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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. 
َال «"َ�اُب الَحَیاِء ِفي الِعْلِم، َوَقاَل ُمَجاِهٌد:  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام أبو عبد هللا البخاري 
ِنْعَم النَِّساُء ِنَساُء «: -َرِضَي ُهللا َعنها-، َوَقاَلْت َعاِئَشُة »َیَتَعلَُّم الِعْلَم ُمْسَتْحٍي َوَال ُمْسَتْكِبرٌ 

ینِ  ْهَن ِفي الدِّ  . »اَألْنَصاِر َلْم َ�ْمَنْعُهنَّ الَحَیاُء َأْن َیَتَفقَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَالٍم، َقاَل: َأْخَبَرَنا َأبُ  َثَنا ِهَشاٌم، َعْن َأِبیِه، َعْن َزْ�َنَب اْبَنِة ُأمِّ َحدَّ و ُمَعاِوَ�َة، َقاَل: َحدَّ

َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -، َقاَلْت: َجاَءْت ُأمُّ ُسَلْیٍم ِإَلى َرُسوِل للااَِّ -َرِضَي ُهللا َعنها-َسَلَمَة، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة 
، َفَهْل َعَلى الَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا َفَقاَلْت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ إِ  -َوَسلَّمَ  َ َال َ�ْسَتْحِیي ِمَن الَحقِّ نَّ للااَّ

، َفَغطَّْت ُأمُّ َسَلَمَة، َتْعِني َوْجَهَها، »ِإَذا َرَأِت الَماءَ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اْحَتَلَمْت؟ َقاَل النَِّبيُّ 
 .»َنَعْم، َتِرَ�ْت َ�ِمیُنِك، َفِبَم ُ�ْشِبُهَها َوَلُدَها؟!«َتِلُم الَمْرَأُة؟ َقاَل: َوَقاَلْت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ َوَتحْ 

َثِني َماِلٌك، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ِدیَناٍر، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر   َثَنا ِإْسَماِعیُل، َقاَل: َحدَّ رضي هللا -َحدَّ
َجِر َشَجَرًة َال َ�ْسُقُط َوَرُقَها، «َقاَل:  -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى -، َأنَّ َرُسوَل للااَِّ -عنهما ِإنَّ ِمَن الشَّ

ُثوِني َما ِهَي؟ ، َفَوَقَع النَّاُس ِفي َشَجِر الَباِدَ�ِة، َوَوَقَع ِفي َنْفِسي َأنََّها »َوِهَي َمَثُل الُمْسِلِم، َحدِّ
َصلَّى ُهللا -ْیُت، َفَقاُلوا: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َأْخِبْرَنا ِبَها؟ َفَقاَل َرُسوُل للااَِّ النَّْخَلُة، َقاَل َعْبُد للااَِّ: َفاْسَتْحیَ 

ْثُت َأِبي ِ�َما َوَقَع ِفي َنْفِسي، َفَقاَل: َألَْن َتُكوَن . »ِهَي النَّْخَلةُ «: -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َقاَل َعْبُد للااَِّ: َفَحدَّ
 .َأْن َ�ُكوَن ِلي َ�َذا َوَ�َذا" ُقْلَتَها َأَحبُّ ِإَليَّ ِمنْ 

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

، و�شمل "َ�اُب الَحَیاِء ِفي الِعْلِم": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-أما �عد، فیقول اإلمام أبو عبد هللا البخاري 
ن العالم؛ ألنه قد �حمله �حمل �ال� منهما الخجل ولیس الحیاء الشرعي، الحیاء من المتعلم أو م

الخجل �حمل العالم أال ینطق ببعض األشیاء التي ینبغي أن تلقى وتطرح، �ستحیي من ذلك، 
وهذا �ثیر في طالب العلم قد �حمله الخجل على أال �سأل الشیخ �حضرة  ،وطالب العلم أحیاًنا

وهو �حاجة إلیها في  ،الطالب فیخشى أن ُ�ضحك علیه أو �قول �لمة لم �عتدها الناس فیكتمها
 مسألة علمیة.
، �عني المستحیي "»ْكِبرٌ َال َیَتَعلَُّم الِعْلَم ُمْسَتْحٍي َوَال ُمْستَ «"ابن جبر التا�عي الجلیل:  "َوَقاَل ُمَجاِهٌد"

، »الحیاء خیر �له«الذي هو الخِجل، و�ال فالحیاء خیر �له �ما جاء في الحدیث الصحیح: 
فالخجل الذي �منع من االستفصال فیما ینبغي االستفصال فیه أو السؤال عما ینبغي السؤال 

ذا یوجد بین عنه، الخجل الذي منع من ذلك ال شك أنه �صد عن العلم، و�ذلك المستكبر، وه
ألنه  ؛الطلبة من یتصف بهذا الخلق الذمیم؛ ألنه �حتاج إلى هذه المسألة فیقول: ال أسأل عنها
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فكیف �سأل عنها، ألم تخف علیك وأنت  ،أو لئال ُ�ظن أنها مسألة سهلة ،�ظنها مسألة سهلة
ن أقل مما �حاجة إلى هذا الحكم؟ فتر�ك لالستفهام والسؤال خشیة أن تالم أو ُ�ظن �ك أن تكو 

 یتصوره غیرك، هذا سببه؟ 
  .الكبر طالب:

نعم الكبر، والباعث علیه أو األصل فیه عدم معرفة اإلنسان قدر نفسه. أما لو عرف اإلنسان 
خالف الواقع الذي  ًئاوله شی اوله مر�زً  اقدر نفسه یرتاح من �ثیر من األمور، �ظن أن له موقعً 

هو فیه، فیظن أنه �سقط من أعین الناس إذا سأل مثل هذا السؤال فتأخذه األنفة والكبر فال 
{َسَأْصِرُف َعْن آَ�اِتَي الَِّذیَن : -َجلَّ وَعال-بل ُ�حرم من العلم، وقال هللا  ،�سأل، مثل هذا ال یتعلم

و�الذات ما یتعلق �كتاب  ،فة ُ�صرف عن العلم]، فالذي عنده �بر وأن١٤٦[األعراف:  َیَتَكبَُّروَن}
 هللا من حفظه وفهمه وتعلمه وتعلیمه، �ل هذا ُ�صرف عنه. 

و�عض المترجمین لشیخ اإلسالم لما رأى فیه من القوة والجرأة والشجاعة العلمیة والرد على 
ا، لیس المخالف �ائًنا من �ان، �أنه لمزه �عني عنده شيء من الكبر والعظمة أو شيء من هذ

لكن ُ�فهم منه. فمفتي حضرموت عبید هللا بن عبد الرحمن السقاف قال: وقفت  ،�القول الصر�ح
ا؛ ألن القرآن على طرف لسانه وعلى أسلة بنانه،  على من لمز شیخ اإلسالم بهذا، وهذا �عید جد�

 ولو �ان عنده شيء من هذا لصرف عن القرآن، �هللا المستعان.
ینِ « "َوَقاَلْت َعاِئَشُة: ْهَن ِفي الدِّ ، فیسألن "»ِنْعَم النَِّساُء ِنَساُء اَألْنَصاِر َلْم َ�ْمَنْعُهنَّ الَحَیاُء َأْن َیَتَفقَّ

 عن جمیع ما ُ�حتاج إلیه، �سألن عما ُ�حتاج إلیه. 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَالٍم، َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَعاِوَ�َة": -رحمه هللا-قال  حمد بن الخازن ، وهو م"َحدَّ

َثَنا ِهَشاٌم"الضر�ر،   -ر�یبة النبي "َعْن َأِبیِه، َعْن َزْ�َنَب اْبَنِة ُأمِّ َسَلَمَة"�عني ابن عروة،  "َقاَل: َحدَّ
أم سلیم  "-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -"َقاَلْت: َجاَءْت ُأمُّ ُسَلْیٍم ِإَلى َرُسوِل للااَِّ ، -علیه الصالة والسالم

، َفَهْل خالته؟ نعم، أم لحان؟ أم أنس بنت م َ َال َ�ْسَتْحِیي ِمَن الَحقِّ "َفَقاَلْت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ ِإنَّ للااَّ
مسألة خاصة، و�ذا �ان الحیاء في مثل هذا له وجه فهذه من  َعَلى الَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا اْحَتَلَمْت؟"
قد �سرح ذهنه  -صلى هللا علیه وسلم-هللا حاشا رسول -أولى ما �ستحیا منه؛ ألن السامع 

 و�توقع أشیاء من هذا السؤال أو من ورائه أو في فحواه. ،�مسارح
، "»ِإَذا َرَأِت الَماءَ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -"هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ َقاَل النَِّبيُّ 

والرؤ�ة أعم من أن تكون �صر�ة، �ل ما �فید العلم نعم الحكم منوط برؤ�ة الماء في االحتالم، 
إن الرؤ�ة �صر�ة  :ه بیده أو أحس �ه في مواضعه �ما ال شك فیه، لو قلنا�عتبر رؤ�ة، لو مسَّ 

في اللیل والظالم ال یراه اإلنسان ما فیه غسل، لكن الرؤ�ة أعم  :األعمى ما علیه غسل وقلنا :قلنا
 كون علمیة.من أن تكون �صر�ة، تكون �صر�ة وت
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أم سلمة ما  "َتْعِني َوْجَهَها، َوَقاَلْت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ َوَتْحَتِلُم الَمْرَأُة؟"أم المؤمنین،  "َفَغطَّْت ُأمُّ َسَلَمَة"
، أي أن ابنها إذا "»َنَعْم، َتِرَ�ْت َ�ِمیُنِك، َفِبَم ُ�ْشِبُهَها َوَلُدَها؟!«"َقاَل: تتصور أن المرأة تحتلم، 

و�ن سبقه ماء الرجل  ،�ما إذا ُجومعت �خرج منها الماء الذي إن سبق ماء الرجل آنثاحتلمت 
أذ�ر، والشبه �كون بهذا السبب، فتجد الولد أحیاًنا �شبه أخواله وأحیاًنا �شبه أعمامه �حسب 

 الغالب من الماءین. 
حكم فیه، واآلن یدور على ألسنة األطباء وغیرهم ممن �سمع �المهم أن الشبه �مكن أن ُیت

 و�سمونه الجینات، �مكن أن ُیتحكم فیه، �ل هذا �قولونه.
 .......  طالب:
أم طو�ل أم أسمر أم الجینات �مكن أن نتحكم فیها، فماذا تر�د من الولد؟ أبیض  :قالوانعم، 

�شبه خاله، زعموا ذلك، و�ذلك الذ�ورة واألنوثة، في �الم طو�ل واستدراج  أوقصیر ال �شبه أمه 
َجلَّ -ال یلیق �مسلم، تدرج وتدرج ال یلیق �مسلم أمام التسلیم لقضاء هللا وقدره واختصاص هللا 

ُل اْلَغْیَث َوَ�ْعلَ في علم هذا األمر:  -وَعال اَعِة َوُ�َنزِّ [لقمان:  ُم َما ِفي اْألَْرَحاِم}{ِإنَّ للااََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ
٣٤.[ 

 .......  طالب:
 نفس الشيء. »إذا عال ماء الرجل«، عال أ�ًضا نعمهذا الحدیث 

 .......  طالب:
وال یدخل في هذه  ،هللا أعلم، هذه أمور تفصیلیة ودقیقة، وعلى المسلم أن ُ�سلم لقضاء هللا وقدره

یبقى اإلنسان على فطرته. واآلن ُ�طالب ببنوك األمور التي قد توصله إلى مصادمة النصوص، 
وهي موجودة في الغرب في أمر�كا وأورو�ا وغیرها، بنوك، �حیث تأتي المرأة تقول: أر�د  ،للنطف

 أو نطفة رجل ذ�ي أو �ذا و�ذا. ،أو نطفة رجل شجاع ،نطفة رجل جمیل
 .......  طالب:

 ابتالء. ًئاصح، ابتالء، قد �كون شی
 .......  طالب:

، اختبار إل�مان هذا الرجل وتسلیمه. اآلن -َجلَّ وَعال-ال، وقد �قع طبق ما �قولون ابتالء من هللا 
�طالب في بالد المسلمین أن توجد مثل هذه البنوك �حجة أن �عض الناس قد �حتاج، �كون عنده 

أو یتعرض لمرض عالجه �قضي على  ،وقبل أن یتزوج یتعرض لحادث ،قدرة على اإلنجاب
 وال ُ�حرم من الذر�ة.  ،و�ذا تزوج یؤخذ منه و�وضع في مرأته ،جاب فیؤخذ و�وضع في البنكاإلن

هذا فیه مطالبة عندنا، �هللا المستعان. �أن اإل�مان �قضاء هللا وقدره، وما في الغیب ال �علمه إال 
هللا. �م من شخص حرص على الولد فصار مصدر شقائه، تمنى أنه هو لم یوجد فضًال عن 

 لد، �هللا المستعان.الو 
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 .......  طالب:
 عا�شین. حننحن، ما یدرى، السبق إلى المستقر، ما ندري ني نعرفه ذما هو �السبق ال نعم، لكن

 .......  طالب:
 ممكن ....... شيء على الحقیقة مقدم علیه، الیقظة مقدمة على الرؤ�ة.

 .......  طالب:
 ت زوجة ....... ما �جوز �عد مماته، خالص �انت منه، ما صار 

 .......  طالب:
 �عد الوفاة مثل الرجل األجنبي، الخالف فیما إذا �ان في حیاتهما، فیه خالف قوي �بیر.

 .......  طالب:
�اإلجماع بتحر�م  ١٤١٦فتوى من هیئة �بار العلماء سنة  تدر ، هو األصل التحر�م، وصنعم

  تجمید النطف .......  ،تخز�ن النطف
 ،�اب الحیاء، أي حكم الحیاء، وقد تقدم أن الحیاء من اإل�مان :(قوله: -َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال 

وهو الشرعي الذي �قع على وجه اإلجالل واالحترام لألكابر وهو محمود، وأما ما �قع سبًبا 
لترك أمر شرعي فهو مذموم، ولیس هو �حیاء شرعي و�نما هو ضعف ومهانة، وهو المراد 

في �المه نافیة ال ناهیة،  »ال«وهو �إسكان الحاء، و »ال یتعلم العلم مستحیي«مجاهد:  �قول
(مضمومًة، و�أنه أراد تحر�ض المتعلمین على ترك  »ال یتعلمُ « )»یتعلم«ولهذا �انت میم 

العجز والتكبر لما یؤثِّر �لٌّ منهما من النقص في التعلیم. وقول مجاهد هذا وصله أبو نعیم في 
ة من طر�ق علي بن المدیني عن ابن عیینة عن منصور عنه، وهو إسناد صحیح على الحلی

 .شرط المصنف)
 على �ل حال هو معلق �صیغة الجزم وهو صحیح. 
(قوله: وقالت عائشة، هذا التعلیق وصله مسلم من طر�ق إبراهیم بن مهاجر عن صفیة بنت  

صلى هللا علیه -صاري سألت النبي شیبة عن عائشة في حدیث أوله: أن أسماء بنت یز�د األن
 عن غسل المحیض.  -وسلم

قوله: هشام هو ابن عروة بن الز�یر، وفي اإلسناد من اللطائف روا�ة تا�عي عن مثله عن 
والبنت عن أمها، وز�نب هي بنت أبي سلمة  ،صحابیة عن مثلها، وفیه روا�ة االبن عن أبیه

لكونها زوج النبي  ؛ُنسبت إلى أمها تشر�ًفا -لمصلى هللا علیه وس-بن عبد األسد ر�یبة النبي 
 .)-صلى هللا علیه وسلم-
بنت  صلى الظهر وهو حامل أمامة -علیه الصالة والسالم-�ما جاء في حدیث أن النبي  

ز�نب، ما قال: بنت أبي الر�یع أبي العاص بن الر�یع، ما قال هذا، بل نسبها إلى أمها لشرف 
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علیه الصالة -ألنها زوج النبي  ؛سبت إلى أمها، وهنا نُ -علیه الصالة والسالم-النسبة إلیه 
 . -والسالم

�ستحیي من إن هللا ال «(قوله: جاءت أم سلیم هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك. قوله: 
في هذا الموضع:  -َجلَّ وَعال-نفي لهذه الصفة عن هللا  أي ال �أمر �الحیاء في الحق) »الحق

إن هللا �ستحیي من عبده إذا رفع ید�ه أن یردهما «، وأما صفة الحیاء فهي ثابتة: »من الحق«
 . »سفًرا

ِذ�ره �حضرة الرجال،  (وقدمت أم سلیم هذا الكالم �سًطا لعذرها في ِذ�ر ما تستحیي النساء من
هو على �ل حال الصفة  ولهذا قالت لها عائشة �ما ثبت في صحیح مسلم: فضحِت النساء)

 منفیة، والصفة المنفیة ما یؤخذ منها صفة مثبتة.
 .......  طالب:
 �قول؟ ماذا 

 .-عزَّ وجلَّ -طالب: �قول لیس في هذا تفسیر لالستحیاء مضاًفا إلى هللا 
 نعم منفي.

عزَّ -طالب: وال تفسیر لنفي االستحیاء، فلیس فیه تعرض إلثبات االستحیاء أو نفیه عن هللا 
 .......  -وجلَّ 
الصفة إذا جاءت �صیغة النفي یؤولها ....... له ذلك، تأو�ًال صحیح، وال �كون النفي  ،ال ال

ثم تأولها هذا ألن هذه الصفة �األصل منفیة في النص، لكن لو جاءت �صیغة اإلثبات  ؛للصفة
{ِإنَّ محل الحید عن إثبات الصفة. و�ستحیي بیاءین �ما هي لغة قر�ش، ولغة تمیم بیاء واحدة: 

إن مما أدرك الناس «]، وذ�رنا في دروس مضت: ٢٦[البقرة:  للااََّ َال َ�ْسَتْحِیي َأْن َ�ْضِرَب َمَثًال}
ن متن الحدیث �عني بلغة قر�ش: ، المت»من �الم النبوة األولى إذا لم تستحِي فاصنع ما شئت

بیاء  »إذا لم تستحيِ «] �إثبات الیاء، والیاء الثانیة هي المحذوفة: ٢٦[البقرة:  {ِإنَّ للااََّ َال َ�ْسَتْحِیي}
"إذا لم ألن الثانیة ُحذفت من أجل جازم. والترجمة عند البخاري على لغة تمیم بدون �اء:  ؛واحدة

 .تستح فاصنع ما شئت"
یدل على  »إذا رأت الماء«أي رأت في منامها أنها تجاَمع. قوله:  »إذا هي احتلمت«(قوله: 

 تحقق وقوع ذلك، وجعُل رؤ�ة الماء شرًطا للغسل یدل على أنها إذا لم تر الماء ال غسل علیها. 
قوله: فغطَّت أم سلمة في مسلم من حدیث أنس أن ذلك وقع لعائشة أ�ًضا، و�مكن الجمع 

اضرتین. قوله: تعني وجهها هو �المثناة من فوق، والقائل عروة، وفاعل تعني �أنهما �انتا ح
فغطت أم سلمة. �قول: قوله: تعني وجهها، القائل: تعني  ز�نب، والضمیر �عود على أم سلمة)

وجهها، عروة. وفاعل تعني: ز�نب. تعني ز�نُب وجه أم سلمة، والضمیر �عود على أم سلمة. 
فیه دلیل على أن  :ة االستفهام، وللكشمیهني: أَوتحتلم �إثباتها، قیل(قوله: وتحتلم �حذف همز 
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ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك، لكن الجواب یدل على  ،االحتالم �كون في �عض النساء دون �عض
تحتلم المرأة؟ ما  ، لكن هي قالت: أوأنها إنما أنكرت وجود المني من أصله، ولهذا أنكر علیها)

إنما أنكرت  (أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله)تحتلم؟  قال: أوتنزل المرأة،  قالت: أو
 ألنه استفهام إنكاري. ؛االحتالم
 .......  طالب:
 أم سلیم؟ أم ي تنكر أم سلمة تأیهن ال
 .......  طالب:

  .الكالم على أم سلمة (ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك)ال، 
 .......  طالب:

تحتلم  تحتلم، أعم من أن �كون إنزال. إنكار أم سلمة، أو اإلنكاري: أوال، إنكارها �االستفهام 
(فیه دلیل المرأة؟ استفهام إنكاري، فهي أنكرت االحتالم من األصل، ولذلك قال في أول األمر: 

 .على أن االحتالم �كون في �عض النساء دون �عض، ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك)
 .......  طالب:

 ین؟ أ 
  .. ..... طالب:

إذا ُأنكر االحتالم من أصله تبعه اإلنزال ما فیه إشكال، لكن إذا أنكرت اإلنزال فقط تثبت  ،ال
 بدون إنزال، فإذا أنكرت االحتالم من �اب أولى اإلنزال. ااالحتالم، قد �كون احتالمً 

 (وهي من األلفاظ�عني لصقت �التراب،  أي افتقرت وصارت على التراب) »تر�ت �مینك«(قوله: 
أنها تفتقر،  -علیه الصالة والسالم-ال یر�د النبي  التي تطلق عند الزجر وال یراد بها ظاهرها)

إن شاء هللا  ،�موحدة مكسورة، وسیأتي الكالم على مباحثه في �تاب الطهارة »فبم«(قوله: 
ح وثبتت على قلة، وفي الصحی ،، وما االستفهامیة إذا اقترن بها حرف الجر ُحذفت ألفهاتعالى)

 أمثلة لذلك.
َثَنا ِإْسَماِعیُل"قوله:  َثِني َماِلٌك، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن هو ابن أبي أو�س ابن أخت مالك،  "َحدَّ "َقاَل: َحدَّ

َجرِ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِدیَناٍر، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل للااَِّ   ِإنَّ ِمَن الشَّ
ُثوِني َما ِهَي؟«"السعف سعف النخل ما �سقط،  "»َشَجَرًة َال َ�ْسُقُط َوَرُقَها ، »َوِهَي َمَثُل الُمْسِلِم، َحدِّ

�عني من منجع ومبعد ومن قر�ب، لكن ابن عمر على المحز  َفَوَقَع النَّاُس ِفي َشَجِر الَباِدَ�ِة"
فیهم  نوسیأتي من في المجلس �ملكنه استحیا أن یتكلم �حضرة األكابر،  ،وأصاب المطلوب

 أبوه.
، هذا "َفَوَقَع النَّاُس ِفي َشَجِر الَباِدَ�ِة َوَوَقَع ِفي َنْفِسي َأنََّها النَّْخَلُة، َقاَل َعْبُد للااَِّ: َفاْسَتْحَیْیُت" 

ِهَي «: -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َصلَّى-"َفَقاُلوا: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، َأْخِبْرَنا ِبَها؟ َفَقاَل َرُسوُل للااَِّ الشاهد، 
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ْثُت َأِبي ِ�َما َوَقَع ِفي َنْفِسي، َفَقاَل: َألَْن َتُكوَن ُقْلَتَها َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأنْ . »النَّْخَلةُ   َقاَل َعْبُد للااَِّ: َفَحدَّ
 ألن األب �فرح البنه أحیاًنا أكثر مما �فرح لنفسه. ؛َ�ُكوَن ِلي َ�َذا َوَ�َذا"

: حدثنا إسماعیل هو ابن أبي أو�س، وقد تقدم الكالم على حدیث ابن عمر هذا في أوائل (قوله
 ؛ولتأسف عمر على �ونه لم �قل ذلك ،فاستحییت :وأورده هنا لقول ابن عمر ،كتاب العلم

بن عمر تفو�ت ذلك، و�ان �مكنه إذا استحى إجالًال لمن هو افاستلزم حیاء  ،لتظهر فضیلته
�جنبه من غیر  اجالسً  احدً أن وا�مكن لو  لیخبر �ه عنه) ؛ذلك لغیره سر�ا أكبر منه أن یذ�ر

ولهذا عقبه المصنف بباب من استحى فأمر غیره  ،(فجمع بین المصلحتیناألكابر �خبره 
 .�السؤال)

 . نعم
 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
إنها إذا قطع رأسها  :منافعها، وقالواذ�ر ابن حجر أشیاء �ثیرة، �عني �ثرة  إلى الموضعارجع 

ا. رأس اإلنسان قطع إذا  ماتت مثل ما   إلى آخره، �ثیر جد�
َؤاِل. طالب:  "َ�اُب َمِن اْسَتْحَیا َفَأَمَر َغْیَرُه ِ�السُّ

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن َداُوَد، َعِن اَألْعَمِش، َعْن ُمْنِذٍر ال  ٌد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ ، َعْن ُمَحمَِّد اْبِن َحدَّ ثَّْوِريِّ
، َقاَل: ُ�ْنُت َرُجًال َمذَّاًء َفَأَمْرُت الِمْقَداَد ْبَن اَألْسَوِد َأْن َ�ْسَأَل -َرِضَي ُهللا عنهُ -الَحَنِفیَِّة، َعْن َعِليٍّ 

 ."»ِفیِه الُوُضوءُ «، َفَسَأَلُه، َفَقاَل: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيَّ 
َؤاِل": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول  ، ال شك أن هناك أشیاء �ستحیي "َ�اُب َمِن اْسَتْحَیا َفَأَمَر َغْیَرُه ِ�السُّ

منها الناس جبلة طبیعة ال سیما من �عض الناس، ولذا جاء في �عض طرق الحدیث: لمنزلة 
تتحدث فیها مع أبیها  ابنته مني. أي األمور الخاصة التي �ختص بها الزوج مع زوجته، �عني ال

 أو أمها أو إخوانها، ال شك أنه قد �حصل فیه شيء من الحیاء. 
، َعْن ُمَحمَّ قال:  َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن َداُوَد، َعِن اَألْعَمِش، َعْن ُمْنِذٍر الثَّْوِريِّ ٌد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ ِد "َحدَّ

" ن الحنفیة ابن علي بن أبي طالب، لكن أمه من بني حنیفة محمد اب اْبِن الَحَنِفیَِّة، َعْن َعِليٍّ
 ، َقاَل: ُ�ْنُت َرُجًال َمذَّاًء"-َرِضَي ُهللا عنهُ -"عن عليٍّ لیتمیز عن غیره من أوالد علي.  ؛ُنسب إلیها

"كنت �عني �ثیر المذي، و�ل فحل �مذي، والضعف في هذا الباب على الضعف في الجملة. 
، َفَسَأَلُه، َفَقاَل: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -لِمْقَداَد ْبَن اَألْسَوِد َأْن َ�ْسَأَل النَِّبيَّ رجًال مذاء َفَأَمْرُت ا

 ."»ِفیِه الُوُضوءُ «
وهو بتثقیل الذال المعجمة والمد،  ،(وأورد فیه حدیث علي بن أبي طالب قال: �نت رجًال مذاءً 

لذي �خرج من الرجل عند المالعبة، وسیأتي وهو �إسكان المعجمة الماء ا ،أي �ثیر المْذي
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الكالم علیه في الطهارة أ�ًضا، واستدل �ه �عضهم على جواز االعتماد على الخبر المظنون مع 
(وهو �عني إذا �ان الواسطة ثقة فلزوم خبره معروف �جب قبول خبره،  القدرة على المقطوع)

ض الروا�ات أنه سأل أ�ًضا لما جاء وفي �ع ففي النسائي أن السؤال وقع وعليٌّ حاضر) ،خطأ
 -علیه الصالة والسالم-لما سأله وأراد أن یتأكد بنفسه فسأل، و�أنه علم أن النبي  ،�ه المقداد

 عرف أنه هو المقصود، فلذلك سأل.
 نعم.

 "َ�اُب ِذْ�ِر الِعْلِم َوالُفْتَیا ِفي الَمْسِجِد.  طالب:
َثَنا َناِفٌع، َمْوَلى َعْبِد للااَِّ  َثَنا اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد، َقاَل: َحدَّ َثِني ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َقاَل: َحدَّ  ْبِن ُعَمَر َحدَّ

ْن َأْیَن ْبِن الَخطَّاِب، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُجًال َقاَم ِفي الَمْسِجِد، َفَقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، مِ 
ُیِهلُّ َأْهُل الَمِدیَنِة ِمْن ِذي الُحَلْیَفِة، «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َتْأُمُرَنا َأْن ُنِهلَّ؟ َفَقاَل َرُسوُل للااَِّ 

اِم ِمَن الُجْحَفِة، َوُ�ِهلُّ َأْهُل َنْجٍد ِمْن َقْرنٍ  ُعُموَن َأنَّ َرُسوَل ، َوَقاَل اْبُن ُعَمَر: َوَ�زْ »َوُ�ِهلُّ َأْهُل الشَّ
، َوَ�اَن اْبُن ُعَمَر َ�ُقوُل: َلْم َأْفَقْه »َوُ�ِهلُّ َأْهُل الَیَمِن ِمْن َیَلْمَلمَ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -للااَِّ 

 ."-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َهِذِه ِمْن َرُسوِل للااَِّ 
، وهذا �ثیر في األحادیث: �سأل "َ�اُب ِذْ�ِر الِعْلِم َوالُفْتَیا ِفي الَمْسِجِد": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول 
ستفتى فیفتي، و�حدثهم في المسجد. ومن في المسجد فیجیب، و�ُ  -علیه الصالة والسالم-النبي 

َثَنا أدلة ذلك ما ذ�ره في هذا الحدیث، قال:  َثِني ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َقاَل: َحدَّ اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد، "َحدَّ
َثَنا َناِفٌع، َمْوَلى َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُجالً  َقاَم ِفي  َقاَل: َحدَّ

�عني  َنا َأْن ُنِهلَّ؟""َقاَم ِفي الَمْسِجِد َفَقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، ِمْن َأْیَن َتْأُمرُ  ،، هذا الشاهدالَمْسِجِد"
 .ننوي الدخول في النسك، والمراد بذلك المواقیت

�سمى �أبیار  "»ُیِهلُّ َأْهُل الَمِدیَنِة ِمْن ِذي الُحَلْیَفةِ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -"َفَقاَل َرُسوُل للااَِّ  
اِم ِمَن الُجْحَفةِ «"علي،  قرن المنازل،  "»َوُ�ِهلُّ َأْهُل َنْجٍد ِمْن َقْرنٍ «"�سمى مهعة،  "»َوُ�ِهلُّ َأْهُل الشَّ

َوُ�ِهلُّ َأْهُل الَیَمِن ِمْن «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -"َوَقاَل اْبُن ُعَمَر: َوَ�ْزُعُموَن َأنَّ َرُسوَل للااَِّ 
 ،-هللا علیه وسلم صلى-و�ذ�ر أنه لم �فقهها من رسول هللا  ،، ابن عمر �شك في هذه"»َیَلْمَلمَ 

 لكن حفظها غیره، ومن حفظ حجة على من لم �حفظ.
والفتیا في المسجد،  ،(قوله: �اب ذ�ر العلم أي إلقاء العلم: -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول الشارح 

لما �قع في الُمباحثة من رفع األصوات فنبه  ؛وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فیه
قد یرتفع الصوت من �عض الناس إما من �عض من لد�ه سوء أدب من  ، نعمعلى الجواز)

فیرفع صوته في  ،أو أحیاًنا الشیخ �شتد لما سمع من �عض األمور التي ال یرتضیها ،الطالب
 المسجد.
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 -رجل، والمراد �المسجد مسجد النبي(قوله: أن رجًال قام في المسجد، لم أقف على اسم هذا ال
و�ستفاد منه أن السؤال عن مواقیت الحج �ان قبل السفر من المدینة، ، -صلى هللا علیه وسلم

وأن أو�ًسا  ،في الصحاح للجوهري فیه أنه �فتح الراء وغلط من فتحها) ،�إسكان الراء »قرن «و
 ،القَرني منسوب إلیه، وهذا خطأ، بل هو �إسكان الراء: قْرن المنازل، وأو�س من قَرن قبیلة

إلیها ابن مالك �قوله: علم و�عین اسمه �سمى مطلًقا ....... علمه ولیست ببلد، وقَرن أشار 
 كجعفر وخرنًقا، �قَرن وعدن والحق وهیلة وشدقم وواشق.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا 

 .......  طالب:
  .نعم

ر �من روى الحدیث تام�ا �ابن عباس وغیره، وفیه  (وقول ابن عمر: و�زعمون إلى آخره �فسَّ
صلى هللا -ألن ابن عمر سمع ذلك من رسول هللا  ؛الزعم على القول المحققدلیل على إطالق 

فصار یرو�ها عن غیره،  ،لكنه لم �فهمه لقوله: لم أفقه هذه أي الجملة األخیرة -علیه وسلم
 .إن شاء هللا تعالى) ،وهو دال على شدة تحر�ه وورعه، وسیأتي الكالم على فوائده في الحج

 .نعم
اِئَل ِ�َأْكَثَر ِممَّا َسَأَلُه."َ�اُب َمْن َأَجا  َب السَّ

َثَنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َناِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر   َثَنا آَدُم، َقاَل: َحدَّ ، َعِن النَِّبيِّ -رضي هللا عنهما-َحدَّ
، َعْن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - ، َعِن -ضي هللا عنهمار  -، َوَعِن الزُّْهِريِّ

َال َیْلَبُس الَقِمیَص، «، َأنَّ َرُجًال َسَأَلُه: َما َیْلَبُس الُمْحِرُم؟ َفَقاَل: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيِّ 
ُه الَوْرُس َأِو الزَّْعَفَرا َراِو�َل، َوَال الُبْرُنَس، َوَال َثْوً�ا َمسَّ ُن، َفِإْن َلْم َ�ِجِد النَّْعَلْیِن َوَال الِعَماَمَة، َوَال السَّ

ْیِن، َوْلَیْقَطْعُهَما َحتَّى َ�ُكوَنا َتْحَت الَكْعَبْینِ   ."»َفْلَیْلَبِس الُخفَّ
اِئَل ِ�َأْكَثَر ِممَّا َسَأَلُه": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول  ، السائل سأل عما یلبسه "َ�اُب َمْن َأَجاَب السَّ

�أكثر من ذلك، قال: ما یلبسه المحرم؟ قال: إزار  -الصالة والسالم علیه-المحرم، فأجا�ه النبي 
ورداء، انتهى اإلشكال، إزار ورداء فقط، هذا الجواب المطابق، لكنه عدل عن الجواب المطابق 

ألن السائل وغیر السائل �حتاجون ما ال یلبسه المحرم؛ ألن  ؛سمى �أسلوب الحكیممن �اب ما �ُ 
ما ال یلبسه المحرم �مكن حصره �األنواع واألصناف المذ�ورة ثم �عد ذلك یلبس ما شاء إذا لم �قع 

َراِو�َل، َوَال «"في هذه األمور التي نهي عنها، فقال:  َال َیْلَبُس الَقِمیَص، َوَال الِعَماَمَة، َوَال السَّ
ما �غطي الرأس،  "»وال العمامة«"القمیص معروف وهو الذي �فصل على قدر البدن،  "»ْرُنَس البُ 
َوَال «"كذلك �غطي الرأس ملتصق �الثوب والعمامة منفصلة عنه،  "»وال السراو�ل، وال البرنس«"

ُه الَوْرُس  ِجِد النَّْعَلْیِن َفْلَیْلَبِس َفِإْن َلْم �َ «". معروف "»الزَّْعَفَرانُ «"نبت طیب الرائحة، و "»َثْوً�ا َمسَّ
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ْینِ  ْیِن، َوْلَیْقَطْعُهَما َحتَّى َ�ُكوَنا «"األصل أنه ما یلبس خفین، لكن إذا لم �جد؟  "»الُخفَّ َفْلَیْلَبِس الُخفَّ
 ، فإذا �انا تحت الكعبین صارا نعلین، إذا لم �غطیا الكعبین فحكمهما حكم النعال. "»َتْحَت الَكْعَبْینِ 

من لم �جد اإلزار فلیلبس السراو�ل، ومن لم �جد «خطبته �عرفة من غیر قید �القطع: وجاء في 
علیه الصالة -، هذا �المدینة قاله النبي »من الكعبینالنعلین فلیلبس الخفین ولیقطعهما أسفل 

ولم یذ�ر القطع، وقد حضره من الجموع  »فلیلبس الخفین«. وفي خطبته �عرفة قال: -والسالم
الغفیرة من لم �سمع هذا القید، ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة: هل �قطع أو ال �قطع؟ ولوال 

جموع غفیرة لم �سمعوا  مقید، لكن ما دام حضرذلك لكانت الجادة أن �قطع حمًال للمطلق على ال
وال �جوز تأخیره عن  ،نسخ؛ ألن هذا محل بیان فالمتجه عند جمع من أهل العلم أنه ،هذا القید

وال یلزم أن �حصل هذا البیان في �ل  ،وقت الحاجة. والذي �قول: �قطعهما، �قول: حصل البیان
 مناسبة وفي �ل موقف.

(قوله: �اب من أجاب السائل �أكثر مما سأله، قال ابن المنیر: موقع هذه الترجمة التنبیه على 
لكن المطا�قة غیر الزمة فیما زاد على السؤال �حیث ال  ال غیر الزم)أن مطا�قة الجواب للسؤ 

بل  ،وال �جیب السائل ،ول عن السؤال أصالً ؤ ال ینقص عن السؤال، قد �حید المس ،ینقص عنه
 ]، هم١٨٩[البقرة:  {َ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقیُت ِللنَّاِس}�صرف الجواب لما هو أهم منه: 

�سألون عن مادتها مم؟ فما لهم مصلحة إنما مواقیت أو ما هي �مواقیت، �سألون ما هي �ما 
�معرفة مادتها، لكن الفائدة المرتبة علیها الفائدة العملیة أنها مواقیت للناس، فأجیب �ما �حتاجون 

 إلیه.
ا والجواب عام�ا جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ ال على خصوص  (بل إذا �ان السبب خاص�

السبب ألنه جواب وز�ادة فائدة، و�ؤخذ منه أ�ًضا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده 
أن �كون السائل یتذرع �جوا�ه إلى أن ُ�عد�ه إلى غیر محل السؤال تعیَّن علیه أن �فصل 

ن ال �عني إذا �ان �حیث ال �فهم السائل إذا حید �ه عن مراده لمصلحة راجحة إذا �ا الجواب)
 .�فهم، أو یوقع الجواب غیر موقعه

فكأنه سأل عن حالة االختیار  »فإن لم �جد نعلین«(تعین علیه أن �فصل الجواب، ولهذا قال:  
 ألن حالة السفر تقتضي ذلك) ؛فأجا�ه عنها وزاده حالة االضطرار ولیست أجنبیًة عن السؤال

ا�حث عن نعلین حتى تجد، لكن فلین إذا ما وجدت عن نع :اإلنسان في بلده وفي سعته �قال له
(وأما ما وقع في �الم �ثیر من األصولیین أن الجواب �جب أن �كون في السفر ما یتیسر، 

مطا�ًقا للسؤال فلیس المراد �المطا�قة عدم الز�ادة، بل المراد أن الجواب �كون مفیًدا للحكم 
ل عما ال ینحصر إلى ما ینحصر المسئول عنه؛ قاله ابن دقیق العید، وفي الحدیث أ�ًضا العدو

ما یلبسه المحرم ال ینحصر؛ ألن ما یلبسه المحرم إزار ورداء، لكن ما صفة هذا  )لإل�جاز طلًبا
(وفي الحدیث أ�ًضا و�ذا؟ فأجاب،  ؟ولونه ؟ووصفه ؟ومن أي مادة �صنع ؟اإلزار وهذا الرداء
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ل سأل عما یلبس فأجیب �ما ال العدول عما ال ینحصر إلى ما ینحصر طلًبا لإل�جاز؛ ألن السائ
د له ما یلبس لطال �ه، بل �ان ال یؤَمن أن یتمسك �عض یلبس إذ األصل اإل�احة، ولو عدّ 

 .�عني ال یلبسه غیر المحرم ،فیظن اختصاصه �المحرم) ،السامعین �مفهومه
بل  ،ألنه ال �جب له لباس مخصوص ؛(وأ�ًضا فالمقصود ما �حرم لبسه ال ما �حل له لبسه 

 علیه أن �جتنب شیًئا مخصوًصا. 
قوله: وابُن أبي ذئب، حدثنا آدُم قال:  آدم) :قوله: وابُن أبي ذئب هو �الضم عطًفا على قوله

(وابُن أبي ذئب حدثنا ابُن أبي ذئب، على قول آدم، نعم: حدثنا آدم، وقال: حدثنا ابن أبي ذئب، 
 . ب)هو �الضم عطًفا على قوله آدم: حدثنا ابُن أبي ذئ

 .......  طالب:
 ین هو معك؟ أ

 .......  طالب:
صلى هللا علیه -�قول: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي 

 .-وسلم
 .......  طالب:

 .إًذا محذوفة هذه، ما فیها، ما ذ�ر
 ....... طالب:

 ین؟ أ 
 ....... طالب:

 ال هذه ال بد منها.
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:
 عندك أنت؟ فیه وابن أبي ذئب؟ ماذا 

 .......  طالب:
 ، �عني: وابن أبي ذئب عن الزهري. ا ً ال، خالص، المفترض أنه �صیر موجود

 .......  طالب:
أن تثبت في المتن. طیب النسخة ال، قوله: وابن أبي ذئب، الشرح على روا�ة أبي ذر فال بد 

 وا�ة أبي ذر؟ ي فیها ر تال
 .......  طالب:



 
 

 

 
 
 

١
٣ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٣ 

ال، هي مذ�ورة، وابن أبي ذئب، مقتضى الشرح: قوله وابن أبي ذئب، مقتضى الشرح أنها 
 مذ�ورة.
 .......  طالب:
 .لحظة

(قوله: وابن أبي ذئب هو �الضم عطًفا على قول آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، والمراد أن آدم  
ابن حجر �عتمد روا�ة أبي ذر  روا�ة غیر أبي ذر)سمعه من ابن أبي ذئب �إسنادین، وفي 

 .وشرح علیها
 .(وعن الزهري �العطف على نافع، ولم ُ�ِعد َذكر ابن أبي ذئب) 

 .......  طالب:
 ي �طبعة بوالق مذ�ور: وابن أبي ذئب.تال المذ�ور �النسخة ....... ال

 .......  طالب:
ه في صل الكتاب ما فیه متن، ابن حجر نبَّ ي ننبه علیه �استمرار، وهذا خطأ، �عني أذهذا ال

 .المقدمة أنه جرد الكتاب من المتن، أول الكتاب في المقدمة
�قول هنا في أول صفحة من الكتاب: و�نت عزمت على أن أسوق حدیث الباب بلفظه قبل  

ا فسلكت اآلن فیه طر�ًقا وسطى أرجو نفعها.  ،شرحه، ثم رأیت ذلك مما �طول �ه الكتاب جد�
ذین طبعوا الكتاب قالوا: ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حدیث الباب بلفظه قبل ال

لیكون ذلك أعون على فهم الشرح واإللمام �مرامیه وأشرنا... إلى آخره. المفترض أنهم یوم  ؛شرحه
ما هو  الشارح شرح شیًئا :ما �قال حتى ؛حققوا رغبة الشارح جاءوا �الروا�ة التي اعتمدها الشارح

ال یوجد في المتن، أو یوجد في المتن شيء ما شرحه الشارع؛ ألن  ًئاشرح شی ،موجود في المتن
 الروا�ة المثبتة ملفقة ما هي بروا�ة أبي ذر.

 ،األصل ما فیه آ�ات، فالطا�ع أدخل آ�ات، والقرطبي معتمد قراءة نافع ،مثل تفسیر القرطبي 
 وأدخلوا قراءة عاصم، وتجده یتكلم على قراءة ما هي موجودة في النص المدخل.

ولم ُ�ِعد َذكر ابن أبي ذئب. قوله:  ،وعن الزهري �العطف على نافع :(وفي روا�ة غیر أبي ذر
إن شاء  ،أن رجًال لم أقف على اسمه، وسیأتي �قیة الكالم على فوائده في �تاب الحج أ�ًضا

 .هللا تعالى)
 : -َرِحَمُه ُهللا تعالى-انتهى �تاب العلم، ولذا قال الشارح 

(خاتمة: اشتمل �تاب العلم من األحادیث المرفوعة على مائة حدیث وحدیثین، منها في 
المتا�عات �صیغة التعلیق وغیرها ثمانیة عشر، والتعالیق التي لم یوصلها في مكان آخر أر�عة، 

لى عبد هللا بن أنیس، وقصة ضمام في رجوعه إلى وهي �تب ألمیر السر�ة، ورحل جابر إ
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، و�اقي ذلك وهو ثمانون حدیًثا �لها موصولة، فالمكرر »إنما العلم �التعلم«قومه، وحدیث 
 .و�غیر تكر�ر أر�عة وستون حدیًثا ،منها ستة عشر حدیًثا

وحدیث  ،وهي األر�عة المعلقة المذ�ورة ،وقد وافقه مسلم على تخر�جها إال ستة عشر حدیًثا 
وحدیثه  ،»اللهم علمه الكتاب«وحدیث ابن عباس  ،»إذا وسد األمر إلى غیر أهله«أبي هر�رة 

وحدیث أنس في إعادة  ،وحدیث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة ،في الذ�ح قبل الرمي
 ،»من �ذب عليَّ «وحدیث الز�یر  ،»أسعد الناس �الشفاعة«وحدیث أبي هر�رة  ،الكلمة ثالًثا

وحدیث أبي هر�رة في �ونه أكثر  ،وحدیث علي في الصحیفة ،»من تقول علي«وحدیث سلمة 
حفظت «وحدیث أبي هر�رة  ،»ماذا ُأنزل اللیلة من الفتن«وحدیث أم سلمة  ،الصحا�ة حدیًثا

 .»وعاءین
و�ن وقعت �عض  ،والمراد �موافقة مسلم موافقته على تخر�ج أصل الحدیث عن صحابیه 

 �عض السیاقات. المخالفة في 
وفیه من اآلثار الموقوفة على الصحا�ة ومن �عدهم اثنان وعشرون أثًرا، أر�عة منها موصولة 

 والبقیه معلقه.
إشارًة  ،قال ابن رشید: ختم البخاري �تاب العلم بباب من أجاب السائل �أكثر مما سأل عنه 

إشارًة منه ، ا على النیة الصحیحةواعتمادً  ،عمًال �النصیحة ؛منه إلى أنه بلغ الغا�ة في الجواب
 .)واعتماًدا على النیة الصحیحة ،عمًال �النصیحة ؛إلى أنه بلغ الغا�ة في الجواب

 ،�عني جواب من سأله التألیف والتصنیف بلغ الغا�ة (إشارًة منه إلى أنه بلغ الغا�ة في الجواب) 
 .وهذا واقع الكتاب

 .واعتماًدا على النیة الصحیحة ،(بلغ الغا�ة في الجواب عمًال �النصیحة 
وأشار قبل ذلك �قلیل بترجمة من ترك �عض االختیار مخافة أن �قصر فهم �عض الناس عنه،  

 .وأبدع اتساق، رحمه هللا تعالى) ،فأتبع الطیب �الطیب �أبرع سیاق ،إلى أنه ر�ما صنع ذلك
 


