
 
 
 

 صحیح البخاري 

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

 عضو هیئة �بار العلماء
 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

                           
 

  المكان: هـ١٧/٠٦/١٤٣٩ تار�خ المحاضرة:
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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

ذا إ -رحمه هللا-حد علماء الحدیث من المعاصر�ن أن اإلمام البخاري سمعت من أ هذا �قول: 

ل فه ،-رحمه هللا-هو یر�د بها اإلمام أ�ا حنفیة فذ�ر في صحیحه عبارة: قال �عض الناس 

 هذا صحیح؟ 

 ،سالةُألِّف فیه ر  ،هذا قاله �ثیر من الشراح وألِّف فیه من ِقبل �عض علماء الحدیث من أهل الهند

ا أنا -ة متداولة، إزالة الوسواسوهي مطبوع إذا ما قال  مافی -ما أدرس، أنا �عید العهد جد�

ا لقول أبي حنفیة، وأحیانً  افي الكثیر تجد القول مطا�قً  ،قال �عض الناس، في الغالب :البخاري 

 .�عني..لكن  ا،و�ن �ان �ثیرً  ،المسائل تختلف، المقصود أنه لیس �مطرد، نعم�ختلف معه، 

 طالب:...

یوافق قول أبي  ،قال �عض الناس :لیس �مطرد، و�ن �ان �ثیر مما قال فیه :أنا أقول ،نعم

 وتعلمون  ،و�ن �انت عنایته �األثر أقل من غیره من األئمة ،لكن مع ذلك أبو حنیفة إمام ،حنفیة

أهل  :وأبو حنیفة وأتباعه جماعته من أهل الكوفة �قال لهم ،اإلمام البخاري صاحب فقه أثري 

خیر، و�ن �ان أهل األثر هم األصل وهم  ل في �لٍّ أي في مقابل أهل الحدیث، وعلى �ل حاالر 

ها فما خالف من ،ستفاد منهااألرجح والمعول علیهم في االستدالل واالستنباط، والمدارس األخرى �ُ 

 .وال �عول علیه، وما وافق الدلیل یؤخذ �ه ،الدلیل ال �عتد �ه

قل أو�ن �انت عنایته �األثر  ،دعى اإلمام األعظم، ما هو مهدریُ  -رحمه هللا-اإلمام أبو حنیفة  

أ�ا حنیفة ما یروي  : إن�قولون  ،وله مسند ،ومعوله في الغالب على الرأي ،من غیره من األئمة

 فیه أحادیث تقارب الثالثمائة. ان له مسندً : إإال سبعة عشر حدیًثا، قالوا عنه

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب:...
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ال هؤالء األئمة قد یبرز أحد منهم في فن، و�ضعف في آخر، فإذا برز أبو حنیفة في على �ل ح

 في غیره، ال �عني مما �ستفید منه طالب العلم وضعفالرأي واألثر واالستنباط وتفر�ع المسائل 

أنه مهمش أو ال قیمة له أو ال نفع فیه، فهذا عاصم بن أبي النجوم القارئ المشهور قراءته 

الحفظ،  سیئ نه: إ�ثیر من أقطار المسلمین على مر العصور قالوا عنه في الحدیث معتمدة في

كما قیل في أبي حنیفة، وهذا محمد بن إسحاق إمام المغازي �ذلك إمام في المغازي ُطَعن في 

 .حفظه، و�ن �ان �عضهم یوجه القول �أن روایته من قبیل الحسن

و�برز فیها على  ،اإلنسان �حیط �جمیع العلومعلى �ل حال اإلحاطة ممتنعة، ومتعذرة، �ون  

، هذا لیس ألحد، لكن الناس یتفاوتون، فمنهم من یتقن فًنا فیغفل عن غیره، وهذا �ثیرفحد سواء 

فال تجده مثل هذا المتخصص في فن  ،فیضبطه و�تقنه، ومنهم من یتجه نظره إلى أكثر من فن

جل  -هللا تعالى، وهذه مواهب من هللا ن شاءو�نفع إ ،واحد، یدرك من هذه الفنون ما ینتفع �ه

جل -من تمكن فیها من شيء ینفعه و�نفع �ه فلیحمد هللا على ذلك، إذا �ان مخلًصا هلل  -وعال

 .-جل وعال-في طلبه وتعلیمه، هذه منحة ومنة من هللا  -وعال

 على أن ومن طلب العلم وطال أمده في الطلب ولكنه لم �فلح في أخذ العلم أ�ًضا �حمد هللا 

من سلك طر�ًقا یلتمس فیه علًما «قال:  -علیه الصالة والسالم-سلك هذا الطر�ق؛ ألن النبي 

ونحن وحرص على أن �كسب العلم،  ،فهذا سلك الطر�ق ،»سهل هللا له �ه طر�ًقا إلى الجنة

هذا  في النها�ة ال شيء،و أدر�نا نماذج من هذا النوع، منهم من طلب العلم سبعین سنة أو أكثر 

 على خیر عظیم، سهل هللا له �ه طر�ًقا إلى الجنة، وال �كلف هللا ،مجرد سلو�ه للعلم على خیر

 واسلك الجادة التي ،وابذل السبب ،نفًسا إال ما آتاها، ال یلزم أن تكون مثل فالن، أنت احرص

 عان. �هللا المست -جل وعال-النتیجة بید هللا و وابذل السبب،  ،سلكها هؤالء علك أن تفلح

 .نعم

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

 أجمعین.  وصحبه

 فیها یزاد �بیرة قر�ة :والزاي المیم �فتح المزادة) مزادتین بین: (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

  السطیحة". أ�ًضا وتسمى غیرها، من جلد
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ا والقر�ة إذا لم یزد فیها حجمها معروف متقارب، نعم تختلف �اختالف أصلهالمزادة من الز�ادة، 

�عضها أكبر من �عض، ولكن في الجملة هي متقار�ة، و�عض الناس  ،الذي هو الشاء أو المعز

�حتاج إلى أكبر من هذا الحجم، فیز�د فیها فتصیر مزادة أو سطیحة؛ ألنها ُسطحت، ُشقَّت ثم 

رون �القر�ة، فالقلة نعم تسع قر�تین وشیًئا في �المولذلك �قدِّ  ،ِز�د فیها من قاله؟  ..رون بها، �قدِّ

 . القلة من قالل هجر تسع قر�تین وشیئً ن جر�ج، هو من قاله ابن جر�ج، رأیت ابا

  روا�ة". لخلو ؛عوف من شك هنا "وأو

 عوف بن أبي جمیلة األعرابي نعم.

 روا�ة سلم بن زر�ر". لخلو ؛عوف من شك"

 لخلو روا�ة مسلم عن أبي رجاء عنها. مسلم،

 وهي ،طالب: ال، �قول: وهكذا تحرفت في سین إلى مسلم، وروا�ة سلمى هذه عند مسلم برقم

 عند البخاري أ�ًضا، مّر معنا �ا شیخ سلم بن زر�ر.

 معروف.، نعم

 طالب: ...

 ؟نعم 

 طالب:...

 الصحیح؟ في اعندنا مسلم، لكن إذا �ان مراجعً 

 ار إلى موطنین.نعم، أش طالب:

 .نعم عن أبي رجاء العطاردي عنها

  عنها". رجاء أبي عن لخلو روا�ة سلم بن جر�ر ؛"وأو هنا شك من عوف

 ؟ زر�ر؟اعندك منسو�ً 
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 طالب:...

 سلم بن زر�ر؟

 طالب:...

 نعم.

 وهو خطأ.  ،طالب: نعم سلم بن زر�ر، �قول: وفي سین روا�ة مسلم عن أبي رجاء

  نعم.

 هماب والمراد ،مزادتین بین رجلیها -مدلیة أي- سادلة �امرأة نحن : فإذاسلمٍ  روا�ة "وفي

 .الراو�ة" �عض النسخ �ا شیخ �عض النسخ: السلم الثانیة مسلم �ذلك خطأ

ال نعم مسلم ما هو �صحیح. والمراد بها الراو�ة المرأة الراو�ة وال السطیحة؟ هي الراو�ة وما ز 

  آلن راو�ة عند الناس نعم.اسمها إلى اآلن راو�ة اسمها إلى ا

 الوق. الظرفیة على �النصب الساعة وهذه الكسر، على مبني وهو لمبتدأ، خبر) أمس: ("قوله

 �عد أي مقامه إلیه المضاف وأقیم ،المضاف فُحِذف الساعة، هذه مثل في أصله: مالك ابن

 .في" حذف

  .في ألن التقدیر في الظروف ؛�عد حذف في

 وهو: قلت .ُ�راع عن الناس النفر :وقیل العشرة، دون  ما النفر ِسیده: ابن قال) ونفرنا: ("قوله

  أرادت". ألنها ؛هنا الالئق

  .ید أشرنا إلیه في درسابن سیده وابن السِّ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...
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ید هو إ�ش؟ هو الذئب،إ :ألنك ما تحضر �تا�ك، قلنا ؛ما تدري �یف أشرنا إلى هذا ومتى  ن السِّ

 ده له �تاب اسمه الُمحَكم والمحیط األعظم مرتب مثل ترتیب إ�ش؟وابن سی

 طالب:...

ذلك �صعب االنتفاع �ه إال مثله، ول نعمللسان، مثل ترتیب العین وتهذیب اللغة ا لیسال، 

 �فهارس.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ماذا جاء بها؟. هذهلما �عد وصلنا ، نعم

 ."ُ�راع عن الناس النفر :وقیل العشرة، دون  ما رالنف ِسیده: ابن قال) ونفرنا: ("قوله

 ُكراع من هو؟ 

 طالب:...

خب وله �تاب المنت ،، لقبه ُ�راع النملاع، ُ�راع النملُ�ر  أونعرف ُ�راع �عیر  حتىكمِّل اسمه 

 مطبوع.

 اءالخ �ضم" َخلوف"و. الماء لطلب تخلفوا رجالها أرادت أن ألنها ؛هنا الالئق وهو: "قلت

 الالم".و  المعجمة

 ُخلوف ُخلوف.

 لمن أ�ًضا و�قال ي،المستقِ  الخالف: فارس ابن قال خاِلف، "�ضم الخاء المعجمة والالم جمع

 جملة" خلوف ونفرنا" قولها: و�كون  الحي، عن غابوا رجالها أن أي هنا، المراد ولعله غاب،

 على �النصب" خلوًفا ونفرنا" والُحمَّوي: المستملي روا�ة وفي. السؤال جواب على زائدة مستقلة

 . الخبر مسدّ  الساّدة الحال
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 إلى دین من خرج أي صبوًءا، صبأ من �الهمز و�روى  المائل، أي همز بال) الصابي: (قوله

 . الحدیث آخر في للمصنف تفسیره وسیأتي. دین

حسن � لم نعم أو المقصود، لفات ،ال لها: قاال ولو حسن، أدب فیه) يتعنین الذي هو: (قوله

  .بها"

 بهما.

 . تخلص" أحسن فتخلصا ذلك، تقر�ر فیه إذ ؛"لم �حسن بهما

فظ لكن الل ،هو الذي تعنین ،وافقاها على الذات ،�عني ما وافقاها على اللفظ، وافقاها على الذات

 .=الصابي ما وافقا علیه 

 . الفتنة" أمن عند الحالة هذه مثل في �األجنبیة الخلوة جواز "وفیه

ل هما اثنان، قا ،هما اثنان ،استنزالها ،قال مصحح طبعة بوالق: إنهما اثنان �قول في التعلیق:

 وتأمل �قیة سیاق الحدیث.  ،وال تحصل معهما الخلوة المحرمة ،إنهما اثنان :مصحح طبعة بوالق

 خذأ واستجازوا أخذوها إنما: المتقدمین الشراح �عض قال) �عیرها عن فاستنزلوها: ("قوله

 سلمللم تبیح العطش فضرورة عهد لها �كون  أن تقدیر وعلى حر�یة، �افرة ت�ان ألنها ؛مائها

 . الوجوب" سبیل على شيء �كل تفدى الشارع فنفس و�ال عوض، على لغیره المملوك الماء

علیه الصالة -. الذي �حتاج للماء هو الرسول -علیه الصالة والسالم-ي هو الرسول الذ

تفدى �كل شيء على سبیل  -علیه الصالة والسالم-و�ال فنفس الشارع الرسول  -والسالم

بل الضرورة، في مثل هذه الحالة لو أن شخًصا وجد  ،والحاجة قائمة ،الوجوب، فالفتنة مأمونة

 امرأة �صدد أن یلحق بها ضرر من سبع ونحوه أو نار وما أشبه ذلك أسعفها نقول: اتر�ها للخلوة

 ة؟ هذه ضرورات. أو ما تمسها للخلوة؟ أو مس المرأة األجنبی

 هذا من والبیهقي الطبراني زاد المزادتین، أفواه من فیه فأفرغ وللكشمیهني:) ففرَّغ: ("قوله

 �طر  في الحكمة تتضح الز�ادة و�هذه المزادتین، أفواه في وأعاده الماء في فتمضمض الوجه،

  ]".٤[سورة التحر�م:  وُ�ُكَما}ُقلُ  َصَغْت  {َفَقدْ  تعالى: �قوله هنا األفواه و�طالق فتحها، �عد األفواه
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 ،�عني معلق ،لئال �سیح الماء أو �عضه، و�ذا �ان في مأمن من أن یذهب منه شيء ؛ر�ط األفواه 

 ،فر�طها من أجل أال ینساب إلیها شيء مضر من السوام، فإ�كاء اإلناء مطلوب ،قر�ة معلقة

 .ها مطلو�ة، �األمر �إ�كاء السقاءوتخمیره وتغطیته �ل

 ..طالب:.

 .، لكنه �عني...كذلك إما أن �خرج منه أو یدخل فیه شيء مضر

 {َفَقدْ  عالى:ت �قوله هنا األفواه و�طالق فتحها، �عد األفواه ر�ط في الحكمة تتضح الز�ادة "و�هذه

 البر�ة أن امنه وُعرف واحد، فم سوى  مزادة لكل لیس ]، إذ٤[سورة التحر�م:  ُقُلوُ�ُكَما} َصَغْت 

 . للماء" المبارك الطاهر الماء ر�قه ار�ة�مش حصلت إنما

 بر�قه الطاهر المبارك للماء.

 أي) لقوأط: (وقوله ر�ط، أي) وأو�أ: ("إنما حصلت �مشار�ة ر�قه الطاهر المبارك للماء، قوله

 قال .الزاي �إسكان عزالء جمع فتحها و�جوز الالم و�سر والزاي المهملة �فتح والعزالي فتح

  ِعزاالن". مزادة ولكل الراو�ة، من اءالم مصب هي: الخلیل

 ن.اعزالوان ثنت

 طالب: عزاالن.

 ؟ماذا

 طالب: عزاالن من أسفلها.

 جمع عزالء �الیاء واأللف عزالى وعزالي مثل ما قلنا في جمع فعالي، ،عزالوان. قوله في الجمع

لفعالي و�ا جمع فعالء �فتاوى وفتاوي وغیرها وصحاري وصحارى، وأشار ابن مالك إلى هذا:

 فمثل هذا الوزن �جمع على هذا. والفعالى جمعا ما �صحرا

 همأن والمراد سقى، من مكسورة وصل بهمزة أو أسقى، من مفتوحة قطع بهمزة) أسقوا: ("قوله

 . هم واستقوا ونحوها �الدواب غیرهم سقوا
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 �ان، اسم أعطى وأن مقدم، خبر أنه على آخر بنصب) أعطى أن ذلك آخر و�ان: (قوله

 ثلهوم أقوى، واألول: البقاء أبو قال. معرفة �لیهما ألن ؛الخبر أعطى أن على رفعه جوزو�

 . اآل�ة" ]٥٦[سورة النمل:  َقْوِمِه} َجَوابَ  َ�انَ  {َفَما: تعالى قوله

 ؟ ماذا

 طالب: ...

واضح؟ . ، استقوا تحتاج إلى ألف هم �عني شر�وا وسقوا غیرهمءجيواستقوا هم، استقوا هم ما ت

 یث، أبو البقاء العكبري وله إعراب الحد ،؟ العكبري، له إعراب القرآنمنقال أبو البقاء  طیب.

 إ�ش؟ الكعبر. منسوب إلى

 الطهارة �مصلحة غیره على والحیوان اآلدمي شرب مصلحة تقد�م على القصة بهذه "واستدل

 ر�ر:ز  بن سلم روا�ة في وقع قد �قال: وال واستقى، سقى عمن إلیها المحتاج لتأخیر ؛�الماء

  �عیًرا". نسقِ  لم أنا غیر

 ...ین؟ استدل بهذه القصةأ

 الطهارة �مصلحة غیره على والحیوان اآلدمي شرب مصلحة تقد�م على القصة بهذه "واستدل

  واستقى". سقى عمن إلیها المحتاج لتأخیر �الماء

 وال �قال.

 على مولمح هو: نقول ألنا یًرا؛�ع نسق لم أنا غیر زر�ر: بن سلم روا�ة في وقع قد �قال: "وال

) هللا �موا: (قوله. غیرها على فسقى قوله: فُیحمل السقي، إلى ذاك إذ محتاجة تكن لم اإلبل أن

 نهم حذفت ثم هكذا للقسم وضع اسم وهو هللا ا�من أصله مضمومة والمیم و�سرها الهمزة �فتح

  تخفیًفا". النون 

مور ال �كفي فیها ، �عض األ؛ لكثرة االستعمالالنون ثم حذفت  ،جمع �مین جمع �مین ا�من أفُعل

 الیمین الواحد.

 طالب:...



 
 

 
 

Ìá_Ägÿ^=yÎwìOSU JFfi›Îkÿ^=i_k‘VE== ١٠ 

الثة إذا �ان عظیًما ال �كفي، ثم �عد ذلك درج على األلسنة، إبراهیم؟ منهم من �قول ثالثة �مین ث

 صح؟ ؟�مین �اهلل من غیر حلفان، أنتم تقولون 

 طالب:...

 هذا. ا�قولون صح؟ �یف ثالثة �مین �اهلل من غیر حلفان؟ ُسمع �ثیرً 

 طالب:...

 كأنه استثناء یر�د االستثناء.

 طالب:...

 ...هو

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

 همزة و�سرها، �فتح الهمزة و�سرها.�فتح ال

 طالب:...

 ِا�م هللا. 

 طالب:...

 .قه �فارة و�الثالثة لغولئال تلح ؛ال، هو یر�د من غیر حلفان �أنه استثناء

 طالب:...

 لفظ �مین، ال ال.

 طالب:...
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�مین حلف. علي �مین �ذا؟ إذا قصد بها الحلف �صار إلیه  ،�مین هللا خالص انتهى :إذا قال

 .نعم

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ه �الفعل حلف فعلی ، إن �انا، مخِبرً انعم، فیكون حینما �قول: علي �مین هللا هذا �كون مخِبرً 

 �مین، و�ن �ان ما حلف �ذب وال �مین. 

 طالب:...

 .األصل أن من أراد أن یتحالفا �ل واحد �مد �مینه واألخرى یؤ�د

 طالب: ... 

 ؟ماذا

 طالب:...

 ثم درج مع نسیان السبب. ا،األصل في تسمیة القسم �مینً 

 طالب:...

 ؟ماذا

 اللغوي إلى شرعي. المعنى ،طالب: تحول اللفظ اللغوي إلى شرعي
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ما تعرف أشیاء قیلت أو شرعت لسبب حتى في األحكام، فزال السبب و�قي الحكم؟ مثل إ�ش؟ 

و�قي الحكم، هنا سبب التسمیة  ،وزال السبب ،الرمل في الطواف، الرمل في الطواف شرع لسبب

 .، ثم زال السبب�ل واحد �قبض �مین اآلخر ،عندهم اكان موجودً 

 سبب هل تبقى السنیة؟طالب: إلذا زال ال

 -بب واستمر فعله شرًعا؛ ألن النبيما یلزم، الكالم على استمراره �عد السبب، انقطاع الس ،ال

 العبرة �فعله ة القضاء،في عمر  ،والسبب في الفتح ،فعله في حجة الوداع -علیه الصالة والسالم

وفي حجة  ،إلى الر�ن ، ولذلك �ان في عمرة القضاء الرمل من الحجر-علیه الصالة والسالم-

 .الوداع من الحجر إلى الحجر

 طالب:...

في السعي �عني اإلسراع بین العلمین  ،في المسعى ،نعم. المشكلة الثانیة السبب في السعي

 السبب؟ 

 طالب:...

 .هاجر �انت تجري ، نعم

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب:...

یة على ولدها من الهالك، خش ؛�عني تسرع، من أجل أن ترى من �أتي في �طن الوادي تسعى

ما �خاِلف الصورة، ك أن السبب �قي تشر�ع مسبَّبه فیعلى �ل حال هذا السبب، �ضاف إلى ذل

 -علیه الصالة والسالم-�عني هل �شرع اإلسراع للنساء والسبب امرأة؟ المقصود أن الرسول 

 .سعى، وهذا هو الحجة

 طالب:...
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 . ما ُفِعل العبرة �استمراره، استمرار فعله

 طالب:...

 له تعبًداهذا عهدي، هذا هدي ما هو بتعبدي. ولیس في جوف عبادة متعبدة ال، ولم �فع ،ال ال ال

 .-علیه الصالة والسالم-

 للقسم وضع اسم وهو ،هللا ا�من أصله مضمومة والمیم و�سرها الهمزة �فتح) هللا وا�م: ("قوله

 فوعمر  وهو غیرها، �ذلك �جئ ولم فتوحةم وصل ألف تخفیًفا، وألفه النون  منه حذفت ثم هكذا

 یبهتهذ في النووي  منها جمع لغات وفیها قسمي، هللا ا�م والتقدیر محذوف وخبره �االبتداء

 شاء إن األ�مان �تاب في لبیانها عودة إلیها لنا وسیكون  عشر�ن، غیره بها و�لغ عشرة، سبع

 . تعالى" هللا

 ن معروف �تاب التهذیب؟إخواكتاب النووي التهذیب. تهذیب إ�ش؟ �ا 

 طالب:...

 ن في اللغات، �عنيآن منه في األسماء وجز آتهذیب األسماء واللغات جز  ،تهذیب األسماء واللغات

كبیرة األسماء الواردة في الشرح الكبیر واللغات الواردة فیه، الفقهاء لهم عنا�ة في �تب الفقه ال

ماء اسم في هذا الكتاب �كون له مرجع لبیان أس لئال �مر ؛المتداولة المشتهرة المنتشرة �خدمونها

من مّر فیه و�یان اللغات في الكلمات الغر�بة التي تحتاج إلى شرح، و�تاب النووي من أنفع 

 ..هناك �تب أخرى، عند الشافعیة ،الكتب

 طالب:...

�النسبة للشافعیة المصباح المنیر في غر�ب شرح  -سلمك هللا-ألفاظ المقنع، طیب، وعندك 

زي في غر�ب �تب الحنفیة، و�تب ا لرافعي الكبیر، حدود ابن عرفة، عندك أ�ًضا المغرب للمطرِّ

 كثیرة في هذا. 

 طالب:...
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لكن هل �عول علیها �اعتبارها �تب لغة؟ تحل إشكاالت في  ،هذه لغتهم ،هذه لغة الفقهاء

 نصوص؟

 طالب:...

ب ن �حرر تعر�ف الخمر ما یرجع للمغر نها تبقى في دائرة المذهب نفسه، ولذلك من أراد أفإو�ال 

، فیرجع إلى �تب اللغة القد�مة أولى من الحدیثة �عد التي للمطرزي الذین �خالفون في حكمه

تأثرت �المذاهب سواء �ان مذاهب أصلیة أو فرعیة، ترجع إلى الفائق؟ الزمخشري المعتزلي؟ ما 

 س.ترجع إلیه، لكنه نافع في الجملة فیما ال �خالف فیه النا

 طالب:...

لكن آحاد الطالب ما یرجع لمثل لسان العرب الذي یذ�ر عشر�ن معنى للفظ الواحد،  ،یرجع إلیها

مزة همزتها ه :�ستطیع أن �ختار اللفظ المناسب لهذا السیاق. وا�من هللا. و�قول أن �حتار ما �قدر

 ین هي؟أوصل، 

 طالب:...

 وألفه ألف وصل مفتوحة.

 طالب:...

ن، ثم حذفت منه النون تخفیًفا وألفه ألف وا�م ما هي �أ�م ،اسم وضع للقسم هكذا وهو ،ا�من هللا

 وا�من. 

 طالب:...

 .َأ�من الفتح الجمع قطعیة مقطوعة لكن الوصل ما علیه حر�ة غیر أنها وصل،

 طالب:...

 نعم.
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 الالم ن كووس المیم �كسر) ِمألة أشد: (قوله. یتعین لم و�ن �الیمین التو�ید جواز منه "و�ستفاد

 الماء من فیها �قي ما أن �ظنون  أنهم والمراد ،"منها أمأل" للبیهقي روا�ة وفي همزة، �عدها

 .أوًال" �ان مما أكثرَ 

 أكثُر.

 أوًال".  �ان مما أكثرُ  الماء من فیها �قي ما أن �ظنون  أنهم "والمراد 

�الكلیة، قالوا له: نضب ماؤها  ،. مسیلمة تفل في بئٍر فغارت-صلى هللا علیه وسلم-ببر�ته 

 محمد فیه بر�ة و�ز�د الماء �سببه، هللا المستعان.

  ین".تع إن رضاه �غیر أو منه، المطلوب برضا للمحتاج األخذ جواز فیه) لها اجمعوا: ("قوله

 طالب:...

 -عند الحاجة إلى الماء في مثل هذه القصة معاوضة، معاوضة، بدًال مما أخذوا منها، فالنبي

اجمعوا لها، فهل هو على سبیل الوجوب أو على سبیل  :�قول -والسالم علیه الصالة

 االستحباب؟ إن تعین �عني ما دفع أحد شیًئا وجب.

 . واآلخذ" المعطي من لفظ غیر من واإل�احات الهبات من هذا مثل في المعاطاة جواز "وفیه

 مثل البیع والشراء �جوز �المعاطاة.

  معروفة". العجوة) یقةوَسو�قة ودق عجوة بین من: ("قوله

 دقیقة؟كیف 

 طالب:...

 قوله؟

 طالب: "قوله من بین عجوة وسو�قة ودقیقة؟

 ما عندنا.
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 طالب:...

ولكن في الكالم  ،وستأتي و�ذا الدقیق ...لكن في الشرح ما ،نه موجودة في الحدیثأمعروف 

 المشروح من المتن لیست موجودة.

 .مثقًال" مصغًرا �ضمها �ر�مة روا�ة وفي الدقیقة، و�ذا أوله �فتح "والسو�قة

 قیقة.دُ ُسو�قة و 

 طالب:...

  هذه روا�ة �ر�مة، أما روا�ة أبي ذر التي اعتمدها الحافظ مخففة.

  (كثیًرا)". روایته: في أحمد زاد) طعاًما لها جمعوا حتى: ("قوله

 قیِّقة.دُ مثقًال مصغًرا مثقًال ُسو�ِّقة و �قول: 

 قوله: �كون  أن و�حتمل ذلك، أبى لمن اخالفً  والذرة الحنطة غیر على الطعام لفظ إطالق "وفیه

 �فتح) »مینَتَعلَّ « لها: قال: (قوله. وغیرها العجوة من ذ�ر ما غیر أي" طعاًما لها جمعوا حتى"

  قالوا". ولألصیلي: اعلمي، أي الالم وتشدید وثانیه أوله

 �عني اعلم هداك هللا. ،تعلَّم هداك هللا

 نهمأ على األصیلي روا�ة فتحمل ،-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول لها قال "ولإلسماعیلي:

 . النبوة أعالم من عظیم علم على ذلك اشتمل وقد. �أمره ذلك لها قالوا

 نقصنا، أي ساكنة همزة و�عدها فتحها، و�جوز الزاي و�سر الراء �فتح »رزئنا ما«: قوله

 من يءش فیه �ختلط لم وأنه وأوجده، تعالى هللا هزاد مما الماء من أخذوه ما جمیع أن وظاهره

 هرظا وهو المعجزة، في وأغرب أبدع وهذا مختلًطا، الظاهر في �ان و�ن ،الحقیقة في مائها

. یًئاش مائك مقدار من نقصنا ما المراد �كون  أن و�حتمل ،»أسقانا الذي هو هللا ولكن«: قوله

  "...استعمال جواز على بهذا واستدل
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م وماؤها ل ،ي استعملوه خلیط من مائها ومما زاده هللا؟ أو هو مما زاده هللالماء الذ�عني هل 

 ینقص؟

 طالب:...

 وما زاد حقیقة أو �میة، ما زاد؟

 طالب:...

 هو محتمل نعم.

 إلى رةإشا وفیه النجاسة، فیها یتیقن لم ما المشر�ین "واستدل بهذا على جواز استعمال أواني

 . والتفضل" التكرم سبیل على بل ،مائها عن العوض سبیل لىع لیس أعطاها الذي أن

ألن المزادة جلد لبهیمة مذبوحة، والذي �غلب على الظن أن الذي ذ�حها مشرك،  ؛ذبیحة المشرك

فهي في األصل نجسة، وطهرت �الد�اغ، طهرت �الد�اغ، وطهرت ظاهًرا و�اطًنا خالًفا لمن 

 وتستعمل في الیا�سات دون المائعات، هذا ماء. ،اوال تسمى �اطنً  ،نها تطهر ظاهًرا: إ�قول

 . الفعل" على القول إطالق من وهو أشارت، أي) �إصبعیها وقالت: ("قوله

 .ید�ه هكذا، إطالق القول على الفعلكما في حدیث التیمم: وقال ب

 لة،المهم �كسر) الصرم: (قوله. الحرب في الخیل دفع أي أغار من �الضم) ُ�ِغیرون : ("قوله

) عمًدا كمیدعون القوم هؤالء أرى  ما: لقومها ایومً  فقالت: (قوله. الناس من مجتمعة أبیاًتا أي

 الذي والمعنى أعلم، �معنى الهمزة �فتح وأرى  موصولة، ما: مالك ابن قال األكثر، روا�ة هذه

 وهذه هم،و�ین بیني سبق لما مراعاة بل ،نسیاًنا وال غفلة ال عمًدا یتر�ونكم هؤالء أن أعتقده

 . اإلسالم" في لرغبتهم سبًبا القول هذا و�ان الیسیرة، الصحبة مراعاة في الغا�ة

علیه -لهذه المرأة ولقومها ال شك أنه من �ر�م خلقه  -علیه الصالة والسالم-ألن الوفاء منه 

، والوفاء خلق عظیم من أخالق اإلسالم، وهو أسلوب من أسالیب الدعوة أ�ًضا، -الصالة والسالم

 ذلك أسلموا. ول
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 ما" النسخ �عض في وقع: أ�ًضا مالك ابن وقال" القوم هؤالء أن أرى  ما" ذر أبي روا�ة "وفي

 أنو  نافیة ما: غیره وقال الهمزة �فتح وأن ،موصولة وما: قال. األصیلي روا�ة �عني" أدري 

 مع الماإلس عن تخلفكم في حالكم أعلم ال ومعناه �الكسر، و�ن نافیة ما: وقیل. لعل �معنى

 سبیل على قومها یراعون  صاروا المسلمین أن القصة ومحصل. عمًدا یدعونكم أنهم

 هذ�ر  الذي اإلشكال عن الجواب �حصل و�هذا. إلسالمهم اسببً  ذلك �ان حتى لهم االستئالف

 ك�ذل �ان و�ذا والصبیان، النساء رق  یوجب �مجرده الكفار على االستیالء أن وهو �عضهم،

  تقدم؟". �ما وتزو�دها إطالقها وقع فكیف ،علیها �استیالئهم الرق  في المرأة دخلت فقد

 �عني �الطعام نعم.

 و�حتمل اإلسالم، في أجمعین قومها دخول جر الذي االستئالف لمصلحة أطلقت: نقول "ألنا

 أخذ جواز على �عضهم �ه واستدل. عهد لهم قوم من �انت أو ذلك، قبل أمان لها �ان أنها

 ن�ا الماء أن على بناه ألنه ؛نظر وفیه ثمن، له �ان إن بثمن الضرورة عند الناس أموال

 اهقدمن و�نما .ذلك ثبوت إلى و�حتاج والمال، النفس معصومة �انت وأنها ،للمرأة مملوً�ا

 . احتماًال"

 طالب:...

 كیف؟

 طالب:...

لیس  ،لیس �صحیح :استولوا علیها، استولوا علیها، فهذا االستیالء �مجرده �ستوجب الرق �قول

فلإلمام أن �منَّ على  ،واستیالؤهم علیها موجب للرق  ،�صحیح، أو أنه على اعتبار أنها حر�یة

 سبیل التنزل. ] حتى على٤[سورة محمد:  ِفَداًء} َوِ�مَّا َ�ْعدُ  َمن�ا {َفِإمَّاالمسبي �غیر عوض، 

 ذ�ر". ما إعطائها من أخذه فكأنه" بثمن" قوله "وأما

 بثمن.وأما قوله: 
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 رةالمذ�و  العطیة ألن ؛�مستقیم ذ�ر، ولیس ما إعطائها من أخذه فكأنه" بثمن" قوله "وأما

 هوو  أخرى  جهة من قاله ما و�نعكس. �المثل �كون  إنما المثلي وضمان مثلي، والماء متقومة،

 طعام جواز فیه: �عضهم وقال. عنه العوض �جب ال للضرورة الماء فضل من المأخوذ أن

 غیرت ال الخوارق  أن وفیه .تقدم ما على مبني وهو الماء، عوض في تخارجوا ألنهم ؛المخارجة

 .الشرعیة األحكام

 ةنسخ في ووقع وحده، المستملي روا�ة في هذا) إلخ. . .  صبأ: هللا عبد أبو قال: (قوله

 قدو " خإل. . .  العالیة أبو وقال" قوله: و�ذا. �ذلك أي وأصبأ،. انخلع: فالن صبأ: الصغاني

 بن صابئ إلى منسو�ون  هم: غیره وقال. عنه أنس بن الر�یع طر�ق من حاتم أبي ابن وصله

لح  . "-السالم علیه -نوح عم ُمتوشِّ

 خاء.

 طالب: �الحاء.

 خاء، في التوار�خ �ذا �الخاء.

لخ بن صابئ إلى منسو�ون  "هم  �إسناد مردو�ه ابن ، وروى -السالم علیه -نوح عم ُمتوشِّ

 أصبُ " الصغاني نسخة في ووقع. انتهى. �تاب لهم لیس الصابئون : قال اسعب ابن عن حسن

 ؛ناه هذا البخاري  أورد و�نما. تعالى هللا شاء إن یوسف سورة تفسیر في سیأتي وهذا ،"أمل

 هللا�. المذ�ورة للطائفة المنسوب والصابئ ،الحدیث هذا في المراد الصابئ بین الفرق  لیبین

 .أعلم"

   طالب:...

جاء �ما تیسر مخارجة ولیس  متفاوت؟ �لٌّ أم �عني هل �ل ما دفعه المجموع متساوي  ،ةمخارج

 مثل النهد الذي �طلب من المتشار�ین على حٍد سواء.

 

 


