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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 " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  ،أما �عد َثَنا ُشْعَبُة، َقاَل: َحدَّ َثَنا آَدُم، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
، َقاَل: َسِمْعُت َسِعیَد ْبَن ُجَبْیٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ِبتُّ ِفي َبْیِت َخاَلِتي َمْیُموَنَة ِبْنِت الَحَكمُ 

ِعْنَدَها ِفي  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَ�اَن النَِّبيُّ  ،-صلى هللا علیه وسلم-الَحاِرِث َزْوِج النَِّبيِّ 
الِعَشاَء، ُثمَّ َجاَء ِإَلى َمْنِزِلِه، َفَصلَّى َأْرَ�َع َرَكَعاٍت،  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِبيُّ َلْیَلِتَها، َفَصلَّى النَّ 

مُ «ُثمَّ َناَم، ُثمَّ َقاَم، ُثمَّ َقاَل:  َفُقْمُت َعْن َ�َسارِِه، ": ، قال"َأْو َ�ِلَمًة ُتْشِبُهَها، ُثمَّ َقامَ  »َناَم الُغَلیِّ
َعْن َ�ِمیِنِه، َوَصلَّى َخْمَس َرَكَعاٍت، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْیِن، ُثمَّ َناَم، َحتَّى َسِمْعُت َغِطیَطُه َأْو َفَجَعَلِني 

َالةِ   ."َخِطیَطُه، ُثمَّ َخَرَج ِإَلى الصَّ
خذ أُ ، "�اب السمر في العلم": هذا الحدیث ترجم له اإلمام البخاري �ما عرفنا في الدرس الماضي

 »نام الغلیم«: وقال. صلى قبل النوم ثم نام ثم قام أوالً  نام، -یه الصالة والسالمعل-من �ونه 
دلیل على  فدل على أنه ما نام من صالة العشاء إلى الصبح، وفعل ما فعل وأمر �ما أمر �ه،

 .وحصل منه ما حصل من التوجیه البن عباس �ما في �عض طرق الحدیث أنه سمر وسهر،
�عني عتبة الدار عتبة الباب  �فتحتین هو ابن عتیبة �المثناة تصغیر َعتبة)(قوله: حدثنا الحكم 

الحكم بن عتیبة تنقل أقواله في �تب الفقه  (وهو تا�عي صغیر و�ان أحد الفقهاء) ،وما أشبه ذلك
�ضم المعجمة وهو من تصغیر  »نام الغلیم«(قوله: ثم جاء، أي من المسجد. قوله: . اكثیرً 

-ألنه عند وفاته  ؛و�ان عمره إذ ذاك صغیر المقصود منه التحقیر و�نما شفقة،لیس  الشفقة)
(والمراد �ه ابن عباس، و�حتمل أن  ناهز االحتالم لكن ما احتلم. ما بلغ، -علیه الصالة والسالم

 بنومه أو استفهاًما �حذف الهمزة وهو الواقع) -صلى هللا علیه وسلم-�كون ذلك إخباًرا منه 
  ؟�عني هل نام الغلیم »الغلیمنام «: �سأل

�عني خطأ ما  (ووقع في �عض النسخ: �ا أم الغلیم �النداء وهو تصحیف لم َتثبت �ه روا�ة)
(قوله: أو ك، لمة �الشك من الراوي، والمراد . من النساخ ثبتت �ه روا�ة فیكون حینئٍذ خطًأ

�عني �قصد �ما  ،�الم قد یؤم و�لمة بها: ألن الكلمة تطلق و�راد بها الكالم ؛�الكلمة الجملة)
�عني تطلق الكلمة ، »وأصدق �لمة قالها الشاعر« ال إله إال هللا، و�لمة التوحید:. قال ابن مالك

  لیست الكلمة المفردة. و�راد بها الكالم،
 ....... طالب:

 كلمة هي.
لكن تطلق و�راد بها  األصل أنها المفردة، أو المفردة)والمراد �الكلمة الجملة  ،�الشك من الراوي (

 �عني لعلها تفسیر للكلمة األخرى، �التكبیر، )»نام الغالم«(ففي روا�ة أخرى:  الجملة أو الجمل،
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(قوله: غطیطه �فتح الغین المعجمة . شك الراوي  الكلمة التي تشبهها إما �التصغیر أو �التكبیر،
�لها  لشخیر والنخیر،عندك غطیط والخطیط وا س النائم، والنخیر أقوى منه)وهو صوت نفَ 

 . تصدر من النائم
الخطیط  (قوله: أو خطیطه �الخاء المعجمة، والشك فیه من الراوي، وهو �معنى األول)

قاله الداودي، وقال ابن �طال: لم أجده �الخاء  ،وهو �معنى األول(. والغطیط �معنى واحد
لكن ما �صدر من النائم  ،)المعجمة عند أهل اللغة، وتبعه القاضي عیاض فقال: هو هنا وهمٌ 

 أقرب إلى الخاء أو أقرب إلى الغین؟ ألن هذه حكا�ة صوت، شبهه �الخاء أو شبهه �الغین؟
(وقد نقل ابن األثیر عن أهل الغر�ب أنه دون  ألن هذه حكا�ة صوت. ؛أقرب إلى الخاء

 . الخطیط دون الغطیط الغطیط)
وهنا �كون قد صلى  ،الخمس �عد الوتر�عني �عد  (قوله: ثم صلى ر�عتین، أي ر�عتي الفجر)

 ألنه �صلیها في بیته، ؛راتبة العشاء لعل اثنتین من األر�ع الراتبة، ،أر�ع ر�عات ثم خمس
 .والفجر �صلیها في البیت ،والمغرب �صلیها في البیت

  .......  طالب:
اجعلوا « هل هما �عد الوتر فنحتاج للجواب عن حدیث:. صلى ر�عتین �عد ر�عتي الوتر ،نعم

هو �خرج وجهه على . ما نحتاج إلى الجوابفأو تكون ر�عتي الفجر ، »اآخر صالتكم �اللیل وترً 
إال على القول  السنة فات محلها، ،القول الصحیح �انتصاف اللیل إذا خرج وقتها خالص انتهى

 .�أن وقت العشاء �متد إلى طلوع الفجر وهذا قول أكثر أهل العلم
لماذا ما  سبع ر�عات) :الكرماني فقال: إنما فصل بینهما و�ین الخمس ولم �قل(وأغرب : قال
ألن الخمس اقتدى ابن  ؛ولم �قل سبع ر�عات(، ألن الثنتین األولیین راتبة العشاء ؟تسع :قال

فصلى خمس : �قول ؟أو �قصد مع الثنتین اللتین �عد الوتر عباس �ه فیها �خالف الر�عتین)
ألن الخمس اقتدى ابن  ؛ولم �قل سبع ر�عات( وثنتین، ا،خمسً  ،ر�عاتسبع  ما قال: ر�عات،

وهذا من  أو ألن الخمس �سالم والر�عتین �سالم آخر انتهى) عباس �ه فیها �خالف الر�عتین،
 .إغراب الكرماني على ما قال ابن حجر

الفجر (و�أنه ظن أن الر�عتین من جملة صالة اللیل وهو محتمل، لكن حملهما على سنة  
أولى لیحصل الختم �الوتر، وسیأتي تفصیل هذه المسألة في �تاب الصالة في �اب الوتر إن 

 .شاء هللا تعالى)
 .......  طالب:

ولما جاء من المسجد من صالة العشاء صلى أر�ع  ،هو نام �عد الر�عات األر�ع في أول اللیل
فهل هما ما �ختم  ،ور�عتین ارً وتو ثم استیقظ في آخر اللیل صلى خمس ر�عات  ر�عات ثم نام،

  ؟�ه قیام اللیل من ر�عتین خفیفتین أو هما ر�عتا الفجر
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 .......  طالب:
 .ثم سمعت غطیطه أو خطیطه ثم خرج إلى الصالة ثم صلى ر�عتین، .نعم

 .......  طالب:
 وقد �سمع له خطیط أو غطیط، -علیه الصالة والسالم-�ان �ضجع �عد الوتر  هذه الضجعة،

 .أحادیث أخرى في 
ومناسبة  وسیأتي تفصیل هذه المسألة في �تاب الصالة في �اب الوتر إن شاء هللا تعالى،(

نام « لكن هل القول الیسیر مثل هذا:، حدیث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فیه: قام فقال)
الر�عتین و�نام �عني لو اإلنسان طلع من المسجد وراح لبیته و�صلي  ؟اهذا �عتبر سمرً  »الغلیم

  .وفي طر�قه �لمه واحد ورد علیه ؟اهذا �كون سمرً  على طول،
  .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
  في العلم؟ ا�سمى سمرً  لكن

�عد قوله: صلى العشاء، وأما حدیث قام فقال : ومناسبة حدیث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله(
ابن المنیر ومن تبعه: �حتمل أن یر�د أن أصل السمر یثبت بهذه الكلمة، وهي  ابن عباس فقال

، -صلى هللا علیه وسلم-، و�حتمل أن یر�د ارتقاب ابن عباس ألحوال النبي »نام الغلیم«قوله: 
 والتعلیم من الفعل، فقد سمر ابن عباس لیلته في طلب العلم) ،وال فرق بین التعلیم من القول

 في طلبه ال في التعلیم.�عني في العلم 
(زاد الكرماني: أو ما ُ�فهم من جعله إ�اه على �مینه، �أنه قال له: قف عن �میني، فقال:  

ا، وصنیع ابن سمى سامرً ألن من یتكلم �كلمة واحدة ال �ُ  ؛ض. و�ل ما ذ�ره معترَ انتهىوقفت، 
عباس �سمى سهًرا ال (وصنیع ابن : قال -علیه الصالة والسالم-في ترقبه لحال النبي  عباس)

ألن ما �قع �عد  ؛سمًرا؛ إذ السمر ال �كون إال عن تحدث، قاله اإلسماعیلي، وأ�عدها األخیر
 .االنتباه من النوم ال �سمى سمًرا)

�عني إلى أن شاع الكهر�اء وانتشر وصار اللیل �النهار والناس ما �سمرون وال  إلى وقت قر�ب، 
ا، ،قمر في القد�م وفي الحدیث�انوا �سمرون على ضوء ال �سهرون،  لكن نسبة هؤالء �سیرة جد�

وتوسع  ،االستراحات تلكن لما وجد الكهر�اء ووجد ؟ماذا �فعل�جلس في الظالم  الناس ینامون،
 شيء ما سهر، أوصناعة  أووُ�فوا المؤونة و�ال لو الواحد �شتغل في النهار في فالحة  ،الناس

من  ا�عطى مبلغً  واآلن �حصل بدون عمل، �حصل ما �قتات �ه،لكن �فوا المؤونة �العمل الیسیر 
 ،-َجلَّ وَعال-�سهرون اللیل على شيء قد �كون مما ال یرضي هللا  المال وهو جالس في بیته،
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وهم �عبثون و�ثیر منهم لیس  ،الشباب ألنهم تصرف لهم رواتب من المؤسسات �سبب السعودة
  .�هللا المستعان على خیر،

وأ�عدها األخیر ألن ما �قع �عد االنتباه  ،قال اإلسماعیلي  �كون إال عن تحدث،إذ السمر ال(
. وقال الكرماني تبًعا لغیره أ�ًضا: �حتمل أن �كون مراد البخاري أن امن النوم ال �سمى سمرً 

 -صلى هللا علیه وسلم-األقارب إذا اجتمعوا ال بد أن �جري بینهم حدیث للمؤانسة، وحدیثه 
 .�له علم علم وفوائد) كله

 .......  طالب:
  ما أدري هو في هذا الحدیث أو في غیره لكن موجود. 

 .......  طالب:
  هذا الحدیث مخرج عند البخاري �مكن في أكثر من عشرة مواضع. 

 .......  طالب:
 .اواحد اثنین ثالثة ....... تسعة عشر موضعً  اسمع: 

مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحدیث �عینه (قلت: واألولى من هذا �له أن 
من طر�ق أخرى، وهذا �صنعه المصنف �ثیًرا یر�د �ه تنبیه الناظر في �تا�ه على االعتناء 

إنما  �عني ما یذ�ر اللفظ الصر�ح من ألفاظ الحدیث الذي یناسب الترجمة، بتتبع طرق الحدیث)
 .-رحمه هللا -وهذه طر�قته  ،تبحث عن طرقه وألفاظهلكي  ؛الحدیث مما یناسب الترجمة �جعل

(وهذا �صنعه المصنف �ثیًرا یر�د �ه تنبیه الناظر في �تا�ه على االعتناء بتتبع طرق الحدیث 
والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ ألن تفسیر الحدیث �الحدیث أولى من الخوض فیه �الظن، و�نما 

مما یدل صر�ًحا على حقیقة السمر �عد  ،ذا الحدیثأراد البخاري هنا ما وقع في �عض طرق ه
(وغیره من  .�عني في �تاب التفسیر ،أخرجه البخاري  ،العشاء، وهو ما أخرجه في التفسیر)

صلى هللا علیه -ِبت في بیت میمونة فتحدث رسول هللا «طر�ق �ر�ب عن ابن عباس قال: 
الحدیث، فصحت الترجمة �حمد هللا تعالى من غیر حاجة إلى  »مع أهله ساعًة ثم رقد -وسلم

 .تعسف وال رجم �الظن)
بعدون یُ  اأحیانً  ال �جدون، اوأحیانً  ،�جدون  اأحیانً  ما الذي �جعل الشراح یبحثون عن مناسبة، 

  یتلمسون؟ اوأحیانً 
ابن حجر  ابن حجر ما �شرح الحدیث إال �عد معرفة جمیع أطرافه، ألن -رحمه هللا-وابن حجر 

، ا�عًض  األن �عض الروا�ات �فسرً  وحینئٍذ یتضح معناه؛ ،ا�جمع أطراف الحدیث و�نظر فیها جمیعً 
و�هذا یتضح  ،�عضها مختصر و�عضها فیه تطو�ل و�عضها مجمل و�عضها فیه تفصیل،

  المقصود.
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ا  جمع طرقه لم یتبین خطؤه؛لم تُ  الباب إذا: وأهل العلم �قولون  ألنه قد یرد علیك إشكال �بیر جد�
 .لكن لو اطلعت على �قیة الروا�ات زال اإلشكال في هذا اللفظ،

(فإن قیل: هذا إنما یدل على السمر مع األهل ال في العلم؟ فالجواب أنه یلحق �ه والجامع 
ألنه إذا ُشرع في المباح ففي المستحب من طر�ق  ؛تحصیل الفائدة، أو هو بدلیل الفحوى 

ولى، وسنذ�ر �اقي مباحث هذا الحدیث حیث ذ�ره المصنف مطوًال في �تاب الوتر من �تاب األَ 
صلى هللا علیه -أن النبي «الصالة إن شاء هللا تعالى. و�دخل في هذا الباب حدیث أنس: 

الصالة، وألنس حدیث آخر في  ، وقد ذ�ره المصنف في �تاب»خطبهم �عد العشاء -وسلم
صلى هللا -كان النبي «وقد ذ�ره المصنف في المناقب، وحدیث عمر:  ،قصة أسید بن حضیر

أخرجه الترمذي والنسائي  »�سمر مع أبي �كر في األمر من أمور المسلمین -علیه وسلم
ك لم �صح ورجاله ثقات، وهو صر�ح في المقصود إال أن في إسناده اختالًفا على علقمة، فلذل

 .على شرطه
�حدثنا عن بني إسرائیل  -صلى هللا علیه وسلم-كان نبي هللا «وحدیث عبد هللا بن عمرو:  

وهو من روا�ة  ،رواه أبو داود وصححه ابن خز�مة »حتى �صبح ال �قوم إال إلى عظیم صالة
مصل ال سمر إال ل«أبي حسان عن عبد هللا بن عمرو ولیس على شرط البخاري، وأما حدیث: 

مجهول، وعلى تقدیر ثبوته فالسمر في العلم ُیلحق  فهو عند أحمد �سند فیه راوٍ  »أو مسافر
�السمر في الصالة نافلًة، وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى: 

 . نا في صالة، �هللا أعلم)إالصالة؟ فقال عمر: 
�ان  وضاق علیه وقت الصالة. ،و�حرر المسائل ،�عني إذا سمر طالب علم �قرأ في �تب 

ثم �قوم في تحر�ر المسائل العلمیة  ینام الثلث،: �قسم اللیل إلى ثالثة أقسام -رحمه هللا-الشافعي 
تجده ال �أتي إلى  �عض طالب العلم یتأخر عن الصالة المفروضة،. ثم �صلي الثلث ،اثلثً 

إن التبكیر المأمور �ه أفضل من  :فهل نقول �علم،لكنه في بیته منشغل  آخر الناس، المسجد إال
انشغل  وهو أفضل من نوافل العبادة، ،وفضله عظیم : إن العلم نفعه متعٍد،أو نقول هذا العلم،

 . �عني صالة الجماعة ما �جوز تر�ها بهذا العذر لكن الواجب ال تتر�ه، �العلم ولو تأخرت،
 .......  طالب:

 ؛إذا �ان أحد �قلده وتأخر ال سیما إذا برأ من عهدة التقلید، ل هذا،ال شك أن النظر یدخل في مث
 .هذه مسألة ثانیة بق إلیه، وهكذا،یتأخر ولو �ان في التبكیر فضل لما سُ  األن فالنً 
 .......  طالب:

وقد جاء  وفضله أعظم، ،ألن نفعه متعدٍ  ؛و�ال ال شك أن العلم أنفع �عني مرجح من جهة أخرى، 
 . في نوافل العبادات األخرى  النصوص ما لم �أتِ فیه من 
 ....... طالب:



 
 

 

 
 
 

٧  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٧ 

 . نحن في صالة: فعمر �قول الصالة �ستوعب الثلث، ال ال ....... الصالة في وقت أطول،
 .......  طالب:

 .یتصور أنها الفر�ضة أن ما �مكن نافلة، نعم،
 .......  طالب:

 .مع أبي موسى 
 .......  طالب:

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

 آله وصحبه أجمعین. 
 . َ�اُب ِحْفِظ الِعْلمِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام أبو عبد هللا البخاري 

َثِني  َثَنا َعْبُد الَعِز�ِز ْبُن َعْبِد للااَِّ، َقاَل: َحدَّ َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َحدَّ
ْثُت  :، َقاَل: ِإنَّ النَّاَس َ�ُقوُلونَ -َرِضَي ُهللا عنهُ - َأْكَثَر َأُبو ُهَرْ�َرَة، َوَلْوَال آَیَتاِن ِفي ِ�َتاِب للااَِّ َما َحدَّ

َناِت َوالُهَدى} {ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُمونَ  َحِدیًثا، ُثمَّ َیْتُلو: : ] ِإَلى َقْوِلهِ ١٥٩[البقرة:  َما َأْنَزْلَنا ِمَن الَبیِّ
ِحیُم} ْفُق ِ�اَألْسَواِق، َوِ�نَّ ِإْخَواَنَنا  ].١٦٠[البقرة:  {الرَّ ِإنَّ ِإْخَواَنَنا ِمَن الُمَهاِجِر�َن َ�اَن َ�ْشَغُلُهُم الصَّ

َصلَّى ُهللا -َأْمَواِلِهْم، َوِ�نَّ َأَ�ا ُهَرْ�َرَة َ�اَن َیْلَزُم َرُسوَل للااَِّ  ِمَن اَألْنَصاِر َ�اَن َ�ْشَغُلُهُم الَعَمُل ِفي
 . ِ�ِشَبِع َ�ْطِنِه، َوَ�ْحُضُر َما َال َ�ْحُضُروَن، َوَ�ْحَفُظ َما َال َ�ْحَفُظونَ  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َ�ْكٍر َأُبو ُمْصَعٍب، َقاَل: َحدَّ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن ِدیَناٍر، َعِن اْبِن َأِبي َحدَّ
، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة  ي -َرِضَي ُهللا عنهُ -ِذْئٍب، َعْن َسِعیٍد الَمْقُبِريِّ ، َقاَل: ُقْلُت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، ِإنِّ

َفَبَسْطُتُه، َقاَل: َفَغَرَف ِبَیَدْ�ِه، ُثمَّ َقاَل:  »كَ اْ�ُسْط ِرَداءَ «َأْسَمُع ِمْنَك َحِدیًثا َ�ِثیًرا َأْنَساُه؟ َقاَل: 
 َفَضَمْمُتُه، َفَما َنِسیُت َشْیًئا َ�ْعَدُه.  »ُضمَّهُ «

َثَنا اْبُن َأِبي ُفَدْ�ٍك ِبَهَذا، َثَنا ِإْبَراِهیُم ْبُن الُمْنِذِر َقاَل: َحدَّ  . َأْو َقاَل: َغَرَف ِبَیِدِه ِفیهِ  َحدَّ
، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة  َثِني َأِخي، َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َسِعیٍد الَمْقُبِريِّ َثَنا ِإْسَماِعیُل، َقاَل: َحدَّ -َحدَّ

ِوَعاَءْیِن: َفَأمَّا َأَحُدُهَما  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل للااَِّ  -َرِضَي ُهللا عنهُ 
 ."ْثُتُه، َوَأمَّا اآلَخُر َفَلْو َبَثْثُتُه ُقِطَع َهَذا الُبْلُعومُ َفَبثَ 

{ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُموَن َما َأْنَزَل للااَُّ ِمَن اْلِكَتاِب َوَ�ْشَتُروَن  :٧٥و ٧٤في �عض النسخ اآلیتان مرقمتان بـ
 ٧٤في �عض النسخ مرقمة ]، ١٧٤[البقرة:   النَّاَر}ِ�ِه َثَمًنا َقِلیًال ُأوَلِئَك َما َ�ْأُكُلوَن ِفي ُ�ُطوِنِهْم ِإالَّ 

{ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن اْلَبیَِّناِت َواْلُهَدى ِمْن َ�ْعِد َما َبیَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي : والمقصود ،٧٥و
ِعُنوَن ( ) ِإالَّ الَِّذیَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَ�یَُّنوا َفُأوَلِئَك َأُتوُب ١٥٩اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك َیْلَعُنُهُم للااَُّ َوَ�ْلَعُنُهُم الالَّ

یوقع القارئ في  وال شك أن الترقیم إذا �ان خطأً ]، ١٦٠، ١٥٩[البقرة:  َعَلْیِهْم َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحیُم}
]، ١٧[الفتح:  َوَال َعَلى اْلَمِر�ِض َحَرٌج}{َلْیَس َعَلى اْألَْعَمى َحَرٌج َوَال َعَلى اْألَْعَرِج َحَرٌج  مثل: وهم،



 
 

  
 

=}à||è=i_||k‘==‚||‹=fi||Ÿ≈ÿ^=yÎw||ìÌá_||Ägÿ^=F۱۸۷E====
=

٨ 

ولو رجع القارئ إلى الترقیم لقال فیه خطأ . الموضوع في األطعمة و�رقم ما في الجهاد أو العكس
 . كبیر إذا اعتمده

ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك َیْلَعُنُهُم {ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن اْلَبیَِّناِت َواْلُهَدى ِمْن َ�ْعِد َما َبیَّنَّاُه 
ِعُنونَ  ِإالَّ الَِّذیَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا { �هللا أمر خطیر لمن عنده شيء من العلم }للااَُّ َوَ�ْلَعُنُهُم الالَّ

 ا التَّوَّاُب الرَِّحیُم}َفُأوَلِئَك َأُتوُب َعَلْیِهْم َوَأنَ { فیما سبق ،تقدم ماال بد أن یبین أنه �تم فی ،}َوَ�یَُّنوا
وال بد أن  ،ال بد أن یتوب وقل مثل هذا فیمن نشر الضالل بین الناس،]. ١٦٠، ١٥٩[البقرة: 
 . �هللا المستعان وال بد أن یبین ضالل ما نشره، ،�صلح

النفس  علىع �ثیر من الناس ممن �كتمون العلم وال یبینونه للناس إما �الخوف یتذرَّ فوأما الكتمان 
و�عض الناس �خلط بین المصلحة العامة . أو �مالحظة مصلحة أو درء مفسدة تترتب على البیان

و�ظهر للناس أنه  لمثل هذا الكتمان، او�جعل المصلحة الخاصة مبررً  و�ین المصلحة الخاصة،
 ئف،ولو بیَّن لتضرر في الدعوة أو تضرر في �ذا وهو خا ،للمصلحة العامة انظرً  ؛إنما لم یبین

 لكن ال �ظهر للناس أنه من أجل المصلحة العامة، وال �منع أنه إذا خاف على نفسه أن ال یبین،
ومن �انت  ،فمن �انت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله« مثل ما جاء في حدیث:

الذي یهاجر من أجل  �عني، »هجرته لدنیا �صیبها أو امرأة ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إلیه
ماتت زوجته و�حث عن  وانتقل إلى بلد آخر؟ ،ضاقت �ه األرزاق في بلده ؟ما یذمأم ذم الدنیا یُ 
  ؟ما یذمأم یذم  انتقل إلى بلد آخر یر�د أن یتزوج، ،ما وجدفزوجة 
 .......  طالب:

أنه هاجر هلل لكنه إذا أظهر للناس  سیاق ذم، ؟سیاق مدحأم طیب الجملة في الحدیث سیاق ذم 
 .ورسوله وقصده الدنیا أو قصده المرأة التي ینكحها هذا الذي یذم

َثَنا َعْبُد الَعِز�ِز ْبُن َعْبِد للااَِّ . َ�اُب ِحْفِظ الِعْلمِ ": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول  َقاَل: "وهو األو�سي،  "َحدَّ
َثِني َماِلكٌ   ؟�قرأ علیهأم حدث مالك �ُ ، "َحدَّ

 .......  طالب:
  ؟عندك 

 .......  طالب:
البخاري ال �فرق بین صیغ  ،ألن البخاري ال �فرق بین التحدیث واإلخبار ؛حدثنا لكن �ل النسخ:

 .-رحمه هللا-األداء 
 "َأْكَثَر َأُبو ُهَرْ�َرةَ  :َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة، َقاَل: ِإنَّ النَّاَس َ�ُقوُلونَ "

أكثر أبو هر�رة، َوَلْوَال " یلمزونه بهذا. �حدث �أحادیث ال �حدث بها أبو �كر وال عمر، یلومونه،
ْثُت َحِدیًثا، ُثمَّ َیْتُلو َناِت َوالهُ : آَیَتاِن ِفي ِ�َتاِب للااَِّ َما َحدَّ  َدى}{ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن الَبیِّ

ِحیُم}: ] ِإَلى َقْوِلهِ ١٥٩[البقرة:  یبین و�برر سبب �ثرة روایته ، "ِإنَّ ِإْخَواَنَنا. ]١٦٠[البقرة:  {الرَّ
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ْفُق ِ�اَألْسَواقِ ". وقلة روا�ة غیره َوِ�نَّ "التجارة،  "إن إخواننا ِمَن الُمَهاِجِر�َن َ�اَن َ�ْشَغُلُهُم الصَّ
َوِ�نَّ َأَ�ا ُهَرْ�َرَة َ�اَن َیْلَزُم َرُسوَل "�الزراعة،  "َن َ�ْشَغُلُهُم الَعَمُل ِفي َأْمَواِلِهمْ ِإْخَواَنَنا ِمَن اَألْنَصاِر َ�ا

على  ما له نظر في الدنیا إال ما �عینه على البقاء، "ِ�ِشَبِع َ�ْطِنهِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -للااَِّ 
 ."َ�ْحَفُظ َما َال َ�ْحَفُظونَ َوَ�ْحُضُر َما َال َ�ْحُضُروَن، وَ "الحیاة، 

ألنه أحفظ  ؛�كفي لم یذ�ر في الباب شیًئا عن غیر أبي هر�رة) (قوله: �اب حفظ العلم،
أبو هر�رة  :-َرِضَي ُهللا عنهُ -(وذلك ألنه �ان أحفظ الصحا�ة للحدیث، قال الشافعي  الصحا�ة،

أحفظ من روى الحدیث في عصره، وقد �ان ابن عمر یترحم علیه في جنازته و�قول: �ان 
 ، رواه ابن سعد. -صلى هللا علیه وسلم-�حفظ على المسلمین حدیث النبي 

وقد دل الحدیث الثالث من الباب على أنه لم ُ�حدث �جمیع محفوظه، ومع ذلك فالموجود من 
(وال �عارض هذا ما  ،عن المقلین فضالً  من حدیث غیره من المكثر�ن)حدیثه أكثر من الموجود 

تقدم من تقد�مه عبد هللا بن عمرو على نفسه في �ثرة الحدیث؛ ألنا قدمنا الجواب عن ذلك، 
 .ذلك لغیره) وألن الحدیث الثاني من الباب دل على أنه لم ینس شیًئا سمعه ولم َیثبت مثلُ 

والسبب  المبتدعة والمستشرقین وغیرهم وسهامهم إنما توجه ألبي هر�رة،مطاعم المناوئین من  
والطعن في أبي هر�رة یبطل نصف  ألنهم إذا طعنوا في الراوي �طل المروي، كثرة مرو�اته؛

�طعن في مثل آبي اللحم أو أبیض بن  اوال أحدً  اوال مستشرقً  اولذلك ال تجد ال مبتدعً  السنة،
ألنه �حتاج إلى أن  ؛ثالثة أون اي ما عنده إال اثنذما عندهم إال حدیث واحد أو ال نیذحمال ال

لیجدي طعنه في السنة مثل طعنه في أبي  لیكون مثل أبي هر�رة، ؛�طعن في خمسة آالف راوٍ 
 .هر�رة

واإلسناد �له مدنیون. قوله: أكثر أبو هر�رة، أي  ،المدني ي(قوله: حدثنا عبد العز�ز هو األو�س
�ما صرح �ه المصنف في البیوع من  -صلى هللا علیه وسلم-ن الحدیث عن رسول هللا م

من  وفي المزارعة( ،فیه �عني في البیوع وفي المزارعة) ،طر�ق شعیب عن الزهري، وله فیه
طر�ق إبراهیم بن سعد عن الزهري هنا ز�ادة وهي: و�قولون ما للمهاجر�ن واألنصار ال �حدثون 

ین الحكمة في ذ�ره المهاجر�ن واألنصار ووضعه المظهر موضع و�ها تبِ  ؟مثل أحادیثه
 . ألنه �حكي �المهم ؛أكثرت) :ولم �قل ،المضمر على طر�ق الحكا�ة حیث قال: أكثر أبو هر�رة

 أبو هر�رة الذي ذ�ر اآلیتین ولیس من غمزه. ال مقول �قولون) ،(قوله: ولوال آیتان، مقول قال
(وذ�ره بلفظ ، �عني یتلو أبو هر�رة الذي �قوله الراوي عنه األعرج) (وقوله: ثم یتلو مقول

ث أصًال، لكن المضارع استحضاًرا لصورة التالوة، ومعناه: لوال أن هللا ذم الكاتمین للعلم ما حدَّ 
لما �ان الكتمان حراًما وجب اإلظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده، ثم ذ�ر سبب الكثرة 

والمراد  نفسه وأمثاله،( ،ما قال إخواني اننا وأراد �صیغة الجمع نفسه وأمثاله)�قوله: إن إخو 
 �األخوة أخوة اإلسالم. 
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هو و وحكي ضمه وهو شاذ. قوله: الصفق �إسكان الفاء  ،قوله: َ�شغلهم �فتح أوله من الثالثي
 ،اآلخر�صفق یده بید  (وجرت �ه عادتهم عند عقد البیع) ،من التصفیق ضرب الید على الید)

 . العاقد �صفق یده بید اآلخر
(قوله: في أموالهم أي القیام على مصالح زرعهم، ولمسلم: �ان �شغلهم عمل أرضیهم، والبن 

إذ �ان نسق الكالم  ؛سعد: �ان �شغلهم القیام على أرضیهم. قوله: و�ن أ�ا هر�رة فیه التفات
�قول  ،آخر فتحدث عنه اه شخًص �عني جرد من نفس أو �كون من �اب التجر�د، أن �قول: و�ني)

 . ما قال: وأنا ،وسعد جالس اأعطى رهطً  سعد �ما تقدم:
والذي  وهو الثابت في غیر البخاري أ�ًضا، ولألصیلي: �شبع) ،(قوله: لشبع بالم التعلیل لألكثر

. وأما روا�ة األكثر �الالم ،�عني على روا�ة األصیلي �الباء، ؟�الالمأم عند�م في المتن �الباء 
�موحدة أوله، وزاد المصنف في البیوع: و�نت امرًأ مسكیًنا من مساكین �شبع : ولألصیلي(

فة. قوله: و�حضر أي من األحوال، و�حفظ أي من األقوال، وهما معطوفان على قوله: الصُّ 
 یلزم. 

وقد روى البخاري في التار�خ والحاكم في المستدرك من حدیث طلحة بن عبید هللا شاهًدا 
ما ال  -صلى هللا علیه وسلم-ولفظه: ال أشك أنه سمع من رسول هللا  ،أبي هر�رة هذالحدیث 

، وأخرج -صلى هللا علیه وسلم-نسمع، وذلك أنه �ان مسكیًنا ال شيء له ضیًفا لرسول هللا 
البخاري في التار�خ والبیهقي في المدخل من حدیث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في 

-فجعل أبو هر�رة �حدثهم عن رسول هللا  ،لصحا�ة �ضعة عشر رجالً مجلس فیه مشیخة من ا
ثم �حدثهم  ،فیراجعون فیه حتى �عرفوه ،�الحدیث فال �عرفه �عضهم -صلى هللا علیه وسلم

ذم أبو هر�رة یُ  هل�عني  فعرفت یومئذ أن أ�ا هر�رة أحفظ الناس) ،�الحدیث �ذلك حتى فعل مراًرا
  ؟�فقره
و�ال من أهل  إال إذا صرف هذا المال فیما یرضي هللا، مدح أحد �غناه،ال �ُ و  ذم �فقره،ما یُ  ال،

والعالم  وأقل األحوال أنه على حساب التعلم، ،فاتهمه اإذا وجدت طالب العلم غنی� : العلم من �قول
 . ال بد أن �كون هذا المال والتفرغ لجمعه على حساب التعلیم ،كذلك

صلى هللا -نا لرسول هللا أنه قال ألبي هر�رة: �نت ألزمَ  (وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر
نا �حدیثه، قال الترمذي: حسن. واختلف في إسناد هذا الحدیث على الزهري وأعرفَ  -علیه وسلم

ووافقه إبراهیم بن سعد وسفیان بن عیینة ورواه شعیب عن الزهري عن  ،فرواه مالك عنه هكذا
وتا�عه یونس بن یز�د،  ،عن أبي هر�رة حمن �الهماسعید بن المسیب وأبي سلمة بن عبد الر 

حهما الشیخان، وزادوا في روایتهم عن الزهري شیًئا سنذ�ره واإلسنادان جمیًعا محفوظان صحَّ 
 .في هذا الحدیث الثاني)
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َثَنا ُمَحمَُّد بْ " :-رحمه هللا-قال  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َ�ْكٍر َأُبو ُمْصَعٍب، َقاَل: َحدَّ ُن ِإْبَراِهیَم ْبِن َحدَّ
، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة، َقاَل: ُقْلُت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، ِإنِّ  ي ِدیَناٍر، َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َسِعیٍد الَمْقُبِريِّ

َفَبَسْطُتُه، َقاَل: َفَغَرَف ِبَیَدْ�ِه، ُثمَّ َقاَل:  »اْ�ُسْط ِرَداَءكَ «َأْسَمُع ِمْنَك َحِدیًثا َ�ِثیًرا َأْنَساُه؟ َقاَل: 
َثَنا اْبُن َأِبي ": . قال"َفَضَمْمُتُه، َفَما َنِسیُت َشْیًئا َ�ْعَدهُ  »ُضمَّهُ « َثَنا ِإْبَراِهیُم ْبُن الُمْنِذِر َقاَل: َحدَّ َحدَّ

 .غرف بید�ه االثنتین أو واحدة ن الروایتین:�عني الفرق بی. "َأْو َقاَل: َغَرَف ِبَیِدِه ِفیهِ  ُفَدْ�ٍك ِبَهَذا،
(قوله: حدثنا أحمد بن أبي �كر هو الزهري المدني صاحب مالك، وسقط قوله: أبو مصعب من 

موطأ أبي مصعب أوفى  هو راوي الموطأ، روا�ة األصیلي وأبي ذر، وهو �كنیته أشهر)
غیرها من الروا�ات التي عن  وفیه ز�ادات �ثیرة على روا�ة �حیى بن �حیى فضالً  الموطآت،

(واإلسناد �له مدنیون أ�ًضا و�ذا الذي �عده. قوله: �ثیًرا هو صفة . تنقص عن روا�ة �حیى
 . ا�ثیرً  احدیثً  ألنه اسم جنس) ؛لقوله: حدیًثا

�عني ال  �عني ما فیه شيء، (قوله: فغرف، لم یذ�ر المغروف منه و�أنها �انت إشارًة محضًة)
لم یذ�ر ( غرف بیده هكذا ووضع في اإلناء أو في الرداء. وال غرف، اوال غرف تمرً  غرف ماءً 

، وللكشمیهني »ضم«(قوله:  �عني ما فیه شيء. )و�أنها �انت إشارة محضة المغروف منه،
والفعل األمر مبني على  ،هو اآلن فعل أمر وهو �فتح المیم، و�جوز ضمها) »ضمه«والباقین: 
لم ، »إنا لم نرّده إلیك إال أنا حرم«: و�عده ضمیر مبني على الضم الكن إذا �ان مضعفً  السكون،

ه؟ ه أو نردَّ  إذا �ان الضمیر الذي �عده مضموم یبنى على الضم:: النووي �قول العامل جازم، نردُّ
ُه،  . »ُضمَّه«: وهنا قال یتعین الضم،: النووي في شرح مسلم حول هذه الكلمة قال لم نردُّ

 .)وهو �فتح المیم و�جوز ضمها(�قول؟ ماذا والحافظ ابن حجر 
 .......  طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
لم : على الفتح امبنی�  امؤنثً  الو �ان الضمیر ضمیرً . للنووي  ایتعین خالفً ، ما هو �جوز الضم

ها، وهو قبل  ،المؤثر هو العامل ؟لكن هل األثر لما �عده أو األثر لما قبله عند النووي افتح. نردَّ
 {َوَمْن َیْرَتِدْد} والمضعف عبارة عن حرفین أولهما ساكن: ألنه مضعف، ؛والسكون متعذر الفعل.

و�ذا ضممنا الفعل على رأي النووي ألغینا عمل  ت اإلدغام ظهر السكون،فككلو ]، ٢١٧[البقرة: 
ا العامل �أنه غیر كأننا ألغینففإذا ضممناه ، األنه في األصل لوال العامل لكان مرفوعً  العامل؛
  ؟طیب إذا فتحناه والعامل �قتضي الجزم موجود.
 ....... طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
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الفعل  ،اآلن عمل تلغي العامل إذا أرجعته إلى أصله فضممته. تلغیه إذا أرجعته إلى أصله، ال،
إلى أصله رجع فهل یُ  ،والعامل عامل جزم والجزم متعذر ر عن أصله،یِّ غُ  معمول فیه شيء،

ك �حر�ة غیر ما �قتضیه العامل من أجل أن نعرف أنه مغیر أو �حرَّ  �معنى أنه یلغى العامل،
: �عني عندنا التقاء الساكنین لنعرف أن العامل مؤثر فیه. فلماذا حر�ناه �الفتحة؟ عن أصله،
 لماذا ما حرك للضم؟ رك اللتقاء الساكنین.لكن حُ  ال، كسر؟الفعل �ُ  ]١١[المجادلة:  {َیْرَفِع للااَُّ}

الجر من خواص  جر،و�ال فاألصل أن الفعل ما �ُ  یر عن أصله،أن الفعل غُ  لیعرف أنه متغیر،
ر في والعمل أو األثر الذي �قتضیه العامل متعذّ  فما ألغینا العامل وأرجعناه إلى أصله،. األسماء

إن هذا العامل ال عمل له  :قائلقد �قول ففإذا ألغینا العامل �الكلیة وأرجعناه �الكلیة  مثل هذا،
لنبین أن  ؛لكن تعذر عمله المقتضي األصلي فیبحث عن حر�ة أخرى  ،وهو في الحقیقة له عمل

عندي  اولذلك أن .و�ال األصل أن الفعل ال �جر]، ١١[المجادلة:  {َیْرَفِع للااَُّ} مثل: الفعل تأثر،
  �الفتح.: كالم ابن حجر أجود وأقوى 

 .......  طالب:
 .هذا الذي اعتمده النووي 

 .......  طالب:
خالص لم هذه ال : والذي �قرأ وال یتأمل في �المه �قول لكن هذا �قتضي إلغاء العامل، ،نعم

 .لم ینظر بدقة لكن لماذا تأثر، ،العامل مؤثر: عن أصله قال الكن إذا وجده مغیرً  عمل لها،
  .......  طالب:

  ؟ابن حجر تر�د
 .......  طالب:

 .نعم �الفتح من �اب أولى،
هْ « : یتعین ألجل ضمة الهاء و�جوز �سرها لكن مع إسكان الهاء و�سرها)وقیل( أو  »ُضمِّ
هِ « ألنه مقطوع  ، هو مقطوع اإلضافة مبني على الضم)(قوله: فما نسیت شیًئا �عدُ . »ُضمِّ

ألنه مقطوع عن اإلضافة مع نیة  ؛أما �عُد یبنى على الضم مثل: اإلضافة مع نیة المضاف إلیه،
ِ اْألَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َ�ْعُد}، المضاف إلیه  {َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم}: لكن لو أضیف]، ٤[الروم:  {هللَّ
 طع عن اإلضافة مع عدم نیة المضاف إلیه ألعرب مع التنو�ن:لو قُ  أعرب. ]١٣٧[آل عمران: 

وتنكیر شیًئا �عد  مقطوع عن اإلضافة مبني على الضم، هو(. فساغ لي الشراب و�نت قبالً 
ألنه نكرة في سیاق  ؛النفي ظاهر العموم في عدم النسیان منه لكل شيء من الحدیث وغیره)

(ووقع في روا�ة ابن عیینة وغیره عن الزهري في الحدیث الماضي: فوالذي �عثه �الحق  النفي.
ند مسلم: فما نسیت �عد ذلك الیوم شیًئا ما نسیت شیًئا سمعته منه، وفي روا�ة یونس ع

وهو و�ن �ان نكرة  ،شیًئا حدثني �ه حدثني �ه، وهذا �قتضي تخصیص عدم النسیان �الحدیث)
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(ووقع في روا�ة شعیب: فما نسیت من  والوصف �خصص. ،في سیاق النفي إال أنه موصوف
ن سیاق الكالم �قتضي مقالته تلك من شيء، وهذا �قتضي عدم النسیان بتلك المقالة فقط، لك

فال  ،ه �ه على �ثرة محفوظه من الحدیثترجیح روا�ة یونس ومن وافقه؛ ألن أ�ا هر�رة نبَّ 
واقع ما  �عني الواقع، �صح حمله على تلك المقالة وحدها، و�حتمل أن تكون وقعت له قضیتان)
 . یرو�ه أبو هر�رة من �ثرة األحادیث یدل على أنه ما نسي شیًئا من الحدیث

(و�حتمل أن تكون وقعت له قضیتان، فالتي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة، والقضیة التي 
رواها سعید المقبري عامة، وأما ما أخرجه ابن وهب من طر�ق الحسن بن عمرو بن أمیة قال: 

منك، فقال: إن �نت سمعته مني فهو  هتحدثت عند أبي هر�رة �حدیث فأنكره، فقلت: إني سمعت
دي، فقد یتمسك �ه في تخصیص عدم النسیان بتلك المقالة، لكن سند هذا ضعیف، مكتوب عن

إال عبد هللا بن  اما �ان أحد أكثر مني حدیثً  �قول:و مكتوب عندي  وعلى تقدیر ثبوته فهو نادر)
ال «(و�لتحق �ه حدیث أبي سلمة عنه:  هذا یدل على ضعف هذا. ،عمرو فإنه �كتب وال أكتب

 ه: إن أ�ا هر�رة أنكره، قال: فما رأیته نسي شیًئا غیره. ، فإنه قال فی»عدوى 
فائدة: المقالة المشار إلیها في حدیث الزهري ُأبهمت في جمیع طرقه، وقد وجدتها مصرًحا بها 

-في جامع الترمذي وفي الحلیة ألبي نعیم من طر�ق أخرى عن أبي هر�رة قال: قال رسول هللا 
�سمع �لمًة أو �لمتین أو ثالًثا أو أر�ًعا أو خمًسا مما ما من رجل «: -صلى هللا علیه وسلم

فذ�ر الحدیث. وفي هذین الحدیثین فضیلة ظاهرة  »فرض هللا فیتعلمهن و�علمهن إال دخل الجنة
(ومعجزة واضحة من عالمات النبوة؛ ألن النسیان من  ،هذا الحدیث والذي قبله ألبي هر�رة)

�كثر ( ،�عني النسیان قبل هذه القضیة �أنه �ان �كثر منه)لوازم اإلنسان، وقد اعترف أبو هر�رة 
(وفي . لما غرف ووضع في الرداء )-صلى هللا علیه وسلم-ثم تخلف عنه ببر�ة النبي  منه

صلى هللا -المستدرك للحاكم من حدیث ز�د بن ثابت قال: �نت أنا وأبو هر�رة وآخر عند النبي 
، ثم -صلى هللا علیه وسلم -ن النبياحبي وأمَّ ، فدعوت أنا وص»ادعوا«فقال:  -علیه وسلم

ن دعا أبو هر�رة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علًما ال ُینسى، فأمَّ 
سبقكما الغالم «فقلنا: ونحن �ذلك �ا رسول هللا، فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
ني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك اللهم إ الشاهد: وفیه الحث على حفظ العلم). »الدوسي

 . �عني زاد علیهما نسى،ال یُ  اعلمً 
ألن العلم الشرعي  ؛ال علم إال �حفظ ألنه ما فیه علم إال �حفظ، ؛)وفیه الحث على حفظ العلم(

 الذي ورد الحث علیه و�یان فضله في الكتاب والسنة هو العلم المبني على نصوص الوحیین،
من  التقللوفیه أن  الحث على حفظ العلم، هوفی(  �حفظ ما یدرك شیًئا.ال فمن ،والكتاب والسنة

. وتشتت الذهن فیصعب الحفظ ،ألن الدنیا تشغل الذهن ؛�عني لحفظ العلم الدنیا أمكن لحفظه)
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(وفیه جواز  �كر وعمر یتكسبون، األن �بار الصحا�ة وأ� ؛(وفیه فضیلة التكسب لمن له عیال)
یبین اإلنسان ما عنده  ن من اإلعجاب)وأمِ  ،من فضیلة إذا اضطر إلى ذلكإخبار المرء �ما فیه 

وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ : و�كون من �اب ال سیما إذا اتهم �شيء خالف الواقع، {َال ُ�ِحبُّ للااَُّ اْلَجْهَر ِ�السُّ
من في جوفه  اعیی� �یف �كون : قال، اإن ابن عمر �ان عیی� : ولما قیل]، ١٤٨[النساء:  َمْن ُظِلَم}
 . یبین ما عنده من الفضیلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من اإلعجاب كتاب هللا.

ألن ابن أبي فد�ك لم یتقدم  ؛بهذا على �عض الشارحین ه: ابن أبي فد�ك بهذا، أشكل قوله(قول
له ِذ�ر، وقد ظن �عضهم أنه محمد بن إبراهیم بن دینار المذ�ور قبل، فیكون مراده أن 

اقین متحدان إال في اللفظة المبینة فیه، ولیس �ما ظن؛ ألن ابن أبي فد�ك اسمه محمد السی
�كنى وهو لیثي (، دیلي: �قول في تهذیب التهذیب والتقر�ب وهو لیثي) ،بن إسماعیل بن مسلم

أ�ا إسماعیل، وابن دینار جهني �كنى أ�ا عبد هللا، لكن اشتر�ا في الروا�ة عن ابن أبي ذئب 
ز �عضهم أن �كون الحدیث عند المصنف ، وجوَّ یث ولغیره، وفي �ونهما مدنیینِ لهذا الحد

�عني  �إسناد آخر عن ابن أبي ذئب، و�ل ذلك غفلة عما عند المصنف في عالمات النبوة)
 . ي �شرح الحدیث في الباب ذاته مع غفلته عن طرقه في المواضع األخرى �قع في مثل هذاذال
فقد ساقه �اإلسناد المذ�ور والمتن من  ،المصنف في عالمات النبوةو�ل ذلك غفلة عما عند (

غیر تغییر إال في قوله: بید�ه، فإنه ذ�رها �اإلفراد وقال فیها أ�ًضا: فغرف، وهي روا�ة األكثر�ن 
في حدیث الباب، ووقع في روا�ة المستملي وحده: فحذف بدل فغرف، وهو تصحیف لما وضح 

 .وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فد�ك: فغرف) في سیاقه في عالمات النبوة،
 


