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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ي علیها تكلمنا عن طبعة الرسالة الت ذ�رنا البارحة في الكالم على المسند وطبعاته، هذا �قول:

وعلیها اسم الشیخ أحمد  ،الطبعة التي صدرت عن المكنز اسم الشیخ عبد هللا التر�ي ورفاقه،
م إال لعمل إن الشیخ ال �ُ  :إنك قلت: �قول ،معبد   ؟راجعه بنفسهقدِّ

هذا معروف عن  ،أنا أقصد بذلك الشیخ أحمد معبد ما �كتب اسمه إال على شيء متأكد منه
 .الشیخ أحمد معبد

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمین،
 .أجمعین

َثِني ُمَحمَُّد " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال  َثِني ُمَحمَُّد َحدَّ َثَنا َأُبو ُمْسِهٍر، َقاَل: َحدَّ ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َحدَّ
ِ�یِع، َقاَل: : ْبُن َحْرٍب، قال ، َعْن َمْحُموِد ْبِن الرَّ ، َعِن الزُّْهِريِّ َثِني الزَُّ�ْیِديُّ  -َعَقْلُت ِمَن النَِّبيِّ «َحدَّ

َها  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ًة َمجَّ ابن خمس ، "»ِفي َوْجِهي َوَأَنا اْبُن َخْمِس ِسِنیَن ِمْن َدْلوٍ َمجَّ
وال سیما فیما له أثر في  وقد یدرك قبل ذلك ال سیما فیما یتعلق �ه، سنین ال شك أنه یدرك،

 . نفسه
د وقت والدته وأنه وحدّ  ،لكن مثل �الم شخص من األد�اء �تب عن حیاته في �تاب أسماه األ�ام

مثل هذا  أم ال؟مثل هذا یدرك  ،ألنه لما خرج وجهه من �طن أمه لفحه برد ؛قبیل غروب الشمس
 . هذا ما هو �صحیح ما یدرك،

نسأل  على األمة، ألن خروجه صار و�اًال  ؛وعلى �ل حال عرف وقت خروجه أو لم �عرف سیان
ني المسألة �ع لكن �المناسبة �عني یذ�ر مثل هذه األمور فیما یدرك وفیما ال یدرك، هللا العافیة.
 اجعلوا حدیث محمود بن الر�یع حد�  ،لمن �صح تحمله ومن ال �صح تحمله للحدیث اجعلوها حد� 

 ،و�كتب في الطباق ،فجمهور أهل الحدیث على أن من بلغ الخمس �صح تحمله للحدیث، فاصالً 
 :الوأما من لم یبلغ الخمس فإنه ال �كتب له شيء من ذلك و�نما �ق ،و�كتب حضر ،و�كتب سمع

 حِضر.أُ 
 .......  طالب:

 قر�ًبا من إ�ش؟
 .......  طالب:

ووجد من علماء النفس أو من �عض أصناف المتعلمین من  من الخیال، ا�هللا �نا نعد هذا ضر�ً 
لكن النصوص الشرعیة تدل على  یرى أنه ال مانع من مخاطبة الحمل وأنه �ستفید و�سمع،

 ألنه لو �ان �فقه �حفظه وهو ببطن أمه. ؛خالف هذا
 ....... طالب:

 .�قولون مثل هذا �عني الخصومات بین األم واألب تؤثر على نفسیة الحمل؟ ؟....... على أ�ش
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 .......  طالب:
 .هذا أمر محسوس هذافأما مسألة الرضاع وتأثر اللبن ودر اللبن وعدمه 

 .......  طالب:
، ولذلكم مع الغضب یرتفع الضغط مثالً  ألن �ل شيء یتغیر مع تغیر المزاج، ؛تر�یبه یتأثر ،نعم

لكن یبقى أن  ال شك أنه له تر�یبة في بدن اإلنسان. ،مع الغضب ومع عدمه یرتفع السكر مثالً 
 ].٧٨[النحل:  {َال َتْعَلُموَن َشْیًئا}ال:  ما �فهم، أمالحمل �فهم 
(قوله: حدثنا محمد بن یوسف هو البیكندي �ما جزم �ه البیهقي  :-رحمه هللا-قال الشارح 

وال  ،�عني المتوقع أنه لیس له مصنف في رجال البخاري  عالقة البیهقي برواة البخاري؟ ما وغیره)
وال مثل من �تب في الباب مثل الجیاني أو الكال�اذي  ،وال في المهمل ،في األسماء المبهمة

  ال. ونصر أو غیره،
یروي الحدیث من  یؤخذ مثل هذا التبیین وهذا التمییز من سیاقه إلسناد الحدیث في سننه، البیهقي

و�ستفاد من الكتب المتأخرة  و�جزم �ه، ،حدثنا محمد بن یوسف هو البیكندي طر�ق البخاري قال:
ألن روا�ة البیهقي لهذا الحدیث لیس المصدر  التي تروي األحادیث �األسانید و�ن لم تكن أصلیة؛

 ،و�روي أحادیث من طر�ق أبي داود ،فاألصل هو البخاري  ألنه یرو�ه من طر�ق إمام، ؛األصلي
و�ستفاد منه فائدة مثل هذه  فهو فرع و�ن روى �اإلسناد، ومن طر�ق األئمة، ،ومن طر�ق النسائي

 ري؟لیش یروي الحدیث وعندنا البخا :ألنه ما �قول قائل ؛�ستفیدها من روا�ة البیهقي لهذا الحدیث
 .نستفید منه

 ....... طالب:
المتأخر عالة  لكن المتأخر�ن ما هم مثل المتقدمین في مثل هذا، ما فیه شك أنه استفاد،نعم، 

 تجد المسألة .......  ،على المتقدم
فلیست له روا�ة عن أبي مسهر، و�ان  وأما الفر�ابي ،هو البیكندي �ما جزم �ه البیهقي وغیره(

�عني بال  أبو مسهر شیخ الشامیین في زمانه، وقد لقیه البخاري وسمع منه شیًئا �سیًرا)
بن رشید عنه أن أ�ا مسهر ابن المرا�ط فیما نقله ا(وحدث عنه هنا بواسطة، وذ�ر  واسطة،

وله  تتعلق �البخاري، ابن رشید له �تب نفیسة تفرد بروا�ة هذا الحدیث عن محمد بن حرب)
وله  وله السنن األبین فیما بین اإلمامین في السند المعنعن، إفادة النصیح �سند الجامع الصحیح،

لكن مع األسف ما أدري هل له وجود  وهو من أعظم ما صنف في الباب، ،مناسبات البخاري 
�الفوائد الحدیثیة وله الرحلة المشحونة  لكنه ما عرف عنه شيء، ،مخطوطة أو ال وجود له

 .وطبع منها ثالثة مجلدات وغیرها،
وذ�ر ابن المرا�ط فیما نقله ابن رشید عنه أن أ�ا مسهر تفرد بروا�ة هذا الحدیث عن محمد (

ولیس �ما قال بن المرا�ط فإن النسائي رواه في السنن الكبرى عن محمد بن  بن حرب،
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ل من روا�ة محمد بن َجوصاء وهو المصفى عن محمد بن حرب، وأخرجه البیهقي في المدخ
قي وهو �فتح المثناة و�سر القاف �فتح الجیم والصاد المهملة، عن سلمة بن الخلیل وأبي التَّ 

كالهما عن محمد بن حرب، فهؤالء ثالثة غیر أبي مسهر رووه عن محمد بن حرب، فكأنه 
هو وشیخه محمود بن  المتفرد �ه عن الز�یدي، وهذا اإلسناد إلى الزهري شامیون، وقد دخلها

الر�یع بن سراقة بن عمرو األنصاري الخزرجي، وحدیثه هذا طرف من حدیثه عن عتبان بن 
مالك اآلتي في الصالة من روا�ة صالح بن �یسان وغیره عن الزهري، وفي الرقاق من طر�ق 

 .معمر عن الزهري أخبرني محمود)
مع أن  أخبرني محمود،: وهناك قال ،عن الزهري عن محمود في السند الذي معنا ألنه قال: 

 .الزهري ما یلزم تصر�حه �التحدیث
�فتح المیم وتشدید الجیم، والمج  »مجة«هو �فتح القاف أي حفظت. قوله:  »عقلت«(قوله: 

ا إال إن �ان على ُ�عد، وفعله النبي  :هو إرسال الماء من الفم، وقیل صلى هللا -ال �سمى مج�
�ما �ان ذلك من شأنه مع أوالد  ،محمود إما مداعبًة منه أو لیبارك علیه بها مع -علیه وسلم
 .الصحا�ة)

و�نت في المسجد الحرام أقرأ ومعي المصحف فجاءت  وما �ل شخص �قبل منه هذا الفعل، 
 عجوز ولها ولد نائم �جواري ومعها شيء من ماء زمزم فمجت علیه مجة وصلتني والمصحف! 

 .......  طالب:
لكن أكثر  الناس یتفاوتون في هذا، �عني �عض الناس �مكن في عرفنا ال شيء فیه، �هللا عجیب،

الرسول مج في وجه : ولو �ان عندها شيء من العلم �انت تنازعك تقول الناس �ستثقل مثل هذا،
 . محمود بن الر�یع

سنتین عنده شاب متخرج من سنة أو  ،قد �ستدل اإلنسان �شيء ال ینطبق علیه أنه المقصود
�ا شیخ  قم أجب على السؤال، :محاضرة في مسجد ونعس شیخ �بیر في آخر المسجد قال له

الشیخ ابن عثیمین �فعل : قال ،توك ما زلت شباب، أحرجت هذا الشایب وهو ما یراك شیًئا أصالً 
تعمله! صحیح �عض الناس ما �عرف منزلة نفسه وال  ماإذا صرت مثل ابن عثیمین سوي  هذا،

 قعها موقعها و�تشبه �الكبار وهو ما صار شیًئا.یو 
لم أر التقیید �السن عند تحمله في شيء من طرقه ال في  »بن خمس سنیناوأنا «(قوله: 

الصحیحین وال في غیرهما من الجوامع والمسانید إال في طر�ق الز�یدي هذه، والز�یدي من 
مسلم: �ان األوزاعي �فضله على جمیع كبار الحفاظ المتقنین عن الزهري، حتى قال الولید بن 

 .لیس في حدیثه خطأ) :من سمع من الزهري، وقال أبو داود
 .......  طالب:

 .�هللا لو �ان من �اب المداعبة ال �أس
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وقد تا�عه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري لكن لفظه  ،لیس في حدیثه خطأ وقال أبو داود:(
عند الطبراني والخطیب في الكفا�ة من طر�ق عبد الرحمن بن نمر، وهو �فتح النون و�سر 

 .المیم)
 .َمِلك َمَلكي َسَلمي، مثل َسِلمة النسبة إلیها: َنَمِري، والنسبة إلیه:، ِمرنَ  

وهو  -صلى هللا علیه وسلم-، وتوفي النبي (عن الزهري وغیره قال: حدثني محمود بن الر�یع
ابن خمس سنین، فأفادت هذه الروا�ة أن الواقعة التي ضبطها �انت في آخر سنة من حیاة 

وتسعین وهو ابن  بن حبان وغیره أنه مات سنة تسعا، وقد ذ�ر -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
ه أن في عیاض في اإللماع وغیرُ أر�ع وتسعین سنًة، وهو مطابق لهذه الروا�ة، وذ�ر القاضي 

بن أر�ع، ولم أقف على هذا صر�ًحا في شيء من الروا�ات �عد التتبع ا�عض الروا�ات أنه �ان 
التام، إال إن �ان ذلك مأخوًذا من قول صاحب االستیعاب إنه عقل المجة وهو ابن أر�ع سنین 

ن ثالث وتسعین لما مات، بان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه �ان أأو خمس و�
 .�عني أولى ما �عتمد علیه ما جاء في روا�ة الباب واألول أولى �االعتماد لصحة إسناده)

�هللا أعلم، و�ذا  ،(على أن قول الواقدي �مكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غیره 
الز�یر في رؤ�ته بن الكونه لم یذ�ر هنا حدیث  ؛تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري 

والده یوم بني قر�ظة ومراجعته له في ذلك، ففیه السماع منه و�ان سنه إذ ذاك ثالث سنین أو 
أر�ًعا، فهو أصغر من محمود، ولیس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ِذ�ر حدیث 

 .ألن حفظ الفعل أسهل من حفظ القول ؛بن الز�یر أولى لهذین المعنیین)
منیر �أن البخاري إنما أراد نقل السنن النبو�ة ال األحوال الوجود�ة، ومحمود نقل بن الا(وأجاب  

مج مجًة في وجهه، بل في مجرد رؤ�ته  -صلى هللا علیه وسلم-سنًة مقصودًة في �ون النبي 
بن الز�یر فلیس فیها نقل سنة من السنن اا. وأما قصة إ�اه فائدة شرعیة تثبت �ونه صحابی� 

تدخل في هذا الباب، ثم أنشد: وصاحب البیت أدرى �الذي فیه انتهى وهو جواب النبو�ة حتى 
  ؟من �قصد وصاحب البیت أدرى �الذي فیه، مسدد)
 .......  طالب:

وصاحب القصة ....... وابن  ؟فیه ماذا ،صاحب البیت أدرى �الذي فیه لكن أنا عندي: إي،
 .صاحب شأن االز�یر مع أبیه أ�ًض 

 ابن المنیر �أن البخاري إنما أراد نقل السنن النبو�ة ال األحوال الوجود�ة،وأجاب (: نعیدها
بل  مج مجة في وجهه، -صلى هللا علیه وسلم-ومحمود نقل سنة مقصودة في �ون النبي 

وأما قصة ابن الز�یر فلیس فیها نقل سنة ، افي مجرد رؤ�اه فائدة شرعیة تثبت �ونه صحابی� 
فیها  الیس طرفً  -علیه الصالة والسالم-النبي و  ،ادثة بینه و�ین أبیه�عني مح )من السنن النبو�ة



 
 

  
 

=}à||è=i_||k‘==‚||‹=fi||Ÿ≈ÿ^=yÎw||ìÌá_||Ägÿ^=F۱۷٥E====
=

٦ 

وال یلزم من  لكن اإلیراد لقصة محمود إلثبات السن التي �میز بها،. حتى تدخل في هذا الباب
 .إثبات التحمل التمییز ما یتعلق �سنة، ذلك أن �كون في سنة.

تثبت أنه ممیز  إنه یذ�ر لك قصة حفظها بتفاصیلها، :صبي من الصبیان و�قول ء�جياآلن لو 
 إثبات التمییز ال یلزم منه أن �كون في سنة،. ایروي لك حدیثً هو ما  ،ال؟ ولو لم تكن سنة أم

�میز  ،ولذلك العالمات التي ذ�روها في التمییز في �تب علوم الحدیث ما فیها شيء من السنن
إذا �ان الهدف إثبات سن التمییز فال . ر�ن أو �فعل �ذابین البقرة والحمار أو �عد من واحد لعش

إن �ان المراد إثبات سنة نبو�ة وأنه فعل �ذا مع هذا الصبي إما للتبر�ك  یلزم أن �كون في سنة،
علیه أو للمداعبة له وهون صبي وهذا سنة شرعیة فهذا ال إشكال في أنه قصة ابن الز�یر ما 

   تدخل في هذا.
 .......  طالب:

بینما قصة ابن الز�یر  ،-علیه الصالة والسالم-هذه فیها قصة مرفوعة إلى النبي  ه فیها خبر،هذ
لكن إن �ان المقصود في الخبر إثبات . طرف -علیه الصالة والسالم-و�ونه راجع أ�اه النبي 

 ما یلزم أن تكون في سنة. السن الذي �میز فیه الصبي فتحصل ولو لم تكن في سنة،
 .......  طالب:

إذا أثبتنا أنه �ضبط فالمعول على  هو إذا ثبت أنه ضبط هذه القصة �قبل إذا تحمل سنة،
ضبط قصة حصلت له مع أبیه أو مع جاره أو مع إنسان �عید  إذا أثبتنا أنه �ضبط، الضبط،

 .و�ذا �ان المقصود إثبات سنة فإثبات السنة في قصة محمود فیثبت �ه التمییز، معناه أنه ضبط،
 .......  طالب:

ولذلك محمد بن أبي �كر الذي  التي �كون معها شيء من اإلدراك، الصحبة یر�طونها �الرؤ�ة،
 ولد في المحرم في حجة الوداع ما أثبتوا ........

 .......  طالب:
 .شیدفصلنا أكثر من أجل أن یتبین معنا �الم ابن رُ لكن نحن  ،نعم ....

وتكملته ما قدمناه قبل،  �الذي فیه، انتهى، وهو جواب مسدد(ثم أنشد: وصاحب البیت أدرى 
 .أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ُینزل منزلته من نقل الفعل أو التقر�ر)

 .......  طالب:
 .ابن المنیر هذا ال،

 .......  طالب:
  ؟من هو
 .......  طالب:

 .ابن المنیر هذا �المه و�عني البخاري، ال،
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 ....... طالب:
  ؟لكن من �قصد �صاحب البیت هو المنشد،

 .البخاري  طالب:
 .ما اختلفنا على شيء خالص انتهینا،

وأن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ینزل منزلته من  ،وتكملته ما قدمناه قبل(
بن الز�یر اوغفل البدر الزر�شي فقال: �حتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة  ،نقل الفعل أو التقر�ر

 صحیحة على شرط البخاري، انتهى. 
ه وقد بن الز�یر المذ�ورة في مناقب الز�یر في الصحیح، فاإلیراد موجَّ اوالبخاري قد أخرج قصة 

م على �تاب �غفل عما وقع فیه في المواضع الواضحة حصل جوا�ه، والعجب من متكلِّ 
ان �خفى علیه شيء في الكتاب �عني �ون اإلنس ،و�عترضها �ما یؤدي إلى نفي ورودها فیه)

لكن من مثل ابن  ،ال شك أن هذا قصور ،و�ورد إشكاالت وحلها في الكتاب نفسه ،الذي �شرحه
حجر وهو �شرح الحدیث األول على ذ�ر من آخر حدیث �حیث �جمع أطراف الحدیث و�تكلم 

 .علیه في آن واحد و�أنها نصب عینین
 .......  طالب:

 .�حتوي علیه الحدیث الذي یلي الحدیث الذي �شرحه ما�عض الشراح ما یدري  ال،
 .مناقب الز�یر ،عبد هللا �السا�ع أو السادسأ�ا نشوف قصة ابن الز�یر �ا 

(قوله: من دلو، زاد النسائي معلق، والبن حبان: معلقة، والدلو یذ�ر و�ؤنث، وللمصنف في 
دارهم، وله في الطهارة والصالة وغیرهما: من بئر الرقاق من روا�ة معمر: من دلو �انت في 

 -صلى هللا علیه وسلم-وتناوله النبي  ،بدل دلو، و�جمع بینهما �أن الماء أخذ �الدلو من البئر
 من الدلو. 

وفي هذا الحدیث من الفوائد غیر ما تقدم: جواز إحضار الصبیان مجالس الحدیث، وز�ارة 
بن اصبیانهم، واستدل �ه �عضهم على تسمیع من �كون اإلمام أصحا�ه في دورهم ومداعبته 

خمس ومن �ان دونها ُ�كتب له حضور، ولیس في الحدیث وال في تبو�ب البخاري ما یدل 
بن خمس اع و�ن �ان دون علیه، بل الذي ینبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب ُسمِّ 

ولو �ان ابن خمس : قال ابن الصالح �عني و�ن لم �فهم الخطاب ال �كتب له سماع، و�ال فال)
 .�عض الناس ما �سمع ولو ابن خمسین ،بل ابن خمسین

بن رشید: الظاهر أنهم أرادوا بتحدید الخمس أنها مظنة لذلك ال أن بلوغها اوقال  و�ال فال،(
شرط ال بد من تحققه �هللا أعلم، وقر�ب منه ضبط الفقهاء سن التمییز �ست أو سبع، 

ظنة ال تحدید، ومن أقوى ما ُیتمسك �ه في أن المرد في ذلك إلى الفهم فیختلف والمرجح أنها م
�اختالف األشخاص: ما أورده الخطیب من طر�ق أبي عاصم قال: ذهبت �ابني وهو ابن ثالث 
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بن جر�ج فحدثه، قال أبو عاصم: وال �أس بتعلیم الصبي الحدیث والقرآن وهو في اسنین إلى 
سنین ًما، وقصة أبي �كر بن المقرئ الحافظ في تسمیعه البن أر�ع فهِ هذا السن، �عني إذا �ان 

وهذا مذ�ور  ،�انوا �متحنون �سورة المرسالت �عد أن امتحنه �حفظ سور من القرآن مشهورة)
ا  �ختبرون الطفل إذا تبین منه أنه ممیز سمعوا، ،في �تب علوم الحدیث وهنا قصص �ثیرة جد�

: قالوا و�حفظ شیًئا من السنة، ،صبي ابن أر�ع سنین �حفظ القرآن وأحضر للمأموم في هذا الباب:
 .�هللا أعلم �صحته ،�قولون هذا الكالم غیر أنه إن جاع �كى.

 ....... طالب:
 .عجائب اآلن موجود، ،نعم

 .......  طالب:
ا. ال، ال ما تقدح،  لبیان أنه صغیر جد�

فنظرت  علت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء،�نت یوم األحزاب جُ : عن عبد هللا بن الز�یر قال
�ا أبت رأیتك : فلما رجعت قلت، افإذا أنا �الز�یر على فرسه �ختلف إلى بني قر�ظة مرتین أو ثالثً 

: قال -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا : قال نعم،: قلت وهل رأیتني �ا بني؟: قال ؟تختلف
صلى هللا -فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول هللا ، »من �أتي بني قر�ظة فیأتیني �خبرهم؟«

 ابن الز�یر ولد في أول الهجرة.. »فداك أبي وأمي«: أبو�ه قال -علیه وسلم
 .......  طالب:

  ؟�م �كون سنه ،أول مولود �عد الهجرة
 .......  طالب:
وأنه  وفیه صحة سماع الصغیر: قال. فیكون ابن أر�ع وأشهر و�انت الخندق سنة خمس، ال ال،

ألن ابن الز�یر �ان یومئذ ابن سنتین وأشهر أو ثالث وأشهر  ال یتوقف على أر�ع أو خمس؛
لد في أول سنة من الهجرة فإن قلنا إنه وُ  ،�حسب االختالف في وقت مولده وفي تار�خ الخندق
و�ن قلنا ولد سنة اثنتین و�انت الخندق سنة  و�انت الخندق سنة خمس فیكون ابن أر�ع وأشهر،

 و�ن عجلنا إحداهما وأخرنا األخرى فیكون ابن ثالث سنین وأشهر، ر�ع فیكون ابن سنتین وأشهر،أ
وعلى �ل حال فقد حفظ من ذلك  وسأبین األصح من ذلك في �تاب المغازي إن شاء هللا تعالى،

  ؟متى �صح سماع الصغیر وقد تقدم البحث في ذلك في �اب: ما �ستغرب حفظ مثله،
 .......  طالب:

 .هذا مضبوطو 
 . نعم

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  ،طالب: الحمد هلل رب العالمین
 .آله وصحبه أجمعین
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َوَرَحَل َجاِبُر ْبُن َعْبِد للااَِّ . َ�اُب الُخُروِج ِفي َطَلِب الِعْلمِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
 . ِإَلى َعْبِد للااَِّ ْبِن ُأَنْیٍس، ِفي َحِدیٍث َواِحدٍ َمِسیَرَة َشْهٍر، 

، َثَنا َأُبو الَقاِسِم َخاِلُد ْبُن َخِليٍّ ُد ْبُن َحْرٍب، َقاَل: قال اَألْوَزاِعيُّ  َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  :َقاَل: َحدَّ
، َعْن ُعَبْیِد للااَِّ ْبِن َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ، -رضي هللا عنهما-الزُّْهِريُّ

ْعٍب، َأنَُّه َتَماَرى ُهَو َوالُحرُّ ْبُن َقْیِس ْبِن ِحْصٍن الَفَزاِريُّ ِفي َصاِحِب ُموَسى، َفَمرَّ ِبِهَما ُأَبيُّ ْبُن �َ 
ي َتَماَرْ�ُت َأَنا َوَصاِحِبي َهَذا ِفي َصاِحِب ُموَسى  -رضي هللا عنهم-َفَدَعاُه اْبُن َعبَّاٍس  َفَقاَل: ِإنِّ

ِه، قال ِبیَل ِإَلى ُلِقیِّ َیْذُكُر َشْأَنُه؟  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َهْل َسِمْعَت َرُسوَل للااَِّ : الَِّذي َسَأَل السَّ
: َنَعْم، َسِمْعُت النَِّبيَّ  َفَقالَ  َبْیَنَما ُموَسى ِفي َمَإلٍ «َیْذُكُر َشْأَنُه َ�ُقوُل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُأَبيٌّ

عزَّ - ِمْن َبِني ِإْسَراِئیَل، ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َأَتْعَلُم َأَحًدا َأْعَلَم ِمْنَك؟ فَقاَل ُموَسى: َال، َفَأْوَحى للااَُّ 
ُ َلُه الُحوَت آَ�ًة، وقال  -وجلَّ  ِه، َفَجَعَل للااَّ ِبیَل ِإَلى ُلِقیِّ ِإَلى ُموَسى: َبَلى، َعْبُدَنا َخِضٌر، َفَسَأَل السَّ

ُ َعَلْیِه وسلم-َلُه: ِإَذا َفَقْدَت الُحوَت َفاْرِجْع، َفِإنََّك َسَتْلَقاُه، َفَكاَن ُموَسى   َیتَِّبُع َأَثرَ  -َصلَّى للااَّ
ي َنِسیُت اْلُحوَت الُحوِت ِفي الَبْحِر، َفَقاَل َفَتى ُموَسى ِلُموَسى:  ْخَرِة َفِإنِّ {َأَرَأْیَت ِإْذ َأَوْ�َنا ِإَلى الصَّ

ْیَطاُن َأْن َأْذُكَرُه} ا َعَلى ، َقاَل ُموَسى: ]٦٣[الكهف:  َوَما َأْنَساِنیُه ِإالَّ الشَّ {َذِلَك َما ُ�نَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّ
ُ ِفي ِ�َتاِ�هِ ]٦٤[الكهف:  ِرِهَما َقَصًصا}آَثا  ."»، َفَوَجَدا َخِضًرا، َفَكاَن ِمْن َشْأِنِهَما َما َقصَّ للااَّ

  ؟أنت تقرأ على أنه من القرآن أو من �المه
  طالب: �الم من؟

 .كالم موسى في الحدیث
 .طالب: أنا قرأته على أنه من القرآن

 .تب على ما �خالف الرسمولذلك �ُ  ،ال
 .......  طالب:
  ؟عند�م
 نعم. طالب:
لكن اتباع الرسم  ،هذا من حیث العر�یة هذا الصواب ،هذا الصواب نبغي �الیاء، ال ال، غلط،

 .التوقیف
  في هذه نسخة البخاري ....... طالب:

  .على الرسم ما هو �على البخاري، ،على الروا�ة ال
 ،رحل جابر لمدة شهر في حدیث واحد قصة ....... هذا رحل في قصة موسىء �نجي نر�د أن

[اللیل:  {ِإنَّ َسْعَیُكْم َلَشتَّى}لهم سیارة من بلد إلى آخر �سألون عن عیارة واحد!  ن مجموعة یر�بو 
 ما لهم رغبة في .......  ،ومجرد ما عرفوا رجعوا]، ٤
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، لم یذ�ر فیه ب الخروج، أي السفر في طلب العلم(قوله: �ا :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول الشارح 
من سلك طر�ًقا یلتمس فیه «شیًئا مرفوًعا صر�ًحا، وقد أخرج مسلم حدیث أبي هر�رة رفعه: 

یدل على الخروج  اهذا أ�ًض  ]١٢٢[التو�ة:  {َفَلْوَال َنَفَر}، )»علًما سهل هللا له �ه طر�ًقا إلى الجنة
 نص في الخروج في طلب العلم. في طلب العلم،

 .الختالف فیه) ؛(ولم �خرجه المصنف
  قیدها في السفر ....... طالب:

  ؟هي ما
 ].١٢٢[التو�ة:  {َفَلْوَال َنَفَر} طالب:

  هل هي مقیدة السفر؟ »اومن سلك طر�قً « ،المقصود أنها أشمل
 .ال طالب:

لكن هو  ،اآل�ة والحدیث أعم من أن �كون في السفر وغیره ألن هذا أشمل وأعم، نفس الشيء،
 .اأولی�  دخوالً السفر داخل فیه 

(قوله: ورحل جابر بن عبد هللا، هو األنصاري الصحابي المشهور، وعبد هللا بن أنیس �ضم 
 الهمزة مصغًرا هو الجهني حلیف األنصار. 

قوله: في حدیث واحد، هو حدیث أخرجه المصنف في األدب المفرد وأحمد وأبو �على في 
نه سمع جابر بن عبد هللا �قول: بلغني عن مسندیهما من طر�ق عبد هللا بن محمد بن َعقیل أ

الخطیب البغدادي له مصنف في  )-صلى هللا علیه وسلم-سمعه من رسول هللا  رجل حدیثٌ 
في  ا�ارزً  اوال تكاد تجد إمامً  والرحلة في الطلب من سنن المحدثین، الرحلة في طلب الحدیث،

 .من األئمة رحلوالكن غیره  وعرف اإلمام مالك ما رحل، ،الحدیث إال وقد رحل
رت إلیه شهًرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد هللا بن أنیس، (فاشتر�ت �عیًرا ثم شددت رحلي فِس  

(قلت: نعم،  ؟�عني أهو ابن عبد هللا بن عبد هللا؟)افقلت للبواب: قل له جابر على الباب، فقال: 
 -صلى هللا علیه وسلم-، فقلت: حدیث بلغني عنك أنك سمعته من رسول هللا فخرج فاعتنقني

�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-فخشیت أن أموت قبل أن أسمعه، فقال: سمعت رسول هللا 
فذ�ر الحدیث، وله طر�ق أخرى أخرجها الطبراني في  »�حشر هللا الناس یوم القیامة عراةً «

من طر�ق الحجاج بن دینار عن محمد بن المنكدر عن جابر وتمام في فوائده  ،مسند الشامیین
في القصاص، و�ان صاحب  حدیثٌ  -صلى هللا علیه وسلم-قال: �ان یبلغني عن النبي 

 رت حتى وردت مصر فقصدت إلى �اب الرجل، فذ�ر نحوه)الحدیث �مصر، فاشتر�ت �عیًرا فِس 
و�طلع  الكن الذي �ضغط زر�  ینساه،ما فعلیه  تعب ینساه؟�عني جابر یوم أن سمع الحدیث هل 

 .ال �ستطاع العلم براحة الجسم ،هللا المستعان ؟�ضبط منهاما الذي له عشرات ومئات األحادیث 
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و�سناده صالح، وله طر�ق ثالثة أخرجها الخطیب في الرحلة من طر�ق أبي  ،فذ�ر نحوه(
عن جابر قال: بلغني حدیث في القصاص، فذ�ر  ،وهو �النون الساكنة ،الجارود العنسي

الحدیث نحوه وفي إسناده ضعف، وادعى �عض المتأخر�ن أن هذا ینقض القاعدة المشهورة 
وحیث ُ�علق �صیغة التمر�ض �كون فیه  ،أن البخاري حیث ُ�علق �صیغة الجزم �كون صحیًحا

لتوحید �صیغة التمر�ض فقال: ثم أخرج طرًفا من متنه في �تاب ا ،علة؛ ألنه علقه �الجزم هنا
�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-ر عن جابر عن عبد هللا بن أنیس قال: سمعت النبي ذ�َ و�ُ 
وهو من طر�ق عبد هللا بن محمد بن عقیل وفي  )الحدیث »�حشر هللا العباد فینادیهم �صوت«

 .حفظه �الم ألهل العلم
تقضة، ونظر البخاري أدق من أن ُ�عترض (وهذه الدعوى مردودة، والقاعدة �حمد هللا غیر من

 أم�عني في هذا الموضع ذ�ر الحدیث  علیه �مثل هذا، فإنه حیث ذ�ر االرتحال فقط جزم �ه)
  ذ�ر الرحلة؟

 .......  طالب:
 .ذ�ر االرتحال فقط

ا من فً ألن اإلسناد حسن وقد اعتضد، وحیث ذ�ر طر  ؛فإنه حیث ذ�ر االرتحال فقط جزم �ه(
و�حتاج إلى تأو�ل  ،ألن لفظ الصوت مما ُیتوقف في إطالق نسبته إلى الرب ؛�جزم �هالمتن لم 

لكن هل یوافق ابن حجر  ،اعتضدت) فال �كفي فیه مجيء الحدیث من طر�ق مختلف فیها ولو
  على هذا؟

بل إطالق الصوت على �الم هللا سبحانه قد ثبت  لیس األمر �ذلك، :-رحمه هللا-علق شیخنا 
فالجواب إثبات ذلك على الوجه الالئق �ه �سائر  ،الحدیث عند المؤلف وغیره في غیر هذا

 .�هللا أعلم الصفات �ما هو مذهب أهل السنة،
  ؟شيء�عندك  البراك علق

 .ال طالب:
لكن القاعدة أنه ، )-رحمه هللا تعالى-(ومن هنا �ظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه 

 وقد ضمن من حذف. ،هذا ما فیه إشكال سند إلیه،إلى من أُ إذا ذ�ر �صیغة الجزم فهو صحیح 
ر الخبر المعلق �صیغة التمر�ض فهي ال تدل على صحة وال على ضعف أحادیث . أما إذا صدَّ

ما یرد  ؟فهل یرد مثل هذا الكالم خرجها موصولة في الصحیح نفسه علقها �صیغة التمر�ض،
 .في نكته على ابن الصالحر هذا الكالم وابن حجر قرَّ  مثل هذا الكالم،

بن �طال فزعم أن الحدیث الذي رحل فیه جابر إلى عبد هللا بن أنیس هو حدیث الستر ا(ووهم 
على المسلم، وهو انتقال من حدیث إلى حدیث، فإن الراحل في حدیث الستر هو أبو أیوب 

الطبراني  األنصاري رحل فیه إلى عقبة بن عامر الجهني، أخرجه أحمد �سند منقطع، وأخرجه
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من حدیث مسلمة بن مخلد قال: أتاني جابر فقال لي: حدیث بلغني أنك ترو�ه في الستر، 
فذ�ره، وقد وقع ذلك لغیر َمن ذ�ره، فروى أبو داود من طر�ق عبد هللا بن بر�دة أن رجًال من 
الصحا�ة رحل إلى فضالة بن عبید وهو �مصر في حدیث، وروى الخطیب عن عبید هللا بن 

 .من خیار التا�عین الخیار،بید هللا بن عدي بن ع عدي)
(قال: بلغني حدیث عند علي فخفت إن مات أن ال أجده عند غیره فرحلت حتى قدمت علیه  

�عني الخطیب البغدادي له مصنف في الرحلة في طلب الحدیث عند  العراق، وتتبع ذلك �كثر)
الرحلة استمرت �عد الخطیب إلى یومنا ألن  وما تر�ه أكثر؛ �ثیر، اوذ�ر قصًص  ،أهل الحدیث

هذه  لكن ما یدخل في ذلك مسألة من رحل لد�ار الكفر وقال: والناس یرحلون لطلب العلم، ،هذا
 ؛نسأل هللا العافیة ،هذا الكالم ،ومن سنن طلب العلم حتى �جري علیها الوصا�ا واألوقاف ،رحلة

واألوقاف على طلبة العلم والرحلة في  ألنه وجد من �فتي �أنه �جوز أن �صرف له من الوصا�ا
المراد �العلم الذي یوصى له  ومن یرحل إلى بالد الكفر �ستحق من هذه شیًئا، ،طلب العلم

 ،ح الموصي یوصي لألطباء یوصي للمهندسینإال إذا صرَّ  و�وقف علیه هو العلم الموروث،
تقرب �ه إلى علم الموروث الذي یُ لكن إذا أطلق العلم فالمراد �ه ال ،شأنه هذا ،یوصي إلى من شاء

 .و�ستحق صاحبه اإلعانة -َجلَّ وَعال-هللا 
إن �ان الرجل لیرحل فیما دونها إلى المدینة، وروى مالك  :(وسیأتي قول الشعبي في مسألة

عن �حیى بن سعید عن سعید بن المسیب قال: إن �نت ألرحل األ�ام واللیالي في طلب الحدیث 
و�ر�د أن یتأكد و�تثبت  ،الواحد تعن له المسألة أو �خطر على �اله الحدیثوعندنا  الواحد)

أو مشغول �محادثة أهله أو ولده أو صد�قه أو شيء من  كتاب في الدرج ....... ألنه تعبوال
 .�هللا المستعان و�ؤجل النظر، ،هذا

ثرة التحصیل وهل شغلهم هذا عن � )إن �نت ألرحل األ�ام واللیالي في طلب الحدیث الواحد(
 ،وهذه طر�قتهم في تجمیع األحادیث �حفظون عشرات األلوف من األحادیث، و�ثرة المحفوظ؟

حظنا من هذه الكتب والعلم مجرد ما نشتري  نحنو  ألنه متعوب علیه، ؛ي یدخل ما �طلعلكن الذ
ما فتحنا ن ا....... تمر السنة والسنت وفقطنرصه �الدالوب  اعشر�ن مجلدً  ،عشرة مجلدات اكتا�ً 

تیسیر األمور  لذلك ال تظنون أن. �موت اإلنسان ما فتح الكتاب اأحیانً  تمر السنون، ،هذا الكتاب
 . على التحصیل بهذه الطر�قة معین

ألنها  ؛وأفتى شیوخ األزهر بتحر�م طباعة الكتب الشرعیة الطباعة أول ما بدأت استنكرها العلماء،
وهو ما �عد عنده الضطر ینسخه  اد شیًئا أو أراد �تا�ً طالب العلم إذا أرا ،صادة عن التحصیل

ما یدري أنه عنده  اوأحیانً  وهذا آخر عهده، ،من المطبعة یرصه اواآلن �شتر�ه جاهزً  و�كتبه بیده،
  �هللا المستعان. ،الكتاب
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لئال �عتمد الناس على  ؛عن �تا�ة السنة -علیه الصالة والسالم-في أول األمر نهى النبي 
ثم  ،إلى غیر ذلك من العلل التي جاء فیها النهي أو لئال �ختلط �القرآن، ،الكتا�ة و�نسوا الحفظ

صار  �عني ضعف الحفظ، أذن �الكتا�ة واستمر الناس علیها وصار أثرها على الحفظ ظاهر،
 . وضبط الصدر ضعف الناس �عتمدون على المكتوب واعتمدوا على ضبط الكتاب،

(وسیأتي نحو ذلك عن غیره، وفي حدیث جابر دلیل على طلب علو اإلسناد؛ ألنه بلغه الحدیث 
وعلو اإلسناد مطلوب عند  عن عبد هللا بن أنیس فلم �قنعه حتى رحل فأخذه عنه بال واسطة)

وسند  بیت خالٍ قال:  ؟تمن أ�ش: قالوا له تمناه علي بن المدیني في مرض موته، أهل الحدیث،
وأهل  الزم �طلع، اخشيء صار البیت سجنً  أووالواحد منا إذا طلع أهله من البیت في ز�ارة  ،عالٍ 

البد  البیت إذا جاء لیلة خمیس أو لیلة الجمعة مستحیل �سیطر علیهم أبوهم �جلسون في البیت،
�عد أن �انت خلوات للعالم  ! صارت البیوت �أنها سجن،؟خمیس و�جلسون اللیلة  ،من الخروج

اآلن ما  و�خلو بر�ه و�مناجاته واالنكسار بین ید�ه، ،و�وفر وقتها علیها ،العلم �ستفید منها وطالب
 .فیه شيء من هذا إال من رحم هللا

 .......  طالب:
 ؟هذا یدخر له أفضل من ماذلوالعمر  ،»امن سلك طر�قً « :و�دخل في ،یتأكدس ،یتأكدال هو 

هذا الحدیث وأتقنه وصار سنة لمن �أتي ضبط  على �ل حال المسألة �عني ما ضاع سدى،
 �عده.

بن مسعود في �تاب فضائل القرآن قوله: لو أعلم أحًدا أعلم �كتاب هللا مني ا(وسیأتي عن 
صلى هللا -لرحلت إلیه، وأخرج الخطیب عن أبي العالیة قال: �نا نسمع عن أصحاب رسول هللا 

نرضى حتى خرجنا إلیهم فسمعنا منهم، وقیل ألحمد: رجل �طلب العلم یلزم  فال -علیه وسلم
رجًال عنده علم �ثیر أو یرحل؟ قال: یرحل �كتب عن علماء األمصار فیشافه الناس و�تعلم 

�عني ما  حتى �ستوعب حدیث بلده،: لكنهم في أدب الطلب والحث على الرحلة �قولون  منهم)
 رحل.عند شیوخ بلده من الحدیث ثم ی

(وفیه ما �ان علیه الصحا�ة من الحرص على تحصیل السنن النبو�ة، وفیه جواز اعتناق 
 القادم حیث ال تحصل الر�بة. 

 .قوله: خالد بن خلي)
ف خالد ش ،نله �ه عنا�ة و�ذا �عني من �اب األمو �هللا �عني إذا �ان بینه و�ینهم مودة وشیخه 

 .بن خلي �التقر�ب أ�ا عبد هللا
هو �فتح الخاء المعجمة و�سر الالم الخفیفة �عدها �اء تحتانیة مشددة �ما  خليخالد بن (

تقدم في المقدمة، و�نما أعدته ألنه وقع عند الزر�شي مضبوًطا بالم مشددة، وهو سبق قلم أو 
 .خطأ من الناسخ)



 
 

  
 

=}à||è=i_||k‘==‚||‹=fi||Ÿ≈ÿ^=yÎw||ìÌá_||Ägÿ^=F۱۷٥E====
=

١٤ 

 .......  طالب:
 .كالعي
 .......  طالب:
 .من شیوخ البخاري  من شیوخ الصحیح،نعم، 

(قوله: قال األوزاعي، في روا�ة األصیلي: حدثنا األوزاعي. قوله: تمارى هو والحر، سقطت هو 
بن عساكر فعطف على المرفوع المتصل �غیر تأكید وال فصل، وهو جائز عند امن روا�ة 

و�ن على ضمیر : �قول ابن مالك ،العطف �غیر فاصل اهو جاء في النظم �ثیرً  لكن، البعض)
 �أي فاصل، أو فاصل ما، ،تمارى هو والحر افصل �الضمیر المنفصل،رفع متصل عطفت ف

  وضعفه اعتقد. او�ال فصل یرد في النظم فاشیً 
عند الكوفیین ما  وقد تقدمت مباحث هذا الحدیث قبل ببابین) وهو جائز عند البعض،(: قال

القاعدة و�حكمون البصر�ون �مضون  ألنه وردت �ه الشواهد، ؛عندهم إشكال في جواز مثل هذا
 .على هذه الشواهد �الشذوذ

(ولیس بین الروایتین اختالف إال فیما ال �غیر المعنى وهو قلیل، وفیه فضل االزد�اد من العلم 
ب �السفر وخضوع الكبیر لمن یتعلم منه، ووجه الداللة منه قوله تعالى ولو مع المشقة والنَص 

ُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه}{ُأوَلِئَك الَّ  :-علیه الصالة والسالم-لنبیه  ] وموسى ٩٠[األنعام:  ِذیَن َهَدى للااَّ
المُ - ال فیما ثبت إتحت هذا األمر  -صلى هللا علیه وسلم-منهم، فتدخل أمة النبي  -علیِه السَّ

 -علیه الصالة والسالم-إضافة إلى ما ثبت عنه  ،�عضهم �ستدل على إعفاء اللحیة نسخه)
ُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه}: �قوله {َال  ذ�ر فیهم هارون: وفیهم هارون،]، ٩٠[األنعام:  {ُأوَلِئَك الَِّذیَن َهَدى للااَّ

 .صحیح الكنه أ�ًض  عد،�عني استدالل صحیح أنه فیه �ُ ]، ٩٤[طه:  َتْأُخْذ ِبِلْحَیِتي}
 .......  طالب:

و�ضبطه و�حسنه أكثر من غیره إذا �ان الملقي ممن یتقن هذا الكتاب  على حسب الملقي،
 .یرحل

 طالب: ....... صیغة التمر�ض؟
تحدث عن : مرة طالب الجامعة نختبرهم معنى الصیغ .�قال یروى عن فالن، یذ�ر عن فالن،

صیغة التمر�ض مهنة شر�فة �ساعد بها إخوانه : �قول صیغة التمر�ض واذ�ر أمثلة؟
 المرضى...!

 


