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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  طالب:

 آله وصحبه أجمعین. 
َ�اُب َمْن َخصَّ ِ�الِعْلِم َقْوًما ُدوَن َقْوٍم، َ�َراِهَیَة َأْن َال " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

: . ُمواَ�ْفهَ  ُثوا النَّاَس، ِ�َما َ�ْعِرُفونَ «َوَقاَل َعِليٌّ ُ َوَرُسوُلهُ  ،َحدِّ  . »َأُتِحبُّوَن َأْن ُ�َكذََّب، للااَّ
ُ�وٍذ َعْن َأِبي الطَُّفْیِل َعْن َعِليٍّ ِبَذِلكَ  َثَنا ُعَبْیُد للااَِّ ْبُن ُموَسى َعْن َمْعُروِف ْبِن َخرَّ  . َحدَّ

َثَنا ِإْسَحاُق  َثَنا َحدَّ َثِني َأِبي، َعْن َقَتاَدَة، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َقاَل: َحدَّ ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َحدَّ
ْحِل، -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ  ،-َرِضَي ُهللا عنهُ -َأَنُس ْبُن َماِلٍك  ، َوُمعاٌذ َرِد�ُفُه َعَلى الرَّ

، َقاَل: َلبَّْیَك َ�ا »َ�ا ُمَعاذُ «، َقاَل: َلبَّْیَك َ�ا َرُسوَل للااَِّ َوَسْعَدْ�َك، َقاَل: »ا ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ �َ «َقاَل: 
ُ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل للااَِّ «َرُسوَل للااَِّ َوَسْعَدْ�َك، َثَالًثا، َقاَل:  ، َما ِمْن َأَحٍد َ�ْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ للااَّ

ُ َعَلى النَّارِ  َمُه للااَّ َ�ا َرُسوَل للااَِّ: َأَفَال ُأْخِبُر ِ�ِه النَّاَس َفَیْسَتْبِشُروا؟  :، َقالَ »ِصْدًقا ِمْن َقْلِبِه، ِإالَّ َحرَّ
 .، َوَأْخَبَر ِبَها ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوِتِه َتَأثًُّما»ِإًذا َیتَِّكُلوا«َقاَل: 

ٌد، َقاَل:   َثَنا ُمَسدَّ َثَنا ُمْعَتِمٌر، َقاَل: َسِمْعُت َأِبي،َحدَّ َقاَل: َسِمْعُت َأَنًسا، َقاَل: ُذِكَر ِلي َأنَّ النَِّبيَّ  َحدَّ
َ َال ُ�ْشِرُك ِ�ِه َشْیًئا َدَخَل الَجنَّةَ «َقاَل ِلُمَعاٍذ:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - ، َقاَل: َأَال »َمْن َلِقَي للااَّ

ُر النَّاَس؟  ي َأَخاُف َأْن َیتَِّكُلوا«َقاَل: ُأَ�شِّ  ."»َال ِإنِّ
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعین. 
َ�َراِهَیَة َ�اُب َمْن َخصَّ ِ�الِعْلِم َقْوًما ُدوَن َقْوٍم، " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  أما �عد،

فمنهم  وتتمایز مراتبهم، ،ال شك أن طالب العلم ومن �سمع العلم تتفاوت أفهامهم، "َأْن َال َ�ْفَهُموا
�ل فئة �حسن أن تخاطب  ومنهم المنتهي، ،ومنهم المتوسط في العلم ،ومنهم المبتدئ ،العامي

 ؛تحرى فیما یلقىغي أن یُ فینب من هؤالء، الكن اإلشكال حینما �كون الحضور خلیطً . �ما یلیق بها
 .ال �فهمه على وجهه الصحیح فیفتنن �ه لئال �سمعه من ال �فهمه فیكون سبب فتنة له،

: . َ�اُب َمْن َخصَّ ِ�الِعْلِم َقْوًما ُدوَن َقْوٍم، َ�َراِهَیَة َأْن َال َ�ْفَهُموا": �قول ُثوا النَّاَس، «َوَقاَل َعِليٌّ َحدِّ
وقد  �ادروا إلى التكذیب، وهم أعداء �ما �جهلون، دثوا �ما �جهلون،الناس إذا حُ ألن  "»ِ�َما َ�ْعِرُفونَ 

فحدیث الرجل من بني إسرائیل الذي  وقد یبادرون إلى اتهام عقل المتكلم، یبادرون إلى التسفیه،
دث �ه في مجلس فیه خلیط حُ  هذا،لما خلقنا  قالت: ،وهو في الصحیح في البخاري  ر�ب البقرة،
دعوا عنا : قال فقال واحد منهم إمام مسجد وخطیب وواعظ لكنه لیس من أهل العلم، من الناس،

وقال  والحدیث في البخاري، ففي دیننا ما �غني عن أخبارهم، ،اإلسرائیلیات وأحادیث بني إسرائیل
 . »آمنت بهذا أنا وأبو �كر وعمر«:  -علیه الصالة والسالم-النبي 
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فیبادر إلى تكذیبه  ،وال تدر�ه عقولهم ،العامة الذي ال �فهمون فمثل هذا ال ینبغي أن یلقى على 
 . وهو في الصحیح

إنه رأى في مزرعة في منطقة أخرى  :قال -في أمور الدنیا في األمور العاد�ة -شخص
وال  إنها تمشي وترش المزرعة رائحة جائیة ما تحتاج إلى سواقٍ  :وقال الرشاشات المحور�ة،

ما دارت السنة إال وقد ر�بته في مزرعتي وهم یرون : �قول �الجنون،فاتهم  ،تحتاج إلى شيء
   و�نظرون.

وفي أ�ام الجوع وأ�ام شظف العیش الذي مرت �ه هذه البالد وتفرق �ثیر من الناس في البلدان 
في السماء  اجاء من یتحدث أن التمر في العراق �ثیر یبلغ أمتارً  في مصر والشام والعراق،

فالتفت إلى  فتكلم أحدهما بذلك فرمي بنقص العقل، وهما اثنان أخوان، یرها،و�ذلك الحنطة وغ
أكون  لحالك وال  امجنونً تكون : �قول ما شفت شیًئا، اأبدً  قال: ما شفت هذا �ا أخي؟ أخیه فقال:

 �اك! �أنا و  امجنونً 
تب فیها هل هي سحر أو الساعة أول ما خرجت �ُ  الناس ما تحتمل عقولهم هذه األمور.

 افینبغي للعالم أن �كون ذ�ی�  فالناس ال تحتمل عقولهم مثل هذه األمور التي لم �ألفوها، صناعة؟
 �أحوال الناس ال یتحدث إال �ما تحتمله عقول المستمعین. ا�صیرً  البیبً 

ُ َوَرُسوُلُه؟ حدثوا الناس �ما �عرفون،«: قال علي" َثَنا ُعَبْیُد للااَِّ ْبُن . »َأُتِحبُّوَن َأْن ُ�َكذََّب للااَّ َحدَّ
ُ�وٍذ َعْن َأِبي الطَُّفْیِل َعْن َعِليٍّ ِبَذِلكَ  اآلن هو قال عليٌّ معلق أو  ،"ُموَسى َعْن َمْعُروِف ْبِن َخرَّ

  ؟موصول
 .......  طالب:

  ؟�قولماذا ي �عده والذ
 .وصله طالب:

 ؟ "قال علي": هل �ختلف األمر فیما لو قال قبل أن �قول
حدثوا «: عن علي قال عن معروف بن خر�وذ عن أبي الطفیل، ،حدثنا عبید هللا بن موسى: قال

 ؟فیه فرق بین هذا و�ین أن یؤخر اإلسناد، »أتحبون أن �كذب هللا ورسوله؟ ،الناس �ما �عرفون 
فیما إذا قدم اإلسناد أو  اابن خز�مة في صحیحه أن هناك فرقً  وعند عند عامة المحدثین ال فرق،

والخبر  ،فهذا اصطالح له خاص. إنما یؤخره لعلة فیه فإنه ال یؤخره إال لعلة في اإلسناد، أخره،
 . الذي معنا موصول �اإلسناد الالحق

  ....... طالب:
  .......؟ كیف

 .......  طالب:
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وال  ،یؤخر اوأحیانً  ،�قدم اأحیانً ووصله �اإلسناد، وهذا تفنن  ال ....... �الم علي من الترجمة،
  فقط. الفرق عند ابن خز�مة فرق عنده،

 أي سوى قوم ال (قوله: �اب من خص �العلم قوًما دون قوم، :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول الشارح 
لیس هذا  أقل منهم مستوى، ن همی�القوم المتمیز�ن غیر األدون الذ أن �خص �معنى األدون)

ألن دون  �عني األقل مستوى، )سوى قوم ال �معنى األدون ( �خص فئة و�ترك فئة، المراد،
 إ�اك والدون،: وتستعمل �معنى األدون واألقل ،وتستعمل �معنى سوى  ،تستعمل �معنى أقرب

{َوِمْن  الدون �عني األقل، ،�ا شاري الدون بدون ترى أنك غابن وأنتم غبون  والعوام �قولون:
 ]. ٦٢[الرحمن:  ُدوِنِهَما َجنََّتاِن}

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .اواحدً  قوالً  األقل،
 .......  طالب:

  ؟أعلى أو�عني أقل  ]٦٢[الرحمن:  {َوِمْن ُدوِنِهَما َجنََّتاِن} ،�عني أقرب إلى العرش
 .......  لكن مواصفات الجنتین أقل طالب:

  ؟أعلىأم في سورة الرحمن أقل  ؟هو ما
 .أقل طالب:

  ؟الدلیل ما
 .أوصاف طالب:

  ؟مثل
اَخَتاِن}على تفسیر األكثر .......  طالب:  {َعْیَناِن َتْجِرَ�اِن}أكثر من  ]٦٦[الرحمن:  {َعْیَناِن َنضَّ

  .]٥٠[الرحمن: 
اَخَتاِن} أقوى،  .{َتْجِرَ�اِن}أقوى من  {َنضَّ
 .......  طالب:

  أیهما أقوى؟]، ٧٢[الرحمن:  {َمْقُصوَراٌت}وهذه  ]٥٦[الرحمن:  {َقاِصَراُت}
 .األوالن طالب:
  نعم؟ ي تتكلم،أنت الذ اصبر،
 .......  طالب:
 .نعم األولى ،صح

 .......  طالب:
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 {ِفیِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن} وأن النكرة في سیاق اإلثبات ال تعم: ،وذ�ر هذا الحافظ ابن �ثیر 
لوا بهذه اآل�ة مع أنه في �تب األصول مثَّ  النكرة في سیاق اإلثبات ال تعم،: قالوا]، ٦٨[الرحمن: 

 �عینها أن النكرة في سیاق االمتنان تعم.
 .......  طالب:

{ِفیِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل أكثر من  ]٥٢[الرحمن:  {ِفیِهَما ِمْن ُ�لِّ َفاِكَهٍة َزْوَجاِن}هم استدلوا �أن 
. لكنها نكرة في سیاق االمتنان فتعم ألنها نكرة في سیاق اإلثبات فال تعم. ]٦٨[الرحمن:  َوُرمَّاٌن}

 على �ل حال تفضیل الجنتین األولیین على األخر�ین في حادي األرواح من عشرة أوجه.
ألن أن وما  �راهیًة؛: هو قال �راهیَة أن، (�اإلضافة �غیر تنو�ن) �عني مفعول ألجله (و�راهیة)

إن ترك  (وهذه الترجمة قر�بة من الترجمة التي قبلها). ر مضاف إلیهدخلت علیه تؤول �مصد
 ،قر�بة من الترجمة التي قبلها(: �قول ،�عض االختیار مخافة أن �قصر فهم �عض الناس عنه

 .ولكن هذه في األقوال وتلك في األفعال أو فیهما)
 .......  طالب:

  ؟ماذا 
 .......  طالب:

  فئة.�عني �حدث فئة وال �حدث 
 .......  طالب:
 ."كراهیة أال �فهموا": رف مستواهم من قولهعُ  عرف من العلة مستواهم ال من لفظ دون،نعم، 

التي  عبید هللا، في روا�ة أبي ذر: (قوله: حدثنا عبید هللا هو ابن موسى �ما ثبت للباقین)
ما فیه إشارة  همع أن. �أیدینا�ما هو مثبت �النسخ التي  وللباقین ابن موسى، ،اعتمدها ابن حجر

  ما رأیت شیًئا. في الیونینیة لروا�ة أبي ذر بدون نسبة،
ولیس له في  ،وهو تا�عي صغیر مكي ،(قوله: عن معروف هو ابن خر�وذ �ما في روا�ة �ر�مة

البخاري غیر هذا الموضع، وأبوه �فتح المعجمة وتشدید الراء المفتوحة وضم الموحدة وآخره 
ألنه یلتحق �الثالثیات من حیث إن الراوي الثالث  ؛ا اإلسناد من عوالي البخاري معجمة، وهذ

 مات سنة عشر ومائة، منه صحابي وهو أبو الطفیل عامر بن واثلة اللیثي آخر الصحا�ة موًتا)
ما من نفس منفوسة �أتي علیها مائة « :-علیه الصالة والسالم-على رأس مائة سنة من قوله 

في هذا الحدیث أكثر من مائة  -علیه الصالة والسالم-أي أنه ال �عیش أحد �عد �المه  »سنة
 .أبو الطفیل ا�ان آخرهم موتً  سنة،

أبو الطفیل صحابي  ،عن أبي الطفیل عن علي (ولیس له في البخاري غیر هذا الموضع) 
 . وعلي صحابي

 .......  طالب:
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 .عن معروف بدون موسى،عبید هللا  ال، ؟ي معكذال ما ،ءال ما تجي
 .......  طالب:
 هذا الذي أشار إلیه ابن حجر أنه هو ابن موسى �ما ثبت للباقین، ،عبید هللا عن معروفنعم، 

ألنه اعتمد روا�ة أبي  ؛�ذا في روا�ة أبي ذر وللباقین ابن موسى: ابن حجر ال �حتاج أن �قول
 . ذر وأشار إلى ما عداها

وسقط �له من روایته عن  ،كذا وقع في روا�ة أبي ذر »�عرفون حدثوا الناس �ما «(قوله: 
(ولغیره بتقد�م . منهم الكشمیهني ألن أ�ا ذر یروي الصحیح عن شیوخه الثالثة، ؛الكشمیهني)

�ما «ثم عقبه �اإلسناد، والمراد �قوله: إلى آخره المتن، ابتدأ �ه معلًقا فقال: وقال علي 
بي إ�اس في �تاب العلم له عن عبد هللا بن داود عن أي �فهمون، وزاد آدم بن أ »�عرفون 

أي �شتبه علیهم فهمه، و�ذا رواه أبو نعیم في  »ودعوا ما ینكرون «معروف في آخره: 
 .المستخرج

ما أنت «وفیه دلیل على أن المتشا�ه ال ینبغي أن ُیذ�ر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود:  
رواه مسلم. وممن �ره التحدیث  »إال �ان لبعضهم فتنةمحدًثا قوًما حدیًثا ال تبلغه عقولهم 

وهو الوعاء الذي  في األحادیث التي ظاهرها الخروج على السلطان) ببعض دون �عض أحمدُ 
 -صلى هللا علیه وسلم-حفظت من رسول هللا «: ترك الحدیث ترك الحدیث �ه أبو هر�رة،

 .»وأما الثاني فلو بثثته قطع هذا البلعوم أما أحدهما فبثثته،«كما تقدم  »وعاءین
وتقدم النسبة إلى اإلمام مالك في أن أحادیث الصفات من  (ومالك في أحادیث الصفات)

لو �ان من المتشا�ه  االستواء معلوم.: ألنه قال ؛-رحمه هللا-وهذا ال یثبت عن مالك  ،المتشا�ه
 .االستواء معلوم: ما قال هللا أعلم،: قال

وأن المراد ما �قع  ،في الغرائب، ومن قبلهم أبو هر�رة �ما تقدم عنه في الجرابین (وأبو یوسف
 .وعن الحسن أنه أنكر تحدیث أنس للحجاج �قصة العرنیین) ،من الفتن ونحوه عن حذ�فة

 -علیه الصالة والسالم-وفیها أن النبي  �قصة العرنیین، -َرِضَي ُهللا عنهُ -الحجاج حدثه أنس  
-فنكل بهم النبي  ولئك الذین قتلوا الراعي ومثلوا �ه وسرقوا اإلبل وفعلوا وفعلوا،فعل ما فعل �أ

وتر�هم �ستسقون وال  ،وقطع أیدیهم وأرجلهم من خالف ،سمل أعینهم -علیه الصالة والسالم
 . اوماتوا في حر الشمس عطشً  ،�سقون 

لكن مثله ال  الصحیحین،حدیث صحیح ثابت في  �قال له هذا الكالم، أن الحجاج ما �صلح
 . دفع و�وجد له مستند على ظلمه�حتاج إلى أن یُ 

 .......  طالب:
 ،كثر من أحادیث الوعدو�نما �ُ  أن الخوارج ما تلقى إلیهم أحادیث الوعید، ؛اإنما مثل ما قلنا مرارً 

نت فأ ألن النصوص عالج. كثر من أحادیث الوعد وتترك أحادیث الوعید؛ما �ُ  �خالف المرجئة:
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تأتي له �األحادیث التي فیها شيء من  ینقطع،سعلى العبادة  ومقبالً  امتحمسً  اإذا وجدت إنسانً 
  السعة.

وهو ینوي أو یر�د أن �قرأ القرآن  -علیه الصالة والسالم-عبد هللا بن عمرو لما جاء إلى النبي 
 »القرآن في شهر اقرأ« :-علیه الصالة والسالم-قال له النبي  �ختم في �ل یوم؟ في �ل یوم،

ثالث «، »مرتین في الشهر«: قال إنه �طیق أكثر من ذلك، :ثم قال �كفي. �عني �ل یوم جزء،
لكن لو قیل  صار �قرأ القرآن �ل ثالث. ،فزاد. »اقرأ القرآن في سبع وال تزد«، »مرات في الشهر

ذلك ضیاع �عض قرأ القرآن في �ل یوم وترتب على  اقرأ القرآن في ثالث، له من أول األمر:
أال �كون قبل  -علیه الصالة والسالم-وندم �عد وفاته  وقد یترك، الواجبات والمشقة على نفسه،

 . الرخصة
لو �ان �صلي في  أحادیث السعة سعة رحمة هللا،�له ء �عض المتساهلین اآلن تجي ترى لكن 

فالنصوص . و�شدد علیه من أجل أن ینهض ،له أحادیث الوعیدء تجا یترك الصالة.البیت 
 هي عالج ألمراض المجتمعات واألفراد. اعمومً 
 ....... طالب:

 هو �قول لك في سبع وأنت ...........  »اقرأ القرآن في سبع« ال،
 .......  طالب:

 في سبع معتدلة ال تعوق عن واجبات وترتیبها �عني على التحز�ب عند الصحا�ة سهل: ،ال 
�عني لو  متوازنة. عشرة ثم ثالث عشرة ثم المفصل،ثالث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى 

  جلست ساعة في المسجد �عد صالة الصبح انتهى.
 .......  طالب:

 لكنه فرط في حسنات �ثیرة.، اد هاجرً ما عُ  ا�عني لو قرأ �ل یوم جزءً  ال ال ما یهجر،
ألنه اتخذها وسیلًة إلى ما  وعن الحسن أنه أنكر تحدیث أنس للحجاج في قصة العرنیین؛(

كان �عتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأو�له الواهي، وضا�ط ذلك أن �كون ظاهر الحدیث 
هذا الذي ظاهره  ألنه له معارض، ؛وظاهره في األصل غیر مراد فاإلمساك عنه) ،ُ�قوي البدعة

هذا ]، ٩٣[النساء:  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفیَها}{َوَمْن َ�ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ  مثل آ�ة النساء: یؤ�د بدعة،
لكن هناك أحادیث ونصوص أخرى تدل على أنه �بیرة من �بائر  نعم، یؤ�د قول الخوارج.

�هللا  ،عند من �خشى علیه األخذ �ظاهره مطلوبفاإلمساك عنه ( وأنه تحت المشیئة، ،الذنوب
 .أعلم)

َثَنا" :ثم قال �عد ذلك َثَنا ُمَعاُذ ْبُن "اإلمام المشهور ابن راهو�ه،  "ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیمَ  َحدَّ َقاَل: َحدَّ
  ؟عندكماذا  ؟حدثنا إسحاق �قول: "ِهَشامٍ 
 .قال حدثنا طالب:
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 ؟ماذا
 .......  طالب:

 .حدثنا: �عده ....... البخاري قول 
ولكن ینظر  ،أخبرنا :إنما �قول حدثنا، :األصل أن إسحاق ال �قول، "حدثنا معاذ بن هشام: قال"

 .في �قیة النسخ
َثَنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك،" َثِني َأِبي، َعْن َقَتاَدَة، َقاَل: َحدَّ ، -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ  َقاَل: َحدَّ

ْحِل، َقاَل: "جملة حالیة  "َوُمعاٌذ َرِد�ُفهُ  ، َقاَل: َلبَّْیَك َ�ا َرُسوَل للااَِّ »ْبَن َجَبلٍ َ�ا ُمَعاَذ «َعَلى الرَّ
َما ِمْن َأَحٍد َ�ْشَهُد َأْن «، َقاَل: َلبَّْیَك َ�ا َرُسوَل للااَِّ َوَسْعَدْ�َك، َثَالًثا، َقاَل: »َ�ا ُمَعاذُ «َوَسْعَدْ�َك، َقاَل: 

ُ َعَلى النَّارِ  َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل للااَِّ، ِصْدًقا ،َال ِإَلَه ِإالَّ للااَُّ  َمُه للااَّ والصادق في ، "»ِمْن َقْلِبِه، ِإالَّ َحرَّ
ن إ :وال �قول لك وتتطلبه ال إله إال هللا، ،ال إله إال هللا ال �مكن أن یترك شیًئا مما تقتضیه :قول

لو �نت  ،ما أنت �صادق: نقول ؟من قلبي اأنا أقول ال إله إال هللا صادقً  الذي یترك الصالة:
وتجد عالمات  ،التقوى هاهنا �شیر إلى قلبه مثل من �قول: ما تر�ت ما أوجب هللا علیك. اصادقً 

 .ما ارتكب ما حرم هللا علیه -َجلَّ وَعال-لو اتقى هللا  ؟�اذبأم فهذا صادق  ،الفسق ظاهرة
ألنهم �فهمونه على  ؛"»ًذا َیتَِّكُلواإِ «َقاَل َ�ا َرُسوَل للااَِّ: َأَفَال ُأْخِبُر ِ�ِه النَّاَس َفَیْسَتْبِشُروا؟ َقاَل: "

وهذا  ،ال إله إال هللا حرمه هللا على النار :أنه �مجرد ما �قول -علیه الصالة والسالم-غیر مراده 
 .من قلبه اال بد أن �كون صادقً  غیر صحیح،

 .......  طالب:
منصوب �أن المضمرة �عد الفاء فاء  "َفَیْسَتْبِشُروا؟َقاَل َ�ا َرُسوَل للااَِّ: َأَفَال ُأْخِبُر ِ�ِه النَّاَس "

 .أفال السببیة في سیاق العرض والتحضیض،
�عني خشیة اإلثم من �تمان هذا  "َوَأْخَبَر ِبَها ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوِتِه َتَأثًُّما": قال، "»ِإًذا َیتَِّكُلوا«َقاَل: "

 .العلم
 ،هشام بن أبي عبد هللا ؟اسم أبیه ما الدستوائي)(قوله: حدثني أبي هو هشام بن أبي عبد هللا 

  ؟عبد هللا ما اسمه اأ�
 .......  طالب:

  ؟من �عرفه غر�ب اسمه،
 .......  طالب:

 . سنبر ؟ف التقر�بش
حالیة، والرحل  والجملة -صلى هللا علیه وسلم-(قوله: رد�فه أي راكب خلف رسول هللا 

صلى -�إسكان الحاء المهملة وأكثر ما �ستعمل للبعیر، لكن معاذ �ان في تلك الحالة رد�فه 
 .على حمار �ما �أتي في الجهاد) -هللا علیه وسلم
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 .......  طالب:
 .في األخیر

 .......  طالب:
 .فبلغوا ثالثین -علیه الصالة والسالم-وجمع ابن منده من أردفه النبي 

 ؛وأما معاذ فبالضم ،: قال �ا معاذ ابن جبل هو خبر أن المتقدمة، وابن جبل �فتح النون (قوله
 . واضح ،ابنَ  صب نعته:ولذلك نُ  ،�عني مبني على الضم في محل نصب ألنه منادى مفرد َعلم)

  ؟عندك هشام ،هشام الدستوائي
 .......  طالب:

 .في األخیر �قول لك سنبر،أبي هشام بن عبد هللا  ال،
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

 .ما هو من الرواة  ؟هو من الرواة األب ؟هل أبوه راوٍ 
 .......  طالب:

معاذ عن  ؟لكن المشهور �كنیته ....... �یف أنت تقول راوٍ عبد هللا .......  اأ� ما �خالف، بلى
 من الرواة.ه ما هو األن أ� ؛هیاسم أب�لك ء یجيهشام بن عبد هللا س أبیه هشام،

 .سنبر طالب:
  ألن سنبر ما هو من الرواة. انتهى اإلشكال؛ خالص،
 .......  طالب:
  ین؟أحدثنا  �قول:
  ؟ي �قولهمن الذ
 .......  طالب:

 معاذ بن هشام عن أبیه. ؟صحیًحا�المك صار  ارفع رأسك؟
 .......  طالب:
 ما هو .......  هشام،
 .......  طالب:

 .الظاهر أنك تغفلون 
 المنادى مفرد مبني على الضم في محل نصب، �ا صفیُة عمَة رسوِل اله، ،�ا معاُذ بَن جبل

 .ابَن وعمةَ  ولذلك ینصب نعته،
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لعدم احتیاجه إلى تقدیر، واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما  ؛(وهذا اختیار ابن مالك
بن التین: �جوز �عده �اسم واحد مر�ب �أنه أضیف، والمنادى المضاف منصوب، وقال ا

زائد، فالتقدیر: �ا ابن جبل، وهو یرجع إلى �الم ابن الحاجب  »معاذ«النصب على أن قوله: 
 . فكالم ابن مالك ظاهر ما نحتاج إلى هذا �له، )...بتأو�ل

ب �المكان من لَ  ب �فتح الالم معناه هنا اإلجا�ة)لبیك �ا رسول هللا وسعد�ك، اللَّ  :(قوله: قال
لب�ا لك  :عد المساعدة �أنه قال(والسَّ أنا مقیم على إجابتك إقامة �عد إقامة.  فمعناه: أي أقام،

و�سعاًدا لك، ولكنهما ُثنیا على معنى التأكید والتكثیر، أي إجا�ًة �عد إجا�ة و�سعاًدا �عد إسعاد، 
ي �عن وقیل في أصل لبیك واشتقاقها غیر ذلك، وسنوضحه في �تاب الحج إن شاء هللا تعالى)

 . في التلبیة
(وصرح بذلك في روا�ة  �عني قالها ثالث مرات، (قوله: ثالًثا، أي النداء، واإلجا�ة قیًال ثالًثا)

فیه  »صدًقا«فهم عنه. قوله: مسلم، و�ؤ�ده الحدیث المتقدم في �اب من أعاد الحدیث ثالًثا لیُ 
أي  »صدًقا«ـ�مكن أن یتعلق ب »من قلبه«(وقوله: ، واألول أولى احتراز عن شهادة المنافق)

أي �شهد �قلبه واألول أولى، وقال  »�شهد«ـصدق �قلبه، و�مكن أن یتعلق ب�شهد بلفظه و�ُ 
ر �ه قوًال عن مطا�قة القول أقیم هنا مقام االستقامة؛ ألن الصدق �عبَّ  »صدًقا«الطیبي: قوله: 

ْدِق ر عنه، و�عبر �ه فعًال عن تحري األخالق المرضیة �قوله تعالى: المخبَ  {َوالَِّذي َجاَء ِ�الصِّ
َق ِ�ِه} اه فعًال، انتهى. وأراد بهذا التقر�ر رفع ] أي حقق ما أورده قوًال �ما تحرَّ ٣٣[الزمر:  َوَصدَّ

ر لما فیه ألنه �قتضي عدم دخول جمیع من شهد الشهادتین النا ؛اإلشكال عن ظاهر الخبر
 .من التعمیم والتأكید)

رسول هللا  اوأن محمدً  ،�شهد أن ال إله إال هللا«نكرة في سیاق النفي المؤ�د �من  »ما من أحد« 
خرج المنافق ومن في قلبه من قلبه �ُ  اوالقید صدقً ، »من قلبه إال حرمه هللا على النار اصدقً 

  مرض أو شك.
ثم  ،بون السنة على أن طائفًة من عصاة المؤمنین �عذَّ (لكن دلت األدلة القطعیة عند أهل 

إن ذلك مقید �من عمل  :لم أن ظاهره غیر مراد، فكأنه قال�خرجون من النار �الشفاعة، فعُ 
ال  :خشیة أن �فهم من �سمع الكالم أنه �مجرد قوله األعمال الصالحة، قال: وألجل خفاء ذلك)

 .یتكل علیها فیترك العمل فیدخل العمل، ،ارو�حرم علیه الن ،إله إال هللا یدخل الجنة
لم یؤذن لمعاذ في التبشیر �ه. وقد أجاب العلماء عن اإلشكال أ�ًضا �أجو�ة  وألجل خفاء ذلك( 

التو�ة جبت ما  ،�عني �عد التو�ة أخرى، منها أن مطلقه مقید �من قالها تائًبا ثم مات على ذلك)
رسول هللا  اوأن محمدً  ،شهد أن ال إله إال هللا اإلسالم،أو دخل في  )ثم مات على ذلك( ،قبلها

 .ومات على ذلك
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ألن مثل هذا الحدیث وقع ألبي هر�رة �ما  ؛وفیه نظر ،(ومنها أن ذلك �ان قبل نزول الفرائض 
ه متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، و�ذا ورد نحوه من حدیث أبي موسى رواه مسلم وصحبتُ 

ن قدومه في السنة التي قدم فیها أبو هر�رة، ومنها أنه خرج و�ا ،رواه أحمد �إسناد حسن
و�جتنب المعصیة، ومنها أن المراد بتحر�مه  ،د �عمل الطاعةإذ الغالب أن الموحِّ  ؛مخرج الغالب

على النار تحر�م خلوده فیها ال أصل دخولها، ومنها أن المراد النار التي ُأعدت للكافر�ن ال 
ألن  ؛الموحدین، ومنها أن المراد بتحر�مه على النار حرمة جملتهالطبقة التي ُأفردت لعصاة 

 ،�ما ثبت في حدیث الشفاعة أن ذلك محرم علیها ،تأكل مواضع السجود من المسلم النار ال
 و�ذا لسانه الناطق �التوحید والعلم عند هللا تعالى. 

وهو  ،وللباقین �حذف النون (كذا ألبي ذر، أي فهم �ستبشرون،  �النون  )»فیستبشرون «قوله: 
إًذا «نصب في �ل ذلك. قوله: أوجه لوقوع الفاء �عد النفي أو االستفهام أو العرض وهي تَ 

بتشدید المثناة المفتوحة و�سر الكاف، وهو جواب وجزاء أي إن أخبرتهم یتكلوا،  »یتكلوا
لعمل اعتماًدا �متنعوا من ا ي�إسكان النون وضم الكاف أ »ینكلوا«ولألصیلي والكشمیهني: 

َرِضَي ُهللا  -ناد حسن من حدیث أبي سعید الخدري على ما یتبادر من ظاهره، وروى البزار �إس
أذن لمعاذ في التبشیر فلقیه عمر  -صلى هللا علیه وسلم-في هذه القصة أن النبي  -عنهُ 
اتكلوا  إن الناس إذا سمعوا ذلك ،ال تعجل ثم دخل فقال: �ا نبي هللا أنت أفضل رأً�ا :فقال

صلى هللا -وفیه جواز االجتهاد �حضرته  ،علیها، قال: فرده، وهذا معدود من موافقات عمر
على أن للعبد اختیاًرا �ما  »یتكلوا«، واستدل �عض متكلمي األشاعرة من قوله: -علیه وسلم

 .سبق في علم هللا)
ال شك أن العبد له  هذا الذي عده الشارح لبعض متكلمي األشاعرة هو قول أهل السنة،: �قول 

 -َجلَّ وَعال-بل هي مشیئة تا�عة لمشیئة هللا  ،لكنه ال �ستقل بذلك ،وله مشیئة ،نوع اختیار
 لكن ذلك إنما �قع �عد مشیئة هللا �ما قال تعالى: ومشیئة، وفعالً  اوهو أن للعبد اختیارً  و�رادته،

، ٢٨[التكو�ر:  َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َ�َشاَء للااَُّ َربُّ اْلَعاَلِمیَن}) َوَما ٢٨{ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َ�ْسَتِقیَم (
 .فتنبه]، ٢٩

و�نفي  ،و�حقق شروطها ،و�عمل �مقتضاها ،معناه أنه �عرف معناها »من قلبه اصدقً « �عد القید:
بدون ي �صلي �عني الذ. وانتفت موانعها ،من قلبه إال إذا تمت شرائطها اما تكون صدقً  ما تنفیه،

ي �صلي بدون وضوء ما حقق شرائط الصالة الذ نعم، وضوء ما حقق شرائط ال إله إال هللا؟
 ....... 
 .......  طالب:

 .لو صدق من قلبه ما ....... فیما أوجب هللا، »من قلبه اصدقً «
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أي موت معاذ، وأغرب الكرماني فقال: �حتمل أن یرجع الضمیر إلى رسول  (قوله: عند موته،
 . -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

قلت: و�رده ما رواه أحمد �سند صحیح عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال: أخبرني من شهد 
حدیًثا لم  -صلى هللا علیه وسلم-معاًذا حین حضرته الوفاة �قول: سمعت من رسول هللا 

 عني أن أحدثكموه إال مخافة أن تتكلوا، فذ�ره. �من
قوله: تأثًما هو �فتح الهمزة وتشدید المثلثة المضمومة، أي خشیة الوقوع في اإلثم، وقد تقدم 
توجیهه في حدیث بدء الوحي في قوله: یتحنث، والمراد �اإلثم الحاصل من �تمان العلم. ودل 

ألنه لو  ؛�ان على التنز�ه ال على التحر�م) صنیع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشیر
د (و�ال َلما �ان �خبر �ه أصًال أو عرف أن النهي مقیَّ ، اكان على التحر�م لم �خبر �ه مطلقً 

ر واألول أوجه لكونه أخَّ  �االتكال فأخبر �ه من ال ُ�خشى علیه ذلك، و�ذا زال القید زال المقید،
 ذلك إلى وقت موته. 
 لكن �سر عزمه عما عرض له من تبشیرهم.  ،لعل معاًذا لم �فهم النهي وقال القاضي عیاض:

�عني  قلت: والروا�ة اآلتیة صر�حة في النهي فاألولى ما تقدم، وفي الحدیث جواز اإلرداف)
ن من األوزان ما �جيء اثنا و�ذا �انت ال تطیق فإنه ال �جوز، على الدا�ة إذا �انت مطیقة لذلك،

المقصود أن  .و�شق على هذه الدا�ة ،أردف -علیه الصالة والسالم-إن النبي  :و�قول ،الثقیلة
 و�ال فهي ذات روح وتحس وتتألم، اإلرداف على الدا�ة ما فیه شيء إذا �انت تطیق ذلك،

�عني إذا �انت حمولتها ثالثة طن ووضع علیها  والحمولة على هذه اآلالت فوق ما تطیق،
 .خمسة
 .......  طالب:

 ماذا؟ 
 .......  طالب:

فهو ....... �إتالف المال �عني �عرضها  الذي صنعها أعرف �قدرتها، ،و�ذا �انت تتأثر وتتلف
ولذلك وضعوا مواز�ن  ،على �ل حال مثل هذا �منع و�ذلك الطرق تتلق األسفلت وغیره. ،للتلف

 على الطرقات یزنون السیارات.
(ومنزلة معاذ بن جبل  ،حینما ر�ب الحمار �عني )-صلى هللا علیه وسلم-(و�یان تواضع النبي 

ألنه خصه �ما ذ�ر، وفیه جواز استفسار الطالب عما یتردد فیه واستئذانه في  ؛من العلم
هذا واحد من المشا�خ الكبار  �عني هل �خبر �ه الناس أو ال �خبر؟ إشاعة ما �علم �ه وحده)

نر�د ....... ألنه �حمل  :فردها وقال ،لكنها من النوع الصغیر ،لوظیفته أعطي سیارة فارهة اتبعً 
�هللا  ،هذا شبیه بر�وب الحمار من اإلخوان وطالب العلم أكثر مما تحمله هذه السیارة،

 .المستعان
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َثَنا ُمْعَتِمٌر، َقاَل: َسِمْعُت َأَنًسا، َقا" :-رحمه هللا-قال  ٌد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ َل: ُذِكَر ِلي َأنَّ َحدَّ
َ َال ُ�ْشِرُك ِ�ِه َشْیًئا َدَخَل الَجنَّةَ «َقاَل ِلُمَعاٍذ:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ  -النَِّبيَّ  ، َقاَل: »َمْن َلِقَي للااَّ

ُر النَّاَس؟ َقاَل:  ي َأَخاُف َأْن َیتَِّكُلوا«َأَال ُأَ�شِّ  ."»َال ِإنِّ
ني أن عبدوًسا والقا�سي رو�اه : حدثنا معتمر �ذا للجمیع، وذ�ر الجیاقال(قوله: حدثنا مسدد، 

ال بذ�ره إوال یتصل السند  ،عن أبي ز�د المروزي �إسقاط مسدد من السند، قال: وهو وهم
انتهى، ومعتمر هو ابن سلیمان التیمي، واإلسناد �له �صر�ون إال معاًذا، و�ذا الذي قبله إال 

 وهو اإلمام المعروف �ابن راهو�ه.  ،فهو مروزي  ،إسحاق
ر لي هو �الضم على البناء لما لم �سم فاعله، ولم ُ�سم أنس من ذ�ر له ذلك في قوله: ُذك

جمیع ما وقفت علیه من الطرق، و�ذلك جابر بن عبد هللا �ما قدمناه من عند أحمد؛ ألن 
�عني بینهم  إذ ذاك �المدینة فلم �شهداه) ،معاًذا إنما حدث �ه عند موته �الشام وجابر وأنس

، وقد حضر ذلك من معاذ عمرو بن میمون فلم �شهداه( حضرا القصة، و�ین معاذ واسطة ما
�ما سیأتي عند المصنف في الجهاد، و�أتي الكالم على ما في  ،األودي أحد المخضرمین

(ورواه النسائي من طر�ق عبد الرحمن بن سمرة الصحابي �عني هناك  سیاقه من الز�ادة َثم)
عمرو بن  أحد من؟ ر المبهم �أحدهما)فیحتمل أن �فسَّ أنه سمع ذلك من معاذ أ�ًضا،  المشهور

 .میمون أو عبد الرحمن الصحابي
 �هللا أعلم. فیحتمل أن �فسر المبهم �أحدهما ( 

و�ان حقه  ،وهو من مراسیل أنس ،تنبیه: أورد المزي في األطراف هذا الحدیث في مسند أنس
 .�هللا الموفق) ،أن یذ�ره في المبهمات

 .......  طالب:
  ؟ماذا 

 .......  طالب:
  ؟لماذا حقه أن یذ�ر في المبهمات

 .......  طالب:
اآلن  فهو مبهم ما حذف. لكنه لم �عین اسمه، والذاكر في حكم المذ�ور، كر لي،ذُ : أنس قال
لو  فهو مبهم. ،لكنه لم �سمه ،كر لهذا الذاكر الذي لم �سم في حكم الموجود في السندالذاكر ذُ 

 . صیغة التردد صیغة البناء للمجهول لكان من مسندهساقه أنس بدون 
�ذا قاله جماعة،  ،�عني الموت ،ره هللاأي من لقي األجل الذي قدَّ  »من لقي هللا«(قوله: 

اقتصر على  »ال �شرك �ه«و�حتمل أن �كون المراد البعث أو رؤ�ة هللا تعالى في اآلخرة. قوله: 
ألن  ؛و�ستدعي إثبات الرسالة �اللزوم) ،تضاءألنه �ستدعي التوحید �االق ؛نفي اإلشراك

 .الدالالت إما مطا�قة و�ما اقتضاء و�ما لزوم
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ومن �ذب هللا فهو مشرك، أو هو مثل قول القائل: من  ،(إذ من �ذب رسول هللا فقد �ذب هللا 
توضأ صحت صالته أي مع سائر الشرائط، فالمراد من مات حال �ونه مؤمًنا �جمیع ما �جب 

ألنه أعم  ؛من اإلشكال ما تقدم في السیاق الماضي »دخل الجنة«اإل�مان �ه، ولیس في قوله: 
 وهذا دخل الجنة،، »حرمه هللا على النار« ؟هماالفرق بین ما من أن �كون قبل التعذیب أو �عده)

 . لكن حرمه هللا على النار لن یدخلها عذب قبل دخوله وقد ال �عذب.قد �ُ 
�عني خشیة  (قوله: فأخبر بها معاذ عند موته تأثًما، معنى التأثم التحرج من الوقوع في اإلثم)

و�أنه  ،المرتب على �تمان العلم(وهو �التحنث، و�نما خشي معاذ من اإلثم  الوقوع في اإلثم
�خبر بها إخباًرا عام�ا لقوله: أفال أ�شر الناس؟  أن -صلى هللا علیه وسلم-م من منع النبي فهِ 

فأخذ هو أوًال �عموم المنع فلم �خبر بها أحًدا، ثم ظهر له أن المنع إنما هو من اإلخبار عموًما 
ا من الناس فجمع بین الحكمین. و�قوي ذلك أن المنع لو �ان  فبادر قبل موته فأخبر بها خاص�

هو بذلك، وأخذ منه أن من �ان في مثل مقامه في الفهم على عمومه في األشخاص َلما أخبر 
 أنه لم ُ�منع من إخباره. 

أحمد من وجه آخر فیه انقطاع عن معاذ أنه لما اإلمام وقد ُتعقب هذا الجواب �ما أخرجه 
أدخلوا علي ( بلفظه الناس �شمل من �فهم ومن ال �فهم، الناس) لوا عليَّ حضرته الوفاة قال: أدخِ 

من مات ال «�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-لوا علیه، فقال: سمعت رسول هللا فأدخ الناس،
وما �نت أحدثكموه إال عند الموت، وشاهدي على ذلك  »�شرك �اهلل شیًئا جعله هللا في الجنة

أبو الدرداء فقال: صدق أخي وما �ان �حدثكم �ه إال عند موته، وقد وقع ألبي أیوب مثل ذلك، 
أبي ظبیان أن أ�ا أیوب غزا الروم فمرض، فلما ُحضر قال: سأحدثكم  ففي المسند من طر�ق

لوال حالي هذه ما حدثتكموه، سمعته  -صلى هللا علیه وسلم-حدیًثا سمعته من رسول هللا 
، و�ذا عورض هذا الجواب فأجیب عن أصل »من مات ال �شرك �اهلل شیًئا دخل الجنة«�قول: 

صلى -�كن المقصود من المنع التحر�م بدلیل أن النبي  اإلشكال �أن معاًذا اطلع على أنه لم
أمر أ�ا هر�رة أن یبشر بذلك الناس، فلقیه عمر فدفعه وقال: ارجع �ا أ�ا  -هللا علیه وسلم

هم ل فإني أخشى أن یتكل الناس فخلِّ ،ثره فقال: �ا رسول هللا ال تفعإهر�رة، ودخل على 
 .أخرجه مسلم »همفخلِّ «�عملون، فقال: 

لمعاذ: أخاف أن یتكلوا �ان �عد قصة أبي هر�رة فكان  -صلى هللا علیه وسلم-فكأن قوله  
 �هللا أعلم.  ،النهي للمصلحة ال للتحر�م، فلذلك أخبر �ه معاذ لعموم اآل�ة �التبلیغ

 أخاف) :هي للنهي لیست داخلًة على أخاف، بل المعنى ال تبشر ثم استأنف فقال »ال«قوله: 
�إثبات التعلیل، وللحسن بن سفیان في مسنده  »إني أخاف«(وفي روا�ة �ر�مة: ، تعلیل للنهي
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فإني أخاف أن  ،ال دعهم فلیتنافسوا في األعمال«عن عبید هللا بن معاذ عن معتمر قال: 
 .)»یتكلوا

ومن هذا الباب ما �شیعه �عض الناس في لیالي العشر األواخر من رمضان أنه رأى لیلة القدر  
والرسول  ما عداها،، و�تر�ون العمل فیوهذا �جعل الناس یتكلون �عملون في هذه اللیلة لیلة �ذا،

فمن  إني أرى رؤ�اكم تواطأت،« كرت له هذه الرؤى،المؤ�د �الوحي ذُ  -علیه الصالة والسالم-
 لئال یتكلوا. ؛ما أخبر �اللیلة ،»كان متحر�ها فلیتحرها في �ذا و�ذا و�ذا

 نعم.
 .......  طالب:

�عني مثل �عض األحكام التي لم  �التدر�ج. حسب احتمالهم،�لكن �التدر�ج  ال بد من تبلیغه،هو 
ي لم أسلم فئام من الناس أول ما طلب منهم مثل �عض الدعاة الذ �ألفوها و�خشى علیهم �سببها،

 خبرون �مثل هذا الحكم حتى یرسخ اإل�مان في قلو�هم.مثل هذا ال �ُ  فارتد �ثیر منهم، الختان،
 .......  طالب:

 .�التدر�ج ،حسب ما �حتمل في بدنه وعقله� �التدر�ج، �التدر�ج،
 .......  طالب:

ثم �خبروه �الصالة ثم  اآلن إذا نطق �الشهادتین دخل في اإلسالم، ،فإذا دخل في الشهادتین
 .إلى الیمن الما �عث معاذً  »فأعلمهم أن هللا قد افترض علیهم...« مثل: الز�اة،
 .......  طالب:

أنا ال أستطیع أن أقوم  :�قول لما استقرت الشر�عة ما �مكن أن �قال ....... صالة العصر،
 .ما هو �صحیح. ال تصل الفجر :لصالة الفجر، نقول

 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
 ؛ولم یرتكب ما حرم هللا علیه ،لن �فرط فیما أوجب هللافمن قلبه  اإذا �ان صدقً  :قلنا ،مثل ما قلنا

 .ألن هذه من مقتضیات ومتطلبات ال إله إال هللا
 


