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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 .نعم

وعلـى للـ   ،بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمـد
 يوم الدين. لىوصحب  والتابعين لهم بإحساٍن إ

ٌة ِمْن َنخِ  : "قول  تعالى:-رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر  يٍل }َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُ  َجنَّ
ــٌة ُضــعَ  يَّ ِْيَهــا ِمــْن ُكــلَِ الثََّمــَراِك َوَأَصـاَبُ  اْلِكَبــُر َوَلــُ  ُ رَِ َفاُء َوَأْعَنـاٍب َتْجــرِِ ِمــْن َتْحِتَهــا اُْنَهــاُر َلـُ  

ُ َلُكُم اآلَياِك َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّروَن{ اْحَتَرَقْت َكَذِلَك ُيَبيَُِن َّللاَّ ِْيِ  َناٌر َْ َأَصاَبَها ِإْعَصاٌر   .[266]البقرة: َْ
َنا ِإْبـَراِهيُم ْبــُن ُموَسـى،  َْ ََْنا ِهَاـاٌم قـال: َقـاَل اْلُبَخـاِرُِّ ِعْنــَد َتْفِسـيِر َهـِذِي اآْلَيــِة: َحـدَّ ُهـَو اْبــُن -َحــدَّ

ُث َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَسِمْعتُ  -ُيوُسفَ  ِ ْبَن َأِبي ُمَليكة، ُيَحدَِ َأَخـاُي  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج: َسِمْعُت َعْبَد َّللاَّ
َْصـَحا ُث َعـْن ُعَبْيـِد ْبـِن ُعَميـر َقـاَل: َقـاَل ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطَّـاِب َيْوَمـا ُِ ِب َأَبا َبْكِر ْبَن َأِبي ُمَلْيَكَة ُيَحدَِ

ِبيَِ  ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ -النَّ ِْيَمْن َتَرْوَن َهِذِي اآْلَيَة َنَزَلْت: -َصلَّى َّللاَّ ٌة ِمْن }َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن تَ :  ُكوَن َلُ  َجنَّ
َقاَل: ُقوُلوا: َنْعَلُم َأْو ََل َنْعَلُم. ََْقاَل 266]البقرة: َنِخيٍل َوَأْعَناٍب{ َغِضَب ُعَمُر َْ ُ َأْعَلُم. َْ [؟ َقاُلوا: َّللاَّ

َقـاَل ُعَمـُر: َيـا اْبـَن أَ  .اْبُن َعبَّاٍس: ِْي َنْفِسي ِمْنَها َشـْيٌء َيـا َأِميـَر اْلُمـْنِمِنينَ  ِخـي، ُقـْل َوََل ُتَحقَِـْر َْ
َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ُِّ عمٍل؟ َقاَل اْبـُن ب: ُضِرَبْت َمَثًَل -رضي هللا عنهما– َنْفَسَك. َْ َعَمٍل. َقاَل ُعَمُر: أ

ُ لـ  الاـيطان ْعِمـل بالمعاصـي ،َعبَّـاٍس: ِلَرُجـٍل َنِنـيٍَ َيْعَمـُل ِبَطاَعـِة َّللاَِّ   َحتَّـى َأْنـَر َ  ُْـمَّ َبَعـَ  َّللاَّ
 ".َأْعَماَل ُ 

 طالب: ............
  سلول الم مععلةعملر قال ابن عباس: هذا المثل ُضِرب لعملل  عملر أسلول وابلن عبلاس ُأ يل   

َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ِْي َنْفِسي ِمْنَها َشْيءٌ " فقالعا: هللا أعلم  قلال: أعنل  الا  "ُقوُلوا: َنْعَلُم َأْو ََل َنْعَلُم. َْ
 .  -رض  هللا عن ال ميع -أعن  أعرضه عليك  نفس  انها توويلهع بتردد أو شك  ف  
 طالب: ............

 وعندي هنا بين قعسين اعقعفتين أقعل: سقطت.
 طالب: ............

ُِّ عمـٍل؟ َقـاَل اْبـُن َعبَّـاٍس: ِلَعَمـلٍ "قـوأنا عندي كلذلك عملر أسلول  َقـاَل ُعَمـُر: " بعلدها" اَل ُعَمـُر: أ
 ".ْعَمُل ِبَطاَعِة َّللاَِّ ِلَرُجٍل َنِنيٍَ يَ 

 طالب: ............
 وه  اعضععة بين اعقعفتين.  هذا كالاهم على النسخ هذه

 طالب: نرجع للبخاِر يا شيخ؟
 كان الكالم لعمر. "لعمل"وهللا أا ليت؛ ألن اعناه أن اعناه ابن عباس اا أجاب 
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 رعة.به لنا بسء عبد هللا الرقم اعجعد وي   اآلن ال عاالت أا أبا
ُِّ عمـٍل؟ "قـ  اعنلا لنسخ ف  البخاري  وهكذا النسخ التلوعمر هذه زائدة ف  كثير ان ا اَل ُعَمـُر: أ

 ؟ائ  أعن  وسكت اا قال شي "َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ِلَعَملٍ 
 طالب: ............

ل   "لعمل".اا فصَّ
   اعك؟اا الت

 طالب: الفتح.
 وثمان وثالثين.الف وخمسمائة آكالم ابن ح ر رقمه أربعة  هات

نعللعب بللا  اللن الدللعر بعللد الكللعر  هللذا الرجللل الللذي عمللل السللنين الطعيلللة  وُرِز  الللرز  الللعارف 
العاسلع للله وألوالده  ثلم بعللد أن كبلر لعلل  عليله الغلليطان  وأشلاله بالمعا لل  التل  أ رقللت أعماللله 

 الصالدة  فقضت عليها  نسول هللا العافية.
 طالب: نفس الكًلم.

 قال عمر.
 "."َقاَل ُعَمُر: ِلَرُجٍل َنِنيٍَ لب: طا

 .التفسير لعمرأعن  أنه ترك 
 طالب: نعم.

 .-رض  هللا عن ال ميع -أعن  فتح الباب وترك المعضعع لعمر
أوالده   هذا الرجل الذي أ رقت اعا يه حسناته وف  هذا العقت الذي احتاج فيله لللى الن أخداله

  الللله بسللب  شللليم المعصللية جلللاءت نللار فاحترقلللت للاار ال أسلللتطيععن أن ُأقللداعا لللله شلليئ ا  وا
والثبات على دينله   لعصاٌر فيه ناٌر فاحترقت  نسول هللا العافية  ونسول هللا ُحسن الخاتمة أ ابها

 للى الممات.
 أوفو ابها لعصاٌر فيه ناٌر فاحترقت اما ُأكَت  للدلااز ُأكتل  عللى اليلد  :ابن القيم و يره يذكرون 

بة  فما اناسبتها؟  عليها [5.30]ف  ورقة     قالعا: لنها ُا رَّ
 طالب: ............

 احترا ؛ ألنه شبه نار الدااز شبيه بالنار بغدته وألمه شبيه باالحترا . 
َْعـَوِر، َعـِن " ـٍد اُْ ـاِم ْبـِن ُمَحمَّ ، َعـْن َحجَّ ـٍد الزَّْعَفَراِنـيَِ ، َعـِن اْلَحَسـِن ْبـِن ُمَحمَّ ِن اْبـُْمَّ َرَواُي اْلُبَخـاِرُِّ

 َِِ َراِد اْلُبَخاِر ْْ َذَكَرُي َوُهَو ِمْن َأ  ".-َرِحَمُ  َّللاَُّ  -ُجَرْيٍج، َْ
أعنلل  الدللدي  اللن أفللراد البخللاري  وهنللا الُمخللرِجج أقلللعل: لللم أجللده اللن هللذا الطريلل  فلل   لللديح 

 البخاري  ولم يذكره الماي ف  )تدفة األشراف(.
 أقعل؟ ااباعندكم التخريج 
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 ي ومتن .طالب: أخرج  البخاِر بسند
ُْمَّ َرَواُي اْلُبَخاِرُِّ األول  الثان   "." 
 طالب: ما علق.

 نه اا خرَّج ف  البخاري.لاا خرَّجه  لكن اا قال: 
 طالب: ............

ألنه قد ُيعجد ف  بعل  الرواألات  وال ُيعجلد فل  بعل   بعل  الرواألات  ؛-رحمه هللا-ان ِحفظه 
للاد بللن شللانر تللنقا عللن  يرهللا وبعلل  الرواأللات تللنقا عنللد ا اللام ا  تايلد لبخللاري  ونسلخة حمَّ

بثالثمائة حدي   فلعل هذا اما ُيعجد ف  الرواأات التااة  وال يتطر  الخللل لللى  لديح البخلاري 
بهللذه الايلللادات أو تلللك الايلللادات؛ ألن هللذا اللللراوي أقللرأه عللللى البخللاري فللل  وقللت أو أسلللمعه الللن 

 يلره فل  أوقلاتخ أخلرف اتفاوتلة؛ ألن التلولي  الا وفيه هذه األحادي   ويسلمعه   البخاري ف  وقت
 ينته   ابن كثير ان الُدفاظ  فلعله حفظ ف  بع  الرواأات الت  لم أطلع عليها  يره.

 طالب: ............
على حس  قعة الراوي  الراوي على حس  قعته وثقته  ابن ح ر و يره تكلمعا على الرواة رواة   ال

: وللي  الن الُدفلاظ  وقلال فل  رواألة ابلن شلانر: سلق  انهلا يهن الكغلمالصديح  قال عن رواأة 
أحادي   وقال ف  رواأة أب  بر وه  الرواألة المعتملدة عنلدنا  وقلال فل  كثيلر الن اللرواة  ورواألة 

 .-رحمه هللا-النسف  كلهم تكلم عنهم ابن ح ر 
 طالب: ............

دي  أصللير اللن الللرواة الللذين بهبللعا اللع نعنلله ال ت للده فلل  التقريلل  اللثال  اثللل اللا وجللدنا هللذا الدلل
 اروياتهم.

 طالب: ............
لل تتبللع  تتبللع الرواأللات  هاللا فيلل هر المعاريلل ؛ ألنللبللبينهللا وبللين المختصللر لخ اكبيللر   اولللذلك ت للد فرق 
 بوسانيدها.     

ِْيَها " ِمَن اْلَمَثِل ِبَعَمِل َمْن َأْحَسَن اْلَعَمَل َوِْي َهَذا اْلَحِديِ  ِكَفاَيٌة ِْي َتْفِسيِر َهِذِي اآْلَيِة، َوَتْبِييِن َما 
َأْبَطـَل بِ  ،َأوََّل  ِ ِمـْن َ ِلـَك، َْ َِّ َِاِك، ِعَيـاَ ا ِبـا ـيَِ َل اْلَحَسـَناِك ِبالسَّ َبـدَّ َعَمِلـِ  ُْمَّ َبْعَد َ ِلَك اْنَعَكَس َسـْيُرُي، َْ

َم ِمَن الَصاِلحٍ  ِْيَما َتَقدَّ َلـْم َواحْ  ،الثَّاِني َما َأْسَلَفُ   َْحـَواِل، َْ ِْـي َأْضـَيِق اُْ ِل  َوَّ َتاَم ِإَلـى َشـْيٍء ِمـَن اُْ
ــِ ، َوِلَهــَذا َقــاَل َتَعــاَلى:  ــٌة َيْحُصــْل ِمْنــُ  َشــْيٌء، َوَخاَنــُ  أحــوَم َمــا َكــاَن ِإَلْي يَّ }َوَأَصــاَبُ  اْلِكَبــُر َوَلــُ  ُ رَِ

َأَصاَبَها ِإْعَصاٌر{ ي [266]البقرة: ُضَعَفاُء َْ ـِديُد َوُهَو الرَِ اْحَتَرَقـْت{ُح الاَّ ِْيـِ  َنـاٌر َْ [ 266]البقـرة: }
ُِّ َحاٍل َيُكوُن َحاُل ُ  َأ : َأْحَرَ  ْماَرها َوَأَباَد َأْشَجاَرَها، َْ ِْ  ".َأ
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ليسلت لدأله اللن القلعة اللا أسلتون  بلله الاراعلة  ولللي  لدأله اللن العللد الللذي أسلتطيع نفعلله  بلل هللم 
كبللر سللنه وضللعفت قللعاه  فللال أسللتطيع أن يللارع   للاار ال أسللتطيععن أن ينفعللعه  وهللع اللع بلللك

 بنفسه وال بعلده  فما لدأه لال الدسرة  نسول هللا العافية. 
 طالب: ............

 واضح ان التاسع  ار بينه وبين البخاري واحد فع  ان التاسع.
ُ َلـُ  َمـَثًَل َحَسـَنا، َوَقْد َرَوى اْبُن َأِبي َحاِتٍم، ِمْن َطِريـِق الَعـْوْي، َعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس َقـالَ " : َضـَرَب َّللاَّ

ـٌة ِمـْن َنِخيـٍل َوَأْعَنـاٍب َتْجـرِِ ِمـْن َتْحِتَهـا َوُكلُّ َأْمَثاِلـِ  َحَسـٌن، َقـاَل:  }َأَيـَودُّ َأَحـُدُكْم َأْن َتُكـوَن َلـُ  َجنَّ
ــَراِك{ ــلَِ الثََّم ــْن ُك ــا ِم ِْيَه ــُ   ــوُل: [266]البقــرة: اُْنَهــاُر َل ــي َشــْيبَ  صــنع  َيُق ــُر{ِتِ  ِْ  }َوَأَصــاَبُ  اْلِكَب

 ".[266]البقرة:
 ضيَّعه ف  شيبته.
 طالب: ضيَّع ؟

 نعم.
 طالب: ............

 هع المناس  للسيا  أنه  نعه ف  شبيبته وضيَّعه ف  شيبته.
ُتُ  ِضَعاٌف ِعْنَد لَخـِر ُعُمـرِِي، ََْجـاءَ  [266]البقرة: }َوَأَصاَبُ  اْلِكَبُر{" يَّ ِْيـِ  َنـاٌر َوَوَلُدُي َوُ رَِ ُي ِإْعَصـاٌر 
َلـْم َيُكـْن ِعْنـَدُي ُقـوَّةَرَ   ُبْسـَتاَن ُ تحْ اَْ  َأْن َيْغـِرَس ِمْثَلـُ ، َوَلـْم َيُكـْن ِعْنـَد َنْسـِلِ  َخْيـٌر َيُعـوُدوَن ِبـِ   ، َْ

ِْرُ  ِ  يكون  َعَلْيِ ، َوَكَذِلَك اْلَكا َلْيَس َلُ  َخْيٌر ُْيْسَتْعَتب، َكَما  -َعزَّ َوَجلَّ -َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِإْ  ُردَّ ِإَلى َّللاَّ
َم ِلَنْفِسِ  َخْيَرا َيُعوُد َعَلْيِ ، َكَما َلْم  َيْغِرُس ِمْثَل ُبْسَتاِنِ ، َوََل َيِجُدُي َقدَّ ُيْغـن َعـْن َهـَذا َلْيَس ِلَهَذا ُقوٌَّة َْ

َقِر َما َكاَن ِإَلْيِ ، َكَما ُحِرَم َهذَ  ْْ َما َكـاَن ِإَلْيَهـا ِعْنـَد  َقرَأْْ  ما كانِعْندَ جنت  ا ولُدي، وُحرم َأْجَرُي ِعْنَد َأ
ِتِ . يَّ  ِكَبرِِي َوَضْعِف ُ رَِ

ِْـي ُدَعاِِـِ : -صلى هللا علي  وسلم-َوَهَكَذا َرَوى اْلَحاِكُم ِْي ُمْسَتْدَرِكِ : أن رسول هللا   َكاَن َيُقوُل 
ِ  اللَُّهمَّ اْجَعْل َأْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِعْنَد ِكَبرِ » ُن ؛ َوِلَهَذا َقاَل َتَعاَلى: «ِسنَِي َواْنِقَضاِء ُعُمِر }َكـَذِلَك ُيَبـيَِ

ــُروَن{  ُ َلُكــُم اآلَيــاِك َلَعلَُّكـــْم َتَتَفكَّ َْمَثــاَل َواْلَمَعـــاِني،  [266]البقــرة:َّللاَّ : َتْعَتِبـــُروَن َوَتْفَهُمــوَن اُْ ِْ َأ
ــا ــا َق ــا، َكَم ــَراِد ِمْنَه ــى اْلُم ــا َعَل ــاَلى: َوُتْنِزُلوَنَه ــا ِإَل َل َتَع ــا َيْعِقُلَه ــاِس َوَم ــاُل َنْضــِرُبَها ِللنَّ ــَك اُْمَث }َوِتْل

 ".[43]اْلَعْنَكُبوِك:اْلَعاِلُموَن{ 
أاثال القرآن ُضِربت لالعتبار واالتعاظ ولفهم المعان ؛ ألنه بالمثال يتضح المقال  واللذي ال أفهلم 

اثلل  فبكلى وقلال: لنله للي  الن أهلل هذه األاثلال فقلد حصلل الن بعل  السلل  أنله أشلكل عليله 
العلم؛ ألن األاثال ال أعقلها لال العالمعن  فمفهعاه أن اللذين ال أفهملعن وال أعقللعن األاثلال ليسلعا 

رحمللله هللا -اللن أهللل العللللم  ليسللعا اللن العلللالمين  فعلللى ا نسلللان أن ُأعنللى باألاثللال  وابلللن القلليم 
 له ف  أاثال القرآن ُاصنَّ . -تعالى
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 ..........طالب: ..
 ح  ح اج األععر.
 طالب: ............

اا أستطيع ال ام بالدكم  ال أسلتطيع   ي اا أ مع الرواأات والنُّسخ  واآلن الطبعات واأل علذال
أن أ ام بالدكم لال ان له عناأة ب مع األ لعل المعتملدة المعثَّقلة المقلروءة عللى أهلل العللم وهل  

 ش ء.أعن  اا ضاع  -و  الدمد-اعجعدة 
 نم رقمه بتدفة األشراف؟

 طالب: ............
  .نعم

َباِك َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكـْم ِمـَن اُْرِ  َوَل  "قول  تعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن لَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِ
َ َنِنـيم َحِميـٌد َتَيمَُّموا اْلَخِبيَ  ِمْنـُ  ُتْنِفُقـوَن َوَلْسـُتْم ِبذِخِذيـِ  ِإَل أَ  ِْيـِ  َواْعَلُمـوا َأنَّ َّللاَّ * ْن ُتْغِمُضـوا 

ُ َوا ُ َيِعُدُكْم َمْغِفَرَة ِمْنُ  َوَْْضًل َوَّللاَّ ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَااِء َوَّللاَّ ُيْنِتي  *ِسٌع َعِليٌم الاَّ
َقـــْد ُأوِتـــَي َخْيـــَرا َكِثيــَرا َوَمـــا َيـــذَّكَُّر ِإَل ُأوُلـــو اُْلَبـــاِب{اْلِحْكَمــَة َمـــْن َيَاـــاُء َوَمـــْن ُيــْنَك اْلحِ   ْكَمـــَة َْ

 ".[269-267]البقرة:
عللى الع لعل لللى اللنا الُملتقن المضلبع : هلل  طال  علم حريا على الخيلر  وحلريا أقعل

هللل العلللم والتلل  تللداولها أ   الالئلل  بلل  أن أجمللع النُّسللخ والطبعللات النفيسللة والمخطعطللات المعثَّقللة
وعلقلعا عليهللا ولللع كلفنل  بلللك اللن ال هلد والمللال اللا ُأكلفنل   وأضللاع عللل ج فل  اقابللل بلللك أشللياء 
ا بدي  لع اقتصرت على نسخة واحدة  ورددت الكالم فيها وضلبطها وأتقنتهلا وللع فلاتن   نثيرة جدًّ

ه جميلع ي أعتنل  بصلديح البخلاري فقل  أفعتل  اللذاا فاتن  ان الاوائد؛ ألن كل شل ء لله ضلريبة
للنَّةنتل   وُيقللارن بللين ألفارله ورواأاتلله العمللر ال   لبا أراد أن ُأفللرن نفسله للصللديح أ مللع نسلخه السُّ

أو أقعل: أنا أعتمد على نسخ  ديدة ولع لم تكن أ ح ش ء  ولم تكن أجملع شل ء    أستعع 
نلل  واللن اسلللم كللذلك وبقيللة الكتلل  السللتة  وبللدال  اللن أن أقتصللر علللى البخللاري وأدور حعللله أعت

 بالكت  الستة؟
لنَّة و يرهلا الن  نلٌّ له وجهه  كثير ان شيعخنا النابهين البارزين المغهعرين  الذين لهم عناألة بالسُّ
علعم الدين ال ت دهم أعتنلعن ويتلرددون بلين النسلخ لتدريلر اللفلظ  أقلعل: هلذا اللفلظ أضليع علينلا 

أو أنثلر  أو يتفقله فل  عغلرة أحفلظ بله عغلرة أحاديل   أدفلظ بهلذه ال هلعد عغلرة أحاديل   اجهعد  
  بدال  ان لفظةخ ثبتت أو لم تثبت  لكن بع  الناس يتعين عليه أن يتفرن لهذا.

أوجلد هليالء اللذين يتفقهلعن فل  اعلان  األحاديل  وأحكااهلا  وأوجلد   حلافٌظ دينله -جللَّ وعلال–هللا 
نللعع اللن النللاس  ويتفر للعن لهللا  وأوجللد اللن كللل اللا ُأدتللاج لليلله   هلليالء الللذين أضللبطعن األلفللاظ

للل لللاو لللن  الللن النلللاس  أوجلللد ُحفار  أفهملللعن ويدلللررون وُينقدلللعن  وأوجلللد آخلللرين  ا  وأوجلللد ناس 
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اللا   أسلتنبطعن  وهكللذا واألالة اتكاالللة بم مععهللا؛ وللذلك اللا ضللاع شل ء علللى ديللن األالة انهللا
 ضاع ش ء.

دفلظ أللل  وللذلك قلد أقللعل قائلل: أنلا أسللمع أن ا الام أحملد أدفللظ سلبعمائة ألل  حللدي   وفلالن أ
أل   وفالن خمسمائة أل   أين ه ؟ ضاعت؟ نقعل: اا ضاع ش ء على األالة األالة تدتاجله  

 األاة بم مععها اعصعاة ان أن ُتفرِج  بغ ءخ ان دينها.
واقصعدهم بهذه األعداد الهائلة بالتكرار وباآلثار  وبعضهم يذكر استنباطات التابعين و يرهم ف  

فعل البخاري ف  تراجمه ُأعلدونها الن هلذه األعلداد الهائللة  و ال للع حكمها يدخلعنها اثل اا كان أ
نَّةت مع ُكت   ان  يلر تكلرار  املا ُأدتلاج لليله  اكلها ان  ير تكرار اا وجدت وال عغرين ألف   السُّ

لنَّةوال ُأان  عنه  يره؛ ولذلك الذين أطنطنعن اآلن  ويقلدحعن فل   –ن الدة النبل  ل  ويقعللعن: السُّ
ا الن هلاجر  -ة والسالمعليه الصال ل الليلل والنهلار الا أفتلر أبلد  بعد اله رة عغر سلنعات للع ُأدلدِج

ل اللا جللاء للللى أن اللات واللن  يللر أعمللالخ أخللرف ال جهللاد وال حللج وال  للالة وال شلل ء فقلل  ُأدللدجِ 
 اليعن حدي   أين راحت؟

ألالة للم ُتضليِجع الذين ف  قلعبهم ارض يتتبععن اثل هذه األاعر  ولكلن العلملاء لهلم بالمر لاد  وا
 شيئ ا ان دينها.

 َوَعلَّــــــــــــــــــــــــــــــــُ  َأَراَد ِبــــــــــــــــــــــــــــــــالتَّكَرارِ 
 

  ِ  َلَهـــــــــــــا َوَمْوُقــــــــــــــْوٍف وْـــــــــــــي الُبَخــــــــــــــاِر
للى آخر... البخاري أدفظ ُعغر أل  أل  أعن  اائة أل  حدي   ديح  كما أنه أدفلظ الائت   

علن العللم  والكالم اعروف عند أهل العللم  لكلن ُبعلد النلاس -رحمه هللا–أل  حدي   ير  ديح 
 الصديح وتلقيه عن أهله ُيعقع ف  اثل هذه األشياء.

ا و برهم على التنقي  والبد  املا ُأضلللعن بله النلاس  قلالعا البلن اهلدي: هلذه  جَلد الُف ار أأض 
 قال: تعيش لها ال هابذة  الا فللت -اوه  كثيرة جدًّ   أعن  يذكرون كثرتها-األحادي  المعضععة 

 رحم هللا ال ميع.   ش ء
 طالب: ............

ن اللن سللبعة آالف وخمسللمائة حللدي  أعنلل  أعنلل  البخللاري ألفللان وخمسللمائة وحللديثا المللانع؟ اللا
وخمسة أو يايد  اا تقعل: الثل   لبا حذفت المكرر ان اسلم بهذه األلفين وخمسمائة أصفع أل  

: ابللن ح للر وافلل  فيهللا البخللاري قللد تكللعن أنثللر؛ ولللذلك أقعلللعن  اللا؟ مائةأللل  وخمسلل مللابااسلللم ل
بلالتدرير أقلعل: أحاديل  البخلاري اللن  يلر تكلرار ألفلان وخمسللمائة وحلديثان  وبتلرقيم ادملد فللياد 

ن هذا بلالتكرار  فلابا وكذا كونها ثالثع عبد الباق  لصديح اسلم بدون تكرار ثالثة آالف وثالثمائة 
ة كلم يبقلى؟ يبقللى حلذفت األلفلين والخمسلمائة املا يتفل  عليله الغليخان الن الثالثلة آالف وثالثمائل

 الصاف  ان  ديح اسلم  عرفت الفر ؟
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 طالب: نعم.
اللدين فوُيريلد أن ُأغلعع عللى النلاس  و ال   على كل حال المسولة واضدة لال ان ف  قلبه الرض

عمر األاة اا تغككت ف  ش ءخ ان دينها  حتى نبتت هذه النعابت الت  لها أ عل الن   ادفعظ
المعتالة تعرضعا لهذه األاعر قبل  وتالهم المستغلرقعن  ثلم بعلد طعائ  البدع  ولكل قعمخ وارل  ف

   والعلمانيين المفسدين.نهذه النابتة ان الليبراليي
ْنَفاِ  " َدَقُة َهاُهَنا-َيْأُمُر َتَعاَلى ِعَباَدُي اْلُمْنِمِنيَن ِباإلِْ َباِك  -َقاَلُ  اْبُن َعبَّاسٍ  ،َواْلُمَراُد ِبِ  الصَّ ِمْن َطيَِ

َْمَواِل الَِّتي اْكَتَسُبوَها.َما َرزَ   َقُهْم ِمَن اُْ
     َقاَل ُمَجاِهٌد: َيْعِني التََِجاَرَة ِبَتْيِسيرِِي ِإيَّاَها َلُهْم.

 : ُِّ دَِ َباِك َما َكَسْبُتم{َوَقاَل َعِليم َوالسُّ ـُة، َوِمـَن الثََِمـاِر  [267]البقرة: }ِمْن َطيَِ َيْعِني: الذََّهُب َواْلِفضَّ
َْرِ .َوالزُّ     ُروِع الَِّتي َأْنَبَتَها َلُهْم ِمَن اُْ

ْنَفاِ  ِمْن َأِطيِب اْلَماِل َوَأْجَوِدِي َوَأْنَفِسـِ ، َوَنَهـاُهْم َعـِن التََّصـدُّ ِ   ِبُرَ اَلـِة َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأَمَرُهْم ِباإلِْ
َ َطْيـب ََل َيقْ  -َوُهـَو َخِبيُثـ ُ -اْلَماِل وَدنيـ   ـِإنَّ َّللاَّ َبـا، َوِلَهـَذا َقـاَل: َْ ُمـوا اْلَخِبيـَ { َبـُل ِإَلَّ َطيَِ }َوَل َتَيمَّ

: َتْقِصـــُدوا  [267]البقـــرة: ِْ ـــْو 267]البقـــرة: }ِمْنـــُ  ُتْنِفُقـــوَن َوَلْســـُتْم ِبذِخِذيـــِ {الخبيـــ  َأ : َل ِْ [ َأ
 ".ُأْعِطيُتُموُي َما َأَخْذُتُمويُ 

ـا ُتِحبُّـوَن{}َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ حَ : -جلَّ وعلال–نما قال  وللي  اعنلى  [92]لل عمـران: تَّـى ُتْنِفُقـوا ِممَّ
م  و نمللا المقصللعد بلله الللرديء  والللذي لللع جلل ء بلله للاللارم اللا قِبللله لال أن ُأاملل    الخبيلل  المدللرَّ

 .لاا أخذناه لاا جدد اا جاء ش ء  فيتسااحأعن  يتسااح  أقعل: 
ــُب »  يللره؛ ولللذا جللاء فلل  الدللدي  مللا أوخللذه أحللد ال ُأاملل  والفوأاللا الخبيلل  بمعنللى الدللرام  َكْس

ـاِم َخِبيـ ٌ  م؛ ألن النبل   ء أعنل  ردي «اْلَحجَّ  وأعطلىاحلت م  -عليله الصلالة والسلالم–وللي  بمدلرَّ
لا الا أعطلاه  فالخبل  هنلا أو الخبيل  هنلا اللرديء  فلالُمنِف  االد ام أبا َطيبة دينار     وللع كلان حراا 

]لل  }َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّـوَن{اا عنده  والمتصدِج  ينبا  أن يتخير وينتق  أفضل
  .[92عمران:

وعنللدك   نسلخة اللن البخلاري  للىبمناسلبة الدلدي  عللن الكتل  لللع ألوت  سلائل طاللل  عللم أدتللاج ل
رة عليهلا  تقلعل: هلذا رديء وهلذا   نسلخ الن الطبعلات القدأملة النفيسلة الااليلة  وعنلدك ُنسلخ اصلعَّ

ُتعطيه عغرة ُكت  أنفع؛ ألن هلذا الغلخا اللذي  اواحد   ا  اا أنا ُاعطيه؟ بدل اا ُتعطيه كتاب  خبي
يبا  ُبلاة  لكن  ينظر ولنظر للى النفائ  الت  ُتباع باأللعف  ين لنلم أستطع أن أغتري نسخة 

 ترده؟  أملع عندنا تمر ان أردأ أنعاع التمر  وجاء سائل أيهما أفضل ُتعطيه 
  ي .طالب: أعط

   لكن كعنك تنتقل ان هذا للى اا هع أفضل انه هع المطلعب.اكان اضطر   لباالسيما 
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ِْيِ ، 267]البقرة: }ِمْنُ  ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبذِخِذيِ {" : َلْو ُأْعِطيُتُموُي َما َأَخْذُتُموُي ِإَلَّ َأْن َتَتَغاَضْوا  ِْ [ َأ
ًَل تَ  ُ َأْنَنى َعْنُ  ِمْنُكْم، َْ َِّ ا ِ َما َتْكَرُهوَن.َْ َِّ       ْجَعُلوا 

: ََل َتْعِدُلوا َعِن اْلَماِل اْلَحـًَلِل،  [267]البقرة:}َوَل َتَيمَُّموا اْلَخِبيَ  ِمْنُ  ُتْنِفُقوَن{ َوِقيَل: َمْعَناُي:  ِْ َأ
َتْجَعُلوا َنَفَقَتُكْم ِمْن ُ   ".َوَتْقِصُدوا ِإَلى اْلَحَراِم، َْ

قه على نفسك وولدك أن أكعن ان أطي  الملال؛ ألن ال سلد اللذي ينبلت بونك تدرص على اا ُتنف
 فُتطعم نفسك وأوالدك أطي  اكاسبك.   ،«النَّاُر َأْوَلى ِب ِ »على السدت كما جاء ف  الخبر 

ََْنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد، " َماُم َأْحَمُد: َحدَّ ََْنا ِإْسَحا َ : قالَوُيْذَكُر َهاُهَنا اْلَحِديُ  الَِّذِ َرَواُي اإلِْ  ".َحدَّ
 أبان بن لسدا .

َنا َأَباُن ْبُن ِإْسَحا َ " َْ ِ ْبـِن َمْسـُعوٍد  َحدَّ ـٍد، َعـْن ُمـَرة الَهْمـداني، َعـْن َعْبـِد َّللاَّ ـبَّاِ  ْبـِن ُمَحمَّ َعـِن الصَّ
 ِ ُ عليـ  وســلم-َقـاَل: َقــاَل َرُسـوُل َّللاَّ َ َقَسـَم َبْيــَنُكْم َأخْ »: -َصــلَّى َّللاَّ ًَلَقُكـْم، َكَمــا َقَسـَم َبْيــَنُكْم إن َّللاَّ

يَن ِإَلَّ ِلَمــْن أحــبَّ  ــدَِ ، َوََل ُيْعِطــي ال ــْن ََل ُيِحــبُّ ْنَيا َمــْن ُيِحــبُّ َوَم ــدُّ َ ُيْعِطــي ال ــْن َأْرَزاَقُكــْم، َوِننَّ َّللاَّ َم َْ ،
ُ ، َوالَِّذِ َنْفِس  َقْد َأَحبَّ يَن َْ ُ الدَِ َحتَّى ُيسِلَم قلُب  َوِلَسـاُنُ ، َوََل ُيـْنِمُن  ي ِبَيِدِي، ََل ُيْسِلُم َعْبدَأْعَطاُي َّللاَّ

ِ؟ َقاَل:  «َحتَّى َيْأَمَن جاُري َبَواَِِق ُ  ُِِقُ  َيا َنِبيَّ َّللاَّ  ".«َنَا  َوُظْلُم ُ »َقاُلوا: َوَما َبَوا
 .«َنَاُم  َوُظْلُم ُ »عندنا 
ِْيـِ ، َوََل يتصـدُ  َوََل َيكْ  ،َنَاُم  َوُظْلُمـ ُ »"قال:  ِسـُب َعْبـٌد َمـاَل ِمـْن َحـَراٍم ْينفـَق ِمْنـُ  ْيبـارَف َلـُ  

يَِئَ  َ ََل َيْمُحو السَّ ُيْقَبَل ِمْنُ ، َوََل َيْتُرُكُ  َخْلَف َظْهرِِي ِإَلَّ َكاَن َزاَدُي ِإَلى النَّاِر، ِإنَّ َّللاَّ ـيَِِئ، َوَلِكـْن  َْ ِبالسَّ
يََِئ ِباْلَحسَ   .«ِن، ِإنَّ اْلَخِبيَ  ََل َيْمُحو اْلَخِبي َ َيْمُحو السَّ

لُ  َوَّ ِحيُح اْلَقْوُل اُْ ، -رحم  هللا– َقاَل اْبُن َجِريرٍ  ،َوالصَّ َِْني اْلُحَسْيُن ْبـُن َعْمـٍرو الَعْنَقـزَِِ قـال: : َحدَّ
َِِ ْبِن َْاِبٍت، َعـِن الْ  ، َعْن َعِد َِِ دَِ َِْني َأِبي، َعْن َأْسَباٍط، َعِن السُّ ِ: َحدَّ ِْـي َقـْوِل َّللاَّ َبـَراِء ْبـِن َعـاِزٍب 

َباِك َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اُْرِ  َوَل َتَيمَّ  ُموا اْلَخِبيَ  }َيا َأيَُّها الَِّذيَن لَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِ
َْنَصـ267]البقرة: ِمْنُ  ُتْنِفُقوَن{ ِْـي اُْ ـاَم جـَذا  [ اآْلَيَة. َقاَل: َنَزَلْت  َْنَصـاُر ِإَ ا َكـاَن َأيَّ اِر، َكاَنـِت اُْ

َعلَُّقوُي َعَلى َحْبلٍ   ".النَّْخِل، َأْخَرَجْت ِمْن ِحيَطاِنَها الُبْسر، َْ
 أقناء البسر.

 طالب: ...........
 ".َأْخَرَجْت ِمْن ِحيَطاِنَها َأْقَناَء الُبْسر"
ِ  َأْقَناَء الُبْسر، َأْخَرَجْت ِمْن ِحيَطاِنَها" ِْـي َمْسـِجِد َرُسـوِل َّللاَّ ُْسُطَواَنَتْيِن  َعلَُّقوُي َعَلى َحْبٍل َبْيَن اُْ َْ-

ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ  ُيْدِخُلـُ   -َصلَّى َّللاَّ ُجـُل ِمـْنُهْم ِإَلـى الَحَاـف، َْ َُْقَراُء اْلُمَهاِجِريَن ِمْنـُ ، ْيْعمـد الرَّ َيْأُكُل  َْ
ــنُّ َأنَّ  َُ ــاِء اْلُبْســِر، َي ــَع َأْقَن ــَك: َم ــَل َ ِل َع ــيَمْن َْ ِْ  ُ ــَأْنَزَل َّللاَّ ــاٌِِز، َْ ــَك َج ــُ   َ ِل ُمــوا اْلَخِبيــَ  ِمْن }َوَل َتَيمَّ

 .[267]البقرة:{ ُتْنِفُقونَ 
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 ".ُْمَّ َرَواُي اْبُن َجِريٍر، َواْبُن َماَجْ ، َواْبُن َمْرُدَوي 
 طالب: ...........

تعرفلعن العرجلعن القلدأم؟ هلع  [39]يـس: اْلَقـِديِم{ }َكـاْلُعْرُجونِ القنع الا تعرفله؟ اللذي أدملل التملر 
 وهذا يب   اا أنت بعارفخ العرجد؟  اثله  لكن كان فيه تمر

 طالب: ...........
 تعرفه؟
 .[99]اُنعام: }َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة{طالب: 

 أعرفعن العرجد؟ نينم نسبة الذ
 طالب: أقل القليل.

ليح ُأستعمل ف  البيعت كان  كان الناس أكنسلعن بله األرض  القنلع لبا ُأِخلذ الا عليله الن وال الفال
 التمر ويب   ار اكنسة ان أبدع اا أكعن.

 طالب: ...........
 ف  وقتها.

 طالب: ...........
 امكن.

 طالب: ...........
 ؟اابا

 طالب: ...........
ا به ف  كل اا ُينتفع به.    أصير خا  

ِْـي ُمْسـَتْدَرِكِ ، ِمـْن َطِريـِق السـدِ، عـن َرَواُي اْبُن َجِريٍر، َواْبُن َماَجْ ، َواْبُن َمْرُدَويـ  ُْمَّ "  َواْلَحـاِكُم 
َِِ ْبِن َْاِبٍت، َعِن اْلَبَراِء، ِبَنْحِويِ   ".َوَقاَل اْلَحاِكُم: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُيَخرََِجايُ  ،َعِد

   رقم أربعة بياٌض ف  خاء.شر  البخاري واسلم
" ، ََشجُّ َنا َأُبو َسِعيٍد اُْ َْ ، قال: َوَقاَل اْبُن َأِبي َحاِتٍم: َحدَّ َِِ ـدَِ ِ، َعْن ِإْسَراِِيَل، َعـِن السُّ ََْنا ُعَبْيُد َّللاَّ َحدَّ

ِْيِ {}َوَل َتَيمَُّموا اْلَخِبيَ  ِمْنُ  ُتْنِفُقوَن َوَلْستُ َعْن َأِبي َماِلٍك، َعِن اْلَبَراِء:   ْم ِبذِخِذيِ  ِإَل َأْن ُتْغِمُضوا 
ُجُل َيْأِتي ِمْن َنْخِلِ  ِبَقْدِر َكْثَرِتِ  َوِقلَِّتِ ، 267]البقرة: ِْيَنا، ُكنَّا َأْصَحاَب َنْخٍل، َوَكاَن الرَّ [ َقاَل: َنَزَلْت 

ُيَعلَُِقُ  ِْي اْلَمْسِجِد، َوَكاَن َأْهُل الصُّ  ُجُل بالِقْنو َْ َيْأِتي الرَّ َكاَن َأَحُدُهْم ِإَ ا َجاَء َْ ِة َلْيَس َلُهْم َطَعاٌم، َْ فَّ
ِْـي اْلَخْيـرِ  َيْأُكُل، َوَكاَن ُأَناٌس ِممَّـْن ََل َيْرَنُبـوَن   َيـْأِتي ََْضَرَبُ  ِبَعَصاُي، َْْسُقُط ِمْنُ  اْلُبْسُر َوالتَّْمُر، َْ

يص  ".بالِقْنو الَحَاف والاَِ
يص ِْي ِ "  ".الَحَاف والاَِ
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يص َيأْ " ِْيِ  الَحَاف والاَِ َنَزَلـْت: َْ ِتي بالِقْنو  ُيَعلَُِقُ ، َْ ُمـوا اْلَخِبيـَ  َيْأِتي ِباْلِقْنِو َقِد اْنَكَسَر َْ }َوَل َتَيمَّ
ِْيِ { َِ َلُ  مِ 267]البقرة: ِمْنُ  ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبذِخِذيِ  ِإَل َأْن ُتْغِمُضوا  ْثَل [ َقاَل: َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم ُأْهِد

ُجُل ِمنَّا ِبَصاِلِح َما ِعْنَديُ  ُكنَّا َبْعَد َ ِلَك َيِجيُء الرَّ  .َما أْعَطى َما َأَخَذُي ِإَلَّ َعَلى ِإْنَماٍ  وَحياء، َْ
 ِ ، َعـْن ُعَبْيــِد َّللاَّ اِرِميَِ ْحَمِن الــدَّ ِ ْبـِن َعْبــِد الـرَّ ، َعـْن َعْبــِد َّللاَّ ُِّ ُموَســى  ُهـَو اْبــنُ -َوَكـَذا َرَواُي التَِْرِمــِذ

َِِ -اْلَعْبِسيُّ  دَِ ْحَمنِ -َعْن ِإْسَراِِيَل، َعِن السُّ -َعْن َأِبي َماِلٍك اْلِغَفاِرَِِ  -َوُهَو ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّ
َذَكَر َنْحَويُ -َواْسُمُ  َنْزوان  صحيح". ُْمَّ َقاَل: َوَهَذا َحِديٌ  َحَسٌن َنِريبٌ ، َعِن اْلَبَراِء، َْ
 عندك  ديح؟

 ب: ...........طال
 وهع حديٌ  حسٌن  ري .

 طالب: يكون ُأضيفت من ُسنن الترمذِ؟
  دح التراذي للسدي؟

 طالب: واللفظ صحيح ُأضيف من ُسنن الترمذِ.
ن اثله اا ُأصدح   اطبعع أي طبعة. أيف  المتابعات لكن اا... اآلن بمفرده التراذي ُأدسِج

 طالب: الترمذِ.
رحلللم هللا   باللل  أن ُأسلللتكثر الللن ُنسلللخه  األلبلللان  اثلللل الترالللذيالترالللذي أي طبعلللة  الترالللذي ين

ال ميلللع  الترالللذي هلللع اللللذي نلللا أهلللل العللللم عللللى أنللله ينباللل  أن ُأسلللتكثر الللن ُنسلللخه  وُتقابلللل 
ا فلل  األحكلللام  هللذا عنلللدنا فلل  طبعللة الغلللع  المللوخعبة علللن  لللا واسللع  وُتصللدح؛ ألن بينهللا اختالف 

 األزهرية أقعل: حديٌ  حسٌن  ري .
 ...........طالب: 

 له المتابعات ال بوس.  ن وأوالد الغيخ ُأصددع 
َنا َأِبـي، " َْ َنا َأُبـو اْلَوِليـِد، قـال: َوَقاَل اْبُن َأِبي َحـاِتٍم: َحـدَّ َْ ََْنا ُسـَلْيَماُن ْبـُن َكِثيـٍر، َعـِن قـال: َحـدَّ َحـدَّ

، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف، َعْن َأِبي ِ الزُّْهِرَِِ ُ َعَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -ِ : َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصـلَّى َّللاَّ
ُْـمَّ ، َنَهى َعْن َلْوَنْيِن ِمـَن التَّْمـِر: الُجْعـُرور َوَلـْوِن الُحَبيـق. َوَكـاَن النَّـاُس َيتيَممـون ِشـَراَر َِْمـاِرِهمْ 

َنَزَلْت:  َدَقِة، َْ  .[267]البقرة: ِمْنُ  ُتْنِفُقون{ }َوَل َتَيمَُّموا اْلَخِبي َ ُيْخِرُجوَنَها ِْي الصَّ
 َِِ ُْـمَّ َقــاَل: َأْســَنَدُي َأُبـو اْلَوِليــِد، َعــْن ، َوَرَواُي َأُبـو َداُوَد ِمــْن َحـِديِ  ُســْفَياَن ْبــِن ُحَسـْيٍن، َعــِن الزُّْهــِر

 ِ َُُ : َنَهى َرُسوُل َّللاَّ ، َوَلْف َعـِن الُجْعـُرور  -َعَلْيـِ  َوَسـلَّمَ  َصلَّى َّللاَُّ -ُسَلْيَماَن ْبِن َكِثيٍر، َعِن الزُّْهِرَِِ
َدَقةِ  َوَلْوِن الُحبيق  ".َأْن ُيْنَخَذا ِْي الصَّ

واسلمه هغلام بلن عبلد   نععان رديئان الن أنلعاع التملر  وأبلع العليلد اللذي نسلبه لليله هلع الطيالسل 
 الملك.
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، َعـْن  َوَقْد َرَوى النََّساِِيُّ َهَذا اْلَحِديَ  ِمْن َطِريِق َعْبـِد اْلَجِليـلِ " ْبـِن ُحَميـد الَيْحُصـبي، َعـِن الزُّْهـِرَِِ
َذَكَر َنْحَويُ  ،َأِبي ُأَماَمةَ    َوَكَذا َرَواُي اْبُن َوْهٍب، َعْن َعْبِد اْلَجِليِل.، َوَلْم َيُقْل: َعْن َأِبيِ ، َْ

ََْنا َأِبي،  ََْنا َيْحَيى ْبُن اْلُمِغيَرةِ قال: َوَقاَل اْبُن َأِبي َحاِتٍم: َحدَّ ََْنا َجِريٌر، َعْن َعَطاِء ْبِن قال: ، َحدَّ َحدَّ
ِ ْبِن َمْعقل ِْي َهِذِي اآْلَيِة:  اِِِب، َعْن َعْبِد َّللاَّ  [267]البقـرة: }َوَل َتَيمَُّموا اْلَخِبيَ  ِمْنُ  ُتْنِفُقون{السَّ

ُ  ِباْلَحَاِف، دَّ ْيِف، َوَما ََل خير ْي  َقاَل: َكْسُب اْلُمْسِلِم ََل َيُكوُن َخِبيَثا، َوَلِكْن ََل َيصَّ ْرَهِم الزَّ  ".َوالدَِ
  وقد يتعمد المسلم المعصية  وقد يتعب انهلا  وقلد اأعن  األ ل ف  المسلم أال أكعن كسبه خبيث  

ال ُيعفَّ  للتعبة انها  واألاعال الكس  الدلرام اعلروف عنلد المتقلداين  وعنلد المتلوخرين  لكنله فل  
واآلن بلدأ املن  -نسلول هللا العافيلة–ى بيت لال وقلد دخلله الربلا المتوخرين أعظم وأشد؛ حتى ال يبق

ينتسلل  للللى أهللل العلللم اللن ُينللازع فلل  كللعن هللذه المعاالللة ربللا أو ال؛ اللن أجللل ان تمغلل  أاللعره  
واغلكلة هلذه البنللعك التل  انتغلرت فلل  بلالد المسللمين تتسللااح وتتسلاهل فل  هللذه األالعر  وتتَّبللع 

   المستعان. الفتاوف الغابة والرُّخا  وهللا
 طالب: ...........

ْيفِ "  .ائ  خلطعا اعه شي اأعن : الماغعع  أعن  اا هع بفضة خالص   "الزَّ
َنا َأُبـو َسـِعيٍد، " َْ َماُم َأْحَمـُد: َحـدَّ ـاٍد قـال: َوَقاَل اإلِْ ـاُد ْبـُن َسـَلَمَة، َعـْن َحمَّ ََْنا َحمَّ ُهـَو اْبـُن َأِبـي -َحـدَّ

ِ َعْن ِإْبَراِهيمَ -ُسَلْيَمانَ  َْسَوِد، َعْن َعاَِِاَة َقاَلْت: ُأِتي َرُسـوُل َّللاَّ ُ َعَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -، َعِن اُْ  -َصـلَّى َّللاَّ
ِ، ُنْطِعُمُ  اْلَمَساِكيَن؟ َقاَل:  َلْم َيْأُكْلُ  َوَلْم َيْنَ  َعْنُ . ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ ََل ُتْطِعُموُهْم ِممَّا ََل »ِبَضبٍَ َْ

 .«َتْأُكُلونَ 
انَ   ".َعْن َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة، ِب ِ  ،ُْمَّ َرَواُي َعْن َعفَّ

عليله الصلالة –أنله خالد بن العليد  عافه النبل   -عليه الصالة والسالم–ُأِنل الض  على اائدته 
فهللع  -عليله الصلالة والسلالم–لكنله الا دام عافله النبل    وأنلله خاللد  وهلع طيل  وُابلا  -والسلالم

 .أكعن أقل ان  يره
ِ، َأَلَّ ُأْطِعَمُ  اْلَمَساِكيَن؟ َقاَل: " ُقْلُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ  .«ََل ُتْطِعُموُهْم َما ََل َتْأُكُلونَ »َْ

، َعـْن َأِبــي َماِلــٍك، َعــِن اْلَبـَراِء  َِِ ــدَِ : َعــِن السُّ ــْوِرُِّ ِْيــ {َوَقـاَل الثَّ  }َوَلْســُتْم ِبذِخِذيــِ  ِإَل َأْن ُتْغِمُضــوا 
ـُ  َقـْد َنَقَصـُ  يَ  [267]البقرة: َأْعَطاُي َ ِلَك َلْم َيْأُخْذُي؛ ِإَلَّ َأْن َيَرى َأنَّ ُقوُل: َلْو َكاَن ِلَرُجٍل َعَلى َرُجٍل، َْ
 ".َرَواُي اْبُن َجِريرٍ  ،ِمْن َحقَِ ِ 

الا جلاء شل ء  أعنل  للع جلاءه طيل  لباعله بمائلة  وهللذا  أوحينملا يلعازن التلاجر أنله لن أخلذ هلذا 
 خمسين أحسن ان ال ش ء.ب أكعن الرديء أمكن 

ويلرون أنله أفضلل الن ال   ف  ُعرف الت ار وعاداتهم أقبلعن عنلد ا ل لاء وا حلراج أقبللعن القليلل
 ش ء.
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 13 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ِْي {َوَقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: " [ 267]البقرة: }َوَلْسُتْم ِبذِخِذيِ  ِإَل َأْن ُتْغِمُضوا 
ــِد َحتَّــى َيُقـوُل: َلــْو َكــانَ  َجــاَءُكْم ِبَحــقٍَ ُدوَن َحقَُِكـْم َلــْم َتْأُخــُذوُي ِبِحَسـاِب اْلَجيَِ َْ ،  َلُكـْم َعَلــى َأَحــٍد َحـقم

ــُ :  ــَذِلَك َقْوُل ــاَل: َْ ــوُي. َق ِْيــِ {َتْنُقُص ــوا  ــرة: }ِإَل َأْن ُتْغِمُض ــي َمــا ََل  ،[267]البق ــَف َتْرَضــْوَن ِل َكْي َْ
َْنُفِسُكْم، َوَحقَِ    ي َعَلْيُكْم ِمْن َأْطَيِب َأْمَواِلُكْم َوَأْنَفِسِ !!َتْرَضْوَن ُِ

ـا ُتِحبُّـون{َرَواُي اْبُن َأِبي َحاِتٍم، َواْبُن َجِريٍر، َوَزاَد: َوُهَو َقْوُلُ :  ]لِل  }َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّ
 ِي، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َنْحَو َ ِلَك، َوَكَذا َ َكَر َنْيُر َواِحٍد.[ ُْمَّ َرَوى ِمْن َطِريِق اْلَعْوِْيَِ َوَنْيرِ 92ِعْمَراَن:

َ َنِنـيم َحِميـٌد{َقْوُلُ : وَ  ـِب ِمْنَهـا  [267]البقـرة: }َواْعَلُمـوا َأنَّ َّللاَّ ـَدَقاِك َوِبالطَّيَِ : َوِنْن َأَمـَرُكْم ِبالصَّ ِْ َأ
ُهَو َنِنيم َعْنَها، َوَما َ اَف ِإَلَّ  َِ أن َْ  ". اْلَغِنيُّ اْلَفِقيرَ ُيَساِو

 ليساوي  لال ليساوي.
؟  طالب: ليساِو

َِ اْلَغِنيُّ اْلَفِقيرَ لَوَما َ اَف ِإَلَّ "  ".ُيَساِو
َِ اْلَغِنيُّ اْلَفِقيرَ لَوَما َ اَف ِإَلَّ " َ ُلُحوُمَها َوَل ِدَماُؤَها َوَلِكـْن َيَناُلـُ  التَّْقـَكَقْوِلِ :  ،ُيَساِو َوى }َلْن َيَناَل َّللاَّ

:  ِمْنُكْم{ ُقَراُء ِإَلْيِ ، َوُهـَو َواِسـُع اْلَفْضـِل ََل 37]اْلَحجَِ [ َوُهَو َنِنيم َعْن َجِميِع َخْلِقِ ، َوَجِميُع َخْلِقِ  َْ
َ َنِنـيم َواِسـُع اْلَعَطـاءِ  ـٍب، ْلـَيعلْم َأنَّ َّللاَّ َ  ِبَصـَدَقٍة ِمـْن َكْسـٍب َطيَِ َمـْن َتَصـدَّ ، َكـِريٌم َيْنَفُد َمـا َلَدْيـِ ، َْ

ا َكِثيَرَة َمْن ُيْقـَرُ  َنْيـَر َعـِديٍم َوََل َظُلـوٍم، َوُهـَو اْلَحمِ  يـُد، َجَواٌد، َسَيْجِزيِ  ِبَها َوُيَضاِعُفَها َلُ  َأْضَعاَْ
َعاِلِ  َوَأْقَواِلِ  َوَشْرِعِ  َوَقَدرِِي، ََل ِإَلَ  ِإَلَّ ُهَو، َوََل َربَّ  ْْ : اْلَمْحُموُد ِْي َجِميِع َأ ِِ  ِسَواُي. َأ

ُ وَ َوَقْوُلــُ :  ُ َيِعــُدُكْم َمْغِفــَرَة ِمْنــُ  َوَْْضــًل َوَّللاَّ ــْيَطاُن َيِعــُدُكُم اْلَفْقــَر َوَيــْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَاــاِء َوَّللاَّ اِســٌع }الاَّ
َنا َأُبـو ُزْرَعـة، 268]البقرة: َعِليٌم{ َْ ََْنا َهنَّـاد ْبـنُ قـال: [ َقاَل اْبُن َأِبي َحـاِتٍم: َحـدَّ ـ َحـدَّ ، السَّ قـال: رِِ

ِ ْبـِن َمْسـُعوٍد َقـالَ  اِِِب، َعْن ُمرََّة الَهْمداني، َعـْن َعْبـِد َّللاَّ َْحَوِص، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ َنا َأُبو اُْ َْ : َحدَّ
 ِ ُ َعَلْيِ  َوَسـلَّمَ -َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ـْيَطاِن َلَمـةَ » :-َصلَّى َّللاَّ ـُة ِبـاْبِن لَدَم، وللَملـك َلمـة ِإْن ِللاَّ ـا َلمَّ َأمَّ َْ ،

ِإيَعـاٌد ِبـاْلَخْيِر َوَتْصـِديٌق ِبـالْ  ـُة اْلَمَلـِك َْ ـا َلمَّ ، َوَأمَّ ـرَِ َوَتْكـِذيٌب ِبـاْلَحقَِ ِإيَعاٌد ِبالاَّ ْيَطاِن َْ َمـْن  ،َحقَِ الاَّ َْ
ْلَيتَ  ُْخـَرى َْ َ، َوَمـْن َوَجــَد اُْ ْليحَمــد َّللاَّ َْ ،ِ ــُ  ِمـَن َّللاَّ ــْيَطانِ َوَجـَد َ ِلــَك ْلـيعَلْم َأنَّ ْ  ِمـَن الاَّ ُْـمَّ َقــَرَأ:  «َعــوَّ

ُ َيِعُدُكْم َمْغِفَرَة ِمْنُ  َوَْْضًل{ ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَااِء َوَّللاَّ  .[268]البقرة: اآْلَيةَ  }الاَّ
ِْـي ِكَتـاَبِي التَّْفِسـيِر ِمــ ُِّ َوالنََّسـاِِيُّ  ــَوَهَكـَذا َرَواُي التَِْرِمـِذ ِ ْن ُسـَنَنْيهما َجِميَعـا، َعـْن َهنَّـاد ْبـِن السَّ  ِر

، َعْن َهنَّاد، ِب ِ   .َوَأْخَرَجُ  اْبُن ِحبَّاَن ِْي َصِحيِحِ ، َعْن َأِبي َيْعَلى اْلَمْوِصِليَِ
َْحــَوِص  ــَو َحــِديُ  َأِبــي اُْ : َحَســٌن َنِريــٌب، َوُه ُِّ ــِذ ــَن ُســَلْيمٍ -َوَقــاَل التَِْرِم َم ْب ــي َســًلَّ ــُ   -َيْعِن ََل َنْعِرُْ

َوَقْد َرَواُي َأُبو َبْكِر ْبُن َمْرُدوي  ِْي َتْفِسيرِِي، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد،  ،َمْرُْوَعا ِإَلَّ ِمْن َحِديِثِ . َكَذا َقالَ 
ِ ْبِن رَ  ِشـَهاٍب، َعـْن َعـِن اْبـِن  ،ْسَت ، َعْن َهاُروَن الَفْرِوِ، َعـْن َأِبـي َضـْمرةَعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِ، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َمْرُْوَعا َنْحَويُ  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ  ".ُعَبْيِد َّللاَّ
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 عن عبيد هللا بن عبد هللا  عن عبد هللا.
 طالب: عن عبد هللا؟

 نعم  عن عبد هللا بن اسععد.
ِ، َعنِ " ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ  .ْرُْوَعا َنْحَويُ ْبِن َمْسُعوٍد، مَ  عبد هللا َعْن ُعَبْيِد َّللاَّ

َْحـَوِص َعـْوِف ْبـِن َماِلـِك ْبـِن َنْضـَلَة، َعـِن  اِِِب، َعْن َأِبـي اُْ َوَلِكْن َرَواُي ِمْسعر، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ
ُ َأْعَلُم. ،اْبِن َمْسُعودٍ  َجَعَلُ  ِمْن َقْوِلِ ، َوَّللاَّ َْ 

ــْيَطاُن َيِعــُدُكُم اَوَمْعَنـى َقْوِلــِ  َتَعــاَلى:  ُُْكُم اْلَفْقــَر، ِلُتْمِســُكوا َمــا  [268]البقــرة: ْلَفْقــَر{}الاَّ : ُيَخــوَِ ِْ َأ
 ،ِ ًَل ُتْنِفُقوُي ِْي َمْرَضاِة َّللاَّ ـاُكْم َعـِن  [268]البقرة:}َوَيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَااِء{ ِبَأْيِديُكْم َْ : َمَع َنْهِيِ  ِإيَّ ِْ َأ
ْمًَلِ ، َيْأُمُرُكْم  ْنَفاِ  َخْاَيَة اإلِْ ُ ِباْلَمَعاِصي َواْلَمذِِْم َواْلَمَحاِرِم َوُمَخاَلَفِة الَخًل ، َقاَل َتَعاَلى: اإلِْ }َوَّللاَّ

ــْيَطاُن ِباْلَفْحَاــاِء  [268]البقــرة: َيِعــُدُكْم َمْغِفــَرَة ِمْنــُ { ِْــي ُمَقاَبَلــِة َمــا َأَمــَرُكُم الاَّ  : ِْ  }َوَْْضــًل{َأ
َْ 268]البقرة: : ِْي ُمَقاَبَلِة َما َخوَّ ِْ ْيَطاُن ِمَن اْلَفْقِر [ َأ ُ َواِسٌع َعِليٌم{ُكُم الاَّ  .[268]البقرة: }َوَّللاَّ
َقـاَل َعِلـيُّ ْبـُن َأِبـي َطْلَحـَة، َعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس:  [269]البقـرة: }ُيـْنِتي اْلِحْكَمـَة َمـْن َيَاـاء{َوَقْوُلـُ : 

َة ِباْلُقْرلِن َناِسِخِ  َوَمْنُسوِخِ ، َوُمحْ  رِِي، َوَحًَلِلِ  َوَحَراِمِ ، َيْعِني اْلَمْعِرَْ ِمِ  َوُمَنخَّ َكِمِ  َوُمَتَااِبِهِ ، َوُمَقدَّ
 ".َوَأْمَثاِل ِ 

لرت بفلرد الن أفرادهلا و ال  الِدكملة أشلمل املا يتعلل  بلالقرآن أو فهذا اعنلى الن اعلان  الِدكملة ُفسِج
نَّة  أو الدين كله. السُّ

اِف، َعِن اْبنِ " حَّ َيْعِني: َتْفِسيُرُي، َقاَل اْبُن ، َعبَّاٍس َمْرُْوَعا: اْلِحْكَمُة: اْلُقْرلنُ  َوَرَوى ُجَوْيبر، َعِن الضَّ
ُ  َقْد َقَرَأُي اْلَبرُّ َواْلَفاِجُر. َرَواُي اْبُن َمْرُدوي . ِإنَّ  َعبَّاٍس: َْ

َصاَبُة ِْي اْلَقْولِ   .َوَقاَل اْبُن َأِبي َنِجيح، َعْن ُمَجاِهٍد: َيْعِني ِباْلِحْكَمِة: اإلِْ
ُبوَِّة،  [269]البقـرة: }ُيْنِتي اْلِحْكَمَة َمـْن َيَاـاء{َوَقاَل َلْيُ  ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم، َعْن ُمَجاِهٍد:  َلْيَسـْت ِبـالنُّ

ُ  اْلِعْلُم َواْلِفْقُ  َواْلُقْرلنُ   ".َوَلِكنَّ
 النبعة أعالها؛ ألن ان أوت  النبعة فقد أوت  جميع هذا.

ِ َرْأُس ُكلَِ ِحْكَمٍة. َوَقاَل َأُبو اْلَعاِلَيِة:" ِ، َِْإنَّ َخْاَيَة َّللاَّ  اْلِحْكَمُة َخْاَيُة َّللاَّ
 ، َِِ ََسـِد ـاٍر اُْ َة، َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُزَْر الُجَهنـي، َعـْن َأِبـي َعمَّ َوَقْد َرَوى اْبُن َمْرُدوي ، ِمْن َطِريِق َبِقيَّ

ُة َّللاَِّ َرْأُس اْلِحْكَمِة »َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َمْرُْوَعا:   .«َمَخاَْ
 َوَقاَل َأُبو اْلَعاِلَيِة ِْي ِرَواَيٍة َعْنُ : اْلِحْكَمُة: اْلِكَتاُب َواْلَفْهُم.

 َوَقاَل ِإْبَراِهيُم النَخعي: اْلِحْكَمُة: اْلَفْهُم. 
ُة. نَّ  َوَقاَل َأُبو َماِلٍك: اْلِحْكَمُة: السُّ

  ْبُن َأْسَلَم: اْلِحْكَمُة: اْلَعْقُل.َوَقاَل اْبُن َوْهٍب، َعْن َماِلٍك، َقاَل َزْيدُ 
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 15 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ِْ ُ ِ، وأْمٌر ُيْدِخُلُ  َّللاَّ ي اْلُقُلوِب ِمْن َقاَل َماِلٌك: َوِننَّ ُ َلَيَقُع ِْي َقْلِبي َأنَّ اْلِحْكَمَة ُهَو اْلِفْقُ  ِْي ِديِن َّللاَّ
جُ  ْنَيا َرْحَمِتِ  َوَْْضِلِ ، َوِممَّا ُيَبيَُّن َ ِلَك َأنََّك َتِجُد الرَّ ََرإَل َعاِقًَل ِْي َأْمِر الدُّ  ".ِْيَها َ ا َن

.  با نظرخ
 طالب: ...........

 التوني  ا ازي  اا يلام أنه يينَّ .
 طالب: ...........

 تمغ   تقعل: طلع الغم   وطلعت الغم .
ِْيَها" ٍََر  ْنَيا َ ا َن ُجَل َعاِقًَل ِْي َأْمِر الدُّ ِجُد لَخَر َضِعيَفا ِْي َأْمِر ُدْنَيـاُي، َعاِلَمـا َوتَ  ،َ ِلَك َأنََّك َتِجُد الرَّ

.ِ اْلِحْكَمُة: اْلِفْقُ  ِْي ِديِن َّللاَّ ُ ِإيَّاُي َوَيْحِرُمُ  َهَذا، َْ  ِبَأْمِر ِديِنِ ، َبِصيَرا ِبِ ، ُيْنِتيِ  َّللاَّ
 وقال السدِ: الحكمة: النبوة.

ــِحيُح َأنَّ اْلِحْكَمــَة  ُبوَِّة، َبــْل ِهــَي َأَعــمُّ ِمْنَهــا، َوَأْعًَلَهــا  -ُهــورُ َكَمــا َقاَلــُ  اْلُجمْ -َوالصَّ ََل َتْخــَتصُّ ِبــالنُّ
َْنِبَيـاِء َحـظم ِمـَن اْلَخْيـِر َعَلـى َسـِبيِل التَبـع، َكَمـا َجـ َْتَبـاِع اُْ ، َوَلِكْن ُِ ُبوَُّة، َوالرََِساَلُة َأَخصُّ ِْـي النُّ اَء 

ََحاِديِ :  ُبوَُّة َبْيَن َكِتَفْي ِ  َمْن َحِفَظ اْلُقْرلَن ََْقدْ »اُْ ُ  ََل ُيوَحى ِإَلْيـ ِ  ،أْدِرَجت النُّ َرَواُي َوِكيـع  ،«َنْيَر َأنَّ
ِْـعٍ  ِْـي َتْفِسـيرِِي، َعـْن ِإْسـَماِعيَل ْبـِن َرا ِ ْبـِن ُعَمـَرو ،ْبُن اْلَجرَّاِ   ِ ، َعـْن َعْبـِد َّللاَّ  َعـْن َرُجـٍل َلـْم ُيَسـمَِ

 ".َقْوُل ُ 
 أعن : ان قعله.

ََْنا َوِكيع َوَيِزيدُ َوَقاَل " َماُم َأْحَمُد: َحدَّ ََْنا ِإْسَماِعيُل  ،اإلِْ -َعْن َقْيٍس  -َيْعِني اْبَن َأِبي َخاِلدٍ -َقاََل َحدَّ
ِ  -َوُهَو اْبُن َأِبي َحاِزمٍ  ُ َعَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقـاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل َّللاَّ َيُقـوُل:  -َصـلَّى َّللاَّ

ُ ِحْكَمـََل حَ » ، َوَرُجٌل لَتـاُي َّللاَّ ُ َماَل ْسلَّط  َعَلى َهَلكت  ِْي اْلَحقَِ َنَتْيِن: َرُجٌل لَتاُي َّللاَّ ْْ َة َسَد ِإَلَّ ِْي ا
ُهَو َيْقِضي ِبَها َوُيَعلَُِمَها َْ». 

، َواْبُن َماَجْ   ، َوُمْسِلٌم، َوالنََّساِِيُّ َدةٍ  ِمْن ُطُر ٍ -َوَهَكَذا َرَواُي اْلُبَخاِرُِّ َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي  -ُمَتَعدَِ
 .َخاِلٍد، ِب ِ 
ََِة َوالتَِْذَكاِر ِإَلَّ َمْن َلُ   [269]البقرة: }َوَما َيذَّكَُّر ِإَل ُأوُلو اُْلَباِب{َوَقْوُلُ :  : َوَما َيْنَتِفُع ِباْلَمْوِع ِْ َأ

 ."ُلبم َوَعْقٌل َيِعي ِبِ  اْلِخَطاَب َوَمْعَنى اْلَكًَلِم
 اللهم  لِج وسلم وبارك على نبيك ادمد.

  
 


