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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 العالمین طالب:

  .آله وأصحا�ه أجمعین
 .اواجزه عنا خیرً  ،اللهم اغفر لنا ولشیخنا

 .الِعْلِم َأ�َّاًما َمْعُلوَمةً َ�اُب َمْن َجَعَل ِألَْهِل " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
َثَنا َجِر�ٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأِبي َواِئٍل، َقاَل: َ�اَن َعْبُد   َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َقاَل: َحدَّ للااَِّ َحدَّ

ْحَمِن لَ  ُیَذكُِّر النَّاَس ِفي ُ�لِّ َخِمیٍس، َوِدْدُت َأنََّك َذكَّْرَتَنا ُ�لَّ َیْوٍم؟ َقاَل: َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َ�ا َأَ�ا َعْبِد الرَّ
ُلُكْم ِ�اْلَمْوِعَظِة، َ�َما َ�انَ  ي َأَتَخوَّ ي َأْكَرُه َأْن ُأِملَُّكْم، َوِ�نِّ َصلَّى ُهللا -النَِّبيُّ  َأَما ِإنَُّه َ�ْمَنُعِني ِمْن َذِلَك َأنِّ

ُلَنا ِبَها، َمَخاَفَة ال -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  آَمِة َعَلْیَناَیَتَخوَّ  ."سَّ
نبینا محمد وعلى آله  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، ،الحمد هلل رب العالمین

 .وأصحا�ه أجمعین
قد �قول  ،"َ�اُب َمْن َجَعَل ِألَْهِل الِعْلِم َأ�َّاًما َمْعُلوَمةً " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول المؤلف  أما �عد،

إن تخصیص یوم �عینه  :لئال �قال ؛لكن الداعي لها الترجمة ال داعي لها،إن مثل هذه : قائل
یتكرر في �ل أسبوع أو أكثر من یوم أو یوم في الشهر تحدید ألمر شرعي لم یرد تحدیده في 

ابن مسعود یتخولهم �الموعظة �ل یوم  ؟فهل یدخل مثل هذا في االبتداع أو ال یدخل الشرع،
وابن مسعود في �ل یوم  الجمعة جاء النهي عن التحلق فیها،و  ،د یوم الخمیسحدَّ  ،خمیس
أو �ما هو موجود اآلن في الجداول أ�ام  ،إن هذا التحدید من ابن مسعود :هل نقول. خمیس
 ،والثالثاء �ذا ،واالثنین �ذا ،واألحد من �ل أسبوع فقه السبت من �ل أسبوع تفسیر مثًال، مثبتة:

ألن تخصیص  ؛هل یدخل هذا التحدید في حیز االبتداع. و�تعبد �هبتغى �ه وجه هللا وهو علم یُ 
طالما أنت یوم األر�عاء  كر،وهذا مما ذُ  ،قد ؟زمن لم �خصصه الشرع في عبادة من العبادات

أو یوم  ؟تقول ماذاو  ؟تفعل ماذا مثًال �عد صالة الظهر من �ل أسبوع تصلي ر�عتین زائدتین،
  ؟ما �جوزأم �جوز  ،األر�عاء من �ل أسبوع تصوم

�غض النظر عن �ونك یوم األر�عاء مثًال ما عندك  ألنك خصصت العبادة بوقت محدد، ؛ابتداع
ألنك فارغ  ؛عمل أو ألن االثنین ورد فیه نص أو األر�عاء أنت ما عندك شغل مثًال أو الخمیس

الترتیب في مثل  أ�ًضا صنیع ابن مسعود. ألن هذا معنى معتبر ؛ما فیه إشكال تز�د في العبادة،
إنما  ،�ه اهذه األمور ال لمالحظة الیوم �عینه أو تفضیل هذا الیوم �شيء لم �جعله الشرع خاص� 

أفضل األ�ام للدروس : فتقول ألن ظروف الناس في مثل الیوم یوم الخمیس ما فیه دوام مثًال،
لترتیب أ�ًضا ما وا. هذا معنى معتبر ،ألن الناس ما یداومون  ؛�عض صالة الصبح یوم الخمیس

 او�ومً  ا،یدرس حدیثً  ایومً  �جلس، ارض أن شیخً �عني لو فُ  فیه شك أنه �خدم المعلم والمتعلم،
 ،ما فیه شك أن هذا یولد االضطراب و�وم یدرس �ذا بدون تحدید اضطر�ت المسألة، ا،یدرس فقهً 
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دد من غیر تعبد بهذا التحدید ال للزمان وال للمكان الذي لم یرد تحدیده أو تخصیصه في فإذا حُ 
 هذا ما فیه إشكال إن شاء هللا تعالى.فالشرع 

�اب من جعل ألهل العلم یوًما معلوًما، في روا�ة �ر�مة:  (قوله: :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال الشارح 
بن مسعود في تذ�یره �ل او�أنه أخذ هذا من صنیع أ�اًما معلومًة، وللكشمیهني: معلومات، 

 لكن إذا �ان األمر ال یتأثر، خمیس، أو من استنباط عبد هللا ذلك من الحدیث الذي أورده)
من  افكونك تحدد یومً  ،جماعة في المسجد موجودین في �ل عصر مثًال �صلون معك �ل عصر

عندنا  نحن غیره من سائر األ�ام وهو ما �جیئك إال جماعة المسجد للحدیث �عد الصالة،
 ،المانع أنه أسبوع یوم السبت وما مرتبة هذا، األحادیث �المسجد ذا السبت واالثنین واألر�عاء،

 ة زائدة،لئال تحدد شیًئا لم �حدده الشرع وال یترتب علیه مصلح وأسبوع االثنین؟ ،وأسبوع یوم األحد
 طالب: ........ تخذ یوم معلوم إال لسبب ومبرر مصلحته راجحةأال یُ  ،هذا هو المتجه

 ؟ماذا
 طالب: .......

  ؟�یف 
 طالب: .......
و�ونهم �أتي مجموعة واحدة �عد اآلخر من غیر  ،یذ�ر الناس �ل یوم ملوا اواحدً  الو أن شخًص 

 هذه وظیفته المنوطة �ه أو من أهل العلم یر�د الناس،الترتیب بینهم و�ل واحد هذه وظیفته یذ�ر 
علیكم من «لكن یبقى أن إمالل الناس  ،األمر فیه سعة شیًئا،ما أحد �قول لك  ،ینفع الناس أن

 . »الدین ما تطیقون 
 طالب: .......

اآلن لو أنت تقول  �خفى علینا، ولظرف قد هو الخمیس ابن مسعود رتب لكي �جتمع الناس، ،ال
الخمیس فیه دوام  ،الخمیس مثل األر�عاء ما فیه إجازة ،الناس �جتمعون الخمیس قبل أر�عین سنة

ن : إوقد �قول قائل الناس. د ذلك صار الخمیس والجمعة یرتاحأما �ع قبل خمسة وتسعین،
على �ل حال النظرة . الخمیس یتفرقون  ألن األر�عاء را�طهم الدوام، األر�عاء أولى من الخمیس؛

المعلم والمتعلم أو الواعظ والموعوظ �عني على حسب ما جرت �ه العادة ومن خالل  بین
 .نظر إلى أولى هذه األ�ام �التخولاالستقراء لأل�ام یُ 

بن مسعود في تذ�یره �ل خمیس، أو من استنباط عبد هللا ا(و�أنه أخذ هذا من صنیع : �قول
 ذلك من الحدیث الذي أورده. 

بن ابن المعتمر. قوله: �ان عبد هللا، هو اد الحمید، ومنصور هو بن عباقوله: جر�ر، هو 
مسعود و�نیته أبو عبد الرحمن. قوله: فقال له رجل، هذا المبهم �شبه أن �كون هو یز�د بن 

 معاو�ة النخعي، وفي سیاق المصنف في أواخر الدعوات ما یرشد إلیه. 
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وفاعل �منعني أني أكره �فتح همزة قوله: لوددت، الالم جواب قسم محذوف أي �هللا لوددت، 
ملكم �ضم الهمزة أي أضجر�م، وأُ ( �عني أن وما دخلت علیه تؤول �مصدر هو الفاعل. أني)

و�ني الثانیة �كسر الهمزة، وقد تقدم شرح المتن قر�ًبا، واإلسناد �له �وفیون، وحدیث أنس 
 .)الذي قبله �صر�ون 

 نعم.
ینِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال  طالب: ُ ِ�ِه َخْیًرا ُ�َفقِّْهُه ِفي الدِّ  .َ�اٌب: َمْن ُیِرِد للااَّ

َثَنا اْبُن َوْهٍب، َعْن ُیوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َقاَل ُحَمْیُد ْبنُ   َثَنا َسِعیُد ْبُن ُعَفْیٍر، َقاَل: َحدَّ  َحدَّ
ْحَمِن، َسِمْعُت ُمَعاِوَ�َة َخِطیًبا َ�ُقولُ  َمْن «َ�ُقوُل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُت النَِّبيَّ  :َعْبِد الرَّ

ُ ُ�ْعِطي، َوَلْن َتَزاَل َهِذِه اُألمَّ  یِن، َوِ�نََّما َأَنا َقاِسٌم َ�للااَّ ُ ِ�ِه َخْیًرا ُ�َفقِّْهُه ِفي الدِّ ُة َقاِئَمًة َعَلى ُیِرِد للااَّ
 ."»َلَفُهْم، َحتَّى َ�ْأِتَي َأْمُر للااَِّ َأْمِر للااَِّ، َال َ�ُضرُُّهْم َمْن َخا

ینِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول  ُ ِ�ِه َخْیًرا ُ�َفقِّْهُه ِفي الدِّ  �فهمه، الفقه هو الفهم،، "َ�اٌب: َمْن ُیِرِد للااَّ
ألن الدین شامل لالعتقاد واألحكام من العبادات  ؛والفقه أعم من أن �كون األحكام العملیة

 وشامل أ�ًضا لألبواب األخرى من التفسیر والرقاق، ت واألنكحة والجنا�ات وغیرها،والمعامال
و�ن �ان  ،�الفقه �معنى األحكام اولیس خاص�  لفت فیها الجوامع،وغیرها من أبواب الدین التي أُ 

�صدرون �تب  ،و�صدرون �ه �تبهم من �اب ما �سمى ببراعة االستهالل ،الفقهاء یرون ذلك
 . إلى آخره »�فقهه �الدین امن یرد هللا �ه خیرً « �قوله: عمالً  الحمد هلل الذي فقه من شاء،: الفقه

لكنه �اب من  من الفقه �الدین، المقصود أن تنز�له على الفقه �األحكام هو من الفقه بال شك،
 .ولیس هو جمیع الدین أبوا�ه،

شخص أمي ال ؟ االدین قد أراد هللا �ه شر� هل مفهومه أن من لم یتفقه في  »امن یرد هللا �ه خیرً «
ال زال ینفق �سخاء على  ،�قرأ وال �كتب آتاه هللا األموال الطائلة وصرفها وأنفقها في أبواب الخیر

�معنى إذا  �عني هل الخیر والشر ضدان أو نقیضان؟؟ اهذا أراد هللا �ه شر� : نقول ،أبواب الخیر
ثم �عد ذلك �كتسب الخیر  أو �كون شخص ال خیر فیه وال شر، ،ارتفع الخیر �حل محله الشر

و�ال أكثر المسلمین ال �عدون من الفقهاء فیدخلون في هذا  وهذا هو الظاهر، من جهة أخرى،
هذا ما أراد : نقول مع أن منهم المجاهد في سبیل هللا الذي ال �ضع سیفه عن عاتقه، ،الحدیث

لكنه  ،عامي ما �قرأ وال �كتب هللا أو غیر ذلك من أبواب الخیر.أو المنفق في سبیل ؟ اهللا �ه خیرً 
�اب من أبواب الخیر  یوجدأو مثل التجار الموجودین اآلن ینفقون ما  على فرسه في سبیل هللا،

و�ن أراد هللا  من هذه الجهة، اما أراد هللا بهم خیرً  نقول:؟ اأراد هللا بهم شر�  هؤالء: نقول إال طرقوه،
 .ألنه نكرة في سیاق الشرط ؛و�ن �ان الخیر هنا عام ،ا�ه خیرً 

لیكون سلك الطر�ق  ؛المهم أنه یتفقه �فهم العلم و�تردد على الحلق نعم، .-َرِحَمُه هللاُ -قال الشارح 
 .علیه أن یبذل السبب �ونه أدرك أو ما أدرك هذا ما بیده، إلى الجنة. الیسهل هللا له �ه طر�قً 
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�اب من یرد هللا �ه خیًرا �فقهه في الدین، لیس في أكثر  (قوله: :-هللاُ َرِحَمُه -قال الشارح 
�اب من یرد هللا : ألن أكثر الروا�ات ؛الروا�ات في الترجمة قوله: في الدین، وثبتت للكشمیهني)

 ( �فقهه. ا�ه خیرً 
ا. حدثنا سعید بن عفیر، هو سعید بن �ثیر بن عفیر ُنسب إلى جده وهو �المهملة مصغرً  قوله:

من هذا ( �عني من �تاب االعتصام قوله: عن ابن شهاب، قال حمید في االعتصام للمؤلف)
 زاد تسمیة جده. و الوجه أخبرني حمید، ولمسلم حدثني حمید بن عبد الرحمن بن عوف، 

حال یبین هیئة  بن أبي سفیان. قوله: خطیًبا، هو حال من المفعول)اقوله: سمعت معاو�ة، هو 
وفي روا�ة مسلم: واالعتصام، سمعت معاو�ة بن أبي سفیان وهو �خطب، وهذا ( المفعول.

الحدیث مشتمل على ثالثة أحكام: أحدها فضل التفقه في الدین، وثانیها: أن المعطي في 
ولذلك قد یوجد شخص غني �اذل ثم یدخل علیه  »إنما أنا قاسم �هللا المعطي« الحقیقة هو هللا)

 دخل علیه شخص آخر هو أكثر حاجة من الذي قبله فال �عطیه،ثم ی شخص فیعطیه ما یر�د،
ثم یدخل الثاني وهو أقل حاجة  ،فال �عطیه یدخل صاحب الحاجة الشدیدة أوًال : وقد �كون العكس

ِ الَِّذي آَتاُكْم} فیعطیه، إنما أنا «: �ما قال في الحدیث المال هلل،]، ٣٣[النور:  {َوآُتوُهْم ِمْن َماِل للااَّ
لكن إذا �خل �ما أوجب هللا علیه ال  �عني ما یالم هذا التاجر أنه ما أعطى، »�هللا المعطيقاسم 

 ،في العلم حلقة واحدة و�ذا في العلم، .-َجلَّ وَعال-والمعطي والمانع هو هللا  شك أنه یالم،
الثاني و�خرج  والمعلم واحد ثم �خرج هذا �الفائدة التامة من الدرس، ،والكتاب واحد ،الشرح واحد

، »هللا هو المعطي« و�خرج األخیر بال شيء. و�خرج الثالث �خمسین �المائة، بتسعین �المائة،
أن المعطي في الحقیقة  (وثانیها:. »إنما أنا قاسم هللا المعطي« ،اوال عالنً  االمعلم ما خص فالنً 

فضل  وثالثها: أن �عض هذه األمة یبقى على الحق أبًدا، فاألول الئق �أبواب العلم) هو هللا،
ولهذا أورده ( ،أن المعطي في الحقیقة هو هللا والثاني الئق �قسم الصدقات)(، التفقه في الدین

 .مسلم في الز�اة والمؤلف في الخمس، والثالث الئق بذ�ر أشراط الساعة)
ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر هللا ، ااألمة یبقى على الحق أبدً الثالث وهو أن �عض هذه  

 . ال �ضرهم من خالفهم حتى �أتي أمر هللا
وقد أورده المؤلف في االعتصام اللتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، وسیأتي (

ن تزال هذه ول«: ألنه قال؛ )إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد(، �سط القول فیه هناك)
�عني حتى تأتي الر�ح التي  »األمة قائمة على أمر هللا ال �ضرهم من خالفهم حتى �أتي أمر هللا

الساعة ال تقوم إال على شرار « أما في الزمان الذي �عقبه قیام الساعة،. تقبض أرواح المؤمنین
األحادیث الثالثة  وقد تتعلق(. »هللا هللا ال تقوم الساعة حتى ال �قال في األرض:«و ،»الخلق

�أبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصًة من جهة إثبات الخیر لمن تفقه في دین هللا، وأن 
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ذلك ال �كون �االكتساب فقط؛ بل لمن �فتح هللا علیه �ه، وأن من �فتح هللا علیه بذلك ال یزال 
 .جنسه موجوًدا حتى �أتي أمر هللا)

ألنه  في �عض األزمنة إال أنه یوجد فیها نوا�غ وعلماء وأئمة؛ �عني مع الملهیات والصوارف 
الناس �لهم  ،خالص انتهى العلم: �عض األزمنة تقول او�ال أحیانً ، »حتى �أتي أمر هللا«: قال

 . لع �ضاهي �عض المتقدمین في علمه وفهمه وحفظه�ط شخًصا ثم تجد انصرفوا،
وأن المراد �أمر هللا الر�ح التي تقبض روح �ل من في قلبه  ،(وسیأتي �سط القول فیه هناك

وقد تتعلق األحادیث الثالثة �أبواب  و�بقى شرار الناس فعلیهم تقوم الساعة، شيء من اإل�مان،
وأن ذلك ال  ،بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخیر لمن تفقه في دین هللا ،العلم

وأن من �فتح هللا علیه بذلك ال یزال جنسه  تح هللا علیه �ه،بل لمن �ف �كون �االكتساب فقط،
�عني أهل العلم  وقد جزم البخاري �أن المراد بهم أهل العلم �اآلثار) حتى �أتي أمر هللا، اموجودً 

 . �عني هذه الطائفة التي ال تزال قائمة على أمر هللا ،فهم المحدثون  ،لیسوا �أهل الرأي ،�الحدیث
حنبل: إن لم �كونوا أهل الحدیث فال أدري من هم، وقال القاضي عیاض: أراد وقال أحمد بن (

أحمد أهل السنة ومن �عتقد مذهب أهل الحدیث، وقال النووي: �حتمل أن تكون هذه الطائفة 
فرقًة من أنواع المؤمنین ممن �قیم أمر هللا تعالى من مجاهد وفقیه ومحدث وزاهد وآمر 

الخیر، وال یلزم اجتماعهم في مكان واحد؛ بل �جوز أن �كونوا  �المعروف وغیر ذلك من أنواع
 .قلت وسیأتي �سط ذلك في �تاب االعتصام إن شاء هللا تعالى)( :-َرِحَمُه هللاُ -قال . )متفرقین

 في مناظرة لبعض من ینتسب إلى قسم السنة مع �عض من ینتسب إلى قسم القرآن وعلومه، 
نحن أهل  نحن أهل هللا وخاصته،: ق الذي من قسم القرآنفقال الفر� ،�عني في �اب التفسیر

لكن لو نظرت في واقعهم وحقیقة أمرهم وتعلیمهم للتفسیر وجدتهم على طر�قة التفسیر  القرآن،
لیست من �تب  ا�قررون �تبً  هذا الجاري في الجامعات �لها، ،ما �فسرون القرآن �األثر ،�الرأي

 أنتم أهل الرأي؛: قال له اآلخر. یدرسون التفسیر على هذه الطر�قوالمدرسون  ،التفسیر �المأثور
�عني هل تجدون تفسیر  ألن معولهم على التفاسیر المعروفة �الزمخشري والرازي وأمثالها،

فقال من ینتسب إلى قسم . ألنه �له آثار ما یدرس في الجامعات، الطبري یدرس في الجامعات؟
وأما أهل التفسیر وأهل القرآن الذین لهم عنا�ة �كتاب هللا على  ،أنتم أهل التفسیر �الرأي: الحدیث

ألن أهل األثر من اهتمامهم التفسیر لكن �ما ورد عن  ال أنتم؛ ،طر�قة العلم الموروث فهم نحن
المُ -النبي  الُة والسَّ نأتي إلى العلوم  وأهل الفقه، فهم الحقیقون بذلك. وعن الصحا�ة، -علیِه الصَّ
ن هذا في القرآن أهل األثر هم األسعد �ه فالحدیث معروف مفروغ منه ما �حتاج إذا �ا كلها،
وهذه عمدة  فقه بال دلیل ال شيء، ،ال شيء �ساوي؟ ماذاأحادیث ال الفقه ب طیب الفقه؟. لبحث

علم الكالم الذي حذر السلف . والعقائد إن لم تستند إلى ما في �تاب هللا وسنة نبیه ال العلوم.
�عد ذلك �أتي الوسائل التي تتحقق بها هذه العلوم و�یف نتعامل مع النصوص لنستنبط ثم  منه،
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عینة هذه م ،منها سواء �ان من القرآن أو من السنة نستنبط منها الفقه والعمل واألحكام واآلداب
 .للتحصیل من المصادر األصلیة

 طالب: .......
فأمة  أمة اإلجا�ة، األمة المقصود بها أوالً  »ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر هللا ال �ضرهم« 

قیامهم  ،الدعوة الذین عندهم مخالفات �بیرة أو بدع مكفرة أو شيء من هذا هؤالء ال �قومون �حق
ما هو �ل  قیام األمة المقصود �ه من اللفظ العام والمقصود �ه خاص، ال بد أن یوجد طائفة،

ال تزال طائفة من أمتي « �ما جاء في أحادیث أخرى:األمة تقوم بهذا األمر أو �قوم �ه طائفة 
ألن األمة مبثوثة في  ؛ما یلزم والطائفة تطلق ولو على واحد، فالمراد الطائفة،، »على الحق

و�بقى أن التنصیص على الشام أو  والخیر في أمة محمد في �ل مكان وفي �ل زمان، ،األرض
ألنه قد یوجد في  ن هم أولى الناس �ه؛على بیت المقدس هذا من �اب التخصیص الذي �كونو 

ولیس هذا من �اب  ،ال ؟الحدیث ما هو �صحیح تقول: ماذا �عض األوقات ما في الشام أحد،
فهو حث  ،أن �كون أهل الشام هم أولى الناس بهذا األمر الخبر �قدر ما هو من �اب األمر،

 .وأمر لهم �أن �قوموا بهذا األمر ،لهم
 طالب: .......

هذا حث ألهل العلم وأمر ألهل العلم �أن ، »�حمل هذا العلم من �ل خلف عدوله«�عني مثل  
 .�كونوا عدوًال 

  طالب: .......
إما حاكم المقصود الذي یتحقق �ه هذا الخبر  ؟إمام حاكمأم إمام هدى  ؟إمام �یف ؟ماذا نعم، 
لكن ال �قوم  ،ألنه قد یوجد حاكم ؛»على أمر هللا«، »ال تزال هذه األمة قائمة على أمر هللا«

 .اولن �قوم �أمر هللا على مراد هللا إال إذا �ان مجتهدً  والمقصود أنه �قوم �أمر هللا، ،�أمر هللا
ه �الضم إذا فقُ  :ألنها جواب الشرط، �قال ؛�فقهه، أي �فهمه �ما تقدم، وهي ساكنة الهاء(

ر خیًرا ه �الكسر إذا فهم، ونكَّ إلى الفهم، وفقِ ه �الفتح إذا سبق غیره وفقَ  ،صار الفقه له سجیةً 
ألن المقام �قتضیه، ومفهوم الحدیث أن من لم یتفقه  ؛لیشمل القلیل والكثیر، والتنكیر للتعظیم

في الدین أي یتعلم قواعد اإلسالم وما یتصل بها من الفروع، فقد حرم الخیر. وقد أخرج أبو 
في آخره: ومن لم یتفقه في الدین لم یبال هللا �على حدیث معاو�ة من وجه آخر ضعیف وزاد 

 .�ه، والمعنى صحیح)
 ن ما ذ�رناه من األمثلة من مجاهد أو غني منفق لوجوه الخیر أن هذا تفقه،: إقد �قول قائل 

ولوال أنه فقه عن أمر هللا ما یر�د في هذا الباب ما حمله ذلك على العمل ال الجهاد وال الصدقة 
ومن لم : وزاد في آخره ،نكرت لتشمل القلیل والكثیر ا(إن خیرً : ولذلك قال. الً فیكون داخ والنفقة،

ألن من لم �عرف أمور دینه ال �كون فقیًها  ؛والمعنى صحیح یتفقه في الدین لم یبال هللا �ه،
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وال طالب فقه، فیصح أن یوصف �أنه ما أر�د �ه الخیر، وفي ذلك بیان ظاهر لفضل العلماء 
على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدین على سائر العلوم، وسیأتي �قیة الكالم على 

 نعم ؟ین الحدیثینأ  تعالى)الحدیثین اآلخر�ن في موضعهما من الخمس واالعتصام إن شاء هللا
  ؟من حدیث أم جملتانهما حدیثان ، »و�نما أنا قاسم �هللا المعطي«

 .......  طالب:
هل هما حدیثان . هذا الثاني »لن تزال هذه األمة«و، »عطي�هللا المو�نما أنا قاسم « هذه واحدة،

أو هي حدیث واحد  ،السندوفي حقیقة األمر أنها ثالثة أحادیث جمعها اإلمام البخاري التحاد 
 »غفر له ما تقدم من ذنبه اواحتسا�ً  امن قام رمضان إ�مانً «�عني مثل  ؟رقت في مواضع أخرى فُ 
 امن قام لیلة القدر إ�مانً «و »غفر له ما تقدم من ذنبه اواحتسا�ً  امن صام رمضان إ�مانً «و

لكن هل هي �الفعل ثالثة  وتروى مفرقة، ،تروى مجموعة، »غفر له ما تقدم من ذنبه اواحتسا�ً 
لكن  �أن �الم الحافظ هنا یدل على أن ما معنا ثالثة أحادیث، رقت؟أحادیث أو حدیث واحد فُ 

له  -َرِحَمُه هللاُ -والبخاري  ولذلك جمعها البخاري، ،ي معنا مخرج واحدالذ ،اآلن المخرج واحد
 .لما تقتضیه االقصة الواحدة �خرجها في عشر�ن موضعً  طر�قة في الجمع والتفر�ق،

في موضعهما من ( ما قال على �قیة الحدیث وسیأتي �قیة الكالم على الحدیثین اآلخر�ن)(
�عني �عض األمة، �ما  »لن تزال هذه األمة«الخمس واالعتصام إن شاء هللا تعالى. وقوله: 

  .�عني في �تاب االعتصام �جيء مصرًحا �ه في الموضع الذي أشرت إلیه إن شاء هللا تعالى)
 طالب: .......

والخیر الواجب �ختص  فالخیر المندوب إلیه �شمل،، اأو مندو�ً  االخیر أشمل من أن �كون واجبً 
 �الواجب.

 .......  طالب:
ما �عرف شیًئا  من مجاهد ومنفق، ارف �الخیر و�جزم �أن هللا أراد �ه خیرً لكن عندك ممن عُ  ،نعم

 .ما عنده وال الواجب من األحكام،
  .......  طالب:

 لكن الواضح من �المه أنه یر�د الجمل الثالث في جعلها ثالثة أحادیث. ،نعم
 .......  طالب:

 ما نجزم بهذا. �هللا ال بد من االطالع على الطرق،
 .نعم

 . َ�اُب الَفْهِم ِفي الِعْلمِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام  طالب:
َثَنا ُسْفَیاُن، َقاَل: َقاَل ِلي اْبُن َأِبي َنِجیٍح، َعْن ُمَجاِهٍد، َقاَل: َص  َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد للااَِّ، َحدَّ ِحْبُت َحدَّ

ُث َعْن َرُسوِل للااَِّ  یًثا ِإالَّ َحدِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اْبَن ُعَمَر ِإَلى الَمِدیَنِة َفَلْم َأْسَمْعُه ُ�َحدِّ
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َجِر َشَجَرًة، «َفُأِتَي ِ�ُجمَّاٍر، َفَقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َواِحًدا، َقاَل: ُ�نَّا ِعْنَد النَِّبيِّ  ِإنَّ ِمَن الشَّ
، َقاَل النَِّبيُّ ، َفَأَرْدُت َأْن َأُقوَل: ِهَي النَّْخَلُة، َفِإَذا َأَنا َأْصَغُر الَقْوِم، َفسَ »َمَثُلَها َ�َمَثِل الُمْسِلمِ  -َكتُّ

 ."»ِهَي النَّْخَلةُ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
ا للباب الذي قبله؛مو ، "َ�اُب الَفْهِم ِفي الِعْلمِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول  ألن معنى الفقه  ناسب جد�

 .�عني �فهموه ]٢٨[طه:  {َ�ْفَقُهوا َقْوِلي} في األصل هو الفهم،
والفهم ر�ن من أر�ان التحصیل إضافة إلى الحفظ لمن ، أي فضل الفهم) �اب الفهم، (قوله:

والمراد العلم  في العلم أي في العلوم)( في طلبه للعلم وحرص علیه. -َجلَّ وَعال-أخلص هلل 
 .الموروث

حدثنا علي، في روا�ة أبي ذر بن عبد هللا وهو المعروف �ابن المدیني. قوله: حدثنا  (قوله:
�ما  بن أبي نجیح)ابن أبي نجیح، في مسند الحمیدي عن سفیان: حدثني اقال لي  :سفیان قال

 اخالفً  ال فرق بینهما، حدثني أو قال لي، فقول المحدث: ،یدل على أن الصیغتین �معنى واحد
  یغة قال ال تقال إال في حال المذاكرة ال في حال الروا�ة.لمن یرى أن ص
 طالب: .......

  ؟أي طبعة معك ال ال ما فیه نجیح.
 طالب: .......

لكن. �عني ما  الغالب أنه ابن عیینة، ؟فیه ماذا أعطني إ�اه. عبد هللا. اطلع �ا أ� غلط. ،ال ؟ماذا
دام ما بینه و�ین البخاري إال واحد فالقاعدة �ما قال الذهبي أنه إذا �ان واحد فهو ابن عیینة؛ 

  ألن ابن عیینة متأخر.
 طالب: .......

  الثاني ابن عتاب. عبد هللا �األول. اسمه. ؟كیف
 طالب: .......

 یجیئك. س أقول الثاني یبدأ من عتاب.. ما هو ابن عتاب ،ال
 .......  طالب:

 تقول ابن �سار؟
 .......  طالب:

ابن أبي  ءأو �جي �صیر عبد هللا بن �سار، لمجلد واحد أحسن.. ما مثل الطبعة مجلد واحد
 قبله. ألنها أشهر. ؛كنیته� ءنجیح قبل ابن �سار. �جي

 طالب: .......
 . حرف النون  �عده �عد. ،ال

 طالب: .......
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عبد هللا. طیب بدون  يآخر أب هو ابن أبي نجیح عندك عبد هللا، العین.هذا حرف  �عد �عد، ال،
 . عندك ماذا ؟ضبط

 طالب: .......
  �اب الفهم في العلم. لیضبطه، .نعمما �حتاج 

  ابن نجیح ....... طالب:
 .ي معك لنتأكدما ینفع .. �صیر فهرس النووي الذ

 .......  طالب:
 ........ الحافظ �ضبطه

 .......  طالب:
 ألنه ما �حتاج إلى ضبط. ؛أنا أظنه ما ضبط

 .......  طالب:
 .ي ما �فلتذي �ضبط إرشاد الساري الذال ال ما هو �الكرماني ال

 .......  طالب:
عجبت  ما �شك فیه، ألنه مفروغ منه ما �حتاج إلى، ؛ضبطهنعم، ابن أبي نجیح، الحافظ ما 

یز�د علیهم أنه ال یترك من الفروق فروق  لعمدة،والخالصة للفتح وا حینما �ضبط �الغلط،
�عتمد روا�ة أبي ذر  �عني ابن حجر �شیر إلى الفروق بین الرواة عند الحاجة، ،االروا�ات وال حرفً 

 و�شیر إلى ما عداها عند الحاجة.
  طالب: .......

 .و�ضبط �ل لفظ ،�شیر إلى �ل فرق  حاجة ما عنده مشكلة، أو غیرإرشاد الساري حاجة  ال،
حدثني ابن أبي  قال لي ابن أبي نجیح في مسند الحمیدي عن سفیان: قال: حدثنا سفیان،: قوله

وأن  ،لمن یرى التفر�ق بینهما اخالفً  مما یدل على أنه ال فرق بین قال لي وحدثني، نجیح،
القول �ما  وهذا وقال لي في المذاكرة، ،التحدیث خاص �السماع من لفظ الشیخ في حال التحدیث

وال ما یدل  ،ال یوجد ما �شهد له ولكن ابن حجر �قول: ،عن ابن منده أشاعه الكرماني وغیره نقالً 
مما یدل  ،حدثني فالن: والبخاري أطلق قال لي وقال بدون لي وفي الموضع اآلخر قال علیه،

 .على أنه ال فرق بینهما عنده
عض الصحا�ة علیه من توقي الحدیث عن بن عمر إلى المدینة، فیه ما �ان �اصحبت  (قوله:
خشیة الز�ادة والنقصان، وهذه �انت طر�قة  ؛إال عند الحاجة -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

لكثرة من �ان �سأله  ؛بن عمر مع ذلكابن عمر ووالده عمر وجماعة، و�نما �ثرت أحادیث ا
 . فاحتاج الناس إلى علمه ،ألنه تأخرت وفاته ؛و�ستفتیه)
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بن عمر اوقد تقدم الكالم على متن حدیث الباب في أوائل �تاب العلم، ومناسبته للترجمة أن (
�عني قر�نة على  ار إلیه)مَّ المسألة عند إحضار الجُ  -صلى هللا علیه وسلم-لما ذ�ر النبي 

فهم أن المسؤول عنه  (عند إحضار الجمار إلیه ،الجمار هو شحم النخل �ما �قولون  المراد،
، فالفهم فطنة �فهم بها صاحبها من الكالم ما �قترن �ه من قول أو فعل، وقد أخرج النخلة

: -صلى هللا علیه وسلم-أحمد في حدیث أبي سعید اآلتي في الوفاة النبو�ة حیث قال النبي 
فبكى أبو �كر وقال: فدیناك �آ�ائنا، فتعجب الناس، و�ان أبو �كر فهم من  »إن عبًدا خیره هللا«

هو المخیر، فمن َثم قال أبو سعید: فكان أبو �كر  -صلى هللا علیه وسلم-المقام أن النبي 
 .)أعلمنا �ه، �هللا الهادي إلى الصواب

 .وصلى هللا على نبینا محمد �هللا أعلم،
 


