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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. 
َثِني َأِخي، َعِن اْبِن  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  ،أما �عد َثَنا ِإْسَماِعیُل، َقاَل: َحدَّ "َحدَّ

"َأِبي ِذْئٍب  ، وأخوه -رحمه هللا-، إسماعیل هو ابن أبي أو�س ابن أخت مالك ، َعْن َسِعیٍد الَمْقُبِريِّ
"عن سعید المقبري، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َقاَل: اإلمام المشهور،  "عن ابن أبي ذئب"عبد الحمید 

 -َرِضَي ُهللا عنُه وأرضاه-أبو هر�رة  ،ِوَعاَءْیِن" -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل للااَِّ 
ما لم �حفظه غیره، مع أنه لم  -صلى هللا علیه وسلم-وقد حفظ عن رسول هللا  ،حافظ الصحا�ة

علیه الصالة  -یتفرد �شيء لم یروه غیره من الصحا�ة، بل شار�ه غیره من أصحاب النبي
، -علیه الصالة والسالم-ألنه صحابي جلیل حافظ دعا له النبي  ؛، وال �ضر تفرده-والسالم

ولیس �مثار أدنى إشكال خالًفا لما ادعاه �عض رءوس البدع ومن تبعهم من أعداء الدین من 
المستشرقین وغیرهم، وال التفات لهم، ال یلتفت إلیهم في ذلك؛ ألن القصد هدم الدین، و�حصل 

 ؛ط، ولذلك ال تجدونهم �طعنون في أحد من الصحا�ة المقلینلهم هدمه �الطعن في أبي هر�رة فق
ألنهم یتعبون، �طعنون في آبي اللحم أو أبیض بن حمال، �حتاجون إلى خمسة آالف صحابي 

ألن القصد الطعن في  ؛من مثل هؤالء حتى �ساووا أ�ا هر�رة، فواحد یر�حهم من نصف الدین
 في ذات أبي هر�رة. الدین والطعن فیما �حمله أبو هر�رة ال الطعن

والسبب  وعاءین، َفَأمَّا َأَحُدُهَما َفَبَثْثُتُه" -صلى هللا علیه وسلم-"حفظت من رسول هللا �قول: 
في ذلك أن التبلیغ واجب، وقد أخذ العهد والمیثاق على أهل العلم أن یبینوا للناس، وسبق قوله: 

كثر أبو هر�رة، فیقول: �هللا لوال آیتان من ألن الناس �قولون: أ ؛لوال آیتان من �تاب هللا ما حدثت
 كتاب هللا ما حدثت، فذ�ر آیتي البقرة على ما تقدم من حدیث مضى.

لمسیس حاجة  وعاءین، فأما أحدهما فبثثته" -صلى هللا علیه وسلم-"حفظت من رسول هللا 
بل  ،ف منه شیًئاالناس إلیه من األمور العملیة وما �جب اعتقاده، هذا لم �كتب منه شیًئا ولم �خ

بثه في الناس، والشاهد على ذلك �تب السنة التي هي طافحة �مرو�ات أبي هر�رة، فال �ظن فیه 
 أنه �تب. 

، وأنه ال یترتب علیه أحكام عملیة وال "َفَلْو َبَثْثُتُه ُقِطَع َهَذا الُبْلُعوُم"الوعاء الثاني  "َوَأمَّا اآلَخُر"
من خالفات  -علیه الصالة والسالم-جري فیما �أتي �عده و�نما هي فیما � ،مسائل اعتقاد�ة

ومشاكل وفتن تتعلق ببعض الوالة و�عض األمراء، ومعروف أن الوالة واألمراء ال سیما من 
وال  ،ما یر�د أن یثار حوله شيء -علیه الصالة والسالم-اتصف منهم �مخالفة لما جاء عنه 

هد واألحوال �ثیرة لمن تكلم �شيء یثیر الناس ولو یرضى أن یثار عنه شيء ولو �ان حق�ا، والشوا 
 ألنهم ال یرضون.  ؛كان دلیله من الكتاب والسنة
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و�نظر أ�ًضا في المفاسد.  ،وعلى العالم والداعیة والواعظ والخطیب أن یتحرى في �المه المصالح
لظروف وهذا واجب على أهل العلم، لكن یبقى أن األحوال وا ،األصل التبلیغ واألصل البیان

تختلف والمسائل أ�ًضا تختلف، وهناك مسائل بینها �عض أهل العلم وقاموا بواجبها ما یلزم أن 
 یتصدى لبیانها �ل أحد.

: حدثني أخي هو أبو �كر عبد الحمید. قال(قوله: حدثنا إسماعیل هو ابن أبي أو�س، : �قول
-تلقیه من النبي قوله: حفظت عن، وفي روا�ة الكشمیهني: من بدل عن، وهي أصرح في 

و�ثیر من  أسلم عام خیبر سنة سبع، مع أنه متأخر اإلسالم، بال واسطة) -صلى هللا علیه وسلم
بینما انشغل �ثیر من الصحا�ة  ألنه لزمه، ؛مباشرة -علیه الصالة والسالم-مرو�اته تلقاها عنه 
َرِضَي ُهللا عنُه -دنیا لكن أ�ا هر�رة لزمه على ملء �طنه ال نظر له في ال �أعمالهم وتجاراتهم،

و�عض أحادیثه وهي جملة وافرة حفظها أو رواها بواسطة  فحفظ ما لم �حفظه غیره، -وأرضاهُ 
 .ومراسیل الصحا�ة �ما هو معلوم حجة �اإلجماع �عض من تقدم إسالمه من الصحا�ة،

 فحكمه الوصل على الصواب        وأما الذي أرسله الصحابي  
لكن �عض العلماء  خالف في ذلك أبو إسحاق اإلسفراییني ونفر �سیر، اإلجماع،بل نقل علیه  

إنه  :ال �قال ما تلقاه مباشرة أو ما تلقاه بواسطة صحابي آخر الحكم واحد، ،ه اإلجماعلینقل ع
قد روى أحادیث سیاقها یدل  ؟�یف حفظ في هذه المدة الیسیر هذا الكم الكبیر ،متأخر اإلسالم
مما یدل على أنه تلقاها بواسطة صحابي آخر  ،�عني وقعت قبل إسالمه ،إسالمهعلى أنها قبل 

 . تحدث عنها �عد ذلك -علیه الصالة والسالم-أو أن النبي 
 حفظت وعاءین، (قوله: وعاءین أي ظرفین، أطلق المحل وأراد �ه الحال، أي نوعین من العلم)

أي نوعین  ،فأطلق المحل وأراد الحال( حفظ لكن ما یوضع في الوعاء هو المحفوظ،الوعاء ما �ُ 
و�هذا التقر�ر یندفع إیراد من زعم أن هذا �عارض قوله في الحدیث الماضي: �نت ال  من العلم،

أكتب، و�نما مراده أن محفوظه من الحدیث لو �تب لمأل وعاءین. و�حتمل أن �كون أبو هر�رة 
ل أولى، ووقع في المسند عنه: واألو ،أملى حدیثه على من یثق �ه فكتبه له وتر�ه عنده

ألنه ُ�حمل على أن  ؛حفظت ثالثة أجر�ة بثثت منها جرابین، ولیس هذا مخالًفا لحدیث الباب
أحد الوعاءین �ان أكبر من اآلخر �حیث �جيء ما في الكبیر في جرابین وما في الصغیر في 

 .ثلث في وعاء وثلثان في وعاء �عني أحادیثه أثالث، واحد)
المحدث الفاصل بین الراوي والواعي للرامهرمزي من  ل للرامهرمزي)صالمحدث الفا(ووقع في  

�عني �طر�قة الجمع وجمع  بل عده �عضهم أول المصنفات، أقدم ما صنف في علوم الحدیث،
صاحبه متقدم سنة ثالثمائة وستین قبل الحاكم الذي صنف معرفة  كثیر من أبواب علوم الحدیث،

و�ن �ان  من أبواب علوم الحدیث، امن أوائل المصنفات التي تجمع أبوا�ً فیعدونه  علوم الحدیث،
لكنه �كفي أنه أول هذه المصنفات أو  �عني ما �كفي للمتعلم إلتقان هذا الفهم، فیه إعواز �بیر،
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و�عضهم �جعل ما �تبه اإلمام الشافعي في  ،�عضهم �جعل العلل للترمذي هو األول من أوائلها،
فرد لكن الكالم على اإلفراد على إفراد هذا العلم �عد أول ما أُ  ،تعلق بهذا العلم أوًال ثنا�ا �تبه مما ی

أول  وهذا طبیعي، ،لم �ستوعب لكنه �ما قال الحافظ ابن حجر في النخبة: في أنواع هذا العلم،
ثم �أتي �عده من  �أتي من �أتي من �عده ثم �ضیف فیستوعب أكثر، ،من یؤلف ال �ستوعب

  أن �كتمل هذا العلم.�ضیف إلى 
مع أن ابن  �ما قال الحافظ، ،لكنه لم یهذب ولم یرتب و�عده الحاكم في معرفة علوم الحدیث،

 .بهب هذا العلم ورتَّ خلدون في مقدمته الشهیرة ذ�ر عن الحاكم أنه أول من هذَّ 
 .......  طالب:

  �عني أیهم أولى �القبول؟ ماذا؟ 
 .: ابن حجرطالب

وفیه نوع ترتیب  ب،ب ورتَّ حمل �الم ابن خلدون على من تقدمه هذَّ �مكن أن �ُ لكن  ابن حجر،
ألنه لو قارنت بین معرفة علوم الحدیث  ؛و�الم الحافظ ابن حجر �النسبة لمن جاء �عده كالحاكم،

مع أن ابن الصالح �حتاج إلى شيء ، ا�بیرً  اللحاكم أو علوم الحدیث البن الصالح وجدت فرقً 
 .لكن جعلوه غا�ة في هذا الفن والتقد�م والتأخیر،من الترتیب 

من طر�ق منقطعة عن أبي هر�رة خمسة أجر�ة، ووقع في المحدث الفاصل للرامهرمزي (: قال
وعاء �بیر : �عني مثل ما قیل في الجواب السابق وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدم)

وفیه ثالثة  ،وذا أصغر منه ،ًضا �بیروهذا أ�. وهذا فیه الثلث ،هذا فیه الثلثان ،ووعاء صغیر
  مع أنها منقطعة. �عني هذا مجرد توجیه لهذه الروا�ة إن صحت، وهذا فیه خمسان. أخماس،

 ،وأنه بث جرابین ،�عني مما تقدم (وعرف من هذا أن ما نشره من الحدیث أكثر مما لم ینشره)
األحادیث غیر  المسألة غیر مكتو�ة،وما دام . بثه أبو هر�رة أكثر اأن م وأعرض عن الثالث،

 ،قد �كون عنده شيء �ثیر قد �خطئ اإلنسان في التقدیر، و�نما هذا في تقدیره وظنه، ،مكتو�ة
�ان المتقدمون ال  منه. اوال قر�بً  ،وهو في الحقیقة والواقع ال �عدل هذا ا،أو ثلثً  او�ظنه نصفً 

وقال  ،صحیح مسلم ثمانیة آالف ،أحادیث الكتبولذلك تتباین أقوالهم في أعداد  یهتمون �األرقام،
 الفرق النصف، ،مائة حدیث ،اعشر�ن حدیثً  ،الفرق عشرة أحادیث لیس ف،آال ةعشر  :ابن سلمة

  أر�عة آالف حدیث.
 . ولما جاء الترقیم صار أقل ثالثون، :ومنهم من قال ا،ن ألفً و أر�ع :والمسند قالوا

االمقصود أنهم یتوقعون و�خمنون أن هذا  وهذا ال  وفیه ما یبلغ هذه العدة، ،الكتاب �بیر جد�
أعد  :المتقدمون �قول ،بینما اهتم المتأخرون بهذه القشور وال یترتب علیه شيء. ایهمهم �ثیرً 

وهذا  ،وهذا طر�ق ،وهذه روا�ة ،و�رقمها واحد واثنین ا،وأر�عین ألفً  احدیث المسند ثالثین ألفً 
في هذا الشهر  :المتقدمون �قولون  ،و�رقم �ل شيء على حدة �حتاج إلى شهر ،وهذا متا�ع ،شاهد
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عن  بینما وصل الترف �المتأخر�ن إلى أن عدوا الحروف فضالً  وهذا أهم. ،نحفظ لنا ألف حدیث
 . األحادیث

اآلن إذا  مت نسخة واحدة،لكن في السابق إذا تعبت رقَّ  صحیح أن األرقام في اإلحاالت نافعة،
الترقیم نافع �عني ، اواستفاد منها الناس جمیعً  ،لى الكتاب رقموا عشرات اآلالف من النسختعبوا ع

یرقمه من ال عنا�ة له �العلم �قوم بترقیمه فینتفع �ه  أوالً  فإذا رقم المسند، عن الفائدة. الیس عر�� 
و�ذا رقم  ،حفظبینما المتقدمون یهمهم ال �اإلحاالت وسهولة المراجعة والضبط نافعة، أهل العلم،

  ما �ستفید منها أحد إال هو. نسخة ما استفاد منها الناس،
بینما في األخیر  المقصود أن التعب الذي یبذل في الترقیم في السابق ال �قابل المنفعة من ورائه،

زاد الترف إلى . و�طبع علیها عشرات اآلالف ینتفع بها الناس ،وترقم نسخة واحدة األرقام نافعة،
�ونه تعد حروف القرآن هذا من قد�م وتعرف آ�اتها وعددها وحروفها والوقوف  ،الحروف أن عدوا
طالب علم من الیمن أشكل  عد حروف �تب شخص،لكن أن تُ . هذا من الصدر األول وغیره،

 ،ما یتوضأ إذا أراد أن �قرأ في تفسیر الجاللینأم علیه القراءة في تفسیر الجاللین هل یتوضأ 
فعد حروف القرآن وحروف  الحكم للغالب، قام وقال: تفسیر الممزوج مع القرآن،والمقصود �ه ال

 حروف التفسیر في مقابل حروف القرآن، إلى المزمل العدد واحد، �قول: التفسیر أیهما أكثر؟
فصار �قرأ في  ،فانحلت عنده المشكلة ومن المدثر إلى آخر القرآن زادت حروف التفسیر،

 ما یهتمون �مثل هذا.، الیس من اهتمام السلف أبدً  هذا. التفسیر بدون وضوء
 .(قوله: بثثته �فتح الموحدة والمثلثة و�عدها مثلثة ساكنة تدغم في المثناة التي �عدها)

 .......  طالب: 
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .�عني �جوز إدغامها و�ال فاألصل الفك

قطع هذا البلعوم، زاد في روا�ة (أي أذعته ونشرته، زاد اإلسماعیلي: في الناس. قوله:  
المستملي قال أبو عبد هللا �عني المصنف: البلعوم مجرى الطعام، وهو �ضم الموحدة، و�نى 
بذلك عن القتل، وفي روا�ة اإلسماعیلي: لقطع هذا �عني رأسه، وحمل العلماء الوعاء الذي لم 

م وزمنهم، وقد �ان أبو هر�رة یبثه على األحادیث التي فیها تبیین أسامي أمراء السوء وأحواله
�قوله: أعوذ �اهلل من رأس الستین  ،خوًفا على نفسه منهم ؛�كني عن �عضه وال �صرح �ه

 .فمات سنة تسع وخمسین و�مارة الصبیان)
ألنها  ؛�شیر إلى خالفة یز�د بن معاو�ة ،أعوذ �اهلل من رأس الستین و�مارة الصبیان(: قال 

فمات قبلها �سنة، وستأتي  ،كانت سنة ستین من الهجرة، واستجاب هللا دعاء أبي هر�رة
 إن شاء هللا تعالى.  ،اإلشارة إلى شيء من ذلك أ�ًضا في �تاب الفتن
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قال ابن المنیر: جعل الباطنیة هذا الحدیث ذر�عًة إلى تصحیح �اطلهم، حیث اعتقدوا أن 
ألن الباطنیة یؤولون  ؛ك الباطن إنما حاصله االنحالل من الدین)للشر�عة ظاهًرا و�اطًنا، وذل

مجرد �الم ال  لبتة،أو�ؤولون الحج �ما ال عمل فیه  ،و�ؤولون الصوم ،و�ؤولون الز�اة ،الصالة
�سمونه  وهو ماومن أراد األمثلة على ذلك فلینظر في تفاسیرهم تفاسیر الباطنیة  طائل تحته،

ما تجد اثنین یتفق  في �طالنه أنك ال تجد اثنین منهم یتفق �المهم،فیكفي  ،التفسیر اإلشاري 
 . اما تجد أحدً  ،كالمهم على اإلشارة والرموز التي تؤخذ من النص

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .عمال ال وخشي أن �مر علیه غیره.

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

 وهذا.�حتمل هذا  ،عمال عمال ،
 .......  طالب:

مثًال إذا �انت دولة تنتمي إلى شخص واحد مثًال وله  من أصولهم مثًال، ممن لهم بهم صلة،
 .أوالد وفروعهم �متدون مائة سنة وتكلم أحد فیهم �غار على أوالده �غار على أتباعه

عیبه لفعلهم (قال: و�نما أراد أبو هر�رة �قوله ُقطع أي َقطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا 
وتضلیله لسعیهم، و�ؤ�د ذلك أن األحادیث المكتو�ة لو �انت من األحكام الشرعیة ما وسعه 
كتمانها، لما ذ�ره في الحدیث األول من اآل�ة الدالة على ذم من �تم العلم. وقال غیره: �حتمل 

م في آخر أن �كون أراد مع الصنف المذ�ور ما یتعلق �أشراط الساعة وتغیر األحوال والمالح
 .و�عترض علیه من ال شعور له �ه) ،الزمان، فینكر ذلك من لم �ألفه

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

 آله وصحبه أجمعین. 
 "َ�اُب اِإلْنَصاِت ِلْلُعَلَماِء.  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

َثَنا ُشْعَبُة، َقاَل: َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن ُمْدِرٍك، َعْن َأِبي ُزْرَعَة، َعْن َجِر�ٍر، اٌج، َقاَل: َحدَّ َثَنا َحجَّ َأنَّ  َحدَّ
ِة الَوَداِع:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيَّ  وا َال َتْرِجعُ «، َفَقاَل: »اْسَتْنِصِت النَّاَس «َقاَل َلُه ِفي َحجَّ

اًرا، َ�ْضِرُب َ�ْعُضُكْم ِرَقاَب َ�ْعضٍ   ."»َ�ْعِدي ُ�فَّ
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ال شك أن اإلنصات واالستماع  "َ�اُب اِإلْنَصاِت ِلْلُعَلَماِء": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
والسكوت للعالم وهو ُ�حدث أول درجات التحصیل، فالذي ال �ستمع وال ینصت ما �ستفید شیًئا، 

إلى أنه �شغل غیره، �عني تجد �عض الطالب معه �تاب آخر �قرأ فیه، لكن هذا ضرره إضافة 
مثل هذا ما �جيء  �فعل منعلى نفسه، وال یوجد هذا في الدروس العلمیة في المساجد، �عني 

من الطالب  او�شكو منه �ثیر من المشا�خ، تجد واحدً  ،أصًال، هذا یوجد في الدراسات النظامیة
 وأسوأ منه من �حضر جر�دة مثًال، وأسوأ منه من �شغل غیره.�حضر الكتاب، 

 فاإلنصات ال بد منه، وأول مراتب التحصیل اإلنصات.  
اٌج": -رحمه هللا-قال  َثَنا َحجَّ َثَنا ُشْعَبُة"وهو ابن منهال،  "َحدَّ "َقاَل: وهو ابن الحجاج،  "َقاَل: َحدَّ

 "َعْن َجِر�ٍر"ابن عمرو بن جر�ر بن عبد هللا البجلي،  ي ُزْرَعَة"َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن ُمْدِرٍك، َعْن َأبِ 
ِة �عني جر�ر بن عبد هللا،  َقاَل َلُه" -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -"َأنَّ النَِّبيَّ جده،  "قال له ِفي َحجَّ

و�خطب  ،-علیه الصالة والسالم-لیتكلم النبي  ؛سكتهمأ�عني  "»اْسَتْنِصِت النَّاَس «الَوَداِع: 
 و�بین لهم ما �جب علیهم. ،�الناس

اًرا، َ�ْضِرُب َ�ْعُضُكْم «"�عني في ضمن ما قال:  ، َفَقاَل"»استنصت الناس«"  َال َتْرِجُعوا َ�ْعِدي ُ�فَّ
وال شك أنه ، »سباب المسلم فسوق وقتاله �فر«، وتقدم في �تاب اإل�مان حدیث: "»ِرَقاَب َ�ْعضٍ 

و�قتلون المؤمنین،  ،كفر �النسبة لمن استحله، أو هو مثل صنیع الكفار الذین �قتل �عضهم �عًضا
هذا لیس من عمل المسلمین، قتل المسلمین لیس من عمل المسلمین في األصل، و�ن �ان ال 

 �قتضي الخروج من الملة إال �االستحالل.
 الستماع لما �قولونه. أي السكوت وا (قوله: �اب اإلنصات للعلماء،

قوله: حدثنا حجاج هو ابن منهال. قوله: عن جر�ر هو ابن عبد هللا البجلي، وهو جد أبي 
 زرعة الراوي عنه هنا. 

ألن جر�ًرا إنما أسلم �عد حجة  ؛قوله: قال له في حجة الوداع، ادعى �عضهم أن لفظ: له ز�ادة
صلى هللا علیه -الوداع بنحو من شهر�ن، فقد جزم ابن عبد البر �أنه أسلم قبل موت النبي 

�أر�عین یوًما، وما جزم �ه �عارضه قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان سنة  -وسلم
صلى هللا علیه -نبي عشر، ووقع في روا�ة المصنف لهذا الحدیث في �اب حجة الوداع �أن ال

 .�هللا أعلم) ،ما قال البغوي  ى قال لجر�ر، وهذا ال �حتمل التأو�ل، فیقو  -وسلم
 .�لها صر�حة في أنه بدون واسطة قال لجر�ر، قال له في حجة الوداع،: على �ل حال 

(هو �ضم الباء في الروا�ات، والمعنى ال  »�ضرب اال ترجعوا �عدي �فارً « )»�ضرب«(قوله: 
تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل �عضهم �عًضا، وسیأتي �قیة الكالم علیه في �تاب 

هو �ضم الباء في (: هو قال؟ امجزومً  »�ضرب«�عني لماذا ال �كون  الفتن إن شاء هللا تعالى)
 ؟ )الروا�ات
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 ....... طالب:
 ؟كیف

 .......  طالب:
  ؟�جزم لماذا 

 .......  طالب:
لكن لو في هذا الموضع �ختل  صحیح �جزم،فو�ال لو ما �ختل المعنى  المعنى، ختل� لكن ،ال

]، ٦، ٥[مر�م:  ) َیِرُثِني}٥{َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلی�ا (یرْثني. : ما قال]، ٦[مر�م:  {َیِرُثِني} المعنى.
  ؟لماذا ،یرْثني: ما قال
 .......  طالب:

و�ال األصل أن �جزم  اآل�ة یرُثني �ختل المعنى لو جزم،حتى في  المعنى �ختل، لكن ،ال ال ال
ما فیه فرق بین الطلب  إذا قدرت، لكن هذا. إما في جواب الطلب أو في جواب شرط مقدر

 ألن هذا طلب �ف. ؛والنهي
 .......  طالب:
 :مثالً  امقدرً  ا�عني لو قدرنا شرطً  ،�ختل المعنى �كون خالف المقصود المعنى �ختل، لكن ال ال،

 .عمدة القاري  ،عبد هللا االعیني �ا أ� ...إن ترجعوا �ضرب
قال ابن �طال: فیه أن اإلنصات  وسیأتي �قیة الكالم علیه في �تاب الفتن إن شاء هللا تعالى.(

�یف �ستفید وهو لم  حضر لیستفید؟ألم � �عني لماذا حضر الطالب؟، للعلماء الزم للمتعلمین)
  ؟ینصت

ألن العلماء ورثة األنبیاء، �أنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحدیث، وذلك أن  ؛الزم للمتعلمین(
ا، و�ان اجتماعهم لرمي الجمار وغیر  الخطبة المذ�ورة �انت في حجة الوداع والجمع �ثیر جد�

كما ثبت في صحیح مسلم، فلما  »خذوا عني مناسككم«ذلك من أمور الحج، وقد قال لهم: 
ن �أمرهم �اإلنصات، وقد وقع التفر�ق بین اإلنصات واالستماع في خطبهم لیعلمهم ناسب أ

�عني االستماع قدر زائد  ])٢٠٤[األعراف:  {َوِ�َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا}قوله تعالى: 
 .على مجرد اإلنصات

 �ستمع) وهو �حصل ممن �ستمع وممن ال ،(ومعناهما مختلف فاإلنصات هو السكوت: قال
وقد  ،(كأن �كون مفكًرا في أمر آخر، و�ذلك االستماع قد �كون مع السكوت �عني مثل السماع

ألن  ؛�كون مع النطق �كالم آخر ال �شتغل الناطق �ه عن فهم ما �قول الذي �ستمع منه)
�مكن أن ینشغل  ،وقوة في اإلدراك ،وقوة في الحفظ ،�عض الناس عنده قدرة وقوة في الفهم

أنه �سمع لعشرة من الطالب في آن واحد من  اءوذ�روا عن �عض القر  و�حفظ شیًئا، ،�شيء
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علم الدین السخاوي ذ�روا عنه ذلك أنه  ومع ذلك یرد علیهم �لهم، ،مواضع مختلفة من القرآن
 .�ستمع لعشرة من الطالب وفي آن واحد �سمع لهم و�رد علیهم

و�ان معه �تاب آخر ینسخ  ،لبعض الشیوخحضر درس إمالء حدیث  -رحمه هللا-والدارقطني  
ألنه منشغل �أمر  ؟جئت لهي ما الذضیقت علینا  فقال واحد من الطالب: ،والشیخ �ملي ،فیه

 ا المنصت،ذ�سأل ه ؟�م أملى الشیخ من حدیث وصحیح �ضیق ....... فسأله الدارقطني: ،آخر
وذلك  �أسانیدها على ترتیبها،فسرد جمیع ما ذ�ره الشیخ من األحادیث  اسمع، قال: فما أجاب،

 .فضل هللا یؤتیه من �شاء
 والمتأخرون  المتقدمون  رواها التي الروا�ة وهو، الصواب وهو الباء، برفع »�ضربُ «: قوله(

 الصفة بهذه متصفین �فاًرا �عدي ترجعوا ال: أي، لكفار صفة �كون  أن: أحدها ؛وجوه وفیه
 . آخر�ن رقاب �عضكم ضرب� �عني القبیحة،
 �عضكم ضرب حال �فاًرا �عدي ترجعوا ال: أي ،»ترجعوا ال«: ضمیر من حاالً  �كون  أن: والثاني
 . �عض رقاب

 �عضكم �ضرب: فقال �فاًرا؟ الرجوع �كون  كیف«: قیل �أنه استئنافیة، جملة �كون  أن: والثالث
 الدین عن ترجعوا ال: معناه �كون  أن �جوز: األول الوجه فعلى( ؟اأو �فرً  اكفارً  )»�عض رقاب
 وأن ،التحقیق وجه على حق �غیر �عض رقاب �عضكم �ضرب مقاتلین مرتدین فتصیروا �عدي
 الثاني وعلى، أداته �حذف التشبیه وجه على �عًضا �عضكم المقاتل كالكفار »ترجعوا ال«: �كون 
 الستحالل ؛بینكم �عرض ألمر �عض رقاب �عضكم ضرب حال تكفروا ال: معناه �كون  أن �جوز
 تهییج في االنهماك في �الكفار لذلك المقاتلة حال »ترجعوا ال«: �كون  وأن حق، �غیر القتل
ال : الثالث وعلى. الرقاب ضرب في �عض على �عضكم منكم إشفاق �غیر الفتن و�ثارة الشر
 .)�جوز

 ال«: من بدل أنه على( »�ضرْب « )الباء جزم البقاء وأبو مالك ابن زوجوَّ (: إلى أن قال 
 �عضكم �ضربْ  رجعتم فإن: أي الكسائي، مذهب على مقدر لشرط جزاء �كون  وأن ،»ترجعوا
 .�عض رقاب

 وقال. النار تدخل تكفر ال: ُ�جوز من مذهب على النهي جواب �كون  �أن الجزم �جوز: وقیل 
 ال: الرفع على التقدیر ألن ؛المعنى أحال �ضبطه لم ممن الباء نسكَّ  ومن: والنووي  القاضي

 . �عًضا �عضهم ومحار�ة �عًضا �عضهم قتل حالة في بهم فتشبهوا الكفار فعل تفعلوا
 �الم األنصار بین جرى  وقد. الحدیث هذا علیها یتناول التي الوجوه أولى وهذا :القاضي قال

{َوَ�ْیَف َتْكُفُروَن : تعالى هللا فأنزل ،السالح في �عض إلى �عضهم ثار حتى الیهود �محاولة
 یدل الخبر وسیاق الكفار، فعل تفعلون  أي ]١٠١[آل عمران:  َوَأْنُتْم ُتْتَلى َعَلْیُكْم آَ�اُت للااَِّ}

 -�كرة أبي حدیث في جاء �ما �سببه، قبله عما والنهي ،الرقاب ضرب عن النهي أن على



 
 

  
 

=}à||è=i_||k‘==‚||‹=fi||Ÿ≈ÿ^=yÎw||ìÌá_||Ägÿ^=F۱۸۸E====
=

١٠ 

 لیبلغ«: قال ثم الحدیث، وذ�ر. »حرام علیكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن« :-َرِضَي ُهللا عنهُ 
 .إلى آخره )»...الغائب الشاهد

 .یرث: ز الجزمففیهم من جوَّ 
 .......  طالب:

 ؟لكن لماذا رفعت في قراءة األكثر ،�عني المتبادر الظاهر أنه جواب الطلب ؟فعلكن لماذا رُ  ،نعم
  ؟هاه

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
  ؟�عني هي مجرد روا�ة

 .......  طالب:
 ]؟ ٦[مر�م:  {َیِرُثِني}لكن لماذا قراءة األكثر على  رئت،قُ نعم 

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .�عني مثل ما قیل هنا

{َوِ�َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا (وقد وقع التفر�ق بین اإلنصات واالستماع في قوله تعالى: : �قول
]، ومعناهما مختلف، فاإلنصات هو السكوت وهو �حصل ممن ٢٠٤[األعراف:  َلُه َوَأْنِصُتوا}

�ستمع وممن ال �ستمع، �أن �كون مفكًرا في أمر آخر، و�ذلك االستماع قد �كون مع 
وقد �كون مع النطق �كالم آخر ال �شتغل الناطق �ه عن فهم ما �قول الذي �ستمع  ،السكوت

ثم  ،ثم العمل ،ثم الحفظ ،ثم اإلنصات ،ل العلم االستماعقال سفیان الثوري وغیره: أووقد  ،منه
ال �مسك  وال علم لمن ال ینصت، ،علم لمن ال �ستمع هما فی )أول العلم االستماع(، النشر)
 .ال بد أن �ستمع و�نصت شیًئا،

وهو الثمرة  ،ألن الذي یثبت العلم هو العمل ؛تعمل �ه )ثم العمل( تحفظ ما سمعت، )ثم الحفظ(
 .من العلم

و�كون  ،والنشر �كون �التعلیم، »فلیبلغ الشاهد الغائب«، »بلغوا عني«التبلیغ  )ثم النشر( 
ولذلك تجدون �عض طالب  والتعلیم والتألیف من أعظم ما یثبت العلم في قلب حامله، �التألیف،

ثم یتخرجون في  متفوقین،تجدهم أثناء الطلب  العلم ممن وصفوا �الحفظ والفهم والذ�اء والقوة،
ال  وال ینشرون العلم، ،ثم ینشغلون  ،الدراسات سواء �انت نظامیة أو غیر نظامیة متفوقین

  إلى مدة قصیرة ثم یرجعون عوام. إال �حتاجون فما  ،ینشغلون �أمور الدنیا وال ینشرون، ،�عملون 
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 لماذا؟ تجدونهم ال ذ�ر لهم في الغالب، ،لو تتأملون األوائل في الكلیات الشرعیة
ودلهم إلى  ،ر هللا لهم سبل التعلیموتجدون من دونهم في الترتیب �سَّ  ألنهم انشغلوا �أمور الدنیا، 

بینما زمالؤهم ممن هم قبلهم في . صاروا علماء والتألیف، ،ووفقهم له ،و�سره لهم ،هذا الطر�ق
ال علم  )ثم العمل ،ثم الحفظ ،ثم اإلنصات ،علم االستماعأول ال( ولذا �قول: الترتیب ما یذ�رون،

 .بال حفظ
الذي ال  والعلم بال عمل لیس �علم في الحقیقة، وهو الثمرة، ،ت العلمهو الذي یثبِّ  )ثم العمل( 

و�كون النشر مثلما ذ�رنا �التعلیم  )ثم النشر( بل هو حجة علیه، ،ینتفع �ه صاحبه لیس �علم
 .و�كون �التألیف

: لكنه في اآل�ة االستماع مقدم على اإلنصات ،(وعن األصمعي تقد�م اإلنصات على االستماع)
(وقد ذ�ر علي بن المدیني أنه قال البن عیینة: ]، ٢٠٤[األعراف:  {َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا}

ألن من یرسل  ؛أخبرني معتمر بن سلیمان عن �همس عن مطرف قال: اإلنصات من العینین)
والموارد  لكن الذي �حفظ عینیه مضطر لإلنصات، ینشغل عن اإلنصات، وشماالً  ا�صره �مینً 

 وورود المؤثرات على القلب أقل �النسبة للعمیان، ،ورود الخواطر وورود الهواجس إلى قلبه تقل،
 ؟لماذا ولذا تجدون الغالب منهم متمیز �الحفظ،

فقال له ابن  اإلنصات من العینین،: قالعن مطرف (. �خالف المبصر ألن قلبه غیر مشتت، 
�جلس  عیینة: وما ندري �یف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجًال فلم ینظر إلیك لم �كن منصًتا، انتهى)

 والمعنى �حتمل ما ذ�رناه. لك، اهذا لم �كن منصتً  ،وشماًال  او�تلفت �مینً  �حدث اآلخر�ن،
ألن �عض  ؛هذا محمول من الغالب: �قول .�هللا أعلم) ،وهذا محمول على الغالب ،انتهى( 

ر�ح  ،و�عض الناس أدنى حر�ة یذهب �ل شيء ،الناس قد ینشغل �أمور أخرى وال �فوته شيء
وقد �كون �قرأ في  ،وال یدري هل هو في أول الكالم أو في آخره ،تحرك الباب �طیر �ل ما سمع

 منى أو الیسرى.كتاب أو في المصحف ثم ال یدري إذا تحرك شيء هل هو في الصفحة الی
 


