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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  طالب:

 آله وصحبه أجمعین. 
 اللهم اغفر لنا ولشیخنا واجزه عنا خیر الجزاء.

 . َوالتَّْعِلیِم، ِإَذا َرَأى َما َ�ْكَرهُ َ�اُب الَغَضِب ِفي الَمْوِعَظِة " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َ�ِثیٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن، َعِن اْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْیِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، عَ  ْن َحدَّ

ُل ِبَنا ُفَالٌن. َأِبي َمْسُعوٍد اَألْنَصاِريِّ َقاَل: َقاَل َرُجٌل َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َال َأَكاُد أُ  َالَة ِممَّا ُ�َطوِّ ْدِرُك الصَّ
َ�ا َأیَُّها «ِفي َمْوِعَظٍة َأَشدَّ َغَضًبا ِمْن َیْوِمِئٍذ، َفَقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَما َرَأْیُت النَِّبيَّ 

ْف،  ِعیَف، َوَذا النَّاُس، ِإنَُّكْم ُمَنفُِّروَن، َفَمْن َصلَّى ِ�النَّاِس َفْلُیَخفِّ َفِإنَّ ِفیِهُم الَمِر�َض، َوالضَّ
 . »الَحاَجةِ 

َثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن ِبَالٍل الَمِدیِنيُّ  َثَنا أبو عامر، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّ ، َعْن َحدَّ
ْحَمِن، َعْن َیِز�َد َمْوَلى ال ، ُمْنَبِعِث،َرِ�یَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّ -َأنَّ النَِّبيَّ  َعْن َزْ�ِد ْبِن َخاِلٍد الُجَهِنيِّ

 -َأْو َقاَل ِوَعاَءَها-اْعِرْف ِوَ�اَءَها «َسَأَلُه َرُجٌل َعِن اللَُّقَطِة، َفَقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
َها ِإَلْیهِ َوِعَفاَصَها، ُثمَّ َعرِّْفَها َسَنًة، ُثمَّ اْسَتْمِتْع ِبَها، َفإِ  َقاَل: َفَضالَُّة اِإلِبِل؟  ،»ْن َجاَء َر�َُّها َفَأدِّ

ْت َوْجَنَتاُه، َأْو َقاَل: َوَما َلَك َوَلَها، َمَعَها ِسَقاُؤَها «اْحَمرَّ َوْجُهُه، َفَقاَل:  َفَغِضَب َحتَّى اْحَمرَّ
َجَر، َفَذْرَها َحتَّى  ،َوِحَذاُؤَها، َتِرُد الَماءَ  َلَك، َأْو «َقاَل: َفَضالَُّة الَغَنِم؟ َقاَل:  ،»َیْلَقاَها َر�َُّهاَوَتْرَعى الشَّ

ْئِب   . »ِألَِخیَك، َأْو ِللذِّ
َثَنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ُبَرْ�ٍد، َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُموَسى َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن الَعَالِء، َقاَل: َحدَّ َقاَل:  َحدَّ

َعْن َأْشَیاَء َ�ِرَهَها، َفَلمَّا ُأْكِثَر َعَلْیِه َغِضَب، ُثمَّ َقاَل ِللنَّاِس:  -ى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّ -ُسِئَل النَِّبيُّ 
َفَقاَم آَخُر َفَقاَل: َمْن َأِبي َ�ا  ،»َأُبوَك ُحَذاَفةُ «َقاَل َرُجٌل: َمْن َأِبي؟ َقاَل:  ،»َسُلوِني َعمَّا ِشْئُتمْ «

َفَلمَّا َرَأى ُعَمُر َما ِفي َوْجِهِه َقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ،  ،»َأُبوَك َساِلٌم َمْوَلى َشْیَبةَ «: َرُسوَل للااَِّ؟ َفَقالَ 
 ."-عزَّ وجلَّ -ِإنَّا َنُتوُب ِإَلى للااَِّ 

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

َ�اُب الَغَضِب ِفي الَمْوِعَظِة َوالتَّْعِلیِم، ِإَذا َرَأى َما " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول المؤلف ، أما �عد
وأن  ،ذ�روا في آداب العالم أن �صبر على ما یناله من أذى من الطالب ومن غیرهم، "َ�ْكَرهُ 

ه من بني آدم ألن الشیخ �غیر  وذ�روا أ�ًضا في حق طالب العلم أن ال �ضجر الشیخ؛ یتحمل،
وتنتا�ه أو ینتا�ه ما ینتاب عموم الناس وسائرهم من القضا�ا واألحوال التي  ،یرضى و�غضب

 . ألنه �شر او�نقبض أحیانً  افینبسط أحیانً  ،تغضبه وقضا�ا تسره
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 ،�عني إذا �ان غضب غیره من البشر قد �كون هلل غضبه هلل، -علیه الصالة والسالم-النبي 
علیه -فالنبي  وقد �كون فیما ینتا�ه فیما ینتا�ه من أمور دنیاه. وهذا �ثیر في أهل الخیر والعلم،

أو حصل مخالفة �ما في األحادیث التي ترجم  ،كت محارم هللاهِ �غضب إذا انتُ  -الصالة والسالم
ة والتعلیم إذا �اب الغضب في الموعظ بهذه الترجمة: -َرِحَمُه ُهللا تعالى-علیها اإلمام البخاري 

أنه إذا خطب رقي  ا�ما جاء في وصفه خطیبً  -علیه الصالة والسالم-والنبي  رأى ما �كره.
: �أنه منذر جیش �قول وغضب، وفي �عض الروا�ات: واحمر وجهه، ،المنبر عال صوته

 أو سببه تقصیر: وقد �كون في هذا تنبیه على مخالفة فیلتحق �ما ذ�رنا.، »اكمحكم ومسَّ صبَّ «
 الم علیه المقصر،وهذا یُ  والتقصیر في االستعداد نوع تفر�ط، من قصر في االستعداد لما أمامه،
و�ستقبلهم �صدر  ،أنه ینبسط للناس -علیه الصالة والسالم-و�ن �ان األصل من حاله وحیاته 

علیه -هذه حاله  و�ذلك الصغیر، ،وتوقفه الوقت الطو�ل ،حتى إنه �أخذ بیده المرأة  رحب،
 .-ة والسالمالصال

ألن المسألة سواء �ان هذا أو  ؛وقد �حتاج إلى نوع من الغضب أو الحزم في �عض األمور    
و�ذا احتیج إلى الغضب والحزم  وهو األصل في سائر األحوال، ،فیرتكب اللین ذاك �له عالج،

 الظروف.لبعض  ا�ان عالجً  و�تساهل �عضهم، ،لئال یتراخى الناس ؛والشدة في �عض األمور
-علیه الصالة والسالم-هذا الذي �غضب له  ما �كره في أمور الدین، رأى إذا، "إذا رأى ما �كره"
. 

ال أكاد أدرك الصالة مما  ،�ا رسول هللا قال رجل:" ففي الحدیث األول حدیث أبي مسعود قال:
وقد ال �كون  ال شك أن التطو�ل �صد �عض الناس عن الصالة مع هذا اإلمام،، "�طول بنا فالن
عن هذا الخیر  افیكون صاد�  قد ال �كون مسجد قر�ب �حیث یدرك الجماعة معهم، في البلد غیره،

 .الصالة مع الجماعة
وعدم إدراك  ل تدرك الصالة،إنه إذا طوَّ  :قد �قول قائل "ال أكاد أدرك الصالة مما �طول بنا فالن"

ال أكاد أدرك الصالة مما �طول " ف �قول:فكی الصالة في �ثیر من األحیان سببه عجلة اإلمام،
 ؟ "بنا فالن
 .......  طالب:

 �ان األئمة �طیلون الصالة،. �عض الناس �جلس في المسجد ،نعم ینتظر حتى �قارب الر�وع
 اوتجد شبا�ً  كانت صالة الظهر في �عض المساجد في �عض البلدان قر�بة من نصف ساعة،

�عني خلوا  ،ن خلوا الطوال یروحو  الحقوا �الجماعة قالوا: :و�ذا قیل لهم ،جالسین في المسجد
والذي �جلس في بیته  لو ما أدر�نا إال ثنتین بر�ة. القراءة الطو�لة، افیهم نیالر�عتین األولیین الت

 ،�ا رسول هللا": وعلیه یتنزل قول هذا الرجل ینتظر الفراغ من الر�عتین األولیین قد تفوته الصالة،
 .و�ال فالذي ال تدرك الصالة معه الذي �ستعجل "ال أكاد أدرك الصالة مما �طول بنا فالن
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ألن هذا الفعل  ؛"ِفي َمْوِعَظٍة َأَشدَّ َغَضًبا ِمْن َیْوِمِئذٍ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَما َرَأْیُت النَِّبيَّ "
 -والنبي من الذ�ور األحرار المكلفین،�صد عن الصالة في الجماعة الواجبة على أعیان الناس 

 م أن �حرق على المتخلفین بیوتهم،حتى إنه هَ  د في شأن الجماعة،�شدِّ  -علیه الصالة والسالم
شاسع الدار وفي طر�قه  ،عذر الرجل األعمى �عید الدارولم �ُ  وأدلتها متضافرة، ،والمسألة معروفة

في  -علیه الصالة والسالم-�طلب الرخصة من النبي جاء  ولیس له قائد یالئمه، ،وفیه هوام ،وادٍ 
، »؟أتسمع النداء« فلما أدبر قال: ،-علیه الصالة والسالم-فأذن له النبي  ،أن �صلي في بیته

 . »ال أجد لك رخصة ،أجب«: قال نعم، قال:
و�عضهم  ،و�رخص في عدم حضورها لغیر سبب ،ونسمع اآلن من �كتب عن صالة الجماعة

و�عض المذاهب  وال یلزم أن تذهب للمسجد، ،أنت وزوجتك في البیت هذه جماعةتصلي : �قول
�هللا  ولكن فعلها في المسجد حیث ینادى بها هو المتعین، ون على أن له فعلها في بیته،ینّص 

 .المستعان
وفي �عض  لم أقف على اسمه،: في موضع قال ابن حجر ،"قال رجل ،مما �طول بنا فالن"

وجدنا أو رأینا من . ومعروف أن الشباب ال یتحملون مثل ما یتحمل الكبار غالم،الروا�ات أنه 
و�ذا وقف في الشارع أو في أي مناسبة تجده �قف الساعة  �جلس في الصالة وهو شاب،

 . لكن الصالة إذا صارت دقائق �جلس مما �طول بهم فالن والساعتین ما عنده مشكلة،
و�صلي  ،و�صلي على العصا ،مائة عامات عدة یناهز خ الكبیر في مناسبوذ�رنا قصة الشی

 من القرآن في التسلیمة الواحدة، او�قرأ جزءً  خلف شخص في صالة التهجد صوته ما �شجع �عد،
فغضب هذا الشیخ ، اإال ر�عً  اوخفف في لیلة من اللیالي التسلیمة األخیرة من الخمس وقرأ جزءً 

�ا : وقال له بلهجته العامیة یناهز المائة بدون مبالغة،عمره ، اوأعرفه شخصی� ، اشدیدً  اغضبً 
�عني في العشر األواخر من رمضان وفي آخر  ؟ف�ا عبد هللا لما جاء وقت اللزوم تخفِّ  ،فالن
  هللا المستعان. اللیل،

راحت  ،عدد الر�عات �ونه �عد من أول ر�عة راح ر�عة والواحد منا إذا دخل في الصالة أوالً 
وأما الساعات في الحیطان فأعین �ثیر  أرحنا من الصالة، :�أنه �قول راحت الثانیة، :الثانیة قال

 .نسأل هللا العفو من المصلین ال تغادرها،
ألن هذه الصالة صالة  في الطرق األخرى تبین أنه أبي بن �عب؛ "مما �طول بنا فالن"وفالن 
 أخرى.قصة  وأما قصة معاذ ففي صالة العشاء �ما هو معلوم، الصبح،

َ�ا َأیَُّها «من یومئذ، َفَقاَل:  افي موعظة أشد غضبً  -صلى هللا علیه وسلم-فما رأیت النبي "
إنكم «أما  وهي أدق، »إن منكم منفر�ن« وفي �عض روا�ات الحقة: ،"»النَّاُس، ِإنَُّكْم ُمَنفُِّرونَ 

 .نقلها أحد الرواة �المعنى ،كلكم هذا روا�ة �المعنى »منفرون 
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فْ َفَمْن «" ولیس في هذا  :-َرحمُة ِهللا َعلیهِ -�قول الشیخ سعد بن عتیق  "»َصلَّى ِ�النَّاِس َفْلُیَخفِّ
الذي أمر  ،فالذي قال هذا الكالم �عني الذین ینقرون الصالة وال �طمئنون بها، حجة للنقار�ن،

 وصلى �الصافات. ،وصلى �المرسالت ،واقتر�ت ،�التخفیف هو الذي صلى �قاف
 .......  طالب:

وصلى �ألف الم میم  ،لكن صلى �الجمعة والمنافقون  مرة، لكن هذا نادر، ،وصلى �األعراف
فال  فیحمل علیها هذا التخفیف، وصلى �سور في عرف الناس طو�لة، ،السجدة وسورة اإلنسان

وسمعنا من �قرأ في صالة التهجد  الصالة �صلي صالة ال تجزئ. �ستمسك بهذا من ینقر
و�المقابل  وسألوا عنها هل �مكن قسمتها بین ر�عتین؟ ،وتضا�قوا من آ�ة الدین والثالث،�اآلیتین 

ي تاثن ،ي ختم في رمضان إحدى عشرة مرةالذ قد یدخل في المنهي عنه. جد من �طول تطو�الً وُ 
إنه ما �قصده  :نعم قد �قول قائل ،ثالث عشرة مرة �الجماعة ال شك أن هذا تطو�ل ،عشرة مرة
على �ل حال هو  ورمضان محل لهذا التطو�ل ولهذه العبادة، ،�عرفه وراغب في الصالة إال الذي
 .اجتهاده

ِعیَف، َوَذا الَحاَجةِ «"  ،�عني الناس فیهم مر�ض ال �حتمل التطو�ل "»َفِإنَّ ِفیِهُم الَمِر�َض، َوالضَّ
لكن قد  مندوحة،و�ن �ان في الجلوس ، وفیهم ضعیف نضو الخلقة ال یتحمل أن �قف طو�الً 

و�ن �ان  ،هذا ثقیل على النفس وهو سلیم معافى، او�عز علیها أن �صلي جالسً  ،�شق على نفسه
 ،فیهم أ�ًضا من �حتاج إلى قضاء الحاجة ممن ابتلي ببعض األمراض »وذا الحاجة« ،بله سب

 وهذا ال بد من مراعاتهم.
 .......  طالب:

 .ألنها صالة صبح ؛الفر�ضةالنص في  هذا الكالم في الفر�ضة، ال،
 .......  طالب:

ل ألن �عض األئمة إذا طوَّ  ؛وأن �فعل األنفع لهم ،�هللا على اإلمام أن یالحظ أحوال المأمومین
ثم  ،و�تر�ها و�تأول ،أعان الشیطان على �عض الناس ال سیما الشباب تجده یتثاقل على الناس

 .ثم �عد ذلك یتر�ها �الكلیة إذا ما صلى مع الجماعة ،�عد ذلك یتر�ها
(قوله: �اب الغضب في الموعظة، حدثنا محمد بن �ثیر،  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول ابن حجر 

محمد  ألنه یوافقه في االسم والنسب: ؛شیًئا)للصاغاني (�عني البخاري  ج)هو العبدي ولم ُ�خرِّ 
(قوله: أخبرني . ج له شیًئا فیتعین أن �كون هو العبديالبخاري ما خرَّ  ،بن �ثیر الصاغاني

والقاعدة األغلبیة أنه إذا �ان بین البخاري  واحد، و�ینه و�ین البخاري راوٍ  سفیان، هو الثوري)
والغالب أنه ال بد أن �كون بین البخاري وسفیان  ره،واحد أنه ابن عیینة لتأخّ  و�ین سفیان راوٍ 

 .فقد یدرك الثوري  اعمرً نع ذلك إذا �ان شیخ البخاري مُ لكن ال �مت الثوري اثنان،
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ابن أبي �عب  هو حزم بن أبي �عب) :(عن ابن أبي خالد، هو إسماعیل. قوله: قال رجل، قیل
  ؟كذا

 .نعم طالب:
�أتي بروا�ة تدل على  ٧٠٢في الموضع الثاني في الطرف الثاني  )قیل هو حزم بن أبي �عب(

 أنه غالم.
ألن التطو�ل  ؛أدرك الصالة مما �طیل، قال القاضي عیاض: ظاهره مشكل(قوله: ال أكاد 

 �ا رسول هللا ال أكاد،: قال رجل �قتضي اإلدراك ال عدمه، قال: فكأن األلف ز�دت �عد ال)
فكأن األلف ز�دت : قال ألن التطو�ل �قتضي اإلدراك ال عدمه، ؛ظاهره مشكل( واأللف هذه زائدة،

(قلت: هو توجیه حسن لو ساعدته . ال أكاد أدرك الصالة َأترك) و�أن ُأدرك �انت �عد ال،
حمل علیه فال نحتاج إلى الز�ادة وال وما دام لها وجه صحیح تُ  المعول على الروا�ة، الروا�ة)
 النقص.

ه القاضي عیاض ألكاد یعندك �أن التوجیه الذي �قتض )هو توجیه حسن لو ساعدته الروا�ة(
 هذا �عید عما جاء في الروا�ة.وال شك أن  أترك الصالة،

(معناه أنه �ان �ه ضعف، فكان إذا  اهذا ینقل عنه ابن �طال �ثیرً  (وقال أبو الزناد ابن سراج)
فال �كاد یتم معه الصالة. قلت:  ،ل �ه اإلمام في القیام ال یبلغ الر�وع إال وقد ازداد ضعفهطوَّ 

عن سفیان بهذا اإلسناد بلفظ: إني ألتأخر  لكن رواه المصنف عن الفر�ابي ،وهو معًنى حسن
 .عن الصالة)

 ؟نعجل لماذلنصبر  :إذا رأى أن اإلمام �طیل قال سببه التسو�ف، نعم التسو�ف، 
له: إني ال أكاد أدرك الصالة أي ال أقرب من قو فعلى هذا فمراده � إني ألتأخر عن الصالة،(

ثم �عد ذلك إذا ذهب للمسجد  التطو�ل) بل أتأخر عنها أحیاًنا من أجل ،الصالة في الجماعة
ما �فاجأ  ا�ثیرً  ،وهذا ظاهر عند من یرى أن اإلقامة ال ینبغي أن تكون �مكبر وجدهم قد صلوا،

الناس إذا �ان ما فیه مكبر وال �سمع اإلقامة تفوته الصالة ....... ال سیما إذا �ان ممن 
خشیة أن تفوت الصالة فال تقام الصالة  ؛وعلته في ذلك أن �حمل الناس على التبكیر ،ف�سوِّ 

دل على أن اإلقامة  »إذا سمع أحد�م اإلقامة«: مع أن الحدیث یدل على خالف ذلك ،في المكبر
 .الحدیث تسمع،
 .......  طالب:

 .ي �طول تدرك معه الصالةأن الذ ،نعمهذا متبادر 
 .......  طالب:

 .هذا ذ�رته في أول الكالم
 .......  طالب:
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�عني إذا �ان في الر�عة األولى  لكن إذا تأملت الواقع �شهد للمعنى الصحیح، أطلق هكذا،إذا 
ي فیه بر�ة ....... على وندرك الذ ندر�ه،سما تضر  اخمس دقائق قلنا اصبر دقیقتین ثالثً 
ألن المسألة ما هي �المیزان الدقیق �الحسا�ات �الثواني  ؛الفاتحة ....... ندرك الر�وع ثم تفوته

 الدقائق.و 
 .......  طالب:
 .نعم�ستقیم 
 .......  طالب:

  ؟هو وما
 ني ال أدرك حضور القلب من انشغالي �طول الصالة.إطالب: 

 .�عني تفوتني الصالة ال أكاد أدرك ال،
إني ال أكاد أدرك الصالة أي ال أقرب من : فعلى هذا فمراده �قوله إني ألتأخر عن الصالة،(

وسیأتي تحر�ر هذا في موضعه  ،من أجل التطو�ل اأتأخر عنها أحیانً بل  الصالة في جماعة،
هو حزم بن أبي  نه هو �قوله:الشاكي بیَّ  في الصالة، و�أتي الخالف في اسم الشاكي والمشكو)

وساق روا�ة مما یدل  ،لم أقف على تسمیته: قال ٧٠٢وهناك في الموضع الثاني رقم  ،كعب
 .أبي بن �عبوالمشكو هو ، اعلى أنه �ان غالمً 

و�ال  غضب لتقدم نهیه عن ذلك، إنما غضب لتقدم نهیه عن ذلك) :(قوله: أشد غضًبا، قیل
كذا لألكثر،  »وذا الحاجة«(قوله: . الشخص الذي �قع في المخالفة ألول مرة ال �ستحق الغضب

وفي روا�ة القا�سي: وذو الحاجة، وتوجیهه أنه ُعطف على موضع اسم إن قبل دخولها، أو 
 .أو عطف على المحل وذو الحاجة على هذه الروا�ة تكون الواو استئنافیة، استئناف) هو

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُمَحمَّدٍ " :-َرِحَمُه هللاُ -قال  َثَنا أبو عامر"هو المسندي الجعفي،  "َحدَّ هو  "َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن بِ "العقدي عبد الملك بن عمرو،  ، َعْن َرِ�یَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد َقاَل: َحدَّ َالٍل الَمِدیِنيُّ

ْحَمنِ   في حدیث اللقطة، "َعْن َزْ�ِد ْبِن َخاِلٍد الُجَهِنيِّ  َعْن َیِز�َد َمْوَلى الُمْنَبِعِث،"ر�یعة الرأي،  "الرَّ
سأله " سیأتي في الشرح أنه عمیر والد مالك، "َسَأَلُه َرُجلٌ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ "

 "»َأْو َقاَل ِوَعاَءَها«" الو�اء الخیط التي تر�ط �ه، "»اْعِرْف ِوَ�اَءَها«رجل َعِن اللَُّقَطِة، َفَقاَل: 
�عني إذا  "»َوِعَفاَصَها، ُثمَّ َعرِّْفَها َسَنًة، ُثمَّ اْسَتْمِتْع ِبَها«"الظرف الذي وضعت فیه هذه اللقطة 

و�ن  رفتها سنة استمتع بها حتى �أتي ر�ها، فإذا جاء ر�ها في یوم من الدهر فأعطها إ�اه،ع
 .تصرفت بها فأعطه ثمنها

َها ِإَلْیهِ «" َحتَّى " -صلى هللا علیه وسلم-النبي  "َقاَل: َفَضالَُّة اِإلِبِل؟ َفَغِضبَ  ،»َفِإْن َجاَء َر�َُّها َفَأدِّ
ْت َوْجَنَتاُه، َأْو  هذا السائل یر�د أن �ستولي على مال غیره  �عني �أن "اْحَمرَّ َوْجُههُ  َقاَل:اْحَمرَّ

والذي �متنع من صغار السباع ال �جوز  ،و�ال فاإلبل ما علیها خطر وال خوف �غیر حق،
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والذي ال �متنع من صغار السباع �الغنم وصغار اإلبل الفسالن والعجاجیل صغار  التقاطه،
ترد  معها حذاؤها وسقاؤها، ألن العلة: �ما قرر ذلك أهل العلم؛ ،الغنم اإلبل والبقر فحكمها حكم

 الصغار هذه ال یتحقق فیها الوصف.، الماء وتأكل الشجر
َجَر، َفَذْرَها َحتَّى َیْلَقاَها  ،َوَما َلَك َوَلَها، َمَعَها ِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَها، َتِرُد الَماءَ «َفَقاَل: " َوَتْرَعى الشَّ

ْئِب «َقاَل: َفَضالَُّة الَغَنِم؟ َقاَل:  ،»َر�َُّها  ."»َلَك، َأْو ِألَِخیَك، َأْو ِللذِّ
، »و�اءها«(قوله: سأله رجل، هو عمیر والد مالك وقیل غیره �ما سیأتي في اللقطة. قوله: 

اعرف « هو �كسر الواو ما یر�ط �ه، والعفاص �كسر العین المهملة، هو الوعاء �كسر الواو)
ألن �عض الناس  ؛من عطف الشيء على نفسه الختالف اللفظ »وعاءها وعفاصها :أو قال

تفسر  اأحیانً . و�عض الناس �عرف العفاص وال �عرف الوعاء ،�عرف الوعاء وال �عرف العفاص
ر، ر وال �عرفون المفسِّ  . والعكس الكلمة عند قوم �عرفون المفسَّ

 الحسین جاء رجل إلى فرجة في الحجرة النبو�ة،في �تاب التوحید عن علي بن  الما �نا طال�ً 
والخوخة من أ�عد ما �انت  الفرجة نعرفها،. هي الخوخة تكون في الجدار سرت من قبل الشراح:فُ 

 .وال �عرفون الفرجة إال �معنى النزهة ،نعم. و�جيء أناس �عرفون الخوخة عن أسماعنا.
 .......  طالب:

 من المغایرة اللفظیة. �اللفظ، نعم،
 .......  طالب:

(قوله: فغضب، إما ألنه �ان نهى قبل ذلك عن التقاطها، و�ما ألن السائل قصر في فهمه 
هم من حال هذا السائل أنه یر�د أن یهجم أو أنه فُ  فقاس ما یتعین التقاطه على ما ال یتعین)

 . وال تثبت على أموال اآلخر�ن بدون تحرٍ 
تشرب  ألنها تشرب فتكتفي �ه أ�اًما) ؛والمراد بذلك أجوافها ،، هو �كسر أوله»سقاؤها«(قوله: 

ولذلك استعملوها في المغازي لحمل الماء في ، او�كفیها أ�امً  ،فیها البطن الكبیر تشرب مائة لتر
 »وحذاؤها«(قوله: . و�ذا احتاجوا إلى الماء ذ�حوها وأخذوا من الماء الذي في أجوافها �طونها،

عجمة والمراد هنا خفها، وستأتي مباحث هذا الحدیث في �تاب البیوع �كسر المهملة ثم ذال م
 .�عني في �اب اللقطة إن شاء هللا تعالى)

 .......  طالب:
وهو �ختلف اختالف  مع مراعاة أحوال المأمومین، -علیه الصالة والسالم-ما جاء عن النبي 

إذا ما وجد من هؤالء أحد في  »فإن فیهم المر�ض والضعیف وذا الحاجة«: ألن العلة المأمومین،
�ما هو شأن �عض القرى أو �عض  ،و�عرف ظروفهم وأحوالهم ،جماعة محصور�ن �عرفهم اإلمام

-إذا عرف أحوالهم أنهم یرغبون في التطو�ل فیصلي بهم �ما جاء عن النبي  الرفقة المسافر�ن،
 .من الطوال -علیه الصالة والسالم
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 طالب: لو حددناه �الدقائق �ا شیخ ....... 
 ومنها ما تقصر �المغرب، ،منها ما تطول فیها القراءة �الفجر والظهر �هللا الصلوات تختلف،

وقرأ �الطور في  قرأ �المرسالت في المغرب، -علیه الصالة والسالم-مع أنه ثبت عن النبي 
 .صالة المغرب

 .......  طالب:
 .لكن لو ما علیها حذاؤها وجلست في مكانها ماتت الفیافي، هو الحذاء تقطع �ه

، تقدم هذا حدثنا محمد بن العالء(: في الحدیث الثالث �قول (قوله: حدثنا محمد بن العالء)
 . �نیته أبو �ر�ب م)اإلسناد في �اب فضل من علم وعلَّ 

الساعة وما  عن أشیاء، �ان منها السؤال عن -صلى هللا علیه وسلم-(قوله: سئل النبي 
 �ما سیأتي في حدیث ابن عباس في تفسیر المائدة.  ،أشبه ذلك من المسائل

 ،قوله: قال رجل، هو عبد هللا بن حذافة �ضم أوله و�الذال المعجمة والفاء القرشي السهمي
كما سماه في حدیث أنس اآلتي. قوله: فقام آخر، هو سعد بن سالم مولى شیبة بن ر�یعة، 

�عني ترجمة سهیل بن  سماه ابن عبد البر في التمهید في ترجمة سهیل بن أبي صالح منه)
و�ذ�ر  ،ثم یذ�ر شیًئا من سیرة هذا الراوي  أبي صالح من التمهید مرتب على الشیوخ شیوخ مالك،

 وأغفله في االستیعاب) ،في ترجمة سهیل بن أبي صالح منه(. لك عنه في الموطأما رواه ما
(ولم �ظفر �ه أحد من الشارحین وال  .مع أن االستیعاب هو المظنة لهذا في تراجم األصحاب

 .من صنف في المبهمات وال في أسماء الصحا�ة)
 .ه هذه الفائدةألنه اطلع على �تاب التمهید البن عبد البر وفی ؛ظفر �ه ابن حجر 
من أبي �ا رسول هللا؟ ووقع في تفسیر مقاتل في نحو  :لقوله: فقال ؛(وهو صحابي بال مر�ة 

، نسبه إلى غیر أبیه �خالف »سعد«هذه القصة أن رجًال من بني عبد الدار قال من أبي؟ قال: 
ستره  ،سأله وهذا هو سبب الغضب، ابن حذافة، وسیأتي مز�د لهذا في تفسیر سورة المائدة)

�سأل من أید �الوحي الذي ال ینطق  ؟من أبي: وعاش بین الناس یدعى ابن فالن ثم �قول ،هللا
 ،اتكون حیاته جحیمً  ؟ما تكون النتیجة ثم ینسبه إلى غیر أبیه، و�خبر �الواقع، ،عن الهوى 

 ]. ١٠١[المائدة:  {َال َتْسَأُلوا َعْن َأْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُ�ْم} تعاسة،
(قوله: فلما رأى عمر، هو ابن الخطاب، ما في وجهه، أي من الغضب، قال �ا رسول هللا: إنا 

 -علیه الصالة والسالم-ألن الذي �غضب الرسول  ؛نتوب إلى هللا، أي مما یوجب غضبك)
دل على مما ی أن عمر برك على ر�بتیه) (وفي حدیث أنس اآلتي �عدُ  ،-َجلَّ وَعال-�غضب هللا 

والمراد �ه النزول �قوة على األرض  أن البروك �ما �كون على الیدین �كون أ�ًضا على الر�بتین،
 .وهذا هو الذي ینهى عنه سواء �ان على الیدین أو على الر�بتین،
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 ،و�محمد نبی�ا، والجمع بینهما ظاهر �أنه قال جمیع ذلك ،و�اإلسالم دیًنا ،(فقال: رضینا �اهلل ر��ا
من الصحابیین ما حفظ، ودل على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد هللا  فنقل �لٌّ 

 ألنه ما �مكن أن �سأل عبد هللا بن حذافة مرتین. ؛بن حذافة)
(تنبیه: قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعلیم دون الحكم؛ ألن الحاكم مأمور أن ال 

علیه الصالة -الحرة أن النبي  الز�یر في شراجع أنه جاء في قصة م �قضي وهو غضبان)
 -علیه الصالة والسالم-والرسول  ،أن �ان ابن عمتك: ألن األنصاري قال ؛غضب -والسالم

 سواء �ان �حال الغضب أو الرضا ال �قول إال الحق.
ألن مقامه �قتضي تكلف  ؛(والفرق أن الواعظ من شأنه أن �كون في صورة الغضبان

(و�ذا المعلم إذا أنكر على من  ،لیكون أوقع في النفوس ؛ألنه في صورة المنذر) ؛االنزعاج
إذا رأى ، الكن ال �كون هذا دیدنً  ،ألنه قد �كون أدعى للقبول منه) ؛یتعلم منه سوء فهم ونحوه

 .و�ال فاألصل الحل �ستحق مثل هذا الغضب، ومع شخص أخطأ خطأً  ،أن المقام �قتضي ذلك
ا في حق �ل أحد، بل �ختلف �اختالف أحوال المتعلمین، وأما الحاكم فهو (ولیس ذلك الزمً  

في حال غضبه  -علیه الصالة والسالم-�خالف ذلك �ما �أتي في �ا�ه. فإن قیل: فقد قضى 
؟ فالجواب أن �قال: أوًال لیس هذا من �اب الحكم، وعلى تقدیره فیقال: »أبوك فالن«حیث قال: 

ألنه ال �قول إال الحق سواء �ان في حالة الغضب أو  ؛العصمة)هذا من خصوصیاته لمحل 
ته ی(فاستوى غضبه ورضاه، ومجرد غضبه من الشيء دال على تحر�مه أو �راه ،حالة الرضا

 .)-صلى هللا علیه وسلم-�خالف غیره 
 نعم.

 .......  طالب:
 حكم له ولغیره.

 .......  طالب:
 إلى الجذر ثم یرسل، ال، ،�منعه عن �ل من خلفه �منع إلى أن �صل إلى سد منیعهو ما  ال،

 .یتر�ه لمن �عده ،یرسله و�عد ذلك �أخذ �فایته، ،�عني �فایته
  .......  طالب:
  ؟فیهماذا القذف نعم، 

 .......  طالب:
و�خبر هذا الرجل الذي  ،-علیه الصالة والسالم-فأجا�ه النبي  �سأل عن حقیقة، ي سأل،هو الذ
 سأل.

 ... .... طالب:
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یتأكد هو الذي ابتدأ ل ،ولیس �إنشاء ،هذا خبر هذا �خبر عن حال واقع، ،ما هو �إنشاء ،هذا خبر
 .هو

 .......  طالب:
 ،المفترض أنه ما �سأل ]١٠١[المائدة:  {َال َتْسَأُلوا َعْن َأْشَیاَء}ومن �اب  هذا أراد أن یتأكد، ال ال،

 .والمؤ�د �الوحي لیس �غیره
 نعم.

ثِ " :-رحمه هللا-اإلمام البخاري قال  طالب: . َ�اُب َمْن َبَرَك َعَلى ُرْكَبَتْیِه ِعْنَد اِإلَماِم َأِو الُمَحدِّ
، َقاَل: َأْخَبَرِني َأَنُس ْبُن َماِلٍك  َثَنا َأُبو الَیَماِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب، َعِن الزُّْهِريِّ َرِضَي ُهللا -َحدَّ

َخَرَج، َفَقاَم َعْبُد للااَِّ ْبُن ُحَذاَفَة َفَقاَل: َمْن َأِبي؟  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - َأنَّ َرُسوَل للااَِّ  ،-عنهُ 
َفَبَرَك ُعَمُر َعَلى ُرْكَبَتْیِه َفَقاَل: َرِضیَنا ِ�اهللَِّ  ،»َسُلوِني«ُثمَّ َأْكَثَر َأْن َ�ُقوَل:  ،»َأُبوَك ُحَذاَفةُ «َفَقاَل: 

 ."َفَسَكتَ  ،َنِبی�ا -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوِ�ُمَحمٍَّد  ،َالِم ِدیًناَوِ�اِإلسْ  ،َر��ا
 َرِحَمهُ  -على هذه الترجمة استدل البخاري  "َ�اُب َمْن َبَرَك َعَلى ُرْكَبَتْیهِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول 

أنه برك على ر�بتیه لما رأى الغضب في  -َرِضَي ُهللا عنُه وأرضاه-في فعل عمر  -ُهللا تعالى
{َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُ�َخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن : وخشي من نزول العقو�ة ،-علیه الصالة والسالم-وجهه 

 . نعوذ �اهلل من غضبه ،]٦٣ [النور: ُتِصیَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُ�ِصیَبُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم}
ثِ "  . هو اإلمام وهو المحدث -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،"ِعْنَد اِإلَماِم َأِو الُمَحدِّ

َثَنا َأُبو الَیَمانِ ": قوله َقاَل: َأْخَبَرِني "هو ابن أبي حمزة،  "َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشَعْیبٌ "الحكم بن نافع،  "َحدَّ
  .حدیث ثالثي "َخَرَج، َفَقامَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ َرُسوَل للااَِّ  ،َأَنُس ْبُن َماِلكٍ 

 .......  طالب:
  ؟ینأ

 .......  طالب:
 ،١٠٩أنا أعرف أن أول ثالثي في البخاري رقم  سقط،نعم،  ،شعیب عن الزهري  ،ما فیه الزهري 

 . فیه سقط هنا استغر�ت،
 .......  طالب:
  ؟عندك
 .......  طالب:

 .هنا
 ؟أشیر إلیه هنا طالب:

 نعم، اكتب.
 ر�اعي. "أخبرني أنس قال: أخبرنا شعیب عن الزهري،: قال حدثنا أبو الیمان،" 
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خرج فقام َعْبُد للااَِّ ْبُن ُحَذاَفَة َفَقاَل: َمْن َأِبي؟ َفَقاَل:  -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا "
َفَبَرَك ُعَمُر َعَلى  ،»َسُلوِني«ُثمَّ َأْكَثَر َأْن َ�ُقوَل: " ثبت نسبه �الوحي، هذا استفاد، "»َأُبوَك ُحَذاَفةُ «

، "َفَسَكتَ  َنِبی�ا، -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوِ�ُمَحمٍَّد  ،َوِ�اِإلْسَالِم ِدیًنا ،ُرْكَبَتْیِه َفَقاَل: َرِضیَنا ِ�اهللَِّ َر��ا
 .وا�ات فیها ز�ادات ستأتيوفیه ر  الحدیث مختصر من الذي قبله،

برك البعیر إذا استناخ، واستعمل  :(قوله: �اب من برك، هو �فتح الموحدة والراء المخففة، �قال
ص البعیر إذا أثار الغبار وفرق حوحص برك البعیر �ما في �تب اللغة، فقالوا: في اآلدمي مجاًزا)

برك إال إذا �ان بهذه القوة التي تثیر الغبار  :ما �قال �عني نزل على األرض �قوة، الحصى،
 .وتفرق الحصى

(قوله: خرج فقام عبد هللا بن حذافة، فیه حذف �ظهر من الروا�ة األخرى والتقدیر: خرج فسئل 
لكن  ،لیبین أن غضبه لیس سببه عجز عن الجواب )»سلوني«فأكثروا علیه فغضب فقال: 

(فقام عبد  للرجل الذي لم تصح نسبته إلى أبیه.�خشى أن �سأل عن سؤال محرج �ما حصل 
قال ابن �طال: فهم عمر منه أن تلك األسئلة قد تكون على .هللا. قوله: فقال: رضینا �اهلل ر��ا

 إلى آخره،سبیل التعنت أو الشك فخشي أن تنزل العقو�ة �سبب ذلك فقال: رضینا �اهلل ر��ا 
 .كت)بذلك فس -صلى هللا علیه وسلم-فرضي النبي 

 .اقرأ الباب الذي یلیه
ورِ «َفَقاَل: . َ�اُب َمْن َأَعاَد الَحِدیَث َثَالًثا ِلُیْفَهَم َعْنهُ " طالب: ُرَها َوَقاَل:  ،»َأَال َوَقْوُل الزُّ َفَما َزاَل ُ�َكرِّ

 .»َهْل َبلَّْغُت َثَالًثا؟«: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اْبُن ُعَمَر َقاَل النَِّبيُّ 
َثَنا   َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن الُمَثنَّى، َقاَل: َحدَّ َمِد، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد الصَّ َثَنا َعْبَدُة، َقاَل: َحدَّ ُثَماَمُة، َعْن َحدَّ

 ."-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  -َرِضَي ُهللا عنهُ -َأَنٍس 
  ؟ثمامة بن عبد هللا عندك

 .هما فی طالب:
 .ثمامة بن أنس ابن أنس، ١٨وهنا ، ثمامة بن عبد هللا عن أنس

 ؟أقرأ �ا شیخ. طالب: الحدیث الثاني ذ�ر ثمامة ....... السند الثاني
 اقرأ نعم.
َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن الُمَثنَّى، َقاَل: " طالب: َمِد، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد الصَّ َثَنا َعْبَدُة، َقاَل: َحدَّ َثَنا َحدَّ َحدَّ

ِإَذا َسلََّم «َأنَُّه َ�اَن  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  ،-َرِضَي ُهللا عنهُ -ُثَماَمُة، َعْن َأَنٍس 
َثَنا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد للااَِّ، قال .»َسلََّم َثَالًثا، َوِ�َذا َتَكلََّم ِ�َكِلَمٍة َأَعاَدَها َثَالًثا ثَ : َحدَّ َمِد، َحدَّ َنا َعْبُد الصَّ

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن الُمَثنَّى  ."َقاَل: َحدَّ
  ؟أعدت أنت
 .الحدیث الثاني فیه ز�ادة ،هذا فیه ز�ادة هذا السند الثاني �ا شیخ، طالب: ال،
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 نعم. .حدثنا عبدة، »او�ذا تكلم �كلمة أعادها ثالثً «
َثَنا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد للااَِّ،" طالب: َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن الُمَثنَّى: قال َحدَّ َمِد، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد الصَّ َقاَل:  ،َحدَّ

َثَنا ُثَماَمُة ْبُن َعْبِد للااَِّ، َعْن َأَنٍس  َأنَُّه  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  ،-َرِضَي ُهللا عنهُ -َحدَّ
ٍة َأَعاَدَها َثَالًثا، َحتَّى ُتْفَهَم َعْنُه، َوِ�َذا َأَتى َعَلى َقْوٍم َفَسلََّم َعَلْیِهْم، َسلََّم ِإَذا َتَكلََّم ِ�َكِلمَ «َكاَن 

 . »َعَلْیِهْم َثَالًثا
َثَنا َأُبو َعَواَنَة، َعْن َأِبي ِ�ْشٍر، َعْن ُیوُسَف ْبِن َماَهَك، َعْن َعْبِد للااَِّ بْ  ٌد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ ِن َحدَّ

َوَقْد َأْرَهَقْتَنا  ِفي َسَفٍر َساَفْرَناُه، َفَأْدَرَكَنا -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعْمٍرو َقاَل: َتَخلََّف َرُسوُل للااَِّ 
َالة ُأ، َفَجَعْلَنا َنْمَسُح َعَلى َأْرُجِلَنا،الصَّ َوْ�ٌل « َفَناَدى ِ�َأْعَلى َصْوِتِه: ، َصَالَة الَعْصِر، َوَنْحُن َنَتَوضَّ

َتْیِن َأْو َثَالًثا »ِلْألَْعَقاِب ِمَن النَّارِ   ."َمرَّ
أو  الحدیث �امالً  "ِلُیْفَهَم َعْنهُ "ثالث مرات  "َ�اُب َمْن َأَعاَد الَحِدیَث َثَالًثا" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال 

ورِ  َأَال َوَقْول«َفَقاَل: . لیفهم عنه" الجملة من الحدیث أو �لمة منه، ُرَها. ،»الزُّ َوَقاَل:  َفَما زَاَل ُ�َكرِّ
ومطا�قة هذه المعلقات ، "َثَالًثا »َهْل َبلَّْغُت؟«: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اْبُن ُعَمَر َقاَل النَِّبيُّ 

 .ظاهرة
ا ، هو �ضم الیاء وفتح الهاء، وفي روایتنا أ�ًض عنه (قوله: �اب من أعاد الحدیث ثالًثا لیفهم

وهو  غیر) م عنه وهو �فتح الهاء الفهَ (لكن في روا�ة األصیلي و�ر�مة: لیُ ، لُیفِهم �كسر الهاء)
بال  -علیه الصالة والسالم-المفِهم هو الرسول . لُیفَهم عنه ال شك أنه في حالة بنائه للمفعول:

هو  فِهمألن الذي یر�د أن �ُ  وحذف الفاعل للعلم �ه؛ ،عنه �معنى لُیفَهم عنه لُیفِهم وروا�ة: ،شك
 .-علیه الصالة والسالم-وهو الرسول  المتكلم،

صلى هللا -، �ذا في روا�ة أبي ذر، وفي روا�ة غیره: فقال النبي »أال وقول الزور«(قوله: فقال 
، وهو طرف معلق من حدیث أبي �كرة المذ�ور في الشهادات وفي الد�ات الذي -علیه وسلم

ر الحدیث، ففیه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثالًثا فذ� »أال أنبئكم �أكبر الكبائر«أوله: 
 ثالًثا. 

 ،أي في مجلسه ذلك(ألهمیتها والتنفیر منها  ؛قوله: فما زال �كررها، أي في مجلسه ذلك)
وهي قول الزور، وسیأتي الكالم علیه إن شاء هللا تعالى  ،والضمیر �عود على الكلمة األخیرة

 في مكانه. 
ه: طرف أ�ًضا من حدیث مذ�ور عند المصنف في �تاب الحدود أولُّ قوله: وقال ابن عمر، هو 

فذ�ر الحدیث وفیه  »؟أي شهر هذا«في حجة الوداع:  -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا 
 ما تجيء،؟ ابلغت ثالثً  �یف )اثالثً هذا القدر المعلق، وقوله: ثالًثا متعلق �قال ال �قوله: بلغت 

 .ثالث مرات »هل بلغت«: إنما قال ما أمر بتبلیغه،بلغ �ل  بلغ أكثر من ثالث،
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َثَنا ": قوله َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن الُمَثنَّى، َقاَل: َحدَّ َمِد، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد الصَّ َثَنا َعْبَدُة، َقاَل: َحدَّ ُثَماَمُة َحدَّ
ِإَذا َسلََّم َسلََّم َثَالًثا، َوِ�َذا «َأنَُّه َ�اَن  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  بن عبد هللا، َعْن َأَنٍس،

 ،-علیه الصالة والسالم-إلى الثقلین  -َجلَّ وَعال-ألنه رسول هللا  ؛"»َتَكلََّم ِ�َكِلَمٍة َأَعاَدَها َثَالًثا
ضعیف الحافظة  ،وفیهم الضعیف لمتوسط،وفیهم ا والناس فیهم قوي الحافظة سر�ع الفهم،

 مأمور بتبلیغه �غیره من األذ�یاء. -علیه الصالة والسالم-والنبي  ال بد أن �كرر، ضعیف الفهم،
(قوله: حدثنا عبدة، هو ابن عبد هللا الصفار، ولم �خرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحیم 

ي: حدثنا عبدة الصفار. قوله: حدثنا المروزي، وهو من طبقة عبدة الصفار، وفي روا�ة األصیل
عبد الصمد، هو ابن عبد الوارث بن سعید، �كنى أ�ا سهل، والمثنى والد عبد هللا، هو �ضم 

 أنس بن مالك، وثمامة عمه) المیم وفتح المثلثة وتشدید النون المفتوحة، وهو ابن عبد هللا بن
 -صلى هللا علیه وسلم-النبي  (ورجال هذا اإلسناد �لهم �صر�ون. قوله: عن ألنه ابن أنس

وقد  ألن �ان تفید االستمرار والدوام، )-صلى هللا علیه وسلم-، أي من عادة النبي »كان«أنه 
ر والمراد أن أنًسا مخبِ  -صلى هللا علیه وسلم-أي �ان من عادة النبي (، تأتي للمرة الواحدة

صلى هللا علیه -النبي  وشاهده، ال أن -صلى هللا علیه وسلم-عما عرفه من شأن النبي 
إنما هو فهم من  ،-علیه الصالة والسالم-ألنه ما فیه نسبة قول إلى النبي  ؛أخبره بذلك) -وسلم

إني  :-علیه الصالة والسالم -ولم �قل له النبي حاله واستنبط من طر�قته ودیدنه أنه �كرر،
 . أكرر

(و�ؤ�د ذلك أن المصنف أخرجه في �تاب االستئذان عن إسحاق وهو ابن منصور عن عبد 
 »إذا تكلم«�ان. قوله:  -صلى هللا علیه وسلم-الصمد بهذا اإلسناد إلى أنس فقال: إن النبي 

لكن هل جمیع ما حدث �ه  قال الكرماني مثل هذا التر�یب �شعر �االستمرار عند األصولیین)
إنما الغالب والعادة المطردة وقد  ال �عني أنه في الكل،؟ ا�رره ثالثً  -صالة والسالمعلیه ال-النبي 
  أو لعدم أهمیة الكالم أو لسهولة فهمه. ،لنكتة ؛تتخلف
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

 .اثالثً  »أال أنبئكم �أكبر الكبائر«
 .......  طالب:

 ما ...إنما شهادة الزور لها دوافع ولها ،�كادون �قعون فیهالشرك یتحاشونه و�ستعظمونه فال  ال،
  ؟المانع
 .......  طالب:

 ما یلزم أن �كون �ل .......  ال،
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قد ُبین المراد بذلك في نفس الحدیث  »أعادها ثالًثا«أي �جملة مفیدة. قوله:  »�كلمة«(قوله: 
تعقل عنه، ووهم الحاكم في ، وللترمذي والحاكم في المستدرك: حتى »حتى تفهم عنه«�قوله: 

(وفي دعواه أن البخاري لم  ؟فكیف �ستدرك علیهما ،ألنه موجود في الصحیحین ؛استدراكه)
حسن صحیح غر�ب إنما نعرفه من حدیث عبد هللا بن المثنى، انتهى،  :�خرجه، وقال الترمذي

العجلي والترمذي،  قهوعبد هللا بن المثنى ممن تفرد البخاري �إخراج حدیثه دون مسلم، وقد وثَّ 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح، وقال ابن أبي خیثمة عن ابن معین: لیس �شيء، وقال 

 النسائي: لیس �القوي. 
قلت: لعله أراد في �عض حدیثه، وقد تقرر أن البخاري حیث ُ�خرج لبعض من فیه مقال ال 

أحادیث الرواة ما �جزم أنهم ضبطوه  من -رحمه هللا-ألنه ینتقي  ؛ر علیه)ُ�خرج شیًئا مما ُأنكِ 
 م فیهم.المتكلَّ  وأتقنوه،
 ....... طالب:

  أغلبیة. كلمة أغلبیة،
وقول  وقد تقرر أن البخاري حیث �خرج لبعض من فیه مقال ال �خرج شیًئا مما أنكر علیه،(

لیس �شيء أراد �ه في حدیث �عینه سئل عنه، وقد قواه في روا�ة إسحاق بن  :ابن معین
ًرا �أمر ور عنه، وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم ُ�قبل فیه الجرح إال إذا �ان مفسَّ منص

وذلك غیر  ،�أمر قادح اإال إذا �ان مفسرً (وال شك أن تخر�ج البخاري للراوي تقو�ة له  قادح)
موجود في عبد هللا بن المثنى هذا، وقد قال ابن حبان لما ذ�ره في الثقات: ر�ما أخطأ، والذي 

علیه إنما هو من روایته عن غیر عمه ثمامة، والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا  رَ ُأنكِ 
 .لحدیث آل بیته من غیره الحدیث وغیره، وال شك أن الرجل أضبطُ 

ال شك أن  نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من �ره إعادة الحدیث)وقال ابن المنیر:  
ولذلك تجدون الطالب في  اإلعادة تبعث على الملل والسآمة ال سیما ممن یتصف �الحفظ والفهم،

فینشغل �الكالم مع غیره أو العبث أو النوم  ،الفصول وفي الدروس �عضهم �مل من تكرار الكالم
  !؟-علیه الصالة والسالم-من �مل �الم النبي  لكن وما أشبه ذلك.

ه من البالدة، قال: والحق أن هذا �ختلف �اختالف القرائح، (وأنكر على الطالب االستعادة وعدَّ 
فال عیب على المستفید الذي ال �حفظ من مرة إذا استعاد، وال عذر للمفید إذا لم ُ�عد، بل 

ألن الشروع ملزم، وقال ابن التین: فیه أن الثالث غا�ة ما �قع  ؛اإلعادة علیه آكد من االبتداء
 �ه االعتذار والبیان. 

، هو من تتمة الشرط، »فسلم علیهم«أي و�ان إذا أتى. قوله:  »و�ذا أتى على قوم«قوله: 
هو الجواب، قال اإلسماعیلي: �شبه أن �كون ذلك �ان إذا سلم سالم  »سلم علیهم«وقوله: 
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 ؟السالم علیكم أأدخل طرق الباب قال: ،�عني سلم ما رواه أبو موسى وغیره)االستئذان على 
 قالوا: السالم علیكم، و�لهم مصغون إلیه: ،أما إذا دخل على أناس �لهم ینظرون إلیه، ا�سلم ثالثً 

 السالم علیكم.: ثم �قول ثالثة ،السالم علیكم: هل یلزم أن �قول وعلیكم السالم ورحمة هللا،
 .-رحمه هللا-حسن الذي ذ�ره الشارح فالمحمل 

 .......  طالب:
هذا معروف ، اً فالجرح ال �قبل إال مفسر رف �العدالة رجل عُ  نعم إذا تعارض الجرح والتعدیل،

 مقرر عند أهل العلم.
(وأما أن �مر المار ُمسلًما فالمعروف عدم التكرار. قلت: وقد فهم المصنف هذا �عینه فأورد 

ا �حدیث أبي موسى في قصته مع عمر �ما سیأتي في االستئذان، لكن هذا الحدیث مقرونً 
نعم قد یدخل اإلنسان  �حتمل أن �كون ذلك �ان �قع أ�ًضا منه إذا خشي أنه ال �سمع سالمه)

فإذا غلب على ظنه أن �عض الحضور  و�سلم و�عض الناس غافل ما سمع فیظن أنه لم �سلم،
 �كرر السالم من أجلهم.لدیهم غفلة أو منشغلون عن القادم 

وهناك أدلة تدل  ،(وما ادعاه الكرماني من أن الصیغة المذ�ورة تفید االستمرار مما ینازع فیه)
 .(�هللا أعلم) .في المرة الواحدة »كان«على أنها تطلق 

َثَنا َأُبو َعَواَنَة، َعْن َأِبي ِ�ْشٍر، َعْن ُیوُسفَ ": قال ٌد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ  ،"َماَهكَ "أو  "ْبِن َماِهكٍ  َحدَّ
: فإذا قلت ماَهك، من الصرف إذا قلت: افیكون ممنوعً  ومعرَّب �الكسر، ،وهو أعجمي �الفتح

َصلَّى -َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َتَخلََّف َرُسوُل للااَِّ "فیصرف،  اماِهك اسم فاعل �كون معر�ً 
َالةَ ِفي  -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ   أرهقنا �عني ضیقنا وقتها، ،"َسَفٍر َساَفْرَناُه، َفَأْدَرَكَنا َوَقْد َأْرَهْقَنا الصَّ

ُأ، َفَجَعْلَنا َنْمَسُح َعَلى َأْرُجِلَنا"تأخرنا فیها،  من �اب العجلة للحوق  "َصَالَة الَعْصِر، َوَنْحُن َنَتَوضَّ
َتْیِن َأْو  »َوْ�ٌل ِلْألَْعَقاِب ِمَن النَّارِ « َصْوِتِه: َفَناَدى ِ�َأْعَلى فجعلنا نمسح على أرجلنا،" الوقت، َمرَّ

 ."َثَالًثا
(قوله في حدیث عبد هللا بن عمرو: فأدر�نا، هو �فتح الكاف، وقوله: أرهقنا، �سكون القاف، 

و�ن نصًبا  ،ولألصیلي: أرهقتنا، وقوله: صالة العصر، هو بدل من الصالة إن رفًعا فرفع
 . البدل �عرب �إعراب المبدلمعروف أن  فنصب)

مرتین أو  (قوله: مرتین أو ثالًثا، هو شك من الراوي وهو یدل على أن الثالث لیست شرًطا)
(بل المراد التفهیم، فإذا حصل بدونها أجزأ، وسیأتي الكالم على المتن في الطهارة إن  ،اثالثً 

 .شاء هللا تعالى)
 


