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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
�جواز الر�اضة للبنات، واستدلت بها  -رحمه هللا-انتشرت فتوى للشیخ ابن �از  هذا �قول:

  ؟فما توجیهكم: �قول ؟وزارة التر�یة
في الجزء التاسع صفحة ثالثمائة وثالث وثمانین قال في  -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -في فتاوى الشیخ 

ومرادي �النوادي النسائیة النوادي التي تقام فیها المحاضرات : لفتوى قالمنتصف وفي نها�ة ا
حتى لو وجد مثًال فتوى مطلقة �جواز  فالشیخ بیَّن. والمسا�قات العلمیة بین الطالبات والمعلمات،

ألن طر�قة التعامل مع فتاوى أهل العلم  ال بد من حملها على هذا المقید؛فالنوادي النسائیة 
 ونص على ذلك أهل العلم، ،تعامل �ما تعامل النصوص أهل العلم على هذه الطر�قة، وتقر�رات

فتوى  لو وجد عن اإلمام أحمد فتوى مطلقة وأخرى مقیدة، مثل ما قال الحنابلة، �عني لو وجد،
 ،ولو �حمل مطلقها على مقیدها ،ال بد من التوفیق بینهما مهما أمكن: قالوا ،تخالف فتوى 

هذا ذ�ره الحنابلة في مقدمة اإلنصاف وفي خاتمته وفي غیره من  ،وصهاوعمومها على خص
 الكتب.
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

 .هم یتتبعون المتشا�ه
 .......  طالب:
 ال ال.
 ....... طالب:

دهون وسعرات وما  ؛تزاول أشیاء تعینها على إحراق �عض ما یز�د من أكل ،ر�اضة في بیتها ال،
 .�هللا المستعان حتى بین الناس ال، لكن بین الناس؟ ،شا�ه ما فیه إشكال

 .......  طالب:
 .�طر�قهم وما هم ینتظرون فتوى  هم �مشون  ما هم ینتظرون فتوى، ،ال ال

 .......  طالب:
مع قمنا برحلة إلى جبل ثور : واحدة تستدل على أن نساء الصحا�ة یزاولن الر�اضة تقول

ما استطعنا أن نقطع نصف المسافة وال ثلث : تقول مجموعة من الطالبات في المرحلة الثانو�ة،
�اضة فال بد أنها �انت تزاول ر  وأسماء ذات النطاقین تصعد ثالث مرات �الیوم، .ن عجز  المسافة.

  .ف الدلیل! هللا المستعانو�ال صارت مثلنا ما تقدر! ش
 .......  طالب:
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 ،ًئاوال شی ن الحكم وال دلیًال و ن فتوى وال منتظر و ن فیها ما هم منتظر و وماشیی هي خطط تغر�بیة
 ونشرت في وسائل إعالم، ،وطبعت في �تب ،وُزودوا بها ،الفتاوى صر�حة وواضحة ومحررةفو�ال 

 لكن ما هم ینتظرون.
 .......  طالب:

....... الحكم الشرعي ما هو مثل  الفتوى بیان الحكم من غیر علم، :�قولون  ،....... الفتوى 
 .بدلیله ملزم

 . نعم
 .......  طالب:

أول سنة أر�ع وعشر�ن فتوى مفصلة في صفحة �املة  أنا منشور لي فتوى قبل عشر سنین،
 �األدلة.

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

 آله وصحبه أجمعین.
واغفر لنا ولشیخنا واجزه عنا ، اوزدنا علمً  ،وانفعنا وارفعنا �ما علمتنا ،اللهم علمنا ما ینفعنا 

 .اخیرً 
َ�اُب ِ�َتاَ�ِة ": في صحیحه في �تاب العلم -َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام أبو عبد هللا البخاري 

 .الِعْلمِ 
، َعْن َأِبي   ْعِبيِّ ُد ْبُن َسَالٍم، َقاَل: َأْخَبَرَنا َوِ�یٌع، َعْن ُسْفَیاَن، َعْن ُمَطرٍِّف، َعِن الشَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

: َهْل ِعْنَدُكْم ِ�َتاٌب؟ َقاَل: َال، ِإالَّ ِ�َتاُب للااَِّ، َأْو َفْهٌم ُأْعِطَیُه َرجُ  ِلٌم، ٌل ُمسْ ُجَحْیَفَة، َقاَل: ُقْلُت ِلَعِليٍّ
ِحیَفِة؟ َقاَل: الَعْقُل، َوفَكاُك اَألِسیِر، َوَال  ِحیَفِة. َقاَل: ُقْلُت: َفَما ِفي َهِذِه الصَّ َأْو َما ِفي َهِذِه الصَّ

 . ُ�ْقَتُل ُمْسِلٌم ِ�َكاِفرٍ 
َثَنا َشْیَباُن، َعْن َ�ْحَیى، َعنْ  َثَنا َأُبو ُنَعْیٍم الَفْضُل ْبُن ُدَكْیٍن، َقاَل: َحدَّ  َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي َحدَّ

ِ�َقِتیٍل ِمْنُهْم  -َعاَم َفْتِح َمكَّةَ -: َأنَّ ُخَزاَعَة َقَتُلوا َرُجًال ِمْن َبِني َلْیٍث -َرِضَي ُهللا عنهُ -ُهَرْ�َرَة 
َ َحَبَس «: ، َفَرِكَب َراِحَلَتُه َفَخَطَب، َفَقالَ -صلى هللا علیه وسلم-َقَتُلوُه، َفُأْخِبَر ِبَذِلَك النَِّبيُّ  ِإنَّ للااَّ
َوَسلََّط َعَلْیِهْم َرُسوَل للااَِّ َوالُمْؤِمِنیَن، َأَال َوِ�نََّها َلْم «شك أبو عبد هللا  »َعْن َمكََّة الَقْتَل، َأِو الِفیلَ 

َنَهاٍر، َأَال َوِ�نََّها َساَعِتي َهِذِه َتِحلَّ ِألََحٍد َقْبِلي، َوَلْم َتِحلَّ ِألََحٍد َ�ْعِدي، َأَال َوِ�نََّها َحلَّْت ِلي َساَعًة ِمْن 
ُهَو ِ�َخْیِر َحَراٌم، َال ُ�ْخَتَلى َشْوُ�َها، َوَال ُ�ْعَضُد َشَجُرَها، َوَال ُتْلَتَقُط َساِقَطُتَها ِإالَّ ِلُمْنِشٍد، َفَمْن ُقِتَل فَ 

َفَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْهِل الَیَمِن َفَقاَل: اْكُتْب ِلي َ�ا . »النََّظَرْ�ِن: ِإمَّا َأْن ُ�ْعَقَل، َوِ�مَّا َأْن ُ�َقاَد َأْهُل الَقِتیلِ 
َفَقاَل َرُجٌل ِمْن ُقَرْ�ٍش: ِإالَّ اِإلْذِخَر َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َفِإنَّا . »اْكُتُبوا ِألَِبي ُفَالنٍ «َرُسوَل للااَِّ، َفَقاَل: 

 . »ِإالَّ اِإلْذِخَر ِإالَّ اِإلْذِخرَ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َنْجَعُلُه ِفي ُبُیوِتَنا َوُقُبوِرَنا؟ َفَقاَل النَِّبيُّ 
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َأيُّ َشْيٍء َ�َتَب َلُه؟ َقاَل: َ�َتَب َلُه َهِذِه  :َفِقیَل ِألَِبي َعْبِد للااَِّ  َقاَل َأُبو َعْبِد للااَِّ: ُ�َقاُل: ُ�َقاُد ِ�الَقاِف،
  .الُخْطَبةَ 

َثَنا َعِليُّ ْبُن َعبْ  َثَنا َعْمٌرو، َقاَل: َأْخَبَرِني َوْهُب ْبُن ُمَنبٍِّه، َحدَّ َثَنا ُسْفَیاُن، َقاَل: َحدَّ ِد للااَِّ، َقاَل: َحدَّ
َصلَّى ُهللا -، َ�ُقوُل: َما ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ -َرِضَي ُهللا عنهُ -َعْن َأِخیِه، َقاَل: َسِمْعُت َأَ�ا ُهَرْ�َرَة 

 َأْكَثَر َحِدیًثا َعْنُه ِمنِّي، ِإالَّ َما َ�اَن ِمْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعْمٍرو، َفِإنَُّه َ�اَن َ�ْكُتُب َوَال َأَحدٌ  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
 . َأْكُتُب. َتاَ�َعُه َمْعَمٌر، َعْن َهمَّاٍم، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرةَ 

َثِني اْبُن َوْهٍب، قَ  َثَنا َ�ْحَیى ْبُن ُسَلْیَماَن، َقاَل: َحدَّ اَل: َأْخَبَرِني ُیوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َحدَّ
َصلَّى ُهللا -، َقاَل: َلمَّا اْشَتدَّ ِ�النَِّبيِّ -رضي هللا عنهما-ُعَبْیِد للااَِّ ْبِن َعْبِد للااَِّ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

 -ِإنَّ النَِّبيَّ  َقاَل ُعَمُر: .»ً�ا َال َتِضلُّوا َ�ْعَدهُ اْئُتوِني ِ�ِكَتاٍب َأْكُتْب َلُكْم ِ�َتا«َوَجُعُه َقاَل:  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
َغَلَبُه الَوَجُع، َوِعْنَدَنا ِ�َتاُب للااَِّ َحْسُبَنا. َفاْخَتَلُفوا َوَ�ُثَر اللََّغُط، َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ِز�َِّة، َما َحاَل َفَخَرجَ  ،»ُقوُموا َعنِّي، َوَال َیْنَبِغي ِعْنِدي التََّناُزعُ « ِز�ََّة ُ�لَّ الرَّ  اْبُن َعبَّاٍس َ�ُقوُل: ِإنَّ الرَّ
 ."َوَ�ْیَن ِ�َتاِ�هِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َبْیَن َرُسوِل للااَِّ 

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعین. 
 والمقصود بذلك السنة،، "َ�اُب ِ�َتاَ�ِة الِعْلمِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  أما �عد،

معولهم على الحفظ  »أمة أمیة ال �كتبون وال �حسبون «والعرب �ما جاء في الحدیث الصحیح 
ث الصحیح وجاء النهي عن الكتا�ة في الحدی واشتهروا �ه وانتشر بینهم فلم �حتاجوا إلى الكتا�ة،

ومن  ال تكتبوا عني شیًئا سوى القرآن،«: قال -علیه الصالة والسالم-عن أبي سعید عن النبي 
و�ان هذا في أول األمر خشیة أن �ختلط �كتاب هللا ما لیس ، »كتب شیًئا غیر القرآن فلیمحه

و�عد ذلك حصل  وخشیة أن �عتمد الناس على الكتا�ة فیضیع الحفظ �ما حصل �عد ذلك. منه،
كما في حدیث  »اكتبوا ألبي فالن«: �الكتا�ة فقال -علیه الصالة والسالم-اإلذن من النبي 

َرِضَي ُهللا -وجاءت أخبار عن الصحا�ة �أبي هر�رة  وهو المقصود، »اكتبوا ألبي شاه«: الباب
إال ما �ان  -صلى هللا علیه وسلم-عن رسول هللا  اما �ان أحد أكثر مني حدیثً : أنه قال -عنهُ 

 . من عبد هللا بن عمرو فإنه �ان �كتب وال أكتب
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

 .الیس ضعیفً .......  »ال تكتبوا عني شیًئا سوى القرآن«
 .......  طالب:
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 إنه خشیة أن یلتبس �القرآن، :أنا قلت و�أتي إن شاء هللا تفسیره، ،من الجامع إلى شيءأنا أشرت 
�عضهم  إن النهي لمن أراد أن �كتب الحدیث مع القرآن في صفحة واحدة، :قال �عضهم حتى
  النهي لئال �عتمد الناس على الكتا�ة فیضیع الحفظ.: قال

اآلالت �لها  اآلن �عد انتشار الكتا�ة و�عد انتشار الطباعة و�عد انتشار اآلالت من �حفظ العلم؟
�ل اآلالت الموجودة اآلن والبرامج ما فیها  ،حادیثما حفظت نصف ما حفظ اإلمام أحمد من األ

وأمر عمر بن عبد العز�ز  و�تب الناس، ذن �عد ذلك في الكتا�ة،أُ  نصف ما �حفظه اإلمام أحمد.
وألفوا وصنفوا مدونات  ،وتتا�ع الناس على ذلك أمر ابن شهاب بتدو�ن السنة، بتدو�ن السنة،

  ذا شيء مجرب اآلن.ه لكن ذلك �له على حساب الحفظ، كتبوها،
هذا �ل ما �حتاجه  �ان �عتمد على الحفظ، �ل واحد في جیبه دلیل هاتف �كتب األرقام، لما �ان

�ثیر من  لكن اآلن لما �ان الحفظ �األجهزة، لكن إذا �ان �سجل ما حفظ. من الهواتف حافظه،
: لب منه رقمه قالإذا طُ �ثیر من الناس  ،ا التسجیلذیوم اعتمد على ه الناس ال �حفظ وال رقمه،

انتشرت الكتا�ة  ألنهم اعتمدوا على اآلالت. �طلع عندك؛ حتىعلیك  أتصلنا �هللا اصبر خل
و�تب �عضهم إلى �عض من الصحا�ة والتا�عین ومن �عدهم من غیر  ،واضطر الناس إلیها

ة صار إذا انتقل إلى مرحل بینما طالب العلم إذا احتاج شیًئا حفظه، وألفت المصنفات، ،نكیر
وفیها  ،ألن الكتا�ة أ�ًضا فیها معاناة وهو إذا �تبه صار على علم منه؛ احتاج إلى شيء �تبه،

 ا. لكن یبقى أن فیها معاناة وفیها تعبً  صحیح ما هي �مثل االعتماد على الحفظ، تعب،
 ب،نعم من �تب لیراجع و�تعاهد هذا شيء طی لكنه أضعف من قبل، ،واستمر الحفظ مع الكتا�ة 

حتى  اتتا�ع الناس على الكتا�ة قرونً  العلماء عندهم ما �سمى �ضبط الصدر وضبط الكتاب.
 ال بد أن تنسخه أو تؤجر علیه من ینسخه لك، افي أول األمر لو احتجت �تا�ً  جاءت الطباعة،

و�لى وقت قر�ب  وتكرر النظر فیه حتى تحفظ، ،و�ذا تعبت علیه فإنك ال محالة أن تحافظ علیه
وفي النسخ  قبل انتشار الطباعة �ان الناس �ستعیرون الكتب و�ستأجرونها من أجل أن ینسخوها،

 نسخ الكتاب عن قراءته عشر مرات. معاناة یثبت بها العلم،
وأجازوا  ومنعوا من طباعة الكتب الشرعیة، ثم جاءت الطباعة وتردد شیوخ األزهر في حكمها، 

هذا تحكم! اآلن لو أنت محتاج إلى البخاري وما فیه : قد �قول قائل دب واللغة.كتا�ة التوار�خ واأل
ال  ،و�دك تعمل ،و�صرك �شتغل ،تجلس تتعب علیه وتكتبه وذهنك حاضر ؟ماذا تفعلطباعة 

عن �ونك تشتري الكتاب عشرة  فضالً  ،ةتنظر علیه نظر أن ما هو مثل  شك أن هذا یثبت العلم،
متى  تشتر�ه وتضیفه إلیه، ثم �طلع �تاب ثانٍ  ،ثم تضعه في الدالوب ،اعشر�ن مجلدً  ،مجلدات

  تقرأ؟
 ثالثة دوالیب أر�عة �الكثیر، ،الكمیةا ذمثل ه ءإلى وقت قر�ب شیوخنا لو تجد مكتبته ما تجي

اآلن طالب  القراءة. ةر ثتقطعت من � و�قرأهم، ،یتردد علیها ،خمسمائة مجلد ،فیها أر�عمائة مجلد
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�فرغ لترتیبهم مع متى  أو أكثر أو أقل، ان ألفً و عشر  ،زال طالب عنده عشرة آالفعلم صغیر ما 
  عن �ونه �قرأ هذه الكتب �كاملها؟ فضالً  ،الملهیات والمشكالت

إنه مكث سبعین سنة معدل قراءته في الیوم الواحد  :�قول -رحمه هللا-الطنطاوي في مذ�راته 
لكن  مؤلفة من المجلدات. ا�عني ألوفً  �قرأ مائتین، او�ال أحیانً  ،�عني على األقل مائة صفحة،
طیب  وال أي �لفة. ،ما علیك تعب وال عناء ك،ذا الذر و�طلع لاضغط ه ًئاشی تر�د عندنا سهل،

واعتمدوا  ،و�دسوا الكتب ،جاءت الطباعة وصار أثرها السلبي على طالب العلم أن جمعوا الكتب
 . وصار أثره على التحصیل أقل �هللا المستعان، همة أضعف،الو  احفظ ضعیفً الوصار  ،علیها

لكن إذا  یلیق �منزلة العلم ال شك أن توفر الكتاب ز�ن، امناسبً  نعم من أراد أن �ستغلها استغالالً 
و�ثرة التصانیف �عني �كون  ما تنتفع. ا الدالوب وخالص ما فیه غیر هذا،ذترصه بهلیتوفر كان 

 إن �ثرة التصانیف مشغلة عن التحصیل، :�قول ابن خلدون  ،ان ألفً و ثالث ا،ن ألفً و عندك عشر 
 ا�ضیع وقتك ما اخترت واحدً تر�د أن تراجع تفسیر آ�ة وأنت  ان تفسیرً و ست ا،ن تفسیرً و عندك خمس

 ،ناولو �ان تفسیر  ،ما تختار الفاضل ،و�ذا اخترت �مكن تختار المفضول ،من هذه التفاسیر
الحدیث األصول الستة وما �خدمها و�تب العقائد و�تب وقل من �تب  التفسیر له توجه،فثالثة 

و�ثرة هذه  تستطیع أن تراجع من �ل فن أنفس ما فیه، األئمة ومن یوثق �عقیدته وهكذا،
  حتى االختیار �صعب مع الكثرة. یوفي،لمن التصانیف ال هنا وقت 

البخاري إذا أردت أن  �م شروح والحدیث مخرج في الكتب الستة، ا،تشرح حدیثً  تر�د أناآلن مثًال 
ثم اذهب  كر علیه أكثر من ثالثمائة شرح المعروفة أسماؤهم،تستوعب من مطبوع ومخطوط ذُ 

لكن فاضل بین هذه  ،تطالع هذه الشروح وتر�د أن قد تصل إلى األلف، إلى مسلم ثم �قیة الكتب،
  واقتصر علیه. ،منها أفضلها الشروح وانتق

 ؛وأكلتها األرضة ،تب والمصنفات ورصوها �الدوالیب والمكتبات�عد الطباعة والناس انتشرت الك
ي �قرأه ما الكتاب الذ اقرءوا و�ال قرأت، حكمة إلهیة �أن األرضة تقول: ألنها ما تجد من �قرأها،

حتى لو جاءته في بدا�اته  الذي یراجع و�تعاهد ما تجیئه، سبحان هللا العظیم، ،ه األرضةئتجی
في الدالوب تأكله ودالو�ه! عقو�ة من  اسنتین مرصوًص  ،�قعد سنة أ�قر  ي مالكن الذ تطلع علیه،

  .-َجلَّ وَعال-هللا 
عشر�ن ألف  ،ب عشرة آالف مجلدی�عد الطباعة وتیسر اقتناء الكتب جاءت هذه األجهزة والحواس

من أن تتعب على تخر�ج حدیث �اللیالي من  بدالً  ثم ماذا؟ مجلد في قرص �قدر الكف،
وتصحح وتضعف بنفسك و�ثبت هذا الجهد  ،وتتعب على رجال ،وتجمع طرق الحدیث ،المصادر

 اثالثین طر�قً  ا،زر و�طلع لك عشر�ن طر�قً على خالص اضغط  في حافظتك إلى أن تموت،
 متى نحتاج مثل هذه اآلالت؟ تناظرهم مثل ما السراب �مشي أمامك.
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قي طرق �مكن ، هل �ختبر عمليث وأ: أنا �هللا خرجت الحدیتقول نحتاجها إذا ضاق الوقت، 
 انعم أنا خرجت الحدیث من عشر�ن طر�قً  �صح بها أو ال �عد أن استنفدت جمیع الطرق،أن 
ثم هذا  وأشوف الزائد، ،أستعمل اآللة أتأكد �مكن فیه طر�ق ما وقفت علیه أهم من هذه الجملة،س

 تضیفه.ف سوف یثبت عندك، القدر الزائد الذي استخرجته بواسطة اآللة ظفرت �ه �عد عدم،
لكنه ما یدري  ،یدخل إلى خطبة الجمعة ومعه حدیث في الخطبة �حتاجه في الخطبةالخطیب  
  و�شوف لضیق الوقت. ینظر في الناس، ؟فكیف یلقیه على عامة الناس ؟ما درجتهو 

والجادة بل ال بد من الطر�قة  خرج علیها طالب علم،المقصود أن هذه اآلالت ال �مكن أن �ُ 
و�ذا تخرجوا وعرفوا وتمرنوا وتمرسوا  المسلو�ة عند أهل العلم هي التي یر�ى علیها طالب العلم،

لن یتخرج فأما أن یر�ى طالب علم من البدا�ة على هذه اآلالت  عند ذلك األمر سهل، وتأهلوا،
ا أشكل علیهم طالب العلم معهم األجهزة و�ذ أنفاإلشكال ، اعن أن �كون عالمً  فضالً  ،طالب علم

 .شيء ضغطوا وانتهوا
�عني اآلن الذي �مشي �السیارة �سرعة �حفظ �ل ما مر �ه في الطرق والسكك والشوارع  

ألن العلم ال بد أن  ؛هذا مثله ما فاته شيء، ي �مشي على رجلیه �حفظ،لكن الذ والمحالت،
یبدأ �صغار العلم  المتعلمین،ولذلك ألفت الكتب من قبل أهل العلم على مستو�ات  یؤخذ �التدر�ج،

ا للطبقة األولى من طبقات  :وما �قال قبل �باره، �هللا هذا الكتاب درسنا هذا الكتاب المختصر جد�
یبقى أم  انبدأ �كتب الطبقة الثانیة ونحذف من هذه الكتب ما تعلمناه سا�قً  المتعلمین وانتهینا منه،

و�كرر ثالثة في �تب الطبقة  ،أجل أن یرسخ من ؛یبقى الكتاب �ما هو و�كرر ثانیة كما هو؟
العلم  هذه مناسبة �تا�ة. �صیر مثل البنیان رص �عضه على �عض أنوهكذا من أجل  ،الثالثة

تصیر النتیجة �عد االعتماد على هذه ماذا ما ندري  -�هللا أعلم-ي والتدرج إلى وقتنا هذا الذ
  .اآلالت

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَالٍم، َقاَل: َأْخَبَرَنا َوِ�یعٌ . �اب �تا�ة العلم" :-رحمه هللا-قال  وهو ابن الجراح،  "َحدَّ
أنه إذا �ان بین البخاري وسفیان راو�ان فالمراد �ه  اوعلى القاعدة التي ذ�رناها مرارً ، "َعْن ُسْفَیانَ "

ابن  "ْن ُمَطرِّفٍ عَ  عن سفیان،". ألن الثوري متقدم ؛فالمراد �ه ابن عیینة او�ذا �ان واحدً  ،الثوري 
ْعِبيِّ "عبد هللا بن الشخیر السید الجلیل المعروف،   "َعْن َأِبي ُجَحْیَفةَ "عامر بن شراحیل،  "َعِن الشَّ

: َهْل ِعْنَدُكْم ِ�َتاٌب؟"واسمه وهب بن عبد هللا السوائي،   �عني أنتم أهل البیت، "َقاَل: ُقْلُت ِلَعِليٍّ
 �ضعته عندك في بیتك بنته، عند�م شيء؟ ،-یه وسلمصلى هللا عل-أخص الناس برسول هللا 

  ؟فما الجواب ؟عند�م شيء تختصون �ه من دون الناس
اآلن عند شیعته من یدعون التشیع له من الروافض عندهم أسفار �ختصون بها من دون 

 امائة وخمسین مجلدً  امائة وعشر�ن مجلدً  اتجد �تا�ً  عندهم تضامن على التألیف، المسلمین �لهم،
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و�مامهم الذي ینتسبون إلیه �قول ما  وفیه علم ال یوجد عند غیره، ،وتتا�ع علیه أمة ،ألفه غالم
 . عنده شيء

َأْو َفْهٌم ُأْعِطَیُه َرُجٌل "له،  اهذا موجود عن المسلمین �لهم �صیر خاص�  "َقاَل: َال، ِإالَّ ِ�َتاُب للااَِّ "
{َوَلْو : �قول هللا ما هو �أي فهم، على الجادة، لكن فهم �كون  فهم، من غیرنا،أم منا  "ُمْسِلمٌ 

 أ�ش؟ }َأَراَكُهْم َ�ِثیًرا
 .]٤٣[األنفال:  َلَفِشْلُتْم}{ طالب:
ف الفهم الذي أعطیه هذا ش ،]٤٣[األنفال:  {ِإْذ ُیِر�َكُهُم للااَُّ ِفي َمَناِمَك َقِلیًال َوَلْو َأَراَكُهْم َ�ِثیًرا}نعم، 

ال بد أن �كون  هذا ال �مكن أن �كون في الحقیقة، �قول: الجواهر،النا�غة صاحب تفسیر 
وفي هذا دلیل على جواز  �كثر،و �قلل  ي �صور لك الحقیقة و�كبرها لك،�التصو�ر هو الذ

ألن الحقیقة ما تغیر  ؛ففي هذا دلیل على جواز التصو�ر، "َأْو َفْهٌم ُأْعِطَیُه َرُجٌل ُمْسِلمٌ "التصو�ر! 
ي �غیر لكن التصو�ر هو الذ والصغیر صغیر، ،والكبیر �بیر ،والكثیر �ثیر ،قلیل القلیل الواقع،

 . ففي هذا دلیل على جواز التصو�ر الحقیقة،
، ال: عرضت هذا الفهم على شیخ من شیوخ األزهر فقال ف األنبغ،ش وعرضت هذا الفهم، قال:

ولعن « البخاري: �یف �فهم �تاب هللا وفي ف الضالل،هذا دلیل على وجوب التصو�ر! ش
ما فیه علم  الفهم، ،همفَ  ؟»لعن هللا آكل الر�ا ومو�له و�اتبه وشاهد�ه ولعن المصور« ،»المصور
في وسائل  افهم هؤالء الذین �طلعون لنا یومی�  فهمه، مالكن  ما فیه علم إال �حفظ، إال �فهم،

 و�نسبو�ها إلى الكتاب والسنة. ،اإلعالم �طوام الطوام
ِحیَفةِ  َأْو َفْهمٌ "  ؟الصحیفة. هل أخفاها ذهعندنا غیر ه، "ُأْعِطَیُه َرُجٌل ُمْسِلٌم َأْو َما ِفي َهِذِه الصَّ

اآلن عند القوم علوم خفیة لم �طلع علیها أحد وعلوم عند المنتظر شيء ما �خطر على البال 
ِفي َهِذِه  َفَما َقاَل: ُقْلُت:" ؟-َرِضَي ُهللا عنهُ -هل أخفى الصحیفة علي  على حد زعمهم،

ِحیَفِة؟ وهذا هو ، "َوفَكاُك اَألِسیِر، َوَال ُ�ْقَتُل ُمْسِلٌم ِ�َكاِفرٍ "وهو الد�ة،  "َقاَل: الَعْقلُ " ثالثة "الصَّ
 .هو الشاهد لكتا�ة العلم الشاهد أن هذه الصحیفة مكتوب فیها،

 .......  طالب:
 ذهعندنا ه :خشیة الكتمان �قول ؛ي عندهن الذلكن هو یبیِّ  ما فیها شيء زائد عما عند غیرهم،

فیكون هؤالء القوم �ذ�ة �فترون  اإما أن �كون صادقً  -َرِضَي ُهللا عنهُ -فعلي  .فقطالصحیفة 
 -َرِضَي ُهللا عنهُ -ما دام علي  و�كون هم الصادقون. -وحاشاه- او�ما أن �كون �اذ�ً  علیه،

لكن  ورا�ع الخلفاء الراشدین هذا �المه،راشد ذو المناقب ذو الفضائل ومشهود له �الجنة الخلیفة ال
  سهل؟أم  بانفكاكهم من مثل هذا الكالم صع

 .سهل طالب:
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ومن الغر�ب أن جمیع الطوائف تنتسب إلى  هذا �تا�كم ما هو �كتابنا. هذا �المكم أنتم، سهل،
 .المستعان �هللا وال ینتسبون إلیها، ،و�ذمون السنة ،و�نابذون السنة ، السنة إال هم �عادون السنة

(قوله: �اب �تا�ة العلم، طر�قة البخاري في األحكام التي �قع فیها : -رحمه هللا-قال الشارح 
أو  �اب وجوب �تا�ة العلم،: ما قال االختالف أن ال �جزم فیها �شيء بل یوردها على االحتمال)

لوقوع  مة من ذلك)(وهذه الترج. أوردها على االحتمال ما جزم �شيء، منع أو تحر�م �تا�ة العلم،
 . أما �عد ذلك فقد وقع اإلجماع على جوازه ،الخالف في حكم �تا�ة العلم في الصدر األول

(ألن السلف اختلفوا في ذلك عمًال وترً�ا، و�ن �ان األمر استقر واإلجماع انعقد على جواز 
 �ه فهو واجب. ألنه ما ال یتم الواجب إال ؛یبعد وجو�ه) كتا�ة العلم بل على استحبا�ه، بل ال

 على من خشي النسیان ممن یتعین علیه تبلیغ العلم.  بل ال یبعد وجو�ه(
: اآلن قال قوله: حدثنا ابن سالم، �ذا لألصیلي واسمه محمد، وقد صرح �ه أبو داود وغیره)

التنصیص على  )وقد صرح �ه أبو داود وغیره �ذا لألصیلي واسمه محمد، حدثنا ابن سالم،(
  ؟قالواماذا  لى أن �قیة الرواة خالفوه،األصیلي یدل ع

 .......  طالب:
  ؟حدثنا محمد بن سالم قالوا:

 .......  طالب:
أو  محمد بن سالم،: قالوا ؟ي غیره من الرواة أ�ش قالواالذ ،حدثنا ابن سالم هذا األصیلي ؟ینأ

  ؟محمد فقط
 .......  طالب:

وقد صرح �ه أبو داود (: إًذا ما الفائدة من قوله محمد فقط. :لكن ال بد أن یبین لو فیه أحد قال
مما یدل على أن روا�ة الرواة اآلخر�ن أرجح من روا�ة  للترجیح بین روا�ات الصحیح،؟ )وغیره

  ألنه صرح �ه أبو داود. ؛األصیلي
ألن و�یًعا مشهور �الروا�ة عنه، وقال أبو مسعود الدمشقي في  ؛(قوله: عن سفیان هو الثوري 

نه ابن عیینة. قلت: لو �ان ابن عیینة لنسبه؛ ألن القاعدة في �ل من روى إ :األطراف: �قال
االسم أن ُ�حمل من ُأهمل نسبته على من �كون له �ه خصوصیة من إكثار ونحوه  يِ عن متفقَ 

 .ألن و�یًعا قلیل الروا�ة عن ابن عیینة �خالف الثوري) ؛اكما قدمناه قبل هذا، وهكذا نقول هن
 .......  طالب:

  ؟�قولماذا  
 .......  طالب:

 .ارفع صوتك
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وهذا الحدیث محفوظ عن سفیان بن عیینة �عد نقل قوله  قال الجیاني في تقیید المهمل: طالب:
سفیان هو ابن عیینة  ، وفیه التصر�ح �أنثم ساق هذا الحدیث �إسناده أبي مسعود الدمشقي،

ألن  ؛وأن یراد �ه ابن عیینة ،�حتمل أن یراد �ه الثوري : وقال الكرماني في شرحه ،ووثق رجاله
�ان  األن أ��  ؛وال قدح لهذا االلتباس في اإلسناد وهما یرو�ان عن مطرف، ،یروي عنهما او�یعً 
ي لهما في الجامع شیًئا ولهذا یرو  ،فهو إمام حافظ ضا�ط عدل مشهور على شرط البخاري  امنهم
 .اكثیرً 

ألنه أینما دار دار  ؛مثل هذا المهمل حتى لو لم نتوصل إلیه فالحدیث صحیح على �ل حال
لكن القاعدة في تمییز الحمادین والسفیانین �ما ذ�ر الحافظ الذهبي في آخر الجزء  على ثقة،

أنه إذا  -رحمه هللا-ه الحافظ ومثل ما ذ�ر ، اوهذا ذ�رناه سا�قً  السا�ع من سیر أعالم النبالء،
 .ال بد من نسبتهفعنده  ال� قو�ذا �ان م ال مانع من إهماله،فكانت للراوي �ه خصوصیة 

قد �كون القول �أنه ابن  و�سر الراء، ابن طر�ف) ةرف هو �فتح الطاء المهمل(قوله: عن مطَ 
�طاء مهملة أ�ًضا. قوله: عن الشعبي، وللمصنف في  ابن طر�ف(هو  ،عبد هللا وهم مني

(قوله: عن أبي جحیفة، هو . �عني صرح مطرف �سماعه من الشعبي الد�ات: سمعت الشعبي)
، وقد صرح بذلك اإلسماعیلي في روایته، وللمصنف في الد�ات: سمعت أ�ا يوهب السوائ

ه �وفیون إال شیخ البخاري (واإلسناد �ل �ذلك صرح الشعبي �سماعه من أبي جحیفة، جحیفة)
أبو جحیفة صحابي وعلي أ�ًضا  وقد دخل الكوفة، وهو من روا�ة صحابي عن صحابي)

 . صحابي
قوله: هل عند�م؟ الخطاب لعلي،  .-َرِضَي ُهللا عنهُ -(قوله: قلت لعلي، هو ابن أبي طالب 

الكتاب مصدر  ب)والجمع إما إلرادته مع �قیة أهل البیت أو للتعظیم. قوله: �تاب، أي مكتو 
مما أوحي إلیه،  -صلى هللا علیه وسلم-(أخذتموه عن رسول هللا  ،یراد �ه اسم المفعول مكتوب

 و�دل على ذلك روا�ة المصنف في الجهاد: هل عند�م شيء من الوحي إال ما في �تاب هللا؟)
) ِإْن ُهَو ِإالَّ ٣اْلَهَوى ({َوَما َیْنِطُق َعِن : وأ�ًضا السنة وحي �عني قدر زائد على ما في �تاب هللا.

(وله في الد�ات: هل عند�م شيء مما لیس في القرآن؟ وفي ]، ٤، ٣[النجم:  َوْحٌي ُیوَحى}
مسند إسحاق بن راهو�ه عن جر�ر عن مطرف: هل علمت شیًئا من الوحي؟ و�نما سأله أبو 

 - سیما علی�اال-ألن جماعًة من الشیعة �انوا یزعمون أن عند أهل البیت  ؛جحیفة عن ذلك
 .بها لم ُ�طلع غیرهم علیها) -صلى هللا علیه وسلم-أشیاء من الوحي خصهم النبي 

(وقد سأل علی�ا عن هذه  ؟فكیف وهم �ل من جاء زاد ،-َرِضَي ُهللا عنهُ -هذا في زمن علي  
 واألشتر النخعي وحدیثهما ،وهو �ضم المهملة وتخفیف الموحدة ةبادالمسألة أ�ًضا قیس بن عُ 

 .في مسند النسائي)
 ....... طالب:



 
 

 

 
 
 

١
١ 
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 ماذا؟
 .......  طالب:

 هو األصل أنه بدون هاء ....... 
 .......  طالب:

أو في مسنده عند  ؟سننأم مسند  نعم، باد. مسند النسائي،خالص هو ابن عُ  ؟بدون هاء
 .مسند علي ؟النسائي
 .......  طالب:

 لكن في مسند النسائي .......  النسائي نعم له مسند علي، 
 .......  طالب:

. ألنه ما �ضبط غیر المشكل ؛ما �حتاج )�ضم المیم(: لو �ان عبادة ما �حتاج إلى أن �قال
و�ال فكتاب النسائي سنن  المسند المعروف مسند علي للنسائي، )حدیثهما في مسند النسائي(

أحادیثه مرو�ة  ؛ ألن�اب التجوز قد �طلق علیه المسند من النسائي الكبرى أو الصغرى،
ومسند الدارمي عده ابن الصالح من  �األسانید �ما صحیح البخاري الجامع الصحیح المسند،

والكالم في هذا  ،وعده للدارمي انتقد ألنه سنن لیس �مسند المسانید وانتقده الحافظ العراقي:
 .معروف عند أهل العلم

هللا،  ال والذي فلق الحبة و�رأ النسمة. قوله: إال �تابُ  (قوله: قال ال، زاد المصنف في الجهاد:
  فاالستثناء مفرغ وسالم نعم فیرفع. �عني ال یوجد عندنا إال �تاب هللا، ،إال �تاُب هللا هو �الرفع)

(وقال ابن المنیر: فیه دلیل على أنه �ان عنده أشیاء مكتو�ة من الفقه المستنبط من �تاب 
ألنه ذ�ره �الرفع، فلو �ان االستثناء من غیر  ؛أو فهم أعطیه رجل هللا، وهي المراد �قوله:

ألنه  ؛الجنس لكان منصوً�ا، �ذا قال، والظاهر أن االستثناء فیه منقطع، والمراد بذ�ر الفهم)
هذا  �عني إال �تاب هللا و�ال فهم، فهو استثناء منقطع، طف على �تاب هللا والفهم غیره،عُ 

 األصل.
إثبات إمكان الز�ادة على ما في الكتاب، وقد رواه المصنف في الد�ات لفهم والمراد بذ�ر ا( 

(فاالستثناء  فهم في الكتاب بلفظ: ما عندنا إال ما في القرآن إال فهًما �عطى رجل في الكتاب)
األول مفرغ والثاني منقطع معناه: لكن إن أعطى هللا رجًال فهًما في �تا�ه فهو َ�قدر على 

عنده الز�ادة بذلك االعتبار، وقد روى أحمد �إسناد حسن من طر�ق طارق  االستنباط فتحصل
قال: شهدت علی�ا على المنبر وهو �قول: �هللا ما عندنا �تاب نقرؤه علیكم إال �تاب  بن شهاب

 هللا وهذه الصحیفة، وهو یؤ�د ما قلناه أنه لم یرد �الفهم شیًئا مكتوً�ا.
قوله: الصحیفة أي الورقة المكتو�ة، وللنسائي من طر�ق األشتر: فأخرج �تاً�ا من ِقراب  

سیفه. قوله: العقل أي الد�ة، و�نما سمیت �ه ألنهم �انوا �عطون فیها اإلبل و�ر�طونها �فناء 
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دار المقتول �العقال وهو الحبل، ووقع في روا�ة ابن ماجه بدل العقل الد�ات والمراد أحكامها 
 كاكفَ  ومقادیرها وأصنافها. قوله: وفكاك �كسر الفاء وفتحها، وقال الفراء: الفتح أفصح)

وفكاك األسیر فرض  (والمعنى أن فیها حكم تخلیص األسیر من ید العدو والترغیب في ذلك)
 .ولو لم یبق فیه درهم قال ابن العر�ي: المسلمین، في بیت مال

 ألنه دخلت علیه أن، ؛�فتح الالم) هني: وأن ال �قتلَ �ضم الالم، وللكشمی (قوله: وال �قتلُ  
ألن التقدیر فیها أي الصحیفة حكم العقل وحكم  ؛طفت الجملة على المفرد، وعُ �فتح الالم(

تحر�م قتل المسلم �الكافر، وسیأتي الكالم على مسألة قتل المسلم �الكافر في �تاب القصاص 
والد�ات إن شاء هللا تعالى، ووقع للمصنف ومسلم من طر�ق یز�د التیمي عن علي قال: ما 

�عني ما بین عیر إلى  فیها: المدینة حرم) عندنا شيء نقرؤه إال �تاب هللا وهذه الصحیفة، فإذا
 -صلى هللا علیه وسلم-(الحدیث، ولمسلم عن أبي الطفیل عن علي: ما خصنا رسول هللا ثور 

لعن «�شيء لم �عم �ه الناس �افًة إال ما في قراب سیفي هذا، وأخرج صحیفًة مكتو�ًة فیها: 
شتر وغیره عن علي: فإذا فیها الحدیث، وللنسائي من طر�ق األ »هللا من ذ�ح لغیر هللا

الحدیث، وألحمد من طر�ق طارق بن شهاب:  »المؤمنون تتكافأ دماؤهم �سعى بذمتهم أدناهم«
 فیها فرائض الصدقة. 

والجمع بین هذه األحادیث أن الصحیفة �انت واحدًة و�ان جمیع ذلك مكتوً�ا فیها فنقل �ل 
المجموع موجود ال سیما ما ثبت منه  مجموع،�عني  �هللا أعلم) ،واحد من الرواة عنه ما حفظه

ن ذلك قتادة في روایته لهذا الحدیث (وقد بیَّ . اقتصر على ما ثبت في حفظه فكل راوٍ  موجود،
 عن -َرِضَي ُهللا تعالى عنهُ -ن أ�ًضا السبب في سؤالهم لعلي عن أبي حسان عن علي، و�یَّ 

ذلك، أخرجه أحمد والبیهقي في الدالئل من طر�ق أبي حسان أن علی�ا �ان �أمر �األمر فیقال: 
 .قد فعلناه، فیقول: صدق هللا ورسوله)

َرِضَي ُهللا -ثم �كون قد فعلوه فیقول علي  �أمر �األمر مما لیس �أیدي من �سمع بهذا األمر، 
(فقال له األشتر: . تند إلیه في هذا األمر�عني �أنه عنده شيء �س ،صدق هللا ورسوله :-عنهُ 

خاصًة دون الناس؟  -صلى هللا علیه وسلم-هذا الذي تقول أهو شيء عهده إلیك رسول هللا 
 .فذ�ره �طوله)

َثَنا َأُبو ُنَعْیٍم الَفْضُل ْبُن ُدَكْینٍ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-ثم قال المؤلف    ؟نعم، "َحدَّ
 .......  طالب:
  ؟كیف

 .......  طالب:
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وجدت النابتة �عني بدا�ات  ؟أبو هر�رة ما اختص �أشیاء لیست عند غیره ما فیه وحده، ،نعم
 ،-َرِضَي ُهللا عنهُ -التشیع هو الذي أورث هذا السؤال والغلو لعلي وآل البیت بدا�اته في عصره 

فما هو  ،-عنُه وأرضاهَرِضَي ُهللا -ووجد من یؤله ، امنكرً  الما رأیت األمر أمرً  جد من سجد له:وُ 
أبو �كر عنده أكثر  ،هذا مبعث السؤال و�ال عمر عنده أكثر منها ببعید أن �قال عنده أشیاء،

 .أبو هر�رة أكثر وأكثر منها،
 .......  طالب:
  ماذا؟

 .......  طالب:
 ال موجودة عنده.

 .......  طالب:
 .-َرِضَي ُهللا عنهُ -على حد علمه 

َثَنا َشْیَباُن، َعْن َ�ْحَیى، َعْن َأِبي " :-رحمه هللا-قال  َثَنا َأُبو ُنَعْیٍم الَفْضُل ْبُن ُدَكْیٍن، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
 "ِ�َقِتیٍل ِمْنُهْم َقَتُلوهُ  -َعاَم َفْتِح َمكَّةَ -َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة: َأنَّ ُخَزاَعَة َقَتُلوا َرُجًال ِمْن َبِني َلْیٍث 

ِإنَّ للااََّ «، َفَرِكَب َراِحَلَتُه َفَخَطَب، َفَقاَل: -صلى هللا علیه وسلم-ْخِبَر ِبَذِلَك النَِّبيُّ َفأُ "�عني قبل، 
َوَسلََّط «" ،-رحمه هللا-المؤلف البخاري  "شك أبو عبد هللا »َحَبَس َعْن َمكََّة الَقْتَل، َأِو الِفیلَ 

َأَال َوِ�نََّها َلْم َتِحلَّ ِألََحٍد َقْبِلي، «"�عني في الساعة التي أحلت لهم،  "»َعَلْیِهْم َرُسوَل للااَِّ َوالُمْؤِمِنینَ 
َأَال َوِ�نََّها َساَعِتي «"�عني یوم الفتح،  "»َوَلْم َتِحلَّ ِألََحٍد َ�ْعِدي، َأَال َوِ�نََّها َحلَّْت ِلي َساَعًة ِمْن َنَهارٍ 

َال ُ�ْخَتَلى «"القتل،  -علیه الصالة والسالم-بي انتهت الساعة التي أحل فیها للن "»َهِذِه َحَرامٌ 
َوَال ُتْلَتَقُط «"و�عضد شجرها �عني �قطع،  �ختلى شو�ها �عني �حش، "»َشْوُ�َها، َوَال ُ�ْعَضُد َشَجُرَها

لیست �سائر البقاع �عرفها سنة ثم �ملكها،  ملك،ال تُ  �عني "»ِإالَّ ِلُمْنِشدٍ «"اللقطة  "»َساِقَطُتَها
ِإمَّا َأْن ُ�ْعَقَل،  فهو �خیر النظر�ن:«"�عني ولیه  "»َفَمْن ُقِتَل َفُهَو ِ�َخْیِر النََّظَرْ�نِ  ،ِإالَّ ِلُمْنِشدٍ «"

 .»َوِ�مَّا َأْن ُ�َقاَد َأْهُل الَقِتیلِ 
جاء بیانه  "»ِألَِبي ُفَالنٍ  اْكُتُبوا«َفَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْهِل الَیَمِن َفَقاَل: اْكُتْب ِلي َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َفَقاَل:  

وهو  "َفَقاَل َرُجٌل ِمْن ُقَرْ�ٍش: ِإالَّ اِإلْذِخرَ " .»اكتبوا ألبي شاه«: في روا�ات أخرى حتى في الصحیح
 "إال اإلذخر َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َفِإنَّا َنْجَعُلُه ِفي ُبُیوِتَنا َوُقُبوِرَنا؟" -َرِضَي ُهللا عنُه وأرضاه-العباس 
و�ذلك في القبور بین  ،مع الخشب الذي �كون في السقف من أجل أال ینزل الترابالبیوت 
قال ذلك استجا�ة لعمه ، "»ِإالَّ اِإلْذِخَر ِإالَّ اِإلْذِخرَ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل النَِّبيُّ " اللبنات،

َفِقیَل ِألَِبي  ،ُ�َقاُل: ُ�َقاُد ِ�الَقافِ "البخاري  "للااَِّ َقاَل َأُبو َعْبِد " ؟أو أنه نزل الوحي لتقر�ر هذا الحكم
 ."َقاَل: َ�َتَب َلُه َهِذِه الُخْطَبةَ " ؟أي شيء �تب له سئل البخاري: "َأيُّ َشْيٍء َ�َتَب َلُه؟ َعْبِد للااَِّ:
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(قوله: حدثنا شیبان هو ابن عبد الرحمن �كنى أ�ا معاو�ة، وهو �فتح الشین المعجمة �عدها 
ولیس في البخاري بهذه الصورة غیره. قوله: عن �حیى هو ابن أبي �ثیر.  ،تحتانیة ثم موحدة

: حدثنا أبو هر�رة. قالقوله: عن أبي سلمة، في روا�ة المصنف في الد�ات: حدثنا أبو سلمة، 
من  ن خزاعة أي القبیلة المشهورة والمراد واحد منهم، فأطلق علیه اسم القبیلة مجاًزا)أقوله: 

(واسم هذا القاتل خراش بن أمیة الخزاعي، والمقتول في ، اب إطالق الكل و�رادة البعض�
أي  »حبس«الجاهلیة منهم اسمه أحمر، والمقتول في اإلسالم من بني لیث لم ُ�سم. قوله: 

أي �الفاء المكسورة �عدها �اء  »أو الفیل«منع عن مكة القتل أي �القاف والمثناة من فوق، 
(قوله: �ذا قال أبو نعیم، أراد البخاري . لقصة المشهورة التي نزلت فیها سورة الفیلفي ا تحتانیة)

(قوله: وغیره �قول الفیل أي �الفاء وال . أبو نعیم الفضل بن د�ین أن الشك فیه من شیخه)
 .وهو عبید هللا بن موسى) ،�شك، والمراد �الغیر من رواه عن شیبان رفیًقا ألبي نعیم

 .......  طالب:
  ؟ماذا 

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
  اسمه؟
 .......  طالب:

  ؟في أي �اب
 .......  طالب:

  ننبه؟ هذا من ابن حجر، من الشرح ما هو من المتن،
 .......  طالب:

 ال.
وهو حرب بن شداد �ما سیأتي بیانه عند المصنف في  ،(ومن رواه عن �حیى رفیًقا لشیبان

الد�ات، والمراد �حبس الفیل أهل الفیل، وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم 
وسلط علیهم الطیر األ�ابیل مع �ون أهل مكة إذ ذاك  ،فمنعها هللا منهم ،مكة ومعهم الفیل

صلى هللا -(فحرمة أهلها �عد اإلسالم آكد، لكن غزو النبي  �عني صیانة للبیت. كانوا �فاًرا)
إ�اها مخصوص �ه على ظاهر هذا الحدیث وغیره، وسیأتي الكالم على المسألة  -علیه وسلم

 في �تاب الحج مفصًال إن شاء تعالى. 
 ؛مرفوع معطوف علیه) »المؤمنون «مرفوع و »رسولُ «هو �ضم أوله، و »لط علیهموسُ «قوله: 

قام سائل وقال  ،إمام المسجد في مسجد قام سائل واإلمام من �بار أهل العلم،. فاعل ألنه نائب
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، ال قل قدَّر هللا: فقال هذا الشیخ لط هللا علي األمراض،سَ  لكنه قال: ،السائل �سأل یتكفف الناس
  ؟»وُسلِّط علیهم رسوله والمؤمنون « فهل في اللفظ ما �ستدرك؟ لَّط،سَ  :لتق

 ....... طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
  ؟األمراض لكن

 .......  طالب:
  لط علیه األمراض؟سُ  لكن هل �سوغ أن �قول: ابتالء بال شك،

 ....... طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
  تأمله.
 .......  طالب:
  ؟والتقدیر ؟شكا�ة
 .......  طالب:

  و�ذا قدر المفعول؟
 .......  طالب:

 .مجرد اإلخبار �ه الشيء، قد �كون الذ�ر منفك عن ال،
، وللمصنف في اللقطة من طر�ق األوزاعي عن »ولم تحل«، للكشمیهني: »وال تحل«(قوله: 
 وهي ألیق �المستقبل. »ولن«�حیى: 

�ر الشوك دال ه، وذِ ه إذا قطعتَ �الخاء المعجمة أي ال ُ�حصد، �قال: اختلیتُ  »ال �ختلى«قوله:  
فغیره مما ال  ال �جوز أن �قطع،ف اإذا �ان الشوك مؤذ�ً  على منع قطع غیره من �اب أولى)

  یؤذي من �اب أولى.
ف، وسیأتي أي معرِّ  »إال لمنشد«(وسیأتي ذ�ر الخالف فیه في الحج إن شاء هللا تعالى. قوله: 

 إن شاء هللا تعالى. ،�تاب اللقطة الكالم على هذه المسألة في
كذا وقع هنا، وفیه حذف وقع بیانه في روا�ة المصنف  »فمن قتل فهو �خیر النظر�ن«قوله: 

 . »فمن ُقتل له قتیل«في الد�ات عن أبي نعیم بهذا اإلسناد: 
�الفاء  »إما أن �فادى«هو �القاف أي ُ�قتص، ووقع في روا�ة لمسلم:  »و�ما أن �قاد«قوله: 

ء و�ال رسمها األلف �عد الدال �عني الیاء هذه �عني رسمها رسم الیا وز�ادة �اء �عد الدال)
 .المقصورة
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من  »إما أن ُ�عقل«(والصواب أن الروا�ة على وجهین: من قالها �القاف قال فیما قبلها:  
�القاف والمثناة، والحاصل  »إما أن ُ�قتل«وهو الد�ة، ومن قالها �الفاء قال فیما قبلها:  ،العقل

 إن شاء هللا تعالى.  ،�القصاص أو الد�ة، وفي المسألة �حث �أتي في الد�ات تفسیر النظر�نِ 
طیب شاه مؤنث ترى ما �منع من  بهاء منونة) قوله: فجاء رجل من أهل الیمن، هو أبو شاهٍ 

  الصرف؟
 .......  طالب:

  ؟اأعجمی�  أو اعر�ی�  اهل �صیر اسمً  أبو شاٍه؟
 .......  طالب:

  ؟هو ما
 .......  طالب:

 رف وهو أعجمي؟لماذا ُص  وسیاه أعجمي وصرف، عبد هللا بن سیاٍه، عندنا من رواة الصحیح:
  حدثنا عبد هللا بن سیاٍه؟ رف وهو أعجمي؟لماذا ُص  هذا �صیر أوضح من هذا،

 .......  طالب:
العلمیة فما اجتمعت  ألن استعماله في األعجمیة وصف ولیس �علم، :قالوا. هذا اسمه ال ال ال،

وأبو شاه  وهذه من دقائق هذا الباب. العلمیة في العر�یة والعجمة وصف، والعجمة في أمر واحد،
 مثله.

فه، وهناك من الز�ادة عن الولید بن مسلم: (وسیأتي في اللقطة مسم�ى، واإلشارة إلى من حرَّ 
صلى هللا -هللا قلت لألوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول 

 .�عني األمر �الكتا�ة ،اكتبوا . قلت: و�هذا تظهر مطا�قة هذا الحدیث للترجمة)-علیه وسلم
یأتي في اللقطة، ووقع في س(قوله: فقال رجل من قر�ش، هو العباس بن عبد المطلب �ما 

 والشاه عند األعجام شاه، وهو غلط) :روا�ة البن أبي شیبة: فقال رجل من قر�ش �قال له
 . الملك

إال «(قوله: إال اإلذخر، �ذا هو في روایتنا �النصب، و�جوز رفعه على البدل مما قبله. قوله: 
 .كذا هو في روایتنا، والثانیة على سبیل التأكید) »اإلذخر إال اإلذخر

 .�هللا أعلم
 .وصلى هللا و�ارك على محمد وآله وصحبه أجمعین

 


