رشح كتاب العلم من صحيح البخاري
للشيخ عبد العزيز بن حممد السعيد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رشرش انببيىلاو وامللنيىللنيب ببيحمىلا حممىلد عليىلآ وعىل لىلآ
وصحبآ رشفضل الصالة ورشتم التسليم
اللهم اغفل لحما ولشيخحما ولوالديآ وللحارضين وجلميع املسلمني
قال املؤلف رمحآ اهلل تعاىل:
الل ِح ْي ِم
الل ْ َ
مح ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

كِتَاب ِ
الع ْل ِم
ُ

باب َف ْض ِل ِ
الع ْل ِم
َ ُ
و َقو ِل اهللَِّ َتع َاىل﴿ :يل َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذين محمُُوا ِمحمْ ُكُم وا َّل ِذين ُرشو ُتُوا ِ
ىلوخ َِبِىل ﴾()1
الع ْل َم َد َر َجىلاٍ َواهللَُّ بِىل َ َت ْع َم ُل َ
َ
ْ َ
َ
َ ْ
َ َ
َْ
ر
َو َق ْول ِ ِآ َع َّز َو َج َّلَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِِن ِع ْل ً ﴾(.)2
..................
بسم اهلل اللمحِن اللحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وص اهلل ونيلم عىل عبىلدو ورنيىلولآ حممىلد وعىل لىلآ
وصحبآ رشمجعني ،رشما بعد
هذا كتاب العلم ِمن صحيح اإلمام البخاري رمحآ اهلل ذكل فيآ ابتدا ًو "باب فضل العلم"ِ ،من املعلىلوم َّ
رشخ
فضلآ وعن صىلفتآ وعىلن دابىلآ ،الكىلالم عىلن العلىلم متعلىل بحكمىلآ
الكالم يف العلم كال رم عن ُحكمآ وعن ْ
حيا مما يتعل بحكمآ ،والعل و رمحهم اهلل ذكلوا َّ
رشخ
وفضلآ وصفتآ و دابآ ،واملؤلف رمحآ اهلل مل يذكل شي ًئا رص ً
مكلوهىلا ،وتىلار ًة
انحكام اخلمسة جاري رة يف باب العلم ،تار ًة يكوخ واج ًبا ،وتار ًة محمدو ًبا ،وتار ًة حمل ًما ،وتار ًة
ً
مباحا ،وهلم تفاصيل يف ذلك معلوفة ،إّل َّ
ني ع العبىلد فِ ْع ُلىلآ رشو
رشخ الذي يعحميحما هحما هو العلم الرشعي ،ف َت َع َّ َ
ً

( )1املجادلة.11 :
( )2طآ.111 :
1

وجب عليآ ْ
حلم اهلل رشو يرتك ما رشوجب اهلل تعاىل،
رشخ يعل
احتاج إىل فِ ْعلِآ
َ
حكم اهلل تعاىل فيآ حتى ّل يأيت ما َّ
َ
وهذا ُمفص رل عحمد كل مسألة ِمن مسائل العلم تحماوهلا فقهاو هذو انمة.
رشما ما يتعل بفضلآ وصفتآ و دابآ فهذو انشياو َّ
بث اإلما ُم البخاري رمحآ اهلل يف هذا الكتاب محمهىلا شىلي ًئا

العلىلم الرشىلعي
العلم إب ُيلاد بآ يف انصىلل
كث ً ا ،فابتدرش بالباب انول وهو "باب فضل العلم" وإذا ُرش ْطلِ َ
ُ
ُ
ن َّبَّآ رشفضل العلوم ورشجلها لتعلقآ باهلل تعاىل ،ذكل اآلية الكليمة﴿ :يل َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذين محمُُوا ِمحمْ ُكُم وا َّل ِ
ىلذي َن ُرشو ُتُىلوا
ْ َ
َ َ
َْ
ِ
الع ْل َم َد َر َجاٍ﴾( )1وهذو اآلية َف َّضل اهللُ تعاىل فيها َمن مجع اهلل تعاىل لآ بني العلم واإلي خ ع َمن كاخ مؤمحمًًا
ومل يكن عاملًا ،وع هذا دارٍ تفاني كث ِمن السلفَّ ،
نخ اهلل عز وجل يلفع َمن كاخ عاملًا مؤمحمًًا عىل َمىلن
كاخ مؤمحمًًا ومل يكن عاملًاَّ ،
فضىلل
نخ هذين اللجلني قد انيتويا يف اإلي خ رشو يف حتقي اإليىل خ لكىلن نحىلد ا ُ
ع اآلِل بالعلم ،فكاخ العلم نيب ًبا للتفضيل ،وهذو اللفعة يف الدبيا واآلِلة ،ومثلآ ما ثبىل عىلن عمىلل بىلن
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم رش َّبَّآ قالَّ " :
ويضىلع بىلآ
إخ اهللَ يلفع هبىلذا الكتىلاب رشقوا ًمىلا
ُ
اخلطاب ريض اهلل عحمآ عن الحمَّ ِّ
ِلين"( ،)2ورشصل العلم ورشنيانيآ كتاب اهلل جل وعال ،وهذو هي اآلية انوىل ،قد ُيستفاد ِمن هذو اآليىلة ممىلا
وإخ كاخ العل و رمحهم اهلل الذين رشحىلوا الصىلحيح ذكىللوا﴿ :يل َفىل ِع اهللَُّ ا َّل ِ
يتعل بآِلها ْ
ىلذي َن َمحمُُىلوا ِمىلحمْ ُك ُْم
َْ
وا َّل ِذين ُرشو ُتُوا ِ
الع ْل َم َد َر َجاٍ﴾( )3وتحماولوا التفضيل ِمن جهتها ،لكن قد ُيقىلالَّ :
َ
َ
إخ ِىلل اآليىلة وقولىلآ﴿ :بِىل َ
ِ
وخ َِبِ ر ﴾( )1ر
نخ اهلل تعاىل قد اتصف بآ ،وهلذا رشبلز ما ُيفضىلل العلىلم َّ
فضل العلم َّ
َت ْع َم ُل َ
رشخ اهلل عىلز
دليل ع

ِ
ِ
ووصف بذلك رشببيا َوو وامىلتن
وجل جعلآ صف ًة من صفاتآ ،وهي صفة ك ل ّل بقص فيها بوجآ من الوجووَ ،
عليهم بآ ،ك قال اهلل جل وعال يف قصة ابلاهيم﴿ :يا َرشب ِ إِ ِِّن َقدْْ جاو ِِن ِمن ا ْل ِع ْل ِم ما َمل ي ْأتِ َك َفىلا َّتَّبِعحم ِي َرشه ِ
ىلد َك
ْ
ْ
َ َْ
َ
َ َ
َ َ
ىلدْ َتي َتَحمِىلي ِمىلن ا ُْمل ْل ِ
ِرصا ًطا َني ِ
ىلك َو َع َّل ْم َتَحم ِىلي ِمىل ْن َت ْأ ِو ِ
يىلل
َ
ىلو ايا﴾( ، )5ويف قىلول يونيىلف عليىلآ السىلالمَ ﴿ :ر ِّب َق ْ ْ
َ
اد ِ
ْانَح ِ
ورشيضا ما ذكلو اهلل يف قولآَ ﴿ :و َل َقىلدْْ َت ْيحمََىلا
يث﴾( ، )6ويف اآلية انِلىَ ﴿ :ذل ِ ُك َ ِمم َّا َع َّل َمحم ِي َر ِّّب﴾(ً ، )1
َ
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احلمدُُ هللَِّ ا َّل ِذي َف َّض َلحمََا َع َ َكَثِ ِمن ِعب ِ
ِ
ني﴾( ، )2ومىلا ذكىللو اهلل نيىلبحابآ
ىلؤ ِمحم ِ َ
ىلاد ِو املُْ ْ
ْ َ
َد ُاوو َد َو ُني َل ْي َ َخ ع ْل ً َو َق َاّل ْ َ ْ
َىلاخ َف ْض ُ
ىلم َو َك َ
ىلل اهللَِّ َع َل ْي َ
وتعاىل عن ببيآ ص اهلل عليآ ونيلم امتحما ًبًىلا يف قولىلآَ ﴿ :و َع َّل َم َ
ىلك
ىلك َمىلا َمل ْ َت ُكُىل ْن َت ْع َل ُ
َعظِي ً ﴾( ، )3ويف قولآ تعاىلَ ﴿ :و َك َ
َىلذل ِ َك َرش ْو َح ْيحمََىلا إِ َل ْي َ
وحىلا ِمىل ْن َرش ْم ِل َبَىلا َمىلا ُكحمْْىل َ َتَىلدْْ ِري َمىلا ا ْلكِ َتَىلا ُب َو َّل
ىلك ُر ً
ِْ
اإلي َ ُخ﴾( ، )1فاإلبساخ إذا قلرش مثل هذو اآلياٍ وارتباط العلىلم بانببيىلاو عىلل فضىليل َة هىلذا العلىلم ،وذكىلل
ِ ِ
َّبي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم باّلنيىلتزادة ِمىلن
املؤلف ً
رشمل للحمَّ ِّ
رشيضا قو َلآ تعاىلَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب ِز ْدِن ع ْل ً ﴾( )5وهذا ر
رشخ يزيدو ِمن العلم ولو مل يكن العلم فضيلة ملَىلا رشمىلل اهلل تعىلاىل ببيىلآ ْ
العلم رشو بدعاو اهلل عز وجل ْ
رشخ يسىلتزيدو
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم باّلنيىلتزادة محمهىلا بعيحمهىلا ،فىلدل ذلىلك عىل
رشمل الحمَّ ِّ
محمها! بل هحماك فضائل كث ة مل َي ِل ْد ُ
ِصوصية وفضل العلم.
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
حل ِد َ
الس ِائ َل
يث ُث َّم َرش َج َ
َب ُ
اب َّ
اب َم ْن ُنيئ َل ع ْل ً َو ُه َو ُم ْشتَغ رل ِيف َحديثآب َف َأت ََّم ا َ
ِ
ِ
ِ
يم ْب ُن املُحم ِْذ ِرَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُحم َ َّمىلدُ ْبىل ُن ُف َلىل ْيح،
 َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن نيحمَاخَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُف َل ْي رح ،ح َوحدَّ َثحمي إِ ْب َلاه ُ
ِ
او ب ِن يسارَ ،عن َرش ِّب هليل َة َق َال :بيحمَ الحمَّبِي ص َّ اهللُ َع َلي ِ
ِ
َق َالَ :حدَّ َثحمِي َرش ِّب َق َالَ :حدَّ َثحمِي ِه َ
ىلآ
ْ
ُّ َ
ْ
َْ َ
ُ ََْ
ال ُل ْب ُن َع ٍِّلَ ،ع ْن َع َط ْ َ َ
ىلول اهللَِّ صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
ِ
السىلا َع ُةف َف َم َ ىل َر ُني ُ
حيدِّ ُ
ىلآ َو َنيىل َّل َم
ْ
َ
ث ال َق ْو َمَ ،جا َو ُو َرش ْع َل ِ ٌّ
َو َني َّل َم ِيف ََمْلس ُ َ
اّب َف َق َالَ :متَىلى َّ
ثَ ،ف َق َال َب ْع ُض ال َق ْو ِمَ :ني ِم َع َما َق َال َفك َِل َو َما َق َالَ .و َق َال َب ْع ُض ُه ْمَ :ب ْل َمل ْ َي ْس َم ْعَ ،حتَّى إِ َذا َق َ َح ِدي َث ُآ َق َ
حيدِّ ُ
ىلال:
َُ
ِ
ِ
ِ
السا َع ِة" َق َالَ :ها َرشبَا َيا َر ُني َ
السىلا َع َة"،
ول اهللََِّ ،ق َالَ " :فىلِِ َذا ُضىل ِّي َع انَ َمابَىل ُة َفىلا ْبتَظ ِل َّ
السائ ُل َع ِن َّ
" َرش ْي َن ُ -رش َرا ُو َّ -
ِ
ِ ِ
ىلىلىلف إِ َضىلىلىلىلا َعت َُهاف َقىل َ
َقىل َ
السىلىلىلىلا َع َة".
ىلىلىلالَ :ك ْيىل َ
ىلىلىلل إِ َىل َغىلىلىلىل ْ ِ َرش ْهلىلىلىلىلآ َفىلىلىلىلا ْبتَظ ِل َّ
ىلىلىلال" :إِ َذا ُو ِّنيىلىلىلىلدَ انَ ْمىل ُ
..................
ر
َ
احلديث ثم رشجىلاب السىلائل" ذكىلل فيىلآ
مشتغل يف حديثآب فأتم
هذا الباب وهو "باب َمن ُنيئل عل ً وهو
حديث رشّب هليلة ريض اهلل تعاىل عحمآ ،وهذا احلديث ِلجآ البخاري عن شىليخآ حممىلد بىلن نيىلحماخب رشّب بكىلل
ُي ََّلج لآ مسلم ،عن فليح وهو فليح بن نيلي خب رشبو حييىلى اخلزاعىلي،
الباهِل ،وهذا ممن َِ َّلج لآ البخاري ومل ُ َ
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الس َّتَّة ،ح وحدثحمي ابلاهيم بن املحمذر ،وهو رشبو انيحاق اخلزاعيَّ َِ ،لج لآ البخاري ومل
وحديثآ ُُم َ َّلج بالكتب ِّ
ُُيلج لآ مسلم ،قال :حدثحما حممد بن ُفليح بن نيلي خ ،هذا ِلج لآ البخاري ،قال - :رشي حممد بىلن فلىليح ،-
قال :حدثحمي رشّب ،وهو فليح بن نيلي خ ،قال :حدثحمي هالل بن عِل يقال لآ :ابن رشّب ميموبىلة ،وحديثىلآ ُُم َ َّىللج
الس َّتَّة ،عن عطاو بن يسار  -موىل رشم املؤمحمني ميموبة  -عن رشّب هليلة ريض اهلل تعىلاىل عحمىلآ يف قصىلة
يف الكتب ِّ
ر
مشتغل يف حديثآ" هذا السائل نيأل
انعلاّب الذي نياق حدي َثآ ،الباب الذي عحمدبا "باب َمن ُنيئل عل ً وهو
بي ص اهلل عليآ ونيلم يف تلك اللحظىلة ُحيىلدث رشصىلحابآ،
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم متى الساعةف وكاخ الحمَّ ُّ
الحمَّ َّ
ً
مشىلتغال يف
َّبي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم حىلني ُنيىلئل كىلاخ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،إذخ الحمَّ ُّ
فهذا السائل نيأل الحمَّ َّ
رشتم صىل اهلل عليىلآ ونيىللم حدي َثىلآ ثىلم قىلال" :رشيىلن
حديثآب فلم جيب السائل مبارش ًة وإ َّب َرش َِّ َل
َ
اجلواب حتى َّ
السائل عن الساعةف" فأجابآ ص اهلل عليآ ونيلم ،فلم ُُيمل جوا َبآ لكحمآ مل جيبآ وهو ُحيدث ،ومىل ْن هحمىلا قىلال
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم هلذا السىلائل فهىلو كىلالزجل لىلآ ْ
العل وَّ :
زجىللا ،لكىلن
وإخ مل يكىلن
ً
إخ هذا تلبية من الحمَّ ِّ
ر
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم عن اجلواب يدل ع َّ
مشتغل بىلالعلمب فِ َّبَّىلآ ّل
رشخ اإلبساخ إذا ررشى َمن هو
إعلاض الحمَّ ِّ
ِ
يسألآ َ
فِخ لآ ْ
والعامل ُ إذا ُنيئل وهو ُحيدث َّ
تفىللد
رشخ ّل جييب حتى
حال حتديثآ،
يقيض حدي َثىلآ ،وهىلذا احلىلديث َّ
َ
الس َّتَّة.
ُّ
البخاري رمحآ اهلل بِِلاجآ عن رشصحاب الكتب ِّ

باب من ر َفع صو َتآ بِ ِ
الع ْل ِم
َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ

 َحدَّ َثحمَا َرش ُبو الحمُّ ْع َ ِخ َع ِف ْب ِ
اه َ
ىلكَ ،عىل ْن
وني َ
ىلن َم َ
ار ُم ْب ُن ال َف ْض ِلَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َرش ُبو َع َوا َب َةَ ،ع ْن َرش ِّب بِ ْرشَ ،ع ْن ُي ُ
ِ
َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن َع ْملوَ ،ق َالَ َ :
َاها َف َأ ْد َر َكحمَىلا َ -و َقىلدْ َرش ْر َه َق ْتحمَىلا
َت َّل َ
ف َعحمَّا الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيىلآ َو َنيىل َّل َم ِيف َنيىل ْف َلة َنيىلا َف ْلب َ
َّىلار" َم َّىللت ْ ِ
اب ِمىل َن الحم ِ
ْل ْع َق ِ
ال ُة َ -وب َْح ُن َبت ََو َّض ُأَ ،ف َج َع ْلحمَا ب َْم َس ُح َع َ َرش ْر ُجلِحمَاَ ،فحمَا َدى بِ َأ ْع َ َص ْوتِ ِآَ " :و ْي رل ل ِ ْ َ
الص َ
َني
َّ
َرش ْو َث َ
ال ًثا.
..................
رشيضا ِلجآ مسلم يف صحيحآ ،ورشبو الحمع خ هحما عامل بن الفضل ،وقد تقىلدم ،ورشبىلو عوابىلة
هذا احلديث ً
ماهك ،انشهل فيآ رشبىلآ بفىلتح اهلىلاو،
ً
رشيضا تقدم ،عن رشّب برش وهو جعفل بن إياس اليشكلي ،عن يونيف بن َ
الس َّتَّة ،هذا احلديث ذكلو املؤلف يف "باب َمىلن
ويونيف بن ماهك بن هبزاد الفاريس ،حديثآ ُُملج يف الكتب ِّ
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رفع صوتآ بالعلم" والشاهد محمآ قولآ" :فحمادى بأع صوتآ" ،لكىلن مل يحمقىلل رشخ رفىلع الصىلوٍ بىلالعلم كىلاخ
ديدبآ عليآ الصالة والسالم ،نبآ هحما ليس هو َملد رفع الصوٍ بالعلم! لكن قال :فحمادى بأع صوتآ ،فلىل
بادى ص اهلل عليآ ونيلم بأع صوتآ َّ
دل ع رشبآ عليآ الصالة والسالم مل يكن يف مجيع رشحوالآ يلفع صىلوتآ،
وإّل لو كاخ يلفع صوتآ يف مجيع انحوال حني حيدث رشصحابآ مل يقل اللاوي :إبآ بادى بىلأع صىلوتآِ ،
ومىلن
َ
هحما قال العل وَّ :
إخ رفع الصوٍ بالعلم مقرتخ باحلاجة إىل ذلكب إما لكثىللة الحمىلاس رشو لبعىلد الحمىلاس رشو لغىل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم إذا ِطب يوم اجلمعة عال صو ُتُآ ،بعض العل و َذ َك ََل يف ذلىلك نخ
ذلك ،وهلذا كاخ الحمَّ ُّ
اجلمع الذي حيرض صالة اجلمعة يفوق َمن كاخ يصِل معآ يف العموم ،نهنم كابوا يأتوبىلآ ِمىلن ِىلارج املديحمىلة
عليآ الصالة والسالم ،وهذا رشحد التعليالٍْ ،
وإخ كىلاخ ثمىلة تعلىليالٍ رشِىللى للفىلع الصىلوٍ ،لكىلن هىلذا
مجيىلع
رشحدها ،قالوا :وإب كاخ ذلك نخ اجلمع كث ب فكاخ ص اهلل عليآ ونيلم يلفع صوتآ حتى يبلغ صو ُتُآ
َ
رشصحابآ.
ِ
ِ
َببَاَ ،و َرش ْب َب َأبَا
َب ُ
اب َق ْول املُ َحدِّ ثَ :حدَّ َثحمَاَ ،و َرش ِْ َ َ
ىلمع ُ و ِ
ِ
و َق َال َلحمَا احلمي ِدي :ك َ ِ
احىلدً اَ ،و َق َ
ىلال ا ْبىل ُن َم ْسىل ُعود:
َببَاَ ،و َرش ْب َب َأبَاَ ،و َني ْ َ
ُ َ ْ ُّ
َ
َاخ عحمْدَ ا ْب ِن ُع َي ْيحمَ َة َحدَّ َثحمَاَ ،و َرش ِْ َ َ
ول اهللَِّ ص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلم وهو الص ِ
َحدَّ َثحمَا َر ُني ُ
اد ُق املَ ْصدُ ُ
وقَ ،و َق َال َش ِقي ر َ :ع ْن َع ْب ِد اهللَِّ َني ِم ْع ُ الحمَّبِ َّي َصىل َّ
ْ َ َ َ َ ُ َ َّ
َ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َح ِدي َث ْ ِ
نيَ ،و َق َال َرش ُبو ال َعال ِ َي ِة َع ْن ا ْب ِ
اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم كَلِ َم ًةَ ،و َق َال ُح َذ ْي َف ُةَ :حدَّ َثحمَا َر ُني ُ
ىلن
َعباس َع ِن الحمَّبِي ص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلم  -فِي يل ِوي َعن رب ِآ  ،-و َق َال َرشبَس َع ِن الحمَّبِىلي صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
ىلآ َو َنيىل َّل َم -
ْ
ِّ َ
ر
َ
ْ َ ِّ
ِّ َ
َّ
َ َْ
ْ َ َ َ
َي ْل ِو ِيآ َع ْن َر ِّب ِآ َع َّز َو َج َّل َ ،-و َق َال َرش ُبو ُه َل ْي َل َة َع ِن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َمَ :ي ْل ِو ِيآ َع ْن َر ِّبك ُْم َع َّز َو َج َّل.
 َحدَّ َثحمَا ُق َت ْي َب ُة ْب ُن َني ِعيدَ ،حدَّ َثحمَا إِ ْني َ ِع ُيل ْب ُن َج ْع َفلَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ِديحمَارَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َلَ ،ق َالَ :ق َال َر ُني ُول
الش َج ِل َش َجل ًة ّلَ َيس ُق ُط َور ُق َهاَ ،وإِهنا م َث ُل املُسلِ ِمَ ،ف َحدِّ ُث ِ
اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم" :إِ َّخ ِم َن َّ
وِن َما ِه َيف" َف َو َق َع
ْ
َّ َ َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ىلي َيىلا
الحم ُ
انيت َْح َي ْي ُ ُ ،ث َّم َقىلا ُلواَ :حىلدِّ ْثحمَا َمىلا ه َ
َّاس ِيف َش َج ِل ال َب َواديَ ،ق َال َع ْبدُ اهللََِّ :و َو َق َع ِيف َب ْفِس َرش َّهنَا الحم َّْخ َل ُةَ ،ف ْ

َر ُني َ
ول اهللَِّ َق َالِ " :ه َي الحم َّْخ َل ُة".
..................
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"باب قول املُحدِِّّ ث حدثحما رشو رشَِببا ورشببأبا" ثم ذكل مقال َة شيخآ ِ
عبد اهلل بن الزب احلميدي ،وقىلال لحمىلا
َ
احلميدي :كاخ عحمد ابن عييحمة حدثحما ورشَِببا ورشببأبا ونيمع ُ واحدًً ا ،والكىلالم هحمىلا "بىلاب قىلول املُ َحىلدِِّّ ث"
وامللاد  -واهلل رشعلم  -باملُ َحدِِّّ ث هحما اللاوي وليس هو املُ َحدِِّّ ث ع جهة العمىلوم املىلأِوذ ِمىلن التحىلديث يف
اللغةْ ،
وإخ كاخ بعض الرشاح قالآ لكن يظهل رشبآ ليس بالصواب ،بدّللة هذا ،وبدّللىلة رشخ املؤلىلف رمحىلآ اهلل
بعد ذلك بأبواب تعلض للقلاوة والعلض واملحماولةب إذخ هو يتحدث عن اصطالح نهل احلىلديث يليىلد ْ
رشخ
يستدل ع هذا اّلصطالح ،عحمدبا "حدثحما رشو رشَِببا رشو رشببأبا رشو نيمع ُ " هىلذو رشلفىلاع عحمىلد العلىل و تسىلمى
رشلفاع انداو ،يعحمي رشخ املُ َحدِِّّ ث إذا حتمل احلديث ثم رشراد ْ
رشخ حيدث غ و فهو يف بقلآ ماذا يقول عىلن شىليخآف
هل يقول :رشببأباف رشو يقول :نيمع ُ ف رشو يقول :حدثحماف رشو رشَِببىلاف للعلىل و عبىلاراٍ كثىل ة ،بعىلض العلىل و
جعل لكل حتمل رشلفا ًظا معدودة ،لكن هذا ُيالف صحميع احلفاع ِمن قديم واملُ َحدِِّّ ثني ،البخاري رمحآ اهلل ذكل
ما بقلآ احلميدي عن ابن عييحمة يف هذا ورشخ هذو انلفاع نيواو ،ابن عييحمة ُحم ََدِِّّ ث متقىلدم ،وهىلذا الحمقىلل جعىلل
الرشاح ِ -
ُ
شىليخآ احلميىلدي
ومن رشبلزهم احلافظ ابن حجل والعيحمي  -يلوخ رشخ البخاري ُيتار ما بقلآ
َ
بعض ُّ َّ
عن ابن عييحمةب ورشخ هذو انلفاع إذا قال :حدثحما رشو اَِببا رشو نيمع رشو رشببأبا هي كلهىلا واحىلد ،يعحمىلي واحىلد
ِمن جهة كوهنا دالة ع اّلتصال وني ع اللاوي ِمن شيخآ ،هذا هو امللاد ،ثم ذكل  -يعحمىلي بعىلض املعلقىلاٍ
ِمن اآلثار  -وذكل حدي ًثا يستشهد بآ ع ذلك ،ذكل مقالة ابن مسعود قال رنيىلول اهلل صىل اهلل عليىلآ ونيىللم
الصادق املصدوق ،وهذا وصلآ البخاري يف كتابآ ال َقدََ ر ،فعحمدبا ابن مسعود قال :حدثحما رنيول اهلل صىل اهلل
َّبي ص اهلل عليآ ونيىللم كلمىلة ،وهىلذا
عليآ ونيلم ،رشحرض لآ التحديث ،وقال شقي عن عبد اهلل نيمع ُ الحمَّ َّ
وصلآ البخاري يف اجلحمائز ،إذخ عحمدبا يف انول حدثحما ،وعحمدبا يف الثاِن نيمع ُ  ،وقال حذيفة :حدثحما رنيىلول
رشيضا البخاري يف كتابآ اللقاق ،وقال رشبو العالية ،وقد اِتلىلف
اهلل ص اهلل عليآ ونيلم حديثني ،وهذا وصلآ ً
الل َياحي ك رجحىلآ احلىلافظ ابىلن حجىلل رشو هىلو الىلَباو زيىلاد بىلن فىل وز
فيآ َمن هوف هل هو بفيع بن مهلاخ ِّ
ووهم َمىلن قىلال نيىلوى ذلىلك ،وكال ىلا
البرصي ،وكال ا ع كل ثقة ،لكن ابن حجل اِتار رشبآ رشبو العالية َّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم فىلي يلويىلآ عىلن ربىلآ،
ُُم َ َّلج لآ يف الصحيحني ،قال رشبو العالية :عن ابن عباس عن الحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم يلويآ عىلن ربىلآ ،وفيىلآ عحمعحمىلة ،وقىلال رشبىلو
اآلخ عحمدبا لفظ العحمعحمة ،وقال رشبس عن الحمَّ ِّ
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َّبي ص اهلل عليآ ونيلم يلويآ عن ربكم تعاىل ،هذو التعالي الثالثة وصلها املؤلف رمحىلآ اهلل يف
هليلة عن الحمَّ ِّ
رشخ ُيبني َّ
كتاب التوحيد ،ذكل بعض العل و رشخ ملاد البخاري ِمن هذا ْ
رشخ العحمعحمة حممولة ع اّلتصال إذا ثبىل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،ورشبس ثبىل لقىلاؤو
اللقاو بني اللاوي وبني َمن روى عحمآ ،فابن عباس ثب لقاؤو للحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،إذخ فِذا قال رشحد مىلحمهم :عىلن
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،ورشبو هليلة ثب لقاؤو للحمَّ ِّ
للحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم  -ولو مل يقل نيمع ُ  -فِهنا بمحمزلة نيمع ُ وحىلدثحما ورشَِببىلا ،وهبىلذا يسىلتفاد رشخ
الحمَّ ِّ
البخاري رمحآ اهلل زاد ع ما ذكلو احلميدي ،وهو رشخ نيمع ُ وحدثحما ورشَِببا ورشببأبا بمعحمى واحد وعن :إذا
ثب اللقاو بني اللاوي و َمن روى عحمآ.
ثم قال :حدثحما قتيبة ،قال :حدثحما اني عيل بن جعفل ،قتيبة وهو ابن نيعيد وقد َمل ،واني عيل ابن جعفىلل
وهو ابن رشّب كث ُّ ِ
الس َّتَّة ،وبقية اإلنيحماد قد نيبقوا ،هحما اآلخ الشاهد فيآ قولىلآ
الز َرقي ،وحديثآ ُُم َ َّلج يف الكتب ِّ
"فحدثوِن ما هيف" قولآ عليآ الصالة والسالم "فحدثوِن ما هيف" امللاد بىل "حدثوِن" رشِىلَبوِن ّل شىلك،
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم إذا حدثوو نيمعهم نهنم كابوا حولآ ،وإذا ُر ِج َع إىل روايىلاٍ احلىلديث انِىللى
والحمَّ ُّ
وجدبا رشخ يف بعضها "رشَِبوِن" بدل "حدثوِن" ،هذو ِمن رواية بافع عحمىلد البخىلاري يف صىلحيحآ يف كتىلاب
التفس بدل "فحدثوِن" "فأَِبوِن" ما هيف ويف رواية عحمد اإلني عيِل من حىلديث بىلافع قىلال" :رشببئىلوِن"
ِ
ِ
حل َظ اللواياٍ انِلى ،فهي إما ْ
ىلم ِمىلن
رشخ تكوخ مأِوذة من ما ُعل َ
فذكل بعض العل و رشخ البخاري رمحآ اهلل َ َ
حالآ عليآ الصالة والسالم ِمن رشبآ كاخ يعيد الكالم ثال ًثا ل ُيفهم عحمآ ،قد يكوخ مىللة قىلال" :حىلدثوِن" ومىللة
"رشَِبوِن" وملة قال" :رشببئوِن" وقد يكوخ هذا بحمقل اللواة عحمآ ع املعحمى ،فِذا كاخ عىل املعحمىلى فمعحمىلاو رشخ
هذو اللفظة كاب دارجة ومعلوفة رشو كاب دارجة عحمد السلف ورشرباب احلديث رشخ لفظ احلديث "حىلدثوِن
ورشَِبوِن ورشببئوِن" كلها بمعحمى واحدب بل و"نيىلمع ُ " وهلىلذا مل جيعىلل العلىل و رمحهىلم اهلل يف بىلاب روايىلة
َ
احلديث قول اللاوي "حدثحما" ُي ِع ُّل قو َلآ إذا ُب ُِق َل عحمآ ِمن وجآ ِل "رشَِببا" ،وّل ُي ِع ُّ
الحمقىلل عحمىلآ إذا قىلال:
ىلل
ال هلذا وّل هذا ُم ِع ا
"نيمع ُ " مل جيعلوا هذا ُم ِع ا
ال هلذا ،فدل ذلك ع انيتواو اجلميع يف الدّللىلة عىل اتصىلالآ
بمن رواو عحمآ ،ويف قولآ :ثم قالواَ :حدِِّّ ْثحمََا ما هي يا رنيول اهللف وهي مثل "حىلدثوِن" لكىلن
واتصال احلديث َ
ِ
رشَِببىلا هبىلا" ابظىلل قىلال
وقع يف صحيح البخاري من رواية مالك عن عبد اهلل بن ديحمار هلذا احلىلديث قىلالْ ِ " :
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رشَِببىلا" هبىلا مىلع قىلوهلم هحمىلا " َحىلدِِّّ ْثحما" يىلدل عىل " َحىلدََّّ َثحما
رشَِببا هبا" ،قولآ يف اللواية انوىل " ِ ْ
الصحابةْ ِ " :
ْ
َببا" بمعحمى واحد ،فيحصل املطلوب ب ذكلو املؤلف.
ورشِ َ َ
اإلما ِم املَس َأ َل َة َع َ َرشصحابِ ِآ لِي ْخت ََِب ما ِعحمْدَ هم ِمن ِ
الع ْل ِم
ُ ْ َ
ْ َ
َب ُ
َ َ َ
ْ
اب َط ْل ِح ِ َ
 حدَّ َثحمَا َِالِدُ بن َُم ْ َلد ،حدَّ َثحمَا ني َلي ُخ ،حدَّ َثحمَا َعبدُ اهللَِّ بن ِديحمَارَ ،ع ِن اب ِن ُعملَ ،ع ِن الحمَّبِىلي صىل َّ اهللُ َع َلي ِىلآ
ْ
ِّ َ
ْ
ْ ُ
ْ
َ
َ
ْ ُ
َ
ََ
ُ َْ
الش َج ِل َش َجل ًة ّلَ َيس ُق ُط َور ُق َهاَ ،وإِهنا م َث ُل املُسلِ ِمَ ،حدِّ ُث ِ
وِن َما ِه َيف" َق َ
َو َني َّل َم َق َال" :إِ َّخ ِم َن َّ
َّىلاس
ىلع الحم ُ
ىلالَ :ف َو َق َ
ْ
َّ َ َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
انيت َْح َي ْي ُ ُ ،ث َّم َقا ُلواَ :حدِّ ْثحمَا َما ِه َي َيا َر ُنيىل َ
ول اهللَِّ،
ِيف َش َج ِل ال َب َواديَ ،ق َال َع ْبدُ اهللََِّ :ف َو َق َع ِيف َب ْفِس َرش َّهنَا الحم َّْخ َل ُةَ ،ف ْ
َق َالِ " :ه َي الحم َّْخ َل ُة".
..................
طلح اإلمام املسألة ع رشصحابآ ليختَب ما عحمدهم من العلم" قولآ "باب طلح اإلمام املسألة" رشي
"باب ْ
ِ
َّبىلي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم عىلن
إلقاو املسألة" ،ليختَب ما عحمدهم من العلم" هذو تعليلية ،وع هىلذا هنىلي الحمَّ ِّ
بىلي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم رشراد ْ
رشخ
انغلوطاٍ ّل يتعارض مع هذاب نبآ هحما لآ مقصود صحيح ،وهي رشخ الحمَّ َّ
ُيتَب ما عحمدهم ِمن العلم حتى ُي َع ِّل َمهم ما مل يعلموا ،وهذا مقصىلد صىلحيح ،فىلِذا طىللح املسىلأل َة ليختىلَب مىلا
علىلم
عحمدهم ِمن علم ويلى هل علفوا رشو مل يعلفواف هل فهموا رشم مل يفهمواف رشو طلحها ليحمظل هىلل عحمىلدهم
ر
مثال طلح املسألة يليد محمهم ْ
وإّل َعلمهم ما مل يعلموا ،رشو ً
رشخ ُي ْع ِملوا رشذهاهنم يف انيتخلاج العلىلم وانيىلتحمباطآ،
إعجازهم! فهذا هو املحمهي عحمآ ،نخ العلم هذا مىلا
قصد رشبآ يليد
فهذا كلآ ّل بأس بآ ،رشما إذا رشوقع املسألة ع
َ
ْ
تعجيزا للحماسُ ،رشبزل ليتعلم الحماس العلم.
ُرشبزل ليكوخ
ً
قولآ :حدثحما ِالد بن ُملد وهو ال َق َطواِن الكويفَِ ،لج لآ البخاري ومسلم ،ونيىللي خ هىلو نيىللي خ بىلن
رشيضىلا ذكىللو ،هىلذا احلىلديث لىلو ّلحظىلتم كىللرو مىلع
بالل املدِن القليش نيب ذكلو ،وعبد اهلل بن ديحمار نيب
ً
احلديث الذي قبلآ ،وهذو عادة اإلمام البخاري رشبآ يعيد انحاديث رشو ُي َق ِّطع انحاديث ويكلرها يف مواضىلع
بحسب احلاجة إىل التبويب ،ابظل البخاري عحمدو تبويب ،انبواب هذو التي يذكلها هي تلاجم يدِل حتتهىلا
احلديث ،رشحيا ًبًا يعيد احلديث بسحمدو ومتحمآ ،وهذو قليلة جدًً ا جدًً ا يف البخىلاري ،رشحيا ًبًىلا يعيىلد احلىلديث لكىلن
مل معحما ،وهذا طب ًعا بخال مسلم ،نخ مسلم مجع اننيابيد ،يعحمىلي
حيصل بمغايلة يف املتن رشو اإلنيحماد ،وهذا َّ
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يمل ع احلديث وجيمع رشنيابيدو ومتوبآ يف مكاخ واحد ،واإلمام مسلم ليس عحمدو رشبواب! اإلمام ليس عحمىلدو
ُّ
إّل الكتب ،كتاب كذا ،كتاب اإلي خ ،كتاب الزكاة ،كتاب الصالة ،كتاب الطىلالق ،وهكىلذا ،رشمىلا التبويبىلاٍ
ِ
الرشاح ،وليس ِمن اإلمام مسلم ،وهلذا اإلمام مسلم مل يسىلتطع العلىل و
املوجودة يف صحيح مسلم فهي من ُّ َّ
ْ
فقهآ ِمن كتابآ إّل ع قلة ،وهي مسىلألة تلتيىلب مسىللم رمحىلآ اهلل لْلحاديىلث الىلواردة ،وإيىللاد
رشخ يستحمطقوا َ
احلديث وما ُيبيحمآ ،رشو إيلاد احلديث وما يعارضآ ،ومحمآ بعض العل و حاول إظهار فقآ اإلمام مسلم رمحآ اهلل،
رشما البخاري فهو واضح يف فقهآ نبآ جعل يف كتابآ رشبوا ًبا ذكل فيها تلاجم ،والشاهد ِمىلن هىلذا احلىلديث هىلو
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم عليهم هذو املسألة ،وهذا ِّبني.
ظاهل يف إلقاو الحمَّ ِّ
ِ ِ
ِِ
ِ
ع ْل ﴾()1
َب ُ
اب َما َجا َو ِيف الع ْل ِمَ ،و َق ْولآ َت َع َاىلَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب ِز ْدِن ً
ِ
ث ،ور َرشى احلسىلن ،وال َّثىلو ِري ومال ِ ر ِ
القلاو ُة والعل ُض َع َ املُحدِّ ِ
ِ
ىله ْم ِيف
احىلت َََّّ َب ْع ُض ُ
ىلك الق َىللا َو َة َجىلائ َز ًةَ ،و ْ
َ
َ َ ُ َ ْ ُّ َ َ
ََ
َ َ َ َْ
ىلِل الصىل َلو ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اٍ
الق َلا َوة َع َ ال َعاملِ "بِ َحديث ض َ ِم ْب ِن َث ْع َل َب َةَ :ق َال للحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َنيىل َّل َم :هللَُّ َرش َم َىلل َك َرش ْخ ُب َص ِّ َ َّ َ
ِ
ِِ ِ
َب ِضىل َ رم َق ْو َمىل ُآ بِ َ
احىلت َََّّ
ىلذل ِ َك َف َأ َج ُ
ىلازو ُو" َو ْ
َق َالَ " :ب َع ْم" َق َالَ " :ف َهذو ق َلا َو رة َع َ الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َمَ ،رش ِْ َ َ

ِ
وخَ :رش ْش َهدَ بَا ُفال رَخَ ،و ُي ْق َل ُرش َذل ِ َك ِق َلا َو ًة َع َل ْي ِه ْمَ ،و ُي ْق َل ُرش َع َ املُ ْق ِل ِئَ ،ف َي ُق ُ
الص ِّك ُي ْق َل ُرش َع َ ال َق ْو ِم َف َي ُقو ُل َ
ىلول
َمال رك" :بِ َّ
ِ ِ
ِ
ال َق ِ
حل َس ِ
ىلو َ ،ع ِ
ىلن،
الوانيىلط ُّيَ ،عىل ْن َع ْ
حل َس ِن َ
ىلن ا َ
ار ُئَ :رش ْق َل َرشِن ُفال رَخ"َ ،حدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن َنيالَمَ ،حدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن ا َ
ف ِ
ِ ِ
ِ
الف َل ْب ِل ُّيَ ،و َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْبىل ُن إِ ْنيىل َ ِع َيل ال ُب َخ ِ
ىلار ُّي
وني َ
َببَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن ُي ُ
َق َالّ" :لَ َب ْأ َس بِالق َلا َوة َع َ ال َعاملِ" َو َرش ِْ َ َ
اخ َق َال :إِ َذا ُق ِل َئ َع َ املُحىلدِّ ِ
ىلولَ :حىلدَّ َثحمِيَ ،ق َ
ال َبىل ْأ َس َرش ْخ َي ُق َ
ونيى َع ْن ُني ْف َي َ
ث َفىل َ
ىلال:
َ
َق َالَ :حدَّ َثحمَا ُع َب ْيدُ اهللَِّ ْب ُن ُم َ
ول َعن مالِك وني ْفي َ ِ
ِ
القلاو ُة َع َ الع ِ
ِ
املِ َو ِق َلا َو ُت ُآ َني َوا رو.
َ
َ ُ َ
اخَ َ :
َو َنيم ْع ُ َرش َبا َعاصم َي ُق ُ ْ َ
ىلن َعب ِ
فَ ،ق َال :حدَّ َثحمَا ال َّلي ُث َعن ني ِعيد هو املَ ْق َِبيَ ،عن َ ِ ِ
ىلد اهللَِّ ْب ِ
ىلن َرش ِّب
وني َ
رشيىلك ْب ِ ْ
ْ
ُ َ ُ ُّ
ْ
َ
ْ َ
َ -حدَّ َثحمَا َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن ُي ُ

ب َِملَ ،رش َّب ُآ َني ِم َع َرشب ََس ْب َن َمالِكَ ،ي ُق ُ
وس َم َع الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم ِيف املَ ْس ِج ِدَ ،د َِ َل َر ُج رل
ولَ :ب ْيحمَ َ ب َْح ُن ُج ُل ر
َاِآ ِيف املَس ِج ِد ُثم َع َق َلآُ ،ثم َق َال َهلمَ :رشيكُىلم ُحمَمىلدر ف والحمَّبِىلي صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
ىلني
ىلآ َو َنيىل َّل َم ُمتَّكِىل ر َب ْ َ
َع َ َ َ
ْ
ُّ َ
َ
مجلَ ،ف َأب َ ُ
ُ ْ ُّ ْ َّ
ُ َّ
َّ
ْ
بَ ،ف َقا َل َلآ الحمَّبِي ص َّ اهللُ َع َلي ِ
ِ
الل ُج ُل :ا ْبن َع ْب ِد املُ َّطلِ ِ
ىلآ
ْ
ُ ُّ َ
الل ُج ُل انَ ْب َي ُض املُتَّك ُ َ .ف َق َال َل ُآ َّ
َظ ْه َلا َب ْي ِه ْمَ ،ف ُق ْلحمَاَ :ه َذا َّ
ال َ ِ
الل ُج ُل لِلحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم :إِ ِِّن َني ِائ ُل َك َف ُم َشدِّ رد َع َل ْي َك ِيف املَ ْس َأ َل ِةَ ،ف َ
َىلدْ
َو َني َّل َمَ " :قدْ َرش َج ْبت َُك"َ .ف َق َال َّ
( )1طآ.111 :
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َع َ َِّل ِيف َب ْف ِس َكف َف َق َالَ " :ني ْل َع َّ َبدَ ا َل َك" َف َق َالَ :رش ْني َأ ُل َك بِ َل ِّب َك َو َر ِّب َم ْن َق ْب َل َك ،هللَُّ َرش ْر َني َل َك إِ َىل الحم ِ
َّاس ُك ِّل ِه ْمف
َف َق َال" :ال َّلهم َبعم"َ .ق َالَ :رشب ُْشدُ َك بِاهللَِّ ،هللَُّ َرشمل َك َرش ْخ بُص ِِّل الص َلو ِ
اٍ اخلَ ْم َس ِيف ال َي ْو ِم َوال َّل ْي َل ِةف َق َ
ىلال" :ال َّل ُهىل َّم
َ َ َّ َ
ََ
ُ َّ َ ْ
ِ
َبعم"َ .ق َالَ :رشب ُْشدُ َك بِاهللَِّ ،هللَُّ َرشمل َك َرش ْخ بَصوم ه َذا َّ ِ
ىلم"َ .ق َ
ىلالَ :رشب ُْشىلدُ َك بِىلاهللَِّ،
ُ َ َ
السحمَةف َق َال" :ال َّل ُه َّم َب َع ْ
الش ْه َل م َن َّ
ََ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ىلم
هللَُّ َرش َم َل َك َرش ْخ َت ْأ ُِ َذ َهذو َّ
الصدَ َق َة م ْن َرش ْغحم َيائحمَا َف َت ْقس َم َها َع َ ُف َق َلائحمَاف َف َق َال الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيىلآ َو َنيىل َّل َم" :ال َّل ُه َّ
الل ُج ُلَ :محمْ ُ بِ َ ِج ْئ َ بِ ِآَ ،و َرشبَا َر ُني ُ
ول َم ْن َو َر ِائي ِم ْن َق ْو ِميَ ،و َرشبَا ِض َ ُم ْب ُن َث ْع َل َب َة َرش ُِو َبحمِىلي َنيىل ْع ِد
َب َع ْم"َ .ف َق َال َّ
ب ِن بكْل ،ورواو مونيى بن إِني ِع َيل و َع ِِل بن َعب ِد احل ِم ِ
يدَ ،ع ْن ُني َل ْي َ َخ ْب ِن املُ ِغ َ ِةَ ،ع ْن َثابِىل َ ،عىل ْن َرشبَىلسَ ،ع ِ
ىلن
ْ َ
َ ُّ ْ ُ ْ َ
ََ َ ُ ُ َ ْ ُ َْ

الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم ِ َهب َذا.
..................

"باب ما جىلاو يف العلىلم ،وقولىلآ تعىلاىلَ ﴿ :و ُق ْ
ىلل َر ِّب ِز ْد ِِن ِع ْلىل ً ﴾( " )1هىلذا احلقيقىلة هىلذا البىلاب ذكىلل
القس َط َّالِن هذا الباب ثم بعد ذلك ذكل رشبآ ورد يف بعض الحمسخ هكذا ،ثم بعدها باب "القلاوة والعلض ع
املُ َحدِِّّ ث" يعحمي الحمسخ ُمتلفة ،وقد ذكل ذلك القس َط َّالِن بل ذكل بعض اللواياٍ والحمسخ ليس فيهىلا البىلاب،
يعحمي ُذكِ َل هذا الباب وليس فيها الباب الثاِن ،وبعضها مل ُيذكل فيها هذا الباب ،وبعضها ُمجِ َع ،رشما الذي عليىلآ
ِ ِ
ع ْلىل ﴾()2
رشح احلافظ والعيحمي ليس فيآ هذا ،ليس فيآ "باب ما جاو يف العلم وقولآ تعاىلَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب ِز ْدِن ً

" واحلقيقة رشخ هذا "باب ما جاو يف العلم وقولىلآ تعىلاىلَ ﴿ :و ُق ْ
ىلل َر ِّب ِز ْد ِِن ِع ْلىل ً ﴾( " )3حمتمىلل رشخ البخىلاري
رشوردو نبآ يكلر بعض انبواب التي تكوخ بيحمها فلوق يس ة ،وحمتمل رشخ هذا وقىلع ِمىلن الحمسىلاأل ،نخ هىلذا
ُيغحمي عحمآ ما ذكلو يف الباب انول ،وع ٍّ
كل انمل واضح" ،باب ما جاو يف العلىلم" يعحمىلي اآليىلة يف دّللتهىلا:
﴿ َو ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِِن ِع ْل ً ﴾( )1ك يف نيب معحما ،يعحمي قد ُيستدل هبا ع رش العلم ،وقد ُيستدل هبا ع طلىلب
اّلنيتزادة ِمن العلم يف باب العلم.
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( )3طآ.111 :
( )1طآ.111 :
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إذخ هذا الباب معقىلو رد لبيىلاخ بىلوع ِمىلن رشبىلواع التحمىلل ،البىلاب انول كىلاخ يف انداو "حىلدثحما ورشَِببىلا
ونيمع ُ " ،ماذا يقول اللاوي حني يؤدي ما نيمع ،هحما كيفيىلة حتمىلل الىللاوي لْلحاديىلث ،الكيفيىلة وطىللق
التحمل عحمد العل و ث بية ع تفاصيل يف بعضها ،لكن هحمىلاك القىللاوة والسىل ع واملحماولىلة والكتابىلة ،ذكلهىلا
اإلمام البخاري ،نخ هذو إما باإلمجاع وإما عحمد مجهور رشهل العلم مقبولة ،ومىلا عىلداها يف حمىلل ِىلال بىلني
العل و وبعضها رشقوى ِمن بعض وبعضها ملدود ،عحمدبا القلاوة والعلض ،هل العطف هحما تفسىل يب بمعحمىلى
رشخ القلاوة هي العلض والعلض هو القلاوة ك يقول بعضىلهمف رشو رشخ هحمىلاك فل ًقىلا بىلني القىللاوة والعىللضف
رشخ يقلرش الطالب ع الشيخ ،وليس امللاد ْ
القلاوة معحماها ْ
رشخ يقلرش بخصوصآ! لكن قد حيرض املجلىلس للقىللاوة
ورشحدهم يقلرش ك كابوا يقلووخ ً
مثال ع مالك حيرض مجع غف رشحىلدهم يقىللرش واآلِىللوخ يسىلتمعوخ ،لكىلن
اإلمام مالك ما حيدث ،لو كاخ اإلمام مالك هو الذي حيدثب يقلرش عليهم رشو حيىلدثهم كىلاخ هىلذا نيىل ع مىلحمهم
حيدِِّّ ث ،يقلرش رشحدهم املوطأ واإلمام مالىلك موجىلود معىلآ رشصىل ُلآ
للفظ اإلمام مالك ،لكن اإلمام مالك كاخ ّل ُ َ
ويقلرش القارئ والبقية يسمعوخ ،هذا يسمى القلاوة ،هذو تسمى القلاوة بال إشكال ،لكن هذو الطليقة هل هلىلا
انيم ِاص غ القلاوة رشو ّلف بعضهم يقول :القلاوة إذا قلووا عليآ وهو ممسك بأصلآ رشو كاخ ِمىلن احلضىلور
علضاْ ،
فِخ مل يكن هحماك رشصل فِهنا تسمى القىللاوة ،والعىللض بظىلل إليىلآ
َمن هو ممسك بأصل الشيخ يسمى ً
بعض العل و ِمن وجآ ِل وهو رشخ العلض بوعاخ :علض قلاوة وعلض محماولة ،املحماولة ما معحماهىلاف هىلو ْ
رشخ
يأيت بأصل رشو بفلع رشو بمكتوب ُرشِذ عن رشصل شيخآ ،يعحمي جاو بأحاديث وعلضها ع شيخآ بدوخ قلاوةب
شيخآ رشخ هذا حديثآ ورشجازو بآ ،هذا يكوخ علض محماولىلة ،رشو رشخ الشىليخ يحماولىلآ فيقىلول ً
فأَِبو ُ
مىلثال :هىلذا
علضا ،العىللض رشخ الطالىلب هىلو الىلذي يعىللض
كتاّب فاروو عحمي ،هلذا يسمى عحمدهم محماولة لكن ّل يسمى ً
عليآ احلديث فيخَبو بأبآ حديثآ وجييزو فيآ ،ظاهل الباب رشخ املؤلف رمحآ اهلل ما يليد علض املحماولة وإب يليد
علض القلاوة فقط ،يليد القلاوة وعلض القلاوة ،وهذا ظىلاهل ِمىلن تعليىلف القىللاوة والعىللض ،وعىل كىلل
اّلنيم العام هلا قلاوة ،لكن هل العلض فيآ ِصوصيةف يعحمي كأبآ يقول يف هىلذو احلالىلة املعيحمىلة التىلي يكىلوخ
علضا ،انمل بس ليس فيها ِال مؤثل(.)1
الشيخ ممسك بأصلآ هذو يسمى ً
( )1هحما كالم مع رشحد الطالب وفيآ كالم غ واضح.
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قال :وررشى احلسن والثوري ومالك القلاو َة جائزة ،وهذا ني ُيسحمدو املؤلف بعىلد قليىلل ،ملىلا قىلال :وررشوهىلا
جائزةب َّ
دل ع رشخ يف املسألة ِال ًفا ،وهذا اخلال كاخ ِال ًفا قدي ً  ،وقد ابقىللض اخلىلال وابعقىلد اإلمجىلاع
ع صحة اللواية بالقلاوة ،لكن اخلال يف املفاضلة بني القلاوة والس ع رشُي رشفضلف القلاوة رشو الس عف قىلد
يقول قائل :ما هي الفائدة بالحمسبة لحماف يقول :لو تعارض عحمدبا راوياخ رشحد ا رشِىلذو نيىل ًعا واآلِىلل قىللاوة
فمن بلجحف مذهب رشهل املديحمة تلجيح القلاوة ،واجلمهور ع تىللجيح السىل ع ،مىلع اّلتفىلاق عىل صىلحة
َ
بذر يس ْ
اللواية هب  ،لكن هذو ِمن القلائن التي ُي َل َّجح هبا عحمد اّلِتال  ،وهي رشتوقع رشهنا ْ
إخ وجدٍ.
قال :واحتَّ بعضهم يف القلاوة ع العامل بحديث ض م ،ذكل ابن حجل والعيحمي رشخ املحتَّ هو احلميدي
ثم انيتدرك احلافظ ابن حجل رمحآ اهلل ع بفسآ بعد ذلك ،نبآ ذكل رشبآ ظ َّن رشبآ احلميدي ثم تبني لآ رشبآ لىليس
احلميدي الذي حيتَّ وإب هو رشبو نيعيد احلداد ونياق اإلنيحماد إىل ذلك ،واحتَّ بعضهم يف القلاوة ع العىلامل
بحديث ض م بن ثعلبة ،وحديث ض م بن ثعلبة هو الذي ذكلو املؤلف بعد ذلك ورشنيحمدو ،ونييأيت وجهىلآ ْ
إخ
شاو اهلل تعاىل ،وذكل وجآ الشاهد نخ ض م بن ثعلبة قال للحمََّّبي ص اهلل عليىلآ ونيىللم :هلل رشمىللك هبىلذاف هلل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ما بلغآ ِمن ِ
ُ
رنيىلول اهلل
رشمل اهلل لحمبيآ الذي بقلآ إليحمىلا
رشملكف اآلخ ض م يعلض ع الحمَّ ِّ
ص اهلل عليآ ونيلم ،فعحمدبا يف احلديث :هلل رشملك بالصالةف ومثلها ما بعدهاِ ،مىلن رشيىلن َعلِ ْمحمََىلا رشخ اهلل رشملبىلا
َّبىلي صىل
بالصالةف الذي بقلآ ببيحما ص اهلل عليآ ونيلم ،فض م نيمع هبذا وبلغآ انمل وجاو فعلضآ عىل الحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم قال" :اللهم بعم" ،فهىلذا ضىل م يعىللض املىللوي
اهلل عليآ ونيلم قال :هلل رشملكف فالحمَّ ُّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ُي َصدِِّّ ُق ذلك وُيَبو رشخ اهلل رشملو بىلآ ،فهىلذا عىللض
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم والحمَّ ُّ
ع الحمَّ ِّ
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،فأب تأِذ :هلل رشملكف كأبآ كتاب معلو ع الىللاوي رشو يقىلال:
من ض م ع الحمَّ ِّ
َّبي ص
لللاوي رشهذا حديثكف فيقول :بعم ،هذا يقول :رشب حدث َ هبا يا رنيول اهللف قال :بعم ،إذخ هل الحمَّ ُّ
اهلل عليآ ونيلم َحدََّّ َ
َّبىلي
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم وقلرشو ،والحمَّ ُّ
ث ض ًما ابتدا ًوف ّل ،ض م هو الذي علض ع الحمَّ ِّ
رشقل بآ ،هذا يسمى العلض ،لكن القلاوة ّل ،ف يلزم ِمن هذا ،القلاوة يمكن يقلرش علىليهم
ص اهلل عليآ ونيلم َّ
ابتدا ًو ،يت بكتاب وجيلس للتحديث ما عىللض عليىلك يشو! هىلذا يسىلمى قىللاوة ،وهىلذا وجىلآ اّلنيتشىلهاد
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ِ
َّبىلي
رشعم من العلض ،فأجازوو يعحمي رشهنم قبلوا مىلا بقلىلآ عىلن الحمَّ ِّ
باحلديث الذي نياقآ املؤلف( ،)1إذخ القلاوة ُّ
ص اهلل عليآ ونيلم لذلك صح رشخ العلض رشو القلاوة صحيحة.
قال :واحتَّ مالك بالصك يقلرش ع القوم فيقولوخَ :رش ْش َهدََ با فالخ ،الصك يلاد بآ املكتوب الذي ُيكتىلب
ِ
ِ
رشقل عحمد احلاكم ب عليآ ً
مثال و ُكُتب هبذا الصك ثم ُق ِلرش ع هىلذا املُ ِق ُّىلل هىلذا
فيآ ما ُيق ُّل بآ املُق ُّل عحمد احلاكم ،إذا َّ
إقلارو هذا يصىلح ْ
رشخ يشىلهد عليىلآ بىلآ غىل ُ و ،واللوايىلة قليبىلة ِمىلن
فأقل بذلكب فِخ َ
الصك والحماس يسمعوخ َّ
الشهادة ،وهذا واضح ،وكوبآ احتجاجآ بالصك يعحمي معحماو احتجاج بعمل قائم مل ُيحمكل ،كأبآ يقىلول :مىلا دام
رشخ الحماس رشقلوا هذو الصكوكب رشقلوها ومل يحمكلها رشحد إذخ اللواية مثل الشهادة.
قال :و ُيقلرش ع املقلئ فيقول القارئ :رشقلرشِن فالخ ،رشي ُيقلرش ع املقلئ القىلل خ ،فالقىلارئ َيعىللض عىل
مقلئ القل ِخ القل َخب فِذا قيل لآَ :من اقلرشكف قال :رشقلرشِن فالخ ،واملقلئ مل يقلرش! إب هو علض عليآ القىلل خ،
رشخ يقول :رشقلرشِن القل خ فالخ ،إذخ هحما يصلح ْ
فصح ْ
رشخ يقول :حدثحمي بآ فالخ.
ثم ذكل اآلثار ،قال :حدثحما حممد بن نيالم البيكحمدي قال :حدثحما حممد بن احلسن الوانيطي وهو ِمن رواة
ُيَلج لآ مسلم ،عن عو بن رشّب مجيلة وقد مل ،عن احلسن البرصىلي وقىلد َمىلل ،قىلالّ :ل بىلأس
البخاري ومل ُ َ
رشثلا  -ك عزاو إليه يف رشح علىلل الرتمىلذي
ِل َجآ ححمبل وابن إنيحاق  -رشي ً
بالقلاوة ع العامل ،هذا انثل َّ
ورشيضا ِلجآ اخلطيب البغدادي يف الكفاية ،وقولآ هحما :ورشَِببىلا حممىلد بىلن يونيىلف ِ
الفلبىللي
ّلبن رجبً ،
َّ َ
وحدثحما حممد بن اني عيل البخاري ،قال :حىلدثحما عبيىلد اهلل بىلن مونيىلى ،قولىلآ :ورشَِببىلا حممىلد بىلن يونيىلف
الفلبلي ،هذو الزيادة وقع ْ يف بعض الحمسخ ك ذكل ذلك القس َط َّالِن ،وحممد بن يونيف ِ
ِ
الفلبلي هو راوي
رشصال واملشهورة هي رواية حممد ِ
صحيح البخاري ،اللواية املعتمدة ً
الفلبلي ،يقال :روى صحيح البخىلاري
الفلبلي حممد بن يونيف ِ
عن البخاري تسعوخ رشل ًفا ،واللواية املعلوفة واملشهورة هي رواية ِ
الفلبىللي املتىلو
َنيحمََة "."321
قال :حدثحما عبيد اهلل بن مونيى وهو العبِس ،باذام ،وقد تقدم عن نيفياخ وهىلو الثىلوري ،قىلال :إذا ُق ِ
ىللئ
ع املُ َحدِِّّ ث فال بأس ْ
رشخ يقول :حدثحمي ،احلسن البرصي يف انول قالّ :ل بأس بالقلاوة ع العامل يعحمي رشهنىلا
( )1هحما كالم مع رشحد الطلبة وفيآ كالم غ واضح.
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صحيحة وجائزة ،الثاِن :كالم نيفياخ الثوري قال :إذا ُق ِلئ ع املُ َحدِِّّ ث فال بأس ْ
رشخ يقول :حدثحمي ،هذا فيآ
رشملاخ ،فيآ جواز القلاوة ،وفيآ رشبآ ّل بأس ْ
رشخ يقول :حدثحمي ،طب ًعا بعضهم يقول :حدثحمي ،وبعضىلهم يقىلول:
حدثحمي قلاوة عليآ ،رشو حدثحما قلاوة عليآ ،جييز القلاوة ،وكل هذو مستعملة عحمد العل و ،قىلال :ونيىلمع ُ  ،رشي
قال البخاري رمحآ اهلل ،نيمع ُ رشبا عاصم وهو الضحاك بن ُملد املعلو بالحمبيل ،يقول عن مالك ونيىلفياخ
وهو الثوري :القلاوة ع العامل وقلاو ُتُآ نيواو ،يعحمي رشخ القلاوة رشو الس ع نيواو ،نخ القلاوة عىل العىلامل هىلي
القلاوة ،وقلاوتآ يعحمي حتديث العامل وغ و يسمع عحمد مالىلك ونيىلفياخ الثىلوري نيىلواو ،يعحمىلي رشهنىل نيىلواو يف
احلكم ،واملسألة فيها ثالثة رشقوال مشهورة ،انول :رشخ الس ع رشفضل ،والثاِن :رشخ القىللاوة رشفضىلل ،والثالىلث:
التساوي بيحمه .
احلديث الذي نياقآ ،نياقآ عن شيخآ عبد اهلل بن يونيف التحميِس وهذا نيب  ،والليث قد نيىلب  ،ونيىلعيد
املقَبي وقد نيب  ،عن رشيك بن عبد اهلل بن رشّب َب َِمل وهذا ممن َِ َّىلل َج لىلآ البخىلاري ومسىللم ،والدّللىلة ِمىلن
انحاديث تقدم يف كالم البخاري رمحآ اهلل.
قبل ذلك قال :رواو مونيى ،ومونيى هو ابن اني عيل املحمقىللي وهىلو شىليخ لممىلام البخىلاري رمحىلآ اهلل،
وعِل بن عبد احلميد وهو رشبو حسني املعحمي  -هحماك املعحمي وهحمىلاك املعحمىلى  -رشبىلو داود كثىل ً ا يف نيىلحمحمآ وغىل و
يقول :حدثحما فالخ املعحمى ،يقصد بآ معحمى احلديث ،فال ُُيلط بني املعحمىلى واملعحمىلي ،املعحمىلي انيىلم ،ذكىلل ذلىلك
احلافظ ابن حجل يف تبص املحمتبآ.
رشيضا شيخ لممام البخاري تويف َنيىلحمََة " ،"222ومونيىلى بىلن انيىل عيل تىلويف َنيىلحمََة
وعِل بن عبد احلميد ً
" ،"223ومونيى بن اني عيل :البخاري روى عحمآ ،وروايتآ معلوفة ومشهورة ،رشما عِل بن عبد احلميد هىلذا
رشِىلذٍ بىللرشي احلىلافظ السىلاب رشبىلآ املؤلىلف حيىلذ حىلل
ليس لآ يف البخاري إّل هذا املوضع فقط( ،)1إذا
َ
العطف فتص معلقة نهنم كلهم شيوأل هؤّلو ،احلافظ رشظحمآ قال عن هذا رشبآ معل  ،لكن مل يعلل ويبني ملىلاذا
معل ف يعحمي إذا رشِذبا في ذكلو رشخ ِمن عادة البخاري رمحآ اهلل رشبآ حيذ حل العطف هذا قد يكوخ حذ
ٍّ
حل العطف ،هذا شيخآ وهذا شيخآ ،ممكن ْ
كىلل روايىلة مونيىلى وصىللها رشبىلو عوابىلة يف
رشخ يقال هذا ،عىل
( )1هحما كالم رشحد وهو غ واضح.
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مستخلجآ وابن محمدة يف كتابآ اإلي خ ،ورواية عِل بن عبد احلميىلد وصىللها الرتمىلذي والىلدارمي ،ورشظىلن رشخ
الرتمذي وصلها عن شيخآ حممد بن اني عيل البخاري.
السىل َّتَّة ،وثابىل  :ثابىل ال ُبحمىلاِن اإلمىلام
عن نيلي خ بن املغ ةب رشبو نيعيد القيِس ،وهو ُُم َلج لآ يف الكتب ِّ
املشهور املعلو .
الع ْل ِم بِ ِ
َاب َرشه ِل ِ
باب ما ي ْذكَل ِيف املُحم ِ ِ
الع ْل ِم إِ َىل الب ْلدَ ِ
اخ
َاو َلةَ ،وكت ِ ْ
ُ
َ
َ ُ َ ُ ُ
اخ املَص ِ
ِ
ىلث ِهبىلا إِ َىل اآل َف ِ
ىلاقَ ،و َر َرشى َع ْبىلدُ اهللَِّ ْبىل ُن ُع َم َىلل،
اح َ
َو َق َال َرشب َُس ْب ُن َمالك :ب ََس َخ ُع ْث َ ُخ ْب ُن َع َّف َ َ
ف َف َب َع َ َ
از ِيف املُحم ِ ِ ِ
و َحييى بن ني ِعيد ،ومال ِ ُك بن َرشبَس َذل ِ َك ج ِائ ًزا ،واحتََّ بع ُض َرشه ِل ِ
احل َج ِ
ىلي َصىل َّ اهللُ
ْ
َ
َ ْ َّ َ ْ
َ
ْ ُ
َاو َلة بِ َحديث الحمَّبِ ِّ
َ َ
َ َْ ْ ُ َ
ِ
َب ِنَ ِم ِ َّ ِ
َاخ ك ََذا َوك ََذا"َ .ف َل َّ َب َل َغ َذل ِ َك املَك َ
الَّس َّي ِة كِتَا ًبا َو َق َالّ" :لَ َت ْق َل ْرش ُو َحتَّى َت ْب ُل َغ َمك َ
َىلاخ
َع َل ْيآ َو َني َّل َم َح ْي ُث َكت َ
َق َل َرش ُو َع َ الحم ِ
َب ُه ْم بِ َأ ْم ِل الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم.
َّاسَ ،و َرش ِْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ْب ُن َني ْعدَ ،ع ْن َصالِحَ ،ع ِن ا ْب ِن ِش َهابَ ،ع ْن ُع َب ْيىل ِد اهللَِّ
 َحدَّ َثحمَا إِ ْني َ ع ُيل ْب ُن َع ْبد اهللََِّ ،ق َالَ :حدَّ َثحمي إِ ْب َلاه ُول اهللَِّ ص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلم " بع َث بِكِتَابِ ِ
ِ
َب ُو َرش َّخ َر ُني َ
ىلآ
ْ َ َ َ ََ
َ
ْب ِن َع ْبد اهللَِّ ْب ِن ُع ْت َب َة ْب ِن َم ْس ُعودَ ،رش َّخ َع ْبدَ اهللَِّ ْب َن َع َّباس َرش ِْ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّسىَ ،ف َل َّ َق َل َرش ُو َم َّز َق ُآَ ،ف َح ِس ْب ُ َرش َّخ ا ْبىل َن
َر ُج ًال َو َرش َم َل ُو َرش ْخ َيدْ َف َع ُآ إِ َىل َعظي ِم ال َب ْح َل ْي ِنَ ،فدَ َف َع ُآ َعظ ُ
يم ال َب ْح َل ْي ِن إ َىل ك ْ َ
املُ َس ِّي ِ
ب َق َالَ :فدَ َعا َع َل ْي ِه ْم َر ُني ُ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم " َرش ْخ ُي َم َّز ُقوا ك َُّل ُمم َ َّزق".
ِ
َس ْب ِ
َببَا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْن َقتَا َدةََ ،ع ْن َرشب ِ
ىلن
َببَا َع ْبدُ اهللََِّ ،ق َالَ :رش ِْ َ َ
حل َس ِن املَ ْل َو ِز ُّيَ ،رش ِْ َ َ
 َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن ُم َقاتل َرش ُبو ا َِ
ِ
ِ
ِ
ىلم ّلَ َي ْق َىلل ُو َ
وخ كِتَا ًبىلا إِ َّّل
َب الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم كتَا ًبا َ -رش ْو َرش َرا َد َرش ْخ َي ْكت َ
َمالكَ ،ق َالَ :كت َ
ُب َ -فق َيل َلىل ُآ :إِ َّهن ُ ْ
اض ِآ ِيف ي ِ
ول اهللََِّ ،ك َأ ِِّن َرش ْب ُظل إِ َىل بي ِ
ىلد ِوَ ،ف ُق ْلىل ُ ل ِ َقتَىلا َد َة َمىل ْن َق َ
َُمْتُو ًماَ ،ف َّاَت ََذ َِ َاَتًا ِم ْن فِ َّضةَ ،ب ْق ُش ُآُ :حم َ َّمدر َر ُني ُ
ىلال:
َ
ُ ََ
َب ْق ُش ُآ ُحم َ َّمدر َر ُني ُ
ول اهللَِّف َق َال َرشب رَس.
..................
ذكل يف املحماولة وكتاب رشهىلل العلىلم بىلالعلم إىل البلىلداخ" وهاتىلاخ طليقتىلاخ ِمىلن طىللق حتمىلل
"باب ما ُي ُ
احلديث ،وهي املحماولة والكتابة ،املحماولة معحماها ْ
ُ
الطالب حدي َثآ ويقول :هىلذا حىلديثي فىلاروو
الشيخ
رشخ يحماول
َ
عحمي ،هذو املحماولة عحمد العل و ،يعحمي رشبآ ّل يسمعآ وّل يقلرش عليآ لكىلن يعطيىلآ الكتىلاب ويقىلول هىلذا حىلديثي
فحدث بآ عحمي ،والثاِن :الكتابة ،وهو ْ
رشخ يكتب لآ ،يكوخ هذا يف بلد وهذا يف بلد فيكتب لآ ،وهذو موجودة
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حتى ُُم َلج يف الصحيح هبا "كتب إيل فالخ" ،لكن هذو طب ًعا هلا رشوطها عحمىلد رشهىلل العلىلم وهىلي ْ
رشخ يكىلوخ
ِ ِ
ً
ورشخ يكوخ ُّ
الكتاب حمفو ًظا ْ
وصىلوّل
ب لآ بآ ،ويكوخ حمفو ًظا بحيىلث يكىلوخ وصىلل
ِط العامل معلو ًما ملَن ُكُت َ
صحيحا ،فال ُعُدِِّّ َل عليآ وّل ُغ ِّ َ فيآ وّل ُبدِِّّ َلب فتكوخ يد الحماقل يدًً ا رشميحمة ،وهو يعل ِط شيخآ رشو ِط َمىلن
ً
يكتب لشيخآ ،يعحمي يعل هذا.
قال :وقال رشبس :بسخ عث ُخ املصاحف وبعث هبا إىل اآلفاق ،وهذا وصلآ املؤلىلف يف صىلحيحآ "كتىلاب
رشيضا "محماقب قليش" ،عث خ ريض اهلل عحمآ بسخ املصاحف وبعث هبا إىل اآلفاق ،هىلذو
فضائل القل خ" ،ويف ً
صورُتا صور ُة الكتابة نبآ قال :وكتاب رشهل العلم بالعلم إىل البلىلداخ ،وررشى
كتابة رشو محماولةف هي اآلخ هذو
ُ
عبد اهلل بن عمل ،عبد اهلل بن عمل هذا اِ ُتُلف فيآ هل هو الصحاّب ريض اهلل عحمآف رشو هو عبد اهلل بن عمل بن
حفص بن عاصم بن عمل بن اخلطابف ورواياٍ الصحيح كلها عبىلد اهلل بىلن عمىلل ،عبىلد اهلل بىلن عمىللو -
بالواو – عبد اهلل بن عملو بن العاص لآ مثل ما ذكل هحما وهو جواز الكتابة ،لكن ُبُسخ الصىلحيح لىليس فيهىلا
الواو ،عبد اهلل بن عمل بن حفص هو ورشِوو عبيد اهلل هل مثل ما يلى حييى بن نيىلعيد ومالىلك ،فمحتمىلل ْ
رشخ
يكوخ عبد اهلل بن عمل الصحاّب نبآ قدََّّ َمآ ع هؤّلو الكبار ،وحمتمل ْ
رشخ يكوخ عبد اهلل بن عمل بىلن حفىلص
بن عاصم بن عمل بن اخلطاب نخ اللواية بقل  ،وع ا
كل هذا ليس لآ كب تأث يف مسألتحما هذو.
جائزا ،وهذا واضح ،وملىلا
قال :وررشى عبد اهلل بن عمل وحييى بن نيعيد انبصاري ومالك بن رشبس ذلك ً
َذ َك ََل اجلواز هحما وذكل اجلواز يف امللة السابقة هذا ماذا يدل عليآف يىلدل رشبىلآ إذا ذكىلل اجلىلواز يىلدل عىل رشخ فيىلآ
ُمالف يلى عدم اجلواز ،واملحماولة وقع فيها ِال  ،لكن املعمول بآ واملشهور عحمد العل و  -وهو الذي عليآ
مجهور رشهل العلم يف الكتابة واملحماولة  -رشهنا جائزةب ورشخ اللواية هبا صحيحة ،واحتَّ بعض رشهل احلجاز وهو
َّبي ص اهلل عليىلآ
احلميدي عبد اهلل بن الزب شيخ البخاري واحتَّ بعض رشهل احلجاز يف املحماولة بحديث الحمَّ ِّ
ونيلم حيث كتب نم الَّسية كتا ًبا وقالّ" :ل تقلرشو حتى تبلغ مكاخ كذا وكذا" فل بلغ ذلىلك املكىلاخ قىللرشو
رشمل رنيول اهلل صىل اهلل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،إذخ نيلمآ وباولآ الكتاب وفيآ ُ
ع الحماس ورشَِبهم بأمل الحمَّ ِّ
َّبي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم باولىلآ الكتىلاب فقىللرشو
عليآ ونيلم فذهب بآ إىل رشولئك القوم فقلرشو عليهم ،إذخ الحمَّ ُّ
ِ
رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلم ،إذخ هم رشجىلازوا هىلذو املحماولىلة ،ولىلو مل تكىلن املحماولىلة
رشمل
عليهم وتلقوا عحمآ َ
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َّبي ص اهلل عليآ ونيلم رشراد ْ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم الكتاب! َّ
رشخ يىلوجههم بىلأملو
نخ الحمَّ َّ
صحيحة َملا باولآ الحمَّ ُّ
ِ
نهنىلم
عليآ الصالة والسالم ،ولو كاب غ نيائغة مل حيصل ما رشرادو عليآ الصىلالة والسىلالم مىلن تىلوجيههم َّ
ُي َِّل ْجآ يف موضع ِل ورواو ابىلن انيىلحاق يف
حيحمئذ ّل يثقوخ يف كتابآ ،وهذا احلديث هو مما ع َّل َقآ املؤلف ومل ُ َ
ر
ً
ملنيل جيدرر قوي اإلنيحماد ،وذكل لآ شاهدًً ا ِمىلن حىلديث
ملنيال ،وذكل احلافظ يف التعلي رش َّبَّآ
الس ة عن علوة
جحمدب عحمد الطَباِن والضياو ،وذكل لآ شاهدًً ا ِل ِمن حديث ابىلن عبىلاس عحمىلد الطىلَباِن ،ورشبىلتم تعلفىلوخ
رشحاديث الس ّل نيي مثل علوة ،علوة إمام يف الس يعحمي يتجوز فيهاّ ،ل نيىلي إذا ابضىلم إليهىلا غ هىلا ومل
تكن محمافي ًة لْلحاديث انِلى رشو انصول(.)1
هي محماولة ،البخاري ذكلها يف اّلحتجاج ع املحماولة ،هي محماولة وكتابىلة ،فيهىلا حىلديث هلقىلل وفيهىلا
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم عل ًيا.
قصة ملا بعث الحمَّ ُّ
ثم ذكل حديث قال :حدثحما اني عيل بن عبد اهلل وهو انويِس وقد تقدم ،حدثحمي إبلاهيم بىلن نيىلعد بىلن
َّبي صىل اهلل
عبد اللمحن بن عو  ،عن صالح وهو ابن كيساخ ،وهذا احلديث الذي ذكلو املؤلف يف كتابة الحمَّ ِّ
ِ
تفلد بآ البخاري عن مسىللم
عليآ ونيلم إىل عظيم البحلين هو شاهد ع ما تقدم من املحماولة ،وهذا احلديث َّ
ك تفلد البخاري يف احلديث الساب حديث ض م بن ثعلبة.
ثم ذكل قال :حدثحما حممد بن مقاتل رشبو احلسن وهو امللوزي ،ابفلد اإلمىلام البخىلاري بىلالتخليَّ بىلآ عىلن
رشصحاب الكتب اخلمسة ،قال :رشَِببا عبد اهلل وهو ابن املبارك ،رشَِببا شعبة إىل ِل اإلنيحماد ،لكن عحمدبا لىلو
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم بعث بكتابآ ورشملو ْ
رشخ يدفعآ إىل عظىليم
ررشيحما هحما احلديث انول ،احلديث انول رشخ الحمَّ َّ
البحلين ،ما رشملو ْ
رشخ يقلرشو وإب يدفعآ ،إذخ هي صارٍ كتابة وليسىل محماولىلة ،انول إذا كىلاخ اقىللرشو علىليهم
َّبىلي
صارٍ محماولة نبآ هو الذي نييحدثهم ،اآلخ الكتاب ّل ،هذا الكتاب هو عبارة عىلن بليىلد بقلىلآ عىلن الحمَّ ِّ
ص اهلل عليآ ونيلم إىل البحلين ،إذخ هو كتابة ،احلديث الذي يليآ جاو بىلآ ليبىلني رشخ هىلذا الكتىلاب ّل ُبىلد ْ
رشخ
َّبىلي صىل اهلل
يكوخ موثو ًقا بآ وهلذا جاو بقصة اخلاتم ،نخ اخلتم إذا ِتم عليآ صار هذا توثي ًقا لىلآ ،فاَتىلذ الحمَّ ُّ
َّبىلي
عليآ ونيلم ِاَت ًا ليختم بآ الكتب التي يبعث هبا اللنيل نهنم ّل يقبلوهنا إّل هبذا اخلتم وقىلد وافقهىلم الحمَّ ُّ
( )1هحما كالم مع رشحد الطلبة وفيآ كالم غ واضح.
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ُ
رشط الكتابة وهي  -بعضهم رشط اخلتم – ولكىلن هىلي العلىلم بأبىلآ
ص اهلل عليآ ونيلم ع ذلك ،ف ُعلِ َم بآ
كتابآ ،رشطآ العلم بأبآ كتابآ.
ِ
ِ
حل ْل َق ِة َف َج َل َس فِ َيها
َب ُ
اب َم ْن َق َعدَ َح ْي ُث َيحمْت َِهي بِآ املَ ْجل ُسَ ،و َم ْن َر َرشى ُف ْل َج ًة ِيف ا َ
يل ْب ِ
اق ْب ِن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن َرش ِّب َط ْل َح َةَ ،رش َّخ َرش َبا ُم َّلةََ ،م ْو َىل َع ِق ِ
 َحدَّ َثحمَا إِ ْني َ ِع ُيلَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمِي َمال ِ ركَ ،ع ْن إِ ْني َح َىلن
ول اهللَِّ ص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلم بيحمَ هو جالِس ِيف املَس ِ ِ
ِ
َب ُو َع ْن َرش ِّب َو ِاقد ال َّل ْيثِ ِّيَ ،رش َّخ َر ُني َ
َّىلاس
ىلجد َوالحم ُ
ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ر
َ
ْ
َرش ِّب َطالب َرش ِْ َ َ
ِ
ال َث ُة َب َفلَ ،ف َأ ْقب َل ا ْثحم ِ
ب َوا ِحدر َ ،ق َالَ :ف َو َق َفا َعىل َ رني ِ
َاخ إِ َىل رني ِ
َم َع ُآ إِ ْذ َرش ْق َب َل َث َ
ىلول
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َو َذ َه َ
َ
َ ُ
َ ُ
ِ
حل ْل َق ِة َف َج َل َس فِ َيهاَ ،و َرش َّما َ
اآلِ ُلَ :ف َج َل َس َِ ْل َف ُه ْمَ ،و َرش َّمىلا
اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َمَ ،ف َأ َّما َرش َحدُ ُ َ اَ :ف َل َرشى ُف ْل َج ًة ِيف ا َ
ال َث ِ
ول اهللَِّ ص َّ اهللُ َع َلي ِ
ال َّثال ِ ُثَ :ف َأدبل َذ ِ
ىلن الحمَّ َف ِ
ىلَبك ُْم َع ِ
ىلآ َو َنيىل َّل َم َق َ
اه ًباَ ،ف َل َّ َف َل َغ َر ُني ُ
ىلل ال َّث َ
ىلةف َرش َّمىلا
ْ
َ
ىلالَ " :رشّلَ ُرش ِْ ِ ُ
ََْ
انيت َْح َيا اهللَُّ ِمحمْ ُآَ ،و َرش َّما َ
آوا ُو اهللََُّ ،و َرش َّما َ
اآلِ ُىلل َفىل َأ ْع َل َضب َفىل َأ ْع َل َض اهللَُّ
َرش َحدُ ُه ْم َف َأ َوى إِ َىل اهللَِّب َف َ
انيت َْح َياب َف ْ
اآلِ ُل َف ْ
َعحمْ ُآ".
..................
"باب َمن قعد حيث يحمتهي بآ املجلس فلرشى فلجة يف احللقة فجلس فيها" يعحمي رشخ ِمن رشقبىلل عىل حلقىلة
السحمََّّة ،و َمن ررشى فلجة يف احللقة فتقدم إليها فجلس فيها فقىلد
علم فجلس حيث يحمتهي بآ املجلس فقد واف ُّ
رشقل اللجل ع ذلك ،هؤّلو الثالثة قال الحمََّّبي ص اهلل عليآ ونيلم" :رشما
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم َّ
واف نخ الحمَّ َّ
رشحد ا فأوى إىل اهلل فآواو اهلل ،ورشما اآلِل فانيتحيا فانيتحيا اهلل محمآ" ،قال بعض العل و :انيتحيا ِمن التقىلدم
ٍّ
كىلل:
إىل الفلجة ك فعل صاحبآ ،وقال بعضهم :انيتحيا ِمن اّلبرصا ِمن احللقة فجلس يف ِلها ،وعىل
الذي جلس يف الفلجة  -وهي اخللل الذي يكوخ بني شخصني  -رشو الذي جلىلس يف ِىلل احللقىلة فكال ىلا
حرض َملس الذكل ،فلكل واحد محمه بصيبآ ،واآلِل الذي رشعلض فأعلض اهلل عحمىلآ وهىلو الىلذي ابرصىل
فلم حيرض َملس العلم ،والظاهل واهلل رشعلم رشبآ مل حيرض هذا املجلس لغ نيبب ،يعحمي ليس عحمدو نيىلبب ِمىلن
حاجة وبحوها يؤدي لرتكآ ملجلس العلم ،ويف هذا تحمبيآ ع رشخ اإلبسىلاخ إذا كىلاخ هحمىلاك َملىلس علىلم وهىلو
َّبىلي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم "ورشمىلا اآلِىلل فىلأعلض
موجود فال يحمرص إّل حلاجة حتى ّل يقع فىلي قالىلآ الحمَّ ُّ
َّبىلي صىل اهلل
فأعلض اهلل عحمآ" ،نخ بعض الحماس اآلخ حتى اإلمام إذا صار يتكلم يف املسجد يقلرش حديث الحمَّ ِّ
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عليآ ونيلم دقيقة رشو دقيقتني رشو ثالث تلى كث ً ا ِمن الحماس يحمرصفوخ وّل يبقى إّل الحمذر اليسىل ! وهىلذا ِمىلن
تلبيس الشيطاخ عليهم ،وهؤّلو ّل ُيظن رشهنم مجي ًعا هلم حاجة! بعض الحماس قد يكوخ لآ حاجىلة ،إمىلا حاجىلة
مثال ،رشو كاخ عحمدو ً
إىل دورة مياو ً
مثال موعد يف مستشفى ،رشو كاخ عحمدو عمل رضوري إىل ِلو ،لكن هل ِمىلن
املعقول رشخ رشكثل َمن يف املسجد رشو املصلوخ كلهم عحمدهم حاجة ما يحمتظلوخ! فهؤّلو ُُيشى عليهم ْ
رشخ يصيبهم
ما جاو يف هذا احلديث.
اب َق ْو ِل الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َمُ " :ر َّب ُم َب َّلغ َرش ْو َعى ِم ْن َني ِامع"
َب ُ
ِ
ِ
مح ِن ْب ِ
ْىللةََ ،عىل ْن
الل ْ َ
ىلن َرش ِّب َبك َ
رشَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ا ْب ُن َع ْوخَ ،ع ِن ا ْب ِن ني ِ ي َنَ ،ع ْن َع ْبد َّ
 َحدَّ َثحمَا ُم َسدَّ ردَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا بِ ْ رىلآ َ -رشو بِ ِزم ِام ِ
خ َط ِام ِ
اخ بِ ِ
ىلآ َ -ق َ
َرشبِ ِيآَ ،ذك ََل الحمَّبِ َّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َق َعدَ َع َ َب ِع ِ ِوَ ،و َرش ْم َس َك إِب َْس ر
ىلوم
ىلالَ " :رش ُّي َي ْ
ْ َ
ِ ِ
اني ِم ِآَ ،ق َالَ " :رش َل ْي َس َي ْو َم الحم َّْح ِلف" ُق ْلحمَاَ :بىل َ َ ،ق َ
ىلهل
ىلالَ " :فىل َأ ُّي َش ْ
َه َذاف"َ ،ف َس َك ْتحمَا َحتَّى َظحمَحمَّا َرش َّب ُآ َني ُي َس ِّميآ ني َوى ْ
ه َذاف" َفس َك ْتحمَا حتَّى َظحمَحمَّا َرش َّبآ نييسم ِيآ بِ َغ ِ اني ِم ِآَ ،ف َق َالَ " :رش َليس بِ ِذي ِ
احل َّج ِةف" ُق ْلحمَاَ :ب َ َ ،ق َالَ " :فِِ َّخ ِد َمىلا َوك ُْم،
َ
ْ َ
َ
ْ ْ
ُ َ ُ َ ِّ
َ
ىلذاِ ،يف ب َل ِ
الش ِ
ىلدك ُْم َه َ
َح ْل َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذاِ ،يف َش ْه ِلك ُْم َه َ
ىلذا ،ل ِ ُي َب ِّلىل ِغ َّ
ىلاهدُ
َو َرش ْم َوا َلك ُْمَ ،و َرش ْع َل َ
َ
اضك ُْمَ ،ب ْيحمَك ُْم َح َلا رم ،ك ُ
ِ
الش ِ
بَ ،فِِ َّخ َّ
اهدَ َع َسى َرش ْخ ُي َب ِّل َغ َم ْن ُه َو َرش ْو َعى َل ُآ ِمحمْ ُآ".
ال َغائ َ
..................
ِ
ِ
رب مب َّلىلغ باحلىلديث يكىلوخ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلمُ :ر َّب مب َّلغ رشوعى مىلن نيىلامع" يعحمىلي َّ
"باب قول الحمَّ ِّ
رشضبط للحديث ورشفهم لآ ممن نيمعآ مبارشة ،وهذا فيآ رشوجآ ِمن اّلنيتدّلل:
الوجآ انول :رشبآ جيوز لمبساخ ْ
رشخ حيمىلل احلىلديث عمىلن لىليس بفقيىلآ إذا كىلاخ هىلذا الشىليخ قىلد ضىلبط
احلديث ،يعحمي ضبط روايتآ ،وهلذا كث ِمن اللواة مل يحمقل عحمهم رشهنم ِمن الفقهاو ،لكىلحمهم يىلأتوخ بانحاديىلث
ع وجوهها ،وّل ُيغ وخ املعحمى إذا رووا باملعحمى.

َّبي ص اهلل عليآ ونيلم قال" :رب مب َّلغ رشوعى ِمن نيىلامع" َّ
دل
الوجآ الثاِن مما يتعل هبذو الرتمجة :رشخ الحمَّ َّ
هذا ع حتليض السامع لتبليغ العلم ،لكوبآ حيلض َمن نيمع ْ
رشخ يبلغ ما نيمع لعلآ يقىلع ملَ ِىلن هىلو رشفقىلآ محمىلآ
ورشضبطب فيستحمبط محمآ ما يحمفعآ اهلل تعاىل بآ ويحمفع غ و.
ورشيضا رب ُيستدل بآ ع رشبآ ليس ِمن رشط اللاوي ْ
فقيها.
ً
رشخ يكوخ ً
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قال :حدثحما مسدد ،قال :حدثحما برش وهو املفضل ،وهو برش بن املفضل رشبو اني عيل البرصىلي حديثىلآ يف
الس َّتَّة ،قال :حدثحما ابن عوخ ،وهو عبد اهلل بن عوخ وقد تقدم ،وابن ني ين وهو حممد وقد تقدم ،عن
الكتب ِّ
عبد اللمحن بن رشّب بكلةب رشبو عملو الثقفي ،ابن صاحب رنيول اهلل ص اهلل عليىلآ ونيىللم وحديثىلآ ُُم َ َّىللج يف
الس َّتَّة.
الكتب ِّ
والشاهد فيآ قولآ يف ِل احلديث "ليبلغ الشاهد الغائبب فِخ الشاهد عسى ْ
رشخ يبلغ َمىلن هىلو رشوعىلى لىلآ
محمآ" ،إذخ فِخ الشاهد "عسى ْ
رشخ يبلغ َمن هو رشوعى محمآ لآ" هىلذا هىلو الشىلاهد ،وتلمجىلة البىلاب "رب مبلىلغ
ِ
ِل َجها اإلمام البخاري يف صحيحآ ِمن وجآ ِل عن ابن ني ين ،يف رواية قىللة عىلن ابىلن
رشوعى من نيامع" َّ
ني ين قال" :رب مبلغ رشوعى ِمن نيامع" بحمصها يف صحيح البخاري من رواية قلة عىلن ابىلن نيىل ين ،ورشمىلا
ورشيضا َِ َّل َجآ اإلمام مسلم رمحآ اهلل يف صىلحيحآ،
رشصل احلديث الذي ذكلو املؤلف هحما فقد َِ َّل َجآ البخاري ً
إذخ هذو الرتمجة فيها احلث ع تبليغ العلم ،وفيها إشارة إىل رشبآ جيوز للىللاوي ْ
رشخ يىللوي عمىلن هىلو دوبىلآ يف
الضبط والفقآ ،وفيها إشارة إىل رشبآ ّل يشرتط يف اللاوي ْ
فقيها.
رشخ يكوخ ً
بابِ :
الع ْل ُم َق ْب َل ال َق ْو ِل َوال َع َم ِل
َ ر
ِ
او ،ور ُثىلوا ِ
ِ
ِ ِ
الع ْلىل َم،
ل َق ْول اهللَِّ َت َع َاىلَ ﴿ :فا ْع َل ْم َرش َّب ُآ ّلَ إِ َل َآ إِ َّّل اهللَُّ﴾(َ )1ف َبدَ َرش بِالع ْل ِم " َو َرش َّخ ال ُع َل َ َو ُه ْم َو َر َث ُة انَبْبِ َي َ َّ
ىلال ج َّ ِ
من َرش َِ َذو َرش َِ َذ بِح ٍّظ وافِل ،ومن ني َل َك َط ِلي ًقا ي ْط ُلب بِ ِآ ِع ْل نيه َل اهللَُّ َلآ َط ِلي ًقىلا إِ َىل ا ِ
ْىلل ُو:
جلحمَّىلة" َو َق َ َ
ُ
ً َ َّ
َ ُ
َ َ
ُ
َ ْ
ىلل ذك ُ
َ
َ َ ْ َ
ُي َْشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
اد ِو ال ُع َل َ ُو﴾(َ ، )2و َق َالَ ﴿ :و َما َي ْع ِق ُل َها إِ َّّل ال َعاملُ ِ َ
وخ﴾(َ ﴿ ، )3و َقا ُلوا َل ْو ُكحمََّّا َب َْس َم ُع َرش ْو َب ْع ِق ُل
﴿إِ َّب َ َ ْ
ْ َ
َما ُكحمََّّا ِيف َرش ْص َح ِ
ىلوخ﴾(َ ، )5و َق َ
وخ َوا َّل ِذي َن ّلَ َي ْع َل ُم َ
الس ِع ِ ﴾(َ ، )1و َق َالَ ﴿ :ه ْل َي ْس َت َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ىلي
ىلال الحمَّبِ ُّ
اب َّ
ين" وإِ َّب ِ
ِ
ِ
ِ
الع ْل ُم بِال َّت َع ُّل ِم "َ ،و َق َال َرش ُبو َذ ٍّرَ " :ل ْو َو َضىل ْعت ُُم
َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َمَ " :م ْن ُي ِلد اهللَُّ بِآ َِ ْ ً ا ُي َف ِّه ْم ُآ ِيف الدِّ ِ َ َ
الص ْم َصا َم َة َع َ َه ِذ ِو َ -و َرش َش َار إِ َىل َق َفا ُو ُ -ث َّم َظحمَحمْ ُ َرش ِِّن ُرشب ِْف ُذ كَلِ َم ًة َني ِم ْعت َُها ِم َن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َق ْب َ
ىلل
َّ

( )1حممد.19 :
( )2فاطل.27 :
( )3العحمكبوٍ.13 :
( )1امللك.10 :
( )5الزمل.9 :
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َرش ْخ ُ ِ
ني﴾()1
َ ُيزوا َع َِل َنَ ْب َف ْذ ُُتا" ،و َق َال ابن َعباسُ ﴿ :كُو ُبُوا ربابِي َ
َّ

َ

َ

ْ ُ َّ

ار ِ
الع ْل ِم َق ْب َل كِ َب ِ
َّاس بِ ِص َغ ِ
ار ِو ".
الحم َ

َ َّ ِّ

ىلاِن ا َّل ِ
ِ
ىلذي ُي َىلل ِّّب
" ُح َل َ َو ُف َق َها َوَ ،و ُي َق ُالَّ :
الل َّب ُّ

..................
باب العلم قبل القول والعمل" وهذا ر
رشيضىلا بيىلاخ
بياخ لرش العلم لرتتب القول والعمل عليآ ،وفيىلآ ً
" ر

ِمن وجآ ِل رشخ العلم ُيبتدرش بآ نبآ رشط يف قبول القول والعمل ،ملاذاف نخ هذو الرشيعة مبحمية ع اّلتبىلاع،
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،إذخ ف ُيبدرش بىلالعلم ،نخ اإلبسىلاخ إذا بىلدرش
وهذا اّلتباع متعل بالعلم املوروث عن الحمَّ ِّ
رشوقع كل يشو موقعآ ،عل احلالل وعل احللام ،عل الواجب ،عل املحمىلدوب ،وعىلل
بالعلم وعل
َ
غ ها ِمن انحكام ،رشما إذا مل يكن عاملًا فِبآ قد يرتك السحمن ويأيت البدع يظحمها ِىل ً ا! إذخ البىلدو بىلالعلم قبىلل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم في جىلاو بىلآ،
العمل والقول نخ هذو الرشيعة مبحماها ع اّلتباع ،وانصل متابعة الحمَّ ِّ
ثم َّ
إخ رشفعال الحماس حمكومة بالرشيعة ،مجيع ترصفاٍ الحمىلاس حمكومىلة بالرشىليعة ،إذخ كىلل ترصىل يترصىلفآ
اإلبساخ إذا مل يكن مبحم ًيا ع علم فىلاحت ل وقىلوع اخلطىلأ والضىلالل فيىلآ وارد ،وهلىلذا ممارنيىلاٍ اإلبسىلاخ يف
رشخ يتعلمها ويكوخ قد بحماها عىل علىلم ،دعىلوة اإلبسىلاخ إىل اهلل جيىلب ْ
العباداٍ واملعامالٍ وغ ها يحمبغي ْ
رشخ
تكوخ ع علم ،وهلذا السلف رمحهم اهلل كابوا يمحمعوخ ال ُق َّص َاص ِمن التذك  ،الذين هم اآلخ عحمدبا الوعىلاع
وبعضهم يسمى دعاة! ما يقولآ الداعي رشو الواعظ رشو القاص هو علم ،هذا العلم قد يكوخ صوا ًبا وقد يكوخ
رشرض بالحماس ِمن حيث هو يليد ْ
رشخ يحمفعهمّ ،ل تقل هذا واعىلظ وّل هىلذا
ِطأ ،فِذا مل يكن ِمن رشهل العلم رب
َّ
قاصب يأيت بالذي يعلفآ! ّل ،هو اآلخ يتكلم ،كل يشو يتكلم فيآ هو فللآ تعاىل فيآ حكمّ ،ل يوجد مسىلألة يف
هذا الكوخ تقع إّل وهلل فيها حكم ،ليس هحماك مسألة تقع إّل وهلل فيها حكم ،هذا القاص نييتكلم ،طيب هذا
الكالم الذي يقولآ صحيح رشو ِطأف هل هو ح رشو باطلف هل هو مرشوع رشو غ مرشوعف الذي لىليس لىلآ
علم ّل يعل ذلك ،وهلذا السلف كابوا يحمهوخ القصاص عن القصىلص ،وّل يقىلص إّل عىلامل ،ورشكثىلل البىلدع
املحمترشة يف بالد املسلمني اليوم بسبب هذا القصص الذي ّل يأوي إىل علم.
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ع َلم َرش َّبآ ّلَ إِ َلآ إِ َّّل اهللَُّ﴾()1
قال :لقولآ تعاىلَ ﴿ :فا ْ

ْ

ُ

َ

ني واملُْ ْؤ ِمحمَ ِ
َاٍ﴾()2
واني َت ْغ ِفل ل ِ َذ ْبْبِ َك ول ِ ْلم ْؤ ِمحم ِ َ
َ ْ

ْ

َ ُ

َ

قال :فبدرش بالعلم نبآ قىلالَ ﴿ :فىلا ْع َل ْم َرش َّبَّىل ُآ َّل إِ َلىل َآ إِ َّّل اهللَُّ

فهذا هو العمل :اّلنيتغفار القول ،إذخ بدرش بىلالعلم قبىلل القىلول

ورثوا العلمَ ،من رشِذو بحظ وافل ،و َمن نيىللك طلي ًقىلا يطلىلب
والعمل ،قال" :ورشخ العل و هم ورثة انببياوب َّ
فيآ عل ً نيهل اهلل طلي ًقا للجحمة" هذا يف احلقيقة هو حديث لكن املؤلف مل يسىلحمدو ومل يقىلل :قىلال رنيىلول اهلل،
وإب هو حديث مشهور معلو حديث رشّب الدرداو عحمد رشّب داود والرتمذي وصححآ ابن حباخ ،وهو لىليس
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيىللم وّل إىل صىلاحب ،وجىلزؤو انِىل "و َمىلن
من معلقاٍ البخاري نبآ مل يضفآ إىل الحمَّ ِّ
نيلك طلي ًقا يطلب بآ عل ً " جزؤو انِ هذا يف صحيح اإلمام مسلم ِمن حىلديث اّب هليىللة ريض اهلل عحمىلآ
"و َمن نيلك طلي ًقا يلتمس فيآ عل ً نيهل اهلل لآ بآ طلي ًقا إىل اجلحمة" ،وقال َّ
ُي َْشىلى اهللََّ ِمىل ْن
جىلل ذكىللو﴿ :إِ َّبَّىل َ َ ْ

ِعب ِ
اد ِو ا ْل ُع َل َ ُو﴾( )3اخلشية علم وِو إذا اجتمعا يف اإلبساخ يقال :تسمى ِشية ،اخلو رشحيا ًبًا يكوخ عىل
َ
ُي َْشىلى اهللََّ ِمىلن ِعب ِ
ىلاد ِو
غ علم ،لكن إذا اجتمع يف اإلبساخ علم وِو يقىلال :هىلذو ِشىلية ،فقىلال﴿ :إِ َّبَّىل َ َ ْ
ْ َ
ا ْل ُع َل َ ُو﴾ جاو هبم بلفظ "العل و" عحمدبا العل و ،والعل و هذا اللفظ وهىلذا اّلنيىلم يعىلود إىل العلىلم ،وجعىلل
اخلشية نهل العلم ،واخلشية هي ثملة ِمن ثملاٍ العلم ،إذخ هذا العلم يرتتب عليىلآ ثمىللة ،مىلا هىليف هىلي
ِشية اهلل جل وعال ،إذخ كيف تقولف كيف تعملف ّل ُبد ْ
رشخ تبحميآ ع العلم حتى يقع العلىلم موقعىلآ فتكىلوخ
وخ﴾(َ ﴿ ، )1وتِ ْل َك ْانَ ْم َث ُال َب ْ ِ
َرض ُ َهبا ل ِلحمَّ ِ
ِشية اإلبساخ ِمن ربآ ،وقالَ ﴿ :و َما َي ْع ِق ُل َها إِ َّّل ا ْل َعاملُ ِ َ
َّىلاس َو َمىلا َي ْع ِق ُل َهىلا
وخ﴾( )5قال" :إّل العاملوخ" إذخ غ العاملني ّل يعقلوهنىلا ،قىلالَ ﴿ :و َمىلا َي ْع ِق ُل َهىلا إِ َّّل ا ْل َعىلاملُ ِ َ
إِ َّّل ا ْل َعاملُ ِ َ
وخ﴾ إذخ
انمثال التي يرضهبا اهلل عز وجل للحماس فيها حكم و ياٍ وبيحماٍ ،فالىلذي ّل يعلىلم ّل يتحصىلل عىل هىلذو
انحكام واملواعظ التي تضمحمتها هذو انمثال ،إذخ فيبدرش بالعلم قبل القول والعمل ،وقىلال عىلن رشهىلل الحمىلار:
﴿ َو َقا ُلوا َل ْو ُكحمََّّا َب َْس َم ُع َرش ْو َب ْع ِق ُل َما ُكحمََّّا ِيف َرش ْص َح ِ
الس ِع ِ ﴾( )6واملىللاد بالسىلمع هحمىلا السىلمع اخلىلاص ،وهىلو
اب َّ
( )1حممد.19 :
( )2حممد.19 :
( )3فاطل.27 :
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( )5العحمكبوٍ.13 :
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ىلل ا َّل ِ
السمع الذي حيصل بآ ابتفاعب وإّل الكفار يسمعوخ ك قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و َم َث ُل ا َّل ِذي َن َك َف ُلوا َك ََم َث ِ
ىلذي
َيحمْ ِْع ُ بِ َ َّل َي ْس َم ُع إِ َّّل ُد َعا ًو َوبِدََ ا ًو ُص ٌّم ُب ْك رْم ُع ْم ري َف ُه ْم َّل َي ْع ِق ُل َ
وخ﴾( )1إذخ هم يسمعوخ ،ولكن ني عهم مثىلل
ني ع البهائم ،البهائم تسمع رشصواٍ وّل تعقل ،إذخ رشهل الحمار يقولوخَ ﴿ :و َقا ُلوا َل ْو ُكحمََّّا َب َْس َم ُع َرش ْو َب ْع ِق ُل َما ُكحمََّّا
اب الس ِع ِ ﴾(ِ )2
ومن هحما قال العل وَّ :
إخ هذا السمع والعقىلل إبىل هىلو نهىلل العلىلم ،والحمىلاس فيىلآ
ِيف َرش ْص َح ِ َّ

وخ َوا َّل ِذي َن َّل َي ْع َل ُم َ
متفاوتوخ ،وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َه ْل َي ْس َت َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ىلوخ إِ َّبَّىل َ َ
محىل َة رب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىلآ﴾()1
حي َ
ىلذ ُر ْاآلِ َىلل َة َو َي ْل ُجىلو َر ْ َ َ ِّ
جاوٍ هذو بعد قولآ تعاىلَ ﴿ :رش َّم ْن ُه َو َقاب ر َبَا َو ال َّل ْي ِل َنياجدًً ا َو َقىلائ ً َ ْ
والطائفة انِلى مل يذكلها اهلل وهي التي ع ِال هذو الطائفة ،ثم قالُ ﴿ :ق ْل َه ْل َي ْس َت َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
وخ
اجدًً ا و َق ِ
ِ
َوا َّل ِذي َن َّل َي ْع َل ُم َ
ىلائ ً ﴾( )6هىلذا
وخ﴾( )5إذخ ما هو الذي جعلهم يقحمتوخ ﴿ َرش َّم ْن ُه َو َقاب ر َبَا َو ال َّل ْي ِل َني ِ َ
ىلاب﴾()3
َىلذ َّكَّل ُرشو ُلىلو ْانَ ْلب ِ
ي َت َ

ُ

َ

بسبب العلم ،إذخ العلم هو الذي رشورثهم هذا العمل ،ثم بفى اهلل عز وجىلل التسىلاوي بىلني الطىلائفتنيب بىلني
الذي يعلم وبني الذي ّل يعلمَّ ،
فدل ذلك ع رشخ العلم ُيبتدرش بآ حتى حتصل املوافقة مللاد اهلل تعاىل ِمن عبادو،
وقال الحمََّّبي ص اهلل عليآ ونيىللمَ " :مىلن ُي ِ
ىلل ِد اهللُ بىلآ ِىل ً ا يفهمىلآ" وهىلذا جىلاو يف بعىلض اللوايىلاٍ ِىلارج
الصحيح ،والذي يف الصحيحني  -ونييأيت ذكلو ْ
إخ شاو اهلل بعد بابني رشو ثالثة َ " :-من يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقهآ
يف الدين" ويفقهآ يف الدين :هل امللاد َملد التفهيم رشو العملف قد يكوخ املؤلىلف هحمىلا رشراد الفهىلم ،والفقىلآ يف
الدين وهو املعلفة نبآ عقد باب " َمن يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقهآ يف الدين" ونييأيت الكالم عليآ ْ
إخ شاو اهلل تعاىل،
قال" :وإب العلم بالتعلم" هذا جزو ِمن حديث معاوية ريض اهلل عحمآ ،حديث معاوية يف ِارج الصىلحيحني
" َمن يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقآ ،وإب العلم بالتعلم ،واحللم بالتحلم" هىلذو اللوايىلة ِلجهىلا رشّب عاصىلم يف العلىلم
والطَباِن واخلطيب يف الفقيآ واملتفقآ ،وحسن احلديث العيحمي ،ويف التحسني بظىلل "وإبىل العلىلم بىلالتعلم"،
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،وإب هذا ِمن اآلثار املحمقولة عن السلف.
هذا الصواب رشبآ ّل يصح ملفو ًعا إىل الحمَّ ِّ
( )1البقلة.181 :
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وقال رشبو ذر ريض اهلل عحمآ" :لو وضعتم الصمصامة" الصمصامة هو السيف الصارم الذي ّل يحمثحمي "لىلو
رشخ َيىلزوا عىلِل" يعحمىلي قبىلل ْ
وضعتم الصمصامة ع هذا ورششار إىل قفاو ،ثم ظحمحم رشِن رشلفظ كلمىلة قبىلل ْ
رشخ
تقتلوِن "نبفذُتا" هذا انثل رشِلجآ الدارمي ورشمحد بن محميع يف مسحمدو ورشبو بعيم يف احللية.
مقالة رشّب ذر ريض اهلل تعاىل عحمآ هذو وجآ اّلنيتدّلل فيها بأخ رشبا ذر ريض اهلل عحمآ قال هذو املقولةب وهىلو
رشبآ يليد ْ
رشخ يحمفذ ما نيمعآ ِمن رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلم ولو كاخ السيف ع رقبتآ ملاذاف نخ هذا العلىلم
الذي نيمعآ ِمن رنيول اهلل هو احل الذي جيب ْ
رشخ ُتُبحمى عليآ الرشيعة ،ومعحمى ذلىلك رشخ رشبىلا ذر ريض اهلل عحمىلآ
لو مل يعلم رشخ انع ل مبحماها ع العلم ملَا قال هذو الكلمة!
ِل َجىلآ ابىلن رشّب عاصىلم يف
وقال ابن عباس" :كوبوا ربابيني حل و فقهاو" رشو "حك و عل و" وهذا انثل َّ
رشيضا البيهقي يف الشعب واخلطيب البغىلدادي يف الفقيىلآ واملتفقىلآ ،قولىلآ :وقىلال ابىلن عبىلاس:
العلم وِلجآ ً
"كوبوا ربابيني رشي حك و عل و رشو حل و فقهاو" ويقال" :اللباِن الذي يلّب الحماس بصغار العلم قبل كبىلارو"
َّبي ص اهلل عليىلآ ونيىللم،
ويقال :اللباِن الذي ربى :هذو كلمة مشهورة عحمد السلف وليس ملفوعة عن الحمَّ ِّ
ني بِ ُكحمْ ُتُم ُتع ِّلم َ ِ
ِ
َاب َوبِ َ ُكحمْ ُت ُْم َتَدْْ ُر ُني َ
وخ﴾( )1إذا قلحما :حل و فقهاو ،مىلا وجىلآ
وخ ا ْلك َت َ
ْ َ ُ
قولآ تعاىلُ ﴿ :كُو ُبُوا َر َّباب ِّي َ َ
ارتباطها هحماف الباب الذي عحمدبا "باب العلم قبل القول والعمل" هو لبياخ رشخ العلم لىليس هىلو َمىللد لفىلظ!
لكن العلم مشتمل ع الحمقل وعقل ما يحمقل ،وهلذا هىلو رشوردو يف حىلديث " َمىلن يىللد اهلل بىلآ ِىل ً ا يفقهىلآ يف
الدين" ورشورد فيآ "إ َّب العلم بالتعلم" لبياخ رشخ العلم هذا مكتسب و ُيسعى يف اكتسابآ ،هذا العلىلم مكتسىلب
وليس ِمن العلوم الغليزية! ّل هذا ِمن العلوم التىلي ُتُكتسىلب ،إذخ هىلو علىلم مكتسىلب فيسىلعى اإلبسىلاخ يف
اكتساب العلم ،وثاب ًيا :ليس هو َملد بقل وإب فقآ ،فيجمع اإلبساخ بني الحمقل باعتبار رشبحما متعبىلدوخ بىل جىلاو
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،هذا هو العلم الذي تبىلدرش بىلآ قبىلل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ثم يفقآ ما جاو بآ الحمَّ ُّ
بآ الحمَّ ُّ
مىلأثورا
رشنيانيا فيها رشملاخ :الحمقل بمعحمى رشبآ يكوخ
القول والعمل ،إذخ العلم الذي ُيبدرش بآ قبل القول والعمل
ً
ً
ً
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم حتى بخلج اللرشي ،الثاِنْ :
معقىلوّل للمكلىلف ،بمعحمىلى رشخ
رشخ يكوخ هذا العلم
عن الحمَّ ِّ
املكلف يسعى إىل فهمآ وعقلآ ،وهذا هو "إب العلم بالتعلم" يعحمىلي يسىلعى اإلبسىلاخ لكسىلبآّ ،ل يقىلف! ّل،
( )1ل عملاخ.89 :
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رشنيانيا ،ففيآ طلب وهو اللواية ،وفيآ طلب الفهم بعىلد حصىلولآ عىل اللوايىلة،
يسعى ويتعلم ويفهم ويطلبآ ً
وقولآ :ويقال" :اللباِن الذي يلّب الحماس بصغار العلم قبل كبارو" هذا فيآ إشارة ِمن البخىلاري رمحىلآ اهلل إىل
رشخ يكوخ بالتدرجّ ،ل يصلح لمبساخ ْ
رشمل مهم وهو رشخ هذا العلم ّل ُبد ْ
رشخ ُيجم عىل العلىلم ،اهلل قىلال لحمبيىلآ:
﴿ َّل ُ َحت ِّل ْك بِ ِآ ل ِ َسا َب ََك ل ِ َت ْع َج َل بِ ِآ﴾( )1وقال لآَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِِن ِع ْل ً ﴾( )2لكىلن هىلذو هلىلا موضىلع وهىلذو هلىلا
موضع ،إذخ العلم ّل ُُيجم عليآ وإب يؤِذ العلم بالتدرج ،نخ اإلبساخ إذا رشِذ العلم بالتىلدرج كىلاخ رشيَّسىل
عليآ يف انِذ لآ ،وثاب ًياَّ :
إخ اإلبساخ إذا تعلم كبار العلم قبل صىلغارو احتقىلل تعلىلم الصىلغار! وهلىلذا العلىل و
رمحهم اهلل إذا ررشيتم يف كل الفحموخ :فحموخ ملتبة ،مل يكتبوا هذو املؤلفاٍ اعتبا ًطا! فيآ ُمترصاٍ وفيآ مطىلوّلٍ
وفيآ رشبواع ِمن التصابيف ،لو رشِذٍ ً
مثال احلديث رشو الفقآ رشو التفسىل رشو علومهىلا وجىلدٍ فيهىلا تصىلابيف،
وهلذو التصابيف مقاصدِ ،
مىلثال لكتىلاب "رشح زاد املسىلتقحمع" ً
مثال لو جئحما ً
ومن اخلطأ رشخ بعض الحماس ً
مىلثال
صاحب الزاد لآ هد ِمن الكتاب ،ليس هو فقآ مقىلارخ وّل ِىلال  ،هىلو عىل الىللاجح يف املىلذهب عحمىلدو
مذهب رشمحد بن ححمبل ،فهذا مقصد ،فل تأيت إىل إبساخ يرشح الكتاب حسب مقصد مؤلفآ بقىلول :هىلذا هىلو
الصحيح ،نخ الكتاب ً
رشصال ُرشلف لطائفة مبتدئة ،ملا َد يف رشوح انحاديث يف بعض الكتب مل ترشىلح ِمىلن
رشجل يطال فيها! هي ُرشح لطائفة معلومة يليد ْ
َّبي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم بىلأوجز عبىلارة
رشخ ُيفهم كالم الحمَّ ِّ
ورشيضا بالقول املختار واللاجح الذي تدل عليآ اندلة ويكتفي بذلكب فال غضاضة ،هذا غلضىلآ ،وبعضىلهم
ً
غلضآ اّلنيتفاضة ،ففيآ تلبية هحماّ ،ل يصلح ً
مثال رشخ طال ًبا مبتدئ يقلرش فتح الباري! غلىلط ،هىلذا يسىلبب لىلك
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ّل يصىللح ْ
عوص يف العلمّ ،ل تعد تتعلم ،ملا تأيت ً
رشخ تقىللرش زاد املعىلاد
مثال يف هدي الحمَّ ِّ
نبآ فيآ مسائل ِالفية كث ة حمققة ومدققة كيف تىلدِل يف اخلىلال رشبىل ! ّل يصىللح ،وهلىلذا العلىل و ً
مىلثال
الشيخ حممد بن عبد الوهاب اِترص زاد املعادب تأِذ ُمترص زاد املعاد ،فىلالعلم هحمىلا بالتىلدرج ،إذا تىلدرج
ورشِذٍ صغار العلم قبل كبارو ومل يسبب ذلك لك ر ًدا للعلم بعىلد ذلىلك ،نخ اإلبسىلاخ
َني ُه َل العلم عليكب
َ

( )1القيامة.16 :
( )2طآ.111 :
25

مثال يبتىلدئ ً
رشخ يلد الصغار ومل يعد يلتف إليها! اآلخ بعض الحماس ً
إذا رشِذ الكبار دوخ الصغارب يمكن ْ
مىلثال
يف حفظ كتب كبارب وإذا قيل :لآ احفظ كتب املتوخ املعلوفة عحمد العل و يستصغلها وّل يقبلها! وهذا غلط.
َخو ُهلم بِاملَْو ِع َظ ِة و ِ
ِ
اب َما ك َ
الع ْل ِم ك َْي ّلَ َيحم ِْف ُلوا
َ
َاخ الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َيت َ َّ ُ ْ ْ
َب ُ
اخَ ،ع ِن انَ ْع َم ِ
شَ ،ع ْن َرش ِّب َو ِائلَ ،ع ِن ا ْب ِن َم ْس ُعودَ ،ق َ
ىلال :ك َ
َببَا ُني ْف َي ُ
َىلاخ
وني َ
فَ ،ق َالَ :رش ِْ َ َ
 َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن ُي ُِ ِ
الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم " َيت َ
السآ َم ِة َع َل ْيحمَا".
َخ َّو ُلحمَا بِاملَْ ْوع َظة ِيف انَ َّيا ِم ،ك ََل َاه َة َّ
حي َيى ْب ُن َني ِعيدَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُش ْع َب ُةَ ،ق َ
ىلالَ :حىلدَّ َثحمِي َرش ُبىلو ال َّت َّي ِ
ىلاحَ ،عىل ْن
 َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن َب َّشارَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َ ِْ
ِ
َرشب ِ
رشواَ ،وّلَ ُتحمَ ِّف ُلوا".
َّسواَ ،و َب ِّ ُ
َّسوا َوّلَ ُت َع ِّ ُ
َس ْب ِن َمالكَ ،ع ِن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َمَ ،ق َالَ " :ي ِّ ُ
..................
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم يتخوهلم باملوعظة والعَبة كي ّل يحمفلوا" وهذا فيآ ملاعاة حىلال
"باب ما كاخ الحمَّ ُّ
املتعلم يف العلم ،فيحمبغي للمعلم ْ
رشخ يتخوهلم باملوعظة ،يعحمي ّل يكوخ يف موعظة دائمة رشو يف تعليم دائىلم! بىلل
إبآ يحمظل إىل حاهلمب فِذا كاب السآمة تصيبهمب فِبآ يقف عن التحديث والتعليم حتى يحمشط املىلتعلم ،وهىلذو
ليس هلا ضابط معني ،نخ فعل ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عحمآ "كىلاخ يتخىلوهلم كىلل ىليس باملوعظىلة" هىلذا
تقديل ،واملعلم يقدر ،قد يكوخ عحمدو بعض الطالب الذين هلم َهن َ رم يف العلم وشغف شديد ،ورشحيا ًبًا يكىلوخ يف
التعليم يأيت ً
مثال إىل قومآ رشو مجاعة يف املسجد رشو بحو ذلك فِذا صار حيدثهم يوم ًيا م ُّلوا فيتخوهلم كىلل ثالثىلة
احتياجهم إليآ وما يلى َ
إقباهلم عليآ ،وإّل فالرشع مل يلد فيآ حتديد بىلزمن
رشيام رشربعة سة ع حسب ما يلى
َ
وّل وق معني ،لكن هذا يلاعى بحسب الحماس.
ِ
ِل َجىلآ
وقولآ :حدثحما حممد بن يونيف هو الفلياّب وشيخآ نيفياخ الثىلوري والبقيىلة تقىلدموا ،واحلىلديث َّ
يضا مسلم يف صحيحآ.
رش ً
واحلديث الثاِن :قال :حدثحما حممد بن بشار وهو العبدي البرصي املشىلهور ببحمىلدارَّ َِ ،ىلل َج لىلآ رشصىلحاب
الس َّتَّة ،قال :حدثحما حييى بن نيعيد وهو القطاخ ،قال :حدثحما شعبة ،قال :حدثحما رشبو التيىلاح وهىلو يزيىلد
الكتب ِّ
ِ
بن محيد ُّ ِ
الض َبعي وقد ِلج لآ رشصحاب الكتب ا ِّ
لس َّتَّة ،والشاهد فيآ قولآ" :وّل تحمفىللوا" ومىلن ذلىلك التحمفىل ُ
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رشيضىلا اإلمىلام مسىللم رمحىلآ اهلل يف
ِل َجىلآ ً
عن العلم بوصل املوعظة وعىلدم اّلبقطىلاع فيهىلا ،وهىلذا احلىلديث َّ
صحيحآ.
باب من جع َل ِنَه ِل ِ
الع ْل ِم َرش َّيا ًما َم ْع ُلو َم ًة
ْ
َ ُ َ ْ َ َ

 َحدَّ َثحمَا ُع ْث َ ُخ ْب ُن َرش ِّب َش ْي َب َةَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َج ِل ريلَ ،ع ْن َمحم ُْصىلورَ ،عىل ْن َرش ِّب َو ِائىللَ ،ق ََىلاخ َع ْبىلدُ اهللَِّ ُي َ
ىلال :ك َ
ىلذك ُِّل
ِ
ِ
مح ِن َل َو ِد ْد ٍُ َرشب ََّك َذك َّْل َتحمَا ك َُّل َي ْومف َق َالَ :رش َما إِ َّب ُآ َي ْمحمَ ُعحمِىلي ِمىل ْن
الل ْ َ
الحم َ
َّاس ِيف ك ُِّل َ يسَ ،ف َق َال َل ُآ َر ُج رلَ :يا َرش َبا َع ْبد َّ
َذل ِ َك َرش ِِّن َرشك َْل ُو َرش ْخ ُرش ِم َّلك ُْمَ ،وإِ ِِّن َرش ََت ََّو ُلك ُْم بِاملَْ ْو ِع َظ ِة َك َ ك َ
َاخ الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َيت َ
السىلآ َم ِة
َخ َّو ُلحمَا ِ َهباب َُمَا َف َة َّ

َع َل ْيحمَا ".
..................
يضا مسلم يف صىلحيحآ ،وهىلو احلىلديث الىلذي نيىلب يف رشول البىلاب
ِل َجآ رش ً
هذا احلديث هو نيحمد كويف َّ
الساب  ،وتلحظوخ رشخ اإلما َم البخاري رشعاد احلديث لكن رشعادو بأطول ِمن انول نخ فيآ زيادة ع ما انول
ِمن الثملة.
ِ
ِل َجآ ِمن رواية محمصور عن رشّب وائل ،واللواية التي قبىلل
ثاب ًيا :رشبآ مل ُيلجآ من بفس الطلي انوىلب بل َّ
كاب انعمش عن رشّب وائل ،ففيآ فائدة متحمية وإنيحمادية ذكلها يف هذا الباب "باب َمىلن جعىلل نهىلل العلىلم
رشيا ًما معلومة" ووجآ الدّللة ظاهل.
وعث خ يف اإلنيحماد هو ابن رشّب شيبة ،هو عث خ بن حممد بىلن ابىللاهيم بىلن رشّب شىليبةَّ َِ ،ىلل َج لىلآ البخىلاري
ُّ
ورشجل ِمن رشِيآ عث خ ،وجليل هو عبىلد احلميىلد
ومسلم ،ورشِوو عبد اهلل رشبو بكل اإلمام املشهور ،وهو رشحفظ
الضبي َ
الس َّتَّة ،ومحمصور هو ابن املعتمل ،ورشبو وائل شقي بن نيلمة وقد تقدم.
َّ
رشِ َّل َج لآ رشصحاب الكتب ِّ
ابَ :م ْن ُي ِل ِد اهللَُّ بِ ِآ َِ ْ ً ا ُي َف ِّق ْه ُآ ِيف الدِّ ِ
ين
َب ر
محيىلدُ بىلن َعب ِ
ىلالَ :ق َ
 َحدَّ َثحمَا َني ِعيدُ ْب ُن ُع َف ْ َ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ا ْب ُن َو ْهبَ ،ع ْن ُيوب َُسَ ،ع ِن ا ْب ِن ِش َهابَ ،ق َىلد
ىلال ُ َ ْ ْ ُ ْ
مح ِنَ ،ني ِم ْع ُ ُم َع ِ
ولَ :ني ِم ْع ُ الحمَّبِ َّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َي ُق ُ
او َي َة َِطِي ًبا َي ُق ُ
ولَ " :م ْن ُي ِل ِد اهللَُّ بِ ِآ َِىل ْ ً ا ُي َف ِّق ْهىل ُآ
الل ْ َ
َّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِيف الدِّ ِ ِ
ِ
رض ُه ْم َمىل ْن َِىلا َل َف ُه ْمَ ،حتَّىلى
ينَ ،وإ َّب َ َرشبَا َقاني رم َواهللَُّ ُي ْعطيَ ،و َل ْن ت ََز َال َهذو انُ َّم ُة َقائ َم ًة َع َ َرش ْمل اهللَِّّ ،لَ َي ُ ُّ
يت َرش ْم ُل اهللَِّ".
َي ْأ ِ َ
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..................
قالَ " :من يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقهآ يف الدين" الفقآ هو الفهم ،فهل املؤلف يليد الفهم فقىلط رشو يليىلد الفقىلآ
باب العلم قبل القول والعمىلل" هىلذا مىللتبط
يعحمي الذي هو العلم ع جهة العمومف عحمدما قال يف انول " :ر
بالقول والعمل ،عحمدبا "باب َمن يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقهآ يف الدين" وهذا رشونيع ،والفقىلآ يف الىلدين هحمىلا معحمىلاو
تعلم العلم الرشعي ،يعحمي طلبآ وتعلمآ ،فِذا حتصل اإلبساخ ع فقآ فيآب فهذا الذي رشراد اهلل بآ ِ ً ا ،لكىلن
" َمن يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقهآ يف الدين" طيب عل و الضاللة قد يكوبوا رشعلم! ويف احلىلديث "إبىل رشِشىلى عىل
()1
الرشاح قالوا :هو الفهم ،وهحمىلاك كىلالم ّلبىلن القىليم
رشمتي انئمة املضلني" !! فمن هحما ممكن رشخ امللاد يعحمي ُّ َّ
رمحآ اهلل يف مفتاح دار السعادة مل يرشح احلديث لكن رششار إىل يشو ِمن هذا وهو رشخ امللاد بالفقآ يف " َمن يىللد

اهلل بآ ِ ً ا يفقهآ يف الدين" الفقآ املعلو عحمد عل و السلف عحمدهم الفقىلآ هىلو رشبىلآ اخلشىلية ،وقلحمىلا اخلشىلية
َمع بني العلم واخلو  ،يعحمي يكوخ العلم مؤثل فيآ حتى ِا اهللب ففعل املىلأمور وتىللك املحمهىلي ،هىلذا هىلو
الذي رشراد اهلل بآ ِ ً ا ،نخ عل و الضاللة فلم يلد اهلل هبم ِ ً ا ،والباب الذي بعدو فهم ِاص ،رشما َمن قىلال
رشبآ امللاد بآ الفهمب ف يدوخ هحما الفهم العام ،يعحمي معلفة العلوم الرشعية ْ
وإخ مل يكن لآ انيتحمباط دقيىل محمهىلا،
فالشاهد رشخ الذي يعطيآ لفظ احلديث ويدل عليآ " َمن يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقهآ يف الدين" إما رشحىلد رشمىللين :إمىلا
رشبآ يقول ك ذكل ابن القيم وغ و رشخ " َمن يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقهآ يف الدين" يعحمي َمن مجع بني العلم والعمىلل،
فهذا هو الذي رشرادو بىل " َمن يلد اهلل بآ ِ ً ا" ،رشو يقالَ " :من يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقهآ يف الدين" باعتبار رشخ الفقىلآ
بالدين يورث اخلشية ،لكن قد تقع لآ وقد ّل تقع لآ اخلشية ،يعحمي باعتبار رشبآ ونيىليلة ،فىلِذا رشراد اهلل بىلآ ِىل ً ا
جعلآ يسلك هذا الطلي الذي تكوخ بآ ِشي ُة اهلل تعاىل ،مثلآ "و َمن نيلك طلي ًقا يلتمس فيآ عل ً ب نيىلهل اهلل
لآ بآ طلي ًقا إىل اجلحمة".
باب ال َفه ِم ِيف ِ
الع ْل ِم
َ ُ ْ

َجيحَ ،عن َُم َ ِ
اخَ ،ق َالَ :ق َال ِيل ا ْب ُن َرش ِّب ب ِ
 َحدَّ َثحمَا َع ِ ُِّل ْب ُن َع ْب ِد اهللََِّ ،حدَّ َثحمَا ُني ْف َي ُاهدَ ،ق َالَ :ص ِح ْب ُ ا ْبىل َن ُع َم َىلل
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حيدِّ ُ
ىلي َصىل َّ
إِ َىل املَديحمَةب َف َل ْم َرش ْني َم ْع ُآ ُ َ
ث َع ْن َر ُنيول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم إِ َّّل َحدي ًثا َواحدً اَ ،ق َالُ :كحمَّا عحمْدَ الحمَّبِ ِّ
ملفوعا .صحيح اجلامع (.)875
( )1صحيح .رشبو داود ( )1252من حديث ثوباخ ريض اهلل عحمآ
ً
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ِ
ىلل املُسىللِ ِم"َ ،فىل َأرد ٍُ َرش ْخ َرش ُق َ ِ
يت بِ ُج َّ رَ ،ف َق َال" :إِ َّخ ِم َن َّ
ىلي
َ ْ
ىلج ِل َش َ
الش َ
اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َف ُأ ِ َ
ىلول :ه َ
ىلج َلةًَ ،م َث ُل َهىلا ك ََم َث ِ ْ
الحم َّْخ َل ُةَ ،فِِ َذا َرشبَا َرش ْص َغ ُل ال َق ْو ِمَ ،ف َس َك ُّ َ ،ق َال الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َمِ " :ه َي الحم َّْخ َل ُة".
..................
قال" :باب الفهم يف العلم" والذي ق ْب َلآ "باب َمن يلد اهلل بآ ِ ً ا يفقهىلآ يف الىلدين" إذا قلحمىلاَّ :
إخ البىلاب
الساب امللاد بآ هو املأثور عن السلف ِمن رشخ الفقآ هو اخلشية فأملو يس يعحمي مجع بني العلم والعمل ،وع
ِاصا يؤتيآ اهلل تعىلاىل
ً
هذا يكوخ باب العلم هحما قد يكوخ عا ًما ،لكن إيلاد هذا احلديث يدل ع رشبآ رشراد فه ً
َمن يشاو ِمن عبادو ،وهلذا تلوخ رشخ هحماك عل و لكن بعضهم يعطيآ اهلل عز وجل ِمن الفهم والدقة فيآ ما لىليس
لغ و ْ -
وإخ كاخ اجلميع ِمن رشهل العلم  ،-وهلذا الصحابة فيهم عل و لكن مثل ابن عباس ريض اهلل عحمآ كاخ
رشيضا كاخ لآ فهم ،إذخ فصفوة رشهل العلم عحمدهم ِمن الفهىلم واّلنيىلتحمباط والدقىلة
لآ فهم ِاص ،ابن مسعود ً
ما يغوصوخ بآ ع املعاِن امللادة ِمن انحاديث ولو بطلي ِفي ،فِذخ الفهم هحما يلاد بآ الفطحمة ،وذلىلك نخ
الحماظل يف اندلة والحمصوص الرشعية يحمظل القلائن املحتفة هبا والقلائن املوصلة إىل فهمهىلاب فىلِذا فعىلل ذلىلك
ِ
َّبىلي صىل اهلل
صار لآ حظ من الفهم بدّللة رشخ احلديث الذي نياقآ املؤلف :ابن عمل ريض اهلل عحمىلآ ملىلا ُرشيت الحمَّ ُّ
ُ
َّبي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم عىلن الشىلجلة
عليآ ونيلم بج َّ ر  -اجل ر هو شحم الحمخلة  -رشيت بج َّ رب
ونيؤال الحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم قالَّ " :
وقع بعد ْ
إخ ِمىلن
رشخ ُرشيت باجل ر ،ابن عمل ريض اهلل عحمآ ربط اجل ر بالسؤال ،الحمَّ ُّ
الشجل شجلة مثلها كمثل املسلم" وقد ُرشيت بج ر ،ابن عمل ربط بىلني اجلىل ر والسىلؤالب فوقىلع يف بفسىلآ رشهنىلا
الحمخلة ،هذا فهم ِاص ،الصحابة مل يفهموا هذا ،إذخ فيمكن ْ
رشخ يلاد هبىلذا البىلاب "بىلاب الفهىلم يف العلىلم"
الفطحمة يف فهم العلم ومعلفتآ ،وليس َملد الفهم العام.
الع ْل ِم و ِ
اط ِيف ِ
اّل ْغتِب ِ
باب ِ
احلك َْم ِة
َ
َ
َ ُ
َو َق َال ُع َم ُلَ " :ت َف َّق ُهوا َق ْب َل َرش ْخ ت َُس َّو ُدوا"
حل َم ْي ِد ُّيَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُني ْف َي ُ
الز ْه ِل ُّي،
اخَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمِي إِ ْني َ ِع ُيل ْب ُن َرش ِّب َِالِدَ ،ع َ َغ ْ ِ َما َحدَّ َثحمَا ُو ُّ
 َحدَّ َثحمَا ا ُازمَ ،ق َال :ني ِمع ُ َعبدَ اهللَِّ بن مسعود َق َالَ :ق َال الحمَّبِي ص َّ اهللُ َع َلي ِ
َق َالَ :ني ِم ْع ُ َق ْي َس ْب َن َرش ِّب َح ِ
ىلآ َو َنيىل َّل َمّ" :لَ
ْ
ُّ َ
ْ َ َ ْ ُ
ْ
َ ْ
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ِ
ِِ
َح َسدَ إِ َّّل ِيف ا ْثحمَت ْ ِ
حلىل ِّ َ ،و َر ُج ر
ىلو َي ْق ِيضىل ِ َهبىلا
ىلل تَىلا ُو اهللَُّ احلك َْمىل َة َف ُه َ
َنيَ :ر ُج رل تَا ُو اهللَُّ َم ًاّل َف ُس ِّل َط َع َ َه َلكَتآ ِيف ا َ
َو ُي َع ِّل ُم َها".
..................
"باب اّلغتباط يف العلم واحلكمة" واحلكمة ك فَّسها ابن حجل والعيحمي رشخ امللاد هبا القل خ هحما ،قولىلآ
"باب اّلغتباط" ِمن الغبطة ،قال :غبط ي ْغىلبِط ،والغبطىلة هحمىلا ملتبطىلة بقولىلآ يف احلىلديثّ" :ل حسىلد إّل يف
رشخ يكوخ لآ مثل ما لغ وب ولكىلن دوخ ْ
اثحمتني" وهلذا فَّس العل و اّلغتباط هحما رشو الغبطة بأهنا َتحمي اإلبساخ ْ
رشخ
زواهلا عن غ و ،بمعحمى رشخ اإلبساخ قد يلى طال ًبا يف العلم ُ َِمداا ا فهىلو يتمحمىلى ْ
يتمحمى َ
رشخ يكىلوخ مثلىلآب لكىلن ّل
يتمحمى ْ
رشخ يزول هذا اخل وهذا الفضل عن رشِيآ! هذا هو الغبطىلة ،ذكىلل العلىل و هىلذا التفسىل نبىلآ قىلال يف
احلديث "ّل حسد إّل يف اثحمتني" وقال عمل" :تفقهوا قبل ْ
ِل َجىلآ ابىلن رشّب شىليبة يف
رشخ ُتُسىلودوا" هىلذا انثىلل َّ
مصحمفآ وابن عبد الَب يف اجلامع واحلافظ البيهقي يف املدِل ،وصححآ احلافظ ابن حجل ،لكن ما معحمى هىلذا
الكالمف قال عمل" :تفقهوا قبل ْ
ُسودوا" ُتُسودوا يعحمي ُتُص َّ وا نيادة ،والسيد هو املقدََّّ م يف قومآ العظىليم
رشخ ُت َّ
فيهم الذي لآ الوجاهة ،طيب عمل قىلال" :تفقهىلوا قبىلل ْ
ُسىلودوا" مىلا عالقتىلآ ببىلاب "اّلغتبىلاط بىلالعلم
رشخ ُت َّ
واحلكمة"ف تفقهوا ما فيها غبطة! "تفقهوا قبل ْ
رشخ تسودوا" بقول :السيادة مىلا معحماهىلاف هىلي التقىلدم ،يكىلوخ
وجيها وّل لآ نيلطا ًبًا وّل لآ مالب لكن قد يكوخ نيىليدًً ا يف
مقد ًما يف قومآ ،قد يكوخ مقد ًما يف العلم ،ما يكوخ
ً
قومآ بعلمآ ،مقد ًما فيهم ،إذخ "تفقهوا قبل ْ
ُسودوا" طيب إذا قلحما هذا الكالم مىلاذا يكىلوخ املعحمىلىف رشبىل
رشخ ُت َّ
اربطها بىل "باب اّلغتباط يف العلم واحلكمة" ً
رشوّل ما عالقتها باّلغتباط()1ف طيب إذخ عحمىلدبا "تفقهىلوا قبىلل
بعض العل و َّ
ْ
رشخ السيادة احلقة هي التي مجع بني الشيئنيَ ،مع بني اجلود والعلم ،فاجلود
ُسودوا" ذكل ُ
رشخ ُت َّ
ُيحمال بالسيادة والتقديم ،بتسويد قومآ لآ ،والعلم ُيحمال بالتفقآ ،فكأ َّبَّآ يقول عملَّ :
إخ الغبطىلة يف َمىلن مجىلع بىلني
انملين ،بني العلم واجلود ،الذي بسببآ قدمآ قو ُمآ عليهم ،هكذا ذكىللو بعىلض العلىل و ،واحلقيقىلة َّ
رشخ انثىلل
ِ
والرشىلاح غىل ُ
املحمقول عن عمل ريض اهلل عحمآ وإدِالآ يف هذا الباب فيآ وج رآ من اّلشكال ،وما ذكلو العل و ُّ َّ
بني وغ ظاهل ،ذكلوا رشكثل ِمن تأويل لكحمها غ ظاهلة ّلرتباط كالم عمل ريض اهلل عحمآ مىلع البىلاب ،إّل إذا
( )1هحما كالم مع رشحد الطلبة وفيآ كالم غ واضح.
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قلحماَّ :
إخ اّلغتباط هحما يعحمي ليس معحماو ما ذكلواب وإب معحمى اّلغتباط هحما – وهي ِمن الغبطىلة وهىلي الَّسىلور
ُسودوا اغتبطوا هبذا العلم وانيتبرشوا وافلحوا بتلقيآب َّ
والفلح باليشو  -معحماو رش َّبَّكم قبل ْ
نخ اإلبساخ إذا
رشخ ُت َّ
ُني ِّود صار نييدًً ا يف قومآ وصار بوا ُلآ للعلم رشقل ،يعحمي كأ َّبَّآ يعحمي يلى اّلغتبىلاط هحمىلا بمعحمىلى اّلغتحمىلام ،واهلل
رشعلم.
ر
ورجىلل
احلديث الذي نياقآ املؤلف هذا ظاهل وواضح "ّل حسد إّل يف اثحمتني" رشي ّل غبطة ،وذكل محمآ "
تاو اهلل احلكمة فهو يقيض هبا بني الحماس" يعحمي تاو اهلل القل خ والعلم" ،فهو يقيض هبا و ُيعلمها".
ونيى َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم ِيف ال َب ْح ِل إِ َىل اخلَ ِ ِ
اب َما ُذكِ َل ِيف َذ َه ِ
رض
َب ُ
اب ُم َ
ِِ
(ه ْل َرشتَّبِ ُع َك َع َ َرش ْخ ُت َع ِّل َمحمِي ِممَّا ُع ِّل ْم َ َر َشدً ا)
َو َق ْولآ َت َع َاىلَ :
ِ
يمَ ،ق َالَ :حىلدَّ َثحمِي َرش ِّبَ ،عىل ْن َصىلالِحَ ،عىل ِن
 َحدَّ َثحمِي ُحم َ َّمدُ ْب ُن ُغ َل ْيل ُّالز ْه ِل ُّيَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َي ْع ُق ُ
وب ْب ُن إِ ْب َلاه َ
ِ
ِ
س ْب ِ
حلىل ُّل ْبىل ُن َقىل ْي ِ
ىلن ِح ْصىلن
ىلارى ُه َ
ىلو َوا ُ
َب ُو َع ِن ا ْب ِن َع َّباس َرش َّب ُآ ََت َ َ
ا ْب ِن ش َهابَ ،حدَّ َث ُآ َرش َّخ ُع َب ْيدَ اهللَِّ ْب َن َع ْبد اهللَِّ َرش ِْ َ َ
ِ
ال َف َز ِاري ِيف ص ِ
اح ِ
ّب ْب ُن َك ْعبَ ،فدَ َعا ُو ا ْبىل ُن َع َّبىلاس َف َق َ
ىلال :إِ ِِّن
رضَ ،ف َم َّل ِهبِ َ ُرش َ ُّ
َ
ُّ
ب ُم َ
ونيىَ ،ق َال ا ْب ُن َع َّباسُ :ه َو َِ ر
ِ
احبِي ه َذا ِيف ص ِ
ََتاري ُ َرشبَا وص ِ
اح ِ
السبِ َيل إِ َىل ُل ِق ِّي ِآَ ،ه ْل َني ِم ْع َ الحمَّبِىل َّي َصىل َّ اهللُ
َ
َ
َ َ
َ َْ
ونيى َّ
ونيى ،ا َّلذي َني َأ َل ُم َ
ب ُم َ

ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َي ُق ُ
َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َي ْذك ُُل َش ْأ َب ُآف َق َالَ :ب َع ْمَ ،ني ِم ْع ُ َر ُني َ
ونيى ب َم َم ِم ْن َبحمِي
ولَ " :ب ْيحمَ َ ُم َ
ِ
إِ ِ
ونيىّ :لََ ،ف َأ ْو َحى اهللَُّ َع َّىلز َو َج َّ
ونيىلى:
ىلل إِ َىل ُم َ
ْسائ َيل َجا َو ُو َر ُج رل َف َق َالَ :ه ْل َت ْع َل ُم َرش َحدً ا َرش ْع َل َم محم َْكف " َق َال ُم َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ىلار ِج ْع،
حل َ
حل َ
ىلوٍ َف ْ
وٍ َي ًةَ ،وق َيل َل ُآ :إِ َذا َف َقىلدْ ٍَ ا ُ
السبِ َيل إِ َل ْيآَ ،ف َج َع َل اهللَُّ َل ُآ ا ُ
ونيى َّ
رضَ ،ف َس َأ َل ُم َ
َب َ َ ،ع ْبدُ بَا َِ ر
ِ
ِ
َفِِب ََّك َني َت ْل َقا ُوَ ،وك َ
لص ْ
ىلخ َل ِة َفىلِِ ِِّن َب َِسىلي ُ
ونيى َفتَا ُوَ ﴿ :رش َر َرش ْي َ إِ ْذ َرش َو ْيحمََىلا إِ َىل ا َّ
حلوٍ ِيف ال َب ْح ِلَ ،ف َق َال ُمل َ
َاخ َيتَّبِ ُع َرش َث َل ا ُ
اخ َرش ْخ َرش ْذ ُك َُل ُو﴾َ ،ق َالَ ﴿ :ذل ِ َك َما ُكحمََّّا َب ْب ِغي َف ْار َتَدََّّ ا َع َ َث ِ
الش ْي َط ُ
وٍ َو َما َرش ْب َْسابِ ِيآ إِ َّّل َّ
ار ِ َ ىلا َق َص ًصىلا﴾َ ،ف َو َجىلدَ ا
حل َ
ا ُ
ِ
ِ
َِ ِرضاَ ،فك َ ِ
ص اهللَُّ َع َّز َو َج َّل ِيف كِتَابِ ِآ ".
َاخ م ْن َش ْأ ِهن َ ا َّلذي َق َّ
ً
..................
"باب ما ذكل يف ذهاب مونيى ص اهلل عليآ ونيلم يف البحل إىل اخلرض" واخلرض :قال :اخل ِرض ِ
واخل ْرضىل
َ
واخل ْرض ،ورششهلها انوّلخ اخل ِرض ِ
واخل ْرض ،واخلَ ْرض قليل ،وقد اِتلف رشهل العلم بحمبوتآ ،هىلل هىلو ببىلي رشو
َ
َ
رجل صالحف واِتار ابن كث يف تارُيآ ورجحآ ِمن رشوجآ رشبآ ببي ،هذو الرتمجة معقودة نمور:
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ب ّلحت ل املشاق ِمن رشجل العلم ،هذا ببي اهلل مونيىلى عليىلآ السىلالم
انمل انول :رشخ طالب العلم ُم َلغ ر
رحل إىل اخلرض طل ًبا للعلم ،فطالب العلم حيتمل املشاق يف نيبيل العلم.

وثابيها معقود لبياخ رشخ طالب العلم يتتبع العل و لتحصيل ما عحمدهم ِمن العلم ،نخ مونيى عليآ السالم
ِلج إىل اخلرض  -واخلرض كاخ عحمدو علم  -وهلذا قالَ ﴿ :ه ْل َرش َّتَّبِ ُع َك َع َ َرش ْخ ُت َع ِّل َم ِن ِمم َّا ُع ِّل ْم َ ُر ْشدًً ا﴾(.)1
رشيضا رش العلم نخ مونيى عليآ السالم جاز املخاطل يف نيبيل حتصيل العلم.
وفيآ ً
رشيضا اللحلة يف طلب العلم ونييأيت ْ
إخ شاو اهلل باب معقو رد هلا.
وفيآ ً
وقولآ :حدثحما حممد بن غليل الزهلي ،وهو حممد بن غليل بن إبلاهيم بن عبد اللمحن بن عو َّ َِ ،ل َج لآ
ُي ََّل َج لآ مسلم ،ويعقوب بن ابلاهيم وهو ابن نيعد بن ابلاهيم بن عبد اللمحن بن عو ُُ ،م َىل َّلج
البخاري ومل َ
الس َّتَّة ،قال :حدثحمي رشّب ،وهو ابلاهيم بن نيعد عن صالح وهىلو ابىلن كيسىلاخ عىلن ابىلن
عحمد رشصحاب الكتب ِّ
شهاب وهو حممد بن مسلم بن شهاب الزهلي ،حدثآ رشخ عبيد اهلل بن عبد اهلل ،وهو عبيد اهلل بن عبىلد اهلل بىلن

ِل َجآ مسلم يف صحيحآ.
عتبة بن مسعود ،وقد تقدم ،واحلديث َّ
ِ
ِ
َاب"
اب َق ْو ِل الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم" :ال َّل ُه َّم َع ِّل ْم ُآ الكت َ
َب ُ
 حدَّ َثحمَا َرشبو معملَ ،ق َال :حدَّ َثحمَا َعبدُ الو ِار ِىلن ا ْب ِ
ثَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َِالِىلدر َ ،عىل ْن ِعك ِْل َمىل َةَ ،ع ِ
ىلن َع َّبىلاس َق َ
ىلال:
ْ َ
َ
َ
ُ ََْ
ِ
ِ
َض َّمحمِي َر ُني ُ
َاب".
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َو َق َال" :ال َّل ُه َّم َع ِّل ْم ُآ الكت َ
..................
هذا الباب معقود نحد رشملين رشو هل م ًعا:

ِ
َّبىلي صىل
انول :معقود لبياخ رش علم الكتاب ،نبآ هو رشرش العلوم ورشجلها ،وهلذا ولرشفآ دعا الحمَّ ُّ

اهلل عليآ ونيلم ّلبن عباس ْ
الكتاب.
بأخ يعلمآ اهللُ
َ
رشيضا لبياخ رشبآ يحمبغي للمعلم ْ
ِاصا بابن عبىلاس ريض
والثاِن :رشبآ معقود ً
رشخ يدعو للمتعلم ،وليس ذلك ً
اهلل تعاىل عحمآ.

( )1الكهف.66 :
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َىلل َج لىلآ
وقولآ :قال :حدثحما رشبو معمل ،هو عبد اهلل بن عملو بن رشّب احلجاج ،وقد َِ َّل َج لآ البخاري ومل َ
ُي َّ
الس َّتَّة ،قال :حدثحما ِالىلد وهىلو
مسلم ،قال :حدثحما عبد الوارث وهو ابن نيعيد بن ذكواخ وحديثآ يف الكتب ِّ
الس َّتَّة ،عن عكلمة موىل ابن عباس.
ِالد بن مهلاخ احلذاو ،حديثآ يف الكتب ِّ
قولآ" :ضمحمي رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلم" رشي ضمآ اللنيول ع صدرو ك جاو يف روايىلة رشِىللى،
رشيضا اإلمام مسلم يف صحيحآ.
ِل َجآ ً
وهذا احلديث َّ
ِ
الص ِغ ِ ف
ابَ :متَى َيص ُّح َني َ ُع َّ
َب ر
 َحدَّ َثحمَا إِ ْني َ ِع ُيل ْب ُن َرش ِّب ُرش َو ْيسَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمِي َمال ِ ركَ ،ع ِن ا ْب ِن ِش َهابَ ،ع ْن ُع َب ْي ِد اهللَِّ ْب ِن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ُع ْت َبىل َة،محار َرشتَاخ ،و َرشبَا يوم ِئذ َقدْ بَاه ْز ٍُ ِ
ال َمَ ،و َر ُني ُ
ول اهللَِّ َصىل َّ
اّل ْحتِ َ
َع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن َع َّباسَ ،ق َالَ " :رش ْق َب ْل ُ َراكِ ًبا َع َ ِ َ
َ
َ َْ َ
ني َيدَ ْي َب ْع ِ
فَ ،و َرش ْر َني ْل ُ انَ َت َ
الص ِّ
َىلعَ ،فىلدَ َِ ْل ُ
اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم ُي َص ِِّل بِ ِمحمًى إِ َىل َغ ْ ِ ِجدَ ارَ ،ف َم َل ْر ٍُ َب ْ َ
اخ ت َْلت ُ
ض َّ
فَ ،ف َل ْم ُيحمْك َْل َذل ِ َك َع َ َِّل".
الص ِّ
ِيف َّ
الزبي ِ
ِ
ِ
ِ
ىلد ُّيَ ،ع ِ
ىلن
وني َ
فَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َرش ُبو ُم ْس ِهلَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمي ُحم َ َّمدُ ْب ُن َح ْلبَ ،حدَّ َثحمي ُّ َ ْ
 َحدَّ َثحمي ُحم َ َّمدُ ْب ُن ُي ُِ
اللبِي ِعَ ،ق َالَ " :ع َق ْل ُ ِم َن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم ََم َّ ًة ََم َّ َها ِيف َو ْج ِهي َو َرشبَا ا ْب ُن َ ْ ِ
س
ُّ
الز ْه ِل ِّيَ ،ع ْن َحم ْ ُمود ْب ِن َّ
ني ِم ْن َد ْلو".
ِنيحم ِ َ
..................
"باب متى يصح ني ع الصغ " ذكلو البخاري رمحآ اهلل ع جهة اّلنيتفهام إشار ًة إىل اّلِتال الواقع
بني املُ َحدِِّّ ثني ،يعحمي اإلبساخ إذا حتمل احلديثب ما هو وق حتمل احلىلديثف اِتلىلف رشهىلل العلىلم يف ذلىلك،
بعضهم َمن ررشى رشبآ إذا بلغّ ،ل يتحمل احلديث إّل إذا بلغ ،ولو حتملآ قبل البلوغ ثم رشداو بعد البلوغ ّل يصح
عحمدو ،لكن هذا ِال ما عليآ مجهور املُ َحدِِّّ ثنيب وهو رشخ الس ع يصح دوخ البلىلوغ ،احلىلديثاخ املىلذكوراخ يف
هذا الباب :انول :قصة ابن عباس ريض اهلل عحمآ وفيآ قولآ "قد هنازٍ اّلحتالم" مل يبلىلغ لكحمىلآ قليىلب ِمىلن
اّلحتالم ،هحما ابن عباس ريض اهلل عحمآ  -والذي يظهل  -رشخ املصحمف انيتدل بكىلالم ابىلن عبىلاس عىل رشبىلآ ّل
يشرتط البلوغ يف حتمل احلديث ،نخ ابن عباس ريض اهلل عحمآ حدث بآب فلم ُيحمكل عليآ ،ولو كاخ نيىل ع َمىلن
دوخ اّلحتالم غ صحيح ملَا تلقاو الحماس عحمآ ،وكاخ يف وق الصحابة والتابعني ،إذخ فكأبآ الحمىلاس تلقوبىلآ
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عن ابن عباس ورووو وبقلوو ومل يحمكلوو ،وهو قد نيمعآ قبل البلوغ ،إذخ فاشىلرتاط البلىلوغ بدّللىلة حىلديث
ابن عباس ّل تصح.
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم َمة َمها يف وجهىلي ورشبىلا ابىلن
بأيت إىل رواية حممود بن اللبيع ،قال :عقل من الحمَّ ِّ
س نيحمني ِمن دلو ،حممود بن اللبيع عقل َمة واملجة عبارة عن املاو الذي ُُيلج ويكوخ ِمن بعيىلد وفيىلآ معىلآ
هواو رشو بفخ ،هو َع َق َل َمة ،البخاري يليد ْ
اخ يستدل بآ ع رشخ َمن لآ س نيحمني َي ْع ِق ُل ،فهل يليىلد البخىلاري
رتط ورشخ العقل هو املشرتطف هذا هو الذي عليآ كثىل ِمىلن العلىل و ،يقولىلوخ :العقىلل هىلو
رشخ البلو َغ غ مش َ
املجة ،إذخ البخىلاري
املشرتط ،ما العقلف هو التمييز ،يليدوخ بآ يعحمي عقل ما يقال لآ ،حممود بن اللبيع عقل َّ
كأ َّبَّآ يقول :البلوغ ،ملَا رششار إىل اخلال قال :هل يصح ني ع الصغ ف محمهم َمن قال :يشىلرتط البلىلوغ ،قىلال:
إ َّبَّآ ّل ُيشرتط البلوغ بدّللة حديث ابن عباس ،طيب ملاذا رشورد حديث املجة عىلن حممىلود بىلن اللبيىلعف كأ َّبَّىلآ
صح ني ُعآ ،وهذا الذي هو عليآ كث ِمن رشهل احلديث ،يقولوخ :اّلعتبىلار بالعقىلل ،بمعحمىلى
يقول :إذا عقل َّ
رش َّبَّآ قد يكوخ لآ س نيحمني لكحمآ ّل يعقل ،يعحمي ّل ُيميز ما ُيقال لآ ،وقد يكوخ لآ س نيحمني وهو مميز ،بقبىلل
هذا وبلد هذا.
مسلم يف صحيحآ.
ِلجآ اإلمام
ر
مل كث ً ا معحما وقد َّ
احلديث انول إنيحمادو َّ
رشيضا.
مل ً
واحلديث الثاِن حممد بن يونيف هو البيكحمدي وقد َّ

قال :حدثحما رشبو مسلم ،وهو عبد انع بىلن مسىللم الغسىلاِن ،وهىلو ِمىلن علىل و الشىلام ،وقىلد َ
رشِ َّىلل َج لىلآ
الس َّتَّة ،قال :حدثحمي حممد بن حلب ،هذا حممد بىلن حىللب املعىللو بىلانبلََّ َِ ،ىلل َج لىلآ
رشصحاب الكتب ِّ
الس َّتة ،عن الزبيدي وهو حممد بن الوليدَّ َِ ،ل َج لآ البخاري ومسلم ،وهو ِمن رشئمىلة الشىلام،
رشصحاب الكتب ِّ
ِ
ِ
َّبىلي صىل اهلل عليىلآ
عن الزهلي ،عن حممود بن اللبيع وهو صحاّب وهو من رشواِل َمن تويف من رشصحاب الحمَّ ِّ
ونيلم ،تويف َنيحمََة "."99

ب ِ
وج ِيف َط َل ِ
اب اخلُ ُل ِ
الع ْل ِم
َب ُ
ورح َل جابِل بن َعب ِد اهللَِّ م ِس َة َشهل إِ َىل َعب ِد اهللَِّ ب ِن ُرش َبيس ِيف ح ِديث و ِ
احد.
َ
َ
ْ ْ
ْ
َ َ ْ
ََ َ َ ُ ْ ُ ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ
الز ْه ِ
ىلل ُّي،
َببَا ُّ
 َحدَّ َثحمَا َرش ُبو ال َقاني ِمب َِالدُ ْب ُن َِ ٍِّل َق َالَ :حدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن َح ْلبَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا انَ ْو َزاع ُّيَ ،رش ِْ َ ََع ْن ُع َب ْي ِد اهللَِّ ْب ِن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ُع ْت َب َة ْب ِن َم ْس ُعودَ ،ع ِن ا ْب ِن َع َّباس َرش َّب ُآ ََت َ َارى ُه َو َواحلُ ُّل ْب ُن َق ْي ِ
س ْب ِن ِح ْصىلن ال َف َىلز ِار ُّي
ىلذا ِيف ص ِ
ب مونيىَ ،فمل ِهبِ ُرشّب بن َكعبَ ،فدَ َعاو ابن َعباس َف َق َال :إِ ِِّن ََتاري ُ َرشبَا وص ِ
ِ
ىلاح ِ
احبِي َه َ
ب
َ
َ َ
َ َْ
ُ ْ ُ َّ
َ َّ َ َ ُّ ْ ُ ْ
ِيف َصاح ِ ُ َ
ِ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َي ْذك ُُل َش ْأ َب ُآف َف َق َ
السبِ َيل إِ َىل ُل ِق ِّي ِآَ ،ه ْل َني ِم ْع َ َر ُني َ
ىلم،
ىلال ُرش َ ٌّ
ّبَ :ب َع ْ
ونيى ا َّلذي َني َأ َل َّ
ُم َ
ولَ " :ب ْيحمَ َ ُم َ ِ
ِ ِ ِ
يىلل ،إِ ْذ َجىلا َو ُو َر ُج ر
ْس ِائ َ
َني ِم ْع ُ الحمَّبِ َّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َي ْذك ُُل َش ْأ َب ُآ َي ُق ُ
ىلل
ونيى يف َم َم م ْن َبحمىلي إ ْ َ
ِ
ِ
السىلبِ َيل إِ َىل
رضىلَ ،ف َسىل َأ َل َّ
ونيىّ :لََ ،ف َأ ْو َحى اهللَُّ إِ َىل ُم َ
َف َق َالَ :رش َت ْع َل ُم َرش َحدً ا َرش ْع َل َم محم َْكف َق َال ُم َ
ونيىَ :ب َ َ ،ع ْبىلدُ بَا َِ ر
َاخ مونيى ص َّ اهللَُّ َع َلي ِ
ِ
ِ ِ
ىلآ
حل َ
حل َ
ْ
وٍ َف ْار ِج ْعَ ،فِِب ََّك َني َت ْل َقا ُوَ ،فك َ ُ َ َ
وٍ َي ًةَ ،وق َيل َل ُآ :إِ َذا َف َقدْ ٍَ ا ُ
ُلق ِّيآَ ،ف َج َع َل اهللَُّ َل ُآ ا ُ
ِ
وٍ ِيف البح ِلَ ،ف َق َال َفتَى مونيى ُمل ِونيىَ ﴿ :رشر َرشي َ إِ ْذ َرشويحمََا إِ َىل الص ْ ِ
يتَّبِع َرش َثل احل ِ
ىلوٍ َو َمىلا
حل َ
َّ
َْ
َ ْ
َ ْ
ىلخ َلة َفىلِِ ِِّن َبَسىلي ُ ا ُ
َ
ُ َ
َ ُ َ ُ

ونيىَ ﴿ :ذل ِ َك َمىلا ُكحمََّّىلا َب ْب ِغىلي َف ْار َتَىلدََّّ ا َعىل َ َث ِ
الش ْي َط ُ
َرش ْب َْسابِ ِيآ إِ َّّل َّ
ار ِ َ ىلا َق َص ًصىلا﴾َ ،ف َو َجىلدَ ا
اخ َرش ْخ َرش ْذ ُك َُل ُو﴾َ ،ق َال ُم َ
ِ
َِ ِرضاَ ،فك َ ِ
ص اهللَُّ ِيف كِتَابِ ِآ ".
َاخ م ْن َش ْأ ِهن َ َما َق َّ
ً
..................
بسم اهلل اللمحِن اللحيم
واحلمد هلل وص اهلل ونيلم وبارك ع رنيول اهلل وع لآ ِ
ومن رشهتدى هبداو.
قال البخاري رمحآ اهلل" :باب اخللوج يف طلب العلم" وامللاد بذلك اللحلة يف طلب العلم ،واللحلة يف
طلب العلم ُنيحم رة متبع رة يف نيلف هذو انمة ِمن لدخ الصحابة ،وقد ذكل البخاري رمحآ اهلل يف صدر هذا الباب
رشثلا
"ورحل جابل بن عبد اهلل مس ة شهل إىل عبد اهلل بن ُرشبيس يف حديث واحد" وقد ذكل البخاري رمحآ اهلل ً
معل ًقا يف باب قولآ تعاىلَ ﴿ :و َّل َتحمْ َف ُع َّ
الش َفا َع ُة ِعحمْْدََ ُو إِ َّّل ملَ ِ ْن َرش ِذ َخ َل ُآ﴾( )1وهذا احلىلديث ذكىلل البخىلاري جىلز ًوا
كمىلن يسىلمعآ َمىلن َق ُىلل َبب فيحمىلادُيم :رشبىلا
محمآ وهو صدرو "حيرش اهلل العبادب فيحمادُيم بصوٍ يسمعآ َمن َب ُع َ
ىلدَ َ
ر
البخاري وصلآ يف كتابىلآ "ِلىل رشفعىلال العبىلاد"
ِل َجآ غ ُ واحد ِمن العل و،
امللك"( )2وهو
ُّ
حديث طويل َّ
( )1نيبأ.23 :
( )2صحيح البخاري (َّ )111 /9
معل ًقا من حديث جابل بن عبد اهلل بن ُرشبيس.
قال الشيخ انلباِن رمحآ اهلل يف الصحيحة (( :)858 /8وهو حديث صحيح ،علقآ البخاري يف صحيحآ ،ووصلآ يف رشفعال العباد (ص،)79 :
السحمَّة (رقم .))511
ويف اندب املفلد ( )980وغ و ،وقواو احلافظ ابن حجل ،وقد ِلجتآ يف ظالل اجلحمة يف َتليَّ ُّ
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ورشيضا يف كتابآ "اندب املفلد" ووصلآ اإلمام رشمحد ورشبو يعىل  ،ورشوردو بت مىلآ اخلطيىلب يف كتابىلآ اللحلىلة يف
ً
طلب احلديث ،فجابل ريض اهلل عحمآ رحل يف مس ة شهل ،قالوا :إىل الشام يف طلب حديث واحد ،فدل ذلك
ع رش َّبَّآ ُتُرشع اللحلة يف طلب احلديث ويف طلب العلم وهذو ُنيحم رة متبعة ،وانيتشهد املؤلف بقصىلة اخلرضىل -
قصة مونيى مع اخلرض -ب َّ
فِخ مونيى قد ِلج يف طلب اخلرض ملَا رشَِبو اهلل تعاىل ِمن شأبآ ،قال يف احلديث:
"فسأل السبيل إىل ُلقيآب فجعل اهلل لآ احلوٍ ية" ملا رشَِببا اهلل بقصة مونيىلى مىلع اخلرضىل يف القىلل خ وبيحمهىلا
ىلك ا َّل ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم واجتمع إىل ذلك ُ
قول اهلل تعاىل ملَا ذكل رشببيىلاوو يف نيىلورة انبعىلام ﴿ ُرشو َل ِئ َ
ىلذي َن
الحمَّ ُّ
َهدََ ى اهللَُّ َفبِ ُهدََ ُاه ُم ا ْق َت َِد ْو﴾( )1انيتحمبط العل و ِمن ذلك َّ
رشخ اخللوج يف طلب احلىلديث والعلىلم ُنيىلحم رة ِمىلن نيىلحمن
نخ مونيى ِلج وقد ذكل اهلل قصتآ ورشملبا باّلهتداو بآب ً
انببياو َّ
فضال عن ما تواتل عن الصىلحابة والتىلابعني
ِمن رحلتهم يف طلب احلديث ،وقد ذكل اإلمام ابن جليل الطىلَبي يف مقدمىلة تفسىل و مجلىل ًة يف َمىلن رحىلل يف
طلب معحمى ية  -ومثلها احلديث .-
اب َف ْض ِل َم ْن َعلِ َم َو َع َّل َم
َب ُ

ِ
ىلن َعب ِ
ِ
ىلد اهللََِّ ،عىل ْن َرش ِّب ُب ْىلل َدةََ ،عىل ْن َرش ِّب
 َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن ال َعالَوَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َ َّمحا ُد ْب ُن ُرش َنيىلا َم َةَ ،عىل ْن ُب َل ْيىلد ْب ِ ْ
ىلل ال َغي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ىلث الكَثِىل ِ
ونيىَ ،ع ِن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َق َالَ " :م َث ُل َما َب َع َثحمي اهللَُّ بِآ م َن اهلُىلدَ ى َوالع ْلىل ِم ،ك ََم َث ِ ْ
ُم َ
َْل والع ْشب الكَثِ  ،وكَا َب ْ ِمحمْها َرشج ِ
ِ
ِ
ِ
َرشصاب َرشر ًضاَ ،فك َ ِ
اد ُب َرش ْم َس َك ِ املَىلا َو،
َ َ
َ َ
َاخ محمْ َها بَق َّي رة َقبِ َل املَا َوَ ،ف َأ ْب َب َت الك َ َ َ ُ َ
َ َ ْ

ِ
ِ
ِ
َّاسَ ،ف َ ِ
ىلك َمىلا ًو َوّلَ
ىلي ِقي َع ر
ىلاخ ّلَ َُت ْ ِس ُ
َفحمَ َف َع اهللَُّ ِ َهبا الحم َ
رش ُبوا َو َني َق ْوا َو َز َر ُعواَ ،و َرش َصا َب ْ محم َْها َطائ َف ًة ُرش ِْ َلىب إِ َّب َ ه َ
ِ
ِ ِ
َْلَ ،ف َذل ِ َك َم َث ُل َم ْن َف ُق َآ ِيف ِد ِ
ُتحمْبِ ُ ك َ ً
ىلع بِ َ
ىلذل ِ َك َر ْرش ًنيىلا
ين اهللََِّ ،و َب َف َع ُآ َما َب َع َثحمي اهللَُّ بِآ َف َعل َم َو َع َّل َمَ ،و َم َث ُل َم ْن َمل ْ َي ْل َف ْ
ِ
ِ
اق :وك َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىلاع َي ْع ُلىلو ُو
َاخ محم َْها َطائ َف رة َق َّي َل ا َملىلا َوَ ،ق ر
َو َمل ْ َي ْق َب ْل ُهدَ ى اهللَِّ ا َّلذي ُرش ْرني ْل ُ بِآ" َق َال َرش ُبو َع ْبد اهللََِّ :ق َال إِ ْني َح ُ َ

ف ُه َو املُ ْست َِوي ِم َن انَ ْر ِ
ض.
الص ْف َص ُ
املَا ُوَ ،و َّ
..................

"باب فضل من َعلِ َم و َع َّلم" التعليم ملتب ع العلم ،هو ذكل فضىلل العلىلم يف انولب لكىلن ذكىلل هحمىلا
التعليم ،فاإلبساخ قد يتعلم وّل ُيعلم ،فالباب معقود لبيىلاخ فضىلل َمىلن
فضل م ْن َعلم ورتب ع هذا التعل ِم
َ
( )1انبعام.90 :
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ِ
قارصا عليىلآ
علمآ
َعل َم وع َّلم ،عحمدبا هحماك فضل َمن تعلم وهحماك فضل العلم وهحماك فضل َمن علم ومل جيعل َ
ً
ر
حىلديث عظىليم تحماولىلآ
بل َعداو إىل غ و فحمفع بآ الحماس فع َّل َمهم ،وهذا احلديث الذي ذكلو يف هذا الباب هىلو
العل و بالرشح ،وهو ر
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،قال" :مثل ما بعثحمىلي اهلل بىلآ ِمىلن العلىلم واهلىلدى
مثل رضبآ الحمَّ ُّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ُبعث يف اجلاهلية وقد رشظلم انرض بالرشىلك ،وهىلذا مثىلل
كمثل الغيث الكث " الحمَّ ُّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم كمثل انرض املمحلة التي رشرنيل اهلل عليها الغيث ،غيث القلىلوب حياُتىلا يف
بعثة الحمَّ ِّ
الوحي ك َّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيىللم ،هىلذا املطىلل إذا بىلزل عىل
رشخ حياة انبداخ بانمطار ،وهذا مثل رضبآ الحمَّ ُّ
انرضب رشجحماس انرض ُمتلفة يف َقبول هذا املاو ،فذكل قال" :فكاخ محمها بقي رة قبلىل املىلاو" الحمقيىلة ُيىللاد هبىلا
الطيبة ك يف رواية مسلم" ،فكاخ محمها" يعحمي ِمن هىلذو انرض "بقيىلة قبلىل املىلاو فأببتىل الكىلْل والعشىلب
الكث " وهذو إحدى هذو انرايض ،هي قبل املاو ،رشمسك املاو ،ورشببت الكْل والعشب الكث  ،إذا رشببتىل
الحماس ع هذا العشب والكْلب فانيىلتفادوا محمىلآ ،إذخ هىلذا املىلاو ملَىلا بىلزل عىل
انرض العشب الكث توارد
ُ
انرض انيتفادٍ محمآ انرض وانيتفاد محمآ الحماس ب َي ِل ُدوخ عليآ ِمن هىلذو انعشىلاب ،وقىلال" :وكىلاخ محمهىلا
رشجادب" ِمن هذو انرض "وكاب محمها رشجادب" وانجادب مجع َجدََ ب وهىلي انرض الصىللبة" ،وكابىل
محمها رشجادب رشمسك املاو فحمفع اهلل هبا" يعحمي هي رشرض صلبة رشمسك املىلاوب لكىلن هىلذو انرض الصىللبة ّل
ُتُحمب ب فصار الحماس رشبوا محمآ ونيقوا وزرعوا ،يعحمىلي رشِىلذوا محمهىلا ،لكىلن هىلي يف ذاُتىلا مل ُتُحمبىل  ،وانرض
قاع يعلوو املىلاو ،يعحمىلي َّ
رشخ القيعىلاخ هحمىلا مجىلع
انِلى "إب هي قيعاخ" هذو القيعاخ فَّسها املؤلف ن َّبَّآ قال :ر
رشخ انرض إذا كاب قا ًعا َّ
قاع ،ومعحمى يعلوو املاو َّ
فِخ املاو يعلوها وّل َتسكآ وّل يستقل فيها ،قالّ" :ل َتسك
ما ًو وّل ُتُحمب ك ً
ْل" ،هذو انقسام الثالثة يف باب الغيث واملطل هي انقسىلام الثالثىلة يف بىلاب الىلوحي ،يعحمىلي
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم فقال" :ذلك مثل َمىلن َف ُقىلآ يف ديىلن
الذين إما ابتفعوا بالوحي رشو مل يحمتفعوا بآ ،ذكل الحمَّ ُّ
ِ
ِ
ررشنيا" القس خ انوّلخ داِىلالخ يف
اهلل وبفعآ اهلل ب بعثحمي بآ من العلمب ف َعلم وع َّلمب ومثل َمن مل يلفع بذلك ً
قولآ "فذلك َم َث ُل َمن ف ُقآ يف دين اهلل وبفعآ اهلل ب بعثحمي بآب فعلِم وع َّلم" القس خ انوّلخ يىلدِالخ يف هىلذا،
َّبىلي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم ومل ُي ِفىلدْْ
ررشنيا" يعحمي بأ َّبَّآ مل يستفد ب جاو عن الحمَّ ِّ
القسم الثالث " َمن مل يلفع بذلك ً
غ و ،لكن بعض الحماس يتعلم و َي ْع َلم و ُيعلم ،وبعض الحمىلاس يكىلوخ يىلتعلم و ُيمسىلك هىلذا العلىلم مثىلل رواة
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انحاديث ما عحمدهم فقآ لكحمهم حفظوا هذا العلم ،هذو انرض الثابية هي حفظ املاو ورشمسك املاو ،هىلي
ما رشببت الكْل لكن رشمسك املاوب فابتفع الحماس ب رشمسك  ،كذلك رواة انحاديث هم الذين يحمقلوخ العلم
وحدََّّ ثوا بآ الحماسب فابتفع بىلآ غىل هم ،يعحمىلي رشمسىلكوو
وحيفظوبآ ولكن ليسوا بفقهاو فيآ هم رشمسكوو للحماس َ
ُ
رشكمىلل ِمىلن الثابيىلة،
لغ هم ،فانُوىل فيها ثالث صفاٍ ،والثابية فيها صفتاخ وكال ا ممدوحتاخ لكن انُوىل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم.
والثالثة مذمومة وهي التي رشعلض عن ما جاو بآ الحمَّ ُّ
وقولآ :قال :رشبو عبد اهلل قال :انيحاق ،ذكل ابىلن السىلكن َّ
رشخ البخىلاري إذا ذكىلل قىلال انيىلحاق ف يىلد بىلآ
انيحاق بن راهويآ ،وهذا إذا رش لآ فلم يميزو وقال :انيحاق فِب يليد بآ انيحاق بن راهويىلآَّ ،
نخ البخىلاري
رمحآ اهلل يلوي عن انيحاق بن راهويآ ويلوي عن انيحاق بن ابلاهيم السىلعدي ويىللوي عىلن انيىلحاق بىلن
محمصور الكونيَّ ،إذخ هو يلوي عن انيحاق بن محمصور الكونيَّ وعن انيحاق بن ابلاهيم السىلعدي وعىلن
انيحاق بن ابلاهيم احلحمظِل املعلو بابن راهويآ ،وكل هؤّلو الثالثة يلووخ عن رشّب رشنيامة ،فِذا حصل مثل
هذا ومل يتميز اللاويب فِخ ابن السكن حيملآ ع رشبآ انيحاق بن راهويآ ،يبدو نخ البخاري َرش ْك َث َىلل عحمىلآ وهىلو
رششهل ،وهؤّلو الثالثة كلهم ثقاٍ ،وقولآ "وكاخ محمها طائفة" يف رواية انيحاق "وكاخ محمهىلا طائفىلة ق َّيلىل "
بدل "قبل " وق َّيل معحماها معحمى قبل  ،معحماها رشهنا مجع املاو وحبستآ ،وقولىلآ "والصفصىلف" املسىلتوي
ِمن انرض ،ليس يف احلديث ذكل للصفصف! لكن ذكىللوا رشخ ِمىلن طليقىلة البخىلاري رمحىلآ اهلل رشبىلآ إذا رشورد
تفس ً ا للفظة للحديث وكاب هذو اللفظة يف القل خب فِبآ يفَّسىلها ومىلا اقىلرتخ معهىلا ممىلا ورد يف كتىلاب اهلل
تعاىل.
باب ر ْف ِع ِ
الع ْل ِم َو ُظ ُه ِ
جل ْه ِل
ور ا َ
َ ُ َ
و َق َال ربِيع ُةّ" :لَ يحمْب ِغي ِنَحد ِعحمْدَ و َيشو ِمن ِ
الع ْل ِم َرش ْخ ُي َض ِّي َع َب ْف َس ُآ".
ُ ْ ر َ
َ
َ َ
َ َ
اخ بن ميَّسةََ ،ق َال :حدَّ َثحمَا َعبدُ الو ِار ِ
ِ
َىلس ْب ِ
احَ ،عىل ْن َرشب ِ
ىلن َمالِىلكَ ،قىل َالَ :ق َ
ثَ ،ع ْن َرش ِّب ال َّت َّي ِ
ىلال
ْ َ
َ
 َحدَّ َثحمَا ع ْم َل ُ ْ ُ َ ْ َ َِ
ِ
ول اهللَِّ ص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلم " :إِ َّخ ِمن َرش ْ ِ
جل ْه ُ
َر ُني ُ
ىلب اخلَ ْم ُىلل،
رش َ
َ
ىلم َو َي ْث ُبىل َ ا َ
السا َعةَ :رش ْخ ُي ْل َف َع الع ْل ُ
رشاط َّ
ْ َ َ َ
ىللَ ،و ُي ْ َ
ْ َ
الزبَا ".
َو َي ْظ َه َل ِّ
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َس ب ِن مالِكَ ،ق َالَ :نُحىلدِّ َثحمَّكُم ح ِ
ىلدي ًثا ّلَ
ْ َ
َ
 َحدَّ َثحمَا ُم َسدَّ ردَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َ ْحي َيىَ ،ع ْن ُش ْع َب َةَ ،ع ْن َقتَا َدةََ ،ع ْن َرشب ِ ْ َ

اط السىلا َع ِةَ :رش ْخ ي ِق َّ ِ
ىلولِ " :مىلن َرش ْرش ِ
حيدِّ ُثك ُْم َرش َحدر َب ْع ِديَ ،ني ِم ْع ُ َر ُنيو َل اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َي ُق ُ
ىلم،
َ
َُ
ىلل الع ْل ُ
َّ
ْ َ
ني امل َرش ًة ال َقيم الو ِ
الزبَا ،و َت ْك ُثل الحمِّساو ،وي ِق َّل اللج ُال ،حتَّى يك َ ِ ِ
احدُ ".
ِّ ُ َ
َ َ
ِّ َ
جل ْه ُلَ ،و َي ْظ َه َل ِّ َ َ َ ُ َ َ
ُوخ خلَ ْمس َ ْ َ
َو َي ْظ َه َل ا َ
..................
"باب رفع العلم وظهور اجلهل" ورفع العلم إب يكوخ بقىلبض العلىل و كىل نيىليأيت ْ
إخ شىلاو اهلل يف بىلاب
"كيف يقبض العلم" ،وإذا ُعلِ َم هذا ُعلِ َم رشخ املؤلف يليد هبذا التبويب احلث ع تعلم العلم ،نخ هذا العلم
ّل يلفع إّل إذا ُقبض رشه ُلآب فكأبآ حيث ع تعلم العلم ،والثاِن :رشخ املؤلف يمكىلن ْ
رشخ يكىلوخ رشوردو لبيىلاخ رشخ
َ
ر
رش محمىلآ ،وهىلذا
اجلهل
مقرتخ بالشخصب نخ الساعة ّل تقوم إّل ع رشار الحماس ،وكل زمىلاخ الىلذي بعىلدو َ ٌّ
ِ
الرشىل ،وقىلال ربيعىلةّ" :ل
الرشب ومتى ما ُفقدََ العلىلم َك ُث َىلل َّ ُّ
يدلك ع فضل العلم ،نبآ متى ما وجد العلم َق َّل َّ ُّ
يحمبغي نحد عحمدو يشو ِمن العلم ْ
رشخ ُيضيع بفسآ" وربيعة هو ابن عبد اللمحِن املدِن واملعلو بلبيعىلة الىللرشي
وهو شيخ لممام مالك رمحآ اهلل ،قالّ" :ل يحمبغي نحد عحمدو يشو ِمن العلم ْ
رشخ يضيع بفسىلآ" يعحمىلي إذا كىلاخ
رشخ يضيع بفسآب كيف يضيع بفسآف إما بعدم العلم رشو برتك العلىلمِ ،
عحمدو يشو ِمن العلم ّل يحمبغي ْ
ومىلن تىللك
ِ
ُ
حفظ العلم ْ
العلم ،وهلذا الباب الذي قبلآ "بىلاب
الحماس
رشخ ُيع ِّلم
العلم عد ُم تعليمآ ،نخ ِمن رشنيباب
اإلبساخ َ
َ
فضل َمن َعلِ َم و َع َّل َم" َّ
دل هذا ع رشخ تلك تعليم العلم رشحدُُ رشنيباب تضييع العلم يف ِاصة اإلبسىلاخ ،وهىلذا
وِل َجآ البيهقي يف املدِل.
ِل َجآ اخلطيب البغدادي يف اجلامع َّ
انثل َّ
َىلل َج لىلآ مسىللم ،وعبىلد
قال :وحدثحما عملاخ بن ميَّسة هو رشبو احلسن املحمقليَّ َِ ،ل َج لىلآ البخىلاري ومل َ
ُي َّ
الضىل َب ِعي ،وقىلال :عىلن رشبىلس ريض اهلل عحمىلآ وذكىلل
الوارث هو ابن نيعيد ،عن رشّب التياح وهو يزيد بىلن زيىلاد ُّ
احلىلىلىلىلىلىلىلديث ،وهىلىلىلىلىلىلىلذا نيىلىلىلىلىلىلىلحمد برصىلىلىلىلىلىلىلي قىلىلىلىلىلىلىلد َِ َّل َجىلىلىلىلىلىلىلآ مسىلىلىلىلىلىلىللم يف صىلىلىلىلىلىلىلحيحآ.
الض َب ِعي يمكن رشحيا ًبًا ْ
رشخ ُيحمسب إىل جدو.
يزيد بن زياد بن محيد ُّ
إخ ِمن رشرشاط الساعة" فهذا احلديث ً
والدّللة ِمن هذا احلديث واضحة ،قالَّ " :
رشوّل َق َل َبَآ برشب اخلمىلل
وظهور الزبا يف ِل الزماخ ،وهذا يدل ع رشخ تلك العلم قد ُيورث مثل هذو انشىلياو ورشبىلآ رشط ،والثابيىلة:
إخ ِمن رشرشاط الساعة" وهذا ر
رشبآ قالَّ " :
دليل ع رشخ رفع العلم بالكلية إب يتحق يف ِل الزماخ ،نبىلآ ثبىل
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رشبآ يلفع ِمن الصدور ِ
العلىلم بحسىلب الىلدبو ِمىلن اآلِىللة رشو ِمىلن قيىلام
ومن الصحف ،ثم ما قبل ذلك ُيلفع
ُ
ُ
رشيضىلا مسىللم يف
الساعة ،واحلديث اآلِل مقارب هلذا احلديث وهو يف معحماو يف وجآ الدّللة ،وهو قد َِ َّل َجآ ً
صحيحآ.
باب َف ْض ِل ِ
الع ْل ِم
َ ُ
مح َز َة ب ِن َعب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىلد اهللَِّ
 َحدَّ َثحمَا َنيعيدُ ْب ُن ُع َف ْ َ ،ق َالَ :حدَّ َثحمي ال َّل ْي ُثَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمي ُع َق ْي رلَ ،ع ِن ا ْب ِن ش َهابَ ،ع ْن َ ْ ْ ْول اهللَِّ ص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلم َق َال" :بيحمَا َرشبَىلا ب ِ
ْب ِن ُع َم َلَ ،رش َّخ ا ْب َن ُع َم َلَ ،ق َالَ :ني ِم ْع ُ َر ُني َ
َىلائ رمُ ،رشتِيىل ُ بِ َقىلدَ ِح َلىل َبن،
َْ
َ
ْ َ َ َ
الل َّي َُي ُْل ُج ِيف َرش ْظ َف ِ
َف َ ِ
اريُ ،ث َّم َرش ْع َط ْي ُ َف ْض ِِل ُع َم َل ْب َن اخلَ َّط ِ
اب" َقا ُلواَ :ف َ َرش َّو ْل َت ُآ َيا َر ُني َ
ول
رش ْب ُ َحتَّى إِ ِِّن َنَ َرى ِّ

اهللَِّف َق َالِ " :
الع ْل َم".

..................
"باب فضل العلم" والفضل هحما ليس هو فضل العلم الساب  ،نخ الباب انول كاخ فيىلآ "بىلاب فضىلل
العلم" نيب  ،وهحما "باب فضل العلم" و ا باباخ ُمتلفاخ ،نخ الباب انول ِمن الفضيلة وهذا ِمىلن الفضىلل
الذي هو بمعحمى الزيادة ،انول يلجع إىل فضيلة العلم وهىلذا يلجىلع إىل الزيىلادة يف العلىلم ،ويىلدل عىل هىلذا
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ملا ُرشيت بقدح  -وهو يف املحمام  -فرشىلب محمىلآ ،قىلال:
احلديث الذي ذكلو
ُ
املؤلف نخ الحمَّ َّ
"حتى إِن اللي ُيلج يف رشظفاري ،ثم رشعطي فضِل" يعحمي رشعطي الزيادة رشعطاها َمىلنف رشعطاهىلا عمىلل بىلن
َّبي ص اهلل
اخلطاب ريض اهلل عحمآَّ ،
فأو َلآ رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلم بأبآ العلم ،وقال العل و :إب َّرشو َل الحمَّ ُّ
عليآ ونيلم اللبن بالعلم لكثلة ما يشرتكاخ فيآ ِمن املحمافع للحماس.
ِل َجآ مسلم يف صحيحآ ،وإنيحماد احلديث الساب تقدم لكن فيىلآ ُع َقيىلل وهىلو ابىلن
وهذا احلديث ً
رشيضا َّ
رشيضا.
ِالد انيِلَّ َِ ،ل َج لآ اجل عة ،وفيآ محزة بن عبد اهلل بن عمل اخلطاب ريض اهلل عحمآ َِ َّل َج لآ مجاعة ً
ف َع َ الدَّ ا َّب ِة َو َغ ْ ِ َها
اب ال ُف ْت َيا َو ُه َو َو ِاق ر
َب ُ
 حدَّ َثحمَا إِني ِع ُيلَ ،ق َال :حدَّ َثحمِي مال ِ ركَ ،ع ِن اب ِن ِشهابَ ،عن ِعيسى ب ِن َط ْلح َة ب ِن ُعبي ِد اهللََِّ ،عىلن َعب ِىلد اهللَِّ
ْ ْ
َ ْ َْ
ْ َ ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َْ
ِ
ْب ِن َع ْم ِلو ْب ِن ال َع ِ
الو َدا ِع بِ ِمحمًى لِلحم ِ
اصَ ،رش َّخ َر ُني َ
َّاس َي ْس َأ ُلو َب ُآَ ،ف َجىلاو ُو
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َو َق َ
ف ِيف َح َّجة َ
َر ُج رل َف َق َالَ :مل ْ َرش ْش ُع ْلب َف َح َل ْق ُ َق ْب َل َرش ْخ َرش ْذ َب َحف َف َق َال" :ا ْذ َب ْح َوّلَ َح َل َج"َ ،ف َجا َو َِ ُىلل َف َق َ
ىلالَ :مل ْ َرش ْشىل ُع ْلب َفحم ََح ْىلل ٍُ
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ِ
ِ
ِ
يشو ُقىلدِّ َم َوّلَ ُرش ِِّ َىلل إِ َّّل َق َ
ىلال:
َق ْب َل َرش ْخ َرش ْرم َيف َق َالْ " :ار ِم َوّلَ َح َل َج"َ ،ف َ ُنيئ َل الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َعىل ْن َ ْ
"ا ْف َع ْل َوّلَ َح َل َج".
..................
رشيضىلا يف صىلحيحآ،
ِل َجىلآ مسىللم ً
هذا احلديث واضح يف الدّللة ع ملاد املؤلف رمحآ اهلل ،واحلديث َّ
لكن عحمدبا يف احلديث "وقف يف حجة الوداع بمحمىلى والحمىلاس يسىلألوبآ" ومل يىلذكل رشبىلآ واقىلف عىل الدابىلة،
والتبويب واقف ع الدابة ،لكن رواياٍ احلديث انِلى ُتُبني رشبىلآ كىلاخ واق ًفىلا عىل الدابىلة ،هىلذا واحىلد،
والثابية :رشخ هذو العبارة رشهنم غال ًبا إذا رشرادوا رشخ اللجل واق ًفا ع ظهل الدابة يقول :كاخ قائ ً  ،رشما هحمىلا واقىلف
رشمل عليف معلو  ،رشو اللواياٍ انِلى رشبآ عليآ الصىلالة والسىلالم كىلاخ عىل
وهي يعحمي ع الدابة ،فكأبآ ر
دابتآ.
ِ ِ
الل ْرش ِ
س
اب َم ْن َرش َج َ
َب ُ
اب ال ُف ْت َيا بِِِ َش َارة ال َيد َو َّ

ِ
ىلن ا ْب ِ
وبَ ،ع ْن ِعك ِْل َمىل َةَ ،ع ِ
ىلن َع َّبىلاس َرش َّخ
بَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َرش ُّي ُ
ونيى ْب ُن إِ ْني َ ع َيلَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُو َه ْي ر
 َحدَّ َثحمَا ُم َالحمَّبِ َّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم ُني ِئ َل ِيف َح َّجتِ ِآ َف َق َالَ :ذ َب ْح ُ َق ْب َل َرش ْخ َرش ْر ِم َيف َف َأ ْو َم َأ بِ َي ِد ِوَ ،ق َالَ " :وّلَ َح َىلل َج"َ ،ق َ
ىلال:
َح َل ْق ُ َق ْب َل َرش ْخ َرش ْذ َب َحف َف َأ ْو َم َأ بِ َي ِد ِوَ " :وّلَ َح َل َج".

ىلال :ني ِ
ِ
ِ
ىلم ْع ُ َرش َبىلا ُه َل ْي َىلل َة َع ِ
َببَا َححمْ َظ َل ُة ْب ُن َرش ِّب ُني ْف َي َ
ىلن
اخَ ،ع ْن َنياملَ ،ق َ َ
يمَ ،ق َالَ :رش ِْ َ َ
 َحدَّ َثحمَا املَك ُِّّي ْب ُن إِ ْب َلاه َالع ْلم ،وي ْظهل اجله ُل و ِ
الحمَّبِي ص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلم َق َال" :ي ْقب ُض ِ
الف َت ُنَ ،و َي ْك ُث ُل اهل َ ْل ُج"ِ ،ق َيل َيا َر ُني َ
ول اهللََِّ ،و َمىلا
ُ ََ َُ َْ َ
ُ َ
ِّ َ
ْ َ َ َ
اهل َ ْل ُجف َف َق َالَ " :هك ََذا بِ َي ِد ِو َف َح َّل َف َهاَ ،ك َأ َّب ُآ ُي ِليدُ ال َقت َْل".
ِ
بَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ِه َشا رمَ ،عىل ْن َفاطِ َمىل َةَ ،عىل ْن َرش ْنيىل َ َوَ ،قا َلىل ْ :
ونيى ْب ُن إِ ْني َ ع َيلَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُو َه ْي ر
 َحدَّ َثحمَا ُم َِ
َرش َت ْي ُ َع ِائ َش َة َو ِه َي ت َُص ِِّل َف ُق ْل ُ َ :ما َش ْأ ُخ الحم ِ
َّاس ِق َيىلا رمَ ،ف َقا َلىل ْ ُ :نيىل ْب َح َ
اخ اهللَِّ،
الس َ وَ ،فِِ َذا الحم ُ
َّاسف َف َأ َش َار ٍْ إِ َىل َّ
ِ
ِ
ب َع َ َر ْرش ِيس املَا َوَ ،ف َح ِمىلدَ اهللََّ
يشَ ،ف َج َع ْل ُ َرش ُص ُّ
ُق ْل ُ َ :ي رةف َف َأ َش َار ٍْ بِ َل ْرشني َهاَ :رش ْي َب َع ْمَ ،ف ُق ْم ُ َحتَّى َ ََ َّالِن ال َغ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
يشو َمل ْ َرش ُك ْن ُرش ِري ُت ُآ إِ َّّل َر َرش ْي ُت ُآ ِيف َم َق ِاميَ ،حتَّىلى
َع َّز َو َج َّل الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َو َرش ْثحمَى َع َل ْيآُ ،ث َّم َق َالَ " :ما م ْن َ ْ
ِ
اجلحمَّ ُة والحمَّارَ ،ف ُأ ِ
ُوخ ِيف ُق ُب ِ
وح َي إِ َ َّيلَ :رش َّبك ُْم ُت ْف َتحم َ
يب ّ -لَ َرش ْد ِري َرش َّي َذل ِ َك َقا َل ْ َرش ْنيىل َ ُو ِ -مىل ْن
ورك ُْم  -م ْث َل َرش ْو َ -ق ِل َ
َ َ ُ

ىلؤ ِمن َرش ِو املُ ِ
ِ
ِ
الل ُج ِ
فِ ْتحم َِة املَ ِس ِ
ىلوق ُن ّ -لَ َرش ْد ِري بِىل َأ ُِّيِ َ َقا َلىل ْ َرش ْنيىل َ ُو -
ىللف َف َأ َّمىلا املُ ْ ُ
يح الدَّ َّجالُ ،ي َق ُال َما ع ْل ُم َك ِ َهب َذا َّ
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ِ
ول اهللَِّ ،جاوبَا بِا ْلبيحم ِ
ال ًثىلاَ ،ف ُي َق ُ
ولُ :ه َو ُحم َ َّمدر َر ُني ُ
َف َي ُق ُ
َاٍ َواهلُدَ ىَ ،ف َأ َج ْبحمَا َوا َّت َب ْعحمَاُ ،ه َو ُحم َ َّمدر َث َ
ىلاحلا َقىلدْ
َ ِّ
َىلم َص ً
ىلال :ب ْ
َ َ
ولّ :لَ َرشد ِري ،ني ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َاب ّ -لَ َرش ْد ِري َرش َّي َذل ِ َك َقا َل ْ َرش ْني َ ُو َ -ف َي ُق ُ
ىلم ْع ُ
ْ
َعل ْمحمَا إِ ْخ ُكحمْ َ ملَُوقحمًا بِآَ .و َرش َّما املُحمَاف ُ َرش ِو املُ ْلت ُ
َ
َّاس َي ُقو ُل َ
وخ َش ْي ًئا َف ُق ْل ُت ُآ ".
الحم َ
..................
هذا "باب َمن رشجاب الفتيا بِشارة اليد واللرشس" ولكن هذا مقيد ب إذا كاخ ُيعل رشو ُيعلم محمىلآ احلكىلم،
رشما إذا كاخ الذي يش بآ ّل يفهم وّل يعل ب فِخ مقت ما رشمل اهلل بىلآ ِمىلن البيىلاخ ْ
رشخ يعلمىلآ ،لكىلن إذا كىلاخ
يفهم اإلشارة باليد رشو باللرشسب فِبآ لو فعل ذلك ورشجاب لصح.
إنيحماد انول :حدثحما مونيى بن اني عيل وهو املحمقلي ،حدثحما وهيىلب بىلن ِالىلد البىلاهِل وهىلو ِمىلن رواة
الس َّتَّة ،احلديث الشاهد فيآ قولآ "فأومأ بيدو وقالّ :ل حلج" يعحمي رششار بيدو عليآ الصىلالة والسىلالم
الكتب ِّ
رشيضا وإنيحمادو إنيحماد برصي.
وهذا موضع الشاهد محمآ ،وقد َِ َّل َج هذا احلديث مسلم ً

واحلديث اآلِل قال :حدثحما املكي بن ابىللاهيم وهىلو ابىلن السىلكن اخللانيىلاِن وهىلو ِمىلن شىليوأل اإلمىلام

البخاري الكبار ،ولآ عحمآ ثالثياٍ ،نييمل رشحدها ْ
إخ شاو اهلل ،قال :رشَِببا ححمظلة بىلن رشّب نيىلفياخ وقىلد تقىلدم
وهو اجلمحي عن نيامل وهو ابن عمل ريض اهلل تعاىل عحمآ ،الشاهد ِمن احلىلديث قولىلآ :فقىلال" :هكىلذا بيىلدو"
فحل َكَها" ،وقولآ "كأبآ يليد القتل" هىلذا يعحمىلي ِمىلن الىللواة
قيل :يا رنيول اهللب وما اهللجف قال" :هكذا بيدو َّ
وليس ِمن الصحاّب إب هو ِمن بعض رواة احلديث ،وحتليكآ بيدو كأبآ يليد القتل يعحمي حلك يدو هكذا كأبآ
َّبىلي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم اهلىللج ،قىلال" :القتىلل
يليد القتل ،واهللج جاو تفسىل و يف حىلديث ِىلل عىلن الحمَّ ِّ
القتل"(.)1
احلديث الثالث ،قال :عن فاطمة وهي بحم املحمذر بن الزب بن العوامب املرشة هشام بن عىللوة ،وحىلديثها
الس َّتَّة ،والبقية مونيى بن اني عيل املحمقلي ووهيب بن ِالد وهشام كلهم تقدموا ،والشىلاهد
ُُم َ َّلج يف الكتب ِّ
محمآ فقال  :نيبحاخ اهلل! قل ُ  :يةف فأشارٍ بلرشنيها ،يعحمي رشخ رشم املؤمحمني عائشة ريض اهلل عحمها ملا هلىلا قالىل
هلا رشني و وهي يف الصالة يةف نهنم كابوا يصلوخ صالة الكسو رششارٍ بلرشنيهاب فهذو إجابة هلاَّ ،
فدل عىل
ملفوعا.
( )1صحيح البخاري ( )6038من حديث رشّب هليلة ريض اهلل عحمآ
ً
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رشي ذلىلك" جيىلوز فيهىلا
رشي ذلك" رشو " ُّ
رشبآ إذا ُعل اجلواب باإلشارة فِبآ ّل بأس بذلك ،ويف قولآ "ّل رشدري َّ
ضبطاخ ،نبك إذا جعل َتَها موصولة بصب َتَها وإذا جعلتها انيتفهامية ع َّلقتها عن العمل ،نخ "درى" يىلدِلها
اإللغاو والتعلي نهنا ِمن رشفعال القلوب ،فِذا كاخ ما بعدها انيتفهام فِهنا تعل عن العملب ف ُتُقىللرش "ّل رشدري
رشي" إذا كاب انيتفهامية ،وإذا كاب موصولة فتقلرش ع الحمصب نبآ "درى" تحمصب مفعولني.
ُّ
اب َ ْحت ِل ِ
هلل َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َو ْفدَ َع ْب ِد ال َق ْي ِ
س
يض الحمَّبِ ِّي َص َّ ا ُ
َب ُ
ِ
حي َف ُظوا ِ
َْبوا َم ْن َو َرا َو ُه ْم
َع َ َرش ْخ َ ْ
اإلي َ َخ َوالع ْل َمَ ،و ُُي ِ ُ
ِ
ِ
ِ
وه ْم".
حل َو ْي ِلثَ :ق َال َلحمَا الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َمْ " :ار ِج ُعوا إِ َىل َرش ْهلِيك ُْم َف َع ِّل ُم ُ
و َق َال َمال ُك ْب ُن ا ُ
ىلني ا ْب ِ
ىلن
َىلل ِج ُم َب ْ َ
 َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن َب َّشارَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُغحمْدَ ررَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْن َرش ِّب َ ْمج َلةََ ،ق َالُ :كحمْ ُ ُرشت ْ
ِ
َّاسَ ،ف َق َال :إِ َّخ َو ْفدَ َع ْب ِد ال َق ْي ِ
ني الحم ِ
الو ْفدُ َرش ْو َم ِن ال َق ْو ُم"
َع َّباس َو َب ْ َ
س َرشت َُوا الحمَّبِ َّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َف َق َالَ " :م ِن َ
الو ْف ِدَ ،غ ْ َ َِ َزا َيا َوّلَ بَدَ ا َمى" َقا ُلوا :إِبَّا َب ْأتِ َ
يك ِم ْن ُش َّقة َب ِعيىلدَ ةَ ،و َب ْيحمَحمَىلا
َقا ُلواَ :ربِي َع ُةَ ،ف َق َالَ " :م ْل َح ًبا بِال َق ْو ِم َرش ْو بِ َ
ىلَب بِ ِ
ِ
ِ
ِ
يع َرش ْخ َب ْأتِ َي َك إِ َّّل ِيف َش ْهل َح َلامَ ،ف ُم ْلبَا بِىل َأ ْمل ب ْ
ىلآ َمىل ْن َو َرا َوبَىلا،
رضَ ،وّلَ ب َْستَط ُ
ُخ ِ ُ
َو َب ْيحم ََك َه َذا احلَ ُّي م ْن ُك َّفار ُم َ َ
ِ
اه ْم َع ْن َرش ْر َبعَ :رش َم َل ُه ْم بِ ِ
اإلي َ ِخ بِاهللَِّ َع َّز َو َج َّل َو ْحدَ ُوَ ،ق َالَ " :ه ْل تَىلدْ ُر َ
وخ َمىلا
جلحمَّ َةَ .ف َأ َم َل ُه ْم بِ َأ ْر َبع َو َهن َ ُ
بَدْ ُِ ُل بِآ ا َ
ِ
اإلي َ ُخ بِاهللَِّ َو ْحدَ ُوف" َقا ُلوا :اهللَُّ َو َر ُنيو ُل ُآ َرش ْع َل ُمَ ،ق َالَ " :ش َها َد ُة َرش ْخ ّلَ إِ َل َآ إِ َّّل اهللََُّ ،و َرش َّخ ُحم َ َّمىلدً ا َر ُني ُ
ىلول اهللََِّ ،وإِ َقىلا ُم
ِ
ِ
الزك ِ
َاةَ ،و َص ْو ُم َر َم َض َ
حلحمْ َت ِم َواملُ َز َّف ِ " َق َال
الصال َِةَ ،وإِيتَا ُو َّ
اخَ ،و ُت ْع ُطوا اخلُ ُم َس م َن املَ ْغحمَ ِم" َو َهن َ ُ
َّ
اه ْم َع ِن الدُّ َّباو َوا َ
ِ
َبو ُو َم ْن َو َرا َوك ُْم".
ُش ْع َب ُةُ :ر َّب َ َق َال" :الحمَّق ِ " َو ُر َّب َ َق َال" :املُ َق َّ ِ " َق َالْ " :
اح َف ُظو ُو َو َرش ِْ ِ ُ
..................
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم وفدََ عبد القيس ع ْ
رشخ حيفظىلوا العلىلم واإليىل خ وُيىلَبوا
قولآ "باب حتليض الحمَّ ِّ
َمن وراوهم التحليض هو احلث ،لكن يقول العل و :التحليض فيآ معحمى زائد ع احلث نخ التحليض هىلو
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم عىل ْ
رشخ
احلث ع اليشو بكثلة ،فهو رشبلغ من احلث ،وعحمدبا يف هذا الباب حتليض الحمَّ ِّ
حيفظوا اإلي خ ،ومقصود البخاري ِمن هذا الباب رشخ العامل حيث ع حفظ ما ع َّلمآ غ َ و ،والثابيىلة :رشبىلآ يىلأمل
َمن ع َّل َمآ بتبليغ ما َعلِ ُموو لغ هم ،نيب "باب فضل َمن علِم وع َّلم" وهحما العامل هو الذي حيلض َمىلن تعلىلم
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم وفدََ عبد القيس ،نهنىلم ملىلا
ع حفظ العلم واإلي خ وع تعليمآ لغ و ،وهحما َرش َم َل الحمَّ ُّ
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َّبي ص اهلل عليآ ونيلم بذلك وقال هلىلم يف ِىللو" :احفظىلوو" وهىلو موضىلع الشىلاهد
وفدوا عليآ رشملهم الحمَّ ُّ
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ُّ
يدل عىل مرشىلوعية تبليىلغ العلىلم ملَ ِىلن ّل
"ورشَِبوو َمن وراوكم" وهذا انمل من الحمَّ ِّ
ِ
وحفظ هذا العلم ،وهو ع ملاتب ،تارة يكوخ ع الكفاية إذا ُو ِجدََ َمن يقوم بىلآ ،وتىلارة يكىلوخ عىل
يعلمآ
انعياخ إذا َت َعني ع الشخص ،إذا كاخ اإلبساخ ً
مثال يف قلية رشو يف مكاخ ّل يوجىلد فيهىلا إّل هىلو وقىلد حفىلظ
وجب عليآ ْ
رشخ يبلغ ،لكن إذا كاب هذو القلية مأهولة وفيها َمن ُي َعلىلم وقىلائم بىلالفلضب صىلار هىلذا
العلمب
َ
احلكم ليس متعيحمًًا عليآ ،وهذا مثل قول اهلل عل وعالَ ﴿ :ف َل ْو َّل َب َف َل ِمىل ْن ُك ِّ
ُىلل فِ ْل َقىلة ِمىلحمْ ُْه ْم َط ِائ َفىل رة ل ِ َي َت َف َّق ُهىلوا ِيف
الدِِّّ ِ ِ ِ
حي َذ ُر َ
وخ﴾( )1وهذا احلديث نيب يف رشكثل ِمن موضع.
ين َول ُيحمْْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم َ ْ
الل ْح َل ِة ِيف ا َمل ْس َأ َل ِة الحم ِ
َّاز َل ِةَ ،و َت ْعلِي ِم َرش ْهلِ ِآ
َب ُ
اب ِّ

ىلع ِ
 حدَّ َثحمَا ُحمَمدُ بن م َقاتِل َرشبو احلس ِنَ ،ق َالَ :رش َِْببَا َعبدُ اهللََِّ ،ق َالَ :رش َِْببَا ُعمىلل بىلن ني ِيد ْب ِ
ىلن َرش ِّب ُح َس ْىلني،
ََ ْ
َ
ََ َ ُ ْ ُ َ
ُ ََ
َّ ْ ُ ُ
ار ِ
ِ
حل ِ
ىلاب ْب ِ
ثب َرش َّب ُآ ت ََز َّو َج ا ْبحمَىل ًة ِنَ ِّب إِ َه ِ
ىلن ُع َز ْيىلزَ ،ف َأ َتتْىل ُآ ا ْم َىلل َرش رة
َق َالَ :حدَّ َثحمي َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن َرش ِّب ُم َل ْي َك َةَ ،ع ْن ُع ْق َب َة ْب ِن ا َ
ِ
َّك َرشر َضعتِحمِي ،وّلَ َرش ِْ ِ ِ
ِ
ِ
ىلب إِ َىل
َبتحمىليَ ،ف َلك َ
َ
َف َقا َل ْ  :إِ ِِّن َقدْ َرش ْر َض ْع ُ ُع ْق َب َة َوا َّلتي ت ََز َّو َجَ ،ف َق َال َهلَا ُع ْق َب ُةَ :ما َرش ْع َل ُم َرشب ْ ْ
َْ
ول اهللَِّ صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
رني ِ
ىلفب َو َقىلدْ ِق َ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم بِاملَْ ِديحم َِة َف َس َأ َل ُآَ ،ف َق َال َر ُني ُ
يىلل"
ىلآ َو َنيىل َّل َمَ " :ك ْي َ
ْ
َ
َ ُ
َح ْ َز ْو ًجا َغ ْ َ ُو.
َف َف َار َق َها ُع ْق َب ُةَ ،و َبك َ
..................
رشِص ِمن الباب السىلاب "اخلىللوج يف العلىلم"
"باب اللحلة يف املسألة الحمازلة وتعليم رشهلآ" هذا الباب
ُّ
هذا ُمصوص باملسألة الحمازلة وهي املسألة احلادثة التي تطلرش ع اإلبساخب فيحتىلاج إىل معلفىلة احلكىلم فيهىلا،
فِبآ قد حيتاج إىل اللحلة فيها ف حل فيها ،والشاهد عليآ ما ذكلو يف هذو القصة  -قصة عقبة بىلن احلىلارث -
نبآ قال فيها :فلكب إىل رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلم باملديحمة ،قال" :وتعليم رشهلآ" يعحمي بىلاب اللحلىلة يف
املسألة الحمازلة وباب تعليم رشهلآِ ،من رشين بأِذ تعليم رشهلآف ِمن رشين يف احلديثف نبآ ملا عاد رشع َل َمهم بىلاحلكم
زوجا غ و ،إذخ هل تعليم رشهلآ بخصوص املسألة املحمازلة هحمىلا رشم يف العمىلومف هىلو حمتمىلل ،حمتمىلل
فحمكح
ً
باب اللحلة يف املسألة الحمازلة وتعليم رشهلآ يعحمي يف املسألة الحمازلة ،وحمتمل ْ
رشخ يكوخ بىلاب اللحلىلة يف املسىلألة
( )1التوبة.122 :
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رشخ تكوخ معطوفة ع اللحلة وحمتمل ْ
الحمازلة وباب تعليم رشهلآ ،يعحمي تعليم رشهلآ حمتمل ْ
رشخ تكىلوخ معطوفىلة،
إما معطوفة باب اللحلة يف املسألة الحمازلة وباب تعليم رشهلآ ،وإما ْ
اخ يكىلوخ بىلاب اللحلىلة يف املسىلألة الحمازلىلة
حكم هذو املسألة الحمازلة ،وهذا احلديث مما تفلد بآ اإلمام البخاري عن اإلمام مسلم فلم ُيلجآ
وتعليم رشهلآ
َ
مسلم.
وإنيحماد هذا احلديث حممد بن مقاتل بن احلسن وهو املىللوزي وقىلد تقىلدم ،وعبىلد اهلل هىلو ابىلن املبىلارك،
وامللوزي يلوي كث ً ا عن عبد اهلل بن املبارك ،وهو راوية عبد اهلل بن املبارك ،قال :رشَِببا عمل بن نيىلعيد بىلن
الس َّتَّة ،قال :حىلدثحما عبىلد اهلل بىلن رشّب مليكىلة التيمىلي
رشّب احلسني وهحما الحموفِل املكي حدي ُثآ ُُم َ َّلج لآ يف الكتب ِّ
القليش وقد نيب .
ب ِيف ِ
َاو ِ
الع ْل ِم
اب ال َّتحم ُ
َب ُ

ِ
ِ
َببَىلا ُيىلوب ُُس،
بَ ،ع ِن ُّ
َببَا ُش َع ْي ر
الز ْه ِل ِّي ،ح َق َال َرش ُبو َع ْبد اهللََِّ :و َق َال ا ْبىل ُن َو ْهىلبَ ،رش ِْ َ َ
 َحدَّ َثحمَا َرش ُبو ال َي َ خَ ،رش ِْ َ َِ
ِ
ِ
ِ
ىلار
َع ِن ا ْب ِن ش َهابَ ،ع ْن ُع َب ْيد اهللَِّ ْب ِن َع ْبد اهللَِّ ْب ِن َرش ِّب َث ْورَ ،ع ْن َع ْبد اهللَِّ ْب ِن َع َّباسَ ،ع ْن ُع َم َلَ ،ق َالُ :كحمْ ُ َرشبَىلا َو َج ر
ىلول اهللَِّ صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ول َع َ رني ِ
ِيل ِم َن انَب َْص ِ
َاو ُب الحم ُُّز َ
ىلآ
ْ
َ
ار ِيف َبحمي ُرش َم َّي َة ْب ِن َز ْيد َوه َي م ْن َع َو ِايل املَديحمَة َو ُكحمَّا َب َتحم َ
َ ُ
ِ
ِ
الو ْح ِي َو َغ ْ ِ ِوَ ،وإِ َذا ب ََز َل َف َع َل ِم ْث َل َذل ِ َ
ىلك،
َو َني َّل َمَ ،يحم ِْز ُل َي ْو ًما َو َرشب ِْز ُل َي ْو ًماَ ،فِِ َذا ب ََز ْل ُ ِج ْئ ُت ُآ بِ َخ َ َِب َذل َك ال َي ْو ِم م َن َ

ِِ
ِ
ِ
رض ًبا َش ِديدً اَ ،ف َق َالَ :رش َث َّم ُه َوف َف َف ِز ْع ُ َف َخ َل ْج ُ إِ َل ْي ِآَ ،ف َق َ
ىلال:
رض َب َب ِاّب َ ْ
َفحم ََز َل َصاحبِي انَب َْصار ُّي َي ْو َم ب َْو َبتآَ ،ف َ َ
ىلول اهللَِّ صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
ِ
يمَ .ق َالَ :فدَ َِ ْل ُ َع َ َح ْف َص َة َفِِ َذا ِه َي َت ْبكِيَ ،ف ُق ْلىل ُ َ :ط َّل َقكُىل َّن َر ُني ُ
َقدْ َحدَ َ
ىلآ
ْ
َ
ث َرش ْم رل َعظ ر
َو َني َّل َمف َقا َل ْ ّ :لَ َرش ْد ِريُ ،ث َّم َد َِ ْل ُ َع َ الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َف ُق ْل ُ َو َرشبَا َق ِائ رمَ :رش َط َّل ْقىل َ بِ َسىلا َو َكف َق َ
ىلال:
َْب.
"ّلَ" َف ُق ْل ُ  :اهللَُّ َرشك َ ُ
..................
"باب التحماوب يف العلم" يعحمي باب مرشوعية التحماوب يف العلم لفعل عمىلل ريض اهلل تعىلاىل عحمىلآ كىل يف
هذا احلديثب وإقلارو ع ذلك ،والتحماوب يف العلم دليل ع احللص عليآ ،نخ املتحمىلاوبني كىلل مىلحمه يبلىلغ
رشيضا اإلمام مسلم يف صحيحآ.
اآلِل ما نيمعآ يف غ بوبتآ ،وهذا احلديث رشِلجآ ً
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وقولآ :حدثحما رشبو الي خ وهو احلكم بن بافع ،رشَِبِن شعيب وهو ابن رشّب محىلزة عىلن الزهىللي حممىلد بىلن
مسلم ح وقال :ابن وهب ،وقال عبد اهلل بن وهب ،وعبد اهلل بن وهب متقدم مل يسمع محمآ البخاري ،نبآ ملىلا
بحوا ِمن نيحمتني رشو ثالثىلة ،والبخىلاري ّل يىللوي عحمىلآ إّل بوانيىلطة،
تويف ،تويف َنيحمََة " "198يعحمي وللبخاري ً
فلواية البخاري عحمآ رواية معلقة وقد وصل هذا التعلي ابن حباخ يف صحيحآ.
قال :رشَِببا يوبس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن رشّب ثور القليش ،وقىلد َِ َّىلل َج
الس َّتَّة ،وابن رشّب ثور هذا ليس لآ عن عبد اهلل بن عباس إّل هذا احلديث.
حدي َثآ
ُ
رشصحاب الكتب ِّ
اب ال َغ َض ِ
ب ِيف املَ ْو ِع َظ ِة َوال َّت ْعلِي ِم ،إِ َذا َر َرشى َما َيك َْل ُو
َب ُ
ِ
س ْب ِن َرش ِّب َح ِ
اخَ ،ع ِن ا ْب ِن َرش ِّب َِالِدَ ،ع ْن َق ْي ِ
َببَا ُني ْف َي ُ
ىلازمَ ،عىل ْن َرش ِّب َم ْسىل ُعود
 َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن كَث َ ،ق َالَ :رش ِْ َ َول اهللَِّّ ،لَ َرشكَاد ُرشد ِر ُك الص َ ِ
انَب َْص ِ
ار ِّي َق َالَ :ق َال َر ُج رل َيا َر ُني َ
ىلي َصىل َّ اهللُ
َّ
ُ ْ
ال َة ممَّا ُي َط ِّو ُل بِحمَا ُفال رَخَ ،فىل َ َر َرش ْيىل ُ الحمَّبِ َّ

ِِ
ِ
ِ
ِ
وخَ ،ف َم ْن َص َّ بِالحم ِ
َّاس ،إِ َّبك ُْم ُمحمَ ِّف ُل َ
ف،
َّاس َف ْل ُي َخ ِّف ْ
َع َل ْيآ َو َني َّل َم ِيف َم ْوع َظة َرش َشدَّ َغ َض ًبا م ْن َي ْومئذَ ،ف َق َالَ " :رش ُّ َُيا الحم ُ
اج ِة".
الض ِع َ
يضَ ،و َّ
َفِِ َّخ فِ ِيه ُم املَ ِل َ
يفَ ،و َذا احلَ َ
 حدَّ َثحمَا َعبدُ اهللَِّ بن ُحمَمدَ ،ق َال :حدَّ َثحمَا َعبدُ املَلِ ِك بىلن َعمىللو الع َق ِىلد ُّيَ ،ق َ
ىلالَ :حىلدَّ َثحمَا ُنيىل َل ْي َ ُخ ْبىل ُن بِىلالَل
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ ُ ْ
ْ ُ َّ
ث َعن َزي ِد ب ِن َِالِىلد ا ِ
مح ِنَ ،عن ي ِزيدَ مو َىل املُحمْب ِع ِ
ِ
ِ ِ
ىلي َصىل َّ اهللُ
الل ْ َ
ْ ْ ْ
َ
َْ
ْ َ
ىليب َرش َّخ الحمَّبِ َّ
جل َهحم ِّ
ُ
املَديحم ُّيَ ،ع ْن َربِي َع َة ْب ِن َرش ِّب َع ْبد َّ
ِ
ِ
ِ
ىلم
َع َل ْيآ َو َني َّل َم َني َأ َل ُآ َر ُج رل َع ِن ال ُّل َق َطةَ ،ف َق َال" :ا ْع ِل ْ ِوكَا َو َهاَ ،رش ْو َق َال ِو َعا َو َهاَ ،وع َف َ
ىلم َع ِّل ْف َهىلا َنيىلحمَ ًةُ ،ث َّ
اص َهاُ ،ث َّ
ِ
انيت َْمتِ ْع ِ َهباَ ،فِِ ْخ َجا َو َر ُّ َهبا َف َأ ِّد َها إِ َل ْي ِآ"َ ،ق َالَ :ف َضا َّل ُة ِ
امح َّل َو ْج ُه ُآ،
امح َّل ٍْ َو ْجحمَتَا ُوَ ،رش ْو َق َالَ ْ :
ب َحتَّى ْ َ
اإلبِ ِلف َف َغض َ
ْ
اؤ َها َو ِح َذ ُاؤ َها ،ت َِل ُد املَا َو َوت َْل َعى َّ
اها َر ُّ َهبا" َق َالَ :ف َضا َّل ُة
َف َق َالَ " :و َما َل َك َو َهلَاَ ،م َع َها ِني َق ُ
الش َج َلَ ،ف َذ ْر َها َحتَّى َي ْل َق َ
لذئ ِ
يكَ ،رش ْو ل ِ ِّ
ال َغحمَ ِمف َق َالَ " :ل َكَ ،رش ْو ِنَ ِِ َ
ْب".
ِ
ونيىلىَ ،ق َ
ىلالُ :ني ِىلئ َل
 َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن ال َعالَوَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َرش ُبو ُرش َنيا َم َةَ ،ع ْن ُب َل ْيدَ ،ع ْن َرش ِّب ُب ْىلل َدةََ ،عىل ْن َرش ِّب ُم َِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّاس" :ني ُل ِ
وِن َع َّ ِشىل ْئت ُْم" َق َ
ىلال
الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َع ْن َرش ْش َيا َو ك َِل َه َهاَ ،ف َل َّ ُرشكْث َل َع َل ْيآ َغض َ
بُ ،ث َّم َق َال للحم ِ َ
ِ
ول اهللَِّف َف َق َالَ " :رش ُب َ
َر ُج رلَ :م ْن َرش ِّبف َق َالَ " :رش ُب َ
وك ُح َذا َف ُة" َف َقا َم َِ ُل َف َق َالَ :م ْن َرش ِّب َيا َر ُني َ
ىلو َىل َشىل ْي َب َة"،
وك َنيىلامل ر َم ْ
َف َل َّ َر َرشى ُع َم ُل َما ِيف َو ْج ِه ِآ َق َالَ :يا َر ُني َ
ُوب إِ َىل اهللَِّ َع َّز َو َج َّل.
ول اهللَِّ ،إِبَّا َبت ُ
..................
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"باب الغضب يف املوعظة والتعليم إذا ررشى ما يكلو" فقيد الغضب بقولآ "إذا ررشى ما يكىللو" يعحمىلي ِمىلن
املتع ِّلم رشو ِمن السائل رشو ِمن الفاعل ،ذكل احلديث انول ،قال :حدثحما حممد بن كثىل وهىلو العبىلدي البرصىلي
ِل َج لآ البخاري ومسلم ،قال :رشَِببا نيفياخ وهو الثوري ،عن ابن اّب ِالد وهو البجِل الذي تقىلدم ،عىلن
َّ
قيس بن رشّب حازم وهو ِمن املخرضمني  -كويف ُمرضم  ،-عن رشّب مسعود انبصاري وهو عقبة بىلن عمىللو،
َّبي ص اهلل عليىلآ ونيىللم يف موعظىلة
ِل َجآ مسلم ،والشاهد فيآ قولآ يف احلديث "ف ررشي ُ الحمَّ َّ
وهذا احلديث َّ
رششدََّّ غض ًبا َمن يومئذ" نبآ ررشى ِمن معاذ بن جبل ريض اهلل عحمآ ما يكلو ،نخ معاذ رشوقع صال َتَآ حيث رشطىلال
ِ
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ما كاخ يطيىلل يف صىلالة العشىلاو ،إبىل رشطىلال يف صىلالة
ع ِال
السحمََّّة ،نخ ُنيحمََّّة الحمَّ ِّ
ُّ
الفجل ،وصالة العشاو يقلرش قلاوة متونيطة واملغلب ُيقرص ،هذا يف الغالب ،فيمكن معاذ ريض اهلل عحمىلآ كىلاخ
يطيل هبم حتى َّ
إخ هذا اللجل كاخ يتأِل يف حضور الصالة ،ففعل معاذ ريض اهلل عحمىلآ تلتىلب عليىلآ مفسىلدة
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيىللم ِمىلن ذلىلك،
وهو تأِل بعض املصلني عن الصالة مما حل هبم من الرضر ،فغضب الحمَّ ُّ
وهذا احلديث ُبحمََبآ عليآ يف مسألة  -وإخ كاب ِارجة  -لكن بعض الحماس اآلخ يصِل صالة طويلةب فاإلمام
يصِل صالة طويلة ،يأيت إبساخ يقول :هذا فالخ ص رمضاخ الليل كلآ ،كل ليلىلة يف رمضىلاخ يصىلِل صىلالة
بالسىلحمََّّةّ ،ل
بسحمة ،هذا ِال
السىلحمََّّة وّل يمىلدح بىلآُ ،يمىلدح ُّ
ُّ
الليل إىل الفجل وق السحور ،هذا غلط ،ليس ُ
ُيمدح بآ ،هذا ُيطوى و ُيحمصح ،وبعض الحماس إذا رش َّم الحماس يف صالة ً
مىلثال املغىللب رشو صىلالة العشىلاو يطيىلل،
الحماس تطيل يف املغلب والعشاو وتقرص ويف الفجل! ثم لو ّلحظ فالخ الذي يقىللرش السىلجدة واإلبسىلاخ هىلذا
يعتَب ِمن الحمادر اآلخ! صالة الفجل يتني وثالث! صالة املغلب والعشاو يطيل جدًً ا ،هذا يا إِواخ لىليس ِمىلن
السحمََّّة! ففعل الحماس جيب ْ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،ومعاذ َمن هوف
بالسحمََّّة ،معاذ ملا ِالف غضب الحمَّ ُّ
رشخ ُيقاس ُّ
ُّ
وما محمزلتآ هو عحمد رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلمف َّ
دل هذا ع رشبآ إذا فعل اإلبساخ ً
للسحمََّّة يحمبغىلي
فعال ُمال ًفا ُّ
رشخ يكلو هذا الفعلب ْ
لمبساخ ْ
ورشخ يحمصح ملن فعلآب ورشّل جيعل ذلك ممدحة لآ! وّل َيمدح َمىلن فعىلل ذلىلك إّل
ر
السحمََّّة ّل يمدح مثل هؤّلو.
جاهل ،رشما العامل الذي يعل
ُّ
قال :حدثحما عبد اهلل بن حممد وهو املسحمدي شيخ البخاري ،قال :حدثحما رشبو عامل وهو العقىلدي ،وكلهىلم
تقدموا ،قال :حدثحما نيلي خ بن بالل املديحمي ،املديحمي بسبة إىل املديحمة ،واملعىللو عحمىلد العلىل و واملشىلهور رشبىلآ
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َتييزا هلا عن مديحمة املحمصور يف العلاق نبآ يقال لآ :املديحمي ،والذي يحمسب إىل املىلدائن
يحمسب إىل املديحمة باملدِن ً
يقال :لآ مدائحمي ،لكن بعض العل و يقول تفصيلَ :من نيكن املديحمة ومل يفارقها يقال :لآ املديحمي ،يعحمىلي ُيىلزاد
لآ الياو ،و َمن نيكن املديحمة ففارقها يقال لآ :املدِن ،وهذا ّل وجآ لآ وليس بمعلو عحمد العل و.
رشيضا مىلدِن َِ َّىلل َج لىلآ رشصىلحاب الكتىلب
عن ربيعة بن رشّب عبد اللمحن تقدم ،عن يزيد موىل املحمبعث وهو ً
الس َّتَّة.
ِّ
ُ
فضىلا َّل ُة اإلبىللف فغضىلب حتىلى امحىللٍ
يف هذا احلديث ملا نيأل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،قالَ :
اللجل الحمَّ َّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم غضب يف التعليم نخ هذا اللجل ،قد يقول قائل :كيىلف يغضىلب عليىلآ
وجحمتاو ،فالحمَّ ُّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم وهو نيائلف ً
رشوّل يا إِواخ الغضب مثل ما هحما رشبتم ّل ُبد ْ
رشخ تعلفىلوا رشخ انحىلداث
الحمَّ ُّ
التي تقع قد يكوخ يشو محمها مطو ًيا وليس بملوي ،نخ احلدث وصىلورة احلىلدث هىلذا قىلد ّل يكىلوخ ظىلاهل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم قد نيىلب لىلآ ُ
رشحيا ًبًا يف اللواية ،هذا اللاوي إما ْ
بيىلاخ هىلذو املسىلألة وكىلاخ
اخ يكوخ الحمَّ ُّ
َّبىلي صىل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم غضب عليآ الصالة والسالم يف ذلك ،رشو قد يكىلوخ الحمَّ ُّ
يعلفهاب فل نيأل الحمَّ َّ
اهلل عليآ ونيلم ررشى َّ
رشخ السؤال يف غ موضعآ ،نخ اإلبل معلو عحمد العلب رشهنىلا قائمىلة بحمفسىلها بخىلال
مث ًال اللقطة  -هي انشياو ِمن املتاع وبحوو ّ -ل تقوم بحمفسىلها ،هىلذو قىلد حتىلرتق وقىلد تصىليبها مصىليبة وقىلد
ُتَُّسق ،كذلك الغحمم قد ُتَُّسق وقد تتلف ،نخ إذا جاع  ،رشما اإلبل معلىلوم رشهنىلا تتحمىلل اجلىلوع والعطىلش
َّبي غضبب نخ هذا كاخ يحمبغي ع ْ
رشخ ّل يفوٍ عىل مثىلل هىلذا السىلائل
وتس املس الطويل ،فيمكن رشخ الحمَّ َّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم فعل رشو غضب ِمىلن رشجىلل
نخ هذو اإلبل قائمة بحمفسهاب فال حتتاج إىل غ ها ،فلعل الحمَّ َّ
ِل َجآ مسلم يف صحيحآ.
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم غضب يف التعليم ،وهذا احلديث ً
رشيضا َّ
هذا ،الشاهد رشخ الحمَّ َّ
احلديث الثالث :قال :حدثحما حممد بن العالو وهو رشبو كليب ،وقد نيبقوا ،قال :حىلدثحما رشبىلو رشنيىلامة وهىلو
محاد بن رشنيامة وقد نيب  ،عن بليد وهو بليد بن رشّب بلدة بن رشّب مونيىلى انشىلعلي ،ورشبىلو بىللدة هىلو ابىلن رشّب
مونيى انشعلي ،كل هؤّلو تقدموا.
َّبي نيئل عن رششىلياو فكلههىلا يعحمىلي كىللو عليىلآ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم عن رششياو كلهها ،الحمَّ ُّ
قالُ :نيئل الحمَّ ُّ
رشخ جييب عليها ،إما نهنا قد ُتُفيض إىل حتليم رششياو يف وق الوحي ،وإما ْ
الصالة والسالم ْ
رشخ يكىلوخ جواهبىلا
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مسي ًئا للسائل ،وإما ْ
رشخ يكوخ يعحمي فيها معحمى ِمن املعاِن التىلي رشثىلارٍ رشو التىلي كىلاخ عليىلآ الصىلالة والسىلالم
يكلههاب فل ُرش ْكْثِ َل عليآ غضب ،يعحمي مل ُيكتفى بالسؤال ،ولكحمآ ُرش ْكْثِ َل عليآ ِمن اننيئلة التي فيهىلا يشو يكلهىلآ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم فغضب ص اهلل عليآ ونيلم من هذو اننيئلةب فغضب عليىلآ الصىلالة والسىلالم يف
الحمَّ ُّ
هذو املوعظة.
اإلما ِم َرش ِو املُحدِّ ِ
ِ ِ
ث
َ
َب ُ
اب َم ْن َب َل َك َع َ ُر ْك َب َت ْيآ عحمْدَ ِ َ

ِ
َب ِِن َرشب َُس ْب ُن َمالِىلك َرش َّخ َر ُنيىل َ
ول اهللَِّ َصىل َّ
بَ ،ع ِن ُّ
َببَا ُش َع ْي ر
الز ْه ِل ِّيَ ،ق َالَ :رش ِْ َ َ
 َحدَّ َثحمَا َرش ُبو ال َي َ خَ ،ق َالَ :رش ِْ َ َىلالَ " :رش ُب َ
ىلم َرش ْك َث َىلل َرش ْخ َي ُق َ
ىلالَ :مىل ْن َرش ِّبف َف َق َ
اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َِ َل َجَ ،ف َقا َم َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن ُح َذا َف َة َف َق َ
ىلول:
ىلوك ُح َذا َفىل ُة" ُث َّ
ِ
َب َك ُع َم ُل َع َ ُر ْك َب َت ْي ِآ َف َق َالَ :ر ِضيحمَا بِاهللَِّ َر ابا َوبِ ِ
اإل ْني َ
ال ِم ِديحمًىلا َوبِ ُم َح َّمىلد َصىل َّ اهللُ َع َل ْيىل ِآ َو َنيىل َّل َم بَبِ ايىلا
" َني ُلوِن" َف َ َ
َف َس َك َ .
..................
رشيضا مسلم يف صحيحآ وإنيحمادو تقدم ،واحلديث ظاهل الدّللة عىل كىل تىللجم لىلآ
ِل َجآ ً
هذا احلديث َّ
املؤلف ،لكن بلوك عمل ريض اهلل عحمآ كاخ بعد ني عآ احلديثِ ،
ومن املعلوم رشخ جَبيل عليآ السالم ملىلا جىلاو
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم وضع ركبتيآ بلكبتيآ ،لكن الَبوك غ وضىلع اللكبىلة يف اللكبىلة ،الىلَبوك هىلو
إىل الحمَّ ِّ
املوقف اقت
عمل ريض اهلل عحمآ نخ
َ
السقوط ع اللكبتني رشو الحمزول ع اللكبتني ،وإب فعل ذلك ُ

ىل ذلىلك،

َّبي ص اهلل عليآ ونيلم حدََّّ َثهم بحديث طويل فسألوو ،قال" :نيلوِن" ونيألوو عليآ الصالة والسالم
نخ الحمَّ َّ
ِ
ِ
َّبىلي
ورشكثلوا من السؤال ورشحلوا عليآ من اننيئلة ومحمها مقالة عبد اهلل بن حذافةب فىللرشى عمىلل مىلا يف وجىلآ الحمَّ ِّ
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم إىل قيام الساعة.
ص اهلل عليآ ونيلم فَبك ع ركبتيآ تصدي ًقا ملَا رشَِب بآ الحمَّ ُّ
حل ِد َ
يث َث َ
ال ًثا ل ِ ُي ْف َه َم َعحمْ ُآ
َب ُ
اب َم ْن َرش َعا َد ا َ
الز ِ
ور" َف َ َز َال ُيك َِّل ُر َهاَ ،و َق َال :ا ْب ُن ُع َم َل َق َال الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َنيىل َّل َمَ " :ه ْ
ىلل َب َّل ْغىل ُ
َف َق َالَ " :رشّلَ َو َق ْو ُل ُّ
َث َ
ال ًثاف".
 حدَّ َثحمَا َعبدَ ةَُ ،ق َال :حدَّ َثحمَا َعبدُ الصم ِدَ ،ق َال :حدَّ َثحمَا َعبدُ اهللَِّ بن املُ َثحمَّىَ ،ق َال :حىلدَّ َثحمَا ُث مىل ُة بىلن َعب ِىلد اهللَِّ،
َ َ ْ ُ ْ
َ
ْ ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ َّ َ
َع ْن َرشبَس َع ِن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َرش َّب ُآ ك َ
ىلم بِكَلِ َمىلة َرش َعا َد َهىلا َث َ
َاخ "إِ َذا َنيىل َّل َم َنيىل َّل َم َث َ
ال ًثىلا".
ال ًثىلاَ ،وإِ َذا َت َك َّل َ
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ِ
الص َم ِدَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن املُ َثحمَّىَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُث َ َمىل ُة ْبىل ُن َع ْبىل ِد اهللَِّ،
 َحدَّ َثحمَا َع ْبدَ ُة ْب ُن َع ْبد اهللََِّ ،حدَّ َثحمَا َع ْبدُ ََّع ْن َرشبَس َع ِن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َرش َّب ُآ ك َ
ال ًثا َحتَّى ُت ْف َه َم َعحمْ ُآَ ،وإِ َذا َرشتَىلى َعىل َ
َاخ "إِ َذا َت َك َّل َم بِكَلِ َمة َرش َعا َد َها َث َ
َق ْوم َف َس َّل َم َع َل ْي ِه ْمب َني َّل َم َع َل ْي ِه ْم َث َ
ال ًثا".

اه َكَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن َع ْملو َق َ
ىلال:
وني َ
ف ْب ِن َم َ
 َحدَّ َثحمَا ُم َسدَّ ردَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َرش ُبو َع َوا َب َةَ ،ع ْن َرش ِّب بِ ْرشَ ،ع ْن ُي ُِ
ال َة ال َع ْ ِ
ف َر ُني ُ
ال َة َصىل َ
الصىل َ
ََ
رصىلَ ،وب َْحىل ُن
َت َّل َ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم ِيف َني َفل َنيا َف ْلبَا ُوَ ،ف َأ ْد َر َكحمَا َو َقدْ َرش ْر َه ْقحمَىلا َّ
اب ِم َن الحم َِّار َم َّلت ْ ِ
ْل ْع َق ِ
َبت ََو َّض ُأَ ،ف َج َع ْلحمَا ب َْم َس ُح َع َ َرش ْر ُجلِحمَا َفحمَا َدى بِ َأ ْع َ َص ْوتِ ِآ " َو ْي رل ل ِ ْ َ
َني َرش ْو َث َ
ال ًثا".
..................
"باب َمن رشعاد احلديث ثال ًثا ل ُيفهم عحمآ" رشي ل ُيفهم عحمآ ما َحدََّّ ث بآ ،ويف بعض الحمسخ قىلال" :بىلاب ِمىلن

رشعاد احلديث ثال ًثا ل ُي ِ
فهم" وليس فيآ لفظة عن واملعحمى واحد ،ذكل فيآ حىلديثني معلقىلني وصىلله املؤلىلف يف
مواضع رشِلى ِمن صحيحآ ،فيآ قولآ "رشّل وقول الزور" كلرها ص اهلل عليآ ونيلم ثال ًثا ،وهو حىلديث رشّب
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ثال ًثا مع رش َّبَّىلآ مل ُيعىلد
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم رشعادها ثال ًثا ،رشعادها الحمَّ ُّ
بكلة املشهور ،الحمَّ ُّ
ما معهاَّ ،
دل ذلك ع رش َّبَّآ إذا كاخ هحماك حدي رث ُحيتاج إىل فهمآ رشو التحمبيآ عليآ رش َّبَّىلآ ُيعىلاد ويكىللر ،وكىلذلك يف
حديث ابن عمل يف حجة الوداع ،قال هلم ملا ِطب" :رشّل هل بلغ ف رشّل هل بلغ ف رشّل هىلل بلغىل ف" كىلل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم قاهلا ليبىلني هلىلم رش َّبَّىلآ بلىلغ الىلبالغ
ملة يقولوخ :بعم ،قال" :اللهم فاشهد" إذخ فهذا الحمَّ ُّ
املبني ويستشهدهم ع ذلكب فكلر ذلك عليآ الصالة والسالم ،وحديث رشبس ريض اهلل عحمآ الذي يليآ يىلدل
ع ا َّبَّآ عليآ الصالة والسالم كاخ إذا تكلم بكلمة رشعادها ثال ًثىلا ،ولعىلل حىلديث رشبىلس ريض اهلل عحمىلآ إمىلا ْ
رشخ
ً
حمموّل ع الكثلة حتى يتواف مع انحاديث انِلىب ن َّبَّآ لو كاخ يعيد كل يشو ثال ًثاب كل ما تكلىلم
يكوخ
بآ رشعادو ثال ًثاب مل يصح ْ
رشخ يقال عحمآ رش َّبَّآ قال" :هل بلغ ف هل بلغ ف هل بلغ ف" ثال ًثىلا والبقيىلة مل يىلذكلها
عليآ الصالة والسالم! دل ذلك ع َّ
َّبىلي صىل اهلل عليىلآ
رشخ كالم رشبس ريض اهلل عحمآ قد يكوخ يتعل بفعل الحمَّ ِّ
ونيلم بذلك كث ًا.
ُي َِّلج لىلآ
قولآ :حدثحما عبدة هو ابن عبد اهلل الصفار نييأيت يف اإلنيحماد بعدو ،وهو قد َِ َّل َج لآ البخاري ومل ُ َ
السىل َّتَّة ،واحلىلديث
مسلم ،قال :حدثحما عبد الصمد بن عبد الوارث وهذا قد تقدمَّ َِ ،ل َج لآ رشصحاب الكتىلب ِّ
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الذي يليآ هو حديث رشبس ريض اهلل عحمآ ،وجاو بآ املؤلف نبىلآ يتطىلاب مىلع البىلاب "كىلاخ إذا تكلىلم بكلمىلة
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم للكالم ،فيحتمل هبىلذو اللوايىلة رشخ
رشعادها ثال ًثا حتى ُت َ
ُفهم عحمآ" وفيها تعليل إعادة الحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيىللم إىل بياهنىلا رشو التحمبيىلآ عليهىلا رشبىلآ
كالم رشبس ريض اهلل عحمآ رشبآ يف انشياو التي حيتاج الحمَّ ُّ
ص اهلل عليآ ونيلم يكلر ذلك نخ الغاية وهي ْ
رشخ تفهم عحمآ ،رشما إذا ُفهم ابتدا ًو ومل حيتَّ إىل ذلىلك فِبىلآ ّل
يكلرها ،نخ الصحابة ملا بصوا ع رشبآ كلر بعض الكالم يف بعض املواضع دل َّ ع رشبىلآ ّل يكىللر الكىلالم يف
كل موضع.
وإنيحماد هذا احلديث هو إنيحماد احلديث الساب  ،واحلديث انِ الثالث( ،)1هىلو رشحيا ًبًىلا يكىلوخ نيىلمعها
ملتني البخاري ِمن شيخآ ،واحلديث انِ تقدم بمتحمآ وإنيحمادو ،والشاهد محمآ فحمادى بىلأع صىلوتآ " :ر
ويىلل
لْلعقاب ِمن الحمار" ملتني رشو ثال ًثا هذا الشاهد محمآ ،وهو واضح.
ِ
الل ُج ِل َرش َم َت ُآ َو َرش ْه َل ُآ
َب ُ
اب َت ْعل ْي ِم َّ
َببَا ُحم َ َّمدر ُه َو ا ْب ُن َنيالَمَ ،حدَّ َثحمَا املُ َح ِ
ىلالَ :ق َ
ىلاخَ ،ق َ
ّبَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َصال ِ ُح ْب ُن َح َّي َ
ىلال َعىل ِام رل َّ
الشىل ْعبِ ُّي:
ار ِ ُّ
 َرش ِْ َ َِ
ال َثىل رة َهلىلم َرشجىلل ِ
ىلل ِمىل ْن َرش ْه ِ
اخَ :ر ُج ر
َحدَّ َثحمِي َرش ُبو ُب ْل َدةََ ،ع ْن َرشبِ ِيآَ ،ق َالَ :ق َال َر ُني ُ
ىلل
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َمَ " :ث َ ُ ْ ْ َ
الكِت ِ
َابَ ،م َن بِحمَبِ ِّي ِآ َو َم َن بِ ُم َح َّمد َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َمَ ،وال َع ْبدُ املَ ْم ُل ُ
وك إِ َذا َرش َّدى َح َّ اهللَِّ َو َح َّ َم َوال ِ ِيآَ ،و َر ُج ر
ىلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ىلم َق َ
ىلال
يم َهاُ ،ث َّم َرش ْع َت َق َها َفت ََز َّو َج َهاب َف َل ُآ َرش ْج َلاخ "ُ ،ث َّ
كَا َب ْ عحمْدَ ُو َرش َم رة َف َأ َّد َ َهبا َف َأ ْح َس َن َت ْأدي َب َهاَ ،و َع َّل َم َها َف َأ ْح َس َن َت ْعل َ
َاخ يلك ِ
ِ
ِ
وهنَا إِ َىل املَ ِديحم َِة.
يشوَ ،قدْ ك َ ُ ْ ُ
َب في َ ُد َ
َعام رلَ :رش ْع َط ْيحمَاك ََها بِ َغ ْ َ ْ
..................
"باب تعليم اللجل َرش َم َتَآ ورشه َلآ" نيب "باب اللحلة يف املسألة الحمازلة وتعليم رشهلآ" ،بالباب الثاِن يقلب
تعليم رشهلآ بحكم املحمزلة ،وهحما "باب تعليم اللجل َرش َم َتَآ ورشهلآ" الذي يف احلديث يتعلىل بانمىلة،
رشخ املقصود
ُ
ورشما انهل فلم يذكلوا ،فِما رشهنم مل ُيذكلوا نخ انمة تعتَب يف حكم انهىلل نخ مىلوىل القىلوم ِمىلن رشبفسىلهم،
وحمتمل رشبآ إذا كاخ يعلم رشم َتَآ ِ
فمن باب رشوىل يعلم رشهلآ ،هذا ِمن باب قياس انوىل.
َُ

( )1هحما كالم مع رشحد الطلبة وفيآ كالم غ واضح.
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املىلزي ،قىلال:
"باب تعليم اللجل رشمتآ ورشهلآ" قال :رشَِببا حممد هو ابن نيالم ،واللواية التىلي اعتمىلدها ِّ
حدثحما حممد ،هكذا بدوخ التفس  ،والتفس هحما ِمن بعض رواة صحيح البخاري ،نبىلآ ّل يمكىلن للبخىلاري
رشخ يقول :حدثحما حممد هو ابن نيالم! نهنا إما ْ
ْ
رشخ تكوخ ممن روى عحمآ وإما ممن دوبآ ،ع عدة بسخ ،الشىلاهد
الحمسخ التي فيهاُ ،حيمل هذا ع رشبآ عن الذين رووو عن البخاري ،وّل يمكن ْ
رشخ البخاري يقول هىلذا ،وهىلذا
معلو يقع يف اننيابيد كث ً ا ،والذي اعتمدو املزي هو رواية انصيِل وليس فيها ابن نيىلالم ،قىلال :رشَِببىلا
حممد هكذا ،قال :حدثحما املحارّب وهو عبد اللمحن بن حممد املحارّب الكويفَ ،
السىل َّتَّة ،قىلال:
وِ َّلج لآ الكتب ِّ
حدثحما صالح بن حياخ وهو ُبُسب إىل جد رشبيآ وإّل فهو صالح بن صالح بىلن مسىللم بىلن حيىلاخ ،قىلال :عىلامل
الشعبي حدثحمي رشبو بلدة وقد تقدم ،الشاهد فيآ قولآ "ورجل كاب عحمدو َرش َمةب فأدهبا فأحسن تأديبها و َعلمهىلا
فأحسن تعليمها" هذا هو الشاهد ِمن تعليم اللجىلل رشهلىلآ ،فرتتيىلب الفضىلل عىل تعلىليم انهىلل يىلدل عىل
ِ
رشيضا مسلم يف صحيحآ.
انيتحباب تعليم
ِل َجآ ً
لم ،وهذا احلديث َّ
انهل الع َ
اإلما ِم الحمِّساو و َتعلِ ِ
ِ ِ
يم ِه َّن
َ َ َ ْ
َب ُ
اب ع َظة ِ َ
وبَ ،ق َالَ :ني ِم ْع ُ َع َطا ًوَ ،ق َالَ :ني ِم ْع ُ ا ْب َن َع َّباس،
 َحدَّ َثحمَا ُني َل ْي َ ُخ ْب ُن َح ْلبَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْن َرش ُّي ََق َالَ :رش ْش َهدُ َع َ الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َ -رش ْو َق َال َع َطا روَ :رش ْش َهدُ َعىل َ ا ْب ِ
ىلن َع َّبىلاسَ :رش َّخ َر ُني َ
ىلول اهللَِّ َصىل َّ اهللُ
ِ
ِ
الصدَ َق ِةَ ،ف َج َع َل ِ املَ ْل َرش ُة ُت ْل ِقي ال ُق ْىلل َط
َع َل ْيآ َو َني َّل َم َ َِ " -ل َج َو َم َع ُآ بِال رَلَ ،ف َظ َّن َرش َّب ُآ َمل ْ ُي ْسم ْعب َف َو َع َظ ُه َّن َو َرش َم َل ُه َّن بِ َّ
ِ
ِ
ِ
وبَ ،ع ْن َع َطاوَ ،و َق َالَ :عىل ْن ا ْب ِ
ىلهدُ
ىلن َع َّبىلاسَ ،رش ْش َ
َواخلَات ََمَ ،وبِال رَل َي ْأ ُِ ُذ ِيف َط َل َث ْوبِآ" و َق َال إِ ْني َ ع ُيلَ ،ع ْن َرش ُّي َ
َع َ الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم.
..................
بسم اهلل اللمحِن اللحيم
قولآ" :باب عظة اإلما ِم الحمسا َو وتعليمهن" ثم نيىلاق حىلديث ابىلن عبىلاس ريض اهلل عحمىلآ وهىلو واضىلح
إخ شاو اهلل باب املعقود يدل ع ما َّ
الدّللة ع مقصود املؤلف ،ونييأيت ْ
دل عليآ هذا احلديث ،وعطاو الذي
يف اإلنيحماد هو عطاو بن رشّب رباح ،واللواية املعلقة التي ذكلها املؤلف هو قال :انيىل عيل وهىلو انيىل عيل بىلن
ُعلية قد وصلها يف كتاب الزكاة من صحيحآ ،لكن هو رشراد هبىلذا التعليىل بيىلاخ رشخ الشىلهادة كابىل ِمىلن ابىلن
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عباس عن الحمََّّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،نبآ يف اللواية التي معحما نيمع عطىلاو ،قىلال :نيىلمع ابىلن عبىلاس،
قال :رششهد ع الحمََّّب ِّي ص اهلل عليآ ونيلم رشو قال عطاو :رششهد ع ابن عباس ،فهحما حصل شك ِمن اللاويب
َّبىلي صىل اهلل عليىلآ
فجاو املؤلف رمحآ اهلل هبذو اللواية امللجحة نحد اجلاببنيب ورشخ ابن عباس شىلهد عىل الحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم إب جاو هبا لتأكيد وقو ِع ذلك محمآ عليآ الصالة والسالم.
ونيلم ،شهاد ُتُآ ع الحمَّ ِّ
ص َع َ احل ِد ِ
باب ِ
احل ْل ِ
يث
َ ُ
َ
ىلن َرش ِّب ني ِ
 حدَّ َثحمَا َعبدُ الع ِز ِيز بن َعب ِد اهللََِّ ،ق َال :حدَّ َثحمِي ني َلي ُخَ ،عن َعم ِلو ب ِن َرش ِّب َعملوَ ،عن ني ِع ِيد ْب ِ
ىلعيد
ْ ْ ْ
َ
ْ َ ْ ُ ْ
َ
َ
ْ َ
ْ
ُ َْ
القيام ِ
ِ
ِ
ول اهللَِّ َم ْن َرش ْني َعدُ الحم ِ
ىلال َر ُني ُ
ىلةف َق َ
املَ ْق ُ َِب ِّيَ ،ع ْن َرش ِّب ُه َل ْي َل َة َرش َّب ُآ َق َالِ :ق َيل َيا َر ُني َ
ىلول اهللَِّ
َّاس بِ َشىل َفا َعت َك َي ْ
ىلو َم َ َ
ص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلمَ " :ل َقدْ َظحمَحمْ ُ يا َرشبا هليل َة َرش ْخ ّلَ يس َأ ُلحمِي َعن ه َذا احل ِد ِ
يث َرش َحىلدر َرش َّو ُل ِمحم َ
ْىلك َمل ِىلا َر َرش ْيىل ُ ِمىل ْن
ْ َ
َ
َ
َْ
َ َ ُ ََْ
ْ َ َ َ
َّاس بِ َش َفا َعتِي يوم ِ
ِحل ِص َك َع َ احل ِد ِ
يثَ ،رش ْني َعدُ الحم ِ
الق َيا َم ِة َم ْن َق َال ّلَ إِ َل َآ إِ َّّل اهللََُِّ ،ال ِ ًصا ِم ْن َق ْلبِ ِآَ ،رش ْو َب ْف ِس ِآ".
َْ َ
َ
ْ
..................
ُيَل ْجآ مسلم ،وإنيحمادو مدِن وقد تقدم ،عبد العزيز بىلن عبىلد اهلل
ِل َجآ البخاري وحدو ومل ُ َ
هذا احلديث َّ
هو انويِس ،ونيلي خ هو ابن بالل ،ورشما عملو بن رشّب عملو فهىلو مىلوىل املطلىلب بىلن عبىلد اهلل بىلن ححمطىلب
الس َّتَّة ،ونيعيد بن رشّب نيعيد املقَبي َمل.
وحديثآ ُُم َ َّلج يف الكتب ِّ
و"باب احللص ع احلديث" واّلنيتدّلل بآ َّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم شىلهد نّب هليىللة ريض اهلل
رشخ الحمَّ َّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ع رشّب هليىللة هىلذا احلىللصب بىلل َّ
إخ احلىلديث
عحمآ بحلصآ ع احلديث ومل يحمكل الحمَّ ُّ
ر
مشتمل ع بياخ فضيلة احللص ع احلديث ،ن َّبَّآ عليآ الصالة والسالم ،قال" :لقد ظحمحم يا رشبىلا هليىللة ْ
رشخ
لن يسألحمي عن هذا احلديث رشحدرر رشول محمك" فالحمََّّبي ص اهلل عليآ ونيلم ملا ررشى حلص رشّب هليلة ظ َّن رش َّبَّىلآ ّل
رشحدر عن ذلك قبل رشّب هليلة ريض اهلل عحمآ ،وهذا السياق ظاهلو نيياق املدح حلىللص رشّب هليىللة ريض
يسألآ ر
اهلل عحمآب َّ
فدل ذلك ع َّ
ب.
رشخ احللص ع احلديث والعلم ُم َلغ ر
ف ي ْقب ُض ِ
الع ْل ُم
ابَ :ك ْي َ ُ َ
َب ر
ِ ِ
و َكتَب ُعمل بن َعب ِد الع ِز ِيز إِ َىل َرش ِّب بك ِْل ب ِن ح ْزم :ا ْب ُظل ما ك َ ِ
يث رني ِ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َنيىل َّل َم
َ ْ َ
َ َ َُ ْ ُ ْ َ
َاخ م ْن َحد َ ُ
ْ َ
ِ
ِ
اب ال ُع َل َ ِوَ ،وّلَ َت ْق َب ْل إِ َّّل َح ِد َ
يث الحمَّبِ ِّي ص اهلل عليآ ونيلمَ " :و ْل ُت ْف ُشىلوا
وس الع ْل ِم َو َذ َه َ
َفا ْك ُت ْب ُآَ ،فِِ ِِّن ِ ْف ُ ُد ُر َ
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ِ
الع ْلم ّلَ ُيلِ ُك حتَّى يك َ ِ
الع ْلم ،و ْلتَجلِسوا حتَّى يع َّلم من ّلَ يع َلمَ ،فِِ َّخ ِ
ِ
جل َّب ِ
ْسا" َحدَّ َثحمَا ال َع َ
ىلار
َ َ
ال ُو ْبىل ُن َع ْبىلد ا َ
َ َ ْ ُ َ َُ َ َ ْ َْ ُ
ُوخ ا
َ َْ
يىلز ،إِ َىل َقول ِ ِ
يث ُعمل ب ِن َعب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىلد ال َع ِز ِ
ىلآ:
ْ
َق َالَ :حدَّ َثحمَا َع ْبدُ ال َع ِز ِيز ْب ُن ُم ْسلمَ ،ع ْن َع ْبد اهللَِّ ْب ِن ديحمَار بِ َذل َكَ ،ي ْعحمي َحد َ َ َ ْ ْ
اب ال ُع َل َ ِو.
َذ َه َ
ىلن َع ْم ِ
َحدَّ َثحمَا إِ ْني َ ِع ُيل ْب ُن َرش ِّب ُرش َو ْيسَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمِي َمال ِ ركَ ،ع ْن ِه َشا ِم ْب ِن ُع ْل َوةََ ،ع ْن َرشبِ ِيآَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِ
ىللو
ِ
ْب ِن ال َع ِ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َي ُق ُ
اص َق َالَ :ني ِم ْع ُ َر ُني َ
ىلم ابْتِ َزا ًعىلا َيحمْت َِز ُعىل ُآ ِمىل َن
ول" :إِ َّخ اهللََّ ّلَ َي ْقبِ ُض الع ْل َ
ض الع َل ِو ،حتَّى إِ َذا َمل يب ِ َع ً ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ونيا ُج َّه ًاّلَ ،ف ُس ِئ ُلوا َف َأ ْفت َْوا بِ َغىل ْ ِ
املا َّاَت ََذ الحم ُ
ُْْ
الع َبادَ ،و َلك ْن َي ْقبِ ُض الع ْل َم بِ َق ْب ِ ُ َ َ
َّاس ُر ُو ً
ِ
ِ
اسَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُق َت ْي َب ُةَ ،حدَّ َثحمَا َج ِل ريلَ ،ع ْن ِه َشام ب َْح َو ُو.
ع ْلمَ ،ف َض ُّلوا َو َرش َض ُّلوا"َ ،ق َال الف َل ْب ِل ُّيَ :حدَّ َثحمَا َع َّب ر
..................
كتاب عمل بن عبد العزيز إىل رشّب بكل وهو حممد بن عمىللو بىلن حىلزم
"باب كيف ُيقبض العلم" ذكل فيآ َ
انبصاري ،وقد وّلو عمل ريض اهلل تعاىل عحمآ يف ِالفتآ إملة املديحمة ،قال :ابظل ما كاخ ِمىلن حىلديث رنيىلول
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم حتى قيلَّ :
مجىلع هلىلا
إخ رشول ْ
اهلل ص اهلل عليآ ونيلم فاكتبآ ،وهذا فيآ مجع رشحاديث الحمَّ ِّ
ودروس العلىلم معحمىلاو
دروس العلىلم"
كاخ يف عهد رشم املؤمحمني عمل بن عبد العزيز رمحآ اهلل" ،فىلِِن ِِفىل ُ
ُ
َ
َ
َّبي ص اهلل عليىلآ ونيىللم،
ذهاب العلم وذهاب العل و ،يعحمي امللاد بآ موٍ العل و" ،وّل َتَقبل إّل
حديث الحمَّ ِّ
ِ
العلم ،ولتجلسوا حتى ُيع َّلم َمن ّل يعلمب َّ
ْسا" هذا انثىلل رشثىلل عمىلل
ول ُتُفشوا
َ
فِخ العلم ّل ُيلك حتى يكوخ َّ
بن عبد العزيز ريض اهلل تعاىل عحمآ فيآ بياخ رشنيباب ضياع العلم ،وهو معحمى قىلبض العلىلم ،نخ قىلبض العلىلم
معحماو ذهابآ وعدم ابتشارو يف الحماس ،فأول ذلك إذا علفحما رشنيباب بقائآ ُعلِ َم َّ
رشخ ما يضادها هو رشنيباب ذهىلاب
العلم ،فقال" :ولتفشوا العلم" معحماو تذيعوو وتحمرشوو ،والثاِن :اجللوس ملن يليد التعلم رشو اجللىلوس للحمىلاس
ِ
حتى ُيع َّلم رشو حتى َيع َل َم  -كال ا وارد َ -من ّل يعلم " َّ
ْسا" إذخ العلم حيتاج
فِخ العلم ّل ُيلك حتى يكوخ ا
ِ
رشخ ُجيلس حتىلى يىلتعلم الحمىلاس ،يعحمىلي َّ
ْسا بني الحماس ،والثابيةْ :
رشخ
إىل إشهارو وإظهارو بني الحماس وّل يكوخ ا
العل و جيلسوخ حتى يتعلم الحماس محمهم ،فِذا مل جيلس العل و ومل ُيحمرش العلمب َّ
فِخ العلىلم حيحمئىلذ ّل يكىلوخ يف
ِ
ِل َجىلآ البخىلاري بعىلد
الحماس ثم بعد ذلك يكوخ نيب ًبا من رشنيباب رفع العلم الذي بمعحمى قبضآ ،وهذا انثل َّ
ذلك بِنيحمادو ،وهذا قليل يف صحمع البخاري رشبآ يأيت باملتن ثم يسوق اإلنيحماد.
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قال :حدثحما العالو بن عبد اجلبار وهو العطارَ ،
ُيَلج عحمآ مسىللم ،وعبىلد العزيىلز
وِ َّل َج عحمآ البخاري ومل ُ َ
بن مسلم هو القسمِلَ ،
وِ َّل َج عحمآ الشيخاخ ،عن عبد اهلل بن ديحمار بذلك ،يعحمي احلديث.

احلديث اآلِل إنيحمادو قد تقدم كث ً ا ،والشاهد محمآ " َّ
إخ اهلل ّل يقبض العلم ابتزا ًعىلا يحمتزعىلآ ِمىلن العبىلاد،

فقبض العلم يكوخ بقبض رشهلآ ،هذا معحمىلى قىلول عمىلل بىلن عبىلد العزيىلز
ولكن يقبض العلم بقبض العل و" ُ
"وذهاب العل و".
رشيضا اإلمام مسلم يف صحيحآ ،قال ِ
الفلبلي حىلدثحما عبىلاس ،قىلال :حىلدثحما قتيبىلة،
ِل َجآ ً
وهذا احلديث َّ
الفلبلي هو حممد بن يونيف ِ
قال :حدثحما جليلِ ،
الفلبلي متو َنيحمََة " "321وهىلو راوي صىلحيح البخىلاري
عباس هذا رش لآ احلافظ ابن حجل ومل يىلتكلم عليىلآ،
وهو رششهل اللواياٍ عن البخاري ،قال :حدثحما عباس،
ر
وذكل
وهم ِمن العيحمي ،ن َّبَّآ هو ذكل يف بفس الرشح ذكل رش َّبَّآ ُول ِدََ
العيحمي رش َّبَّآ العباس بن الفضل اهللوي ،وهذا ر
ُّ
بعد ابن ماجة ،ابن ماجة تويف َنيحمََة " "283وقتيبة بن نيعيد تويف َنيحمََة " "210فال يمكن ْ
رشخ يكىلوخ قىلد روى
عحمآب ن َّبَّآ يكوخ قد ول ِدََ بعدو بأكثل ِمن ثالثني عامىلاِ ،
والفلبىللي ولىلد َنيىلحمََة " "231وقتيبىلة " "210وبيىلحمه
ُ
ً
عباس هذا ،عباس هذا انقلب  -واهلل رشعلم – رشبآ الدوري ،عباس الدوريَّ ،
نخ العباس الدوري ِمىلن هىلذو
الطبقة ،يعحمي ابن معني ِمن طبقة رشمحد ،وقتيبة ِمن طبقة رشمحد بن ححمبل ،فالظاهل  -واهلل رشعلىلم  -رش َّبَّىلآ العبىلاس
بن حممد الدوري راوية ابن معني ،وهذا يعدُُّّ عحمد العل و من زياداٍ ِ
الفلبلي ع كتاب البخاري ،يعحمي هذا
ُ
ّل يسحمد إىل البخاري ن َّبَّآ ّل يذكل البخاري ،هذا ِمن زياداٍ ِ
الفلبلي ،ك َّ
رشخ مسلم فيآ زياداٍ ابىللاهيم بىلن
ُ
مسلم يف صحيحآ.
رشيضا
ِل َجها ً
ر
نيفياخ ،وهذا اللواية رواية قتيبة هلذا احلديث َّ
ِ
او يوم َع َ ِحدَ ة ِيف ِ
ِ
الع ْل ِمف
َب ر
ابَ :ه ْل ُ ْ
جي َع ُل للحم َِّس َ ْ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
حيدِّ ُ
ث َعىل ْن
اِنَ ،ق َالَ :نيم ْع ُ َرش َبا َصالح َذك َْوا َخ ُ َ
 َحدَّ َثحمَا َد ُمَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُش ْع َب ُةَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمي ا ْب ُن انَ ْص َب َه ِّاج َع ْ
الل َج ُ
َرش ِّب َني ِعيد اخلُدْ ِر ِّيب َقا َل ِ الحم َِّسا ُو لِلحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َنيىل َّل َمَ :غ َل َبحمَىلا َع َل ْي َ
ىلل َلحمَىلا َي ْو ًمىلا ِمىل ْن
ىلالَ ،ف ْ
ىلك ِّ
َب ْف ِس َكَ ،ف َوعَدَ ُه َّن َي ْو ًما َل ِق َي ُه َّن فِ ِيآَ ،ف َو َع َظ ُه َّن َو َرش َم َل ُه َّنَ ،فك َ
َاخ فِي َ َق َال َهل ُ َّنَ " :ما ِمىلحمْ ُك َّن ا ْم َىلل َرش رة ُت َقىلدِّ ُم َث َ
ال َثىل ًة ِمىل ْن
ِ
َنيف َف َق َالَ " :وا ْثحمَت ْ ِ
َاخ َهلا ِح َجا ًبا ِم َن الحم َِّار" َف َقا َل ِ ا ْم َل َرشةرَ :وا ْثحمَت ْ ِ
َني".
َو َلد َها ،إِ َّّل ك َ َ
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ِ
ِ
ْىلو َ
اخ،
الل ْ َ
اِنَ ،ع ْن َذك َ
َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن َب َّشارَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُغحمْدَ ررَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْن َع ْبد َّ
مح ِن ْب ِن انَ ْص َب َه ِّ
ىلال :ني ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىلم ْع ُ
الل ْ َ
اِنَ ،ق َ َ
َع ْن َرش ِّب َنيعيد اخلُدْ ِر ِّيَ ،ع ِن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم ِ َهب َذاَ ،و َع ْن َع ْبد َّ
مح ِن ْب ِن انَ ْصىل َب َه ِّ
ال َث ًة َمل يب ُل ُغوا ِ
َرش َبا َح ِ
احلحم َْث".
ازمَ ،ع ْن َرش ِّب ُه َل ْي َل َة َقا َلَ " :ث َ ْ َ ْ
..................
َىلل فيىلآ
"باب هل ُجيعل للحمساو يو رم ع حدة يف العلم" يعحمي هل َُتص الحمساو بيوم ُيعلمن فيىلآ رشو ّلف َذ َك َ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم الحمسىلا َو بيىلوم
الحمساو الاليت  -حديث رشّب نيعيد اخلدري ريض اهلل عحمآ  -حني وعد الحمَّ ُّ
لقيه َّن فيآ وحدثه َّن ووعظه َّن ورشمله َّن ،لكن هل كاخ ذلك ع نيبيل الدوامف مل ُيحمقل رش َّبَّآ ع نيبيل الىلدوام،
َّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم كاخ ُحيدث الحماس يف املسجد ،كاخ يصِل معآ عليآ الصىلالة والسىلالم اللجىلال
نخ الحمَّ َّ
ِ
تبويب البخاري يعحمي كأ َّبَّآ يقولَّ :
إخ هذو حادثة معيحمة وقع ب فرتدد البخاري يف كىلوخ هىلذو
والحمساو ،فظاهل
هل تكوخ طليقة متبعة بمعحمى َتصيص الحمساو رشو َّ
رشخ هذو القصة ِمن العوارض التي لو حىلدثه َّن رشو وعىلدهن
السىلحمََّّة رشو ّلف َّ
كىلأخ
يو ًما لكن بدوخ انيتملار فال بأس بذلكف رشمىلا وضىلع يىلوم ُمىلتص هبىل َّن هىلل وردٍ فيىلآ ُّ
البخاري رمحآ اهلل يرتدد يف هذا ،وإنيحماد هذا احلديث قال :حدثحما دم وهو ابن رشّب إياس ،قال :حىلدثحما شىلعبة،
قال حدثحما ابن انصبهاِن وهو عبد اللمحن بن عبد اهلل انصبهاِن الكىلويف ُُم َ َّىللج لىلآ يف الصىلحيحني ،وبقيىلة
اإلنيحماد نيب الكالم عليهم ،واحلديث ُُم َ َّلج يف الصحيحني ،ثم رشنيحمد البخاري هذا احلديث ِمىلن وجىلآ ِىلل
وهو إنيحما رد رشبزل ِمن اإلنيحماد الذي تقدمَّ ،
نخ اإلنيحماد الذي تقدم :دم عن شعبة عن ابن انصىلبهاِن عىلن رشّب
صالح عن رشّب نيعيد فهو ايس ،رشما اإلنيحماد الثاِن فهو نيدايس لكن رشتى بآ لحمكتة وهي رشخ املىلبهم وهىلي ابىلن
ورشيضىلا يف روايىلة بىلن انصىلبهاِن
انصبهاِن هحما قد بيحم ْتْآ اللواي ُة انِلى وهو رش َّبَّآ عبد اللمحن بن انصبهاِنً ،
جاو التقييد يف اللفظ "ثالثة مل يبلغوا احلحمث" احلديث انول ليس فيآ مل يبلغوا احلحمث وإب رشطل الولدَّ ،
فىلدل
هذا ع رشخ الذي ُحتجب بآ امللرشة ِمن الحمىلار انوّلد الصىلغار الىلذين مل يبلغىلوا احلحمىلث ،وهىلذو اللوايىلة روايىلة
ورشيضىلا لبيىلاخ ابىلن انصىلبهاِنْ ،
وإخ كىلاخ يف
انصبهاِن جاوٍ هبذا املعحميني :لوجود لفظ احلحمث وهو ظاهلً ،
الثاِن رشقوى ،وهذا احلديث َِ َّل َجها اإلمام مسلم يف صحيحآ ِمن رواية معاذ عن شعبة.
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اللواية انوىل كاب عن رشّب نيعيد اخلدري رشوردها ِمن رشجل رواية املبهم عبىلد الىللمحِن ،الثىلاِن روايىلة رشّب
هليلة رشوردها للزيادة التي فيها ،واللواية َِ َّلجها مسلم.
ِ
اج َع فِ ِيآ َحتَّى َي ْع ِل َف ُآ
اب َم ْن َنيم َع َش ْي ًئا َف َل ْم َي ْف َه ْم ُآ َف َل َ
َب ُ
ِ
َببَا بَافِ ُع ْب ُن ُع َم َلَ ،ق َ
ىلالَ :حىلدَّ َثحمِي ا ْبىل ُن َرش ِّب ُم َل ْيكَىل َةَ ،رش َّخ َع ِائ َشىل َةَ ،ز ْو َج
 َحدَّ َثحمَا َنيعيدُ ْب ُن َرش ِّب َم ْل َي َمَ ،ق َالَ :رش ِْ َ َِ ِ
ِ
ىلي َصىل َّ اهللُ
الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم :كَا َب ْ ّلَ ت َْس َم ُع َش ْي ًئا ّلَ َت ْع ِل ُف ُآ ،إِ َّّل َر َ
اج َع ْ فيآ َحتَّى َت ْع ِل َفىل ُآَ ،و َرش َّخ الحمَّبِ َّ
ِ
ِ
ب ُع ِّذ َب" َقا َل ْ َع ِائ َش ُةَ :ف ُق ْل ُ َرش َو َل ْي َس َي ُق ُ
ب ِح َسا ًبا
اني ُ
َع َل ْيآ َو َني َّل َم َق َالَ " :م ْن ُحوني َ
ول اهللَُّ َت َع َاىلَ ﴿ :ف َس ْو َ ُ َ
حي َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب َ ُْيلِ ْك ".
َيس ً ا﴾(َ )1قا َل ْ َ :ف َق َال " :إِ َّب َ َذلك ال َع ْل ُضَ ،و َلك ْنَ :م ْن بُوق َش احل َس َ
..................
ِل َجآ مسلم يف صحيحآ ورشوردو البخاري يف "بىلاب َمىلن نيىلمع شىلي ًئا فلاجىلع حتىلى
هذا احلديث ً
رشيضا َّ
علفآ" بمعحمى رشخ َمن نيمع شي ًئا ِمن احلديث رشو العلم فِبآ إذا مل يكن عاملًا بآ رشو عار ًفا رشو فا ً ا لآ فلاجىلع فيىلآب
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم حتى تعىلل املىللا َد ِمىلن قولىلآ عليىلآ الصىلالة
فال بأس بذلك ،نخ عائشة راجع الحمَّ َّ
والسالم.
ِ
السىل َّتَّة ،قىلال:
ونيعيد بن رشّب مليم هو نيعيد بن احلكم بن رشّب مليم اجلمحي املرصي ،مىلن رواة الكتىلب ِّ
ِ
السىل َّتَّة ،وابىلن رشّب
رشَِببا بافع بن عمل وهو بافع بن عمل القليش اجلمحي املكي ،وهو من رشصىلحاب الكتىلب ُّ
مليكة مل.
ِ
باب لِيب ِّل ِغ ِ
الع ْلم َّ ِ
ب
الشاهدُ ال َغائ َ
َ ر َُ
َ
هلل َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم
َقا َل ُآ ا ْب ُن َع َّباس َع ِن الحمَّبِ ِّي َص َّ ا ُ
فَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمِي ال َّل ْي ُثَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمِي َني ِعيدر َع ْن َرش ِّب ُرش ْيحَ ،رش َّب ُآ َق َال ل ِ َع ْم ِ
ىللو ْبىل ِن
وني َ
 َحدَّ َثحمَا َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن ُي َُ
وث إِ َىل م َّك َة  -ائ َْذ ْخ ِيل َرشُيا انَ ِم ُرشحدِّ ْث َك َقو ًّلَ ،قام بِ ِآ الحمَّبِي صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
َني ِعيدَ - :و ُه َو َي ْب َع ُث ال ُب ُع َ
ىلآ َو َنيىل َّل َم
ْ
ُّ َ
ْ
ُ َ
َ
َ
ُّ َ
ِ
ِ
عيحمَاي )2(...
رص ْت ُآ َ ْ َ
ال َغدَ م ْن َي ْو ِم ال َفت ِْحَ ،نيم َع ْت ُآ ُرش ُذب َ
َاي َو َو َعا ُو َق ْلبِيَ ،و َرش ْب َ َ
( )1اّلبشقاق.7 :
( )2هحما يظهل حصول ابقطاع يف الرشيط ،ثم يتابع الشيخ حفظآ اهلل يف رشح الباب التايل وهو "باب كتابة العلم" .فليتحمبآ.
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----------------------------------------------------------------------------------ابن شهاب هو الزهلي ،وعبيد اهلل بن عبد اهلل هو ابن عتبة بن مسعود ،وكل هىلؤّلو تقىلدموا ،والشىلاهد
َّبي صىل اهلل عليىلآ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم "إيتوِن بكتابب رشكتب لكم كتا ًبا ّل تضلوا بعىلدو" فىلالحمَّ ُّ
فيآ قول الحمَّ ِّ
ونيلم رشراد ْ
َّبي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم محمىلآ
رشخ يكتب ،وهذا دليل ع جواز كتابة احلديث ،لكن الذي َ
محمع الحمَّ َّ
َّبىلي
ِل َجآ مسلم يف صىلحيحآ ،نخ الحمَّ َّ
رشمل ِل ،وهذا احلديث َّ
يشو ِلب ليس هو عدم جواز الكتابة! ولكن ر
ص اهلل عليآ ونيلم ّل يمكن ْ
رشخ َ ُُيم إّل بأمل رشباحآ اهلل.
الع ْل ِم و ِ
باب ِ
الع َظ ِة بِال َّل ْي ِل
َ
َ ُ
ِ
حي َيىلى ْب ِ
ىلن
َببَا ا ْب ُن ُع َي ْيحمَ َةَ ،ع ْن َم ْع َملَ ،ع ِن ُّ
الز ْه ِل ِّيَ ،ع ْن هحمْدَ ،ع ْن ُرش ِّم َني َل َم َةَ ،و َع ْملوَ ،و َ ْ
 َحدَّ َثحمَا َصدَ َق ُةَ ،رش ِْ َ َالزه ِليَ ،عن ِهحمْدَ ،عن ُرشم ني َلم َةَ ،قا َل ْ  :اني َتي َق َظ الحمَّبِىلي صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
ِ
اٍ َل ْي َلىلة َف َق َ
ىلال:
ىلآ َو َنيىل َّل َم َذ َ
ْ
ُّ َ
ْ ْ
ْ
َنيعيدَ ،ع ِن ُّ ْ ِّ
ْ ِّ َ َ
اٍ احلجىل ِلَ ،فىللب ك ِ
احب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
" ُني ْب َح َ
َانيىل َية ِيف
ُ َّ
ُ َ
اخ اهللََِّ ،ما َذا ُرشب ِْز َل ال َّل ْي َل َة م َن الفت َِنَ ،و َما َذا ُفت َح م َن اخلَ َزائ ِنَ ،رش ْيق ُظوا َص َو َ
ارية ِيف ِ
اآلِ َل ِة".
الدُّ ْب َيا َع ِ َ
..................
هذا "باب العلم والعظة بالليل" و ُذكِ َل يف بعض الحمسخ رشبآ "باب العلم واليقظىلة يف الليىلل" اِتىلار هىلذا
ُيَىل َّل َج لىلآ مسىللم،
العيحمي وررشى رشبآ انبسب ،قولآ حدثحما صدقة وهو ابن الفضل امللوزي شيخ البخاري ومل َ
وابن عييحمة هو نيفياخ ،ومعمل هو ابن راشد ،والزهلي هو ابن شهاب ،عن هحمد وهي بحم احلارث الفلانيىلية
َِ َّل َج هلا البخاري دوخ مسلم ،عن رشم نيلمة وهي رشم املؤمحمني ريض اهلل عحمها ،قال :وعملو وهىلو ابىلن ديحمىلار،
وحييى بن نيعيد عن الزهلي ،وهذا معطو  ،قال :عن ابن عييحمة عن معمل عن الزهلي ،وهذا معطو ع
َّبي صىل اهلل عليىلآ
قولآ :عن ابن عييحمة رشي ابن عييحمة عن معمل وحييى بن نيعيد عن الزهلي ،قال :انيتيقظ الحمَّ ُّ
ونيلم ذاٍ ليلة فقال" :نيبحاخ اهلل! ماذا رشبزل الليلة ِمن الفتن ،وماذا ُفتِ َح ِمن اخلزائن"" ،مىلاذا رشبىلزل الليلىلة
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم في يتعل بىلالفتن تلىلك الليلىلة ،ثىلم ذكىلل
من الفتن" هذا هو العلم الذي بزل ع الحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ذكىلل نمهىلاٍ املىلؤمحمني
"رشيقظوا صواحباٍ احلجل" يعحمي رشزواجآ ،الشاهد محمآ رشخ الحمَّ َّ
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ما ُرشبزل عليآ تلك الليلة ِمن العلم ووعظهن نبآ قال" :رشيقظوا صىلواحباٍ احلجىللب فىللب كانيىلية يف الىلدبيا
عارية يف اآلِلة" فجمع بني العلم والعظة ،والشاهد محمآ عحمد املؤلف رمحىلآ اهلل رشخ العلىلم كىل يكىلوخ بالليىلل
تفلد بآ البخاري عن مسلم.
ً
رشيضا يكوخ بالحمهار ،وهذا احلديث َّ
باب السم ِل ِيف ِ
الع ْل ِم
َ ُ َّ َ
مح ِن بن َِال ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ىلن ا ْب ِ
ىلن ُم َسىلافِلَ ،ع ِ
ىلد ْب ِ
ىلن
الل ْ َ ْ ُ
 َحدَّ َثحمَا َنيعيدُ ْب ُن ُع َف ْ َ ،ق َالَ :حدَّ َثحمي ال َّل ْي ُثَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمي َع ْبدُ َّامل ،و َرش ِّب بك ِْل ب ِن ني َلي َخ ب ِن َرش ِّب ح ْثم َةَ ،رش َّخ َعبدَ اهللَِّ بن ُعملَ ،ق َال :ص َّ بِحمَا الحمَّبِي صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
ِ
ِ
ىلآ
ْ
ُّ َ
َ
ْ
ش َهابَ ،ع ْن َني َ َ ْ ُ ْ َ ْ
ْ َ ََ
َ َ
الع َشاو ِيف ِِ ِل حياتِ ِآَ ،ف َل ني َّلم َقامَ ،ف َق َالَ " :رشر َرشي َتكُم َلي َل َتكُم ه ِذ ِوَ ،فِِ َّخ ر ْرشس ِمائ ِ
وني َّلم ِ
َىلة َنيىلحمَة ِمحم َْهىلاّ ،لَ َي ْب َقىلى
َ ْ ْ ْ ْ َ
َ َ
ََ
َّ َ َ َ
َ
َ َ َ
ِمم َّ ْن ُه َو َع َ َظ ْه ِل انَ ْر ِ
ض َرش َحدر ".
 َحدَّ َثحمَا َد ُمَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُش ْع َب ُةَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا احلَك َُمَ ،ق َالَ :ني ِم ْع ُ َني ِعيدَ ْب َن ُج َب ْ َ ،ع ِن ا ْب ِن َع َّباسَ ،ق َىلال:
َىلاخ الحمَّبِىلي صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
ار ِ
ِ
ِ
ِ
حل ِ
ث َز ْو ِج الحمَّبِ ِّي ص اهلل عليآ ونيلم َوك َ
ىلآ َو َنيىل َّل َم
ْ
ُّ َ
بِ ُّ ِيف َب ْي َِا َلتي َم ْي ُمو َب َة بِحمْ ا َ

ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىلم
عحمْدَ َها ِيف َل ْي َلت َهاَ ،ف َص َّ الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم الع َشا َوُ ،ث َّم َجا َو إِ َىل َمحم ِْزلآَ ،ف َص َّ َرش ْر َب َع َر َك َعاٍُ ،ث َّم بَا َمُ ،ث َّ
ِ ِ ِ
ِ
َقامُ ،ثم َق َال" :بَام ال ُغ َليم" َرشو كَلِم ًة ت ُْشبِههاُ ،ثم َقامَ ،ف ُقم ُ َعىلن يس ِ ِ
ىلس
ىلاروَ ،ف َج َع َلحمىلي َعىل ْن َيميحمىلآَ ،ف َصىل َّ َ ْ َ
ْ ََ
ُ َ َّ َ ْ
ِّ ُ ْ َ
َ
َ َّ
ِ
ِ
ِ
َر َك َعاٍُ ،ث َّم َص َّ َر ْك َعت ْ ِ
الصال َِة.
َنيُ ،ث َّم بَا َمَ ،حتَّى َنيم ْع ُ َغطي َط ُآ َرش ْو َِطي َط ُآُ ،ث َّم َِ َل َج إِ َىل َّ
..................
بالس َمل هو احلديث يف الليل ،واملقصود بذلك هو احلديث بالعلم يف الليل،
الس َمل بالعلم" وامللاد َّ
"باب َّ
والباب الذي قبلآ "باب املوعظة بالليل" هذا جاو نمل عارض ،والثىلاِن كأبىلآ يقىلولَّ :
ىلمل بىلالعلم يف
الس َ
إخ َّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم كىلاخ يف صىلالة العشىلاو
الليل حتى ولو مل يكن ثمة عارض رشبآ ّل بأس بآ ،ملاذا نخ الحمَّ َّ
فحدََّّ َ
َ
َّبي صىل
يكلو الحموم قبلها
واحلديث بعدها ،وثب عحمآ ص اهلل عليآ ونيلم رشبآ حتدث بعد العشاوَ ،
ث الحمَّ ُّ
اهلل عليآ ونيلم رشصحابآ ك يف حديث عبد اهلل بن عمل "رشررشيتكم ليلتكم هذو" كاخ حديثآ بعىلد العشىلاو ،فلىل
ً
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم يف احلديث بعد العشاو.
كاخ هذا العلم مل يكن
داِال يف كلاهية الحمَّ ِّ
واحلديث الثاِن اِتلف رشبظار العل و يف بياخ دّللتآ ع الرتمجة ،فمحمهم َمن ررشى رشخ الدّللة عليآ جىلاوٍ
ِ
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم حتدث نياعة قبىلل
من رواية رشِلى نبآ ثب يف صحيح البخاري من وجآ ِل رشخ الحمَّ َّ
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الس َمل ،وبعض العل و قالّ :لَّ ،
ْ
ىلمل يف العلىلم ،ابىلن
الس َ
الس َمل يف العلم هحما قالَّ :
إخ َّ
رشخ يحمام ،واحلديث بالليل َّ
َّبي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم مىلاذا
عباس ريض اهلل عحمآ ملا باٍ عحمد ِالتآ ميموبة ريض اهلل عحمها كاخ يحمظل إىل الحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليىلآ
كاخ يفعل ،فكاخ يتعلم محمآ ،فهذا قائم مقام احلديث ،قائم مقام القول ،نبآ كاخ يحمظل إىل الحمَّ ِّ
ونيلم ويلى فع َلآ ليتأنيى بآ عليآ الصالة والسالم ويعلم نيحمتآ ،وهذا مثلىلآ مثىلل الىلذي يسىلتمع إىل حىلديث
إخ العادة جلٍ َّ
رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلم ،ومحمهم َمن قالَّ :
رشخ اإلبسىلاخ إذا دِىلل بيتىلآ بعىلد العشىلاو ّل
يكوخ صام ًتًاب بل يتحدث إىل رشهل بيتآ و َمن هو يف بيتآ حدي ًثا ولو كاخ يس ً ا ،وع ٍّ
كل هو مل يأٍ الحمهي عىلن
طلب العلم يف الليل ،وقد ثب احلديث يف الليل ،وثب عن رشّب هليىللة ورشّب الىلدرداو ريض اهلل عىلحمه كتابىلة
احلديث والعلم يف الليل فال بأس بذلك.
ِل َجآ مسلم يف صحيحآ وفيآ ِمن اللواة قال :حدثحمي عبد اللمحن بن ِالىلد وهىلو ابىلن
واحلديث انول َّ
مسافل رشبو ِالد الفهمي َِ َّل َج لآ البخاري ومسلم ،وقولآ :عن نيامل ورشّب بكل ،نيامل هو ابن عمل ،ورشبىلو بكىلل
هو ابن نيلي خ بن رشّب حثمة القليش العدوي َ
رشِ َّل َج لآ البخاري ومسلم ،وليس لآ عحمد البخاري نيىلوى هىلذا
احلديث.
وحديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عحمآ فيآ دم وشىلعبة وتقىلدم كثىل ً ا ،واحلكىلم هىلو احلكىلم بىلن ُعتيبىلة،
الس َّتَّة.
وحديثآ ُُم َ َّلج يف الكتب ِّ

ظ ِ
باب ِح ْف ِ
الع ْل ِم
َ ُ
 َحدَّ َثحمَا َع ْبدُ ال َع ِز ِيز ْب ُن َع ْب ِد اهللََِّ ،ق َالَ :حدَّ َثحمِي َمال ِ ركَ ،ع ِن ا ْب ِن ِش َهابَ ،ع ِن انَ ْع َل ِجَ ،ع ْن َرش ِّب ُه َل ْي َلةََ ،ق َىلال:
َاب اهللَِّ ما حدَّ ْث ُ ح ِدي ًثاُ ،ثم ي ْت ُلو ﴿إِ َّخ ا َّل ِ
وخ َرش ْك َثل َرشبو هليلةَ ،و َلوّلَ يت ِ
َاخ ِيف كِت ِ
ىلذي َن َي ْك ُت ُُم َ
ىلوخ
َّ َ
َ
َ َ
َّاس َي ُقو ُل َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ
" إِ َّخ الحم َ
ما َرش ْب َْز ْلحمََا ِمن البيحمَ ِ
َاٍ َواهلدََ ى﴾( )1إِ َىل َق ْول ِ ِآ ﴿الل ِحيم﴾( )2إِ َّخ إِ ِْ َوا َبحمَا ِم َن املُ َه ِ
ىلاج ِلي َن ك َ
الصىل ْف ُ
َىلاخ َي ْشىل َغ ُل ُه ُم َّ
َ َ ِّ
َّ ُ
َ
ُ
َاخ ي ْش َغ ُلهم العم ُل ِيف َرشمو ِ
بِانَ ْني َو ِاقَ ،وإِ َّخ إِ ِْ َوا َبحمَا ِم َن انَب َْص ِ
َاخ َي ْل َز ُم َر ُني َ
اهل ْمَ ،وإِ َّخ َرش َبا ُه َل ْي َل َة ك َ
ول اهللَِّ َصىل َّ
َْ
ار ك َ َ
ُ ُ ََ
ِِ
ِ
ِ
حي َف ُظ َ
رض َ
وخ ".
حي َف ُظ َما ّلَ َ ْ
وخَ ،و َ ْ
رض َما ّلَ َ ْ
اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم بِش َب ِع َب ْطحمآَ ،و َ ْ
حي ُ ُ
حي ُ ُ

( )1البقلة.159 :
( )2البقلة.160 :
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ِ
ىلن ا ْب ِ
يم ْب ِن ِديحمَىلارَ ،ع ِ
ىلن َرش ِّب ِذئْىلبَ ،عىل ْن
 َحدَّ َثحمَا َرش ْمحَدُ ْب ُن َرش ِّب َبكْل َرش ُبو ُم ْص َعبَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن إِ ْب َلاه َول اهللَِّ ،إِ ِِّن َرشنيمع ِمحم َْك ح ِ
ىلدي ًثا كَثِىل ً ا َرشب َْسىلا ُوف َق َ
َني ِعيد املَ ْق ُ َِب ِّيَ ،ع ْن َرش ِّب ُه َل ْي َلةََ ،ق َالُ :ق ْل ُ َ :يا َر ُني َ
ىلال" :ا ْب ُس ْ
ىلط
َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
يم ْبىل ُن
ِر َدا َو َك" َف َب َس ْط ُت ُآَ ،ق َالَ :ف َغ َل َ بِ َيدَ ْيآُ ،ث َّم َق َالُ " :ض َّم ُآ" َف َض َم ْم ُت ُآَ ،ف َ بَسىلي ُ َشىل ْي ًئا َب ْعىلدَ ُوَ .حىلدَّ َثحمَا إِ ْب َىللاه ُ
املُحم ِْذ ِر َق َالَ :حدَّ َثحمَا ا ْب ُن َرش ِّب ُفدَ ْيك ِ َهب َذا َرش ْو َق َالَ :غ َل َ بِ َي ِد ِو فِ ِيآ.
 حدَّ َثحمَا إِني ِع ُيلَ ،ق َال :حدَّ َثحمِي َرش ِِيَ ،ع ِن اب ِن َرش ِّب ِذئْىلبَ ،عىلن ني ِىلعيد املَ ْق ُ ِ
ىلَب ِّيَ ،عىل ْن َرش ِّب ُه َل ْي َىلل َة َق َ
ىلال" :
ْ
َ
َ
ْ َ
َْ
ِ
َح ِف ْظ ُ ِم ْن رني ِ
ىلع َه َ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم ِو َعا َو ْي ِنَ :ف َأ َّما َرش َحدُ ُ َ ا َف َب َث ْثتُىل ُآَ ،و َرش َّمىلا َ
ىلذا
ىلو َب َث ْثتُىل ُآ ُقط َ
اآلِ ُىلل َف َل ْ
َ ُ

ال ُب ْل ُعو ُم ".
..................
"باب حفظ العلم" تقدم "باب الفهم يف العلم" وهحما "باب حفظ العلم" َّ
فدل ذلك ع رشخ العلىلم ُيحمىلال
بالفهم واحلفظ ،وّل يقال :يكفي الفهم! وّل يقال :يكفي احلفظ! ورشبو هليلة ريض اهلل عحمآ كىلاخ حيفىلظ عىلن
َ
رنيول اهلل بشبع بطحمآ ،رشي رشبآ يكتفي ب ُيشبع بطحمََىلآ ثىلم جيلىلس إىل
رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلم وكاخ يلزم
رنيول اهلل يسمع محمآ احلديث ،وهذا ِمن رشنيباب حفظ رشّب هليلة ،ثىلم َّ
َّبىلي صىل اهلل
إخ احلىلديث اآلِىلل رشخ الحمَّ َّ
َّبىلي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم ْ
َ
رشخ
عليآ ونيلم ملا اشتكى إليآ رشبو هليلة ريض اهلل عحمآ رشبآ يحمسى
احلىلديث َرش َم َىللو الحمَّ ُّ
يبسط رداوو ورشملو بضمآ ،ويف بعض انحاديث رشبآ عليآ الصالة والسالم دعىلا لىلآ ،ثىلم كابىل الثمىللة مىلا يف
احلديث الثالث وهو رشخ رشبا هليلة ريض اهلل عحمآ حفظ ِمن رنيول اهلل وعاوين ،هو كاخ يحمسى فكابىل معجىلزة
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم رشبآ رشملو فبسط رداوو ثم قال" :ضمآ" ف بِس شي ًئا بعد ذلك ،يعحمىلي مل يىلحمس شىلي ًئا
الحمَّ ِّ
ِمن احلديث بعد ذلك ك رصح بآ اللواياٍ انِلى ،ثم ذكل احلديث اآلِل ،قال :حفظىل ِمىلن رنيىلول
فدل ذلك ع احلفظَّ ،
اهللَّ ،
رشيضا ع رشخ هذا احلفظ الذي حفظآ رشبو هليلة هو ثملة ما صحمعآ رنيىلول اهلل
ودل ً
ص اهلل عليآ ونيلم ،رشحد هذين الوعاوين ب َّثآ والوعاو اآلِل مل يبثآ نبآ يتعل بىلالفتن وبحوهىلا ،وّل يتعلىل
بيشو مما يتعل بانحكام الرشعية ،فخيش رشبو هليلة ْ
رشخ ُحيدث بآ فتقع بآ الفتحمة رشعظم ممىلا كىلاخ ،وهىلذا يىلدل
حيدث بيشو ّل يرتتب عليآ ما هو انيورش محمآ ،ونيىليأيت ْ
إخ شىلاو اهلل بعىلد
ع رشخ اإلبساخ إذا حدََّّ ث يف رشماكن ّل ُ َ
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َ
اب متعل هبذا ،والشاهد ِمن هذا ْ
حفظ العلم مطلوب ك رشخ فهمآ مطلوبب فال يستغحمي هىلذا عىلن
رشخ
قليل ب ر
هذا وّل هذا عن هذا.
قولآ يف احلديث انول :حدثحما عبد العزيز بن عبد اهلل وهو انويِس ،وقىلد تقىلدم ،وتقىلدم إنيىلحمادو كلىلآ،
ِل َجآ مسلم يف صحيحآ.
واحلديث َّ
احلديث الثاِن ،قال :حدثحما حممد بن رشّب بكل رشبو مصعب وهو الزهلي الىلذي يىللوي عىلن اإلمىلام مالىلك
رمحآ اهلل موطأو ،قال :حدثحما حممد بن ابلاهيم بن ديحمىلار وهىلو املىلدِن الىلذي ُيلقىلب صىلحمدل ،وحديثىلآ ُُم َ َّىللج
الس َّتَّة ،عن ابن رشّب ذئب وهو حممد بن عبد اللمحن وقد تقدم ،عىلن املقىلَبي وتقىلدم ،وهىلذا احلىلديث
بالكتب ِّ
نيحمدو مدِن ومل ُيلجآ اإلمام مسلم.
ثم ذكل البخاري قال :حدثحما ابلاهيم وهو بن املحمذر احلزامي وقد تقدم ،حدثحما ابن رشّب ُفديك وهىلو حممىلد
بن اني عيل بن رشّب فديك ،قال :حدثحما هبذا ،رشو قال" :غلس بيدو فيآ" هذو اللواية التي ذكلها املؤلف هاهحمىلا
َِ َّل َجها املؤلف رمحآ اهلل يف عالماٍ الحمبوة عن ابلاهيم بن املحمذر عن ابن رشّب ُفديك ،وإب ذكلها املؤلف رمحىلآ
اهلل لزيادة قولآ فيآ.
واحلديث انِ يف هذا الباب وهو حديث اني عيل وهو ابن رشّب رشويس وقد تقدم ،قال :حىلدثحمي رشِىلي
رشيضا َ
وِ َّل َج لآ البخاري ومسلم ،وبقية اإلنيحماد تقدموا.
وهو عبد احلميد بن رشّب رشويس ً
اإلبْص ِ
اٍ ل ِ ْل ُع َل َ ِو
اب ِ َ
َب ُ
َب ِِن َع ِ ُِّل ْب ُن ُمدْ ِركَ ،ع ْن َرش ِّب ُز ْر َع َة ْب ِن َع ْملوَ ،عىل ْن َج ِليىلل َرش َّخ
 َحدَّ َثحمَا َح َّج راجَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُش ْع َب ُةَ ،ق َالَ :رش ِْ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّىلاس" َف َق َ
ىلارا،
اني َتحمْصىل الحم َ
الحمَّبِ َّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َق َال َل ُآ ِيف َح َّجة َ
ىلالّ" :لَ ت َْلج ُعىلوا َب ْعىلدي ُك َّف ً
الىلو َداعِْ " :
َي ْ ِ
اب َب ْعض".
رض ُب َب ْع ُضك ُْم ِر َق َ
..................
َ
اللجىلل ْ
رشخ يىلدعو الحمىلاس إىل
َّبي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم َرش َم َىلل
هذا الباب "باب اّلبصاٍ للعل و" نخ الحمَّ َّ
رشخ يأملهم ْ
اإلبصاٍ لآ ص اهلل عليآ ونيلم ،قال" :انيتحمص الحماس" يعحمي ْ
رشخ يحمصىلتوا ملَ ِىلا رشقىلول ،والعلىل و
ورثة انببياو ،وقد ذكل بعض رشهل العلم رشخ اّلبصاٍ نهل العلم واجب ملَ ِىلا فيىلآ ِمىلن تىلوق العلىلم وتىلوق
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صاحب العلم ،وانيتشهد بقول اهلل تعاىل﴿ :يا َرشُيا ا َّل ِذين محمُُوا َّل َتَل َفعوا َرشصوا َت ُكُم َفو َق ص ِ
ىلي﴾(، )1
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ُ
ىلوٍ الحمََّّبِ ِّ
َ َ
َ ُّ َ
ِل َجآ اإلمام مسلم يف صحيحآ.
وهذا احلديث َّ
الس َّتَّة ،وقولآ :عِل بن
وقولآ حدثحما ابن حجاج هو ابن املحمهال انب طي البرصي ،حديثآ ُُم َ َّلج يف الكتب ِّ
املبارك وهو رشبو مدركة الكويف ،حديثآ ُُم َ َّلج يف الكتب ال ِّس َّتَّة ،عن رشّب زرعة وهو ابن عملو بن جليل الىلبجِل
وقد تقدم.
َّاس َرش ْع َلمف َفيكِ ُل ِ
باب ما يستَحب ل ِ ْلع ِ
املِ إِ َذا ُني ِئ َلَ :رش ُّي الحم ِ
هلل
الع ْل َم إِ َىل ا َِّ
ُ َ
َ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ
اخَ ،ق َال :حدَّ َثحمَا َعملوَ ،ق َالَ :رش َِْب ِِن ني ِ
ىلعيدُ ْبىل ُن ُج َبىل ْ َ ،ق َ
 َحدَّ َثحمَا َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن ُحم َ َّمدَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُني ْف َي ُىلال:
َ
ََ َ
ْر
َايل ي ْز ُعم َرش َّخ مونيى َليس بِمونيى بحمِي إِ ِ
ِ
ونيىلى َِ ُىلل! َف َق َ
ىلال:
ْسائ َيل ،إِ َّب َ ُه َ
ُق ْل ُ ّل ْب ِن َع َّباس :إِ َّخ ب َْو ًفا ال َبك ِ َّ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ
ىلو ُم َ
َْ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْس ِائ َ
يىللب
ك ََذ َب عَدُ ُّو اهللََِّ ،حدَّ َثحمَا ُرش َ ُّ
ّب ْب ُن َك ْعب َع ِن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َمَ :قا َم ُم َ
ونيى الحمَّبِ ُّي َِطي ًبا يف َبحمىلي إ ْ َ
ىلآَ ،فىل َأوحى اهللَُّ إِ َلي ِ
الع ْلم إِ َلي ِ
َّاس َرش ْع َلمف َف َق َالَ :رشبَا َرش ْع َلمَ ،فعتَب اهللَُّ َع َلي ِآ إِ ْذ َمل يلد ِ
َف ُس ِئ َل َرش ُّي الحم ِ
ىلآَ :رش َّخ َع ْبىلدً ا ِمىل ْن
ْ
ْ َ
َ ْ
ْ َ ُ َّ
ْ
ُ َ َ
ُ
ِعب ِ
امحِ ْل ُحوتًا ِيف ِم ْكتَىللَ ،فىلِِ َذا َف َقدْ تَىل ُآ
ادي بِ َم ْج َم ِع ال َب ْح َل ْي ِن ُه َو َرش ْع َل ُم ِمحم َْكَ .ق َالَ :يا َر ِّبَ ،و َك ْي َ
ف بِ ِآف َف ِق َيل َل ُآْ :
َ
ِ
ِ
ِ
مح َ
َف ُه َو َث َّمَ ،فا ْب َط َل َ َوا ْب َط َل َ بِ َفتَا ُو ُي َ
وش َع ْب ِن بُوخَ ،و َ َ
وني ُ
ال ُحوتًا ِيف م ْكتَلَ ،حتَّى كَابَا عحمْدَ َّ
ىله َ
الص ْخ َلة َو َضىل َعا ُر ُو َ
ِ
ِ
وٍ ِمن امل ِ ْكت َِل َف َّاَت ََذ نيبِي َلآ ِيف البح ِل ْسبا ،وك َ ِ
َ ْ ًََ َ
َ ُ
حل ُ َ
ونيى َو َفتَا ُو َع َج ًبىلاَ ،فا ْب َط َل َقىلا َبق َّيىل َة َل ْي َلىلت ِه َ
َاخ ُمل َ
َوبَا َماَ ،فاب َْس َّل ا ُ

ِ ِ
ِ
ِ
ونيىلى َم اسىلا ِمىل َن
ونيى ل َفتَا ُو :تحمَا َغدَ ا َوبَاَ ،ل َقدْ َلقيحمَا م ْن َني َف ِلبَا َه َذا ب ََصىل ًباَ ،و َمل ْ َجيِىلدْ ُم َ
َو َي ْو َم ُه َ َ ،ف َل َّ َرش ْص َب َح َق َال ُم َ
ِ
َاخ ا َّل ِذي ُرش ِمل بِ ِآَ ،ف َق َال َلآ َفتَاوَ :رشر َرشي َ إِ ْذ َرشويحمَا إِ َىل الص ْ ِ
الحم ََّص ِ
او َز املَك َ
ىلوٍ َو َمىلا
حل َ
َّ
َْ
ُ ُ َ ْ
ب َحتَّى َج َ
ىلخ َلة َفىلِِ ِِّن بَسىلي ُ ا ُ
َ
اخَ ،ق َال مونيىَ :ذل ِ َك ما ُكحمَّا َبب ِغي َفارتَدَّ ا َع َ َث ِ ِ
الش ْي َط ُ
الص ْ
َرشب َْسابِ ِيآ إِ َّّل َّ
ىلخ َل ِة ،إِ َذا
ار َ ا َق َص ًصىلاَ ،ف َلىل َّ ا ْبت ََه َيىلا إِ َىل َّ
ْ
ْ
َ
ُ َ

ِ
ِ
ِ
الس َ
ال ُمف َف َق َالَ :رشبَىلا
رضَ :و َرشبَّى بِ َأ ْرض َك َّ
َر ُج رل ُم َس اجى بِ َث ْوب َ -رش ْو َق َال ت ََس َّجى بِ َث ْوبِآ َ ،-ف َس َّل َم ُم َ
ونيىَ ،ف َق َال اخلَ ُ
ونيىَ ،ف َق َالُ :م َ ِ ِ
ْس ِائ َيلف َق َالَ :ب َع ْمَ ،ق َالَ :ه ْل َرشتَّبِ ُع َك َع َ َرش ْخ ُت َع ِّل َمحمِي ِممَّا ُع ِّل ْم َ َر َشدً اف َق َال :إِب َ
َّىلك
ُم َ
ونيى َبحمي إ ْ َ
ِ
ِ
ونيى إِ ِِّن َع َ ِع ْلم ِم ْن ِع ْل ِم اهللَِّ َع َّل َمحم ِ ِيآ ّلَ َت ْع َل ُم ُآ َرش ْب َ َ ،و َرش ْب َ َع َ ِع ْلىلم َع َّل َمكَىل ُآ ّلَ
َل ْن ت َْستَط َ
َباَ ،يا ُم َ
يع َمع َي َص ْ ً

اخ َع َ ني ِ
َجدُ ِِن إِ ْخ َشاو اهللَُّ صابِلا ،وّلَ َرش ْع ِِص َل َك َرشملاَ ،فا ْب َط َل َقا يم ِشي ِ
َرش ْع َلم ُآَ ،ق َال :نيت ِ
اح ِل ال َب ْح ِ
َْ َ
َ ً َ
ىللَ ،لىل ْي َس َهلُىل َ
َ
ًْ
َ
َ
ُ
ِ
ني ِفيحمَ رةَ ،فمل ٍْ ِهبِ ني ِفيحمَ رةب َف َك َّلموهم َرش ْخ َ ِ
ِ
ىلع
ور َف َو َق َ
ْ
رض َف َح َم ُلو ُ َ ا بِ َغ ْ ِ ب َْولَ ،ف َجا َو ُع ْصىل ُف ر
ُ ُ ْ
َ َ
َ َّ
َ
حيم ُلو ُ َ اَ ،ف ُعل َ اخلَ ُ
( )1احلجلاٍ.2 :
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ِ
ِ ِ
َع َ حل ِ
ِ ِ
ِ
ص ِع ْل ِمي َو ِع ْل ُم َك ِمىل ْن ِع ْلىل ِم
ونيى َما َب َق َ
رضَ :يا ُم َ
َّ
َْ
السفيحمَةَ ،فحمَ َق َل َب ْق َل ًة َرش ْو َب ْق َلت َْني يف ال َب ْحلَ ،ف َق َال اخلَ ُ
اح الس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ىلفيحم َِةَ ،فحم ََز َعىل ُآَ ،ف َق َ
ىلو رم
ونيىلىَ :ق ْ
ىلال ُم َ
رض إِ َىل َل ْوح م ْن َرش ْل َو ِ َّ
اهللَِّ إ َّّل َكحمَ ْق َلة َه َذا ال ُع ْص ُفور يف ال َب ْحلَ ،ف َع َمدَ اخلَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َباف َق َ
ىلال:
ََ
مح ُلوبَا بِ َغ ْ ِ ب َْول َع َمدْ ٍَ إِ َىل َنيفيحمَت ِه ْم َف َخ َل ْقت ََها ل ُت ْغ ِل َق َرش ْه َل َها!! َق َالَ :رش َمل ْ َرش ُق ْل إِب ََّك َل ْن ت َْستَط َ
يع َمع َي َص ْ ً
الم ي ْلعىلب مىلع ِ
ِ
اِ ْذ ِِن بِ ب َِسي ُ َ -فكَا َب ِ انُ َ ِ
ّلَ ت َُؤ ِ
الغ ْلىل َ ِخَ ،ف َأ َِ َ
ىلذ
ونيى ب ْس َيابًا َ ،-فا ْب َط َل َقاَ ،فِِ َذا ُغىل َ ر َ َ ُ َ َ
وىل م ْن ُم َ
َ
ِِ
ِ
ىلك إِب َ
ونيىَ :رش َق َت ْل َ َب ْف ًسا َزكِ َّي ًة بِ َغ ْ ِ َب ْفسف َق َالَ :رش َمل ْ َرش ُق ْل َل َ
رض بِ َل ْرش ِني ِآ ِم ْن َرش ْع َ
َّىلك
ال ُو َفا ْق َت َل َع َر ْرش َني ُآ بِ َيدوَ ،ف َق َال ُم َ
اخلَ ُ
ِ
ِ
اني َت ْط َع َ َرش ْه َل َهاب َفىل َأ َب ْوا
َل ْن ت َْستَط َ
َباف َ -ق َال ا ْب ُن ُع َي ْيحمَ َةَ :و َه َذا َرش ْو َكدُ َ -فا ْب َط َل َقاَ ،حتَّى إِ َذا َرش َت َيا َرش ْه َل َق ْل َية ْ
يع َمع َي َص ْ ً
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ىلو ِشىل ْئ َ
ونيىلىَ :ل ْ
رض بِ َيدو َف َأ َقا َم ُآَ ،ف َق َال َل ُآ ُم َ
َرش ْخ ُي َض ِّي ُفو ُ َ اَ ،ف َو َجدَ ا ف َيها جدَ ًارا ُيليدُ َرش ْخ َيحمْ َق َّض َف َأ َقا َم ُآَ ،ق َال اخلَ ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونيىَ ،ل َو ِد ْدبَىلا
ّلَ ََّت َْذ ٍَ َع َل ْيآ َرش ْج ًلاَ ،ق َالَ :ه َذا ف َل ُاق َب ْيحمي َو َب ْيحم َك " َق َال الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َمَ " :ي ْل َح ُم اهللَُّ ُم َ
ص َع َل ْيحمَا ِم ْن َرش ْم ِل ِ َ ا".
َب َحتَّى ُي َق َّ
َل ْو َص َ َ
..................
العلم إىل اهلل" احلديث الذي عحمدبا الذي نيىلاقآ
"باب ما يستحب للعامل إذا ُني ِئل رشي الحماس رشعلمف فيكل
َ
انيتشها ًدا موضع الشاهد محمآ " ُني ِئ َل رشي الحماس رشعلمف قال :رشبا رشعلم ،فعتىلب اهلل عليىلآ إذ مل يىللد العلىلم إليىلآ"
ِ
رشي الحماس رشعلىلمف إمىلا ْ
رشخ
ابتبهوا ،هو اآلخ مونيى عليآ السالم قال :رشبا رشعلم ،فلو ّلحظحما اآلخ إذا ُنيئل رشحد ُّ
يقول :رشبا رشو يقولِ :ل ،الذي يف احلديث مونيى عليآ السالم قال :رشبا رشعلم الحماس ،فاحلىلديث يىلدل عىل رشخ
اإلبساخ رشو العامل إذا ُني ِئل رشي الحماس رشعلمف ولو كاخ هو انعلم رشّل يقول :رشبا انعلم ،لكن هل يدل عىل رشبىلآ
ّل يقولَّ :
إخ فال ًبًا هو انعلمف هو ِمن حيث هذا اللفظ "رشبا رشعلم" ّل يدل ،لكن إذا بظلبا إىل اجلملة ،قىلال" :
العلم إليآ" ملاذاف نبآ ّل حييط بأعلم إّل اهلل تعاىل ،والحمىلاس ْ -
وإخ كىلاخ فىليهم
فعتب اهلل تعاىل عليآب إذ مل يلد
َ
ِمن العل و ِ
ومن انببياو  -إّل إبآ قد ُيفى ع رشحدهم ما يظهل لغ و ،وهلذا مونيى عليآ السىلالم هىلو رشفضىلل
إخ اخلرض ببي رشو قلحما :إبآ ليس بحمبي وإب هو ويل ِمىلن رشوليىلاو اهلل -ب ْ
ِمن اخلرض بال شك  -نيواو قلحماَّ :
فىلِخ مل
يكن بب ًيا فمونيى ببيْ ،
وإخ كاخ هو بب ًيا فمونيى عليآ السالم ِمن رشويل العزم ِمن اللنيل وهىلم رشفضىلل اللنيىلل
عليهم الصالة والسالم ،ومىلع ذلىلك كىلاخ اخلرضىل يعلىلم شىلي ًئا ّل يعلمىلآ مونيىلى عليىلآ السىلالم ،إذخ فوجىل ُآ

61

ِ
اّلنيتدّلل ِمن هذا هو ما ذكل ُتُآ لكم "قال :رشبا رشعلمب إذ مل يلد العلم إليآ" وانمىلل يف هىلذا واضىلح ،وإنيىلحماد
ملارا ،واحلديث ُمعاد ُم َق َّطع يف بعض املواضع.
احلديث تقدم ً
اب َم ْن َني َأ َلَ ،و ُه َو َق ِائ رمَ ،عاملً ِا َجال ِ ًسا
َب ُ
ِ
ىلي
ونيىَ ،ق َالَ :جا َو َر ُج رل إِ َىل الحمَّبِ ِّ
َببَا َج ِل ريلَ ،ع ْن َمحم ُْصورَ ،ع ْن َرش ِّب َوائلَ ،ع ْن َرش ِّب ُم َ
 َحدَّ َثحمَا ُع ْث َ ُخَ ،ق َالَ :رش ِْ َ َِ ِ
ِ
ول اهللَِّ ،ما ِ
القت َُال ِيف َنيبِ ِ
َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َف َق َالَ :يا َر ُني َ
ىلع
يل اهللَِّف َفِِ َّخ َرش َحدَ بَا ُي َقات ُل َغ َض ًباَ ،و ُي َقات ُل َمح َّي ًةَ ،ف َل َف َ
َ
ِ
ِ
ِ
َاخ َق ِائ َ ،ف َق َال" :من َقات ََل ل ِ َتك َ ِ
ىلو ِيف
ىلي ال ُع ْل َيىلاَ ،ف ُه َ
َ ْ
ُىلوخ كَل َمىل ُة اهللَِّ ه َ
إِ َل ْيآ َر ْرش َني ُآَ ،ق َالَ :و َما َر َف َع إِ َل ْيآ َر ْرش َني ُآ إِ َّّل َرش َّب ُآ ك َ ً
َنيبِ ِ
يل اهللَِّ َع َّز َو َج َّل".
..................
جالسىلا ،وقولىلآ "بىلاب
جالسا" يعحمي رشخ السائل يكوخ قائ ً والعامل يكىلوخ
"باب َمن نيأل وهو قائم عاملًا
ً
ً
جالسا" يبدو  -واهلل رشعلم  -رشبآ يليد بآ اجلىلواز ،نبىلآ ثبىل يف حىلديث جَبيىلل رشبىلآ
َمن نيأل وهو قائم عاملًا
ً
َّبي عليآ الصىلالة والسىلالمَّ ،
فىلدل هىلذا
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ورشنيحمد ركبتيآ إىل ركبتيآ ونيأل الحمَّ َّ
جلس إىل الحمَّ ِّ
ع جواز نيؤال العامل والسائل واقف والعامل جالس ،وإ ْب تكلىلم بعىلض العلىل و يف هىلذا املسىلألة مىلن جهىلة
احلديث الوارد وهو " َمن رشحب ْ
رشخ يتمثل لآ الحماس قيا ًما فلتبوو مقعدو ِمن الحمار"( )1فرصىل كىلالم البخىلاري
قائم العامل َ وهو جالسب فِبآ ّل يدِل يف هذا
رمحآ اهلل و َبني رشخ مقصو َد اإلمام البخاري هبذا رشخ َمن نيأل وهو ر
ٍّ
احلديث نخ العامل َ ع هذو الصفة مل يكن حم ًبا ْ
كىلل هىلذا احلىلديث يىلدل عىل
رشخ يتمثل لآ الحماس قيا ًما ،وعىل
ِل َجىلآ مسىللم يف صىلحيحآ
جالسا والسائ ُل قائ ً فال بأس بىلذلك ،وهىلذا احلىلديث َّ
اجلواز ،يعحمي يكوخ العامل ُ ً
مل معحما ،فعث خ هو ابن رشّب شيبة ،وجليل هو ابن عبد احلميد ،ومحمصور هو ابىلن املعتمىلل،
وإنيحمادو كويف ،وقد َّ
ورشبو وائل هو شقي بن نيلمة ،كلهم نيبقوا.
اب الس َؤ ِ
ال َوال ُف ْت َيا ِعحمْدَ َر ْم ِي ِ
اجل َ ِر
َب ُ ُّ

ِ
يسى ْب ِن َط ْل َح َةَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِّ
 َحدَّ َثحمَا َرش ُبو ُب َع ْيمَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َع ْبدُ ال َع ِز ِيز ْب ُن َرش ِّب َني َل َم َةَ ،ع ِن ُّالز ْه ِل ِّيَ ،ع ْن ع َ
ِ
ِ
جل ْم َل ِة َو ُه َو ُي ْس َأ ُلَ ،ف َق َال َر ُج رلَ :يا َر ُني َ
ىلول اهللَِّ ،ب ََح ْىلل ٍُ
ْب ِن َع ْملوَ ،ق َالَ :ر َرش ْي ُ الحمَّبِ َّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم عحمْدَ ا َ
ملفوعا .صحيح اجلامع (.)5958
( )1صحيح .الرتمذي ( )2855من حديث معاوية بن رشّب نيفياخ ريض اهلل عحمآ
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ىلال" :اب َْح ْىلل َوّلَ
ىلل َرش ْخ َرشب َْح َىللف َق َ
ىلول اهللََِّ ،ح َل ْقىل ُ َق ْب َ
َق ْب َل َرش ْخ َرش ْر ِم َيف َق َالْ " :ار ِم َوّلَ َح َل َج"َ ،ق َال َِ ُىللَ :يىلا َر ُني َ
ِ
يشو ُقدِّ َم َوّلَ ُرش ِِّ َل إِ َّّل َق َال" :ا ْف َع ْل َوّلَ َح َل َج".
َح َل َج"َ .ف َ ُنيئ َل َع ْن َ ْ
..................
"باب السؤال والفتيا عحمد رمي اجل ر" رمي اجل ر عبادة ِمن العباداٍ وقلبة ِمن القلباٍ ،فىلذكل بعىلض
بياخ رشبآ جيوز ْ
العل و رشخ مقصود البخاري رمحآ اهلل هبذا ُ
يب وهو مشتغل بطاعىلة وقلبىلة إذا
رشخ ُيسأل العامل ُ ُ
وجي ُ
كاخ اجلواب ّل يقتيض إفسا َد الطاعة التي هو فيها ،لكن لو كاخ يصِل َّ
نخ الصالة ّل جيوز فيها الكالم ،لكىلن
لو كاخ يطو بالبي فيجوز فيآ الكالم ،فلو نيألآ ورشجاب ّل بأس بآ ،إذا نيألآ عحمد رمىلي اجلىل ر نبىلآ عحمىلد
رمي اجل ر يشمل ما إذا كاخ السؤال عحمد رشوعآ يف اجل ر رشو بعد ابتهائآ ِمن اجل ر رشو يف رشثحماو رميىلآ للجىل ر،
نبآ عحمد اجلملة يشمل هذا.
إنيحماد احلديث :رشبو بعيم تقدم الفضل بن دكني ،وعبد العزيز بن رشّب نيلمة وهىلو املاجشىلوخ ُُم َ َّىللج لىلآ يف
مل ،والبقية ملٍ.
الس َّتَّة ،والزهلي َ
الكتب ِّ

هلل َتع َاىل﴿ :وما ُرشوتِ ُيتم ِمن ِ
الع ْل ِم إِ َّّل َقلِ ًيال﴾
ْ َ
اب َق ْو ِل ا َِّ َ
َب ُ
َ َ
 حدَّ َثحمَا َقيس بن ح ْفصَ ،ق َال :حدَّ َثحمَا َعبدُ الو ِِ
اح ِدَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا انَ ْع َم ُش ُني َل ْي َ ُخ ْب ُن ِم ْه َل َ
يم،
ْ َ
َ
ْ ُ ْ ُ َ
َ
اخ َع ْن إِ ْب َلاه َ
َعن َع ْل َقم َةَ ،عن َعب ِد اهللََِّ ،ق َال :بيحمَا َرشبَا َرشم ِيش مع الحمَّبِي ص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلم ِيف َِ ِل ِ ِ ِ
ىلو َيت ََوكَّىل ُأ َعىل َ
ب املَديحمَةَ ،و ُه َ
ِّ َ
َ َ
َْ
ْ ْ
ْ
ْ َ َ َ
ْ
َ
َع ِسيب معآَ ،فمل بِحمَ َفل ِمن اليه ِ
ودَ ،ف َق َال َب ْع ُض ُه ْم ل ِ َب ْعضَ :ني ُلو ُو َع ِ
ىله ْمّ :لَ ت َْسىل َأ ُلو ُوّ ،لَ
وحف َو َق َ
الىلل ِ
ىلال َب ْع ُض ُ
َ َُ
ىلن ُّ
َ َ ُ َ َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وحف َف َسىل َك َ ،
الىلل ُ
يشو َتك َْل ُهو َب ُآَ ،ف َق َال َب ْع ُض ُه ْمَ :لحم َْس َأ َلحمَّ ُآَ ،ف َقا َم َر ُج رل محم ُْه ْمَ ،ف َق َال َيا َرش َبا ال َقاني ِمب َما ُّ
َجيي ُو فيآ بِ َ ْ

ِ
الل ِ
وح ِم ْن َرش ْم ِل َر ِّّب َو َما ُرشوتُىلوا
الل ُ
َف ُق ْل ُ  :إِ َّب ُآ ُي َ
وح ُق ِل ُّ
وحى إِ َل ْيآَ ،ف ُق ْم ُ َ ،ف َل َّ اب َْج َ َعحمْ ُآَ ،ق َالَ " :و َي ْس َأ ُلوب ََك َع ِن ُّ
ِمن ِ
الع ْل ِم إِ َّّل َقلِ ًيال"َ .ق َال انَ ْع َم ُشَ :هك ََذا ِيف ِق َلا َوتِحمَا.
َ
..................
"باب قول اهلل تعاىل﴿ :وما ُرشوتِي ُتُم ِمن ِ
الع ْل ِم إِ َّّل َقلِ ًيال﴾( " )1وهذو الرتمجة هي بص اآلية الكليمة ،هىلذو
ْ َ
َ َ
رشيضىلا يف هىلذا ،وهىلي ظىلاهلة يف
ِل َجىلآ البخىلاري ومسىللم ً
اآلية ذكلها يف نيياق بزوهلا وهو احلديث الىلذي َّ
( )1اإلْساو.75 :
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الدّللة وّل حتتاج إىل بياخ ،لكن املقصود يف هذو الرتمجة رشخ اإلبسىلاخ مهىل رشويت ِمىلن العلىلم فعليىلآ ْ
رشخ يطلىلب
الزيادة محمآ نخ ما رشويت ِمن العلم يعد شي ًئا ً
قليال ،وهذا ع قولآ تعاىل لحمبيآ ص اهلل عليآ ونيىللم وهىلو رشعلىلم
الحماسَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِِن ِع ْل ً ﴾(.)1
َىلل ْج لىلآ مسىللم ،وعبىلد
وإنيحماد احلديث قيس بن حفص هو الدارمي البرصيَّ َِ ،ل َج لىلآ البخىلاري ومل ُ َ
ُي ِّ
الس َّتَّة ،وانعمش نيب  ،وابلاهيم هو الحمخعي نيب  ،وعلقمة هىلو
الواحد بن زياد البرصي ُُم َ َّلج لآ يف الكتب ِّ
ابن قيس وقد نيب  ،قال :انعمش :هكذا يف قلاوتحما ،يعحمي "وما رشوتىلوا" وانعمىلش اِتلىلف عليىلآ يف هىلذو
القلاوة ،فمحمهم من رواها ك املشهور يف قلاوة اآلية﴿ :وما ُرشوتِي ُتُم ِمن ِ
الع ْل ِم إِ َّّل َقلِ ًيال﴾( )2وهي روايىلة وكيىلع
ْ َ
َ َ
َ
عحمآ ،ومحمهم َمن رواها ع هذو القلاوة ﴿وما رشوتوا﴾ كعيسى بن يوبس ،لكن اللواية انعمىلش ليسىل ِمىلن
القلاواٍ املتواتلة بل ِمن القلاواٍ الشواذ.
ِ ِ ِ
رص َف ْه ُم َب ْع ِ
ض الحم ِ
َّاس َعحمْ ُآَ ،ف َي َق ُعوا ِيف َرش َشدَّ ِمحمْ ُآ
َب ُ
اب َم ْن ت ََل َك َب ْع َض اّل ِْت َيارَُ ،مَا َف َة َرش ْخ َي ْق ُ َ
ِ
ْس ِائ َيلَ ،ع ْن َرش ِّب إِ ْني َح َ
الز َب ْ ِ  ،كَابَىل ْ
اقَ ،ع ِن انَ ْني َو ِدَ ،ق َالَ :ق َال ِيل ا ْب ُن ُّ
 َحدَّ َثحمَا ُع َب ْيدُ اهللَِّ ْب ُن ُم َونيىَ ،ع ْن إ ْ َ
َع ِائ َش ُة ت َُِّس إِ َلي َك كَثِ ا َف حدَّ َثت َْك ِيف ال َكعب ِةف ُق ْل ُ َ :قا َل ْ ِيلَ :ق َال الحمَّبِي ص َّ اهللُ َع َلي ِ
ىلآ َو َنيىل َّل َمَ " :يىلا َع ِائ َشىل ُة
ْ
ُّ َ
َْ
ً َ َ
ُّ ْ
الز َب ْ ِ  -بِ ُك ْفلَ ،لحمَ َق ْض ُ ال َك ْع َب َة َف َج َع ْل ُ َهلا َبا َب ْ ِ
َل ْوّلَ َق ْو ُم ِك َح ِد ر
َّىلاس
يث َع ْهدُ ُه ْم َ -ق َال ا ْب ُن ُّ
اب َيىلدْ ُِ ُل الحم ُ
نيَ :ب ر
َ
الز َب ْ ِ
اب َُي ُْل ُج َ
وخ " َف َف َع َل ُآ ا ْب ُن ُّ
َو َب ر
..................
هو "باب من تلك بعض اّلِتيار ُمافة ْ
فهم بعض الحماس عحمآب فيقعوا يف رششد محمآ" معحمىلى هىلذا
رشخ يقرص ُ
اإلبساخ إذا رشراد ْ
َ
رشخ ُحيدث لو كىلاخ يرتتىلب عىل هىلذا التحىلديث مفسىلدة رشعظىلم ِمىلن مفسىلدة تىللك
الباب رشخ
ِ
َّبي صىل اهلل عليىلآ ونيىللم
التحديثب فِبآ يرتك التحديث ِشية من وقوع مفسدة رشعظم ،وانيتشهد بقصة الحمَّ ِّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم لعائشة" :لىلوّل قومىلك حىلديث عهىلدهم
نخ البي مل يكن ع بحماو ابلاهيمب فقال الحمَّ ُّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم تلك إعاد َة الكعبة عىل قواعىلد ابىللاهيم
بكفل لحمقض الكعبة وجلعل هلا بابني" فالحمَّ ُّ

( )1طآ.111 :
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ِشية ْ
َّبي ص اهلل عليىلآ ونيىللم نهنىلم
رشخ تتغ قليش عليآ ،فقد يلتد ويكفل باهلل العظيم َمن قد كاخ من بالحمَّ ِّ
ِ
كابوا يعظموخ البي غاي َة التعظيمب فِذا بقضآ ظحموا ا
َّبي ص اهلل عليآ ونيىللم يىلدل عىل
رشخ ذلك الفعل من الحمَّ ِّ
ِ
َّبىلي صىل اهلل
عدم اكرتاثآ وتعظيمآ للكعبة التي َو ِرثوا
تعظيمها من اخلليل عليآ الصالة والسالم ،فخيشىل الحمَّ ُّ
َ
عليآ ونيلم ْ
رشخ يفهموا ذلك فرتك إعاد َة البي ع قواعد ابلاهيم.
هحماك علم وهحماك فتيا ،ليس كل عامل يصلح ْ
رشخ يكوخ مفت ًيا ،املفتي هو الذي يكىلوخ عحمىلدو علىلم ويلاعىلي
انحوال والظلو التي يفتي فيها ،فشيخ اإلنيالم بن تيمية ذكل يف السيانية الرشعية تعلفوخ َّ
َّبي صىل
رشخ الحمَّ َّ
نخ رشدركتهم نقتلحمهم قتل عاد"( )1يقول رشبآ جيوز لممام ْ
اهلل عليآ ونيلم ،قال يف اخلوارجْ " :
رشخ يىلرتك قىلتلهم
باإلمجاع إذا ِيش مفسد ًةً ،لكن عث خ ِمن باب الورع نهنم كابوا يليدوبآ هو.
ِ
وخ َقوم ،كَل ِ
اه َي َة َرش ْخ ّلَ َي ْف َه ُموا
ص بِالع ْل ِم َق ْو ًما ُد َ ْ
اب َم ْن َِ َّ
َب ُ
َ
وخ َرش ُ ِ
ِ
حت ُّب َ
َّاس بِ َ َي ْع ِل ُف َ
ونيىلى َعىل ْن
 َو َق َال َع ٌِّلَ " :حدِّ ُثوا الحم َوخ َرش ْخ ُيك ََّذ َب اهللَُّ َو َر ُنيو ُل ُآ" َحدَّ َثحمَا ُع َب ْيدُ اهللَِّ ْبىل ُن ُم َ
َم ْع ُلو ِ ْب ِن َِ َّل ُبوذ َع ْن َرش ِّب ال ُّط َف ْي ِل َع ْن َع ِ ٍِّل بِ َذل ِ َك.
ِ
ِ
ِ
 َحدَّ َثحمَا إِ ْني َح َُىلس
يمَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُم َعا ُذ ْب ُن ه َشامَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمي َرش ِّبَ ،ع ْن َقتَا َدةََ ،ق َالَ :حىلدَّ َثحمَا َرشب ُ
اق ْب ُن إِ ْب َلاه َ
ِ
ِ
ِ
الل ْح ِلَ ،ق َالَ " :يا ُم َعا َذ ْبىل َن َج َبىلل"َ ،قىل َالَ :ل َّب ْي َ
ىلك َيىلا
ْب ُن َمالك َرش َّخ الحمَّبِ َّي َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم َو ُمعا رذ َردي ُف ُآ َع َ َّ
ال ًثىلا َ ،-ق َ
ول اهللَِّ َو َني ْعدَ ْي َكَ ،ق َالَ " :يا ُم َعا ُذ"َ ،ق َالَ :ل َّب ْي َك َيا َر ُني َ
َر ُني َ
ول اهللَِّ َو َنيىل ْعدَ ْي َك – َث َ
ىلالَ " :مىلا ِمىل ْن َرش َحىلد
ول اهللَِّ ِ -صدْ ًقا ِم ْن َق ْلبِ ِآ  -إِ َّّل َح َّل َم ُآ اهللَُّ َع َ الحم َِّار"َ ،ق َال َيىلا َر ُني َ
َي ْش َهدُ َرش ْخ ّلَ إِ َل َآ إِ َّّل اهللَُّ َو َرش َّخ ُحم َ َّمدً ا َر ُني ُ
ىلول اهللَِّ:

ِ
ِ
ال ُرش ِْ ِ ِ
َب ِ َهبا ُم َعا رذ ِعحمْدَ َم ْوتِ ِآ َت َأ ُّث ً .
َب بِآ الحم َ
رشواف َق َال" :إِذخ َيتَّك ُلوا" َو َرش ِْ َ َ
َرش َف َ ُ
َّاس َف َي ْس َت ْب ُ
 َحدَّ َثحمَا ُم َسدَّ ردَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ُم ْعت َِم رلَ ،ق َالَ :ني ِم ْع ُ َرش ِّب َق َالَ :ني ِم ْع ُ َرشب ََس ْب َن َمالِكَ ،ق َالُ :ذكِ َل ِيل َرش َّخ الحمَّبِ َّيص َّ اهللُ َع َلي ِآ وني َّلم َق َال ملُ ِع ِ
اذ ْب ِن َج َبلَ " :م ْن َل ِق َي اهللََّ ّلَ ُي ْ ِ
رش ُك بِ ِآ َش ْي ًئا َد َِ َل اجلَحمَّ َة"َ ،ق َ
َّىلاسف
رشىل الحم َ
َ
َ
ْ َ َ َ
ىلالَ :رشّلَ ُرش َب ِّ ُ
َقا َلّ" :لَ إِ ِِّن َرش َِا ُ َرش ْخ َيتَّكِ ُلوا".
..................

ملفوعا.
( )1صحيح البخاري ( )3311من حديث عِل ريض اهلل عحمآ
ً
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"باب َمن ِص بالعلم قو ًما دوخ قوم كلاهية رشّل يفهموا" الباب الذي قبلآ هو تلك التحىلديث ،رشمىلا هحمىلا
ِىلص
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم يف حديث معاذ َِ َّصىلآ،
َّ
فهو َتصيص طائفة باحلديث دوخ طائفة رشِلى ،والحمَّ ُّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم هبذا احلديث لعلة وهي كلاهيىلة رشّل
معاذ هبذا احلديث ،والقوم اآلِلوخ مل حيدثهم الحمَّ ُّ
يفهموا ،نهنم لو نيمعوا هذا احلديث رب اتكلوا عليآب فرتكوا انع ل بحماو ع فهمهم ملَ ِىلا يقولىلآ رنيىلول اهلل
ص اهلل عليآ ونيلم ،فدل ذلك ع رشبآ عحمد التحديث فال بأس ِمىلن ْ
وُيَصىلوا
رشخ ُحيىلدث قو ًمىلا دوخ ِىللين ُ َ
بالتحديث ملَ ِا رزقهم اهلل تعاىل ِمن الفهم من انيىلتع ل الىلدليل يف موضىلعآ ،ويىلرتك احلىلديث فىلال حيىلدث بىلآ
ِلوخ ،لكن رشيطة ْ
رشخ ّل يكوخ هذا احلديث ما تتعل بآ حاج ُتُهم يف عبىلادُتم لىللهبم ،هحمىلاك َف ْىللق ،يعحمىلي
مثال ببعض الفضائل رشو ببعض ما يكوخ يف اليوم ِ
اإلبساخ رشحيا ًبا يرتك بعض انحاديث املتعلقة ً
اآلِل مما هىلو
َتصىليص
داِل يف مجلة اإلي خ باليوم اآلِل نخ بعض الحماس قد يفهموبىلآ عىل غىل وجهىلآ ،فالشىلاهد رشخ
َ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم ،قال عِل ريض
بعض الحماس باحلديث وتلك التحديث لبعض الحماس هذا ُنيحمة عن الحمَّ ِّ
اهلل عحمآ" :حدثوا الحماس ب يعلفوخب تليدوخ ْ
رشخ ُيكذب اهللُ ورنيو ُلآ" ومقالة رشم املؤمحمني عِل ريض اهلل تعاىل
َّبي صىل اهلل
عحمآ هذو تواف احلديث ،ذكلها املؤلف هحما نخ حتديث الحماس بكل يشو قد َيؤول إىل تكذيب الحمَّ ِّ
ُ
اإلبساخ ال َف ِه ُم ،ثم ذكل إنيحماد عِل ريض اهلل عحمآ ،وهذا مثل مىلا مىلل معحمىلا يف حىلديث
عليآ ونيلم ،لكن ُحيدث
نياب َقدََّّ م املتن ثم نياق اإلنيحماد.
ِلبوذ وهىلو املكىلي وكىلاخ ِمىلن رشهىلل
قال :حدثحما عبيد اهلل بن مونيى ونيب وهو باذام ،عن املعلو بن َّ
انِبارَّ َِ ،ل َج لآ البخاري ومسلم ،عن رشّب الطفيل وهو عامل بن واثلة صىلحاّب ولىلد عىلام ُرشحىلد ،عىلن عىلِل
ريض اهلل عحمآ بذلك ،بعض رشهل العلم يقول :هذا ملح بثالثياٍ البخاري ملىلاذاف نخ اإلنيىلحماد هحمىلا ربىلاعي
لكن اثحماخ محمآ صحابة ،لكن ُيشكل عليآ رشبآ ليس بملفوع! فهل الثالثيىلاٍ حتىلى لغىل امللفىلوعف قىلد يكىلوخ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم رشربعة رشو ثالثة.
ذلك ،نبآ إذا عحمدك غ امللفوع إذا بظلبا إليآ هو يكوخ بيحمآ وبني الحمَّ ِّ
ِل َجىلآ اإلمىلام مسىللم حىلديث معىلاذ ريض اهلل تعىلاىل عحمىلآ،
واحلديث اآلِل هو واضح يف الدّللة وقىلد َّ
وانيحاق هو بن راهويآ ،ومعاذ بن هشام وهو الدنيتوائي.
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واإلنيحماد اآلِل هو حديث معاذ ريض اهلل عحمآ الثاب إنيحمادو قد تقدم كث ً ا لكىلن فيىلآ قولىلآُ " :ذكِ َىلل يل"
قول رشبس ريض اهلل عحمآ " ُذكِ َل يل" ملاذاف نخ معا ًذا ريض اهلل عحمآ مىلاٍ بالشىلامب ورشبىلس كىلاخ باملديحمىلة ،وهىلذا
احلديث حدث بآ معاذ عحمد موتآ ريض اهلل عحمآ ك يف اللواية السابقة قال" :تأث ً " رشي َحم ًبا للوقىلوع يف اإلثىلم
لئال يكوخ رشدى ما رشِذو اهلل تعاىل ع رشهل العلم ِمن البياخ ،ومثل هذا قولآ " ُذكِل يل" حممول ع رشبىلآ نيىلمعآ
ِمن رشحد ِمن الصحابة نبآ ّل يمكن لصحاّب ْ
رشخ يقول ذلك عن رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلم وهو مل يحمقلىلآ
عن عدل! جاو يف رواية للبخاري رشبآ بقلآ عن رشحد املخرضمني وهىلو عمىللو بىلن ميمىلوخ انودي ،وجىلاو يف
رشيضا احلديث ِمن رواية عملو بن ميموخ عن معاذ ،فيمكن رش ْبْآ رشِذو ِمن عملو بىلن ميمىلوخ ويمكىلن
الحمسائي ً
رش ْبْآ رشِذو ِمن عبد اللمحن بن نيملة ،يعحمي عبد اللمحن بن نيملة نبآ عبىلد الىللمحن بىلن نيىلملة قىلد روى هىلذا
احلديث عن رشبس ريض اهلل عحمآ يف الحمسىلائي و ىلا رشقىللب الىللواة إىل ْ
رشخ يأِىلذ عىلحمهم رشبىلس بىلن مالىلك ،نخ
ُ
احلافظ ابن حجىلل
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم لكن مل يؤمن بآ ،لكن ذكل
املخرضم عملو بن ميموخ رشدرك عهدََ الحمَّ ِّ
ِ
رشبسا هبذا احلديث عن معىلاذ ،لكىلن العلىل و
رمحآ اهلل رشبآ مل يقف يف يشو من طلق هذا احلديث ع َمن حدََّّ ث ً
ً
الطلق فحمظلوا رشخ رشقلب َمن حيدث عحمآ رشبس لعلآ – احت ًّل – عبد اللمحن بن نيملة وإما
انيتشفوا وبظلوا يف
عن عملو بن ميموخ.
باب احلي ِ
او ِيف ِ
الع ْل ِم
َ ُ ََ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َْب"َ ،و َقا َلىل ْ َعائ َشىل ُة" :ب ْع َ
َو َق َال َُمَاهدر ّ" :لَ َي َت َع َّل ُم الع ْل َم ُم ْست َْحي َوّلَ ُم ْسىل َتك ِ ر
ىلم الحم َِّسىلا ُو ب َسىلا ُو انب َْصىلار َمل ْ
حل َيا ُو َرش ْخ َي َت َف َّق ْه َن ِيف الدِّ ِ
ين".
َي ْمحمَ ْع ُه َّن ا َ

اوي َةَ ،ق َال :حدَّ َثحمَا ِه َشام َعن َرشبِ ِيآَ ،عن َزيحمَىلب ابحم ِ
َىلة ُرش ِّم َنيىل َل َم َة،
ْ ْ َ ْ
ر ْ
َ
َببَا َرش ُبو ُم َع ِ َ
 َحدَّ َثحمَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن َنيالَمَ ،ق َالَ :رش ِْ َ َول اهللَِّ صىل َّ اهللُ َع َلي ِ
َع ْن ُرشم ني َلم َةَ ،قا َل ْ َ :جاو ٍْ ُرشم ني َل ْيم إِ َىل رني ِ
ول اهللَِّ إِ َّخ اهللََّ ّلَ
ىلآ َو َنيىل َّل َم َف َقا َلىل ْ َ :يىلا َر ُنيىل َ
ْ
َ
َ ُ
ُّ ُ
َ
ِّ َ َ
ىلآ ونيىل َّلم" :إِ َذا ر َرش ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ املَىلا َو"
حل ِّ َ ،ف َه ْل َع َ املَ ْل َرشة م ْن ُغ ْسل إِ َذا ْ
َ
اح َت َل َم ْ ف َق َال الحمَّبِ ُّي َص َّ اهللُ َع َل ْي َ َ َ
َي ْست َْح ِيي م َن ا َ
ىلالَ " :بعىلم ،ت َِلبىل ْ ي ِميحم ِ
ول اهللَِّ َرش َو َ ْحتتَلِ ُم املَ ْىلل َرشةُف َق َ
َف َغ َّط ْ ُرش ُّم َني َل َم َة َ -ت ْعحمِي َو ْج َه َها َ ،-و َقا َل ْ َ :يا َر ُني َ
ُىلكَ ،فىلبِ َم
َ ْ َ َ
ُي ْشبِ ُه َها َو َلدُ َهاف".
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 َحدَّ َثحمَا إِ ْني َ ِع ُيلَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمِي َمال ِ ركَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ِديحمَارَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ُع َم َلَ ،رش َّخ َر ُني َىلول اهللَِّ َصىل َّ
ِ
ِ
ِ
الش َج ِل َش َج َل ًة ّلَ َي ْس ُق ُط َو َر ُق َهاَ ،و ِه َي َم َث ُ
اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َق َال" :إِ َّخ ِم َن َّ
ىلع
ىليف" َف َو َق َ
ىلل املُ ْسىلل ِمَ ،حىلدِّ ُثوِن َمىلا ه َ
ِ
ِ ِ
انيت َْح َي ْي ُ َ ،ف َقا ُلواَ :يىلا َر ُني َ
َببَىلا
الحم ُ
ىلول اهللََِّ ،رش ِْ ِ ْ
َّاس ِيف َش َج ِل ال َباد َيةَ ،و َو َق َع ِيف َب ْفِس َرش َّهنَا الحم َّْخ َل ُةَ ،ق َال َع ْبدُ اهللََِّ :ف ْ
ِ
ِ
ىلع ِيف َب ْف ِِسىلَ ،ف َق َ
ِ َهباف َف َق َال َر ُني ُ
ىلال:
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْيآ َو َني َّل َم" :ه َي الحم َّْخ َل ُة" َق َال َع ْبدُ اهللََِّ :ف َحدَّ ْث ُ َرش ِّب بِ َ َو َق َ

ب إِ َ َّيل ِم ْن َرش ْخ َيك َ
" َنَ ْخ َتك َ
ُوخ ِيل ك ََذا َوك ََذا".
ُوخ ُق ْلت ََها َرش َح ُّ
..................

"باب احلياو يف العلم" وملا ُدو بذلك رشخ السؤال عن العلم ليس فيآ حياو ،مع َّ
رشخ احلياو ِمن اإلي خ ،تقدم
"باب احلياو ِمن اإلي خ" لكن هذا يشو وهذا يشو ِل ،احلياو ِمن اإلي خ لكن احلياو يف العلىلم ّل يىلدِل يف
احلياو ِمن اإلي خ ،نخ املطلوب ِمن املسلم ْ
رشخ يتعلم ،وهلذا يقول العل و :إذا انيتحيا يف العلم فهو يف حقيقتىلآ
ليس بمستح! وقال َماهدّ" :ل يتعلم العلم مستح وّل مستكَب" يعحمي رشخ العلم ّل يحمالىلآ مسىلتح نبىلآ يفىلوٍ
عليآ ِ كث  ،واملستكَب هو الذي يتعاظم يف بفسآ ويلى غ َ و دوبآ ،فِذا ررشى غ و دوبآ مل يحمتفع بىلآ ،وهلىلذا
رشهل العلم ذكلوا رشبآ ّل يكوخ اإلبساخ عاملًا حتى يأِذ ممن فوقآ وممن دوبآ ،وهلذا عحمد العل و روايىلة انكىلابل
عن انصاغل ،وروى الصحابة عن التابعني وهي موجودة يف صحيح البخاري ،رواية الصحاّب عن التىلابعي
عن الصحاّبب فلم يستحمكل الصحاّب عن ْ
رشخ يلوي عن التابعني مع جاللة الصحاّب وقدْْ ِرو ،وقالىل عائشىلة:
"بعم الحمساو بساو انبصار مل يمحمعهن احلياو ْ
رشخ يتفقهن يف الدين" هىلذا وصىللآ اإلمىلام مسىللم يف صىلحيحآ يف
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم عن احليض والتطهل لآ ،فهىلي امىللرشة وانصىلل يف املىللرشة َّرشهنىلا تسىلتحي
نيؤال امللرشة الحمَّ َّ
ولكن ملا كاخ احلياو يف باب السؤال عن الدين غ مرشوعب صارٍ هذا محمقبىلة ولىليس بمذمىلة ،ورشثىلل َماهىلد
رشيضا غ ُ هم.
الساب
وِل َجآ ً
ِل َجآ الدارمي والبيهقي يف مدِلآ ورشبو ُبُعيم يف ،احللية َّ
َّ
وإنيحماد احلديث انول حممد بن نيالم هو البيكحمدي ،ورشبو معاويىلةب حممىلد بىلن ِىلازم ،وهشىلام هىلو ابىلن
علوة ،عن رشبيآ علوة ،عن زيحمب ابحمة رشم نيلمة ،هي بحم عبد اهلل بن عبد اننيد املخزومىلي رشّب نيىللمة زوج رشم
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم بعدو ،وإب ُيحمسب بعض الحماس إىل رشمىلآ لوجىلود
نيلمة ريض اهلل عحمها التي تزوجها الحمَّ ُّ
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معحمى رشو رش َّ ،
َّبىلي
َّبي ص اهلل عليآ ونيلمب فِذا كابىل زيحمىلب ابحم ُتُهىلا ربيبىل َة الحمَّ ِّ
نخ رشم نيلمة كاب زوجة الحمَّ ِّ
ً
ِ
مسلم يف صحيحآ.
ِل َجآ اإلمام
ر
ص اهلل عليآ ونيلم ،وهذا من الرش هلا ،وهذا احلديث َّ
ملارا ،لكن الشاهد فيآ قولآ "فانيتحيي " َّ
نخ ابىلن عمىلل انيىلتحيا ،طيىلب
واحلديث اآلِل إنيحمادو تقدم ً
كيف يكوخ هذا "باب احلياو يف العلم"ف نخ ابن عمل ملَا انيىلتحيا فاتتىلآ فضىليل رة وهىلي اجلىلواب عىلن نيىلؤال
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم بدعوة ك دعىلا لغىل و،
رنيول اهلل ص اهلل عليآ ونيلم ،فلب لو رش َّبَّآ رشجاب لدعا لآ الحمَّ ُّ
رشيضا فضيلة فلو صدقآ الحمََّّبي ص اهلل عليآ ونيلم ع ذلك فِهنا ُت َعدُُّّ ِمن محماقبآ ،فقىلد
رشو رشبآ رشذهب عن بفسآ ً
قال يف احلديث" :فانيتحيي " َّ
فدل ذلك ع َّ
رشخ احلياو قد ُيذهب الفضىليلة لمبسىلاخ ،وهلىلذا عمىلل ريض اهلل
رشحب إ َّيل ِمن ْ
عحمآ ملا حدثآ ابحمُُآ هبذا ،قال :عمل ريض اهلل عحمآْ " :
رشخ يكوخ يل كذا وكذا" فىلأهبم
نخ تكوخ قل َتَها ُّ
ولكحمآ يليد شي ًئا كث ً ا.

اب م ِن انيت َْح َيا َف َأمل َغ ُو بِالس َؤ ِ
ال
ُّ
َب ُ َ ْ
ََ َْ

ىلن احلحم َِفي ِ
ِ
ِ
 َحدَّ َثحمَا ُم َسدَّ ردَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن َد ُاو َدَ ،ع ِن انَ ْع َم ِىلة،
شَ ،ع ْن ُمحمْذر ال َّث ْو ِر ِّيَ ،ع ْن ُحم َ َّمىلد ا ْب ِ َ َّ
َعن َع ِِل ب ِن َرش ِّب َطالِبَ ،ق َالُ :كحمْ ُ رج ًال م َّذاو َف َأمل ٍُ امل ِ ْقدَ اد بن انَنيو ِد َرش ْخ يس َأ َل الحمَّبِي ص َّ اهللُ َع َلي ِ
ىلآ َو َنيىل َّل َم
ْ
َّ َ
َْ َ ْ َ
ْ ِّ ْ
َْ
َ ُ َ ً َْ
ِ ِ
الو ُضو ُو".
َف َس َأ َل ُآَ ،ف َق َال" :فيآ ُ
..................
"باب َمن انيتحيا فأمل غ َ و بالسؤال" يعحمي َّ
فىلأمل
رشخ َمن انيتحيا ِمن السؤال ع حيتىلاج إليىلآ ِمىلن العلىلم
َ
غ و ْ
رشخ يسأل فال بأس بذلك ،لكحمآ ّل يدع السؤال! ابتبهوا ،يف انول إذا انيتحيا ،ابن عمل تلك اجلواب ،لىلو
رشَِب رشباو رشو رشَِب غ و ممن هو بجاببآ يمكن يتحصل ع الفضيلة ،اإلبسىلاخ إذا مل يسىلتطع ْ
رشخ يسىلأل بحمفسىلآب
رشخ يسأل لغ و ،وهذا ُنيحمة وهذا ُنيحمة َّ
فِخ هذا احلياو ّل يمحمعآ ْ
َّ
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم َرش َقلو عىل ذلىلك،
نخ الحمَّ َّ
وهذا احلديث رواو مسدد وقد تقدم ،قال :حدثحما عبد اهلل بن داود وهو ابن عامل اخلليبي البرصي َِ َّلج عحمىلآ
ُي ََّل َج لآ مسلم ،عن انعمش عن محمذر الثوري وهو محمذر بن يع ب رشبىلو يعىل الثىلوري الكىلويف،
البخاري ومل َ
الس َّتَّة ،وحممد وهو ابن احلحمفيةب حممد بن عِل بن رشّب طالب ُيحمسب إىل رشمآ،
وقد َِ َّل َج حدي َثآ
ُ
رشصحاب الكتب ِّ
ِل َجآ مسلم يف صحيحآ.
واحلديث َّ
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باب ِذك ِْل ِ
الع ْل ِم َوال ُف ْت َيا ِيف املَ ْس ِج ِد
َ ُ

ىلال :حىلدَّ َثحمَا بَىلافِع ،مىلو َىل َعب ِ
ِ
ِ
ىلن ُع َم َىلل ْب ِ
ىلد اهللَِّ ْب ِ
ىلن
ْ
ر َ ْ
 َحدَّ َثحمي ُق َت ْي َب ُة ْب ُن َنيعيدَ ،ق َالَ :حدَّ َثحمَا ال َّل ْي ُث ْب ُن َني ْعدَ ،ق َ َاخلَ َّط ِ
ىللف َف َق َ
ول اهللَِِّ ،م ْن َرش ْيىل َن َت ْأ ُم ُلبَىلا َرش ْخ ُ ِهن َّ
ابَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللَِّ ْب ِن ُع َم َلَ ،رش َّخ َر ُج ًال َقا َم ِيف املَ ْس ِج ِدَ ،ف َق َالَ :يا َر ُني َ
ىلال
ىلل َرش ْه ُ
الش ْأ ِم ِم َن اجلُ ْح َف ِةَ ،و ُُيِ ُّ
َر ُني ُ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َمُُ " :يِ ُّل َرش ْه ُل املَ ِديحم َِة ِم ْن ِذي احلُ َل ْي َف ِةَ ،و ُُيِ ُّل َرش ْه ُل َّ
ىلل
ىلل َرش ْه ُ
ىلالَ " :و ُُيِ ُّ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َق َ
وخ َرش َّخ َر ُني َ
ب َْجد ِم ْن َق ْلخ" َو َق َال ا ْب ُن ُع َم َلَ :و َي ْز ُع ُم َ
ىلل الىل َي َم ِن ِمىل ْن
ولَ :مل َرش ْف َق ْآ َه ِذ ِو ِم ْن رني ِ
َي َل ْم َل َم"َ ،وك َ
ول اهللَِّ َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم.
َ ُ
َاخ ا ْب ُن ُع َم َل َي ُق ُ ْ
..................
ِ
ِ
َّبي ص اهلل عليآ ونيىللم
بأهنا جائزة وّل بأس هبا ،فقد ُنيئل الحمَّ ُّ
"باب ذ ْك ِْل العلم وال ُفتيا يف املسجد" يعحمي َّ
ر
داِل يف قولىلآ تعىلاىلِ ﴿ :يف ُب ُيىلوٍ َرش ِذ َخ اهللَُّ َرش ْخ
يف املسجد وهو مسجدو عليآ الصالة والسالم يف املديحمة ،وهذا
ِ
اني ُم ُآ﴾(َّ )1
نخ العلم وال ُفتيا ك َّلها ِمن ِذ ْك ِْل اهلل جل وعال ،ودّللة احلديث مطابقىلة للرتمجىلة،
ُت ُْل َف َع َو ُي ْذ َك ََل ف َيها ْ
ملارا.
ِل َجآ
مسلم يف صحيحآ ورجالآ كلهم نيبقوا ً
ر
وهذا احلديث َّ
الس ِائ َل بِ َأ ْك َث َل ِممَّا َني َأ َل ُآ
اب َم ْن َرش َج َ
َب ُ
اب َّ
 حدَّ َثحمَا دمَ ،ق َال :حدَّ َثحمَا ابن َرش ِّب ِذئْبَ ،عن بَافِعَ ،عن اب ِن ُعملَ ،ع ِن الحمَّبِي صىل َّ اهللُ َع َلي ِىلآ َو َنيىل َّل َم َو َع ِ
ىلن
ْ
ِّ َ
ْ ْ
ْ
ْ ُ
َ
َ
ََ
َُ
الز ْه ِليَ ،عن ني ِ
ىلالّ" :لَ
املَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َلَ ،ع ِن الحمَّبِ ِّي َص َّ اهللُ َع َل ْي ِآ َو َني َّل َم َرش َّخ َر ُج ًال َني َأ َل ُآَ :ما َي ْل َب ُس املُ ْح ِل ُمف َف َق َ
ُّ ِّ
ْ َ
اخب َفىلِِ ْخ َمل َجيِ ِ
ِ
ِ
الز ْع َف َىلل ُ
ىلد
الىلو ْر ُس َرش ِو َّ
الَبب َُسَ ،وّلَ َث ْو ًبا َم َّسىل ُآ َ
َي ْل َب ُس ال َقم َ
الَّس ِاو َيلَ ،وّلَ ُ ْ
يصَ ،وّلَ الع َ َم َةَ ،وّلَ َّ َ
ْ
نيَ ،و ْل َي ْق َط ْع ُه َ َحتَّى َيكُوبَا َ ْحت َ ال َك ْع َب ْ ِ
س اخلُ َّف ْ ِ
الحمَّ ْع َل ْ ِ
ني َف ْل َي ْل َب ِ
ني".
..................
رشخ املسئول إذا ُني ِئل فاملتعني عليىلآ لزا ًمىلا ْ
"باب َمن رشجاب السائل بأكثل مما نيألآ" يعحمي َّ
رشخ يكىلوخ جوابىلآ
فِخ زاد يف جوابآ ما يىللى َّ
نخ هذا البياخ الذي رشوجبآ اهللب ْ
مطاب ًقا للسؤال َّ
رشخ السىلائل حيتىلاج إليىلآ فىلال بىلأس
ُ
اللجل نيألآ ع يلبس املحل ُم ،والذي يلبسآ املحلم كث ،
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم يف هذا احلديث
بذلك ،والحمَّ ُّ
فأجابآ عليآ الصالة والسالم ب ّل يلبسَّ ،
نخ انصل حل اللباس ،انصل يف اللباس احلل ،فأجابىلآ بىل هىلو
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َّبي ص اهلل عليآ ونيلم هو مل يقل لآّ :ل يلىلبس القمىليص
حمظور عليآ يف اإلحلام ،لكن لو ررشيحما إىل جواب الحمَّ ِّ
ر
وّل الع مة وّل الَّساويل وّل الَبابس وّل اخلفا فقط نيك ! ّل ،ذكل حالة رشِلى مل يسأهلا السىلائل وهىلي
َّبي ص اهلل عليآ ونيلم رشعطاو شي ًئا مل يكن هو
حالة اّلضطلار ،عحمدبا حالة اِتيار وعحمدبا حالة اضطلار ،فالحمَّ ُّ
نيأل عحمآ فقال" :إذا مل ِ
َ
رشنيفل ِمن الكعبني" فدل ذلك عىل َّ
رشخ املسىلئول
جيد الحمعلني فليلبس اخلفني و ْليقطعه
ُ
السائل ،وّل نيي إذا ظهلٍ ع السائل رشماراٍ عدم املعلفىلة رشو اّلحتيىلاج إىل
قد جييب رشحيا ًبًا بأكثل مما نيألآ
حكم مل يكن هو نيأل عحمآ.
كتاب صحيح البخاري هبذا احلديث  -حديث ابن عمل ريض اهلل عحمآ املُ َخلج يف الصىلحيحني
يتم ُ
وهبذا ُّ
.ورشخ يوفقحمىلا ملَ ِىلا حيىلب ويىللأب ْ
رشخ جيعلحما وإياكم هدا ًة مهتدينْ ،
وبسأل اهلل جل وعال ْ
ورشخ يغفىلل لممىلام
البخاري رمحآ اهلل ْ
ورشخ جيزيآ عن اإلنيالم ِ َ اجلزاو وص اهلل ع ببيحما حممد.
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