
 
 
 

 صحیح البخاري 

 معالي الشیخ الد�تور
 عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

 عضو هیئة �بار العلماء
 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء
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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

 الحدیث ألبي عبید القاسم بن سالم ألفه في أر�عین سنة، وفي هذاكتاب غر�ب هذا �قول: 

فهل من نبذة عن هذا الكتاب  :شحذ لهمم طالب العلم أو طالب العلم، �قول طالب العلم

نَّة؟  وطبعاته؟ وهل هو محقق؟ وهل حوى أحادیث �تب السُّ

غة؛ وهو من ثقات أهل الل عبید القاسم بن سالم. يالكتاب لإلمام المحدث الفقیه اللغوي الثقة أب 

ألنه �كثر فیهم االبتداع، و�ن �ان متفاوًتا من �عضهم إلى �عض، و�وجد منهم ثقات ومن أهل 

نَّة عنا�ة  لكن على رأسهم أبو عبید. وهذا الكتاب مطبوع في أر�عة مجلدات �الهند، وفیه ،كثیر السُّ

لهمم طالب العلم من أي وجه؟ هو  مقابَلة، تحقیق، وال أعرف له غیر هذه الطبعة، في هذا شحذٌ 

 لماء من ألَّف في عشرات المجلدات.فیه تتبع واستقصاء، لكن من الع

 طالب:...

 بدار الكتب، �انت الهیئة العامة للكتاب أخیًرا ممكن. 

 طالب:...

دار الكتب؟ على �ل حال أنا الطبعات الحدیثة المتأخرة ال عنا�ة لي بها، إذا اقتنیت األصل 

لم  امع أنه قد یوجد في المتأخرات من العنا�ة �المقابلة والتصحیح؛ ألنهم قد �جدون نسخً انتهیت. 

 �طلع علیها من تقدمهم.

 طالب:...

ال، تمشي. �تاب تار�خ ابن عساكر الذي �قع في ثمانین مجلًدا �بار �قول ابن خلكان في 

ت ما رفع قلمه عن الورق ترجمته: لو أن هذا الرجل �عني ابن عساكر منذ أن ُ�لِّف إلى أن ما

 ،لما استطاع أن یؤلف وأن �جمع مثل هذا الكتاب إال �عنا�ة إلهیة. هذا في أر�عة مجلدات

صحیح إنه �تاب جید ونافع ومتمیز بین �تب الغر�ب، لكنه لم �جمع �ل شيء، فهل في هذا 

 شحن لهمم طالب العلم؟

 ؟فهل من نبذة عن هذا الكتاب وطبعاته 
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ي: من ثالثمائة إلى ثمانمائة مجلدة، و�قول ابن الجوز  یبلغإنه  :بن عقیل قالوا�تاب الفنون ال 

وقفت على الجزء السا�ع �عد الخمسمائة من �تاب الفنون البن عقیل، ولیست المسألة مسألة 

جمع وقص ولزق على ما �قولون، و�تا�ة ما هب ودب، �عني العمر مع الدأب وعدم الفتور قد 

لم �كتب عشر ورقات في الیوم، في السنة ثالثة آالف وخمسمائة ورقة �جمع لو أن طالب الع

طبع في مجلدات �ثیرة في السنة الواحدة، فكیف إذا ُعمِّر! وأُعطي �عني سبعة آالف صفحة تُ 

 همة ال �فتر عن الجمع والتألیف!

فة من ألف مؤلو یناهز المائة، و�تب  امن الشیوخ المعاصر�ن الموجودین، ُمَعمَّرً  اوأنا أعرف واحدً  

و�تب في الطرائف،  ،األوراق في فنون متعددة، �تب ما �قرب من مائتي رحلة، و�تب في البلدان

ر إنه �كتب في یومیاته من أكث :و�تب في �ل تراجم األئمة والعلماء، �تب أشیاء مذهلة، و�قولون 

ستمائة  ،ائة مجلدتبلغ مؤلفاته خمسم :من سبعین سنة، من �ستیقظ إلى أن ینام، هذا لو قیل له

ما هو �كثیر �عني، �صیر مع الوقت، شحذ الهمم إنما �كون �التحري والدقة فیما �كتب، وعدم 

 التراخي والكسل، وترك العلم والكتا�ة فیه، ولیست العبرة �الكثرة، لیست العبرة �الكثرة.

 طالب:...

ما هو مجرد �تا�ة.  �عرف الروا�ات، الروا�ات تحتاج إلى شيء �یفال ال، لو اطلعت تعرف 

 .الروا�ات روا�ات عن شیوخ البلدان �لهم

 طالب: ........

 ال ال ال، ما �جيء مثل هذا، ال ال، هذا �تاب واحد. 

 على �ل حال العلماء المتقدمون ضر�وا لنا أمثلة �ستفید منها طالب العلم شحذ الهمة، وترغبه 

 في اللیل والنهار.صلة في الطلب، ترغبه وتشجعه على الدأب والصبر، والموا

نَّة أو الستة؟�قول:     هل حوى أحادیث �تب السُّ

 .ال ال ال، ما حوى 
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ثانًیا: سعید بن منصور هل �تا�ه اسمه سنن سعید بن منصور أم مسند سعید بن منصور؟  

نه أل؛ اعلى األبواب، أو مسندً  ا�اعتباره مرتبً  ااألمر ال �ختلف عند المتقدمین بین أن �سمى سننً 

صلى -یروي األحادیث �األسانید، وصحیح البخاري الصحیح المسند الجامع من سنن رسول هللا 

ي سنن ، واختلفوا فاوأقواله وأفعاله، وأ�امه، فهو مرتب على األبواب و�سمى مسندً  -هللا علیه وسلم

ن ًدا ممي فباعتبارها مؤلفة على األبواب تسمى السنن، وعدَّ ابن الصالح �تاب الدرامي مسنالدار 

ولما تكلم الحافظ العراقي تبًعا البن الصالح عن المسانید قال: �مسند الطیالسي  ،المسانید

بواب وأحمًدا، وعده �عني عدَّ ابن الصالح للدارمي انتقَد �عني ما هو مسند الدرامي؛ ألنه على األ

. فكونه �سمى وله مسند أشار إلیه الخطیب البغدادي في ترجمته ،سننفالدارمي الموجودة اآلن 

 سنن سعید أو مسند سعید بن منصور ما فیه إشكال. 

  وهل هو مطبوع؟

�قدر  والبقیة مفقودة ،ُطِبع ر�عه أظن الثاني قد�ًما في الهند، ثّم طبع على ر�ع آخر فطبع أخیًرا

 نصف الكتاب. 

 وما درجة أحادیثه؟ 

شیبة، الذین یرون األحادیث سعید بن منصور �غیره من المتقدمین مثل عبد الرزاق، وابن أبي 

 .و�روون المقاطیع والمراسیل، إضافة إلى المرفوعات ،واآلثار

  صحیح أن ضعیف؟ »من لم یهتم �أمر المسلمین فلیس منهم«هل حدیث:  

ا ا، �عني بهذا اللفظ، واالهتمام �أمر المسلمین أمٌر مطلوب من  ،بل ضعیف جد� ضعیف جد�

 ، واألمة �الجسد الواحد إذا اشتكى منها عضو تداعى منها سائرالمسلم؛ ألنه یدل على أنه منهم

 األعضاء �السهر والحمى. هذه واحدة. 

  �ستعمل �ثیر من أهل الحدیث �لمة روا�ة ودرا�ة ما التفسیر الصحیح لكل �لمة؟ �قول:

لنظر وا الروا�ة معروفة، أنها روا�ة األحادیث �األسانید تسمى روا�ة، والدرا�ة فقه هذه األحادیث،

 فیها من حیث االصطالح، وما أشبه ذلك مما یتعلق بها. 
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عند  �سبق �ثیر من طلبة العلم أسئلتهم بدعاء أحسن هللا إلیكم فهل لهذا الدعاء أثر�قول: 

ابن  أحد من المتقدمین؟ وقد �حثُت عنه ولم أجده، إال أنني قد سمعته قبل سنوات من الشیخ

رحمهما  -حه على حلیة طالب العلم للشیخ �كر أبو ز�دعثیمین في شرحه رحمه هللا في شر 

  .-هللا جمیًعا

دب هذا دعاء مطلق ال یتعبد �ه، بل لو قال بدل أحسن هللا إلیك مثًال فإنها ال �أس بها �لمة تأ

مع الشیخ، وتقدمة بین یدي السؤال، لینشرح خاطر الشیخ، و�ستقبل سؤالك، أحسن من الجفاء، 

جد ، إلى آخره وغیرها من الدعوات الطیبة النافعة، فهذا من األدب. و�ن وُ ولو أبدلها بوفقك هللا

 هل �صح استبداله �أي دعاء؟ ال �أس مما ینفع فالشیخ �حاجة إلى أن ُیدعى له. ف

 وهل تر�ه اختصاًرا للسؤال أو لوقت الشیخ أحیاًنا ُ�َعّد سوء أدب؟

وهذا  ،تیان �ه من �اب األدب مع الشیخال �ضر تر�ه أحیاًنا. لكن اإل ،�عني أحیاًنا ما �ضر 

 مطلوب. مقروء الباب �له؟

 طالب:...

ا.   حدیث طو�ل جد�

 طالب:...

 متى بدأنا �البخاري؟

 طالب:...

 نا من الموطأ قبل؟یوم قرأ

 طالب:...

 ثمانیة وعشر�ن؟

 طالب:...
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د لتشدید إال والن �ل ما جاء بهذا اللفظ �له �اإ :؟ القاسم بن سّالم، وقلنا في درس األمسنعم

سالم الصحابي ألن یوسف ولد لعبد هللا، عبد هللا بن  ؛یوسف الصحابي والد عبد هللا بن سالم

قول �ا ثم أسلم، وأ�ًضا اخُتِلَف في شیخ البخاري محمد بن سّالم، فمنهم من المعروف، �ان یهود�� 

 ومنهم من �قول �التخفیف. ،�الضم �التشدید

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

 أجمعین. 

 :هذا تكلمنا فیه الدرس الماضي، قال.. : حدثنا مسدد -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

 حدثني �حیى بن سعید.

 طالب:...

 كم؟

 طالب:...

 تقولون؟ ماذا

 طالب:...

 ال، أظن قبل هذا.

 طالب:...

 نا؟أطبعة موجودة یوم بد�عني ال

 طالب:...

 ألن عهدي بها قر�ب.

 ؟ما هي 

 طالب:...
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 ن الشرح ما هو من �تاب وال من شيء.لكن �أ، نعم

 طالب:...

 ما هي �أسابیع. ،ال

 طالب:...

 ال.

 طالب:...

ر ح عندنا أننا نحضمحضرة وأقرأها وأعلق علیها مدة، ثم �عد ذلك ترجَّ  اأوراقً  أحضرعندي ، نعم

لیست  ،ذلكعوق عن المشي، أخذنا مدة �عد ورأینا أن هذا � ،ونحضر منها ،شروح أر�عة

ة ثم �عد ذلك انتقلنا واقتصرنا على فتح الباري �قرأ وُ�علق علیه. وما ندري المرحل ،�القصیرة

 تصیر. ماذاالرا�عة 

 طالب:...

 ثمانیة وعشر�ن. ،اثنین ستة عشر،

 طالب:...

 أنت واهم.

 طالب:...

 ن.نیة وعشرو نه ثماأترى أنا عندي قناعة  أن �مكن، ممكن على الفتح

 طالب:...

 خالص. �عد الموطأ على طول. ، نعم

وهو  ،وهو القطان قال: حدثنا عوف ،: حدثنا مسدد قال: حدثني �حیى بن سعید-رحمه هللا-قال 

ابن أبي جمیلة األعرابي قال: حدثنا أبو رجاء العطاردي، عن عمران بن حصین الصحابي 
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الجلیل، الذي �ان ُ�سلَّم علیه في مرضه، تسلم علیه المالئكة عیاًنا، فاكتوى فانقطع التسلیم، علم 

 لنفسك أنت. عمران بن حصین اكتوى فانقطع التسلیم.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .فترك فعاد التسلیم

 طالب:...

 الحجامة! مثله. ما بینها فرق. ،أشد أنت تفعل�ستشهد، 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ب، وعالج، واستطباب، على �ل حال �لها أسبا ء الكي؟انقدح في ذهني یوم جا ماذالكن انظر 

إذا تر�ها  ،ترك فعاد التسلیم. هل �مكن أن یؤخذ من هذا أن ما جاء في حدیث السبعین األلف

 أن یدخل ضمن السبعین األلف؟ من فعلها �مكن

 طالب:...

 تقول أنت؟ ماذا

 طالب:...

األثر ندم على ما فات.  أن رأىترك �عني خالص یوم   واسع، فضل هللا واسع بال شك.فضل هللا

 ندم وتر�ه.

 طالب:...



 
 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

 �قول؟ ماذا

 طالب:...

لیتني ما استرقیت �هللا  :التو�ة تكون �الندم مجرد ما یندم مثل ما �سمع هذا الحدیث �قول

 المستعان. 

 طالب:...

 الوعد. قال: �نا في سفر، السفر إما من إ�ش؟ یندم لفوات ،نعم. یندم لفوات الوعد

 طالب:...

 نعم، من خیبر، أو من..

 طالب:...

و أسر�نا وأسر�نا وسر�نا �معنًى واحد، وهو المشي أ إنا ،-صلى هللا علیه وسلم-نعم، مع النبي 

فعلت، �تب اسمها فعلت وأ توجدالسیر في اللیل، وفعل وأفعل تأتي في مواطن �معنًى واحد. 

 ي للسراج وغیره.ألب

 طالب:...

 اسمه؟ ماوأبو حاتم السجستاني 

 طالب:...

 اسم أبي حاتم؟ ما

 طالب:...

 تعرفون؟

 طالب:...

 ما اسمه؟ 
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 ؟ماذا

 طالب:...

ى سهل؟ �عني خفیف على معن مااسمه سهل  أبو حاتم السجستاني محمد بن حبان الُبستي؟

 اللسان.

 طالب:...

 ،ذانيو �ان یدرس اسمه محفوظ على اسم الكل خًصاش أظن اسمه سهل؛ ألن ،�خرجهواحد 

 ل واحد من الطالب: ما اسمك؟محفوظ بن أحمد الكلوذاني، و�درس قا

 طالب:...

 ال، الحنظلي هذا أبو حاتم الرازي هللا �صلحك! 

قال: اسمي محفوظ لد�كم. هو اسمه  حتى..نسجل اسمك  نر�د أنقال: ما اسمك �ا شیخ؟ 

؟ �عني سهل علیهم لماذاحد أجاب. ما واحد أجاب لهم ما اسمي؟ ال أظ، ثم سأل الطالب �محفو 

 و�لهم �حفظون و�تداولونه.

 طالب:...

 هللا �صلحك.

 طالب:...

 اسمه سهل. 

 ماذالوقعنا؟ نزلنا للنوم،  �یف، وقعنا وقعة "إنا أسر�نا حتى إذا �نا في آخر اللیل وقعنا وقعة"

 : طحنا، �أنه �قولواإلنسان إذا نزل من تعب �طیحب، قال: وقعنا وقعة؟ ألنه من تعب، من تع

، هللا المستعان، "وال وقعة أحلى عند المسافر منها"، االسقوط �سمى وقوعً  ،وقعنا وقعة :�قول

�صراحة التعبان إذا �ان الفراش ما ألذه من نومة! الطنطاوي في مذ�راته �قول: سافرت إلى 

وقفت في عدة أماكن واستمرت الرحلة مدة طو�لة، أندونیسیا، وأخذنا مدة في الطائرة، وأظنه 
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�قول: لما وصلنا أندونیسیا و�ذا �رسي لالنتظار في المطار، فجلسُت علیه، فنمُت نومة لم أنمها 

ي ا أدري إ�ش، �عد التعب الطو�ل الذساعات أو م يفي عمري �له، أخذ ما أدري �م ثمان

ه إذا جاء انعند المسافر منها، وهذا �لنا جر�ى حصله، مثل هذا وقعنا وقعة، نعم، وال وقعة أحل

فما أ�قظنا إال حر الواحد من سفر في آخر اللیل �عد هز�ع من اللیل �كون النوم له لذة، "

حتى خرج الوقت، وهو القدوة لو  -علیه الصالة والسالم-"، هذا النوم الذي حصل منه الشمس

 ؟ ماذا �فعلون لوقت لم �حصل مثل هذا فما ظنكم �أهل التحري إذا فاتهم ا

تتقطع قلو�هم، لكن ما دام القدوة حصل منه هذا �خف على قلو�هم، ولیس معنى هذا أن من 

ن الرسول نام إلى أن طلعت الشمس، هذا �ختلف، ألن : إ�عتاد النوم إلى طلوع الشمس و�قول

وع لدوام �عد طل�عض الناس نسأل هللا العافیة ما یهتم للصالة، تجده ال یوقظ أو ال �ستیقظ إال ل

 ما أ�قظه إال حر الشمس. �ون الشيء �حصل مرة ،الرسول نام :الشمس �ساعتین مثًال، و�قول

واحتیاط وحرص مثل هذا للتشر�ع �قع، ولما ترتب علیه من  �العمر للتخفیف على من لد�ه تحرٍّ 

 .-مالعلیه الصالة والس- »إنما أنسى ألُسن«أفعال �فعلها من وقع منه مثل هذا الفعل، 

م ث، �ان أول من استیقظ فالن اثم فالنً  افما أ�قظنا إال حر الشمس، و�ان أول من استیقظ فالنً  

فالن، ثم فالن، أول مضاف إلى من �صلح أن �كون اسم لكان، فهي تقول: و�ان أول من 

لمسلم ل ایوشك أن �كون خیُر مال المسلم أو خیَر ما«استیقظ فالًنا ثم فالًنا ثم فالًنا، نظیره: 

م. »غنٌم أو غنًما  مثله، وهذا تقدَّ

ثم فالن ثم فالن، �سمیهم أبو رجاء العطاردي الراوي عن عمران، فنسي عوٌف األعرابي الراوي  

عنه نسي، هل �ستطیع أحد أن �قف على أسمائهم؟ النسیان قد�م، ما هو �جدید، اللهم إال لو 

صلى -"و�ان النبي بن الخطاب الرا�ع،  جاء من غیر هذا الطر�ق، ُ�سمى فیه المبهم، ثم عمر

إلیه  ، هیبة وعدم علم �ما �حصل له في نومه، عله أن یوحىإذا نام لم ُیوَقظ" -هللا علیه وسلم

صلى هللا علیه -"و�ان النبي أو شيء من هذا فیقطعون هذا الخیر فیتر�ونه حتى �ستیقظ، 

 علیه-ندري ما �حدث له في نومه  ألنا ال ؛إذا نام لم ُیوَقظ حتى �كون هو �ستیقظ" -وسلم

 . -الصالة والسالم
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فلما استیقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، بین أمر�ن: یرون الوقت قد فات، والوقت من شروط 

ا قد نام و�ان ال یوقظ، ورأى م -علیه الصالة والسالم-الصالة، والفوائت تقضى فوًرا، والرسول 

، فكبَّر ورفع صوته -رضي هللا عنه-و�أس، عمر  أصاب الناس و�ان رجًال جلیًدا، فیه قوة،

ل ، لكنه رفع صوته �التكبیر، من أج-علیه الصالة والسالم-�التكبیر، ما أ�قظه، ما أ�قظ النبي 

-حتى استیقظ �صوته النبي صوته �التكبیر حتى استیقظنا،  أن �ستیقظ، فما زال �كبِّر و�رفع

 یه الذي أصابهم، من تأخیر الصالة عن وقتها، وعدم، فلما استیقظ شكوا إل-صلى هللا علیه وسلم

�عني ال ضرر؛ ألن من نام ُرفع عنه  »ال ضیر«االستیقاظ إلى أن ارتفعت الشمس، قال: 

 .�عني ال ضرر أو ال �ضر، شك من الراوي  »ال ضیر، أو ال �ضیر«التكلیف، 

والتعلیل جاء في �عض الروا�ات أنه مكاٌن حضر  ،فارتحل، فسار غیر �عید، فارتحل عن مكانه 

فیه الشیطان، حضر فیه الشیطان، وعلى هذا لو نام اإلنسان في بیته إلى أن طلعت الشمس هل 

اخرج من هذه الغرفة؟ أو  :اخرج من البیت؟ مكان حضر فیه الشیطان؟ أو على األقل :نقول

�الوحي  ما الذي حصل.لم �عرف  -معلیه الصالة والسال-ما ندري هذا �الم الرسول  :نقول

عرف أن الشیطان حضر، وهل �ل مكان ینام فیه اإلنسان عن الصالة من غیر قصد �كون 

مؤ�د �الوحي، و�ال لزم على ذلك أن �ل من  -علیه الصالة والسالم-الشیطان قد حضر؟ الرسول 

، سهل أنك تنتقل من ر المكان �الكلیة، هذه صحراءفاتته الصالة انتقل، ثم متى یرجع، أو یهج

 مكان إلى مكان.

الحنفیة �قولون: انتقل من و  ،ألن المكان حضر فیه الشیطان ؛التعلیل جاء في �عض الروا�ات 

المكان حتى �خرج وقت النهي، حتى �خرج وقت النهي؛ ألنهم یرون النهي عن الصلوات في 

لفرائض ما تدخل في النهي ا ،والجمهور ال ،أوقات النهي �شمل الفرائض أ�ًضا، �شمل الفرائض

و�ان فما  ..عن الصالة في األوقات المنهي عن الصالة فیها، هم یرون أنه �شمل. ولكن الحنفیة

ما خرج؟ خرج، انتهى وقت النهي، وقت النهي قد انتهى،  أمأ�قظنا إال حر الشمس خرج الوقت 

الصالة فصلى �الناس، فارتحل فسار غیر �عید ثم نزل، ثم نزل فدعا �الوضوء فتوضأ، ونودي �

 ، �عني إذا خرج الوقت �سقط األذان؟ ال.أذَّن

 طالب:...
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 ال.

 طالب:...

 القضاء على، عند عامة، الجمهور.

 طالب:...

 حضر فیه الشیطان. ،ألنه حضر فیه الشیطان

 طالب:...

علیه الصالة -ثم نزل فدعا �الوضوء فتوضأ، ونودي �الصالة فصلى الناس. صلى بهم النبي 

�عني انصرف من جهة القبلة  ،�عد األذان واإلقامة صلى بهم، فلما انفتل من صالته -سالموال

 مع القوم مع القوم. إذا هو برجل معتزل لم �صلِّ  إلى المأمومین، إذا هو برجل معتزل لم �صلِّ 

وال  قال: أصابتني جنا�ة وال ماء. أصابتني جنا�ة »ما منعك �ا فالن أن تصلي مع القوم؟«قال: 

 عندك منصو�ة؟ ماء؟ ماذا�عني ال یوجد ماء، أو ولم أجد ماًء،  ،ماء

 طالب:...

 منصو�ة؟ ماًء؟

 طالب:...

علیك �عني الزم الصعید، وتیمم �الصعید، واقصد  »علیك �الصعید«�عني ولم أجد ماًء، قال: 

في الصعید، وهذا اسم فعل، اسم فعل، علیك �الصعید فإنه �كفیك، التیمم �الصعید طاهر �ك

المسلم الذي لم �جد الماء، والصعید الطیب وضوء المسلم أو طهور المسلم ولو لم �جد الماء 

 عشر سنین.

ثم سار  »علیك �الصعید فإنه �كفیك«، »ولیمسه �شرته ،فإذا وجد الماء فلیتق هللا«�قول:  

عا فالًنا ، فاشتكى إلیه الناس من العطش، ما معهم ماء، فنزل فد-صلى هللا علیه وسلم-النبي 

ن مروا نسیهم عوف، فهل هذا قادح في یجاء نسیه عوف، اآلن �ل الرجال الذكان �سمیه أبو ر 

 �قول تر�ه عوف، نسیه.هو مروا؟  نیا من الذ�عني ما حفظ وال واحدً  حفظه؟
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 طالب:...

من  اهل �خّل �حفظ عوف أنه نسي األر�عة �لهم أو الخمسة؟ أر�عة، �عني ما حفظ وال واحدً نعم، 

 أصحاب القصة؟

 طالب:...

ذاكرة؛ ال ُیهَتم �حفظه �عني ما له أثر في الحكم، فال یهَتم بتردیدهم وحفظهم، فیثبتون في ال نعم،

دثني حلكن ما هو مثل من قال:  ،وقد تمَّ ذلك وهلل الحمد ،ألن العادة أن ما له أثر �حَفظ وُ�ضَبط

خصلتان من فعلهما في یوٍم دخل «: -صلى هللا علیه وسلم-األعمش عن فالن، قال النبي 

 ونسیت الثانیة. هذا له أثر. نسي األعمش واحدة »الجنة

 طالب:...

 صلها. السنة الراتبة التي �ظهر أنه

 طالب:...

و أ�عني ما هو أهم منها،  ،نعم، صالها. هو الراتبة ُتتَرك إذا ُخشَي فوت الجماعة أو فوت واجب

 ا فقال:جاء نسیه عوف األعرابي، ودعا علی� �سمیه أبو ر  فوت الوقت، ثم تقضى، فدعا فالًنا �ان

مزادتین أو  فتلقیا امرأة بین�عني ا�حثا عن الماء، فانطلقا،  »اذهبا فابتغیا الماء«اثنین،  »اذهبا«

لك، والسطیحة �ذ ،سطیحتین مزادتین أو سطیحتین، �معنى واحد، المزادة الراو�ة أو القر�ة الكبیرة

ة، تكون كبیرة مزادة؛ ألنه ُیزاد فیها من الجلد حتى تكون أكبر من القر�ة العاد�وُسمیِّت القر�ة ال

 مزادة، والسطیحة؛ ألنها ُتسَطح ثم ُتخاط.

 طالب:...

هل هما مزادتان أو  تقدیر الرائيفألن الشك یدل إما هذه أو هذه. مزادتین أو سطیحتین، 

ز المزادة التي ز�د في الجلد شيء �عني �حصل منه التردد؛ ألنها هل تدخل في حی سطیحتان؟

والخطب في ذلك سهل ما یترتب علیه شيء. أو سطیحتین من  ،أقل مما یزاد في السطیحة أو ال

ماء على �عیر، من ماء على �عیر لها، فقاال لها: أین الماء؟ قالت: عهدي �الماء أمس، هذه 
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وعشر�ن  ، منذ أر�عأمسالساعة. عهدي �الماء أمس هذه الساعة. �عني مثل هذا الوقت من 

 تمشون أر�ًعا وعشر�ن ساعة حتى تجدوا الماء.ساعة، 

 ،�عني متخلفین في مكانهم أو متخلفین للبحث عن شيء، قاال لها: انطلقي إًذا ،ونفُرنا خلوًفا 

علي وفالن الذي معه قاال لها: انطلقي إًذا. قالت: إلى أین؟ ألنه هو الذي �ستطیع أن یتصرف 

أو أمر أن �أخذوا منها من غیر رضاها، انطلقي إًذا،  لشرعي، ما عندهم علمالتصرف امعها 

: الصابئ؟ ، قالت: الذي �قال له-صلى هللا علیه وسلم-قالت: إلى أین؟ قاال: إلى رسول هللا 

علیه -، والنبي ا�عني من انتقل من دین إلى دین �سمیه العرب صابئً  الذي �قال له الصابئ؟

�ل و صبأ،  :انتقل إلى هذا الدین الجدید �عد أن �ان على ملة إبراهیم فقالوا إذا -الصالة والسالم

صبأ؛ ألنه انتقل. وسیأتي في آخر الحدیث قال أبو  :من دخل في اإلسالم في أول األمر �قال

العالیة: الصابئین وفي نسخة: الصابئون فرقة من أهل الكتاب �قرؤون الز�ور، فرقة من أهل 

، الصابئة :منهما �قال له ا �ما �قرر شیخ اإلسالم صنفان �لٌّ ور، وهما أ�ًض الكتاب �قرؤون الز�

 ...�قرؤون الز�ور، واألخرى  ،ولهم أحكام أهل الكتاب ،صابئة تا�عة ألهل الكتاب

 طالب:...

من الكتاب المشهور�ن  ،كواكب، نعم. ومنهم أبو هالل الصابئ، تعرفونه؟ من الكتاب المشهور�ن

نسأل هللا العافیة، و�ان �اتًبا للخلیفة، و�ان  ،وهو على دینهم على الكفر أبو هالل الصابئ،

و�صوم مع المسلمین، �ما في وفیات األعیان البن خلكان. الخلیفة بذل ما �ستطیع  ،�حفظ القرآن

و�صوم مع المسلمین، نعوذ �اهلل من الخذالن، و�ان  ،من أجل أن �سلم فأبى، �ان �حفظ القرآن

، شدید السواد، و�ان �عشقه عشًقا یر في السن �عد ما هو �غالم صغیره، عبد و�بله غالٌم �خدم

 نعوذ �اهلل من الخذالن. نعوذ ،�صل إلى حد الجنون، وفي أشعاره یتمنى أن �كون خاًال في خده

و�ختم القرآن  ،ا الغالم. وال أسلم، �صوم مع المسلمینذما عنده إال ه ،، وال تزوج وال شيء�اهلل

 ،وفي حسن التصور ،وفي �تا�اتهم ،هم في أدبهم؛ ألنه �عینقرآن و�ختمه، وعند األد�اء�حفظ ال

 ،مثل هذا �عتنون �القرآن ،ولو لم �كونوا من أهل االستقامة، ولو لم �كونوا من أهل الد�انة

من أجل أن ینوروا �تا�اتهم، وذ�ر صاحب المثل السائر أنه  دیث؛من األحا ا�افیً  او�حفظون قدرً 

ي فیها ، الكتا�ة التدها �ما یردد القرآن، �ستفید منها في �تا�اتهظ القرآن وخمسمائة حدیث یردِّ �حف

 نّص تختلف عن الكتا�ة الجوفاء. المثل السائر لمن؟ 
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 طالب: .......

 عبد هللا؟ ابن أحمد؟  من

 طالب: ......

 ذا؟هعبد هللا � ماذا جاءما أدري عنك، 

 طالب:...

 عبد هللا الالحم؟

 لب:...طا

ر ال تستعجل. المثل السائر في أدب الكاتب والشاع ا،لقیت واحدً  :ل: لقیته. ال تقتقول ،ال، ال

له وأ�ًضا نصرة الثائر على صاحب المثل السائر، � ،الردود علیه الفلك الدائر على المثل السائر

 هو؟

 طالب:...

 خلیفة، للكتا�ة، �تاب هؤالء وأنه انتقل من خلیفة إلى ،ذ�روا في ترجمته أشیاءهم المقصود أن

 أبناء األثیر ثالثة. ،بن األثیر؟ أحد الفرسان الثالثةوهو من �بارهم من هو؟ عز الدین 

 طالب:...

، وفیه المؤرخ صاحب الكامل، ثالثة، أدیب ومؤرخ النها�ة نعمالسعادات صاحب  ابن األثیر أبو

 ومحدث. 

 ال ینتقل إلى خلیفة إال و�ورث فتنة، نسأل هللاوأنه  ،ذ�روا في ترجمته ،وانتقل بین عدة خلفاء

ر، ثم وانتقل من العراق إلى مص ،م علیه �القتلكِ حُ  ،د من العراقرِ طُ  ،العافیة. وانتقل من العراق

 من مصر في صندوق؛ ألنه مطلوب. أعید 

 طالب:...

 لقیته. :تقوله. قلت لك عبد هللا نعم قلت ذيأنت ال ،أنت ما علیك منه
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 طالب:...

و همنها ما  ،�تب التراجم مملوءة مشحونة �الفوائدم المؤرخین واألد�اء والفقهاء، رائف في تراجط

ئل �تب طبقات الفقهاء على المذاهب، تجد فیها اختیارات هؤالء العلماء من المسا ،من متین العلم

 ن، �تبیو�تراجم األد�اء واللغ ،الفقهیة، تراجم المحدثین فیها العجائب، تراجم المؤرخین �ذلك

 هذا؟بنا لء ي جاما الذلكنها ملیئة �العلم.  ،و�ن �انت لیست مظنة ،التراجم مشحونة �العلم مملوءة

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 هو الخامس.

 طالب:...

 نا على الحدیث �له؟بید

 طالب:...

 ؟ كیف

 ال ال شرحه وال أشار.

 طالب:...

 ال ما أنت ببادئ، أنا أكمل التعلیق أم ال؟

 لب:...طا

 كمِّل؟

 طالب:...

 حكا�ات.



 
 

 
 

á_Ägÿ^=yÎwìÌOST JFfi›Îkÿ^=i_k‘TE== ١٨ 

 طالب:...

وال  ، الطرائف الطرائف األدبیة والتار�خیة وما هو من ُمَلح العلم ال من متینه �شجع بال شك.نعم

 �مِّل.: ألنه مما �عین. و�ال لو أنه من متین العلم ما قالوا ؛هو �ضیاع وقت إن شاء هللا

 طالب:...

صلى هللا -هو الذي تعنین فانطلقي! فجاءا بها إلى النبي  قالت: الذي �قال له الصابئ؟ قاال:

 ساعة. نحن هنا من وحدثاه الحدیث. �مِّل -وسلمعلیه 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

وحدثاه الحدیث، �عني أخبراه �ما  -صلى هللا علیه وسلم-عجیب �هللا! فجاءا بها إلى النبي 

دعا وها عن �عیرها، فاستنزلوها عن �عیرها، و قال: فاستنزل »استنزلوها عن �عیرها«حصل، فقال: 

فواه أ�إناٍء ففرَّغ فیه من أفواه المزادتین، صّب في هذا اإلناء من  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

أن  -معلیه الصالة والسال-أوًال: لعلمه  ن، فّرغ من المزادتین �غیر إذنها؛المزادتین أو السطیحتی

 األمر الثاني: أنها حر�یة.الماء لن ینقص، فال ضرر علیها. 

لعزالى وأطلق العزالى، وأطلق ا ،أفواههما، ر�ط أفواه المزادتین أو السطیحتین آأو السطیحتین وأو� 

 ن، وأطلقر�ة من األسفل، الِقَرب لها فتحتاأو العزالي جمع عزالء، وهو الفم الذي یوجد في الق

صحاري، عزالي �صحراء �عني صحارى و  العزالي والعزالى �جوز �الفعاِلي والفعالى، جمعا ما

 عزالى، فتاوي فتاوى.

اسقوا واستقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء. ما  :ونودي في الناس ،ونودي في الناس: استقوا 

اسقوا واستقوا؟ �عني اشر�وا استقوا، وأشِر�وا دوا�كم، أو أشر�وا غیر�م، المقصود أنه  بین الفرق 

�ان آخر ذاك  ،و�ان آخر ذاك ،ه، فسقى من شاء واستقى من شاءالسقي للنفس واالستقاء لغیر 

اذهب فأفرغه «، »اذهب فأفرغه علیك«أن أعطى الذي أصابته الجنا�ة إناًء من ماء، فقال: 
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 امطلقً  ا؛ ألنه تیمم وانتهى، ولو �ان یرفع رفعً امؤقتً  ا، هذا دلیل على أن التیمم یرفع رفعً »علیك

وهي قائمة تنظر إلى ما ُ�فَعل �مائها، وا�م هللا لقد أقلع عنها و�نه ما قال: اذهب فأفرغه علیك، 

نظر إلى ما �فعل �مائها، لیخیل إلینا أنها أشد مالًة أو مألة منها حین ابتدأ فیها. أكثر مما �ان. ت

 تخشى أن ینتهي، فئام الموجودون.

، و�ثر ا جمع صار أ�منإن أصله أ�من جمع �مین، �مین هللا و�ذ :وا�م هللا هذا قسم، �قولون  

ة ا أشد مأل، وا�م هللا لقد أقلع عنها، ُتر�ت وُتِرك ماؤها و�نه لیخیل إلینا أنهاستعماله فحذفت النون 

، وقد نبع -علیه الصالة والسالم-منها حین ابتدأ فیها، �عني أكثر مما �ان، وهذا من معجزاته 

اجمعوا «: -صلى هللا علیه وسلم-بي ، فقال الن-علیه الصالة والسالم-الماء من بین أصا�عه 

أعطوها مما عند�م، فجمعوا لها من بین عجوة �عني من التمر، ودقیقة شيء من الطحین  »لها

 دقیق، وسو�قة: الدقیق السو�ق.ال

 طالب:...

، مبلول ومعجون، وَسو�قة و�عض الروا�ات �التصغیر نعم. حتى جمعوا لها طعاًما نعممعجون 

 »تعلمین ما رزئنا«ووضع الثوب بین یدیها، قال لها:  ،لوها على �عیرهافجعلوها في ثوٍب وحم

ا مهللا هو الذي سقانا،  ولكن »ولكن هللا هو الذي سقانا ،من مائك شیًئا«�عني ما نقصنا، 

، �سبت الطعام، فأتت أهلها، وقد احتبست عنهم �عني تأخرت علیهم، قالوا: ما خسرت شیًئا

فالنة؟ قالت: العجب! شيء ما �خطر على البال، من شخص  حبسك �ا فالنة؟ ما حبسك �ا

�صیر، قالت: العجب! لقیني رجالن فذهبا بي إلى هذا الذي �قال له  أن عادي ما �مكن

ه إنه ألسحُر الناس من بین هذ ،الصابي، ففعل �ذا و�ذا، مما مّر في القصة، ف�هللا إنه ألسحرُ 

تعني أسحر ما بین  فعتهما إلى السماء إلى األرضوأشارت �إصبعیها الوسطى والسبا�ة فر  ،وهذه

 السماء واألرض.

ف�هللا إنه ألسحر الناس من بین هذه وهذه، وقالت �أصبعیها الوسطى والسبا�ة، فرفعتهما إلى  

دًقا فهو ا. إن �ان �اذب فهو أسحر الناس، و�ن �ان صا، أو إنه لرسول هللا حق� السماء واألرض

ا، فكان المسلمون �عد ذلك �غیرون على من حولها من لرسول هللا حق�  رسول هللا حق�ا، أو إنه

لها  المشر�ین، �عني حفظوا لها هذا المعروف الذي حّل اإلشكال �سببها و�سبب مائها فحفظوا
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دین اإلسالم دین الوفاء، �غیرون على من حولها من المشر�ین وال هذا، والمسلمون أهل وفاء، و 

نه، الجماعة الذي هي منه، فقالت یوًما لقومها: ما أرى أن هؤالء �صیبون الصرم الذي هي م

القوم یدعونكم عمًدا، ما أرى أن هؤالء یدعونكم عمًدا، فهل لكم في اإلسالم؟ فأطاعوها فدخلوا 

 في اإلسالم. الحمد هلل. 

ما  قال أبو عبد هللا: صبأ خرج من دین إلى دین، أبو عبد هللا هو البخاري، وقال أبو العالیة

قة وفي نسخة الصابئون فر  ،ُرَفیع بن مهران الر�احي: الصابئین ،ُرَفیع بن مهران الر�احياسمه؟ 

 .�هللا أعلم .من أهل الكتاب �قرؤون الز�ور

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

 


