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

 أجمعین. 
َثَنا ُوَهْیٌب، " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول المؤلف  ،أما �عد َثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

َثنَ  ا ِهَشاٌم، َعْن َفاِطَمَة، َعْن َأْسَماَء، َقاَلْت: َأَتْیُت َعاِئَشَة َوِهَي ُتَصلِّي َفُقْلُت: َما َشْأُن َقاَل: َحدَّ
َماِء، َفِإَذا النَّاُس ِقَیاٌم، َفَقاَلْت: ُسْبَحاَن للااَِّ، ُقْلُت: آَ�ٌة؟ َفَأَشاَرْت بِ  َرْأِسَها: النَّاِس؟ َفَأَشاَرْت ِإَلى السَّ

�اب من أجاب الفتیا �إشارة الید  ألن الترجمة: وهذا هو الشاهد من الحدیث للترجمة؛ ،"َأْي َنَعمْ 
ِني الَغْشُي، َفَجَعْلُت َأُصبُّ َعَلى َرْأِسي الَماَء، َفَحِمَد " ،والرأس فأشارت برأسها، َفُقْمُت َحتَّى َتَجالَّ

َصلَّى ُهللا -النَِّبيُّ  -عزَّ وجلَّ -فحمد هللا " -علیه الصالة والسالم-�عني النبي  "-عزَّ وجلَّ -للااََّ 
َما ِمْن َشْيٍء َلْم َأُكْن ُأِر�ُتُه ِإالَّ َرَأْیُتُه ِفي َمَقاِمي، َحتَّى الَجنَُّة «َوَأْثَنى َعَلْیِه، ُثمَّ َقاَل:  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

: َأنَُّكْم ُتْفَتُنوَن ِفي ُقُبوِرُ�مْ   -َال َأْدِري َأيَّ َذِلَك َقاَلْت َأْسَماءُ -َقِر�َب  -َأوْ ِمْثَل - َوالنَّاُر، َفُأوِحَي ِإَليَّ
اِل، ُ�َقاُل: جَّ ُجِل؟ َفَأمَّا الُمْؤِمُن َأِو الُموِقُن  ِمْن ِفْتَنِة الَمِسیِح الدَّ ِهَما -َما ِعْلُمَك ِبَهَذا الرَّ َال َأْدِري ِ�َأیِّ

ٌد َفَیُقوُل: ُهَو ُمَحمٌَّد َرسُ  -َقاَلْت َأْسَماءُ  َناِت َوالُهَدى، َفَأَجْبَنا َواتََّبْعَنا، ُهَو ُمَحمَّ وُل للااَِّ، َجاَءَنا ِ�اْلَبیِّ
َال َأْدِري َأيَّ -َثَالًثا، َفُیَقاُل: َنْم َصاِلًحا َقْد َعِلْمَنا ِإْن ُ�ْنَت َلُموِقًنا ِ�ِه. َوَأمَّا الُمَناِفُق َأِو الُمْرَتاُب 

 ."»َیُقوُل: َال َأْدِري، َسِمْعُت النَّاَس َ�ُقوُلوَن َشْیًئا َفُقْلُتهُ فَ  -َذِلَك َقاَلْت َأْسَماءُ 
(قوله: هشام، هو ابن عروة بن الز�یر، عن فاطمة هي بنت المنذر بن الز�یر  �قول الشارح:

و�نت عمه.  وهي زوجة هشام( بنت عمه، فاطمة بنت المنذر بن الز�یر، وهي زوجة هشام)
قوله: عن أسماء، هي بنت أبي �كر الصدیق زوج الز�یر بن العوام، وهي جدة هشام وفاطمة 

 جمیًعا. 
 ؟)لما رأت(أو  ت من اضطرابهم)یقوله: فقلت ما شأن الناس؟ أي لما رأ

 .......  طالب:
ر بلفظه: ن التفسیر التفسیر �أي �ختلف ع )أي ما شأن الناس؟ فقلت:( هو إذا �ان حكا�ة المفسَّ

في التفسیر  اإذا جاء �أي فإنه �كون المتكلم واحدً ، )؟ما شأن الناس: فقلت(: بیعني إذ تقول
 فتقول مثال �التفسیر.. ،�معنى أنه یؤتى �ه على لسانه ،والمفسر
 .......  طالب:

المتكلم في عندنا التفسیر فیحكى ما تقدم على أن  األنه �أتي دائمً  ؛غیر المثال هذا للتوضیح ،ال
 سر بیعني انقلب من المتكلم إلى المخاطب.و�ذا فُ  سر �أي،األول هو الثاني إذا فُ 

 .......  طالب:
 �قرون.  نیردوا على الذ ادائمً  نعم، 

 .......  طالب:
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  ؟ماذا
 .......  طالب:

 . ال تخلو قراءة منه. هات مثاًال 
 .......  طالب:

وهبُته أي  و�ذا جئت �أي فإن المتكلم ال �ختلف: ،أعطیَته ووهبُته إذا ،وهبُته أي أعطیُته ،ال
 .وهنا �أي ینقلب األمر. ووهبُته إذا أعطیَته، ،أعطیُته

  �ستقیم.، فقلت لما رأیُت من اضطرابهم
ألن المتكلم إذا جاء �التفسیر �أي هو  )أي لما رأیُت من اضطرابهم؟ ما شأن الناس: فقلت(

 .ا �ختلفالمتكلم في التفسیر والمفسر م
 .......  طالب:

و�ذا جئت  �أنه هو المتكلم، ،وهبُته أي أعطیُته: أما أن تقول �أنه هو الذي یتكلم، كأنه منه،
�عني هي . في إذا، وهبُته إذا أعطیَته: انقلب الكالم من التكلم إلى الخطاب فسرت �إذا اختلف،

 �ه. تصیر مفعوًال 
 .......  طالب:

 .ما هو �حرف تفسیر �عني فعل تحتاج إلى معمول، �عني تحتاج إلى معمول،
(قوله: فأشارت أي عائشة إلى السماء أي انكسفت الشمس. قوله: فإذا الناس قیام �أنها 

عائشة تصلي في الحجرة والناس قیام �عني في  التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد)
فوجدتهم قیاًما في صالة  كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد( المسجد،

�طلق و�راد �ه  الناس �عني �ما �طلق على جمیعهم، الكسوف، ففیه إطالق الناس على البعض)
{الَِّذیَن َقاَل َلُهُم . لیس جمیع الناس قیام، األنه من العام الذي یراد �ه الخصوص قطعً  البعض؛

لیسوا  ،االناس �عض الناس قطعً  ،]١٧٣[آل عمران:  َفاْخَشْوُهْم}النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم 
ومن الناس  ؟ومن المقول له ؟من القائل {الَِّذیَن َقاَل َلُهُم النَّاُس} ،ألن هناك أكثر من طرف ؛كلهم

  ؟الذین قالوا
 .......  طالب:
علیه الصالة -نعیم بن مسعود الناس هو الذي قال للنبي  {الَِّذیَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس}نعم 

فهو من العام الذي أر�د �ه  �عني �فار قر�ش ومن جاء معه، إن الناس جمعوا لكم، -والسالم
 .الخصوص

(سبحان هللا. قوله: قلت : �عني حال �ونها تقول سبحان هللا، أي أشارت قائلًة) :(قوله: فقالت
ذوف، أي هذه آ�ة أي عالمة، و�جوز حذف همزة االستفهام آ�ة، هو �الرفع خبر مبتدأ مح

 بدونها. أو آ�ة هي؟ ؟أآ�ة هي و�ثباتها)
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(قوله: فقمت، أي في الصالة. قوله: حتى عالني، �ذا لألكثر �العین المهملة وتخفیف الالم، 
�فتح ي شْ الل الشيء ما ُغطي �ه، والغَ وفي روا�ة �ر�مة: تجالني �مثناة وجیم والم مشددة، وجِ 

و�كسر ( الَغِشيّ  الغین و�سكان الشین المعجمتین وتخفیف الیاء، و�كسر الشین وتشدید الیاء)
الحالة  أ�ًضا هو طرف من اإلغماء، والمراد �ه هنا الحالة القر�بة منه)الشین وتشدید الیاء 

ى مغمً لو �انت  فأطلقته مجاًزا، ولهذا قالت: فجعلت أصب على رأسي)منه (القر�بة من اإلغماء 
 .صب علیها�ُ  صب على رأسها؟علیها تَ 

فجعلت أصب على رأسي : ولهذا قالت، افأطلقته مجازً  والمراد �ه هنا الحالة القر�بة منه،( 
 .الماء أي في تلك الحال لیذهب)

  ؟سبب هذا الغشي ماطیب  
 .......  طالب:

عند  اتغیر األحوال یوجد خوفً وال شك أن  ،التي هي الشمس )لهذه اآل�ة( ألنها آ�ة خارقة، ؛نعم
والناس اآلن �خرجون  خرج �جر رداءه، ،خاف ووجل -علیه الصالة والسالم-والنبي  الناس،

و�ذهبون إلى الرحالت من  ،و�أخذون معهم آالت التصو�ر للنزهة لرؤ�ة الكسوف والخسوف،
طانیا وفي وصاحبه في سنوات مضت قر�بة صاحبه زالزل وفیضانات في تر�یا وفي بر� أجله،

 .�هللا المستعان غیرها،
 ،ال شك أنها �عد اإلفاقة ما تحتاج إلى صب الماء (ووهم من قال �أن صبها �ان �عد اإلفاقة)

و�أتي الكالم على هذا الحدیث أ�ًضا في صالة  ،(وسیأتي تقر�ر ذلك في �تاب الطهارة
 .إن شاء هللا تعالى) ،الكسوف
 ُرو�ناه �الحر�ات الثالث فیهما) »حتى الجنة والنار«، هو �ضم الهمزة. قوله: »ُأر�ته«(قوله: 

 ؟ »حتى الجنةُ « ؟ضبطها عندك �أ�ش
 .......  طالب:

  ما ضبط؟
 ....... طالب:
 ماذا؟

  .......  طالب:
طیب �یف تعرب على . یرو�ان �الحر�ات الثالث، »حتى الجنِة والنارِ «، »حتى الجنُة والنارُ «

 ألن حتى حرف جر. ؛الجر ظاهر الحر�ات الثالث؟
 .......  طالب:
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النصب على . التاء ؟ین نائب الفاعلأ »ر�تأُ « تعطف أ�ش؟ الرفع على أنها عاطفة، ،نعم
والمفعول  فالتاء المفعول األول صارت نائب فاعل، ألن رأى تتعدى إلى مفعولین، ؛مفعول رأى

 والرفع في حالة استئناف؟. الجنة والنارر�ت �ل شيء حتى أُ : الثاني �أنه قال
 .......  طالب:

  ؟عاطفة لكن على أ�شنعم،  
 .......  طالب:

 ر�ت.أُ  ،ما فیه رأیت ما تجيء،
إال «والثاني  ،»أر�ته«األول ، »ما من شيء لم أكن أر�ته إال رأیته في مقامي حتى الجنة والنار«

  ؟قالا عبد هللا، ماذا العیني �ا أ�نشوف ؟ »رأیته في مقامي حتى الجنة والنار
 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
�الجزء  ،ي عندك أنتالذ ؟الكرماني أممعك العیني . مثل هذا ،معروف ،رأُسها ورأَسها ورأِسها

 .عاطفة على مفعول رأى الثاني النصب معروفة، الرفع، النصب مع األول،
 .......  طالب:

 .ي عند الكرماني ونتو�ل على هللانأخذ الذ ؟ین �ا أبو عبد هللاأ 
أما الرفع فعلى أن تكون  ،�جوز فیهما الرفع والنصب والجر »حتى الجنة والنار«: بیان اإلعراب
حتى الجنة : والخبر تقدیره على أنه مبتدأ محذوف، اوالجنة والنار تكون مرفوعً  ةحتى ابتدائی

حتى رأسها  ؟انتهى �الم الكرماني عندك آخره.إلى  �ما في قوله، مرئیة والنار عطف علیه،
طفت الجنة على فعلى أن تكون حتى عاطفة عُ  ،هو أحد األوجه الثالثة ....... �النصب ،مأكول

 .انتهى اإلشكال فعلى أن تكون حتى جارة. ،وأما الجر ،الضمیر المنصوب في رأیته
 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
 نعم".

و�ثباته في الثاني، قال ابن مالك:  ى،كذا هو بترك التنو�ن في األول »قر�ًبامثل أو «(قوله: 
رك ذف ما أضیف إلى مثل وتُ توجیهه أن أصله مثل فتنة الدجال أو قر�ًبا من فتنة الدجال، فحُ 

 حذف المضاف إلیه اكتفاءً  كر فیما �عد،ألنه ذُ  ؛�عني من �اب االكتفاء على هیئته قبل الحذف)
 .ن ولذلك ما نوِّ  و�قي المضاف على حاله �ان المضاف إلیه مذ�ور، �عد،كر �ما ذُ 
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(وجاز الحذف لداللة ما �عده علیه، وهذا �قول الشاعر: بین ذراعي وجبهة األسد، تقدیره: بین 
 ذراعي األسد وجبهة األسد، وقال اآلخر: 

  تزوي عنه ما هو �حذر) ئ�وال         أمام وخلف المرء من لطف ر�ه 
 أمام المرء وخلف المرء. أمام وخلف،

 »فتنة«(وتوجیهه أنه مضاف إلى  مثل أو قر�بَ  (وفي روا�ة بترك التنو�ن في الثاني أ�ًضا)
ألن اإلضافة على نیة  ؛أ�ًضا، و�ظهار حرف الجر بین المضاف والمضاف إلیه جائز عند قوم)

الفصل  إظهار الحرف فقط،ما هو أشد من هنا فی ألن األصل أن الجار والمجرور، ؛ذ�ر حرف
  �ما في: في الفصل بین المضاف والمضاف إلیه،، ابین المتضا�فین �كالم أطول من �ونه حرفً 

 بدم ابن أبي شیخ األ�اطح طالب         نجوت وقد بل المرادي سیفه 
وجعل شیخ األ�اطح بین  بدم ابن أبي طالب شیخ األ�اطح، وصف من مضاف ومضاف إلیه،

من فتنة المسیح  امثل أو قر�بً « فمثل هذا ال سیما في حرف فقط: ضاف إلیه.المضاف والم
 .»الدجال

ن بها الراوي أن الشك منه هل قالت (وقوله: ال أدري أي ذلك قالت أسماء، جملة معترضة بیَّ 
إن شاء هللا  ،له أسماء مثل أو قالت قر�ًبا؟ وستأتي مباحث هذا المتن في �تاب الجنائز

 .تعالى)
 فتنة القبر.نعم  ؟الكسوفأم الجنائز  
  إن شاء هللا تعالى.(

 (مخرجنا)] ٥٢[�س:  {ِمْن َمْرَقِدَنا} تنبیه: وقع في نسخة الصغاني هنا قال ابن عباس: مرقدنا)
وفي ثبوت ذلك  ،مخرجنا( ر مرقدنا لمناسبة ذ�ر البعث،فسَّ ]، ٥٢[�س:  {َمْن َ�َعَثَنا ِمْن َمْرَقِدَنا}

و�ن �ان قد �ظهر له مناسبة، وقد َذكر ذلك في  ،ألنه لم �قع في الحدیث لذلك ِذ�ر ؛نظر
ولو  )ألنه لم �قع في الحدیث لذلك ذ�ر ؛وفي ثبوت ذلك نظر( �قول:، موضعه من سورة �س)

و�نما له أدنى مناسبة �ما هي عادة البخاري یذ�ر من تفسیر الغر�ب  ،لم �قع في الحدیث له ذ�ر
 مناسبة في الخبر.ما له أدنى 

 نعم.
 .......  طالب:

ألن أسماء  ؛وفیه أ�ًضا ما یدل على أنها تراهم عات،ا: �جوز فعلها فرادى وجمع�قولون  ،ما ندري 
 فیجوز االئتمام في مثل هذه الصورة.، ارأت الناس قیامً 

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

 آله وصحبه أجمعین. 
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 .اللهم اغفر لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام
َوْفَد َعْبِد  -مَ َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّ -َ�اُب َتْحِر�ِض النَِّبيِّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

وَقاَل َماِلُك ْبُن الُحَوْ�ِرِث: َقاَل َلَنا . الَقْیِس َعَلى َأْن َ�ْحَفُظوا اِإل�َماَن َوالِعْلَم، َوُ�ْخِبُروا َمْن َوَراَءُهمْ 
 .»اْرِجُعوا ِإَلى َأْهِلیُكْم َفَعلُِّموُهمْ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيُّ 

َثَنا مُ   َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي َجْمَرَة، َقاَل: ُ�ْنُت ُأَتْرِجمُ َحدَّ َثَنا ُغْنَدٌر، َقاَل: َحدَّ اٍر، َقاَل: َحدَّ  َحمَُّد ْبُن َ�شَّ
َصلَّى  -ِد الَقْیِس َأَتُوا النَِّبيَّ َوَ�ْیَن النَّاِس، َفَقاَل: ِإنَّ َوْفَد َعبْ  -رضي هللا عنهما-َبْیَن اْبِن َعبَّاٍس 
َمْرَحًبا ِ�الَقْوِم َأْو «َفَقاَل:  َقاُلوا: َرِ�یَعُة، ،»َمِن الَوْفُد َأْو َمِن الَقْوُم؟«َفَقاَل:  -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ٍة َ�ِعیَدٍة، َوَ�ْیَنَنا َوَ�ْیَنَك َهذَ  ،»ِ�الَوْفِد، َغْیَر َخَزاَ�ا َوَال َنَداَمى اِر َقاُلوا: ِإنَّا َنْأِتیَك ِمْن ُشقَّ ا الَحيُّ ِمْن ُ�فَّ
ُل ِ�ِه ُمَضَر، َوَال َنْسَتِطیُع َأْن َنْأِتَیَك ِإالَّ ِفي َشْهٍر َحَراٍم، َفُمْرَنا ِ�َأْمٍر ُنْخِبُر ِ�ِه َمْن َوَراَءَنا، َنْدخُ 

َهْل «َوْحَدُه، َقاَل:  -زَّ وجلَّ ع-الَجنََّة. َفَأَمَرُهْم ِ�َأْرَ�ٍع َوَنَهاُهْم َعْن َأْرَ�ٍع: َأَمَرُهْم ِ�اِإل�َماِن ِ�اهللَِّ 
ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل:  ،»َتْدُروَن َما اِإل�َماُن ِ�اهللَِّ َوْحَدُه؟ ُ، َوَأنَّ «َقاُلوا: للااَّ َشَهاَدُة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ للااَّ

َالِة، َوِ�یَتاُء الزََّكاِة، َوَصوْ   ،»ُم َرَمَضاَن، َوُتْعُطوا الُخُمَس ِمَن الَمْغَنمِ ُمَحمًَّدا َرُسوُل للااَِّ، َوِ�َقاُم الصَّ
�َّاِء َوالَحْنَتِم َوالُمَزفَّتِ   ،»الُمَقیَّرِ «َوُر�ََّما َقاَل:  ،»النَِّقیرِ «َقاَل ُشْعَبُة: ُر�ََّما َقاَل:  ،َوَنَهاُهْم َعِن الدُّ

 ."»اْحَفُظوُه َوَأْخِبُروُه َمْن َوَراَءُكمْ «َقاَل: 
َوْفَد  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب َتْحِر�ِض النَِّبيِّ ": في الصحیح -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول اإلمام 

�عني حث من �سمع العلم  ،"َعْبِد الَقْیِس َعَلى َأْن َ�ْحَفُظوا اِإل�َماَن َوالِعْلَم، َوُ�ْخِبُروا �ه َمْن َوَراَءُهمْ 
علیهم أن �علموا من �حتاج إلى فو�ذا تعلموا  ،وال �ضیعوه ،و�عتنوا �ه ،من طال�ه على أن �حفظوه

 .التعلیم
لما جاء مع رفقة له من الشببة  "-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -وَقاَل َماِلُك ْبُن الُحَوْ�ِرِث: َقاَل َلَنا النَِّبيُّ "

ألنهم تعلموا من  ؛"»ى َأْهِلیُكْم َفَعلُِّموُهمْ اْرِجُعوا ِإلَ «": قال لهم المذ�ورة قصتهم في البخاري وغیره،
علیه الصالة -ما رأوه وما سمعوه ال سیما وصف صالته  -علیه الصالة والسالم-النبي 
 .-والسالم

َثَنا ُغْنَدرٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال  اٍر، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َ�شَّ  ،محمد بن �شار بندار ،"َحدَّ
َثَنا ُشْعَبةُ "�محمد بن جعفر غندر،  نصر بن عمران  "َعْن َأِبي َجْمَرةَ "وهو ابن الحجاج،  "َقاَل: َحدَّ

الذي یترجم الذي یبلغ الكالم سواء �ان  "َقاَل: ُ�ْنُت ُأَتْرِجُم َبْیَن اْبِن َعبَّاٍس َوَ�ْیَن النَّاسِ "الضبعي، 
سمى و�ُ  ،�الم ابن عباس لمن ال �سمعه من الحضورو�بلغ ، اسمى مترجمً بنفس اللغة أو �غیرها �ُ 

�حیث تكثر الجموع عند المحدث وصوته ال  �سمونه المستملي، ،افي عرف أهل الحدیث مستملیً 
أو  ،إذا �ان �كفیه اواحدً  اثم یتخذ العالم مستملیً  ألنهم ما عندهم مثل هذه المكبرات، ؛یوصلهم

 ثر من عشرة �ما في �عض المجالس الكبیرة،وقد یتخذ أك اثنین إذا اقتضت الحاجة ذلك،
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وحصل قصص ونوادر من �عض المستملین ، او�شترطون في المستملي أن �كون ثقة نبیهً 
 .مذ�ورة في مطوالت �تب علوم الحدیث

وأجلسه  ألن ابن عباس عرض علیه أن �جلس عنده، ؛"ُكْنُت ُأَتْرِجُم َبْیَن اْبِن َعبَّاٍس َوَ�ْیَن النَّاسِ "
�حتمل أن  "و�ین الناس" في مقابل هذه الترجمة، اأو سهمً  عالً وفرض له جُ  ،في السر�ر همع

، الكن �حتمل أن �كون أبو جمرة هذا صیتً  وذ�روا عن العباس،، اتً �كون أبو جمرة هذا صیِّ 
وذ�ر غیره أن  عن غیره، ذ�ره الحافظ ابن حجر ناقالً  وذ�روا عن العباس بن عبد المطلب،

ا �حیث �ُ  ایتً العباس �ان ص ا جد� تسعة  لكن هذا �عید �هللا أعلم، سمع إلى تسعة فراسخ،جد�
 .وهذا یذ�ر على أنه صیت في الجملة ذ�ر في األخبار،مما یُ هذا لكن  �مكن أر�عین، فراسخ،

َمِن الَوْفُد َأْو َمِن «: َفَقالَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل: ِإنَّ َوْفَد َعْبِد الَقْیِس َأَتُوا النَِّبيَّ "
 إلى آخر الحدیث. "َقاُلوا: َرِ�یَعُة... ،»الَقْوُم؟

تحر�ض  ف)(قوله: �اب تحر�ض، هو �الضاد المعجمة ومن قالها �المهملة هنا فقد صحَّ 
فمن قالها �الصاد  في الروا�ة لم ترد �الصاد، لكن الكالم في الروا�ة، المعنى متقارب، ،تحر�ص

 .ألنها لم ترد ؛صحفالمهملة فقد 
(قوله: وقال مالك بن الحو�رث، هو �صیغة تصغیر الحارث، وهذا التعلیق طرف من حدیث له 

 مشهور �أتي في الصالة. 
لكن المقصود �ه أبو جمرة  و�لتبس �أبي حمزة، قوله: أبي جمرة، هو �الجیم والراء �ما تقدم)

 نصر بن عمران الضبعي.
�عني من مكان �عید �شق تجاوزه وقطع  معجمة وتشدید القاف)(قوله: من ُشقة، �ضم الشین ال

 . مسافته
 ،ألن المعطوف علیه اسم ؛وهو منصوب بتقدیر أن، وساغ التقدیر ،كذا وقع »وتعطوا«(قوله: 

 قاله الكرماني. 
ألن غندر  ؛، فكأن حذفها من شیخ البخارى)»وأن تعطوا«قلت: قد رواه أحمد عن غندر قال: 

فدل على أن الحذف من الواسطة بین البخاري وغندر وهو  عنه �إثبات أن،شیخ شیخه روي 
 فإذا ثبتت عن بندار �ان حذفها من البخاري. ،محمد بن �شار

�النون المفتوحة هو ، »النقیر«ور�ما قال  :. قوله: قال شعبةفكأن حذفها من شیخ البخاري (
�المیم المضمومة وفتح القاف وتشدید وهو  »المقیر« :وتخفیف القاف المكسورة، ور�ما قال

الیاء المفتوحة، ولیس المراد أنه �ان یتردد في هاتین اللفظتین لیثبت إحداهما دون األخرى؛ 
ألنه �معناه، بل المراد أنه �ان جازًما  ؛لسبق ذ�ر المزفت ؛ألنه یلزم من ذ�ر المقیر التكرار

فكان تارًة یذ�ره وتارًة ال یذ�ره، و�ان أ�ًضا شاك�ا  ل شاك�ا في الرا�ع وهو النقیر،بذ�ر الثالثة األوَ 
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فال ُیلتفت إلى  ،هذا توجیهه ،المقیر :المزفت وتارًة �قول :فكان تارًة �قول ،في التلفظ �الثالث
 .في وفد عبد القیس ما عداه، وقد تقدمت مباحث هذا الحدیث في أواخر �تاب اإل�مان)

(وأخرجه المصنف هناك عالًیا عن علي بن الجعد عن شعبة، ولم یتردد إال في المزفت  
عن  اوأخرجه المصنف هناك عالیً (، وهو یؤ�د ما قلته، �هللا أعلم) ،والمقیر فقط، وجزم �النقیر
وفي حدیث الباب بواسطة اثنین عن  ألنه بواسطة واحد عن شعبة، ؛)علي بن الجعد عن شعبة

 .ازالً فكان ن ،شعبة
والحدیث  روا �حذف الضمیر)خبِ أروه، هو �فتح الهمزة و�سر الباء، وللكشمیهني: و (قوله: وأخبِ 

 .في أواخر �تاب اإل�مان -رحمه هللا-تقدم �ما أشار الشارح 
  . نعم

 . َ�اُب الرِّْحَلِة ِفي الَمْسَأَلِة النَّاِزَلِة، َوَتْعِلیِم َأْهِلهِ " طالب:
َثَنا ُمَحمَُّد  ْبُن ُمَقاِتٍل َأُبو الَحَسِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد للااَِّ، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعیِد ْبِن َأِبي َحدَّ

َثِني َعْبُد للااَِّ ْبُن َأِبي ُمَلْیَكَة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن الَحاِرِث، َأنَُّه َتَزوََّج اْبَنًة ألَِ  ِبي ِإَهاِب ُحَسْیٍن، َقاَل: َحدَّ
ي َقْد َأْرَضْعُت ُعْقَبَة َوالَِّتي َتَزوََّج، َفَقاَل َلَها ُعْقَبُة: َما َأْعَلُم َأنَّ  ،ِن ُعَزْ�زٍ بْ  ِك َفَأَتْتُه اْمَرَأٌة َفَقاَلْت: ِإنِّ

ِة َفَسَأَلُه، َفَقاَل ِ�اْلَمِدینَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأْرَضْعِتِني، َوَال َأْخَبْرِتِني، َفَرِكَب ِإَلى َرُسوِل للااَِّ 
 ."َفَفاَرَقَها ُعْقَبُة، َوَنَكَحْت َزْوًجا َغْیَرهُ  ،»؟َكْیَف َوَقْد ِقیلَ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل للااَِّ 

تقدم �اب  )في المسألة النازلة وتعلیم أهله (قوله: �اب الرحلة :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول الشارح 
والرحلة . ألخذ حدیث واحد من عبد هللا بن أنیس ؛اوأنه سافر شهرً  ،للرحلة وفیه خبر جابرمعقود 

وللخطیب البغدادي مصنف في  یرحلون من أجل الروا�ة، ،سنة معروفة متبعة عند أهل الحدیث
 .الرحلة في طلب الحدیث

 وفي روایتنا أ�ًضا �فتح الراء أي الواحدة) ،، هو �كسر الراء �معنى االرتحال�اب الرحلة: قوله(
 ،حلة فهو االرتحال الذي هو المصدرفإذا �ان رِ  علة اسم مرة،فَ  اسم المرة، �عني الرَّحلة المرة،

 .�سمونه اسم المرة حلة فهو مرة واحدة،و�ن �ان رَ 
و�ذ�ر  رحل إلیه،یُ  َحلة،رُ  أصله:، ْحلةفالن رُ  إذا قیل: ،الرُّحلة (وأما �ضمها فالمراد �ه الجهة) 

إذا �ان عنده من العلم ما لیس عند غیره �حیث �حتاج الناس إلى  هذا في تراجم أهل العلم �كثرة،
 .َحلةحلة أو رُ ما عنده فیرحلون إلیه �سمونه رُ 

(وقد تطلق على من ُیرتحل إلیه، وفي روا�ة �ر�مة: وتعلیم أهله �عد قوله: في المسألة  
 ،�اب الرحلة في المسألة النازلة وتعلیم أهله ألنها تأتي في �اب آخر) ؛النازلة، والصواب حذفها

  ؟كذا عندك
 .......  طالب:
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 ال، :وتعلیم أهله لكن قال ،الرحلة في المسألة النازلة ي عندك،أم المتن الذفي الشرح  عندك،
ال توجد عند المستملي وأبي ذر  وتعلیم أهله ال �عني ال توجد في الروا�ات المعتمدة، �عني إلى،
 .ال توجد عندهم واألصیلي،

ألنها تأتي في  ؛(وفي روا�ة �ر�مة: وتعلیم أهله �عد قوله: في المسألة النازلة، والصواب حذفها
 .�اب آخر

قوله: أخبرنا عبد هللا، هو ابن المبارك. قوله: حدثني عبد هللا بن أبي ملیكة، هو عبد هللا بن  
 بي ملیكة ُنسب إلى جده. عبید هللا بن أ

قوله: عن عقبة بن الحارث، سیأتي تصر�حه �السماع من عقبة في �تاب النكاح خالًفا لمن 
  ؟أو خبیب بیب بن عدي)حأنكره، وسیأتي الخالف في �نیة عقبة في قصة 

 .......  طالب:
 ماذا ؟
 .......  طالب:

  عندنا حبیب،
 .......  طالب:

  ؟هو من
 .......  طالب:
 .نوع النسخةنعم، 

ة �فتح المعجمة و�سر النون �عدها �اء تحتانیة ، اسمها غنیَّ ألبي إهاب (قوله: أنه تزوج ابنةً 
ما  عرف اسمها)مشددة، و�نیتها أم �حیى �ما �أتي في الشهادات، وهجم الكرماني فقال: ال �ُ 

ولها مراجع ومصادر ذ�رت في المبهمات سواء �انت في  ،شك أن المبهمات لها �تب هفی
وضم �عضها  ،ابن حجر راجع هذه المصادر ورجع إلى الروا�ات �لها ،األسانید أو في المتون 

ولو  عرف اسمها،ال �ُ : الكرماني هاجم من غیر مراجع فقال فتبین له هذا المهمل، ،إلى �عض
  .ال أعرف اسمها لكان سهًال  قال:

 �كسر الهمزة ال أعرف اسمه، وهو مذ�ور في الصحا�ة، وعز�ز �فتح العین (وأبو إهاب
 ف)المهملة و�سر الزاي وآخره زاي أ�ًضا �ما تقدم في المقدمة، ومن قاله �ضم أوله فقد حرَّ 

  ؟ما فیهأم ز�ز فیه في األسماء عُ  ز�ز،�عني عُ 
 .......  طالب:

 ز�ز.صاحب غر�ب القرآن نزهة القلوب ابن عُ  السجستاني ز�ز ال ال،عُ 
قوله: فأتته امرأة، لم أقف على اسمها. قوله: وال أخبرتني،  ومن قال �ضم أوله فقد حرَّف.(

 نا،در�ن عن هذا ما أخبرتوت ،�عني متزوجین لنا مدة �كسر المثناة، أي قبل ذلك �أنه اتهمها)
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ال األصل أن  ال ما یلزم أن �علم، لم الطفل،وما یلزم أن �ع ما أعلم أنك أرضعتني،: هو �قول
 هو ینفي العلم سواء �ان �خبر أو غیره. ال إذا أخبر سواء �ان،إ �علم،

 �عني �عد ما خطبنا وتقدمنا لهم واشتهر األمر وتزوجنا ....... )�كسر المثناة ،وال أخبرتني(
 ؟راغب المرأة أو ال؟هذا یدل على رغبته في  )�أنه اتهمها أي قبل ذلك، �كسر المثناة،(

 .......  طالب:
 .طیب 

ألنها �انت دار إقامته، والفرق بین هذه الترجمة وترجمة �اب  ؛(قوله: فر�ب، أي من مكة
في طلب الحدیث في طلب  اذاك عمومً ف وذاك أعم) ،الخروج في طلب العلم أن هذا أخص

 .تخصه هذا في طلب مسألة خاصة تخصه. الروا�ة،
 .......  طالب:

إن شاء هللا  ،وستأتي مباحث هذا الحدیث في �تاب الشهادات ،أن هذا أخص وذاك أعم(
 تعالى. 

�ب �ضم المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره قوله: ونكحت زوًجا غیره، اسم هذا الزوج ُظرَ 
والحرف  حرف ألف هذا �سمونها شولة، المشالة �عني علیها شولة، ،ر�بظُ  موحدة مصغًرا)

وهذه  ،لكن �فرق بینها و�ین الضاد �أن هذه مشالة المشالة الشتبهت �الضاد، :�قللو لم . مشال
 .لئال تلتبس �الصاد ؛معجمة :ضاد نحتاج أن نقول :فإذا قیل غیر مشالة،

 . نعم
 .......  طالب:
وده  أوشيء  أو�عد سنة �عد رغبة نعم،  خمسة وستة، خمسة وستة،ء �تجي �عضهم أكثر،نعم، 
 �عني التفر�ق بین األوالد بهذه الطر�قة وسكوت مدة طو�لة مشكلة، ،�هللا �ارثة شيء، أو�جدد 

 .ممكن اللهم إال إذا �ان هناك غیبة ....... أو في بلد نائٍ 
 .......  طالب:

 ماذا؟ 
 .......  طالب:

  ؟كاذ�ة على أي أساس
 .......  طالب:

 .هو مفجوع و�انت �اذ�ة لما في نفسه،
 .......  طالب:

 .ال هذا ثابت ال ما هو �صحیح، ال 
 .......  طالب:
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 وال ،وأنها تكفي في إثبات الرضاع ،في �تاب الشهادات موجود موجود �كثرة، ال ال موجود، 
 تطلب منها البینة.

 . نعم
 لشهرتها.. ما هي معروفة،

 . َ�اُب التََّناُوِب ِفي الِعْلمِ " طالب:
َثَنا َأُبو الَیَماِن، َأْخَبَرَنا ، ح َقاَل َأُبو َعْبِد للااَِّ: َوَقاَل اْبُن َوْهٍب  َحدَّ َأْخَبَرَنا  :ُشَعْیٌب، َعِن الزُّْهِريِّ

  -ْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعبَّاسٍ ُیوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَبْیِد للااَِّ ْبِن َعْبِد للااَِّ ْبِن َأِبي َثْوٍر، عَ 
، َقاَل: ُ�ْنُت َأَنا َوَجاٌر ِلي ِمَن اَألْنَصاِر ِفي َبِني -ُهللا عنهُ  َرِضيَ -، َعْن ُعَمَر -رضي هللا عنهما

َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -َوُ�نَّا َنَتَناَوُب النُُّزوَل َعَلى َرُسوِل للااَِّ  ،ُأَمیََّة ْبِن َزْ�ٍد َوِهَي ِمْن َعَواِلي الَمِدیَنةِ 
ِإَذا َنَزْلُت ِجْئُتُه ِ�َخَبِر َذِلَك الَیْوِم ِمَن الَوْحِي َوَغْیرِِه، َوِ�َذا َنَزَل ، َیْنِزُل َیْوًما َوَأْنِزُل َیْوًما، فَ -َوَسلَّمَ 

ُهَو؟ َفَعَل ِمْثَل َذِلَك، َفَنَزَل َصاِحِبي اَألْنَصاِريُّ َیْوَم َنْوَ�ِتِه، َفَضَرَب َ�اِبي َضْرً�ا َشِدیًدا، َفَقاَل: َأَثمَّ 
 َقاَل: َقْد َحَدَث َأْمٌر َعِظیٌم. َفَفِزْعُت َفَخَرْجُت ِإَلْیِه، فَ 

؟ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َفَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة َفِإَذا ِهَي َتْبِكي، َفُقْلُت: َطلََّقُكنَّ َرُسوُل للااَِّ 
ْلُت َوَأَنا َقاِئٌم: َأَطلَّْقَت ِنَساَءَك؟ َفقُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَلْت: َال َأْدِري، ُثمَّ َدَخْلُت َعَلى النَِّبيِّ 

ُ َأْكَبرُ  »الَ «َقاَل:   ."َفُقْلُت: للااَّ
(قوله: �اب التناوب، هو �النون وضم الواو من النو�ة �فتح  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول المؤلف 

 ،�عضها مبسوط و�عضها مختصر ،هذه القصة مخرجة في مواضع �ثیرة من الصحیح النون)
علیه -�سمعون من النبي ، اوهذا یومً  ایتناوب مع أنصاري هذا یدخل یومً  -َرِضَي ُهللا عنهُ -عمر 

 على إشاعة، بناءً  اجاء األنصاري فزعً  و�ل واحد منهما یبلغ صاحبه �ما سمع، -الصالة والسالم
ي آل من نسائه لمدة شهر واعتزل ف ،اعتزل نساءه لمدة شهر -علیه الصالة والسالم-النبي 

لكن القر�نة  و�ل �أتي من رأسه بتوقع، ،والناس اجتمعوا حول المنبر یدو�ون و�تكلمون  المشر�ة،
 فأثیر أنه احتمال أن �كون طلقهن، ،اعتزل وترك نساءه -علیه الصالة والسالم-كون النبي 

ه وتردد هذا االحتمال بین الناس �عادة اإلشاعات أولها یؤتى �حرف التردد ثم �حذف و�جزم �أن
  طلق نساءه.

 قالت: ؟-صلى هللا علیه وسلم-طلقكن رسول هللا : عمر فزع وجاء ودخل على حفصة بنته قال
والناس  لكنها تثیر ر�بة، ،وهذه قر�نة لیست قطعیة ،إال أنه اعتزل ،ًئاما سمعت شی ما تدري،

 -والسالمعلیه الصالة -طلق النبي : و�لهم في آخر األمر �قولون  ،مجتمعون حول المنبر
  نساءه.

 ولو �ثر ناقلوها، ،اإلشاعات التي ال تستند إلى دلیل ال تفید العلم ولذا �قول الحافظ ابن حجر:
إما مسموع أو مرئي أو شيء من  ،اإلشاعات ولو �ثر ناقلوها ما لم تسند إلى شيء محسوس
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تجد  ،�ثیر �حصلوهذا  ،مجرد خبر تلقفه �عض الناس وأورد على سبیل االحتمال مثالً  اهذ هذا.
و�ستقر في أذهان الناس أنه  ،ثم یتلقفه منه مجموعة أو جمع وفئام من الناس ا،المصدر واحدً 

لكن  وهي تمشي على الناس وتنطلي علیهم، ،وما زالت إلى یومنا هذا وهو لیس �ذلك، ،حاصل
مبني  ،اس لهذ�ر شيء ال أسولذا تجدون في المجالس قد یُ  ،طالب العلم علیه أن یتثبت لما �قال

أو إنسان توقع أو إنسان بینه و�ین آخر عداوة و�حن  ،على خبر من وسیلة إعالم وما شا�ه ذلك
ال بد  و�جزمون �ه وهذا خطأ، ،و�تداولونه ،یتلقاه الناس �القبول وشيء من هذا فنشر الخبر هذا،

 نعم. فهذه اإلشاعات ال یبنى علیها حكم. من التأكد،
 .......  طالب:
تبقى ثقة الناس بهذا  على حسب ثقة الناس بهذا المصدر، ما قیل في �ذا، سمعت �ذا، :�قول

 .المصدر
: وقال ابن وهب، هذا قوله. هو �النون وضم الواو من النو�ة �فتح النون  �اب التناوب،(قوله: 

 ابن قتیبة؟ من التعلیق وصله ابن حبان في صحیحه عن ابن قتیبة عن حرملة)
 .......  طالب:

وله ید في  له روا�ة ابن قتیبة، وله روا�ة، �مكن ابن قتیبة صاحب عیون األخبار أو غیره؟ 
 .الحدیث

�سنده، ولیس في روایته قول عمر: �نت أنا وجار لي من األنصار نتناوب عن حرملة عنه (
 �نت أنا وجار لي نتناوب �عني الشاهد: �اب التناوب في العلم، النزول، وهو مقصود هذا الباب)

(و�نما وقع ذلك في روا�ة شعیب وحده عن الزهري، . هذا الشاهد من الحدیث للباب ،النزول
نص على ذلك الذهلي والدارقطني والحاكم وغیرهم، وقد ساق المصنف الحدیث في �تاب و 

لیوضح  ؛مما هنا �كثیر، و�نما َذكر هنا روا�ة یونس بن یز�د النكاح عن أبي الیمان وحده أتمَّ 
حدثنا أبو  جاء �ه من طر�قین، ألنه جاء من طر�قین، ؛أن الحدیث �له لیس من أفراد شعیب)

أخبرنا : وقال ابن وهب الیمان قال حدثنا شعیب عن الزهري ح قال أبو عبد هللا هو البخاري،
 .یونس عن ابن شهاب

 . لیوضح أن الحدیث �له لیس من أفراد شعیب(
د هللا بن أبي ثور، هو مكي َنوفلي، وقد اشترك معه في اسمه واسم قوله: عن عبید هللا بن عب

أبیه وفي الروا�ة عن ابن عباس وفي روا�ة الزهري عنهما عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة بن 
مسعود المدني الهذلي، لكن روایته عن ابن عباس �ثیرة في الصحیحین، ولیس البن أبي ثور 

 واحد. عن ابن عباس غیر هذا الحدیث ال
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من  لكن لم یذ�ر دلیله) ،قوله: وجار لي، هذا الجار هو عتبان بن مالك، أفاده ابن القسطالني
هو �عد صاحب الفتح  ؟إنه هو الشارح :أحد �قول ه�عني ما فی ؟أحد �عرفه ابن القسطالني؟

  ؟�جيء بثمانین سنة الشارح هذا،
 .......  طالب:
  ؟�قول عندك في الحاشیةماذا  متقدم،هذا  ال، ،هیما هو �أب ،هذا ابن ؟كیف

 .......  طالب:
�تب في مقاصد الصالة ومقاصد الصیام ومقاصد الحج  هفی ،القسطالنينعم، هذا ابن 

مراصد الصالت في مقاصد  ابن حجر �مائتي سنة، قبللقسطالني متقدم في القرن السا�ع ل
 .الصالة

، هو �فتح مَّ البقعة �اسم من نزلها. قوله: أثَ میت (قوله: في بني أمیة، أي ناحیة بني أمیة، سُ 
المثلثة. قوله: دخلت على حفصة، ظاهر سیاقه یوهم أنه من �الم األنصاري، و�نما الداخل 
على حفصة عمر. وللكشمیهني: فدخلت على حفصة، أي قال عمر: فدخلت على حفصة، 

 -عظیم طلق رسول هللاعد قوله: أمر و�نما جاء هذا من االختصار، و�ال ففي أصل الحدیث �
�قوله عمر لما �عرف بین  نساءه، قلت: قد �نت أظن أن هذا �ائن) -صلى هللا علیه وسلم

 حصل منها أشیاء، بینهم، و�ین حفصة من �عض اإلشكاالت، -علیه الصالة والسالم-النبي 
وعمر �عرف هذه  طلق حفصة ثم راجعها، -صلى هللا علیه وسلم-وجاء عنه أن النبي 

�ل إنسان �عرف إذا �ان بین أخته وزوجها  )قد �نت أظن أن هذا �ائن(: ولذا قال ،االتاإلشك
ألن  ؛�خلیها و�طلقهام �قف عند الباب و�نزلها و�مشي و في یوم من األ�ا هما �ستغرب أن مشاكل،

 .المسألة موطأ لها وممهد لها في السابق
ثیابي ثم نزلت فدخلت على حفصة �عني أم المؤمنین  (حتى إذا صلیت الصبح شددت عليَّ 

ولم �طلب  ،ألنه اعتمد على خبر األنصاري  ؛هذا الحدیث االعتماد على خبر الواحد) بنته. وفي
وهنا  ،�جب العمل �ه في األحكام وغیرها حتى یتبین الخطأ :قوله ،والواحد هذا إذا �ان ثقة ،آخر

 خبر الواحد ما صدقه عمر مباشرة وذهب لیتثبت.و�ال لو لم یلزم العمل � ،تبین الخطأ
فالصحابي األنصاري ، اواألنصاري ینزل یومً  ،األن عمر ینزل یومً  ؛(والعمل �مراسیل الصحا�ة)

و�نما سمعه من  ،مما لم �سمعه منه -علیه الصالة والسالم-وعمر �حدث عن النبي  �خبر عمر،
 .وحكمه الوصل والعمل بها مجمع علیه، فیكون من مراسیل الصحا�ة، ،األنصاري، والعكس

 فحكمه الوصل على الصواب         أما الذي أرسله الصحابي 
ال �غفل  في زراعة، ،�عملون في مزرعة (وفیه أن الطالب ال �غفل عن النظر في أمر معاشه)

 .-َرِضَي ُهللا عنهُ -وهذا عمر  اإلنسان عن أمر معاشه فیكون عالة على الناس،
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لیستعین على طلب العلم وغیره، مع أخذه �الحزم في السؤال عما �فوته یوم  ؛معاشهفي أمر (
وأبو �كر  غیبته، لما علم من حال عمر أنه �ان یتعانى التجارة إذ ذاك �ما سیأتي في البیوع)

ه األمر المحسوس ال اإلشاعة التي ال ُیدرى نقلتِ  دَ (وفیه أن شرط التواتر أن �كون مستنَ  ،كذلك
وهناك أثار الحافظ مسألة  إن شاء هللا تعالى) ،بها، وسیأتي �قیة الكالم علیه في النكاح من بدأ

 .ما لم تستند إلى شيء محسوس ،ولو �ثر ناقلوها ،وأنها ال �عتمد علیها ،اإلشاعات
 


