن �ان یروي عن محمد بن یوسف البیكندي 

المذ�ورة سمعت أ�ًضا، وقد وهم من زعم أنه هنا البیكندي. قوله: عن أبي وائل في روا�ة أحمد 
 .شقیق بن سلمة شقیًقا وهو أبو وائل)

وأفاد هذا التصر�ح رفع ما یتوهم في روا�ة مسلم التي أخرجها من طر�ق علي بن مسهر ( 
عن األعمش عن شقیق عن عبد هللا، فذ�ر الحدیث: قال علي بن مسهر، قال األعمش، 

سه أوًال عن ذا أن األعمش دلَّ وحدثني عمرو بن مرة عن شقیق عن عبد هللا مثله، فقد یوهم ه
ثم سمى الواسطة بینهما، ولیس �ذلك؛ بل سمعه من أبي وائل بال واسطة وسمعه عنه  ،شقیق

ه، أو لینبه على عنایته �الروا�ة من بواسطة، وأراد بذ�ر الروا�ة الثانیة و�ن �انت نازلًة تأكیدَ 
ا صرح األعمش �التحدیث عند حیث إنه سمعه نازًال فلم َ�قنع بذلك حتى سمعه عالًیا، و�ذ

المصنف في الدعوات من روا�ة حفص بن غیاث عنه، قال: حدثني شقیق، وزاد في أوله أنهم 
 كانوا ینتظرون عبد هللا بن مسعود لیخرج إلیهم فیذ�رهم وأنه لما خرج قال: أما إني أخبرُ 

 دیث. ولكنه �منعني من الخروج إلیكم، فذ�ر الح( ،�عني أعلم �مكانكم �مكانكم)
�الخاء المعجمة وتشدید الواو، قال الخطابي: الخائل �المعجمة هو القائم  »كان یتخولنا«قوله: 

المتعهد للمال، �قال: خال المال َ�خوله تخوًال إذا تعهده وأصلحه، والمعنى �ان یراعي األوقات 
تخون الشيء إذا  :ن �النون أ�ًضا �قاللئال َنمل، والتخوُّ  ؛وال �فعل ذلك �ل یوم ،في تذ�یرنا
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إن أ�ا  :تعهده وحفظه، أي اجتنب الخیانة فیه، �ما قیل في تحنث وتأثم ونظائرهما، وقد قیل
 ،�الالم فرده علیه �النون  »یتخولنا«بن العالء سمع األعمش ُ�حدث هذا الحدیث فقال:  عمرو

ین عن أبي فلم یرجع ألجل الروا�ة، و�ال اللفظین جائز. وحكى أبو عبید الهروي في الغر�ب
�الحاء المهملة أي یتطلب أحوالنا التي  »یتحولنا«عمرو الشیباني أنه �ان �قول: الصواب 

 ننشط فیها للموعظة. 
قلت: والصواب من حیث الروا�ة األولى، فقد رواه منصور عن أبي وائل �روا�ة األعمش وهو 

 في الباب اآلتي، و�ذا ثبتت الروا�ة وصح المعنى �طل االعتراض. 
فعداها �على،  ،ن السآمة معنى المشقةأي السآمة الطارئة علینا، أو ضمَّ  »علینا«ه: قول

والصلة محذوفة، والتقدیر: من الموعظة، و�ستفاد من الحدیث استحباب ترك المداومة في الجد 
الل، و�ن �انت المواظبة مطلو�ًة لكنها على قسمین، إما �ل یوم في العمل الصالح خشیة المِ 

لیقبل على الثاني بنشاط،  ؛كلف، و�ما یوًما �عد یوم، فیكون یوم الترك ألجل الراحةمع عدم الت
و�ختلف �اختالف األحوال واألشخاص، والضا�ط ( ،�عني یوم في األسبوع )و�ما یوًما في الجمعة

بن مسعود مع استدالله أن �كون اقتدى �فعل االحاجة مع مراعاة وجود النشاط، واحتمل عمل 
نه، واحتمل أن �كون اقتدى �مجرد حتى في الیوم الذي عیَّ  -هللا علیه وسلمصلى -النبي 

التخلل بین العمل والترك الذي عبر عنه �التخول، والثاني أظهر. وأخذ �عض العلماء من 
حدیث الباب �راهة تشبیه غیر الرواتب �الرواتب �المواظبة علیها في وقت معین دائًما، وجاء 

 .لتزم التزام الرواتبوال تُ  ،لنوافل المطلقة ال تتحدد بوقتا )عن مالك ما �شبه ذلك
 طالب: .......
 .الصالة وغیرها

 .......  طالب:
 .الواضح من ابن مسعود أنه ما یذ�ر إال �ل أسبوع مرة

 .......  طالب:
 .�صلون معه �ل وقت ،معه

 .......  طالب:
النبي  ،�ل ما سنحت فرصة ووجد الداعي �عني التذ�یر هذا قدر زائد على ما �طرأ و�حتاج إلیه،

المُ - الُة والسَّ المُ -�صعد المنبر  -علیِه الصَّ الُة والسَّ على �ل حال الحاجة هي التي  .-علیِه الصَّ
 .فمتى وجدت الحاجة ال �جوز تأخیر البیان عنها تحدد،
 .......  طالب:

�عني  یتحدثون عن أ�ام الجاهلیة،�انوا  ،ما هي على هیئة الدروس التي یلزم فیها الجد، لكن نعم
ومع ذلك الحاجة قائمة  ما هي �أمور جد وحزم مثل الدروس العلمیة. یتحدثون في أمور الدنیا،
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إن الدرس  :لكن قد �قال. في الجامعات خمس دروس ولذلك في التعلیم خمس دروس، وداعیة،
 .أطول اي �شار إلیه في درس ابن مسعود �متد وقتً ذال
جد جدت الحاجة وُ و�ذا وُ  هو إذا انتفت العلة التي هي السآمة ارتفع الحكم، وعلى �ل حال 

  الداعي.
 .......  طالب:

 .�سأم �سألعادة الذي 
 .......  طالب:
و�ذا ما جاء المدرس  ،�حكون معه منحتى طالب الجامعة ینبسطون مع  ،ي یترك المجالهو الذ

 .والمصالح ما تقوم إال �همعروف هذا لكنهم ملزمون بهذا  �عد .......،
َثَنا ُشْعَبُة، َقاَل: " :-َرِحَمُه هللاُ -قال  َثَنا َ�ْحَیى ْبُن َسِعیٍد، َقاَل: َحدَّ اٍر، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َ�شَّ َحدَّ

َثِني َأُبو التَّیَّاِح، َعْن َأَنِس، َعِن النَِّبيِّ  ُروا، «َل: ، َقا-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َحدَّ ُروا َوَال ُتَعسِّ َ�سِّ
ُروا، َوَال ُتَنفُِّروا  ."»َوَ�شِّ

والتنفیر �ما �كون �التشدید  ،»وال تنفروا«وفیه  ،�ي ال ینفروا والشاهد من هذا الحدیث للترجمة:
الناس وسئموا صار  ینفر الناس إذا طال وقت الدرس وملَّ  في األحكام �كون بتطو�ل األوقات،

وتعرفون أن المجالس  ولو �ان مجلس ذ�ر ومجلس خیر، فیه مجال للشیطان إذا طال المجلس،
ي ما فیه �لفة وال �ه مشقة وال امة إنما تحلو �الكالم العادي الذال سیما مجالس العامة وأشباه الع

 .تبعة
وال «لتحتانیة وآخره مهملة. قوله: أبو التیاح، تقدم أنه �فتح المثناة الفوقانیة وتشدید ا (قوله:
ق دَ لَص  »�سروا«الفائدة فیه التصر�ح �الالزم تأكیًدا، وقال النووي: لو اقتصر على  »تعسروا

لنفي التعسیر في جمیع األحوال، و�ذا  »رواوال تعسِّ «ر مرًة وعسر �ثیًرا، فقال: على من �سَّ 
ألنه مقام  ؛م مقام اإلطناب ال اإل�جاز)، وأ�ًضا فإن المقا»وال تنفروا« :القول في عطفه علیه

 . تعلیم
ألن �سروا و�شروا الفرق �سیر ؛ فیه الجناس الخطي) »�سروا«�عد قوله:  »و�شروا« (قوله:
ا، ووقع عند المصنف في (. جناس خطي ،نقص نقطة من تحت وز�ادة اإلعجام في الشین جد�

ألن السكون ضد  ؛»وال تنفروا«وهي التي تقابل  ،»نواكِّ وسَ «األدب عن آدم عن شعبة بدلها: 
النفور، �ما أن ضد البشارة النذارة، لكن لما �انت النذارة وهي اإلخبار �الشر في ابتداء التعلیم 
توجب النفرة ُقو�لت البشارة �التنفیر، والمراد تألیف من قرب إسالمه وترك التشدید علیه في 

 .االبتداء)
تمسكه ساعتین  في اإلسالم ألول مرة ورغب فیه وشرح صدره، شخص دخل وال یثقل علیه، 

و�ما  بتدأ فیها �التدر�ج �النسبة له،حتى في األحكام یُ  بدأ فیه �التدر�ج،یُ  ثالثة تعلمه! ما �صلح،
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لو بدأ بتحر�م  ،ما نترك الخمر :لو بدأ بتحر�م الخمر قالوا: جاء في خبر عائشة في بدا�ة التنز�ل
�عد ذلك  ور�نوا إلیه، ،لكنه بدأهم �التدر�ج إلى أن �اشر اإل�مان قلو�هم ،ما نترك الزنا :الزنا قالوا

 .تلقى إلیهم األحكام �ما هي الحال �عد الهجرة
 .......  طالب:

 ؟في شخص أسلم اآلن
 .......  طالب:

إلى  �عضهم �شیر هذا ما �خفى علیه الحكم، ،یش بین المسلمین هذا معروفالمسلم الذي �ع ال،
 اترك التدخین جملة، تقول له: مثل التدخین مثًال، مثل هذا في مثل ما ال �ستطاع تر�ه جملة،

لكن لو تر�ه �التدر�ج والعز�مة والنیة على تر�ه لكان له  �حتاج إلى إ�مان قوي وعز�مة ثابتة،
 وجه.

ینبغي أن �كون  ،قبل، و�ذا تعلیم العلمینبغي أن �كون بتلطف لیُ  ،و�ذلك الزجر عن المعاصي (
 .اه �انبساط)وتلقَّ  ،ُحبب إلى من یدخل فیه ،�التدر�ج؛ ألن الشيء إذا �ان في ابتدائه سهالً 

و�ترك العلم �له! أو تقول  ،یقرأ له صفحاتف ،اقرأ فتح الباري  �عني طالب علم صغیر تقول له: 
 العقل والنقل تقول له:تعارض  أو العقل والنقل، هذا لن �كمل صفحة. اقرأ علل الدارقطني، له:

والعلوم مثل  إنما �التدر�ج، حتى المتوسط ما �طیق مثل هذه العلوم، طالب العلم المتوسط، اقرأ،
 .عالي المرتقى �حتاج إلى سلم درجة درجة درجة إلى أن تصعد السطح،

ا مر وهذ -�عني اإلنسان �عني إذا تلقاه �التدر�ج، )و�انت عاقبته غالًبا االزد�اد �خالف ضده(
 ثاني یوم �قرأ ساعة، تجده في أول یوم �قرأ له نصف ساعة و�مل، -علینا وعلى غیرنا في القراءة

جد من �قرأ خمسة عشر ساعة وهو یتلذذ إلى أن تستولي القراءة على وقته �له حتى وُ  ثالث یوم،
 .بذلك ألنه تلقاها �التدر�ج

  
 .)، �هللا تعالى أعلم(�خالف الضد

 


