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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. 
فرفع إلیه ": وفي الحدیث قال، "اجالسً  ا�اب من سأل وهو قائم عالمً "في الدرس الماضي في 

 ،ظاهره أن القائل هو(: �قول ابن حجر، "اقائمً وما رفع إلیه رأسه إال أنه �ان ": قال ،"رأسه
 فیكون مدرًجا في أثناء الخبر) ،ظاهره أن القائل هو أبو موسى، و�حتمل أن �كون َمن دونه

وله نظائر  ،�عني ما تردد في �ون القائل لیس البخاري مع أنه مظنة ألن �كون اإلمام البخاري 
والذي �ظهر لي �ما ذ�رنا في  ،من النصوص اإلمام البخاري �ستنبط، اوستأتي �ثیرً  ،تقدمت

من سأل ": قال ،ولذلك ترجم على الحدیث �مقتضى ذلك ،الدرس السابق أن القائل هو البخاري 
 وهذه من لفتاته الكثیرة من هذا النوع.، "اجالسً  اوهو قائم عالمً 

 سبیل هللا،�اب من قاتل لتكون �لمة هللا هي العلیا فهو في : الحدیث مخرج في صحیح مسلم 
ومسلم  واإلمام البخاري رواه عن عثمان بن أبي شیبة،. الحنظلي وحدثني إسحاق بن إبراهیم: قال

اختالف إال  هما فی یتفقون في �قیة اإلسناد، حدثنا جر�ر،: قال حدثنا إسحاق بن إبراهیم،: �قول
  في الشیخ فقط.

سأل رسول هللا  عري أن رجالً أخبرنا جر�ر عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى األش: قال
و�قاتل  االرجل �قاتل غضبً : فقال ،-عزَّ وجلَّ -عن القتال في سبیل هللا  -صلى هللا علیه وسلم-

 .افرفع رأسه إلیه وما رفع رأسه إلیه إال أنه �ان قائمً : قال حمیة،
 ....... طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
 .لحظة

من قاتل لتكون �لمة هللا هي العلیا فهو في سبیل «: فقال اوما رفع إلیه رأسه إال أنه �ان قائمً  
 .»هللا

 .......  طالب:
ما فیه إال هذه الروا�ة التي یتفق فیها مع البخاري في  الروا�ات األخرى ما فیها شيء، نعم،

 ،ومسلم یرو�ه عن إسحاق بن إبراهیم الحنظلي اإلسناد إال في شیخه عثمان بن أبي شیبة،
هل هذا احتمال  هم جر�ر ومنصور وأبو وائل وأبو موسى. نیالذفاالحتمال أن �كون أحد الرواة 

 . ألنه ما فیه ما یرجح ؛�ل ما تضعه من احتمال مقبول في هذا المجال ؟محتمل
 .......  طالب:
  نعم؟
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 .......  طالب:
  ؟هل �حتمل أنه سمعه منه بهذه الز�ادة مسلم تلمیذ البخاري، ،ما یلزم
 .......  طالب:

إن االحتمال أن : ما زلت أقول. لكن استفاد هذا من البخاري  ما أخذه عن البخاري، ما ذ�ره،
�عني ما  ي له اللفتات هذه،هو الذ وهذه من عادته، ،الذي ذ�ر هذا اإلدراج هو اإلمام البخاري 

 كر أن الرواة یدخلون شیًئا من مثل هذا من االستنباط.ذُ 
 .......  طالب:

 .ال
 .......  طالب:

إن الترجمة تدل على أنه هو الذي استنبط وترجم  :أنا أقول. �صیر مسلم تبناه �صیر تبناه، ،ال
 ما عندنا غیره، ألنها تدل علیه من هذا الوجه من هذا االستنباط، ؛على الحدیث بهذه الترجمة

  المرجحات؟ وما
 .......  طالب:

في صحیح مسلم بهذا اللفظ نعم لو �ان لیس من عادات  و�ونه یرد ما عندنا غیر هذا الكالم.
مسلم ما �ستنبط  مسلم ما �فعل شیًئا، لو لم تكن هذه من عادات البخاري دون مسلم، البخاري،

 وأكثر تعقیباته حدیثیه �عني ما هي �فقهیة، �عقب على األحادیث، �عقب على األحادیث،أن إال 
 .اما �قول أبدً 

 .......  طالب:
 . هم تبناههذه ف 

 .......  طالب:
  أیهم؟ ؟ینأ

 .......  طالب:
لكن  ،�ل هذه احتماالت سب إلى قائله،ألنه قول ما نُ  ؛شيء �قطع هما زال االحتمال �عني ما فی

وقد ترجم على الحدیث  ،جرت عادته �مثل هذا االستنباط الدقیق من عادات البخاري مثل هذا،
  �ه.

أال تعلمون أنه قد قیل في استنباطات البخاري أنها �لها  من عاداته، هذه -رحمه هللا-البخاري 
 ،و�ترجم علیه في موضع آخر بترجمة ،ولذلك یترجم على الحدیث بترجمة ،لیست من فم شیوخه

وما  هذا �الم لیس �صحیح، ،وهذه استفادها من ذلك الشیخ ،هذه استفادها من هذا الشیخ �قول:
جود في صحیح مسلم عن �ال  ؟االستنباط من عثمان بن أبي شیبةهذا : نقول، انیردهما مع

  ما فیه ذ�ر لعثمان. إسحاق �عد،
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 .......  طالب:
  نعم؟

عالن یلزم أن �قول قال فالن من  أومن فالن  سمعت ، لو قالهذا تبناه ومثل استنباط ما ینقل،
 ،ولیس من الحدیث ،استنباط هذا ،لكن هذه لیست من الحدیث ،الدقة في التعبیر الفوائد العلمیة.

  ؟-علیه الصالة والسالم-�عني عن الرسول . وما رفعه
 .......  طالب:

  ؟من هو ؟اسمه ما الجلودي أو غیره سفیان،تحت الذي هو الراوي قال  ،قال: �ان �قول ال،
 .......  طالب:

 .ال
 .......  طالب:
 .سفیانبن الحسن  هو ابن سفیان،نعم، 

 .......  طالب:
 من �المه.

 .......  طالب:
 .قال أبو عبد هللا: �قول اوأحیانً 
 .......  طالب:
 . من استنباطه من الحدیث اوأحیانً  من نفس المتن بلفظ الحدیث، اأحیانً 

 .نعم طالب:
نشوف من خرجه  .هذا مرجح �اعتبار أن عادة البخاري هذا ،اعلى �ل حال یبقى االحتمال قائمً 

 .خرجه�قیة من  من األئمة،
 . نعم

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

َؤاِل َوالُفْتَیا ِعْنَد َرْمِي الِجَمارِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري   . َ�اُب السُّ
، َعْن ِعیَسى ْبِن َطْلحَ  َثَنا َعْبُد الَعِز�ِز ْبُن َأِبي َسَلَمَة، َعِن الزُّْهِريِّ َثَنا َأُبو ُنَعْیٍم، َقاَل: َحدَّ َة، َعْن َحدَّ

، َفَقاَل ِعْنَد الَجْمَرِة َوُهَو ُ�ْسَألُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعْبِد للااَِّ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َرَأْیُت النَِّبيَّ 
، َقاَل آَخُر: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َحَلْقُت »اْرِم َوَال َحَرجَ «َرُجٌل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َنَحْرُت َقْبَل َأْن َأْرِمَي؟ َقاَل: 

َر ِإالَّ َقاَل:. »اْنَحْر َوَال َحَرجَ «َقْبَل َأْن َأْنَحَر؟ َقاَل:  َم َوَال ُأخِّ اْفَعْل َوَال « َفَما ُسِئَل َعْن َشْيٍء ُقدِّ
 ."»َحَرجَ 
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الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعین. 
َؤاِل َوالُفْتَیا ِعْنَد َرْمِي الِجَمارِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  أما �عد،  ."َ�اُب السُّ

َثَنا َأُبو ": قال َثَنا َعْبُد الَعِز�ِز ْبُن َأِبي َسَلَمةَ "وهو الفضل بن د�ین،  "ُنَعْیمٍ َحدَّ ابن  "َقاَل: َحدَّ
، َعْن ِعیَسى ْبِن َطْلَحَة، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َرَأْیُت النَِّبيَّ "ماجشون، ال -َعِن الزُّْهِريِّ

َفَقاَل َرُجٌل: َ�ا "العقبة یوم النحر،  ؟أي جمرة هذه "ِة َوُهَو ُ�ْسَألُ ِعْنَد الَجْمرَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
  ؟متى نحر، "»اْرِم َوَال َحَرجَ «َرُسوَل للااَِّ، َنَحْرُت َقْبَل َأْن َأْرِمَي؟ َقاَل: 

 .......  طالب:
  ؟أول ما وصل منى ذهب إلى الجمرة -علیه الصالة والسالم-النبي  ؟متى نحر

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
  ؟سألحدیث رأیت النبي عند الجمرة وهو �ُ  ،عند الجمرة

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .أي وقت النحر وقت نحر الهدي ؟قبل طلوع الشمس أو قبل صالة العید أو قبل

 .......  طالب:
  في وصوله إلى الجمرة؟ تأخر -علیه الصالة والسالم-�عني النبي 

 .......  طالب:
 -إال أن �كون النبي ؟ما �شكل هذا إن وقت نحر الهدي هو وقت نحر األضحیة، :عند من �قول

  .تأخر في الطر�ق -علیه الصالة والسالم
 .......  طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
  ؟سبق ؟كیف

 .......  طالب:
نحرت ، �ا رسول هللا قال رجل: ،الجمرة وهو �سأل عند -صلى هللا علیه وسلم-رأیت النبي "

ي حلق الذ، "َقاَل آَخُر: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْنَحَر؟ ،»ارم وال حرج«: قال ؟قبل أن أرمي
  ؟�عدهأم هذا قبل الرمي 
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 .......  طالب:
  ؟-علیه الصالة والسالم-رمى قبل النبي 

 .......  طالب:
  ؟كیف

 .......  طالب:
 .عند الجمرة الرسول ما زال

 .......  طالب:
رَ . »اْنَحْر َوَال َحَرجَ «َقاَل: " َم َوَال ُأخِّ هذا الحدیث مخرج للبخاري ما نشكك ، "َفَما ُسِئَل َعْن َشْيٍء ُقدِّ

 .في ألفاظه
 .......  طالب:

�یف : نقول �سألونه عند الجمرة، وجاءوا -علیه الصالة والسالم-انتهى من رمیه  ،لكن نستوضح
وهل تأخر  متى یبدأ وقت النحر؟ أم ؟ما رموا قبلهأم �عني رموا  وحلق هذا؟ ،تقدموه فنحر هذا

  ؟وأمكن من أراد أن �حلق ،حتى أمكن من أراد أن ینحر -علیه الصالة والسالم-النبي 
 .......  طالب:

 .قصدي ظاهر
 .......  طالب:

 .لعلنا نجد حال�  دعونا نرى  خالص،
 .......  طالب:

أما أن نقرأ شیًئا وهو محل  ،و�ن وردنا اإلشكال معناه أننا في طر�قنا إلى الحل ال تستعجل، 
ولیس معنى أن هذا ....... في النها�ة نرجع إلى سوء  ،استشكال وال نستشكل هذا ما �فوت

 .�المالحدیث مخرج في الصحیح ما ألحد  �عني في النها�ة فهمنا،
م فما سئل عن شيء قدِّ ، »انحر وال حرج«: قال ؟�ا رسول هللا حلقت قبل أن أنحر: قال آخر"

 وهذا في أول یوم النحر.، "»اْفَعْل َوَال َحَرجَ «ر ِإالَّ َقاَل: وال أخِّ 
 .(قوله: �اب السؤال والفتیا عند رمي الجمار)

 .......  طالب:
مع أن الخالف بین أهل العلم في هذه  فأ�احه،: قال ؟سعیت قبل أن أطوف: حدیث ....... قال

سعیت مع  سعیت قبل أن أطوف،: و�عضهم قال �عضهم حكم علیها �الشذوذ، المسألة .......،
  ؟ما �جزئ أم طواف القدوم قبل أن أطوف لإلفاضة �جزئ 

 .......  طالب:
  ؟كالم الخطابي



 
 

 

 
 
 

٧  
 

=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=٧ 

 .......  طالب:
 .»حرجافعل وال «: قال ؟سعیت قبل أن أطوف

 .......  طالب:
  ؟ماذا 

 .......  طالب:
 األئمة �لهم على هذا، ؟بهم ماذا تفعل ،عامة أهل العلم أن السعي ال �صح إال �عد الطواف

  حل؟ تبحث عنتهدرهم �لهم أو 
 .......  طالب:

  ؟ما الحكمأم إن الحدیث على هذا  :أنت تقول
 .......  طالب:

 .الجمهور ال �صح ال،
م �الطاعة ال �منع من سؤاله عن العلم (مراده أن اشتغال العالِ  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-الشارح قال 

ِ َقاِنِتیَن}: أما الصالة معروف، ا فیها)ما لم �كن مستغرقً  نهي عن ] ٢٣٨[البقرة:  {َوُقوُموا هللَّ
إلى تصبر أم وتسأل تأتي وتقطع علیه دعاءه  في الدعاء مثًال، او�ذا �ان یدعو مستغرقً  الكالم،

وأشیاء �مكن  ،وال شك أن هناك أشیاء تفوت ،اأو �قرأ قرآنً  )فیها اما لم �كن مستغرقً ( ن ینتهي،أ
 .األمر في هذا واسع إن شاء هللا تأجیلها،

(وأن الكالم في الرمي  عند رمي الجمار، (وأن الكالم في الرمي وغیره من المناسك جائز) 
 . �ما في ذلك الطواف لیس حكمها حكم الصالة ال �جوز الكالم فیها، وغیره من المناسك جائز)

 ر الكالم على المتن إلى الحج.(وقد تقدم هذا الحدیث في �اب الفتیا على الدا�ة، وأخّ 
وعبد العز�ز بن أبي سلمة هو ابن عبد هللا ُنسب إلى جده أبي سلمة الماجشون �كسر الجیم  

و�شین معجمة، وقد اعترض �عضهم على الترجمة �أنه لیس في الخبر أن المسألة وقعت في 
 حال الرمي، بل فیه أنه �ان واقًفا عندها فقط؟ 

سؤال عند الجمرة أعم من أن �كون في وأجیب �أن المصنف �ثیًرا ما یتمسك �العموم، فوقوع ال
 حال اشتغاله �الرمي أو �عد الفراغ منه. 

واستدل اإلسماعیلي �الخبر على أن الترتیب قائم مقام اللفظ، أي �أي صیغة ورد ما لم �قم 
: ألفعال الحج �أنه قال -علیه الصالة والسالم-�عني ترتیبه  �هللا أعلم) ،دلیل على عدم إرادته

(وحاصله أنه لو لم �فهموا أن ذلك هو األصل لما  فجاءوا �ستشكلون، ،ثم �ذا ثم �ذاافعلوا �ذا 
احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقد�م األول على الثاني، و�ذا ورد األمر لشیئین معطوًفا �الواو 

 (فیقال:، »ابدأوا �ما بدأ هللا �ه« من �اب: وتأخیر ما ُأخر) ،فیقال: األصل العمل بتقد�م ما ُقدم
علیه الصالة -و�هذا یتم االقتداء واالئتساء �ه  األصل العمل بتقد�م ما ُقدم وتأخیر ما ُأخر)
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(حتى �قوم الدلیل على  �ما فیها هذا الترتیب، »خذوا عني مناسككم«: مع قوله -والسالم
 .التسو�ة، ولمن �قول �عدم الترتیب أصًال أن یتمسك بهذا الخبر �قول)

 .......  طالب:
  ؟ماذا 

 .......  طالب:
 ؟نعم

 ...... طالب:
 . ولعل لفظة �قول زائدة: عندنا المحشي قال : حتى �قوم دلیل على وجوب الترتیب)�قول(

 .......  طالب:
 موجودة ....... 

حتى �قوم دلیل على : فیقول( �عني یدافع عن قوله )حتى �قوم دلیل على وجوب الترتیب(
 .فلیست بزائدة )وجوب الترتیب

(واعترض اإلسماعیلي أ�ًضا على الترجمة فقال: ال فائدة في ذ�ر المكان الذي وقع السؤال فیه 
ول على الراحلة ؤ م بباب السؤال والمسد بباب، وعلى تقدیر اعتبار مثل ذلك فلیترجَ حتى �فرَ 

 ؟ما ترجم على �ل لفظ من أبواب الحدیث ماذا�عني ل و�باب السؤال یوم النحر)
 .......  طالب:

 .ما ترجم ؟ماذا 
 .......  طالب:
  ؟معروف لكن الثانينعم، 

 .......  طالب:
 فمثل هذا االشتراك لیس .......  النحر ال �حتاج لترجمة �غیره من األ�ام،

یترجم بتراجم ظاهرة  اأحیانً  -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -البخاري  (قلت: أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه)
. ما صلینا :�اب قول الرجل من أوضح ما ترجم: �كون هناك قصد دقیق، لكن ال بد أن واضحة،

�خطر على �اله في هذا  فیه شيء؟ ما صلیت؟: تقول ؟ما صلیتأم أنت صلیت  :�عني لو قیل
علیه الصالة -فترجم لیرد هذه الكراهة لقوله  ما صلیت، :�ره �عض السلف أن �قول ؟إشكال
 . لعمر اجوا�ً  »�هللا وأنا ما صلیتها« :-والسالم

 ..و�راد أن سؤال من ال �عرف) أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه،: قلت(
 .......  طالب:

  ؟ماذا 
  ؟عبد هللا اعندك نقطة �ا أ�. و�زاد نعم،
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 .......  طالب:
  ؟عندك أنتوماذا 
 .و�زاد طالب:

  ؟ي معكتالطبعة ال ما
 .......  طالب:

الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب  من ال �عرف و�راد أن سؤال(: خلونا على یراد
 .علیه)
 .......  طالب:

  ؟ماذا 
 .......  طالب:
 .واضح الز�ادة ....... الخطأ والصوابنعم، 

 .......  طالب:
  ؟ماذا 

 .......  طالب:
 نجعلها ....... 

حسن بل واجب أن سؤاله من ال �عرف الحكم عنه في موضع فعله (�عني على ما تقدم  )و�زاد(
علیه الصالة -بل واجب علیه أن �عبد هللا على �صیرة على ضوء ما جاء عن النبي  )علیه

(ألن صحة العمل متوقفة على العلم �كیفیته، وأن سؤال العالم على قارعة الطر�ق  ؛-والسالم
ینزه  :ال �قال نقص فیه على العالم إذا أجاب وال لوم على السائل) عما �حتاج إلیه السائل ال

، و�ستفاد منه أ�ًضا دفع وال لوم على السائل( العلم عن الطرقات وعن أماكن تجمعات الناس،
 .م من �ظن أن في االشتغال �السؤال والجواب عند الجمرة تضییًقا على الرامین)توهُّ 

 لئال �ضیق على الرامین، ؛�مكن أحد من أهل العلم �ره ذلك �مكن هذا هو سبب الترجمة، 
م من �ظن أن في االشتغال �السؤال والجواب عند الجمرة تضییًقا منه أ�ًضا دفع توهُّ  (و�ستفاد

لكن �ستثنى من المنع ما إذا �ان فیما یتعلق �حكم تلك  ،على الرامین، وهذا و�ن �ان �ذلك
وهو واقف على  ،العبادة، وأما إلزام اإلسماعیلي فجوا�ه أنه ترجم لألول فیما مضى �اب الفتیا

الدا�ة، وأما الثاني فكأنه أراد أن �قابل المكان �الزمان وهو متجه، و�ن �ان معلوًما أن السؤال 
 امتناعَ  عن العلم ال یتقید بیوم دون یوم، لكن قد یتخیل متخیل من �ون یوم العید یوم لهوٍ 

 .�هللا أعلم) ،السؤال عن العلم فیه
 .......  طالب:

  ؟ماذا 
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 .... ... طالب:
 .میزة الطبعات الجدیدة الر�ط �السابق والالحق في األطراف

  . نعم
 .]٨٥[اإلسراء:  {َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن الِعْلِم ِإالَّ َقِلیًال}َ�اُب َقْوِل للااَِّ َتَعاَلى: " طالب:

َثَنا اَألْعَمُش ُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهَراَن عَ   َثَنا َعْبُد الَواِحِد، َقاَل: َحدَّ َثَنا َقْیُس ْبُن َحْفٍص، َقاَل: َحدَّ ْن َحدَّ
ِفي  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِإْبَراِهیَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد للااَِّ، َقاَل: َبْیَنا َأَنا َأْمِشي َمَع النَِّبيِّ 

ُأ َعَلى َعِسیٍب َمَعُه، َفَمرَّ ِبَنَفٍر ِمَن الَیُهوِد، َفَقاَل َ�ْعُضُهْم ِلَبْعٍض: سَ  ُلوُه ِخَرِب الَمِدیَنِة، َوُهَو َیَتَو�َّ
وِح؟ َوَقاَل َ�ْعُضُهْم: َال َتْسَأُلوُه، َال َ�ِجيُء ِفیِه ِ�َشْيٍء َتْكَرُهوَنُه، َفَقاَل َ�ْعُضُهْم: َلنَ  ْسَأَلنَُّه، َعِن الرُّ

وُح؟ َفَسَكَت، َفُقْلُت: ِإنَُّه ُیوَحى ِإَلْیِه، َفُقْمُت، فَ  َلمَّا َفَقاَم َرُجٌل ِمْنُهْم، َفَقاَل: َ�ا َأَ�ا الَقاِسِم َما الرُّ
وُح ِمْن َأْمِر َر�ِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن {«اْنَجَلى َعْنُه، َقاَل:  وِح ُقِل الرُّ  اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیًال}َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

 ."َقاَل اَألْعَمُش: َهَكَذا ِفي ِقَراَءِتَنا. »]٨٥[اإلسراء: 
  ؟عندكماذا . وما أوتوا

 .وما أوتوا وهي عندي:، }َوَما ُأوِتیُتم{طالب: أنا قرأتها 
َهَكَذا ِفي  َقاَل اَألْعَمُش:" ،على لفظ اآل�ة }َوَما ُأوِتیُتم{ وفي �عض الروا�ات الصحیحة: ،وما أوتوا

 .على لفظ اآل�ة، "ِقَراَءِتَنا
 ."]٨٥[اإلسراء:  {َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن الِعْلِم ِإالَّ َقِلیًال}َ�اُب َقْوِل للااَِّ َتَعاَلى: " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول 
َثَنا َعْبُد " :-َرِحَمُه هللاُ -قال  َثَنا َقْیُس ْبُن َحْفٍص، َقاَل: َحدَّ َثَنا اَألْعَمُش ُسَلْیَماُن َحدَّ الَواِحِد، َقاَل: َحدَّ

 "َعْن َعْبِد للااَِّ "إبراهیم النخعي عن علقمة أ�ًضا النخعي،  ،"ْبُن ِمْهَراَن َعْن ِإْبَراِهیَم، َعْن َعْلَقَمةَ 
 أو في َخَرِب، "ي ِخَرِب فِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َبْیَنا َأَنا َأْمِشي َمَع النَِّبيِّ "ابن مسعود، 

ُأ َعَلى َعِسیٍب َمَعُه، َفَمرَّ ِبَنَفٍر ِمَن الَیُهوِد، َفَقاَل َ�ْعُضُهْم " ،�فتح الخاء و�سرها الَمِدیَنِة، َوُهَو َیَتَو�َّ
وِح؟ وِح؟ َوَقاَل َ�ْعضُ " و�ر�د من �اب التعجیز واالختبار،، "ِلَبْعٍض: َسُلوُه َعِن الرُّ ُهْم: َسُلوُه َعِن الرُّ

اَل: َ�ا َأَ�ا َال َتْسَأُلوُه، َال َ�ِجيُء ِفیِه ِ�َشْيٍء َتْكَرُهوَنُه، َفَقاَل َ�ْعُضُهْم: َلَنْسَأَلنَُّه، َفَقاَم َرُجٌل ِمْنُهْم، َفقَ 
وُح؟ َفَسَكَت، َفُقْلُت: ِإنَُّه ُیوَحى ِإَلْیهِ   ."الَقاِسِم َما الرُّ

وفي �عض المواضع ال سیما إذا  أنه ینتظر الوحي،والغالب  ،ما �سكت إذا سئل ،ا�ثیرً  سكت 
ول أن یتأنى وال ؤ �ستنبط منه �عض أهل العلم أن على المس أجاب بلفظه هو ال بلفظ الوحي،

 ،ألن �عضهم �جیب قبل أن �فهم السؤال ؛وفي هذا تر�یة للمفتین یبادر �الجواب قبل أن یتأمله،
اب بنقیض المقصود من عجلته �خطف السؤال فظ عن �عضهم أنه أجبل حُ  ،وقبل أن یتأمل فیه

 . ثم �جیب بنقیض المقصود
 ،ضرب االبن مشروع: قال ؟إن ابنه �ضر�ه فهل من �لمة توجیهیة لهذا االبن :واحد �سأل �قول

لكن لو تأمل في السؤال ما أخطأ مثل هذا  ومن �ذا و�ذا! عكس المراد، ،ومن �اب التأدیب
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رب الولد هل هي من إضافة المصدر للفاعل أو من إضافته إلى ألن ض ؛یز�داآلن الولد  ،الخطأ
 ،و�تسق المعنى! ضرب الولد أن �ضاف المصدر إلى الفاعل ،ضرب الولد لوالده ؟المفعول

 .ضرب الولد والده
 .......  طالب:

 فیكون من إضافة المصدر إلى المصدر؟ فالضارب هو الوالد، ،أو ضرب الولد من قبل والده 
لكن من  وهو المتظلم، ،مع أن السائل هو األب ي �ضرب الولد،ذفهم أن األب هو الول ؤ المس

 العجلة.
َرِضَي -�قول ابن مسعود  "إنه یوحى إلیه فقلت:" -علیه الصالة والسالم-ما �سكت النبي  او�ثیرً 

وِح ُقِل {«َفَلمَّا اْنَجَلى َعْنُه، َقاَل: " -ُهللا عنهُ  وُح ِمْن َأْمِر َر�ِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ الرُّ
َقاَل اَألْعَمُش: "في هذا الجواب الكافي الشافي بلفظ اآل�ة.  "»]٨٥[اإلسراء:  اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیًال}

وُح ِمْن َأْمِر َر�ِّي َوَما ، }ُأوُتوا{َوَما  "َهَكَذا وِح ُقِل الرُّ ، ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیًال} ُأوُتوا{َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ
 ."هكذا ِفي ِقَراَءِتَنا: قال األعمش"

، ال قلیالً إوما أوتیتم من العلم  :-عزَّ وجلَّ -(قوله: �اب قول هللا  :-رحمه هللا-�قول الشارح 
إنه أصح  :فیهعبد الواحد هو ابن ز�اد البصري، و�سناد األعمش إلى منتهاه مما قیل 

 .األسانید)
 هعن ابن مسعود ولم من عمم           عن األعمش عن ابن قیس علقمة  

 .......  طالب:
أحد األسانید الستة عشر  اهذ ،هالنخعي عن ابن قیس علقمة عن ابن مسعود ولم من عمم ،نعم

أورد أسانید  و�نى علیها الحافظ العراقي �تا�ه تقر�ب األسانید، ،إنها أصح األسانید :التي قیل فیها
وشرح �شرح من أنفس الشروح الحدیثیة اسمه  إنها أصح األسانید، :األحكام �لها قیل فیها في

ألن االبن في  بین الشرحین؛ اوما تجد فرقً  طرح التثر�ب للحافظ العراقي نفسه والبنه أبي زرعة،
 . هذا المقام �ارع مثل أبیه

(والخرب ضد  َخِرب، �العكس)و�قال  ،(قوله: ِخرب �كسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خر�ة
�فتح (نعم ، َحْرث العامر، ووقع في موضع آخر �فتح المهملة و�سكان الراء �عدها مثلثة)

  حرث. )�عدها مثلثة(�عني حاء �عدها راء ساكنة  )المهملة و�سكان الراء
(قوله: عسیب أي عًصا من جر�د النخل. قوله: بنفر من الیهود لم أقف على أسمائهم. قوله: 

(و�جوز النصب،  ال �سألوه ال �جئ ال تسألوه ال �جيء، في روایتنا �الجزم على جواب النهي)
ال تسألوه ال  خشیة أن �جيء فیه �شيء، و�جوز الرفع على االستئناف) ؛والمعنى ال تسألوه

إن تسألوه : �شرط مقدر او�كون مجزومً  والجزم على جواب النهي �عني مثل جواب الطلب،، �جئ
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 ؛ال تسألوه لئال �جيء، )والمعنى ال تسألوه خشیة أن �جيء فیه �شيء ،�جوز النصبو ( �جئ،
 . و�جوز الرفع على االستئناف( لئال �جيء فیه �شيء،

�هللا  لنسألنه الالم واقعة في جواب قسم محذوف تقدیره: قوله: لنسألنه، جواب القسم المحذوف)
ألن  علیه، أو فقمت قائًما حائًال بینه و�ینهم)(قوله: فقمت أي حتى ال أكون مشوًشا  لنسألنه.
 طالب:في حال الوحي والتنز�ل أنه �صیبه شيء من الغشي.  -علیه الصالة والسالم-وضعه 
 ....... 

 . �جلس�ل إنسان �حس بتغیر حاله ، �جلسنعم، 
 (قوله: فلما انجلى أي الكرب الذي �ان �غشاه حال الوحي. قوله: الروح، األكثر على أنهم

ُل اْلَمَالِئَكُة  عن جبر�ل) :(في الحیوان، وقیلالتي  �عني ماهیتها سألوه عن حقیقة الروح) {َتَنزَّ
وُح} ، روح هللا عن عیسى) :وقیل عن جبر�ل، :وقیل( المقصود �ه جبر�ل.]، ٤[القدر:  َوالرُّ
 ألنه روح. عن القرآن) :(وقیل

 ].٥٢[الشورى:  {ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا}طالب: 
والذي  غیر ذلك) :عن خلق عظیم روحاني، وقیل :وقیل عن القرآن، :وقیل( حیاة القلوب،�ه 

 .و�ذا فارقته مات ى�ظهر أنها الروح التي إذا قارنت البدن حی
 .......  طالب:

  .هذا الذي �ظن 
وسیأتي �سط ذلك في �تاب التفسیر إن شاء هللا تعالى، ونشیر هناك إلى ما  وقیل غیر ذلك،(

ولذلك جاء في الجواب  ،قیل في الروح الحیواني، وأن األصح أن حقیقته مما استأثر هللا �علمه)
وُح ِمْن َأْمِر َر�ِّي} في اآل�ة: وِح ُقِل الرُّ سلوب هذا اسمه أ]، ٨٥[اإلسراء:  {َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

(قوله: . وهو التسلیم لمثل هذا وهو صرف السائل عما سأل عنه إلى ما هو أهم منه، الحكیم،
هي �ذا، وللكشمیهني هكذا في قراءتنا أي قراءة األعمش، ولیست هذه القراءة في السبعة، بل 
وال في المشهور من غیرها، وقد أغفلها أبو عبید في �تاب القراءات له من قراءة األعمش 

 .�عني فاتت علیه  أعلم)�هللا
  . نعم

َ�اُب َمْن َتَرَك َ�ْعَض اِالْخِتَیاِر، َمَخاَفَة َأْن َ�ْقُصَر َفْهُم َ�ْعِض النَّاِس َعْنُه، َفَیَقُعوا ِفي َأَشدَّ " طالب:
 .ِمْنهُ 

َثَنا ُعَبْیُد للااَِّ ْبُن ُموَسى، َعْن ِإْسَراِئیَل، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اَألْسَوِد، َقاَل: َقاَل ِلي اْبُن   َحدَّ
َثْتَك ِفي الَكْعَبِة؟ ُقْلُت: َقاَلْت ِلي:  -َرِضَي ُهللا َعنها-الزَُّ�ْیِر، َ�اَنْت َعاِئَشُة  ُتِسرُّ ِإَلْیَك َ�ِثیًرا َفَما َحدَّ

 -َقاَل اْبُن الزَُّ�ْیرِ -َ�ا َعاِئَشُة َلْوَال َقْوُمِك َحِدیٌث َعْهُدُهْم «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اَل النَِّبيُّ قَ 
 ."َ�ْیرِ َفَفَعَلُه اْبُن الزُّ  ،»ِ�ُكْفٍر، َلَنَقْضُت الَكْعَبَة َفَجَعْلُت َلَها َ�اَبْیِن: َ�اٌب َیْدُخُل النَّاُس َوَ�اٌب َ�ْخُرُجونَ 
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 ؛أي یترجح قول أو فعل ثم یتر�ه العالم "َ�اُب َمْن َتَرَك َ�ْعَض اِالْخِتَیارِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول 
أو �خشى على الناس من  ال سیما إذا �ان في بیئة تختلف عن بیئته، ،خشیة أن �فتتن الناس

من  �ان القول الذي أظهره محتمًال ال سیما إذا  أو �خشى من اإلثارة، الفتنة �مثل هذه الفتوى،
لكن إذا �ان  فإذا �ان ال وجه له فال محیص وال مفر من الصدع �القول الصحیح، ،حیث األدلة

وخشي من ترجیح أو إظهار ما ترجح لد�ه فال مانع أن �عدل  ،القول الثاني له حظ من النظر
 .إلى القول المرجوح عند جلب مصلحة أو درء مفسدة

. َتَرَك َ�ْعَض اِالْخِتَیاِر، َمَخاَفَة َأْن َ�ْقُصَر َفْهُم َ�ْعِض النَّاِس َعْنُه، َفَیَقُعوا ِفي َأَشدَّ ِمْنهُ َ�اُب َمْن "
َثَنا ُعَبْیُد للااَِّ ْبُن ُموَسى، َعْن ِإْسَراِئیلَ  السبیعي،  "َأِبي ِإْسَحاقَ "أبیه  "َعنْ " ،ابن أبي إسحاق "َحدَّ

َكاَنْت َعاِئَشُة ُتِسرُّ ِإَلْیَك "عبد هللا بن الز�یر بن العوام،  "اَل ِلي اْبُن الزَُّ�ْیرِ َعِن اَألْسَوِد، َقاَل: قَ "
َثْتَك ِفي الَكْعَبِة؟ وتعرفون أن من تولى  إمرة المؤمنین في الحجاز، تولى إمارة مكة، ."َكِثیًرا َفَما َحدَّ

یتقرب �ه بیته من تنظیف  وخیر ما ،-َجلَّ وَعال-وسنحت له الفرصة یتقرب فیها إلى هللا 
 .هذا من أفضل ما یتقرب �ه وتوسعة و�زالة ما �عوق الناس من مزاولة عباداتهم،

َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -ُقْلُت: َقاَلْت ِلي: َقاَل النَِّبيُّ  ؟فما حدثتك في الكعبة" ؟ماذا قالت لك عائشة: قال 
فاعل ....... صفة  »حدیث عهدهم« "»َحِدیٌث َعْهُدُهمْ َ�ا َعاِئَشُة َلْوَال أن َقْوَمِك «: -َوَسلَّمَ 

 .مشبهة �اسم الفاعل
�كفر، َلَنَقْضُت الَكْعَبَة «": قال ابن الز�یر ،عهدهم �جاهلیة أو �كفر "»ِ�ُكْفرٍ «َقاَل اْبُن الزَُّ�ْیِر: " 

َ�اٌب "هما  على إضمار مبتدأ،والرفع  �عني من �اب البدل، او�ا�ً  ا�ا�ً  لو قال: "»َفَجَعْلُت َلَها َ�اَبْینِ 
ألن  ؛�عني المفسدة ارتفعت في عهد ابن الز�یر، "َفَفَعَلُه اْبُن الزَُّ�ْیرِ  ،َیْدُخُل النَّاُس َوَ�اٌب َ�ْخُرُجونَ 

و�ذا  -علیه الصالة والسالم-وهذا حدیث ثابت عنه  ،الناس طال عهدهم �الجاهلیة و�الكفر
 �الم.حد ألما فسمعوا 

ترك فعل الشيء  أي فعل الشيء المختار واإلعالم �ه)، ترك �عض االختیار (قوله: �اب من
 . فترك هذا لمصلحة راجحة أو درء مفسدة ،و�خبار الناس �ه )واإلعالم �ه(المختار الراجح عنده 

(هو السبیعي �فتح المهملة، وهو  جده (قوله: عن إسرائیل هو ابن یونس، عن أبي إسحاق)
جد إسرائیل الراوي عنه، واألسود هو ابن یز�د النخعي، واإلسناد إلیه �لهم �وفیون. قوله: قال 
لي ابن الز�یر �عني عبد هللا الصحابي المشهور. قوله: �انت عائشة، أي أم المؤمنین. قوله: 

هذا البیت الذي هو أول بیت وضع یر�د أن یتقرب �شيء في  في الكعبة، �عني في شأن الكعبة)
 -علیه الصالة والسالم-شيء عن الرسول  هفما فی یر�د أن �قدم لها شیًئا، ،للناس وأفضل �قعة

 . إلى آخر الحدیث »...لوال أن قومك حدیث عهدهم �كفر«: قالت ؟�خص الكعبة في شأنها
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ألنها تعمل  بتنو�ن حدیث ورفع عهدهم على إعمال الصفة المشبهة) »حدیث عهدهم«(قوله: 
، أي أذ�ره ابن الز�یر �قولها »�كفر«(قوله: قال، ولألصیلي: فقال ابن الز�یر . عمل اسم الفاعل

 .كان األسود نسیها) »�كفر«
 ....... طالب:
 ماذا؟

 .......  طالب:
 .نعم

شیبة في مسنده عن عبید هللا بن موسى بهذا زاد فیه ابن أبي  ،قالت لیس قلت:: قوله(
 ،نسبت �عضه ا�ثیرً  احدیثً (�عني عائشة  )لقد حدثتني(: �قول األسود )لقد حدثتني قلت: اإلسناد،

 ،إن �نت نسیت منه شیًئا أذ�رك )ما نسیت أذ�رتك( :أي ابن الز�یر )فقال وأنا أذ�ر �عضه،
. ورفع عهدهم على إعمال الصفة المشبهةبتنو�ن حدیث  »حدیث عهدهم«قوله  قالت.: قلت(

كان  »�كفر«أي أذ�ره ابن الز�یر �قولها ، »�فكر«فقال ابن الز�یر : ولألصیلي ،قال: قوله
 .)األسود نسیها

 . ما هو �جدید على ابن الز�یر و�نما سمعه قبل 
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

  ؟�اب التفسیرأو قالها من  ،هو �عرف الحدیث ولذلك �مل
 .......  طالب:
 .ي تنساه أنا أذ�رك: الذفي البدا�ة �قولنعم، 

 .......  طالب:
 »حدیث عهدهم« ؟من الحدیث »�كفر«لكن هل یلزم أن �كون  هو عارف أن الحدیث من قبل،

  ؟�أي شيء المتعلق معلوم، ،وهذا معلوم
 .......  طالب:

 ؟ال �حتمل أن �كون حدیث عهدهم �اإلسالم
 .......  طالب:

حداثة عهدهم �انصراف الكفر أ�ًضا �قتضي حداثة عهدهم في دخولهم في  ،نفس المعنى 
 .اإلسالم

 »لنقضت«وأما ما �عدها وهو قوله:  ،كان األسود نسیها »�كفر«أي أذ�ره ابن الز�یر �قولها (
فقط  »�كفر«�عني هل قول ابن الز�یر  فیحتمل أن �كون مما نسي أ�ًضا أو مما ذ�ر) إلى آخره،
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أو أن  ،»لنقضت الكعبة فجعلت لها �ابین« ثم عاد الحدیث من طر�ق األسود عن عائشة:،
  ؟ي ما �عد القول �له مقول ابن الز�یرالذالمقول 

 ،إلى آخره فیحتمل أن �كون مما نسي أ�ًضا أو مما ذ�ر »لنقضت« وأما ما �عده وهو قوله:(
، فقال »�كفر«وقد رواه الترمذي من طر�ق شعبة عن أبي إسحاق عن األسود بتمامه إال قوله: 

(و�ذا للمصنف في الحج من طر�ق أخرى عن األسود، ورواه  ،والمعنى واحد بدلها: �جاهلیة)
حدثتني حدیًثا حفظت  :اإلسماعیلي من طر�ق زهیر بن معاو�ة عن أبي إسحاق ولفظه: قلت

حفظت  احدثتني حدیثً  قلت:(، ره، ورجحها اإلسماعیلي على روا�ة إسرائیل)أوله ونسیت آخ
 ،مما ذ�ره �ه عبد هللا بن الز�یر »لنقضت« نسیت آخره هذا یرجح أن قوله:، )أوله ونسیت آخره

وفیما قال نظر لما قدمناه، وعلى قوله �كون في  ورجحها اإلسماعیلي على روا�ة إسرائیل،(
 روا�ة شعبة إدراج �هللا أعلم.

 قوله: �اً�ا �النصب على البدل، �ذا ألبي ذر في الموضعین، ولغیره �الرفع على االستئناف) 
 .هما �اب و�اب على االستئناف �عني بتقدیر:

�ما سیأتي ذلك  ،-صلى هللا علیه وسلم-�عني بنى الكعبة على ما أراد النبي  ،(قوله: ففعله 
علیه -نقض الكعبة و�ناها على مراده  فعل، إن شاء هللا تعالى) ،مبسوًطا في �تاب الحج

ثم لما جاء الحجاج �غزوه وتأثرت الكعبة �المنجنیق بنیت على ما �انت علیه  ،-الصالة والسالم
 .-ة والسالمعلیه الصال-في عهده 

ا) ؛(وفي الحدیث معنى ما ُترجم له  -فلو نقضه النبي  ألن قر�ًشا �انت تعظم أمر الكعبة جد�
صلى هللا علیه -(فخشي  و�ناها على مراده وهم �عظمونه یرتد �عضهم، -علیه الصالة والسالم

م في ذلك، ر بناءها لینفرد �الفخر علیهأن �ظنوا ألجل قرب عهدهم �اإلسالم أنه غیَّ  -وسلم
و�ستفاد منه ترك المصلحة ألمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشیة الوقوع في 

أنه إذا ترتب على اإلنكار مفسدة أعظم من هذا  وهذا محل اتفاق بین أهل العلم، أنكر منه)
 . المنكر فإنه ال �جوز اإلنكار حینئذٍ 

وفي صورة  ،ا)ولو �ان مفضوًال ما لم �كن محرمً (وأن اإلمام �سوس رعیته �ما فیه إصالحهم  
 .قلنا إنه �جوز العدول إلى القول المرجوح لمصلحة أو درء مفسدة كما قلنا،

 
 


