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

 .وأصحا�ه أجمعین
َثَنا َ�ْحَیى، َعْن ُشْعَبَة، " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  أما �عد، ٌد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ َحدَّ

ُثُكْم َأَحٌد َ�ْعِدي، َسِمْعُت َرُسوَل للااَِّ  َثنَُّكْم َحِدیًثا َال ُ�َحدِّ َصلَّى ُهللا -َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنِس، َقاَل: َألَُحدِّ
اَعةِ «َ�ُقوُل:  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  : َأْن َ�ِقلَّ الِعْلُم، َوَ�ْظَهَر الَجْهُل، َوَ�ْظَهَر الزَِّنا، َوَتْكُثَر ِمْن َأْشَراِط السَّ

ُم الَواِحدُ   ."»النَِّساُء، َوَ�ِقلَّ الرَِّجاُل، َحتَّى َ�ُكوَن ِلَخْمِسیَن اْمَرَأًة الَقیِّ
اآلن : الذي �سمع هذا الحدیث وال �عرف حقیقة العلم الشرعي الذي جاءت �ه النصوص �قول

وفي  واآلن العلم في �ل بیت،، »�قل العلم«: ألنه �قول بیننا و�ین الساعة آماد طو�لة؛ جاءت
یتعلم الناس �بارهم وصغارهم رجالهم ونساؤهم حتى أن تكون األمیة ال تكاد  ،كل حجر ومدر

هل هو العلم  لكن هل هذا العلم الموجود حتى عند �عض من یدعي حمل العلم الشرعي،. توجد
  ؟ه النصوصالذي جاءت �

ماذا عن العلماء الذین  ؟لكن ماذا عن الفقهاء نعم �ثر القراء، ؟أم الاآلن قل العلم  »�قل العلم«
 ،لو تقول اآلن �ثر الجهل ضحك علیك الناس، »�قل العلم و�ظهر الجهل« ؟هللا �علمهم همرفع

ما فیه أحد ما عنده خبر وال عنده علم حتى على مستوى العامة  ؟ین قل العلمأ :قل العلم قالوا
�انوا ال �سمعون األحكام الشرعیة واآلن �سمعون  ألنهم �سمعون، ؛�شار�ون في المسائل العلمیة

 ،هل المراد �العلم الذي جاءت �ه النصوص و�رفع هللا �ه من اتصف �ه درجات و�ن قل العلم.
 س ولو �ان تخصصه شرعي.هل هو المتداول اآلن بین النا

(قوله: حدثنا �حیى هو ابن سعید القطان. : �قول ،-َرِحَمُه ُهللا تعالى-ننظر ما قال الشارح 
وهو  ،أو صفة ألنس اأو بیانً  بدًال  ؟نعرب ابن �یف بن مالك)اقوله: عن أنس، زاد األصیلي: 

�عني �أنك تقرؤها في  ،�عني �أنك تقرؤها في اإلسناد ؟لكن زاد ما لها سلطة علیه ،مجرور
 .عن أنس بن مالك: �عني �أنه قال األصیلي عن أنس بِن مالك، اإلسناد:

وهو جواب قسم محذوف، أي �هللا ألحدثنكم، وصرح �ه أبو عوانة  ،(قوله: َألحدثنكم �فتح الالم
من طر�ق هشام عن قتادة، ولمسلم من روا�ة غندر عن شعبة: أال أحدثكم، فیحتمل أن �كون 

ألحدثنكم. قوله: ال �حدثكم أحد �عدي، �ذا له،  :نعم، فقال :أال أحدثكم؟ فقالوا :لهم أوالً قال 
ال  �حذف المفعون: ال �حدثكم أحد �عدي،، بدون أحد ال �حدثكم �عدي، ولمسلم �حذف المفعول)

 .�حدث أحد �عدي بدون الكاف التي هي المفعول
 ما در عن شعبة: ال �حدثكم �ه أحد �عدي)والبن ماجه من روا�ة غن ،ولمسلم �حذف المفعول(

  ؟...الفرق بینها و�ین
 .......  طالب:
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 نعم. �ه،
(وألبي عوانة من هذا  ،�عني بدل �عدي (وللمصنف من طر�ق هشام: ال �حدثكم �ه غیري)

 -وعرف أنس �عدي. -صلى هللا علیه وسلم-الوجه: ال �حدثكم أحد سمعه من رسول هللا 
ه؛ ألنه غیرُ  -صلى هللا علیه وسلم-أحد ممن سمعه من رسول هللا  أنه لم یبقَ  -َرِضَي ُهللا عنهُ 

(فلعل الخطاب بذلك �ان ألهل ، ٩٣مات سنة  كان آخر من مات �البصرة من الصحا�ة)
ألنه لم یبق �عده من الصحا�ة من  ؛البصرة، أو �ان عام�ا، و�ان تحدیثه بذلك في آخر عمره

إال النادر ممن لم �كن هذا المتن في مرو�ه،  -صلى هللا علیه وسلم-ثبت سماعه من النبي 
بن �طال: �حتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغییر ونقص العلم، �عني فاقتضى ذلك عنده اوقال 

 ،وتورد ،شك أنه طال عمره ال أنه لفساد الحال ال �حدثهم أحد �الحق، قلت: واألول أولى)
علیه -من أدرك النبي  وانقرض جیله إال من نوادر من الصغار، ،واحتاج الناس إلى علمه

فلعله عرف أن هؤالء  ،-علیه الصالة والسالم-وأنس مالزم للنبي  ،اصغیرً  -الصالة والسالم
 .الباقین ال �حملون هذا الحدیث

هو �كسر القاف من  »أن �قل العلم«نكم. قوله: (قوله: سمعت هو بیان أو بدل لقوله: ألحدث
، و�ذا في روا�ة سعید »أن یرفع العلم«القلة، وفي روا�ة مسلم عن غندر وغیره عن شعبة: 

بن أبي شیبة وهمام عند المصنف في الحدود وهشام عنده في النكاح، �لهم عن قتادة، اعند 
وهو موافق ( قبله أو الروا�ة التي قبله. الحدیث الذي التي قبله، وهو موافق لروا�ة أبي التیاح)

، فیحتمل أن �كون »أن �قل«وللمصنف أ�ًضا في األشر�ة من طر�ق هشام:  ،لروا�ة أبي التیاح
و�ذا في روا�ة سعید عند ابن (، »یرفع«: في مسلم، »یرفع«ا�ة رو  »�قل«�عني  المراد �قلته)

بلفظ  )�لهم عند قتادة ،وهشام عنده في النكاح ،أبي شیبة وهمام عند المصنف في الحدود
  .»�قل«: وروا�ة الباب، »یرفع العلم«

 .......  طالب:
 ین؟أ

 .ي قبله �ا شیخفي الحدیث الذ طالب:
 ال، ما هي بروایتنا التي معنا ذي، )وهو موافق لروا�ة أبي التیاح(: قال نعم، »یرفع العلم«

 .الروا�ة التي أشار إلیها
أول فیحتمل أن �كون المراد �قلته ، »أن �قل«: األشر�ة من طر�ق هشام وللمصنف في(

�عني  �ما ُ�طلق العدم و�راد �ه القلة) ،و�رفعه آخرها، أو ُأطلقت القلة وأر�د بها العدم ،العالمة
ا �حیث ال �ستفاد منه  �حیث إذا لم یبقَ  (وهذا ألیق التحاد  ،كأنه معدومفإال شيء �سیر قلیل جد�

 المخرج. 
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ألنهم أهل الحرب  ؛سببه أن الفتن تكثر فیكثر القتل في الرجال :قیل »وتكثر النساء«قوله: 
فیتخذ الرجل  ،دون النساء، وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى �ثرة الفتوح فتكثر السبا�ا

  .الواحد عدة موطوءات
قلت: وفیه نظر ألنه صرح �القلة في حدیث أبي موسى اآلتي في الز�اة عند المصنف فقال: 

وأ�ًضا  ،�عني من �ثرة الحروب �قتل الرجال و�بقى النساء )»من قلة الرجال و�ثرة النساء«
ولو تتبع �ل واحد بیئته ومن  الحكمة اإللهیة في �ثرة الموالید من اإلناث وقلتهن من الذ�ور،

بنات وعنده ولد أو  يثمان ،�عني نعرف أكثر من واحد �صیر عنده سبع ،وجد العجبحوله ل
  لكن هذه بدا�ة. لكن لیس �النسبة المذ�ورة في الحدیث، واإلحصائیات تدل على ذلك، ولدان،
 .......  طالب:

 .اینقلون عنه �ثیرً  أبو عبد الملك البوني،
 .......  طالب:

تسعة  ،الجنائز والمساجد التي تكثر بها الجنائز تجد ثمانیة رجال�علنون عن  حتى الجنائز نعم،
 .واحدة ا،ثالثً  ،نیامرأتو  ،رجال

 .......  طالب:
َجلَّ -! ابتالء من هللا نما أكثر أمراض النساء وقلة وفیاته: �قول واحد ممن سبر الحال �قول

 .ابتالء لهؤالء الرجال ،-وَعال
 .......  طالب:

 .�عني حدیث واحد ما هو �أحادیث الصحابي واحد، اتحاد المخرج
: ألنه صرح �العلة في حدیث أبي موسى اآلتي في الز�اة عند المصنف فقال ؛وفیه نظر قلت:(
 .)»من قلة الرجال و�ثرة النساء«

 .......  طالب:
 .......  ١٧٩ ما ذ�روها،ذ�روها أم العلة نعم ....... الصواب  صحیح،

من «: فقال ألنه صرح �العلة في حدیث أبي موسى اآلتي في الز�اة عند المصنف، ؛وفیه نظر(
قدر هللا في آخر �، والظاهر أنها عالمة محضة ال لسبب آخر، بل »قلة الرجال و�ثرة النساء

و�كثر من یولد من اإلناث. و�ون �ثرة النساء من  ،الزمان أن �قل من یولد من الذ�ور
لكن إذا نظرنا إلى واقعنا هل فیه فرق في التعلیم  ،العالمات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم)

الظاهر أن التمیز لإلناث للبنات أكثر من تمیز  بل العكس، ؟بین الرجال والنساء الذ�ور واإلناث
 ،الذي نزاوله ونعانیه ونشتغل �ه غیر العلم الوارد في األحادیثمما یدل على أن العلم  ،األوالد

�قول  مرتفعة حتى في الجامعات مستوى الجامعات، اتشوف ما شاء هللا البنات نسبً  معروف
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�صیر مثل و قلیل  وال سیارات وال �ذا،وال �جیئون وال روحات  إنهم ما �طلعون وال یروحون  :الناس
 .الرجال

�حتمل  »لخمسین«. وقوله: ن العالمات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلمو�ون �ثرة النساء م(
أو �كون مجاًزا عن الكثرة، و�ؤ�ده أن في حدیث أبي موسى:  ،أن یراد �ه حقیقة هذا العدد

لعله في �عض األوقات إلى أن �ستكمل العدد  )»وترى الرجل الواحد یتبعه أر�عون امرأةً «
 .�التدر�جتتزاید نسب النساء  الخمسین،
تجدها موظفة  اآلن �ثیر من البیوت تعتمد على المرأة، أي من �قوم �أمرهن) »القیم«(قوله: 

 . فهي القیم علیه، والذ�ر عاطًال 
و�قرأ على واحد من المشا�خ  ،وهو فقیر ا�بیرً  اواحد من طالب العلم أدر�ته شیخً : من الطرائف

وجاء هذا الطالب الكبیر السن �عني  تمتهن بیدها وتشتغل، ،وزوجته تزاول المهنة قرآن،الالكبار 
وفقیر، قال له  إن �ان عندك شيء من الز�اة؟ :أدر�ته �مكن ثمانین سنة وجاء للشیخ �قول

سمع : یوم وصله الدور قال سكت. �عني زوجته. أم سعد تشتغل، ،أنت ما تستحق ز�اة: الشیخ
 أعوذ �اهلل من الشیطان الرجیم، عفا هللا عنك،: قال ؟سمع �ا فالن: قال ،لن أسمیهأنا و  ؟�ا فالن

ن أم سعد أأمكتوب : قال المصحف؟ انظر ،اقرأ ز�ن: قال �ا فالن. النساء قوامات على الرجال
  ؟تشتغل

وذل الرجال إلى حد ما  ،وانقلبت المواز�ن ،والنساء �شتغلن ،واآلن �ثیر من الرجال عطلة
 من وال�ة المرأة على الرجل.وال أشق . �هللا المستعان یوصف،

والالم للعهد إشعاًرا �ما هو معهود من �ون الرجال  ،�قوم �أمرهن نأي م »القیم«: قوله(
رًة �اختالل األمور لكونها مشعِ  ؛قوامین على النساء، و�أن هذه األمور الخمسة ُخصت �الذ�ر

ألن  ؛ألن رفع العلم �خل �ه، والعقل ؛التي �حصل �حفظها صالح المعاش والمعاد، وهي الدین
 ألن �ثرة الفتن تخل بهما.  ؛ألن الزنى �خل �ه، والنفس والمال ؛شرب الخمر �خل �ه، والنسب

یتر�ون همًال،  لق الألن الخَ  ؛ًنا �خراب العالمقال الكرماني: و�نما �ان اختالل هذه األمور مؤذِ 
صلوات هللا تعالى وسالمهم  )-لیهم أجمعینصلوات هللا تعالى وسالمه ع-وال نبي �عد نبینا 

 .علیهم أجمعین
 .......  طالب:

  ؟من هم 
 .......  طالب:

 .النبي المنفي هذا ما له وجود نبینا واحد،
وسالمه علیهم (: فكیف �قول ،-علیه الصالة والسالم-ما فیه مثبت إال نبینا  ما فیه نبي،نعم،  

  .اما ذ�ر إال واحدً  ،أو أكثر من نبي اذ�ر األنبیاء عمومً  ما �عني؟ )أجمعین
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 .......  طالب:
  ؟ین همأ ؟من هم
 .......  طالب:

 صلوات هللا وسالمه علیه وعلى سائر األنبیاء أجمعین ما �خالف. لو قال: ،ما تجيء
 .......  طالب:
 التقدیر ما ینفع في هذا.حتى 

الحدیث علم من أعالم النبوة، إذ أخبر (فیتعین ذلك، وقال القرطبي في المفهم: في هذا : قال
القرطبي في القرن السا�ع سنة ستمائة  عن أمور ستقع فوقعت خصوًصا في هذه األزمان)

األول أبو العباس  أبو عبد هللا، وقال القرطبي في التذ�رة) في هذه األزمان، اخصوًص ( و�سور،
�حتمل أن یراد �القیم من �قوم علیهن  في التذ�رة:(والثاني صاحب التفسیر  صاحب المفهم،
ت أم ال، و�حتمل أن �كون ذلك �قع في الزمان الذي ال یبقى فیه من �قول: آسواء �ن موطو 

هللا هللا، فیتزوج الواحد �غیر عدد جهًال �الحكم الشرعي. قلت: وقد وجد ذلك من �عض أمراء 
عنده  اعرضوا أفر�قی�   المستعان)التر�مان وغیرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه اإلسالم، �هللا

قر�ة! �هللا  من البنین والبنات حدث وال حرج، ومعهوجاءوا مصورات معه  ن زوجة،و مائة وأر�ع
 .المستعان

(وقد وجد ذلك من �عض أمراء التر�مان وغیرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه اإلسالم، : �قول
 .�هللا المستعان)

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

 ما أظنه ....... 
 . نعم

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  ،طالب: الحمد هلل رب العالمین
 .آله وصحبه أجمعین
 .َ�اُب َفْضِل الِعْلمِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

َثِني ُعَقْیٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َحْمَزَة   َثِني اللَّْیُث، َقاَل: َحدَّ َثَنا َسِعیُد ْبُن ُعَفْیٍر، َقاَل: َحدَّ ْبِن َحدَّ
َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل للااَِّ -رضي هللا عنهما-َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ اْبَن ُعَمَر 

ي َألََرى الرِّيَّ َ�ْخُرُج ِفي َأْظَفاِري، ُثمَّ «َقاَل:  -مَ َوَسلَّ  َبْیَنا َأَنا َناِئٌم، ُأِتیُت ِ�َقَدِح َلَبٍن، َفَشِرْ�ُت َحتَّى ِإنِّ
ْلَتُه َ�ا َرُسوَل للااَِّ؟ َقاَل:  ،»-رضي هللا عنه -َأْعَطْیُت َفْضِلي ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب  َقاُلوا: َفَما َأوَّ

 ."»الِعْلمَ «
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 .هللا المستعان
ألنه  ؛(قوله: �اب فضل العلم، الفضل هنا �معنى الز�ادة أي ما فضل عنه) :-رحمه هللا-قال 

�عني هذا ما فیه ما یدل على فضله �معنى الثواب المرتب  ،أعطى ما فضل في القدح إلى عمر
َرِضَي -وما فضل منه أعطاه عمر  ،شرب من القدح -علیه الصالة والسالم-إنما النبي  علیه،

 .-ُهللا عنهُ 
 .......  طالب:

 .العلماء ورثة األنبیاء
 (والفضل الذي تقدم في أول �تاب العلم �معنى الفضیلة فال ُ�ظن أنه �رره. 

�ما تقدم،  ،ُنسب إلى جده ،قوله: حدثنا سعید بن عفیر، هو سعید بن �ثیر بن عفیر المصري 
ماذا  ا. قوله: حدثنا اللیث، هو ابن سعد)�ما تقدم أ�ًض  ،ا فاءوعفیر �ضم المهملة �عده

  ؟عند�م
 .......  طالب:
  ؟هو من. اللیث بن سعد غلط،

 .......  طالب:
  ؟عند�م �ا إخوانماذا  ،هو ابن سعید

 .: ابن سعدطالب
ر�ان ....... لكن  أوثالثة  أو....... السلفیة األولى ثانیة .إمام معروف ،الصواب سعد معروف

 عتها دار اإلفتاء من ثالثین سنة فیها تصو�بات،نسخ صورت وزَّ  هفی ترى �عض النسخ مصححة،
إن �انت مصححة  �مكن هنا في جدول الخطأ والصواب مصححة، لكننعم هذه هي األولى 

 . عتها اإلفتاءفالصورة مصححة التي وزَّ 
 .......  طالب:

 مصححة. سعید صوابها ابن سعد،ي ابن أ. الصورة على األولى
حدثني عقیل. قوله: عن حمزة، قال  :حدثني اللیثقال  :(عن عقیل، ولألصیلي و�ر�مة

وقد تزاد معها  شبعت الفتحة)أصله بین فأُ  »بینا«وللمصنف في التعبیر: أخبرني حمزة. قوله: 
 . بینما: المیم فیقال

�فتح الهمزة  »رى َألَ «أي من ذلك اللبن. قوله:  »فشر�ت«�ضم الهمزة. قوله:  »ُأتیت«(قوله: 
 )من الرؤ�ة( لكن هذا مجزوم �ه، ُألرى �عني ألظن،: ألنه لو قال ؛من الرؤ�ة أو من العلم)

(والالم للتأكید أو جواب قسم محذوف،  ،احتمال ؟�عني هل الرؤ�ة هنا �صر�ة أو علمیة
و�الفتح  ،�كسر الراء في الروا�ة، وحكى الجوهري الفتح، وقال غیره: �الكسر الفعل »الري «و
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 رى،ألن اللبن یُ  ؛ي، وأطلق رؤ�ته إ�اه على سبیل االستعارة)أي الرِّ  »�خرج«المصدر. قوله: 
 .لكن العلم معنى من المعاني ال �مكن رؤ�ته �علم مجرد إال على سبیل االستعارة

من «وهو أبلغ، وفي التعبیر:  »من أظفاري «بن عساكر: ا، في روا�ة »ي ظفار أفي «(قوله: 
�عني جاءت  هو �النصب و�الرفع مًعا في الروا�ة) »العلم :قال«وهو �معناه. قوله:  »أطرافي
 �عني �العلم. أو أولته العلمَ  هو العلم،: إما أن �قال ،العلمُ : وجاءت روا�ة ،العلمَ  روا�ة:

اللبن �العلم الشتراكهما في �ثرة النفع بهما، وسیأتي �قیة الكالم  (وتوجیههما ظاهر، وتفسیر
 إن شاء هللا تعالى.  ،وفي �تاب التعبیر ،علیه في مناقب عمر

 -�أنه فضلة النبير عن العلم بن المنیر: وجه الفضیلة للعلم في الحدیث من جهة أنه عبَّ اقال 
ذلك، انتهى. وهذا قاله بناًء على أن ونصیب مما آتاه هللا وناهیك ب -صلى هللا علیه وسلم

 ،�عني لیس �ه الفضل الثواب المرتب علیه المراد �الفضل الفضیلة وغفل عن النكتة المتقدمة)
َرِضَي ُهللا تعالى عنُه -وال شك أن في هذا فضیلة لعمر  ،و�نما المراد �ه القدر الزائد عن الحاجة

التفضیل من جهة ال �عني التفضیل من جمیع ألن  وال �عني أنه أفضل من أبي �كر؛ ،-وأرضاه
رضي  ،ضل بها الصدیق أكثریز وفضل عمر من �عض الوجوه فالوجوه التي فُ فإذا مُ  ،الجهات

 هللا عن الجمیع وأرضاهم.
 نعم.

 .......  طالب:
 تضاف للجملة �عدها.، »بینا أنا«

 .......  طالب:
 للجملة نعم.

ا�َِّة َوَغْیِرَهاَ�اُب الُفْتَیا َوُهَو " طالب: َثِني َماِلٌك، َعِن اْبِن . َواِقٌف َعَلى الدَّ َثَنا ِإْسَماِعیُل، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
رضي هللا -ِشَهاٍب، َعْن ِعیَسى ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد للااَِّ، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاِص 

ِة الَوَداِع ِ�ِمًنى ِللنَّاِس َ�ْسَأُلوَنُه،  - َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ -، َأنَّ َرُسوَل للااَِّ -عنهما َوَقَف ِفي َحجَّ
َفَجاَء آَخُر َفَقاَل: َلْم  ،»اْذَ�ْح َوَال َحَرجَ «َفَجاءُه َرُجٌل َفَقاَل: َلْم َأْشُعْر َفَحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْذَ�َح؟ َفَقاَل: 

َعْن  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَما ُسِئَل النَِّبيُّ  ،»اْرِم َوَال َحَرجَ «َي؟ َقاَل: َأْشُعْر َفَنَحْرُت َقْبَل َأْن َأْرمِ 
َر ِإالَّ َقاَل:  َم َوَال ُأخِّ  ."»اْفَعْل َوَال َحَرجَ «َشْيٍء ُقدِّ

توى فتحتها، هو �ضم الفاء، و�ن قلت: الفَ  تیا،(قوله: �اب الفُ  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول 
والمراد �الفتیا  جعى. قوله: وهو، أي المفتي)مصادر اآلتیة بوزن فتیا قلیلة مثل ُتقیا ورُ وال

�ا شیخ : و�خطئ �ثیر من الناس حینما یتصل و�قول ،فتیا وفتوى جواب السائل جواب السائل،
 لو عندك فتوى أفدنا. ما عنده فتوى، عنده استفتاء عنده سؤال، عندي فتوى،



 
 

 

 
 
 

٩  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٩ 

 اأو جالسً  اأو ماشیً  ومراده أن العالم �جیب سؤال الطالب ولو �ان راكًبا) المفتيأي  ،وهو: قوله(
 . المقصود أنه �جیب السائل ،على أي حال، اأو مضطجعً 

�ل ما دب على األرض  (قوله: على الدا�ة، المراد بها في اللغة �ل ما مشى على األرض)
وفي العرف ما ( �خصه بذوات األر�ع،�عضهم  (وفي العرف ما ُیر�ب) �سمى دا�ة، ومشى علیها

(فإن قیل: لیس في  ،الدا�ة ها �الحمار)وهو المراد �الترجمة، و�عض أهل العرف خصَّ  ،یر�ب
سیاق الحدیث ِذ�ر الر�وب؟ فالجواب أنه أحال �ه على الطر�ق األخرى التي أوردها في الحج، 

قد یترجم �شيء فتبحث في الحدیث من عادته أنه  -رحمه هللا-والبخاري  ،فقال: �ان على ناقته)
 لكن لو جمعت طرق الحدیث وجدت ذلك. ،االمترجم علیه ما تجد ما ترجم �ه منصوًص 

ترجم له �اب الفتیا على الدا�ة عند الجمرة، فأورد الحدیث من طر�ق  ،�ان على ناقته: فقال(
بن جر�ج نحوه، ثم من طر�ق صالح بن ابن شهاب فذ�ره �الذي هنا، ثم من طر�ق امالك عن 

على ناقته، قال: فذ�ر  -صلى هللا علیه وسلم-كیسان عن ابن شهاب بلفظ: وقف رسول هللا 
الحدیث ولم �سق لفظه، وقال �عده: تا�عه معمر عن الزهري، انتهى. وروا�ة معمر وصلها 

الشیخ  مًنى على ناقته)� -صلى هللا علیه وسلم-أحمد ومسلم والنسائي وفیها: رأیت رسول هللا 
أال تر�ب من المسجد إلى البیت في وقت �ان �شق علیه  قیل له: -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -ابن �از 

فإذا ر�ب  �م نجیب من سؤال، في طر�قي إلى البیت �م نجیب من سؤال، قال:؟ االمشي أحیانً 
 .-رحمه هللا-السیارة استوقفه الناس على دابته �عني على سیارته وسألوه 

(قوله: حدثنا إسماعیل، هو ابن أبي أو�س. قوله: حجة الوداع، هو �فتح الحاء و�جوز 
كسرها. قوله: للناس �سألونه، هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس أو استئناف بیاًنا 

: )أو من الناس( ،�سألونه -صلى هللا علیه وسلم-النبيُّ  )حال من فاعل وقف(، لسبب الوقوف)
 .من أجل أن �سألوه ؟لماذا ،لعلة الوقوف )لسبب الوقوف اأو استئناف بیانً ( ،ونهالناس �سأل

(قوله: فجاء رجل، لم أعرف اسم هذا السائل وال الذي �عده في قوله: فجاء آخر، والظاهر أن 
واالسم وتعیین هذا المهمل أو المبهم ال تترتب  أحًدا لكثرة من سأل إذ ذاك) الصحابي لم �سمِّ 

 فائدة.علیه 
أي ال شيء علیك مطلًقا من اإلثم ال في  »وال حرج«(وسیأتي �سط ذلك في الحج. قوله: 

�عني و�ن  الترتیب وال في ترك الفد�ة، هذا ظاهره، وقال �عض الفقهاء: المراد نفي اإلثم فقط)
(وفیه نظر ألن في �عض الروا�ات الصحیحة: ولم �أمر �كفارة، وسیأتي  ثبت ولزمته الفد�ة،

 .مباحث ذلك في �تاب الحج إن شاء هللا تعالى، ورجال هذا اإلسناد �لهم مدنیون)
هذا �أتي إن  �معنى أنه من تعمد یلزمه أو ال یلزمه؟ لم أشعر فائدة أو قید مخرج، وهل لقوله:

 شاء هللا في مكانه.
 نعم.
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 . َ�اُب َمْن َأَجاَب الُفْتَیا ِ�ِإَشاَرِة الَیِد َوالرَّْأسِ " طالب:
َثَنا َأیُّوُب، َعْن حَ  َثَنا ُوَهْیٌب، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َقاَل: َحدَّ ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن دَّ

ِتِه َفَقاَل: َذَ�ْحُت  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ  ،-رضي هللا عنهما -َعبَّاسٍ  ُسِئَل ِفي َحجَّ
 . »َوَال َحَرجَ «َقاَل: َحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْذَ�َح؟ َفَأْوَمَأ ِبَیِدِه:  ،»َوَال َحَرجَ «؟ َفَأْوَمَأ ِبَیِدِه، َقاَل: َقْبَل َأْن َأْرِميَ 

َثَنا الَمكِّيُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َأْخَبَرَنا َحْنَظَلُة ْبُن َأِبي ُسْفَیاَن، َعْن َساِلٍم، َقاَل: َسِمْعُت أَ  ُهَرْ�َرَة َ�ا َحدَّ
ُ�ْقَبُض الِعْلُم، َوَ�ْظَهُر الَجْهُل «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  ،-َرِضَي ُهللا عنهُ -

َفَها، َ�َأنَّهُ «َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َوَما الَهْرُج؟ َفَقاَل:  ، ِقیَل:»َوالِفَتُن، َوَ�ْكُثُر الَهْرجُ   ُیِر�ُد َهَكَذا ِبَیِدِه َفَحرَّ
  .»الَقْتلَ 

َثَنا ِهَشاٌم، َعْن َفاِطَمَة، َعْن َأْسَماَء،  َثَنا ُوَهْیٌب، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
َماِء، َفِإذَ  ا النَّاُس ِقَیاٌم، َقاَلْت: َأَتْیُت َعاِئَشَة َوِهَي ُتَصلِّي َفُقْلُت: َما َشْأُن النَّاِس؟ َفَأَشاَرْت ِإَلى السَّ

ِني الَغْشُي، َفجَ  َعْلُت َفَقاَلْت: ُسْبَحاَن للااَِّ، ُقْلُت: آَ�ٌة؟ َفَأَشاَرْت ِبَرْأِسَها: َأْي َنَعْم، َفُقْمُت َحتَّى َتَجالَّ
 َ َوَأْثَنى َعَلْیِه، ُثمَّ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيُّ  -عزَّ وجلَّ -َأُصبُّ َعَلى َرْأِسي الَماَء، َفَحِمَد للااَّ

: َأنَّكُ «َقاَل:  ْم َما ِمْن َشْيٍء َلْم َأُكْن ُأِر�ُتُه ِإالَّ َرَأْیُتُه ِفي َمَقاِمي، َحتَّى الَجنَُّة َوالنَّاُر، َفُأوِحَي ِإَليَّ
اِل،  -ءُ َال َأْدِري َأيَّ َذِلَك َقاَلْت َأْسَما- �بَ َقرِ  -ِمْثَل َأوْ -ُتْفَتُنوَن ِفي ُقُبوِرُ�ْم  جَّ ِمْن ِفْتَنِة الَمِسیِح الدَّ

ُجِل؟ َفَأمَّا الُمْؤِمُن َأِو الُموِقُن  ُ�َقاُل: ِهَما َقاَلْت َأْسَماءُ -َما ِعْلُمَك ِبَهَذا الرَّ َفَیُقوُل: ُهَو  -َال َأْدِري ِ�َأیِّ
َناِت َوالُهَدى، َفَأَجْبَنا َوا ٌد َثَالًثا، َفُیَقاُل: َنْم َصاِلًحا َقْد ُمَحمٌَّد َرُسوُل للااَِّ، َجاَءَنا ِ�اْلَبیِّ تََّبْعَنا، ُهَو ُمَحمَّ
َفَیُقوُل: َال  -َال َأْدِري َأيَّ َذِلَك َقاَلْت َأْسَماءُ -َعِلْمَنا ِإْن ُ�ْنَت َلُموِقًنا ِ�ِه. َوَأمَّا الُمَناِفُق َأِو الُمْرَتاُب 

 ."»ُتهُ َأْدِري، َسِمْعُت النَّاَس َ�ُقوُلوَن َشْیًئا َفُقلْ 
  ؟وذ�ر الحدیث ما عند�م:

 .......  طالب:
 .�عض الروا�ات

 .......  طالب:
{َهَذا َتْأِو�ُل  ،وقد تطلق على غیرها من إجا�ة األسئلة مثل تعبیر الرؤى  هذه حقیقتها الشرعیة،

�اب �عني �طلق علیها من ]، ٤٦[یوسف:  {َأْفِتَنا ِفي َسْبِع َ�َقَراٍت} ،]١٠٠[یوسف:  ُرْؤَ�اَي}
 .]٤٣[یوسف:  {َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَ�اَي} ،التوسع والتجوز

 .......  طالب:
من �اب التوسع ما فیه  أفتنا في هذا، لو أنك رحت لواحد حتى طبیب لو تسأله عن مرض،نعم، 
 .شيء

 .......  طالب:
 نعم بلقیس. ،]٣٢[النمل:  {َأْفُتوِني ِفي َأْمِري}
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أجاب الفتیا �إشارة الید أو الرأس، اإلشارة �الید مستفادة من  (قوله: �اب من: -رحمه هللا-قال 
طیب في مذهب اإلمام أحمد ما �عرف  الحدیثین المذ�ور�ن في الباب أوًال وهما مرفوعان)

 ،�الم لكنه لیس �صر�ح �عني ما هو �صر�ح، ؟هل هذا المراد ،أومأ اإلمام أحمد، �اإل�ماء
ما هو من  ما هو أومأ بیده أو برأسه، أومأ اإلمام أحمد �كذا، المقصود أنه �كثر في فقه الحنابلة:

 .هذا الباب
و�الرأس  ،وهما مرفوعان اإلشارة �الید مستفادة من الحدیثین المذ�ور�ن في الباب أوالً (: �قول

مستفادة من حدیث أسماء فقط، وهو من فعل عائشة، فیكون موقوًفا لكن له حكم المرفوع 
، و�ان في الصالة یرى من خلفه فیدخل -صلى هللا علیه وسلم-لنبي ألنها �انت تصلي خلف ا

 .-علیه الصالة والسالم-�قوله النبي  »يئإني ألراكم من ورا« في التقر�ر)
�التصغیر وهو ابن خالد من حفاظ البصرة، مات سنة خمس  ،وهیب(قوله:  "حدثنا وهیب قوله:"

�عني  تسع وستین، وأرخه الدمیاطي في حواشي نسخته سنة ست وخمسین) :وستین وقیل
. وأیوب هو السختیاني، وعكرمة هو مولى ابن عباس، واإلسناد �له (وهو وهمٌ عكس 

 �صر�ون. 
قوله: سئل، هو �ضم أوله، فقال أي السائل: ذ�حت قبل أن أرمي أي فهل علي شيء؟ قوله: 

 أم�عني القول �اللسان ، »ال حرج«: فأومأ بیده فقال )أي علیك »ال حرج«فأومأ بیده فقال: 
 .»ال حرج«: فأومأ بیده فقال ؟�الید

 .......  طالب:
فقال بید�ه «. واإل�ماء یترجم بال حرج ،و�نما هو مجرد إ�ماء ،ترجمة لإل�ماء و�ال لم �حصل قول

  تكلم بید�ه؟ ؟في التیمم هل فیه �الم »هكذا
 .......  طالب:

 .نعم
وقوله: فقال �حتمل أن �كون بیاًنا لقوله: أومأ  ،أي علیك »ال حرج« فأومأ بیده فقال:: قوله(

و�كون من إطالق القول على الفعل �ما في الحدیث الذي �عده: فقال هكذا بیده، و�حتمل أن 
، فجمع بین اإلشارة والنطق، واألول ألیق »ال حرج«�كون حاًال والتقدیر: فأومأ بیده قائًال 

 المصنف.  بترجمة
قوله: وقال حلقت، �حتمل أن السائل هو األول، و�حتمل أن �كون غیره و�كون التقدیر: فقال 

وقال آخر �ذا، وهو األظهر لیوافق الروا�ة التي قبله حیث قال: فجاء آخر. قوله:  آخرسائل 
جواب ، ولیست عند أبي ذر في ال»وال حرج«كذا ثبتت الواو في قوله: ه »فأومأ بیده وال حرج«

والثاني عطف على المذ�ور أوًال،  ،األول، قال الكرماني: ألن األول �ان في ابتداء الحكم
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وال «: ثبتت الواو في قوله انتهى. وقد ثبتت الواو في األول أ�ًضا في روا�ة األصیلي وغیره)
 واألول ما فیه واو. �عني الموضع الثاني انتبهوا فیه الواو، »حرج

ألن األول �ان في ابتداء الحكم والثاني  قال الكرماني: الجواب األول، ولیست عند أبي ذر في(
�عني عادي أن األول �خلو من الواو ألنه لیس قبله ما �عطف  )انتهى، عطف على المذ�ور أوالً 

]، ٢٣[ق:  {َوَقاَل َقِر�ُنُه}: عندنا في سورة ق في الموضع األول. والثاني توجد فیه الواو علیه،
[الحشر:  {َوَما َأَفاَء للااَُّ}: وفي سورة الحشر بدون واو.] ٢٧[ق:  {َقاَل َقِر�ُنُه}: الثانيوفي الموضع 

  ؟فیه موضع ثالث. بدون واو] ٧[الحشر:  {َما َأَفاَء للااَُّ}: وفي الموضع الثاني]، ٦
 .......  طالب:

األول �النسبة ]، ٧٣[الزمر:  {َوُفِتَحْت} والثاني:]، ٧١[الزمر:  {ُفِتَحْت} األول: ،�خصناال ال ما 
هو لیس  ما هو لیس من الذي معنا،. {َوُفِتَحْت}والثاني أبواب الجنة  بدون واو، {ُفِتَحْت}للكفار 

  فیه عطف.
 .......  طالب:

الذي معنا في  ؟خرج ذ�ر الواو في الموضع األول دون الثاني�یف نُ  خرج؟الذي معنا �یف �ُ  ال،
 .لكن في اآلیتین أو في الموضعین من القرآن ،والثاني واو ماشٍ  ،ما فیه واو الموضع األول

 .......  طالب:
  استئناف؟ �یف 

 .......  طالب:
  و�دونها ما �صلح؟ ؟استئناف �یففي الموضع األول 

 .......  طالب:
األول وهل هي في الموضع  ؟لكن هل لوجودها في الموضع األول فائدة دون الثاني أو العكس

 لكننا نوجه لنتعلم ونعلم. أفصح األسالیب وأفصح الكالم، ال نقاش في القرآن، ألیق أو في الثاني؟
 .......  طالب:

  ؟أي وجه بالغي في هذا
 ........ التفات طالب:

تبحثون هذا  ،هو في البالغة شيء �سمى الفصل والوصل ،اسمى التفاتً ما �ُ  ما هو �التفات هذا،
وتزودوننا �ه في الدرس  ،وتجدون الكالم إن شاء هللا ،قاله المفسرون في الموضعینوتراجعون ما 

  .القادم
 .......  طالب:

وال شك أن الراوي أعرف �حدیث  ،نیهذه من لطائف اإلسناد أن �كون الرواة �لهم �صر� ال،
 .من لطائف اإلسناد افهذ شیخه الذي من بلده من غیره،
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 .......  طالب:
 .وفیه أئمة ،خراسان فیه علماء ما یلزم، ،ال

 .......  طالب:
 .أنا أسأل ،ما یلزم ،ال

 ....... طالب:
 ماذا؟

  .......  طالب:
�حتاج إلى  لكت اوخامسً  اوقد نجد را�عً  ،�عني في األول واو والثاني ....... موضع ثالث

 .استقراء
المكي بن إبراهیم من �بار و  بنسب)(قوله: حدثنا المكي، هو اسم ولیس  :-رحمه هللا-قال 

 �عني من االثنین والعشر�ن، من ثالثیات البخاري عن طر�قه، اوسبعة عشر حدیثً  شیوخ البخاري،
، �ا شیخ حسین. نشوفه ،١٠٩وأول الثالثیات رقمه  جل الثالثیات من طر�ق المكي بن إبراهیم،

ن قال م« عن سلمة بن أبي األكوع:ابن أبي عبید  ؟�قولماذا  اختبار هذا ، ،١٠٩ف لنا رقم ش
 .اوعدتها اثنان وعشرون حدیثً  هذا أول الثالثیات، هذا هو،نعم،  ،»...علي ما لم أقل

وهو من �بار شیوخ البخاري �ما سنذ�ره في �اب  هو اسم ولیس بنسب، حدثنا المكي،(: قوله
 .هذا هو إثم من �ذب)

(قوله: أخبرنا حنظلة، وهو ابن أبي سفیان ابن عبد الرحمن الجمحي المدني. قوله: عن سالم، 
هو ابن عبد هللا بن عمر بن الخطاب، وفي روا�ة اإلسماعیلي من طر�ق إسحاق بن سلیمان 
الراوي عن حنظلة قال: سمعت سالًما، وزاد فیه: ال أدري �م رأیت أ�ا هر�رة قائًما في السوق 

إلى  ،�ا رسول هللا :قیل فذ�ره موقوًفا، لكن ظهر في آخره أنه مرفوع) »�قبض العلم«�قول: 
 .آخره

، والقبض �فسره حدیث عبد »یرفع العلم«ر المراد �قوله قبل هذا: �فسِّ  »�قبض العلم«(قوله: 
 ، هو من الزم ذلك)»و�ظهر الجهل«أنه �قع �موت العلماء. قوله:  هللا بن عمرو اآلتي �عدُ 

 .من الزم قبض العلم ظهور الجهل�عني 
، هو �فتح الهاء »الهرج«، في روا�ة األصیلي وغیره: وتظهر الفتن. قوله: »والفتن«(قوله: 

�عني �ما  ، هو من إطالق القول على الفعل)»فقال هكذا بیده«وسكون الراء �عدها جیم. قوله: 
 . »فضرب بیده األرض فقال بیده هكذا«: في التیمم
هكذا بیده فحرفها  ن أن اإل�ماء �ان محرًفا)الفاء فیه تفسیر�ة، �أن الراوي بیَّ  »فهافحرَّ «(قوله: 

 .وهذه إشارة إلى القتل أمرَّها على حلقه، هكذا، ،كأنه یر�د القتل
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، �أن ذلك فهم من تحر�ف الید وحر�تها �الضارب، لكن هذه الز�ادة »كأنه یر�د القتل«(قوله: 
و�أنها من تفسیر الراوي عن حنظلة، فإن أ�ا عوانة رواه عن لم أرها في معظم الروا�ات، 

عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره: وأرانا أبو عاصم �أنه �ضرب عنق 
(وقال الكرماني: الهرج هو الفتنة، فإرادة القتل من لفظه على طر�ق التجوز، إذ  هكذا، إنسان)

ألن القتل فسره أبو  ؛)لغةً  ورود الهرج �معنى القتلهو الزم معنى الهرج، قال: إال أن یثبت 
قال أبو  والهرج قال أبو موسى �عد روا�ة الحدیث في �تاب الفتن، موسى �القتل بلسان الحبشة،

 والهرج بلسان الحبشة القتل. موسى:
�عني من  (قلت: وهي غفلة عما في البخاري في �تاب الفتن، والهرج القتل بلسان الحبشة)

و�ن �ان �عض من یتصدى للتحقیق علق على أبي موسى في  ،الصحابي أبي موسىتفسیر 
 .وترجم ألبي موسى المدیني المتوفى سنة خمسمائة و�سور ،صحیح البخاري 

وسیأتي �قیة  ،والهرج القتل بلسان الحبشة ،وهي غفلة عما في البخاري في �تاب الفتن(
 .إن شاء هللا تعالى) ،مباحث هذا الحدیث هناك

 


