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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ، بسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره.السبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو
 كأشهد ، كمن يضلل فبل ىادم لو، من يهده ا فبل مضل لو.كنعوذ با من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا

.  كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو،أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو
 ، اللهم صل على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد

 .كبارؾ على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد

 :أما بعد

 _.رٞبو ا_درسنا ُب كتاب ا١بامع الصحيح لئلماـ البخارم _ عز كجل _ نستأنف بتوفيق ا 
 كىو كتاب ،كارتأينا أف يكوف الدرس ُب ىذه الفَبة ُب كتاب عظيم مهم من كتب ا١بامع الصحيح

 ألف ىذا الكتاب من الكتب التأصيلية ا٤بنهجية الٍب تبحث ُب قضايا االستدالؿ ؛االعتصاـ بالكتاب كالسنة
 ألف قضايا االستدالؿ من أىم ما ينبغي أف ؛ على طريقة فقهاء ا٢بديث كعلماء أىل السنة،كقواعده

 كال ، حٌب ال يقع ا٣بطأ،يستحضرىا كيضبطها كيعلمها الباحث كطالب العلم ُب القضايا الشرعية الدينية
 . ألف ا٣بطأ ُب النتيجة مرتب على ا٣بطأ ُب ا٤بقدمة كما ىو معلـو؛نصيب حكم ا بالتإب

 كىو ما ، ككتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ٰبتل رقم كاحد كتسعْب بالنسبة لكتب ا١بامع الصحيح
.  كىو آخر كتاب ُب ا١بامع الصحيح للبخارم، يأٌب بعده مباشرة كتاب التوحيد.قبل األخّب

 ،أٌلف كتاب االعتصاـ مفردان مستقبلن خارج الصحيح_ رٞبو ا _ كللعلم أف اإلماـ البخارم 
 كسيأٌب رٗبا ُب ،ٍب ٣ٌبصو كاختصره كأدخلو ضمن كتب ا١بامع الصحيحك ، كأكثر فيو النقل،ككٌسع فيو العبارة

 .درس اليـو إشارة إٔب ذلك

 ٍب ٱبتصره كيهذبو ، ينقل فيو نقوالت كثّبة،كتابان كاسعان   يؤلف، كالبخارم يسلك ىذا ا٤بنهج
 فيو كتاب مطبوع ".األدب" كصنع ذلك ُب كتاب ،"كتاب االعتصاـ" صنع ذلك ُب .كيدخلو ُب الصحيح

كاختصره ُب كتاب _ رٞبو ا _  ٣بصو البخارم ،للبخارم كتاب كبّب ٦بلد، "األدب ا٤بفرد"ا٠بو كتاب 
.  كأدخلو ضمن كتب ا١بامع الصحيح،"األدب"٠باه كتاب 

 ٝبع فيو كل الركايات ُب ،"القراءة خلف اإلماـ" كتاب مشهور كتاب ،كذلك لو جزء مشهور
 كاختصره ،كبّب  كتاب مطبوع أيضان موجود. كمٌب ال يقرأ،مسألة القراءة خلف اإلماـ مٌب يقرأ خلف اإلماـ

 . ضٌمنها كتاب صفة الصبلة ُب ا١بامع الصحيح،ُب ٫بو عشرة أبواب
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 كالرفع عند ، رفع اليدين ُب تكبّبة اإلحراـ،كذلك لو كتاب ا٠بو جزء ُب رفع اليدين ُب الصبلة
 كاختصره ُب ٫بو ثبلثة أك ، جزء مشهور أيضان مطبوع، كىكذا ٝبع كتابان ُب ذلك، كالرفع بعد الركوع،الركوع

 . أدخلها ضمن كتاب صفة الصبلة ُب ا١بامع الصحيح،أربعة أبواب

كتاب " : طبعان ىذه كتب. البخارم لو كتاب ذكره ا٤بَبٝبوف لو،الوالدين لو كتاب أيضان ُب بر
 لكن ذكركه ، ىذا الذم أذكره اآلف يعِب ُب حكم ا٤بفقود"بر الوالدين" ككتاب ،"األدب ا٤بفرد" ،"االعتصاـ

 كٝبع فيو كعادتو من ٨بتلف الركايات ،ُب ترٝبتو كتاب كبّب حافل فيما يتعلق ٕبقوؽ الوالدين الشرعية
 الذم أدخلو ُب "االستئذاف" ككتاب ،"األدب" ٍب ٣بصو ك٣بص مقاصده ضمن كتاب ،كاألٕباث شيئان كثّبان 
 . ا١بامع الصحيح

 بداية ، ا٤ببتدأ أم كيف بدأ ا ا٣بلق. مو ا٤ببتدأ كا٣برب حق اللغة،"ا٤ببتدأ"لو كتاب ا٠بو كتاب 
 كخلق ، كاألفبلؾ، كاألرض، كالنشأة األكٔب ُب تركيب السماكات، كمسائل ا٣بلق، كيف بدأ ا ا٣بلق،العآب

.  ا٣بلقء ىذه نسميها اصطبلحان بد، كا٢بيواف، كا١باف،اإلنساف
 ، كاختصره، ٣بصو أيضان نفسو البخارم، قاؿ ا٤بَبٝبوف لو أنو ُب ٦بلدين،ألف كتابان كبّبان حافبلن 

 ٘بدكنو ُب منتصف ،" ا٣بلقءكتاب بد" كأدخلو ضمن كتب ا١بامع الصحيح ُب كتاب ا٠بو ،كىذبو
. كىكذا الصحيح

 ، كٱبتصر، كيرتب، ٍب يهذب،فيظهر من ىذا أف البخارم ٯبمع كٰبشد ُب أم فن من فنوف العلم
 كمنو كتابنا الذم سنقرأ فيو إف ،دخلها ضمن ىذا ا١بامع ا٤ببارؾ ا٤بسمى با١بامع الصحيحم ،كٱبرج لنا زبدة

ب َتاالُّس َّن ِكب) شاء ا ابتداءن من اليـو ُب خبلؿ ىذه ا٤برحلة ا٤بسمى بػ ب ِك اْع ِك َت بِك ب.( ِك َت ببااِك ْع ِك َت اِك
 اٍعتىصىمى .كالتاء فيو طلبية،  كىو مصدر للفعل ا٣بماسي اٍعتىصىمى ،افتعاؿ من العصمة (ااِك ْع ِك َت اِكب)

 اٍستػىٍرزىؽى . كيكوف مثل اٍستػىٍغفىرى التاء طلبية، التاء ىذه الٍب بعد العْب يسموهنا التاء الطلبية،يػىٍعتىًصمي اٍعًتصىامان 
.  طلب ا٤بغفرة،التاء طلبية أم طلب الرزؽ

 كاال٫براؼ ُب ،الؿض أم طلب ما فيو عصمتو من اؿ،اٍستػىٍعصىمى أك اعتصم أك يعتصم اعتصامان "ػ ؼ
ُمواب ِك الَّنهِكب : من الفعل ا٣بماسي اٍعتىصىمى كمنو قولو تعأب، فهو افتعاؿ من العصمة،حكم ا كأمره ﴿ َتا ْع َت ِك

يُر﴾ اَتىب َتنِكعْعمَتباا َّن ِك بفَت ِكعْعمَتبااْعمَتوْع ُ مْع بمَتوْعاَت ُهوَت
بااّلهِكبجَتمِكيع ًب َتاَتبت َتفَترَّنُقواْع﴾ :كمنو قولو تعأب (1) ُمواْعب ِكحَتبْعلِك  ﴿ َتا ْع َت ِك

ُمواْع﴾ (2)  كُب سنة ، كُب كتاب ا،كُب شرع ا،  كُب توفيق ا،أم اطلبوا العصمة ُب حبل ا ﴿ا ْع َت ِك
                                                 

. [78اآلية ] سورة ا٢بج (1)

. [103اآلية ]سورة آؿ عمراف  (2)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 سواء اال٫براؼ األكرب عياذان با ، كا٣بطأ، كاال٫براؼ، من ماذا؟ تعتصم من ماذا ؟ من الضبلؿ.رسوؿ ا
 ما ، أك تقوؿ ىذا حراـ، ألنك عندما تقوؿ ىذا حبلؿ؛ أك ُب االستدالؿ حٌب، ك٫بوىا، كالشرؾ،الكفرُب 

 كإ٭با تقوؿ ذلك على كفق ما ؛ كال بشهوتك، كال بعقلك، كال برأيك،ٯبوز أف تقوؿ ذلك من قبل نفسك
. تعلمو من شرع ا

      _  كما فصلو نبينا، كىو ما فٌصلو ربنا ُب كتابو العظيم القرآف،كشرع ا لو مصدر يؤخذ منو
 .  أك غّبىا، أك فعلية،ُب سنتو قولية_ عليو الصبلة كالسبلـ 

 كىل ٱبرج عنهما أم .ككتاب االعتصاـ ىو تفصيل لقضايا االستدالؿ ىذه ا٤بتعلقة بالكتاب كالسنة
 ، أك االستصحاب، أك االستحساف، كعن نص السنة إٔب مصادر أخرل كالقياس مثبلن ،عن نص الكتاب

.   الٍب يبحثها أىل األصوؿ كثّبان ،كغّبىا من القضايا التأصيلية ُب الدليل
 كمنو تظهر األٮبية لكل طالب كباحث ، كأدلتو ُب ىذا الكتاب،أراد البخارم أف ٰبققها ُب تراٝبو

 كندرس ،فبتوفيق ا نبدأ ُب القراءة .كعآب حٌب لتدارس مثل ىذا الكتاب كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة
 .نا ُب دركسنا السابقة، بسم ادعلى ما تعو
 

ب َتاالُّس َّن ِكبب ِك اْع ِك َت بِكببااِك ْع ِك َت اِكبب ِك َت ب
 

بنبي  بمحمدب  لىب،ب اا الةب االالاب لىبأشرفباألنبي ءب اامرسلين،ااحمدبهللبرببااع امين
ب.آاهب صحبهب سلم

ث َت َت  ث َت َت بااْعُحمَتيْعدِك ُّسبباالُّس  َتيْعرِكبب ْعنُبباالَّنهِكبب َتبْعدُببحَتدَّن يَت اُببحَتدَّن عَترٍربب َتنْعببُسفْع لِكمٍربب ْعنِكببق َتيْع ِكبب َتنْعبب َت َتيْعرِك ِكببمِكلْع ب َتنْعببُملْع
مِك ِكينَتببأَتمِكيرَتببيَت باِكُعمَترَتببااْعي َتُ ودِكببمِكنْعببرَتُجلٌلببقَت اَتب:بقَت اَتببشِك َت بٍربب ْعنِكبب َت رِك ِكب يَت ُببهَت ِك ِكببن َتلَتاَت ْعبب َتلَتي ْع َت بأَتاَّنبباَتوْعببااْعُم ْع :بااْع

اَتب} مَتلْع ُببااْعي َتوْع ي ُببنِكعْعمَت ِكيب َتلَتيْعُ مْعبب َتأَتتْعمَتمْع ُببدِكي َتُ مْعبباَتُ مْعببأَت ْع اَتبباَتُ مْعبب َترَت ِك نَت ب{دِكيً  بااْعِكسْعالَت تَّنخَت ْع اَتببذَتاِك َتبباَت بااْعي َتوْع
َت ْعلَتمُببإِكنِّيبُ مَترُب)ب:ف َت َت اَتبب ِكيًدا اٍرببأَت َّنببألَت يَت ُببهَت ِك ِكببن َتلَتاَت ْعببي َتوْع اَتببن َتلَتاَت ْعببااْع اِكببفِكيب َترَتفَت َتببي َتوْع ب(.ُجُمعَت ٍرببي َتوْع

يَت اُببسَتمِك َتب عَترٍرببمِكنْعببُسفْع عَترٌلببمِكلْع (.ب َت رِكقً ب َتق َتيْع ٌلببق َتيْعًل ب َتمِكلْع
مِكب): قاؿ اإلماـ مَتنِكبباالَّنهِكبب ِكلْع يمِكبباارَّنحْع  تأٌب ُب مطلع كل كتاب من كتب ا١بامع كالعادة البسملةب(اارَّنحِك

   .الصحيح
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ب َتاالُّس َّن ِكب) ب ِك اْع ِك َت بِك  نسخ ا١بامع الصحيح على ىذا ، أٝبعت ٝبيع النسخ( ِك َت ببااِك ْع ِك َت اِك
ب َتاالُّس َّن ِكب) ٍب العنواف الرئيسي كىو ، البسملة:الَبتيب ب ِك اْع ِك َت بِك كذكر ٙبت ىذا العنواف ،ب( ِك َت ببااِك ْع ِك َت اِك

 . الٍب ستأٌب تفاصيلو ٍب صدر هبذا ا٢بديث،ٟبسة أحاديث ىي كا٤بقدمة ٥بذا الكتاب
ث َت َت بااْعُحمَتيْعدِك ُّسب): قاؿ  .ىو اإلماـ عبد ا بن الزبّب ا٢بميدم من قريشب(حَتدَّن
يَت اُب) :قاؿ ث َت َت بُسفْع  . ىو ابن عيينة ا٥ببلٕب ا٤بكي(حَتدَّن
عَترٍرب) بمِكلْع اـ( َتنْع  . ىو ابن ًكدى
 اىتم أىل العلم با٤ببهمات ىذه الواردة ُب .ىذا مبهم للفائدة" الغّب"عاطفة ك" الواك "( َت َتيْعرِك ِكب)
فقاؿ _ صلى ا عليو كسلم _ جاء رجل إٔب النيب ) .كغّبه  يسموهنا ا٤ببهم، أك الواردة ُب ا٤بتوف،األسانيد

ردىا ؼ ٥با كتب خاصة أ. أك مبهم ُب ا٤بًب، سواء مبهم ُب السند،ىذا يسمى ا٤ببهم (رجل)، (يا رسوؿ ا
 كالبحث ُب طرؽ ، من خبلؿ دراسة األسانيد األخرل،أىل العلم يبحثوف ُب ىذا ا٤ببهم من ىو ىذا الغّب

جاء رجل :  أك ُب ا٤بًب مثل ركايات يقوؿ لك، أك ُب السند،قد يصلوف إٔب نتيجة كقد ال يصلوف، ا٢بديث
. مبهم (جاء رجل)، (يا رسوؿ ا):  فقاؿ _صلى ا عليو كسلم_ إٔب النيب 

 كيَبتب على ذلك أيضان فوائد علمية ال ، كتعرفو،قد يتضح من ركايات أخرل من ىو ىذا الرجل
 . ٚبفى

 كقارئ الكتب ىذه أف ، ٰبسن بطالب ا٢بديث،من أىم ىذه الكتب كتاباف موجوداف مطبوعاف
 ، كمن عنوانو تعرؼ غرضو كموضوعو،"تقييد ا٤بهمل كٛبييز ا٤بشكل" كتاب ا٠بو ،تكوف ُب مكتبتو لّباجعها

 . ما يتعلق بصحيح البخارم ثبلث ٦بلدات  طبع منو، كتاب حافل.لئلماـ أيب علي الغسا٘ب ا١بيا٘ب
الغوامض " كإف كاف يهتم با٤بتوف أكثر من األسانيد كىو كتاب ا٠بو ،ككتاب آخر مثلو ُب األٮبية

 أك ، علماء القرف السادس تقريبان ، من علماء ا٤بغرب، البن ًبٍشٍكوىاؿ"الغوامض كا٤ببهمات"، "كا٤ببهمات
.  من علماء القرف الثامن، سبعمائة ككذا، ال. أك رٗبا الثامن،السابع

 يعِب يرشدؾ إٔب إذا أردت أف .، ثبلث ٦بلدات"الغوامض كا٤ببهمات"ابن بشكواؿ لو كتاب ا٠بو 
تاج إليو ُب السند أكثر. أك ا٤بًب، سواء ُب السند،تعرؼ يعِب ا٤ببهم . ف ىذا من مظنة التدليسأل ؛ ٰبي

 كمن ا٤ببهمات الكُب أيضان قد ، فعٌم عنو،قد يكوف الراكم ركل عن راكم ضعيف أراد أف يبهمو
مائة  (حدثنا أبو ٧بمد)من ىو أبو علي ىذا؟  (حدثنا أبو علي) غّب معركفة ،يكِب بكنية للراكم غّب معلومة

. راكم ا٠بو أبو ٧بمد
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ، فيحتاج أف تكشف ىذا لتعرؼ من ىو أبو ٧بمد ىذا بالضبط،ىذا يلجأ إليو بعض ركاة للتدليس
 كقد كيفينا ك ا٢بمد ىذه ا٤بهمة ٗبا ألف من كتب ا٤ببهمات ،لتحكم بعد ذلك على السند صحة أك ضعفان 

 . أك ٠بيت بعضها لكم،الٍب ٠بيتها
 . ألنو ىو أحد من ركل ىذا ا٢بديث عن قيس بن مسلم؛ىذا الغّب ٰبتمل أف يكوف سفياف الثورم

كٰبتمل أف يكوف رجل ثالث ا٠بو أبو العيمىٍيس عتبة بن عبد ا ا٥بذٕب، عتبة بن عبد ا ا٥بذٕب من أبناء أك 
 أبو العميس عتبة بن عبد ا : ألف كبل ىذين الراكيْب؛من أبناء عمومة عبد ا بن مسعود الصحايب

 الذم يركيو ، الثبلثة رككا ىذا ا٢بديث عن قيس بن مسلم ا١بدٕب، كمسعر بن كداـ، كسفياف الثورم،ا٥بذٕب
 .عن طارؽ بن شهاب كما قرأنا ُب السند

عَترٍرب) عَترٍرب َت َتيْعرِك ِكب) ىو الذم جاءت ركايتو ىنا (مِكلْع بمِكلْع  فبقي الغّب ٧بصوران إما ُب أيب العميس ( َتنْع
.  أك ُب سفياف الثورم،عتبة بن عبد ا ا٥بذٕب

 فبل ٲبكن لسفياف بن عيينة أف يقوؿ . ألف ال ركاية لسفياف بن عيينة عنو مطلقان ؛أخرجوا أبا العميس
عَترٍرب َت َتيْعرِك ِكب) بمِكلْع لكن لسفياف بن عيينة ركاية كإف .  كىو ٓب يره أصبلن ،عميساؿ كيكوف ىذا الغّب ىو ابن ( َتنْع

. كانت قليلة عن سفياف الثورم
لكن ا٢بافظ ىنا ُب . فجـز من جـز من الشراح بأف ىذا الغّب ا٤ببهم ىنا ىو سفياف بن سعيد الثورم

 كىذا من العجب مع أف ركاية سفياف موجودة ُب ، ركاية سفياف إٔب أٞبد ُب ا٤بسنداالفتح عندكم عز
 :موضعْب ُب الصحيح نفسو

 كقد درسناه"كتاب اإلٲباف" ٘بدكنو ُب :ا٤بوضع األكؿ . 
 اَتب:  ُب التفسّب ُب تفسّب ىذه اآلية قولو تعأب،"كتاب التفسّب" ُب :كا٤بوضع اآلخر ﴿ااْعي َتوْع

مَتلْعُ باَتُ مْعبدِكي َتُ مْع﴾ . ركاية سفياف الثورم أَت ْع
 فيكوف ىذا من النوادر ُب الكتب ،كأف ىذا الغّب ىو سفياف بن عيينة، فإذا ثبت ىذا كىذه الفائدة

 ، فتكوف ىذه ىي الوحيدة، ألنو ال ركاية لسفياف بن عيينة عن سفياف الثورم ُب كتب الستة أصبلن ؛الستة
 . قيدكا ىذه.ةفتكوف ىذه الوحيد

لِكمٍرب) بُملْع ب ْعنِك بق َتيْع ِك  .  ينتهي نسبو إٔب قيس عيبلف، الكوُبك ىو ا١بدٕب العدكا٘ب أبو عمر( َتنْع
ب ْعنِكبشِك َت بٍرب) ب َت رِك ِك  رأل ة ألنو لو رؤم؛ معدكد ُب الصحابة. من ٔبيلة،ىو األٞبسي البجليب( َتنْع

.  كبالكاد كما يقوؿ يتميز ىيأتو،كىو طفل صغّب_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
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_ صلى ا عليو كسلم _  يعد ُب الصحابة كل من رأل النيب :كتعرفوف أنو عندنا ُب االصطبلح
 كأربع سنوات رٗبا ، ٲبيز ابن ٟبس. ما داـ مٌيز ذلك كلو كاف ابن ٟبس أك ست سنوات، كاحدةةكلو رؤم

 يعد ُب الطبقة الثالثة من طبقات الصحابة كما ىو ُب ، فإذا أدرؾ كميز كرأل. كتبقى الصورة ُب ذىنو،ٲبيز
 . كغّبه"اإلصابة"ػالتقسيم عندنا لكتب الصحابة ؾ

 عٌد من أجلها ة الكوُب ىذا لو رؤم،فىطىارًؽ ٍبًن ًشهىاب بن عبد مشس األٞبسي البجلي أبو عبد ا
_ فحيثما يرد لو ركاية عن النيب . مطلقان _ صلى ا عليو كسلم _  لكن ال ركاية لو عن النيب ،ُب الصحابة

 ماذا يقوؿ طارؽ بن شهاب األٞبسي .فتعد مرسلة، تعد مرسلة ألنو ال ركاية لو_ صلى ا عليو كسلم 
 البجلي؟

بااْعي َتُ ودِكب): يقوؿ برَتُجلٌلبمِكنْع  إذا رجعت البن بشكواؿ أك .ىذا الرجل الذم من اليهود عيرؼب(قَت اَت
 الرجل ا٤بشهور كعب األحبار يأٌب ُب كتب التفسّب كثّبان كا٠بو ، ىو كعب األحبار ا٤بشهور،غّبه ٘بده

 ألنو كاف يعِب من أحبار ؛ا٢بقيقي كعب ابن ماتع ا٢بمّبم من ٞبّب من يهود اليمن ملقب بكعب األحبار
. يهود

صلى ا عليو _  ألنو ما رأل النيب ؛ كلذلك عٌد من طبقة التابعْب،أسلم بعد ذلك كحسن إسبلمو
 ألنو ؛ فهو معدكد ُب طبقة كبار التابعْب،طبعان كإ٭با رأل كبار الصحابة كعمر كعثماف كأمثا٥بم_ كسلم 

. أسلم كحسن إسبلمو بعد ذلك
 باعتبار خلفيتو التوراتية ،كلذلك ينقل عنو ُب التفسّب كإذا كاف يعِب ىو يعتمد اإلسرائيليات كثّبان 

 لكنو ٤با كجو ىذا السؤاؿ لعمر كاضح من النص أنو ،كباعتباره كاف عا٤با حربان من أحبار يهود قبل أف يسلم
بااْعي َتُ ودِكب)قبل أف يسلم  ألف طارؽ ابن شهاب ال ٲبكن يستبيح أف ينسبو لليهودية إذا كاف ب(رَتُجلٌلبمِكنْع

 . اإلسبلـ ٯبب كيهدـ ما قبلو،مسلمان 
بااْعي َتُ ودِكب)  كىذا كاضح من كصفو بأنو من اليهود ككاضح من سؤالو ، يظهر أنو قبل إسبلمو(رَتُجلٌلبمِكنْع

 .أنزلت عليكم: آية أنزلت عليكم كأنو ىو يعِب ٱباطب قـو ليس ىو منهم ٱباطب عمر يقوؿ: يقوؿ
ب َتلَتي ْع َت )  . يعِب اليهودب(اَتوْع
اَتبااًّ ِك بن َتلَتاَت بفِكيهِكب ِكيًدا) نَت بااْعي َتوْع تَّنخَت ْع باَت  فواضح أف السؤاؿ من ىذا الرجل كعب ابن ماتع (ن َتلَتاَت ْع

 كحسن إسبلمو كيعِب عٌد ُب ، ٍب أسلم بعد ذلك كما قلت لكم.ا٢بمّبم لعمر عن ىذه اآلية قبل إسبلمو
؟  _رضي ا عنو_  ماذا يقوؿ كعب لعمر .طبقة كبار التابعْب

مِك ِكين) بااْعُم ْع   ماذا يقوؿ كعب؟. ككاضح أف السؤاؿ لعمر كاف كقت إمارتو كخبلفتو(يَت بأَتمِكيرَت
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يَت ُب): يقوؿ بهَت ِك ِكبااْع بأَتاَّنب َتلَتي ْع َت بن َتلَتاَت ْع  "اإلٲباف" كلفظها ُب كتاب ، فيو اختصار ُب الركاية(اَتوْع
 ."التفسّب"ك

 لو علينا معشر اليهود نزلت الٚبذنا ،آية ُب كتابكم يعِب القرآف ٱباطب عمر: يقوؿ كعب لعمر
 .اليـو الذم نزلت فيو عيدان 

 يعلم قيمة شأف ىذه اآلية الكرٲبة ،كعب باعتباره عا٤بان كحربان كخبّبان بالكتب ا٤بنزلة كالتوراة ك٫بوىا
ُ بُب القرآف العظيم _ صلى ا عليو كسلم _ الٍب نزلت على النيب  مَتلْعُ باَتُ مْعبدِكي َتُ مْعب َتأَتتْعمَتمْع اَتبأَت ْع ﴿ااْعي َتوْع

اَتبدِكيً  ﴾ب بااْعِكسْعالَت يُ باَتُ مْع بنِكعْعمَت ِكيب َترَت ِك  يظن أف ا٤بسلمْب كالذم ٲبثلهم اآلف عمر ،فهو مستغرب َتلَتيْعُ مْع
. ا ما أعطوا ىذه اآلية قدره،كالصحابة

 يعِب كأنو يقوؿ لعمر أنتم تنزؿ عليكم آيات عظيمة كما أنتم .كىذه فيها نوع من الغمز ا٣بفي
 كالثا٘ب كذا كما أنت دارم إيش ُب ، كحاط نفسك أمّب مؤمنْب، مسمْب نفسكم مسلمْب،دارين عنها

 .  كأنو يعِب يغمز لكن بأسلوب السؤاؿ،كتابكم من العلم
 لسوينا حفلة كال مثلها ، لو جاءتنا ُب التوراة،آية لو علينا يعِب عرفت عظم شأف ىذه اآلية كمنزلتها

 لكن كردت مع . ٲبثلهم عمر اآلف،كأنكم ما عرفتم قدرىا يا معشر ا٤بسلمْبأم  ىي غمزة ،ُب الدنيا كلها
 كراح ،راح عند أعظم عآب ُب األمة علمان كشكيمة.  تعباف ٛبشي، لو راح كجاء لواحد زم حكايتنا،عمر

 ....  لو علينا نزلت الٚبذنا اليـو: فهمت اآلف؟ فيو غمز.يناظره ُب العلم
 يعِب ىو . الٍب ما ينفك عنها يهودم إال إذا أسلم،ٍب فيو نوع من ا٣بلفية اليهودية ا٢باقدة ا٢باسدة

 ىذه اآلية ما نزلت إال على ىؤالء األعراب ُب مكة كا٤بدينة كأمثا٥با؟ ٤باذا ما يش ؿ.مغتاظ من جهة أخرل
.  إسرائيلكنزلت علينا ٫بن بن

 ٫بن أحق ، يعِب كأنو ٫بن أحق كما قالوا،الؼ السنْب ككذاآ٫بن بِب إسرائيل كانت النبوة فينا 
كاآلف اآلية ىذه كأنو _ عليو الصبلة كالسبلـ _  كقالوا ٫بن أحق بالنبوة من ٧بمد ،با٤بلك منو ُب طالوت

  ا، كإ٢بادىم ُب آيات، كقتلهم لؤلنبياء، كتكذيبهم للرسل، كنسي كل جرائم يهود،٫بن أجدر هبا
 كيرل أنو ما زاؿ جديران بيهوديتو ىذه أف تنزؿ عليو آية ، كل ىذه نسيها،كٙبريفهم للكلم عن مواضعو

مَتلْعُ باَتُ مْعبدِكي َتُ مْع﴾عظيمة هبذا ا٤بستول  اَتبأَت ْع  .ب﴿ااْعي َتوْع
 ، طبعان ىذا يهودم اآلف ما زاؿ يهوديان .فيو يعِب نوع من االعَباض، ٍبٌ فيو ملحظ ثالث أيضان 

عليو الصبلة _  االعَباض الذم ىو اعَباض على أصل النبوة للنيب ٧بمد .فيتكلم بكل خلفيتو اليهودية
_. كالسبلـ 
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 ال إشكاؿ ،مشكلة اليهود ٤باذا النبوة ُب ٧بمد من بِب إ٠باعيل؟ ٤باذا ختمت؟ ال إشكاؿ ُب النبوة
  _عليو الصبلة كالسبلـ_  بل كثّب من أحبار يهود ال يعَبضوف على النيب كنيب ؛ُب النبوة كأصلها

.  فهمت ىذا الكبلـ؟  ٗبن فيو ىم.اعَباضهم ٤باذا ىو خاًب النبيْب؟ كلذلك تلـز رسالتو ا١بميع
مَتلْعُ ﴾فهذا نوع  اَتبأَت ْع  أك ، أك يصحح، كاضحة ليس بعد الكماؿ شيء ٰبتاج أف يعدؿ﴿ااْعي َتوْع

 ، كال كتاب، فهذا معُب أف ىذه اآلية النازلة ُب ىذا الكتاب على ىذا النيب ليس بعدىا ال نبوة،يضاؼ إليو
.  فتلزمو ىو كيهود كالعآب كلو بعد ذلك،كال رسالة

 كأنكم معشر ا٤بسلمْب ما قدرًب ىذه اآلية قدرىا،ففيها أكالن نوع من الغمز  . 
 الؿ بعلمو كأنو عرؼ فحواىا كمعناىا كما تتضمنودفيها نوع من اإل . 
 ب ِك دِكب : كما قاؿ تعأب؛فيها أيضان اعَباض اليهودم ٖبلفيتو اليهودية ا٢باسدة ﴿حَتلَتداًبمِّنْع

كما يعرفوف أبناءىم بنص _ صلى ا عليو كسلم _ مع أهنم عرفوا النيب ب(1)أَتنُفلِك ِكم﴾
 .(2)﴿ي َتعْعرِكُفونَتُهب َتمَت بي َتعْعرِكُفواَتبأَت  ْع َت ءُهم﴾القرآف 

 نقاتلكم ، كسنفعل،كيقولوف سيبعث نيب من كصفو كذا، ككانوا يستفتحوف على ا٤بشركْب مع ذلك
كما قاؿ ا  (3)﴿ف َتلَتعْع َتُ باالَّنهب َتلَتىبااْع َت فِكرِكينَت﴾ا٤بوصوؼ عندىم كفركا بو  ٤با بعث النيب بالوصفؼ ،بو ككذا
 كىو ، كٌجو ىذا السؤاؿ بكل ىذه ا٣بلفية اليهودية ٤بن ىو خبّب بكتاب ا كدينو،لكنو كلعدـ توفيقو .تعأب
 _. رضي ا عنو_ عمر 

 . كٓب نعرفها،نشوؼ أم آية ىذه تدٕب علينا بعلمك أنك عرفتها (أم آية): فلما سأؿ عمر قاؿ
بب:فتبل عليو ىذه اآلية من سورة ا٤بائدة يُ باَتُ مْع بنِكعْعمَت ِكيب َترَت ِك ُ ب َتلَتيْعُ مْع مَتلْعُ باَتُ مْعبدِكي َتُ مْعب َتأَتتْعمَتمْع اَتبأَت ْع ﴿ااْعي َتوْع

اَتبدِكيً  ﴾  كأنو ىو دين ا ، أف ىذا الدين ىو الدين ا٣باًب، ٤با فيها من إشارات عظيمة كاضحةااْعِكسْعالَت
 كمن ٓب يؤمن بو كيتبعو فهو من ، كىو الباقي إٔب قياـ الساعة، كال يرتضي ا من ا٣بلق غّبه،ا٤برتضى

  .ا٣باسرين الكافرين
 قاؿ لو ،فلما تبل عليو اآلية .كل ىذه ا٤بعا٘ب كغّبىا تتضمنها مفردات كدالالت ىذه اآلية الكرٲبة

بن َتلَتاَت ْعب): عمر اٍر َت ْعلَتُمبأَت َّنبي َتوْع قد : كُب لفظ لكتاب اإلٲباف_ صلى ا عليو كسلم _  على النيب (إِكنِّيبألَت

                                                 

. [109اآلية ]سورة البقرة  (1)

. [20اآلية ]سورة األنعاـ   // [146اآلية ] سورة البقرة (2)

 .[89اآلية ] سورة البقرة (3)
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 ككيف ، أعرؼ مٌب نزلت. كعندم ا٤بكاف أيضان ، عندم اليـو، ليس فقط اليـو.علمت أين نزلت كمٌب
.  فأغلق عليو الباب األكؿ من الغمز،نزلت

 ، كمواضعو كأماكنو أيضان ، كأزمانو، كأكقاتو، كنعرؼ منازلو على نبينا، كنعرؼ كتابنا،٫بن نعرؼ آيتنا
.  كما رٗبا ذكر ىنا،كىو كاقف بعرفة يـو ٝبعة_ صلى ا عليو كسلم _ نزلت على النيب .  أكؿ رداىذ

كىي كانت ُب السنة العاشرة من ا٥بجرة _ صلى ا عليو كسلم _ فاليـو يـو عرفة ُب حجة النيب 
ككافق أف يـو _ عليو الصبلة كالسبلـ _  اليـو عيرؼ يـو عرفة كىو كاقف ،السنة عيرفت، كما نعرؼ ٝبيعان 

.  كىذه مناسبة جدان عظيمة ُب جواب عمر،عرفة ُب تلك السنة حج كافق يـو ٝبعة
 ىذا اليـو عيد ٫بن ؾٚباذا كال مورد ٥با ىنا؟ ليبينن لو أف اقَباحك ب،قد يقوؿ قائل ٤باذا ذكر ا١بمعة

 ، كال جهبلن منا ٗبوضع نزك٥با، كال ٗبعانيها ا١بليلة،ال جهبلن منا بقدر اآلية العظيمة ىذهك ،مستغنوف عنو
. ؟ لكنها ىي عيد من ا تيسّبان منوكاانتبهت_ صلى ا عليو كسلم _  كمكانو على النيب ،كزمانو

 ، ىو أعظم أياـ السنة كلها يـو عرفة، من أعظم أياـ السنة، يـو عرفة كما تعرفوف يـو جليل عظيم
. كىذا مستقر معركؼ

كعلينا ٫بن ا٤بسلمْب فضبلن منو _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فاختار ا لنزكؿ ىذه اآلية على النيب 
     _  كىي حجة النيب ، ُب أعظم حجة حجها العآب كلو، الذم ىو أعظم أياـ السنة،كإحسانان يـو عرفة

كأضاؼ أهنا _ صلى ا عليو كسلم _  كىو النيب ،على أعظم من حج البيت_ صلى ا عليو كسلم 
.  كىو العيد األسبوعي للمسلمْب،كافقت يـو ٝبعة

_ صلى ا عليو كسلم _ عليو   بشرؼ ا٤بنزؿ ،فاتفق شرؼ ا١بمعة بشرؼ عرفة بشرؼ ا٤بكاف
 . فاقَباحك الثا٘ب باٚباذىا عيدان أيضان ال ٧بل لو،فأعياد بعضها فوؽ بعض

 كلما أحبوا ، ىذا يدؿ على أف اليهود األعياد عندىم على كيفهم.ثانيان أك ثالثان ىنا ملمح مهم
" شم النسيم" عيد ،ار عيدان اليـو أ٠بعص كل شيء ، مثل ما نسوم ٫بن اليـو ا٤بسلمْب،شيء سوكا لو عيد
. شم النسيم ؟"شم النسيم" أك "النّبكز" إيش يسمونو .يسمونو أكؿ الربيع

 كأعياد ، كعيد ا٤بيبلد، معُب عيد شم النسيمإيش . لو ما مشيت ٛبوت،فأنت طوؿ عمرؾ تشم
 رٗبا تضرىم ،ال يستفيد منها ا٤بسلموف شيء مع األسف  أعياد بعضها، كاألشياء ىذه كلها،الرؤساء كا٤بلوؾ

 . ُب آخرهتم_ عز كجل _ عند ا 
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 اليهود عندىم . األعياد من األدياف، من جنس الدين، بارؾ ا فيكم،فالعيد من جنس التشريع
 صارت األعياد عندىم تبع ألىوائهم كرغباهتم ، ككم حرفوا من أمر ا،ضمن ما ضيعوه كبدلوه كحرفوه

.  أعياد ال تكاد تنتهي، ألف النصارل ُب الديانة النصرانية أعيادىم كثّبة جدان ؛ حٌب النصارل،كشهواهتم
 ، أك عيد كفاتو، كل كاحد ىذا سوكا لو عيد، عيد ميبلده، سوكا لو عيد،كل قسيس مات ُب كنيسة
 ُب السنة ثبلٜبائة .أعيادىم ال تكاد تنتهي رؼ األلقاب ىذه؟ ا ع٘ب كما،أك عيد تربعو على العرش الرسوٕب

.  ما يصلح ىذا،كالعبادات كالصياـ ستْب يـو (300)كاألعياد ثبلٜبائة يـو  (360)كستْب يـو 
 كال ، ال ٚبضع ال ٥بواؾ، يعِب ٙبتاج تشريع من ا٤بشرع،٫بن ا٤بسلمْب األعياد تبع للدين عندنا

 كقولو اليـو الذم نزؿ فيو ، حٌب لو كاف استحسانك استحساف لقضية شرعية. كال ٤با تستحسنو،لرغبتك
مَتلْعُ ﴾:بقولو تعأب اَتبأَت ْع . ﴿ااْعي َتوْع

 ،أياـ عاديةُب  ،يـو األحد_ صلى ا عليو كسلم _ لو فرضنا جدالن أف اآلية نزلت على النيب 
كاف جالس ُب بيتو نزلت عليو ىل سيذىب  عمر كأبو بكر كالصحابة _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

 ألف األعياد عند ا٤بسلمْب من جنس ؛ ما حصل كلن ٰبصل!كيتخذكف ىذا اليـو الذم نزلت فيو عيدان؟
 كلو . كال للمناسبات الٍب يهواىا الناس،ناتاستحسلئل كال ، ما ٚبضع لبلقَباحات، من جنس الشرع،الدين

  فهمتم ىذه النقطة؟. كلو كانت حٌب  متصلة بالشرع كالدين،كانوا يركهنا مناسبات
 كإ٭با اٚبذ اليـو الذم بعده كىو يـو العاشر يـو النحر ؛كلذلك ما اٚبذ يـو عرفة عيدان ُب شرع ا

.  ٤بناسبة التشريع ال ٤بناسبة النزكؿ،ىو العيد
  فصد عليو الباب األكؿ بغمزه، كالزماف معلـو،لكن عمر أراد أف يرد عليو بأف اليـو معركؼ كمعلـو

 .  كما علمتم أين نزلت، كأنكم ما قدرًب ىذه اآلية قدرىاأنو
 كٓب ٯبعل لنا االختيار بعد ذلك ٫بتفل بو ، كاختار لنا اليـو، كىو أف ا كفانا،رد عليو الباب اآلخر

. بعد ذلك
 ، ككافق يـو ا١بمعة، كىو أعظم أياـ السنة، كٓب ينز٥با على نبيو إال يـو عرفة،ا عٌظم شأف اآلية

. زمانان كمكانان من أطرافو فوافق ٝبيع الشرؼ 
 ،كالواسطة جربيل_ صلى ا عليو كسلم _  كا٤بنزؿ عليو النيب ، كالنازؿ القرآف،ا٤بنزؿ كىو ا

 ؛ اليـو الذم بعده؟ كمع ذلك مٌب يعيِّد ا٤بسلموف، الشرؼ من أطرافو.ٝبعةيـو  كاليـو عرفة ك،كا٤بكاف عرفة
 . نات كلهااألننا نتبع التشريع كلو استحسنا ىذه اإلستحس
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_  ألننا نعرؼ أف ا٢بج حج النيب ؛ ناسب أيضان ىذا التماـ كالكماؿ،كالعيد ٤با كاف ُب اليـو العاشر
_. عليو الصبلة كالسبلـ _ كاف من آخر أعمالو _ صلى ا عليو كسلم 
 أك ، كتوُب ُب اليـو الثا٘ب، بقي ذم ا٢بجة كاـر كصفر، ثبلثة أشهر، رجع إٔب ا٤بدينة،بعدما حج
كٓب ينزؿ _ عليو الصبلة كالسبلـ _  على اختبلؼ من شهر ربيع األكؿ ، أك قيل العاشر،قيل الثا٘ب عشر
 ما نزؿ شيء كثّب حٌب قاؿ بعضهم ما نزؿ من ، كبعد النزكؿ من التشريعات شيء كثّب،بعد ا٢بج ىذا

ب : اآليات الٍب ُب الربا، ٛباـ حكم ا ُب الربا الوارد ُب البقرة،القرآف شيء إال آيات معدكدة ﴿فَتأْعذَتنُواْعب ِكحَترْعبٍر
بااّلهِكب َترَتُسواِكهِك﴾ بمَّن ب: لوكإٔب أف ختمت بقب(1)مِّنَت م ًبتُ رْعجَتُعواَتبفِكيهِكبإِكاَتىبااّلهِكبثُمَّنبتُ وَتفَّنىبُ لُّسبن َتفْع ٍر ﴿ َتات َّنُ واْعبي َتوْع

ب َتُهمْعباَتبُيظْعلَتُمواَت﴾  َتلَتبَت ْع
 .بعد ا٢بج_ صلى ا عليو كسلم _  ىذه اآلية الوحيدة الٍب نزلت عليو (2)

اللي ىي  كمن جهة العبادات الكربل ، كمن جهة نزكؿ القرآف ًب، من جهة التشريع ًب،األمر ًب
 ألف الوقفة ؛ فناسب أف يكوف يـو العاشر ىذا بعد الوقفة، آخرىا ا٢بج ًب،أركاف اإلسبلـ العظمى كالصبلة
صلى  _  كال باستحساف النيب ، ال باستحساف أيب بكر كعمر كغّبىم،ىي ركن ا٢بج األعظم بتشريع ا

 ، كلكن لتماـ التشريع كختامو، ال فقط لنزكؿ اآلية ىذه،بتشريع ا يكوف عيدان ؼ ؛نفسو_ ا عليو كسلم 
مَتلْعُ ﴾كاإلشارة العظيمة هبذه اآلية إٔب بقائو  اَتبأَت ْع  .﴿ااْعي َتوْع

 ، ٫بن ننقص كما نريد، ننقص فيو ٫بن نعم،أف ينقص الدين أبدان ب فلن يسمح ا ،كا٤بكمل ىو ا
ال ال؟ ؿ الناس كم تركوا من أمر ا صح كاآلف ك.لكن أمر ا كأمر ا على ٛبامو من أراده كٕبثو كجده

. النقص فيك أنت كٌُب كُب اآلخر
 أك ، أك إعراضان ، أك نقصنا ٨بالفة صرٰبة ىكذا، أك نقصنا جهبلن ،سواء نقصنا عصيانان ،٫بن ننقص 

 : ألف ا يقوؿ؛ من طلبو كجده. كأمر ا كما ىو سيبقى إٔب أف تقـو الساعة، األسباب كثّبة.غفلة
مَتلْعُ ﴾ . كلمة عظيمة... ٍب ُب اآلية لو يعِب.ب﴿أَت ْع

رَت﴾٫بن تعودنا ُب خطابات القرآف أف يتكلم ا عن نفسو بصيغة ا١بمع  ُنبن َتلَّناْع َت باا ِّ ْع ﴿إِكنَّن بنَتحْع
(3)  

يرًا﴾ بت َتفْعلِك ب ِك اْعحَتقِّب َتأَتحْعلَتنَت ب ْع َت كَت بجِك بإِكاَّن ب ِكمَتثَتلٍر بيَتأْعُتونَت َت ﴿ َتاَت
الٍب تأٌب " نا" يتكلم بصيغة ا١بمع تعظيمان ىذه (4)

                                                 

. [279اآلية ] سورة البقرة (1)

. [281اآلية ] سورة البقرة (2)

.  [9اآلية ]سورة ا٢بجر  (3)

.  [33اآلية ]سورة الفرقاف  (4)
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ىو األحق _ عز كجل _  كا . للتفخيم، يستخدمها ا٤بتكلم للتعظيم،الدالة على الفاعلْب" نا"يسموهنا 
. بالتعظيم كالتفخيم

 ...كثّبان ما تأٌب هبذه الصيغة صيغة ا١بمع، دمرناىم، أىلكناىم، أرسلنا، بعثنا فخطابات القرآف
 لكن ُب ىذه اآلية تكلم عن نفسو بصيغة اإلفراد ،بصيغة ا١بمع_ جل كعبل _ يتكلم عن نفسو 
مَتلْعُ ﴾ب  :٢بظْب اثنْب، ذكركىا ُب التفسّبٓب﴿أَت ْع

صلى _  كال حٌب النيب ، ال يدخل فيو كال حٌب جربيل، أف أمر التشريع  كحده:ااملحظباأل ا
.  كىذه كظيفتهم ككفى، كالنيب يبلغها للناس، يوصل الرسالة للنيب،جربيل يبلغ_. ا عليو كسلم 

 ، ما نقَبح على ا. ما يتدخل فيو أحد كال حٌب باقَباح على ا،التشريع حق ا الواحد األحد
 ، يستفٌب،ُب النازلة_ عليو الصبلة كالسبلـ _  يؤتى النيب يستفٌب ، ما فيو اقَباح ىنا. كالرسل،كال األنبياء

 حٌب ٰبكم ا كىو خّب ، أسبوعاف، أسبوع، يومْب، كينتظر يـو،يقوؿ للرجل قم حٌب يقضي ا فيك
. ا٢باكمْب

مَتلْعُ ﴾ :تحق  كلذلك اآلية أشار_ ىذه جدان مهمة _ أمر التشريع  خطاب  الواحد ب﴿أَت ْع
 أك بْب ا كالبشر كالرسل الٍب ٲبثلها جربيل ، كا٤ببلئكة، حٌب الواسطة ُب الببلغ بْب ا كاألنبياء،األحد
 . موضع التشريع، ما أيدخلت كال ذيكرت كال ُب ىذا ا٤بوضع،ىنا_ صلى ا عليو كسلم _  كالنيب ،ىناؾ

 ب. ىذا ا٤بلحظ األكؿ.الدين دين ا كا٢بكم حكمو
اَتب أف ا نسب اإلكماؿ إٔب نفسو ، أشاركا لو أيضان بعضهم ُب التفسّب:ااملحظبااث ني ﴿ااْعي َتوْع

مَتلْعُ ﴾ ي ُب﴿،ب﴾ َتأَتتْعمَتمْع ُب﴿،بأَت ْع  أك حٌب اجتهد كفعل لسوء ، أك حسب، أك ظن، فكل من راـ﴾ َترَت ِك
 أك ،كل من راـ أف ينقص من دين ا شيئان بشبهة . أك بغّب ذلك، أك بشدة كفره، أك ٖببث نفسو،رأيو

.  مصادـ  مباشرة، فهو قد نصب نفسو ندان ،بتأكيل أك كذا
 ،النيب بلغ كذىب إٔب الرفيق األعلى_ صلى ا عليو كسلم _ ليست ا٤بسألة تتعلق كال حٌب بالنيب 

 ال ال؟ ؿ صح ك. ما عاد لو عبلقة،كأجره عند ا
﴿ َتمَت بن َت  َت  َتلَّنُاب ا٤ببلئكة أيضان .عدؿاآلف كيصحح كيعدؿ؟ ما م_ صلى ا عليو كسلم _ يأٌب النيب 

بأَتيْعدِكي َت ب َتمَت بخَتلْعفَت َت ﴾ باَتُهبمَت ب  َتيْعنَت ب ِكأَتمْعرِكبرَت ِّ َت  ، كتبْب،ما عندؾ أكثر من أف تبلغ كا٤بؤمنوف عمومان كذلكب(1)إِكاَّن
.  كتقيم ا٢بجة على ا٣بلق،كتوضح

                                                 

  [.64اآلية ]سورة مرٙب  (1)
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 فهو ، كلو ملك من أدكات التغيّب ما ملك،فمن راـ أك ظن أك حسب أنو سيغّب من أمر ا شيئان 
مَتلْعُ ﴾: بالضركرة قد كضع نفسو ُب القائل اَتبأَت ْع . ﴿ااْعي َتوْع

مَتلْعُ ﴾ا﴿فمن أراد أف ينقص يتصادـ مع  اَتبأَت ْع  فانظر من جعل ،خطاب من ا بصيغة ا٤بفرد اْعي َتوْع
 .  ىذه جدان مهمة. ما سيفعل ا بو عما قريب،نفسو ندان 

ُغواَت﴾ :يفسرىا آية ا٢بكم الٍب ُب ا٤بائدة آية عظيمة قولو تعأب مَتبااْعجَت هِكلِكيَّن ِكبي َتب ْع ﴿أَتفَتُح ْع
أكمل؟ ب(1)

بااّلهِك﴾  أٌخر ا٢بكم كقدـ ، أك ما قاؿ من أحسن من ا حكمان ،ما قاؿ أحسن من حكم ا مثبلن ب﴿مِكنَت
.  ا٤بنازعة كا٤بخاصمة ، فا٤بنازعة لو ىو ،نفسو

 أك اعَبض ، أك سخط أمر ا، أك امرأة ما رضيت ٕبكم ا،إذا رأيت رجبلن ما رضي ٕبكم ا
.  ا ذاتان ند ىو يعا، ىو ما رضي عن ا أصبلن ، أك راـ تغيّبه،عليو اعَباضان صرٰبان 

 كلو ملك من أدكت التغيّب فيما ، فقد حكم على نفسو بالنهاية كالتدمّب،كمن نصب نفسو ندان 
 .ٰبسب ما ٲبلك

مَتلْعُ ﴾  ألف القائل؛فهذا يعطي ا٤بؤمن قناعة كطمأنينة أف أمر ا ال يغّبه مغّب  كال ،ىو ا ﴿أَت ْع
  أين يقع النقص كا٣بلل؟، كالدين باؽو ، كالتماـ باؽو ، فالكماؿ باؽو .ىم اير كال غ، كال رسل،مبلئكة

 كإب كذا كىذا ، كالذم يصعب علينا نتأكؿ فيو، الذم ما يعجبنا نَبكو،فينا ٫بن ا٤بتلقْب ألمر ا
ننقص ننقص، ننقص ك٫بن ا٣باسركف  .. كىذا نعتذر،نعتذر بأف علينا كذاىذا  ك،نعتذر فيو أف علينا ضغوط

ثَت اَتُ مْع﴾:كا يقوؿ بيَتُ ونُوابأَتمْع بثُمَّنباَت رَتُ مْع م ًب َتي ْع بق َتوْع ابيَتلْع َتبْعدِكاْع ب﴿ َتإِكابت َت  َتوَتاَّنوْع
( 2). 

 بإشاراتو البليغة لكعب األحبار الذم ٲبثل ،ككل ىذه ا٤بعا٘ب كرٗبا غّبىا كثّب ُب أجوبة عمر ا٢بصيفة
 كُب طي أجوبة عمر ، باقَباحاتو الٍب ُب طٌيها من الغمز ما فيو،قمة العلم ُب الديانة السابقة كىي اليهودية

 .من ا٢ًبكىم أيضان ما فيها
 ، الكماؿ، النجاة: أف االعتصاـ، طبعان مناسبة ا٢بديث للكتاب كاضحة جدان ..يقوؿ البخارم

. التماـ ُب أمر ا
ُب دين ا _ جل كعبل _  كرضواف ا ، كالنجاح، كالتماـ،إذا أردت الكماؿ ُب الدنيا كاآلخرة

يُ باَتُ ُمبااِكسْعالَتاَتبدِكي ً ﴾  ، بغّب سنة رسوؿ ا بغّب دين ا،فمن راـ اعتصامان بغّبه بغّب كتاب اب ﴿رَت ِك
 .  فقد ضل سواء السبيل

                                                 

 [.50اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)

. [38اآلية ]سورة ٧بمد  (2)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

عَترٍرب) بمِكلْع يَت ُابمِكنْع  . سفياف بن عيينة ٠بع من ًمٍسعىرو (سَتمِك َتبُسفْع
عَترٍرب)  . أم ابن مسلم(ق َتيْعًل )داـ ٠بع ؾً  بن ( مِكلْع
ب َت رِكقً )  . تصريح بالسماع( َتق َتيْع ٌل

 البخارم ُب صحيحو ، ىذه تكلمنا عليها كثّبان .ىذا يدؿ على أف البخارم من شرطو ثبوت السماع
 ، غّب مدلسْب حٌبت كلو كانوا ٝبيعان ثقا،ال يدخل ا٢بديث إال إذا أيقن بأف الراكم ٠بع ٩بن ركل عنو

. يشَبط السماع كاللقيا
 أك فيو شيء يدؿ ،"أخربنا" أك ،"حدثنا" أك ،"٠بعت" :كالسماع كاللقيا إما أف تكوف بعبارة صرٰبة

فلذلك أدخل ؛  أك ٫بوىا من العبارات"كتبت عن فبلف" ،"أتانا فبلف" ،"دخلنا على فبلف" :على اللقيا
 ٧بمولة على السماع على طريقتو ا٣باصة ُب "حدثنا عن مسعر" :ىذه العبارة ليشعرؾ أف العنعنة ُب قولو

 .الصحيح
 . تفضل

ب َترَتنِكيبأَتنَتُ ب ْعُنبمَت اِك ٍرب) بأَتخْع با ْعنِكبشِك َت بٍر ب َتنْع بُ  َتيْعلٍر ث َت َت باالَّنيْعُ ب َتنْع يَتىب ْعُنبُ  َتيْعرٍربحَتدَّن ث َت َت بيَتحْع بأَتنَّنُهب:حَتدَّن
باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب رٍرب َتاسْع  َتوَتىب َتلَتىبمِك ْعبَترِكبرَتُسواِك لِكُمواَتبأَت َت ب َت ْع ب َت يَت َتبااْعُملْع ينَت بااْعغَتدَتبحِك سَتمِك َتبُ مَترَت

رٍربف َت َت اَتب بق َتبْعلَتبأَت ِكيب َت ْع ُ ب َتلَتىبااَّن ِك ب:بتَت َت َّندَت أَتمَّن ب  َتعْعُدبفَت خْع َت رَتباالَّنُهباِكرَتُسواِكهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبااَّن ِك ب ِك ْعدَت
إِكنَّنمَت بهَتدَتىباالَّنُهب ِكهِكبرَتُسواَتهُب بفَتُخُ  اب ِكهِكبت َت ْع َتُد اب َت ابااْع ِك َت ُببااَّن ِك بهَتدَتىباالَّنُهب ِكهِكبرَتُسواَتُ مْع  .( ِك ْعدَتُ مْعب َتهَت َت

يَتىب ْعُنبُ  َتيْعرٍرب): يقوؿ اإلماـ ث َت َت بيَتحْع  . ٰبٓب بن عبد ا بن بكّب ا٤بصرم(حَتدَّن
ث َت َت باالَّنيْع ُب): قاؿ  . كاف فقيو مصر ُب زمانو، ىو ابن سعد أبو عبد الرٞبن أيضان الفهمي ا٤بصرم(حَتدَّن
بُ  َتيْعلٍرب)  . األيلي أيضان ، بضم العْب ىو عيقيل بن خالد بن عىقيل بكسرىا( َتنْع
با ْعنِكبشِك َت بٍرب)  . ىو ٧بمد بن مسلم بن شهاب الزىرم( َتنْع

ب): قاؿ ب َترَتنِكيبأَتنَتُ ب ْعُنبمَت اِك ٍر  . الصحايب(أَتخْع
بااْعغَتدَتب)  . مفعوؿ بو،منصوب على ا٤بفعولية طبعان ب(ُ مَترَتب)ب أنو ٠بع عمرى (أَتنَّنُهبسَتمِك َتبُ مَترَت
صلى ا عليو _  أم بعد كفاة النيب (ااغَتدَتب) . منصوب على الظرفية، ظرؼ، ظرؼ للزماف(ااغَتدَتب)
.  كاتفقوا على بيعة أيب بكر،اجتمع بعض الصحابة ُب السقيفة كما تعرفوف_ كسلم 

 ليستقبل بيعة عامة الناس ُب ىذا اليـو الذم جلس ، ُب اليـو الثا٘ب صعد الصديق على ا٤بنربدُب الغ
رٍرب َتاسْع  َتوَتى) لذلك فعل ؛فيو الصديق على ا٤بنرب لِكُمواَتبأَت َت ب َت ْع ب َت يَت َتبااْعُملْع ينَت من ىو؟ ب(اسْع  َتوَتى َتب) فاعلب(حِك
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

كجلس عليو ليستقبل بيعة بقية الناس _ رضي ا عنو _ صعد أبو بكر ا٤بنرب   ألنو ُب اليـو الثا٘ب؛أبو بكر
. الذين ٓب يبايعوه ُب السقيفة

 كا٤بعوؿ ، ليبْب ٥بم ما ىو ا٤بتمسك بو،خطب عمر ىذه ا٣بطبة قبل أف يبايع ا٤بسلموف أبا بكر
 . _صلى ا عليو كسلم_ عليو بعد النيب 

باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب) رٍرب َتاسْع  َتوَتىب َتلَتىبمِك ْعبَترِكبرَتُسواِك لِكُمواَتبأَت َت ب َت ْع ب َت يَت َتبااْعُملْع ينَت  أم أبو (حِك
 .  أم جلس عليو كاعتلى عليو ليستقبل بيعة العامة،بكر

 . عمر خطب ىذه ا٣بطبة ُب أسفل ا٤بنرب ليبْب للمسلمْب أمران مهمان . أم عمر(تَت َت َّندَتب)
رٍرب)  تكلم عمر كبٌْب ٥بم بعض ، أك يدعوىم إٔب بيعتو، قبل أف يتكلم أبو بكر(ت ّ دبق َتبْعلَتبأَت ِكيب َت ْع

 .األمور الٍب ٰبتاجوهنا
.  أم عمر(ف َت َت اَتب)
 أك ثناء على ا على ، أك تشهد، ىي اختصار أم سبقها إما ٙبميد(أَتمَّن ب  َتعْعدُب) كلمة (أَتمَّن ب  َتعْعدُب)

. (1 )(( لبأمربابيبدأبفيهب  سمباهللبف وبأ  ر))عادهتم أنو كاف ال يتكلم ا٤بتكلم إال أثُب على ا 
 إذا تكلم ُب شيء كلو كاف كبلـ .أم كبلـ تتكلمو ُب ا٣بّب طبعان مو ٛبزح كال تلعب مع إخوانك

 أك تتشهد تقوؿ أشهد أف ال إلو إال ا، ا٢بمد  كالصبلة ، أك تثِب عليو، ٰبسن أف ٙبمد ا،عادم
 . كُب األمور العظيمة من باب أكٔب، من السنة ذلك،ٰبسن ذلك.  أما بعد،كالسبلـ على رسوؿ ا

 ٘بدكهنا بطو٥با ، طبعان خطب خطبة طويلة(فَت خْع َت رَتباالَّنُهباِكرَتُسواِكهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب): فقاؿ عمر
 اختصر البخارم منها موضع الغرض لكتاب ، ُب باب البيعة ىناؾ، ُب الصحيح"األحكاـ"ُب كتاب 
 .االعتصاـ
ُ ب َتلَتىبااَّن ِك ب ِك ْعدَتُ مْعب)  قطعان ما عند ا خّب (اخْع َت رَتباالَّنُهباِكرَتُسواِكهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبااَّن ِك ب ِك ْعدَت

 .لرسولو خّب ٩با عندنا
إِكنَّنمَت بهَتدَتىباالَّنُهب ِكهِكبرَتُسواَتهُب)ب بفَتُخُ  اب ِكهِكبت َت ْع َتُد اب َت ابااْع ِك َت ُببااَّن ِك بهَتدَتىباالَّنُهب ِكهِكبرَتُسواَتُ مْع  فإذب( َتهَت َت

 ا٤بعوؿ عليو بعد النيب ، كىم ا١بيل األكؿ ا٤بقتدل هبم، كعند الصحابة، كعند عمر،ا٤بعوؿ عليو عند أيب بكر
كاف يقضي على كل _ صلى ا عليو كسلم _  ألف كجود النيب ؛كتاب ا_ صلى ا عليو كسلم _ 

                                                 

 .10331: رقم حديث 128 ص/  6 ج الكربل سننو ُب النسائي (1)
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بال ال؟ أم تنازع الرسوؿ موجود يذىبوف يستفتونو أليس كذلك ؿخبلؼ ك بإِكذبظَّنلَتُمواْعبأَتنُفلَتُ مْع بأَتن َّنُ مْع ﴿ َتاَتوْع
﴾ . (1)جَتآُؤ كَت

﴿ َتمَت ب َت اَتبااّلُهببحٌب اعتربه القرآف ضمانان من نزكؿ العذاب_ صلى ا عليو كسلم _ فوجود النيب 
بفِكي ِكمْع﴾ _. عليو الصبلة كالسبلـ  _ (2)اِكيُ عَت ِّ  َتُ مْعب َتأَتن َت

 على ماذا ا٤بعوؿ ُب ا٥بداية؟ ٗباذا يعتصم ا٤بسلموف حٌب ال  _عليو الصبلة كالسبلـ_ بعد النيب 
 ككعمر كٮبا من ٮبا ليسا ىو ا٤بعوؿ عليو ىنا ُب ىذا ،حٌب األشخاص على جبللة قدرىم كأيب بكر؟ يضلوا
 إذا قلنا . كال رأيو كال فكره، كىذا سنة سنتْب كلو كاف ما كاف، ألف عمر سنة سنتْب كٲبوت؛ا٤بوضع

مَتلْعُ ﴾  ال ال؟ؿ ككا فهمت.ألغى ا فيو حٌب الوسائط الٍب بينو بْب الناس كالرسوؿ ا٤بلك كالرسوؿ البشرب﴿أَت ْع
 ىذا الذم ىدل . ا٢بجة ىو كتاب ا، ليس أنا كال الصديق،فعمر يريد يقوؿ ٥بم ا٢بجة عليكم

 كالدليل على ذلك ، إ٭با ىو ٗبا نزؿ عليو من الوحي؛ىدايتو كعلمو_ صلى ا عليو كسلم _ ا نفس النيب 
﴾:قولو تعأب ُب آخر الشورل بأَتمْعرِكنَت بمَت بُ   َت بُر ح ًبمِّنْع ي ْع َت بإِكاَتيْع َت بأَت ْعحَت صلى _      ا٣بطاب للنيبب﴿ َت َت َتاِك َت

يمَت ُا﴾_ ا عليو كسلم  بااْعِك رِك بمَت بااْع ِك َت ُبب َتاَت .ب﴿تَتدْع
دِك بإِكاَتىب اإلٲباف مصدره الكتاب باَت  َت ْع إِكنَّن َت ب ِكبَت دِكنَت ب َت بنَّن َت ءبمِكنْع دِك ب ِكهِكبمَتنْع ﴿ َتاَت ِكنبجَتعَتلْع َت ُ بنُوراًبن َّن ْع

﴾ بمُّسلْع َت ِكيمٍر رَتاطٍر صِك
ب َت ّاًبف َت َتدَتى﴾ :ككقولو تعأبب(3) كأمثا٥با من اآليات، أمثا٥با من اآليات ب(4)﴿ َت َتجَتدَتكَت

ب ِك اْعحَتقِّ﴾ ب ْع َت كَت بجِك بإِكاَّن ب ِكمَتثَتلٍر بيَتأْعُتونَت َت . (5)﴿ َتاَت
 لذلك ىو ، ىو ا٥بدل،ىو البياف_ صلى ا عليو كسلم _ فالقرآف ىو ا٤بعوؿ عليو حٌب عند النيب 

 كسيبقي ، كال حٌب ُب ٝبلة معانيو، ال ُب ألفاظو، أك أف ينقص منو منقص،افوظ من أف يزيد فيو زائد
 كستأٌب معنا أبواب تدؿ على ىذا يبقي ا من يقيم ا٢بجة على الناس كلو قٌلوا أك كثركا ُب أزماف ،ا

 .كأماكن
 (ُخُ  اب ِكهِكب) ا٣بطاب ليس لؤلفراد ا١بالسْب اليـو ُب عهدىم ُب ذاؾ الوقت (فَتُخُ  اب ِكهِكبت َت ْع َتُد ا)

. ا٣بطاب ٤بن سيأٌب بعد

                                                 

.  [64اآلية ] سورة النساء (1)

.  [33اآلية  ]سورة األنفاؿ  (2)

  [52اآلية ] سورة الشورل (3)

.  [7اآلية ] سورة الضحى (4)

.  [33اآلية ]سورة  الفرقاف  (5)
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 ، كتأٌب أمور عظاـ، كتأٌب خلوؼ، كينخـر عصر الصحابة أٝبعْب،سينخـر عصر الراشدين
إِكنَّنمَت بهَتدَتىباالَّنُهب ِكهِكب) ا٤بعوؿ عليو ، كضبلالت ال حصر ٥با، كشهوات، كأىواء،كظلمات ُخُ  اب ِكهِكبت َت ْع َتُد اب َت
. (رَتُسواَتهُب

 ، إ٭با ىداه ا بالقرآف؛ كعظيم مقامو،على جبللة قدره_ صلى ا عليو كسلم _ فإذا كاف الرسوؿ 
 .  ىذا ا٤بعُب.فنحن من باب أكٔب كأحرل كأدعى

 .تفضل
بقَت اَتب)ب با ْعنِكب َتبَّن سٍر رِكمَت َتب َتنْع ب ِك ْع بخَت اِكدٍرب َتنْع ب َتنْع ث َت َت بُ هَتيْع ٌل مَت  ِكيلَتبحَتدَّن ث َت َت بُموسَتىب ْعُنبإِكسْع  َتمَّن ِكيبب:حَتدَّن

ُهبااْع ِك َت بَتب باالَّنُ مَّنب َتلِّمْع  .ب(إِكاَتيْعهِكباا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َتقَت اَت
مَت  ِكيلَتب): قاؿ ا٢بديث الثالث ث َت َت بُموسَتىب ْعُنبإِكسْع  ، كمنقر قبيلة، ثبوذؾ بلدة. ىو الثبوذكي ا٤بنقرم(حَتدَّن

 .الثبوذكي ا٤بنقرم
ث َت َت بُ هَتيْع ٌلب): قاؿ  .ىو ابن خالدب(حَتدَّن
بخَت اِكدٍرب)  . خالد بن مهراف، ا٤بلقب با٢بذَّاء، خالد ىذا ىو خالد بن ًمهراف بكسر ا٤بيم( َتنْع
رِكمَت َتب) ب ِك ْع  .  مشهور،بن عباسا ىو الرببرم مؤب ( َتنْع
با ْعنِكب َتبَّن سٍرب َتب)  .  الصحايب ا١بليل رضي ا عنهما(اْع
ُهبااْع ِك َت بَتب:بقَت اَتب) باالَّنُ مَّنب َتلِّمْع  أيضان اختصر البخارم ( َتمَّن ِكيبإِكاَتيْعهِكباا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َتقَت اَت

.  ألف ا٤بقصود منو القطعة ىذه؛ا٢بديث ىذا
 .ذىب ليقضي حاجتو_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ٫بن نعلم أك ٛباـ القصة أف ابن عباس رأل النيب 

 يذىب _صلى ا عليو كسلم_ رأل النيب ، ما زاؿ يافعان ُب مقتبل العمر،ابن عباس كىو كاف شابان غبلمان 
. يقضي حاجتو

حتاج ا٤باء ليتوضأ بعد سي _عليو الصبلة كالسبلـ _  كأ٤بعيتو أف النيب ، كفطنتو،فابن عباس لذكائو
.  فقدـ ا٤باء لو،حٌب جاء  كانتظر، أتى بإداكة ماء كجهزه. فجهز لو ا٤باء،أف يقضي حاجتو
: كتقديران لناحيتْب فيو_ عليو الصبلة كالسبلـ _ إعجابان بو _ صلى ا عليو كسلم _ فالنيب 
 ، ما٘ب عارؼ تقوؿ لو الكلمة، فيهم ببلىة أكالدنا اليـو. مو زم البليد اآلف، فيو ذكاء كاضح:الناحية األكٔب

 يركح ٯبيب ، تكتب لو فرض، يركح ٯبيب لك شيء ثا٘ب، ركح جيب كذا،ستْب مرة يركح ٯبيب لك غّبىا
 ، فجهزه، توقع أنو سيحتاج ا٤باء، بالتوقعـ مبادرة منوف ما أدرم مٌب يفهموف؟ فكيف إذ.لك شغلة ثالثة
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

كىذا الذكاء كاأل٤بعية ىي االستعداد الفطرم عند ابن عباس لو ٛبيمت بناحيتْب . فدؿ على ذكاء كأ٤بعية
 :اثنتْب

 كىي حرصو على العلم كقد كقعت. 
 ال ال؟ ؿ صح ك. كىكذا كاف، أعلم عآب ُب األمةلعكتوفيق ا لو يط 

 ما يفهموف ،يش صار ُب عقو٥بم إ ما يفهموف ما، كيركح ٰبل ا٤بسألة غلط،اآلف تذاكر لو ساعتْب
 . بعيدة كل البعد عما تريد.. يركح ٯبيب لك شغلة ثانية ما ٥با، كتعلمو، حٌب ُب ا١بامعة تقريو،يا أخي

  ما أدرم؟؟كيف سيفهم
 ،الكورةأىل  كشايف األمواؿ كلها عند ، ما يفهم، يتفرج كورة، يلعب كورة،الذىن مشغوؿ ٧بشي

 ىذا كلو من ، فدؿ على أف الشغلة كلها  ال ليس ىكذا.كالذين يدرسوف مو ٧بصل أنو يتعشى ُب الليل
 العلم كعلم ال .أم علم اآلفعن  يسَبخص فيو أم علم نتكلم ،ىرة ٕبد ذاتوك كالعلم ىو ج،غثاء ا٢بياة

 ال يعرؼ ، حٌب العلم ُب أم شيء العلم قيمة، قيمة ٝبالية ٜبينة ٕبد ذاهتا،أقصد بالضركرة علم الشريعة
 كالباقْب يركحوف يناموف ، تقـو عليهم األمم كالدكؿ كاجملتمعات ككل شيء،قدرىا إال طبقة معينة من البشر

. كيلعبوف كبس
 بقي ، كحرصو على العلم كثّب، كالسن مازاؿ مبكران ، فيو أ٤بعية،فاالستعداد الفطرم موجود فيو ذكاء

.  كىذا الذم حصلو،أف يدعو لو
عليو الصبلة _ جلبت عليو دعاء النيب _ صلى ا عليو كسلم _ ق كأ٤بعيتو كخدمتو للنيب ؤفذكا

ُهب) ٍب دعا لو هبا ، كتفنينو بذكائو، كضمو إشارة إٔب حبو كإشعاره با٤بودة،فأخذه_ كالسبلـ  االَّنُ مَّنب َتلِّمْع
  .(ااْع ِك َت بَتب

ىكذا لفظ ا٢بديث  ((اال مبف  هبفيباادينب  لمهباا   ب)) :ُب كتاب اإلٲباف مر معنا ا٢بديث
 ىذه ليست (1)((اال مبف  هبفيباادينب  لمهباا أ يل)) أما اللفظ ا٤بتداكؿ على األلسنة .ُب الصحيحْب

 كليس فيها لفظ ا٢بديث ، كىي دارجة على األلسن، إ٭با ذكرىا العجلو٘ب كغّبه؛ُب كتب الصحيحْب مطلقان 
 .  كالكتاب ا٤براد بو القرآف((اال مبف هبفيباادينب  لمهباا   ب)) لكن معناىا صحيح ،ا٢بقيقي

: فدعا لو بأمرين

                                                 

 .1856: رقم حديث 956 ص/  2 ج الصحابة فضائل ُب حنبل ابن (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 كمن أعلم ، فكاف ابن عباس ترٝباف القرآف ٕبق. كفهم تفسّبه كمعانيو،فهم الكتاب 
ُرباالَّنهِكب َتااْعفَت ْعُح﴾: كقصتو مع عمر ُب تفسّب قولو،الصحابة بتفسّب القرآف  (1)ب﴿إِكذَتابجَت ءبنَت ْع

 . مشهورة معركفة
 الفقو. معرفة األحكاـ التفصيلية ا٤ببنية على نصوص القرآف كالسنن، الفقو ُب الدين:كالثانية  

 ، كناسخها كمنسوخها، كمناز٥با،ال ٰبسنو كل أحد ٰبتاج إٔب دراية كاسعة جدان باألدلة
 . ك٫بو ذلك من قواعد االستدالؿ كقواعد التفقو،كعامها كخاصها

:  حٌب قاؿ ابن حـز الفقيو األندلسي ا٤بشهور ٧بمد ابن حـز قاؿ، ُب كبل األمرينباسفربز ابن ع
". تتبعت فتاكل ابن عباس كتفسّبه فبلغت عندم ثبلثْب ٦بلدان "

 ألنو عنده  _رضي ا عنو_  ٕبر خضم ،الدين كالفقوالعلم ككبلـ ابن عباس كلو ُب  ثبلثْب ٦بلد
_  ككفق بربكة دعاء النيب ، كعنده حرص على التعلم، كأ٤بعية،استعداد ٤با أعطي من فضل ا من ذكاء

. لو بذلك_ صلى ا عليو كسلم 
ُهبااْع ِك َت بَتب)  ، كبو يسمو اإلنساف، فإف علم القرآف بو العلم حقان ، موضع الشاىد كاضح(االَّنُ مَّنب َتلِّمْع
 .تفضل . كبو يكـر عند ا ُب الدنيا كاآلخرة،كبو يشرؼ
ثَتُهبأَتنَّنُهبسَتمِك َتبأَت َت ب) بحَتدَّن فً بأَتاَّنبأَت َت بااْعمِك  ْع َت اِك بسَتمِكعْعُ ب َتوْع بقَت اَت ث َت َت بُمعْع َتمِكرٌل بحَتدَّن ث َت َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبصَتبَّن حٍر حَتدَّن
ب َت ِكُمحَتمَّندٍربصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبب:  َترْعزَتةَتبقَت اَتب اِك ب ِك اْعِكسْعالَت بن َتعَت َتُ مْع بأَت ْع  .ب(إِكاَّنباالَّنهَتبيُ غْع ِكيُ مْع
ث َت َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبصَتبَّن حٍرب)  ىو العطٌار ا٤بريدم بصرم، ُب البخارم لو ، بتشديد الباء(صَتبَّن حٍرب) ،(حَتدَّن

 : فمجموع ما لو ُب الصحيحْب تسعة أحاديث. كُب مسلم لو ثبلثة أحاديث فقط،ستة أحاديث فقط
.  كستة ُب البخارم،ثبلثة ُب مسلم

 توُب .بن الصباح أيضان من شيوخ البخارم ُب الصحيح عبد ا بن الصباح ال ٱبتلط عليك با٢بسن
 .ىذا عبد ا بن الصباح (250)سنة مائتْب كٟبسْب 

ث َت َت بُمعْع َتمِكرٌلب): قاؿ  أبوه تابعي ، التيمي، بفتح الطاء كرٗبا تكسر، معتمر بن سليماف بن الطىرخاف(حَتدَّن
. ت كىو من األئمة الثقا، سليماف بن الطرخاف التيمي.مشهور

                                                 

 . [1اآلية ] سورة النصر (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ا٠بو معتمر ف ليس ُب رجاؿ الكتب الستة كلها ـ: ا٤بعلومة الٍب ٩بكن ٙبتاجها ُب معتمر(ُمعْع َتمِكرٌلب)
 أما معتمر بصيغة اسم ، أما معمر فكثّب. فهو معتمر بن سليماف، إذا ٠بعت معتمر ُب الستة كلها.سواه

 .  فهو ىذا الوحيد ُب الستة كلها  معتمر بن سليماف الطرخاف التيمي،"اعتمر"ػالفاعل ؿ
فً ) بسَتمِكعْعُ ب َتوْع  .  ثقة على تشٌيع فيو، ا٤بلقب باألعرايب،بن أيب ٝبيلة  ىو عوؼ (قَت اَت
ار حرؼ السْب يعِب سيار سي ، ا٠بو سيار بن سبلمة األسلمي، ىذا أبو منهاؿ(أَتاَّنبأَت َت بااْعمِك  ْع َت اِكب)

. بن سبلمة األسلمي
 ىذا ، كلذلك كل ركاياتو ُب الصحيح عن أيب برزة،دائمان ُب الَباجم يقوؿ لك صاحب أيب برزة

 ٤باذا نقوؿ صاحب . صاحب أيب برزة، كغّبىا ُب الصحيح، كحديث مواقيت الصبلة عن أيب برزة،ا٢بديث
.  ألف ىناؾ أبا ا٤بنهاؿ آخر؟أيب برزة
 فابن . صاحب الرباء بن عازب، ا٠بو عبد الرٞبن بن مطعم،هناؿ ُب طبقتوآبىناؾ راكم ا٠بو أبو  

 ماذا يقوؿ أبا منهاؿ .هناؿآب كبلٮبا يكُب أبا ، كسيار بن سبلمة صاحب أيب برزة،مطعم صاحب الرباء
 سيار بن سبلمة؟ 

ثَتُهبأَتنَّنُهبسَتمِك َتبأَت َت ب  َترْعزَتةَتب) أبو برزة األسلمي ما ا٠بو أيب برزة تعرفوف؟ أبو   األسلمي الصحايب ا١بليل(حَتدَّن
.  ا٠بو نضلة بالضاد أخت الصاد، أبو برزة األسلمي الصحايب ا٤بشهور.برزة ما ا٠بو؟ ا٠بو نىٍضلىة بن عيبػىٍيد

صلى ا عليو كسلم _ كىي قبيلة شريفة معركفة أثُب عليها النيب ،  من أسلم،نضلة بن عبيد األسلمي
  ماذا يقوؿ أبو برزة؟ ..كثّبان قاؿ_

ب َت ِكُمحَتمَّندٍربصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب):بق ا اِك ب ِك اْعِكسْعالَت بن َتعَت َتُ مْع بأَت ْع ىذه قطعة من ب(إِكاَّنباالَّنهَتبيُ غْع ِكيُ مْع
ا٤بلك بن عبد  كا٢برب بْب ابن الزبّب ك، ٤با كقعت الفتنة أياـ ابن الزبّب"الفًب"حديث طويل ٘بدكنو ُب كتاب 

.  ك٫بو ذلك، كإراقة الدماء، كحركب، كصارت فًب كثّبة،مركاف كغّبىم
 ، ال يقاتل ال مع ىؤالء كال مع ىؤالء،أبو برزة كاف من الصحابة الذم أداه اجتهاده إٔب أف يعتزؿ

 إف ىذا الذم يقاتل ُب مكة : قاؿ، فسمعو ٰبدث، فلما دخل عليو أبو ا٤بنهاؿ ىذا.ككاف ىذا ىو األكفق
 كا لو دخلوا عليو ما هبجت بقصب إٔب ، كىذا الذم يقاتل ُب الشاـ يقاتل على الدنيا،ليقاتل على الدنيا

 يعِب قبل اإلسبلـ ماذا كاف (1)((إن مبمع ربااعربب   مب لىباا ا ب اا ل باا يبتعلموا)) :أف قاؿ

                                                 

 بب.(7112)9/72أخرجو البخارم  (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ، يقتل بعضهم بعضان على أمور تافهة كحقّبة، ىلكى، جوعى، أعراب ُب ىذه الصحراء؟العرب؟ ماذا كانوا
. فيهم من الذلة كالقلة ما فيهم

ب َت ِكُمحَتمَّندٍرب) اِك  فيها كأنو (ن َتعَت َتُ مْعب) ككلمة .(ن َتعَت َتُ مْعب) ىذا موضع الشاىد (ثُمَّنبن َتعَت َتُ مْعباهللب ِك اْعِكسْعالَت
ب فنعشهم ا أحياىم ، كغيبوبة الوثنية، كغيبوبة الضبلؿ،شبو ميت كىكذا كانوا، كانوا ُب غيبوبة ا١بهل ﴿أَت َت

ب ب ِكخَت رِكجٍر باَتيْع َت ب َتمَتنبمَّنث َتُلُهبفِكيبااظُّسُلمَت تِك يب ِكهِكبفِكيباا َّن سِك ي ْع َت ُ ب َتجَتعَتلْع َت باَتُهبنُوراًبيَتمْع ِك ي َت مَتنب َت اَتبمَتيْع  ًبفَتأَتحْع
. كباإلسبلـ_ صلى ا عليو كسلم _ بالنيب   ٗباذا أحياىم؟ ٗباذا أغناىم؟؟ٗباذا نعشهم ابب(1)مِّ  ْع َت ﴾

ب َت ِكُمحَتمَّندٍرب)طبعان  اِك  يعِب . ىذا من عطف البدؿ يسمونو عطف البياف، عطف البياف( ِك اْعِكسْعالَت
تفسّب الصراط ا٤بستقيم   كلذلك يأٌب ُب التفسّب،. لكنها مؤداىا كاحد، ىي أشياء، القرآف، ٧بمد،اإلسبلـ

بااُمل َت ِكيمَت﴾ نَت    باا ِّرَتاطَت ﴿اهدِك
 اآلخر يقوؿ لك الصراط ا٤بستقيم .يقوؿ لك الصراط ا٤بستقيم القرآفب(2)

 ا٤بعُب كلو صحيح أليس .الثالث يقوؿ لك الصراط ا٤بستقيم اإلسبلـ_ صلى ا عليو كسلم _ ٧بمد 
 كذلك؟

 كنزؿ عليو ،ىو الذم بيعث_ صلى ا عليو كسلم _  النيب . لكنها ىي شيء كاحد،ىذه مفردات
كنتعبد   تفصيل القرآف الكرٙب ىو اإلسبلـ الذم نتدين بو. كالوحي ىو القرآف الكرٙب مع السنة النبوية،الوحي
. ربنا بو

 كاإلسبلـ ىو ، ك٧بمد ىو الذم جاء باإلسبلـ، ٗبحمدبيْب اإلسبلـ .فا٤بعُب يسمونو عطف البياف
 . كالقرآف كالسنة ٮبا اإلسبلـ كىكذا،القرآف

بأَت ُوب َتبدِكباالَّنهِكب)بيو عبارة ىنا أضافها ا٤بستملي ُب ركايتو ما أدرم ما قرأهتا؟ؼ ىذه انفرد هبا ُب ب(قَت اَت
 ، ا٤بستملي طبعان يركم عن الفربرم، ا٤بستملي ا٢بافظ أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٧بمد ا٤بستملي.ركاية ا٤بستملي

 نسختو ، يستمليو يطلب منو أف ٲبلي عليو، كىو أف يستطعم ا٢بديث من ادث،نسبة إٔب االستمبلء
. مشهورة يركيو عن الفربرم، الفربرم يركيو عن البخارم

أبو ذر ا٥بركم كما رٗبا مفصل ك ، ا٥بمدا٘ب عبد ا بن عبد الرٞبن:كنسخة ا٤بستملي يركيها رجبلف
 . عندكم ُب األكراؽ الٍب أخذٛبوىا فيما مضى

ينظر " : ٍب قاؿ البخارم"أبو عبد ا ىكذا كقع ىنا يغنيكم كصواهبا نعشكم قاؿ": فالبخارم قاؿ
". أصل كتاب االعتصاـ

                                                 

. [122اآلية ]سورة األنعاـ  (1)

.  [6اآلية ] سورة الفاٙبة (2)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ألفو البخارم ،ىذه اإلشارة الٍب قلت لكم ُب أكؿ الدرس أف ىناؾ كتاب ا٠بو كتاب االعتصاـ
.  كأدخلو الذم معنا ىذا، كىذبو، كبّب ٍب اختصره،خارج الصحيح

بن َتعَت َتُ مْعب) :فلما جاءت ىذه العبارة بأَت ْع  ليست ، غّب موجودة(يُ غْع ِكيُ مْعب) ككلمة .فيها شكب(يُ غْع ِكيُ مْع
 .(ن َتعَت َتُ مْعب) : كإ٭با صواب الركاية الثابتة(يُ غْع ِكيُ مْعب) كإ٭با تسرب من بعض الركاة كىي خطأ ؛ىي الصحيحة

أبو عبد ا ىكذا كقع ىنا  قاؿ" : كلذلك أشار ىنا؛كحرر البخارم ىذا ُب كتاب االعتصاـ الكبّب
 كإ٭با الثابت فقط ؛ ليست ُب أصل الركاية، ىذه تلغيها(يُ غْع ِكيُ مْعب) يعِب كلمة "يغنيكم كصواهبا نعشكم

.ب(ن َتعَت َتُ مْعب)
 كأصل كتاب . إف أردت يعِب تراجع أصل كتاب االعتصاـ كما أشار البخارم،كحٌب تعرؼ ٤باذا

 لكن تكفينا ىذه ا١بملة كىذه العبارة من إماـ .االعتصاـ الذم ىو الكتاب الكبّب ىذا ُب حكم ا٤بفقود
 أك ، رٗبا أضاؼ بعض الركاة تصرفان من عنده، ليست ىي أصل الركاية(يُ غْع ِكيُ مْعب) :خبّب كىو البخارم يقوؿ

. العرب كانوا  ألهنا أبلغ ُب ا٤بعُب ألننا كنا شبو موتى؛(ن َتعَت َتُ مْعب)ا  كصوابو،٫بو ذلك
صلى ا عليو _  فنيعشوا كأيحيوا بالنيب ، كا١باىليات، كالوثنيات، كالشرؾ،العآب كلو كاف ميتان بالكفر

 ._ـصلى ا عليو كسل_ كسنة ، كإسبلمان ، كدينان ،كٗبا جاء بو من ا قرآنان _ كسلم 
 .خّباألخّب قبل ىذا؟ األخّب ا٢بديث األ

بُ مَترَتب) باالَّنهِكب ْعنَت بدِكي َت رٍربأَتاَّنب َتبْعدَت ب َتبْعدِكباالَّنهِكب ْعنِك ب َتنْع مَت  ِكيُلبحَتدَّنثَت ِكيبمَت اِك ٌل ث َت َت بإِكسْع بإِكاَتىب َتبْعدِكببحَتدَّن  َت َت َت
ب َتاالَّن  َت ِكب َتلَتىبُس َّن ِكباالَّنهِكب َتُس َّن ِكبرَتُسواِكهِكبفِكيمَت باسْع َتلَتعْع ُب ب ِك الَّنمْع ِك ب ِك َتاِك َت باَت َت بمَترْع َتااَتبيُ بَت يِكُعُهب َتأُقِكرُّس ب ْعنِك  .ب(ااْعمَتلِك ِك

مَت  ِكيلُب) ث َت َت بإِكسْع  . ىو ابن أيب أكيس ا٤بد٘ب(حَتدَّن
 .  _رٞبو ا_  اإلماـ ا٤بشهور مالك بن أنس (حَتدَّنثَت ِكيبمَت اِك ٌلب): قاؿ
بدِكي َت رٍرب) ب َتبْعدِكباالَّنهِكب ْعنِك  . أيضان ا٤بد٘ب( َتنْع
بُ مَترَتب) باالَّنهِكب ْعنَت  .الصحايب ا٤بشهور_ رضي ا عنهما _  ابن ا٣بطاب (أَتاَّنب َتبْعدَت
بمَترْع َتااَتبيُ بَت يِكُعهُب) ب ْعنِك بإِكاَتىب َتبْعدِكبااْعمَتلِك ِك  ألف ا٤بقصود قضية سنة ا ؛ اختصر ىنا، أيضان البخارم( َت َت َت

. ُب كتاب األحكاـ، ىو فصلها ُب كتاب األحكاـالركاية  ك،كسنة رسولو
 قاـ ابن ، ا٣بليفة الثا٘ب ُب بِب أمية _أختصر لك ا٤بسألة بسرعة _  تعرفوف ٤با توُب يزيد بن معاكية

 كبعد ، كبويع بن يزيد ُب الشاـ كىو معاكية بن يزيد، فدعا الناس إٔب بيعتو، عبد ا بن الزبّب،الزبّب ُب مكة
. أربعْب يـو مات
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 دعا إٔب بيعة ، فقاـ مركاف بن ا٢بكم ُب الشاـ، فلم يرضوا بِب أمية،فبايع أىل النواحي ابن الزبّب
 كجرت بينهما حركب طويلة ، كقاـ ابن زياد ىناؾ ُب العراؽ الذم ىو عبيد ا بن زياد ُب العراؽ.نفسو

 كم سنة .(73) كٓب تنتهي إٔب سنة ثبلثة كسبعْب ،سنة كفاة يزيد (64)استمرت من سنة أربعة كستْب 
 كاألمويْب عبد ا٤بلك كقبلو مركاف ، كىي حركب ابن الزبّب كمن معو من جهة. تقريبان ةىذه؟ تسع إٔب عشر
.  كىذا من جهة أخرل،كمعهم ا٢بجاج طبعان 

 كل ىذه ا٤برحلة من أربع كستْب ،(73)حركب طويلة إٔب أف قتل ابن الزبّب ُب ثبلثة كسبعْب 
 ، كال عبد ا٤بلك، كال ابن زياد، ٓب يبايع عبد ا بن عمر أحدان ال ابن الزبّب،(73)إٔب ثبلثة كسبعْب  (64)

 كانتظاـ . كٓب تنتظم الكلمة ألم كاحد منهم، ألنو كقت فتنة كقتاؿ كحركب؛كال أبوه مركاف قبلو كال أحد
  .الكلمة شرط ُب الوالية عند الفقهاء

 كبايعو ا١بميع ،كاستثب األمر لعبد ا٤بلك بن مركاف (73)فلما قتل ابن الزبّب سنة ثبلثة كسبعْب 
كتب إٔب عبد ا٤بلك يبايعو ٤با ًب لو  ": عند ذلك بعث لو عبد ا بن عمر ببيعتو الٍب ىذا نصها،ٛبامان 
". األمر

ُب مكة سنة ثبلثة كسبعْب _ رضي ا عنو _ كانتهت ا٤بشكلة كالفتنة بقتل عبد ا بن الزبّب 
 كأٝبعت ، بويع با٣ببلفة، ٤با استثب األمر لو.يعِب ما نتكلم فيها  كالقصة مشهورة معركفة ُب التاريخ،(73)

 . فأرسل لو الصحابة أك من بقي منهم كعبد ا بن عمر بيعتو الٍب ىذا نصها،عليو الكلمة
ب ِك َتاِك َتب) ىكذا _ببأقر بالبيعة":  يقوؿ"األحكاـ" طبعان نص البيعة ٘بدكنو، ٘بدكنو ُب كتاب ( َتأُقِكرُّس
عليو  _ ألمّب ا٤بؤمنْب عبد ا٤بلك بن مركاف أنا كبِب على السمع كالطاعة على سٌنة ا كسٌنة رسولو _ نصها

 _". الصبلة كالسبلـ
أف ٝبيع أمور ،  فيها نقطتْب مهمتْب.. أف ٝبيع األمور، ىذا موضع الشاىد لكتاب االعتصاـ

 .ا دليل ذلك أف ما من شيء من شؤكف ا٢بياة إال كفيو شرع ، ٯبب أف تدخل ٙبت تشريع ا،ا٢بياة
 ، العبلقات ا٢باكم: كىي أخطر األمور كأعظمها،؟ البد يطبق ٗبا ُب ذلك ىذه األمورفك٤باذا الشرع إذ

 ، كأمنان ىذه أمور عظيمة جدان ، كسلمان ، كحربان ، كعبلقات الناس بعضهم مع البعض قتاالن ، كالبيعة،كاكـو
 ، كاألعراض، كحفظ األمواؿ، ألنو من أعظم ما اىتم هبا اإلسبلـ حقن الدماء؛البد تدخل ٙبت التشريع

 ، كا٣ببلفة، يشَبؾ فيها ٦بموع األمة ٗبا فيها ىذه قضايا البيعة،ال تتم إال بأمور مهمة كربلك ،كاألشياء ىذه
 . كاألشياء ىذه، كالوالية،كا٤بلك
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 تطلق على ، تطلق على الطريقة، السٌنة تطلق على الشريعة( َتلَتىبُس َّن ِكباالَّنهِكب) قٌيدىا ابن عمر 
 .  _عليو الصبلة كالسبلـ_  كسنة الرسوؿ ، ىو شرعو الذم سنو لنا، نعم الدين ىو سنة ا.السبيل

: ٗبعُب كىذه ىي الفائدة الثانية أف الطاعة نوعاف كهبا ٬بتم
 ال _عليو الصبلة كالسبلـ_ أك لرسولو ، كىذه ال تكوف إال  الواحد األحد:طاعة مطلقة 

 ._ـعليو الصبلة كالسبل_ إال ا كرسولو ،يطاع أحد طاعة مطلقة ببل سؤاؿ كال نقاش
 كىو النوع الثا٘ب من الطاعة مقيدة، طاعة اكـو ، فطاعتو مقيدة،أما غّب ا كالرسوؿ 

 ٯبب ، كالطالب ٤بعلمو، كالولد ألبيو ك٫بو ذلك، كالزكجة لزكجها، كا٤بأمور لؤلمّب،للحاكم
.  كٗبا ىو ٰبقق طاعة ا،أف تقيد كلها با٤بعركؼ

عليو الصبلة _  قاؿ النيب . فبل طاعة ألحد، أك خرج عن حد ا٤بعركؼ،أما إذا تصادمت أمر ا
 حٌب فيما ٛبلكو كال . أك ما ال ٲبلك ابن آدـ، أك ظلم،ليس على ا٤برء الطاعة ُب معصية _ كالسبلـ
،  كخركج عن شرع ا، فما فيو ٨بالفة ألمر ا،ال ال؟ الطاعة ُب ا٤بعركؼؿ ككا فهمت. ما تكلف بو،تستطيعو

 .ال طاعة ألحد ُب ذلك
 خاصة ُب أمور العبلقات ،فا٤بقصود بذلك أف سنة ا كسنة رسولو ىي العصمة من كل فتنة

ُب   ك٪بوا، سلم الناس ٝبيعان ، كمٌب قيدت بأمر ا. فإهنا من أخطر األمور كأعظمها،البشرية بعضهم ببعض
 .  كسلموا من عقوبة ا أيضان ُب اآلخرة،الدنيا

نلتقي ُب .  كٯبعل ما نقوؿ كنسمع حجة لنا ال علينا، كيتقبل منا كمنكم،أسأؿ ا أف ٱبتم لنا ٖبّب
 .    كالسبلـ عليكم كرٞبة ا، الدرس القادـ إف شاء ا

 
بب

ب
ب
ب
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 الدرس الثاني
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بسم ا الرٞبن الرحيم، ا٢بمد  رب العا٤بْب كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو كأشهد 
كعلى آؿ ٧بمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ اللهم صل على ٧بمد . أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو

.  كبارؾ على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد،إبراىيم
: أما بعد

(. (بعثت ٔبوامع الكلم)قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم باب )كقفنا على 
 

.بااْع َتلِكمِكبب ِكجَتوَتامِك ِكبب ُعِكثْع ُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب
 

ب االالاب لىبأشرفباألنبي ءب اامرسلينبنبي  بمحمدب  لىبةااحمدبهللبرببااع امين،ب اا ال
ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبباببَتب):ببب_رحمهباهلل_باام اباابخ ر بآاهب صحبهبأجمعين،بق اب

.بااْع َتلِكمِكبب ِكجَتوَتامِك ِكبب ُعِكثْع ُب
ث َت َت  ث َت َت باالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُببااْععَتلِكيلِكبب َتبْعدُببحَتدَّن بااْعُملَتيَّن ِكبب ْعنِكببسَتعِكيدِكبب َتنْعببشِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعببسَتعْعدٍربب ْعنُببإِك  ْعرَتاهِكيمُببحَتدَّن

يَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعب رْعتُببااْع َتلِكمِكبب ِكجَتوَتامِك ِكبب ُعِكثْع ُبب:قَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنب:ب َت ْعهُبباالَّنهُببرَت ِك ب َتُن ِك
َترْعضِكببخَتلَتااِكنِكبب ِكمَتفَت تِكيحِكببأُتِكي ُببرَتأَتي ْع ُ ِكيبنَت اِكمٌلببأَتنَت ب َت  َتي ْع َت ب ِك ارُّس ْع ِكب عَت ْعبباألْع بب.يَتدِك بفِكيبف َتُو ِك

بأَت ْعببت َترْع َتُثون َت َت بأَت ْعببت َتلْعغَتُثون َت َت ب َتأَتن ْعُ مْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببذَتهَت َتببف َت َتدْعببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ُوبقَت اَتب
بِكُ  َت ب َتلِكمَت ًب  (.ُت ْع

ب(ااْع َتلِكمِكبب ِكجَتوَتامِك ِكبب ُعِكثْع ُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب)  _:رٞبو ا_ نعم قوؿ اإلماـ 
 التشريع بشقيو ما يتعلق باألخبار الغيبية الٍب ال مر فإف أ،رهثتقدٙب ىذا الباب ُب أكؿ كتاب االعتصاـ لو أ

كالشق اآلخر كىو التشريع ا٢بكمي _ عليهم الصبلة كالسبلـ _  كالرسل ءاألنبيا كال يتكلم هبا إال ،يعرفها
 ككبلـ ، ٙبتاج إٔب خطاب طويل، كتنوعها، كاتساعها، ىذه لكثرهتا.ىاك كا٢بدكد كنح، كا٢براـ،ُب ا٢ببلؿ

.  ككتب متنوعة متعددة،كثّب
 ٰبتاج ا٣بلق إليو من معارؼ  ماأٝبل كٝبع كل،  على كل شيء قديرككه_ جل كعبل _ كلكن ا 

،  ٝبعها ُب كبلـ جامع ٨بتصر . أك األحكاـ الشرعية، سواء فيما يتعلق باألمور اإلعتقادية الغيبيةكعلـو
ا٤بعجز _ جل كعبل _  كىذا كجو إعجاز ال يقع إال ُب كبلـ ا ، كتعلمو أيضان ، كحفظو،يسهل قراءتو

 كٰبتاجوف ،ألنك تعرؼ أف ا٢بوادث الٍب يقع فيها الناس_ عليو الصبلة كالسبلـ _  كبلـ رسولو ك أ،البليغ
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 البد ، كلكل كاقعة تقع،كلكل نازلة تنزؿ ... كال تكاد تنتهي فبلبد أف،أحكاـ ال تكاد تنحصرإٔب فيها 
_. جل كعبل _ فيها من حكم  

 كيستطيع كل باحث كناظر عارؼ ، كا٢بق كاحد ال يتعدد،ىذا أصل متفق عليو عند أىل السنة
 فدؿ ذلك على أف بالفعل ما ُب ، أف يعرؼ ا٢بكم الشرعي من مصدره كمنبعو،بأصوؿ االستدالؿ كقواعده

 لكنو جامع مانع ال ٰبتاج ، فهو كبلـ ٨بتصر بالنسبة لغّبه، كما ُب السنة النبوية ىي جوامع،القرآف الكرٙب
  .معو إٔب غّبه

 الذم (ااْع َتلِكمِكبب ِكجَتوَتامِك ِكبب ُعِكثْع ُب)_: صلى ا عليو كسلم _ ما ا٤براد بقوؿ النيب  :كىنا مسألة كىي
؟ جوامع الكلم ما ا٤براد بو؟ صٌدر بو البخارم ىذا الباب

فسركا جوامع الكلم بالقرآف _ رٞبو ا _  على رأسهم الشافعي ،ا١بمهور من األئمة كالعلماء
 ،ينوه بالقرآف العظيمب(ااْع َتلِكمِكبب ِكجَتوَتامِك ِكبب ُعِكثْع ُب) :ينوه ُب قولو_ عليو الصبلة كالسبلـ _  كأف النيب ،العظيم

.  كال ٰبتاج معو إٔب غّبه،قبلوالٍب فرؽ حٌب ُب الكتب ا٤بنزلة تالعلـو ما ككأف القرآف اجتمع فيو من ا٤بعارؼ 
 كالتشريعات ، جامع لكل ما ٰبتاج إليو من أنواع ا٤بعارؼ كالعلـو،فهو كبلـ عظيم بليغ معجز

 تأٌب السنة تبينها كٙبققها كما سيأٌب ُب مفردات كتاب االعتصاـ ،اء تفصيلية أك كلية عامةك س،األحكاـك
. إف شاء ا تعأب

 كآياتو العظيمة ككلماتو ا١بليلة كلمات جامعة ، فإف القرآف العظيم جامع،صحيحككىذا القوؿ حق 
،  ٙبوم ُب طيها من ا٤بعارؼ ،عظيمة   أكدع فيو كل،كىو ا٤بتكلم بالقرآف _ جل كعبل_ كأكدع ا كالعلـو

سبق علمو بكل ما يقع، سبق علمو بكل _ عز كجل _  كذلك أف ا ،ما ٰبتاج إليو ا٣بلق إٔب يـو القيامة
. ما سيقع إٔب قياـ الساعة
 ،الشريعة اإلسبلمية الٍب ىي مصدرىا القرآفكأف يكوف القرآف _ جل كعبل _ كأنزؿ القرآف كأراد 

لن يبعث بعده ؼ ، أف يكوف ىذا ىو األمر ا٣باًب،الذم بعث بالقرآف_ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب ٧بمد ك
. كلن ينزؿ بعد القرآف كتاب_ صلى ا عليو كسلم _ نيب 

 فبلبد أف ٲبد البشر بكل ما ٰبتاجوف إليو إٔب ،فماداـ أف ا أراد أف يكوف ىذا الكتاب ىو ا٣باًب
 ألف من ؛ ىذه ضركرية، كجهلو من جهلو،صل إليو من كصلوك ك،ذلك من علموب علم ،يـو القيامة
ال ٰبتاج الناس ُب أمر دينهم ٤بعرفة حكم ا إٔب ف  أ، كمن مقتضيات ختم النبوة، ختم التشريعمقتضيات

 كىذا ما كاف ، لو فرضنا أهنم احتاجوا ٤با ختمت النبوة أصبلن .ألهنم لو احتاجوا؛ شيء سول ىذا ا٤بصدر
_. عليو الصبلة كالسبلـ _ عليو ا٢باؿ قبل النيب 
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_    قاؿ النيب. كتبـ كتنزؿ عليو، كيأتوف بشرائع كأحكاـ،كاف يبعث أنبياء إٔب ا٣بلق ُب األرض
 سألو أبو ،ا٢بديث عند أٞبد ُب ا٤بسند، ك ذر الغفارمكأليب ذر الغفارم ٤با سألو أب_ عليو الصبلة كالسبلـ 

 مباارسلب))مائة كأربعة كعشرين ألفان ب(( ع ب   ر ابأاف ًبربم ا ب أ:بق ااألنبي ء مب ددب)): قاؿذر 
ب.(1)((م  م؟بق ابثالثم ا ب  ضع ب  ربجم ًب فيراًبق اب مبأنلاباهللبمنباا   ؟بق ابم ا ب أر ع 

أقل ىو  كما علمناه منها كعرفناه ، ُب األرضعلى أنبياء  أنز٥با ا فاقت ا٤بائة،كتب كثّبة نزلت
. فور كٓب نعقبكثّب ٩با ٓب نعلم

إٔب الكتاب ا٤بنزؿ نظران لتسلط ؿ  كتطرؽ ا٣بل، كتبلشت أعبلـ نبوتو،شريعة نيب فكاف كلما اندرست
 ٯبدد ، أك يبعث نيب آخر كينزؿ كتاب آخر، كاف لزاـ ذلك أف ينزؿ نيب آخر.ا٣بلق عليو بالتحريف كالتبديل

كما صنع _ جل كعبل  _ ما أدخلو ا٣بلق من خلل ُب كبلـ اد  كير،من ملة النيب السابق  اندرساـ
.  بعث إليهم أنبياء كثر،اليهود كالنصارل

نو الكتاب أل كُب القرآف ،نو النيب ا٣باًبأل_  صلى ا عليو كسلم  _فلما زاؿ ىذا ا٤بقتضى ُب النيب
  . كاف ال بد أف ال ٰبتاج ٤بعرفة مراد ا إٔب مصدر غّبه ىذه مسلمة،ا٤بنزؿ ا٣باًب

كىي  جوز الناس أف القرآف العظيم مع السنة النبوية  _مسلمْب أك غّب مسلمْب_ كلو جوز الناس 
 ، كأحوا٥بم، كبياف ما يصلح شأهنم ُب معامبلهتم أمرىم، ال تفي ٕباجة ا٣بلق إٔب تدبّب،الشارحة لو
.  ك٫بو ذلك من أمور، كسلمهم كحرهبم، كأخبلقهم، كعباداهتم،كعبلقاهتم

ف أل ؛ فإنو بالضركرة غّب قابل،لو زعم زاعم بلساف ا٤بقاؿ أك بلساف ا٢باؿ أف القرآف ال يفي بذلك
 كغّب قابل ،ىو الكتاب ا٣باًبيعِب ف القرآف ألكغّب قابل _ صلى ا عليو كسلم _ النبوة ختمت بالنيب 

 كىي عدـ كفاء ا٤بصدر ،زاؿ قائمان ما إذ زعم أف ا٤بقتضي لبعثة األنبياء ،ف الشريعة ىي الشريعة ا٣باٛبةأل
  . كىذا طبعان خطأ عظيم ٯبر ضبلالن كبّبان ،٢باجة لؤلحكاـ ا٤بتنوعة ا٤بختلفةؿالسابق ا٤بوجود 

 .كما كاف ا٢باؿ  الذم سيقـو بالتعديل أك التتميم أنبياء كرسل،ٍب يا ليت كما كاف ا٢باؿ سابقان 
 ، كاقتصاديْب،سياسيْبمن  أصحاب شهوات ، أصحاب أىواء، جهبلء،يأٌب ساقطوف من ا٣بلق

 كىذا ، يشككا كىذ، كىذا ٯبـز، كىذا يقطع، يرفع ٲبنع، كىذاكىذالغي،  ىذا يعدؿ كىذا م،كشهوانيْب
 كليس ،التفصيليةلؤلحكاـ  البشرية ا٢باجةكتصبح القضية ليست فقط اهتاـ القرآف بعدـ الوفاء بتماـ ، يبدؿ

 كالتبلـز قد يفوت كثّب ، ألهنا قضية متبلزمة؛من يفعل ذلك ىذارٗبا  كلو ٓب يدرؾ ،ما يَبتب عليو من رفض
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 ، فيقع ُب أمر يلـز منو أمر آخر كىو ال يتفطن لبلزمو، بل ُب أكثر القضايا؛من العقوؿ ُب بعض القضايا
.  معان فيو، كٮبا بالتبلـز ضركرة كقعا ُب األمرينر ٩با كقع خطكقد يكوف الزمو أ

 كىذا من أعظم القدح ُب ، كيبدأ التجاكز على حرمات ا كحدكده، كيبدأ التعديل،فيبدأ االقَباح
. القرآف

 كابن القيم ُب ،"اءضاالقت" ككذلك ابن تيمية ُب ،ككذلك الشاطيب_ رٞبو ا _ كلذلك الشافعي 
 عظيم أف ىناؾ آية ُب القرآف اؿ،قالوا ُب نقاش ُب ىذه القضية،  الكباراألئمة كغّبىم من ،"ا٥بجرتْبطريق "
مراد ا فيها إال كُب حاجة ٤بعرفة  للناس فيها ، كال تنزؿ نازلة، كال تقع كاقعة،على أنو ال ٙبدث حادثة لتد

  . ككيف طلبو بالطرؽ كاالستدالالت ا٤بعركفة،الوصوؿ إليو  ككيف، بقي من يعرفو.القرآف العظيم جواهبا
يرًا﴾:تعأب ُب الفرقاف قولو اآلية ىيكىذه  بت َتفْعلِك ب ِك اْعحَتقِّب َتأَتحْعلَتنَت ب ْع َت كَت بجِك بإِكاَّن ب ِكمَتثَتلٍر بيَتأْعُتونَت َت ب﴿ َتاَت

ب(1)
 من  _أم أعداؤؾ_  ٗبثل يأتونك ٱبرب ا نبيو أنو ال ، صيغة استقباؿاآلية أف صيغة اآلية من ىذه ىمكدليل
ب ِك اْعحَتقِّ﴾ب كصاعدان اآلية من نزكؿ ىذه اآلف ب ْع َت كَت بجِك  كالكفر الذم ،الذم يزيل الباطل الذم صنعوهب﴿إِكاَّن
يرًا﴾ كالشبهة الٍب اشتبهت عليهم،كفركه بت َتفْعلِك  أم أحسن بيانان كتوضيحان من ما رٗبا يقَبح ب﴿ َتأَتحْعلَتنَت

  . كيدلوف من أفكار يظنوف أهنا توضح ا٤براد كٙبقق ا٤بقصود،الناس من اقَباحات
 إال كُب كتاب ا ،كمهما استجد ٥بم من مستجداتُب أمور،  كمهما كقعوا ،فمهما أحدث الناس

 ، كىو كسيلة الفهم كا٢بفظ، ألهنا شارحة لو مع اللساف العريب؛كما يتبعو كىو السنة النبوية_ جل كعبل _ 
 ألف ا أنزؿ ىذا الكتاب كأراد أف يكوف ؛ إال كُب كتاب ا جواهبا كبياهنا،مع قواعد االستنباط ا٤بعركفة

.  شبهة عن كل ال بد أف يضمن كل جواب،فبلبد أف يضمن.  إٔب قياـ الساعة أٝبعْبحجة على العا٤بْب
  ُب كتابو، من فتوحات،يفتح على من شاء من عباده كالعلماء القائموف بأمره_  جل كعبل_ كا 

.  قالوا ٫بن ضامنوف، كابن تيمية، حٌب قاؿ كبار العلماء كالشافعي.فيها جواب كل شبهة ككل مسألة
بنص من القرآف إال كُب  ال ٰبتج مبطلأنو  ابن تيمية يقوؿ أنا ضامن ،الشافعي يقوؿ أنا ضامن

بالفعل   على أهنم دليل،ىذه براعة عالية جدان .  ٰبتاج إٔب نص آخردكف أف ،نفس النص ما يبطل حجتو
ب : ككفى بكبلـ ا حجة كىو القائل، كيرتكزكف إٔب قاعدة كبّبة، إٔب ركن شديديأككف بأَتصْعدَتُ بمِكنَت ﴿ َتمَتنْع

بااّلهِكبقِكياًل﴾( 2)ااّلهِكبحَتدِكيثً ﴾ بأَتصْعدَتُ بمِكنَت بكصف القرآف أنوك( 1)﴿ َتمَتنْع بمِكنْع يْعهِكب َتاَت بيَتدَت بيَتأْعتِكيهِكبااْعبَت  ِكُلبمِكنب  َتيْعنِك ب﴿اَت
بحَتمِكيدٍر﴾ألنو ب(2)خَتلْعفِكهِك﴾ بحَت ِكيمٍر ﴿تَت لِكيلٌلبمِّنْع

ب.(3)
                                                 

 [.33اآلية ] سورة الفرقاف (1)

 [.87اآلية ]سورة النساء  (2)
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بآيَت تُهُب﴿أنو ال ريب فيو كأنو ، ك على القرآفما تفتح السور القرآنية بالثناءككثّبان  بُأحْع ِكمَت ْع ( 4)﴾ ِك َت بٌل

بفِكيهِكب﴿ بآيَت تُُه﴾. البقرةفاٙبة( 5)﴾اَتبرَتيْع َت بُأحْع ِكمَت ْع بااْعحَت ِكيمِكبفاٙبة ىودب(6)ب﴿ااَترب ِك َت بٌل فاٙبة ( 7)﴾ب﴿ااْع ِك َت بِك
بااْعُمبِكينِكب﴿يونس    ال؟الؿك( 8)﴾ااْع ِك َت بِك

 كال ، ال ُب ألفاظو، إليو خلل مطلقان يتطرؽ ال حكيم تبو، يش ٤با رٗبااضح مبْبكبْب أم  ،بْبـفهو 
ب: كىو معجز ُب كبل جانبيو،ُب معانيو

 كقد أعجز الفصحاء:جانب لفظو . 
 إذ ىو جوامع الكلم: تشريعوكجانب . 
،  ألنو ٧بدكد ُب سور معينة؛ كٰبفظوأ القرآفقرأف م مع أف اللساف يستطيع ،آياتو ا٤بباركاتففي 

 كال زاؿ العلماء ، الشيء العظيم الكثّب كالتشريعات تتفجر منها من ا٤بعا٘ب كا٤بعارؼكآيات معينة، لكن
 كىو قوؿ ا١بمهور ُب معُب جوامع الكلم األكؿ، ىذا القوؿ .القرآف العظيمنص  كلها على ـيبنوف أحكامو

ب . القرآفقفأ
كامع الكلم كبلمو بج أف ا٤بقصود كاختاره ٝبع ،القوؿ الثا٘ب كىو أشار إليو الزىرم ُب بعض كبلمو

أنو يتكلم بالكبلـ _ صلى ا عليو كسلم _ خاصية ٗبعُب أف ا أعطاه _ يو الصبلة كالسبلـ ؿع_ ىو 
 ،معُب جوامع الكلمىو  كىذا ٧بتوياتو كمعانيو، لكنو العظيم الواسع جدان ُب ،ا٤بوجز القليل ُب عباراتو كٝبلو

.  الببلغة ىي عْبىذهك
 اآلخر، أحدٮبا ال يفهم استعجم شخصاف إذا ذلك كؿ؛عبارة أكجزا٤بقصود بالببلغة أف توصل عْب 

 كسيلة ق ألنو ما ُبٰبتاجوف يتكلموف نصف ساعة حٌب يقوؿ لو ركح جيب ٕب ماء أشرب نصف ساعة؛
 . كعبارات كثّبة، كلما أدت إٔب ا٤بعا٘ب بَباتيب كثّبة، ككلما ضعفت اللغة.ةخطاب كاضحأك  ،تواصل يعِب
.  يسّبةعبارات ٔبمل يسّبة كعا٘ب أدت إٔب آب، كلمايت اللغةكككلما ؽ

                                                                                                                                                                  

 [.122اآلية ]سورة النساء  (1)

 [.42اآلية ] سورة فصلت (2)
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 [.2اآلية ] سورة البقرة (5)

 [.1اآلية ] سورة ىود (6)
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أعطي من الفصاحة كالببلغة ما يتكلم بالكبلـ ا٤بوجز اليسّب  _ عليو الصبلة كالسبلـ_ فالنيب 
:  كذلك يتضح من كجوهعظيمة،٤بعا٘ب اؿا  إٔب ا٤بؤدم،يغبلاؿ

 ،ىو أفصح العرب قاطبة _ عليو الصبلة كالسبلـ_  اتفق العلماء ٝبيعان على أف النيب :األ اااوجهب
_ صلى ا عليو كسلم _ ف النيب أل ؛ كىذا طبعان ليس جهدان بشريان ،ٓب يأًت قبلو كال بعده أفصح لسانان منو

ب(1)((إابمنباابي ابالحراًب)) تبلعبان باأللفاظ يتبلعبوف ، فصحاء اللساف العربعرباء، عربية أمةبعث ُب 
،  قالوا كبلمان يأسر القلوب، كقصد شاعرىم،ىمبمخطخطب ؼ ، ٤با جاءه كفد فزارةرفوفكما تع
ؼ األذاف، كيطرب القلوب  يشن، أنو كبلـ بليغـ ىو ٲبدح كبلمو((إابمنباابي ابالحراًب)): فقاؿ...كيأخذ
  أليس كذلك؟. قد يقلب ا٢بق باطبلن ،ببلغتواإلنساف بكلذلك ...كيأخذ

عليو الصبلة _ كلذلك يقوؿ نعوذ با من الشيطاف الرجيم؛  الباطل حقان تو كعٌيو قد يقلب قكبفها
 اعلب عض مبي واب)) أم ُب ا٣بصومات قاضي يقضي ((إن مبتخ  موابإاي)) :ُب ا٢بديث_ كالسبلـ 
كقد ( 2)((م سأقضيباهب لىبنحوبمم بأف)) رؼ يتكلمأبلغ كأفصح يعيعِب  ((منب عض حج هبأاحنب

باألُُمورَتب األمور كيقلب باأللفاظ لكنو فصيح يتبلعب ،يكوف ىو الظآب ا٤بعتدم كما ىي ( 3)﴾﴿ َتق َتلَّنُبواْعباَت َت
 على تْب ٝبليركب كا٤بسكْب الثا٘ب مو عارؼ ، فيظهر أف ا٢بق لو،أرباب لسافدائمان، أىل  ا٤بنافقْب اتصف
أفصح العرب قاطبة ىذه قضية _ صلى ا عليو كسلم _ فالنيب .  فيبدك أنو ىو ا٤بعتدم كىو الظآب،بعضها
  .إٝباعية

 كلها األرض أكسع لغة ُب ، ٫بن نعرؼ أف لساف العرب لساف كاسع، ليس ىذا فقط:ااوجهبااث ني
 كل قبيلة من . كفيو ٥بجات، العرب كاسع جدان اف لس، أكسع لغة اللغة العربية،عرب التاريخ من جهة ا٤بفردات

أ ُب النحو ٘بد ر أنت تقذلك ؿ. ٚبصهاةؽم كتركب ا١بمل بطر، تستخدـ ألفاظ ٚبصها،القبائل العربية الكربل
 " كبل " كىذه، حرؼ جر"مٌب"ىذيل يستخدموف ألف أىل  ؛ا٥بذلية" مٌب"كلمة  يقوؿ لك ىذه مثبلن ،ذلك

  . ال تستخدمو بقية القبائل العرب، معْبٛبيم تستخدـ تلك الكلمة ٤بعُبالتميمية 
 خل اآلف، اآلف أياـ العرب أياـ طبعان  ،فيحتاج استيعاب كل لساف العرب باختبلؼ ٥بجات العرب

 ٰبتاج يعِب إٔب  صار ما أدرم كيف كضعنا فيو؟لساف العريباؿ ك،الشغلة كلها تعبانة ما عاد نفهم كال شيء
 ، نص عليو الشافعي كذكره تقريبان كل من تكلم ُب الشمائل النبوية، كلذلك الوجو الثا٘ب الذم نقولو،إعجاز

                                                 

 .4851: رقم حديث 1976 ص/  5 ج صحيحو ُب البخارم (1)
 .26760: رقم حديث 320 ص/  6 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
 [.48اآلية ] سورة التوبة (3)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

صلى ا _ قالوا ٓب يستوعب أحد من العرب ٝبيع مفردات لساف العرب إال النيب ، أك ُب ا٣بصائص النبوية
. ليل على ىذا كاضحد كاؿ _عليو كسلم

عليو _ يتكلم ببعض الكبلـ _ عليو الصبلة كالسبلـ _  أف النيب األحاديثأنت تقرأ رٗبا ُب بعض 
 كمنهم  ، كمنهم التميمي، الثقفيىم كمن، منهم القرشي،أصحابو كىم عرب فصحاء_ الصبلة كالسبلـ 

 ما حصل ىذا ُب كثّب من ،ىم عرب ما يفهموف ما يقوؿ ال ال؟ؿك...ا٣بزرجي، كاألكسي كمنهم
األحاديث؟ 

ىذه جديدة ا٤بتفيهقوف أبو ( 1)(أهلباا  ربااثرث ر اب اام  دقواب اام في  وا)) :مثبلن ٤با يقوؿ
 يتكلم  الذم((ق اوابي برسواباهللبقدب لم  بااثرث ر ا)) . ما عرفوا معناىاعثمافبكر جالس كعمر جالس 

  .كال منو فائدة كثّب قكبلـ
 يتكلم ايش كيريد ق ٝبلة مفيدة ما ُب، فصيحليس الذم يظهر الفصاحة كىو ((دقواش اام ))
  ؟تسوم فيو
 كالكبلـ ،رباء اللساف لساهنمععرب ...ان أكمن الذم يسأؿ؟ ليس أعجمي ((فم باام في  وا؟))
 رٗبا ما استحضر ا٢باضركف كلهم استخدامهم ٥بذه ، ٥بجة لقبيلة عربية((في  واتااا)) ألف كلمة ؛كبلمهم
 ((.ه وا؟بق اباام  بر ا اام فبم ))  فاستعجمت عليهم،عُب معْبمبالكلمة 

 علمنا ؟ فما كذاكذا اقد علمنيقولوف  ا، يقولوة يسألوف عن مفرد،كٰبصل ىذا كثّبان ُب النصوص
ىو ىذا ك_ صلى ا عليو كسلم _  ألنو رٗبا يتكلم ٕبكم االستيعاب الذم أعطيو ؛نريد نعرؼ كىم عرب

.  ألنو نيب ال يقرأ كال يكتب؛ طبعان ىي إعجاز من ا منحة؟ىي  ما،ال يقرأ كال يكتب
بالكبلـ ىذا كلوق  ما ُب،دكف الكلماتك ،العربقبائل دار على  ك، درس القواميسما تقوؿ ٕب راح

﴾ بتَتُخلُّسُهب ِكيَتمِكي ِك َت ب َتاَت ُلوبمِكنبق َتبْعلِكهِكبمِكنب ِك َت بٍر بت َت  ْع  كىذه ،عب لساف العرب كلوككمع ذلك است( 2)﴿ َتمَت بُ   َت
  . العرب مطلقان منما حصلت لغّبه _  صلى ا عليو كسلم_ خاصية بو 

 فيستخدـ . كأٝبعهم ٤بفردات كبلمها كاف ضركرة أعطي جوامع الكلم،فلما كاف أفصح العرب لسانان 
 كيستنبطوف ا٤بعا٘ب ،كيدع للناس يستخرجوف منها_ عليو الصبلة كالسبلـ _  كيركبها تركيبان موجزان ،العبارات

 كاستخراج ، إال تطويل للعبارات، كما كتب العلم ىذه من شركح ا٢بديث كغّبىا.ا٤بتنوعة ا٤بختلفة الكثّبة

                                                 

.2018: رقم حديث 371 ص/  4 ج سننو ُب الَبمذم (1)  
[.48اآلية ] سورة العنكبوت (2)  
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

باإذاباب))(1 )((اس  م قلبآم  ب  هللبثم)) :رٗبا حديث ال يتجاكز كلمتْبمن   ٥با كاستنباطحكاـ،لؤل
  .األمثاؿكبلـ عظيم بليغ كأنو ب(2 )((تل حبف ص  بم بشب 

  أنا كنٌبو ٥با فيما أعرؼ، إليها عند كثّب من العلماءاإلشارة كجو ثالث كىي قٌلت :أيض ًبث اث ًب
الليلة اشَبكه إذا لقيتموه  "األضداد"لو كتاب ا٠بو األنبارم بن   أبو بكر كىو،شخص كاحد من العلماء

عبارات _ صلى ا عليو كسلم _  عبارات أطلقها النيب ق يعِب ُب،ألنبارم أيب بكرؿ" األضدادكتاب "
.  فن من العلـوك كٓب ييسبق إليها كه، الناست كأمثاؿ عند أصبح _عليو الصبلة كالسبلـ_ أطلقها 

_ صلى ا عليو كسلم _ يعِب كلمات قا٥با النيب ، بكر بن األنبارم أف ٯبمع لو ٨بتصران أبوكؿ حا
يب ؾ ىذا الَب. معُب معْب ركب لو ٝبلة صارت مثبلن ، ا٤بعُبذلك إٔب لتؤدم ،ما قا٥با أحد قبلو هبذا الَبكيب

  .إليو ٓب يسبق ،ذه ا١بملة لتؤدم ذلك ا٤بعُبلو
 الصواب ما قيلت ، ُب ا٣بطاب(أما بعد) مثل كلمةأشياء كثّبة بكىي كثّبة مثل أبو بكر األنبارم 

 سيف بن ؟يش ا٠بوإ . على من قاؿ أف أكؿ من قا٥بااألنبارمكرد ابن _ صلى ا عليو كسلم _ قبل النيب 
 بن أنو قص قاؿ بعضهمك.  ا١بزيرةإ٠باعيل ُب بِب ليس لساف ، لسانو ٞبّبمبن ذم يزف سيف ،يزفذم 
.  ال دليل عليوىذا كلو ة،عداس

 ألف ؛ا٤بقدمة من ا٢بمدلة ك٫بوىاؾ ُب ا٣بطاب لتدؿ على فصل بْب ا٤بتقدـ (أما بعد)أكؿ من قاؿ 
 رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على  كٓب يكن قبلو من يقوؿ ا٢بمد ، يقوؿ ىو كاف أصبلن أكؿ منلةا٢بمد

حميب ااا)) ىذا الكبلـ مثل ق ما ُب، ا٢ببشية كال أبره، سيف بن يزفال ابن إيادم، كال .رسوؿ ا
 يعِب انشغل عن ا٤بعركة أك غّبه، يقوؿ أظنو علي  أحد الصحابةحٌب قاؿ الصحايبركة ُب ا٤بع (3)((ااو ي 

 الصحايب ((بااو ي ميبحااا)) : قاؿ ُب ا٤بعركة ُب حنْب ٤با تبلحم،تفكّب ُب ىذه العبارةؿبا
 ٞبي اآلف كىو يفكر ُب الكبلـ ىذه معركة .. ليس،جدان ىذه ٝبيلة لفظة  ((حميبااو ي اااب))...بدأ

أيب بكر  كثّب ذكر ابن .عاقبلفال ٱبتلف فيها ىذه  أف ا٤بسألةُب بياف ( 4)((زاا حبفي  ب نتابتن))الوطيس 
  .األنبارم ٝبل ليست استيعابية

                                                 

.6398: رقم حديث 69 ص/  7 ج الكبّب معجمو ُب الطربا٘ب (1)  
.597: رقم حديث 209 ص/  1 ج ا٤بفرد األدب ُب البخارم (2)  
.1776: رقم حديث 928 ص/  2 ج الصحابة فضائل ُب حنبل ابن (3)  
.857ح 47ص/2ج:الشهاب مسند (4)  
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ؤيد ما ذىب إليو الزىرم كغّبه أف ا٤براد ت الشك أهنا ،فهذه ا٢بيثيات الثبلث أك الوجوه الثبلث
:  يعطيهاالٍب هبذه القدرة ا٥بائلة _ عليو الصبلة كالسبلـ _  كبلمو قٔبوامع الكلم ىو نفس

 لسانا ال يلحن قطأفصح العرب .  
  ئل العربية كىذا ال ٰبصل قطا باختبلؼ ٥بجات القب٤بفردات كبلموأكعب العرب.  
  ٓب يسبق ،يؤدم إٔب معُب ٓب يسبق إليو عنده القدرة بتقدير ا لو أف يركب من ا١بمل كبلمان 

 .إليو

 القرآف جوامع كلم كىو .ىذا كىذاأف يكوف ال ٲبنع أنو جوامع الكبلـ ا٤بسألة لكن الصواب ُب ىذه 
  .أحكامو كتشريعاتو ا٤بعجزة ُب ألفاظو كمعانيو ك،الباقيةالتالدة  العظيمة ا٣بالدة اآلية

 الصبلة عليو_ تقدير ا للنيب بأعطي من الرباعة _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أيضان كبلمو ىو 
... ، ٩با يدؿ علىما يستحق أف يسمى كبلمو بالفعل جوامع الكلم_ كالسبلـ 

٥بذا قولو ُب لفظ أٞبد _ عليو الصبلة كالسبلـ _  كبلمو  نفسُب ا٤براد ٔبوامع الكلم يدخل
اا الاب اي اخ  رب)) قاؿ (1 )((ن رتب  ار  بمليرةبش ر))ا قاؿ ٓب عند أٞبد ُب ا٤بسند ا٢بديث
 ببلستيك أك نو يلعب با٢بديد كأاإلعجاز، على كجو دلداكك ا ا٢بديد أالفما ؾ اختصر ٕب (2)((اخ   را

. (3)ب﴿أَتاَت َّن باَتُهبااْعحَتدِكيدَت﴾ داككد عليو الصبلة كالسبلـ،كرؽ
عليو الصبلة _  ٚبصيصان لو ،اختصره لو إ٥بامان لو_  عليو الصبلة كالسبلـ _  أالف ا الكبلـ للنيب

عليو الصبلة _  العظيم البليغ الواسع جدان ُب معانيو ،فيتكلم بالكبلـ العظيم ا٤بوجز ُب عباراتو_ كالسبلـ 
  .ىذا معُب ىذا الكبلـ_ كالسبلـ 

تاج نح .أخباره ال تعارض كال تصادـك أف يكوف تشريعو ، كلنيب ىذا كصفو،فحق لكتاب ىذا كصفو
  كاحدمو ٯبيك .قل هبذا ا٤بستولعلى األات لغوية قدرأف يأٌب بالنيب، يصادـ أراد أف  تقدير من قلعلى أ

أحكاـ  ك،اأحكاـ  كيعَبض على  كا٤بنصوب،الفاعل مرفوعك  زم الناس،ما يعرؼ يقرأ الكبلـصحفي 
. ما يقبلىذا  الشيء ا١باىل يسول ما ،رسولو

                                                 

.22190: رقم حديث 248 ص/  5 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)  
.22190: رقم حديث 248 ص/  5 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)  
  [.10اآلية ] سورة سبأ (3)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

الرباعة كالببلغة،  القدرات ُب على األقل تكافؤ. يقبل ما تو، كلها اجتمعت على معارضلو األمة
طبعان التشريع، كالببلغة، كسيلتها اللغة، . كىذا ما أراده البخارم؛ ألف تشريع ىذا حجمو، كتشريع ىذا شأنو

. الدعوة، كالبياف، كالببلغ، كاألمر، كا٣برب، كالتشريع كسيلتو اللساف. اللساف
 ُب كل  ٰبتاجوف إليو  كيولد للناس ماقيامة،اؿيـو  إٔب كسيبقى ،فلما كاف التشريع هبذه الضخامة

 ، كطبائع ا٢بياةظركؼ كتنوع األحواؿ، ك٘بدد األمور، رغم اختبلؼ ،حوادثهم كأحكامهم إٔب يـو القيامة
  .ىكذا كاف كأبرعها كأعمقها كاأللسنةبر عنو أيضان أكسع ع م الذمالبد يكوف لسانو

للساف امن القدرة على استيعاب ىذا _ صلى ا عليو كسلم _ البد يكوف ا٤بؤدم لو كىو النيب ك
 كلكن إذا فسدت فحول كمعُب ك٧بتول، كال طبعان ، ال لغة، كبالتإب ال يصادـ حكم ا،ا شرحتو لكممب

 أك ،فبلحان  كأ ، كسخيف الفكر ما رٗبا يظنونو ٪باة، تطلبوا ُب عي الكبلـ، كضل الناس سواء السبيلالفطر،
  . كيعرضوف عن كبلـ ا ككبلـ رسولوخّبنا،

ث َت َت ) :قاؿ  ، ثقة عند ا١بميع، مد٘ب،كنيتو أبو القاسم،  ىو األكيسي(االَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُببااْععَتلِكيلِكبب َتبْعدُببحَتدَّن
  . أبو داككد كٓب يلتفت أحد إٔب تضعيفوقعفض

ث َت َت ) :قاؿ  ، بن عبد الرٞبن بن عوؼ الزىرمبن إبراىيم بن سعد إبراىيم ىو (سَتعْعدٍربب ْعنُببإِك  ْعرَتاهِكيمُببحَتدَّن
. من أحفاد الصحايب عبد الرٞبن بن عوؼ

  . ىو الزىرم(شِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعب)
  . التابعي ا٤بشهور، ا٤بد٘ب، ابن حـز ا٤بخزكمي القرشي(ااْعُملَتيَّن ِكبب ْعنِكببسَتعِكيدِكبب َتنْعب)
يَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعب)  (ااْع َتلِكمِكبب ِكجَتوَتامِك ِكبب ُعِكثْع ُببقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنبب َت ْعهُبباالَّنهُببرَت ِك

  .شرحنا ا٤براد ٔبوامع الكلم
رْعتُب) صلى ا _ ال يغزك النيب ب((مليرةبش ر)) :األلفاظ األخرل ىنا اختصر ُب ( ِك ارُّس ْع ِكبب َتُن ِك

ة اؼ إال يؤيده ا بالرعب كبينو كبْب عدكه مس،على شريعتوىو  أحد با٠بو كأك يغزكغزكان _ عليو كسلم 
  .شهر

 ،نفسكؿ رؤية نفسك إذا قصدت تستخدمها ٘ب رأيت(رَتأَتي ْع ُ ِكي) بضم التاء (رَتأَتي ْع ُ ِكيبنَت اِكمٌلببأَتنَت ب َت  َتي ْع َت )
 "رأيتأ" قكُب دكف أف نقوؿ اللغة،  البصرية"أرأيت" تستخدـ رأيت . أك رؤية علمية،رؤيا بصريةسواء كانت 

ىل ؟  ىل ٠بعت؟ ىل بلغك، بالعلم، لكن رأل ببصره ما، أرأيت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.العلمية
  ؟ ربك بأصحاب الفيلقعلمت ما فعل
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ب ِكمَتفَت تِكيحِكببأُتِكي ُبب): قاؿ؟ماذا رأل_ عليو الصبلة كالسبلـ _  أم رأل نفسو ُب ا٤بناـ  يقوؿ(رَتأَتي ْع ُ ِكي)
َترْعضِكببخَتلَتااِكنِكب عَت ْعبباألْع  أىل السٌنةتفق عليو عند ـ كما ىو األنبياء رؤيا لكن ، رؤيا منامية(يَتدِك بفِكيبف َتُو ِك
 ُب األنبياء فبل يرل . ُب منامهماألنبياء ال سبيل للشيطاف إٔب ، حق كصدؽ ككحياألنبياء رؤيا ،ٝبيعان 

.  كصدقان ككحيان، كييبُب عليو تشريع، كيبُب عليو أخبار غيبيةمنامهم إال حقان 
_ صلى ا عليو كسلم_ككثّب حٌب من األخبار الغيبية الٍب نؤمن هبا، ىي رؤل منامية رآىا النيب 

من حديث سهل بن سعد ُب أصناؼ ا٤بعذبْب ُب يـو القيامة، رؤل منامية كثّبة، رؤيا إبراىيم لذٕبو ابنو، 
.  معركؼ ىذا الكبلـ

 ال يتسلط ، كالقلب يقظافالبشرية،العْب نائمة ٗبقتضى . كاألنبياء تناـ أعينهم، كال تناـ قلوهبم
عليهم الصبلة _  كالرسل على األنبياء بالبشركتبلعبهم الشياطْب  كال سبيل إٔب أحبلـ ـ،الشيطاف عليو

  . بعصمة ا ٥بمىم معصوموف من ذلك _ كالسبلـ
َترْعضِكببخَتلَتااِكنِكبب ِكمَتفَت تِكيحِكب) :ما معُب قولو   : ٥با تفسّباف؟(األْع
  _عز كجل_ إٔب أف ا _ صلى ا عليو كسلم _  ا٤بقصود بو أف يشّب النيب :األ ااا فليرب

 ملوؾ كغّب ، كقيصر، كسيصّب إٔب أمتو ملك كسرل،يبشره ُب ىذا ا٤بناـ بأف أمتو ستفتح األرض شرقان كغربان 
ياـ أ  ُب ا٤بدينة ٔب عمرإ كعياسيب النحل ، ك٫بوىااألمواؿ من أنواع كأصنافها األرض كتأٌب خزائن األرض،
؟ عمركم شفتوا ىذا.  ما يلتفت إليها أحد،تلقى ُب فناء ا٤بسجد ذىب كفضةك ،خبلفتو

 ببلد ٤با فتحوا ذىب كفضة يأتوف بو . كحراس، كستْب قفل، ستْب بابفطويح  ُب البنوؾاآلف
 كل ثركة آؿ ساساف عرب ... كحلي، كتيجاف، كفضة، ذىب. بعد القادسية كبعد هناكندالصحابة ،فارس
 جفرتْب كأهنا ، تلقى ُب فناء ا٤بسجد النبوم ُب ا٢بوش، كانوا حكاـ ُب ببلد فارس، سنةة آالؼثبلث

 بأمة ـ٠بعتك ـ ىل رأيت. شيءا كأنو ما ٱبرج ا٣بارج من ا٤بسجد، يدخل الداخل للمسجدكٞبارين،ككيسْب 
 األرض فتحت . ككافق الواقع ا٣برب، كىكذا كقع، األكؿالتفسّبالشاىد ىذا .  ما ٠بعنا بأمة ىكذا؟ىكذا

  .لصحابة كمن بعدىما  ُب أيدممعت الكنوزتجاك
 أف ا٤بقصود هبذا ليس الناحية ا٤بادية فقط ، كىو نٌوه لو ابن القيم ُب بعض كبلمو: اا فليربااث ني

 لدعوتو يعِب يفتح ا األرض، خزائن لكن ا٤بقصود ، كإف كاف ىذا صحيحان يدخل،ا٤بكاسب كأا٤بغاٖب 
٤با توُب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كدليل ذلك ٤با توُب النيب ..  ألف ٤با؛ فتنتشر شرقان كغربان ،القلوب كاآلذاف

.  األرض فضبلن عن بقية، كال إٔب العراؽ، إٔب الشاـ ال ٓب يصل، فقط ُب حدكد ا١بزيرة العربيةاإلسبلـكاف 
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 إٔب ٛباـ _ عليو الصبلة كالسبلـ_  فقط من كفاتو  سنةفقط كمن كفاتو إٔب ٛباـ ٟبس كعشرين
بأُتِكي ُب) ٟبس كعشرين سنة ، الذم فيو البشر أسلموااألرض كاف ا٤بعمور من ،ٟبس كعشرين سنة فقط

.  طوعان ال كرىان آمنتاألرض كل خزائن (خَتلَتااِكنِكبب ِكمَتفَت تِكيحِكب
ربية ع الٍب كانت  ال األممنصر دين ا من ىذه لذلك  ك،فئدةأ البشر عقوالن ك ىناكا٤بقصود با٣بزائن

 ما ال  عرب التاريخ، كطوائف منهم نصر ا هبا دينو بأفراد، كال مسلمة ُب دينها، كال لساهنا،ُب جنسها
. ىذاينكره إال من ٓب يعرؼ شيئان ُب التاريخ 

 كقد توُب النيب ، دكف أم جهدمن األرض كلها، كال زاؿ ا ٱبرج لدينو من ينصره ،ا٣بزائنىذه ىي 
 ، ا ككتاب اعلى اسممن الصحابة إال الغزك كا١بهاد معْب ف أم جهد ككد_ عليو الصبلة كالسبلـ _ 
الناس أفواجان ب كإذا ، أك مغريات حٌب يسلموا، أك ركاتب، كٓب يقدموا للناس أمواالن األرض،يفتحوف ك
باالَّنهِكبأَتف ْعوَتاج ًب﴿ ُخُلواَتبفِكيبدِكينِك بيَتدْع باا َّن سَت  ، التفسّب الثا٘ب الذم ذكره غّب كاحد ىذه خزائن(1)﴾ َترَتأَتيْع َت

   _.صلى ا عليو كسلم_ فوضعت ُب يده 
بأَت ْعببت َترْع َتُثون َت َت بأَت ْعببت َتلْعغَتُثون َت َت ب َتأَتن ْعُ مْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببذَتهَت َتببف َت َتدْعببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ُوبقَت اَتب)
بِكُ  َت ب َتلِكمَت ًب  سواء كأمواؿ، ا٤بكاسب ا٤بادية ما جاء من كنوز م أاألكؿ، كبلـ أيب ىريرة يبُب على التفسّب (ُت ْع
.  أك جزية أك ٫بو ذلك، أك ُبء،مغاٖب

 ،أصحابو ُب عهده  كال من مات من، ُب حياتوئان ما أخذ منها شي_  صلى ا عليو كسلم_ فالنيب 
 ٍب ا١بيل .ا٤بغاٖب كا٤بكاسب أياـ بدر كأيحيد ما حصلوا شيء من ىذه األمرخاصة الذين استشهدكا ُب أكؿ 

  . هبذه ا٤بغاٖب كا٤بكاسب ماعان نوىي استمتعت الذم جاء بعدىم الذم بعدىم 
 أك تستمرئوف ىذه الثركات كىذه األمواؿ الٍب ىي  أك تستفيدكفيريد أبو ىريرة يقوؿ أنتم تلغثوفؼ
. ىم أنفسهم ما أخذكا منها شيئان الذم  ،كجهاده كجهاد أصحابو_ صلى ا عليو كسلم _ بدعوة النيب 

ترًكىتو ؼ .كدرعو مرىونة عند اليهودم ُب ثبلثْب كسق شعّب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ توُب النيب 
 ،كتركة أيب بكر كذلكمن خشب،  يأكل فيها كقصعة ، كسيفو، كجبتو الٍب ٱبطب هبا العيد،بغلتو البيضاء

 ، يدفع لو ا١بزية، كلها يا مسلم يا كافراألرض عمر كاف ٰبكم ا، كلواألمة ىذه خلفاء ،كتركة عمر كذلك
. ئان ما أخذكا منها شيؼ ،شيء عجيب ىذا

                                                 

 [.2اآلية ]سورة النصر  (1)
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 ٩بن استفادكا كعاشوا ُب ،أف ينبو التابعْب كمن جاء بعدىميعِب ٍب ا١بيل الذم بعده أبو ىريرة يريد 
 كال ، فما يلغثوف نعم ا ٍب يذىبوف يكفركهنا. ألىلوفضل إٔب أف يعرفوا اؿ، كخّبه كعزهاإلسبلـسعة 

 ينسبوهنا إٔب ، أك إٔب شطارهتم ك٘بارىم أك كذاكأمرائهم،  ملوكهم إٔبكأ،  ينسبوهنا إٔب أنفسهمأك ،يشكركهنا
 كإال ماذا كاف العرب قبل ،كجهاده_ صلى ا عليو كسلم _  كالسبب ىو دعوة النيب ا٤بتفضل،ا 

  ماذا كانوا؟اإلسبلـ؟
فهذه إشارة أيب إب ما أحد يأكلها  ، ا٤بيتة يأكلوهنا ا٤بعفنة، ٧بصلْب شيء يأكلوهك ـ،يأكلوف ا٤بيتة

.  أكٔبمن بابأيضان  الدينية  اة ٙبفظ نعماألخرل اإلشارة كطبعان ،ىريرة
صلى ا عليو _ كعرفت الدين ا٢بق الذم يوصلك إٔب ا١بنة بالنيب كعرفت ا،  ،أنت آمنت با

 ؟ كيف جاءؾ ا٢بديث؟ كيف جاءؾ القرآف. كألصحابو فضلهم،أليس كذلك؟ فتعرؼ لو فضلو_ كسلم 
  من؟؟ من حفظو كضبطو كأكصلو؟ جاءؾمن أين ؟كيف جاءؾ ىذا كلو

 كإال لوال ىذا ا١بهد لتطرؽ إليو ا٣بلل .التابعوف كمن بعدىمك_ صلى ا عليو كسلم _ أصحابو 
صار ك ،هنم انقطعت هبم السبلأل األحبار؛كما تطرؽ ا٣بلل إٔب كتب اليهود كالنصارل كأدياهنم بتبلعب 

. كما يشاء، ضاعت الديانة ،كل حرب يكتب ما يريد
ُب _ كىو األىم _  كما تتمتع بو ،كر ا٤بعاشـرؼ ألىل الفضل سواء فيما تتمتع بو من أعفت

  . كصيامك الٍب ىي سبيلك إٔب ا١بنة إف شاء ا، كصبلتك،إٲبانكك ، باؾمعرفت
_    كأصحابو الكراـ_ صلى ا عليو كسلم _ لنيب با عندؾ اآلخرةصار اجتمع خّب الدنيا كخّب ؼ

.  ا٢بديثهبذاىذا ا٤بشار إليو _ كأرضاىم رضي ا عنهم 
  . تفضل
ب:بب_رحمهباهلل_بق اب
ث َت َت ) ث َت َت باالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُببااْععَتلِكيلِكبب َتبْعدُببحَتدَّن يَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعببأَت ِكيهِكبب َتنْعببسَتعِكيدٍربب َتنْعبباالَّنيْع ُببحَتدَّن :ب َت ْعهُبباالَّنهُببرَت ِك

َتنْعبِكيَت ءِكببمِكنْعببمَت ب:قَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعب يَت تِكببمِكنْعببُأ ْعلِكيَتببإِكاَّنببنَتبِكيٌّيبباألْع ُلهُببمَت بااْع ث ْع بآمَتنَتببأَت ْعببُأ مِكنَتببمِك
إِكنَّنمَت بااْعبَت َترُبب َتلَتيْعهِكب ًي بُأ تِكي ُببااَّن ِك ب َت اَتبب َت ث َتُرُهمْعببأَتنِّيبفَتأَترْعُجوبإِكاَتيَّنبباالَّنهُببأَت ْعحَت  ُبب َتحْع اَتببتَت  ِكًع بأَت ْع ب.(ااْع ِكيَت مَت ِكببي َتوْع

ث َت َت )ب   .تقدـ قبل قليلقد  ىو األكيسي (ااْععَتلِكيلِكبب َتبْعدُببحَتدَّن
ث َت َت ) :قاؿ   .ا٤بقربم ا٤بد٘بابن سعيد  ىو (سَتعِكيدٍربباْعبببسَتعِكيدٍربب ْعنُبباالَّنيْع ُببحَتدَّن
.  أيضا ا٤بقربم ا٤بد٘بكيساف  أبوه ىو أبو سعيد(أَت ِكيهِكبب َتنْعب)
ب.أيضان ب(ُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعب)
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َتنْعبِكيَت ءِكببمِكنْعببمَت ب:قَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعب) َتنْعبِكيَت ءِكببمِكنْعببمَت ) ىذه صيغة عمـو (نَتبِكيٌّيبباألْع  ما (األْع
. كمن بعدىا من الصيغ العمـو

َتنْعبِكيَت ءِكببمِكنْعبب)   ؟ نيب إال، إال ماذا أم ما بعث ُب األرض(نَتبِكيٌّيبباألْع
  .ا٤بعطي ىو اك  أعطي بنيت ٤با؟ ليسمى فاعل(ُأ ْعلِكيَتببإِكاَّنب)
يَت تِكببمِكنْعب)  ألف ا البد أف يؤيد األنبياء نبوتو؛ ىنا الرباىْب الٍب تدؿ على باآليات ا٤بقصود (ااْع

 ىذه ٙبتاج أدلة تدؿ على أف ، يقوؿ أنا نيب األمة، ٤با يأٌب رجل ألمة. تدؿ على أهنم أنبياء،ٕبجج كبراىْب
 ال ال؟ؿصح ك. قد يدعيو كل أحدألف ىذا الباب ...ىذا

 البد ،ما ينفعىكذا على طوؿ،  مرحبان حياؾ ا نيب ، أنا نيب لك كاحد صايع يقوؿ٩بكن ٯبيك
 كالرباىْب اآليات من ،ده ٗبا يدؿ على صدقو كأنو نيبم إال كأاألنبياء فما ترؾ ا نبيان من .من براىْب

 منها إخباره ا٤بعجزة، منها الكتب ا٤بنزلة ، ا٤بعجزات ا٢بسيةىا من، كىي أنواع كثّبة،باختبلؼ أنواعها
دالالت، .. داللة النصرة كالعاقبة ، كالصفاتاألحواؿ داللة منها ،با٤بغيبات الٍب تقع على كفق ما أخرب

. األنبياءبراىْب تدؿ على صدؽ 
 بْب الذم سيفرؽ عند الناس  ىو ألف ىذا؛ من برىاف يدؿ على نبوتواألنبياءما أخلى ا نبيان من 

 أم الرباىْب الٍب تدؿ على صدقو اآليات، من أعطي فما من نيب إال . قطعان كذاباؿ كا٤بتنبئالنيب الصادؽ 
  .كنبوتو

ُلهُببمَت ) ث ْع  (.على) يضاؼ كلمة  أف كما ُب ركاية أخرلكاألفصح ىنا ملة اختصار ُب اِبق يعِب ُب(مِك
ثْعلِكهُبمَت ب َتلَتى) لداللة على صدؽ ؿالرسل كافية ك األنبياءهبا أيد  الٍب اآليات يعِب (ااْعبَت َترُبب َتلَتيْعهِكببآمَتنَتببأَت ْعببُأ مِكنَتبببمِك

 أك األمن من (ُأ مِكنَتب)منوا أنو نيب فبل يكذبوه ألف أ أك م، فهي تؤدم إٔب أف يؤمن الناس بالنيب.الرسوؿ
 ىكذا لفظ ، ا٢بديثات ركامة الشك من الراكم كالصواب الثانية كما ُب كل بقياإلٲباف،من  (آمَتنَتب)

يَت تِكببمِكنْعب) :كل ركاياتوُب ا٢بديث  ثْعلِكهُب َتلَتىببمَت بااْع   .اإلٲباف من (آمَتنَتببمِك
 حٌب قاؿ بعضهم ُب تعريف ، ألف ا٤بادة االشتقاقية كاحدة؛ قطعان األمن ىو ا٤بؤدم إٔب كاإلٲباف

 ألف الريب ؛ القلب كقراره كاستيقانو اإلٲباف البد يؤدم إٔب سكوف ألف؛ افتعاؿ من األمن: قالوااإلٲباف
  صح كال ال؟؟.غّب آمن ٘بده قلقؿ ا٣بائف اذلكؿك ؛ خبلؼ األمن،كالشك نوع من القلق

 كمع الباب مرة... تلقاهشرب شام  كم رجل على رجل٘بده حاط كنالشخص ا٣بائف ما ٙب
 خبلص ٱبتل كل توازف  خاؼ، القلبإذا ... خائف خوؼ يبعث، يصنعذا عاد يدرم مااقائم ـككجالس 
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كصف ُب  با كالشرؾ كالنفاؽ كلذلك يقوؿ ا عز كجل ُب آية ا كىذا مؤدل الكفر عياذ، قلقاإلنساف،
بي َت  َترَتدَّنُد اَتبا٤بنافقْب . (1)﴾ب﴿ف َتُ مْعبفِكيبرَتيْعبِك ِكمْع

﴿يُ ثَتبُِّ بعدـ القرار كالسكوف كاليقْب ال ُب ا٢بياة كال عند ا٤بمات كالَبدد  الريب كالشك يؤدم إٔب
بآمَتُ واْعب .  اآليةتقوؿكما ب(2)﴾ااّلُهبااَّن ِكينَت

 تزكؿ ، كىذا صدؽ، كىذا حق،اإلٲباف إذا حصل كلد األمن كالسكوف ُب القلب بأف ىذا نيبؼ
 نزع كافق قراران ال ٲبكن مألنو أليس كذلك؟ . ىذا ا٤بؤمن من قلبٲبافىذا اإلا١بباؿ من أماكنها كال يزكؿ 

. نوـ
 _ صلى ا عليو كسلم _ يرتد أحد ٩بن أمنوا بالنيب  ىل ق سأؿآبأنو  رفوفُب قصة ىرقل كما تعك
ببإذابخ اطب   ش هاايم ا  ا ب)) :بو قاؿ ىرقل  قاؿ ال يرتد أحد بعد أف يؤمن يؤمن؟بعد أف
 القلوب ىذا أمنت بو القرار كاالستقرار ك األمن ألف من معا٘بكاستقر فيها؛ دخل ُب القلوب (3)((اا لوب

 فالشك من الراكم ىنا يلغى بداللة الركايات . كلو حصل ما حصلىو اإلٲباف حقان، فبالتإب ال ينزع منها
  .اإلٲبافا٤براد ىو ك األخرل،

 ىذا ىو االستكبار ،ذا ٓب يؤمن مع ظهور الرباىْبإ ؼ. كافية للمنصف أف يؤمنلرسلأف آيات ا ٗبعُب
 .ؾ فعبلن ا أك ش، ليس كفر الكافر بالضركرة أنو مكذب فعبلن . العناد الذم يقع فيو الكفار قدٲبان ككىذا ق

؟   أليس كذلك.عن قدرهتمموف يقينان أهنا خارجة ؿ ما يعاآلياتكيف كما من أمة إال جاءهتا من 
 من .. ا٤بيتمميح ق السبلـمعل كعيسى القرآف ُب ذلك، كتعرفوف أخبار ، كعصا موسى،ناقة صاّب

ب استكبارقهبم فرعوف كأقوامهم ٤باذا؟ ُب فلماذا ٓب يؤمن ؟يصنع ىذا ب﴿جَتحَتُد اب ِك َت ب َتاسْع  َتي ْع َت َت  ْع َت بأَتنُفُلُ مْع
 ابعد أف عرفوه كما عرفو_ ا عليو كسلم  صلى_ نيب ؿجحد اليهود ؿؾ حسد ق ُب،حسدب(4)﴾ظُلْعم ًب َتُ ُلّواًب

ب ِك دِكبأَتنُفلِك ِكم﴾ لكنهم يعِب ،أبناءىم ﴿حَتلَتداًبمِّنْع
 ، استكبار، عناد، كالشرؾ،لكفرؿ ق عوامل أخرلففي (5)

ما .  ألف اآليات باىرة كقاىرة كمعجزة؛ ال عن ريب حقيقي ُب القلوباألمور،حسد ككم ضل ا٣بلق هبذه 

                                                 

[. 45اآلية ] سورة التوبة (1)
[.27اآلية ] سورة إبراىيم (2)  
.1773ح 1393ص/3ج:مسلم صحيح (3)  
[.14اآلية ] سورة النمل (4)  
[.109اآلية ] سورة البقرة (5)  
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ىذا شيء خارج  أف تسلمفذإ ما تستطيع . ٝبع أىل األرض كلهممثلها طيب،ت بآية مإ؟ صدؽأنت ـ
 ؟  ككاىنرحق ساؿ ٤باذا ٘بع.حدكد البشر

 فنفس السحرة انقلبوا أذلة ٤بوسى . جاهبم فرعوف، جيب سحرتك كلهمالسحرة مالئْب األرض
اَتبكانت هنايتوؼعوف فر ب با قلكذعأذاؾ القلب القاسي  ُب ىذا ما أفاد كل. قّبكلصا مَتُهبي َتوْع ُدُابق َتوْع ب﴿ي َت ْع

ُر ُد﴾ بااْعوِكرْعُدبااْعمَتوْع بب.(1)ااْع ِكيَت مَت ِكبفَتأَت ْعرَتدَتُهُمباا َّن رَتب َت ِكبْع َت
إِكنَتمَت ) ًي بُأ تِكي ُببااَّن ِك ب َت اَتبب َت ث َتُرُهمْعببأَتنِّيبفَتأَترْعُجوبإِكاَتيَّنبباالَّنهُببأَت ْعحَت  ُبب َتحْع اَتببتَت  ِكًع بأَت ْع  ىنا ،(ااْع ِكيَت مَت ِكببي َتوْع
  :مسائل

ًي ) كلمة :األ اىااملأا ب  إعبلـ ا أنبياءه  ىوكحيؿ أف ارؼ ٫بن نع. ليست على عمومها ىنا( َتحْع
با٤بباشر بواسطة الكبلـ ، بواسطة الرؤيا ا٤بنامية،بواسطة ا٤بلك ي ًبأَت ْع ب َتحْع ب﴿ َتمَت ب َت اَتباِكبَت َترٍربأَتابُي َتلِّمَتُهباالَّنُهبإِكاَّن

ب ِكإِكذْعنِكهِكبمَت بيَت َت ُء﴾ يَت لَتبرَتُسواًبف َتُيوحِك بيُ رْعسِك بأَت ْع جَت بٍر مِكنب َترَتاءبحِك
ق ال ف ألاألنبياء؛قضية مشَبكة بْب ب فالوحي(2)

.  كيف يكوف نيب؟ إال بالوحي،يوحى إليو حٌبأصبلن يكوف نبيان 
ًي ): قولوفبل يكوف معُب  اآلف يريد يذكر شيء ىو  ، ٝبيعان األنبياءشَبؾ بْب ٓب ا٤بعُب العاـ اىو ( َتحْع

كالرباىْب اآليات ؿ نيب أعطي من ؾ أف األنبياء، ذكر ما يعم أفبعد _ صلى ا عليو كسلم _ ٱبصو ىو 
  .ما يدؿ على صدقو
ًي ) :٘ب؟ كأنو يقوؿ ذلك قاؿا كبره أناىي آيٍب طينب ما  أال نفسر الوحي ىنا  ضركرة فبلبد( َتحْع

أنو كحي خاص بو كا٤براد بو ب فهو ينوِّه ،عُب خاصمب لكن ،نبياء كلهمأل ألف ىذا يشَبؾ فيو ا؛با٤بعُب العاـ
.  أحد من األنبياء مثلوٓب يؤتىالعظيم، الذم ىنا القرآف 

 لكن ٓب يؤتى ،كغّبىا ٩با نعلم ك٩با ال نعلمكاإل٪بيل  كأنزلت عليهم كتب كالتوراة ،نعم أكتوا كحيان 
.  كال ُب إعجازه، ُب لغتوالأحد مثل القرآف 

 ة موسىاكؼ عدب كلذلك سهل عليهم ، ٙبداىم هباالسابقة ما أعجز ا هبا ا٣بلق كالكل الكتب 
بثُمَّنبي َتُ وُاواَتب﴿ب ذلك سهل عليهمكيشيلوا كٰبطواف يعدلوا كيغّبكا أ...كبعد كفاة ب ِكأَتيْعدِكي ِكمْع يَت ْع ُُبواَتبااْع ِك َت بَت

ب ِك دِكبااّلهِكب ابمِكنْع  فانفرد القرآف بأنو معجز ، تكوف معجزةأفما ضٌمن الكتب _ عز كجل _ ألف ا  (3)﴾هَت  َت
  .حد أف يأٌب ٗبثلوأما يستطيع 

                                                 

[98اآلية ] سورة ىود (1)  
[51اآلية ] سورة الشورل (2)  
[79اآلية ] سورة البقرة (3)  



 

42 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 كاستقر ذلك ُب ،ساف أهنم عاجزكف عن ذلكؿؿاكعرؼ العرب الذم أنزؿ عليهم أكؿ يـو كىم أىل 
عليو الصبلة _  ُب ٦بلس الذم كاف كلما جلس النيب ،عقبة كغّبهؾ حاكؿ بعضهم ـ أنو، رغمنفوسهم
بنَت َت ءباَتُ لْع َت بمِكثْعلَتبهَت  َتا﴾ :جلس خلفو ُب تفسّب قولو تعأبجاء _  كالسبلـ ُب  قي األنفاؿ؟ إيش اآليةب﴿اَتوْع

بنَت َت ءباَتُ لْع َت بمِكثْعلَتب اآلية؟ أكؿمعيط كغّبه إيشأيب  عقبة بن  أظنوة نزلت ُبماألنفاؿ اآل بسَتمِكعْع َت باَتوْع ب﴿قَت ُاواْعبقَتدْع
ابإِكاَّنبأَتسَت  ِكيُر﴾ بهَت  َت ابإِكاْع _  صلى ا عليو كسلم_ بعد النيب  ٯبلس  يأٌب كاف.قل مثلوتعاؿ بىياب(1)هَت  َت

 أكؿ ، فيضحكوف منو أصحابوكبلـ سخيف..سآب كعبد ا٢بميدكالزير  ،قصة عنَبةؾ  قصصٯبيبيركح ك
  . حاكلوا لكنهم عاجزكف، أصحابو منومن يضحك
البشر يقولوف  يقولوف مع األسف الشديد ، كالشيعة الرافضة كغّبىمةا٤بعتزؿ قال نقوؿ كما تقوؿك

( الصرفةمذىب ) عندىم مذىب ا٠بو ، لكن ا يصرفهم عنو،أف يأتوا ٗبثل ىذا القرآفعلى عندىم القدرة 
 كأهنم قادركف على ،تى يصرفهمححٌب ال يقولوف مثل كبلمو يتابعهم  كأنو جالس يراقبهم ،يصرفهم ا٥بر

صلى ا عليو _ أعظم آية يريدكف يتبلعبوف هبا ُب دعوة النيب ،كذ با من الشيطاف الرجيم، أعذلك
. كأمثا٥بم كأشباىهم كأشكا٥بما٤بعتزلة كالرافضة _ ـكسل

إذا كاف ؼ .ُب فصاحتهمالعرب من يبلغ لن يأٌب بعد قريش ك طبعان ..عرؼ أرباب اللساف األكؿ
 علموا.  ُب فصاحتهامبلغهم كال اللساف  ال يبلغ ُب براعة من سيأٌب بعد ٩بنأكلئك عجزكا، فمن باب أكٔب

_  إذ لو كاف نبيان كذابان كحاشاه . فقامت ا٢بجة عليهم أعظم قياـ،عوف أف يأتوا ٗبثلوم٤با ٠بعوا أهنم ال يستط
با ْع َت َتب َت َت ﴾ : كأف ىذا من كبلمو أك كما قاؿ بعضهم، _صلى ا عليو كسلم َت َّناِكينَت طيب ب(2)﴿أَتسَت  ِكيُرباألْع
  .اكتتبوىا أنتم مثلو
 أعجمي يعلم النيب .ما ٲبكنمن أغرب  ىذه ،رجل أعجمي ركمي كاف يعلمو القرآفأف ك٤با اهتموه 

ُب  لغة عربية ُب لندف كف يدرسكف يركحمثل ما يصّب اآلف  ما أنا فاىم؟العريب القرآف العريب إيش تصّب ىذه
 يعلمو لكن عاد.... الشريعة كلندف إيش الكبلـ ىذا احنا تعبانْبالعرب، ما ٲبكن ىذا ما بقي إال الفقو ك

ُد اَتبإِكاَتيْعهِكبأَت ْعجَتمِكيٌّي﴾ بشر ﴿اِّلَت ُابااَّن ِك بيُ لْعحِك
 جيب كاحد ،علمهمم جيبوا كاحد عريب ؟ ما عندكم عقوؿ(3)

أنتم الذم  فيعلمو أفصح الكبلـ كأبلغ ،ركمي ما يعرؼ كلمة بسم ا الرٞبن الرحيم ما يعرؼ معناىا
. تعجزكف على أف تأتوا ٗبثلو

                                                 

  [.31اآلية ]سورة األنفاؿ  (1)

 [.5اآلية ]سورة الفرقاف  (2)

 [.103اآلية ]سورة النحل  (3)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ما ....  كا٤بعاند يقوؿ أم شيء خالف العقل خالف،حجة داحضة تدؿ على استكبار فقط عناد
ظهر على أنو أف م ماذا يصنع كال يريد ، ىو أصبلن معارض ما عنده حجة. ا٤بهم يقوؿ أم شيءيهمو،

 تعاؿ قل مثل ىذا راح جاب ،لوال استطعنا لقلنا مثل ىذا. هبةش كقامت عليو فيأٌب بأم ،مهزـك ُب ا٢بجة
.  ما عاد جلس عقبة بن أيب معيط كنزلت فيو اآلية،جلسة كاحدةضحكوا منو قصص 

اب : يقوؿ علمو بشر ركمي فنزلت فيو اآلية ترد عليواآلخر ُد اَتبإِكاَتيْعهِكبأَت ْعجَتمِكيٌّيب َتهَت  َت ﴿اِّلَت ُابااَّن ِك بيُ لْعحِك
  . سلموا تسليمان ، فسلموا أهنم عاجزكف(1)﴾اِكلَت اٌلب َترَت ِكيٌّيبمُّسبِكينٌلب

نُّسبٍب جاء التحدم األكرب  نُ ب َتااْعجِك بااِك باجْع َتمَتعَت ِك اكلهم  ﴾﴿اَّنبِكنِك بهَت  َت ب ﴿ َتلَتىبأَتابيَتأْعُتواْعب ِكمِكثْعلِك ااْعُ رْعآاِك
بظَت ِكيراًب باِكب َتعْعضٍر ب َت اَتب  َتعْعُضُ مْع ثْعلِكهِكب َتاَتوْع  ٙبدل كحكم بالنتيجة ىذه أعظم فرصة للكفار أف (2)﴾اَتبيَتأْعُتواَتب ِكمِك

عَتُلواْعب ىذا ٙبدمإف استطاعوا عوة النيب ديبطلوا  عَتُلواْعب َتاَتنبت َتفْع بت َتفْع قاطعة إٔب يـو اؿنتيجة اؿٱبرب ب (3)﴾﴿فَتإِكاباَّنمْع
. القيامة

ي ًب) فكلمة   فضبلن عن كبلـ ،صوصيتو من بْب الكتب ا٤بنزلة من عند اْب ىنا ا٤براد هبا القرآف ( َتحْع
 ،يستطيع أحد أف يتبلعب بو زيادة أك نقصاف ٧بفوظ ال ،البشر بأنو معجز ٓب يستطع أحد أف يأٌب ٗبثلو

يراًب حجتو بالغة،حجتو قائمة بت َتفْعلِك ب ِك اْعحَتقِّب َتأَتحْعلَتنَت ب ْع َت كَت بجِك شرح ، ُب  كما نوىنا ُب مقدمة الشرح(4)﴾ب﴿إِكاَّن
 . فالوحي ىنا كحي خاص كىو القرآف ال عمـو الوحي ىذه ا٤بسألة األكٔب(.جوام باا لم): قولومعُب 

هبذه اآلية العظيمة كىي القرآف دكف _ صلى ا عليو كسلم _  ٤باذا ينوه النيب :ااملأا بااث ني 
 ينشق ، أعطي معجزات حسية كثّبة جدان  _.عليو الصبلة كالسبلـ _ كثّبة   مع أنو أعطي آيات؟غّبىا
 ،القمر بدران شقو لنا شقْب ىكذا ففعلتعاؿ ليلة  ، يطلب منو ا٤بشركوف قالوا إف كنت نبيان صادقان .القمر

 يسٌبح الطعاـ ٙبت ، ينبع ا٤باء من أصابعو. أصبحوا يقولوف سحرنا ٧بمد،ككاعدىم حٌب رأكا ا١ببل بينهم
 ، من أعجب ما ٲبكن. يعِب معجزات حسية أصبحت على مرأل كمسمع ا٣بلق كلهم،ع إليوذ ٰبن اِب،يده

. ُب العآبكوف  م كاحدنيصر كىو شخص

                                                 

[.103اآلية ] سورة النحل (1)  
[.88اآلية ] سورة اإلسراء (2)  
[.24اآلية ] سورة البقرة (3)  
[.33اآلية ] سورة الفرقاف (4)  
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

  ما رأيكم ُب ىذه الكلمة تقبلوهنا؟.كاف مشركان _ صلى ا عليو كسلم _ العآب كلو قبل بعثة النيب 
 فأظلمت ، كتبلشوا الواحد تلو اآلخر، أىل الكتاب الصادقوفآب يبقى ُب األرض مؤمن أفراد قليلْب من بقام

. مسلمةٟبسة كعشرين سنة كلها كخبلؿ  فيبعث رجل كاحد ،األرض كلها
 سنتْب يبغا ليك اآلف تقنع كاحد ٕبكم الربا .ٲبكن التقدير البشرم كا١بهد البشرم غّب ٩بكن اـىذا 
 ككيف كذا كىات كذا ، كطيب ليش كذا كما كذا.عشاف يَبؾ ا٤بعامبلت الربوية سنتْبكتصاحبو تشرح لو 
 يبغا لنا يسلمكلو  رٗبا العآب ،عشاف مسلم يَبؾ الربا كاحدثبلث سنْب  سنتْب ....كذا كجيب كذاككدم 

  ...ق ُباالشغل التعباف ىذا ـمليوف سنة، ٫بن 
 ت فوافق،أخرب ٗبغيبات كثّبة ُب عهده كبعد عهدهؼ ، األمر فيو إعجاز، األمر فيو إعجاز،فيو إعجاز
: إشارتْب كإ٭با ذكر القرآف ليشّب إٔب ؛صلى ا عليو كسلم_ كل ىذا ما ذكره النيب . كقعت كفق ما أخرب
 ءاألنبيا خاًب  _ مهمةان ىذه نقطة جدك_  أف حجتو الٍب تدؿ على نبوتو باعتباره :ىاأل اااش رةب
 ا٤بعجزات ا٢بسية يستفيد منها من رآىا .٤بن سيأٌب بعد زمنوك ُب زمنو ف ألنو ىو النيب ٓب؛مضمنة ُب القرآف

 فاحتاج ؟ أليس كذلك. معجزات حسية اآلفقما ُباآلف، اآلف أنا ما رأيت معجزات حسية  ال ال؟؟ؿصح ك
 كأعرض عن ، كلذلك نوه بو؛ سيبقى ا٢بجة على ا٣بلق إٔب قياـ الساعة، الربىاف ىو ىذا القرآف،برىاف آخر
ب . ىذه مسألة.ذكر غّبه

ث َتُرُهمْعببأَتنِّيبفَتأَترْعُجو) : بدليل قولو، كىي نوع من التبشّب كالبشرل:ااملأا بااث ني   أف حجة (تَت  ِكًع بأَت ْع
 ا٣بّب مهما ظننت أنوك سيبقى يولد التأثّب ، كتأثّبه ُب النفوس، كما ضٌمنو ا فيو من الرباىْب،القرآف

 يبقى لو ىيبتو ، كزمننا ا٢باضر ىذا مع األسف الشديد،عنا ا٢باضراؽأغلقت عليو اجملاالت كما ُب ك
 كقد نوىت  _كىذه نقطة جد مهمة_  كألف ا ، ألنو كبلـ ا من جهة؛ كحجتو على القلوب،كشكيمتو

م ًب ا٢بكم مسألة ٤با ذكرنا ،لك ُب الدرس ا٤باضي هبذا بااّلهِكبُح ْع لَتُنبمِكنَت بأَتحْع اَتب كتذكركف؟( 1)﴾﴿ َتمَتنْع ﴿ااْعي َتوْع
مَتلْعُ ﴾  فسيفتح ا بو ، دينو كىذا كتابوألف ىذا ؟ا١بمعضمّب  دكف  ٤باذا استخدـ ضمّب اإلفراد (2)أَت ْع

من ألكن بالواقع ما .  نفس الوقت يذؿ بو من يشاء كاألمر ُب ك،شاءم كيهدم بو من ،القلوب من شاء
 كسيبقى ىذا إٔب قياـ الساعة كيـو ،عرب التاريخ كلو_ صلى ا عليو كسلم _   ٧بمدبنيب مثل ما أمن بالنيب

  .أكضح ٩با ٲبكنبستظهر ىذه الصورة يعِب القيامة 

                                                 

 [.50اآلية ] سورة ا٤بائدة (1)

 [.3اآلية ]سورة ا٤بائدة  (2)
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إخراج البخارم " : يقوؿ.قاؿ بعض الشراح كأظن منهم ا٢بافظ بن حجر منهم كىي ا٤بسألة األخّبة
إشارة منو إٔب أنو ٱبتار أف ك بعد ترٝبة ، بعد حديث جوامع الكلم، بالقرآفنويو٥بذا ا٢بديث الذم فيو الت
كبلمو جوامع أيضان  لكن ال ٲبنع أف يكوف ،صحيحىو  كقلنا ال إشكاؿ ُب ىذا ،ا٤براد ٔبوامع الكلم القرآف

 كلو كانوا من أفصح العرب اآلخرينإذا قيس بكبلـ البشر _ عليو الصبلة كالسبلـ _ الكلم ىو نفسو 
  .ا أعلمكأبلغهم ك

ب
اءِكببابب َتب قْع ِكدَت :بت َتعَت اَتىباالَّنهِكبب َتق َتوْعاِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب ِكُل َتنِكببااِك

عَتلْع َت ﴿ ب﴾إِكمَت ًم باِكلْعُم َّن ِكينَتبب َتاجْع
ب

اءِكبباببَتب) قْع ِكدَت عَتلْع َت ﴿:بت َتعَت اَتىباالَّنهِكبب َتق َتوْعاِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب ِكُل َتنِكببااِك باِكلْعُم َّن ِكينَتبب َتاجْع
﴾بإِكمَت ًم 

لَت َت ب ِكمَتنْعببن َت ْع َتدِك بأَتيِكمَّن ًببقَت اَتب نَت بمَتنْعبب ِك َت ب َتي َت ْع َتدِك بق َتب ْع .ب  َتعْعدَت
اٍرببا ْعنُبب َتقَت اَتب ثٌلبب َتوْع ب ُّسُ نَّنببثَتالَت يبُأحِك وَتانِكيباِك  َتفْعلِك أَتُاوابي َت  َتعَتلَّنُموهَت بأَتاْعبباالُّس َّن ُببهَت ِك ِكبب: َتاِكِكخْع ب َتااْعُ رْعآاُبب َت  ْع َت ب َتيَتلْع

أَتُاوابي َت  َتفَت َّنُمو ُببأَتاْعب ب(.خَتيْعرٍرببمِكنْعببإِكاَّنبباا َّن سَتبب َتيَتدَتُ واب َت ْعهُبب َتيَتلْع
اءِكبب َت ب)قولو  قْع ِكدَت      _  باب كجوب االقتداء بسنن رسوؿ ا :يرد كالتق، ىنا ال بد من تقدير(ااِك

عَتلْع َت ﴿ :كقولو تعأب_ صلى ا عليو كسلم   ألف االقتداء بسنن رسوؿ ؛ البد تقدر،كجوب االقتداءب(﴾ َتاجْع
  . ىذه ا٤بسألة األكٔب.كاجب شرع كدين_ صلى ا عليو كسلم _ ا 

 االقتداء نتيجة . القبوؿك كه، مع أف االقتداء نتيجة أمر قبلو، ترجم باالقتداء:ااملأا بااث ني 
 حٌب لو لو، أنت ال ٲبكن تقتدم بشيء كأنت غّب قانع بو كغّب قابل .القبوؿ كالقناعةماذا؟ مقدمتو 

 االقتداء نتيجة ،ا٤برادىو  لكن ليس ىذا ،تتخلص من موقف معْبأك ؿ ، ٦باملةرٗبا  تقتدم ،اقتديت بو
:  كالقبوؿ مفرداتو.القبوؿ

  كسنتو علم يقيِب_ صلى ا عليو كسلم _ أف تعلم أف ىذا كبلـ النيب.  
  أف تصدقو إذا كاف كبلمو خربان.  
  أك حدان ، أك هنيان ، أمران ،كتعتقد تشريعو إذا كاف كبلمو حكمان .  
 درجاتةثبلثمن  ترضى بو كجو الرضا ل بو،أف ترض  :

 الرضا عن ا ا٤بشرع. 
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  ا٤ببلغ_ صلى ا عليو كسلم _ الرضا عن النيب. 

 ٓب تفهمهاكلو ألف فيو ا٤بصلحة ؛الرضا عن ذات ا٢بكم .  
باَتب كلذلك اشَبطها ا ُب سورة النساء ُب اآلية ا٤بشهورة ،رضاللحيثيات ثبلث  ﴿فَتالَتب َترَت ِّ َت

مِكُ واَت﴾ ﴾ النتهاء الغاية ﴿حَت َّنىَت﴾ ال يعتربكف ُب حكم ا مؤمنْب ؤالء الناس قيُ  ْع لنيب ضمّب ؿ ﴿ُيحَت ُِّموكَت
ب  َتي ْع  َتُ مْع﴾_ صلى ا عليو كسلم _  ﴿ثُمَّنباَتب٫بو أىدافهم كأحوا٥بم من كل ما سيستجد ب﴿فِكيمَت بشَتجَترَت

﴾ ُد اْعبفِكيبأَتنُفلِك ِكمْعبحَترَتج ًبمِّمَّن بقَتضَتيْع َت يَتجِك
. قيد القبوؿ تسليم النفس كرضاىاىذا ...شرط ىذا (1)
 ىذا ىو الرضا . كتأنس كتفرح، كتسعد، أف تسكن النفس كتستقر،كالرضا عبلمتو ُب النفس كاضحة

.  تتوقد ناران كنفسوأما ا٤بنافق رٗبا يقبل ظاىران  ال ال؟ؿك
بفِكي َت بااْع ِك َت ُا﴾كأشار القرآف إٔب ىذا ٤با قاؿ  بُسورَتةٌلبمُّسحْع َتمَت ٌلب َتذُ ِكرَت ﴿فَتإِكذَتابأُنلِكاَت ْع

 ا٤بنافق يركح (2)
﴿تَتُد ُربأَت ْعيُ  ُ ُ مْعب َت اَّن ِك بكديو ُب الكارثة ت ىناؾ ة تركح توديو ُب ا١ببو، ماذا ىو نافق لكي ال يقتل؟يقاتل

﴾ بااْعمَتوْعتِك  ٛباـ كبلـ قوؿ م. كلو كاف ساكت راخي رأسو، من التوقد الذم ُب القلب(3)يُ غْع َتىب َتلَتيْعهِكبمِكنَت
. غيظان كغمان سكتة قلبية ٲبوت  جاءت نصف ساعة ٘بي لو  كلو، كأحوالوجاحظتاف لكن عيناه ،مضبوط

 تفيد العمـو ، كنكرة جاءت ُب سياؽ الكبلـ،ىذا ىو شرط القبوؿ ال ٯبد حرج كا٢برج ىو الضيق
ُد اْع﴾إذا حكم ا كرسولو  كال كاحد ُب ا٤بائة من ا٢برج مرفوض لِكيمً ﴾ب﴿ثُمَّنباَتبيَتجِك  ىذا ﴿ َتُيلَتلُِّمواْعبتَتلْع
حٌب _ صلى ا عليو كسلم _ حٌب النيب ما ىو شرع  ىذا شرع ا ،القبوؿ كحيثياتو ترضى عن ا ا٤بشرع

. ما يشرع يبلغ فقط_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
ُب القضية _ صلى ا عليو كسلم _  يستفٌب النيب ،قد ذكرت لك ىذا ُب الدرس ا٤باضيك

؟ من ا١بمل كالكبلـ ما يريدركب  كيستطيع م، العرب كأبلغهم، ٤باذا يسكت كىو أفصح.فيسكت ما يفٍب
﴾ليس ذلك إليو  بإِكاَتيْع َت بمَت بأُنلِكاَت  أليس كذلك؟ ماذا تريد من عندؾ تقوؿ  تقعدما (4)﴿يَت بأَتي ُّس َت باارَّنُسوُاب  َتلِّغْع

 ، ىو يبلغ، يسألونك قل كذا، يسألونك قل كذا، ا كحيأسبوعاف حٌب يأتيوك أسبوع ،يومْبكفينتظر يـو 
  .كاسطة بْب ا كبْب ا٣بلق ُب الببلغ

                                                 

[.65اآلية ] سورة النساء (1)  
[.20اآلية ] سورة ٧بمد (2)  
[.19اآلية ] سورة األحزاب (3)  
[.67اآلية ] سورة ا٤بائدة (4)  
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 كال ، كال من ىديو،كال تسخط من شخصو_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كترضى عن الرسوؿ ا٤ببلغ 
 عن ذات  كيف ترضى، كترضى عن ذات ا٢بكم،عدـ القبوؿمن حٌب  من كبلمو شيئان كلو بدرجة يسّبة

ا٢بكم؟ 
 ألف ؛ كلو ٓب تدركها بعقلك حٌب، تعتقد أف فيو عْب ا٤بصلحة للعآب كللناس ُب الدنيا كاآلخرة

 ، كالبعدية، كا٢بالية، كاآلنية، كمصا٢بها ا٣بفية، كأنت تريد أف تفهم كل قضية، كذىنك ٧بدكد،عقلك ٧بدكد
. ىذا ال يعقل

عناه يكوف  ـ، تعرؼ كل حكمة  كراء كل تشريع يشرعو،معناه تريد يصبح علمك كعلم ا
. ما يكوفكيف يكوف ذلك؟ كيف يكوف ذلك؟ ك .علمك كعلم ا

 ،٘بعلها حجة تعَبض هبا على حكم ا،  للحكمة أك للغاية أك ىذافهمكٍب ال تذىب ٘بعل عدـ 
 أك بتصريح ، إما بنفاؽ، الذم سيولد قطعان الرفض الظاىرم،نقضت أكؿ شرط من شركط قبوؿ القلب

  . حٌب من ا٤بنتسبْب لئلسبلـ مع األسف الشديد،ىكذا كما يصنع أكثر الناس اليـو
 كعن ،ٓب ترضى عن ا  ال يصح اقتداؤؾ إذا،فرع عن القبوؿنتيجة كاالقتداء ،  كجوب االقتداءفإذ

ا٤بصلحة فيو عْب  اعلم أف ، حٌب لو بدا لك يعِب شديدان ، عجزت عنوك كعن ذات ا٢بكم حٌب كؿ،رسولو
هبذه ا٢بيثيات ٙبقق شرط القبوؿ الذم يولد عندؾ شرط االقتداء كاالنقياد لشرع النيب . النصٓب تفهم  كلو
  . ىذه حيثيتاف أك مسألتاففإذ_ صلى ا عليو كسلم _ 

 كإف ، ىنا يراد هبا معُب خاص(ُس َتنْعب) ا٢بقيقة كلمة ( َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب ِكُل َتنِكبب)
 ،كأفعالو_ صلى ا عليو كسلم _ سنن كما تعرفوف ُب التعريف أهنا تشمل كل أقواؿ النيب اؿكانت كلمة 

 لكن ىنا ُب الَبٝبة ا٤براد هبا السنن .دخل ُب مفهـو السنةم ا كل ىذ، كحٌب صفاتو ا٣بلقية كا٣بيلقية،كتقريراتو
...(. باب االقتداء بأفعاؿ)أك كذا  ألنو سيأٌب بعدىا باب أك بعد بابْب ؛القولية

 ألف التشريع األقواؿ؛ كىو األفعاؿ فتفسر السنن ىنا ٗبا يقابل ،بأفعاؿقاؿ  ىناؾ (ُس َتنب) :ىنا قاؿ
 أك أفعاؿ يفعلها ، أك خرب، أك هني،أمر_ عليو الصبلة كالسبلـ _  سنن النيب إما أقواؿ يقو٥با ،النبوم

  .باألفعاؿ كسيأٌب الباب الذم يتعلق باألقواؿ، ىذا الباب خصو ،تدخل ُب السنة
 ، قٌدمو كتوسع ُب نقل أحاديثو، كيدخلو ثلثي التشريع كرٗبا أكثر،ر كأكسعث أؾاألقواؿك٤با كاف باب 

 . كسنتحدث عنو ُب حينو إف شاء ا تعأباألفعاؿ، كأعقبو بباب ،لتحذير ٩با يضادهاك

عَتلْع َت ﴿بالعطف على الباب (بت َتعَت اَتىباالَّنهِكبب َتق َتوْعاِكب) ٍب قاؿ عطف ىذه اآلية ُب  ﴾إِكمَت ًم باِكلْعُم َّن ِكينَتبب َتاجْع
  . كىو الذم صٌدر بو الَبٝبة، أراد البخارم منها التفسّب ا٤بنقوؿ عن ٦باىد، خاٛبتهاُبسورة الفرقاف 
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لَت َت ب ِكمَتنْعببن َت ْع َتدِك بأَتيِكمَّن ًب) :فقاؿ نَت بمَتنْعبب ِك َت ب َتي َت ْع َتدِك بق َتب ْع عَتلْع َت ﴿ : ٤با تدعو(  َتعْعدَت ىذه  ﴾إِكمَت ًم باِكلْعُم َّن ِكينَتبب َتاجْع
 كٙبفظها كترعاىا ، كالدين، كا٣بّب، كالعلم، كأهنا عهد تأخذه ٩بن سبق من أىل السنة،رسالةيعِب كأهنا 

 كتأكل ،زىا بأربعْب لايرك كتربلس ما ىي شهادة تركح تعلقها ُب ا٤بج، كتقـو هبا حق القياـ هبا،حق رعايتها
 ،تكاليف٥با  ىذه ،زؽ من ا٤برتزقة كما يقولوفسَب أنت ت، ال. كتركب هبا سيارة،ش إم كتلبس هبا،هبا عيش

.  أنت أصبحت كعاء ٨بركؽ، فإذا ضاعت. ضريبة ٙبفظها ما تضيعاكلو
 ٍب يقـو ،ٰبفظهاما  يصب فيو مائة سنة ، فيو ا٤باءأف يضع العاقل سنالوعاء ا٤بخركؽ ىل يح

ٍب ، مشركع كبّب ىذا.  كصربان على األذل فيها، كقيامان ٕبقوقها، كتعليمان للناس، كأسوة، كبيانان ، ببلغان ابعهده
. ينظر إليكأك  ،م بكد أك يقت،يستمع لكمن تؤديها إٔب من بعدؾ تريب عليها 

 أنت من ىؤالء ، كتأديتها ٤بن بعدؾ، كالقياـ بعهدىا عندؾ،ف قبلكمبفإذا كفيت بشرط االقتداء 
  . ٦باىداإلماـ ألنك اقتديت با٤بتقْب قبلك كما فسرىا ؛ستحق أف تكوف إمامان للمتقْبتا٤بتقْب فعبلن الذم 

 ، كا٤بصححة، ألف عندنا تفصيل كتقسيمات للسنة القولية ا٤بفسرة؛الكبلـ ٰبتاج تفصيل أكثر
. ، نرجعها إٔب الدرس القادـ إف شاء ا تعأب كغّبىا،كا٤بؤسسة

 كانفعنا ، للمتقْب إمامان اجعلنا اللهم ،اللهم زدنا علمان، اللهم أ٥بمنا رشدنا، اللهم قنا شركر أنفسنا
 . كالسبلـ عليكم كرٞبة ا،كا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا .كانفع بنا

 
 

ب
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 الدرس الثالث
 

با من شركر أنفسنا   كنعوذ،ف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، إبسم ا الرٞبن الرحيم
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال  لو،  كمن يضلل فبل ىادم،ؿ لوضيهده ا فبل ـ  من،مالناأعكسيئات 
  . كسلم تسليمان كثّبان كأصحابو ا عليو كعلى آلو صلى ،ان عبده كرسولود أف ٧بمد كأشو،شريك لو
  : بعدأما

اءِكبب َت ب)ب:٫بن ابتدأنا حقيقة ُب الدرس السابق ُب باب مهم كىو قْع ِكدَت بصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب ِكُل َتنِكببااِك
بإِكمَت مً ﴾ب:ت َتعَت اَتىباالَّنهِكبب َتق َتوْعاِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُب عَتلْع َت باِكلْعُم َّن ِكينَت  ب(.﴿ َتاجْع

 يؤسس كىذا الباب .األحاديث ُب ىذا الباب ٝبلة من  _ رٞبو ا_  البخارم اإلماـكأدخل 
  :يتْب مهمتْبضلق

  .اإلسبلمي التشريع مصادر ف ـكأهنا ، حجية السنة النبوية:األ اىي بض اا
بعد  األمةحدثت ُب   الٍب،عداد السنة من صنوؼ ادثات كالبض منع كل ما م:ي بااث ني ض ااق

  .بابؿ ا ىذا كىذا بٌْب عندما سنتدارس إف شاء ا أحاديث،ؾذؿ
ق سيفرد السنن ف أل؛ ىنا السنن القولية(االَّنهِكببرَتُسواِكببُس َتنِكب) :لوككقلت ُب الدرس السابق أف ا٤براد بق

.  إف شاء اسيأٌببباب مستقل _ صلى ا عليو كسلم _  كىي أفعاؿ النيب ،الفعلية
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 النيب ثكأحادم ،مع ما دؿ عليو القرآف الكرٙب_ رضي ا عنهم _ كاتفق العلماء من لدف الصحابة 
 كحتم الـز ال عذر ألحد من ا٤بسلمْب ُب تركها ، طاعة الرسوؿ كاجبةأفعلى _ عليو الصبلة كالسبلـ _ 
رج مطلقان  يخ ال، أك ينهى عنو، بويأمرأك _ صلى ا عليو سلم _ ؿ ما يقولو النيب ؾف أ ك، التخلف عنهاأك
.  أف يكوف كحيان أكحاه ا إليوعن

بإِكذَتابهَتوَتىكآية سورة النجم تدؿ على ذلك مِك ُبُ مْعب َتمَت ب َتوَتى(1ب)ب﴿ َتاا َّنجْع ب َتمَت ب(2ب)بمَت ب َتلَّنبصَت حِك
بااْع َتوَتى يٌلبيُوحَتى﴾(3ب)يَت لِكُقب َتنِك ب َتحْع بإِكاَّن بُهوَت بإِكاْع

 _صلى ا عليو كسلم_فهذه تزكية قرآنية إ٥بية للنيب بب(1)
  أكق،ىوا الـ من منطلقؾ_ صلى ا عليو كسلم _  كال ٱبرج من فمو الشريف ،يتكلم  كال،يتفوه أنو ال

. يتكلم بالوحيا  كإٖب؛ شهوتو أك ٫بو ذلكأك ،رأيو ا٣باص
 كغّبه عمرك حديث عبد ا بن ..سئل يا رسوؿ ا_ عليو الصبلة كالسبلـ _  النيب أفا ذكيؤيد ق

.  كيصيبك ما يصيب البشر، كٙبزف، ٗبعُب تغضب((ي برسواباهللبإنهبيع ري بم بيع ري  )) :سئل
 بل ؛ كال يريد ُب كضعو الطبيعي أف يتكلم بو،تفوه ٗبا ال يدرؾم ، إذا غضباإلنساف٫بن نعرؼ أف 

 ، كُب حاؿ الشهوة،كُب حاؿ ا٣بوؼ،  كُب حاؿ الفرح، ككذلك ُب حاؿ ا٢بزف،رٗبا يتفوه كيتكلم ٗبا ال يعقل
ه أىوااإلنساف ،كُب حاؿ ا٤بصلحة  كذلك؟_ صلى ا عليو كسلم _  فهل حالو ،قؤ تسّبِّ

 :كُب لفظب((خ  اب  يب لبم بأقوا))_: يو الصبلة كالسبلـ ؿع_  فقاؿ ،ىذا السؤاؿ سئل
      _  إٔب فمو الشريفكأشارب(2)((حقببنفليب يد بم بخرجبم هبإاذ بفوااأقوام ببا  بواب  يب ل))

   _.ليو كسلمعصلى ا 
﴾﴿بفيو  كالقرآف كثّبان ما نقرأ،فهذا أصل كبّب بفَتمَتب﴿ب(3)أَت ِكيُعواْعبااّلهَتب َتأَت ِكيُعواْعباارَّنُسواَت باارَّنُسواَت بُيلِك ِك اْع

بأَت َت  َتب  ،كأمثاؿ ذلك من النصوصب(5)﴿ َتمَت بآتَت ُ ُمباارَّنُسوُابفَتُخُ  ُ ب َتمَت بن َت َت ُ مْعب َت ْعُهبفَت ن  َتُ وا﴾ب(4)ااّلهَت﴾بف َت َتدْع
 السنة أىل الكبّب عند األصلكلكن حقيقة ٫بتاج إٔب نوع من التفصيل قليبلن بعد ىذا ،  ٦بمع عليوأمركىذا 

 ،ٔب اإة تنسب فتؤخذ من الس  الٍبكاألحكاـ اإل٥بي، السنة مصدر من مصادر التشريع أف ،كا١بماعة

                                                 

 [.4-1] سورة النجم اآليات (1)

 .484ح 136ص/1ج:الدارمي سنن (2)
 [.59اآلية ] سورة النساء (3)

 [.80اآلية ] سورة النساء (4)

 [.7اآلية ] سورة ا٢بشر (5)
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مثلو ُب ب(1)((أابإنيبأ تي باا رآاب مثلهبمعه)ب):لقائل اكىو_  صلى ا عليو كسلم _ كالرسوؿ مبلغ فيها
. راد هبا السنة آب(معه)ك ، كالتفصيبلتاألحكاـ

مَت ِكب: ا٤بؤمنْب بقولوأمهاتكا يوصي  باالَّنهِكب َتااْعحِك ْع بآيَت تِك لَتىبفِكيب ُ ُيوتِكُ نَّنبمِكنْع ب(2)﴾ب﴿ َتاذْعُ رْعاَتبمَت بيُ   ْع

 كالتقريرية ، كالعملية،لقوليةا كسننو _ صلى ا عليو كسلم_ ىدم النيب   كا٢بكمة ىي،فآ ا القرآيات
  . ىو أنواع السنن ُب باب ا٢بجة، لكن ما نريد التكلم عنو بعد ىذا األصل الكبّب.ك٫بوىا

 ، كمفيد، ككبّب، كجليل، كعظيم، كألنو مهم؛ا٢بقيقة ىذا ا٤بوضوع ٰبتاج إٔب نوع من التدقيق كالتأمل
.  كتبويبان ، كتوضيحان ، كتفسّبان ،ر اىتموا بو تقريران ا الكباألئمةلعلم سابقان من ا أىل

 كلو من مصدرين مهمْب أحيلكم مأخوذ ا٢بقيقة ، ا٢بجةباباع السنن ُب ك اآلف من أفسأذكرهكما 
ىي السنة   كما،ىي السنة ا٤بؤسسة  كما، كبياف حجيتها، السننُب أنواعيبحث أف  كل من أراد .اـإليو

 ماؾلسنة تنسخ القرآف ا رل أفم السنة الناسخة على قوؿ من م ق كما،ىي السنة ا٤بخصصة  كما،ا٤بفسرة
:  كتاباف جليبلف إلمامْب عظيمْب، مصدراف كبّباف،سنبْب

 "تداكؿ ـىو كتاب ك_ : رٞبو الو_  لئلماـ الكبّب الشهّب الشافعي "كتاب الرسالة
 .بالبا كىذا ، كىذا الفن،نفع كأٝبع الكتب ُب ىذا العلمأ كحقيقة يعترب من ،كمعركؼ

  كتاب ا٠بو ، كال ٱبرج عن موضوعو كثّبان كال حٌب قليبلن ،لثا٘ب ال يقل عنو أٮبيةاكالكتاب 
 . لئلماـ ٧بمد بن نصر ا٤بركزم"السٌنة"

اتفق العلماء .  كمراجعة، كنظران ،كقراءةاقتناء، هبما  العتناءا ٰبسن ،ككبل الكتابْب مطبوعاف موجوداف
: فالسنة نوعا أفل ؿ عاإلمامْبمن خبلؿ نقل ىذين 

 سنة ٠بوىا ىم سنة إٲباف. 

 ؿكالثانية سنة عم. 

سنة اإلٲباف كلها تتعلق باألخبار؛ ألف جزء كبّب من التشريع اإل٥بي غيبيات نؤمن هبا، أليس كذلك؟ 
كأ٠باؤه ا٢بسُب، ككيف بدأ ا _ جل كعبل _ ا، كا٤ببلئكة، كاليـو اآلخر، كا١بنة، كالنار، كصفات ا 

ا٣بلق ُب الزمن األكؿ، ككيف ستنتهي ا٢بياة ُب ا٤بستقبل القادـ، كماذا ٯبرم بعد ا٤بوت، كالبعث بعد ا٤بوت، 
تفاصيل ىائلة جدان كلها غيبيات، ال سبيل للحس كا٤بشاىدة عليها، ما .. كا٢بساب، كالصراط، كا٤بيزاف

                                                 

 .17213ح 130ص/4ج:أٞبد مسند (1)
 [.34اآلية ] سورة األحزاب (2)
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تستطيع ال تراىا، كال تدركها ٕبواسك، كال للعقوؿ البشرية إليها إال بناحية ٝبلية كلية ال تسمن كال تغِب من 
. جوع

: بأنواع األخبار الثبلثةفهذه يؤسسها ا٣برب الشرعي، سواء ُب نص القرآف، كالقرآف أكثره أخبار 
  ما رأيناه، ا بالنسبة لنا غيب. عن اكىو اإلخبار ،بالغيب ا٤بطلق يسمى ماعاألخبار  

 ، كلها،غيب_ جل كعبل  _  أفعالو أقداره، حقوقو،صفاتوك ، أ٠باؤه:كال نراه ُب الدنيا
 العظيمة بتفاصيلو كلو األعلى ا٤بلكوت ، النار، ا١بنة،ا٤ببلئكة غيب مطلق، غيب مطلق

 ؛ا٥بائلة

 ال سبيل للبشر إٔب ،مم السابقة ُب القركف الغابرةألث ُب ادأك الغيب ا٤باضي ٩با جرل كح 
 ؛ كىذه ٰبسنها كل أحد كالتخمينات، إال الظنوفان العلم مطلق ىذا

 كما سيحدث بعد كأىوا٥با،ة ـ كالقيا،شراطهاأ كالساعة ك، كالنشورعث، الب:غيب القادـؿكا 
 .ث من أنواع كتفاصيل القيامة كمشاىدىا العظيمةعالب

 الباب  كالسنة النبوية تدخل ُب ىذا. ما نسميو ا٣برباإل٥بيكل ىذا الغيب يؤسسو ُب التشريع 
. بشكل كبّب ككاضح

 ؛٠بيناىا سنة إٲبافؼ ،نةسٔب معرفتو اؿإكثّب جدان دليلنا إليو كك كثّبىذه  فكثّب من تفاصيل الغيبيات
خرب  أهناان أف تؤخذ على ع ال ٯبوز مطلقان شر،ف العظيم كالسنة النبويةآألف الغيبيات ا٤بخرب عنها ُب القر

٭با ٯبب أف تنتقل إ ك؛ليو ىنا كىناؾإ أك ينظر ،ما ينظر إٔب أم خرب يقرأ ُب التاريخؾر إليو ظينبو، أك يتسلى 
أك قاؿ  سبحانو، قاؿ ا  كدليلو إما،ا٤بوقن بو الراسخ ُب القلب من طور ا٣برب ا٤بسموع إٔب االعتقاد ا٤بقنع

 _. عليو الصبلة كالسبلـ_ الرسوؿ 
ا٣برب الغييب من ىو  كاإل٥بيريع شلنا من التؽانت ذاإ ألننا ؛ب ال دخل للعقوؿ البشرية فيواكىذا الب

 ؟٪بدس ماذا ،إٔب غّبٮباعنهما  انتقلنا أك _عياذان با _ ، إذا تركناٮبا القرآف كالسنة ُب باب الغيبيات
 ثّبة الٍبؾلتوقعات اؿا ك،لتخمينات الكثّبةا ك، كالسحرة، كا٤بنجمْبكا٤بشعوذين، ،سنجد أخبار الكهاف

هنا خرافات ال تثبت أماـ ك كىي ال ٚبرج عن ؾ،يشاء كذاب كأفاؾ أف يضع منها ماككل دجاؿ يستطيع 
. ا٢بق كأماـ حٌب التقدير العقلي شيئان 

 الفرؽ بْب  ىو كىذا _مضطركف اضطراران إذا أردنا أف ٬برج من عآب ا٤بادة الذم ٫بن فيو فنحن
.  ٙبسو بل كال سبيل لعقلك إليوال كال ٛبسو ك، أف تؤمن ٗبا ال ترل _ كالكفر كبْب ا٤بؤمن كالكافراإلٲباف

 ، كتقديرؾ،ت الغيبيات تستطيع أف تصل إليها بعقلكف لو كا؟ؿ عليهم الصبلة كالسبلـس الركيش كظيفة
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 صارت أخبار األنبياء يعِب ال قيمة ٥با كرساالهتم العظيمة كالكتب .. كىذا،ك٪بومك، ؾأبراج ك،كمرصدؾ
  .ا٤بنزلة عليهم ال قيمة ٥با

 كلذلك ؛ كاإلٲباف اليقيِب،ا٣برب ا٤بسموع إٔب اإلٲبافطور ىذه سنة إٲباف ٯبب أف تيستقبل تنتقل من 
 كالبحث الطويل الذم ،ا٤بائة من الريب أك الَبددُب ال ينفع ُب ىذا الباب كال أقل حٌب من كاحد يعِب 

تكوف أف  كاالعتقادات البد ، كالظن قسيم اليقْب،أف السنة أحكامها ظنيةبأحدثو ا٤بتكلموف فيما يسمى 
 ىذا الباب أغلقو األئمة عليهم من . كالسنة ظنية، كال تكوف يقْب حٌب تبُب على يكوف مصدرىا يقيِب،يقْب

_. ىم فرضي ا ع_ أياـ الصحابة 
 كالقضية ىذه ، ال فرؽ بينها كبْب القرآف ُب ذلك،عند الصحابة كالتابعْب أف السنة تفيد العلمؼ

 ٗبعُب أنك قد تقرأ آية كيفتح ،مع القرآف الكرٙبمع السنة،  ليس حٌب ،قضية نسبية حٌب مع القرآف الكرٙب
 الذم يربو على يقْب كوف ىذا ليل ، فتنزؿ معانيها عندؾ منزلة اليقْب، كإدراؾ معانيها،ا عليك ُب فهمها

 ال ال؟ؿ فهمت ك.كذاؾ هنار
  من كٯبهل كثّب من الناس،كقد يغلق على غّبؾ ُب تلك اآلية أك ىذه اآلية من معانيها ما يغلق

 كىو حٌب أبعد من الظن ٗبعُب ٦بهوؿ ، فيصبح معناىا ا٢بقيقي بالنسبة لو ٦بهوؿ،معا٘ب القرآف ما ٯبهلوف
 ٍب االنتقاؿ إٔب درجة الظن ، كىي الدرجة األكٔب عدـ العلم، ألف درجات العلم كما تعرؼ عدـ العلم؛ٛبامان 
 فيزكؿ من عندؾ كتبدأ عندؾ ، قد يقدح فيو قادح، لكنو ُب دائرة الظن، أك علم ٝبليؾُب إٲبافالٍب 

. ا٤برجحات بْب مصادر ىذا العلم كبْب قوادحو
 كأدلة ، بْب أدلة ثبوهتا، أنت تقيم بينها توازنات، الشرعية ا٤بسائلغّبمن كل مسألة تفهمها حٌب 

 يعِب مسألة قد ،ىذا البابمن  كخبلفات العلماء كلها ، كىذا حٌب ُب ا٤بسائل الشرعية يأٌب،القدح فيها
 ما ٰبصل ىذا . كعند غّبه حبلؿ صريح كىو موقن بذلك،تصبح عند عآب حراـ صريح كىو موقن بذلك

 جهد بشرم ، ألف الَبجيح بْب دليل الثبوت كدليل القدح يعِب جهد بشرم مهما كاف؟ُب خبلفات العلماء
 ،رٗبا إٔب االستحالة حٌبك ، فتنتقل عنده من اليقْب إٔب الظن، فيغلب على ىذا دليل القدح،مهما كاف

 كيضعف دليل القدح حٌب يصل إٔب درجة اليقْب الذم يزكؿ معو القادح ،كيرجح عند ذاؾ دليل الثبوت
. ٛبامان 

 فإف السنة قد تثبت عند ىذا كال تثبت عند ، دعك من السنة،حٌب ُب التعامل مع نصوص القرآف
.  كال تثبت عند غّبؾ إال آحادان تواتران  أليس كذلك؟ كقد تثبت عندؾ ،ىذا
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 ، كتواترت عند ا٤بتلقي لو، كتنوعت مصادره ك٨بارجو،ككل عاقل يعلم أف ا٣برب إذا استفاضت طرقو
.  كرٗبا غّبه ال يصل إٔب ىذه ا٤برحلة، كسيبِب عليو اليقْب ُب حجيتو كمعناه كداللتو،أفاده اليقْب ُب ثبوتو

 لكن تبقى ، مع االتفاؽ ا١بملي الكلي على ا٢بجية،فالظن كاليقْب ُب التعامل مع الدالئل نسيب
ال ال؟ كرٗبا سيذىب ؿا٤بنزلة من أجلو ُب حقو عدـ كمنها  فمن جهل معُب آلية أصبح معناىا ا٤براد .نسبية

 أما ٠بعت الصحايب .ال تفيده عنده علمان ، عناىاُب ـال ال؟ أك يبقى حائران ؿ انتبهت ك.يظن ٥با معُب آخر
ىو   ما، يعِب علمو ٗبعُب اآلية الٍب سأذكرىا اآلف ُب درجة ا٤بلغي((امبأكبأ لم))ب:يقوؿ صحايب يقوؿ

﴾:امبأكبأ لمبمع ىبقواه))، موجود ُدباِكلَّنهِكبفَت  ِكرِكباالَّنمَت  َتاتِك عرؼ معناىا أ كلمة فاطر ىذه ما (((ب﴿ااْعحَتمْع
 أف ننتقل ا٤بعرفة نقبل لكن معناىا ُب حقو يدكر بْب ا٤بعرفة كعدـ ....قرآفىو فتبقى اآلية ُب حقو معناىا 

ح ىبج ءب))معناىا  عدمها ٓب أكن أعرؼ ا٤بعرفة أكغّب مرحلة  كىي مرحلة أخرل ،إٔب الظن كاليقْب
_ببال بيباف  ابأحدهم)) اختلفوا ُب بئر ((ايهب سلمبفيب بر أ را ي ابيخ  م ابإاىباا بيبصلىباهللب

. يعِب أنا الذم أكجدهتا كأنا الذم حفرهتا قبلوب((أن بفلرت  بقبله_بصلىباهللب ليهب سلمب
 كىي ،ففهم الصحايب أف فاطر ٗبعُب موجد ىو الذم أكجد السموات كاألرض كقد كانت عدمان 

.  فاطر،بعض أبلغ ُب الداللة على اإلٯباد من العدـ اض من خلق حٌباؿأبلغ كما قاؿ 
 كتوفيق ا ىكذا ، كالبحث، لكن بالطلب،فقد ٯبهل كثّب حٌب من العلماء معا٘ب حٌب آيات قرآنية

 ٍب إٔب اليقْب حٌب ُب ، ٍب إٔب الظن، إٔب العلم ا٤بوجود،ا٤بعدـك  فينتقل من العلم ا٤بستحيل أك،يكتسب العلم
! ؟ فما بالك ُب دالالت السنة،دالالت القرآف

 قد يكوف عندؾ معارض ، ىي مشكلتنا ُب ا٤بعارض.أىم نقطة ُب ا٤بوضوع أف تزيل ا٤بعارضذلك ؿ
 كمعا٘ب السنة مع ، مع اعَبافك ٕبجية تواتر ثبوتو، ٘بعل لك معارضات عقلية ٤بدلوالت القرآف،عقلي

فينقل .... عنٰبجزؾ ، أك معارض من ىول كرغبة كشهوة، عندؾ مشكلة عقلية شبهة،اعَبافك رٗبا بثبوهتا
. العلم اليقيِب عندؾ إٔب علم ظِب

 كمصدر العلم ضعيف كما ، ال ألف القادح قوم، يلغي عندؾ ا٢بكم،أقل قادح حٌب لو قادح كٮبي
تنتقل عندؾ ا٤بسائل دائمان إٔب طرؼ حٌب  ،ا٤بوازنة بْب مصادر العلم كقوادحو كأىو الواجب ُب التوازف 

. اليقْب
 .. أحد ٯبب أف تنتقل عندؾ، حٌب لو اختلف العلماء،حٌب ا٤بسائل ا٣ببلفية ٯبب أف ٙبسمها أنت

 كأمور أخرل يعِب معركفة ُب سلم التشريع ، كالنظر، كالطلب، األقواؿ بيقْب عن طريق البحثأحدتتبُب 
.  ال نتكلم عن من ال يعرؼ ىذه القواعد أصبلن . كطالب علم كباحث،كسلم االستدالؿ
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 أك شبهة نفسية ، عندؾ شبهة عقلية يسموهنا ا٤بعارض العقلي،لكن إذا كاف عندؾ أصبلن مرض
 فّبيد ينقلو من ، عنده شهوة فيو.شخص يريد أف يكسب ىذا ا٤باؿمن  ،يسموهنا ا٤بعارض الشهوا٘ب ا٥بول

  كيف سينقلو إٔب البيع؟ بيع  مباح ٝبيل ،الربا الصريح إٔب البيع الصريح كيف؟ ىو ربا صريح ُب حكم ا
. ىو عنده مشكلة أصبلن ؟ جدان كيف سيصنع

 أقل ، أقل شبهة. كيدخل ُب اـر العظيم،على أف ىذا ربا... كناتمٌ فمهما جئتو بالدالئل كالب
  . ىذه مشكلة، ُب شهوة ما يشيلها معو جربيل نزؿك ؿ... من ىنا كىناؾ تزيلل أقل فتو،كلمة

لتشريع عند ا ا٤بعارض العقلي يتطور كالشهوة النفسية تتطور حٌب تصبح ىي مصدر ،ٍب قد تتطور
بإِكاَت َتُهبهَتوَتاُ ﴾ : كىذا معُب قولو،كثّب من الناس باتَّنخَت َت بمَتنِك  ، صار عنده ىو الصحئان إذا اشتهى شيب(1)﴿أَترَتأَتيْع َت

 ككم يعتقد الناس اليـو من . حٌب ُب الغيبيات، حٌب ُب الغيبيات بعض األحياف، كىو ا٥بدل،كىو ا٢بق
 موجود ، يعتقد ٖبرافة ال أصل ٥با،خرافات كخزعببلت ال أصل ٥با كم يعتقدكف؟ ٘بده دكتور قد ايش كربه

 ال ال؟؟ ما دليلو؟ؿ صح ك.ُب العآب ىذا
 عنده شبهة عقلية تتطور ، تعصب لرأيوق، تعصب لقبيلق، ترسبات ُب كاقعو الذم يعيش ُب يعِبإما

 أف دليل السنة دليل ظِب كما يقولو  يعِب ليس القضية بالضركرة،ىذا ىو ا٣بطأؼ ،تصبح ىي اكمة عنده
 قد يصل عندؾ إٔب درجة اليقْب الذم ال . حٌب خرب الواحد، حٌب خرب اآلحاد،ا٤بتكلموف أك غّب ظِب
 ، كمنو ينفذ ا٣بلل على ا٤بستدؿ، كىذا باب كاسع جدان ، أكثر منو ُب التعدد كالتنوع،يوصلو رٗبا أخبار أخرل

.  كعلى ا٤بسلم حٌب ُب تعامبلتو اليومية من ىذا الباب،كعلى ا٤بفٍب
ء كاف معارضان ا سو، سنةأكف آ سواء قر،فالواجب كاألصل أف تزيل أم معارض للخرب الشرعي

 تعارفوا على شيء ما يشب عليو ، أك أعراؼ تعارؼ عليها الناس ُب ٦بتمعهم، أك نفسيان شهوة،عقليان 
كيف سيقتنعوف؟ فيو مشكلة، فيو .  كٲبوت عليو الكبّب، كىو ال ٲبت إٔب شرع ا بصلةالصغّب كما يقولوف

. حاجز
 .الوارد بالضركرةكىذا أكثر ما يصد الناس عن دين ا كىو كجود ا٤بعارض، ال ضعف ُب الدليل 

 ،ال ال؟ كمع ذلك ال يقبلوف منهمؿكإال أنت تعرؼ الرسل أنفسهم يأتوف ألقوامهم بآيات عظيمة كىائلة ك
 توازف أصبلن بْب أخبار األنبياء كما كانوا يعتقدكنو من أساطّب ق ما ُب،كيكذبوهنم اعتقادان ٖبرافات ال أصل ٥با

 كىذا ... مشكلة نفسية عقلية ذىنية عصبية قبليةق لكن ُب، كا١بدؿ كالبحث،كخرافات هنائيان ُب باب النظر

                                                 

 [.43اآلية ] سورة الفرقاف (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

تَتىبأكثر ما يصد الناس عن سبيل ا كلو جاءهتم كل آية  ُ ُمبااْعمَتوْع بأَتن َّن َت بن َتلَّناْع َت بإِكاَتيْع ِكُمبااْعمَتآلاِك َت َتب َت َتلَّنمَت ﴿ َتاَتوْع
ُ واْع﴾ مِك ءٍربقُ ُبالًبمَّن ب َت نُواْعباِكيُ  ْع  َتحَت َترْعنَت ب َتلَتيْع ِكمْعبُ لَّنبشَتيْع
.ب(1)

 يبقى جدالنا ُب إثبات ا٣برب الشرعي كحجيتو كداللتو ،فإذا ما زاؿ ىذا ا٤بعارض من النفوس كالعقوؿ
 كلذلك ٩بنوع منعان ُب التشريع ؛ كما يقاؿ جدؿ عقيم ال يصل إٔب نتيجة،على أف ىذا حراـ كىذا حبلؿ

. اإل٥بي كجود ىذا ا٤بعارض
 ترجح بْب ، تنظر، كمن حقك ىذا تتثبت،ٍب نأٌب بعد ذلك للبحث كالنظر ُب ا٢بجية كالثبوت

. ان  كىكذا جهد العلماء قدٲبان كحديث،مصادر العلم كما رٗبا يقدح فيو
 كشعار ا٤بسلم ،ال ٯبوز فيها إال التصديق كالتصديق الكاملىذه  ك،يقوؿ العلماء ىذه سنة اإلٲباف

 ٯبب ينزؿ ، أك قاؿ رسولو كصٌح سنده كثبتو أىل العلم، ال ٯبوز إذا قاؿ ا خربان غيبيان .فيها ٠بعنا كأطعنا
  . يقْب تاـ، كال يقبل الشك مطلقان ، كاالعتقاد ما يقبل الريب،عندؾ اعتقادان تعتقده اعتقادان 

كما قلت لكم دائمان مصدرنا الشافعي ُب _  ٍب قسموا سنة العمل إٔب أربعة أنواع :كسنة العمل
" _: السنة" نصر ا٤بركزم ُب  بن ك٧بمد،"الرسالة"

 السنة العظيمة . كىذه إحدل كظائف، ٠بوىا يعِب السنة ا٤بفسرة كىي تفسر القرآف:اال  باأل اى
 . ال ٲبكن ينزؿ القرآف يفصل كل ا٢بوادث تفصيبلن ُب كل نازلة،كلياتك ،القرآف ُب أغلب موارده عمومات

 كذكر ، ككجوب اافظة عليها، الصبلة ُب القرآف األمر بإقامتها.يأٌب أحكاـ عامة كىذا كاضح جدان 
﴾مواقيتها ٝبلة ال تفصيبلن  باالَّنيْعلِك بإِكاَتىب َتلَتقِك باا َّنمْع ِك باا َّنالَتةَتباِكُدُاوكِك باا  َّن َت رِكبب(2)﴿أَتقِكمِك باا َّنالَتةَتب َترَتفَتيِك ﴿ َتأَتقِكمِك

﴾ باالَّنيْعلِك  ، كسكناهتا، كحركاهتا، كأركاهنا، كطهارهتا، كهنايتو، كبداية الوقت، أما شركطها(3) َتزُاَتف ًبمِّنَت
. السنة مفسرة، ؼ أين مصدر ىذه؟ ُب السنة، كمبطبلهتا،كألفاظها

 ، ككذلك أحكاـ الزكاة.على ماذا؟ على السنة كتفسّبه القرآف ينزؿ باألمر العاـ كٰبيل تفصيلو
  . يسموهنا السنة ا٤بفسرة، كغّبىا كثّب جدان ، كا٢بج،ككثّبان من أحكاـ الصياـ، كتفصيبلهتا

 الشافعي يرفض أف يكوف ُب . كىذه فيها نوع من ا٣ببلؼ، يسمونو السنة ا٤بخصصة:اا و بااث ني
 ، الشافعي اإلماـ يرفض أف يكوف شيء ُب السنة ينسخ حكمان ُب القرآف،السنة ما ينسخ حكمان ُب القرآف

 إزالة حكم أك ، كإحداث حكم آخر ٧بل ىذا النسخ التشريع، مٌب اعتربنا النسخ رفع حكم.كىذا صحيح
                                                 

 [.111اآلية ] سورة األنعاـ (1)

[. 78اآلية ] سورة اإلسراء (2)
[. 114اآلية ] سورة ىود (3)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ثْعلِك َت ﴾ كا ينسخ ما يشاء ،رفع حكم ٕبكم آخر بمِك ب ِكخَتيْعرٍربمِّ  ْع َت بأَت ْع بنُ لِك َت بنَتأْعتِك بآيَت ٍربأَت ْع بمِكنْع ﴿مَت بنَت لَتخْع
ب(1)

. كالنسخ باب معركؼ ُب التشريع كلو تفصيبلتو
 ؟جاءت السنة فنسختوؼ ، كثبت ىذا ا٢بكم ُب القرآف،ىل حدث قط أف القرآف نزؿ ٕبكم

رٗبا ك ، ٚبصيصق لكن ُب. على اعتبار أف النسخ رفع حكم ٕبكم آخر،الشافعي يقوؿ ىذا غّب موجود
.  فالسنة ٚبصصو ٗبورد معْب، يعِب يأٌب القرآف ٕبكم عاـ،ٚبصص

رٗبا ك ، على ا٤بعُب االصطبلحيبنسخ كالصواب أنو ليس ،ىذا قد يسميو بعض العلماء نسخان 
  . النسخ ال تنسخ السنة القرآفلكن ،عند الشافعي كغّبه يسمونو نسخان فالتخصيص ال إشكاؿ فيو ال

 ، أك يستدؿ بو من يرل أف السنة تنسخ القرآف،كأكرب دليل أك رٗبا ىو ا٤بثل الوحيد الذم ٲبثل بو
يَّنُ بالوصية للوالدين اآلية ُب البقرة ما أك٥با ؟ عليكم  نسخ آية الوصية كتب ،كىي آية ا٤بواريث ﴿ااْعوَتصِك

ّ  ًب َتلَتىبااْعُم َّن ِكينَت﴾ بحَت ب ِك اْعمَتعْعُر فِك رَت ِكينَت يْعنِكب َتاألق ْع اِكلْعوَتااِكدَت
اآلية تدؿ قبل نزكؿ ا٤بواريث على أف من حضره ب(2)

 كيعطي كالدتو ، يعطي كالده ما يشاء، كأبنائو، كزكجو،من مالو لوالديو  ٰبق لو كٰبق عليو أف يوصي،ا٤بوت
. ما يشاء

 آية الوصية ثبتت ُب القرآف كنسخها حديث  اآلية قالوا ىذه،فقاؿ الذين يركف أف السنة تنسخ
إاباهللبأ لىب لبذ بحقبح هب)) :ُب خطبتو ا٤بشهورة_ صلى ا عليو كسلم _  كىو قوؿ النيب ؛نبوم

. قالوا ىذه سنة نسخت القرآف( 3 )((فالب صي باوارث
 الناسخ ليس ا٢بديث الناسخ آية ا٤بواريث الٍب ُب النساء قاؿ ا :الشافعي ما سلم ٥بم ذلك قاؿ

بفَتإِكابُ نَّنبنِكلَت ء﴾ :تعأب باألُنث َتي َتيْعنِك ثْعُلبحَتظِّ باِكل َّن َترِكبمِك يُ ُمبااّلُهبفِكيبأَت ْعاَتدِكُ مْع ﴿يُوصِك
 ،إٔب آخر السياؽ ا٣بمس( 4)

 ، فمنع ا الوصية للوالدين كاألقربْب. آية ا٤بواريث ىي الٍب نسخت آية الوصية الٍب ىيأك الست آيات
 أك ، أك الثمن، كمٌب تأخذ األـ الثلث، كمٌب يأخذ السدس،كحط أحكاـ ٧بددة مٌب يأخذ الوالد الثلث

 كبالتإب من ، بتحديد ال ٯبوز ا٣بركج عنو مطلقان ، كمٌب تأخذ الثمن، كمٌب تأخذ الزكجة الربع،السدس
.  ما توصي لو،أعطاه ا حقان ُب القرآف

                                                 

[. 106اآلية ] سورة البقرة (1)
 [.180اآلية ]سورة البقرة  (2)

. 6468:  حديث رقم107ص /  4النسائي ُب سننو الكربل ج  (3)
 [.11اآلية ]سورة النساء  (4)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

يؤكد ىذا ا٢بكم القرآ٘ب ا١بديد النازؿ الذم _ صلى ا عليو كسلم _ فجاءت السنة حديث النيب 
 على رأم ، ىذا ا٤بعهود ُب القرآف، آية تنسخ آية، الناسخ آلية الوصية آية ا٤بواريث،ىو الناسخ آلية الوصية

. الشافعي
 فنعطي ، قد يقوؿ قائل ال مانع أف نعمل اآليتْب. كرٗبا يزيد، كرٗبا يزيد،كا٢بديث يؤكد ا٤بعُب كٰبققو
 كنعطيو إف كاف ىناؾ ُب الوصية أكصى لو االبن ،كاف يستحق الثلثذا إ األب الثلث على نص آية ا٤بواريث

 ال ال؟ؿ ككا فهمت؟ ا٤بانعإيش ،شيء يعطى
أكصى ألبيو أك  . طبعان ىذا ُب التطبيق العملي يتعذر. كييعمل ا٤بّباث ُب نفس الوقت،فتعمل الوصية

 !؟ يتفرجوف ىكذاركحوف مينالنصف كالباؽالثلث ك كيف سيعطى ، كىو يستحق أصبلن الثلث،بالنصف
. ذىب ا٤باؿ كلو

؟  ما ٰبصل ىذا، أكصى لزكجتو با٤باؿ كلو كىي ال تستحق إال الثمن، كلو مثبلن ؿلو أكصى ألبيو با٤با
  أف فبل بد،ما يصلح ما يصلحىذا، على آية ا٤بّباث؟ تعارض كاضح كال على ماذا تعمل؟ على آية الوصية 

. ((اب صي باوارث)) : كالسنة أكدت ذلك بقولو، كرفعت بآية التوريث،تكوف آية الوصية نسخت
 فتأٌب السنة يعِب تفصلو ، كاف يأٌب ُب القرآف حكم عاـ أك ٦بمل،إذف نقوؿ السنة ا٤بخصصة

  .دليل على ذلك كما شرحت لكميعِب  كآية الوصية ،كتبينو
أف  ، السنة ا٤بضيفةايسمونوكىي  ، ا٢بكم الشرعيف السنة أٝبعوا على أهنا زيادة ع:اا و بااث ا 

 مثلوا لذلك بآية ارمات . يبقى األصل القرآف كالسنة تضيف إليو، تأٌب السنة تضيف،يأٌب القرآف ٕبكم
.  مثل مشهور جدان ،من النساء

 ، أخواتكم، بناتكم، أمهاتكم:حرمت عليكم .ىي ارمات عليك من النساء جاء القرآف فبْب ما
.  أك ٧برمات على التوقيت، سواء ارمات على التأبيد، خاالتكم،عماتكم

 كالعمات، كاألخوات، كالبنات، ما ٠بعنا اآلف األمهات:من ارمات على التأبيد ، 
.  كحليلة االبن،  كأـ الزكجة، كاألخت من الرضاع، كاألـ من الرضاع،كا٣باالت

  ا١بمع بْب األختْب كأمثا٥بامثل كما على التوقيت .
 ىذا .. أضافت السنة.حـر عشر أصناؼ ُب القرآف ٧برمات منهن على التأبيد كمنهن على التوقيت

.  السنة ا٤بضيفة أضافت، السنة زادت، جاءتيبقى
ىذا ... كا٤برأة ك،مثبلن على الرجل أف ٯبمع بْب ا٤برأة كعمتها_ صلى ا عليو كسلم _ فحـر النيب 

. حكم زيادة على نص القرآف ينزؿ ُب التشريع اإل٥بي منزلة نص القرآف
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 جاز لك نكاح ، لكن إذا طلقتها أك ماتت عنك،ال ٯبوز أف ٘بمع بْب أختْب ُب ذمتكأنو فكما 
 سواء كانت ، كا٤برأة كخالتها، بنص السنة أف ٘بمع بْب ا٤برأة كعمتها، كذلك ال ٯبوز بنص السنة ىذا.أختها

 بل اإلٝباع يضيف ؛ أك كانت خالتها بالنسب أك خالتها بالرضاع، أك عمتها بالرضاع،عمتها بالنسب
. خاصة ُب مسألة النساء ىنا

 ما رأيكم ُب ىذا؟ ، ال نص فيها ال من قرآف كال من سنة،ىناؾ ٧برمات من النساء دليلها اإلٝباع
 نوعاف من ارمات من النساء ال تستطيع أف تقيم عليها دليبلن من القرآف ،نوعاف من ارمات من النساء

 اقعد ُب ، كزكجة االبن لبنت، زكجة ا١بد ألـ، من عهد الصحابةا لكن أٝبعوا عليو،كال من السنة لعدمو
  .البيت فسركىا كاضبطوىا كتفهموهنا

 ، تؤسس حكمان ليس موجود ُب القرآف، يعِب النوع الرابع سنة مؤسسة. ىي السنة ا٤بؤسسة:اارا ع 
 فيأٌب الرسوؿ يؤسس ،ف ا أمر أف نطيع الرسوؿأل ؛كجوده ُب القرآف األمر الكلي بطاعة الرسوؿ فقط

عليو _      إال األمر الكلي بوجوب طاعة الرسوؿ، ُب القرآفأصل ليس ٥با  مثبلن  ٲبثل ٥با،أحكاـ شرعية
 مثل مثل ٥با ٧بمد بن نصر . أحكاـ كثّبة جدان ُب تفصيبلت الشريعة،كالتسليم ٢بجتو_ الصبلة كالسبلـ 

 ٙبرٙب ،ُب القرآفلو كجود  ىذا ال (1)((اعنباهللباا  م  ب اام  م  ))_: صلى ا عليو كسلم _ بقولو 
.  كأمثاؿ ذلك من األمور، كالوشم، كالنمش،النمص

 تريد ، فاستفتتو ُب كصل الشعر،كلذلك ٤با جاءت ا٤برأة البن مسعود ُب ىذه القصة ُب قصة النمص
 تضع بارككة ُب ،٧بـر كصل الشعر_ صلى ا عليو كسلم _  الواصلة ملعونة عند النيب ،توصل شعرىا

 ألف فيها لعن ؛ ٧بـر ُب الشريعة كىي من الكبائر، كتكثر شعرىا بشعر صناعي أك طبيعي أك غّبه،رأسها
. نبوم

 إذا طلعت حلوة زم  فيو؟ ايش فيويشإ تقوؿ  إيش فيو؟ ىذه.عجبها ا٢بكم ا٤برأةأجاءت ا٤برأة ما 
 كال قاعدة ، ىكذا ما فيها شيء قاعدة تشرب شام كما فيها شيء.؟ ما فيها شيءيها ىذه ؼايش ،القمر

  نلعب ىذه معاندة؟ فيهاشو فيها؟ شو فيها؟ ايش شو حاطة رجل على رجل ،ُب التلفزيوف كما فيها شيء
 مع العيب ىناؾ ركحي ق،؟ إيش ُبقيش ُبا السماء كتقوؿ إٔبكمبلئكة تنزؿ ، كرسل،  أنبياء٫بن ىنا؟

 ،تضيفْب كتعارضْب شرع ا كيسكت ا٤بسلموفلكن  ، شيءق ما ُب؟ ىناؾقيش ُباالفاسقْب كالكافرين ك
. ىذه كارثة عظيمة
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 سألتو عنو، فقاؿتستفٍب ابن مسعود فقالت لو ا٤برأة .  ايش كنا ا ا٤بستعاف...فأقوؿ كبا التوفيق
 يريد ، شوؼ ابن مسعود عنده فكرة معينة. أين ىذا التحرٙب؟ قاؿ ُب كتاب ا؟ قالت كأين ىذا.٥با حراـ

 ، ما تقرأ للعبادة بس للجداؿ ىذهذه ق، قرأت القرآف: قالت. ٍب رجعت، غابت أيامان .يوصل ٥با معلومة
٥با  كيف تقوؿ أنو فيو قاؿ ،قرأت القرآف من أكلو آلخره ما كجدت أنو ُب حكم ا٠بو ٩بنوع كصل الشعر

 .قالت قرأهتاب(1)﴿ َتمَت بآتَت ُ ُمباارَّنُسوُابفَتُخُ  ُ ب َتمَت بن َت َت ُ مْعب َت ْعُهبفَت ن  َتُ وا﴾ما قرأت أ :قرأت القرآف كلو قاؿ
. فيدخل ضمن ا٢بكم القرآ٘ب ىذان إلزامان _ صلى ا عليو كسلم _ قاؿ ىذا ٩با هنى عنو النيب 

أف ثلثي الشريعة ىؤالء  بل ال أبالغ كما ٓب يبالغ العلماء ؛فالسنة تؤسس أحكاـ شرعية كثّبة جدان 
 أك ا٤بعارض ، أك ا٤بعارض الشهوا٘ب، أك جوز عليو ا٤بعارض العقلي، كلو أغلق باب السنة.سنن نبوية

 ثلثي الشريعة ، أك ا٤بعارض كذا، أك ا٤بعارض كذا،ا٤بصلحي كما رٗبا نقدر ٫بن مصاّب من قبل أنفسنا
 . كالثلث الباقي فيو ٦باؿ للتأكيبلت ك٦باؿ ألف القرآف ٞباؿ كجوه كما تعرفوف، ثلثي الشريعة ينتهي،يفسد

 فعلى أىل السنة على أف ال "جادلوا أىل البدع بالسنن فإف القرآف ٞباؿ كجوه" :قاؿ عمر ابن ا٣بطاب
 ال نسمح أبدان بالتطرؽ ٥با ٖبلل . كٯباىدكا كٯبادلوا بالعلم كا٢بجة ُب بياف حجية السنن،يسمحوا مطلقان 

 أك ، ألف لو سلمنا أف ا٤بعارض العقلي رٗبا يؤخر حكم السنة؛رضي من رضي كغضب من غضبؼ ،مطلقان 
  ٠بعتم هبذا؟ .التشريع ا٤برحليب ما يسمونو ،مثل ما اخَبعو بعض الكٌتاب اليـو

 ٤با حـر الربا .حكاـ الشرعية الٍب أسسها النيب كانت مرحلية تناسب الوقت ُب زمنواأليقوؿ لك 
ُ  اْعب ٤با قاؿ مثبلن ،زمنو ُب  كاف مناسبمن كذا، ٤با منع مثبلن النساء .كاف ذلك مناسب ُب زمنو ﴿اَتبت َت َّنخِك

 ىذا ا٤بناسب ، كالفجور، كالفسوؽ، الكفر؟يش مناسب لزمنناإ طيب .مناسب لزمنوب(2) َتاا َّن َت رَتى﴾بااْعي َتُ ودَتب
 ال ال؟ؿ ىذا النهاية صح ك.لزمننا

 ىذا يكتب ؟ أم قلب لشريعة أكثر من ىذا.الكفر كالفسوؽ كالفجور كالعصياف ىذا مناسب لزمننا
  .كساكتْب كا ا٤بستعافعايشْب ىكذا  ،ك٫بن نسمعىنا، كل يـو ُب الصحف عندنا 

  : ىذا أربعة أنواع يعِب ٙبفظوهنافإذ
 سنة مفسرة،  
 القرآف علىسنة مضيفة تزيد  ،

                                                 

 [.7اآلية ]سورة ا٢بشر  (1)

 [.51اآلية ]سورة ا٤بائدة  (2)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ككبلمو ىو الصواب ُب ىذه ،سنة ٨بصصة سواء ٠بيناىا نسخان على ا٣ببلؼ مع الشافعي 
. النقطة

 َتمَت بآتَت ُ ُمباارَّنُسوُابفَتُخُ  ُ ب َتمَت بن َت َت ُ مْعب َت ْعُهب :سنة مؤسسة تدخل ُب عمـو قولو تعأب ﴿
 ب(1).فَت ن  َتُ وا﴾
اءِكبب)_: رٞبو ا _ ٍب قاؿ ا٤بؤلف  قْع ِكدَت   .ىذا كجوب االقتداء على التفصيل السابق ( ِكُل َتنِكببااِك

.  قوؿ معطوؼ على أصل الَبٝبة للباب(ت َتعَت اَتىباالَّنهِكبب َتق َتوْعاِكب)
بإِكمَت مً ﴾ عَتلْع َت باِكلْعُم َّن ِكينَت ب ِكمَتنْعببن َت ْع َتدِك بأَتيِكمَّن ًبب): قاؿ أم قاؿ األئمة ُب التفسّب كالقائل ىو ٦باىد﴿ َتاجْع

لَت َت  نَت بمَتنْعبب ِك َت ب َتي َت ْع َتدِك بق َتب ْع بإِكمَت مً ﴾ : يريد ٦باىد ُب ىذا التفسّب العظيم لقولو تعأب(  َتعْعدَت عَتلْع َت باِكلْعُم َّن ِكينَت  ﴿ َتاجْع
:  أف يؤسس لنا مسألتْب
عَتلْع َت ب : أمر ا كحكمو كشرعو ال يؤخذ باألما٘ب أنت قد تدعو تقوؿ:ااملأا باأل اى ﴿ َتاجْع

بإِكمَت مً ﴾  تدعو أف يفعل ا بك ، ادعي ال بأس بذلك، تدعو أف يهبك ا علمان ، ادعي ال بأس بذلكاِكلْعُم َّن ِكينَت
 كتريد ىكذا يأتيك جربيل يقوؿ لك تفضل ا ، ٍب تذىب تناـ،ادعي ال بأس بذلك...أف يفعل تدعو ،كذا

بإِكمَت مً ﴾ب أمر ا ما يؤتى هبكذا تدعو !؟ٰبييك سنجعلك ُب منزلة الشافعي عَتلْع َت باِكلْعُم َّن ِكينَت أمرنا أف م﴿ َتاجْع
 ندعو القرآف أف ٯبعلنا للمتقْب إمامان كيف؟

 ، كتدرس، كتنظر، كتبحث، تطلب العلم، أف تقتدم ٗبن قبلك من األئمة،يقوؿ لك ٦باىد كيف
 كتتخذ الصحابة كالتابعْب كاألئمة قبلك من العلماء ، كتتبصر، كتتنور، كتتقي ا، كتتحفظ، كتذاكر،كتراجع

.  كشخصياهتم، كعباداهتم، كأخبلقهم، كتفسّباهتم، كتتبصر بآرائهم،العلمإٔب سائل ك ك،قدكات لك
بإِكمَت مً ﴾ب :إذا حققت ىذا مع دعائك ا٤بستمر بقولك عَتلْع َت باِكلْعُم َّن ِكينَت إمامان؛ بل صرت بالفعل ﴿ َتاجْع

 ، ال ٗبجرد زعم كىكذا كأ٠باء كألقاب ىذه يعِب كثّبة جدان ُب عآب اليـو،أصبحت إمامان ٕبق كصدؽ
. م بك حقان من سيأٌب بعدؾديقت

_    فنستمد كنستمطر توفيق ا،كفق كلو فعلنا ما فعلنالن نتكٌفقنا ا ما الدعاء مطلوب ألننا إذا ؼ
 كقد يفتح ، كالقرآف قد يستغلق عليك كثّبان من معانيو، ألنك أنت تقرأ العلم كاسع جدان  _جل كعبل 

.  كتطلب، كتعمل، لكن بعد أف تبذؿ، يفتح ا عليك من معانيولك عليو؟ من الفاتح .عليك

                                                 

 [.7اآلية ]سورة ا٢بشر  (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

فماذا يصنع؟ يصنع ". يستغلق علي فهم بعض اآلياتؿإنو " :يقوؿ_ رٞبة ا عليو _ ابن تيمية 
.  استوعب ا١بهد البشرم ا٤بمكن، شوؼ مائة تفسّب".فأقرأ ُب اآلية الواحدة أكثر من مائة تفسّب: "أمرين

 أصليٍب أذىب إٔب ا٤بساجد البعيدة " :مائة تفسّب يقلب فيها يفتش يسهر الليل مع النهار ٍب يقوؿ
 حقق ا٤بقصدين لكن ". كيا مفهم سليماف فهمِب، كأقوؿ يا معلم إبراىيم علمِب،كأمرغ كجهي ُب الَباب

ابن تيمية   ُب الصبح، كرقد يقعد، كراح شرب فنجاف شام، ما راح أمْب كدعا؟بعد ما قرأ ماذا؟ مائة تفسّب
﴾حافظ البخارم كحافظ كيف ىذا  بااْع ِك َت بِك لِك بأَتهْع ب ِكأَتمَت نِكيُِّ مْعب َتابأَتمَت نِكيِّ  ٛبُب .أنت ٛبُب ما شئتب(1)﴿اَّنيْع َت

.  كال تعطيك شيئان ، كركح األما٘ب ما تسقيك شيئان ، رأسك ُب ا٢بيطين اخبط كبعد،تكوف نيب حٌب
 أك ، كال تفعل ذلك لتكوف مشهوران ، كاحرص، كاتقي ا، كالطلب،ابذؿ جهدؾ ُب التحصيل

 كال ٱبادع ،يعاملك ٖبطرات نفسك_ عز كجل _  فإف ىذا فإف ا . ا٤بقاصد الفاسدةتدخل أك ،مذكوران 
 كيثبت ا العلم ُب قلبك كيفتح ، كتتبصر، كتتنور، تتوفق،كاسأؿ ربك التوفيق_ جل كعبل _ رب العا٤بْب 

. عليك فتوحات عظيمة كجليلة ككبّبة
عَتلْع َت ﴾ :ُب تفسّب اآلية_ رٞبو ا _ ىذا معُب الرسالة الٍب يريد ٦باىد   أما . أف يوصلها لنا﴿ َتاجْع

بف َت َت تِكالبإِكنَّن بهَت ُه َت بيتحوؿ نوعان من األما٘ب مثل أما٘ب بِب إسرائيل سالدعاء الذم  ب َترَت ُّس َت بأَتن َت ﴿اذْعهَت ْع
. ما ٲبكن هتـز عدكؾ كتظهر عليو  ٗبجرد األما٘ب كالدعاء فقط( 2)قَت  ِكُد اَت﴾

 كا ، أما ٛبُب ما شئت كادعي ٗبا شئت. بذؿ ا١بهد كا٤بستطاع، كالنصيحة  كلرسولو،العمل بذؿ
:  ماذا يقوؿ الشاعر؟ يقوؿ.يبتليك كٱبتربؾ كٲبتحنك سبحانو كتعأب

 حب السبلمة يثِب ىم صاحبو

 عن ا٤بعإب كيغرم ا٤برء بالكسل  

   
:  ا٤بتنيب ماذا يقوؿ؟ يقوؿ لو بيت مشهور ُب ىذا ا٤بعُب

 ا١بود يفقر كاإلقداـ قٌتاؿ

 لوال ا٤بشقة ساد الناس  

   
 اللي قاعد ُب القهوة كاللي ، كل الناس صاركا سادة كصاركا علماء باألما٘ب،لوال التعب كا٤بشقة

.  قتاؿكاإلقداـ ا١بود يفقر ، لوال ا٤بشقة ساد الناس كلهم.يسهر الليل يقرأ سواء
  ؟اقرأ ا٢بديث كال باقي أثر

اٍرببا ْعنُبب َتقَت اَتب)  لكنو ، أصلو تركي، ىو التابعي ا٤بشهور عبد ا بن عوف ابن أرطباف البصرم،( َتوْع
  ماذا يقوؿ ابن عوف؟".سّب أعبلـ النببلء" ُب اجمللد الرابع ُب اقرؤكىا ، كمناقبو ٜبينة،تابعي جليل

                                                 

 [.123اآلية ]سورة النساء  (1)

 [.24اآلية ]سورة ا٤بائدة  (2)
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ثٌلب:ب)يقوؿ ب ُّسُ نَّنببثَتالَت يبُأحِك وَتانِكيباِك  َتفْعلِك ب_:صلى ا عليو كسلم_ىذا الرجل ٰبقق حديث النيب ب( َتاِكِكخْع
ب ُّسُ نَّنب) :كيقوؿب(1)((ابي منبأحد مبح ىبيح بألخيهبم بيح با فله)) يبُأحِك وَتانِكي َتبباِك  َتفْعلِك ب ُّسُ نَّنب َتاِكِكخْع  (بُأحِك

ما ىي الثبلث؟  
أَتُاوابي َت  َتعَتلَّنُموهَت بأَتاْعبباالُّس َّن ُببهَت ِك ِكب)  ،كبدأ بالسنة لعلمو أف الناس يهوكف فيها كثّبان ب( َت  ْع َت ب َتيَتلْع

 ألهنا ىي ؛ كسيعارضوف منها كثّبان ، كسيجهلوف من أحكامها شيئان كثّبان ،كسيجادلوف ُب حجيتها كثّبان 
 ألف إمكانية ؛ كال ٯبادلوف شيئان كثّبان ُب القرآف، ىي تفصيبلت الشريعة ُب جوؼ السنة،التفصيل الشرعي
. ةالتأكيل فيو موجود

 كيف ستؤكؿ فيو؟ الكبلـ ا٤بفصل يا تقبلو يا ىذا أما التفصيل ،اإلٝباؿ تستطيع أف تؤكؿ فيو
ب . كذاؾ ا٤بعُب، كىذا ا٤بعُب، كىذا ا٤بعُب، أما العاـ ما ٲبكن ٙبملو على ىذا ا٤بعُب.ترفضو

 كٙبضر ٦بالس ، كتقرأ، كتدرس، ٙبفظ، العلم بالتعلم(ي َت  َتعَتلَّنُموهَت )كالحظ كلمة ب(ي َت  َتعَتلَّنُموهَت بأَتاْعب)
  . كتنقب، كتراجع، ك٘بمع الكتب ُب العلم،العلم

أَتُاوا)  . ٩بن سبقوؾ علمان كمعرفة كسنان ،الصا٢بْبكالعلماء كاألئمة من تتلقاىا عن سلفك ب( َت  ْع َت ب َتيَتلْع
أخبلقهم كما قررناه ُب تفسّب كحٌب ك بل ، كإرشاداهتم، كفهومهم، كاجتهاداهتم،البد تتنور هبا بآرائهم

  .٦باىد
أَتُاوابي َت  َتفَت َّنُمو ُببأَتاْعبب َتااْعُ رْعآاُب) ب َتيَتلْع  يتجاكز  أف ألنو يريد؛الحظ تركيزه على التفهم كالتعلمك ( َت ْعهُبباا َّن سَت

أك أقل من سنة كال ال؟ ٩بكن تعكف على القرآف سنة ؿ صح ، حفظ النص ميسور.منها ٦برد حفظ النص
ذلك فل أليس كذلك؟ ، ككنوزه ىذه ىي ا٤بقصودة أصبلن ، كأسراره، كأحكامو،ق لكن معانيوؤ تقر،ٙبفظو غيبان 

 ، كدركس العلم حٌب مع تقول ا،ظرف كاؿ، القراءة، كٰبتاج إٔب كىذا ٰبتاج إٔب التفسّب،ركز على التفهم
  .يفتح ا عليك من فتوحاتو ما يشاء سبحانو كتعأب

. أم يَبكوا الناس(ب َتيَتدَتُ وا)
منبحلنبإسالاباامرءبتر هبم ب))_: صلى ا عليو كسلم _  كىذا يوافق قوؿ النيب (خَتيْعرٍرببمِكنْعببإِكاَّنب)

 ، ميٍر با٤بعركؼ، قل با٢بق، بصر الغّب البصّب، انصح الغافل، عٌلم ا١باىل. خالط الناس با٣بّب(2)((يع يه ا
 جهدؾ كما سول .. علم، من اسَبشدؾ أرشده، من استنصحك انصح لو،عما تستطيع من ا٤بنكر اٍنوى 

  .ذلك اترؾ الناس منو فبل خّب لك فيو
                                                 

 .45: رقم حديث 68 ص/  1 ج صحيحو ُب مسلم (1)
 .3976: رقم حديث 1316 ص/  2 ج سننو ُب ماجو ابن (2)
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. اقرأ ا٢بديث
بنبي  بمحمدب  لىب،ب اامرسليناألنبي ءب اا الةب االالاب لىبأشرفب،ااحمدبهللبرببااع امين

.ببآاهب صحبهبأجمعين
ث َت َت )ب:ب_رحمهباهلل_بق اباام اباابخ ر ب ُر بحَتدَّن ث َت َت ب َتبَّن سٍربب ْعنُبب َتمْع مَتنِكبب َتبْعدُببحَتدَّن ث َت َت باارَّنحْع يَت اُببحَتدَّن بُسفْع

لٍربب َتنْعب ابفِكيبشَتيْعبَت َتببإِكاَتىبجَتلَتلْع ُبب:قَت اَتبب َتااِكلٍرببأَت ِكيب َتنْعبب َتاصِك دِكببهَت َت لِكلِك َتببفِكيبُ مَترُببإِكاَتيَّنببجَتلَت َتببقَت اَتبب:ااْعمَتلْعجِك بمَتجْع
ا رَتاءَتببفِكي َت بأَتدَت َتبباَتببأَتاْعببهَتمَتمْع ُب:بف َت َت اَتببهَت َت لِكمِكينَتبب  َتيْعنَتببقَتلَتمْع ُ  َت بإِكاَّنبب  َتيْعضَت ءَتبب َتاَتببصَتفْع بأَتنْع َتببمَت بقُ لْع ُبب.ااْعُملْع

عَتلْعهُبباَتمْعببقُ لْع ُب.باِكمَتببقَت اَتب.ب ِكفَت  ِكلٍرب بَت كَتببي َتفْع ب(. ِك ِكمَت بيُ  ْع َتدَتىبااْعمَترْعءَتااِكببُهمَت بقَت اَتببصَت حِك
ث َت َت ):  _رٞبو ا_ قاؿ البخارم  ُر بحَتدَّن   . شيخ مقل من الركاية، ىو الباىلي البصرم( َتبَّن سٍربب ْعنُبب َتمْع

ث َت َت ): قاؿ مَتنِكبب َتبْعدُببحَتدَّن   .مؤ ىو ابن مهدم اللؤؿ(اارَّنحْع
ث َت َت ) يَت اُببحَتدَّن   . ابن سعيد الثورم، الثورم(ُسفْع
لٍربب َتنْعب)   (.129) مائة كتسعة كعشرين توُب باألىٍحدىب، ا٤بلقب ، حياف بالياء. ىو ابن حىيَّاف( َتاصِك
 حٌب ال ، كسر القاؼ، فتح الشْب: شىًقيقٍ ،أبو كائل ىو شقيق ابن سلمة األسدمب( َتااِكلٍرببأَت ِكيب َتنْعب)

 ماذا يقوؿ أبو كائل شقيق بن . من ا٤بخضرمْب من فضبلء التابعْب، شىقيق ابن سلمة األسدم.تقرأىا شيقيق
سلمة؟  

ابفِكيبشَتيْعبَت َتببإِكاَتىبجَتلَتلْع ُب): قاؿ دِكببهَت َت  شيبة بن عثماف ، شيبة ىو صحايب أسلم عاـ الفتح(ااْعمَتلْعجِك
 كعبد الدار ، عبد الدار شقيق عبد مناؼ. العبدرم نسبة إٔب بِب عبد الدار. العبدرم ا٢بجيب،بن طلحة

 كما يقاؿ العبشمي نسبة .العبدرم نسبة إٔب عبد الدارؼ . ىذا نسبو،كعبد مناؼ من أبناء قصي بن كبلب
.  يولدكف منها نسبة العرب،إٔب عبد مشس

 من أكالد قصي بن ، ألف بنو شيبة اللي ىم من بِب عبد الدار؛ا٢بجيب نسبة إٔب حجابة الكعبة
 _صلى ا عليهم كسلم_ كمفتاح بابو عندىم من الزمن األكؿ إٔب عهد النيب ، يعِب حجابة البيت،كبلب

. كإٔب ما بعد ذلك
حجابة البيت كالسقاية كانت ك ،شريفةاؿكظيفة اؿ ت ىي عملهم،فا٢بجيب نسبة إٔب الوظيفة الٍب كاف

 كالوفادة يعِب االستقباؿ كانت عند بِب ، عبد مشس بِب كالرفادة كانت عند،عند العباس عند بِب ىاشم
  . كغّبىم توزعوا كظائف البيت بطوف قريش الكبّبة ُب ذلك الزماف، عبد ا بن جدعاف السهميـسو
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ابفِكي) دِكببهَت َت  يعِب (ُ مَترُببإِكاَتيَّنببجَتلَت َتببقَت اَتب) فقاؿ شيبة ٱباطب أبا كائل .، يعِب ا٤بسجد ا٢براـ(ااْعمَتلْعجِك
   _.رضي ا عنو_ بن ا٣بطاب 
لِكلِك َتببفِكي) ابمَتجْع   .عبة أياـ كاليتو كخبلفتوؾ عمر جلس إٔب شيبة ُب ىذا اجمللس أماـ اؿ(هَت َت
  . القائل عمر ٱباطب شيبة(ف َت َت اَتب)

. يعِب ُب الكعبةب(فِكي َت بأَتدَت َتبباَتببأَتاْعببهَتمَتمْع ُبباَت َتدْعب) :قاؿ
رَتاءَتب)  قصدكا البيت ، أك اعتمركا،كانوا قدٲبان ُب ا١باىلية قبل اإلسبلـ إذا حجواب(  َتيْعضَت ءَتبب َتاَتببصَتفْع

كانت قريش تكنز كل ما ييهدل للكعبة من الذىب ُب ؼ . كما يستطيعوف،يهدكف للكعبة ذىبان كفضةن 
.  ما ىو بيت مقصود، صارت خزنة ىذه الذىب كالفضة.. ألف شيبة ىو صاحب؛ كا٣بطاب لشيبة،جوفها

 .ذىباؿ حٌب كانوا يهدكف ٥با ٛباثيل من . امتؤل جوفها بالذىب كالفضة الكعبة،مع السنْب ا٤بتطاكلة
 فتكدست ُب جوؼ الكعبة ، كفضة، ذىب. كٛبثاؿ على شكل كذا للكعبة،ٛبثاؿ على شكل غزاؿ

. بكميات كبّبة
 فكر بعقلو فقاؿ ما فائدة ،خليفة ا٤بسلمْباآلف  كىو ُب كضع الوالية ،فعمر كىو األريب ا٢بصيف

 لو بقي فيها ألف : ما تصنع الكعبة بالذىب كالفضة؟ سؤاؿ،أف يبقى الذىب كالفضة ُب جوؼ الكعبة
.  ألف ال حاجة للكعبة بالذىب كالفضة؛ ما تستفيد الكعبة من الذىب كالفضة،سنة

 كصرؼ ُب ، كىو بكميات كبّبة ُب جوفها،أما لو أخرج من جوؼ الكعبة ىذا الذىب كالفضة
 ، ٙبتاج إٔب أمداد  من األمواؿ الغزك، جيوش ا٤بسلمْب تغزك ُب األرض كلها، كُب غزكىم،مصاّب ا٤بسلمْب

لو أخرج ىذا الذىب ... ك كفقراء كعائلوف ك، كعراة ما ٯبدكف ما يلبسوف،فقراء ال ٯبدكف ما يأكلوفاؿكُب 
.  ألهنا ما تستفيد شيئان منو؛من الكعبة

 ال ُب كوهنا ، قيمتها ُب جعل ا ٥با  البيت ا٢براـ ُب كوهنا قبلة ا٤بسلمْب،الكعبة قيمتها ُب شرفها
 لكن قدسها ا فقدسها ، كال فيها اللي فيها كىي مبنية من حجارة الوادم، كال فيها فضة،فيها ذىبيعِب 

بااْعحَترَتااَت﴾ا٤بسلموف بناءن على  تقديس ا ٥با   ب(1).﴿جَتعَتلَتبااّلُهبااْع َتعْعبَت َتبااْعب َتيْع َت
 أليس كذلك؟ ،فالتفكّب العقلي الذم تفكر فيو عمر تفكّب سديد كسليم كال ينازع عاقل فيو

 لو أخرجتو كصرفتو ُب !؟ فما تصنع الكعبة بالذىب كالفضة، كٰبتاجوف للدرىم كالدرٮبْب،ا٤بسلموف جوعى
ب .مصاّب ا٤بسلمْب أكفق كأكٔب

                                                 

 [.97اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)
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رَتاءَتببفِكي َت بأَتدَت َتبباَتببأَتاْعببهَتمَتمْع ُبباَت َتدْعب) .  أم الذىب كالفضة(  َتيْعضَت ءَتبب َتاَتببصَتفْع
لِكمِكينَتبب  َتيْعنَتببقَتلَتمْع ُ  َت بإِكاَّنب)  ، كاجملاىد الغازم ُب سبيل ا أكٔب، كالفقّب أكٔب، ألف ا١بائع أكٔب(ااْعُملْع

 ال تستفيد منو ،كمصاّب ا٤بسلمْب با١بملة أكٔب من بقاء الذىب كالفضة ُب جوؼ الكعبة لو مئات السنْب
  .الكعبة شيئان 
ب َتب) .  ٦بيبان لو(شَتيْعبَت َتبااَت
 ىو ا٣بليفة ىو الذم يأمر ال شيبة الذم ، طبعان شيبة ال يوجو أمر لعمر( ِكفَت  ِكلٍرببأَتنْع َتببمَت بقُ لْع ُب)

 كعنده فكرة ، عنده قناعة كاطمئناف أنو لن يفعل ىذا الفعل.ىذه النافية يعِب لن تفعل ىذاب(مَت ) لكن .يأمر
  .ىذا؟عمر  ٤باذا لن يفعل .معينة

يش كربل ا٤بصلحة ظاىرة جدان كىو ُب ر تقدر ا٤بصاّب ؽ،ما ا٤بانع؟ ا٤بصلحة ظاىرةب(اِكمَتب)ب:قاؿ عمر
 كيعِب خدمة ا٤بسلمْب ، كينظر ما فيو مصلحة ا٤بسلمْب كيفعل، كلو ا٢بق أف يأمر كينهى،موضع ا٣ببلفة

  ٤با؟ ما ا٤بانع؟ .للكعبة كحفظها سيغنيها عن ما ُب جوفها من ذىب كفضة
عَتلْعهُبباَتمْعببقُ لْع ُب) :اؿ لوؽ: ا٤بانع بَت كَتببي َتفْع  ك٦باىد يقوؿ نقتدم ٗبن قبلنا كفهمت كال ال؟ ٓب يفعلو (صَت حِك

. كأيب بكر الصديق_ عليو الصبلة كالسبلـ _ صاحباؾ؟ يقصد من؟ النيب 
من أشد _ صلى ا عليو كسلم _  كانت ا٢باجة ُب عهد النيب ،ككجو ذلك من ناحية مهمة

 ا٤بسلمْب يعِب ُب حاجة شديدة ُب ...ق فتوحات كال ُبق ما ُب، حاجة الناس للماؿ.ا٢باجة ُب عهد عمر
 كخرؽ يرقعوف هبا ،ماذا كاف عندىم الصحابة؟ ال شيء التمر يأكلونو_ صلى ا عليو كسلم _ عهد النيب 

.  كىو ذاىب للغزكق ما عندىم حٌب شبشب يلبس،ثياهبم كأرجلهم إذا مشوا
لو أخرج الذىب كالفضة _ صلى ا عليو كسلم _  كأصبحت ٙبت إمرة النيب مكة،أما ٤با فتحت 

صلى ا عليو _ النيب ،  أشدنة كا٤بك، ا٢باجة أشد!؟كعى ما كاف ىو األكٔباِبككزعو على ىؤالء الفقراء 
 ال ، كال من جهة تشريع،من جهة أمر كهني كحاكمال  كال أحد يقدر يقوؿ لو شيء ،كفعلو تشريع_ كسلم 

 لكن .لكونو خليفة كمصلحة راجحة يراىاعمر  ، أقول من عمر، ُب موضع قوة،ألنو نيب عنده موضع فعل
عليو الصبلة   _  لو فعل يعارضو من ذا الذم .ٲبلك ماذا؟ التشريع_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

 ككاجو مشكلة أكرب ، ككاجو حركب ردة، كأبو بكر مثلو، يفعلكلو ٓبال ال؟ كمع ذلك ؿ ككافهمت_ كالسبلـ 
. ٩با تواجهو اليـو كٓب يفعل
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 أماـ النص الشرعي كالفعل النبوم ،فدؿ ىذا داللة قاطعة على أف رٗبا كل ما تقدره أنت من مصاّب
 ما ٯبادؿ  بسيط،متفكّب عقل عند كرباء القـو أيب بكر كعمر كا٤بصلحة كما قلت لكم اآلف ٦برد ،ينهدـ

 ماذا قاؿ عمر؟  ،فيها عاقل
 فما ىي إال سنوات . قطعان ا٤بصلحة ُب ىذا الفعل كىكذا كقع( ِك ِكمَت بيُ  ْع َتدَتىبااْعمَترْعءَتااِكببُهمَت بقَت اَتب)

 جاءت كنوز أضعاؼ ،كنز الكعبة الذم فيهاخلي  ، كجاء كنوز كسرل كقيصر،قليلة حٌب فتحت اآلفاؽ
. مضاعفة

 ، ما ٲبكن؟ ٩بكن. كزادت ا٢باجة ابتبلءن من ا ىكذا، أقوؿ رٗبا لو فعل عمر رٗبا ألنفقها..رٗبا
 كجاءت ، أك خطرت على با٥بم،فعوض هبذا االقتداء الشديد الدقيق بفتوحات ال قبل كال رٗبا فكركا فيها

   .( ِك ِكمَت بيُ  ْع َتدَتىبااْعمَترْعءَتااِكببُهمَت )اسيب النحل من كل صوب كحدب من األرض يع ؾتثرلالكنوز 
 ٤باذا؟ ألف أكثر ما كما . بداية البخارم ٥بذا الباب هبذا ا٢بديث بداية جد موفقة:خبلصة الكبلـ

مصلحة من  ما نزعمو ٫بن ، أك تؤخر، أك تتجاكز، كأؤكد عليو أكثر ما تعارض بو السنة،قلت قبل قليل
. عينةـ

 كاآلخر يقوؿ ال ، ألف ا٤بصلحة تقتضي ذلك فنتجاكز ىذه السنة؛٫بن نزعم مصاّب كثّبة ُب حياتنا
 على ذلك التشريع  يدكر كىذا يلف، كىذا يتجاكز ذلك ا٢بكم،ا٤بصلحة تقتضي ذلك فيتجاكز تلك السنة

". ىي مفسدة بالضركرة، ال مصلحة ُب مواجهة النص" :بزعم ماذا؟ أننا نريد ٫بقق ا٤بصلحة قاؿ الشافعي
 ستنقلب من مصلحة كما رٗبا صورت إٔب ما قلناه قبل قليل من ،مهما فكرت أهنا مصلحة

 ، ٍب تريد تزعم بلساف ا٢باؿ أك لساف ا٤بقاؿ، أنت تقدر مصلحة معينة. ينقلب إٔب معارض عقلي،ا٤بعارض
 ،توفق ٥با بعقلك البائس الفقّب ىذاتريد تأف ا٢بكم الشرعي ما كيفق لتسديد ىذه ا٤بصلحة الٍب أنت جئت 

_ صلى ا عليو كسلم _  كأين علمك من علم الفاركؽ كالصديق كالنيب .كرأيك ا٢بقّب كلو كنت ما كنت
! أين ىذا؟

 فقر ، كا٢باجة ملحة، كا٤بصلحة ظاىرة،تستفيد منو الكعبة شيئان يذكرال ككنز ُب جوؼ الكعبة 
.  حٌب اتسعت الفتوحات ُب عهد عمر بعد ذلك،شديد ُب عهد النيب كأيب بكر كعمر

 أك ،سواء أمر هبا_ صلى ا عليو سلم _ كل ىذه ا٤بصلحة ٤با كانت ستصطدـ مع سنة النيب 
 بأم مصلحة ، أك األمر ٗبا هنى، أك النهي عما أمر، أك ترؾ ما فعل، ففعل ما ترؾ، أك تركها تعمدان ،فعلها

. ل ىذا النصض ىذا مقت.تقدرىا ىي فساد بالضركرة
ث َت َت ) ث َت َت باالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُبب َتلِكيُّسببحَتدَّن يَت اُببحَتدَّن َت ْعمَت َتببسَتأَتاْع ُببقَت اَتببُسفْع ب(. َتهْع ٍربب ْعنِكببزَتيْعدِكبب َتنْعببف َت َت اَتبباألْع
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. األىعمشى ؟ كىيفى سىأىلتي األىعمىشي : فضيلة الشيخ
َت ْعمَت َتببسَتأَتاْع ُببقَت اَتب) ي ْعفَت َتببسَتمِكعْع ُبب َتهْع ٍربب ْعنِكببزَتيْعدِكبب َتنْعببف َت َت اَتبباألْع ث َت َت :بي َتُ واُببُح َت بصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببحَتدَّن

َتمَت نَت َتببأَتاَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُب رِكببفِكيباالَّنمَت ءِكببمِكنْعببن َتلَتاَت ْعبباألْع بااْعُ رْعآاَتببف َت َترَتُء ابااْعُ رْعآاُبب َتن َتلَتاَتبباارِّجَت اِكببقُ ُلوبِكببجَت ْع
ببب(.االُّس َّن ِكببمِكنْعبب َت َتلِكُموا
ث َت َت ) ب .ا٤بديِبابن  علي بن عبد ا ىو ،بن ا٤بديِبب( َتلِكيُّسببحَتدَّن
ث َت َت ) يَت اُببحَتدَّن ب.الثورم(بُسفْع
َت ْعمَت َتببسَتأَتاْع ُببقَت اَتب)ب   .باألعمش سليماف بن مهراف ا٤بلقب (األْع
 يعِب سألو عن حديث ، طبعان حذؼ السؤاؿ كأتى ٔبواب ا٤بقصود منو( َتهْع ٍربب ْعنِكببزَتيْعدِكبب َتنْعببف َت َت اَتب)
  . ىذا عن زيد بن كىب من فضبلء التابعْب مد٘بحذيفة

ي ْعفَت َتببسَتمِكعْع ُب) ث َت َت :بي َتُ واُببُح َت َتمَت نَت َتببأَتاَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببحَتدَّن باالَّنمَت ءِكببمِكنْعببن َتلَتاَت ْعبباألْع
رِكببفِكي رِكب)كلمة ب،(جَت ْع  كا٤بعُب األصل (رذجً ) أك كسرىا ،(رذجى ) فتح ا١بيم :لك ُب ضبطها كجهافب(جَت ْع

 ألف اإلٲباف يولد ؛ كاألمانة، كاإلٲباف، ٗبشتقاهتا األمناألمانة ٗبعُب أف .اكسويداؤه ، كقرارىا،أصل القلوب
.  ا٤بعادلةىكذاب(1)((ابإيم ابامنبابأم ن باه)) ىو اللي يولد اإلٲبافاألمانة 

اام رب)) . فإٲبانو ٦بركح جرحان عظيمان ، أك مكر كخديعة،فإذا كجدت صاحب غش كخيانة
كلو على قضيب أراؾ قاؿ كلو خدعت _ صلى ا عليو كسلم _  يقوؿ النيب (2)(( ااخديع بفيباا  ر

 أنت  إيش تسوم!؟.. أك ُب، أك ُب دينو، أك ُب عرضو، فكيف إذا خدعتو ُب أموالو.مسلم ُب قضيب أراؾ
. ضبط األمورف ما  ٲبكن ت، كلو حطيت الضوابط كاالحتياطات كلها. فاألمانة مع اإلٲباففْب تركح؟

لذلك أصلها ُب القلوب ُب جذر قلوب ؛ كبنية على إٲبافالناس آبا٤بقصود باألمانة ىنا أمانة 
 فكانوا يأمن بعضهم بعضان ، كا٤بعا٘ب ا١بليلة العظيمة تلك، تولدت األمانة، ٤با استقر إٲبانو ُب قلوهبم.الرجاؿ
 ، ىذه درجة عالية، كال ٰبتاج إٔب من ٰبميو من أخيو، كأبشارىم، كأموا٥بم،على أعراضهم،  كل شيءعلى

ب .آمنك  أمندة ما، حٌب ا٤بادة اللغوية كاحدة. ألف األمانة ىي كليدة اإلٲباف لغة كشرعان ككاقعان ؛ك٠بو عإب

                                                 

 .12406: رقم حديث 135 ص/  3 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
 .غريب حديث كقاؿ( 1942 )رقم كالغش ا٣بيانة ُب جاء ما باب كالصلة الرب كتاب الَبمذم ركاه (2)
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 قلت . كمهمة ٤بقصود آخر،مهمة، مهمة ٤بقصودنا ىناب(االَّنمَت ءِكببمِكنْعب)مهمة ب(االَّنمَت ءِكببمِكنْعب)كلمة 
تبذؿ جهدان ما يأتيك من السماء ك ، دكف أف تقدـ عمبلن ،ا شئت كٛبُب ما شئتمبدعي ت الكم قبل قليل أف

  .ال ال؟ ما يأتيك من السماء شيءؿ فهمت ك.شيء
 ٤با استقبلها الصحابة . بسنتيو اإلٲبانية كالعملية، على التشريع اإل٥بيةفلبابنا ىذا األمانة ا٤ببِب

 ألهنم ؛ سنة العمل عندىم انضبطت بناءن على سنة اإلٲباف. سنة اإلٲباف كسنة العمل،االستقباؿ البلئق هبا
 من ، اللهم إذا استشكلوا شيئان ، ال يعارضوف أمر الرسوؿ كال كبلمو بشيء مطلقان ،أزالوا ا٤بعارض من قلوهبم

منبنوق ب))_:ببكسلمصلى ا عليو _  ٤با قاؿ النيب ،حق ا٤بستشكل أف يسأؿ كما سألت عائشة
. ىو اعَباض  ما،ىذا استشكاؿ (1)((اي باهللبي وابق ا بأ  ااحل ببي ل 

 كىذا من حقك كقررناه ُب درس العلم ُب كتاب اإلشكاؿ، كالسؤاؿ لرفع ،فرؽ بْب االستشكاؿ
 كيولد قفزة ك٘باكز ، كيولد مشكلة، الذم سيولد شبهة، كبْب االعَباض ا٤ببِب على مرض ُب القلب،العلم
زة قف ليست حٌب ، بل كقفزة فيها كربياء حٌب كعناد كإصرار على أمر ا كرسولو؛٢بكم الشرعياعلى 

. ا٤بذنب الذم يرجو عفو ا ُب ضمن ما يتجاكز من حرمات ا
 ، فولد األمانة،ر قلوهبمذ ُب جاإلٲباف نزؿ .فرؽ كبّب ٤با تنتقل القضية من شهوة إٔب شبهة با٤بعارض

. فعامل النتيجة كىي األمانة معاملة األصل كىو اإلٲباف ُب جذر قلوب الرجاؿ
ٗبقصود عمـو ضبط  ال ال؟ األمانةؿ فهمت ك. النازؿ من السماء، فبل أمانة إال ُب تشريع اففإذ

ىو ك كأدياهنم ، دماء الناس: الٍب ٙبفظ ا٤بقاصد ا٣بمسة الٍب جاءت النبوات كلها ٕبفظها،األحكاـ الشرعية
.  كعقو٥بم،٥بما كأمو، كأعراضهم،توحيد ا

 ، أريقت الدماء، ضاعت اجملتمعات، ضاعت اجملتمعات،ىذه األمور إذا اختلت موازينها عند الناس
 أليس ،يش تبقى ا٢بياة؟ تبقى عبثان ال معُب ٥باإ . كاستبيحت األعراض، كضيعت األدياف،كضيعت العقوؿ

 كذلك؟
أداء حقوقو إٲبانان ب األمانة ُب معامبلت ا .فكل التشريع اإل٥بي ٢بفظ ذلك مبِب كلو على األمانة

.  كُب معامبلت ا٣بلق ٝبيعان بناء على تلك الوظيفة كلها،رسولوُب معاملة  ،كعبادة

                                                 

 .4655: رقم حديث 1885 ص/  4 ج صحيحو ُب البخارم (1)
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 ...إيشعارؼ  ٘ب كمهما رجوت مصلحة كما، كمهما رجوت ضبطان لؤلمور،فمهما رجوت أمانة
 فأنت ترجو ٧باالن كٚبادع نفسك لو كنت حسن النية أك من أىل .ف مصاّب ُب غّب النازؿ من السماءفـ

  .كنت سيء النية كما ىو حاؿ أكثر الناس اليـوك  ؿ،ا٣بديعة
رِكببفِكي)  كتقول با ، ٍب زادىم أمانة كخشية،بأحكامو فزادىم إٲبانان ب(ااْعُ رْعآاُببن َتلَتاَتب)ب ٍبٌ (اارِّجَت اِكببقُ ُلوبِكببجَت ْع

 التحرٙب األخّب ُب سورة ا٤بائدة الصحابة كانوا من ، أكثر من أف يأٌب ٤با نزؿ ٙبرٙب ا٣بمرةعليكم أم أماف
 .جزء ال يتجزأ من ا٢بياة عندىميعِب  ا٣بمر ، كالعرب عندىم ا٣بمر مثل الشام كالقهوة عندنا كأشد،العرب

 ىذه قد يطيب كقد ،ا٤بخدراتحق  ٰبتاج ستْب سنة تعا١بو ُب ا٤بستشفى ،كاحد ستْب سنة يشرب ا٣بمر
؟ ال ال؟ فكيف ستنزع ىذه البلية منهمؿ صح ك.ال يطيب

 شاب عمره ،ألكثر من أنس بن مالك_ صلى ا عليو كسلم _ حتاج النيب  ا ما،نزؿ ٙبرٙب ا٣بمر
 فأتيت ٦بلسان أليب : قاؿ. كيصيح أيها ا٤بسلموف ا٣بمر قد حرمت،ثبلثة عشر سنة يتجوؿ ُب طرقات ا٤بدينة

 فصرخت فيهم إ٘ب رسوؿ ، أبو طلحة كمعو رفقة. ٦بلس جالسْب سامرين يشربوف ا٣بمراألنصارم،طلحة 
 ق ككاف ا٣بمر ُب فم، فوضعهاق قاؿ فمن كاضع كاف الكأس ُب يد.ف ا٣بمر قد حرمتأرسوؿ ا إليكم 

 ما احتاج ، كال الكبلـ ىذا كلو، كال استخبارات، كال شرطة،كال بوليس.  ككانت ُب بطنو فقاءىا،فمجها
  ؟ىذا كلو ليو

 فوجد ىذه االستجابة كطّبكا ،كم من السماءاّب ا٤بعارض زاؿ كنزؿ ،األمانة نزلت ُب جذر قلوهبم
 كيف ،ىو ٩بكن  ما؟كن ىذا ُب زماننا ىذامم .ستْب سنة كانوا يعاقركف فيها ا٣بمر ُب ٢بظة كاحدة

.  ٟبر كال ببلكم ثانيةم عادخلاآلف كماف  جاءنا شوم شوم ، ٩بكن احنا يا ا ماسكْب التوحيد.سيكوف
نكمل بقية ا٢بديث ُب  نكتفي اليـو هبذا القدر  أظن يعِب(االُّس َّن ِكببمِكنْعبب َت َتلِكُموابااْعُ رْعآاَتببف َت َترَتُء ا)

 .الدرس القادـ إف شاء ا تعأب
ا٢بمد  كالصبلة  . اللهم ثبت اإلٲباف كاألمانة ُب قلوبنا، اللهم نورنا، اللهم بصرنا،اللهم زدنا علمان 
 .كالسبلـ عليكم كرٞبة ا، كالسبلـ على رسوؿ ا

 

 
 
 

 الدرس الرابع
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الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا  بسم ا 
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

 .شريك لو، كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثّبان 

: أما بعد
ف أيب بأك الرابع حذيفة أك الذم بعده؟ الذم بعده حدثنا آدـ كذا كقفنا على ا٢بديث الثالث 

 .إياس، تفضل
ب اامرسلينبنبي  بمحمدب  لىبءاألنبي شرفبأااحمدبهللبرببااع امينب اا الةب االالاب لىب

بب.آاهب صحبهبأجمعين
ث َت َت )ب:ب_رحمهباهلل_بق اباام اباابخ ر ب ث َت َت بإِكيَت سٍرببأَت ِكيب ْعنُببآدَتاُببحَتدَّن ب َترَتنَت بُشعْعبَت ُببحَتدَّن ُر بأَتخْع ب ْعنُبب َتمْع

انِكيَّنببُمرَّنةَتببسَتمِكعْع ُببُمرَّنةَتب دَت بهَتدْع ُببااْع َتدْع ِكبب َتأَتحْعلَتنَتبباالَّنهِكبب ِك َت بُببااْعحَتدِكي ِكببأَتحْعلَتنَتببإِكاَّنب:باالَّنهِكبب َتبْعدُببقَت اَتببي َتُ واُببااْع َتمْع
ُُمورِكبب َتشَترَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىبُمحَتمَّندٍرب ثَت تُ  َت باألْع دَت تٍرببُتو َتُد اَتببمَت بإِكاَّنب﴿ َتببُمحْع لِكينَتببأَتن ْعُ مْعبب َتمَت باَت (.ب﴾ ِكُمعْعجِك

ث َت َت ) : _رٞبو ا_ قاؿ اإلماـ البخارم  ث َت َت بقَت اَتببإِكيَت سٍرببأَت ِكيب ْعنُببآدَتاُببحَتدَّن ب َترَتنَت بُشعْعبَتُ بقَت اَتببحَتدَّن بأَتخْع
ُر   . ىو  ا١بىمىلي ا٤برادم(ُمرَّنةَتبب ْعنُبب َتمْع

انِكيَّنببُمرَّنةَتببسَتمِكعْع ُب): قاؿ دَت  ،ىو مرة بن شيرىاحيل ا٥بمدا٘بك نسبة إٔب القبيلة ،بسكوف ا٤بيم(بااْع َتمْع
 . التابعْب، من فضبلء كجوده،مور كؾ، كىو ا٤بلقب ٗبرة الطيب لكثرة يعِب صبلحو،٨بضـر

 ماذا يقوؿ عبد .ٕبذلوي ا عبد ا بن مسعود ، ا٤براد بو الصحايب ابن مسعود(االَّنهِكبب َتبْعدُببقَت اَتببي َتُ واُب)
 ا؟

 كُب كل ،ىذه ا١بملة كما بعدىا مركية ىنا ُب البخارمب(االَّنهِكبب ِك َت بُببااْعحَتدِكي ِكببأَتحْعلَتنَتببإِكاَّنب): يقوؿ
 ريكيت ىذه األلفاظ ، لكن خارج الصحيحْب،بن مسعود أم من كبلمو الصحيحْب موقوفة على عبد ا

. أم من كبلمو_ صلى ا عليو كسلم _ ٔب النيب إمرفوعة 
 _عليو الصبلة كالسبلـ_أف النيب ،  كصحيح ابن حباف كغّبىم، كمسند أٞبد،ففي سنن الَبمذم

   بباهللب خيرباا د بهد بااحدي ببأحلنإاب)) :كاف إذا خطب يفتتح خطبو ٗبثل ىذا الكبلـ
صلى ا _ ىذا ركم عن النيب ب(1)((محمدب  لبمحدث ب د  ب  لب د  ب الا ب  لب الا بفيباا  ر
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ُب الصحيحْب لكن ، كابن حباف،ٞبدأ ك،مذمن طرؽ كثّبة كما ذكرت لكم ُب الَـب_ عليو كسلم 
ف الكتاب ـ ك٥با ما يسندىا كيشهد ٥با ، ألهنا ألفاظ جليلة؛موقوؼ من كبلـ عبد ا كلو حكم الرفع

 . _صلى ا عليو كسلم_  النيب ةسن كمن ،الكرٙب

ب:  قاؿ ا تعأب.ىذا موجود ُب القرآفب(االَّنهِكبب ِك َت بُببااْعحَتدِكي ِكببأَتحْعلَتنَتببإِكاَّنب): فقولو بأَتحْعلَتنَت ﴿االَّنُهبن َتلَّناَت
بمِك ْعُهبُجُلوُد﴾ بت َت ْع َتعِكرُّس ب ِك َت   ًبمُّس َت َت  ِك  ًبمَّنثَت نِكيَت  بدؿ من كلمة ﴿ ِك َت  ً ﴾ :فكلمةبالذين آمنوا،( 1)ااْعحَتدِكي ِك

 ألنو ؛طبلؽ ىو القرآف الكرٙبإل فأحسن ا٢بديث على ا. ا٢بديث كتابان أحسن ا نزؿ :فالتقدير ﴿أَتحْعلَتنَت﴾
 _. جل كعبل_ كبلـ ا 

ز ج كلذلك أع؛ألفاظو كىو بالغ ُب ا٢بسن  من جهة.كحسنو كما ذكرنا غّب مرة من كل ا١بهات
 ، كأطيبو، فقد تضمن أحسن التشريع، من جهة تشريعوأيضان  حسنو .ٝبيع الكبلـ الذم يتكلم بو ا٣بلق

. كأكملو
ٔب نتائج أحسن إ أك تقنينان يؤدم ،نو ٲبكن أف يكوف ىناؾ تشريعان أ ا٤بقاؿ أكفمن زعم بلساف ا٢باؿ 

  .ف الذم ىو كبلـ ا كتشريعوآ فقد طعن ُب حسن القر،من الكتاب الكرٙب
ناىا من جهة كرىذه رٗبا ما ذك ، ُب النفوستأثّبه من جهة  _أم الكتاب الكرٙب_ أيضان حسنو 

 كينتج قلوبان ، كينتج خشوعان ،القلوبك ُب العقوؿ ، يؤثر ال يوجد كبلـ ُب العآب كلن يوجد. آثاره،نتائجو
. ال يوجد_ جل كعبل _  ككبلـ ا ، كموقنة، كمستسلمة، كمؤمنة٨ببتة،

 مهما ، كبلـ يتكلم بو ا٣بلقأم .ينضبنو من ىذه الناحية ال أكلذلك من أكجو إعجاز القرآف 
 ُب ، أك ٠بعتو أكثر من مرة، من مرةأكثر فإنك إذا رددتو ،اف بليغان ؾ ك، أك نثران ، سواء كاف شعران ،كاف ٝبيبلن 

. كل مرة ينقص تأثّبه عليك
 ينقص ، ا٤برة الثانيةقرأىاا. عها ألكؿ مرةـ تعجب هبا عندما تس،رٗبا إذا ٠بعت قصيدة ٝبيلة

ف الكرٙب الذم ىو آ إال القر، ا٣بامسة ٛبجها ٛبلها مهما كانت بليغة كٝبيلة، الرابعة، الثالثة،عجاب األكؿإلا
 ، كيتعاظم مع كثرة ترداده، كيتزايد، بل يتنامى؛ كال ينفذضب، كال ين، فبل ٱبلق حسنو،أحسن ا٢بديث

 ، أك ُب باب ا٢بكم كالتشريع،ةءكالقرا  كالغفلة عنو سواء ُب باب التبلكة، كتركو، ىجره.كالعكس بالعكس
جل _  الٍب ال ٙبكم بكتاب ا اجملتمعات كعلى ، كشران ، كظلمة،ينتج أسوء النتائج على القلوب قسوة

.  للفاحشةان  كانتشار، للرذيلةان  كانتشار، كضياعان ،ظبلالن _ كعبل 
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

  فحسنو ُب. ال من جهة ذاتو، من جهة تأثّبه على النفوس،فحسن القرآف يزداد بازدياد التعلق بو
.  ألنو كبلـ ا؛حدلو أ كلو ٓب يلتفت ، كلو ٓب يقرأه أحد،ذاتو على التماـ كالكماؿ

 حسنو ، لكن تأثّبه علينا، من كل شيء كلو ٓب يعبده أحد سبحانو كتعأبأعظما جل كعبل ؼ
 كأخذ ا٢ببلؿ ، كتشريعان ،كحكمان _ كىو ا٤بقصود _ ٮبان ؼ ك، كقراءة،ينعكس علينا بقدر ما نتعلق بو تبلكة

. كا٢براـ
نا حديث أك درسنا أ ٤با قر، كلذلك نبهنا ُب درس ماضي؛فهذه أكجو متنوعة ٢بسن القرآف العظيم

شيء من ىذه ا٣بصائص الٍب اشتمل عليها بإٔبب(1)((نم ب  اباا  بأ تي هب حي ًبأ ح  باهللبإاي إ) :حديث
. القرآف الكرٙب

 . على اإلطبلؽ صحيحة من كل جهات ا٢بسنب(االَّنهِكبب ِك َت بُببااْعحَتدِكي ِكببأَتحْعلَتنَتببإِكاَّنب) : فجملة
 . كا٥بدل نتيجة،يكوف مقدمةأف  ا٥بدم ٲبكن .ا٥بدم غّب ا٥بدلب(ُمحَتمَّندٍرببهَتدْع ُببااْع َتدْع ِكبب َتأَتحْعلَتنَتب)

 يهتدم ألحسن أف كيريد ،يريد يهتدم للحقك ،كل إنساف يريد أف يهتدم للصواب،  مطلوبلا٥بد
 يصل إليها إال أف يكوف أف كال ٲبكن ، يصل إليها، يهتدم إليها، كيريد أف يهتدم ألطيب األحواؿ،األمور

.  كأعظمها، كأطيبها، كطريقان يوصلو إٔب أحسن األمور، كدليبلن يدلو،لو ىاديان يهديو
عليو الصبلة _ ىو ٦بموع شخصيتو _ صلى ا عليو كسلم _ فا٥بدم ىو عندما يرتبط بالنيب 

 من جهة ، من جهة سننو القولية كالعملية، من جهة مشائلو، من جهة صفاتو،من جهة شخصو_ كالسبلـ 
.  ا٥بدمأكملعلى _ عليو الصبلة كالسبلـ _  اشتمل ،أخبلقو

  _  مٌب عرفت ىذا ا٥بدم ُب سنن النيب . ٦بموع األخبلؽ، ٦بموع ا٣ببلؿ، ا٥بدم ٦بموع صفات
 ، كالنـو، كالشراب، طريقتو ُب الطعاـ، كمشائلو حٌب، كتعامبلتو، كأخبلقو،التشريعية_  ـكالسبلعليو الصبلة 

 كىو مقتضى ، مٌب جعلتو لك ىاديان . يعِب الشمائل،ىي يعِب مفردات ا٢بياةالٍب  ، كالنكاح كغّبىا،كاليقظة
عليو الصبلة كالسبلـ _ بقدر تعلقك بو ك ، ألطيبها كأٝبلهاكأكصلك ، ىداؾ ألحسن األمور،كلمة ا٥بدم

 ،ـاعات كالسنن الٍب تتعلق با٢ببلؿ كا٢برم فضبلن عن التشر، كالصفات، كا٣ببلؿ، الشمائلجهةحٌب من _ 
نتيجة ذلك أف تصل للهدل _ جل كعبل _ كالعبادات ك٫بوىا من األحكاـ التفصيلية ُب شريعة ا 

. ا٤بطلوب
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

_ فهدم النيب أطيبها،  األمور كأحسن فهو يوصل إٔب ،ٛبامان كما أف القرآف ُب ذاتو أحسن ا٢بديث
. ٦بموع شخصيتو ىو أكمل ا٥بدم_ صلى ا عليو كسلم 

 أك ىدل يصل إٔب أمور ، أم أحد من الناس أف يطلب ىديان أك لو راـ أحدنا .كنفس الكبلـ نقولو
 كسقط ،ؿ من بابْبض ك،فأخطأ من كجهْب_ صلى ا عليو كسلم _  ٝبيلة من غّب ىدم النيب أكطيبة 

  .ٮبام ال هناية ٣بطر،ُب زلتْب
 ا٥بدم الناقص كلو فرضنا أنو كأقاـ ، كما اقتنع بو، كأعرض عنو،أكؿ قضية طعن ُب ا٥بدم الكامل

 ٫بو أك أك مغنيان ، أك داشران ، أك ضائعان ، فضبلن عن صائعان ، أك عابدان ، عا٤بان  يعِب كلو كاف ىدم حٌب،ىديان 
 كيطعن فيها كأطيبها، كأكمل الشخصيات كأنبلها ،يَبؾ أكمل ا٥بدم،  فهذا انتكاسة ُب الفطرة،ذلك

 كإٔب ،االىتداء إٔب الصواب  كيذىب يطلب، النتيجة كاحدة، تعمدان ، غفلة، بلساف مقالو،بلساف حالو
. بالكلية  بل رٗبا مفقود؛ناقصف ىديو  كإٔب حسن األحواؿ مم،معإب األمور

 أحسن كالداللة من غّب ، كاإلرشاد، تطلب حسنان ُب ا٥بدايةأف ، بناء على ا١بملتْبٕبز بالتاكفبل يج
 أكمل من ،٥باج األخبلؽ كأكأكـر كأطيبها، كال أف تطلب االىتداء ألحسن األمور ، كىو القرآف،ا٢بديث

 .كىو ٦بموع شخصيتو_ صلى ا علو كسلم _ ا٥بدم كىو ىدم النيب 
 ،ا٤برفوعة كلذلك ا٥بدم يدخل ُب السنة(ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببُمحَتمَّندٍربصَتلَّنىبهَتدْع ُببااْع َتدْع ِكبب َتأَتحْعلَتنَتب)

.  حٌب الصفات ا٣بلقية تدخل ُب السنة،ا٥بدم يدخل ُب السنة
 حٌب األمور الٍب ٩بكن نسميها جبلية أك ،الصفات ا٣بلقية من كماؿ ا٣بلقة كٝبا٥با ك٫بو ذلك

من األمور ص حٌب األمور ا١ببلية الطبيعية الٍب رٗبا ال تصنف ،٥بذا تفصيل ُب باب مستقل طبيعية كسيأٌب
 ، حٌب ىذه تدخل ُب التسليم، كإف على التفصيل سيأٌب ذكره،فيها عند بعض العلماء الٍب يقتدل هبا
 ، ألهنا تزيده كماالن ُب قناعتو؛عليها (00: 10: 31) ٯبب على ا٤بسلم أف يعرفهاؼ .تدخل ُب ا٥بدم

   _.صلى ا عليو كسلم_ كتعلقو بشخص النيب 
ُُمورِكبب َتشَترَّنب) ثَت تُ  َت باألْع دَت  ٫بن ُب الدرس ا٤باضي ذكرنا أٮبية السنة .ىذه ا١بملة تؤسس لباب كبّبب(ُمحْع

  :منها  كأف،ُب باب االستدالؿ
 ؛ سنة تستقل بالتشريع كىي السنة ا٤بؤسسة
 ؛  كىي السنة ا٤بفسرة،كسنة كظيفتها شرح كبياف ٦بمبلت كعمومات القرآف
  كىي السنة الزائدة أك ا٤بضيفة، أخرل من جنسهاأحكامان كسنة تضيف إٔب أحكاـ القرآف  .
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ُب أك ، إحداث ُب الشريعة سواء ُب باب العباداتأم كىو ، ٯبب أف يغلق الباب اآلخر ا٤بقابل
 أك ُب باب يراـ منو الوصوؿ إٔب كماؿ أك خّب ، ُب باب األخبلؽك أ، أك ُب باب العبلقات،باب ا٤بعامبلت

ُُمورِكبب َتشَترَّنب) : كا١بملة تقوؿ.ثةد ٧بدثة تسمى مح،إحداثا  ىذ،ُب الدنيا أك اآلخرة ثَت تُ  َت باألْع دَت ٝبلة ب(ُمحْع
. مطلقة

  _ ة مع النصوص الشرعية على ذـ كل إحداث ُب دين ا ب من لدف الصحاسلف اؿدكلذلك توار
.  أك كاف بسوء نية،سواء كاف ٕبسن نية_ جل كعبل 

 كإف كاف من فعلها ٕبسن ، تبقى البدعة بدعة.يطيبها  كال، كال ٯبملها،حسن النية ال يربر البدعة
 كرأيو نفسو كتنصيب ،ٝبع إٔب شر البدعة شر ا٤بزاٞبة  فهذا، فعلها بسوء نيةذا أما إ. قد يعذر،نية قد ييعذر

ب : يقوؿكا ،كلرسولو_  الجل كع_ ا مشاقة ك٧بادة  ذ كه،منصب التشريع اإل٥بي باارَّنُسواَت ﴿ َتمَتنبُي َت قِكقِك
باَتُهبااْعُ دَتى﴾ .  ا٥بدل كامل تاـ(1)مِكنب  َتعْعدِكبمَت بت َتب َتيَّننَت

منها   يراـ، فضبلن عن قضايا كبّبة، كلو ُب جزئيات منثورة صغّبة،ا٤بشاقة كزعم أنو ىناؾ ىدل آخر
ب كتطييبها ك٫بو ذلك، ك٘بميلها، كتصحيح حياهتم،فسد من أحواؿ الناس إصبلح ما بسَتبِكيلِك رَت ب َتي ْع ب﴿ َتي َت َّنبِك ْع

يرًا﴾ بمَت ِك لِكهِكبجَت َت َّنمَتب َتسَت ءتْع بنُ وَتاِّهِكبمَت بت َتوَتاَّنىب َتُن ْع مِك ِكينَت ااْعُم ْع
(2). 

ُُمورِكببشَترَّنب) ثَت تُ  َت باألْع دَت  أراد ، كذمهم للبدع ينطلق من قواعد ثابتة،توارد السلف على ذـ البدعب(ُمحْع
 كلو كاف ا٤بربر ُب بدايتو ال يبدك ، كتربيره بأم مربر، كأف التساىل فيو، ألٮبية ىذا الباب باب البدعاألئمة

.  قليلد سينتج خطران عظيمان على قواعد سنذكرىا بع، لكنو ُب الغالب سيولد،خطران أك ضخمان أك عظيمان 
 أطلعكم على أف أحببت ما داـ ا٢بديث . كضبطوه بقواعد، كأحكموه، اىتم العلماء هبذا الباب

 ال جهد ٕب فيها ، قراءةـ سأتلوىا عليك، ست قواعدأك ىذه قواعد مهمة ٟبس .٦بمل ما ضبطوه كٌقعدكه
 لنقل من أين؟اسول 

  راجعوه، للشافعي"ًٝبىاع العلم"من كتاب ا٠بو  .
  االعتصاـ"كتاب الشاطيب" ،
  ابن القيم"إعبلـ ا٤بوقعْب"كتاب  ،
  البن تيمية"اقتضاء الصراط ا٤بستقيم"كتاب  .

                                                 

 .[115اآلية ] سورة النساء (1)
 .[115اآلية ] سورة النساء (2)
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 ٰبسن لطالب العلم كىو يتحدث عن باب ،ىذه الكتب األربعة سأتلو عليكم منها ملخص لقواعد
 بزعم أف ىناؾ ا أك يسوغو،ىناؾ من يربر البدعة  ألف؟ ٤باذا نقوؿ ىذه القواعد.ايلحظويريد أف  ك،السنة

 أهنا ، أك من عمل هباابتدعها، أك  من ، ىورألالبدعة ا٢بسنة ما رٗبا أف  ك،بدعة حسنة مثبلن أك بدعة سيئة
ؼ رف العان ـحت نوعب كأص، كرٗبا فيها خّب ُب ا١بملة، كال تتصادـ مع مقتضيات الشريعة،ال إشكاؿ فيها
لٍب ما زاؿ الناس يعِب ا ك٫بو ذلك من ا٤بربرات ، كانتزاعها منهم، كيصعب نقل الناس عنها،العاـ عند الناس

 كبنحو ذلك من ،عم كبالتشر، ٍب مع الزمن ألصقوه باألعماؿ الصا٢بة،ثوهد كأح،يسوغوف هبا كثّبان ٩با ابتدعوه
 كليس ، ُب أبواب كثّبة،ةيحلصر اا أقول ُب تعلق الناس هبا من السنةمب كنتج عن ذلك أف أصبحت ر،أمور

. ذكر القواعد كلكن فاآلف ذكر أمثلة
 ان كىذه نقطة جد_  كما رٗبا ينقل ، أك بدعة سيئة،السنة ما يسمى بدعة حسنة عند أىل فبل يوجد

 ما كاف لو أصل ُب ك كه، أنو قاؿ السنة منها سنة حسنة،عن بعض األئمة كالشافعي كغّبه_ مهمة 
. كع الثا٘ب سنة سيئة كىو ما ٓب يكن لو أصل ُب الشريعةف كاؿ،الشريعة

ما توارد   ما يشكل على الناسكأكثر خصوصان ، كقت أف ىناؾ دليل ٰبكم بو،ىذا كقت التشريع
. عليو الصحابة
 أف من األحكاـ الشرعية أحكامان ال ٲبكن أف تستطيع أف تأٌب هبا نقبلن ، نبهت ُب الدرس ا٤باضيأنا

 ، كحجتها ُب اإلٝباع ال ُب أهنا رأم عمر،اإلٝباعإٔب  فتلجأ إٔب ماذا؟ ؟ كذلكأليس .من الكتاب كالسنة
 ،سنةاؿ بلغتو ارٗبا ـب كييعذر ىو ، لبقيت على رأيو، لو كانت رأيو. كال رأم أيب ذر الغفارم،كال رأم عثماف
.  كيبقى العمل على األصل،ما عرؼ ا٢بكم

 .ُب الشريعة  أف لو أصلفعي ىذا ىو الذم يقصده الشا،لكن عندما يتفق الصحابة على حكم
 بدع أفالناس كلمة الشافعي   مثبلن فهم بعض. ال أف لو نصان أك قاعدة كلية، اإلٝباعكفاألصل ُب الشريعة ق

.  مرغب فيها،الصبلة مثبلن مطلوبة ُب الشرع
 ، صبلة الرغائبثل ٙبط صبلة ـ. بدعة حسنةكا كتقوؿ ،ما تأٌب ٚبَبع صلوات أنت من عندؾ

  كتضع أمور من عندؾ تزعم،صل كتأٌب ٙبط أياـ من عندؾتؤ ، أك الصياـ مثبلن ...ة التسابيح كصبلةالكص
كضع ؿٝبعوا على أعماؿ ٓب تكن هبذا اأا٤بقصود أف الصحابة . قصودآب ليس ىذا .... بأمورتأٌب كأ يعِب أهنا

  ىذا بعد الصحابة الباب.اإلٝباعقلت ا٢بجة من النص إٔب انت ؼ،كا٢باؿ موجودة ُب عهد التشريعكهبذا 
  ؟ فهمتم ىذه النقطة.مقفل مغلق منتهي



 

77 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 بصبلة الَباكيح ٤با ٝبع عمر الناس على ؟ مٌثل ٗباذا.بالبدعة ٢بسنة كلذلك ٤با جاء ٲبثل الشافعي
  إٝباع،اذ إٝباع ق، كافقوا عليو، كل من كاف ُب عصره من الصحابة.اإلٝباع ككسبت ،تراكيحؿصبلة ا
.  تفوؽ حٌب بعض نصوص السنن اآلحاد كاألفرادا أقوؿالصحابة حجة رمبكإٝباع 

 أك ،عوف ُب سندهطاؿمن  رٗبا يدخلو ، نص حديث فردفحجة أقول ُب مواضع استدالؿ ـاإلٝباع 
ذاف آ أك . ألف األمة ال ٲبكن ٘بتمع على ضبللة؛ قوماإلٝباع .ا٣ببلؼ ُب تصحيحو كتضعيفو ما يدخلو

.  ٤با ظهرت ٥بم ا٤بصاّب الكبار، ٝبع القرآف على عهد الصديق أك ٫بو ذلكأك ،عثماف الذم ُب ا١بمعة
 أك ٟبسة ، ٦بموعة ىنا، ما يأٌب ٦بموعة كلو علماء حٌب،فما ينتقل ىذا ا٢باؿ إٔب من بعدىم

 كمثل ،تشريعؿ يلصقوىا باأف يتفقوف على قضية كيريدكف ، كعشرين نفر ىناؾ ككذا، كسبعة ىناؾ،ىناؾ
 _  ا٤بقبوؿ حجتو ُب الشريعة اإلٝباع ألف ؛ ىذا منتهي مغلق الباب ىذا، بدعة حسنةأهنايعِب بزعم 

 حٌب قاؿ العلماء لو كاف ،إٝباع الصحابة فقط ال غّب_ نقوالت من كتب العلماء ؿكسندرسو بالتفصيل كبا
 ما رأيك ُب ىذه العبارة؟ .ال يلغي ا٣ببلؼ  كمن بعدىم أٝبع إٝباع من بعدىم،تلفوف ُب مسألةمخالصحابة 

.  يبقى ا٣ببلؼ،ال يلغي ا٣ببلؼ أصبلن 
 الصحابة كمن بعدىم ُب ا٣ببلؼ أصبلن،مع أنو ما كجدت مسألة ض ٗبعُب لو جاء شخص على فر

.  علمي عقلي فقطض لكن فر. ما توجد مسألة ىكذااآلخر،أٝبع على أحد القولْب دكف 
 ك كال ٰبسمو أبدان كؿ، ُب ا٤بسألة موجودان  سيبقى ا٣ببلؼ، الصحابةصرٗبعُب إذا كاف ا٣ببلؼ ُب ع

  ال عربة ٖببلؼ من خالفو، أما إذا أٝبعوا على أمر.اآلخر القولْب دكف داتفق ٦بموعة من الناس على أح
  . جد مهمةإهنا النقطة ؼق افهموا ىذ. ُب أصل التشريع،التشريع آب كلو ُب أصلعمن بعدىم كلو خالفهم اؿ
 ٯبب ، مهم ىذه القضاياق ألف؛عتنيت هبذا البابا يعِب أنا ... األكٔباعدةالق: القواعد كما يلي

 كل من ، ك٧بدثات كبدع،يرةثيعة ا أمور ؾر يلصق بش،كذاقبس األمور ٛبشي أما ىكذا  .تطلعوا عليها
أف يردع   كباب البدع ٯبب، تاـ، كامل، التشريع مضبوطكأمرة ف ىذا كمذىب أىل الس،شيئان كسوغوشتهى ا

  .كلو

 موقف السلف من البدع أف ، كنص عليها ابن تيمية،ىذه نص عليها الشاطيب  :اا   دةباأل اى
.  ىذه جد مهمة.يستثِب بدعة كقف عاـ كلي الـ كالتحذير منها ،من جهة ذمها

كم رجاؿ مسيأت" :ف مسعود ككلمة عمربككلمة اب(اتبعوا كال تبتدعوا) ككبلـ السلف فكل النصوص
بن ذ  ككلمة معا".سنن أعلم بكتاب ا كمواقعوؿكىم بالسنن فإف أىل اؿ فجاد،ات القرآفتشابوٯبادلونكم مب
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على  ركعتْب تصليها ُب اليـو ".اقتصاد ُب سنة خّب من اجتهاد ُب بدعة" : كلمة أيبأك .. اجتهاد:جبل
. ة على ضبللة كبدعةع خّب من أف تصلي ألف رؾ،سنةاؿ

 ، التشريع كليس موجودان عصر كل ما ا٬بـر .انتبو كل ىذا الكبلـ يقصدكف بو عمـو البدع كادثات
.  الكلي كا٤بوقف منو الذـ ،إحداثو بدعةكجوده كؼ

اعلموا " : ألنو كبلـ عظيم يقوؿسأقرأ. _رٞبو ا _ يقوؿ الشاطيب . لكم كبلـ الشاطيب قرأأ
". أف ما تقدـ من األدلة حجة ُب عمـو الذـ للبدع من أكجو" ". االعتصاـُبلشاطيب من ا ىذا "رٞبكم ا

 كٓب ، ٓب يقع فيها استثناء البتة،على كثرهتا  عامة_أم النصوص_ أهنا جاءت مطلقة :ااوجهباأل ا
 فدؿ ذلك ، إال كذا ككذا(( لب د  ب الا )) : كال جاء فيها، يقتضي أف منها ما ىو ىدممايأًت فيها 

  . ككليتها ال يستثُب بدعة دكف بدعة،حقيقتها  علىبأسرىاعلى أف تلك األدلة 
 العلمية صوؿ أنو قد ثبت ُب األ _يقوؿ الشاطيب_  العلمية صوؿ أنو قد ثبت ُب األ:ااوجهبااث ني

".  ُب السنن ُب مواضع كثّبةكٕب إذا تكرر ُب القرآف أؾكل قاعدة كلية أك دليل شرعي  أف
مراران كتكراران ذمها .... فقط ذمها كراحنسميو ذـ ادثات مرة كاحدة  الذم  السنن كبلـككم ُب

ما رٗبا  إال أككه صوابان أك إال ما استحسنتموه ـ يستثِب شيئا ٓب يقل إال ما رأيتٓببنصوص كلية كٓب يستثِب 
  ... خّب كل ىذا ما حصل االستثناء نعيد أنوظننتم

 مواضع كثّبة ُبعدة كلي أك دليل شرعي كلي إذا تكرر اكل ؽ العلمية أفاألصوؿ أنو قد ثبت ُب "
ٔب بقائها ع ٚبصيص أك استثناء دؿ ذلك أك هبا تقييد فة أك فرعية كٓب يقَبمكأٌب هبا شواىد على معاف أصوؿ

.  على مقتضاىا من جهة العمـو فمن راـ أف يستثِب منها شيئا فقد طعن ُب التشريع
على القركف الثبلثة األكٔب  الصاّب كلهم عندما نقوؿ السلف الصاّب ؼسلؿا إٝباع:بااوجهبااث ا 

 ؿكل بدعة ليست ٕبق مطلقا بأف ذـ البدع كالتحذير منها فهو ٕبسب االستقراء إٝباع ثابت فدؿ على 
  .حقيقة كصليبة الضبللةكىي من عْب 

  ".راح الشرعطأف البدعة ٤با كانت من باب مضادة الشارع ك ابب:ااوجهباارا  
 ىي ُب ا٢بقيق مامت نيتك حسنة ؿ مهمة ىي مضادة للشرع علمت ما عاشوؼ ىذه قضية جد

راح لو بناء على قاعدة ما أحدث الناس من بدعة إال سقط أك زاؿ ُب مقابلها من السنة طكا، شرعؿ ؿمضادة
 عبد ا٤بلك ابن مركاف ا٣بليفة لوسل ر ٤با أ،لسنناٞبد كأحديث غضيف ابن حارثة الثمإب ُب مسند 

. األموم
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 ايش رأيكم ٫بدث أحدث شيء ا٠بو القصص كىو ٝبع كا ا٣بليفة قاؿ ة،استحسن ا٣بليفة قضي
ذلك   بعد العصر للقصص كذكر األحداث كذكر األمور ك٫بو،العصر كبعد الفجر ىكذا  بعدظالناس للوع

 كىيئة ، كدعاء كاحد،اليدين كالدعاء بصوت كاحد يـو ا١بمعة كرفعا٤ببلذ كأٝبعهم على االجتماع عند 
. كاحدة

صحابة موجودين على األقل مثبلن، فيو لك يريد يسند ىذا بفتول من صحايب ٓبفأراد طبعان عبد ا
 يضيف شيء اآلف، البد ىذه تشريع .....ان كالبئركال يسوم لو  ، ما ىي قضية يفتح لو شارع،يقولوف فتول

 ،كيف طريقة الدعاء ىذه عباداتك ، ككيف طريقة ا٣بطبة،ُب أمور صبلة ٝبعة كخطبة ٓب يكن موجودان 
 الثُّثمىأًبَّ  ا٢بٍىاًرثً  ٍبني  غيضىٍيف الصاد الغْب كالضاد أختالضاد بسل إٔب صحايب ا٠بو غضيف رفاستفٌب كأ
يو ؿكإف ما مات ع)من شر البدع الٍب تريدكهنا  ىذه (إهنا من شر بدعكم عندم): قاؿد عليو فركتب لو 

 إما أنكم سبقتم إٔب فضيلة قٌصر :أحد حالْبؽ كإنكم اّب ىو كأصحابو_ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب 
؟  احتماؿ ثالثق ُب(ـ على سبيل ضبللةؾ أك أف،كأصحابو_  عليو كسلم اصلى _ عنها النيب 
صلى _ نك كجدت فضيلة غابت عن ا٤بشرٌع سيد الرسل أ٤بلك بن مركاف  ا تزعم يا عبدؾأف ماإ

 ، شيء ا٠بو الدعاء برفع اليدين ُب ا١بمعةق ُبأنوما تفطن كا كعاش ثبلثة كعشرين سنة _ ا عليو كسلم 
 ق كجدت ىذأنت جيت ك، كا٣بلفاء الراشدكف، كراح عمر، بكر أيضان ك كراح أب، كالكبلـ ىذا،كالقصص

. الصدر األكؿ  كغابت عنا،٤بقربة إٔب االعبادة ا١بميلة 
 . ثالثان الن  ال ٙبتمل احتما،نك على ضبللةأ أك ،لو قاؿ نعم كقع ُب مشاقة كمضادة صرٰبة ىذه

م بأحدثب)): يقوؿ_ صلى ا عليو كسلم _ يب ف كإ٘ب ٠بعت اؿ،دة منهماحكإ٘ب لست ٗبجيبكم إٔب كا)
 بقدر ما ٙبدث سواء ُب ، قضية توازففهيب(1)((فيبم   ل  بمنباال  باا  سبمنب د  بإابأس لوا

 كبقدر ما ٰبٓب من . بقدر ما يذىب  من السنة ٕبسبها، أك ٰبدث الناس من عبادات أك أمور،شخصك
. عظيميعِب كباب كبّب   كىذا،من البدعةُب مقابلها  ٲبات إف شاء ا ،السنة

ٙبملو٘ب قليبلن ألنو مهم _٤با كانت البدعة من باب مضادة الشارع " :نرجع لكبلـ الشاطيب يقوؿ
  ".٧باؿ أف ينقسم إٔب حسن كقبيحؼراح الشرع ككل ما كاف هبذه ا٤بثابة ط كا _ىذا الباب

صلى ا عليو _ ل ا٤بشرع ؿ حسن ُب االستدراؾ عق ما ُب، حيسن ُب مضادة الشرع مطلقان قما ُب
ف ىذا فإ ، كنذىب نصفو با٢بسن كا١بماؿ،إحداث ُب دين ايكوف ٲبكن   ال، ما ٲبكن،مطلقان _ كسلم 

                                                 

 .4612ح 202ص/4ج:داكد أيب سنن (1)
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 ابتدأ أك كلذلك ابتدأنا ؛ف ىناؾ حسنان أفدؿ على _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ادة صرٰبة للمشرع ضـيعِب 
 أحسن ، ىؤالء ىم ا٢بسناف العظيماف، كأحسن ا٥بدم، ا٢بسن الكامل،ابن مسعود كبلمو بأحسن ا٢بديث

. ا٥بدم كأحسن الكبلـ
صلى ا عليو _  ا٥بدم ىدم النيب  أحسن غّبف ـك،فاستحسانك لبدعة من غّب أحسن الكبلـ

ىذا الوـر دًخل  لت، فستهدـ من ا٢بسن ا٢بقيقي بقدرىا، ىي مضادة للشرع؟ين ٙبطها ىذهؼ_ كسلم 
. البدعي ا٣ببيث
من ادثات  كمهما استحسن الناس من أمور . ال أنو حسن ُب ذاتو،استحسانك لوىو كا٢بسن 

 أين ؟ فأين سندىا ُب كتاب ا، ا٢بديث كتاب اأحسن ألف ؛ ال تكسب كصف ا٢بسن مطلقان ،بدعاؿك
كبلـ مرتبط اؿ( (شر األمور ٧بدثاهتا)) ،((كل بدعة ضبللة ))إذف ىي. ال يوجد؟ سندىا ُب ا٥بدم النبوم

.  مرتب،بعضو ببعض
عقوؿ ـ ُب إذ ال يصح ،يذـما منها كيكوف منها ما ٲبدح أف  ك،تنقسم إٔب حسن كقبيح ٧باؿ أف"

... أمثا٥باكالرغائب ؾ ادثة كبعض الصلوات باألعياد ٍب ضرب أمثلة ".كال منقوؿ استحساف مشاقة الشارع
 أف :ة كالثانية أك الثا٘ب.. ذـ السلف للبدع عاـ كليأف ، ىذا كلو ُب القاعدة األكٔب:اا   دةبااث ني 

  .دكف استثناءبالنصوص الشرعية متواردة مضطردة على ذـ البدع 

 منها بدك كإف كانت ُب البداية ال م، التحذير من البدع الٍب ٘بر إٔب ا٫برافات عظيمة:اا   دةبااث اث 
  .كربأ يكوف التحذير منها أعظم ك،ذلك

 ٤با مات الرجاؿ . أكؿ شرؾ كقع ُب األرض ىو ٗبثل ىذه القضية.عة تأخذ ىذا الوصفدككل ب
 ..إنكمأتباعهم  إٔب  فأكحى الشيطاف كسٌوؿ.كنسر،  كيعوؽ، كيغوث، كسواع، كدٌ :الصا٢بوف ُب قـو نوح

 ،رجاؿ الصا٢بْبؿ على أشكاؿ ىؤالء ا، اآلف إذا صورت ٥بم التصاكير على أشكا٥بماألحداثشوؼ 
  .ل لبلقتداء هبم كتذكرىمع لكاف ذلك أد، ٍب نصبتموىا ُب أماكن العبادة،صنعتم صور كٛباثيل

 نتذكر أف ككسيلة ذلك ، كاالجتهاد ُب العبادة، االجتهاد ُب الطاعة: ا٤بقصد،شوؼ ا٤بقصد اآلف
 ٛبثاؿ ، اصنعوا التماثيل، ابتكر ٥بم الشيطاف ىذه ادثة؟ ككيف نتذكرىم بعد موهتم،ىؤالء الرجاؿ الصا٢بْب

ة كاكتفوا هبذه ا٣بطفقط كا يعِب ح فصنعوا كأصب، كنسر، كيعوؽ، كيغوث، كعلى شكل سواع،على شكل كدٌ 
 كما كانوا عليو من اجتهاد ، كتذكر العبادات، تذكر الصا٢بْب:لبدايات كا٤بقصد جد حسنا ىذه .اآلف
.  لكن الوسيلة خطّبة ٧بدثة،القتداء هبمؿ



 

81 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ـ، جاء  كاندرس العل، كجاء جيل آخر بعده،فلما ذىب ذلك ا١بيل األكؿ الذم صنع التماثيل
 ، كيستسقوف هبا فييسقوف،يستنصركف هبذه التماثيل فيينصركف كاف قبلكم من  إف فقاؿف مرة أخرلالشيطا

،  شوؼ البداية فْب.ا ُب العبادة فعيبدت من دكف ط دخلت كسائيعِب صارت كسائط، ،كيستشفعوف هبا
  كالنهاية أكؿ شرؾ يطرؽ العآب استطاعو الشيطاف أف يوقع، الوسيلة خاطئةلكن ،البداية االجتهاد ُب الطاعة

.  كىذا ما نقع فيو اليـو،قضيةاؿ هبذهالناس فيو 
 ، من باب كما يزعموف تعظيمان لذلك الرجل الصاّب،٤با يأٌب الناس مثبلن يبنوف األضرحة على القبور

 كأشكاؿ ،، كتنصب التماثيل ىنا كىناؾ على أشكاؿ الزعماءآخره لذكرل ذلك الزعيم كإٔب كٚبليدان 
 تصبح ةاألضرحاية ىذه ق لكن ُب الن، قد يكوف البداية ىكذا.ٛبجيدىميعِب  كعلى كذا من باب ،الرؤساء

 ، التعظيم ماذا؟ البدايات؟كذلك أليسكلو شاىد على ذلك،  كالعآب اإلسبلمي ،أكثاف تيعبد من دكف ا
 كذبح ، كاستغاثات بغّب ا،النهايات كثنياتك.... كأهنم ، كأهنم كذا، كأهنم أنبياء، كأهنم صا٢بوف،كالتوقّب
.  كقس على ىذا أمور كثّبة، كل العبادات الٍب  صرفت للقبور كاألضرحة. كطواؼ لغّب بيت ا،لغّب ا

 فعندما يستحسن الناس بدعة كيقوؿ لك ، فضبط ىذه القاعدة جد مهم. تبدأ ىكذا دائمان فالبدع
 لكن ، قد يكوف ذلك كذلك اآلف، قد يكوف ذلك كذلك،ماذا فيها؟ فيها خّب يعِب قد يقوؿ كذلك

: سيَبتب عليها
 يَبتب عليها مضادة الشرع من حيث علمت كٓب تعلم:الن أك .  
  غّب أحسن ا٢بديث  للحسن فإٯباد مصدر، استحساف ما ٓب يستحسنو الشرع:ثانيان 

.  ا٥بدمكأحسن
  سيهدـ من السٌنة ُب مقابلها قطعان :ثالثان .  
  أىل البلد مثبلن البلد أك  ء، ىذه القاعدة ستجر إذا أنا استحسنت شيبناء على :رابعان

البلد سيأٌب ال ال؟ ؿكأخرل يستحسنوف بدعة س أىل البلد الثا٘ب ،الفبل٘ب استحسنوا بدعة
 ، كسبعة كأربعْب، كسبعة عشر، كعاشرة،خامسةلبل ال؟  يستحسنوف بدعة رابعة ك٘بالثا

 ...كثبلٜبائةكمائة كٟبسة كستْب 

 حٌب ،الناس يتعبدكف ا ُب كل أحوا٥بم أك معظمها بالبدعب كإذا ،رحنا ُب متاىة ال حصر ٥با
صلى ا _ أحا٥با عن صبلة النيب   كأشكاؿ الصياـ كطريقتو دخلها من البدع ما، الصبلة كطريقتهاأشكاؿ

متالعبادات حٌب ، كحجو، كصيامو _عليو كسلم قت بادثات الكثّبات، نفسها اخَبي   كالبدع، اخَبي
  . كاألمثلة ذكرناىا لكم، ىذه قاعدة جد مهمة.العظيمة
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 : كابن القيم يقوؿ، كالشاطيب،تكوف يقوؿ ىذه ذكرىا الشافعيرٗبا  :بأ برا ع أخرىق  دةب
 ٗبعُب ترؾ ىذا كيدعوف ٥با الوجوب، ،رفْب بالسنةا العلم العأكٕب كالوجوب ىذا يَبتب على (كجوب)

  (.كجوب إشهار ذـ البدع ا٢باصلة)عظيم ك جليلخطر يَبتب عليو  ك،الوجوب يَبتب عليو إٍب
 كالدركس بذـ ، كا٣بطب، مقصود ىذه القاعدة ال تكتفي بأف يعِب ندبِّج العبارات..ال نكتفي

 ايش يبغوف ، أك ركح ٛبثل ٕب ببدعة قبل ألف سنة،على الواقعاتىذه األحكاـ  زؿفٍب ال ف، ذـ البدع البدع
 ال ال؟ؿ٭بثل بالبدع ا٤بوجودة اليـو صح ك٫بن .  يقولوف ماتت قبل ألف سنة؟الناس

 ،خطرىاك ، تذكر قواعد البدعة، ىم كاقعوف فيو أحدثو الناس اليـوعندما ٛبثل للبدعة مثل ٤با
 موجودة ُب ٌب اؿ، سنةألف كالبدع الٍب كانت قبل ، تنزؿ على الواقعات البدع ا٢باصلةٍب.... كالنصوص

 كتَبؾ البدع الٍب ، كتنقلها للناس كمن البدع كذا نصهم ما عارفْب كال عمرىم ٠بعوا هبا،ىاؤغمار الكتب تقر
؟  كذلكأليس فبالتإب ما صنعنا شيئان ،ىم كاقعوف فيها فعبلن 

اليـو من فعبلن  ٍب ما عرفنا الناس ما ىم كاقعوف فيو ، كذ٩بنا البدع كادثات،إذا دعونا إٔب السنة
.  ُب ا٢بقيقة ما صنعنا شيئان كلو دٌٔبنا من العبارات ما دٌٔبناكأنواعها، البدع أصناؼ

 البدعة درء تنزيل األحكاـ الشرعية ُب ، تنزيل النصوص،فمقصود ىذه القاعدة يعِب تنزيل القواعد
  .اليـوا٤بوجودين أىل العلم على  بكىذا كاج ،كذمها على البدع الواقعة اليـو

 كإرجاع البدع إٔب ، كتفصيل ا٢بق ُب مواطن االشتباه،ذـ البدع ا٢باصلةإشهار كجوب ) :كؿؽم
  (. يقع الناس فيها أك فيما ىو أسوأ منهائبلأصو٥با ؿ

 كأنت ، كفًب أخرل،فتنة خلق القرآف على تلك األياـيعِب  األئمة،ك كاقع ُب زمنهم ق ٗبامثلوا طبعان 
أنو بدعة كال يغرؾ ب ٙبكم ،ما أحدثو الناس ٩با ليس لو أصل ُب شريعة ا  أف تينزِّؿ ىذا على كلعتستطي

.  ا١بماعة ما كافق ا٢بق كإف كنت كحدؾ،اجتمع عليو ا٣بلق كلهمك كؿ
 ىذه ة مهمان  ىذه جد..خامسة أك تكوف سادسة أك خامسة يقوؿب:أيض ًبق  دةبأخرىب  دك

 ا٤بنقوؿ عن الصحابة من السلف كمن اإلٝباع كال يقدح ُب ،أف خبلؼ أىل البدع غّب معترب) : لكيقوؿ
  (.بعدىم

 ،دىا بشيءف الناس إذا استحسن بدعة يريد يسفكثّبان ـ ليو جدان مهمة؟ ألف .كىذه جدان مهمة
 األدلة ، إما إٔب عمومات النصوصيلجؤكف فتجد أىل البدع دائمان ،دىا بشيء مافال ال؟ يسؿ ك،بدليل ما

 سيأٌب : األدلة العامة كعمر يقوؿ لك،ُب مواضع االشتباه، تفصل  تفصلأفالعامة الٍب قلنا قبل قليل ٯبب 
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السنن   فإف أىل،العمومات فجاد٥بم ٗباذا؟ بالتفصيل بالسنن سيأتونك برجاؿ ٯبادلونكم ٗبتشابو القرآف
. ٤بفصبلتا با٤بفسرات تأتيو ، فإذا جاءؾ بالنص العاـ.أعلم ٗبواقع كتاب ا

ال ال؟ ؿ ككا انتبهت.كأىم ا٤بفسرات ا٤بفصبلت ا٬براـ جيل الصحابة دكف كجود ىذه البدعة
 كىو ، دليل على أنك كصلت إٔب حكم من أحكاـ القرآف غاب عن جيل كامل،فاستداللك بنص عاـ

 بالعمـو يستدؿ لك إما ، النقطة جد مهمةكا فهمت. كىو جيل الصحابة،أفضل جيل على كجو األرض
. اإلضافية البدعة : من ذلك ما يسميو العلماء الشاطبة،كاألمثلة كثّبة

 كأعظم ، كٝبيلة، كمطلوبة، الصبلة مرغب فيها. كالصبلة مثبلن ،يأتيك بأصل شرعي كذكر ا مثبلن 
 أك يفعل ، ٍب يذىب يدعو الناس، كأهنا ركن،يك بالنصوص الكثّبة ُب أٮبية الصبلةت كيأاإلسبلـ،ركن ُب 

بتداعو من جهة التوقيت كالكيفية مع بقاء اق كؤ فخط، توقيت ليس لو أصل ُب الشرعكىو صبلة بكيفية أ
. األصل

ٔب إ ة أك الدعو، الدعوة إٔب ذكر ا،دىا بالعاـف يس،دىا با٤بفصلفدىا ما يسفعندما يأٌب يسؼ
دىا فٰباكؿ أف يس_  نقطة جدان مهمة مكه_  أك ، إما بالدليل العاـا، كأهنا كذ، مثبلن كذااأنو كأ ،الصبلة

ؾ ٌب ؿ يأف ٩بك، شواذ األقواؿ ما ٲبكن كل قوؿ تتخيلو.أيضان  كثّبان اليـواليـو  كىذا موجود ،بشواذ األقواؿ
  كبعض فقهاء ا٤بدينة كاف يبيح إتياف النساء، حٌب ٧برمات كبار بعض الفقهاء يبيح ا٤بسكر،بأف عآب قالو
 ال ال؟ؿ ككا انتبهت. شواذ األقواؿق ُب.ُب أدبارىن
 أك تتبع رخص ،تتبع الشاذ القاعدة تقوؿ أف  كأنت تعرؼ أف.بشواذ األقواؿ يذىبوف يغرركف الناسؼ

 كقاؿ غّب كاحد إذا أخذت ٗبذىب ببعض فقهاء ا٤بدينة ُب إتياف . من تتبع رخص العلماء تزندؽ،العلماء
رنا ص ، كمذىب بعض فقهاء مكة ُب الغناء،بعض فقهاء العراؽ ُب ا٤بسكرمذىب  ك،النساء ُب أدبارىن

 ، كمسكر، غناء!؟يش الدين ىذا الغريبإ ،كنشرب ٟبر،  نغِب،نعوذ با من الشيطاف الرجيمكلنا، فسقة 
 بعضدكف ف كلذلك يسة؛ مهمان نقطة فهمت ىذه جد؟ قاعدين ُب البارات كا٢باناتٕبايش بقي للفساؽ اؿ

. البدع ببعض شواذ األقواؿ
 ، كقوؿ شيعي،بدع من الزمن األكؿأىل قوؿ اؿكأخطر من ذلك أف يكوف القوؿ الشاذ أصل 

. الضبللة أسوأ ُب ،ا أسوأ ُب الضبللةذ ق،حد ىؤالءكا كال قوؿ ، كال قوؿ مرجئ، كال قوؿ قدرم،رافضي
  اإلٝباع، ال يقدح ُب،معتربغّب شواذ األقواؿ  كلذلك عندما نقوؿ أف خبلؼ أىل البدع كخبلؼ

.  كال خبلؼ أىل البدع الذم ثبت كاستقر، كال يقدح فيو شاذ القوؿ، مستقر كثابتفاإلٝباع
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 كخبلؼ يعِب بعض فقهاء السبلطْب ُب ،ةا٤برجئ كخبلؼ الصحابة، مثلوا ٖببلؼ الشيعة ُب عدالة 
 ك٩بكن ُب ، مثلوا بأشياء كثّبة،لكذ إرضاءن للسبلطْب ك٫بو ، هبا الشرعءتسويغ بعض العقوبات الٍب ما جا

. يرة من ىذا النوعكثزمنك ككقتك أف ٛبثل بأشياء 
 إذا ا٬بـر عصر .كا٢باؿ ا٤بستقر إٝباع من جهتْب،  ال يقدح ُب ا٢باؿ ا٤بستقرا٤ببتدعخبلؼ 

، ـ عصر الصحابة أف ىذا ٓب يفعل كٓب يوجدر إذا انخ. فإلغاؤه بدعة،الصحابة على أف ىذا من الشرع
. فإحداثو بدعة

 ان  ىذه جد. تضرب بو عرض ا٢بائط، خبلؼ بعد الصحابةكأم ،أنت على قاعدة قوية راسخة
 .مهمة

التحذير من نتائج البدع ) مهمة ان جدكىي  التحذير :رٗبا عندم نعم األخّبة :اا   دةباألخيرة
 لكنها ... كأهنا كأهنا، خّبأهنا قد تكوف بدايات ، بناءن على القاعدة السابقة( منظورة اآلفا٣بطّبة الغّب

 التحذير من نتائج البدع ا٣بطّبة الٍب قد تعطي للناس ،ستؤكم كتؤدم قطعان كتسوؽ إٔب نتائج جد خطّبة
 .يرةث كبدعة اإلرجاء كغّبىا من البدع الك، كا٤بزيد من اال٫براؼ،زيد من البدعٓبيعِب ا

 من كاقعك ك أ، سواء من الكتب، كتستطيع بالتتبع أف تستخرج أمثلة كثّبة، ٟبس قواعدقىذ
.  ال تقل ٕب بدعة حسنة كال بدعة سيئة،ما تستثِب،  أف ذـ البدع عاـ كلي، ا٤بهم اضبط القواعد.ا٤بعاصر

 ا٬بـر . بو دينحي حاالن  ،كأٝبعوا عليو،  كعملوه، ا٬بـر عصر الصحابة على أف ىذا من الدين
يسّبة كغّب  ك كىي معادلة جد سهلة،بأنو بدعة  فاحكم مباشرة، كال كجود ٥بذا األمر فيو،عصر الصحابة

. البدعة  كإ٭با يعقدىا صاحب؛معقدة
 كإٝباع الصحابة ،أك يستدؿ بفعل الصحابة كإٝباعهمذلك، يأتيك بالعمومات با٤بتشاهبات بنحو 

ع القرآف جم كإٝباعهم على ،الثا٘ب يـو ا١بمعة األذافعلى  كإٝباع الصحابة ،ماعة ُب صبلة الَباكيحعلى اِب
 أٗب لك إٝباع .يصنع مثلهمك يذىب  أفيريدؼ ،عثماف  كإٝباعهم على ا٢برؼ الواحد أياـ،أياـ الصديق

 إٝباع إال ق ما ُب، ال إٝباع عند أىل السنة،ما ٲبكن أصبلن ؟  ٲبكن؟ أٗب لك ذلك!؟كإٝباع الصحابة اليـو
. إٝباع الصحابة

 إاليكوف إٝباع آخر   إذ ال ٲبكن أف،عندما نقوؿ اإلٝباع إٝباع الذم ىو حجة ىو إٝباع الصحابة
من بعدىم  كأأٝبع التابعوف أف  ، أك لو فرضنا كزعمنا كىذا غّب موجود كما قلتم لكم،مرتب على إٝباعهم

ال تقل .  مع أف ىذا ٓب يوجد، إٝباع من بعدىم كا٣ببلؼ ُب عهدىم غّب معترب،كا٣ببلؼ كاقع ُب الصحابة
 تنضبط ، األمورتنضبط ليش؟ حٌب . جيب ٕب إٝباع الصحابة أسلم لك. اليـو كال قبل اليـو حٌبإٝباع ٕب
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ٟبس أنفار ُب ركن من أركاف األرض ككل  ، كال تصبح يعِب كل أىل بلد ٯبمعوف على ٧بدثة،األمور
ابتج م بأم يب لىب)) كيأتيكيش أٝبعنا ىذه؟ ايش أٝبعنا إ . أٝبعناكا كيقوؿ،ٯبمعوف على ٧بدثة

 ىذا ، كيقوؿ أٝبعت أمٍب على ضبللة، كاحد كعشرين ٟبسكاٝبعتأ أمة عددىا مليار مسلم (1)(( الا 
.  عاقل يقبل ىذا الكبلـق ما ُب،كبلـ من يقبل ىذا

 كلذلك ا٣ببلؼ الذم ؛ إال على كفق إٝباعهم، إٝباع بعد الصحابة مطلقان إال على كفق إٝباعهمال
 أك ما اطلع اإلٝباع كإف عذرنا ا٤بخالف ألنو رٗبا ما بلغو ىذا ،ال يلغي إٝباعهمأم بعدىم ال غّب معترب 

  .عليو

ُُمورِكبب َتشَترَّنب)طيب ىذا كلو جره  ُُمورِكبب َتشَترَّنب)  شوؼ العبارة(األْع ثَت تُ  َت باألْع دَت تٍرببُتو َتُد اَتببمَت بإِكاَّنب﴿ َتب ُمحْع باَت
لِكينَتببأَتن ْعُ مْعبب َتمَت  ما توعدكف آت ستحاسب كتعاقب كعقاب البدعة   تذكّب بأنك ٙبذر من البدع فإف(﴾ ِكُمعْعجِك

لَتُبواَتبخطّب عند ا  بيَتحْع ن ْعيَت ب َتُهمْع يَت ةِكباادُّس بأَت ْعمَت اًبااَّن ِكينَتب َتلَّنبسَتعْعيُ ُ مْعبفِكيبااْعحَت َتخْعلَترِكينَت ب ِك ألْع ﴿ُقلْعبهَتلْعبنُ  َتبُِّبُ مْع
ُ واَتب لِك بُيحْع لِكينَت﴾ىؤالء أصحاب البدعب(2)ُص ْععً ﴾بأَتن َّنُ مْع ب َتمَت بأَتنُ مب ِكُمعْعجِك   .كا أعلم (3)ب﴿إِكاَّنبمَت بُتو َتُد اَتباتٍر

. الذم بعده اقرأ
ث َت َت ):بب_رحمهباهلل_بق اب ث َت َت بُملَتدَّندٌلببحَتدَّن يَت اُببحَتدَّن ث َت َت بُسفْع رِك ُّسببحَتدَّن بُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدِكبب َتنْعبباالُّسهْع

يَتنَّنببف َت َت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب ِك ْعدَتببُ  َّن :بقَت اَتببخَت اِكدٍربب ْعنِكبب َتزَتيْعدِكب َتقْعضِك ب(.االَّنهِكبب ِك ِك َت بِكبب  َتي ْع َتُ مَت بألَت
ث َت َت )ُب ا٤بعُب أيضان حديث آخر  .  البصرممسرىد ىو ابن (ُملَتدَّندٌلببحَتدَّن

ث َت َت ) يَت اُببحَتدَّن رِك ُّسببُسفْع  .ف مسعودب ىو ابن عبد ا بن عيتبة (االَّنهِكببُ ب َتيْعدِكبب َتنْعبباالُّسهْع

. ينالصحايب ا١بيهِبب(خَت اِكدٍربب ْعنِكبب َتزَتيْعدِكببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعب)
يَتنَّنببف َت َت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب ِك ْعدَتببُ  َّن بقَت اَتب) َتقْعضِك ىذه ٝبلة من (باالَّنهِكبب ِك ِك َت بِكبب  َتي ْع َتُ مَت بألَت

 :فقاؿ لو _ صلى ا عليو كسلم_ حديث طويل ُب قصة تسمى قصة العسيف أف رجبلن جاء إٔب النيب 
فلنىب  مرأتهبفلأا بف يلبايب)) عسيفان يعِب خادمان يعمل عنده أجّبان ((إابا  يب  اب ليف ًب  دبه ا))

 نقوؿ لك عندنا حل لو جلد  قالوا، الناس كيف أخلص كلدم من ىذه الورطةبعض سأؿ ((اف د با   

                                                 

 من 397 / 6 " مسنده " ُب كأٞبد( 4253 )داكد أبو كركاه عمر، ابن حديث من 115 / 1: كا٢باكم( 2167 )الَبمذم ركاه (1)
 حديث من 145 / 5: أٞبد كركاه أنس، حديث من 116 117 / 1: كا٢باكم( 3950 )ماجو ابن كركاه الغفارم، بصرة أيب حديث

. ذر أيب
 [.104، 103اآلية ]سورة الكهف  (2)

 [.134اآلية ]سورة األنعاـ  (3)



 

86 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ما يصلح هبوات كالولد يعِب كلد ناس ... ككذا الناسدالولد كال شهر بو كال كذا يعِب فيها تصّب مفضوح عن
ىذا العجيب  شوؼ ا٢بل ، زكج ا٤برأةأعطي يعِب ((اف د ب ادكب م ا ب عيرب  ايدة))يعِب عندنا اقَباح 
.  كيأخذ كيسقط حٌد من حدكد ا،لوليدةا كيأخذ ، ككليدة خادمة ينبسط الشايب ىذا،مائة بعّب فلوس

 جلد ،ال ىذه فيها حدكد شرعية على ابنكقالوا  سألت ، باين عليوحاقَبافسألت أىل العلم ىذا 
صلى ا _  كالنيب ، احنا ُب ا٤بدينة، فيها أحكاـ شرعية ما احنا قاعدين ُب باريس،امرأتو عليها رجم كىذه

. يش افتدم ابنك بكذا ككذاموجود، ا_ عليو كسلم 
يَتنَّنب))ب _:عليو الصبلة كالسبلـ_ ىنا قاؿ _ صلى ا عليو كسلم _ فذىب يستفٍب النيب  َتقْعضِك بألَت

يَتنَّنب)) يعِب ز٘ب هبا ٌب كبْب الرجل زكج ا٤برأة اؿ،بْب الرجل كالد الولد الذم زٗب يعِب((ب  َتي ْع َتُ مَت  َتقْعضِك ب  َتي ْع َتُ مَت بألَت
قضاءه أنو كتاب _ صلى ا عليو كسلم _  يعِب ٠بى النيب ،ىذا موضع الشاىد للباب (1)((االَّنهِكبب ِك ِك َت بِكب

﴿االَّنانِكيَتُ ب َتاالَّنانِكيب : النور قاؿ ا تعأبسورة مع أف ا١بلد منصوص عليو ُب ، أم مستند إٔب كتاب ا،ا
ُ مَت بمِكبَت َتبجَتلْعدَتةٍر﴾ دٍربمِّ  ْع لِكُد ابُ لَّنب َتاحِك  الغّب ،صنمحخاص بالزا٘ب الغّب ا١بلد ىذا  لكن السٌنة بٌينت أف (2)فَت جْع

 كالرجم كاف ، لو حكم آخر كىو الرجم، كاصن سواء ذكر أك أنثى، كاف أك أنثىان  يعِب ذكر،متزكج
عليو الصبلة    _  حيثيات ا٢بكم كلها ىي من فعل النيب ، ٍب ريفع نصو كبقي حكمو،فآمنصوصان ُب القر

..  لكنها مستندة إٔب القرآف_ كالسبلـ 
 كإفادة ، كاحد ُب التشريعكمناز٥با األحكاـجد عظيمة أف االستدالؿ بالكتاب كالسٌنة ُب مظاف ؼ

  . إذا قلت قاؿ ا أك قاؿ رسوؿ ا شرع تشريع ىذاتشريع . ثبلث قضايا، كلزـك ا٢بجة،العلم
 السٌنة تفيد . كأىل الكبلـ أدخلوا الظِب كالقطعي،اثنْب يفيد العلم ىذه مسألة كبّبة ُب األصوؿ

 ألنو ال ٲبكن ألف ؛القطعي كالكلي قيد غّبب أك العلم ، أك العلم الكلي،العلم القطعي  سواء كاف،العلم
 ليس لنا ، نثبت  صفات عظيمة، ٫بن نثبت  صفات كىي بالنسبة لنا غيب،السٌنة قد تؤسس عقائد

  السٌنة أليس كذلك؟ كيف تثبت أمر غييب بدليل ظِب؟نصعليها دليل إال 
تكوف أدلة على من أف  السٌنة فماذا يريدكف أف يصّب؟ يريدكنك أف تسقط ،ىذا يقولو أىل الكبلـ

 ، مع تسليمنا أنو رٗبا تكوف قطعية ُب العلم، كلذلك قالوا السٌنة تفيد العلم. كىذا يأباه أىل السٌنة،الغيبيات
. ية بالنسبة للناسبنس

                                                 

 .11356: رقم حديث 414 ص/  6 ج الكربل سننو ُب النسائي (1)
 [.2اآلية ]سورة النور  (2)



 

87 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ان يصبح عندم قطعي كال يصبح قطعيكإدراكي، ؼ بو ئيقد يثبت عندم حديث أنا بناءن على اعتنا
 فيبقى ، ما استجمعت قدرة علمية على مثبلن تثبيتو كالنظر فيو،رٗبا ما ٠بعت بو من قبلألنك  ؛عندؾ أنت
 أك علم بغّب قيد القطعي أك ، أك علم كلي، سواء علم قطعي، كيبقى عندم قطعي أك علمي،عندؾ ظِب

 كالعلم بغّب ، كالكلي، الذم يسمى أقساـ العلم القطعي،الكلي على التقسيمات الثبلثة عند أقساـ العلم
  .٘بظ بعدىا ننتقل إٔب اؿ،القيد القطعي كالكلي

 يسوغ لك أف كالدليل على أهنا قطعي ، ثبوهتا قطعي،السنة الثابتة عند األئمة على قواعد األئمةؼ
 _صلى ا عليو كسلم_تقوؿ قاؿ رسوؿ ا أف كال ٲبكن _ صلى ا عليو كسلم _ رسوؿ ا قاؿ تقوؿ 

. كلو كاف لو طريق كاحد_ صلى ا عليو كسلم _  كإ٭با قطع عندؾ أنو قالو النيب ، أك ظنيات،باحتماالت
كنبِب  (1)((إنم باأل م اب  ا ي ت))_: صلى ا عليو كسلم _ تقوؿ قاؿ النيب ؼأما أنك تتجرأ 

لشريعة تيبُب على حديث األعماؿ ا مسألة ُب سبعْب علم، مسألة ُب اؿسبعْبعليها كما يقوؿ الشافعي 
 ال ال؟ؿ ككا فهمت. فرد غريب،بالنيات كىو ليس لو إال طريق كاحد
ُب كل مسألة  كأ ُب كل نازلة ،من الشريعة لو أردت قطعيتزيلها  ،ما تقوؿ قطعي سبعْب مسألة
تكوف ظنية ُب بعض األحياف داللة القرآف   حٌب، ىذا ليس إال للقرآف،على قطعي الداللة كقطعي الثبوت
 أك ١بهلو ، أك ١بهلو با٤بفسر،ىلو با٤بخصصِب أك ،ىلو با٤بعُبِب أك ،عند بعض الناس ١بهلو با٢بكم

فهمت؟ لقضايا مهمة جدان ا انتبهوا ٥بذه .بالناسخ
 ا٤بخالف تلـز ، كإفادة العلم كقياـ ا٢بجة،القرآف ُب إفادة العلم ُب التشريع  السنة تقـو مقاـفسواء

يَتنَّنب)) : كلذلك قاؿ؛تقـو عليو ا٢بجة َتقْعضِك  مع ،يتكلم عن نفسو أنا قضائي ٗباذا؟ بكتاب ابأنا((ب  َتي ْع َتُ مَت بألَت
ال ٘بد ٥با  ا٢بيثيات األخرل  كبعض،أف حيثيات ا٢بكم كلها يعِب مفرداهتا قد ٘بد ٥با نصوص ُب القرآف

القطعيات ُب  أك استدللت بالقرآف ،كاء استدللت بالسنةفس . لكن حكمو حكم كتاب ا،نص ُب القرآف
 ا٢بكم عند أىل السنة ، ا٢بكم عند أىل السنة كاحد، أك ُب العبادات، أك القطعيات ُب ا٢بدكد،الغيبيات
 كتعاملك معها كقد يقع ، كيعِب عبلقتك باألدلة،ظِب نسبية ٕبسب علمكك كتبقى قضية قطعي ،كاحد

  .مهمة نقطة جد  ىذه.  كاألمر بعد ذلك، كال يقع عند غّبؾ هبذا ا٤بستول،عندؾ قطعي
يَتنَّنب) َتقْعضِك  لىب)) : قاؿ للرجل؟  _عليو الصبلة كالسبلـ_ ٍب ماذا قضى ب(االَّنهِكبب ِك ِك َت بِكبب  َتي ْع َتُ مَت بألَت

ير غا٘ب اؿزاؿ؟  تغريب سنة؟موجودة ُب القرآف ىذه(ب( تغري بس  ))  ىذا على نص القرآف((جلدبم ا  ا   

                                                 

 .1: صحيح البخارم، باب بدء الوحي، رقم (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ان  حٌب يعلم أنو أدخل فساد، يهجر عن حواضر ا٤بسلمْب سنة، ما يركح يغٌرب سنة،اصن ٯبلد مائة جلدة
. عظيم خّب ق لو طبق ىذا لكاف ُب، كيتطهر مضبوط،عليهم

ُب السٌنة، ك تغريب سنة نص ، فجلد مائة نص القرآف،نص القرآف الفعليُب تغريب سنة ما ىي 
إاىبامرأةبه اب)) الصحايب رجل عنده ((ي أاف ذه بي ب))ا٢بكم كالتشريع كقياـ ا٢بجة ا٤بستول كاحد 

.  فسأ٥با فاعَبفت فرٝبهافذىببب(1)((إابا  رف بف رجم  فبف سأا  
 ُبة ؼكص مع أف بعض حيثيات ا٢بكم ليست مو،كموضع الشاىد بكتاب اٗبجملها ق القصة ذق

كقامت ُب التشريع كُب العلم بقياـ ا٢بجة ما يَبتب _ عليو الصبلة كالسبلـ _  لكنها من سنتو ىو ،لكتابا
 غيبيات قبل ُبىذه؛ أمور ما ىي سهلة كفيها يعِب  ،رٗبا تكوف بعض ا٢بدكد فيها قتلك ،حدكدمن  اعليو

. حٌب كىي تفصيبلت العقائد من السنن كلها
 .اقرأ

ث َت َت ) ث َت َت بسِك َت اٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّن ث َت َت بفُ لَتيْعحٌلببحَتدَّن اُببحَتدَّن ب:ُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعببيَتلَت رٍربب ْعنِكبب َتلَت ءِكبب َتنْعبب َتلِكيٍّيبب ْعنُببهِكالَت
ُخُلواَتببأُمَّن ِكيبُ لُّسب:بقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنب برَتُسواَتببيَت بقَت ُاوابأَت َتىبمَتنْعببإِكاَّنببااْعجَت َّن َتببيَتدْع

ب(.أَت َتىبف َت َتدْعبب َت َت نِكيب َتمَتنْعببااْعجَت َّن َتببدَتخَتلَتببأَت َت  َت ِكيبمَتنْعببقَت اَتببيَتأْع َتىب َتمَتنْعبباالَّنهِكب
، (222) مائتْب كاثنْب كعشرين توُب ، العىوىقي، ىو الباىلي أبو بكر البصرم(سِك َت اٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُب)ب

  .٦بموع ما لو ُب البخارم تسعة كعشرين حديثان 

ث َت َت )   . ىو ابن سليماف(فُ لَتيْعحٌلببحَتدَّن

ث َت َت ب):قاؿ اُببحَتدَّن ب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنب:بُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعببيَتلَت رٍربب ْعنِكبب َتلَت ءِكبب َتنْعبب َتلِكيٍّيبب ْعنُببهِكالَت
ُخلُببأُمَّن ِكيبُ لُّسببقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتب ُخلُب)للركاية ىذا الضبط ا٢بقيقي (بيَتدْع  انفردت بعض الركايات ،بدكف كاك كنوف(بيَتدْع

  .بالواك كالنوف كاألفصح بدكهنا
ُخلُببأُمَّن ِكيبُ لُّسب)  ، لكن النتيجة!؟طبعان من يقاؿ لو تفضل ادخل ا١بنة كيأىبب(أَت َتىبمَتنْعببإِكاَّنببااْعجَت َّن َتببيَتدْع

. نزلة ا٤بقدمةمبنٌزؿ النتيجة 
ا١بنة فيها  ادخلتفضل  أحد يقاؿ لو ق استعجاب ُب(يَتأْع َتىب َتمَتنْعبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بقَت ُاوا) ٍب فسر ذلك

ؿ أقعد ُب الشارع  كفيها كفيها كيقوؿ ما أنا داخ، كال خطر على قلب بشر، كال أذف ٠بعت،ما ال عْب رأت
  . لكن ىذه نتيجة يغفل عنها إذا أخطأ ُب ا٤بقدمة، أحد يقوؿ ىذاق ما ُبىناؾ،

                                                 

 .11356: رقم حديث 414 ص/  6 ج الكربل سننو ُب النسائي (1)
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. ىذه ا٤بقدمةب(مَتنْعببقَت اَتب يَتأْع َتىب َتمَتنْعبب):قيل
 ٘ب يعِب أىب دخوؿ ا١بنة نتيجة ألنو أىب أف يطيع(أَت َتىبف َت َتدْعبب َت َت نِكيب َتمَتنْعببااْعجَت َّن َتببدَتخَتلَتببأَت َت  َت ِكيباْعباَتب)
  عليوأغلقىي طريقها كمن ٓب يطعو _ صلى ا عليو كسلم _  فطاعة النيب ،خوؿ ا١بنةد فمن أراد .مقدمة

. ين يركح؟ نسأؿ ا لنا كلكم العافيةؼ عليو باب ا١بنة أغلقباب ا١بنة كإذا 
ة إٔب رضوانو ؿإف ا جل كعبل سٌد كل الطرؽ ا٤بوص" :يقوؿ_ رٞبو ا _ ابن القيم  كلذلك يقوؿ

      _  ال طريق إٔب ا١بنة إال طريقو  _".صلى ا عليو كسلم_ ريق ٧بمد ط كٓب يفتحها إال من ،كجنتو
_. عليو الصبلة كالسبلـ 

 كمعادلة كاضحة يبصرىا ، حكم كاضح كصريح(أَت َتىبف َت َتدْعبب َت َت نِكيب َتمَتنْعببااْعجَت َّن َتببدَتخَتلَتببأَت َت  َت ِكيبمَتنْعب)
ؿ جهده ُب طاعتو ذ كب، ك٧ببة فيو، كتصديقان لو،إٲبانان بو_ صلى ا عليو كسلم _ ع النيب اكل من أط

. ٔب ا١بنةإ مصّبه ،كاتقاء معصيتو
،  كا٤بنازع، كااد،ا٤بشاؽ فضبلن عن ا٤بشاؽ_ صلى ا عليو كسلم _ كالطرؼ اآلخر العاصي للنيب 

ٔب ا١بحيم عافانا ا إ ىذا طريقو ، أعوذ با من الشيطاف الرجيم. فضبلن عن ا٤بكذب،كاجملادؿ ُب ىديو
. كإياكم من ذلك
.   اقرأ تفضل،جيد ىذا
ث َت َت  ب َترَتنَت ب َتبَت دَتةَتبب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّن  ب......يَتلِكيدُببأَتخْع

 حديث ا٤بثل ،يران ث كأنا حضرت فيو ٙبضّبان ؾ،حديث طويلصحيح يث طويل يعِب دطيب ىذا ح
. الذم بعده

ارتباطان كثيقان ٕبديث اآلف  لقادـ مرتبطابوع ساألقصدم  ،أختم بأف أقوؿ ا٢بديث الذم سييقرأ غدان 
.... مع بينهما ُب األسبوع القادـ إف شاء ا تعأبا كلذلك سنشرحهما معان بج،حديث من أىب ىذا

كا٢بمد   . كجنبنا كل بدعة كضبللة،كفقنا ا كإياكم كسددنا ا كإياكم كثبتنا على السٌنة
 .كالسبلـ عليكم كرٞبة ا، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا
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 الدرس الخامس
ب

بسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ با من شركر أنفسنا 
كسيئات أعمالنا من يهده ا فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال 
.  شريك لو كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثّبان 

: أما بعد
من  اقرأ.  البخارم رٞبو الئلماـبتوفيق ا درسنا ُب كتاب االعتصاـ من ا١بامع لصحيح  نواصل
. حيث كقفنا
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 اا الةب االالاب ااع قب بالم  ين،بب،ب اب د اابإاب لىبااظ امينبااحمدبهللبرببااع امين
بب.ب اامرسلينبنبي  بمحمدب  لىبآاهب صحبهبأجمعينءاألنبي شرفبأ لىب

ث َت َت (ب:ب_رحمهباهلل_بق اباام اباابخ ر ب ب َترَتنَت ب َتبَت دَتةَتبب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّن ث َت َت بيَتلِكيدُببأَتخْع ب ْعنُببيمُباَتبسُببحَتدَّن
ث َت َت ب َتلَتيْعهِكبب َتأَتث ْع َتىبحَتيَّن اَتب ي َت ءَتبب ْعنُببسَتعِكيدُببحَتدَّن ث َت َت بمِك اِك َت ٌلببجَت ءَتتْعب:بي َتُ واُبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنَتببجَت  ِكرَتببسَتمِكعْع ُببأَت ْعببحَتدَّن بإِكاَتىبمَتالَت
ب َتااْع َتلْع َتببنَت اِكمَت ٌلببااْععَتيْعنَتببإِكاَّنبب  َتعْعُضُ مْعبب َتقَت اَتببنَت اِكمٌلببإِكنَّنهُبب  َتعْعُضُ مْعببف َت َت اَتببنَت اِكمٌلبب َتُهوَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّب
بِكُ مْعببإِكاَّنببف َت َت ُاوابي َت ْعظَت اُب اباِك َت حِك بإِكاَّنبب  َتعْعُضُ مْعبب َتقَت اَتببنَت اِكمٌلببإِكنَّنهُبب  َتعْعُضُ مْعببف َت َت اَتببمَتثَتاًلبباَتهُببفَت  ْعرِك ُوابقَت اَتببمَتثَتاًلببهَت َت
بفَتمَتنْعببدَتا ِكًي ب َت  َتعَت َتببمَتأْعُد َت ًببفِكي َت ب َتجَتعَتلَتببدَتارًاب  َت َتىبرَتُجلٍربب َتمَتثَتلِكببمَتث َتُلهُببف َت َت ُاوابي َت ْعظَت اُبب َتااْع َتلْع َتببنَت اِكمَت ٌلببااْععَتيْعنَتب
أْعُد َت ِكببمِكنْعبب َتأَت َتلَتبباادَّنارَتببدَتخَتلَتبباادَّنا ِكيَتببأَتجَت بَتب ُخلْعبباَتمْعبباادَّنا ِكيَتببُيجِك ْعبباَتمْعبب َتمَتنْعببااْعمَت بمِكنْعببيَتأْعُ لْعبب َتاَتمْعبباادَّنارَتببيَتدْع
أْعُد َت ِكب بي َت ْعظَت اُبب َتااْع َتلْع َتببنَت اِكمَت ٌلببااْععَتيْعنَتببإِكاَّنبب  َتعْعُضُ مْعبب َتقَت اَتببنَت اِكمٌلببإِكنَّنهُبب  َتعْعُضُ مْعببف َت َت اَتببي َتفْع َت ْع َت باَتهُببأَت ُِّاوهَت بف َت َت ُاوابااْعمَت
ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىبُمحَتمَّنًدابأَت َت  َتببفَتمَتنْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىبُمحَتمَّندٌلبب َتاادَّنا ِكيبااْعجَت َّن ُببفَت ادَّنارُببف َت َت ُاوا
ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىب َتُمحَتمَّندٌلبباالَّنهَتبب َت َتىبف َت َتدْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىبُمحَتمَّنًداب َت َتىب َتمَتنْعبباالَّنهَتببأَت َت  َتببف َت َتدْعب
ب.اا َّن سِكبب  َتيْعنَتببف َترْع ٌلب

اٍرببأَت ِكيب ْعنِكببسَتعِكيدِكبب َتنْعببخَت اِكدٍربب َتنْعبباَتيْع ٍربب َتنْعببقُ   َتيْعبَت ُببتَت   َتعَتهُب باالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َتلَتي ْع َت بخَترَتجَتببجَت  ِكرٍربب َتنْعببهِكالَت
(.ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكب

صلى _ النيب   كىو حديث أيب ىريرة ُب قوؿ،ناه ُب الدرس السابقأبعد ا٢بديث ا٤باضي الذم قر
ُخلُببأُمَّن ِكيبُ لُّسب)_: ا عليو كسلم  بأَت َت  َت ِكيبمَتنْعببقَت اَتببيَتأْع َتىب َتمَتنْعبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بقَت ُاوابأَت َتىبمَتنْعببإِكاَّنببااْعجَت َّن َتببيَتدْع

 ُب الدرس  _حٌب نصل الدرس ا٤باضي بالدرس ا٢باضر _ كذكرتب(أَت َتىبف َت َتدْعبب َت َت نِكيب َتمَتنْعببااْعجَت َّن َتببدَتخَتلَتب
ُخُلواَتببأُمَّن ِكيبُ لُّسب) :أف قولو ا٤باضي  فإف أحدان ال ٲبكن أف يدعى إٔب ، ىذا ُب النتيجة(أَت َتىبمَتنْعببإِكاَّنببااْعجَت َّن َتببيَتدْع

كٗبا _ صلى ا عليو كسلم _  بالنيب ؽكالتصدم اإلٲبافٔب إنو دعي ُب ا٢بقيقة ؾ ؿ،جنة كراحة كأنس كيأىب
.  كطاعتوكاتباعو، ،جاء بو

 فرتب أك جعل إباه طاعة ، خسر النتيجة، فمن خالف ُب ا٤بقدمة.ىذه مقدمة نتيجتها دخوؿ ا١بنة
 كىذا غاية ُب ا٣بسارة كالضبلؿ ، إباء ُب ا٢بقيقة لدخوؿ جنةكاتباعو_  عليو الصبلة كالسبلـ_ النيب 

. كا٢برماف
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مع _ صلى ا عليو كسلم _  الذم قرأ اآلف ُب ضرب مثل ٢باؿ النيب  ىذاٍب ذكر ا٢بديث الثا٘ب
ث َت َت ):  _رٞبو ا_  اإلماـقاؿ ؼب.الناس طبعان  األخ قرأىا عيبادة كىذا ،ىو بالفتحب( َتبَت دَتةَتبب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّن
. خطأ

 . ىو ىذا ٧بمد بن عىبادة بفتح العْب،بادةعى  ق الوحيد ُب كتب الرجاؿ كلها من يقاؿ ؿ: المعلومي 
فهو الوحيد ُب الكتب الستة كلها بل كُب غّبىا الذم ، ادة بالضمبأما ما سول ذلك فاقرؤكىا دائما عي 

م كاسطي من أىل كاسط ُب  ٓب ٱبرج لو من أصحاب ،العراؽ بالفتح ٧بمد بن عبىادة بفتح العْب ابن البىٍخَبى
 كٓب ٱبرج لو ال . كابن ماجة،"لسننا" داككد ُب كأبو ،"الصحيح" البخارم ُب :الكتب الستة سول ثبلثة كىم

 .ة األكٔبـ ىذه ا٤بعلو. كال الَبمذم، كال النسائي،مسلم
 ، ىذا الذم معنا اآلف: لو ُب صحيح البخارم كلو سول حديثْب اثنْبسٕبب:اامعلوم بااث ني 
.  ىذه معلومة ثانية".األدب"كحديث آخر ُب كتاب 

 السعد بن سهل ا٤بعركؼ ببحشل ُب ا٢بافظترجم لو ،  من أىل كاسط،ٓب ييذكر لو تاريخ كفاة
  .موه ٘بدكه ٧بمد بن عبادة الواسطيت إذا راجع"تاريخ كاسط"

ب َترَتنَت ) :قاؿ  ، الواسطي صاحب ا٤بسندف يزيد بن ىارك. يزيد ىو ابن ىاركف الواسطي أيضان (يَتلِكيدُببأَتخْع
  . من مرةأكثرإماـ مشهور مر معنا 

ث َت َت )  ىو سىليم بفتح _.. اليـو ٙبملنا _ ىو خطأ آخر ُب القراءةكٙب ؿاألخ قرأىا سي ب(سَتلِكيمُببحَتدَّن
. السْب على كزف عظيم سىليم

 ُب بعض النسخ سليماف بن . فإف ُب بعض نسخ الصحيح بدؿ سليم سليماف،كىنا ٯبدر التنبيو
.  كاعتمدىا ا٢بافظ شرؼ الدين اليونيِب ُب نسختو الٍب طا٤با نٌوىنا هبا مرات،حياف

 كأشار ُب ا٢باشية ،ليونيِب ُب أصل الصحيح اسم سليمافا اعتمد ،ليونينيةانسخة اليونيِب ا٤بعركفة ب
  ُب، بينة على كلكن للعلم حٌب نكوف. كالصواب أنو سليم كليس سليماف،إٔب أنو ُب بعض النسخ سىليم
  :رجاؿ صحيح البخارم رجبلف

 نسبة إٔب القبيلة ، بن حياف ا٥بمدا٘ب،أحدٮبا صاحبنا الذم معنا اآلف كىو سىًليم بوزف عىًظيم 
؛  الذم يركم عن التابعي سعيد بن ميناءك ق،لطبقة السابعةا من ،ثقة

 كُب طبقتو سليماف بن حياف .
. كلذلك يقع االشتباه دائمان بْب سليم بن حياف كسليماف بن حياف
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 ال ركاية لو عن سعيد بن ميناء مطلقان : كالفرؽ الثا٘ب. يفَبؽ عن ا٥بمدا٘ب،سليماف بن حياف أزدم
 سليم بن بأنو فاحكم ، لكن شيخو سعيد بن ميناء،افٙب فحيثما كجدت سليم أك سل،ُب الكتب كلها

ـ م ٤با اعتمد سليماف كأخرج سل،اللة نسختوج كذلك خطئوا ا٢بافظ شرؼ الدين اليونيِب رغم ،حياف
  كال ركاية، ألنو ىو الذم يركم عن سعيد بن ميناء؛ كاألكٔب أف ٯبعل سليم ىو األصل،كجعلو ُب ا٢باشية

كسليماف بن حياف من رجاؿ ، ـ بن حيافم كإف كاف كبلٮبا سل،فَبقافا سليماف عن سعيد بن ميناء لؤلزدم
 ، سليم يركم عن سعيد بن ميناء.ـ ٮبدا٘ب كسليماف أزدمم أف سل،يفَبقاف. ةدصحيح من طبقة كاحؿا

  .كسليماف ال ركاية لو عن سعيد بن ميناء

 يعِب ، أثُب عليو خّبان كىو كذلك،دث عن سليم بن حيافحيعِب يزيد بن ىاركف ٤با ب( َتلَتيْعهِكبب َتأَتث ْع َتى)
. ثقة مشهور معركؼ

. حياف أم سليم بن (قَت اَتب)ب
ث َت َت ) ي َت ءَتبب ْعنُببسَتعِكيدُببحَتدَّن د بن ميُب مخطأ من جعلها مقصورة ُب بعض الكتب سعأ بتحقيق ا٥بمزة ك(مِك
 من األلف ، كأمثا٥با كالصواب ٙبقيق ا٥بمزة على كزف صحراء ك٠براء، ىذا خطأ، باأللف ا٤بقصورة،بالقصر
   . ركل عن ٝبع من الصحابة، الوليدأبا يكُب ، فهو سعيد بن ميناء تابعي مشهور مكي،ا٤بمدكدة

ث َت َت ) :قاؿ  : ىل قاؿ سعيد، ىذا شك من الراكم عن سعيد كىو سليم بن حياف(سَتمِكعْع ُببأَت ْعببحَتدَّن
 من ا١بامع "العلم" إف كنتم تذكركف ٤با درسنا كتاب ؟"٠بعت جابر" : أك قاؿ سعيد،"حدثنا جابر"

 كمٌب ؟"حدثنا"ـ د مٌب يستخ؟ كيف يؤدم ادث ركاية ا٢بديث،سنا شيء ا٠بو صيغ األداءر د،الصحيح
. اءد تسمى صيغ األ؟العبارات  كمٌب يستخدـ أمثا٥با من؟"٠بعت"يستخدـ 
 كيف ٠بع الراكم عن ، طريقة التحملر باعتبا"٠بعت" ك،"حدثنا"كرنا أف أكثر العلماء فٌرؽ بْب ذك
 ، من نسختوأك ، سواء من حفظو، كيلقي ا٢بديث، كيتحدث، إف كاف الشيخ ىو الذم يتكلم.شيخو

.ب(سَتمِكعْع ُب) :ىنا يقوؿ، كالركاة يسمعوف
 ، ٍب ٯبيز ا٢باضرين بركايتو، عليو كالشيخ يسمعأ يقر، الشيخٔب يعرض ا٢بديث ع العكسكإف كاف

ث َت َت ): ىنا يقولوف  (.حَتدَّن
      _  ٰبدثوف ٗبا ٠بعوا من النيب ، طبعان الصحابة ما عندىم نسخ ٰبدثوف،ك٤با كاف جابر صحايب

سَتمِكعْعُ ب) : فاألكٔب كاألقرب أف تكوف العبارة،كلموف كالتابعوف يسمعوفتىم آب_ صلى ا عليو كسلم 
  . ٗبستول كاحد تقريبان ٘ب يع، كيعِب كبل العبارتْب فيها االتصاؿ كالسماع(ي َتُ واُبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنَتببجَت  ِكرَتب



 

94 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

اِك َت ٌلببجَت ءَتتْعببي َتُ واُبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنَتببسَتمِكعْعُ بجَت  ِكرَتب)فنختار كلمة  ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببإِكاَتىبمَتالَت
 ىذه من خصائص (ي َت ْعظَت اُبب َتااْع َتلْع َتببنَت اِكمَت ٌلببااْععَتيْعنَتببإِكاَّنبب  َتعْعُضُ مْعبب َتقَت اَتببنَت اِكمٌلببإِكنَّنهُبب  َتعْعُضُ مْعببف َت َت اَتببنَت اِكمٌلبب َتُهوَتب

. اـ قلوهبمف كال تأعينهماألنبياء تناـ _ عليهم الصبلة كالسبلـ _ األنبياء 
  :ما يليؾ فائدهتا .... ما ٯبرم  ىذه ا٣باصية لؤلنبياء أف:ةفائد

 ال سبيل للشياطْب على الرسل كاألنبياء ُب منامهم ،طاف عليهم ُب منامهممال سبيل للش :أ اًب
 .مطلقان 

 يؤخذ ، يؤخذ منو التشريع، كل ما يراه ُب منامو النيب أك يسمعو حق ككحي كصدؽ:اث ني اااف ادةب
 ، أك يسمعونو، حاؿ النبوة ُب منامهماألنبياء كل ما يراه .منو أمور كثّبة  يؤخذاإلٲباف، يؤخذ منو ،٣بربامنو 

.  دائرة ا٢بق كالصدؽ كالوحيُب تدخل ا كلو،أك يشهدكنو من الرؤل ا٤بنامية
 كال تناـ قلوهبم ٤بقاـ النبوة ، كلذلك تناـ أعينهم لتحقيق مقتضى البشرية،ىذه فائدة ىذه ا٣باصية

 _. عليهم الصبلة كالسبلـ_  األنبياء ؾ فاختصوا بذؿ،كالرسالة
 بعد أف قررنا . كىي ما يراه األنبياء ُب منامهم من الرؤل،لكن ينبغي التنبيو على مسألة علمية مهمة

 ٤با كتبوا ُب ،ةـ مٌب يكوف كحيان؟ ك مٌب يكوف حقان؟ على نوعْب اثنْب كما ذكره األئ، كحي كحق كصدؽأنو
. خصائص النبوة ُب مباحث االعتقاد

 ٤با ، كإ٭با يذكرىا الذين كتبوا ُب العقائد ُب مباحث النبوات؛شراح ا٢بديث ما يذكركف ىذه ا٤بسألة
 نبِب عليو  ٫بن مٌبٕب بالتا،ان مالنيب كح  مٌب يكوف ما يراه. ذكركا ىذه ا٤بسألة،يتكلموا عن خصائص األنبياء

  : ىم قسموه إٔب نوعْب؟ نأخذ منو علمان أك ،أحكامان 

 كال ،ك يسمعونو من كبلـ على ظاىره ال ييؤكؿأ ، على ظاىره ما يراه األنبياء ُب منامهم:اا و باأل ا
ب : كىذا كثّب كمنو رؤية إبراىيم ا٤بشهورة، يؤخذ على ظاىره، كال ييفسر،ييعرب بإِكنِّيبأَترَتىبفِكيبااْعمَت َت اِك ﴿يَت ب ُ  َتيَّن

﴾ ر ـ أ﴿إِكنِّيبأَترَتى﴾ ٛبامان كما رأل إبذافّبهيطبقها أف  كإ٭با أراد ؛يبلن كتأ ذىب يطلب ٥بابماب(1)أَتنِّيبأَتذْع َتُح َت
 فيو إزىاؽ نفس كابنو أمر عظيم ،جاءه ُب ا٤بناـ بأف يذبح ابنو مع ما ُب ذلك من شيء عظيم يذبح ابنو

فهذا _ جل كعبل _ صريح من ا ؿر اـ ألنو نزلو منزلة األ؛اـ عليودىٌم إبراىيم كعـز كصمم على اإلؽ. جدان 
 ككثّب ، كأهنا أحد النوعْب أهنا على ظاىرىا أهنا على ظاىرىا، ا٤بنامية عند األنبياء كحيالرؤيايؤخذ منو أف 
  . ىذا البابفا٤بذكورة عنو ـ_ صلى ا عليو كسلم _ من رؤل النيب 

                                                 

 [.102اآلية ]سورة الصافات  (1)
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 ظاىر الرؤية .ٌب معنا اآلفؿؤية ارالوحي على تعبّبىا ال على ظاىرىا كهذه اؿ يكوفب: اا و بااث ني
 لو . ىذا ظاىرىا، كبعث رجل يدعو الناس إٔب الطعاـ،ال ال؟ كصنع فها مأدبة طعاـؿرجل بُب داران صحح ك

 ىذا التأكيل ىو ، ٥با تأكيل، ال. كدعا الناس،اران كسول لو عزٲبةدىذا بُب أك  ،أراد النيب أف يطبقها بظاىرىا
.  أك األخبار الغيبية، الشرعيةـ كيبُب عليو األحكا،الذم ينزؿ منزلة الوحي

 ُب االعتقادات كالعلـو الٍب نقبلها عن ا كرسولو دخلتألهنا  ؛األخبار الغيبية تنزؿ منزلة التصديق
 كتنزيلها ، كالعمل هبا،كيلها تطبيقهاأ أك ٫بوه تنزؿ ت، أك هني، كإف كاف ىناؾ أحكاـ من أمر،تصديقان كإٲبانان 

قد _ عليو الصبلة كالسبلـ _ قد _ صلى ا عليو كسلم _ كلذلك النيب التأكيل؛ لتشريع على باب امنزلة 
على ظاىر الرؤية كهذه ال ا عربه البناء التشريعي على التعبّب ـ ؼ، كقد ال يعرب البعض اآلخر،يعرب بعض رؤاه

ثمبببأظف ر فيباار بيخرجبتإنيبأ تي بقدحبمنبابنبف ر  بح ىبرأ )) : ككما قاؿ ٤با قاؿ،ٛبامان 
. (1)((بااعلم:ق ا))تاج تأكيل  ىذه تح((أ لي بفضليب مربق اوابم بأ ا ه

 ليس اللنب ،شرب لنب لك ال على ظاىر أنوذ ك٫بو ،بِب عليو فضيلة لعمرؼ ،البناء على العلمؼ
صلى ا عليو _ شارة على العلم الذم تشبع بو النيب إ كإ٭با ا٤بقصود داللة على ؛ةالرؤممقصودان ُب ىذه 

ةبارأي بثل))_:ببعليو الصبلة كالسبلـ_ ككما قاؿ _ رضي ا عنو _  كأعطى ما فضل لعمر  _كسلم
 .((ةبفيبح نبح يندخل  أنيب))،ب((   راًبت حر))ب،((فيبسيفي

اثلم بافأ ا ب)) : لو أخذ على ظاىرىا لذىب اشَبل قطيعان من البقر فذٕبو قاؿ تأكيل،ىذه ٙبتاج
بذ ح ًبأ بق الًبفيبت حر بتاابة أ ا بااب ر))فقيتل ٞبزة يـو أحد ((بفيبسيفيبرجالًبمنبأهلب ي يبي  ل

 ألهنم ٙبصنوا هبا ؛ كا٢بصن ا٢بصْب ا٤بدينة، قيتل من الصحابة يـو أحدفكىو ما فٌسر بو ـب(2)((أصح  ي
. كىكذا... بعد الغزكة ىذه

صلى ا  _  الفرؽ ىو من النيب . كما يؤخذ بو التعبّب،كالفرؽ كيف تفرؽ بْب ما يؤخذ على ظاىره
العْب ف  إذ. فهو على ظاىره، كما ٓب يعربه،ل تعبّبهؿ فالوحي ع، على تعبّبهفالتأكيلما عربه ؼ. _عليو كسلم 

.  ئمة كالقلب يقظافاف
صلى ا عليو _  طبعان ىذه ا٤بواقف كىو نزكؿ ا٤ببلئكة على النيب .أم ا٤ببلئكة يتحدثوفب(ف َت َت ُاوا)
نزؿ منزلة الوحي على ا م أف ىذقوؿ كم، كٙبدثهم كىو يسمع عنهم كيعي،جلوسهم إليوك ،ُب منامو_ كسلم 

 حصل لو ُب قصة ،حصل لو  ىنا.مرات_ صلى ا عليو كسلم _  حصل للنيب ،ما اتفقنا عليو قبل قليل
                                                 

. 359: رقم حديث 272 ص/  1 ج الصحابة فضائل ُب حنبل ابن (1)
. 14829: رقم حديث 351 ص/  3 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
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 لفو على ، شعرعلى كلفها ، صنع لو سحران ُب مشط كمشاطة،مشهورة ٤با طٌبو اليهودم لبيد بن األعصم
.  كخبأه ُب بئر نائية ُب ا٤بدينة يقاؿ ٥با بئر ديركاف، كعقد فيو غرز،مشط

 كاف ٱبيل لو أنو يعمل شيء كىو . يدعو ا أف يفتيو فيما حصل لو،تى النيب ربو ستة أشهرؼفاست
نصوص ـىناؾ   لكن،صورة ٛبامان ؿ فناـ ليلة فنزلت ا٤ببلئكة مثل ىذه ا. كأنو يأٌب أىلو كىو ال يفعل،ال يعملو

يب فكاؿب((م ب  اباارجل)) :حدٮبا لآلخرأ فقاؿ ،ؿ عند قدميوئ جربيل جلس عند رأسو كميكا:على أ٠بائهم
 ((.بمنب به:ملبوببق ا)) : قاؿ..العْب نائمة كالقلبىو يسمع كالليل ك_ صلى ا عليو كسلم _ 

 كالطب ىو إزالة ، الطب ىو الرفع طبو ٗبعُب رفعو.طَّبؿكالطب كلمة الطب ىي لفظها الصواب ا
يهودم ؿا( 1)((ق اب بهبابيدب نباأل  م))ر كصواهبا بالفتح كلغة يعِب س بالك درجت لكن،ا٤برض أك رفعو

 فاستيقظ النيب  كقد كعى رسالة ،بئر دركاف ذكر ُب((بفيبم طب م    بفيبُجفب ل بنخل ))ساحر ؿا
.  كردـ تلك البئرات، كقرأ ا٤بعوذ،الغرز رفعك ، فخرج إٔب البئر كاستخرج ىذا ا٤بشط،ربو

 ٘بدكهنا ، كحصل لو ُب غّب ما مرة، راجعوىا ُب الصحيح،قصة مشهورة ُب كتاب الطَّب أك الطِّباؿ
". التعبّب"ُب كتاب موجودة كلها 

   . بعضهم بعضان ثأم ا٤ببلئكة ٰبدب(ف َت َت ُاوا) طيب نرجع

بِكُ مْعببإِكاَّنب) اباِك َت حِك  أسلوب قرآ٘ب كأسلوب نبوم ، ضىٍرب األمثاؿ(مَتثَتاًلبباَتهُببفَت  ْعرِك ُواببقَت اَتبمَتثَتاًلببهَت َت
 ،ـ كا٢بكمةؿالع_ كعبل  جل_ يعي الناس عن رهبم ؿ ك، ُب القرآف لتقريب الفهمؿ ضرب ا األمثا.مطركؽ
بي َت  َتفَت َّنُر اَت﴾ :عأب ُب آيات كثّبةتكقاؿ  باَتعَتلَّنُ مْع َتمْعثَت ُابنَتضْعرِك ُ  َت باِكل َّن سِك باألْع َتمْعثَت ُاب(2)﴿ َتتِكلْع َت باألْع ب﴿ َتتِكلْع َت

بااْععَت اِكُمواَت﴾ ب َتمَت بي َتعْع ِكُل َت بإِكاَّن بفَتأَت َتىب( 3)نَتضْعرِك ُ  َت باِكل َّن سِك بمِكنبُ لِّبمَتثَتلٍر ابااْعُ رْعآاِك بفِكيبهَت  َت بصَترَّنف ْع َت باِكل َّن سِك ﴿ َتاَت َتدْع
بإِكاَّنبُ ُفورًا﴾ ث َتُرباا َّن سِك . ضرب األمثاؿ لتقريب الصور إٔب الناسا فٌسر ( 4)أَت ْع

_ نيب ؿ كا،فضرب ا٤بثل أسلوب لغوم عظيم ٰبقق ا٤بقصود من الفهم بأبلغ عبارة كأكجز كأقصر عبارة
 كلذلك اىتم ؛ضرب أمثاالن كثّبة_ عليو الصبلة كالسبلـ _  األمثاؿ أيضان يضرب_ صلى ا عليو كسلم 

ا فيو كذكركا ما ، كأفردكا ٥با مصنفات،األمثاؿ القرآنيةب كما اىتم أىل التفسّب ،أىل العلم باألمثاؿ النبوية
. من علـو عظيمة ككبّبة كمفيدة

                                                 

 .24392: رقم حديث 63 ص/  6 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
 [.21اآلية ]سورة ا٢بشر  (2)

 [.43اآلية ]سورة العنكبوت  (3)

 [.89اآلية ]سورة اإلسراء  (4)
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من أحاديث فيها ضرب _ صلى ا عليو كسلم _  أم ما صٌح عن النيب ،أيضان األمثاؿ النبوية
األمثاؿ " ككتاب ، للقاضي الرامهرمزم"األمثاؿ ُب ا٢بديث النبوم" كتب منها كتب الرَّامهرمزم كتاب .ا٤بثل

كتب ُب ٥بم  ،الضحاؾ الشيبا٘بأيب  كأيب عاصم بن أيب عاصم بن ، أليب الشيخ األصبها٘ب"ُب ا٢بديث
 ،فيها ضرب ا٤بثل من أحاديث_ صلى ا عليو كسلم _  ٝبعوا فيها كل ما صٌح عن النيب ،أمثاؿ ا٢بديث

 ىذا ا٢بديث حديث ا٤بأدبة ،إسنادية رٗبا تكوفعلمية كمعلومة علمية يعِب  فؾ ؿ،كمنها ىذا ا٢بديث
 كأيب م،٠باعيلاإل كال من استخرج عن البخارم ؾ، كٓب ٱبرجو غّبه ال مسلم،أحرجو البخارم ىنا هبذا السند

 البخارم تو انفرد بركام. ا٢بديثأمثاؿ كال أيب الشيخ ُب ، كال حٌب الرامهرمزم ُب أمثاؿ ا٢بديث،نعيم
. لوحده

 عن سليم ،ريق يزيد بن ىاركفطكمن عجيب األمور أف ىناؾ حديث آخر بنفس ىذا السند من 
 كفيو ضرب مثل آخر كىو حديث اللبنة ا٤بشهور الذم قاؿ فيو ، عن جابر، عن سعيد بن ميناء،بن حياف
بداراًبى مثلبرجلب ن)) ىذه  ما فيها رؤيا منامية((مثليب مثل م))_: صلى ا عليو كسلم _ النيب 

فجعلباا  سبيلوفواب هب يعجبواب ي واوابهالبببمنبز اي  زا ي فأحل   ب أجمل  بإابمو  باب  بفيب
 كأخرجو البخارم ُب ، ىذا حديث آخر بنفس السند(1)((  ع بتل باالب  بفأن باالب  ب أن بخ تمباا بيين

.  أيضان "األدب" كأخرجو ُب ، ا٤ببعث النبوم"ةالنبودالئل "كتاب 
 أيب نعيم ُب .كىو حديث آخر_ حديث ا٤بأدبة _ كأخرج ىذا ا٢بديث الثا٘ب بنفس السند 

يٍستىٍخرىج"
 ما ، راجعوا كتابيهما مطبوعاف. الرامهرمزم كأيب الشيخ، خلط ا٢بديثْب ببعض فظنهما كاحدان ،"ا٤ب

 ب((.أن باالب  ب أن بخ تمباا بيين))ب: أخرجوا فقط بنفس السند حديث،أخرجوا حديث ا٤بأدبة مطلقان 
 ليخربنا أهنما ،ئدة نفيسة بإخراج ا٢بديثْب معان بنفس السنداؼ_ رٞبو ا _ فبهذا يعطينا البخارم 

 كسيأٌب ، كالتسِب بواالتباعالئل ُب كجوب د كىذا لو ،لك ُب الداللة على ختم النبوةذ ،حديثاف منفصبلف
. ا٢بديث اآلف إف شاء ا تعأبشرح  ،شرحاؿ ختاـذكرىا ُب 

 ، لذلك اختلف غّبه كاضطرب كأيب نعيم؛كالسند كاحد من يزيد بن ىاركف إٔب الصحايب جابر
يدؿ على أهنما حديثاف ؿ ، أخرجهما البخارم معان منفصلْب، فهما حديثاف بسند كاحد،اإل٠باعيلي كغّبهك

 ىذه رؤيا منامية ، لكن بينهما فرؽ، كإف اجتمعا ُب كوهنما ضربا مثل،٨بتلفاف كإف اجتمعا ُب سند كاحد

                                                 

ثنا : قاؿم( 9156)2/398 أٞبد أخرجو (1) ثنا : قاؿ( 3535)4/226" البيخارم"ك . داكد بن سليماف حدَّ . سعيد بن قػيتىيبة حدَّ
ثنا : قاؿ 7/64" مسلم"ك ٓب حدَّ  .11358" الكربل "ُب" النَّسائي"ك . حجر كابن كقػيتىيبة أيوب بن ٰبى
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صلى ا _  النيب اتباع كىذا ُب كجوب ، ذلك ُب ختم النبوة،عن مثل يضربوىو كتلك من كبلمو ٰبدث 
  . دخوؿ ا١بنةايرتب عليوؿكطاعتو _ عليو كسلم 

بف َت َت ُاوابي َت ْعظَت اُبب َتااْع َتلْع َتببنَت اِكمَت ٌلببااْععَتيْعنَتببإِكاَّنبب  َتعْعُضُ مْعبب َتقَت اَتببنَت اِكمٌلببإِكنَّنهُبب  َتعْعُضُ مْعببف َت َت اَتببمَتثَتاًلبباَتهُببفَت  ْعرِك ُوا)
.  بضم الداؿ مأديبةحضبطها الصحي(بمَتأْعُد َت ًببفِكي َت ب َتجَتعَتلَتببدَتارًاب  َت َتىبرَتُجلٍربب َتمَتثَتلِكببمَتث َتُلهُب

 ،بفتح الداؿ فهو مصدر  أىدَّبى   أما ا٤بأدىبة. كيدعى الناس إليو،كا٤بأدبة ىو ما يعد كيصنع من الطعاـ
 ، صاحب نبل كخلق، أم صاحب أدب،جل مأدىبةر كالعرب تقوؿ ُب أمثا٥با . أىدىبان كتىٍأًديبان كمىٍأدىبىة،يػيؤىدِّبي 

 أما إذا قاؿ رجل مأديبة أم . رجل مأدىبة بفتح الداؿ أم كثّب األدب، إذا بالغوا ُب أدبو.أم كثّب األدب
 لكن ٨بتلفْب ُب ، فافَبقا كإف كاف اإلطعاـ يدخل ُب عمـو األدب، كثّب اإلطعاـ للناس،كثّب الضيافة

. ا٤بعُب
 أم صاحب دعوة لو كليمة يدعو الناس ،"رجل آدب" : إذا قيل.اآلدب: كاسم الفاعل من ا٤بأديبة

 كؿ؟ ؽالبيت ا٤بشهور البيت ماذا م قوؿ الشاعر كارظف ا،إليها
 ٫بن ُب ا٤بشتات ندعو جفبلن 

 ال ترل اآلدب منا ينتقر  

   
 كلما ، لكثرة كرمو كحبو للضيافة،من كثرة األضياؼ  ينتقر يترـب،أم ال ترل الرجل منا يدعو الناس
 كذاؾ لو معُب ، ا٤بأدىبة فهي من األدب كالتأديبا أـ.الكـرب٤بدح اازداد ضيوفو كلما سره ذلك للمبالغة ُب 

فيها من أصناؼ األطعمة ما   مأديبة أم كليمة ٝبعف إذ.الكـر ُب عمـو األدبيعِب آخر كإف كاف يدخل 
 ؟ ٍب ماذا صنع.ٝبع

أْعُد َت ِكببمِكنْعبب َتأَت َتلَتبباادَّنارَتببدَتخَتلَتبباادَّنا ِكيَتببأَتجَت بَتببفَتمَتنْعببدَتا ِكًي ب َت  َتعَت َتب)ب كن تدخل ٙب ما ،لنتيجةا ىذه (ااْعمَت
 ما تدخل الدار كال تتمتع ، حٌب نفهم الَبتيب(1)((نيبدخلبااج  ب منب   نيبف دبأ ى منبأ  ))الدار 

 كيدعو إٔب حق ال يدعو بس ىكذا ،ٗبا فيها من مأديبة إال إذا صٌدقت الداعي أنو داعي جاد كصحيح
 دعوتو ىو الذم يفوز بدخوؿ الدار كأجاب ، كاتبعو،فمن صدقو...  كال، كال يكذب،ال يلعبك ،ٲبزح

  .ذىا كأطايبهاائا٤بأديبة لذ كالتمتع بتلك

 كٞبل ،القناعة بو  كعدـ،كعدـ إجابة الداعي فرع عن عدـ تصديقوب(اادَّنا ِكيَتببُيجِك ْعبباَتمْعبب َتمَتنْعب)
ل عدـ تصديقو ؿتب عتر فسي،ـ أخذىا مأخذ ا١بد ك٫بو ذلكدع كأ ،دعوتو على االستهزاء كالسخرية

                                                 

 . ا٢بديث السابق الذم ًب شرحو(1)
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 اتباعو يَبتب عليو عدـ ، أك غّب ذلك، أك إعراضان ، أك سخرية، أك استهزاءن ،بصرؼ النظر عن ا٤بربر تكذيبان 
ُخلْعبباَتمْعب): ، كىي النتيجةدث ىنافتح أْعُد َت ِكببمِكنْعببيَتأْعُ لْعبب َتاَتمْعبباادَّنارَتببيَتدْع  (.ااْعمَت

 كالدار ا١بنة كا٤بأدبة ما ،ىو الداعيب((منبأ    يبدخلبااج  )) :ا ىو شرح للحديث السابقذق
ب.ل باؿؿفيها من أطياب النعيم الذم ال ٱبطر ع

 كالفعل ا٤بضارع إذا جاء ُب .جواب الشرطُب  ألهنا ؛اق يفقوسكنت (ي َتفْع َت ْع َت باَتهُببأَت ُِّاوهَت بف َت َت ُاوا)
 على (يػىٍفقىهىهىا) أك (اقى يػىٍفقىوٍ )ىذا تقدير أك ، (يػىٍفقىهيهىا)لغة  كإف كاف يسوغ ،الشرط حقو ا١بـزجواب 

". كي يفقهها" : الناصبة"كي "نصب بتقديرؿا
 ،رتب على التأكيلـ ألف الفقو ؛ على السكوفبالغرم الضبط ُب كتب أكثر لكن ق، الوجوؿٯبوز ؾ

 أف تكوف جزمان كإف ساغ الوجهاف فاألكٔب . فرتب ا١بواب عليو،ليفقو ىذا ا٤بعُب ىذا شرطب(اَتهُببأَت ُِّاوهَت )
.  الناصبة"كي"لنصب بتقدير ا ك، الرفع على االستئناؼ:اآلخراف

اب:  كمنو قولو تعأب ُب قصة يوسف، كالبياف، التوضيح، ىنا ٗبعُب التفسّبالتأكيل بهَت  َت بيَت بأَت َت ِك ﴿ َتقَت اَت
يَت  َتبمِكنبق َتبْعُل﴾  ، كالتفسّب، كىذا كاحد معنيي التأكيل،أم ىذا ٙبقيقها ككقوعها كتفسّبىاب(1)تَتأْع ِكيُلبُرؤْع

. كا٤بعُب اآلخر حقيقة الشيء الذم عيرٌب عنو.  كالبياف،كالتوضيح
 ،لنهي الكف عن ا٤بنهي عنوا كحقيقة ، ا٤بأمور بوتنفيذ كحقيقة األمر ،بو بر كقوع ا٤بخربى ْبفحقيقة ا

٤با نزؿ عليو قولو _ صلى ا عليو كسلم _ ٤با ذكرت أف النيب _ رضي ا عنها _ كىذا معُب قوؿ عائشة 
ُرباالَّنهِكب َتااْعفَت ْعُحب﴿ :تعأب باالَّنهِكبأَتف ْعوَتاج ًب(ب1)إِكذَتابجَت ءبنَت ْع ُخُلواَتبفِكيبدِكينِك بيَتدْع باا َّن سَت دِكب(ب2ب) َترَتأَتيْع َت ب ِكحَتمْع فَتلَتبِّحْع

ب َتاسْع  َتغْعفِكرْعُ ﴾ مد ربو كيستغفره تقوؿ بحأف يسبح _ صلى ا عليو كسلم _  أمر من ا للنيب (2)رَت ِّ َت
ر و هب صالةب عدبذا بإابق ابفي  بفي_ب ليهباا الةب االالاب_بفم بصلىباا بيب)) :عائشة

ب: ما معُب.تقوؿ ىكذاب(3)(( ببإاي بي أ اباا رآات سجود بسبح ن باال مب  حمدكبأس غفركب أ
 ال ال؟ ؿ ككا فهمت. استغًفر فاستغفر، سىبِّح فسٌبح،أم يستجيب ألمره؟ب((ي أ اباا رآا))

                                                 

 [.100اآلية ]سورة يوسف  (1)

 . سورة النصر(2)
 .484: رقم حديث 351 ص/  1 ج صحيحو ُب مسلم(3)
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ابتَتأْع ِكيُلب : كىذا معُب قوؿ يوسف، فتأكيلو كقوع حقيقة ا٤بخربى بو،كإذا كاف الكبلـ خرب ﴿هَت  َت
يَت  َت﴾  كخٌركا لو سجدان أحد ، بعد أربعْب سنة ٤با دخلوا عليو.كالقمر رأل أحد عشر كوكبان كالشمسب(1)ُرؤْع

 . الٍب رأيتها قبل تلك السنْبا كالرؤم، قاؿ ىذا ٙبقيق ككقوع ذلك ا٣برب الذم رأيتوكأمو،عشر أخان كأبوه 

كرركا ب(ي َت ْعظَت اُبب َتااْع َتلْع َتببنَت اِكمَت ٌلببااْععَتيْعنَتببإِكاَّنبب  َتعْعُضُ مْعبب َتقَت اَتببنَت اِكمٌلببإِكنَّنهُبب  َتعْعُضُ مْعببف َت َت اَتببي َتفْع َت ْع َت باَتهُببأَت ُِّاوهَت )
ب _.عليو الصبلة كالسبلـ_  كعلى رأسهم النيب األنبياء،العبارة تأكيدان على ىذه ا٣باصية ٥بؤالء 

  .ب العا٤بْب سبحانو كتعأبرىا كعامرىا كمطٌيبها م كباف،الدار ا١بنةب(ااْعجَت َّن ُببفَت ادَّنارُببف َت َت ُاوا)

عليو _  طبعان ىذا ال ٱبص النيب ،قلت ُب دركس سابقة ( َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىبُمحَتمَّندٌلبب َتاادَّنا ِكي)
 كلهم مبعوثوف ،ٔب تلك ا٤بأدبةإـ داعوف إٔب تلك الدار كقاألنبياء ُب ىذا ا٤بقاـ كل كل_ الصبلة كالسبلـ 

خالق _ جل كعبل _  كىو ا رب العا٤بْب ا٤بأدبة، كصانع تلك ، ك٧بسنها،نيهاامن صاحب تلك الدار كب
. كال خطر على قلب بشر٠بعت،  كال أذف ،كأكدعها ما ال عْب رأت،  كطيبها، كالذم ٝبٌلها،ا١بنة

ىا اآلف لباب االعتصاـ ُب حق داصية الٍب سنستفياْبلكن ا٣باصية ىنا ،  هبذا الوصفاألنبياءكل 
 ، كإبراىيم، كعيسى، موسىق،٤باذا خٌص بالذكر ىنا مع أف ىذا ال ٱبصٌ _. صلى ا عليو كسلم _ لنيب ا

 ، كجو كأكملوأحسنٮبة على ٓب كقاموا با،اعوف إٔب تلك الداردـ ق كل، كشعيب،كنوحكصاّب،  ،كيعقوب
 :؟ خاصيتو من جهتْب _عليو الصبلة كالسبلـ_  ما خاصية النيب .كنشهد ٥بم بذلك

 الٍب ستبقى كستنمو كستستمر م فدعوتو إٔب ا١بنة ق، باعتباره ىو النيب ا٣باًب األخّب:باأل اىةااجه
 األنبياءق من ير غيشركو فيو كىذا ال ،يأٌب ا بأمرهأف ال تبلى إٔب ، بناءن على استمرار حجتو كنبوتو كدعوتو

 ؟ ٤باذاكاألنبياء؟ ٤باذا يبعث الرسل األنبياء؟٤باذا يبعث _ عز كجل _  كلذلك قاؿ أىل العلم ا ين؛السابق
: لسببْب

 عن صراط ا ا٤بستقيم إٔب كا٫براؼ ، ككفر،ا ىم فيو من شرؾمم أف يدعو الناس : السبب األكؿ
ـ خلل كىو ظ كاقع حصل فيو أعحمح ال يبعث ا رسوالن إال لتص، كىذه مهمة الرسل،اإلٲباف كالتوحيد

  .الكفر با كالشرؾ بو
 األتباع،تى بعدىم من أ بفعل من ؼكاال٫براأك تكوف دعوة النيب السابق حصل ٥با من الطمس 

يستدعي بعثة نيب   ما،اب كثّب من أحكامهام كغ،س معا٤بهانطما كا، كالتغيّب، كالرىباف مثبلن ،كاألحبار

                                                 

 [.100اآلية ]سورة يوسف  (1)
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بِب ُب نبياء  األ كرٗبا يزيل منها كما ىو حاؿ، كرٗبا يضيف إليها، كقع فيها من خلل ما كيصحح،ٯبددىا
. إسرائيل على كجو ا٣بصوص

 يصححوف األنبياء فيأٌب ، حصل ٥با ما حصل من تبلعب بِب إسرائيل،الشريعة األكٔب ىي التوراة
عث الرسوؿ إال إذا بلغ اال٫براؼ أخطر مرحلة كىي ييب كال ،كٯبددكف كحاؿ العلماء ُب ىذه األمة ٛبامان 

. عي بعثةدىنا تست، مرحلة الشرؾ كالكفر
 طمرىا الشرؾ ،األرض كلها كلها بدكف استثناء_ عليو الصبلة كالسبلـ _ قبل بعثة النيب ٧بمد 

 كلو إال بقايا العآب ،ُب األرض قبل مبعث النبوم أحد يقوؿ ا ا يعبد ا ما بقي أحد  ما بقي،كعمرىا
! ؟ٲبة أفراد ُب العآب ؽ كما.أفراد

 ،رة من علم من الكتب األكٔبا ٩بن ٛبسكوا بأث، بعض بقايا رىباف أىل الكتابفأفراد قليلوف ـ
حدين من العرب الذين ما ككبعض آب، كاحد تلو اآلخراؿ يتبلشوف كٲبوتوف ، كالكهوؼاألديرةمنعزلوف ُب 

_. عليهم الصبلة كالسبلـ _  كإ٠باعيل ،ليل إبراىيمْب الباقية من ملة اىداباأل زالوا متمسكْب ببعض
 ، على أربعة رجاؿ فقطصفهم ،بنحو عشر سنوات _ صلى ا عليو كسلم_ كقبل مبعث النيب  

  : ىمأربعة رجاؿ ُب العآب رفضوا األصناـ كاألكثاف
 ،قص بن ساعدة  

 كرقة بن نوفل ا٤بشهور ىذا ،
 بن ا٢بويرث من بِب زىرة من قريشككعمر  ،
 بن النفيل العدكمككالرابع مشهور اللي ىو زيد بن عمر  .

 _ صلى ا عليو كسلم_  يبعث النيب  أف ساعدة قبلقص بن كمات ، كمات زيدك،مات عمر
كشخص لكن ما _ صلى ا عليو كسلم _  أدرؾ النيب ، بن نفيلك بن عمرفصفيت عن كاحد زيد

 .اإليادم ة كقص بن ساعد، كعمر بن ا٢بويرث،كمات زيدفقط،  بقي كرقة بن نوفل أستغفر ا،... أدرؾ
بداية حصوؿ الوحي إليو كما قرأنا ُب مبدأ مبعث _ صلى ا عليو كسلم _ ككرقة أدرؾ بداية بعثة النيب 

ٕبت صا أق فما األرض كل،سالتوأك ردعوتو _ صلى ا عليو كسلم _  كمات قبل أف يبدأ النيب ،الوحي
  !؟ على مستول التجمعات البشريةؾ فما باؿ،كفران حٌب على مستول األفراد

يهيمن على   الدعوة بكتاب جديد جذكر بدعوة جديدة من،رسالة جديدة كلها جدة فهنا ٙبتاج
 ُب ا٤بستقبل أراد ا ٥بذه الدعوة أف تبقى ىي ا٢بجة . ىذا ُب ا٤باضي باعتبار األثر الرجعي،الكتب السابقة

ال ؾفتميزت دعوتو من _ عليو الصبلة كالسبلـ _  فختم النبوة هبذا النيب ،ـ الساعةاعلى ا٣بلق إٔب قي
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 ما زاؿ ا ،بياء السابقْب مثل ىذا ا٣بلل ُب العآب كلوفقع ُب عهود األم ٓب ، من جهة ا٤باضي:ىامطرؼ
 . منهم من نعرؼ كمنهم من ال نعرؼ، يعِب على علمو سبحانو كتعأب،يتدارؾ األرض ببعثة األنبياء كالرسل
. خيتم األنبياء بو، ك ما حصل،أما أف تيظلم األرض هبذا الوضع

 ٗبعُب . كال بعثة رسوؿ،كمعُب ختم النبوة بو ٓب يتجدد سبب من أحد السببْب تستدعي ال بعثة نيب
 ،إذا قامت الساعة. ض من يعبد ا حٌب تقـو الساعةر سيبقى ُب األ،الكفر باكلها ٓب يعمر األرض 
.  أنبياء كال رسلىا ال ما عاد ُب،خبلص انتهينا
س كالتحريف عندنا ـ لكم ُب الدرس السابق الطق كىذا قررت،يقع ُب الشريعة طمس أك ٙبريف  كٓب
 ىذه ، كليفعل العآب ما يريد أف يفعل،ر ٓب تتغّبد أما ُب األصوؿ كا٤بصا. كشهواتنا، كعقولنا،ُب رؤكسنا
 ، كالسنة النبوية، كالقرآف العريب، لو قدر ُب تقدير ا كعلمو أنو سيقع على الشريعة اإلسبلميةق ألف؛ضمانة

 ٤با ،نصوصؿ كالكتب السابقة من الطمس كالتحريف الذم طاؿ حٌب األصوؿ كاكاإل٪بيلما كقع على التوراة 
 ! على الناس؟كف األنبياء كيف تقـو ا٢بجةد ألف ب؛ البد يقيم ا ا٢بجج على ا٣بلقق ألف؛ختم ا النبوة
.  مهمدجد ج؟ ىذا فهمتم ىذا

ا٣بلق با٢بجة على  كالزاؿ يقـو هبا ،صو٥با كمصادرىاأ باقية ب،ف الشريعة ىذه خالدةأففيو ضمانة ب
ا٤بلة من  ال على مستول الرسالة الٍب تيبعث ألصل ٘بديد ، فبل ٰبتاج العآب إٔب بعثة.ما شاء ا أف يقـو

صلى ا عليو كسلم _ ككلت ىذه ا٤بهمة ألتباع النيب أ كأك ٘بدد،تصحح  أك  تعدِّؿنبوة كال ،أصل التوحيد
  .من األئمة كالعلماء الصا٢بْب_ 

 ُب ،كسنتو كىديو_ صلى ا عليو كسلم _  ٛبحضت الدعوة إٔب الدار ُب شخص النيب ففإذ
 ، كُب سنتو،رة من علم ُب القرآف العظيماكفيما تركو من أث_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كده جشخصو أثناء ك

 كنأكل من ، كندخل الدار، نصل إٔب الداركهبا ، هبا تقـو ا٢بجة، كشريعتو ا٤بباركة العظيمة الغراء،كىديو
. دبة كىي ا١بنةأتلك آب

إف ":  كراجعوىا ألهنا عظيمة قاؿ"زاد ا٤بعاد"كلذلك قلت لكم كلمة ابن القيم الٍب صٌدر هبا كتابو 
 كل الطرؽ ا٤بوصلة إٔب الدار كا١بنة ،زاؿ ٱبلو ُب األرض أنبياء ىنا كىناؾ م ال،"ا سٌد كل الطرؽ ما خبل

 كدعوتو  _ صلى ا عليو كسلم_  طريق النيب ٧بمد ،إال من ىذا الطريق الوحيد_ جل كعبل _ سٌدىا ا 
.  كرسالتو، كسنتو،ا٤بباركة

 كطٌيبها ، كزيٌنها، كيدخل داره الٍب عمرىا،يستجيب لدعوة الداعي كىو رب العا٤بْب فأفمن أراد 
 كال ، ٠بعتكال أذف ، فيها ما ال عْب رأت، كيتمتع ٗبا فيها من األطايب الٍب ال ٚبطر على باؿ،كىي ا١بنة
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صلى _  من أجاب الداعي ٧بمد ، فدكنك الطريق. ىذا أبلغ ما ٲبكن أف توصف بو،خطر على قلب بشر
. خل ا١بنةد_ ا عليو كسلم 
 فهمنا (ااْعجَت َّن ُببفَت ادَّنارُب) شوؼ ماذا قاؿ؟ .نقطة مهمة ٗبناسبة إيراد ىذا ا٢بديث ُب االعتصاـ  ىنا

ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىبُمحَتمَّنًدابأَت َت  َتببفَتمَتنْعب)، فهمنا ذلك_ صلى ا عليو كسلم _  الداعي ٧بمد ،ذلك
 أك تَبٖب ، ال يكفي ٦برد أف تعتقد أنو نيب أك رسوؿ،كتاب االعتصاـمن ىذا ىو ا٤بقصود (باالَّنهَتببأَت َت  َتببف َت َتدْعب
،  كإ٭با ا٤بطلوب حقان الطاعةما يكفي ىذا؛...  كال تفخر بو كإال،تنظم القصائد ُب كصفوال  ك،با٠بو
. تنفيذيةية عة أمور عملاكالط

ف ا٤بوقف من السنة النبوية يتمثل ُب عنصرين أساسْب ُب الشرع أكأنا قررت لكم ُب دركس سابقة 
 ال ٯبوز مطلقان أف يقع ُب قلب ا٤بسلم ريب أك ، ٗبعُب ال ٯبوز،مر اعتقادم قليباأل عنصر القبوؿ ك:كلو
 كال يقـو غّبىا ، كأهنا خّب ٧بض ال شر فيها بوجو من الوجوه، كىذه مٌلتو، كىذا دينو،ف ىذا شرعوأشك 

.  كُب تفاصيلها،دعوة عامةؾ ىذا ٯبب ُب ٝبلتها ،مقامها كال يقرب
 ىنا ، كنفوسنا هتواه، ٤با ٰبـر الشرع علينا أمران .مشكلتنا ٫بن ُب التفاصيل، مشكلتنا ٫بن ُب التفاصيل

 كخذ ٟبسة ألفعشرة تعاؿ ادفع البنك   كيقوؿ لك، ٤با ٰبـر ا عليك الربا.تأٌب االمتحاف اإلٲبا٘ب فعبلن 
سبعمائة  ألف،مائة ما يبيع كال حٌب  بكرة آالؼ، عشرة اآلف ادفع . كا شيء مغرم ىذاألف، كأربعْب
.  كيأخذ مليوف، أنت تدفع عشرة. ىذا لايرفكمؿ ـ..ؿ لو حراـ اتق اكتق٘بي  .مليوف

دبْب ُب كتب إردب قمح بإر كالربا ما ىو ،ف ا حرـٌ الرباأمتحاف ُب التفصيل ما ينازعك االا فق
 سنة إردب قمح ألف يأٌب باألمثاؿ قبل ، ىذه ما يطرقوهناة لكن معامبلت البنوؾ الربوم،الفقو قبل ألف سنة

 كأف ؟ بل ُب العقل كيف يقبل ىذا؟ شرع من يكوف ىذاُب .الؼ ٗبليوف ما ىي رباآ كعشرة ،رديب رباإب
 يركح يتزكج ، متاحة بعشرة لاير يز٘ب الواحد اليـو، كمتاحة األمور، كالنفس تشتهيو،ٰبـر ا عليك الزنا مثبلن 

ىذا الواقع  ال ال؟ؿ يركح ٲبشي حالو صٌح كألف، الَباب حٌب ٯبيب ٟبسْب يأكل ألف،يبغي لو ٟبسْب 
 كىذا ، كىذا ُب ا٤بوقف من أعداء ا، بقية األمور األعظم كاألكربأما ، فهنا تأٌب ُب التفصيل.ىذا كاقعنا

. دكنكم من ا٤بسافاتعاد 
 تعاؿ ُب تفاصيل . يقع شرط القبوؿأين .تنا ُب التفصيلؿ مشك،فاألمر جد عظيم ُب التفصيل

 ما يقوؿ لك ، ٩بكن حٌب األمريكي يوافقك ُب العمومات.تيِب ُب العموماتأ ال ت،األحكاـ الشرعية
 . كستمائة آية ُب القرآف،الؼآذا ستة ا كٓب. التفاصيل، كال تردع باطبلن ،ا تقيم حقـ العمومات ،مشكلة
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ياًل﴾يش تسوم ىذه؟ تفصل إ ءٍربفَت َّنلْع َت ُ بت َتفْع ِك ﴿ َتُ لَّنبشَتيْع
فاالمتحاف ُب التفصيل ال ُب العمومات ب(1)

أين كنا؟ ....أيوة ىذا الكبلـ الصحيح فيشهد. ترفع باطبلن تردع ك كال ، حقان بطلكاإلٝباالت الٍب ال ت
... من أطاع ا: طالب_ 
 ...كنت أردت الفكرة يا شيخ_ صلى ا عليو كسلم _ أيوة من أطاع ٧بمدان : فضيلة الشيخ_ 

يش الفائدة؟ االنقياد كىو إ ،تسمعوف ىكذابس قاعدين  الـز تذكرك٘ب ، االنقياد:اا رطبااث ني
.  ال تصلح النتيجة إذا كانت ا٤بقدمة فاسدة.ية ا٤بقدمة كالنتيجةضرجع إٔب ؽأ ك،التوفيق

 ، ىي ىكذا، كلو زعمت ما زعمت.أم خلل ُب التطبيق كالتوكيد ىو بالضركرة خلل ُب القبوؿ
 كالطاعة الطاعة ُب أم شيء؟ فيو ،ا٤بقدمة كالنتيجة، ىبأ كمن عصا٘ب فقد ،طاعِب دخل ا١بنةأكبالتإب من 

 ال ، كىو شرط االنقياد كالتنفيذ،ية الطاعةض كلذلك بِب كل ا٤بثل ىذا على ؽ،حكاـ شرعيةأ فيو ،تفصيل
.  ال فقط السماع كالقبوؿ، السماع كالقبوؿطفق

 ؛صلو ٱبتلأ من ، كىنا ٱبتل اإلٲباف من أصلو،ا٣بلل ُب االنقياد ىو بالضركرة خلل ُب القبوؿك
ا فيها مم كال تأكل ، كال إٔب با٘ب الدار، فما تصل إٔب الدار.ف ينتبو ٥بذه القضيةأكلذلك ٯبب على ا٤بسلم 

  :هباذين الفرعْب العظيمْب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ٧بمد  كتدخل جنة ا إال بطاعة النيب ،من خّب
 كرر مرة أخرلأك،  كىو سبلمة الصدر من أم حرج أك ضيق من تفاصيل الشريعة:القبوؿ .
 ي َت ب كال تعذر إال فيما عجزت عنو ، ما تستطيع أف تنفذه:كتنفيذ نَت بإِكابنَّنلِك ﴿رَت  َّن َت باَتبتُ  َتاخِك ْع

لَتأْعنَت ﴾ب بأَتخْع  . ال تؤاخذ بو،ما ال تستطيعوب(2)﴿اَتبُتحَتمِّلْع َت بمَت باَتب َت قَت َتباَت َت ﴾ :إٔب أف قاؿأَت ْع
 كاضح الكبلـ ىذا؟

 ،أهنا ىي طاعة اعلى _ صلى ا عليو كسلم _  رتب طاعة النيب .طاع اأ ،طاع ٧بمدان أمن 
 كيفوز ٗبكرمتو كدراه ،ف يصل إٔب رضواف اأ الذم يريد ،كطاعة ا ىي ا٤بُب كالغاية للمسلم ا٤بؤمن ا٢بق

 كرٌتب كل النتائج على ،فقد عصى ا ضركرة_ عليو الصبلة كالسبلـ _  كمن عصى ٧بمدان ،دبتوأـك
 .ا٤بقدمات

عندنا ٥بذه (باا َّن سِكبب  َتيْعنَتببف َترَّن َتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىب َتُمحَتمَّندٌلب) :اؼ عبارة عظيمة ىنا، قاؿضأٍب 
 : فاالكلمة ضبط

                                                 

 [.12اآلية ]سورة اإلسراء  (1)

 [.286اآلية ]سورة البقرة  (2)
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با ذر ا٥بركم ُب أ إال (فٍرؽ) كىذه ٝبيع نسخ الصحيح (فٍرؽ بْب الناس)ف ك بالسك:ااضبطباأل ا
.  كىذا صحيح، كا٤بعُب كاحد(فرَّؽ بْب الناس) :ركايتو بتشديد الراء

 ، كمنهم من يكفر بو كال يزاؿ، منهم من آمن بو كال يزاؿ _ عليو الصبلة كالسبلـ_ ٤با بيعث النيب 
.  فافَبؽ الناس ضركرة،كمنهم من يطيعو

 ، ككفار، افَبؽ الناس إٔب مؤمنْب، كشريعتو الباقية،كدينو_ صلى ا عليو كسلم _ ببعثة النيب ٧بمد 
كل _ عليو الصبلة كالسبلـ_ كىذا ال ٱبصو ،ىل النارأ كأشقياء ،ىل ا١بنةأ كسعداء ،كفٌجار، كأتقياء
 قاؿ ، كمنهم من كفر،فمنهم من آمن، على بعثتهم افَباؽ الناسانبُب  ك، كذلك كل األنبياء بعثوا،األنبياء
بُمبَت ِّرِكينَتب َتُم  ِكرِكينَت﴾: ا تعأب بااّلُهباا َّنبِكيِّينَت ًةبف َتب َتعَت َت دَت . أمة كاحدةب(1)﴿ َت اَتباا َّن ُسبأُمَّنً ب َتاحِك

﴾كلمة  ابطْب ضأف ما كانوا عليو الناس خلل ٰبتاج إٔب تصحيح باؿ  بعث ىذه تقتضي﴿ف َتب َتعَت َت
 كلذلك ما بعث الرسل إال ؛حتاج رسالة جديدةفن ، إف كاف خلبلن بلغ ا٣بلل األعظم كىو الشرؾ،السابقْب

. ىو مقرر ُب أصوؿ االعتقادكما  كإف كاف أكؿ نيب آدـ ،كؿ رسوؿ نوحأ ،قع الشرؾك٤با 
 فاحتاج رسالة ،كرب خلل كىو الشرؾأكؿ رسوؿ ٤باذا؟ ألنو كقع أ_ عليو الصبلة كالسبلـ _ نوح 

 فكاف الناس أمة كاحدة على الكفر ، كىكذا الرسل تثرل ٤با يقع الشرؾ كالكفر كينحرؼ الناس.جديدة
 فالبعثة رسالة كإف ،كاف ا٣بلل خلل ُب التوحيدإف  ، فبعث ا النبيْب مبشرين كمنذرين، كالشرؾ بو،با

 كما قررت لكم ُب لؤلنبياءفالبعثة أصو٥با،  بعض تبقياف  كؾ، ُب انطماس معآب الدعواتؿكاف ا٣بلل خل
. صدر الكبلـ

ف اختلفوا ُب إ ك،كلهم كفار_ صلى ا عليو كسلم _  يبعث النيب أفىكذا كاف العآب قبل 
 ، من يعبد كذا، منهم منهم من يعبد ا١بن،من يعبد األفبلؾمنهم  ، منهم من يعبد األصناـ.صنوؼ كفرىم

كبقاياىم ،  حٌب أىل الكتاب ا٫برفوا إٔب ما ا٫برفوا إليو، ككلهم على الوثنية،دينو كعبادتوكل لو ...منهم كذا
. من الصا٢بْب ماتوا

 ،افٙب إ، كفر، إسبلـ،لو أتباعمن  جاء دين ،افَبؽ الناس_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فلما بعث النيب 
.  كالنتيجة أشقياء كسعداء، دائمان خطافق ُب، منكر، معركؼ، طاعة، نبوة، شرؾ،توحيد

                                                 

 [.213اآلية ]سورة البقرة  (1)
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 خلق ا ،األكؿ ُب األزؿ_ جل كعبل _  كىذا مراد ا ، كىذا جد صحيح، كفرؽه بْب الناس(فٌرؽ)
 : قاؿ، كلذلك قاؿ ٦باىد كغّبه ُب تفسّب قولو ُب قصة إبليس؛ ىذا أصل القدر األكؿ،ا٣بلق للجنة كالنار

. الشر كالفساد ُب العآب مند أكؿ يـو  ما خلق إبليس مصدر، قاؿف يعصى ُب األصلأا  لو ٓب يرد
 لكن أراد أف يقسم ، ما خلق أصوؿ العصياف من الشياطْب كرأسهم إبليس،لو أراد ما يعصيو أحد

 كأقاـ ا٢بجج باألنبياء فافَبؽ الناس إٔب ، كخلق النار كخلق ٥با أىبلن ،ىبلن أ خلق ا١بنة كخلق ٥با ،الناس ىكذا
 ،بعد هني كأمرمن  ىم ما ٣بلق. كسبق ُب علم ا أهنم من األشقياء،ما سبق ُب علم ا أهنم من السعداء

﴿مَت بأَتشْع َتدت ُّسُ مْعبخَتلْعقَتب ؟ ماذا ستغّب ُب كاقع األمر؟ ما ىو عجبك؟ماذا تصنع_ عز كجل _ أمر ا 
بخَتلْعقَتبأَتنُفلِك ِكمْع﴾ ب َتاَت َترْعضِك ب َتاألْع . ىذا األمر قضي كانتهىب(1)االَّنمَت  َتاتِك

ريد أ قاؿ أنا ،ف أفرقكمأ ىو ما جاء قاؿ أريد ،صل القدر األكؿ ترلأفبعثة األنبياء مرتبة على 
باَّنُ م﴾ ا٣بطاب للجميع ﴿يَت بأَتي ُّس َت باا َّن ُس﴾كلكم تؤمنوف كلكم تنجوف   لكن ،ا٣بطاب للجميع( 2)﴿نَت ِكيرٌل

بف يفَبؽ الناس بسبب البعثة فحصل أأراد ا كقضى  بااّلُهباا َّنبِكيِّينَت ًةبف َتب َتعَت َت دَت ﴿ َت اَتباا َّن ُسبأُمَّنً ب َتاحِك
 .فٌرؽ بْب الناسكب(3)ُمبَت ِّرِكينَت﴾
 .قتيبة تابع ٧بمد بن عىبادة، قتيبة بن سعيد الثقفي، من شيوخ البخارم(بقُ   َتيْعبَت ُببتَت   َتعَتهُب)
  .ابن سعدب(اَتيْع ٍربب َتنْعب)
 .  ىو ابن يزيد ا٤بصرم ا١بيمىحي(خَت اِكدٍربب َتنْعب)

اٍرببأَت ِكيب ْعنِكببسَتعِكيدِكبب َتنْعب)  . ا٤بصرم أيضان أبو العبلء،  الليثي (هِكالَت

ببجَت  ِكرٍربب َتنْعب)  كليس على شرط ،ذا السند معلوؿق_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ب(اا َّنبِكيُّسبب َتلَتي ْع َت بخَترَتجَتبقَت اَت
كٓب  سعيد بن أيب ىبلؿ ٓب يدرؾ جابران ف فإ،ىبلؿ كجابرأيب  ككجو علتو االنقطاع بْب سعيد بن ،البخارم
؟ ماذا أكرد البخارم ىذه ا٤بتابعةؿ ؼ.يسمع منو

 لو رجعت كنؿ_ صلى ا عليو كسلم _  كىو التصريح برفع ا٢بديث إٔب النيب ،لفائدة إسنادية
اِك َت ٌلببجَت ءَتتْعببي َتُ واُبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنَتببجَت  ِكرَتببسَتمِكعْع ُب) : ٘بد ا٤بتكلم جابر قاؿ،ألصل ا٢بديث  قاؿ ،ما قاؿ(بمَتالَت

.  الحظ النقطة ىنا. مبلئكةجاءتِب_ صلى ا عليو كسلم _ نيب اؿ

                                                 

[.51اآلية ]سورة الكهف  (1)  

 [.46اآلية ]سورة سبأ  (2)

 [.213اآلية ]سورة البقرة  (3)
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 ٝبلة ،ق مرفوعأف يرفع توىم من ٲبكن أف يتوىم أنو موقوؼ على جابر من كبلمو أففأراد البخارم 
كإف كاف السند الذم فيو التصريح بالرفع ليس على شرطو _ صلى ا عليو كسلم _ من كبلـ النيب 

قاؿ _ صلى ا عليو كسلم_ ا٢بديث من كبلـ النيب أف ألف غرضو فقط بياف ؛بعةا متفأكرده ،نقطاعالؿ
تاج إليها،أىل الشرٌاح حٌب لو ٓب يأًت هبذه ا٤بتابعة  فإنو يعطى ، ألف كبلـ جابر كإف كاف من كبلمو؛ ال ٰبي

.  بو من عندهيأٌب ألف ىذا كبلـ ال ٲبكن جابر أف ؛حكم الرفع
 ،كالعْب نائمة_ صلى ا عليو كسلم _  ا٤ببلئكة جاءت إٔب النيب أفغيبيات ىذه ما الذم أدراه 

! ؟ جابرأدرل ما الذم ،اؿ اضربوا لو مثبلن فق ،كالقلب يقظاف
صحايب آخر عن من أك على أبعد االحتماؿ _ عليو الصبلة كالسبلـ_قطعان يقينان ٠بعو من النيب 

تى أ ؼ، يتم الفائدةأف البخارم أراد لكن ،كبكبل االحتمالْب ىو مرفوع_ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب 
ب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َتلَتي ْع َت بخَترَتجَتب) : ألف فيو التصريح بقولو؛مع علتو االنقطاعيةالثا٘ب بالسند ىذا اآلخر 

 (.ب َتسَتلَّنمَتب
 .اقرأ
ث َت َت ) ث َت َت بنُ عَتيْعمٍرببأَت ُوبحَتدَّن يَت اُببحَتدَّن َت ْعمَت ِكبب َتنْعببُسفْع ي ْعفَت َتبب َتنْعببهَتمَّن اٍربب َتنْعببإِك  ْعرَتاهِكيمَتبب َتنْعبباألْع باهللُب َت ْعهُبُح َت يَت ببرَت ِك

ُ مْعببف َت َتدْعبباسْع َت ِكيُموابااْعُ رَّناءِكببمَتعْع َترَتببيَت :بقَت اَتب ً  بسَتب َت ْع ب ْع ُتمْعببفَتإِكاْعبب َتعِكيًدابسَت يً  بأَتخَت ْع مَت ًاببيَتمِك ًابب َتلَتلْعُ مْعبباَت َتدْعبب َتشِك ب َتالَت
(.ب َتعِكيًدا

ث َت َت ): قاؿ  .ىو الفضل بن دكْب(بنُ عَتيْعمٍرببأَت ُوبحَتدَّن
ث َت َت ) يَت اُببحَتدَّن  .ىو الثورم(بُسفْع

َت ْعمَت ِكبب َتنْعب)  . سليماف بن مهراف(األْع

 . ىو ابن يزيد النخعي(إِك  ْعرَتاهِكيمَتبب َتنْعب)

 . من فضبلء التابعْب، العابد، النخعي الكوُبأيضان  ىو ابن ا٢بارث (هَتمَّن اٍربب َتنْعب)

ي ْعفَت َتبب َتنْعب)  . _رضي ا عنو_  الصحايب ا١بليل ،ابن اليمافب(ُح َت

  . فيو موعظة، ٝبيل جدان ،ذيفةح ىذا كبلـ البن (قَت اَتب)
 كل من . تطلق قدٲبان على العلماء،كلمة ٝبع مفردىا قارئ(ااْعُ رَّناءِكب) ،(ااْعُ رَّناءِكببمَتعْع َترَتببيَت )ب:يقوؿ
 كإف ،عآبأم  قارئ، يقاؿ لو ، ُب ٫بوىا، ُب السنة، علم الوحي ُب القرآف، علم من الشريعة،حصل لو علم

 قاؿ .قرٌاء خاصة با٤بتخصصْب ُب فن تبلكة القرآف فقطؿ اأصبحت ،صطبلحاالُب يعِب بعد ذلك كانت 
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 ؛ كإف كانت قدٲبان تطلق على عمـو العلماء، القرآف كٯبوده كيرتلو ك٫بو ذلكأقرفقط مقراء قارئ الذم من 
.  للسنةقارئوف ، عارفوف ٗبا فيو، للقرآفقارئوفألهنم 

، تو الٍب ٰبتاجها دائمان، ماذا ينصح لنا حذيفةادكأفالقراءة كالكتابة كالعلم ىي يعِب مفردات العآب ك
؟  للقراء كالعلماءأك ينصح

أمر صريح من حذيفة للقراء كالعلماء كطلبة العلم ك٫بوىم أف ب(اسْع َت ِكيُموابااْعُ رَّناءِكببمَتعْع َترَتببيَت ) :يقوؿ
    _  من ىدم ا٤بصطفى ، كعرفوا من كتاب ا، كدرسوا،على ما قرؤكا  يستقيموا على ماذا؟،يستقيموا

ب . كنعود لشرط القبوؿ كاالنقياد مرة أخرلباإلتباع،العلم يؤخذ ٗباذا؟ يؤخذ _ عليو الصبلة كالسبلـ 
ُ مْعببف َت َتدْعب) :  كضبط هبا اليونِب ُب نسختو بالوجهْب،ىذه الكلمة ُب ضبطها كجهافب(ُسبِك ْع

ُ مْعببف َت َتدْعب) على ما قرأت لكم اآلف : الوجو األكؿ  بل ىو كجو ؛ كىذا لو كجو،بضم السْبب(ُسبِك ْع
 حذيفة يقوؿ للعلماء الذين ُب . ٤باذا؟ ٤بناسبة كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة.الصواب ىو كجو الصواب

  ٤باذا نستقيم؟ . كىذا الكتاب، كىذه السنة، كمن سيأٌب استقيموا على ىذا العلم،زمنهم
ُ مْعببف َت َتدْعب) ً  بُسبِك ْع ب ْع   _صلى ا عليو كسلم_ ٗبعُب أف لكم سلف تقدمكم كسبقكم النيب ب( َتعِكيًدابسَت

 ألهنم تلقوا ىذا ؛سبقوا كفازكا كرٕبوا_ صلى ا عليو كسلم _ الصحابة الكراـ الذين تلقوا العلم عن النيب 
 ، كالقبوؿ، كاإلٲباف،ئقة هبا من اليقْبالىا منزلتها اؿلو كأنز، كىذه السنة، كىذا القرآف، كىذا ا٣بّب،الوحي
 ؛ كال غّبه، كال ذكؽ، كال ىول، كال عقل، كعدـ التقدـ بْب يدم ا كرسولو ال برأم، كالتطبيق،كالتنفيذ

. فلذلك سبقوا سبقان بعيدان ُب الدنيا كعند ا ُب اآلخرة على ما يرجى ٥بم
 ،تسنن هبمك ، فاسلك سبيلهم، كتفوز فوزىم، كترد موردىم،ؽ هبمّب كت،فإذا أردت أف تسبق مثلهم

الكراـ كأصحابو _ صلى ا عليو كسلم _ النيب باء بالسنن النبوية د ا٤بقصود االقت،ىذا مناسبة االعتصاـ
.  للسنة كللشرعقيباعتبارىم ىم التنفيذ التطيب

 كال آرائنا،كال ٦باؿ للتجديد ُب أمور الدين على مقصود حذيفة،  ال ٦باؿ لآلراء ترل ،سبقتمأنتم 
: ما قاؿ ابن مسعود ٛبامان ؾاألمر ًب ككمل ؼ  أيضان، كال ٦باؿ للنقصاف، كال ٦باؿ للزيادات،افاتض٦باؿ لئل

". اتبعوا كال تبتدعوا فقد كفيتم"
كالصحابة من بعدىم طبقوا ما _ صلى ا عليو كسلم _ سس النيب أ ،كفينا التأثّب ُب الشرع

كؿ ىذا الباب أ كىذا ٛبامان يوافقو تفسّب ٦باىد ُب ،مامنا ٧بجة بيضاء سبق هبا األكلوفأ فأصبح ق،أسس
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بإِكمَت مً ﴾: تذكركنو؟ ُب تفسّب قولو تعأب عَتلْع َت باِكلْعُم َّن ِكينَت  "م بنادم ٗبن قبلنا كيقتدأئمة نقت" :قاؿب(1)﴿ َتاجْع
 ، كالتابعْب، كالصحابة، كالصا٢بْب،يت باألئمةدنك ال تكوف قدكة ٤بن بعدؾ إال إذا اقتأكشرحنا ذلك ب

ُ مْعببف َت َتدْعب) :قوؿ حذيفة ىذا معُب ،كالذين سبقوىم من قبل  كالتقدـ بْب ، كاآلراء، كالتبدع،اترؾ التنطعب(ُسبِك ْع
مَتلْعُ باَتُ مْعبدِكي َتُ مْع﴾ فاألمر ًب ككفي ،يدم ا كرسولو اَتبأَت ْع .  كفازكا بو، بو األكلوفكسبقب(2)﴿ااْعي َتوْع

،  ىذا الضبط األكؿ. كدكنك ٧بجتهم،فاستمسك بغرزىم، كاللحوؽ هبم، لفوز كفوزىمافإذا أردت 
كتاب االعتصاـ بالكتاب ناسبة  لكن األكؿ أليق مب،بط الثا٘بضكىو أليق كإف كاف ا٢بافظ يعِب اعتمد اؿ

  .كالسنة
ُ مْعببف َت َتدْعب) :كالضبط الثا٘ب ً  بسَتب َت ْع ب ْع  إذا استقمت على أمر ا .نو نتيجة فقد سبقتمعلى أ ( َتعِكيًدابسَت

 النتيجة سبقتم ، ىذه ا٤بقدمة،ف استقمتمإ ؼ. كالتقدير يكوف استقيموا،البد فيو من تقديركىذا  ،تسبق
 لكن األكؿ أليق ، ككبلٮبا صحيحاف،الركايات كأرٗبا اآلثار ُب بعض كجاء ىذا ، غّبكم سبقان بعيدان 

القركف ا٤بفضلة األكٔب ك كأصحابو،_ عليو الصبلة كالسبلـ _  كىو النيب ،اء ٗبن سبقد كاالقتفلبلستنا
كالبخارم أكرده للمناسبة ُب ىذا _ عليو الصبلة كالسبلـ _  النيب فاء بسندٗبناسبة االعتصاـ كباب االقت

  . فبلبد من كجو ربط بْب ا٢بديث ككجو الَبٝبة،الباب
ُ مْعببف َت َتدْعب) ً  بُسبِك ْع ب ْع ُتمْعببفَتإِكاْعبب َتعِكيًدابسَت يً  بأَتخَت ْع مَت ًاببيَتمِك رَتا ِكيب :ذا كقولو تعأبقكب( َتشِك ﴿ َتأَتاَّنبهَت  َتابصِك

ُملْع َت ِكيم ًبفَت تَّنبِكُعوُ ب َتاَتبت َت َّنبِكُعواْعباالُّسُبلَت﴾
كشرحها النيب با٤بثل العظيم الذم ضربو ٤با خط ُب األرض خطان ( 3)

 با كيقوؿ لك األحز،كخط عن ٲبينو كمشالو خطوط عن ٲبينو كمشالو_ عليو الصبلة كالسبلـ _ مستقيمان 
 كيسار ، ٲبْب الوسط،كلها ُب الضبلؿ كاحدؼ ،ر الوسطا كٲبْب الوسط كيس، اليمْب كاليسارالسياسية
 ، كمتوسط، ككسط، كيسار، ٲبْب!؟ حٌب ٙبط اليمْب كالشماؿ ُب العآب ىذاأصبلن االستقامة  أين. الوسط

كمن ىو البعيد منها،  أكالن حدد ا٤بستقيم لتحدد من ىو القريب .أنت تعرؼ أين االستقامةما ككل الشغل 
  . ال فرؽ،مشاؿ كأ ٲبْب ،ىي كذا ٘بيما ال ال؟ ؿك

ًابب َتلَتلْعُ مْعبباَت َتدْعب)  نعم من ؟لوف ضبلالن بعيدان أبعد حٌب من ضبلؿ ا١بهاؿض٤باذا القراء مك (ا َتعِكيدًبب َتالَت
 ،ال ال؟ ليسوا سواءؿ ليسوا سواء ك،يعرفهاف ٓب  ليس كم،ضٌل عنهاؼ ، كعرؼ ا٢بجة،قامت عليو ا٢بجة

                                                 

 [.74اآلية ]سورة الفرقاف  (1)

 [.3اآلية ]سورة ا٤بائدة  (2)

 [.153اآلية ] سورة األنعاـ (3)
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ٓب من األعماؿ الشرعية الٍب يسموهنا العلماء عالدركس السابقة أف اؿُب كتاب العلم ُب كقلت ُب أكؿ 
.  ما فيها احتماؿ، كال ٱبسف بك إٔب أسفل سافلْبل، ىو إما يرفعك إٔب ا٤بقامات العل،أعماؿ األضداد

 الدنيا ُب إما يرتفع إٔب أعظم ا٤بقامات ، طالب الشريعة، حافظ السنن، العآب، العآب قارئ القرآف
 حٌب اللي قاعد ُب الشارع يشرب شام ، أخس الدركاتإٔب كإال يذىب إٔب أين؟ ستقاـ،كاآلخرة إذا ا
 علم ما لكن من . ىذا أمر آخر، قد ال يعذر، رٗبا جهل قد يعذر با١بهل ا٤بقاـ يكوف ُب بعض،أحسن منو

 ،ة عاليةؿ يا رفعة ىائ، ال كسط ىنا، كإما ضبلؿ بعيد، كسبق بعيد، يقوؿ إما استقامةحذيفةلذلك ك ؟عذره
 ؟شهادات تعلقهاب ؟بياءف كيف تأخذ درجة األ،ترث األنبياء  تريد، العلماء كرثة األنبياء، ىذاىذا مقاـ النبوة

ب؟ أين مقاـ األنبياء ُب العلم كالعمل؟كيف ىذا
ًاب)أك  دنيا اؿ ألف آكل : شعبة يقوؿ، يقوؿ شعبة بن ا٢بجاج ا٤بشهور ُب الَباجم( َتعِكيًداب َتالَت

 كصوت ،الؼ لايرآعشرة ليلة خذ كل آ ك،مطربؾكالزكاجات  خذ عود كطبلة كأغِب ُب ا٢بفبلتآ ،بالغناء
 راتب أكرب أستاذ ُب ا١بامعة ما ،الؼآالؼ لاير عشرة آ عشرة ذ ما يسمع صوت قبيح يأخ،ال يسمع

 ألف ؛عنك  لكن مطرب كغصب،ا سبحاف كيف ماشْب  الدنيا معكسة ما نعرؼ الناس.يأخذه ُب شهر
  عاد كا، أصبح مغِب كأعصي ايعِب.  بالدين أك قاؿ بالعلماأكل الدنيا بالغناء أحب إٕب من أف آكلو

. ما يقبلها ا سبحانو كتعأبالٍب طامة اؿ ق ىذ، هباكأتآكل هبا كأتغذل لكن آخذ حجتو ،يتوب كل ما لو
 .شاعر من شعراء ا٢بكمكىو  ،نظمان ٝبيبلن   نظم_كبو ٬بتم _ لشعراء ا٠بو عمر بن الوردم  اأحد

 لو ، ككلو حكم رائعة، شعره ٝبيل جدان ، ىذا االسم كإذا كجدًب ديوانو اشَبكهاحفظواعمر بن الوردم 
:  حذيفةكبلـخذه من أ كحاؿ العلماء لو بيت رٗبا ،قصيدة رائية كبّبة جدان ُب العلم كأٮبيتو

 يا قارئ القرآف إف ٓب تتبع

 ما جاء فيو فأين فضل القارئ  

   
 كالعلماء إف ٓب يعملوا

 بعلومو شجر ببل أٜبار  

   
 ، قطعها خّب من كجودىا،مر كال منها فائدةتث ال مثل الشجرة الٍب تضلل الناس،ال؟ ؿصحيح كال 

 إذا عرفت ؟ أين الفضل، فإذا قرأت القرآف كما اتبعتو.لكن الٍب تثمر كتورؽ كتنتج كتفيد ىذه ىذا العلم
  . ذىبت كزالت كما بقي منها شيء؟ٜبرةؿ أين ا، كقلت ُب نفسك كُب غّبؾ،كما عملت بوالعلم 
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رَتج ًب( 1)﴿ َتات َّنُ واْعبااّلهَتب َتيُ عَتلُِّمُ ُمبااّلُه﴾استقيموا بارؾ ا فيكم ؼ  عَتلباَّنُهبمَتخْع باالَّنهَتبيَتجْع (ب2)﴿ َتمَتنبي َت َّنقِك
بيَتحْع َتلِك ُب بحَتيْعُ باَت بجَتعَتلَتباالَّنُهباِكُ لِّبب َتي َترْعزُقْعُهبمِكنْع ُبُهبإِكاَّنباالَّنهَتب َت اِكُغبأَتمْعرِك ِكبقَتدْع بحَتلْع  َتمَتنبي َت  َتوَت َّنلْعب َتلَتىباالَّنهِكبف َتُ وَت

رًا﴾ ءٍربقَتدْع شَتيْع
(2) .

. نلتقي ُب الدرس القادـ إف شاء ا. السبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 [.282اآلية ] سورة البقرة (1)

 [.3_2اآليات ]سورة الطبلؽ (2)
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الدرس السادس 
 

بسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ با من شركر أنفسنا 
من يهده ا فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو، أشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . كسيئات أعمالنا

   .شريك لو كأشهد أف ٧بمدان عبده كرسولو، أرسلو ربو با٥بدل كدين ا٢بق ليظهره على الدين كلو

، اللهم صل على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد
. بارؾ على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيدك

:  أما بعد
باب )ُب كتاب االعتصاـ _ ق ا رحم_ نواصل درسنا ُب كتاب ا١بامع الصحيح لئلماـ البخارم 

  (.االقتداء بسنن النيب صلى ا عليو كسلم
  .نقرأ من حيث كقفنا

ب اا الةب االالاب لىب،هللبرببااع امينب ااع قب بالم  ينب اب د اابإاب لىباا  فرينبااحمد
.بخيربخلقباهللبمحمدب نب بدباهللبصلىباهللب ليهب سلم

ث َت َت ) ث َت َت بُ رَتيْع ٍرببأَت ُوبحَتدَّن باالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعببُموسَتىبأَت ِكيب َتنْعبب ُ رْعدَتةَتببأَت ِكيب َتنْعبب ُ رَتيْعدٍربب َتنْعببُأسَت مَت َتببأَت ُوبحَتدَّن
ًم بأَتتَتىبرَتُجلٍربب َتمَتثَتلِكبب ِكهِكبباالَّنهُبب  َتعَتثَت ِكيبمَت ب َتمَتثَتلُببمَتثَتلِكيبإِكنَّنمَت ب:قَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكب اِكببيَت بف َت َت اَتببق َتوْع بااْعجَتيْع َتببرَتأَتيْع ُببإِكنِّيبق َتوْع
إِكنِّيب ِكعَتي ْع َتيَّنب مِكهِكببمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببفَتأَت َت  َتهُببفَت ا َّنجَت ءَتببااْعُعرْعيَت اُبباا َّن ِكيرُببأَتنَت ب َت ابمَت َتلِك ِكمْعبب َتلَتىبفَت نْعلَتلَتُ وابفَتأَتدْعاَتُجوابق َتوْع بف َت َتجَتوْع
ُ مْعبب َت اِكفَت ٌلبب َت َت َّن َت ْعب بَتُحوابمِك  ْع لَت َتُ مْعببااْعجَتيْع ُببفَت َتبَّنحَتُ مْعببمَت َت ن َتُ مْعببفَتأَتصْع بأَت َت  َت ِكيبمَتنْعببمَتثَتلُببفَت َتاِك َتبب َتاجْع َت حَتُ مْعببفَتأَتهْع
بْع ُببمَت بفَت ت َّنبَت َتب بْع ُبب ِكمَت ب َت َت َّنبَتبب َت َت نِكيبمَتنْعبب َتمَتثَتلُبب ِكهِكببجِك (.بااْعحَتقِّببمِكنْعبب ِكهِكببجِك

ث َت َت ):  _رٞبو ا_  البخارم اإلماـقاؿ   ا٢بافظ ،ا٠بو ٧بمد بن العبلء بن كريبب(ُ رَتيْع ٍرببأَت ُوبحَتدَّن
 ٟبسمائة كستة كٟبسْب مسلملو ُب ك ، ٦بموع ما لو ُب صحيح البخارم ٟبسة كسبعْب حديثان اإلماـ،
 كمن ىذه األرقاـ يظهر أنو راكم مكثر من الركاية جدان مع (.248)  مائتْب كٜبانية كأربعْب توُب سنة،حديثان 

   .ثقتو كعدالتو
ث َت َت ب):قاؿ .  ٞبٌاد بن أسامة البصرماإلماـ ىو ا٢بافظ (ُأسَت مَت َتببأَت ُوبحَتدَّن
. ىو ابن عبد ا بن أيب بردة بن أيب موسى األشعرمب( ُ رَتيْعدٍربب َتنْعب)
. ىو ابن أيب موسى األشعرم كىو جد بريدب( ُ رْعدَتةَتببأَت ِكيب َتنْعب)
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 . األشعرم الصحايب ا١بليل عبد ا بن قيس(ُموسَتىبأَت ِكيب َتنْعب)

ًم بأَتتَتىبرَتُجلٍربب َتمَتثَتلِكبب ِكهِكبباالَّنهُبب  َتعَتثَت ِكيبمَت ب َتمَتثَتلُببمَتثَتلِكيبإِكنَّنمَت بقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعب) بق َتوْع
اِكببيَت بف َت َت اَتب  ا٤بثل الذم تقدـ ُب ا الغاية الٍب أدل إليوسىذا حديث آخر تضمن مثبلن آخر يؤدم إٔب نفب(ق َتوْع

 أف رجبلن بُب داران ،كىو حديث ا٤بأدبة_ عليو الصبلة كالسبلـ _  ُب ا٤بثل الذم ضربو النيب ،الدرس السابق
من أطاعو دخل الدار كأكل من _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فالداعي ىو النيب . فبعث داعيان ،كصنع مأدبة

 إذا أنذر اإلنساف ألف ؛كإف كاف ىذا ا٤بثل اآلخر ُب حقيقة النِّذارة كىي مقدمة على الًبشارة. ا٤بأدبة
  .حقق ُب حقو بعد ذلك البشارةت فت،فاستنذر كاستيقظ ٪با كسلم

بنذير رأل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ طبعان ىو مٌثل نفسو ب( ِكعَتي ْع َتيَّنببااْعجَتيْع َتببرَتأَتيْع ُببإِكنِّي) :فقاؿ
 كال ، كأفسد حياهتم، كفتك هبم،ىم القـو قتلدىم البلد أك د كا١بيش إذا ،ا١بيش الذم يريد أف يدىم قومو
  . فهو رأل ا١بيش بعينو،ينجو منو بعد دخولو رٗبا أحد

 ، االعتقاد عندنا غييب،قاؿ العلماء األدلة كالرباىْب على ا٤بقاصد الغيبية اللي ىي مفردات االعتقاد
منا بو عن طريق آ ، كلها غيب مستور، كال النار، كال ا١بنة، كال ا٤ببلئكة، ما رأينا ا.ما رأيناه بأعيننا

 هبذه الغيبيات ىي أدلتنا اإلٲباف كأدلتنا إٔب ذلك إٔب ،التصديق با٣برب الذم جاءنا عن طريق أنبياء ا كرسلو
صلى     _  أما بالنسبة للنيب .ىذا بالنسبة لنا ٫بن ا٤بدعوكف_ عليهم الصبلة كالسبلـ _ إٔب صدؽ الرسل 
 ىو التصديق باألنبياء ا ٗبعُب الغيبيات الٍب دليل إٲباننا بو،فاألدلة عنده تنزؿ منزلة الشهادة_ ا عليو كسلم 

ق منزلة د نازلة عن، كيقينو هبا، كقناعتو هبا،لدرجة كثوقو هبا_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كخربىم ُب حق النيب 
 : كما تقوؿ عائشة رضي ا عنها ٤با قاؿ ٥با، كىو كذلك رأل من الغيبيات ما ال نرل.الشهادة كأنو رآىا

يعِب يرل  ٫بن، ترل أنت ما ال نرلب(1)((ه ابجبريلبي رؤكباالالابق ا ب  ليهباالالابترىبم بابنرى))
_. عليو الصبلة كالسبلـ _ ا٤ببلئكة النيب 
أشياء يعِب  ، كالنار، كا١بنة، كا٤ببلئكة، كاألنبياء، ا٤بعراج رأل من آيات ربو الكربل السمواتكليلة

 من أعلى كأكثق ، كأنت تعرؼ إٲبانك بشيء تشهده.لنا غيب انقلبت ُب حقو إٔب شهادةبالنسبة كلها 
رأل _ صلى ا عليو كسلم _  كالنيب ، فهو رأل ا١بيش بعينو.كاإلٲبافكأجل درجات اليقْب كالتثبت 

 أك ذات مفردات ،الرباىْب الكربل كاآليات الكربل الٍب ىي سواء ُب حقو من كسائل كدالئل االعتقاد
ينقل لنا ىذه القناعة كىذا اليقْب عن أف  فهو يريد ، كنزلت عنده منزلة اليقْب كالشهادة، رآىا بعينو،االعتقاد

                                                 

 .1036: رقم حديث 357 ص/  1 ج ا٤بفرد األدب ُب البخارم (1)
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طريقنا ٫بن قناعتنا بو كىذا  ، كبرىانو أنا رأيت بعيِب ما ٓب تركف أنتم، كٙبذيره، كبشارتو،ارتوذ كف،طريق خربه
أنو رسوؿ من ب كدليلنا ا٣برب التابع لقناعتنا كإٲباننا ،فدليلو الشهادة_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كنيب كرسوؿ 

   _.صلى ا عليو كسلم_ عند ا 
إِكنِّيب ِكعَتي ْع َتيَّنببااْعجَتيْع َتببرَتأَتيْع ُب) :ىذه فائدة قولو ىذا مثل عند العرب النذير (بااْعُعرْعيَت اُبباا َّن ِكيرُببأَتنَت ب َت

 خرج مسرعان ،يتحمل أم تأخّب مطلقان   كأف األمر ال،أحس با٣بطر الداىم٤با  ٗبعُب أف ىذا النذير ،العرياف
:  دليل على أمرين. لدرجة أنو ٓب يتمكن من أف يرتدم ثيابو الٍب تسَبه،منذران قومو

 رٗبا يعِب ، رٗبا يعِب ٱبرج فزعان مذعوران ، كاإلنساف إذا داٮبو أمر خطّب. خطورة األمر:باألمرباأل ا
  . طاش عقلو كشعر بعظيم خطره، ألف األمر دٮبو؛ال يتهيأ كما ينبغيأك  ،ال يلبس

 فخرج عريانان ، كلو تأخّب لبس الثياب على كجازتو، أف األمر ال ٰبتمل أم تأخّب: األمربااخر
.  كأف ا٣بطر داىم كقريب كىو كذلك،يصرخ كينذر

 ٘ب كىذا كما تعرفوف يع، كيواجو حسابو إال أف ٲبوت، كبْب أف يعاين ا٤بغيباتاإلنساففما بْب 
 فهو شٌبو نفسو .فأم تأخّب رٗبا يدفع حسابو يعِب كثّبان كعظيمان بالنسبة لئلنساف. متوقع ُب أم ٢بظة

.  مناسبة أشار ٥با بعض العلماء ُب الشركحق مناسبة طبعان ُبق لكن ُب.بذلك
 كأف األمر ال يستحق كال ٰبتمل أم مهلة أك ،النذير العرياف خرج للسببْب السابقْب خطورة األمر

ىو عرياف ٗبعُب متجرد من _ عليو الصبلة كالسبلـ _  لكن ُب حق النيب . فخرج عريانان من الثياب،تأخّب
 كال يريد ، كال يريد أجران ، كال يريد منا يعِب مقامان ، ال يريد منا ماالن ،كل مصلحة شخصية ٰبققها لنفسو

ىذا ىو ال يريد منا شيئان ك_ عليو الصبلة كالسبلـ _  مع استحقاقو لكل ذلك ، كال يريد منا شكوران ،جزاءن 
األدلة ُب ؼب( ِكعَتي ْع َتيَّنببااْعجَتيْع َتببرَتأَتيْع ُب) فهو ٝبع بْب اليقْب التاـ ، مضافان إٔب اليقْب التاـ،يدؿ على التجرد التاـ

٘برد من أم مصلحة ـ كُب حق التبليغ كُب مقاـ التبليغ ىو ، كىي من أعلى درجات اليقْب،حقي شهادة
  . ألنو ال يريد منا مصلحة خاصة؛أننا ٯبب أف نثق بو الثقة التامة  فهو دليل على،شخصية

 أما إذا . ىذا يعطيك قناعة بو، فيو أم مصلحة لو أك ينبهك ألمر كليس، إذا جاء ينذرؾكاإلنساف
 كيظهر األمر، ـ ىذا رٗبا يضخ، أك يريد منك مثبلن شيئان من ىذا القبيل، يريد منك ماالن ، مصلحة لوكاف

  _  كلهم األنبياءىذا منتفو ُب حق ؼ ،نفسو بأنو عليك مشفق كىو ُب ا٢بقيقة يعِب يريد ُب ذلك مصلحة
.  نصان صرٰبان ىذاأ ُب القرآف ركلذلك ٫بن نق_ عليهم الصبلة كالسبلـ 
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ب كىذا ما ىو كارد ُب القرآف الكرٙب ،كل األنبياء يقولوف ألقوامهم ما سألتكم عليو من أجر ﴿إِكاْع
رِك َتبإِكاَّنب َتلَتىبااّلهِك﴾  ال تعطو٘ب ماؿ كال حٌب ، ال أريد شيئان ، ا٤بصلحةٕب ترل ما ،كل نيب يقوؿ ذلكب(1)أَتجْع

رِك َتبإِكاَّنب َتلَتىبااّلهِك﴾جزاءكم كال أريد منكم شيئان أريد أريد ثناءكم كال  بأَتجْع  كفرًب ٝبيعان ـآمنتم ٝبيعان أب﴿إِكاْع
ُب اآلية _ عليو الصبلة كالسبلـ _  كُب حق النيب . أنا ال أحقق من ذلك مصلحة،ىذا يرجع إليكم
بااْعمَتوَتدَّنةَتبفِكيبااْعُ رْع َتى﴾ :ُب حقو_ جل كعبل _ األخرل يقوؿ  راًبإِكاَّن أَتُاُ مْعب َتلَتيْعهِكبأَتجْع بأَتسْع كصلة ب(2)﴿ُقلباَّن
. من مكاـر األخبلؽ عمومان يعِب الرحم الٍب ىي 

كلذلك عاش _ عليو الصبلة كالسبلـ _  كىو كذلك ،فكونو عريانان متجردان من ا٤بصلحة الشخصية
ىذا يعطي _ عليو الصبلة كالسبلـ _  على أقل مستويات ا٤بعيشة كما نعرؼ من مشائلو ،حياتو كلها فقّبان 
 كىذا ، كآيات كبراىْب، من عند ا بيقْبذير كأنو بالفعل ف،كل ما جاء بو من عند اب ك،القناعة التامة بو
.  فهذه مناسبة. كلذلك نقبل عنو كل ما جاء بو،دليلنا على صدقو

 كىذا النصب يسمونو ،ما تبلحظوف ُب الضبط ىنا منصوبة عليها فتحةالنٌجاء ؾب،(فَت ا َّنجَت ءَتب)
 ق ُب"ء النجاء،النجا" : كلو قاؿ. كلو كيررت مرتْب لكاف النصب على اإلغراء،النصب على التحضيض

 مرتْب ٰبملوهنا على كررت إف ء، النجاءشيء ُب النحو ا٠بو النصب بالتحضيض ٰبضك يقوؿ لك النجا
.  ألنو أشد من التحضيض كلو جاءت مرة كاحدة ٰبضك على كيرغبك أف تنجو؛اإلغراء

 ك٫بوىا فهي إما "ا٥برب ا٥برب"، أك "ءالنجاء أك النجا" ، أك"النجاء "فإذا كجدت كلمة كهذه
 أم يغريك كٰبثك كيرغبك ترغيبنا ، كالدفع أك على اإلغراء، كىو ا٢بض كالَبغيب،منصوبة على التحضيض
 كىذا أقرب أك ، فهي منصوبة على التحضيض،ألمر عظيما فإف ا٣بطر داىم ك،شديدان بأف تنجو كهترب
  .على اإلغراء إف شئت

 كل قـو يأتيهم رسوؿ من عند ا ،كالعادة كالسنة الٍب قضاىا ا ُب العا٤بْب(ب َت اِكفَت ٌلببفَتأَت َت  َتهُب)
 ىذه قررناىا ُب آخر كلمة ُب الدرس السابق ٤با قرأنا ، ينقسم أىل قريتو أك ا٤بدعوكف إٔب قسمْب،ينذرىم
 ، كاف الناس أمة كاحدة(3)((فّر ب ينباا  س)) أك ((محمدبصلىباهللب ليهب سلمبفر ب ينباا  س)) :عبارة

.  كاستجابت، كاقتنعت، كصدقت، طائفة آمنت باألنبياء: فانقسم الناس إٔب فريقْب،فجاء األنبياء فدعوىم

                                                 

 [.72اآلية ]سورة يونس  (1)

 [.23اآلية ]سورة الشورل  (2)

 . انظر الشرح ُب الدرس السابق(3)
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 عذاب ا سبحانو كتعأب ك كه، كا٥برب من ا٣بطر الداىمكاإلتباع، ء،بنت على ىذا التصديق النجا
 كال أحد ، أف ٲبوت كا٤بوت متوقع ُب كل ٢بظةإال ما بينو ،إلنساف من أم قريبإٔب االذم ىو أقرب 

 ا٤بستدرجوف من ، ا٤بغَبكف، إال ا٤بغركركف، فضبلن عن أياـ أك أكثر من ذلك،يستطيع يضمن حياتو دقائق
 ءرٗبا يعِب ٲبدىم األمل كيغريهم األمل كالشيطاف كالدنيا حٌب يهلكوف ىبلكان ال ٪با_ جل كعبل _ عند ا 

   .بعده عافانا ا كإياكم
مِكهِكببمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببفَتأَت َت  َتهُب) اإلدالج ُب لغة العرب ىو السّب ُب الليل إذا قيل أدِب يعِب ب(فَتأَتدْعاَتُجوابق َتوْع

 فكيف ٰبتمل أف يبقى ،ا ٰبتمل حٌب لبس الثيابـ األمر ، كىؤالء بنوا على النذير العرياف.سار ُب الليل
ارتو ذ كفً ،عريافؿ أم عرفوا كفهموا من مظهر النذير ا، فسركا من ليلهم سركا من ليلهم أد١بوا.إٔب الصباح
 ، أف األمر جد خطّب ال ٰبتمل أم تأخّب، ا٤بضمنة كل معا٘ب اإلشفاؽ على قومو، العظيمة،السريعة ىذه
.  مع أنو رٗبا يبدك الصباح قريبان ،ا إٔب الصباحكفما انتظر
  . أم ساركا من ليلهم(فَتأَتدْعاَتُجوا)
 كإف كانت طبيعة ،ال تفهم منها يعِب البطء ُب السّبب(مَت َتلِك ِكمْعبب َتلَتى)بكلمةب(مَت َتلِك ِكمْعبب َتلَتىبفَت نْعلَتلَتُ وا)

 طبيعة السّب ُب الليل تكوف بطيئة عن السّب ُب ، يعِب على الوسائل القدٲبة بطيئة،السّب ُب الليل بطيئة
.  ليس من حاؿ السّب،لكن ا٤بهل ىذا ا٤بقصود بو حالة نفسيةك ،النهار

 يعرؼ أين يضع ، على مهلو، موقنان ، فإنو يسّب مطمئنان ، كعرؼ الطريق،فإف ا٤بوقن إذا أيقن بالشيء
.  كإٔب أين مصّبه،أين ىو ذاىبإٔب  كيعرؼ ، كيعرؼ طريقو،أقدامو

 لك أريد أكصل حٌب .. ليس يعِب ا٤بقصود،النفسية  تعطيو نوع من ا٤بهلة،فهذه الراحة النفسية
 رٗبا شدة ا٣بوؼ ٘بعلو يسلك أم طرؽ ،طبيعينفسي ا٣بائف كوضع ب(مَت َتلِك ِكمْعبب َتلَتى)ا٤بعلومة ىذه ُب كلمة 

 ال ال؟ؿ تعمى بصّبتو ك،رب منو يريد الو كرٗبا يهرب إٔب عْب ا٣بطر الذم،ىاربان 
 ىكذا ما عاد ، ما يفتح الباب يضرب رأسو ُب الباب ٱبرجٗبا ر ا٣بائف،ا٣بائف يصنع ىكذا

 ، ىو الغايةء النجاأف لكن ىذا ا٣بوؼ كيظف ٤بعرفة ،ىو خوؼ نعم ٣بطر داىمؼ ،يشوؼ من شدة ا٣بوؼ
ف ىذا السّب ُب كظيفتو ؾ ؿ، فهو سائر ٓب يؤخر السّب ٣بطورة األمر،كيٌظف ٤بصلحة الراحة النفسية كاليقْب

.  يعرؼ أين يضع أقدامو، كىو عارؼ طريقو،ا اليقْب كالراحة كا٤بهل ُب نفسيتوـكعملو بْب
 ما ال ، ما يريده ا، ما حرمو ا، عرؼ ما أحلو ا، عرؼ طريقو،ىكذا ا٤بؤمن الذم يتبع األنبياء

 ال ٱباؼ إال من ، ال يستفزه الذين ال يوقنوف، فهو ٱبطو ٖبطوات ثابتة، صٌدؽ الرسل،يريده ا جل كعبل
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 طيب ٱباؼ من غّبه تتوزع خوفو . كغاية الطمأنينة، كغاية القناعة،كا٣بوؼ من ا كحده غاية اليقْب، ا
. كيرجع رٗبا خطواتخطوة  فتجده مضطرب يتقدـ ،ىنا كىناؾ

ُب ضرب مثل ليست ىو يست ؿأشار ٥با ابن رجب ُب بعض كبلمو أهنا ب(مَت َتلِك ِكمْعبب َتلَتى)فقضية 
 لكنو ، كلو خطا خطوات يسّبة، ما ىي ُب طبيعة اليقْب الذم ىو يعطي ا٤بؤمن قناعةرقدبطبيعة السّب 

 كرٗبا يقع ُب أيدم ، ال يدرم أين يذىب، عكس ا٣بائف الذم يفر ُب أم ا٘باه.يعرؼ أين ىو ذاىب
.  نو أك يظن أنو ىارب ـ،ا٣بطر لذم رٗبا ىارب

ا)  كاتبعهم على ما مهلو يقيننا ،ىذه النتيجة الطبيعية ا٢بقيقية ٤بن صٌدؽ األنبياء كالرسلب(ف َت َتجَتوْع
. أف ينجو بإذف ا تعأببد  ال، كأدِب من ليلو تصديقان لؤلنبياء،كطمأنينة
. الفريق الثا٘بب( َت اِكفَت ٌلبب َت َت َّن َت ْعب)
ُ مْعب) بَتُحوابمِك  ْع  كال اقتنعوا بكل ٨بايل الصدؽ ُب دعوتو ك٘برده ،لنيب العريافاال صٌدقوا ب(مَت َت ن َتُ مْعببفَتأَتصْع

 كل ىذه ، كال بيقينو بكونو رأل ا١بيش بعينو،ارتوذ كال بن، كل ىذا ما أقنعهم،من كل مصلحة شخصية
س على البصّبة أف تأٌب كل ـ كغاية الط، كغاية ا٣بسارة، ىذه غاية الغفلة،االقناعات العظيمة ما أقنعتهم

 لو شخصيةكجود أم مصلحة عدـ  الٍب من أعظمها ،ىذه النذر بكل ىذه ا٥بيئة الدالة على صدؽ النذير
 الفرؽ ،ستعجاالن ٤با ىم فيو من متعة آنيةا ، كاستمركا ُب غفلتهم، كمع ذلك كاجهوه بالتكذيب،ُب ذلك

. بضع ساعات تنقضي عما قريبىي  ك،بينها كالفرؽ بْب ا٤بساء كالصباح
بَتُحوا) فما ىي النتيجة؟  (بمَت َت ن َتُ مْعببفَتأَتصْع
لَت َتُ مْعببااْعجَتيْع ُببفَت َتبَّنحَتُ مْعب)  ، ككفره باألنبياء، ُب غفلتواإلنسافكذلك إذا استمر ب( َتاجْع َت حَتُ مْعببفَتأَتهْع

 ، ما تعرؼ أنت أمر ا مٌب يأٌب، أك ُب يقظتو، أك ُب نومو، أك يرصده ُب طريقو،يصبحو ا٤بوت أك ٲبسيوس
  .خبلص انتهى األمر  ماذا يصنع؟؟ كيف يسوم، صفر اليدين، مبلسان من كل خّباإلنساففيصبح 

األمر جد ؼ . كجده اآلف عيانان لكن بعد فوات األكاف، كساخران ، كمكذبان ،كما كاف بو مستهَبان 
  .ىو الطريق الوحيد للنجاة_ صلى ا عليو كسلم _  النيب فإتباع ف إذ،خطّب

بأَت َت  َت ِكيبمَتنْعببمَتثَتلُببفَت َتاِك َتب): فقاؿ _ عليو الصبلة كالسبلـ_  ركبو أك نزلو على كضعو أككٌظف ا٤بثل 
بْع ُببمَت بفَت ت َّنبَت َتب كطاعتو تصديقو بأف ا٣بطر عظيم _ صلى ا عليو كسلم _ النيب ىو رياف عالنذير اؿب( ِكهِكببجِك
  .  انو كتعأبح ىذا النذير فنجوا من عذاب ا كنقمتو سبكا فاتبع، كال ٰبتمل ا٤بهلة،جدان 

بْع ُبب ِكمَت ب َت َت َّنبَتبب َت َت نِكيبمَتنْعبب َتمَتثَتلُب)  كا٢بديث .مصّبه مصّب ا٥ببلؾ كالبوار كا٣بسارة(بااْعحَتقِّببمِكنْعبب ِكهِكببجِك
 كأذكركم بكلمة ابن ،ىو الطريق الوحيد_ صلى ا عليو كسلم _  النيب إتباع بأف ، معُب الَبٝبةدان يؤؾضأم
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 "كل الطرؽ ا٤بوصلة إٔب رضوانو كجنتو إال من طريق النيب ٧بمد صلى ا عليو كسلم بأف ا سد" :القيم
  . كمن كذبو كعصاه كأعرض عنو ىو ا٣باسر ا٥بالك،من آمن بو كاتبعو ىو الناجيؼ

. ضلتف
ث َت َت ) ث َت َت بسَتعِكيدٍربب ْعنُببقُ   َتيْعبَت ُببحَتدَّن رِك ِّبب َتنْعببُ  َتيْعلٍربب َتنْعبباَتيْع ٌلببحَتدَّن ب َترَتنِكيباالُّسهْع ب ْعنِكبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببأَتخْع

لِكفَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببتُ ُوفِّيَتبباَتمَّن :بقَت اَتب_بر يباهللب  هب_ببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعببُ  ْعبَت َتب ُ خْع ب َتاسْع
رٍرببأَت ُو َت ِكيبُ مَترُببقَت اَتببااْععَترَتبِكببمِكنْعبب َتفَترَتببمَتنْعبب َت َتفَترَتبب  َتعْعدَت ُبب َت ْع رٍرببألِك باالَّنهِكببرَتُسواُببقَت اَتبب َتقَتدْعبباا َّن سَتببتُ  َت تِكلُبب َتيْعفَتب:ب َت ْع

ب َت َتمَتبباالَّنهُببإِكاَّنببإِكاَتهَتبباَتببقَت اَتببفَتمَتنْعبباالَّنهُببإِكاَّنببإِكاَتهَتبباَتببي َتُ وُاوابحَت َّنىباا َّن سَتببأُقَت تِكلَتببأَتاْعببأُمِكرْعتُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنى
لَت  ُهُبب ِكحَت ِّهِكببإِكاَّنبب َتن َتفْعلَتهُببمَت اَتهُببمِك ِّي بب.االَّنهِكبب َتلَتىب َتحِك

ُقَت تِكلَتنَّنبب َتاالَّنهِكببف َت َت اَتب ةِكبب  َتيْعنَتببف َترَّن َتببمَتنْعببألَت ب ِك َت ًاببمَت  َتُعونِكيباَتوْعبب َتاالَّنهِكببااْعمَت اِكببحَتقُّسبباالَّن َت ةَتببفَتإِكاَّنبب َتاالَّن َت ةِكبباا َّنالَت
ب.مَت ْععِكهِكبب َتلَتىباَت َت ت َتلْع ُ ُ مْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكببإِكاَتىبيُ  َتدُّس نَتهُبب َت نُوا

رَتببشَترَتحَتببقَتدْعبباالَّنهَتببرَتأَتيْع ُببأَتاْعببإِكاَّنببُهوَتببمَت بف َتوَتاالَّنهِكببُ مَترُببف َت َت اَتب رٍرببأَت ِكيبصَتدْع ب.ااْعحَتقُّسببأَتنَّنهُببف َتعَترَتفْع ُبباِكلْع ِك َت اِكبب َت ْع
ب(.أَتصَتحُّسبب َتُهوَتبب َت َت قً باالَّنيْع ِكبب َتنْعبباالَّنهِكبب َت َتبْعدُببُ  َتيْعرٍرببا ْعنُببقَت اَتب

ث َت َت ) ث َت َت ): ملبخارا اإلماـيقوؿ ب(سَتعِكيدٍربب ْعنُببقُ   َتيْعبَت ُببحَتدَّن . ىو الثقفي أبو سعيدب(سَتعِكيدٍربب ْعنُببقُ   َتيْعبَت ُببحَتدَّن
ث َت َت ) . ابن سعدب(اَتيْع ٌلببحَتدَّن
. ىو ابن خالد بن عىًقيل األيلي(بُ  َتيْعلٍربب َتنْعب)
رِك ِّبب َتنْعب) ب َترَتنِكيباالُّسهْع . ابن مسعود(بُ  ْعبَت َتبب ْعنِكبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببأَتخْع
باب قوؿ النيب ) كترجم لو البخارم ،ذكر ا٢بديث الذم مٌر معنا ُب كتاب اإلٲباف(بُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعب)

 فقط ،كحٌب ال نكرر الكبلـب(أمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال ا: صلى ا عليو كسلم
: األحاديث الواردة ُب ىذا ا٤بعُب على ثبلثة درجاتأف أذكر 

 كىذه ، اشَبطت النطق بالشهادتْب من عصمة الدـ كا٤باؿين، أحاديث اشَبطت النطق بالشهادت
.  كىذه تنزؿ ُب حق الكافر األصلي،ا٤بعُبُب  كحديث ابن عمر ،تنزؿ كحديث أيب ىريرة ىذا

 ٯبب أف يعصم دمو كمالو ُب أثناء ا٢برب كالقتاؿ  فحسب،الكافر األصلي إذا نطق بالشهادتْب
.  فيلتزمها شيئان فشيئان ، كيعطى الفرصة كا٤بهلة حٌب ييعٌلم أحكاـ اإلسبلـ كأموره،كا١بهاد

 كأىم ذلك ، ٯبب أف يعطى حكم اإلسبلـ العاـ،ىو كافر أصليكما ينطق الشهادتْب  ٗبجرد
. دمو كمالوعصمة 



 

119 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

نو  كظن أسامة أ،إلو إال ا  كحديث أسامة الذم قتل الرجل ٤با قاؿ ال،ٔب ىذا أدلة أخرل كثّبةعك
عليو الصبلة _ يو ذلك ؿع_  صلى ا عليو كسلم _  فعٌظم النيب،قؿ فقت،٭با قا٥با خوؼ القتل فقطإ

 قاؿ ال إلو إال ا كىو ُب  أنويعِب ىذا ماداـب(1 )((اهلل أق ل هب عدبأابق ابابإاهبإا)) :قاؿك_ كالسبلـ 
عرؼ ىل قا٥با يعِب مي  ال ؛ ذلك ألنو يعطى الفرصة، كيعطى ا٤بهلة، ٯبب أف يعصم دمو،األصل كافر أصلي

 كا٤بهلة حٌب يعرب عنو الفرصة يعطى ، كال قا٥با بالفعل موقنان ،٦برد كذبان حٌب يتقي القتل كيرجع إٔب دينو
 حق الكافر ُب كاُب اإلسبلـ، فعل يدؿ على أك كبلـ ، أك أم فعل، عبارةأم بل قررنا أف ؛لسانو كحالو

  _صلى ا عليو كسلم_ ألذاف كالنيب ا ٠بعت ، لو رأيتو يصلي مثبلن لو رأيتو يؤذف،األصلي لعصمة دمو
 ليس . رٗبا فيهم من ال يصلي، رٗبا ليس بالضركرة كلهم يصلوف،كاف يكف عن القرية إذا ٠بع فيها أذانان 

 كأف يقوؿ ،فكيذكر عبارات ال يذكرىا إال ا٤بسلم  رأيتو مثبلن . ليس اآلف كقت التفصيل،اآلف كقت التفصيل
 ، أك مثبلن قاؿ لك إ٘ب مسلم،ح اسبأك م_ صلى ا عليو كسلم _  النيب ٔب أك يصلي ع،ال إلو إال ا

. إ٘ب مسلم أك عبارة تدؿ على ىذا ا٤بعُب الصحيححٌب لو قاؿ  ،قررنا ىذا تكفي حٌب ُب العصمة
 ، يعصم بو دمو كمالو حٌب يعطى ا٤بهلةمالكافر األصلحق قوؿ  ُب  كأكل ىذا من فعل  نقوؿ  

﴿يَت ب :تعأب سورة النساء كىو قولوىذا ا٤بعُب ُب  كذكرت لكم سبب نزكؿ قولو تعأب ُب ،كيعرب عنو لسانو
مِك  ًب بُم ْع بأَتاْع َتىبإِكاَتيْعُ ُمباالَّنالَتاَتباَتلْع َت بااّلهِكبف َت َتب َتي َّنُ واْعب َتاَتبت َتُ وُاواْعباِكمَتنْع بآمَتُ واْعبإِكذَتاب َترَت  ْعُ مْعبفِكيبسَتبِكيلِك أَتي ُّس َت بااَّن ِكينَت

بُ  ُ مبمِّنبق َتبْعُل﴾ بااّلهِكبمَتغَت نِكُمب َتثِكيرَتةٌلب َت َتاِك َت ن ْعيَت بفَتعِك دَت يَت ةِكباادُّس بااْعحَت ت َتبْع  َتُغواَتب َترَتضَت
أنتم كنتم قبل أيضان نفس ب(2)

بف َت َتب َتي َّنُ واْع﴾فَتب﴿الوضع  .(3)مَتنَّنبااّلُهب َتلَتيْعُ مْع
 

 سبب نزكؿ  _ فنزلوا ُب كادم،سرية ُب جهة من ا١بهات_  عليو الصبلة كالسبلـ_ ٤با بعث النيب 
عليكم إ٘ب أخوكم  قاؿ السبلـأم  فسلم ، فمر هبم راعي غنم، يقيلوف ُب كادم من األكدية _ىذه اآلية
ثَّامىةى  ٍبني  ٧بيىلِّم ا١بميع كفوا عنو إال رجل كاحد ا٠بو ،ا٤بسلم صحايب ؿ اةبن جثاـاكىو أخو الصحابة بجى
 ، من معو من الصحابة رفضوا فعلو، ظن أف ىذه غّب كافية فقاـ كقتلو كاستاؽ ما معو من غنم،ا٤بشهور

 كىم عندىم أصل عاـ كلي ،قالوا الرجل سلم علينا كقاؿ إ٘ب مسلم. ٲبا ظن أنو غنيمةؼرفضوا أف يشاركوه ك
. ةُب ىذا ا١بانب فات ٧بلم ابن جثاـ

                                                 

 .6478: رقم حديث 2519 ص/  6 ج صحيحو ُب البخارم (1)
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ذم تصرفو ؿلوضع نفس التصرؼ اانفس _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فلما رجعوا إٔب ا٤بدينة إٔب النيب 
 حٌب ، كما فتئ ٧بلم بن جثامة يعتذر لو كىو ال يعذره، عٌظم على ٧بلم ىذا الفعل كذمو عليو،مع أسامة

.  كىنا نزلت ىذه اآلية،قاؿ ال تريِب كجهك من شدة غضبو عليو
٫بو ك أ  أك فتحت أرضو،ىدكنة كقوتل كجا لو دم،أف من كاف كافران أصليان  فالصواب عند أىل العلم

 ، يكف عنو السيف كيعصم دمو كمالو حٌب يعلم كيدين حالو،إسبلمو  فنطق أك فعل ما يدؿ على،ذلك
ب . ىذا النوع األكؿ.كيعطى الفرصة

 كإيتاء الزكاة ، إقامة الصبلةين من األحاديث ُب ىذا ا٤بعُب أضافت إٔب النطق بالشهادت:النوع الثا٘ب
أمرتبأابأق تلباا  سبح ىبي  د ابأابابإاهبإاباهللبفإذابش د ابأنيبرسواباهللب أق مواباا الةب))

كفار ؿأظهر اإلسبلـ من اأك أضاؼ شرطان آخر كىو الشرط  أف من أسلم ب(1)(( آتواباال  ةبف دب  موا
 فيعلم ،تى يأٌب ٕبقيقة اإلسبلـ كحقيقة اإلٲبافح العصمة ىذه ال تستمر ، عيصم دمو كمالو،األصليْب
 فإف أباىا بعد معرفتو .عليو أف يلتزمهاؼ ، الكربلاإلسبلـ كفرائض ،ٓب الزكاةعمك ،تزمهاؿ مف فعليو أ،الصبلة

  .فهم ىذه القضايا هبذا الشكلف ٯبب أف ،عصم دمو كمالوبو  نقض إٲبانو األكؿ الذم ،هبا
منبصلىبصالت  ب)) : أضاؼ شركط أخرل كحديث أنس،أيضان النوع الثالث من األحاديث

باهبم باأ لبذ يح   بف ا بااملل)) :أضاؼ شركط أخرل من األمورب(( اس  بلبقبل   ب أ لبذ يح   
.(2)((ا  ب  ليهبم ب لي  

 

كأف يرفض شعّبة من أخرل  نواقض ق ُب،نواقض أخرل غّب فقط أف يرفض كلمة التوحيدىناؾ 
 من رفض كأىب كأنكر ، ا٤بقطوع بو عند أىل العلم، بالضركرةاإلسبلـ الٍب عرفت من ، الكربلاإلسبلـشعائر 

 ليس كاجب على األفراد ق مع أفاف، ا٤بعلومة من الدين كاألذاإلسبلـككفر بشريعتنا أك شعّبة من شعائر 
. األعياف

 ببلش كبلـ ، ببلش عيد، ما عاد نبغى نصلي العيد، يبغى يؤذفدلو أىل القرية كأىل ا٤بدينة ما عا
 ىذه أسقطوا ، يعِب صبلة العيد ُب األصل ليست كاجبة على األعياف، رفضوا ىكذا، ما نصلي عيد،فاضي
 تصل ، كال ال؟؟ تصل األحكاـ إٔب ىذا ا٢بدكا فهمت. كإال قتلواييستثابوف ىذا ، أسقطوا شعّبة،شريعة

. بو اآلف كرذ لكن أ، كىذا شرحناه لكم بالتفصيل ُب كتاب اإلٲباف، ا٢بدااألحكاـ إٔب ىذ

                                                 

 .16208: رقم حديث 9 ص/  4 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
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 كأحلتكم على ما أذكر ،ٓب من أم باب ىيع ٯبب أف ت،فحٌب ال تشكل عليك ىذه األحاديث
 أيب جعفر ٧بمد بن جرير ـلئلما" اآلثار هتذيب" على كتاب ، الَبتيبا التقسيم كىذالبلستزادة من ىذ

. الطربم ا٤بفسر ا٤بشهور
م إذا ؿ حق الكافر األص، كأنز٥با ا٤بنازؿ الثبلثة ُب حق الكافر األصليبألفاظها،ذكر األحاديث 

 ٕبق من ثبت إسبلمو إذا رفض ،ضوابط أخرل لعصمة الدـ كإقامة الفرائض الكربلإليو  تضاؼ ،أسلم
يرفض   كأف،الضركرةمن  أك حٌب رفض ٙبرٙب ما عرؼ ٙبرٲبو ،كجوب شيء من الفرائض الكربل ا٤بعلومة

.  أك يرفض ٙبرٙب الربا، أك يرفض ٙبرٙب ا٣بمر،ٙبرٙب الزنا
 فتتسع دائرة ، أصل إٲبانو على الصحيحض فنق، نقض أصبلن ُب الشرع،فإذا رفض ٧برمان بالضركرة

 من يعذر بالتأكيل ،لذلك تأٌب األعذار ىنا من يعذر با١بهل كمن ال يعذرك ؛شخصؿ اؿالنقض ٕبسب حا
ىذه أمور . عذر لكل من ىب كدب ُب كل ظرؼ  ما ىو، من يعذر باإلكراه كمن ال يعذر،كمن ال يعذر

.  طرؼ اإلفراط أك طرؼ التفريط على حد سواءإٔبنذىب   حٌب ال،تضبطكتقيد أف ٯبب 
 حققناىا ُب دركس خاصة ُب كتاب سألة،ٙبقيق آب  ليس اآلف،ارجعوا إٔب األشرطة ُب كتاب اإلٲباف

 اذق يتحقق منأف  ٤بن أراد "اآلثار هتذيب"لطربم ُب كتاب ااجعوا ر ك،اإلٲباف من الصحيح العاـ ا٤باضي
. ٙبققان أدؽ كأكسع
 اآلف الوضع ىذه القبائل أسلمت ُب عهد .طبق ىذا على النوع الثا٘ب_ رضي ا عنو _ الصديق 

كاعية من خبلؿ الوفود أسلموا ط أك ،سواء أسلموا من خبلؿ ا١بهاد كالقتاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
 ترل عندنا ، كعلموا، كأعطوا الفرصة، دماؤىمتكعصم_ عليو الصبلة كالسبلـ _ الٍب كفدت على النيب 

. الدين ما يسقطُب ا٠بو ركن الصبلة 
 ، تصـو رمضاف. تصلي؟عبد اأ كيف ، ٯبب أف تعبد ا، شهدت أف ال إلو إال ا فعبلن كنتإذا 

 ٙبج البيت إف استطعت .ب فيها الزكاةتج تؤدم زكاتك إذا كنت من أصحاب األمواؿ الٍب ، ركن،شريعة
.  كربل ما ٙبتمل السقوطفىذه أركا....إليو

 فقو ىذه ،كا فنقضواؤ اآلف جا،كافقوا كصدقوا إٲباهنم األكؿ القوٕب كاالعتقادم بإٲباهنم العملي
:  أىل الردة أنواعنقضوا_ رضي ا عنو  _ ديقصاؿ

 عليو _  كلو عاد لؤلصناـ كاألكثاف بعد كفاة النيب اإلسبلـ، ترؾ ، كامبلن ان منهم من ارتد ارتداد
؛ ُب بعض قبائل العرب_ الصبلة كالسبلـ 
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  صلى _  كلهم كانوا أربعة أنبياء بعد النيب ، بالنبوةتنبئوامنهم من اتبع ىؤالء الكذابْب الذين
 ٫بط ت ايش رأيكمكل قبيلة قاؿ.  كطليحة، كسجاع،ةـ مسيل:كذابْب_ ا عليو كسلم 

 ؛صل النبوةأل ض نق، صارت الشغلة فوضى حط نيب،نيبلنا 

  ريد ف ببلش منها ما ، لكن بعضهم قاؿ الصبلة ىذه متعبةباإلسبلـ،كمنهم قاؿ ال نبقى
 نفسية بس الفلوس كا ة فيها راح يعِبالصبلة حلوةال بأس  كاآلخر قاؿ نصلي ،نصلي
  مصيبة،ٚبرجق أهنا من ٢بمؾ أنا عندم ٟبسة عشر مليوف الزكاة تطلع ثبلٜبائة ألف ،مشكلة
 .ش منهاال بالنسبة لو كارثة يسقطها ب، ثبلٜبائة يطلعها ُب نصف ساعةىذه

 ٓب يشكل على عمر .عترب نز٥با الصحابة كلهم عاـ ردةا ىذا ، على كيفهماإلسبلـ يتوزعوف فبدئوا
 ألهنم نزلوا عليهم األحاديث من ؛ كال أتباع ا٤بتنبئْب أشكل عليهم ىؤالء،ذين ارتدكا إٔب األصناـؿكأمثالو ا

 ينقلهم ، النوع األكؿ اآلف ال ينفعهمبأف فرد عليهم الصديق ، ظنوا أنو ٦برد النطق بالكلمة كاُب،النوع األكؿ
 كلو يعِب كقعت مسائل أخرل ُب رفض ، شركط أخرل كإقاـ الصبلة كإيتاء الزكاةقُبألف  ؛من النوع الثا٘ب

.  ١باء النوع الثالث من األحاديث،بعض الشعائر الٍب ليست كاجبة على األعياف
 فناقشهم الصديق كبْب ٥بم أف إسقاط ركن ُب .. ىكذا تضبط أمور اإلسبلـ ضبطان عظيمان عند

  كزالت، األمراصحابة عمر كغّبه ىذؿا رأكا اـ فل. يعصم الدـ كا٤باؿ بوذمؿالدين ىو نقض لئلسبلـ األكؿ ا
 كرأكا انشراحو ،فقهان عظيمان _ رضي ا عنو _  كعرفوا منزلة النصوص الٍب فقو الصديق ،عنهم ىذه الشبهة

.  فأٝبعوا على قتاؿ من أسقط كلو شعّبة كاحدة سواء أفراد أك ٦بتمعات أك ٫بو ذلك، كافقوه ٝبيعان ،قتاؿؿؿ
كأزا٥با عمبلن أك ٫بو   كألغاىا، عن األركافالن  فض،كربلؿ ااإلسبلـكل من أسقط شعّبة ـ شعائر 

 عمر ؽ ككاؼ، إذا ٓب تنفع فيو التوبة كاالستثابة،ىدـ من دين ا ما يستحق بو أف يقاتل، سقط أ ىذا،ذلك
   _  ألهنم ٞبلوا السيوؼ كذىبوا يقاتلوف ؛كمن بعده أبو بكر الصديق موافقة قولية علمية كموافقة عملية

 ال تنفعهم النصوص ا٤بطلقة  ىؤالء لكن ٤با عرفوا أف،مع شدة حرصهم ُب باب الدماء_ رضي ا عنهم 
  .كفةر ىذه مسألة مع. نقلوىم إٔب النوع الثا٘ب من النصوص على ما شرحت لكم،ُب حق الكفار األصليْب

رَتببشَترَتحَتببقَتدْعبباالَّنهَتببرَتأَتيْع ُببأَتاْعببإِكاَّنببُهوَتببمَت بف َتوَتاالَّنهِكب) :مر طبعان عقاؿ  رٍرببأَت ِكيبصَتدْع بأَتنَّنهُببف َتعَترَتفْع ُبباِكلْع ِك َت اِكبب َت ْع
ب(.ااْعحَتقُّسب

.  كىو شيخ البخارم،يعِب ٰبي بن بكّبب(ُ  َتيْعرٍرببا ْعنُببقَت اَتب)
. كاتب الليثابن صاّب  (االَّنهِكبب َتبْعدُب َتب)
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 ٤با ركيا ىذا ا٢بديث عن ،يعِب ابن بكّب عبد ا بن  صاّب كاتب الليثب( َت َت قً باالَّنيْع ِكبب َتنْعب)
كذا ق (1 )(( اهللباوبم عونيب   اًب)) ،((   اًب)) :ظةؼيبة بن سعيد ُب لفظة كاحدة كىي ؿت خالفا ؽ،الليث

. لعقاؿ ىو ا٢ببلاك، يبة بن سعيد عن الليثتُب حديث ؽ
 الصخرة ،فرة الصغّبةاِبكالعناؽ ىي (ب َت َت قً )قالوا (ب(   اًب))ابن بكّب كعبد  عن الليث بدؿ 

  .الصغّبة ا١بفرة الصغّبة

 كإف كانت ((   اًب))أصح من ركاية (ب َت َت قً ) ركاية ، كىو كذلك(أَتصَتحُّسبب َتُهوَتب) :البخارم يقوؿ
  .عند اققْب ىي األصح كا٢بكم كاحد(ب َت َت قً ) لكن ،ذكرىا صاحب العمدة ككذا  ألنو؛األكٔب أشهر

 .ما بعده
مَت  ِكيلُببحَتدَّنثَت ِكي) ثَت ِكيبإِكسْع باالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببحَتدَّنثَت ِكيبشِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعببيُوُن َتبب َتنْعبب َتهْع ٍرببا ْعنُببحَتدَّن

يَتبب َتبَّن سٍربب ْعنَتبباالَّنهِكبب َتبْعدَتببأَتاَّنببُ  ْعبَت َتبب ْعنِكب ُ مَت باالَّنهُببرَت ِك ي ْع َت ُببقَتدِكاَتب:بقَت اَتبب َت  ْع ي ْعفَت َتبب ْعنِكببحِك ْعنِكبب ْعنُببُ ي َت رٍربب ْعنِكببُح َت بف َت  َتلَتاَتبب َتدْع
يهِكببا ْعنِكبب َتلَتى نِكي ِكمْعببااَّن ِكينَتبباا  َّنفَترِكببمِكنْعبب َت َت اَتببحِك ْعنٍربب ْعنِكببق َتيْع ِكبب ْعنِكببااْعُحرِّببأَتخِك بأَتصْعحَت بَتببااْعُ رَّناءُبب َت َت اَتببُ مَترُببيُدْع

لِك ِكب ي ْع َت ُببف َت َت اَتببُشبَّن نً بأَت ْعبب َت نُوابُ ُ وًابب َتُم َت  َترَتتِكهِكببُ مَترَتببمَتجْع يهِكبباِك ْعنِكببُ ي َت يبا ْعنَتببيَت ب:أَتخِك هٌلبباَت َتببهَتلْعببأَتخِك ب ِك ْعدَتبب َتجْع
ا َتمِكيرِكببهَت َت ي ْع َت َتببفَت سْع َتأْعذَتاَتبب َتبَّن سٍرببا ْعنُببقَت اَتبب َتلَتيْعهِكبباَت َتببسَتأَتسْع َتأْعذِكاُببقَت اَتبب َتلَتيْعهِكبباِكيبف َت َتلْع َتأْعذِكاَتبباألْع :بقَت اَتببدَتخَتلَتببف َتلَتمَّن باِكُعي َت
ُ مُبب َتمَت بااْعجَتلْعاَتببتُ عْعلِكي َت بمَت ب َتاالَّنهِكببااْعخَتلَّن بِكببا ْعنَتببيَت  اِكبب  َتي ْع  َت َت بتَتحْع ب ِكهِكببي َت َت َتبب ِكأَتاْعببهَتمَّنببحَت َّنىبُ مَترُببف َتغَتضِك َتبب ِك اْععَتدْع

مِك ِكينَتببأَتمِكيرَتببيَت بااْعُحرُّسببف َت َت اَتب ب ِك اْعُعرْعفِكبب َتأْعُمرْعببااْععَتفْعوَتببُخ ْعب﴿:ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباِك َتبِكيِّهِكببقَت اَتببت َتعَت اَتىباالَّنهَتببإِكاَّنببااْعُم ْع
اب َتإِكاَّنبب﴾ااْعجَت هِكلِكينَتبب َتنْعبب َتأَت ْعرِكضْعب ينَتببُ مَترُببجَت  َتزَتهَت بمَت بف َتوَتاالَّنهِكببااْعجَت هِكلِكينَتببمِكنْعببهَت َت هَت بحِك ب َتقَّن فً ب َت َت اَتبب َتلَتيْعهِكببتَتالَت

ب(.االَّنهِكبب ِك َت بِكبب ِك ْعدَتب
مَت  ِكيلُببحَتدَّنثَت ِكي)ب:قولو . ىو ابن أيب أكيس ا٤بد٘ب األصبحيب(إِكسْع
. ىو عبد ا بن كىب القرشي ا٤بصرمب( َتهْع ٍرببا ْعنُببحَتدَّنثَت ِكي): قاؿ
.   أيضان ا٤بصرم،ابن يزيد األيليب(يُوُن َتبب َتنْعب)
.  ا٤بشهوراإلماـالزىرم ىو ب(شِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعب)

. يعِب ابن مسعودب(ُ  ْعبَت َتبب ْعنِكبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببحَتدَّنثَت ِكي): قاؿ
يَتبب َتبَّن سٍربب ْعنَتبباالَّنهِكبب َتبْعدَتببأَتاَّنب) ُ مَت باالَّنهُببرَت ِك ي ْع َت ُببقَتدِكاَتببقَت اَتبب َت  ْع ي ْعفَت َتبب ْعنِكببحِك ْعنِكبب ْعنُببُ ي َت رٍربب ْعنِكببُح َت ب( َتدْع
من _ عليو الصبلة كالسبلـ_ كأعطاه النيب ، كأسلم عاـ الفتح كما ىو معركؼ، كاف سيد قبيلة فزارة،الفزارم

                                                 

 .   16507: رقم حديث 176 ص/  8 ج الكربل سننو ُب البيهقي (1)
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 كأربعْب أكقية ،اه مائة من اإلبل يـو حنْبط أع، نزٌلو منزلة ا٤بؤلفة قلوهبم من كجوه العرب،غنائم حنْب
ؼ رالصبلة ما يعحٌب ٲبكن كال  ، ما سول لو شيء، كىو ما أسلم ما لو ٟبس أياـ فقط منذ أسلم،ذىب
تو ُب تألف بعض الناس حٌب يعِب يسكن على دعليو الصبلة كالسبلـ على عا_  لكن يتألفو النيب ،يصلي

 كبعده ٭بوذج من ،ترتيب البخارم يعِب جاب حديث الردةكلذلك  ؛أياـ الصديق ارتد  كمع ذلكاإلسبلـ،
. ىؤالء ا٤برتدين

 ، ألنو أقرب نسبان ؛ طيليحة األسدم من أسد بن خزٲبة ٤با تنبأ كادعى النبوةق كتبع،ارتد أياـ الصديق
خذين ىكذا آ ، كمسيلمة، كمن بِب حنيفة، كسجاع النبية،أسد بن خزٲبة أقرب نسبان لفزارة من ٛبيم

.  أقرب لفزارة من غّبىم فتبعهم، قاؿ طليحة أقرب لنا بنو أسد من خزٲبة.بالعصبية القبلية
 كأعلن التوبة ، أسر ىذا عيينة أٌب بو إٔب الصديق فاستثابو فتاب،قتاؿ الردة ا٤بشهور فلما قوتلوا

 كىو الذم ،ةصمعو ىذه القلو  كجرت ،فقدـ اآلف على عمر_ رضي ا عنو _  فأطلقو أبو بكر ،كالندـ
 كمع ذلك كاف مطاعان ُب ،األٞبق ا٤بطاع كاف فيو رعونة كطيش شديد_ صلى ا عليو كسلم _ ٠باه النيب 

. قومو
يهِكببا ْعنِكبب َتلَتىبن َتلَتاَتب)  أياـ خبلفة عمر، يعِب٤با قدـ ىذا الرجل أياـ عمر ب من ىو ابن أخيو؟ب(أَتخِك

 لكن حقيقة ٓب ، ا٢بر بن قيس ذيكر ُب الصحابة.أيضان الفزارمب(حِك ْعنٍربب ْعنِكببق َتيْع ِكبب ْعنِكببااْعُحرِّب)ىو 
 كيف ؟ الرجل صحايب أفييعرؼيعِب كيف  ألف عندؾ ؛يستطع أىل العلم أف يذكركا ما يدؿ على صحبتو

  ؟ نكتب أ٠باء الصحابة كيف تعرؼأف الرجل صحايب؟ إذا أردنا أفنعرؼ 
: غاتك٥با مس
  عليو الصبلة كالسبلـ _ أف يركم عن النيب_ ،
  عليو الصبلة كالسبلـ_مشاىد النيب   حضر مشهدان من،تصلـأف يذكر أنو حضر بسند _

؛ كلو على أقل تقدير حجة الوداع على أقل تقدير
  كلو مرة أف يذكر ُب ظل الوفود الٍب _ صلى ا عليو كسلم _ أف يذكر أنو رأل النيب

 _.صلى ا عليو كسلم _ كفدت على النيب 

رب مثل ع لو ذكر ا٠بو ضمن كفد من كفود اؿ:ىذه كلها يعِب إذا ثبتت ُب حق رجل لو كاحدة منها
صلى ا عليو _  أك أنو قاؿ حٌدث عن النيب ، حجة الوداعشهدأنو ، أك ذكر ذكرسأ كماا٢بر بن قيس 

.  ىذا ٰبسب صحايب مباشرة كىو مسلم، أك ذكر ُب بعض ا٤بشاىد النبوية،ديثبح_ كسلم 



 

125 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 كبناءن على ذلك قسموا كتب الصحابة على ىذه ، ال يعد صحايب،كفر شيء من ذلكيت  ٓبأما إذا
: األقساـ

 من ثبتت صحبتو ىذا القسم األكؿ ،
  ؛  لو رؤية، أقل درجات الصحبة، رؤية فقطلومن
 صلى ا عليو _ كأسلم ُب عهد النيب  _ صلى ا عليو كسلم_ النيب  من عاش ُب عهد

؛ نو لقيو بدليل ثابتألكن ال يعرؼ _  كسلم
 اإلصابة"كالقسم الرابع من زعم أنو صحايب كىو ُب ا٢بقيقة ليس بصحايب ىكذا كتاب " 

  . ككتب الصحابة تقسم،مقسم
 اللهم إال أف أحد العلماء كا٠بو أبو حفص بن ،ا٢بر بن قيس ٓب يذكر لو شيء يدؿ على صحبتو

ير عن صحايب ا٠بو أبو ثمقاؿ ؾ  فذكر سندان كالسند فيو، ُب الصحابةان  ا٢بافظ أبو حفص ألف كتاب،شاىْب
. كىٍجزىة السُّثلىمي
شاىْب بن  كذكرىا ابن حفص ،لركاية فقطا كجزة السلمي ليس لو ركاية أصبلن إال ىذه ك كأب:قاؿ

ىذا كبلـ أيب كجزة _  عليو الصبلة كالسبلـ_ دـ كفد فزارة على النيب ؽ أنو ،بسند يعِب فيو ٦بهوالف
 يعِب يصعب ذكر ا٢بر ، لوال ىذه الركاية على ما فيها من مقاؿ. فيهم عيينة كفيهم ا٢بر بن قيس،السلمي

 لذلك ،مطلقان _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ليس لو أم ركاية عن النيب   خصوصان أنو،بن قيس ضمن الصحابة
هتذيب " كال ُب "الكماؿ" كال ُب "التهذيب" ُب رجاؿ ا٢بديث، ال٘بد لو ترٝبة ُب كتب الرجاؿ  لن

كا٤بعلومات عنو قليلة ، ٝبةرب الٍب اختصت بالصحابة ٘بد لو تكت يادكب ُب اؿ، كال ُب غّبىا"التهذيب
:  موجودة كلتاٮبا ُب البخارم، ُب قصتْب اثنتْب،موضعْب اثنْبُب  كليس لو ذكر ُب كتب ا٢بديث إال ،جدان 

  . كالقصة قرأناىا اآلف،نزؿ عليو كقاؿ أدخلِب على عمرؼ ىذا ٤با قدـ عمو عيينة :اامو  باأل ا
 ٤با ٛبارل ىو كابن عباس ُب صاحب موسى ، ُب كتاب العلمق مر معنا تذكركف:ث نيااب اامو  

ٛبارل ب((تم رىبا نب ب سب ااحرب نبقي )) :حديث أيب سلمة حديث أيب كائل شقيق ابن سلمة قاؿ
 القصة الٍب ُب سورة الكهف من ، ك٘بادال ُب صاحب موسى الذم سأؿ موسى لقيو ُب البحر،يعِب تناظرا

. ىو
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 كا٢بر يقوؿ ال رجل من عباد ا ما يعرؼ من ىو على ظاىر ،ابن عباس يقوؿ ىو خضر، ا٣بضر
ذكر قصة بب(1)((أ يبا نب ع بفلأا بفحدث م ب نباا بيبصلىباهللب ليهب سلم فمرب  م ))القرآف 
.  ا٤بسألةفحكم البن عباس،  ك٠بى ىذا الرجل ا٣بضر،موسى

كبلٮبا ال يشعر بأم شيء يدؿ ك ،ا٢بر بن قيسذكر ىذاف ٮبا ا٤بوضعاف ُب الكتب كلها الٍب فيها 
 كلذلك ، كأصحاب العقل الراشد، كالعلماء،اآلف من الفضبلء  لكنو ُب ا١بملة كما سنقرأ،على صحبتو

  .ا٢بر بن قيس، اٚبذىم عمر ضمن يعِب أىل مشورتو كأىل ٦بالستو
نِكي ِكمْعببااَّن ِكينَتبباا  َّنفَترِكببمِكنْعبب َت َت اَتب) نِكي ِكمْعب)ٗبا ٠بعتم ح كل نسخ الصحيب(ُ مَترُببيُدْع  إال نسخة كاحدة (يُدْع

نِكي ِكمْعب) ، بدؿ(بعثهم)ىي نسخة ا١بهِب ك لذلك أسقطها ا٢بافظ ؼ ،ٗب ٥با كىي تصحيفع كال ـ(بعثهم)  (يُدْع
.  اليونيِب من نسختو

 تطلق على العلماء ال على ، كلمة القراء كىي ٝبع قارئأفُب الدرس ا٤باضي عرفنا ب(ااْعُ رَّناءُبب َت َت اَتب)
 إذف ىذا يدؿ .االصطبلح الذم حدث بعد ذلك أف القراء خاصة ٗبن يرتلوف القرآف فقط القراء ىم العلماء

.   أم من العلماء كالفقهاء كالعارفْب ٗبنازؿ األحكاـ الشرعية،على أف ا٢بر من القراء
لِك ِكببأَتصْعحَت بَتببااْعُ رَّناءُبب َت َت اَتب)  كا٤بشاكرة معطوفة على كلمة ،الواك عاطفةب( َتُم َت  َترَتتِكهِكببُ مَترَتببمَتجْع

لِك ِكب)  كىذا من توفيق ا لعمر أنو اٚبذ .كأصحاب مشاكرتور  كالتقدير كاف القراء أصحاب ٦بلس عم(مَتجْع
 ما مع ، كالعلم الذين ال يدلونو إال على ا٣بّب، كالبصّبة، أىل العقل الراشد،مستشاريو ك٦بالسيو من القراء

  . كالكماؿ، كالعلم،١ببللةاىو فيو ىو من فيو 
 فكم من ، ال عربة بالسن عند عمراإذ (أك شبابان )٘ب  يوشمكُب ركاية الكب(ُشبَّن نً بأَت ْعبب َت نُوابُ ُ وًاب)

 ما يفيدؾ كال ُب ،ائش سفيوط ككم من شيخ ، عآب، عاقل، لقن، ثقف، نسيب، حسيب،شاب أريب
؟  ما ٰبصل ىذا.شيء

 ؛ كالنباىة، كالعقل، كا٥بدم، كالرشد، كالعلم، االعتبار ٗبجموع الشخصية،فالسن ليس لو اعتبار
 كىو ٝبع القرآف ُب ، كعمر ككلوا بأكرب مشركع تقريبان علمي،لذلك كٌكل الصحابة عمر بن ا٣بطاب

 حٌب قاؿ عمر . شباب كلهمـ، كمن معو،بن الزبّبا  زيد بن ثابت كعبد ، بو شبابان كا كٌكل،مصحف كاحد
 بل صار كصف ؛ كبعيد عن التهمة، عاقل كحافظ للقرآف،عاقل ال نتهمكشاب لزيد بن ثابت إنك 

 ليس من جهة ا٣بربة يعِب من ، كأشد ذكاءن ، ألف الشاب أنضج عقبلن ؛الشاب ُب حقو إٯبايب ليس سليب

                                                 

 بب.76: ، رقم صحيح البخارم، باب ا٣بركج ُب طلب العلم(1)
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 .تعرفوف  كأصحاب الكهف فتية كما، كتفتح الذىن كالنشاط كالصدؽ حٌب ُب التوجو كاليقْب،جهة الذكاء
   : يقوؿ؟ماذا يقوؿ الشاعر

 كإف سفاه الشيخ ال حلم بعده

  .............................. 

   
        

أشيمط  ، ايش تسوم فيو ىذا،زا٘بأشيمط إذا شفت شيخ سفيو ال حوؿ كال قوة ىذه الكارثة 
.  ال ينظر ا إليو لشدة قبح فعلو،شيطاف الرجيمؿ أعوذ با من ا؟ فْب توديو فْب ٙبطوكزا٘ب، ىذا

............................. 

 كإف الفٌب بعد السفاىة ٰبلم  

   
 . كبصّبة، كعقل راشد، كملكات،كقد ٰبلم كىو ال يزاؿ ُب ريعاف الشباب ٤با أعطي من علم

 إ٭با يقيس الناس ؛عتبار عند أمثاؿ عمرال ال قيمة ٥بذا ، من أم القبائل، يعِب كبار صغار، شبانان ىوؿ،فك
 ،لعمـو ا٤بسلمْبك كالنصح  كلرسولو ، كالرشد، كالعقل،على ٦بموع شخصيتهم ماذا عندىم من العلم

.  تو ك٦بلسور٤بشو يتخذىم
ي ْع َت ُببف َت َت اَتب) يهِكبباِك ْعنِكببُ ي َت يبا ْعنَتببيَت بأَتخِك .  ىو عمو اآلفب(أَتخِك
هٌلبباَت َتببهَتلْعب)  ُب ، ىنا بصيغة االستفهاـ((أابأرىبا ب ج  ًب)) : كُب موضع آخر،ىكذا كقع ىناب( َتجْع

أرىبا ب ج  ًب  دبه اباألميربف س أذابايب)) :خيو ا٢برألفظة أخرل بصيغة ا٣برب يقوؿ عيينة البن 
.  لكن ىنا باالستفهاـ(( ليه

هٌلبباَت َتببهَتلْعب) اب ِك ْعدَتبب َتجْع َتمِكيرِكببهَت َت ب َتبَّن سٍرببا ْعنُببقَت اَتبفب َتلَتيْعهِكبباَت َتببسَتأَتسْع َتأْعذِكاُببقَت اَتبب َتلَتيْعهِكبباِكيبف َت َتلْع َتأْعذِكاَتبباألْع
ي ْع َت َتببفَت سْع َتأْعذَتاَتب نا كُب كل ا٤بواضع األخرل بزيادة قىكذا كقع ب(ااْعخَتلَّن بِكببا ْعنَتببيَت بقَت اَتببب ليهدَتخَتلَتببف َتلَتمَّن باِكُعي َت
م ق ك، كىي كلمة ُب شيء ُب النحو ا٠بو أ٠باء األفعاؿ، أك ىاء كياء كىاء، ىاء كياء(ىي) أك (ىيو)كلمة 

  . لكن تدؿ على معُب كلي مثل ىيهات،تبحث عن تفصيل  ُب ذاهتا ما،كلمات ال معُب ٥با ُب ذاهتا
  كمنو،"ىيهات أف يقع كذا" : إذا أردت أف تستبعد شيئان تقوؿ،األمر ا٤بستبعدعلى ىيهات تدؿ 

 ،ىي ال معُب ٥با ُب ذاهتا، ٤بوت ىيهات ىيهاتابعث بعد ؿشركْب ُب استبعادىم كقوع آبقولو تعأب عن ا
.  ىذا استبعادأفعها يفهم سمعريب من مؿلكن من جهة اللساف ا

 تقوؿ ىيو يعِب . كالنظار، كالنقاش، كا٢بديث، يعِب يطلب منو الكبلـ، تدؿ على االستزادة"ىيو"
 فبحاؿ ٯبب أف تعرفها يعِب ىذه ، للتعجب(ان كاه) ، للتوجع(أكه) .يدعوه للكبلـ كيدعوه للنظار كالنقاش

.  الشغلة كلها كال اسكت٣ببطتك ،الفرحكا٢بزف ُب  ، حٌب ال ٙبط التعجب ُب ا٢بزف،٤باذا كىذه ٤باذا
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 كعيينة ىنا ،كالنظار كا١بداؿ لكبلـا رغبتو ُب إٔب اإلشارة أك ، أك طلب ا٢بديث، لبلستزادة"ىيو"ػ ؼ
 ، لبلستبعاد"كىيهات" . كيتناظر معو، كيتجادؿ معو،د أف يتكلم معوم ير،جاء لعمر فاستثاره هبذا الكبلـ

.  للتعجب كاالستغراب ك٫بو ذلك"كاه"ك " للتوجع كالتحسر"أكه"ك
 األلقاب الدينية ، يعِب أسقط عن عمر ٝبيع األلقاب،شوؼ يا ابن ا٣بطابب(ااْعخَتلَّن بِكببا ْعنَتببيَت )

 كأمّب ، كمن ا٤بهاجرين السابقْب األكلْب_صلى ا عليو كسلم _ الشرعية الٍب يستحقها كصاحب النيب 
.  حٌب ا٠بو الصريح استكثر أف ينطقو، كل ىذا شطبو، كخليفة ا٤بسلمْب،ا٤بؤمنْب

 ينسبو إٔب أبيو أك ، شأف شخصا إذا أرادكا ٰبقرككف ا١باىلْب القدٙب،كعادة لعادات ا١باىلية القدٲبة
يعِب  أعطيك ،نسبة تنقلب إٔب تعظيمؿ فا. إال إذا كاف جده من ا٤بشاىّب،جده يا ابن فبلف ُب الغالب األعم

. مثل
صلى ا _ مىاـ بن ثعلبة ٤با دخل على النيب ضمن ىذا كافد بِب سعد من ىو؟ ا٠بو ك٤با جاء ٜبامة 

 كاف شريفان ،٤بطلب ما ىو جد طبيعيا ألف عبد ذا؟ ىذا تعظيم ٤با،قاؿ يا ابن عبد ا٤بطلب_ عليو كسلم 
 .ق نوع من التفخيم كالتعظيمإٕبلنسبة ا ؼ. كلهمب قريش ا٠بو يعِب يصوؿ كٯبوؿ ُب عند العرد سي،ُب قومو

 من ىو أيب .مر بِب كبشةأل ىرقل قاؿ أمر ؿ٤با كفدكا ع_ صلى ا عليو كسلم _ لكن ٤با أراد ٰبقر النيب 
.  ألف فيها كلمة كبشة؛ كبشةك ا١بد السابع للنيب أب؟كبشة

ؼ ظتويعِب فهنا .. ُب الكبلـ مضبوطْب عندىم أشياء غريبة ،شوؼ العرب عندىم عفاريت
 ف، من ىو ا٣بطاب؟ الشهرة لعمر اآل.ا٣بطاب  عنولحد درما  ، كالد عمر رجل عادم مات،ا٣بطاب

 ، فدؿ على ما فيو من جفاء كغلظ، فنسبو إٔب أبيو ألنو يريد يعِب ينقص من قدره كٰبقر شأنو،ليس ألبيو
.  قضية سابقة،كليس ىذا فقط عيينة بن حصن حاقد على عمر

 فأعلن التوبة عند ، ٤با ذكرت لكم قبل قليل أنو اتبع ا٤بتنبئ طليحة كأسر، حصن ىذاففإف عيينة ب
 قاؿ أعطِب أريد ، رجع مرة أخرل إٔب مكة بعد فَبة من الزمن يطلبو عطاءن ،فعفى عنو الصديق، الصديق
 يزرعهايعِب  األرض الفبلنية تعطى لعيينة بن حصن ،قطعو أرضان ككتب لو كرقةأ ، فأقطعو عمر أرضان ،شيئان 

.  نوع من الناس البد ىكذا معوفيو ،يفعل معو يتألفو_ صلى ا عليو كسلم _  كما كاف النيب ا،يسكنو
 قاؿ ىذا منحة ؟ الورقةقق لقيو عمر على الباب قاؿ ما ىذظ من سوء ح.د أيب بكرففخرج من ع

 يعِب ، قاؿ امشي توكل على ا ببل أرض ببل كبلـ، أخذىا قطعها كرماىا،من منحة أرض من أيب بكر
 ، كأربعْب أكقية،ذ با أخذت مائة من اإلبلأعو  أنت منذ أسلمت،٨بططات عندنا ما استفدنا منك شيء
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الغريبة،  ايش العآب ىذا .ض كمافر جام تبغي أ،كجام بعد سنتْب مرتد ككماف ما تستحي على كجهك
.  ا ا٤بستعاف،ف يا تسلم كال لك شغل ثا٘بآل أما ااإلسبلـ، كنا نتألفكم على .امشي يا

 نريد نعرؼ ٫بن من ىو أمّب ا٤بؤمنْب ،قاؿ أنت ا٣بليفة أـ عمرمرة أخرل،  بكر أيبفدخل مرة على 
 ، ىذه خرج ما ىو دارم،حٌب يفهمها بغى لو ٟبس سنواتم ، قاؿ أنا ىو غّب أنو إيام.أنت كال عمر

  .ينتقم يريد  اآلف جام،فحقد
 ا فإذا كاف ما ٓب من األمر شيء ـ، ا٤بنحةتراحب(ااْعجَتلْعاَتببتُ عْعلِكي َت بمَت ب َتاالَّنهِكببااْعخَتلَّن بِكببا ْعنَتببيَت هيهب)

 كسوء ، قلة الوقاحة كاالهتاـ الصريح ىكذاىذا .زؿ ٫بن ماذا ٫بصل منك اآلف ال تعطينا اِب،أعطيتنا أرضان 
 رٗبا تبتلى ؟ أليس كذلك. بس تتقي شره، فإنك قد تتقي شر رجل فتعطيو،األدب كقلة األدب لعلها تنفع

أعوذ _  شر الناس من كٌدعو الناس اتقاء شره ، ٰبصل ذلك،بس تتقي شره... ال ما تعطيو ،برجل سفيو
. ٲبكن تنفع ىذه مع أمّب ا٤بؤمنْب عمر_ با من الشيطاف الرجيم 

 متعود على ا٥ببة األكٔب مائة من اإلبل ،نريد شيء كثّبما  يعِب ،اءؾ كلو ٧بدكدط ع١بزؿ،ال تعطينا ا
 ،٤با رتب الدكاكين_ رضي ا عنو _ ُب عهد عمر يعِب  .اآلف مقاـ آخرك ٥با مقاـ ذؾ ق،كأربعْب أكقية

.  رتبهم ُب الَبتيب ٕبسب سابقتهم ُب اإلسبلـ،منها ديواف العطاء ٤با جاءت على من كزع العطاءك
  _رضي ا عنو_  كعلي ،بناؤىاأ كفاطمة كزكجات،ق_  عليو الصبلة كالسبلـ_ ابتدأ بآؿ النيب 

األقرب _ صلى ا عليو كسلم _  كل قرابة النيب ، أبناء جعفر ألف جعفر استشهد،،كالعباس كأبناؤه
 ألف القرآف ينص ؛ قرابة النيب حقهمأعطى ٍب انتقل ألىل بدر ، حٌب استوعب بِب ىاشم ٝبيعان ،فاألقرب
 أسلم  من ٍب، ٍب أىل أحد، أىل بدراإلسبلـ ٍب على السابقة ُب ،كٕب القرىب ٥بم حق خاصأ ك،عليهم

فراد ا٤بسلمْب كآحادىم اللي ليس أل ٍب بعد ذلك ،تحلف ٍب من أسلم كقاتل من بعد ا،كقاتل من قبل الفتح
. سبلـإل ىكذا توزيعهم لؤلعطيات حسب ا٤بقامات ُب ا،ُب اإلسبلـ أحد

فيو غّبىا  ترتيبو كأخذ عشر لاير كراح ما عاد ،٤با جاء ٰبط عيينة بن حصن طلع ما قبل األخّبؼ
. فدخل

ُ مُبباَتب َتبب)كالثانية؟ب(ااْعجَتلْعاَتببتُ عْعلِكي َت فَتالَتب) اِكبب  َتي ْع  َت َت بتَتحْع  ال ُب ،هتاـ جائر ألمّب ا٤بؤمنْب عمراىذا ب( ِك اْععَتدْع
 كلذلك ٤با ؛ ال على األحساب كاألنساب كالقرابة، فإف تقسيمو على ا٤بقامات الشريفة الشرعية،شأف العطاء

ٍب نثِب ) ق القائموف على العطاء ُب عهد(نعطي آؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ أكالن ) :قاؿ لو ُب العطاء قاؿ
 ترتيبهم ٟبسة عشر يبقوف ٟبسة عشر (اجعلوا آؿ عمر حيث جعلهم ا) : باعتباره ا٣بليفة قاؿ(بآؿ عمر
.  عيينة كأمثالو ما يفعل ىذا الكبلـ معوٯبي ٰبايب ، ما حاىب قرابتو،كما ىم
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ُ مُبباَتب َتب) اِكبب  َتي ْع  َت َت بتَتحْع _    عهد عمر مثلعرؼ العدؿ ُب العآب كلو لو منزالن كمقامان إال ُب كالب( ِك اْععَتدْع
فهٌم بو عمر أف ، كأرضاه لكن ماذا تصنع ُب الصفيق كالوقح؟ ماذا تصنع فيو؟؟ ىذا حالو_ رضي ا عنو 
.  كحق لو أف يغضب،يؤدبو غضب

 كىو ،منوز مع رجل يدير العآب كلو ُب ،أكالن أسقط كل ما ٲبكن من التعامبلت األدبية ا٤بطلوبة
 ، كال ٙبكم بالعدؿ،ىذه أيضان ك ،ؿز ٍب ال تعطينا اِب.اب عند عمرؽ ال اعتبار لؤلؿ، ىذه لو مشا.عمر

 كبلـ ما ينفع ،ق إال التأديبُبنفع  ماـ بعض الناس . فيستحق ىذا أف يؤدب، ظا٤بة أغضبتوااهتامات كلو
.  يؤدبأف صفيق كجهو ٯبب ، كا٢بياء،فيو

ب مع أمّب ديتعلم كيف يتأ  أك ٰببس حٌب، أك يأمر بو فيضرب،تأديبان يضربوب( ِكهِكببي َت َت َتببأَتاْعب)فهٌم بو 
 كلو ، نفسية على عمرضغينة كإظهار فقط ، كاالعتداء،كيف يَبؾ ىذا الظلم ُب ا٣بطابٍب  .ا٤بؤمنْب

ب .بالكذب الصريح كاالهتاـ الفاجر
 يتدخل ُب ،رجل عاقل كرشيدبالفعل  ا٢بر بن قيس أف كىذا يدلك على ،ىنا تدٌخل ا٢بر بن قيس

 ، كسيضربو،كىو عمو  كسيَبتب عليو عقوبة ىذا الرجل، غضب عمررأل ٤با .ا٤بواضع الٍب تستحق ذلك
.  تدٌخل،ذلك كرٗبا ضربو سيولد أحقاد أخرل ُب نفسو ك٫بو

مِك ِكينَتببأَتمِكيرَتببيَت بااْعُحرُّسببف َت َت اَتب) ب. ا٤بؤمنْبأمّب ىنا يا ، ىناؾ يا ابن  ا٣بطاب،شوؼ الفرؽب(ااْعُم ْع
_  يعلم ا٢بر .ىذه النقطة األخرل أيضان ٩با يدؿ على عقل ا٢بر بن قيسب(ي وابت َتعَت اَتىباالَّنهَتببإِكاَّنب)

كالطريق  رؼ ما ىو السبيلع م، أم كبلـ آخر إال أف يذكر با،أنو لن يسكن غضب عمر_ رضي ا عنو 
فهمتوا اآلف؟  .إٔب قلب عمر

بقُ ُلو ُ ُ مْع﴾ب(ي وابت َتعَت اَتىباالَّنهَتببإِكاَّنب) فعلى طوؿ مباشرة لَت ْع بااّلُهب َتجِك بإِكذَتابذُ ِكرَت ﴿ااَّن ِكينَت
ب(1)

سيسكن  
  . شفت كيف يعرؼ كيف يدخل على عمر فعبلن ، كينتهي ا٤بوقف كلو، كينتظر ماذا سيسمع،الغضب
باالَّنهُببصَتلَّنىباِك َتبِكيِّهِكب) ىذه الكلمة بارؾ ا فيكم(ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباِك َتبِكيِّهِكببقَت اَتببت َتعَت اَتىباالَّنهَتبباَّنبإ)

 ُب كتاب االعتصاـ ُب باب  كلها ليش جاءت القصة ىذه. لَبٝبة الباب،ىي موضع الشاىد(ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكب
 االقتداء بسنن النيب عليو الصبلة كالسبلـ ٤باذا؟

 الباب باب .ديث إال لغرضاّب البخارم ما يدخل .أنت تتعامل مع رجل دقيق جدان ىنا البخارم 
 من أكؿ القصة إٔب . الكتاب كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة،االقتداء بسنن النيب صلى ا عليو كسلم
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باِك َتبِكيِّهِكب) ، ىنا دؿ. يدؿ على ىذا ا٤بعُبعِب شيء مقاآلف ما ُب  ،كجو كذلك من(ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىبقَت اَت
  .القرآف أكامره أك أحكامو، أحكامو ا٤بوجهة لؤلمة على نوعْب

ٝباع أحكاـ تلـز ا٤بسلمْب ٝبيعان إل كىذه با،الذين أمنوا افعلوا أك ال تفعلوايا أيها  :إما بصيغة ا١بمع
 أحكاـ كأكامر جاءت بصيغة ق لكن ُب.كىو على رأسهم كمقدىم_ صلى ا عليو كسلم _ ٗبن فيهم النيب 

صلى ا _ يب فخطاب للب﴾ااْععَتفْعوَتببُخ ْعب﴿ىذه اآلية ؾ_ عليو الصبلة كالسبلـ _ هبا النيب  اإلفراد كا٤بخاطب
قسم العلماء ما جاء بصيغة اإلفراد ٨باطبان بو  1)﴾ااْعجَت هِكلِكينَتبب َتنْعبب َتأَت ْعرِكضْعبب ِك اْعُعرْعفِكبب َتأْعُمرْعب﴿_: عليو كسلم 

ب:ُب القرآف إٔب نوعْب_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

كأمتو تبع لو _ عليو الصبلة كالسبلـ _  كإ٭با خوطب النيب ؛ اإلفراد فيو غّب مقصود:باا و باأل ا
    _ كىناؾ أشياء ُب القرآف خاصة بالنيب .  ك٫بن تبع لو، كأفرد بالذكر كا٣بطاب لشرفو كمقامو،ُب ذلك

  . ال يشركو غّبه فيها،معُب كحكمان أيضان كلفظان _ صلى ا عليو كسلم 
البد أف ان،  قاؿ العلماء ما كاف خاص؟يقتدل بو فيوأك  كيف نعرؼ أف ىذا خاص :اا و بااث ني

.  كإما بدليل خارجي،نفس ا٣بطاب  إما ُب،يدؿ على خصوصيتو يأٌب ما
طاب ما يدؿ عل ْبكُب نفس ا_ صلى ا عليو كسلم _  أف يأٌب خاصان بالنيب :مثاؿ األكؿ

 ؟؟ ايش اآلية؟ ىياألحزابُب سورة _ عليو الصبلة كالسبلـ _  نفسها للنيب ة آية الواىب،ا٣بصوصية
بأَتابيَتلْع َت  ِكحَت َت بخَت اِك َتً ﴾ب بأَترَتادَتباا َّنبِكيُّس بإِكاْع بن َتفْعلَت َت باِكل َّنبِكيِّ مِك َتً بإِكاب َتهَتبَت ْع بشوؼ التخصيص ﴿ َتامْعرَتأَتًةبمُّس ْع ﴿اَّن َت

مِك ِكينَت﴾ بااْعُم ْع ىذه؛  ما ىي لك ، ال.كتركح  تأخذ، نفسيؾما تأٌب كحدة من الشارع تقوؿ كىبتبمِكنبُد اِك
ب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ قاؿ عمر كغّبه ليست ألحد بعد النيب كلذلك  بمِكنبُد اِك ﴿خَت اِك َتً باَّن َت

مِك ِكينَت﴾ _. عليو الصبلة كالسبلـ _ ا حكم ما تقوؿ ٕب فيو اقتداء ىذا خاص بالنيب ذقب(2)ااْعُم ْع
بف َت  َت َتجَّندْع﴾ :أك دليل خارجي كمثل لو بقياـ الليل قولو تعأب باالَّنيْعلِك شوؼ صيغة إفراد كال ال؟ ب﴿ َتمِكنَت

برَت ُّس ﴾ب عَتثَت َت ب َتلَتىبأَتابي َتب ْع صلى ا عليو _  كاف ُب حق النيب ؿقاؿ العلماء باإلٝباع قياـ اللي﴿نَت فِكلَتً باَّن َت
بمَت َت م ًب كُب حق غّبه مندكبان ليو؟ بالتعليل ، ىذا كجو ا٣بصوصية،كاجبان _ كسلم  برَت ُّس َت عَتثَت َت ﴿ َتلَتىبأَتابي َتب ْع

ُمودًا﴾ عة اكىو الشف_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ىذا مقاـ كحيد يبعث لو شخص كحيد كىو النيب ب(3)مَّنحْع
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 كُب حق غّبه ، فكانت ُب حقو كاجبة لغاية،لو صبلة الليليبكجعل س،  فلما عللت ا٤بقاـ امود.الكربل
ال ال؟  ؿ ككا فهمت.نافلة لزيادة األجر كالثواب

 كا٤بخاطب بو ، كل خطاب جاء ُب القرآف جاء بصيغة اإلفراد،لتقسيمااىد من ىذا الكبلـ بشفاؿ
 ؟يف تعرؼ ا٣بصوصيةؾ ك. إال ما دؿ الدليل على خصوصو،يقتدل بو فيو_ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب 

 لعلم ُب كتب التفاسّب أىل أك بدليل خارجي كما بينو ،ؿ على ا٣بصوصيةدطاب ما ماْبأف يرد ُب نفس 
.  معركؼأمركىذا 

 ألنو من ؛ةمليس فيو خصوص  ألنو؛موركف نقتدم بو فيوأ لنبيو ٫بن ـق كىذا الذم قاؿ،ىنا قاؿ لنبيوؼ
 فناسب إدخاؿ ا٢بديث ضمن ،قتداءال كااإلتباع يدخلو كىذا ٩با ،امل مع الناسع ككيف تت،مكاـر األخبلؽ

.    _صلى ا عليو كسلم_  نيبباب االقتداء بسنن اؿ
ب : العفو ىو ما فضل كزاد كمنو قولو تعأببىنا ُب لغة العرب﴾ااْععَتفْعوَتب﴿ ﴾،ااْععَتفْعوَتببُخ ْعب﴿ أَتُاونَت َت ﴿يَتلْع

﴾ بااْععَتفْعوَت  ،اجتكح زاد العفو الزائد عن اذإ.  ما زاد،أم ما زاد عن حاجاهتم الضركريةب(1)مَت ذَتابيُ فِكُ واَتبُقلِك
﴾ب ا ة كتبتغي بو مرضا، كٚبرجو،تنفقو بااْععَتفْعوَت . أم ما فضل كزاد﴿ُقلِك

 ابن القيم . كال تطلب ا٤بزيدكعفا، أم ما ظهر من أخبلقهم ، أم من أخبلؽ الناس﴾ااْععَتفْعوَتببُخ ْعب﴿
 قاؿ ىذه اآلية كافية ُب التخلص من الطمع فيما ، جعل ىذه اآلية"سعادةاؿمفتاح دار "ُب _ رٞبو ا _ 

 ا كىذ، كُب اتقاء ا١باىلْب كالساخرين كالساخطْب، كُب القياـ بأمر ا ٕبمدىم على ا٤بعركؼ،عند الناس
 خطوتاف كتدخل :اآليةىذه  كلذلك قاؿ ُب كلمتو ا٤بشهورة ابن القيم بناءن على ؛ٙبتاجها أنت ُب حياتك
 جو ال تر،ال اإ ال ٚبشى ، تعبد ا كحده ال شريك لو"بإسقاط ا٣بلق" ، ايعِب" ا١بنة خطوة إٔب ا٢بق

،  التوحيد أصلكلو ٚبرجو ىذاىذا  ،غضبوارضوا، غضبوا  تسقط من حسابك الناس رضوا ،إال ما عند ا
 إذا عاملتهم أما أنت . ال تطلب ا٤بزيد﴾ااْععَتفْعوَتببُخ ْعب﴿ط النفس اكعينو كحقيقتو كخطوة إٔب ا٣بلق بإسق

.  عاملهم با٤بعركؼ كالعرؼ
 بل ينبغي ؛على أنك رٗبا تعطي أكثر ٩با تكسب  كىذا يدؿ،كإرشادان كتعامبلن   أمران ﴾ ِك اْعُعرْعفِكبب َتأْعُمرْعب﴿

عليو _ لنيب ا كىذا حاؿ ،لتجردا ىذا غاية ،تصل إٔب مرحلة أنك إذا أعطيت ال تنتظر مقابل من ا٣بلق أف
 ،ا انتظر جزاءن كال شكوران منهمـ الناس أعظم األعطيات كىي ا٥بداية كأعطى ،لوحاىذا _ الصبلة كالسبلـ 

كال ينتظر _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فيمنعو   كال يسألو سائل عطاءن ، كالنعم كا٣بّبؿأعطاىم حٌب من األموا
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كل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ككبلـ كتصرفات ال تليق ٗبقامو ،  كقبح، بل رٗبا ييقابىل بسوء؛منهم جزاءن 
 ، أك ما فضل كزاد من أخبلؽ الناس،العفو  ألنو أخذ؛ كال يرتب عليو أم أمر، كيتجاكزه،ذلك يعفو عنو

 أمران  لكنو ُب تعاملو معهم يعطيهم غاية ا٤بعركؼ ...ك كجذبتهم ، كلعنهم، كسبهم،فيتجاكز عن غضبهم
. راض عنو ىو ا٣بّبع فاإل،ىذا كال ىذاال رٗبا ال ينفع معو الذم  كا١باىل ، أك معاملة كخلقان ،كتوجيهان 

م ًببقَت ُاوابااْعجَت هِكُلواَتببخَت  َتب َتُ مُبب َتإِكذَتا﴿ب،﴾ااْعجَت هِكلِكينَتبب َتنْعببأَت ْعرِكضْعب﴿  معناه كُب ا١باىل ألفب(1)﴾سَتالَت
. عنو تعرض أف كسيلة أحسن رٗبا.. ىذا معناه كُب األٞبق،

 الكلب كمثل كمثلو مثلي قاؿ كتعضو؟ الناس من فبلف على تدخل ال ٤باذا التابعْب، ألحد قيل
 سبعْب جربت قاؿ الكلب، مع ماشي مرة شفناؾ عمرنا ما ٛبشي، ال ٤باذا للثعلب قيل. الثعلب أك كالذئب،
 ىذا معو، ينفع ما شيء، أحسن يرا٘ب، كال الكلب أرل ال أف حيلة أحسن فوجدت الكلب، مع حيلة
 يقوؿ؟ ماذا. يؤذيك عنو أعرض الكلب عن عنو، أعرض طريقة أحسن

 تريح حٌب ثبلثة من ينتصفوف ال ثبلثة _ اليماف أبو أك حذيفة أظن.. _ ثبلثة: يقوؿ الصحابة أحد
 سكت إف ٚبلص، ما تنشب لك أحسن ركح. أنثى من كذكر سفيو، من كعاقل جاىل، من عآب: نفسك
  يقوؿ؟ ماذا ا٤بتنيب ىو الذم مشهور بيت لو كالشاعر... الشغلة خسرت تكلمت كإف

 كمعكمن البلية زجر من ال ير

 عن غيو كخطاب من ال يفهم  

   
 خليو معو يورطك يريد الصباح ُب ٰبسبك الليل ُب اآلف ٫بن لو تقوؿ كرٗبا فيو تتعب يفهم ما غيب

. اآلية غرض ىذا كثّب، شر من تسلمب،﴾بااْعجَت هِكلِكينَتبب َتنْعببأَت ْعرِكضْعب﴿
اب َتإِكاَّنب) . فعبلن  كذلك كىو (ااْعجَت هِكلِكينَتببمِكنْعببهَت َت
.  عباس ابن القائل(بف َتوَتاالَّنهِكب)
ينَتببُ مَترُببجَت  َتزَتهَت بمَت ) هَت بحِك  يسكن ماذا يعرؼ ماذا يعرؼ ا٢بٌر، عقل من لكم قلت كما كىذا(بتَتالَت
. الفاركؽ غضب

. عمر أم(ب َت َت اَتب)
.  كأرضاه _ عنو ا رضي _ حقيقة مؤمن كل من ا٤بطلوب ىو كىذا(باالَّنهِكبب ِك َت بِكبب ِك ْعدَتبب َتقَّن فً )

 بن ا عبد حديث اقرأ اقرأه حديث معنا بقي طيب القصة؟ ايش ينتهي راضي ىو ما الباب ىذا
ب.مسلمة
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ث َت َت ) لَتمَت َتبب ْعنُبباالَّنهِكبب َتبْعدُببحَتدَّن مَت ءَتبب َتنْعببااْعُم ْع ِكرِكبب ِك ْع ِكببفَت  ِكمَت َتبب َتنْعببُ رْع َتةَتبب ْعنِكببهِك َت اِكبب َتنْعببمَت اِك ٍربب َتنْعببمَتلْع بأَتسْع
رٍرببأَت ِكيب ِك ْع ِكب يَتبب َت ْع ُ مَت باالَّنهُببرَت ِك ينَتبب َت اِك َت َتببأَتت َتيْع ُب:بقَت اَت ْعببأَتن َّن َت ب َت  ْع ب َتهِكيَتببقِكيَت اٌلبب َتاا َّن سُبباا َّنمْع ُببخَتلَتفَت ْعببحِك
وَتبب ِكيَتدِكهَت بفَتأَتشَت رَتتْعبباِكل َّن سِكببمَت بف َتُ لْع ُببُت َتلِّيبقَت اِكمَت ٌلب ب ِكرَتأْعسِك َت بقَت اَت ْعببآيَت ٌلببف َتُ لْع ُبباالَّنهِكببُسبْعحَت اَتببف َت َت اَت ْعبباالَّنمَت ءِكببنَتحْع
ءٍرببمِكنْعببمَت بقَت اَتببثُمَّنبب َتلَتيْعهِكبب َتأَتث ْع َتىباالَّنهَتببحَتمِكدَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببانْع َترَتفَتببف َتلَتمَّن بن َتعَتمْعببأَتاْعب باَتمْعببشَتيْع
ابمَت َت مِكيبفِكيبرَتأَتي ْعُ هُبب َتقَتدْعببإِكاَّنببأَترَت ُب يَتبب َتاا َّن رَتببااْعجَت َّن َتببحَت َّنىبهَت َت بفِك  ْع َت ِكببمِكنْعببقَترِكيًب بااْعُ ُبورِكببفِكيبتُ فْع  َتُ واَتببأَتنَّنُ مْعببإِكاَتيَّنبب َتُأ حِك

مِكنُببفَتأَتمَّن باادَّنجَّن اِكب لِكمُببأَت ْعببااْعُم ْع مَت ءُببقَت اَت ْعببذَتاِك َتببأَت َّنببأَتدْعرِك باَتببااْعُملْع ب ْع َت  ُبب ِك اْعب َتي ِّ َت تِكببجَت ءَتنَت بُمحَتمَّندٌلببف َتي َتُ واُببأَتسْع بفَتأَتجَت
مَت ءُببقَت اَت ْعببذَتاِك َتببأَت َّنببأَتدْعرِك باَتببااْعُمرْعتَت بُببأَت ْعببااْعُم َت فِكقُبب َتأَتمَّن بُموقِكنٌلببأَتنَّن َتبب َتلِكمْع َت بصَت اِكًح بنَتمْعببف َتيُ  َت اُبب َتآمَت َّن  بأَتسْع
(.بف َتُ لْعُ هُببشَتيْعًب بي َتُ وُاواَتبباا َّن سَتببسَتمِكعْع ُببأَتدْعرِك باَتببف َتي َتُ واُب

 الرأس بإشارة الفتيا أجاب من باب )البخارم لو كترجم العلم، كتاب ُب معنا مرٌ  ا٢بديث ىذا 
 كما الفتيا ُب كافية ا٤بعلومة، توصل الٍب فاإلشارة. نعم برأسها فأشارت آية، لعائشة قالت فيها ألف( كاليد
. قررنا

 ىو البينات من بو جاء كما _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن السؤاؿ أف منو الشاىد كموضع
 كاف إف. موهتم ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن يسألوف الناس كل. ا٤بوت بعد يواجهك سؤاؿ أكؿ
 لو، معظما لو، ٧ببان  استطاعتو، قدر لسنتو متبعان  برسالتو، موقنان  _ كالسبلـ الصبلة عليو _ بو مؤمنان  ا٢بياة ُب
. موقن أنك علمنا قد صا٢با ٖب لو فيقاؿ بالبينات، جاءنا ٧بمد فيقوؿ قربه ُب ا١بواب يلهم ىذا

 الدنيا ُب كاف كما فهذا با، عياذان  ا٤بكذب أك الساخر، أك ا٤برتاب، أك ا٤بنافق، أك الكافر، كأما
 ا٤بوقف ذاؾ ُب ا١بواب يلهم ال كشريعتو، كأحكامو، كسنتو، كىديو، _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب كارىان 

. ذلك من كإياكم ا عافانا ينتهي ال الذم عذابو كيبدأ فييضرب أدرم، ال ىاه ىاه يقوؿ. القرب ُب العصيب
 القادـ للدرس نرجعو كتفصيل، كبلـ ٰبتاج مهم الباب ُب األخّب ا٢بديث. القدر هبذا اليـو نكتفي

 .كبركاتو ا كرٞبة عليكم كالسبلـ .كالرشاد كا٥بداية كالسداد التوفيق كلكم لنا ا نسأؿ .ا شاء إف
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الدرس السابع 
 

 أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده  ا٢بمد إف الرحيم، الرٞبن ا بسم
 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل ا يهده من أعمالنا، كسيئات
. كلو الدين على ليظهره ا٢بق كدين با٥بدل أرسلو كرسولو، عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك
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 ٦بيد، ٞبيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على صليت كما ٧بمد آؿ كعلى ٧بمد على صل اللهم
. ٦بيد ٞبيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على باركت كما ٧بمد آؿ كعلى ٧بمد على كبارؾ

: بعد أما
 الصحيح ا١بامع من" كالسنة بالكتاب االعتصاـ "كتاب ُب درسنا _ كجل عز _ ا بتوفيق نواصل

  أكالن؟ باب أم ٕب قل بعده؟ الذم كال" السؤاؿ من يكره ما باب "، _ا رٞبو _ البخارم لئلماـ
.. حديث باقي ا، رسوؿ بسنن االقتداء باب: طالب_ 
  ىذا؟ خلص ما ىذا؟ من انتهينا ما: الشيخ فضيلة_ 

ااحمدبهللبرببااع امين،ب ااع قب بالم  ين،ب اب د اابإاب لىباا  فرين،ب اا الةب االالاب
 . لىبخيربخلقباهللبمحمدب نب بدباهللبصلىباهللب ليهب سلم

ب) باهللب َت ْعُهب َتنْع بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتبرَت يَت ب َتنْع َت ْعرَتجِك باألْع بأَت ِكيباالِّنَت دِكب َتنْع ب َتنْع مَت  ِكيُلبحَتدَّنثَت ِكيبمَت اِك ٌل ث َت َت بإِكسْع حَتدَّن
بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبقَت اَتب ب:باا َّنبِكيِّ فِك ِكمْع ب ِكُل َتااِك ِكمْعب َتاخْع ِكالَت لَتُ مْع ب َت اَتبق َتب ْع بمَتنْع بإِكنَّنمَت بهَتلَت َت ُ ُ مْع دَتُ ونِكيبمَت بت َترَت ْع

ب ِكأَتمْعرٍرب ِك َتيءبفَتأْعُتوابمِك ْعُهبمَت باسْع َتلَتعْعُ مْعب إِكذَتابأَتمَترْعُتُ مْع ءٍربفَت جْع َت ِكُبوُ ب َت بشَتيْع يْعُ ُ مْعب َتنْع بفَتإِكذَتابن َت َت .ب( َتلَتىبأَتنْعبِكيَت اِك ِكمْع
، _صلى ا عليو كسلم _يقوؿ اإلماـ ُب تقريب تقريبان آخر حديث ُب كتاب االقتداء بسنن النيب 

مَت  ِكيلُب): _رٞبو ا _ يقوؿ اإلماـ  ث َت َت بإِكسْع ب.ىو ابن أيب أكيسب(حَتدَّن
ىذا ا٢بديث ٩با ينبغي أف ينتبو لو، أنو كما نقرأ اآلف أخرجو اإلماـ البخارم ب(حَتدَّنثَت ِكيبمَت اِك ٌلب): قاؿ

من طريق اإلماـ مالك، مع أنو ليس ُب موطأ مالك، كاصطلح عند أىل العلم على تسمية ما أخرج، أك ما 
غرائب حديث مالك، أم كل حديث ركم . ، يسمونو غرائب مالك"ا٤بوطأ"يركيو اإلماـ مالك كليس ُب 

.  ىذه النقطة األكٔب. من طريق اإلماـ مالك كليس ُب موطئو
ىو نعم ليس ُب موطأ مالك من النسخة ا٤بشهورة، أك الركاية ا٤بشهورة ا٤بنتشرة عند الناس : الثانية

كىو موطأ مالك، بركاية ٰبٓب بن أيب ٰبٓب ا٤بصمودم الليثي ا٤بشهورة، لكنو ُب موطأ مالك ُب نسخة ٧بمد 
. بن ا٢بسن الشيبا٘ب

يركم ا٤بوطأ عنو أربعة عشر راكيان، أم ٤بوطأ _ رٞبو ا _ كرٗبا سبق أف ذكرت لكم أف مالك 
: مالك أربعة عشر نسخة، ا٤بوجود منها الذم كصل إلينا كطبع ثبلث تقريبان فيما أعلم

كغّبه، " التمهيد"النسخة ا٤بشهورة ركاية ٰبٓب الليثي الذم شرحها ابن عبد الرب ُب 
كقطعة صغّبة من موطأ عبد ا بن كىب القرشي، 

. كموطأ ٧بمد بن ا٢بسن الشيبا٘ب كامبلن، موجود كمطبوع كفيو ىذا ا٢بديث
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كسبق أف ذكرت لكم رٗبا أف موطأ مالك بركاية ٧بمد بن ا٢بسن الشيبا٘ب يزيد مائة حديث كاملة 
على الركاية ا٤بشهورة ركاية ٰبٓب الليثي، مائة حديث، منها ىذا ا٢بديث، كمنها حديث األعماؿ بالنيات، 
يركيو مالك، كركايتو ُب الصحيح كليس ُب ا٤بوطأ من ركاية ٰبٓب، لكنو ُب ا٤بوطأ من ركاية ٧بمد بن ا٢بسن 
الشيبا٘ب، فاصطلح على تسمية ىذا النوع بغرائب مالك، أم ما ركاه مالك كليس ُب موطئو على الركاية 

. ا٤بشهورة
ٓب ٱبرج ىذا ا٢بديث ُب الصحيح كلو إال ُب _ رٞبو ا _  أيضان ٩با ينبغي أف يعرؼ، أف البخارم 

ليس ٥بذا ا٢بديث ُب صحيح البخارم كلو سول ىذا ا٤بوضع الوحيد، فهذه أيضان  ينتبو . ىذا ا٤بوضع فقط
 .٥با

بأَت ِكيباالِّنَت د): قاؿ .باسمهب بدباارحمنب( َتنْع
َت ْعرَتجِكب) باألْع  . عبد ا بن دكوافب( َتنْع

بدَتُ ونِكي) بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبقَت اَت باا َّنبِكيِّ بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتب َتنْع  عند مسلم ُب الصحيح، ركاية رجل ( َتنْع
صلى _ ا٠بو ٧بمد بن زياد األ٥با٘ب، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة، فيها ذكر سبب ذكر النيب 

ُ ُ مْعب)٥بذا الكبلـ _ ا عليو كسلم  ٤باذا قاؿ ىذا الكبلـ؟ ُب ركاية ٧بمد بن زياد األ٥با٘ب، ب(دَتُ ونِكيبمَت بت َترَت ْع
أي  ب)): خطب فقاؿ للناس_ عليو الصبلة كالسبلـ _ الٍب خرجها مسلم ُب الصحيح زيادة، كىي أف النيب 

(.ب(اا  سبإاباهللبقدبفرضب لي مبااحجبفحجوا
 ((إاباهللبقدبفرضب لي مبااحجبفحجوا))يعلم الناس أف ىناؾ فريضة كاجبة عليهم ا٠بها ا٢بج 

 ىنا قاـ رجل ((إاباهللبقدبفرضب لي مبااحجبفحجوا)): الرسالة كصلت، كا٢بكم صريح. ٍب سكت
أفيب لب  ابي برسواب)): فسأؿ سؤاالن، لو رٗبا لو كاف ا١بواب بطريقة أخرل، لوقعنا كلنا ُب كارثة قاؿ

ىذا السؤاؿ ال داعي لو؛ ألف كل عاقل يفهم الكبلـ، عندما تقوؿ إف ا فرض عليك كذا، أنو ب(1)((اهلل؟
. إذا فعلو مرة كاحدة حقق الواجب ا٤بفركض، ىذا أمر متفق عليو عند العقبلء الذين يفهموف ا٣بطاب

 فيو نوع من التكلف، كالسؤاؿ عن أمر فيو مشقة ((أفيب لب  ابي برسواباهلل؟)): فالسؤاؿ بقولو
شديدة، كال يتسق ٛبامان مع كل موارد الشريعة، أف يفرض ا على الناس فريضة ا٢بج كل سنة كلهم؛ لذلك 

. من ا٤بشقة بل ا٤بستحيل، رٗبا يصل إٔب حد ا٤بستحيل أف ٰبج ا٤بسلموف كلهم كل سنة
                                                 

 ،"5/110 "كالنسائي ،"412/1337 "حديث العمر، ُب مرة ا٢بج فرض باب: ا٢بج كتاب ،"النوكم- 5/111 "مسلم أخرجو (1)
 مرة ا٢بج كجوب باب: ا٢بج كتاب ،"4/326" "الكربل السنن "ُب كالبيهقي ،"2619 "حديث ا٢بج، كجوب باب: ا٤بناسك كتاب
 .ىريرة أيب حديث من. كاحدة
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فبل ٲبكن ٱبطر على باؿ مسلم عرؼ شيئان من موارد الشريعة، كترتيب أحكامها، أف يفرض ا 
. على ا٤بسلمْب مثل ىذه الفريضة كل سنة

ىو ا٤بفركض ا٤بطلوب؛ كلذلك كشف العجب ٤با عرؼ ب((أفيب لب  ا)): فكاف ترؾ السؤاؿ بقولو
٤با عرفنا السائل، يعِب رٗبا يزكؿ جزء كبّب من التعجب من مثل ىذا السؤاؿ، الذم رٗبا . السبب كما يقاؿ

كىم الذين عرفوا، عيرفوا _ رضي ا عنهم _ لو ٠بعو منا السامع  الستغرب أف يصدر من الصحابة 
ُب ىذه ا٤بواقع، كعرفوا موارد الشريعة، ككيف ترتيبها على _ عليو الصبلة كالسبلـ _ باألدب الرفيع مع النيب 

اليسر كالسهولة، الذم ٲبكن أف يعمل بو، كيؤدل، كال ٲبكن ٱبطر على با٥بم أف يكوف ا٢بج مفركض على 
.  كل مسلم كل سنة إٔب أبد الدىر، ىذا فيو من الكلفة كا٤بستحيل ما ال ٲبكن أف ٱبطر على باؿ

بٌْب لنا ابن عباس ُب ركايتو ٥بذا ا٢بديث، كركايتو ٥بذا ا٢بديث أخرجها أصحاب السنن ماعدا 
. الَبمذم ٓب ٱبرجو. الَبمذم، يعِب أبو داككد، كالنسائي، ابن ماجة، أخرجوا حديث ابن عباس

أي  باا  سبإاباهللب)): فقاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ ابن عباس ركل نفس ا٢بديث خطب النيب 
(.ب(قدبفرضب لي مبااحجبفحجوا

فقاـ األقرع بن حابس، دائمان يأٌب ىذا االسم عيينة بن حصن، كا١بماعة ذكؿ مشكلتهم مشكلة 
يعِب .  ىو يادكب تعلم يصلي، يريد أف ٰبج كل سنة((أفيب لب  ابي برسواباهلل؟)): كاألقرع بن حابس

سؤاؿ ال لو موقع، كال لو موطن، كال لو مورد، ككبار الصحابة ا٢بريصْب على موارد الشريعة ُب أدؽ دقائقها 
، يعِب قاؿ إيش أنو من حرصو فيسأؿ  ما سألوا ىذا السؤاؿ، كيقـو ىذا الذم أسلم قبل ٟبسة عشر يـو
مثل ىذا السؤاؿ، كلكن ألف أحكاـ الشريعة ال تأٌب على كفق تعنت ا٤بتعنتْب، كإال تأٌب على كفق أحكاـ 

. مرتبة سابقة ُب علم ا
كسكوتو ىذا لو أثر، دليل أكالن على أنو ٓب يستحسن _ عليو الصبلة كالسبلـ _ سكت النيب 

. السؤاؿ، كىذا كاضح طبيعي
كل عاقل إذا سئل سؤاالن ٓب يستحسنو، يسكت، رٗبا يفقو السائل الرسالة، بعض الناس ما يفهم، 

لكن رٗبا ُب لغة ٚباطب أدبية عالية، . تسكت تبكي تشيل ٙبط ما يفهم، تقوؿ لو اسكت، ٲبكن يفهم
كونك تكلمِب فأسكت، فبل ينبغي أف تكرر علي كترىقِب؛ ألف سكوٌب إذا كنت عاقل يعِب على األقل 
ٟبسة عشر ُب ا٤بائة، تفهم أف سكوٌب عدـ رضا بالكبلـ كعدـ استحساف للسؤاؿ كلبل ال؟ فسكت قاـ 

...  سكت ا٤برة الثانية يعِب((أفيب لب  ابي برسواباهلل؟)): ا٤برة الثانية
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ساكت ال يتكلم، يفقو، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ قاـ ا٤برة الثالثة يسأؿ نفس السؤاؿ، كالنيب 
أصبلن ما انتظر السؤاؿ حٌب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كيعقل، كيدرؾ أف ىذا السكوت لو كاف عنده علم 
يبلغ الناس ما ىو كاجب عليهم، أليس كذلك؟ 

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فكونو يلح عليو بالسؤاؿ كأف ىناؾ حكمان شرعيان مثبلن يريد أف ٱبفيو 
. ٗبثل ىذه الطريقة_ عليهم الصبلة كالسبلـ _ كىذا يريد يظهره بالسؤاؿ؟ ىذا ال ٲبكن كال يعامل األنبياء 

فسكوتو دليل على أف السؤاؿ مكركه لديو، مرفوض عنده، كقع عنده موقعان ال يليق، كتكراره من 
ىذا السائل األقرع بن حابس ىذا يعِب كاف فيو ما فيو من ا١بفاء ا٤بعركؼ عنهم كعن العرب كأمثا٥بم، كٓب 

 .((ق ابا)): أف يتكلم ليبْب حكمان ىنا_ عليو الصبلة كالسبلـ _ يفقو ىذه الرسالة، فاضطر 
 ينبو ىذا السائل (1)(( اوبقل بنعمباوجب ))بعد الثالثة ا٤برة الثالثة قاؿ ال، يعِب ليس ُب كل عاـ 
. أنت كدت يعِب توقع ا٤بسلمْب كلهم ُب كارثة إٔب قياـ الساعة

نعم؟ كلمة من ثبلثة أحرؼ، كاف كل ا٤بسلمْب من _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ٚبيل لو قاؿ النيب 
٫بن اثنْب مليوف، يأتوف ٟبسة عشر مليوف ،كارثة، غّب معقوؿ . شرؽ األرض ٰبجوف كل سنة، كنا متنا

اب اوبقل بنعمب))يعِب أليس كذلك؟ يصبح حكمان ُب منتهى العسر؛ بل يصل حد االستحالة أف يطبق 
(.ب(اوجب 

ٍب قاؿ ىذا الكبلـ كنوع من التأسيس، أكؿ شيء تربوم، ٍب تأسيس حكمي ُب التعامل مع 
كقت نزكؿ التشريع، ك٘بدد األحكاـ، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ األحكاـ الشرعية، سواء ُب كجود النيب 

كنسخ بعضها، كبناء الشريعة ما زاؿ مستمران ٓب يكتمل بعد، أك بعد ذلك كما سنفصل رٗبا اآلف أك ُب 
ُ ُ مْعب): بعد معرفتنا ٥بذا السبب، قاؿ_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فقاؿ . الباب الذم بعده  ب.(دَتُ ونِكيبمَت بت َترَت ْع

ركاية ٧بمد بن زياد األ٥با٘ب الٍب قلتها لكم قبل قليل، الٍب . قبل أف نواصل يعِب فيو فائدة إسنادية
 ((أفيب لب  ا؟)):ب كسؤاؿ الرجل((إاباهللبقدبفرضب لي مبااحجبفحجوا)): انفردت بذكر ىذا بقولو

، ىذه انفردت هبا ركاية ٧بمد بن زياد األ٥با٘ب ُب كل الصحيحْب، يعِب كاف ا٢بكم ((ا))كجواب النيب بػػ
صلى ا عليو _ ركاىا أبو ىريرة عن النيب . الطبيعي عليها ٕبكم مقتضى االصطبلح ا٢بديثي أهنا شاذة
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

أربعة رجاؿ من التابعْب، كركاه عن ىؤالء األربعة أكثر من أحد عشر راكيان، كعنهم عشرات، _ كسلم 
. فينفرد من بينهم كلهم ٧بمد بن زياد هبذه الزيادة الطويلة الٍب فيها سؤاؿ كجواب

ا٢بكم االصطبلحي عليها الشذكذ، لوال أهنا أسندت بشاىد من ركاية ابن عباس الٍب ذكرت لكم، 
إب خارجة عن طريق أيب ىريرة كلو، فدؿ على أف ىذا السؤاؿ كا١بواب موجود ُب أصل ا٢بديث، فتعترب 

.  زيادة ثقة كليس شذكذان 
عليو الصبلة _ بعد ىذا السؤاؿ كا١بواب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ نواصل اآلف شرح ا٤بعُب فقاؿ 

ُ ُ مْعب): قاؿ_ كالسبلـ  ذرك٘ب ما ))ك ((دعو٘ب)) كىي ٗبعُب كاحد (1)((ذر ني)): ُب مسلمب(دَتُ ونِكيبمَت بت َترَت ْع
كا٤بعُب كاحد، كدعو ٗبعُب تركو، كدعو ٗبعُب (( تركتكم))ك(( دعو٘ب))قالوا ُب الشرح ىنا غاير بْب ( (تركتكم

. تركو، إال أف بعض أىل اللغة فٌرؽ بْب كدع كترؾ ُب ا٤بعُب، كإف كانت ُب ا٤بعُب الكلي اإلٝبإب ٗبعُب الَبؾ
تَبؾ الشيء قاصدان لَبكو، فيو معُب القصد، تَبؾ الشيء قاصدان لَبكو، .  الَبؾ فيو معُب القصد

أما كدعو . كينبِب عليو مسألة أصولية ىل الَبؾ فعل ٰباسب عليو أـ الَبؾ لغو ال معُب لو؟ رٗبا سنذكرىا
.  رٗبا بقصد كرٗبا بغّب قصد، تفريق لغوم.... فرٗبا ٥بذا كرٗبا
إذا أنا ٓب أبتذركم بشيء كٓب أعلمكم . يعِب اتركو٘ب، سواء بقصد الَبؾ أك بعدموب(دَتُ ونِكي)فقاؿ 

شيئان فبل تسألوا أنتم، سواء بقصد ٤بعرفة شيء ما، أك بدكف قصد، ىذا ىو ا٤بطلوب؛ ألف كثّب من السائلْب 
ليس _ صلى ا عليو كسلم _ رٗبا يسألوف حٌب بدكف قصد، يعِب رٗبا ليس ُب خاطره أف يؤذم النيب 

. بالضركرم ذلك، أك يقصد أف يعنتو، لكن طبعو ىكذا، ما يراعي رٗبا بعض األمور
بعض الناس فيو بساطة، فيو سذاجة، فيو جفاء، يعِب يتصرؼ تصرفات قد يفهم منها الناس شيئان 

ٰبصل ذلك كثّب، كأكثر ما يقع من الناس من مشكبلت ىو من ىذا . كىو ليس ُب قصده ذلك اآلف
الباب؛ لذلك الرجل ا٢بليم العاقل ينبغي أف يراعي مثل ىذه ا٣بلفية عند الناس، ينبغي يعِب، ليس كل كلمة 

فا٤بهم الَبؾ فيو معُب القصد، أما . تقاؿ لك تبِب عليها أموران رٗبا ما خطرت على باؿ قائلها ا٤بتكلم هبا
.  كدعو قد تكوف بقصد، كقد تكوف بغّب قصد

ُ ُ مْعب) فإذا ما شرع كسكت، فبل . بعث للتشريع_ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب ب(دَتُ ونِكيبمَت بت َترَت ْع
تستخرج أنت منو شيئان؛ ألف ىذا فيو شيء، ىذا الشيء ما ىو؟ كأنك كلو ٓب تقصد ذلك، على اعتبار ما 

أخفى _ صلى ا عليو كسلم _ ، السائل كأنو كأف النيب _صلى ا عليو كسلم _ كانوا ُب عهد النيب 
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

فأنت بالسؤاؿ تقـو تستخرج . شيئان ىذا معناه كلبل ال؟ نزؿ عليو حكم شرعي، فأخرب ببعضو كترؾ بعضو
ذلك البعض ا٤بخفي كلبل ال؟ ففيو معُب التهمة كإف ٓب تقصد، ففيو معُب التهمة كإف ٓب تقصد؛ كلذلك 

ألهنم عرفوا ىذا _ صلى ا عليو كسلم _ ما كانوا يسألوف النيب _ رضي ا عنهم _ الصحابة كبارىم 
الفقو األديب، اللغة ىذه فهموىا؛ لذلك ما كانوا يسألوف، حٌب رٗبا ٰبتاجوف أف يسألوا، فبل يسألوا، فرٗبا 

صلى ا عليو _ يستعينوف ببعض األعراب من ىنا كىناؾ يأتوف هبم ليسألوا؛ ألف األعراب يعِب تعود النيب 
اشتهينا أف : ُب حديث عند أٞبد_ رضي ا عنو _ حٌب قاؿ أبو أمامة . معهم أف يتجاكز عنهم_ كسلم 

عن أمر، نريد نسألو، لكن فأتينا أعرابيان فرشوناه بردان، أعطيناه يعِب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ نسأؿ النيب 
حنبل ثوب، قلنا لو تعاؿ عندنا سؤاؿ كحفظوه السؤاؿ، ما يبغي يسأؿ كلو يهمو السؤاؿ، ماداـ فيها برد 

. كفيها يعِب ثوب كال بطانية يركح يسأؿ
فجاء النيب فسأؿ فسمع ا١بواب كىم يسمعوف، كلن يعتمدكا على نقلو ٥بم، رٗبا ينقلها أقو٥با زيدان 
فيسمعها عمركان، كيفهمها سعدان كيكتبها فهدان، فيسمعوف ىم ا١بواب، عاد يبنوف عليو فقههم كعلمهم ٗبا 

. خربكه كعرفوه
صلى _ فرٗبا يلجؤكف إٔب ىذا األسلوب أف يقدموا رشوة، رٗبا إف صح تعبّبنا ألعرايب ليسأؿ النيب 

عن شيء يركف ىم أهنم ُب حاجة إليو، مع أف األصل أف ما أنت ُب حاجة إليو ٯبب أف _ ا عليو كسلم 
 .تسأؿ عنو كما سنفصل ُب الباب الذم بعده

ُ ُ مْعب): فقولو _ صلى ا عليو كسلم_فبل ينبغي أف يبادر النيب . يعِب فيو ىذا ا٤بعُبب(دَتُ ونِكيبمَت بت َترَت ْع
ىذا ُب كقت التشريع بسؤاؿ، بزعم أك بظن أنك تستخرج منو أحكامان ىو موجودة عنده نازلة عليو، لكنو 

ب: ٓب ٱبرب هبا، ىذا فيو معُب التهمة كإف ٓب يقصدىا السائل كا يقوؿ بإِكاَتيْع َت بمَت بأُنلِكاَت ﴿يَت بأَتي ُّس َت باارَّنُسوُاب  َتلِّغْع
برِكسَت اَت َتُهب َتااّلُه﴾ بت َتفْععَتلْعبفَتمَت ب  َتلَّنغْع َت ب َتإِكاباَّنمْع . ىذا ا٤بقصود؛ب(1)مِكنبرَّن ِّ َت

٤با قرأ األخ ما ٠بعت الفاء ىذه موجودة عندؾ كال ٧بذكفة؟ إذف البد أنا ب(إِكنَّنمَت فَتب):  ٍب علل فقاؿ
ىذه الفاء يسموهنا فاء التعليل، فاء السبب دعو٘ب ما تركتكم، ىنا يقدر . منها الفاء ىذا، لغة كنسخة

٤باذا نَبكك حٌب أنت تتكلم؟ رٗبا ٫بتاج أف نسأؿ ليش؟ ما الفائدة؟ فيو حكمة فيو غاية كلبل ال؟ : السؤاؿ
٤باذا نَبكك كال نسألك؟ حٌب أنت . فهذه الفاء فاء السبب، فاء العلة، فاء الغاية، يعِب دعو٘ب ما تركتكم
تبتدرنا بالتعليم كا٣بطاب، كبياف األحكاـ لسبب كعلة، ما ىي؟  

                                                 

 [.67اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 للحصر، أم أكرب سبب ٥ببلؾ األمم السابقة الٍب بعث إليهم األنبياء ىو (إِكنَّنمَت )ب،(إِكنَّنمَت بأَتهَتلَت َتبفَتب)
 .ىذا

بُس َتاُاُ مْعب) لَتُ مْع ب َت اَتبق َتب ْع بمَتنْع ب،((  ثرةبس اا م)): ىكذا ُب البخارم، ُب مسلمب(فَتإِكنَّنمَت بأَتهَتلَت َت
ث ْعرَتةِكبُس َتااِك ِكمْعب)) أك ((ُس اا م))  .(( ِك َت

السؤاؿ كما نعلم كيف يكوف السؤاؿ أحد موارد ا٥ببلؾ الٍب ٰبذر منها النيب  ىنا يأٌب تفصيل مهم،
مع أف كل العقبلء يعلموف أف السؤاؿ أحد أىم ركافد حصوؿ العلم كلبل ال؟ _ عليو الصبلة كالسبلـ _ 

رِكبإِكابُ  ُ مْع﴾السؤاؿ، كا أمرنا بالسؤاؿ  لَتباا ِّ ْع أَتُاواْعبأَتهْع ﴿فَت سْع
. أمر ال تعلمو، كيف تعلمو؟ تسأؿ  ( 1)

كذـ العلماء، كذـ السلف الشخص الذم ال يسأؿ استحياءن أك استكبارا،ن رٗبا ال يسأؿ يريد يعرؼ 
. حكم مسألة، فيستحيي أف يسأؿ، أك رٗبا ال يسأؿ استكباران، ىذا لن يتعلم

كعمر بن ا٣بطاب كصف . ال يطلب العلم، أك ال ٰبصل العلم، مستحيي كال مستكرب: قاؿ العلماء
ابن عباس كىو أحد أفاضل علماء األمة ُب قرف الصحابة، بأف سبب علمو أنو كاف كثّب السؤاؿ، لو لساف 

سؤكؿ يعِب يكثر من السؤاؿ، يسأؿ ىذا، كيسأؿ ىذا، كيتعلم من ىذا، كيستخرج العلم من ىذا . سؤكؿ
ب)بالسؤاؿ، لكن نفاجأ ىنا اآلف بأف السؤاؿ صار رٗبا ٧بظور منو، سبب للهبلؾ كلبل ال؟  بمَتنْع فَتإِكنَّنمَت بأَتهَتلَت َت

بُس َتااِك ِكمْعب لَتُ مْع .   مع اتفاقنا على أف السؤاؿ اآلف أحد أىم ركافد حصوؿ العلم، ىنا نفصلب( َت اَتبق َتب ْع
أكالن نفصل بْب السؤاؿ ُب كقت التشريع، كقت تنزؿ األحكاـ، كاحتماؿ نسخ بعضها بعضان، كتدرج 

فكل الثناء على السؤاؿ . فالسؤاؿ ُب ىذا الوقت غّب السؤاؿ بعد كقت التشريع. التشريع ٓب يزؿ يتواصل
رِك﴾كا٢بث عليو  لَتباا ِّ ْع أَتُاواْعبأَتهْع ﴿فَت سْع

 ُب ككقوعها أحكامها، كتنزؿ الشريعة، اكتماؿ بعد ىو إ٭با ذلك، ك٫بوب 
. مواقعها

 أمم نشأت _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب كتوُب كأحكمت، الشريعة ٛبت ٤با أنو نعلم ٫بن
 كال بل عشره؛ كال ربعو، كال نصفو، كال بل كذلك؟ أليس. ا أنزؿ ما كل يعرفوف ال لكنهم كمسلموف،

. يسألوف ىنا يعرفوف؟ فكيف القليل، أقل إال رٗبا
 كثّبة كىي الشريعة، تفاصيل من رسولو على ا أنزؿ ٗبا كمعرفة كخلفية، دراية، عندىم من يسألوف

 إال يطيقو ال كىذا ككذا، كجلد أكقات، كإنفاؽ أعمار، كنفق كدراسة، ٕبث، إٔب ٙبتاج كىائلة، كمتنوعة
. الناس كل يطيقها كال معناىم، ُب كمن العلماء
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ليس يعرؼ، ما يستطيع، ما يبحث، يركح ما مسألة، ُب ا حكم يعرؼ حٌب العادم فالشخص
 حكم ليعرؼ يسأؿ عندما ا٤بسلم ا٤برء فإف. دين على كيدؿ ٧بمود، السؤاؿ فهنا. فيسأؿ لذلك اآللة عنده
 أف يريد ليجتنبو، ا حـر ما يعرؼ أف كيريد ليأتيو، ا أحل ما يعرؼ أف يريد ، متقي أنو على يدؿ ا،
 بصّبة، على ا يعبد أف يريد ربو، من خائف متقي، أنو على يدؿ ىذا ليفعلو، عليو ا فرض ما يعرؼ
. فيسأؿ ا أحكاـ يعلم ال لكنو

فِك ِكمْعب): بعدىا الٍب ا١بملة ُب عليو كدؿ التشريع، كقت ُب الكبلـ ىذا التشريع، كقت ُب أما ب َتاخْع ِكالَت
 سكت فما. كيبْب يشرع أف ىو الرسوؿ كمهمة يبُب، التشريع زاؿ ما معناه األنبياء فوجودب(أَتنْعبِكيَت اِك ِكمْعبب َتلَتى
 الببلغ، ُب قصر كأنو قلنا كما التهمة معُب فيو ألف عنو؛ السؤاؿ ينبغي فبل لو، يتعرض ٓب أك الرسوؿ عنو
 فتسألو ٗبسألة، علم عنده لعآب تأٌب كما تستخرجو، بالسؤاؿ كأنت إليو، ا أنزؿ ما بعض كتم أك

. العلم حصوؿ كسائل كإحدل علم من عنده ما تستخرج
 فأنت. نسيانان  أك الشارع، من غفلة ليس شرعان، مقصود األمور بعض عن السكوت: ثانية كنقطة

 جل _ ا كىو أرسلو من جهة من كال _ كسلم عليو ا صلى _ النيب جهة من ال كتبصِّر، تذكر بالسؤاؿ
. كتعأب سبحانو ينسى كال يضل ال الذم _ كعبل

 عليو _ النيب يقوؿ. كموقوفان  مرفوعان  ركم الفارسي سلماف حديث ا٤بشهور، ا٢بديث يأٌب كىنا
 فيو صياـ، فيو حج، فيو زكاة، فيو صبلة، فيو ((تضيعوه بفالبفرااضبفرضباهللبإاب_:ب))كالسبلـ الصبلة
ب حد)) عنها كتبحث كتعرفها عنها تسأؿ ىذه. تضيعها فبل تفعلها أف منك مطلوبة نازلة، شرعية أحكاـ
 تفعل، ال تسرؽ، ال تظلم، ال الربا، تأكل ال ا٣بمر، تشرب ال تز٘ب، ال: ٧برمات فيو ((تع د ه بفالبحد داًب
. فيها تدخل كال ك٘بتنبها، لتتقيها تعرفها أف فيجب. ذلك دكف ىو ما كمنها الكبّب منها منهيات أحكاـ

ىنا السؤاؿ ُب  (1)((    بتلأاوابفالبنلي اب يربمنب  مبرحم بأشي ءب نب س  )): قاؿ ٍب
،  ىنا يرد عليو قولو بُس َتاُاُ مْعب)ب:النوع الثالث ىو ا٤بذمـو لَتُ مْع ب َت اَتبق َتب ْع بمَتنْع كهبذا ٱبرج ب(إِكنَّنمَت بأَتهَتلَت َت

إِكنَّنمَت ب): يقوؿ_ صلى ا عليو كسلم _ االستشكاؿ الذم استشكلو الشرٌاح كغّبىم، كيف يعِب النيب 
بُس َتاُاُ مْعب لَتُ مْع ب َت اَتبق َتب ْع بمَتنْع  ككثّب من األحاديث ترد معنا فيها أسئلة من الصحابة، حٌب من كبار (أَتهَتلَت َت

يا رسوؿ ا كذا، يا رسوؿ ا دلِب على كذا، أخرب٘ب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ الصحابة يسألوف النيب 
. كلبل ال؟ حٌب كبار الصحابة، حٌب أبو بكر، كعمر كأمثا٥بم.. بكذا
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السؤاؿ ىنا من النوع األكؿ، من النوع األكؿ، ىل ىو من الفرائض أك من ارمات؟ أما ما ٓب يتكلم 
أصبلن، كٓب يؤسس فيو حكمان أصبلن، فلم يسألوا عنو قط، إال أف يسأؿ _ صلى ا عليو كسلم _ فيو النيب 

. عنو مثل األقرع بن حابس، كمن على طريقتو كشاكلتو
فما سكت عنو الشرع من األمور الٍب رٗبا يتعاطاىا الناس ُب معاشهم كحياهتم، كٓب يؤصل فيو حكم 

اتفق العلماء على أنو يدخل ُب طرؼ ا٤بباح، تفعلو إذا احتجت إليو، . من ا كرسولو، فهذا مسكوت عنو
. تَبكو ىذا شأنك، ال عبلقة ألحد بك فيو

. ما بعد كقت التشريع، السؤاؿ ٧بمود كما قلنا. أما السؤاؿ عنو ىنا ا٤بذمـو ىذا ُب كقت التشريع
إال، ىذا استثناء آخر، إذا كاف على سبيل التعنت كالتنطع، كإظهار رٗبا اللباقة كالفصاحة، ك٫بو ذلك من 

. األمور، يقع من الناس ذلك
. إذا كاف ىذا مراد السؤاؿ، فهذا مذمـو ألجل ذلك

إذا سألت عا٤بان عن مسألة، ككررت عليو، كأتيت هبا فيها بإشكاالت، كطرحت استثناءات رٗبا 
كثّب من االستثناءات عقلية، كثّب من االحتماالت ظنية، افرض حصل، طيب لو حصل كذا، . عقلية

أحسب كذا، عقلية ُب ذىنو رٗبا يعيش حياتو كلها ما يرد عليو ىذا األمر كلو، فما الداعي للسؤاؿ عنو؟ 
ُب حديث _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فيو معُب، فيو معُب التعنت، كفيو معُب التشقق، ككقع للنيب 

قادة مؤتة، ُب غزكة مؤتة ا٤بشهورة اللي _ صلى ا عليو كسلم _ ٤با نعى النيب _ رضي ا عنها _ عائشة 
_ عليو الصبلة كالسبلـ_قتلوا فنعاىم _ رضي ا عنهم _ جعفر، كزيد، كزيد بن حارثة، كابن ركاحة : ىم

إابنل ءبآابجعفرب)): كذكر أهنم قتلوا ككذا كأثُب عليهم، كأتى بيتو كجلس ٧بزكنان، فجاءه رجل فقاؿ
 ىو عنده يعِب ٠بع رٗبا، أك أف النيب ينهى عن البكاء كالندب ىذا، مذمـو ُب ((اج معنبفيب ي هبيب ين

 .((اذه بف ن  هن))ب:فقاؿب((إابنل ءبآابجعفر))الشريعة نعم، فجاءه ٗبشكلة اآلف 
خبلص عرفت أنو منهي، اذىب علمهن أف ىذا منهي، انتهى ا٤بوضوع كنبل ال؟ رجع مرة ثانية 

 قاؿ ىيا رح نزيد اآلف الصياح، بكوا نص ساعة كراحوا ُب حا٥بم، اآلف صارت ((ن ي  نبفلدا)): قاؿ
.ب((ن ي  نبفلدا)):  راح نصف ساعة كجاء قاؿ((اذه بف ن  هنبااث ني )): عناد قاؿ

إيش ب((اح بفيب جوه نباا راب)): ثبلث مرات يا أخي جاء الرابعة قاؿ... ا٤برة الثالثة اذىب
تبغي سيفك يعِب نقتلهم يعِب؟ ماذا نصنع هبم؟ بٌلغ ا٢بكم، قل ٥بم ىذا ما ٯبوز كمنهي كخبلص، كانو 

ما أحد يبكي عمره ! ا٤بوضوع، يبكْب نصف ساعة كيسكتوف غصب عنهم، فيو أحد يبكي عمره كلو؟
. كلو
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 نصف ساعة، كراحت شرب ماء كرقدت كإيش يعِب القضية ىذه؟ شيء طبيعي أصبلن يبكوف، 
يعِب عشرة أياـ، ٤باذا تبكي ٙبزف كخبلص، يومْب، ثبلثة، ٟبسة عشر كانتهى ا٤بوضوع، ٕبكم الوضع 

. الطبيعي
 رايح كجام كأنو يريده أف يستحثو يذىب بكثيبة، يرسل سرية معو ٰبارب ىؤالء النسوة، ماذا 

 .(1)((م برأي بأسوأبس اابم  )): عائشة كانت ترقب ىذا ا٤بوقف فصرخت بو قالت. يصنع هبن
صلى ا _ أنت ال تعرؼ تسأؿ، كال تعرؼ تسمع، كال تعرؼ تبلغ حٌب، ٓب تفعل ما أمرؾ النيب 

اذىب فاهناىن، خبلص انتهى ا٤بوضوع، كٓب تَبؾ رسوؿ ا من العناء رايح جام عليو، رايح _ عليو كسلم 
. ما ىذا ا٣بلق فيك؟ فسكت كراح بيتو، كرقد، كشرب ماء، كتعشى كانتهى ا٤بوضوع. جام عليو

ىذا الذم كاف حاط نفسو أكرب غائر على ا٢برمات الشرعية، شيء غريب كلبل ال؟ فمثل ىذا ال 
إذا ٓب تعلم حكم مسألة، فاقصد من تثق فيو من . ينبغي حٌب مع العآب، حٌب بعد عصر التشريع، ال تعنت

أىل العلم، كاسألو، كخذ جوابو، كاعمل بو ٕبكم ما أمرؾ ا، كال تتعنت، كال تأٌب بالتشقيقات؛ كلذلك 
. ذـ العلماء أك كبار العلماء باألصح ما يسمونو بتشقيق ا٤بسائل

ىذا نوع من الفقو ظهر ُب القركف ا٣بامس كالسادس، يشققوف ا٤بسائل، كضخموا كتب الفقو، حٌب 
. أصبحت يعِب ٦بلدات ضخمة، كلها مسائل احتمالية ظنية تقديرية، رٗبا ٛبر ألف سنة كما تقع كاحدة منها

! فلماذا اشتغالو ٗبا ٓب يقع عما ىو كاقع كحاصل أصبلن؟
الوجود : فتشقيق ا٤بسائل، كتفريعها، كإيراد مسائل ظنية فيها كرٗبا عقلية على ما يقوؿ علماء ا٤بنطق

:  كجوداف
ذىِب، كجود  
عيِب ككجود .
 نوعان  تظهر رٗبا نعم ىي. ذىِب كجودىا أصبلن، الواقع ُب تتحقق ٲبكن ما ذىِب، كجودىا أشياء فيو

 تضييع ففيها الناس، ٰبتاجها ال أرباعها ثبلث لكن ا٤بسائل، تشقيق ُب الرباعة من كنوعان  الذكاء، من
 كلذلك كحاصل؛ كاقع بالفعل ىو عما يقع ٓب ٗبا ألشغلتهم الناس إٔب صرفت كلو للذىن، كإكبلؿ للوقت،
. ىذا ٤بثل تفطنوا _ عنهم ا رضي _ الصحابة
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 حصلت؟ كقعت؟ اآلف؟ ٥با ٧بتاج أنت أكقعت؟: لو قاؿ مسألة عن سألو الفاركؽ، لعمر رجل جاء
 كجاء بإب، على كخطرت رجل على رجل حاط كنت ال،: قاؿ لك؟ حصلت كقعت اآلف؟ ٥با ٧بتاج أنت
 كم؟ أنت هبا عملت ما تعرفها الشريعة أحكاـ ُب كم. يقع ٓب عمن شغل كقع فيما إف قاؿ. خاطرم ُب
 هبا؟ تعمل فكرت كال هبا، عملت ما الشمس معرفة تعرفها النبوية السنن من كم

 أنو كستجد كاقع، ىو ٗبا اعمل كىذا، للتفكّب، ككقت كنشاط، ذكاء، ا شاء ما عندؾ فماداـ
 أف تستطيع ما رٗبا للسؤاؿ، ٙبتاج ما الشرع ُب معلومة أشياء كستجد كعمرؾ، كذىنك، كقتك، سيشغل
 إذا خاصة طائل، دكف األكقات كيضيع األذىاف، يكل الذم كالتفريع للتشقيق، الداعي فما. إليها تصل
 دخلوا حٌب الذىنية، العقلية با٤بسائل أتى الكبلـ، علم علينا دخل ٤با خاصة حٌب، العقلية ا٤بسائل ُب دخلنا
. أصبلن  حل إٔب فيها تصل ٲبكن كال ٙبصل، ٲبكن ال خيالية كٮبية أمور عليها كفرعوا كشققوا، الغيبيات، ُب
 دخل ال العقلي كالتحليل فقط؟ الشرعي ا٤بنطوؽ خبلؿ من إال تتصوره كيف ٙبلو؟ كيف عنك مغيب أمر
 ال؟ كلبل فهمتوا. الفهم آلة إال ذلك ُب لو

 ا٥ببلؾ معُب ُب يدخل كىو كضرر، خطر األمور ىذه مثل ُب فالسؤاؿ ا٤بتاىة، ىذه ُب دخلوا فلما
لَتُ مْعبب َت اَتببمَتنْعببهَتلَت َتببإنَّنمَت ): بقولو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب قصده الذم فُ ُ مْعببُس َتاُاُ مْعببق َتب ْع ب َتلَتىب َتاخْع ِكالَت

ب(.أَتنْعبِكيَت اِك ِكمْعب
فُ ُ مْعب): ٝبلة ، أكلئك أىلكت الٍب ا٣بلفية أف على تدؿ (أَتنْعبِكيَت اِك ِكمْعبب َتلَتىب َتاخْع ِكالَتِك  من رٗبا كهتلك القـو

 كُب األنبياء، على حٌب كالشقاؽ ا٣ببلؼ كإظهار للتعنت، كإ٭با للتعلم ال السؤاؿ أف شاكلتهم، على صار
 كا٤بتعلم للعآب ىبلؾ فهذه موجودة، ا٣بلفية ىذه كانت فإذا. األنبياء كرثة العلماء ألف العلماء؛ األنبياء معُب
 .منها فيحذر سواء، حد على

ءٍربفَت جْع َت ِكُبو ُب) بشَتيْع يْعُ ُ مْعب َتنْع ىذا يعِب أنا مرسل لكم من ا، ىذه مهمٍب، ىذه كظيفٍب، ما ب(فَتإِكذَتابن َت َت
انتبهتوا كلبل ال؟ ألف فيو معُب التهمة كما اتفقنا . تأٌب أنت تذكر٘ب بشيء رٗبا غفلت عنو ٩با أكحاه ا إٕب

ءٍرب) بشَتيْع يْعُ ُ مْعب َتنْع  ىذا ٘بتنبوه  (فَتإِكذَتابن َت َت
ب ِكأَتمْعرٍربفَتأْعُتوابمِك ْعُهبمَت باسْع َتلَتعْعُ مْعب) إِكذَتابأَتمَترْعُتُ مْع موجودة ىذه العبارة؟ غاير ُب ا٣برب ُب ا١بملتْب، خرب ب( َت

النهي االجتناب بدكف استثناء، كخرب األمر اإلتياف مقيدان باالستطاعة، كىكذا بنيت الشريعة كلها ك 
٤باذا؟ ألف ا٤بنهيات تدخل ُب حكم الَبؾ، كالَبؾ متفق عليو أنو سهل جدان، أسهل من إحداث . ا٢بمد

الفعل نفسو كلبل ال؟ 
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كونك تَبؾ أمران، أسهل ُب كاقع الطبيعة، كا٤بعطى البشرم كالقدرة البشرية من الفعل، فالفعل قيد 
باالستطاعة، أنك قد تعجز، صل قائمان ما استطعت، فيو مرض، فيو مشكلة، صل قاعدان، صل مستلقيان 

باسْع َتلَت  َت﴾ بمَتنِك جُّسبااْعب َتيْع ِك بحِك   .(1)﴿ َتاِكّلهِكب َتلَتىباا َّن سِك
. ما استطعت، فقّب كال يعيش ُب ببلد بعيدة، ما استطاع، ماذا يصنع؟ خبلص اتقي ا ما استطاع
لكن النهي ما يقوؿ كا ما استطعت أشرب ا٣بمر، كال ما استطعت الـز أز٘ب، ىذا كبلـ فارغ كال ٲبكن؛ 
ألف الَبؾ أسهل بكثّب، فلم يقيد بقيود ُب ا٣بطاب ىنا، فاجتنبوه كجوبان عينيان، لكن جاءت موارد أخرل 

. كنصوص أخرل حٌب النهي قٌيد بقيود
ارتكاب النهي قيد بقيدين، يعِب مؤذكف، يعِب يرتفع اإلٍب ُب فعل ا٤بَبكؾ ُب فعل : قاؿ العلماء
:  ا٤بنهي عنو بشرطْب
مَت َت ٍر﴾: االضطرار بنص قولو تعأب ُب آية ا٤بيتة: الشرط األكؿ بفِكيبمَتخْع  ا حـر  (2)﴿فَتمَتنِكبا ْعلُرَّن

ما نأكلو، لكن كقعت ُب االضطرار،  (3)﴿ َتمَت بُأهِكلَّنب ِكهِكباِكغَتيْعرِكبااّلهِك﴾علينا أكل ا٤بيتة، كالدـ، ك٢بم ا٣بنزير، 
٨بمصة، جوع أشرفت معو على ا٥ببلؾ كٓب ٘بد إال ٢بم ميتة، كما ُب معناه، الضركرة ىذه تبيح لك األكل 

. بقدر ما يدفع يعِب الضركرة ىذه كيرتفع، فبل إٍب عليو بنص القرآف، االضطرار
. اإلكراه، اإلكراه قد يكره اإلنساف على فعل أمر: كالثانية

كاستثنوا من ىذين أحكاـ معينة نصوا عليها، استثنوا القتل، ال عذر ُب القتل ال بإكراه كال بغّبه، 
ٗبعُب لو أكرىت على أف تقتل مسلمان كإال تقتل، تقتل كال تقتل، ما تقوؿ اضطررت أكرىت ىذه ال إكراه 

 نب بدباهللباام  واب اب)): فقاؿ للسائل_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فيها؛ كلذلك سئل النيب عن ذلك 
. ألف ىذا فيو مشاحاة للنفوسب(4)((ت نب بدباهللباا  تل

فليس حفظ نفسك بأكٔب من حفظ غّبؾ، كأنت اإلكراه كقع عليك، فاحتسب كال ٙبتمل دـ 
الزنا على الصحيح؛ ألف . مسلم ُب عنقك كلو قتل، فهذا اإلكراه ال يعذر فيو ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرة

يعِب شوية يتكلم رجل أف يتم العملية ا١بنسية إال بدافع الشهوة كالرغبة؛ ألهنا .. الزنا فيو شهوة، ال ٲبكن
ٙبتاج منو إٔب انتصاب كلبل ال؟ 

                                                 

 [.97اآلية ]سورة آؿ عمراف  (1)

 [.3اآلية ] سورة ا٤بائدة (2)

 [.3اآلية ] سورة ا٤بائدة (3)

 .21101ح 110ص/5ج:أٞبد مسند (4)
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يتصور ُب حق ا٤برأة نعم، لقد تكره كعلى . فاإلكراه ال يتصور ُب مثل ىذا ا٤بوضع، اإلكراه ال يتصور
ىذا قرره العلماء، كأكسع ٕبث كتب فيها فيما . نفسها يقع ذلك فتعذر، أما ُب الرجل فبل يتصور اإلكراه

ىل اإلكراه ُب الزنا كارد؟ ألف فيو . البن تيمية، راجعوا ا٤بسألة" االستقامة"أذكر يعِب كٙبتاجوه ُب كتاب 
مذىب عند الشافعية أنو ٲبكن ٩بكن ٰبصل، لكن ٝبهور العلماء كىو الصحيح ال إكراه ُب حق الرجل ُب 

كاختلفوا ُب شرب ا٣بمر اختبلفان كثّبان، اختلفوا فيو ىل يكره عليو ٗبعُب يشربو؛ ألنو . الزنا، اتفقنا على ىذا
فإذا . لو شربو رٗبا يتولد من شربو، لن يكتفي أك لن يقتصر على ٦برد شرب ا٣بمر، رٗبا إذا شرب يسكر

. سكر رٗبا قتل، كزٗب، كسرؽ، ككفر، كطلق، كسول ستْب ألف مصيبة، يتحمل اإلكراه كال يفعل ىذا
ىذا على رأم ا٤بذاىب الثبلثة، إال قوؿ عند ا٤بز٘ب كىو من أصحاب الشافعي، أنو ٲبكن أف يتداكل 

كشبة الضركرة بأف مثبلن لو غٌص بلقمة ُب حلقو كليس عنده إال ٟبر، يعِب حٌب ... بو للضركرة، كٲبكن أف
ىذه ا٤بسألة مسألة غريبة شوية، يعِب ىذا قاعد يأكل ما عنده إال ٟبر بعد، ما يركح الغصة يأكل كفْب 

على كجهو، ىذا حاط ا٣بمر عنده يقوؿ إذا غصيت، عشاف إذا غصيت أبلع با٣بمر، يعِب مسألة تصورىا 
. رٗبا حٌب فيو بعد

ذكرىا ا٤بز٘ب من فقهاء الشافعية، لكن على فرض ذلك رٗبا، خليها رٗبا يعِب تسليك غصة أك ٫بو 
أما الشرب بداعي االستكراه، فا١بمهور على منعو . ذلك ال يدخل ُب معُب الشرب الذم يؤدم إٔب ا٣بطأ

كا٤بسائل ُب ىذا طويلة كا٣ببلفات كثّبة ال ندخلكم ُب ٕبرىا، اقرؤكىا ُب الشركح إف . كالزنا، ككالقتل
 .شئتم

ب ِكأَتمْعرٍربفَتأْعُتوابمِك ْعُهبمَت باسْع َتلَتعْعُ مْعب) إِكذَتابأَتمَترْعُتُ مْع ءٍربفَت جْع َت ِكُبوُ ب َت بشَتيْع يْعُ ُ مْعب َتنْع (.  فَتإِكذَتابن َت َت
. طيب نسمع ما بعده

 
اُُهبت َتعَت اَتىب بي َتعْع ِكيهِكب َتق َتوْع بمَت باَت بتَت َتلُّسفِك ب َتمَتنْع ث ْعرَتةِكباالُّس َتااِك ب َت رَتُ بمِكنْع  َت ببمَت بُي ْع

بتَتُل ْعُ مْع﴾ب باَتُ مْع بتُ بْعدَت يَت ءَتبإِكاْع بأَتشْع أَتُاواب َتنْع بتَتلْع ﴿اَت
ب
اُُهبت َتعَت اَتى) بي َتعْع ِكيهِكب َتق َتوْع بمَت باَت بتَت َتلُّسفِك ب َتمَتنْع ث ْعرَتةِكباالُّس َتااِك ب َت رَتُ بمِكنْع ب:ب َت ببمَت بُي ْع يَت ءَتبإِكاْع بأَتشْع أَتُاواب َتنْع بتَتلْع ﴿اَت

بتَتُل ْعُ مْع﴾ باَتُ مْع (بتُ بْعدَت



 

149 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

بب) ب َت مِكرِكب ْعنِك ب َتنْع با ْعنِكبشِك َت بٍر ثَت ِكيبُ  َتيْعلٌلب َتنْع ث َت َت بسَتعِكيدٌلبحَتدَّن بااْعُم ْعرِكُئبحَتدَّن ث َت َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبيَتلِكيدَت حَتدَّن
بأَت ِكيهِكب ب َتنْع بأَت ِكيب َتقَّن صٍر ب:بسَتعْعدِكب ْعنِك بسَتأَتاَت بُجرْعًم بمَتنْع لِكمِكينَت بإِكاَّنبأَت ْعظَتمَتبااْعُملْع أَتاَّنباا َّنبِكيَّنبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبقَت اَت

أَتاَت ِكهِكب بمَتلْع لِك بأَتجْع بُيحَترَّناْعبفَتُحرِّاَتبمِكنْع ءٍرباَتمْع بشَتيْع  .( َتنْع
 األ٤بعي، الرجل ىذا _ ا رٞبو _ البخارم ختم ٤با. متسق ترتيب ترتيب، فيو ىنا شوؼ نعم،

 فيها ككثرتو السؤاؿ أف منو عرفنا كالذم اآلف، شرحناه الذم با٢بديث السابق الباب ختم ىذا، ا٤ببارؾ العآب
 ذلك سيمنع فرٗبا حاؿ، كل على مذمـو السؤاؿ أف القارئ يفهم أف _ ا رٞبو _ خشي. الذـ من نوع

 ليبْب الباب هبذا أتى ىذا، ييفهم ال حٌب. ليفهم يستفٍب أف كا٤بستفٍب ليعلم، يسأؿ أف من العلم طالب
 للتعلم كالسؤاؿ ذلك، بعد كما التشريع عصر ُب ىو ما بْب التفريق ُب قليل قبل شرحناه رٗبا الذم التقسيم
 ختم الذم السابق الباب بعد مباشرة الباب هبذا أتى ىذه، القضايا نفهمها أف ٯبب ىذه للتعنت، كالسؤاؿ
 كتشقيق كالتعند، التعنت، سبيل على كثرتو كإ٭با مكركه؛ السؤاؿ أصل ليس أف ليبْب السابق، با٢بديث
. حسب ال ا٤بسائل

 ىذه مثل علينا مرت" العلم "كتاب ُب تذكرف ىذه اإلشكاؿ، كإزالة كالتفهم للتعلم السؤاؿ أما
 ٠بعت آية، ٠بعت شرعي، نص من ٠بعت إذا أنك جدان، مهمة قواعد فيو كقررنا علينا، مرت ا٤بسائل،
 فقط مو اإلشكاؿ، تزيل حٌب عليك ٯبب رٗبا السؤاؿ ىنا إشكاؿ، ذىنك ُب فانقدح نبوم، حديث

 ال؟ كلبل انتبهتوا. شبهة فيصبح يتطور رٗبا حللتو، ما إذا اإلشكاؿ ألف ٯبب؟ ٤باذا. ٯبب يستحب،
 بالنصوص الظن ستسيء كبّبة، شرعية متاىة ُب فتدخلك عبلجها، يعسر رٗبا ٛبكنت، إذا كالشبهة

 ذىنك ُب انقدح فإذا. عملية بدعة ُب تقع اعتقادية، بدعة ُب تقع علمية، بدعة ُب تقع رٗبا الشرعية،
 أف ذىنك ُب فانقدح آخر، نصان  ك٠بعت نصان، ٠بعت نصْب، بْب تعارض أك ًحٍرت، أك ٣ببطة، إشكاؿ،
 كإذا شبهة، إٔب يتطور ال ألف ٤باذا؟. اإلشكاؿ تزيل أف ٯبب ىنا تسكت، ال ىنا كتصادـ، تعارض بينهما
. مشكلة ُب كقعنا شبهة إٔب تطور

 كاف _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ٤با _ عنها ا رضي _ عائشة حديث درسنا ٤با ذكرناه كىذا
 عند فأشكل نبوم، حديث (1)((  ببااحل ببنوق بمن)) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ فقاؿ يتكلم
ي ِكهِكبب ِك َت  َتهُببُأ تِكيَتببمَتنْعببفَتأَتمَّن ﴿: تعأب قولو كىي القرآف ُب آية مع النبوم الكبلـ ىذا عائشة بفَتلَتوْعفَتب  ِكيَتمِك

                                                 

. 25002:  حديث رقم127ص /  6ابن حنبل ُب مسنده ج  (1)
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لَت   ًببُيحَت سَت ُب يراًببحِك  من كل أف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ مطلق كبلـ أف اإلشكاؿ ككجو (1)﴾يَتلِك
. عسّب حساب كفيو فيو، عذاب ال يسّب حساب فيو: نوعاف ا٢بساب أف قسمت كاآلية عيذب، حوسب

 يزاؿ أف ٯبب اإلشكاؿ ألف ال؟ كلبل فهمتوا بالسؤاؿ، بادرت ىنا. اإلشكاؿ من نوع فيو فصار
 جدان  رفيع علمي حوار ىذا اآلية، نص من اإلشكاؿ عليو أكردت((بي واباهللبأاي باهللبرسوابي )): قالت
 حساب فهناؾ ((﴾يليرابحل   بيح س بفلوفب يمي هب    هبأ تيبمنبفأم ﴿:بي واباهللبأاي )) كعلم
. عذاب حساب كل أف مطلق، ككبلمك يسّب،

بااحل ببنوق ب منبااعرضبذا بإنم )): قاؿ رٗبا غّبىا كإشكاؿ إشكا٥با كأزاؿ أجاهبا ىنا
 ليس عرض ٦برد اليسّب، ا٢بساب كىو العرض منو كأقساـ، نعم أنواع ا٢بساب أف ٥با بٌْب ب(2)((هل 

 األمور، بعض ىذه كذا كيـو كذا يـو فعلت العرض، ٦برد حسناتو، كال سيئاتو ترجح ىل ليعرؼ للمناقشة،
 ا عفانا. نتيجتو عن النظر بصرؼ ذاتو، حد ُب عذاب ىو ىذا كالنقاش، ا٢بساب أما. كٛبشي كتسَب
. كاجبان  فنقوؿ نبالغ رٗبا بل ٧بمودان؛ ىنا سؤا٥با فكاف. منو كإياكم

 النصوص، بْب تعارض ا٣بربية، العلمية ا٤بسائل ُب سواء الشريعة، ُب أمر عليك أشكل فإذا
 البحث، أىل من كنت إذا بالبحث إما اإلشكاؿ تزيل أف فيجب العملية، األحكاـ ُب أك معينة إشكاالت
 عا٤بان، تسأؿ أك تصنع، ما فنعم لذلك، كاآللة الوقت كعندؾ كتنقب، الكتب ُب كتبحث تقرأ، تستطيع
. مشكلة ُب كتقع شبهة إٔب يتحوؿ لئبل اإلشكاؿ عنك يزكؿ حٌب كأربعة كثبلثة، كعا٤بْب،

 مذمـو الدرس أكؿ ُب درسنا ٤با لذلك مطلوبان؛ كاجبان  بل ٧بمودان؛ السؤاؿ يكوف قد سؤاؿ كل فليس
 ىذه كاألحكاـ كالبيوع ا٤بعامبلت من أمور ُب سواء فيو، ا حكم تعرؼ ال أمر تفعل تأٌب أف الشرع ُب
 ال بأمر تأٌب فما تفصيلية، شرعية أحكاـ فيو. أمور كيدخلها الغش، كيدخلها الربا، يدخلها ألنو ال؟ كلبل
. تفعل أف قبل اسأؿ ىكذا، تفعلو ا٢براـ من أك ا٢ببلؿ من ىو ىل تعرؼ

بإنم )) جدان  كاضحة ((يعلموابامبإذبسأاوابأا)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب قوؿ يأٌب كىنا
 من ليس ىذا، يصلح ما تسأؿ، ٘بي بعدين كارثة، سبعمائة لك تسوم تركح ما  (3)((اال اابااعيبجواب
. ذلك التقول

                                                 

 [.7،8اآلية ]سورة االنشقاؽ  (1)

. 6172: رقم حديث 2395 ص/  5 ج صحيحو ُب البخارم (2)
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 كالتنطع، رٗبا، العآب كإرىاؽ بالتعنت، السؤاؿ ُب التشريع عصر بعد كذمو السؤاؿ منع حصر فيبقى
 ينبغي ال كبالتإب الذـ، ُب تدخل كلها ىذه. تقع كال إليها ٰبتاج ال رٗبا أمور عن كالسؤاؿ ا٤بسائل، كتشقيق
.  عنها السؤاؿ

 أنو سؤالو طريقة كمن حالو من أعرؼ يعِب" متعلِّمان  سألِب من: "يقوؿ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ
 كجهنا، زم ىكذا جوابنا مثل جواب ٦برد ليس حٌب، بالتفصيل لو بٌينت" لو حققت. "يتعلم أف يريد يسأؿ
 بنفس ٰباربو يعِب". متحّبان  فيضل عليو قلبت متعنتان  سألِب كمن. "األدلة بكل علمي جواب يعِب جواب
 يأٌب عاد ما ثانية مرة حٌب األمور، عليو فيقلب مشكلة يسبب أف يريد يعِب كيتعنت، يلعب ىذا منطوقو،
 .الطريقة هبذه يسأؿ

 السؤاؿ، كثرة ىو؟ ما يكره الذم إذف فهمتم؟. الفائدة ىذه مثل أفادنا البخارم ترتيب ىذا إذف
.  شك بدكف كالتعنت التنطع باب ُب تدخل الٍب ىي فائدة بغّب كثرتو

 أبو اإلماـ يقوؿ. السؤاؿ موضوع عن خارج مستقل حكم يعنيو ال ما تكلف (ي َتعْع ِكيهِكبباَتببمَت ب َتتَت َتلُّسفِكب)
: أحاديث أربعة على يدكر اإلسبلـ: يقوؿ" السنن "صاحب داككد

الشرع ُب معتربة كالنيات ا٤بقاصد (1)((  ا ي تباأل م ابإنم :ب))ا٣بطاب بن عمر حديث 
 قلوبنا ُب ما على ٰباسبنا كا شيء، كل ُب العبادات، كُب ا٤بعامبلت، ُب شيء، كل ُب

ب.(2)﴾قُ ُلوُ ُ مْعبب َتلَتبَت ْعبب ِكمَت ﴿ تعرفوف كما

الشرع، ُب مقبولة غّب البدعة (3)((ف وبأمرن ب ليهباي ب مالًبب ملبمنب)):عائشة حديث 
 .سابق درس ُب ذلك كقررنا. ٛبامان  مرفوضة الشر، بقصد ا٣بّب، بقصد كثّبة، قليلة، كبّبة،

 
معرفة الـز (4)((أمورب  ي  م ب ّينب ااحرااب ّينبااحالا)): بشّب بن النعماف حديث 

. بتفصيبلهتا األحكاـ

                                                 

 .1: البخارم، باب بدء الوحي؛ رقم ا٢بديث (1)
[. 225اآلية ] سورة البقرة (2)
 / 6:  كأٞبد ُب ا٤بسند ،14:  كابن ماجة برقم ،4606:  كأبو داكد برقم ،1718:  كمسلم برقم ،2697أخرجو البخارم برقم  (3)
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بابم بتر هباامرءبإسالابحلنبمن)): ىريرة أيب حديث داككد أبو يقوؿ كما الرابع
 حٌب اىتمامك، ُب يدخل كال يعنيك ال الذم حياتك، ُب سلوكك، ُب ىذاب(1)((يع يه
 لك ليس فيما نفسك تدخل ال ا٢بياتية، الطبيعية أمورؾ ُب حٌب الشرعية، األمور خارج
 .عنها غُب ُب كنت مشكلة ُب كتدخل يغلق، ال رٗبا بابان  عليك تفتح فيو،

: ٤باذا؟ ٣بطرين. فمن حسن إسبلـ ا٤برء تركو ما ال يعنيو، ىذا تكلف ما ال يعنيو
البطالوف يصنعو كىذا بغّبؾ، حقك ُب لك كاجب ىو عما تنشغل أف: األكؿ ا٣بطر 

 ال ٗبا أنفسهم كإشغاؿ الناس، ُب كالكبلـ باللعب، ٦بالسهم ٲبلؤكف كالضائعوف، كالفارغوف
 سينشغل كذلك، يكوف أف ٤بسلم ينبغي ال كالعطالة، البطالة من نوع ىذا شيئان، يفيدىم
 . قطعان 

غُب ُب ىو كاف أموران  نفسو على يفتح يعنيو، ال فيما بتدخلو رٗبا سيفتح: الثانية كالنقطة 
 شيئان، منها يستفيد كال عنها، غُب ُب ىو أموران  نفسو على يفتح أف لعاقل ٲبكن كال عنها،
 تشاركهم أف ٲبكن ٗبا إخوانك كتشارؾ بنفسك، كهتتم ترتاح حياتك، ُب مفيد حٌب ىذا
 .كاجتنبو اتركو فيو لك ليس كما فيو،

اُُهبت َتعَت اَتى) بتَتُل ْعُ مْع﴾: َتق َتوْع باَتُ مْع بتُ بْعدَت يَت ءَتبإِكاْع بأَتشْع أَتُاواب َتنْع بتَتلْع ابن العريب .. قاؿ العلماء ىذه اآليةب(﴿اَت
با٤بفسر ا٤بشهور، أبو بكر بن العريب اإلشبيلي قاضي إشبيلية ُب زمنو قاؿ أف ىذه اآلية ُب حكمها  ﴿اَت

بتَتُل ْعُ مْع﴾ب باَتُ مْع بتُ بْعدَت يَت ءَتبإِكاْع بأَتشْع أَتُاواب َتنْع ب:أهنا خاصة بوقت التشريع، بس بدليل ٛبامها، كىو قولو تعأبتَتلْع
باَتُ مْع﴾ بيُ   َتلَّنُابااْعُ رْعآُابتُ بْعدَت ينَت أَتُاواْعب َت  ْع َت بحِك بيُ   َتلَّنُابااْعُ رْعآُا﴾ :قولوب(2)﴿ َتإِكابتَتلْع ينَت ما .  أم كقت التشريع﴿حِك

. بعد كقت التشريع، كأف اآلية يعِب ال حكم ٥با
خالفو غّبه كافقوه على األصل، لكن قالوا إغبلؽ اآلية ُب معُب اآلية، كحكمها غّب كارد، نعم ُب 

بتَتُل ْعُ مْع﴾كقت التشريع كاف ىذا مطلوب طلبان عظيمان  باَتُ مْع بتُ بْعدَت يَت ءَتبإِكاْع بأَتشْع أَتُاواب َتنْع بتَتلْع .ب﴿اَت
، درسناه ُب كتاب العلم، كأكرد حديث عبد ا بن "العلم"كىذه اآلية ترجم ٥با البخارم ُب كتاب 

صلى ا عليو _ سألوا النيب .  عبد ا بن حذافة السهمي((منبأ ي)): حذافة، رٗبا يأٌب ىنا ٤با قاؿ
سلونيبفم بتلأاواب نبشيءبإابأجب  مب)): كسألوا، كسألوا حٌب أغضبوه فقاـ عن ا٤بنرب كقاؿ_ كسلم

                                                 

. 1737ح 201ص/1ج:أٞبد مسند (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

أم دخل ُب مغاضبة مع آخر، نيسب إٔب غّب أبيو يتهم، فحب أف يستجلي ىذا (ب(ف  ابرجلب  ابإذاباح
 .(1 )((منبأ ي؟بق ابأ وكبح اف بق ابآخربق ابمنبأ يبق ابأ وكبمواىبآابشيب :بف  ابف  ا))األمر 

 افرض لو قاؿ أبوؾ فبلف ك٠بى رجبلن آخر، ما تفتح مشكلة طويلة عريضة؟ كال تبقى ما سَب من 
لو فرضنا قاؿ لو أبوؾ فبلف، كذكر شخصان . ستْب سنة يبقى، كعند ا ٘بتمع ا٣بصـو أحسن ُب حياتك

غّب أبيو الذم ينسب إليو، سيتدمر نفسيان أكالن أليس كذلك؟ كرٗبا يهرب من الناس، خبلص انكشف أماـ 
ا٣بلق كلهم، كسيتسبب ُب مشكلة مع أمو، يعِب ستفتح عليو بابان ال يغلق، فاألكٔب كاف أف يسَب ما سَب 

أردت أف أتثبت : ما دعاؾ إٔب ذلك؟ أمو تسألو قاؿ: ا؛ لذلك ٤با رجع إٔب أمو ٠بعت أنو سأؿ قالت
أنت ما عملت حساهبا، كنا ُب كضع جاىلي يعِب أيضان ٙباسبنا . يا بِب كنا ُب جاىلية، ىذه نقطة: قالت

على ا١باىلية أنت الثا٘ب؟ كنا ُب جاىلية، احتماؿ يقع غلط كلبل ال؟ 
بافرض السؤاؿ الذم تكره ...اآلف الغلط كاقع عيِب عينك، عاد ٘بوف ُب ا١باىلية يسوم لنا عاد ﴿اَت

بتَتُل ْعُ مْع﴾ب باَتُ مْع بتُ بْعدَت يَت ءَتبإِكاْع بأَتشْع أَتُاواب َتنْع خاصة أهنا ما دخلت ال ُب التشريع، كال ُب دينك، أمور يعِب ال تَتلْع
. عبلقة ٥با بوضع التشريع ال من قريب كال بعيد

فوقت التشريع نعم، كحٌب بعد كقت التشريع، التفتيش عن األمور كالتنبيش عما سَب ا، ىذا ال 
. ينبغي ٤بسلم أف يفعلو؛ ألنو سيدخلو ُب متاىة نفسية، سواء ُب عبلقاتو مع الناس

٠بع فبلف يتكلم يأتيو إيش . بعض األشخاص غريب، فعل غريب فيو رٗبا يتحوؿ إٔب مرض نفسي
يقولك لك؟ ما ٰبصل ىذا؟ إيش تبغي؟ إيش يقوؿ ٕب؟ طلب مِب سلف ٟبسة آالؼ تعطْب؟ قل لو كده 

بفيو مرض نفسي يظن أف ىذا الكبلـ عليو ىو، كأف فبلف عليو ىو ... يسكت يَت ءَتبإِكاْع بأَتشْع أَتُاواب َتنْع بتَتلْع ﴿اَت
تتحوؿ إٔب مرض نفسي فعبلن حقيقة، ُب نفس الوقت ال تتغافل مرة هنائيان تصّب مرة أبلو، خليك تُ بْعدَت﴾ب

أقوؿ رٗبا لو بانت لك ألساءت على حياتك .. متوازف، ال تسأؿ عن ما سَب ا كتفتش عن أمور رٗبا
. كلها، كقد كنت ُب غُب عن ذلك، كاضبط أمورؾ، كلست با٣بًب كال ا٣ببي ٱبدعِب، ىذا معُب اآلية

 .طيب، نقرأ ا٢بديث، قرأت ا٢بديث

بااْعُم ْعرِكئُب) با٥بمزة بتحقيق ا٥بمزة ىو ا٤بكي، يكُب أبا عبد الرٞبن، ثقة، فاضل، ب( َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبيَتلِكيدَت
 .من كبار شيوخ البخارم سنان، لكن البخارم مقل من الركاية عنو

ث َت َت بسَتعِكيدٌلب)  .ىو ابن أيب أيوب ا٣بزاعي، سكن مصر فَبةب(حَتدَّن
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ثَت ِكيبُ  َتيْعلٌلب)  . ىو ابن خالد األيلي أيضان ا٤بصرمب(حَتدَّن

با ْعنِكبشِك َت بٍرب)  . ىو ٧بمد بن مسلم بن شهاب( َتنْع

بأَت ِكيهِكب) ب َتنْع بأَت ِكيب َتقَّن صٍر ب َت مِكرِكب ْعنِكبسَتعْعدِكب ْعنِك  .الصحايب سعد بن أيب كقاصب( َتنْع

بُيحَترَّناْعب) ءٍرباَتمْع بشَتيْع ب َتنْع بسَتأَتاَت بُجرْعًم بمَتنْع لِكمِكينَت بإِكاَّنبأَت ْعظَتمَتبااْعُملْع أَتاَّنباا َّنبِكيَّنبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبقَت اَت
أَتاَت ِكهِكب بمَتلْع لِك بأَتجْع بكأف البخارم بإيراده ٥بذا ا٢بديث عقيب اآلية مباشرة ب(فَتُحرِّاَتبمِكنْع يَت ءَتبإِكاْع بأَتشْع أَتُاواب َتنْع بتَتلْع ﴿اَت
بتَتُل ْعُ مْع﴾ب باَتُ مْع : ٱبتار القوؿ القائل بأف اآلية حكمها خاص بعهد التشريع؛ ألف ا٢بديث ىكذا، قولوتُ بْعدَت

بُيحَترَّناْعب) ءٍرباَتمْع بشَتيْع ب َتنْع بسَتأَتاَت بُجرْعًم بمَتنْع لِكمِكينَت . أم كقت التشريعب(إِكاَّنبأَت ْعظَتمَتبااْعُملْع
أَتاَت ِكهِكب) بمَتلْع لِك بأَتجْع كاف الناس ُب سعة، فضيق عليهم ٗبثل ىذا السؤاؿ، فحيٌذر ا٤بسلموف ُب ب(فَتُحرِّاَتبمِكنْع

أك ينزؿ _ صلى ا عليو كسلم _ كقت التشريع أف يبتدركا بسؤاؿ عن أشياء ٓب يأًت فيها ٙبرٙب من النيب 
هبا القرآف، فرٗبا بسبب السؤاؿ يقع التحرٙب، يقع التحرٙب، كىذا كا٢بمد  ٓب يقع لو سبب، كٓب يقع لو ُب 
عهد التشريع شيء من ذلك، أف حٌب الصحابة ا٤بعركفْب سأؿ عن شيء ٓب يقع فيو ٙبرٙب أصبلن، فحـر من 

ب)أجل مسألتو تفاديان منو ٥بذا الوعيد  لِك بأَتجْع بُيحَترَّناْعبفَتُحرِّاَتبمِكنْع ءٍرباَتمْع بشَتيْع ب َتنْع بسَتأَتاَت بُجرْعًم بمَتنْع لِكمِكينَت أَت ْعظَتمَتبااْعُملْع
أَتاَت ِكهِكب .ب(مَتلْع

اآلخركف من العلماء . ىذا مصّب من البخارم إٔب أف ا٢بديث ىذا مع اآلية خاص بعصر التشريع
نعم الشك أف عصر التشريع ىو ا٤بقصود، لكن بعد عصر التشريع . كما قالوا ُب اآلية قالوا ُب ا٢بديث

يكوف ا٢بديث من جنس األحاديث الٍب تنهى عن التنطع كالتعنت، حٌب لو أدل ذلك أف ٙبـر الشيء على 
صلى ا عليو _ من ٰبـر بعد النيب . نفسك أنت، طبعان ما فيو ٙبرٙب على خلق، ما تأٌب تسأؿ عن شيء

كٰبلل؟ ما فيو، ما فيو تشريع؛ لذلك رٗبا أنت بالتعنت ٙبـر على نفسك شيء ىو ُب ا٢بقيقة كاف _ كسلم 
. ُب دائرة ا٤بباح، فضيقت على نفسك ما كسع ا، فدخلت ُب باب التعمق كالتنطع

سيأٌب لنا باب خاص ُب موضوع التعمق، سنحتاج إٔب تفصيل دقيق حٌب نفرؽ فيو بْب الورع مثبلن، 
كا٢بيطة للدين، كبْب التنطع كالتعمق؛ ألف ىذه مسائل ٚبتلط كثّبان عند الناس، سواء عند من يتقوف ا أك 

فيو فركؽ دقيقة جدان، رٗبا أنت توظف ىذا أنو جزء من الورع، أحتاط لديِب، من حقك أف . عند غّبىم
 فكيف (1)((هل باام  لعوا))ٙبتاط لدينك، كرٗبا غّبؾ يرل أف فعبلن ىذا نوع من التعمق كالتنطع ا٤بذمـو 

نفرؽ؟ 
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

٫بتاج إٔب موازين علمية، ال عاطفية كال نفسية، موازين علمية معينة سيأٌب لنا باب النهي عن 
التعمق، سيأٌب لنا باب كنفرؽ بتفريق علمي يكوف عند طالب العلم حٌب ُب الفتول 

بضوابط ضعيفة أك .. منهم من يفٍب يعِب بدكف. اآلف فيو فوضى ُب الفتول، فوضى كبّبة. أنت
. خبلص فتح الباب على مصرعيو، يسمونو فقو التيسّب بعض األحياف. قليلة، كرٗبا حٌب من دكف ضوابط
.  انتبهتوا كلبل ال؟ كرٗبا فريق آخر يتجو إٔب اال٘باه اآلخر! كيف ىذا؟. فقو التيسّب، ٙبلل ما حـر ا

فالعلم موازين كضوابط كقواعد، ما ىي رغبة أنت تريد ٚبفف، ىذا يريد يشدد، كىذا يريد يسهل، 
كىذا يريد يعمق، ما ىي ىكذا تؤخذ األمور، ما ىي سلعة تباع ُب السوؽ، تتشدد أنت ُب بيعها، كىذا 

. يتساىل ُب شرائها
عندما تقوؿ ىذا حراـ، ٯبب أف تقف بْب يدم رب العا٤بْب، ٤باذا قلت . ىذا دين كأحكاـ شرعية

ُب باب الفتول . ىذا حراـ؟ كإذا قلت األخرل كذلك، كإذا يسرت ىنا كذلك، كإذا عسرت ىنا كذلك
كٓب ٙبمل . اْب...كىو األعظم كاألخطر، أنت رٗبا ٛبنع نفسك، ىذا شأنك، أخذت باألحوط، أخذت 

انتبهتوا كلبل ال؟ ككظفت ذلك كرعان رٗبا يغتفر لك ذلك، لكن إذا انقلب إٔب . غّبؾ على رأيك، ىذا شأنك
باب الفتول كانعكس عليها، ىنا ٫بتاج للضوابط العلمية الدقيقة، كسنحضر فيها ٙبضّبان جيدان إف شاء ا 

.  ُب بابو عندما نأٌب إليو
اذكركا ا يذكركم كاشكركه على نعمو، مو كده يقولوف ا٣بطباء ُب ا١بمعة؟ كاشكركه .. ما بعده
 .على نعمو يزدكم

نسأؿ ا أف يوفقنا كإياكم لتقواه، كالعلم النافع، كالعمل الصاّب، كأف ٯبعلنا كإياكم ٩بن يستمعوف 
 .القوؿ فيتبعوف أحسنو، كأف يزيدنا علمان كبصّبة كثباتان كىدل كرٞبة، كا٢بمد  رب العا٤بْب

. اللهم صل كسلم على عبدؾ كرسولك ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب، كالسبلـ عليكم كرٞبة ا
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 ثامنالدرس ال
 

بسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا 
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

 .شريك لو، كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثّبان 
 :أما بعد

ثٍػرىًة السُّثؤىاًؿ كىتىكىلُّثًف مىا الى يػىٍعًنيًو كىقػىٍوليوي تػىعىأبى ﴿الى تىٍسأىليوا عىٍن ): فنواصل درسنا ُب بىاب مىا ييٍكرىهي ًمٍن كى
 .ا٢بديث الثا٘ب اقرأ ا٢بديث الثا٘ب ُب الباب....ا٢بديث الثا٘ب ُب الباب، اقرأ ا٢بديث الثا٘ب .(أىٍشيىاءى﴾

ااحمدبهللبرببااع امينب اا الةب االالاب لىبخيربخلقباهللبمحمدب نب بدبهللبصلىباهللب ليهب
 . سلم

ث َت َت ب):ب_رحمهباهللبتع اىب_بق اباام اباابخ ر ب بحَتدَّن ث َت َت بُ هَتيْع ٌل ث َت َت ب َتفَّن ُابحَتدَّن ث َت َت بإِكسْعحَت ُ بحَتدَّن حَتدَّن
باهللب َت ْعهُب يَت برَت ِك بثَت  ِك ٍر بزَتيْعدِكب ْعنِك رِكب ْعنِكبسَتعِكيدٍرب َتنْع بُ لْع بَت َتبسَتمِكعْعُ بأَت َت باا َّنضْعرِكبُيحَتدُِّثب َتنْع ب :ُموسَتىب ْعُنبُ  ْع أَتاَّنباا َّنبِكيَّن

يرٍربفَت َتلَّنىبرَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب بحَت ِك دِكبمِكنْع رَتًةبفِكيبااْعمَتلْعجِك صَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباتَّنخَت َتبُحجْع
ُرجَتب بي َت  َت َتحْع َتُحباِكيَتخْع بنَت اَتبفَتجَتعَتلَتب  َتعْعُضُ مْع لَتً بفَتظَت ُّسوابأَتنَّنُهبقَتدْع تَتُهباَتي ْع بثُمَّنبف َت َتُد ابصَتوْع بحَت َّنىباجْع َتمَت َتبإِكاَتيْعهِكبنَت سٌل فِكي َت باَتيَت اِكيَت
بمَت ب ب َتلَتيْعُ مْع بُ  ِك َت ب َتلَتيْعُ مْعب َتاَتوْع بُي ْع َت َت يُ بأَتاْع بصَت ِكيعِكُ مْعبحَت َّنىبخَت ِك بااَّن ِك برَتأَتيْعُ بمِكنْع ب ِكُ مْع بمَت بزَتااَت بف َت َت اَت إِكاَتيْع ِكمْع

ُ و َت َتب ةَتبااْعمَت ْع باا َّنالَت ةِكبااْعمَترْعءِكبفِكيب  َتيْع ِكهِكبإِكاَّن بفَتإِكاَّنبأَتفْعضَتلَتبصَتالَت ب ِكهِكبفَت َتلُّسوابأَتي ُّس َت باا َّن ُسبفِكيب ُ ُيوتِكُ مْع ُ مْع ب(.ُقمْع
ث َت َت بإِكسْعحَت  ُب): إيو نعم، قولو ىو ابن منصور الكوسج، أحد تبلميذ اإلماـ أٞبد، كراكم ا٤بسائل ب(حَتدَّن

 . ا٤بشهورة عن اإلماـ أٞبد

ث َت َت ب َتفَّن اُب): قاؿ  .ىو ابن مسلم الباىلي، يكُب أبا عثماف، كيلقب بالصَّفَّارب(حَتدَّن
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ث َت َت بُ هَتيْع ٌلب)  .ىو ابن خالد بن عجبلف، أيضان الباىلي أبو بكر البصرمب(حَتدَّن

بَت َتب) ث َت َت بُموسَتىب ْعُنبُ  ْع  .ىو األموم صاحب ا٤بغازمب(حَتدَّن

 .ا٠بو سآب ا٤بد٘ب أبو النظرب(سَتمِكعْعُ بأَت َت باا َّنضْعرِكب): قاؿ

رِكب ْعنِكبسَتعِكيدٍرب) بُ لْع  . ا٤بد٘ب أيضان، مؤب عبد ا بن ا٢بضرمي، كبار التابعْبب(ُيحَتدُِّثب َتنْع

بثَت  ِك ٍرب) بزَتيْعدِكب ْعنِك كاألحاديث السباعية من .  ىذا ا٢بديث سباعي السند كما تسمعوف كتقرؤكف( َتنْع
. األسانيد النازلة ُب الصحيح

كالقاعدة أف كل حديث قٌل رجاؿ سنده، يسمى حديثا عاليان بْب الراكم الذم ىو البخارم، كبْب 
كلما قٌل عدد رجاؿ السند، يسمى حديثان عاليان، كىو طبعان أرفع درجة، . _صلى ا عليو كسلم _ النيب 

. كأشد تثبتان، كأعلى مكانة
يسمى حديثان _ صلى ا عليو كسلم _ ككلما كثر العدد بْب صاحب الكتاب كالبخارم كالنيب 

. نازالن 
عندنا ٫بو ثبلثة . كذكرت ُب مرة سابقة أف أنزؿ ما ُب صحيح البخارم من أحاديث ىي الثُّثمانية

صلى ا _ كالنيب _ رٞبو ا _ عشر، أك أربعة عشر حديثان ُب الصحيح أسانيدىا ٜبانية، أم بْب البخارم 
. _عليو كسلم 

ٜبانية رجاؿ أنزؿ ما ُب الصحيح، كقريب منها السباعية، كىي ٫بو ثبلثْب حديث، سباعية السند 
 .كىذا منها، مع صحة السند كما ىو كاضح ظاىر، لكن ىذه مسألة اصطبلحية كونوا منها على باؿ

بثَت  ِك ٍرب) بزَتيْعدِكب ْعنِك . األنصارم رضي ا عنو ( َتنْع
يرٍرب) بحَت ِك دِكبمِكنْع رَتًةبفِكيبااْعمَتلْعجِك ا٢بجرة كل مكاف يعزؿ (بأَتاَّنباا َّنبِكيَّنبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباتَّنخَت َتبُحجْع

عن غّبه ٔبدار، أك ٕبصّب، أك ٖبيمة، أك بشيء من ذلك يعزؿ، فإذا عزؿ يسمى حجرة، أم حجر كفصل 
، اٚبذ لو مكانان خاصان داخل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فالنيب . عن غّبه كىذا ُب رمضاف كما ىو معلـو

 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ ا٤بسجد، حجره أم أحاطو ٕبصّب ليفصلو عن بقية ا٤بسجد ليتهجد ُب الليل 

 .  أم من رمضاف(فَت َتلَّنىبرَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبفِكي َت باَتيَت اِكيَتب)

طبعا ٤با رآه الناس فعل ذلك، اجتمعوا صلوا بصبلتو، ُب الليلة الثانية ب(حَت َّنىباجْع َتمَت َتبإِكاَتيْعهِكبنَت سٌلب)
 . كثركا، ُب الثالثة كثركا، ُب الليلة الرابعة امتؤل هبم ا٤بسجد فلم ٱبرج إليهم

ُرجَتبإِكاَتيْع ِكمْعب) بي َت  َت َتحْع َتُحباِكيَتخْع بنَت اَتبفَتجَتعَتلَتب  َتعْعُضُ مْع كىذا يدخل ُب تكلف الذم ما كاف ب(فَتظَت ُّسوابأَتنَّنُهبقَتدْع
ينبغي أف يفعل، كوهنم يستدعوف خركجو، مع أهنم يعلموف أنو يعِب حرصو على الصبلة كعلى ا١بماعة من 
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، كفعلهم ذلك يدخل ُب الَبٝبة ىنا معنا، أهنم تكلفوا ما ال ينبغي أف يتكلفوه؛ كلذلك ٓب  ا٤بكاف ا٤بعلـو
 .كبٌْب ٥بم سبب ذلك_ صلى ا عليو كسلم _ ٱبرج إليهم النيب 

بصَت ِكيعِكُ مْعب) بااَّن ِك برَتأَتيْعُ بمِكنْع ب ِكُ مْع بمَت بزَتااَت ٗبعُب أنو ٓب ٱبفى علي ما فعلتم، كاجتماعكم ُب ب(ف َت َت اَت
: دؿ على أف عدـ خركجو إليهم كاف عن قصد لغاية كحكمة بيٌنها بقولو... ا٤بسجد، فدؿ على أف عدـ

ب ِكهِكب) ُ مْع بمَت بُقمْع ب َتلَتيْعُ مْع بُ  ِك َت ب َتلَتيْعُ مْعب َتاَتوْع بُي ْع َت َت يُ بأَتاْع بصَت ِكيعِكُ مْعبحَت َّنىبخَت ِك .ب(ااَّن ِك برَتأَتيْعُ بمِكنْع
أف يكتب ىل ىو _ صلى ا عليو كسلم _ ا٣ببلؼ كبّب كقائم عند العلماء، ما الذم خافو النيب 

أصل قياـ الليل، ٗبعُب ينتقل من االستحباب إٔب الوجوب كما ىو ُب حقو على القوؿ الصحيح؟ 
كاف قياـ الليل كاجبان ُب أكؿ اإلسبلـ على ا١بميع، ٍب نسخ كجوبو بقولو تعأب ُب آخر سورة الزمر، 

﴾ب﴿ا٤بزمل آسف آخر آية ُب ا٤بزمل؟ .. إيش اآلية؟ آخر آية ُب الزمر باالَّنيْعلِك بت َتُ وُابأَتدْعنَتىبمِكنبثُ لُثَتيِك إٔب أَتنَّن َت
بااْعُ رْعآاِك﴾﴿: أف قاؿ بمِكنَت رَتُؤ ابمَت بت َتيَتلَّنرَت فَت ق ْع

كثبت الوجوب ُب حقو على الصحيح بداللة قولو تعأب ُب ب(1)
ُمودًا﴾:اإلسراء بمَت َت م ًبمَّنحْع برَت ُّس َت عَتثَت َت ب َتلَتىبأَتابي َتب ْع ب ِكهِكبنَت فِكلَتً باَّن َت بف َت  َت َتجَّندْع باالَّنيْعلِك ب﴿ َتمِكنَت

(2). 
أف ينتقل ا٢بكم مرة أخرل من _ عليو الصبلة كالسبلـ _ الذم خافو النيب : فقاؿ بعض العلماء

االستحباب إٔب الوجوب، فيلـز األمة كلها أف تقـو الليل كىذا فيو مشقة؛ ألف ىناؾ مرضى، كىناؾ 
فلو انتقلت للوجوب مثل . مسافركف، كىناؾ ٦باىدكف، كىناؾ كسبلنوف مثلنا، كنائموف كغّبه، فرٞبنا ا

 . قضية ا٢بج الٍب تكلمنا عنها ُب الدرس ا٤باضي

كالقوؿ الثا٘ب كىو األصوب، كىو األصوب، ٤باذا نقوؿ األصوب؟ ألف العلماء أك كثّب منهم 
. كاف قياـ الليل كاجبان، فنسخ لبلستحباب، فينسخ إٔب الوجوب. يرفضوف أف يقع النسخ ُب الشريعة مرتْب

كٓب يستطع الشافعي أف يذكر مثبلن على ذلك إال . ىذا ٓب يقع ُب الشريعة مطلقان، مع أف الشافعي يقوؿ بو
قضية ٙبرٙب متعة النساء ا٤بشهورة؛ ألف الشافعي يقوؿ أهنا كانت مباحة، فحرمت عاـ خيرب، ٍب أحلت عاـ 

من التحليل إٔب التحرٙب، كمن التحرٙب إٔب التحليل، كمن : الفتح ٍب حرمت بعد ذلك؛ ألنو كقع النسخ مرتْب
. التحليل رجعت أخرل إٔب التحرٙب

كنازعو ُب ذلك العلماء منازعة كبّبة جدان، كالصواب أنو ٓب يقع ُب الشريعة قط أف حكمان نسخ 
_ صلى ا عليو كسلم_مرتْب؛ كلذلك ىذا يضعف ا١بواب األكؿ أك القوؿ األكؿ، أف الذم خافو النيب 

. ىو أصل الوجوب ُب قياـ الليل
                                                 

 [.20اآلية ]سورة ا٤بزمل ( 1)

 [.79اآلية ]سورة اإلسراء ( 2)
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فرضية ا١بماعة ُب قياـ _ صلى ا عليو كسلم _ فقاؿ الفريق اآلخر للعلماء أف الذم خافو النيب 
لرٗبا فرض عليهم، ٗبعُب ال _ صلى ا عليو كسلم _ ٗبعُب لو استمركا على القياـ ىذا مع النيب . الليل

. يتحقق قياـ الليل إال با١بماعة، كىذا فيو تضييق شديد
قد يرغب اإلنساف يقـو ُب بيتو، يقـو ُب سوقو، يقـو ُب مثبلن ُب بره، ُب ٕبره، يقـو الناس يصلوف 

منهم من يصلي أكؿ الليل أليس كذلك؟ منهم من يصلي كسطو، منهم من يقـو . ما شاؤكا حسب التياسّب
فلو تعينت ا١بماعة ُب النافلة ُب قياـ الليل، ٗبعُب يتعذر على أحدنا أف . آخره، كىناؾ نساء، كىناؾ كذا

_ يقـو الليل بغّب ٝباعة، كىذا فيو تضييق شديد جدان ٤با كسع ا سبحانو كتعأب، فهذا الذم خافو النيب 
ب َتلَتيْعُ مْعب): بقولو_ عليو الصبلة كالسبلـ  بُي ْع َت َت  أم تعيْب ا١بماعة ُب نافلة قياـ الليل ٗبا يضيق كاسعان، (أَتاْع

كىذا القوؿ الثا٘ب ىو األصوب إف شاء ا كاألقرب ٤با ذكرناه . ٗبا يضيق كاسعان كما ىو كاضح لكل متأمل
من حكمة سابقة، أف ما نسخ ُب الشرع ال يعاد نقض ذلك النسخ إٔب غّبه، كٓب يقع ذلك ُب الشريعة 

 .فقط، كا٣ببلؼ ُب مسألة متعة النساء على كبلـ الشافعي ك٥با جواب ُب ٧بلو

ب ِكهِكب) ُ مْع بمَت بُقمْع ب َتلَتيْعُ مْع بُ  ِك َت  ىذا قطعان ال ٲبكن أف تقـو األمة بقياـ الليل ٝباعة ُب كل مكاف، ( َتاَتوْع
صلى ا _ كُب كل كقت، ىذا فيو يعِب عسر كشدة؛ كلذلك تنحنحهم كما قلنا كاستدعائهم خركج النيب 

مع ما ُب ذلك من ا٣بّب الذم يركنو، كاف تكلف ما ال ينبغي، إذ لو خرج إليهم كاستمر _ عليو كسلم 
. ذلك، رٗبا فرضت عليهم ا١بماعة ُب قياـ الليل، فضاؽ ما كاف كاسعان 

ىذا يؤكد ا١بواب الثا٘ب، صلوا ُب بيوتكم ب(فَت َتلُّسوابأَتي ُّس َت باا َّن ُسبفِكيب ُ ُيوتِكُ مْعب): فقاؿ ٥بم بعد ذلك
أنت تستطيع تقـو أكؿ الليل، اآلخر يقـو آخره، ذاؾ يقـو بأربع ركعات، كذاؾ يقـو بعشر . كل ٕبسبو
فكل صبلة ُب الليل بعد العشاء من . يعِب الناس ٚبتلف ظركفهم، كأحوا٥بم، كنشاطهم، كأعما٥بم. ركعات

النوافل ٙبسب ُب قياـ الليل، ككاف بعض الصحابة يقـو قبل أف يناـ، كبعضهم يناـ ٍب يقـو فيصلي، كذلك 
 .كاسع ك ا٢بمد سواء ُب رمضاف أك ُب غّبه

ُ و َت َتب) ةَتبااْعمَت ْع باا َّنالَت ةِكبااْعمَترْعءِكبفِكيب  َتيْع ِكهِكبإِكاَّن تستحب . ىذا حكم مستقر ُب الشريعة (فَتإِكاَّنبأَتفْعضَتلَتبصَتالَت
نوافل الصبلة مطلقان ُب البيوت، سواء الركاتب، أك قياـ الليل، أك الوتر، أك غّبىا من النوافل، تستحب ُب 

صلوابأي  باا  سبفيب يوت مب ابتجعلوه ب)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ البيوت؛ ألف ٥با أدلة كثّبة قاؿ 
 .(1)((قبوراًب

                                                 

 .1290:  حديث رقم408ص / 1النسائي ُب سننو الكربل ج ( 1)
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كفضل الصبلة ُب البيوت على الصبلة حٌب ُب مسجده الشريف إال ا٤بكتوبة، حٌب قاؿ ُب بعض 
صالةباارجلبفيب ي هبخيربمنبصالتهبفيبملجد به ابإاب)): األحاديث عند مسلم كغّبه

 مع أف الصبلة ُب مسجد النيب كما تعرفوف ٥با شرؼ عظيم، كتفضل على غّبىا من ا٤بساجد (1)((اام  و  
. بألف صبلة

كا٣ببلؼ قائم ُب ا٤بسجد ا٢براـ يعِب ىل يدخلو ا٢بكم أك ال يدخلو، كالصواب ال يدخلو على 
.  _رٞبو ا _ اختيار الشافعي 

فموضع الشاىد كما ىو ظاىر كوهنم يعِب تكلفوا االجتماع لقياـ الليل ُب رمضاف ...اقرأ ما بعده
فامتنع لعلة، كأف ىذا _ صلى ا عليو كسلم _ كٓب يطلب منهم ذلك، كتنحنحهم كاستحثاث خركج النيب 

 .التكلف قد يسوؽ إٔب أمر عسّب ال يطيقو كل الناس، تفضل
بأَت ِكيبُموسَتىب) بأَت ِكيب ُ رْعدَتةَتب َتنْع بأَت ِكيب ُ رْعدَتةَتب َتنْع ب ُ رَتيْعدِكب ْعنِك ث َت َت بأَت ُوبُأسَت مَت َتب َتنْع ث َت َت بيُوُسُفب ْعُنبُموسَتىبحَتدَّن حَتدَّن

عَترِك ِّبقَت اَتب َتشْع أَتاَت َتب:باألْع ث َتُر اب َتلَتيْعهِكبااْعمَتلْع يَت ءَتب َترِكهَت َت بف َتلَتمَّن بأَت ْع بأَتشْع ُسبِكلَتبرَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َتنْع
بيَت ب ُربف َت َت اَت افَتُ بثُمَّنبقَت اَتبآخَت بُح َت بأَت ُوكَت بأَت ِكيبقَت اَت باالَّنهِكبمَتنْع بيَت برَتُسواَت بسَتُلونِكيبف َت َت اَتبرَتُجلٌلبف َت َت اَت ب َتقَت اَت  َتضِك َت
باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب هِكبرَتُسواِك اَتىبشَتيْعبَت َتبف َتلَتمَّن برَتأَتىبُ مَتُربمَت ب ِكوَتجْع بسَت اِكمٌلبمَتوْع بأَت ُوكَت بأَت ِكيبف َت َت اَت باالَّنهِكبمَتنْع رَتُسواَت

ب َتجَتلَّنب بإِكنَّن بن َتُ وُببإِكاَتىباالَّنهِكب َتلَّن بقَت اَت بااْعغَتضَت ِك (.ب َتسَتلَّنمَتبمِكنْع
، درسناه ُب مرحلة "العلم"ىذا ا٢بديث كسيأٌب لو ألفاظ بعد ىذا، مٌر معنا بألفاظو كلها ُب كتاب 

فنذكر اليـو يعِب ما ٫بتاج إليو ٥بذا الباب دكف تفصيل، ك٫بيلكم إٔب ما تقدـ . سابقة، كشرحناه بالتفصيل
 . ُب شرحو ُب كتاب العلم

ث َت َت بيُوُسُفب ْعُنبُموسَتى): قولو ىو ابن أسد القطاف، يكُب أبا يعقوب، صدكؽ، مقل، ٓب ٱبرج ب(حَتدَّن
 .عنو البخارم إال بضعة أحاديث ُب الصحيح

ث َت َت بأَت ُوبُأسَت مَت َتب): قاؿ  . ا٢بافظ ٞباد بن أسامة البصرمب(حَتدَّن

بُسبِكلَتبرَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب) عَترِك ِّبقَت اَت َتشْع بأَت ِكيبُموسَتىباألْع بأَت ِكيب ُ رْعدَتةَتب َتنْع بأَت ِكيب ُ رْعدَتةَتب َتنْع ب ُ رَتيْعدِكب ْعنِك  َتنْع
يَت ءَتب َترِكهَت َت  بأَتشْع كغّبه من األنبياء ٥بم خصائص، من _ عليو الصبلة كالسبلـ _ يعِب النيب (ب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َتنْع

                                                 

 (.184 ك 188 / 2) كمسلم  ( 423 / 4 ك 189 / 1 )أخرجو البخارم .  صحيح 115ركاه مسلم  ص ( 1)
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بُيظْع ِكُرب َتلَتىب َتيْعبِكهِكب﴿: أعظمها أف ا يطلعهم على بعض الغيوب، مغيبات، قاؿ ا تعأب بفَتالَت  َت اِكُمبااْعغَتيْع ِك
﴾ بارْعتَتضَتىبمِكنبرَّنُسواٍر بمَتنِك  .(1)أَتحَتداًبإِكاَّن
يطلعو ا على ا٤بغيبات، أف ٲبتهن ذلك _ صلى ا عليو كسلم _ ال يعِب ىذا كوف النيب 

فهمت كلبل ال؟ فما معُب أف يأتيو رجل يقوؿ أين ناقٍب؟ . كيستهجن، ٕبيث يسأؿ عن كل شاردة ككاردة
ضٌيع ناقتو فجاء يسأؿ أين ناقٍب، كالثا٘ب ضيع لو ٟبس لاير ُب الشارع يأٌب النيب أين ٟبس لاير؟ ما ىو 

ىو نعم اطلع على ا٤بغيبات، ا٤بغيبات الٍب تدخل . معقوؿ ىذا؟ فيو استهجاف ٤بقاـ النبوة، كا٣باصية العظيمة
ا بالنسبة لنا غيب ذاتو كأ٠باؤه _ عز كجل _ ُب تأسيس النبوة كتأسيس األمور الشرعية، كا٣برب عن ا 

غيب، ال سبيل للعقوؿ كال لؤلبصار عليو، إال إدراؾ كلي ٝبلي، أليس كذلك؟ _ جل كعبل _ كصفاتو 
لكن ا كأ٠باؤه كصفاتو، كيف تعرؼ ىذا؟ غيب، ا٤ببلئكة غيب، اليـو اآلخر، كالبعث بعد 

ىذا الذم يأٌب األنبياء ٱبربكف بو، ٗبعُب أمور ال نعلمها، كال . ا٤بوت، كأحواؿ النشور، كا١بنة، كالنار غيب
ال يأٌب يسأؿ عن ناقة ضاعت، كال عن من أيب، يسأؿ . نستطيع أف نعلمها، كىي متوقفة على اإلٲباف كلو

عن أشياء تصبح فيو نوع من االمتهاف ٤بقاـ النبوة، الذم ىو قائم أصبلن على اإلخبار با٤بغيبات الٍب تدخل 
فأين يقع السؤؿ عن ناقة ضائعة من ا٣برب عن ا رب العا٤بْب، كأ٠بائو، كصفاتو، . ُب أسس االعتقاد كأصلو

كمبلئكتو، كاليـو اآلخر؟ أين يقع ىذا من ىذا؟ 
ٱبرب ببعض الغيوب، كيطلعو ا _ صلى ا عليو كسلم _ فلما توسعوا ُب السؤاؿ، عرفوا أف النيب 

على بعض ا٤بغيبات، فامتهنوا ذلك، كأكثركا من السؤاؿ ٗبا أخل باالحَباـ البلئق هبذه ا٣باصية أكالن، كٗبقاـ 
حٌب أحدىم قاؿ أين أنا؟ ُب ا١بنة كال ُب ... فيأٌب من يسألو عن الناقة، كيأٌب من يسألو عن. النبوة ثانيان 

بتَتُل ْعُ مْع﴾﴿ىذا إيش استفاد ىذا؟ يعِب . أنت ُب النار: قاؿ. النار باَتُ مْع يَت ءبإِكابتُ بْعدَت بأَتشْع أَتُاواْعب َتنْع  .(2)اَتبتَتلْع
فلما امتهنوا ذلك كأكثركا؛ غضب ألف ا٤بوضوع ٘باكز حدكده الٍب تتعلق باألخبار الغيبية ا٤بتعلقة 
بأصوؿ االعتقاد، كاإلٲباف، كأشراط الساعة، أمور عظيمة جليلة ىذه، ىي مقومات كدعائم النبوة، ال 

البحث عن ناقة ضائعة، كال عن رجل يعِب الح نسب إٔب غّب أبيو فيسأؿ من أيب، كاآلخر يسأؿ عن أين 
أنا، كالثالث يسأؿ عن شيء خاص بو، ىذا ال يسأؿ عنو األنبياء، كىذا الذم يدخل ُب كثرة السؤاؿ، 

. كالتجاكز، كالتكلف ما ال يعنيو، الذم يقلل من شأف النبوة

                                                 

 [.26/27اآلية ]سورة ا١بن ( 1)

 [.101اآلية ]سورة ا٤بائدة ( 2)
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بسَتُلونِكي): فقاـ على ا٤بنرب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فغصب  ماداـ يعِب سلو٘ب من شدة ب( َتقَت اَت
ما داـ تريدكف أسئلة من ىذا النوع، كقد يكوف فيها أمر . غضبو، فبل تسألوا عن شيء إال أخربتكم بو

يكربكم، كيبْب لكم أمور إذا عرفتوىا رٗبا يقع عليكم من العنت كا٤بشقة ما كنتم ُب غُب عنو، كال يدخل ُب 
. أسس اإلٲباف كاالعتقاد كالدين ُب شيء

أضف إٔب ! يذكر أف تعرؼ أبو فبلف ايش ا٠بو، كال ناقة فبلف أين ضاعت، ما قيمة ىذه األمور؟
كغضبو ٧بذكر شرعي؛ كلذلك كبار الصحابة كعمر أشفقوا على _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ذلك غضبو 

ليغضب ا لغضبو بعد ذلك، فيقع على _ صلى ا عليو كسلم _ أنفسهم كعلى األمة من غضب النيب 
.  األمة ما فيقع عليهم من غضب ا ما ال قبل ٥بم بو

بااْعغَتضَت ِكب) باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبمِكنْع هِكبرَتُسواِك  ىذا فقو كبار الصحابة (ف َتلَتمَّن برَتأَتىبُ مَتُربمَت ب ِكوَتجْع
غّب فقو ذلك األعرايب، الذم جاء يسأؿ عن الناقة، أك ذاؾ الذم يسأؿ عن أبيو، أك _ رضي ا عنهم _ 

، فرأكا أف غضبو لو استمر _صلى ا عليو كسلم _ عن أمور من ىذا القبيل الٍب أغضبت كأحفت النيب 
رٗبا يقع عليهم كارثة عظيمة، فأحب أف يقطع عمر ىذا ا٤بشهد ا٤بمتهن ٤بقاـ النبوة، كاألخبار الغيبية 

إِكنَّن بن َتُ وُببإِكاَتىباالَّنهِكب): فقاؿ كلمتو ىذه_ صلى ا عليو كسلم _ العظيمة ىذه، كليسكن من غضب النيب 
ب َتجَتلَّنب  (. َتلَّن

ُب الركاية األخرل أنو جثا على ركبتيو، كقاؿ آمنا با كبرسولو أك كلمة ٫بوىا، ليسكن غضب النيب 
كيعِب . فسكن غضبو، كانقطع ذلك اجمللس بسبلـ كا٢بمد  رب العا٤بْب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ 

ا٢بديث كاضح يدخل ُب معُب الَبٝبة دخوال أكليان، كثرة السؤاؿ الٍب ٚبرج إٔب االمتهاف للمسؤكؿ كىو النيب 
 ُب الشرع، خصوصا األسئلة كما ٠بعتم ال تقيم كال تقعد ُب (00:16:58)_ صلى ا عليو كسلم _ 

 .ما بعده. أمر الدين كما ٰبتاج إليو الناس شيئان يذكر
بُمعَت  ِكيَتُ بإِكاَتىب) ب َت َت َت بااْعُمغِكيرَتةِكبقَت اَت ب َترَّنادٍرب َت تِك ِك ب َتنْع ث َت َت ب َتبْعُدبااْعمَتلِك ِك ث َت َت بأَت ُوب َتوَتانَت َتبحَتدَّن ث َت َت بُموسَتىبحَتدَّن حَتدَّن
باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب:بااْعُمغِكيرَتةِكب بإِكاَتيْعهِكبإِكاَّنبنَتبِكيَّن باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبفَت َت َت َت برَتُسواِك بمِكنْع بمَت بسَتمِكعْع َت بإِكاَتيَّن ُ  ْع ا ْع

ب ُدب َتُهوَت باَتُهباَتُهبااْعُملْعُ ب َتاَتُهبااْعحَتمْع بشَترِكي َت ُ باَت دَت باالَّنُهب َتحْع بإِكاَتهَتبإِكاَّن ةٍرباَت  َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َت اَتبي َتُ وُابفِكيبُد ُرِكبُ لِّبصَتالَت
بااْعجَتدُّسب بمِك ْع َت فَتُ بذَتابااْعجَتدِّ بي َت  ْع ب َتاَت باِكمَت بمَت  َتعْع َت بُمعْعلِكيَت ب َتاَت بمَت نِك َتباِكمَت بأَت ْعلَتيْع َت باالَّنُ مَّنباَت ءٍربقَتدِكيرٌل  َتلَتىبُ لِّبشَتيْع

ب ُمَّن َت تِك باألْع بُ ُ و ِك ب َت َت اَتبي َت  ْع َتىب َتنْع ب َتإِك َت  َت ِكبااْعمَت اِك ث ْعرَتةِكباالُّس َتااِك ب َت َت بقِكيلَتب َتقَت اَت بإِكاَتيْعهِكبإِكنَّنُهب َت اَتبي َت  ْع َتىب َتنْع  َت َت َت َت
ب َتهَت تِكب ب َتمَت ْع ٍر ب(. َت َتأْعدِكبااْعب َت َت تِك
ث َت َت بُموسَتى): _رٞبو ا _ يقوؿ البخارم   .ىو ابن إ٠باعيل ا٤بنقرم الثبوذكيب(حَتدَّن
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ث َت َت بأَت ُوب َتوَتانَت َتب): قاؿ  .ىو الوضاح بن عبد ا اليشكرم البكرمب(حَتدَّن

ب َترَّنادٍرب) كالثقفي نسبة إٔب ا٤بغّبة كالءن . ىو الثقفي، يكُب أبا سعيد، كاف كاتبان للمغربة بن شعبةب( َتنْع
 . كليس أصبلن 

بُمعَت  ِكيَتُ بإِكاَتىبااْعُمغِكيرَتةِكب) ب َت َت َت  معاكية ٤با كٕب ا٣ببلفة، من عقلو الراشد، ا٣ببلفة موضع فتنة كبّبة، (قَت اَت
ا٤بلك موضع فتنة عظيمة، ٤با يكوف ُب موضع األمر، كالنهي، كالسلطاف، كالتصرؼ ُب األمواؿ ك٫بو ذلك، 
من ٓب يوفقو ا، كيعصمو، كيثبتو تزؿ قدمو فيظلم كيطغى كيبغى؛ ألف ىذا موضع فتنة عظيمة ككبّبة كما 

. ىو معلـو معركؼ
_ ٤با كٕب ا٣ببلفة، كاستتب لو األمر، أخذ يستنصح أصحاب النيب _ رضي ا عنو _ فمعاكية 

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ أك بعضهم ليخربكه كينصحوه ٗبا علموا، ك٠بعوا من النيب _ عليو الصبلة كالسبلـ 
. ٩با ال يعلمو ىو، ٩با يفيده كما ىنا كتب إٔب ا٤بغّبة بن شعبة

صلى ا _ ا٤بغّبة بن شعبة ثقفي، أقدـ إسبلمان من معاكية، كبالتإب سيكوف عنده من مشاىد النيب 
_ أيضان معاكية كاتب من ىو أجٌل من ا٤بغّبة، كاتب عائشة . كأقوالو ما ليس عند معاكية_ عليو كسلم 

صلى _ كا٢بديث ُب مسلم، كتب إٔب أـ ا٤بؤمنْب عائشة، كىي ُب معرفتها بأحواؿ النيب _ رضي ا عنها 
با٤بكاف العظيم يستنصحها، ىذا يدؿ على عقل راشد، كرغبة ُب ا٣بّب من ىذا الرجل _ ا عليو كسلم 

.  ا٤بغّبة بن شعبة؛ ألنو ُب موضع فتنة كىو موضع ا٤بلك كا٣ببلفة
صلى _ الذين كتبوا لو كا٤بغّبة كعائشة، أيضان اختاركا لو فقالوا اكتب ٕب شيئان ٩با ٠بعتو من النيب  

فاختار شيئان يليق با٤بقاـ، فيو موعظة لو خاصة بو؛ ألنو ُب موضع ا٤بلك كالوالية، ال ٱبتار _ ا عليو كسلم 
لو شيء ال يفيده، أك يفيده على سبيل العمـو كما يفيد غّبه، أك رٗبا يعِب يهوِّف عليو بعض ما ىو فيو من 
ا٤بسؤكلية الكبّبة، أف يكتب إليو ٗبا فيو موعظة كتذكّب لو، كما صنعت عائشة رضي ا عنها ٛبامان ٤با كاتبها 

فكتبت لو ا٢بديث ا٤بشهور أف النيب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ معاكية، قاؿ اكتيب ٕب شيئان ٠بعتيو من النيب 
صلى ا _ قاؿ النيب ب((منب ل بر  باهلل)): أك قالتب((منباا م )): قاؿ_ عليو الصبلة كالسبلـ _ 

أنت اآلف ُب موضع ا٢بكم، ما ٯبتمع رضا ا ب((منباا م بر  باهللب لخطباا  س)): _عليو كسلم 
إذا أرضيت ا سيسخط عليك فئاـ من الناس قطعان؛ ألنك . كرضا الناس معان، يعِب تلغيها من اعتبارؾ

ستقف حاجزان دكف أىوائهم، كشهواهتم كرغباهتم كلبل ال؟ خاصة صاحب الوالية لو سلطة، كلو حكم، 
قد ٲبنع كثّبان من الفساد كالشر ٕبكم الوالية كقوة السلطاف، ىذا سيغضب كثّبان من الفاسدين .. كلو

. كالفاسقْب عليو
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منباا م بر  باهللب لخطباا  سبر يب)):بب_صلى ا عليو كسلم_ فتقوؿ لو عائشة عن النيب 
تقوؿ لو ما يهمك ما يعِب كبلـ الناس فيك، أك ثناؤىم عليك، إف أثنوا (ب(اهللب  هب أر ىب  هباا  س

عليك ال يغرؾ، كإف ذموؾ أيضان ال يضرؾ، اجعل رضا ا ىو ىدفك كغايتك، كا بيده األمور كيقلب 
 مسايرة ألىوائهم (( منباا م بر  باا  س))ب:كاألخرل. القلوب سّبضى عنك كيرضي عنك الناس

سخطباهللب ليهب))ألهنما ال ٯبتمعاف ب(( لخطباهلل))كشهواهتم ك٫بو ذلك ٤بصاّب معينة، النتيجة ما ىي 
فهمت . ففيو ذكاء من عائشة ُب اختيار ىذا ا٢بديث ٥بذا الرجل ُب ىذا ا٤بوضع(  1)(( أسخطب ليهباا  س

. كلبل ال؟؟ فهي موعظة شديدة
أيضان ا٤بغّبة نفس ا٤بنهج، مع أف ا٤بغّبة ٧بسوب على بِب أمية كما ىو معركؼ، ككاف أحد قادهتم، 
كيعمل ا٢بركب مع علي كغّبه ك٫بو ذلك، ككٕب العراؽ، كاله العراؽ فَبة ا٤بغّبة بن شعبة، ككاف رجبلن حازمان 

لكن ىنا طلب منو النصيحة، ٕبكم . كما ىو معركؼ يعِب من دكاىي الرجاؿ كخربائهم ُب تدبّب األمور
انتبهت . فبل مكاف للمجاملة ىنا_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كونو صحايب، عآب بشيء من أحواؿ النيب 

مهما ظهر منهم ُب موقع العلم كالبياف عن ا _ رضي ا عنهم _ كلبل ال؟ كىذا يدلك على أف الصحابة 
كرسولو، ال يغدركف، كال يغشوف، كال يكتموف ما حقو اإلظهار، كال يظهركف ما حقو التأخّب كالكتماف عن 

 . بعض الناس، ٩با رٗبا ال يستوعبوف كال يفهموف، فهذا مقاـ كذاؾ مقاـ آخر

ةٍرب): فكتب إليو ما يلي باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َت اَتبي َتُ وُابفِكيبُد ُرِكبُ لِّبصَتالَت من بداية ب(إِكاَّنبنَتبِكيَّن
الكبلـ قد يظن الظاف أنو كتب لو شيئان من أذكار الصبلة، الٍب يعلمها صغار الطبلب كعواـ ا٤بسلمْب كلبل 

كيف يكتب ا٤بغّبة  (ال إلو إال ا كحده ال شريك): ال؟ كل مسلم يصلي يعرؼ أف بعض الصبلة يقوؿ
. كإب معاكية على العراؽ، كأحد القدماء من الصحابة للخليفة معاكية بذكر من أذكار الصبلة

ماذا . ال، سيأٌب اآلف كجو االختيار. ىذا منذ البداية قد يظهر أنو اختيار غّب مناسب غّب موافق
، ا٤بقصود _ صلى ا عليو كسلم _ كاف يقوؿ النيب  ُب دبر كل صبلة ليس ا٤بقصود الذكر؛ ألف ىذا معلـو

 . فحول الذكر كمعناه كمؤداه

ءٍرب)ب:فقاؿ كاف يقوؿ ب َتلَتىبُ لِّبشَتيْع ُدب َتُهوَت باَتُهباَتُهبااْعُملْعُ ب َتاَتُهبااْعحَتمْع بشَترِكي َت ُ باَت دَت باالَّنُهب َتحْع بإِكاَتهَتبإِكاَّن اَت
بااْعجَتدُّسب بمِك ْع َت فَتُ بذَتابااْعجَتدِّ بي َت  ْع ب َتاَت باِكمَت بمَت  َتعْع َت بُمعْعلِكيَت ب َتاَت بمَت نِك َتباِكمَت بأَت ْعلَتيْع َت باالَّنُ مَّنباَت قاؿ الشرٌاح ىذا ب(قَتدِكيرٌل

بااْعجَتدُّسب): ا١بملة ىذه ىي إشارة كنصيحة ا٤بغّبة ٤بعاكية بمِك ْع َت فَتُ بذَتابااْعجَتدِّ بي َت  ْع  ىو الغُب، كىو (ااْعجَتدُّسب )،(اَت
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

مناسب ٤بوقع معاكية من ا٣ببلفة كلبل ال؟ سار غنيان ُب ظاىر الرأم، عنده أمواؿ، أمواؿ الدكلة كلها ٙبت 
يده، غِب ُب القوة كالسلطاف، كيستطيع أف ٰبكم على ىذا ٗبا شاء، كٲبنع ىذا ما شاء، كيفعل ما يريد ُب 

نلَت اَتباَتيَتلْعغَتىب﴿ظاىر األمر، فهو اآلف ُب موضع غُب كالغُب يطغي  بإِكاَّنبااْعِك ( 1)أَتابرَّنآُ باسْع  َتغْع َتى﴾ب(6) َتالَّن

فكيف إذا كاف ىذا الغُب منوطان ٗبوضع ا٢بكم كالسلطاف كالوالية، يعمي كيصم إال من رحم ا، كقليل ما 
فيذكره ال ينفع صاحب الغُب من ربو الغُب، أم ال ينفعك غناؾ، كال سلطانك، كال جدؾ، كال ملكك ب.ىم

من ا شيئان، فيذكره بأف مصّبؾ إٔب الزكاؿ، كا٤بًحاؿ، كا٤بوت كالنقصاف كلبل ال؟ ٟبس سنْب، عشر سنْب، 
ٟبسة عشرة سنة كينتهي كل شيء، كتسّب إٔب ا فقّبنا فردان عبدان كما خلقك أكؿ مرة، فيذٌكره با٤بصّب 

.  كا٤بآؿ ليعمل حسابو اآلف، حٌب ال يطغيو ىذا الغُب الذم ىو فيو
بااْعجَتدُّسب) بمِك ْع َت فَتُ بذَتابااْعجَتدِّ بي َت  ْع عز كجل _ إذا ٓب يتق ا . أم ال ينفع أحدنا غناه من ا شيئان ب( َتاَت

مع _ رضي ا عنو _ كيعمل ليـو معاده، فيو موعظة كتذكّب عظيم، كىي اإلشارة الٍب قصدىا ا٤بغّبة _ 
. إشارة أخرل ستأٌب

بإِكاَتيْعهِكب) بإِكاَتيْعهِكب)كلمة ب( َت َت َت َت ىذا حديث آخر حقيقة، لكنو مركم بنفس سند الباب عند ب( َت َت َت َت
كتب مرة أخرل يستنطق _ رضي ا عنو _ كىذا يدؿ على أف معاكية . البخارم، كلذلك عطفو عليو

ب)فكتب لو ىذا ا٢بديث اآلخر با٤بعُب اآلخر، ... كيستنصح ا٤بغّبة، اكتب ٕب أيضان أشياء أخرل ٩با  َت َت َت َت
 . أم مرة أخر، لكن عطفو البخارم ألف السند كاحد(إِكاَتيْعهِكب

بقِكيلَتب َتقَت اَتبب):_عليو الصبلة كالسبلـ _ أف النيب  . ىذه مناسبة جدان ٤بوضع معاكيةب( َت اَتبي َت  ْع َتىب َتنْع
ليو؟ ألف موضع ا٤بلك كا٣ببلفة، سيأٌب ا٤بٌداحوف، كالشعراء، كينظموف القصائد الطويلة العريضة، القيل 

كالقاؿ يكثر ُب ٦بالسهم، أليس كذلك؟ كتكثر الوشاية باألشخاص، كل من أراد أف يكيد ألحد كشى بو 
عند ذم سلطاف فضره كلبل ال؟ فالقيل كالقاؿ بالكذب، كبالزكر، كبالبهتاف، على سبيل ا٤بدح، كالثناء، 

صلى ا عليو _ كالتعظيم، كالوشاية، يكثر ُب ٦بالس أصحاب الواليات؛ كلذلك ٰبذره ا٤بغّبة ٖبطاب النيب 
اآلف أنت ُب موضع يكثر ُب ٦بلسك القيل كالقاؿ، فبل تسمح بو كال قيل كقاؿ، ينهى عنها النيب _ كسلم 
لو مدحك إنساف ٗبا ليس فيك، ما يغرؾ ىذا؟ كيف لو مدحك . ألهنا أكالن تغر_ صلى ا عليو كسلم _ 

خلق كثّبكف، أنت كذا، كأنت كذا كليس فيك من ذلك شيء؟ يغرؾ، فبل ترل عيوبك بعد ذلك، كال 
تصحح  أخطاءؾ بعد ذلك، كرٗبا تستسهل العظيم من الذنوب، كتستصغر العظيم من األعماؿ فبل تعملو 
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ك٫بو ذلك، يغٌر كيضٌر كيعمي، كرٗبا يدعو صاحب الوالية إٔب ظلم خلق كثّب بالوشاية كالقيل كالقاؿ الذم 
ال معُب لو؛ ألف صاحب الوالية ٯبب أف يكوف حكمو على كفق حق، كعدؿ، كدليل، ال على كفق قيل 

 .   كقاؿ ككشايات يعِب كاذبة قصدىا اإليذاء ال غّب

ث ْعرَتةِكباالُّس َتااِكب) باب ما ينهى عن كثرة : "ىذا موضع الشاىد للباب، بابنا ىنا ُب كتاب االعتصاـب( َت َت
. ، على التفصيل الذم ذكرناه ُب الدرس السابق"أك ما يكره من كثرة السؤاؿ

السؤاؿ عن معا٘ب الشريعة، تفسّب القرآف، كأحكاـ الشريعة مطلوب ٩بدكح، كىو أحد ركافد طلب 
العلم، لكن إذا كاف على سبيل التعنت، كالتكلف، كإرىاؽ ا٣بصم ك٫بو ذلك ٩با ال يكوف معرفة حق، أك 

 .   تأسيس عمل، أك استجبلء حكم، يدخل ُب باب الذـ، فينبغي أف يينهى عن ذلك كثرة السؤاؿ

ُب الفساد، أك ُب الشر، أك ُب اإلٍب، أك حٌب ُب ا٤بباحات على سبيل التوسع ب( َتإِك َت  َت ِكبااْعمَت اِكب)
رِكُفواْع﴾حٌب التوسع كالتبذير ُب ا٤بباحات مرفوض. كالتبذير رَت ُواْعب َتاَتبُتلْع ب﴿ ُ ُلواْعب َتاشْع

إِكاَّنبااْعُمبَت ِّرِكينَتب َت نُواْعب﴿( 1)
وَتااَتباا َّنيَت  ِكينِك﴾ فإضاعة ا٤باؿ ُب ا٤بباحات، على سبيل التوسع ُب ا٤بباحات، كالَبفو، كالتبذؿ كالتبذر ( 2)إِكخْع

جل كعبل _ فخذ ما ٙبتاج إليو كال تبذر تبذيران كما قاؿ . مردكد ُب الشرع، بنص القرآف كمستقرات الشريعة
أما إضاعتها ُب اإلٍب، كالعدكاف، كا٤بعاصي، كالفجور فهذا عياذا با يعِب شر من ٝبيع أطرافو، فيو . _

عدكاف على حدكد ا، كعدكاف على حدكد ا بنعم ا، ككفراف ٥بذه النعمة نعمة ا٤باؿ، كمبارزة  
 .كم إٍب يرتكبو من يفعل ذلك؟ آثاـ متعددة متطابقة ال يسلم منها إال من سلمو ا. بنعمتو

ُمَّن َت تِكب)بأيضان ب( َت َت اَتبي َت  ْع َتى) باألْع بُ ُ و ِك قاؿ الشرٌاح خص األمهات بالذكر مع أف اآلباء ب( َتنْع
بأَتاَّنبت َتعْعُبُد اْعب﴿: يدخلوف ُب ا٢بكم؛ ألف العقوؽ مرذكلة للوالدين معا كلبل ال؟؟ قاؿ ا تعأب  َتقَتضَتىبرَت ُّس َت

لَت نً ﴾ بإِكحْع يْعنِك إِكاَّنبإِكيَّن ُ ب َت ِك اْعوَتااِكدَت
:  لكن خصت األمهات لسببْب(  3)

٤با _ صلى ا عليو كسلم _ أف حقهن أكرب، كأعظم، كأجل بنص حديث النيب : السبب األكؿ
منبأحقباا  سب حلنبصح   يبق ابأم بق ابثمبمنبق ابأم بق ابثمبمنبق اب))ب:سألو الرجل قاؿ

ألف حقهن أعظم كأكرب كأجل، فخصهن بالذكر ُب ف(ب( ااج  بتح بأقدام ن:بأم بفيباارا ع بق ا
. ىذا ا٢بديث
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

أف العقوؽ ُب األمهات أكثر منو ُب اآلباء، ٤با جرت بو عادة الناس؛ ألف األـ بطبعها : العلة الثانية
رقيقة ضعيفة، يعِب غاية ما تستطيع أف تصنعو إذا رٗبا عٌقها ابنها تسكت يعِب، أما األب رٗبا يستطيع أف 

تكتم يعِب . يأخذ بعض حقو بالعقوبة، أك بالضرب، أك رٗبا بنحو ذلك من أمور، لكن األـ تسكت كتكتم
جرت العادة بذلك فؤلهنن أكثر األمهات ال تستطيع أف تستخلص حقها الواجب ٥با، كامتيهن ذلك عند 

بالذكر ىنا _ عليو الصبلة كالسبلـ _ خصهن النيب . كثّب من األبناء لكثرة عقوؽ األمهات أكثر من اآلباء
ُب ىذا ا٢بديث، ككاف ينهى عن عقوؽ األمهات ٤با فيو من إٍب عظيم ُب عظم حقهن، كلكوهنن رقيقات 

 .    ضعيفات ال يستطعن استخبلص حقهن، كال بعضو حٌب، كال رٗبا شيء منو

ال شك أف الوأد كاف عادة جاىلية مرذكلة ُب الشريعة ُب ا١باىلية األكؿ،ل ب( َت َتأْعدِكبااْعب َت َت تِكب): ٍب قاؿ
كانوا يستعركف كيستعيبوف إذا رزؽ أحدىم بالبنت، ىذا مشهور ُب ا١باىلية، كسجلو القرآف عليهم ُب 

بمِكنب﴿: آيات كثّبة كقولو تعأب اِك بااْع َتوْع ب َتظِكيمٌلبي َت  َتوَتارَتىبمِكنَت وَتّداًب َتُهوَت ُ ُهبُملْع ب ِك ألُنثَتىبظَتلَّنب َتجْع بأَتحَتُدُهمْع  َتإِكذَتابُ  ِّرَت
ُ ُمواَت﴾ بأَتاَتبسَت ءبمَت بيَتحْع بأَتاْعبيَتُدسُّسُهبفِكيباا  ُّسرَتابِك ُ ُهب َتلَتىبُهواٍر لِك ب ِكهِكبأَتيُمْع ُسوءِكبمَت بُ  ِّرَت

فجاء ىذا اإلسبلـ ب(1)
ب﴿العظيم، فحـر ا كرسولو كأد البنات أشد التحرٙب كأعظمو، اعتربه قتل  ب ِكأَت ِّبذَتن ٍر ُؤ دَتُةبُسبِكلَت ْع إِكذَتابااْعمَتوْع  َت

﴾ قتل، كرفع اإلسبلـ شأف من عاؿ ىؤالء البنات كقاـ عليهن، كرعاىن حٌب يكربف كيتزكجن، حٌب  (2)قُ ِكلَت ْع
 من عاؿ يعِب رزؽ ببنات ثبلث فعا٥بن، ((منب  ابثالثب   ت)): _صلى ا عليو كسلم _ قاؿ النيب 

 شوؼ الشرؼ (( نباهبحج   ًبمنباا  ر)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ كأدهبن حٌب زكجهن كما قاؿ 
كلو قلنا لو كاحدة لقاؿ أيضان :  قاؿ الراكم(3)(( نباهبحج   بمنبن ربقيلب اث  ينبق اب اث  ين))العظم 
شوؼ فْب رفع القضية من أمر كاف يستعيب بو ا١باىلي ُب جاىليتو كيئدىا كيدفنها، إٔب أحد أرفع . كاحدة

صلى _ كىنا يؤكد النيب . مصادر كسب األجر، كالنجاة من عذاب ا ُب النار، القياـ كإعالة البنات ىؤالء
ذلك أنو ينهى عن كأد البنات ليجتث ىذه العادة ا١باىلية من جذكرىا ٛبامان، كىكذا كقع _ ا عليو كسلم 

 .  كا٢بمد  رب العا٤بْب

ب َتهَت تِكب) منع كىات كإف كاف يدخل ُب إضاعة ا٤باؿ كما قاؿ الشراح، إال أف لو معُب خاصان (ب َتمَت ْع ٍر
ىنا، كىو أف بعض الناس لشدة طمعهم، كأنانيتهم، كحبهم ألنفسهم، دكف النظر ٢بقوؽ اآلخرين، كمصاّب 
الناس، حقو كما لو يطالب بو إٔب آخر درجة، كال يَبؾ منو شيء، كما ٯبب عليو ا٘باه اآلخرين ٲبنعو، فهو 
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ظآب من كجهْب، أف يطالب ٕبقو كرٗبا ٯبعل ما ليس لو حقان حقان، لشدة طمعو، كما عليو من حقوؽ 
ب َتهَت تِكب): اآلخرين ٲبنعها، ىذا معُب قولو :  كا٤بطففْب الذين ذكرىم ا ُب سورة ا٤بطففْب ا٤بشهورة( َتمَت ْع ٍر

 َتيْعلٌلباِّلْعُملَتفِّفِكينَت﴾﴿
ُفواَت﴾﴿إٔب أف قاؿ ماذا قاؿ؟ ( 1) بيَتلْع  َتوْع بإِكذَتابا ْع َت ُاواْعب َتلَتىباا َّن سِك كال حبة شعّب ( 2)ااَّن ِكينَت

ُر اَتبما يَبكها، مرة يسوم نفسو صاحب حق بُيخْعلِك بأَت ب َّنزَتنُوُهمْع بأَتن َّنُ مبب(3)ب﴿ َتإِكذَتاب َت ُاوُهمْع بيَتُظنُّسبُأ اَتبِك َت أَتاَت
﴾ ب َتظِكيمٍر اٍر ُعوثُواَتبباِكي َتوْع مالو، أك يراه لو يطلبو إٔب آخر رمق، كىذا سيدعوه طبعان إٔب أف ٯبعل ما ليس ب(3)مَّنب ْع

ٕبق حقان لو ُب الغالب األعم، كما ىو عليو كاجب ُب البيع، كالشراء، كا٤بوازين، كعامة ا٢بقوؽ ٲبنعها، ىذا 
ظآب من كجهْب، كىذه صفة ا٤بنافقْب أيضان، من صفات ا٤بنافقْب؛ كلذلك قاؿ ا عنهم ُب سورة النور أك 

ب﴿ َتإِكابيَتُ نب ىذه ُب الرباءة؟؟ ُب النور َتإِكابيَتُ نباَّنُ ُمبااْعحَتقُّسبيَتأْعُتوابإِكاَتيْعهِكبُم ْع ِك ِكينَت﴾﴿غّبىا، ال أذكر اآلف 
_ صلى ا عليو كسلم _ إذا كاف لو ا٢بق، ُب الصف األكؿ خلف النيب  (4)اَّنُ ُمبااْعحَتقُّسبيَتأْعُتوابإِكاَتيْعهِكبُم ْع ِك ِكينَت﴾

يصلي على طوؿ، ٠بع أف ماؿ البحرين جاء، كفيو توزيع فلوس بكرة، قبل أف يفتح ا٤بسجد عند الباب 
كاقف متوضئ كمغتسل حٌب، فيو فلوس بعد الفجر، توزيع، لكن إذا فيو يا خيل ا اركيب كال ىذا، يتسللوف 
لواذان، كائذف بيوتنا عورة، كالثا٘ب قل ال تفًب إٔب آخره، إذا كاف عليو ماؿ ىرب، كإذا لو ا٢بق أك بعض حق 

باالَّنُهب َتلَتيْع ِكمْعب﴿بأك ما يظنو حقان  يفَت بارْعتَت  ُوابأَتاْعبيَتخَت ُفواَتبأَتابيَتحِك بأَتاِك بأَتفِكيبقُ ُلو ِك ِكمبمَّنرَتضٌل يَتأْعُتوابإِكاَتيْعهِكبُم ْع ِك ِكينَت
فبل ٯبوز ٤بسلم مؤمن ٱباؼ ا كالدار اآلخرة أف يكوف ىذا صفتو؛ بل على العكس كاف خلق  (5)﴾ َترَتُسواُهُب
كمن ىم على سليقتو كطريقتو من أصحابو كأمتو، حقوقهم يبذلوهنا، حٌب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب 

ىو ٟبس خاص بو من غنائم ا٢بركب، سألوه إياه _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ا٣بمس الذم أعطاه ا لنبيو 
: بعض الفقراء، فكاف يعطيهم من ٟبسو ا٣باص، حٌب رٗبا يفُب ُب بعض األمور، كقاؿ ٥بم كلمتو ا٤بشهورة

عكس الصفة ىذه ٛبامان، (  6)((اي بايبمم بأف ءباهللب لي مبإابااخم ب ااخم بمرد دب لي م))
فهذه صفة نفاؽ مرذكلة . عكسها ٛبامان، ال يرد سائبلن فضبلن عن حق مستوجب، فما بالك هبذه الصفة

ما كاف لك، اطلب حقك بعدؿ كحكمة، لكن أدم ما عليك أيضان ما عليك من . ٯبب تركها، ٯبب تركها

                                                 

 [.1اآلية]سورة ا٤بطففْب ( 1)

 [.2اآلية]سورة ا٤بطففْب ( 2)

 [.4_3: اآلية]سورة ا٤بطففْب ( 3)

 [.49اآلية ]سورة النور ( 4)

 [.49/50اآلية ]سورة النور ( 5)

 .22770:  حديث رقم319ص /  5ابن حنبل ُب مسنده ج ( 6)



 

169 
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حقوؽ، ال تنظر إٔب العدؿ كا٢بق إذا كاف لك، كتغفل كتغمض عينك عنو إذا كاف عليك، فهذه صفة نفاؽ 
.  طيب ما بعده. ٯبب اجتناهبا

بقَت اَتب) بأَتنَت ٍر ب َتنْع بثَت  ِك ٍر ث َت َت بحَتمَّن ُدب ْعُنبزَتيْعدٍرب َتنْع بحَتدَّن ث َت َت بُسلَتيْعمَت ُاب ْعُنبحَترْعبٍر ب:بحَتدَّن بف َت َت اَت بُ مَترَت ُ  َّن ب ِك ْعدَت
باا َّن َتلُّسفِكب ي َت ب َتنْع ب(.نُ ِك

بثَت  ِك ٍرب) ث َت َت بحَتمَّن ُدب ْعُنبزَتيْعدٍرب َتنْع بحَتدَّن بقَت اَت ث َت َت بُسلَتيْعمَت ُاب ْعُنبحَترْعبٍر .  ىو البينا٘ب، ثابت بن أسلمب(حَتدَّن
باا َّن َتلُّسفِكب) ي َت ب َتنْع بنُ ِك بف َت َت اَت بُ مَترَت بُ  َّن ب ِك ْعدَت بقَت اَت بأَتنَت ٍر ىذا ا٢بديث لو قصة، حذؼ البخارم (ب َتنْع

باا َّن َتلُّسفِكب): القصة كاقتصر على موضع كبلـ عمر ي َت ب َتنْع  كسبب حذؼ البخارم للقصة، ذكركا ثبلثة (نُ ِك
:  أسباب

 أف كل طرؽ ا٢بديث الٍب فيها ذكر القصة، ال تتسق مع شركط البخارم ُب :االب باأل ا
. الصحيح، كىذه ناحية اصطبلحية خاصة بو ُب صحيحو

 أف القصة ال حاجة إليها عند البخارم؛ كإ٭با ا٢باجة ىنا إٔب ما يدخل ُب الباب، :االب بااث ني
.  كىو قضية التكلف ا٤بذمـو ا٤برذكؿ الٍب سنتحدث عنها

باا َّن َتلُّسفِكب):  أف اقتصار البخارم على قوؿ عمر:االب بااث ا  ي َت ب َتنْع  يؤسس مسألة (نُ ِك
اصطبلحية معركفة ُب قواعد مصطلح ا٢بديث، كىي أف الصحايب إذا قاؿ أيمرنا بكذا، كٓب يسمِّ اآلمر، أك 

_ عليو الصبلة كالسبلـ_الصحايب إذا قاؿ هنينا عن كذا كٓب يسمِّ الناىي، فهذا يعطى حكم الرفع إٔب النيب 
ىذه مقاصد البخارم ُب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ؛ ألف الصحابة ال يستقبلوف أمران كال هنيان إال من جهتو 

بما ىي القصة؟. االقتصار
ااِكقَتبُ لْعب ًب﴿: يقوؿ أنس كنا عند عمر فتبل قولو تعأب ُب سورة النبأ  أَتنَّن بصَتبَتب ْع َت بااْعمَت ءبصَتّب ًب﴿(  1)﴾ َتحَتدَت

بشَتّ  ًب َترْعضَت فقاؿ عمر قد علمنا  (3)﴾ َتفَت  ِك َتً ب َتأَت ّ ًب﴿: ُب عبس ىذه؟ ُب عبس إٔب أف قاؿ (2)﴾ثُمَّنبشَت َت ْع َت باألْع
، ينهى (مو): كل ذلك، ا٢بدائق كالفاكهة، فما األٌب؟ يسأؿ ما األٌب يريد يعرفو، فأجاب نفسو بنفسو قاؿ

 ُب اآلية، ما ىو األبٌ، ﴾أَت ّ ًب﴿: عرفت اآلف؟ يعِب استغلق على عمر معُب قولو (هنينا عن التكلف)نفسو 
فيسأؿ ما ىو األٌب، فلم ٯبد عنده معرفة كعلم كصاحب الشريعة ٗبعُب ىذه ا٤بفردة ُب القرآف، فرأل أف 

. ٕبثو فيها من قبل نفسو بغّب توقيف من صاحب الشريعة نوع من التكلف
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كىذا يفتح باب سؤاؿ كبّب، مسألة كبّبة جدان، كىي ٫بن نعلم أف القرآف العظيم نزؿ بلغة العرب 
كلساهنم، كنعلم أيضان أف القرآف العظيم كصفو ا بأنو كتاب مبْب، ك٧بكم، كأنو آيات بينات ُب صدكر 

كيف؟ ٗبعُب ىل . الذين أكتوا العلم، فكيف يكوف ُب القرآف ما ال ييعرؼ لو معُب، كال يعرؼ لو يعِب حكم
كلمات أك مفردات ال معُب ٥با نعلمو؟ أك ٥با معُب لكن ال ييعلم كال _ ىكذا سؤاؿ مباشر _ ُب القرآف 

ٲبكن أف يعلم، كما رٗبا يفهم من ظاىر سياؽ قصة عمر؟ 
كلسانو العريب صاحب _ صلى ا عليو كسلم _ كقدـ صحبتو للنيب بإذا كاف مثل عمر ُب جبللتو،

ب َترَت ِكيٍّيب﴿لساف ىو، من صليبة العرب، من قريش، فهمت كلبل ال؟؟ كىذا أحد ا٤بشكبلت ىنا   ِكلِكلَت اٍر
ىكذا كصف القرآف، كىذا رجل عريب مبْب، ال يعرؼ معُب ىذه ا٤بفردة، فما ىو ا١بواب ىنا؟  (1)﴾مُّسبِكينٍرب

ككيف ا٣بركج من ىذه ا٤بشكلة؟ كىل يدؿ ذلك على عدـ السؤاؿ عن معا٘ب القرآف كالبحث فيها؟ ىذه 
.  ىي ا٤بسألة

نقوؿ أكالن، طبعان بعض العلماء أجاب بأجوبة كثّبة، منها أجوبة ا٢بقيقة ضعيفة؛ بل ٯبب أف تَبؾ، 
منهم من قاؿ أف ىذه الكلمة ليست عربية، كلمة األٌب ليست عربية، كأف ُب القرآف ما ليس ..  كال

بعرب،م كلذلك ما فهم معناىا عمر، ىذه ال ٯبوز أف ٯباب هبذا ا١بواب، كإف ذكره ابن ٝبىىاعة، كالسُّثٍبكي 
كغّبٮبا؛ ألف الشافعي يرفض ذلك رفضان شديدان، كالشافعي ٩بن اىتم هبذه ا٤بسألة، كألف كتاب كامل ا٠بو 

، كاستخرجو ا٢بافظ البيهقي استقبلالن، كجعل لو ترتيبان "األـ"مدرج ضمن كتاب " كتاب أحكاـ القرآف"
صدره هبذه ا٤بسألة، تأسيس ٥بذه ا٤بسألة، ىل _ رٞبو ا _ على ترتيب السور، كتاب جد مهم للشافعي 

ُب القرآف مفردات ليست بلساف العرب؟ ا١بواب، ال، كبالتأكيد أيضان، إال ما كاف على سبيل األ٠باء 
أنت تسمي الشيء با٠بو الذم عيرؼ بو، كلو كاف ذلك االسم ليس عربيان . األعبلـ، الدالة على ا٤بسميات

كأ٠باء األعبلـ، من أ٠باء األنبياء السابقْب إبراىيم، إ٠باعيل، إسرائيل، ىذه ليست كلمات عربية، لكن 
. ا٤براد ىنا ما ىو؟ الداللة على مسميات

إذا قرأت ُب القرآف إبراىيم، تعلم أف ا٤بقصود بو ذاؾ النيب الكرٙب إبراىيم، الذم حصل لو كذا، 
كإ٠باعيل داللة على اسم، ما لك ُب ا٤بفردة ما معناىا، استخدمت ىنا كاسم يدؿ على مسمى، قد يكوف 
ىذا ا٤بسمى شخص كما ٠بعتم فرعوف، موسى، عيسى، إبراىيم، إسحاؽ، يعقوب، إسرائيل، كأمثا٥با، أك 
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أك على أمتعة كاإلستربؽ، كالسندس، كأ٠باء ألنواع من . بابل، كمصر، كأمثا٥با: على أماكن كبقاع
. ا٤بلبوسات كأنواع من األقمشة ك٫بوىا، ىذه تسمى أ٠باء أعبلـ

نعم ُب القرآف من ىذا شيء كثّب، لكن ىنا ليست مفردة لتدؿ على معُب كحكم؛ كإ٭با ىي أعبلـ 
للداللة على مسميات، ىذا غرضها فقط، كاألشياء تسمى بأ٠بائها، ككثّب من ىذه األ٠باء كانت سابقة 

أما ما سول ذلك ليس ُب القرآف إال لسانان عربيان مبينان، . للنزكؿ القرآف؛ بل رٗبا سابقة للوضع العريب كلو
كخاصة كأهنا جاءت لتؤسس حكم، أك تدؿ على معُب، البد تيفهم، فبالتإب إذا أسسنا، ىذا فما ا١بواب 
عن استغبلؽ مثل ىذا على مثل عمر كىو العريب الفصيح اللسن، الذم ٓب ٱبالط لسانو عجمة؟ ا١بواب 

ب:نقسم ىذه إٔب نوعْب. من كجهي،ف كىو ما اعتمدىا الشافعي، كدرج على اعتمادىا كبار األئمة بعده
 ىناؾ ألفاظ ٥با معُب ُب الوضع العريب، كىو ما اصطيلح على تسميتو با٢بقيقة اللغوية، :اا و باأل ا

لكن الشارع استخدمها استخدامان خاصان بو، نقلها من ا٢بقيقة اللغوية إٔب ما اصطلح على تسميتو با٢بقيقة 
ال يفهم . الصبلة، العريب ُب ا١باىلية ال يفهم من معُب الصبلة إال الدعاء: الشرعية، كىذا لو ٭باذج كثّبة

كيف . ىذه الركعات، كالسجدات، كا٢بركات، كالتوقيتات، كالشركط كالضوابط، ىذه ال يفهمها مطلقان 
سيفهمها؟ كمن أين سيفهمها؟ فهذا العمل ىذا نقل الشارع مسمى الصبلة؛ ألف الدعاء أحد أىم ركافده 

الصياـ كذلك، ال يفهم العريب من الصياـ اإلمساؾ عن الطعاـ كالشراب ُب هنار رمضاف، . ك٠باه بالصبلة
بالشركط ا٤بعلومة، كال يفهم من الزكاة إخراج الفائض من ا٤باؿ بشركطو، كال يفهم من النفاؽ كلمة النفاؽ، 
إال كما قالوا ُب اللغة النفاؽ من النافقة كىي بيت ا١بربوع، الدابة الٍب ُب األرض ىذه ا١بربوع، ٙبفر ٥با بيت 
نفقان طويبلن ُب األرض ىكذا، ٘بعل لو بابان خارجان كبابان خفيان لتهرب عند شعورىا با٣بطر، فيو معُب الظاىر 

. كالباطن، نقل الشارع ىذا إٔب ذلك االسم لذلك ا٤بعُب الذم ىو أحد مضادات اإلٲباف النفاؽ
فكاف مثل عمر كغّبه من الصحابة، عندما يسمعوف مفردة ُب القرآف رٗبا، كٓب يكن عندىم توقيف 
من صاحب الشريعة على معُب ٱبصها ُب الشريعة رٗبا، فيتوقفوف فيها، ىو يعرؼ ما معُب األٌب رٗبا من 

ثبلث ككدت أ٘ب ): الكبللة مثبلن عمر ثبت عنو، قاؿ. جهة اللغة كلغة، لكن رٗبا الشارع نقلها ٤بعُب عنده
 َتإِكاب َت اَتبرَتُجلٌلب﴿: الٍب جاءت ُب سورة النساء (كذكر منها الكبللة_ عليو الصبلة كالسبلـ _ سألت النيب 
ما معُب الكبللة؟ كلغة ما تستغلق على مثل عمر، رٗبا الكبللة ٥با معُب، لكن ا٤بعُب  (1)﴾يُورَتُثب َتالَتاَت ًب

اللغوم قد يكوف الشارع نقلو إٔب معُب اصطبلحي، كىذا ٰبتاج إٔب أف يكوف عنده توقيف من الشارع، ما 

                                                 

 [.12: اآلية]سورة النساء ( 1)



 

172 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ىو ا٤بعُب االصطبلحي أك ا٢بقيقة الٍب نقل الشارع إليها معُب كلمة الكبللة، ىل ىي باقية على معناىا 
اللغوم، أـ استخدمها الشرع كالشارع صاحب الشريعة على معُب خاص بو؟ 

توقف ُب معناىا، فهمت ىذا _ صلى ا عليو كسلم _ فلما ٓب يكن لو عنده توقيف من النيب 
. كلبل ال؟ ىذا النوع األكؿ

كأنت تعرؼ العرب . القرآف العظيم نزؿ مستوعبان على الصحيح لساف العرب كلو:باا و بااث ني
باختبلؼ قبائلهم، يستخدموف اللغة، كل قبيلة رٗبا تستخدمها استخدامان خاصان هبا، فيكوف للكلمة ىذه 

معُب عند تلك القبلية إ٭با ليس عند تلك القبلية، كتعمل بعض العوامل ا٤بؤثرة ُب ا١بملة بعض القبائل، ما ال 
. تعملو قبيلة أخرل، كحركؼ ا١بر مثبلن، كلزـك ا٤بثُب ٢بالة كاحدة ك٫بوىا

لساف العرب، القرآف نزؿ بأحرؼ متعددة، كليس ُب األمة ال من العرب قبل اإلسبلـ، كال من بعده، 
ال يعلم : من استجمع كل ٥بجات العرب كعرفها؛ كلذلك الشافعي ُب كتابو السابق أٌصل ىذا ا٢بكم، قاؿ

ٗبعُب ىو الوحيد الذم يعرؼ كل _ صلى ا عليو كسلم _ أك قاؿ ٓب يستوعب لساف العرب كلو إال النيب 
عمر قرشي يعرؼ لساف قريش، لكن . مفردات الكلمات، ك٥بجات العرب كلها، كليس عريب يستطيع ذلك

، كلساف كذا كلساف فهمت كلبل ال؟؟ ... ليس بالضركرة يعرؼ كل لساف ىيذيل، كلساف ٛبيم، كلساف ًٞبٍّبى
كا٥بذٕب كذلك رٗبا ال يعرؼ معُب لساف قريش كلو، قد يعرؼ بعضو كىكذا، فالذم يعرؼ كل ألسنة العرب 

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ باختبلؼ ٥بجاهتا، كاستخدامها للمفردات، كالعوامل ا٤بؤثرة ُب ا١بملة النيب 
. كالقرآف نزؿ بذلك

فعند ذلك يتوقف يتوقف الصحايب ُب بعض الكلمات كمفردة حٌب، كاألٌب ىنا فهمت كال ال؟ 
_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كىذا لو نظائر كثّبة، األٌب توقف فيها أبو بكر أيضان، حٌب ُب خطاب النيب 

٥بم، كذكرت لكم رٗبا ىذه ا٤بسألة، رٗبا يتحدث النيب بكبلـ ال يفهمو الصحابة، ما ٰبصل ىذا؟ كثّب ُب 
ا٢بديث ا٤بشهور، ٤با ذكر أف ا يبغض ب((قدب لم  بااثرث ر اب اام  دقوابفم باام في  وا)): األحاديث

الثرثارين كا٤بتشدقْب كا٤بتفيهقْب، عرفنا الثرثارين فما ا٤بتفيهقوف؟ ما سألوا ىذا السؤاؿ؟ كالسائل من ىو؟ 
ا٤بتفيهقوف ٥بجة  (1)((ق اباام  بر ا))عمر، كأبو بكر، كعمرك بن العاص، كعرب أقحاح، ما ا٤بتفيهقوف؟ 

من ٥بجات قبيلة من القبائل، يستخدموف ىذه الكلمة ُب معُب االستكبار، ٓب تك معلومة لذا القرشيْب من 
فهمت كال ال؟ . أصحابو، فهذا من ىذا الباب
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فهذا من ىذا الباب؛ كلذلك ىذا ٰبتاج إٔب طلب، كدرس، كسؤاؿ عن معا٘ب الكلمات، كمعرفة 
٥بجات العرب، كىذا ما صنعو رٗبا غّب عمر كابن عباس كغّبه، ابن عباس ُب سبيل طلبو ٤بعا٘ب القرآف، كاف 

يلقى كجوه العرب ُب ا٤بواسم كيسأ٥بم؛ ألف بعض الكلمات قد ٙبتاج إٔب معُب لغوم ٧بض لينكشف 
سرىا، فطلب ذلك من بعض األعراب، سأ٥بم ما األٌب؟ قالوا ما ال يعرفو اإلنساف، أم ما ال يأكلو 

اإلنساف ٩با تنبت األرض يسمى عندىم األٌب عند بعض العرب، كىذا مناسب للسياؽ، ذكر ما يأكلو بنو 
آدـ من الفاكهة، كذكر ما ٰبتاج إليو غّب بِب آدـ من الدكاب، كذكر األٌب كاسم جامع لكل ما ال يعرفو 
بنو آدـ من الدكاب، ىذا ما عرفو ابن عباس من عنده ىكذا، إذ لو كاف من عنده لعرفها قبلو عمر كأبا 

. بكر، فاحتاج أف يسأؿ، كيطلب، كيبحث ىنا كىناؾ
ُدباِكلَّنهِكبفَت  ِكرِكب﴿: ما كنت أعلم قولو تعأب: ابن عباس مع أنو طبٌلب لذلك، ىو القائل ااْعحَتمْع

َترْعضِكب ب َتاألْع كلمة فاطر ىذه بالنسبة لو كلساف قرشي جديدة، ما معُب فاطر؟ حٌب ٠بعت  (1)﴾االَّنمَت  َتاتِك
ٱبتصماف ُب بئر فقاؿ أحدٮبا أنا فطرهتا _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أعرابيْب قيل من جهينة قدمان على النيب 
كانت غّب موجودة فأكجدهتا، ففاطر السماكات أم موجودٮبا كٓب . قبلو، أم أنا الذم حفرهتا كأكجدهتا قبلو

فهمت كال ال؟  . تكن موجودة
كلوال . ما كاف يعرفها ابن عباس ال ٕبكم سليقتو كلسانو، كال ٕبكم طلبو ألنو ٓب يسأؿ بعد عنها

ىذه ا٢بادثة ٤با عرؼ معُب فاطر، فهمتم الكبلـ ىذا كلبل ال؟ 
فقد يرد ُب القرآف كلمات ٥با معُب ُب اللغة يعرفها الصحابة، لكن الشارع نقلها إٔب معُب 

عليو _ كددنا أنا سألنا النيب : "اصطبلحي، فيحتاج معناىا إٔب توقيف من الشارع، كالكبللة الذم قاؿ عمر
". عنها_ الصبلة كالسبلـ 

كىناؾ ُب القرآف كلمات تستغلق على بعض الصحابة من قريش، كيكوف ٥با معُب ُب ٥بجات 
، إال ما  العرب، فيحتاج معناىا إٔب طلب، كبالتإب بعد ذلك كلو ال يبقى ُب القرآف إال ما ىو معلـو مفهـو
كاف على سبيل األ٠باء كاألعبلـ الدالة على ا٤بسميات، قد يدخلها الكلمات األعجمية كال إشكاؿ ُب 

.  ىذا ملخص ىذا البحث. ذلك
فبالتإب نبِب عليو أنو ال ٲبنع ذلك أف تبحث عن التفسّب، كتقرأ، كتدرس، ال تفهم من كبلـ عمر، 
كال من كبلـ أيب بكر ٤با قاؿ أم أرض تقلِب، إف قلت ُب القرآف ال تقل برأيك نعم، لكن اطلب، افتح 
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فهذا من طلب العلم الذم تؤجر _ جل كعبل _ كتب التفسّب، اسأؿ، إبث حٌب تفهم معا٘ب كبلـ ا 
عليو، كتزداد بو نوران كعلمان، فإف فهم ا٤بعُب ٩با يزيد جبللة القرآف عندؾ، كتلذذؾ بو، كإٲبانك بو، ككل 

.  األحكاـ ُب حياتنا تيبُب على كتاب ا كما ىو معلـو معركؼ
باا َّن َتلُّسفِكب)إذف ىذا  ي َت ب َتنْع فما ال سبيل لك إٔب معرفتو، ال تتربع من قبلك بتأسيس معُب فيو، ،ب(نُ ِك

فلست يعِب ُب موضع التأسيس للحكم الشرع ُب ذلك، كىذا ىو التكلف بعينو، كاطلب العلم لتزيل عن 
. نفسك ا١بهل

باا َّن َتلُّسفِكب): _رضي ا عنو _ ىذا ما ٲبكن أف يقاؿ ُب تعليق كبلـ عمر  ي َت ب َتنْع . ، ما بعده(نُ ِك
رِك ِّبحب):_رحمهباهللب_بق اب باالُّسهْع ب َتنْع ب َترَتنَت بُشعَتيْع ٌل بأَتخْع ث َت َت بأَت ُوبااْعيَتمَت اِك ث َت َت ب.بحَتدَّن ُمودٌلبحَتدَّن  حَتدَّنثَت ِكيبمَتحْع

باالَّنُهب َت ْعهُب يَت برَت ِك ب َترَتنِكيبأَتنَتُ ب ْعُنبمَت اِك ٍر رِك ِّبأَتخْع باالُّسهْع ب َتنْع ب َترَتنَت بمَتعْعمَترٌل بأَتخْع أَتاَّنباا َّنبِكيَّنبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب:ب َتبْعُدباارَّنزَّنا ِك
ب بأَتاَّنب  َتيْعنَت باالَّن  َت َتب َتذَت َترَت بف َتلَتمَّن بسَتلَّنمَتبقَت اَتب َتلَتىبااْعمِك ْعبَترِكبفَت َت َترَت رَت ُ بفَت َتلَّنىبااظُّس ْع باا َّنمْع ينَتبزَتا َت ْع  َتسَتلَّنمَتبخَترَتجَتبحِك
ب ءٍربإِكاَّن بشَتيْع أَتُاونِكيب َتنْع بتَتلْع ب َت ْعُهبف َتوَتاالَّنهِكباَت أَتاْع ءٍربف َتلْعيَتلْع بشَتيْع ب َتنْع أَتاَت بيَتلْع بأَتاْع بأَتحَت َّن بمَتنْع ي ْع َت بأُُمورًاب ِكظَت ًم بثُمَّنبقَت اَت يَتدَت
برَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب ث َترَت باألنْع َت ُربااْعُب َت ءَتب َتأَت ْع ث َترَت بفَتأَت ْع بأَتنَت ٌل ابقَت اَت ب ِكهِكبمَت بُدمْعُ بفِكيبمَت َت مِكيبهَت َت ب َترْعُتُ مْع أَتخْع
باا َّن ُربف َت َت اَتب َتبْعُدب باالَّنهِكبقَت اَت خَتلِكيبيَت برَتُسواَت بمَتدْع بأَتيْعنَت بف َت َت اَتبإِكاَتيْعهِكبرَتُجلٌلبف َت َت اَت بأَتنَت ٌل بسَتُلونِكيبف َت َت اَت بي َتُ واَت  َتسَتلَّنمَتبأَتاْع

بسَتُلونِكيبسَتُلونِكيب بي َتُ واَت بأَتاْع ث َترَت بثُمَّنبأَت ْع افَتُ بقَت اَت بُح َت بأَت ُوكَت باالَّنهِكبقَت اَت بأَت ِكيبيَت برَتُسواَت بمَتنْع افَت َتبف َت َت اَت االَّنهِكب ْعُنبُح َت
بدِكيً  ب َت ِكُمحَتمَّندٍربصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبرَتُسوًاب اِك ي َت ب ِك الَّنهِكبرَت ًّ ب َت ِك اْعِكسْعالَت برَت ِك بَت  َتيْعهِكبف َت َت اَت بُ مَتُرب َتلَتىبرُ ْع .ببف َتب َترَتكَت

برَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىب بثُمَّنبقَت اَت بُ مَتُربذَتاِك َت بقَت اَت ينَت برَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبحِك بفَتلَت َت َت قَت اَت
ب َتأَتنَت ب:باالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب ابااْعحَت اِكطِك بهَت َت بااْعجَت َّنُ ب َتاا َّن ُربآنِكًف بفِكيبُ رْعضِك ب َتلَتيَّن بُ رِك َت ْع يب ِكيَتدِك ِكباَت َتدْع  َتااَّن ِك بن َتفْعلِك

بفِكيبااْعخَتيْعرِكب َتاا َّنرِّب اِك بأَترَتب َت اْعي َتوْع  (.ُأصَتلِّيبف َتلَتمْع

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ىذا ا٢بديث مكرر ا٢بديث السابق، ُب قضية السؤاؿ كغضب النيب 
كإشفاؽ عمر، كرره لكن بلفظ يعِب أكسع كأطوؿ من اللفظ السابق، كا٤بعا٘ب الٍب ذكرناىا متحققة فيو، 

: لكن ُب السند ىنا ٙبوؿ ٤با قاؿ
ث َت َت بأَت ُوبااْعيَتمَت اِكب)  . كىو ا٢بكم بن نافع، كىنا شعيب ا٢بمصي عن الزىرمب(حَتدَّن
.   أم ٙبوؿ من سند إٔب سند آخر(ح)
ُمودٌلب) أم البخارم (قَت اَتب) ب.كىو ابن غىٍيبلف،ب(حَتدَّنثَت ِكيبمَتحْع
رِك ِّبقَت اَتب) باالُّسهْع ب َتنْع ب َترَتنَت بمَتعْعمَترٌل بأَتخْع ث َت َت ب َتبْعُدباارَّنزَّنا ِك باالَّنُهب َت ْعهُبقَت اَتببحَتدَّن يَت برَت ِك ب َترَتنِكيبأَتنَتُ ب ْعُنبمَت اِك ٍر .ب(بأَتخْع
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.  كذكر ا٢بديث بطولو، كقد تقدـ ُب كتاب العلم، كذكرنا التعليق عليو قبل قليل، فاقرأ ما بعده
ب) بقَت اَت ب َترَتنِكيبُموسَتىب ْعُنبأَتنَت ٍر ث َت َت بُشعْعبَتُ بأَتخْع ب َترَتنَت برَت ْعُحب ْعُنبُ بَت دَتةَتبحَتدَّن بأَتخْع يمِك ث َت َت بُمحَتمَّنُدب ْعُنب َتبْعدِكباارَّنحِك حَتدَّن

بقَت اَتب بمَت اِك ٍر ب ْعنَت بآمَتُ واب:بسَتمِكعْعُ بأَتنَت َت ب﴿يَت بأَتي ُّس َت بااَّن ِكينَت اٌلبف َت  َتلَتاَت ْع بُفالَت بأَت ُوكَت بأَت ِكيبقَت اَت باالَّنهِكبمَتنْع برَتُجلٌلبيَت بنَتبِكيَّن قَت اَت
يَت َتب يَت ءَت﴾بااْع بأَتشْع أَتُاواب َتنْع بتَتلْع ب(اَت

ىو نفس ا٢بديث السابق، لكن فيو زيادة ىنا، كىي أف ىذه القصة ىي سبب نزكؿ تلك اآلية الٍب 
من أيب؟ قاؿ أبوؾ حذافة، كبعدىا نزلت ىذه اآلية : ُب ا٤بائدة، ىذه زيادة اآلف أف تلك القصة الٍب فيها

يَت ءب﴿الٍب تؤسس ىذا ا٢بكم ُب النهي عن السؤاؿ عن ىذه األشياء  بأَتشْع أَتُاواْعب َتنْع بآمَتُ واْعباَتبتَتلْع يَت بأَتي ُّس َت بااَّن ِكينَت
بتَتُل ْعُ مْع﴾ب باَتُ مْع قاؿ أين أنا؟ قاؿ أنت ُب النار، سوء عظيم فتح على نفسو ىذا الباب . كما ٠بعناإِكابتُ بْعدَت

باَتُ مْعب َتفَت بااّلُهب َت  ْع َت ﴾﴿ بيُ   َتلَّنُابااْعُ رْعآُابتُ بْعدَت ينَت أَتُاواْعب َت  ْع َت بحِك   .(1) َتإِكابتَتلْع
 .ما بعده

ب) مَتنِكبسَتمِكعْعُ بأَتنَت َت ب َتبْعدِكباالَّنهِكب ْعنِكب َتبْعدِكباارَّنحْع ث َت َت ب َترْعقَت ُءب َتنْع ث َت َت بشَتبَت  َتُ بحَتدَّن بحَتدَّن ث َت َت بااْعحَتلَتُنب ْعُنبصَتبَّن حٍر حَتدَّن
بي َتُ واُب بمَت اِك ٍر :ب ْعنَت

اباالَّنُهبخَت اِكُقبُ لِّب رَتحَتباا َّن ُسبي َت َتلَت ءَتُاواَتبحَت َّنىبي َتُ وُاوابهَت َت بي َتب ْع برَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَتنْع قَت اَت
بخَتلَتقَتباالَّنهَتب ءٍربفَتمَتنْع  (.شَتيْع

ث َت َت بااْعحَتلَتُنب ْعُنبصَتبَّن حٍرب): _رٞبو ا _ قاؿ البخارم . نعم ىذا حديث عظيم كمهم ىو ابن ب(حَتدَّن
 .٧بمد البزٌار

ث َت َت بشَتبَت  َت ُب): قاؿ بالتسهيل ليس فيها تضعيف، ابن سىٌوار، أبوه ضعف الواك شىبىابة بن سٌوار ىو ب(حَتدَّن
 .ا٤بدائِب

ث َت َت ب َترْعقَت ءُب): قاؿ  .  ىو ابن عمر اليشكرمب(حَتدَّن

مَتنِكب) ب َتبْعدِكباالَّنهِكب ْعنِكب َتبْعدِكباارَّنحْع  . ابن معمر األنصارم، يكُب أبا طيوالة بضم الطاءب( َتنْع

بي َتُ واُب): قاؿ بمَت اِك ٍر ب ْعنَت برَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب:بسَتمِكعْعُ بأَتنَت َت رَتحَتباا َّن ُسب):بقَت اَت بي َتب ْع اَتنْع
بخَتلَتقَتباالَّنهَتب ءٍربفَتمَتنْع اباالَّنُهبخَت اِكُقبُ لِّبشَتيْع _ ىذا أذاف كال إيش؟ _ ىذا ا٢بديث ب،(ي َت َتلَت ءَتُاواَتبحَت َّنىبي َتُ وُاوابهَت َت

باب الوسوسة باب خطّب كعظيم، كىو أحد مداخل الشيطاف على اإلنساف، كأعظم ما يوسوس بو 
تشكيكو ُب أمور دينو، خاصة األمور الغيبية االعتقادية، كىناؾ ٕبث أك مبحث يطرؽ باؿ اإلنساف دائمان، 
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كيعمل الشيطاف دائمان على إذكائو، إذا ٓب يضع لو ا٤بسلم حدان، كىو البحث ُب التسلسل، كما ىذا ا 
إذا استمررت ُب ىذا التسلسل، .. خالق ا٣بلق، ا خلقنا، خلق السماء، خلق األرض، خلق، خلق، خلق

. تصل إٔب متاىة عظيمة
. ابتدأ خلق ا٣بلق من عدـ ٧بض، ىذا اعتقادنا_ جل كعبل _ يقوؿ العلماء من ا٤بعلـو أف ا 

ٍب بدأ ا٣بلق، كيف خلق ا ا٣بلق؟ خلق ا . كاف ا كٓب يكن شيء قبلو، كال شيء غّبه، كال شيء معو
: ا٣بلق ٖبلق ما يسمى عند العلماء با٤بخلوقات األكلية، العناصر األكلية الٍب تكونت منها بقية ا٤بخلوقات

ا٤باء، الَباب، ا٥بواء، النار، ىذه مكونات أكلية يسموهنا العناصر األكلية، خلقها ا من عدـ ٧بض، كركب 
. من ىذه العناصر بقية ا٤بخلوقات على ما يشاء

إٔب أف .. فنحن البشر ُب التسلسل أنت ترجع إٔب أبيك كأمك، كإٔب جدؾ كجدتك، كإٔب كإٔب
تنتهي إٔب البشر األكؿ كىو آدـ، تريد تقفز بالتسلسل؟ آدـ إٔب الطْب كلبل ال؟؟ الطْب إٔب أحد العنصرين 

. من العناصر األكلية ا٤باء كالَباب
تواصل التسلسل ىذا خلف ا٤بكونات األكلية، أمامك العدـ اض، .. إذا أردت أف تقفز خلف

كالعدـ اض ما ىو شيء ٱبرج لوحده ىكذا، البد من موجد أكجد ىذه العناصر األكلية الٍب منها ركب 
فأنت تتسلسل مع كل ٨بلوؽ إٔب عناصره األكلية ال بأس بذلك، كفيو ٦باؿ للبحث كالنظر، لكن . ا٣بلق

ٯبب أف تقطع التسلسل بعد ما يسمى با٤بخلوقات األكلية، إٔب أف ىناؾ خالق خلق ىذه األشياء من العدـ 
. اض، كمنها ركب ا٤بخلوقات، فهذا التسلسل

فإذا كصلت إٔب ىذا ا٣بالق األكؿ، كطردت التسلسبلت كما يقاؿ ُب القياس الطردم، فمن خلق 
ىذا ا٣بالق؟ دخلت ُب ا٤بتاىة الٍب ال جواب ٥با، البد تنتهي األمور إٔب خالق أكؿ، إٔب أكؿ ليس قبلو 

ب﴿: شيء؛ كلذلك اآلية الٍب ُب سورة النجم ىي الٍب ٙبل ىذا اإلشكاؿ كىي قولو  َتأَتاَّنبإِكاَتىبرَت ِّ َت
.ب(1)﴾ااْعُم   َت َتى

طرؼ ابتداء، كطرؼ الزماف ىذا الليل كالنهار : قاؿ العلماء الزماف الذم ٫بن نعيش فيو لو طرفاف
فالزماف ىذا على طولو الذم رٗبا ال تستطيع أف . كالوقت، ابتدأه ا ٓب يكن، كاف ا كال زماف، ابتدأ

فإذا طردت . تستوعبو بعقلك البشرم، لو بداية قطعان، كلو هناية، فبلبد ترجع إٔب خالق ابتدأ الزماف كانتهاه
التسلسل ُب الزماف األكؿ، ستنتهي إٔب ا الذم بدأ األشياء من ال شيء، كإذا طردتو ُب الزمن القادـ 
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بااْعُم   َت َتى﴿ ىو األكؿ كاآلخر، _ جل كعبل _ انتبهتوا كلبل ال؟ فا . أيضان سَبجع إٔب اب﴾ َتأَتاَّنبإِكاَتىبرَت ِّ َت
. كالظاىر كالباطن

األكؿ كاآلخر ٗبعُب أنو استوعب أطراؼ الزماف ُب حقنا، كليس ىناؾ أطراؼ زماف ُب حقو سبحانو 
_ عز كجل _ كتعأب؛ ألنو األكؿ ليس قبلو اآلخر، فالزماف الذم فيو عمر الدنيا كاألفبلؾ ىذه بتوقيت ا 

. لو بداية كما أف ا٤بخلوقات كلها ٥با بداية، فبدايتها بداية زماهنا ككجودىا، ك٥با أيضان هناية، فا األكؿ
كإال ُب القادـ _ جل كعبل _ تطرد القياس إٔب الزماف األكؿ، ستنتهي إٔب ا٤بوجد األكؿ ا٣بالق ا 

رَتااِكب﴿كل األشياء ستنتهي إٔب  ب َتااْعِك ْع اِك بُذ بااْعجَتالَت ُهبرَت ِّ َت إٔب ا سبحانو كتعأب، فإٔب ا   (1)﴾ َتي َتب ْع َتىب َتجْع
فكما أنو استوعب أطراؼ الزماف با٠بو األكؿ كاآلخر، . ا٤بنتهى ُب طرؼ الزمن ا٤باضي كطرؼ الزمن القادـ

استوعب أطراؼ ا٤بكاف بالنسبة لنا با٠بو الظاىر كا ىو األكؿ الظاىر ليس فوقو شيء، ال مكاف يتصور 
كالباطن أقرب إليك من نفسك الٍب بْب _  جل كعبل _ الذم ىو فوؽ العرش _ جل كعبل _ بعد ا 

فهمت كلبل ال؟ . جنبيك، فما فيو مسافات بالنسبة لو ُب علمو بنا
ملغية، كأ٠بائو األربعة ىذه العظيمة _ جل كعبل _ فا٤بسافات ُب أطرافها الزمانية كا٤بكانية ُب حقو 

طبعان ىذا ! أما إذا ٘باكزت ذلك كطردت القياس، تبحث عمن ىو خالق ا؟. ٙبل اإلشكاؿ عند ا٤بؤمن
. القياس ما سينقطع

كخالق قبلو، إٔب أين ستصّب؟ إٔب ٧بارة ! لو فرضنا سلمنا جدالن من خلق ا، ما ٰبتاج خالق قبلو؟
عقلية كمتاىة ستخرجك شيوعيان ملحدان، كال ٦بنونا تتجنن، ٰبطونك ُب ا٤بستشفى، ٦بنوف، تريد ٙبل أمور 

ل، كال تبقى تائهان ضائعان حائران ال تدرم عن شيء فيجب على ىذا التسلسل أف ييقطع، كىذه األ٠باء . ال ٙبي
كاف ُب دعاء النـو قبل _ صلى ا عليو كسلم _ كلذلك من حكمة التشريع أف النيب ....العظيمة ىي

أن باأل ابفلي بقبل بشيءب ااخربفلي ب عدكب)): النـو يذكر ىذه األ٠باء األربعة ُب الدعاء ا٤بشهور
. ُب أطراؼ الزماف (2)((شيء

؛ ألف كقت النـو  قاؿ العلماء حكمة جدان عظيمة ُب ذكر النيب ٥بذه األ٠باء ُب ىذا الدعاء عند النـو
ىو أحسن كقت كسوسة عند الشيطاف، طا٤با أنك تشتغل ُب ا٢بياة، ماشي ُب ا٤بدرسة تدرس، كا٤بدير، 
كىذا، كالسيارة كاألكالد مشغوؿ شوية، كل ما ٘بيك شغلة أنت مو أنت فاضي ٥با، لكن إذا جئت تناـ 
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جاب لك القضايا، كجاب لك ا٤بتاىات ىذه، إذا ما ُب باب الشهوات جاب لك باب الشبهات، 
، لتيئس ىذا العدك منك كتقنطو منك فهمتوا كلبل ال؟  . فحكمة عظيمة ٤با تذكر ىذا الدعاء ُب موضع النـو

كسنضيف معا٘ب جليلة أخرل ُب ىذا ا٢بديث؛ ألنو جد مهم ُب ىذا الباب ا٣بطّب العظيم، كما 
. يتعلق بو من عبلجات

كا٢بمد  كصلى . أسأؿ ا أف يلهمنا الصواب، كالرشد كالسداد، كأف ينفعنا ٗبا نقوؿ كنسمع
 .كالسبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو. اللهم كسلم على رسولو ا٤بصطفى

 
ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاسع الدرس ال
 

 نشكره. فضلو من ا٤بزيد كنسألو كنستغفره، كنستعينو ٫بمده  ا٢بمد إف الرحيم، الرٞبن ا بسم
 عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك ال كحده الو إال إلو ال كأشهد يفجره، من كنَبؾ ك٬بلع نكفره، كال

. كثّبان  تسليمان  كسلم كأزكاجو كأصحابو آلو كعلى عليو ا صلى كرسولو،
: بعد أما

. كصلنا حيث من اقرأ". السؤاؿ كثرة من يكره ما باب "ُب درسنا نواصل
 . اا ب منب صحبهبآاهب  لىباهلل،برسواب لىب االالاب اا الةبهللب ااحمدباهللب لم

:بب_رحمهباهللبتع اىب_بق اباام اباابخ ر ب
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ب) بإِك  ْعرَتاهِكيمَتب َتنْع ب َتنْع َت ْعمَت ِك باألْع ب َتنْع ث َت َت ب ِكيلَتىب ْعُنبيُوُن َت بحَتدَّن بمَتيْعُمواٍر ث َت َت بُمحَتمَّنُدب ْعُنبُ ب َتيْعدِكب ْعنِك حَتدَّن
باالَّنُهبت َتعَت اَتىب َت ْعُهبقَت اَتب يَت ُعودٍربرَت ِك با ْعنِكبمَتلْع ب:ب َتلْع َتمَت َتب َتنْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبفِكيبحَترْعثٍر ُ  ْعُ بمَت َتباا َّنبِكيِّ

ب ب  َتعْعُضُ مْعباَت ب َتقَت اَت باارُّس حِك ب  َتعْعُضُ مْعبسَتُلوُ ب َتنْع بااْعي َتُ ودِكبف َت َت اَت ب ِك  َتفَترٍربمِكنْع بفَتمَترَّن ي ٍر بي َت  َتوَت َّنأُب َتلَتىب َتلِك  ِك اْعمَتدِكي َت ِكب َتُهوَت
بف َت َت اَتبسَت  َتً بي َت ْعظُُرب باارُّس حِك ث ْع َت ب َتنْع بحَتدِّ مِك رَتُهواَتبف َت َت ُموابإِكاَتيْعهِكبف َت َت ُاوابيَت بأَت َت بااْع َت سِك بمَت بتَت ْع مِكُعُ مْع بُيلْع أَتُاوُ باَت تَتلْع

ب بُقلْعباارُّس ُحبمِكنْع باارُّس حِك ب َتنْع أَتُاونَت َت ب﴿ َتيَتلْع ُيبثُمَّنبقَت اَت بااْعوَتحْع ف َتعَترَتفْعُ بأَتنَّنُهبيُوحَتىبإِكاَتيْعهِكبف َت َتأَتخَّنرْعُتب َت ْعُهبحَت َّنىبصَتعِكدَت
ب(.أَتمْعرِكبرَت ِّي﴾

قبل أف نتكلم على معا٘ب ىذا ا٢بديث، ا٢بديث الذم قبلو يظهر بقي علينا فيو بقية ٓب نكملو، 
رَتحَتباا َّن ُسبي َت َتلَت ءَتُاواَتب): _صلى ا عليو كسلم _ كىو حديث أنس الذم قبل ىذا، ُب قوؿ النيب  بي َتب ْع اَتنْع

بخَتلَتقَتباالَّنهَتب ءٍربفَتمَتنْع اباالَّنُهبخَت اِكُقبُ لِّبشَتيْع .بب(حَت َّنىبي َتُ وُاوابهَت َت
تكلمنا ُب ختاـ الدرس السابق على ىذه ا٤بسألة؛ مسألة التسلسل الذم يستخدمو الشيطاف 

لعلو رٗبا يصل إٔب تشكيكهم، أك إٔب إذا ٓب يستطع _ جل كعبل _ سبلحان ينفذ بو إٔب قلوب ا٤بؤمنْب با 
بالتشكيك، أقل شيء إزعاجهم، كإشغا٥بم ٗبدافعة ىذه الوسوسة ٗبا يَبتب عليو ضيق ُب الصدكر، ككرب 

كما ُب صحيح مسلم كغّبه، _ صلى ا عليو كسلم _ ُب القلوب، كما صرح بذلك بعض أصحاب النيب 
ي برسواباهللبإابأحدن بايجدبفيبنفلهبم ب)): قالوا لو_ صلى ا عليو كسلم _ أف بعض أصحاب النيب 

 يأتيهم الشيطاف ببعض الوساكس ىذه، أ (ب(اوبخّربمنباالم ءبإاىباألرضبأح بإايهبمنبأابي  لمب ه
ا٤بزعجة ٥بم كا٤بكربة، كالٍب خشوا معها أف يكوف ذلك قادحان ُب إٲباهنم، فيتمُب أحدىم أف ٱبر من السماء 
إٔب األرض مع ما ُب ذلك من ا٥ببلؾ العظيم، أحب إليو كأيسر عليو من أف يتفوه بكلمة مبنية على تلك 

:بأ بقدب جدتمو بق اوابنعمبق ا)): بذلك قاؿ ٥بم_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فلما أخربكا النيب . الوساكس
ب.(1 )((ذاكبصريحباايم ا

 كىو كأخرل، فَبة بْب ا٤بؤمن تطرؽ قد الٍب الوسوسة، ٥بذه العبلج خطوات أكؿ ىو ا٢بديث كىذا
: اآلخر ا٢بديث ُب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ قاؿ كما الشيطاف فإف إٲبانو، على كا٤بؤمن ا٤بسلم يطمئن أف
 با كأعوذ كالنفاؽ، كالكفر، الشرؾ، ظلمة فيو الذم البيت ((ااخربباابي بفيباا يل ابيفعلبم ))

 اإلٲباف، بأنوار ا٤بنٌور القلب على ٰبرص ما أشد الشيطاف ٰبرص إ٭با بو؛ الشيطاف يفعل ما كأمثا٥با، اإل٢باد
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 بعضان  كلو كٯبتث األنوار، تلك من بعضان  كلو يطفئ أف اللدكد العدك ىذا ٰباكؿ كطاعتو، ا بذكر العامر
. ا٤بؤمن قلب ُب استقر الذم كاليقْب الطمأنينة تلك من

 التشكيك، أسلوب األسلوب هبذا كلو كإضبل٥بم، ا٤بؤمنْب إغواء على يكوف ما أحرص فالشيطاف
 عليو _ النيب بشارة فليستخدـ ذلك، أحدنا كجد فإذا. كالنفوس القلوب إٔب هبا ينفذ الٍب الوسوسة كأسلوب
 ىذه من لينطلق كدينو، كإسبلمو إٲبانو على ليطمئن ((اايم ابصريحبذاك)): قولو ُب _ كالسبلـ الصبلة
.  الشيطا٘ب اإلبليسي الكيد ىذا مدافعة ُب األخرل ا٣بطوة أك اآلخر، العبلج إٔب اليقينية القاعدة

 من بشيء أخربكه ٤با اآلخر، ا٢بديث ُب قولو ا٤بعُب ىذا ُب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب كزاد
 بالعلم، أنت عليو تغلق عندما الشيطاف فإفب(1)((ااوسوس بإاىب يد بردّبباا  بهللبااحمد)): قاؿ ذلك

 الذم السبيل ىذه أمامو يبقى ا٤بنافذ، عليو تغلق الصاّب، كالعمل كالتوبة، ا، إٔب كاإلنابة كا٣بّب، كا٥بدل،
 ُب الناس سورة كىي القرآف ُب سورة آخر ُب تعأب ا قاؿ كما الوسوسة، كىي كيائس بائس يعِب يعترب
وَتاسِكب﴿: تعأب قولو  بطاعة ا٤بؤمن قاكمو مٌب كينتهي يضعف أم ٱبنس، لكنو كسواس فهو (2)﴾ااْعخَت َّن سِكببااْعوَتسْع
. كذكره ا

باانل اب لىباا يل ابيأتي)): قاؿ _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أف كغّبه أٞبد مسند ُب
. ىبلؾ خبلص منتهي، ىائل؟ جبل أما كقوتك حجمك ما((ب ليهبيلبقبأابيوش بااعظيمبااجبلب  يأة
 كيف شوؼ. كالذباب يصبح حٌب ٱبنس يزاؿ فبل خنس، العظيم ا١ببل ىذا خنس، ا العبد ذكر فإذا

 إال فيو ما ضئيل، حقّب ذباب إٔب استطعت، ما ا٤بادية الوسائل بكل أتيت لو كبّب، جبل من حولتو
. كانتهى ىرب ضربة أقل ضربتو إذا ٍب ا٤بزعجة، ىذه الطنطنة

 كال العصبية الرب٦بة من كال النفسي، الطبيب من العبلج يطلب كذىب ا٤بشكلة، ىنا غفل، فإذا
 كدٌمره ا١ببل ذلك عليو أطبق ذلك، من أسوء ىو ما إٔب كبعضهم ا٤بهدئة، ا٢ببوب من أعرؼ ما.... من
ب يد بردّبباا  بااحمدب))اإلٲباف، صريح ذاؾ  كا٢بمد إٲبانك على فتطمئن. تدمّبان  كخّبان  كإسبلمان  إٲبانان 
 ُب_ كالسبلـ الصبلة ليوع _قاؿ كىي الثانية، ا٣بطوة إٔب مباشرة انتقل كسوسة ىي داـ كما((بااوسوس بإاى
_: كالسبلـ الصبلة عليو _قاؿ ا٣بلق بدء ُب ٘بدكهنا ،"الصحيح "ُب أخرل زيادات فيو ا٢بديث، ىذا
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 القبيل ىذا من أشياء ا؟ كيف ا؟ خلق من: الوساكس ىذه من((بذا بمنبشيب ًبب جدبفمن))
. السابقة ا٣بطوة بعد خطوتاف ىذاف.ب(1)(( اي  هباارجيمباا يل ابمنب  هللبفليل عي ))

 للمؤمن ا٤بعاد كىو _ كعبل جل _ ا٤ببلذ ىو ألنو الرجيم؛ الشيطاف من با تستعيذ: األكٔب ا٣بطوة
بااْعُ رْعآاَتببق َترَتأْعتَتببفَتإِكذَتا﴿ با نعوذ أف علينا ٯبب  كا١بن، اإلنس شياطْب من كلهم، الشياطْب كيد من

يمِكبباا َّنيْعلَت اِكببمِكنَتبب ِك اّلهِكببفَت سْع َتعِك ْعب  ٓب فإذا (2)﴾ي َت  َتوَت َّنُلواَتببرَت ِّ ِكمْعبب َت َتلَتىبآمَتُ واْعببااَّن ِكينَتبب َتلَتىبُسلْعلَت اٌلبباَتهُبباَتيْع َتببإِكنَّنهُبباارَّنجِك
 لقدرتك _ كجل عز _ ا فيَبكك بو، استعذت كال ا، على توكلت ما الرجيم، الشيطاف من با تستعذ
 أف تستطيع كال باؿ، على ٱبطر ال ما كالكيد الوسائل من عنده الذم العدك ىذا تقاـك كيف الذاتية،
 تقاـك كيف العركؽ؟ من الدـ ٦برل منك ٯبرم عدك تقاـك كيف تراه؟ كال يراؾ عدك تقاـك كيف تقاكمو،
 إٔب مستمر ٲبوت، لن عدك تقاـك كيف قلبك؟ كمضمرات نفسك، كخلجات خواطرؾ، إٔب نفوذ لو عدك
 من با تستعذ _ كجل عز _ ا بقدرة تقاكمها تقاكمها؟ كيف يعِب جدان  ىائلة قدرات يعِب القيامة؟ يـو

. الرجيم الشيطاف
 يطفئ أف يريد الٍب كساكسو من كأنو الشيطاف، كيد من أنو فاعلم ذلك، من شيء كجدت حيثما

 كل ُب للمؤمن قاعدة كىذه الرجيم، الشيطاف من بو فتستعيذ ا إٔب ذلك بعد فتلجأ الصريح، إٲبانك هبا
 ذلك، ٫بو أك الشهوات، من شهوة دكاعي أك معصية، دكاعي ُب حضرؾ لو حٌب كسوسة، أقل ُب شيء،
 الشيطاف فيك كسيجد كمنتهي، كمأزـك مهزـك أنت الذاتية، قدرتك على اعتمدت إذا فإنك ا إٔب فا١بأ
 الرجيم الشيطاف من با فتستعيذ بك، ستنتهي أين أعلم ا مهاكم ُب كيوقعك ينهيك، سهلة فريسة
  _.كجل عز _ ا إال كساكسو من منو يعيذؾ لن أنو كصدؽ بيقْب

:   كىذا االنتهاء فيسر بتفسّبين(( اي  ه)): ٍب قاؿ
كقلت ُب الدرس .  ٙباكؿ أف تقطع حبل التسلسل ُب الوساكس، ال تستسلم لو:اا فليرباأل ا

إذا كنت لوحدؾ، أك يعِب على فراشك، . السابق أحرص ما يكوف الشيطاف على أحدنا، ُب أكقات ا٣بلوة
أك كذا، يبدأ يستغل ىذه الفَبات فَبة ا٣بلوة ىذه، فيأتيك بالشبهات، أك بالشهوات، أك ٰبرؾ فيك شهوة 
ما، أك فكرة ما، أك شيء من ىذا القبيل، يعِب يشغلك كيكربك، كرٗبا ينجح ُب إيقاعك فيما ال يرضي ا 

. _عز كجل _ 
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 أف ال ٘بعل ٦باؿ أصبلن البتداء ىذه الوساكس عندؾ، كىذا لو معُب (( اي  ه)): فأنت ٙباكؿ بقولو
فإف اإلنساف الذم استطاع أف يشغل كقتو بكل مفيد، من علم كمعرفة، كمن عبادة كخّب، كلو . جد كبّب

ا٤بهم ال تبقى .. حٌب ُب أعماؿ من عمـو ا٤بباحات الٍب رٗبا تفيده ُب صحتو، أك ُب نشاطو، أك ُب مثبلن 
اجعل فَبات الفراغ عندؾ يعِب ضئيلة جدان، ضئيلة جدان، كاحذر ا٣بلوة إذا كنت ٚبشى من ىذه الوساكس، 

فأنت اقطع ىذا التسلسل بأف . أك كجدهتا بدأت فيك، ا٣بلوة ىي عياذان با من أحد ا٤بصائد الشيطانية
. يكوف كقتك مشغوؿ فيما يهمك، إما ُب أمر دينك، أك أمر دنياؾ

مهتمان بأمر دينو، أك بأمر دنياه، ىذا اإلنساف _ كالعقبلء حٌب ٝبيعان _ يقوؿ العلماء من ٓب ٘بده 
يعِب بطاؿ، عاطل، ٦برد رقم ُب التجمع البشرم، ىذا ال قيمة لو، ال عنده قضايا دينية يعمل ٥با، كيعِب 

٦بدان عظيمان، كال ىو يعمر حياتو _ عز كجل _ يصحح كضعو، كيكسب حسنات ليبِب لو عند ا 
الدنيوية با٤بفيد كالصاّب، كلو حٌب على سبيل ا٤بعاش اض لو، إنو ٘بده ثبلث أربع ساعات ُب الرصيف 

جالس، كٟبس ست ساعات فوؽ السيارة يضحك، كسبع ساعات ُب القهوة، كتسع ساعات فوؽ 
فمثل ىذا يستطيع الشيطاف يويديو ُب ستْب ألف داىية كما . السطوح، ىذا ما تدرم ما تصنع بو ىذا

. يقولوف
فأنت كمؤمن، كعاقل، كرجل، كحٌب ا٤برأة العاقلة، ما ٘بعل أكقات فراغ عندؾ، البطالة كالعطالة يعِب 

تستطيع أف تبنيها، كلو حٌب تقرأ، أك تكتب، أك تستمع، أك ٛبشي كرياضة مثبلن، أك ٓب يكن كقتك كلو 
مزحـو باألعماؿ ككذا، فاإلنساف ا٤بشغوؿ ذىنان ككقتان، ىذا إنساف أكؿ شيء ينتج، كيثمر لنفسو كألىلو 
كجملتمعو، كالبطٌاؿ مظنة كل شر، كالعاطل مظنة كل شر، ال ُب دينو كشخص، كال حٌب ُب عبلقتو مع 

  .الناس، ىو ما يفيد بشيء، رٗبا يتحوؿ إٔب عنصر فساد كشر

 يعِب اقطع الوساكس ٗباذا تقطعها؟ ٗبا شرحتو لكم تفصيبلن ُب آخر (( اي  ه)) : اا فليربااث ني
ما تذكركف ىذا الكبلـ؟ . ىذا السؤاؿ ال جواب عنو، التسلسل ٯبب أف ينتهي إٔب شيء. الدرس السابق

أنت كمخلوؽ سلسلتك الوجودية أباؾ . كل ا٤بخلوقات الٍب ُب العآب، تستطيع أف تتسلسل معها
ماشي ال إشكاؿ إٔب البد تنتهي إٔب األب األكؿ، البد التسلسل البد ... كأمك، ٍب أبا أمك كأبيو ٍب ٍب ٍب

ينقطع إٔب األب األكؿ، تريد تنتقل من األب األكؿ انتقل إٔب العنصر األكٕب ُب ا٣بلق، الذم ريكب منو أبانا 
ماذا بعد ا٤باء كالَباب؟ . آدـ كىو الطْب، كىو ٦بموع ا٤باء كالَباب

البد نرجع إٔب ا٣بالق الذم أكجد األشياء من العدـ اض؛ فلذلك تريد تتجاكز ا٣بالق نفسو، 
كتطرد التسلسل دخلت ُب ا٤بتاىة الٍب ال يستوعبها عقلك، كلن يستوعبها عقلك أصبلن؛ ألهنا يعِب ألهنا 
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فاقطع أنت، انتًو إٔب . مرفوضة عقبلن، كستنتهي إٔب كفر، أك إ٢باد، أك حّبة، أك مرض نفسي أك أك إٔب آخره
ا، كاقرأ قولو تعأب باستمرار قراءة كتبلكة، كمعُب كتفسّبان اآلية الٍب ذكرناىا ُب سورة النجم كىي قولو 

بااْعُم   َت َتى﴾: تعأب األكؿ الذم ليس قبلو : مع قولو تعأب ُب معا٘ب أ٠بائو األربعة ا٤بشهورةب(1)﴿ َتأَتاَّنبإِكاَتىبرَت ِّ َت
. شيء، كاآلخر الذم ليس بعده شيء، كالظاىر الذم ليس فوقو شيء، كالباطن الذم ليس دكنو شيء

ينقطع التسلسل كتنتهي إٔب أمر تستطيع أف تستوعبو بذىنك، كترتاح ُب نفسك، كلك فيما أنت فيو شغل 
. عما ال تستطيعو

حاكؿ كثّب ٩با يسموهنم الفبلسفة، أك ا٤بفكركف، أك كذا، يدخلوف ُب ىذه القضايا، كيطردكف 
التسلسل، كيبحثوف ُب ا٤بغيبات الٍب ال تستطيع العقوؿ أف تصل إليها، فخرجوا إٔب استسبلـ؛ ألف ىذه 

٧بارة ال ٲبكن الوصوؿ إٔب حل فيها، كمع ىذا رجعوا بأمراض إما بشك كريب، بعضهم قاؿ خبلص يعِب ال 
منهم . خالق، إ٢باد، ما فيو غيبيات، ما فيو كذا، كل االعتقادات الغيبية إ٭با ىي أفكار يفكر فيها اإلنساف

من يبقى حياتو كلها مضطرب، ٧بتار، كا٢بّبة كاالضطراب أخطر مرض نفسي، رٗبا يؤدم حٌب إٔب ا١بنوف، 
ا١بنوف الفعلي نعم، يصبح ٦بنوف معتوه، ٨ببل يسمع كبلـ ال كجود لو، كيرل أشياء ال حقيقة ٥با، يصل 

.. اإلنساف
أنا كجدت أك رأيت يعِب ُب ٧بيطنا الذم نتعامل معو ُب ا١بامعة، بعض الطبلب من شدة الوسوسة 

اللي ىو فيها، يقوؿ يدم ىذه ىل ىي موجودة أك غّب موجودة، ىكذا ٲبسك مسكْب من شدة ما ىو 
. فيو، حٌب اسوس أكصلو الشيطاف إٔب أف يتشكك ُب كجود اسوس، يقوؿ يدم معي كال ما ىي معي

إذا جاء ُب الليل يسمع أصوات، ٦بنوف، ماذا تصنع فيو ىذا؟ يسمع أصوات، حٌب كاحد من الطبلب قاؿ 
. أظن ٯبيِب كحي أنا بصّب نيب

فلما ٕبثنا حالتو، لو ثبلثة أياـ ما يناـ مسكْب من شدة ا٤برض، أعطوه منـو ناـ ٟبسة أياـ متواصلة 
. قاـ إنت نيب؟ قاؿ أنا ٞبار كتعباف ما ُب خّب، انتهى ا٤بوضوع، يعِب ىسَبة

فبل ٘بعل الشيطاف يوصل بك إٔب ىذه ا٤بتاىة كا٢بّبة، ككاف عندؾ السبيل من البداية، تستطيع 
 . با٤بعنيْب(( اي  ه))ىذا معُب تفسّب . قطعو، كتنتهي

عبلجان رابعان، كىو ثبت عند الَبمذم ُب سننو، كمسند أٞبد، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ زادنا النيب 
عليو _ قاؿ . كىو ذكر، نستطيع أف نسميو كفارة ىذه الوسوسة، أك ذكر خاص ُب مدافعتها كلو حكمة
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ب: ىناؾ قاؿ((فلي ل)) أم شيء من ىذا ((فمنب جدبذا )): كا٢بديث عند الَبمذم_ الصبلة كالسبلـ 
.ب(1 )((فلي لبآم  ب  هللب رسله)) طبقها كانتو، طبقها، أضف إٔب ذلك ((اس ع ب  هلل))

ىذه فيها إرغاـ ٥بذا العدك، الذم يعمل ا١بهود ا٤بضنية كالطويلة ليحاكؿ يشكك ُب ا، ُب 
الرساالت، ُب األنبياء، ُب الشرائع، ٩بكن حٌب رٗبا ليس عن طريق الوسوسة، عن طريق تضارب حكم 

يظن بعقلو السخيف البسيط أنو ال حكمة ُب ٙبرٙب ذلك األمر، . معينة، كما يصنعو كثّب من الناس اليـو
كال معُب ٤بنع شرعان تلك القضية، يرل بعقو٥بم السخيفة البسيطة، فيبدؤكف يصادموف التشريع، يصادمونو، 

فعندما تعلن ذكران لسانيان . كىذا عياذان با أخطر رٗبا حٌب من مرض الوسوسة الذم ٙبدثنا عنو قبل قليل
كاطئان، العتقادؾ األصلي ُب قلبك أنك مؤمن فعبلن با كرسولو فعبلن، سَبغم ىذا العدك، كتكيده، كتصيبو 

 ككساكسك ىذه لن تزعزع عندم شيئان من ىذا اليقْب، كىذا ((آم  ب  هللب رسله)): ُب مقتل تقوؿ لو
اإلٲباف، فهذا سينقلب الشيطاف مدحوران مهزكمان، بعد أف كاف يظن أنو سيأتيك ٗبا ال قبل لك بدفعو، كىنا 

ب َت اَتب َتعِكيفً ﴾: _جل كعبل _ يتحقق فعبلن قوؿ ا  باا َّنيْعلَت اِك  .أعلم كا (2)﴿إِكاَّنب َتيْعدَت
ث َت َت ) _: ا رٞبو _ البخارم قاؿ. ىذا الثا٘ب ٢بديثنا ننتقل  ىو(بمَتيْعُمواٍربب ْعنِكببُ ب َتيْعدِكبب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّن

 أصحاب من لو ٱبرج ٓب ،"الصحيح "ُب يأٌب مرة أكؿ ىذه مد٘ب، بالوالء، تيمي بالتَّباف، ا٤بلقب التَّبَّاف
 صدكؽ، العاشرة، الطبقة من فقط،" السنن "ُب ماجة كابن ،"الصحيح "ُب البخارم سول الستة الكتب
 .جدان  قليبلن  حديثان  البخارم عنو أخرج أخطاء، عنده

ث َت َت ب ِكيلَتىب ْعُنبيُوُن َتب):قاؿ ىو عيسى بن يونس بن أيب إسحاؽ السبيعي، حفيد اإلماـ ب(حَتدَّن
ا٤بشهور أيب إسحاؽ السبيعي، ثقة مأموف، رابط ُب ثغور الشاـ فَبة، فجمع بْب العلم كا١بهاد كالرباط، توُب 

  (.87)سنة سبعة كٜبانْب 

َت ْعمَت ِكب) باألْع  .سليمافب( َتنْع

بإِك  ْعرَتاهِكيمَتب)  .ىذا ابن يزيد النخعيب( َتنْع

ب َتلْع َتمَت َتب)  .أيضان ابن قيس النخعي أيضان ب( َتنْع

باالَّنُهب َت ْعُهبقَت اَتب) يَت ُعودٍربرَت ِك با ْعنِكبمَتلْع  ذكر ابن مسعود قصة مرت معنا ُب كتاب العلم، كىي ( َتنْع
. كقد تكررت منهم األسئلة ىذه كثّبان _ عليو الصبلة كالسبلـ _ إحدل ٩باحكات ك٦بادالت اليهود للنيب 
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ مر معنا ُب كتاب العلم أهنم سألوه عن ثبلثة أشياء، جاؤكه كفد إٔب النيب 
إنا سائلوؾ عن ثبلث ال )): من يهود بِب قريضة، على رأسهم حييىي بن أخطب كالد صفية، فقالوا لو

طيب ماذا بعد ذلك؟ ىذه ا٤بقدمة، افرض أجبت . ثبلثة أسئلة إف أجبت عنها أنت نيب( (يعرفهن إال نيب
. عنها ستؤمنوف كتعتقدكف، كال بس ٩باحكة ك٦بادلة ال طائل من كرائها، ىي ىذه ا٢بقيقة

نيب . قالوا أردنا أف نتأكد إف عرفتها فأنت نيب، كإف ٓب تعرفها كفيناؾ، كليسوا مقررين اإلٲباف مطلقان 
 قصة عن فسألوه  (1)﴿ي َتعْعرِكُفونَتُهب َتمَت بي َتعْعرِكُفواَتبأَت  ْع َت ءُهمْع﴾ثبت ما ىو ثابت أصبلن من غّب ىذه األسئلة 

 قصتهم، ُب الكهف سورة صدر فنزلت غريب، شأف ٥بم األكؿ الزمن ُب كانوا فتية الكهف، أصحاب
 ُب الكهف سورة أيضا ختاـ نزؿ كأيضان  القرنْب، ذم كىو كغربان، شرقان  األرض طاؼ الذم ا٤بلك عن سألوه
أَتُاونَت َتب﴿ قصة  ال نبوم بنص فأجاهبم ا١بنة، أىل يأكلو طعاـ أكؿ عن كسألوه (2)﴾ااْع َترْعن َتيْعنِكببذِك ب َتنب َتيَتلْع
. أخرل قصة ىذا. ا٢بوت كبد زيادة أنو قرآ٘ب بنص

 ُب يسّب كاف(ب ِك اْعمَتدِكي َت ِكببحَترْعثٍرببفِكيب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببمَت َتببُ  ْع ُبب):يقوؿ مسعود ابن أف
 .كبساتينها ا٤بدينة حرث أحد

ي ٍرب) بي َت  َتوَت َّنأُب َتلَتىب َتلِك   .عود من الثمرب( َتُهوَت

ب  َتعْعُضُ مْعب) بااْعي َتُ ودِكبف َت َت اَت ب ِك  َتفَترٍربمِكنْع ىذا أسلوهبم ُب ا٤بماحكة كاجملادلة، الٍب ال غرض منها إال ب(فَتمَترَّن
٦برد التعنيت كاإلرىاؽ، كىذا سبب إدخاؿ البخارم ىذا ا٢بديث ُب كتاب باب ما ينهى عن كثرة السؤاؿ 

_ جل كعبل _ اليهود يعرفوف أف ال جواب عن الركح؛ ألهنا من أسرار تدبّب ا٣بالق . كتكلف ما ال يعنيو
يعرفوف ذلك، فلماذا يسألوف؟ السؤاؿ الطبيعي أف تسأؿ عن شيء ال تعرفو لتعرفو كلبل ال؟ أك عن شيء 
أنت مَبدد فيو لتتثبت، أك سلمنا جدالن أهنم يريدكف يتثبتوف من نبوتو، فما أفادهتم األسئلة الثبلثة األكٔب، 
. طيب كسألوه فتثبتوا، كماذا بعد ذلك؟ رجعوا إٔب حصوهنم كما أتوا، كرٗبا أسوأ شران كإصراران على الكفر

صلى ا عليو كسلم _ دليل ذلك أف حيي بن أخطب نفسو الذم كاف زعيم الوفد ُب ا٤بفاكضات مع النيب 
ُب األسئلة الثبلثة، ٤با رجعوا إٔب حصوهنم ُب بِب قريضة، يسألو ابن أخيو سبلٌـ بن ًمٍشكىم ُب نفس _ 

األسئلة  (أىو ىو يا عم؟ ىل ىو النيب؟ قاؿ نعم ىو ىو): القصة ُب زيادات ابن إسحاؽ على ا٢بديث
أعوذ با من الشيطاف الرجيم، ىذا . ماذا أضمرت لو؟ قاؿ العداكة ما حييت. ىذه ما يعرفها إال األنبياء
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

إصرار على اإلجراـ إٔب ىذا القدر ىذا، ماذا تصنع فيهم ىؤالء؟ ٥بم حل آخر ُب كقت آخر، ٤با كانت بن 
. فما فيو فائدة. قريضة خانوا العهود، فجرل ٥بم ما جرل

عليو الصبلة _ إذف السؤاؿ ىنا عن الركح سؤاؿ ٩باحكة، كتعنت، ك٦بادلة، ك٦برد يعِب إشغاؿ للنيب 
. كإزعاج لو، كرٗبا فيها معُب حٌب االستهزاء بو، كفيها ما فيها_ كالسبلـ 

كعندما تسأؿ لتعرؼ، . فبل ينبغي ٤بسلم أف يتخلق هبذه الصفة اليهودية ا٣ببيثة، ال تسأؿ إال لتعرؼ
لتعتقد كتعمل، خاصة ُب األمور الشرعية، ٘بهل حكم ما، ٘بهل مسألة ما، اسأؿ، قررنا ىذا، إبث من 

فإذا أفتاؾ، . ركافد طلب العلم السؤاؿ، اسأؿ من ترل أنو يفيدؾ، من عآب، كباحث، كمفٍب ك٫بو ذلك
كعلمك، كرفع عنك ا١بهل ُب ىذه ا٤بسألة، تبقى كما أنت؟ إذف كاف ترؾ السؤاؿ من األكٔب أفضل، أليس 
كذلك؟ فاتقوا ىذه الصفة اليهودية ا٣ببيثة، كىذا سبب إدخاؿ البخارم ىذا ا٢بديث كما قلت لكم ُب 

      .ىذا الباب

رَتُهواَتب) بمَت بتَت ْع مِكُعُ مْع بُيلْع أَتُاوُ باَت بتَتلْع ب  َتعْعُضُ مْعباَت ب َتقَت اَت باارُّس حِك ىذا يدؿ على أهنم بالفعل ب(سَتُلوُ ب َتنْع
_ عارفوف أنو ال جواب عن الركح، األنبياء السابقوف كلهم ٓب يأتوا بو؛ ألهنا من أسرار ا ُب ا٣بلق، كا 

. ذكر ىذا بعض العلماء، كىي يعِب مهمة جدان _ عز كجل 
كاف البد أصبلن ٗبقتضى حكمتو أف يَبؾ ُب ا٣بلق أسرار، أسرار ال ٲبكن أف تصل إٔب جواب فيها، 

أف يؤمن بأمور مغيبة؛ ألنو _ شوؼ كلمة البد _ كحكمة ذلك أف يعلم كل عاقل إذا كاف عاقبلن، أنو البد 
لو فرضنا أف كل شيء ٩بكن تصل إليو بالبحث، كالنظر العقلي، أك با٢بس كا٤بشاىدة، كل شيء، لصارت 
بعثة الرسل كىذا ال قيمة ٥با، أليس كذلك؟ ال فيو أشياء أخفيت، فبل طريق ٥با إال عن الرسل، كفيو أشياء 
أخفيت ال عن الرسل كال عن غّبىم، ليبقى سر من أسرار ا ُب ا٣بلق، من ذلك الركح، كما يَبتب عليها 
كا٤بوت، ما ىو جواب ا٤بلحد عن ا٤بوت؟ اسأؿ أم شيء يقوؿ لك ال أؤمن بالغيبيات، ما ىو ا٤بوت؟ 

فلسفو، اشرحو، ماذا سيقوؿ لك؟ 
ا١بثة ىذه أمامك ٔبميع خلقتها، برأسها، كيديها، كقلبها، ما نقص منها كال ملي كال أقل من 
ذلك، كال شعرة كاحدة سقطت، ٤باذا إذف ىو ميت؟ ما الذم جرل لو؟ أين ا١بواب؟ ٗباذا سيجيب؟ 

بأَتمْعرِكبرَت ِّي﴾ا١بواب عند ا٤بؤمن الذم يؤمن بغيبيات   ىي ما ا١بسد، داخل ركح ىنا (1)﴿ُقلْعباارُّس ُحبمِكنْع

                                                 

 [.85اآلية ]سورة اإلسراء  (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 كبا٣بالق، بالغيب تؤمن أف اضطرار تضطر نزعها، أكدعها الذم الركح، ىذه نزعت الركح؟ كيف الركح؟
. حّبة أماـ ستبقى كإال

 بالنسبة ضررم بالغيب اإلٲباف ليكوف لكن اإلكراه، يعِب الفرض أقصد ال لفرض، ا حكمة فمن
 إلغاء إنكارىا ألف ينكرىا؛  أف أحد يستطيع ال الٍب الركح، كمنها أسرار بعض ترؾ ضركرم، لئلنساف،
 .كا٤بيت ا٢بي بْب ا٥بائل للفارؽ

 جاءتو قالوا فجأة كينتج، كيكتب، كيلعب، كيشرب، كيأكل، يضحك، دقائق ٟبس قبل رجل ىذا
 صح بنتنها، عليهم أفسدت تركوىا لو ٢بم، قطعة بو إذا أعرؼ، ما كال دماغية، جلطة كال مثبلن، قلبية سكتة
 كال الفيلسوؼ، عند كال الطبيب، عند كال ا٤بلحد، عند جواب فيو ما حصل؟ الذم ما الفرؽ؟ ما ال؟ كلبل
ب َتمَت برَت ِّيبأَتمْعرِكببمِكنْعب﴿ الركح؟ بعد ماذا. نيزعت ركح ىذه بالرسل، ا٤بؤمن عند إال جواب فيو ما أحد،  عند

 يقع؟ أين ا٣بطأ لكن للنفس، كمرٰبة ملحة، ضركرة بالغيبيات اإلٲباف فيبقى ﴾قَتلِكيالًببإِكاَّنببااْععِكلْعمِكببمِّنبُأ تِكيُ م
 الناس. الرسل كىو لنا، كا٤بفتوح بو ا٤بأذكف الوحيد الباب إٔب بالغيب اإلٲباف يسلم ال عندما ا٣بطأ

 معتقد ٥با، حقيقة ال بغيبيات يؤمن ال؟ كلبل ا٣برافة باب من تكوف قد لكن الغيبيات، بأمور كثّب يؤمنوف
 قاؿ لو حٌب الدنيا ُب ٨بلوؽ فيو ما. ا٣بطأ ىنا ٥با، حقيقة ال بأشياء معتقد معينة، بأساطّب معتقد با٣برافة،

 كغّب مدركة كغّب منظورة غّب صحيحة، يعتقدىا أشياء كعنده إال اإل٢باد، درجة أبعد إٔب ملحد أنا لك
 األنبياء كظيفة تأٌب كىنا سبيلها، ىذا. ال أـ مغيبة لكنها حقيقية بالفعل ىي ىل بقي يوجد، ال ٧بسوسة،
 سبيل ال لكنك حقيقية أمور كىو تعلم، أف ٲبكن كال تعلم ال ٗبا ٱبربكنك أف تأٌب، ىنا ا٢بقيقية، كالرسل
 ا٤بقدمات بعض أعطيت حٌب كلو اض، الذىِب العقلي بالتصور حٌب كال كا٤بشاىدة، با٢بس ال إليها، لك

 ا٢بقيقي اإلٲباف بْب الكربل ا٤بيزة ىو كىذا شديد، اضطرار كالرسل لؤلنبياء فتضطر إليو، للتوصل العقلية
 الغيب ٲبلك الذم ىو ا ألف ا؛ بوحي يتكلموف األنبياء ألف األنبياء؛ عن صادقة أخبار على ا٤ببِب

 .ا٤بسألة حقيقة ىكذا _. كعبل جل _ كيعلمو
رَتُهواَتب)ب:فلما قالوا بمَت بتَت ْع مِكُعُ مْع _ ىم عارفْب إنو ال جواب، لكن رٗبا لو سألوه يعنفهم النيب ب(اَتُيلْع

كيقوؿ أنتم قـو ميطل، أنتم قـو ساخركف، فعلتم كفعلتم، كيسبهم كيعيبهم؛ ألهنم _ عليو الصبلة كالسبلـ 
  .يسألوف جملرد ا٤بماحكة كاجملادلة، ال جملرد االستفادة كالعلم

مِكب) ال _ عليو الصبلة كالسبلـ _ لكنهم يعرفوف طبعان خلق النيب ،ب(ف َت َت ُموابإِكاَتيْعهِكبف َت َت ُاوابيَت بأَت َت بااْع َت سِك
 .يواجو أحدان ٗبا يكره كلو كاف يهودم من عدكه
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

باارُّس حِكب) ث ْع َت ب َتنْع بحَتدِّ مِك مِكب)تلطفوا بالسؤاؿ بكلمة  ،(ف َت َت ُاوابيَت بأَت َت بااْع َت سِك  طبعان ىم غّب ،(يَت بأَت َت بااْع َت سِك
معتقدين بأنو رسوؿ،فما قالوا يا رسوؿ ا، كما يريدكف يدعونو با٠بو الصريح، حٌب رٗبا ال يأتيهم جواب 

مِكب)يعِب رٗبا ال يتوقعونو، فتلطفوا بقو٥بم يا   .(يَت بأَت َت بااْع َت سِك
بف َت َت اَتبسَت  َتً بي َت ْعظُُربف َتعَترَتفْعُ بأَتنَّنُهبيُوحَتىبإِكاَتيْعهِكب) باارُّس حِك ث ْع َت ب َتنْع عليو _ النيب . ىنا نقطة جد مهمةب(حَتدِّ

جرت عادتو باعتباره نيب مرسل، يتكلم بعلم من ا ككحي، ال يسأؿ عن مسألة ليس _ الصبلة كالسبلـ 
حٌب ُب أسئلة ُب تفاصيل الشريعة، كثّب ُب _ جل كعبل _ عنده فيها علم، إال كانتظر فيها كحي ا 

﴾الشريعة  يضِك بااْعمَتحِك ب َتنِك أَتُاونَت َت  ُب الرجل جاءه ٤با حٌب. الوحي فيها ينتظر يسألونك يسألونك، (1)﴿يَتلْع
 ما الطيب عن سألو الطيب، من ردع إحرامو ثياب على ككاف غّبه، أك ا٤بعٌلى سعيد أيب ا٢بج، ُب ا٤بوسم
 ُب حٌب أثره، عنك اغسل قاؿ عنو، سئل ك٤با. ىناؾ قبتو ُب الوحي عليو نزؿ ال؟ كلبل أغسلو ىذا حكم

.  ا٢بجم كهبذا ا٤بستول هبذا معاندين خصـو من كبّب بسؤاؿ بالك فما تفاصيل،
 عليو _ النيب سكوف أف عرؼ مسعود ابن الصحايب(بإِكاَتيْعهِكببيُوحَتىبأَتنَّنهُببف َتعَترَتفْع ُببي َت ْعظُرُببسَت  َت ًببف َت َت اَتب

 ىذه من عرؼ حركة، أم كال جواب بأم تقدمو كعدـ مكانو، ُب كثبوتو كصمتو، _ كالسبلـ الصبلة
  ._عليو الصبلة كالسبلـ _ تأدبان كتلطفان مع النيب ب(ف َت َتأَتخَّنرْعُتب َت ْعهُب)ب .ا من كحيان  يتلقى أنو ا٢بيثيات

يُب) بااْعوَتحْع .ب سر ب  هب(حَت َّنىبصَتعِكدَت
 أم تبل عليهم اآلية الٍب ُب اإلسراء، الٍب فيها ا١بواب الذم ىم أصبلن يعرفونو سابقان ٗبا (ثُمَّنبقَت اَتب)

  .عندىم من علـو مأثورة عن األنبياء السابقْب

بإِكاَّنبقَتلِكياًل﴾﴿ بأَتمْعرِكبرَت ِّيب َتمَت بُأ تِكيُ مبمِّنبااْععِكلْعمِك بُقلْعباارُّس ُحبمِكنْع باارُّس حِك ب َتنْع أَتُاونَت َت الحظ ىنا اليهود ب َتيَتلْع
ما قالوا لو ما أجبتنا؛ ألف سأؿ عن الركح تقوؿ الركح من أمر ريب، نريد جواب ما ىي الركح حجمان، أـ 

ال جواب عن ىذه، كىم يعرفوف بسابق خربة عندىم ُب الكتب ... كمان، أـ كيفان،  أـ لونان، أـ كصفان، أـ
صلى _ النيب _ كحاشا _ كلو فرضنا . أف ىذا ىو ا١بواب الذم لن يأٌب بو الذم إف أتى بو فهو نيب فعبلن 

_ كحاشاه _ لو فرضنا أنو قاؿ الركح كذا ككذا، كبدأ يأتيهم بفلسفات، لعرفوا أنو متقوؿ _ ا عليو كسلم 
بإِكاَّنبقَتلِكياًل﴾عليو الصبلة كالسبلـ  بأَتمْعرِكبرَت ِّيبب َتمَت بُأ تِكيُ مبمِّنبااْععِكلْعمِك  كعبلقة ا٢بديث بالباب، ﴿ُقلْعباارُّس ُحبمِكنْع

. ما قدمنا أف السؤاؿ ىذا سؤاؿ يهودم للمماحكة كاجملادلة ال غّب، فبل ٯبوز أف يكوف ا٤بسلم كذلك
ب

                                                 

 [.222اآلية ]سورة البقرة  (1)
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الدروس كاملة 

بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب باا َّنبِكيِّ اءِكب ِكأَتف ْععَت اِك قْع ِكدَت  َت ببااِك
ب
بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب) باا َّنبِكيِّ اءِكب ِكأَتف ْععَت اِك قْع ِكدَت  َت ببااِك

ب):ب_رحمهباهللبتع اىب_بق اب بُ مَترَت با ْعنِك بدِكي َت رٍرب َتنْع ب َتبْعدِكباالَّنهِكب ْعنِك يَت ُاب َتنْع ث َت َت بُسفْع بحَتدَّن ث َت َت بأَت ُوبنُ عَتيْعمٍر حَتدَّن
ُ مَت بقَت اَتب باالَّنُهببت َتعَت اَتىب َت  ْع يَت :برَت ِك

ب باا َّنبِكيُّس بف َت َت اَت بذَتهَت ٍر باا َّن ُسبخَتوَتاتِكيمَتبمِكنْع بفَت تَّنخَت َت بذَتهَت ٍر باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبخَت تَتًم بمِكنْع اتَّنخَت َت
باا َّن ُسب بأَتاْعبَتلَتُهبأَت َتًدابف َت َتبَت َت بإِكنِّيباَتنْع ُ ب َتقَت اَت بف َت َتبَت َت بذَتهَت ٍر ُتبخَت تَتًم بمِكنْع صَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبإِكنِّيباتَّنخَت ْع

 (.خَتوَتاتِكيمَتُ مْعب

بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب): _رٞبو ا _ يقوؿ اإلماـ  باا َّنبِكيِّ اءِكب ِكأَتف ْععَت اِك قْع ِكدَت مٌر قبل باب ب( َت ببااِك
تذكركنو؟ كقلت لكم آنذاؾ " باب االقتداء بسنن النيب عليو الصبلة كالسبلـ"معنا ىنا ُب كتاب االعتصاـ، 

أف ذاؾ الباب باب االقتداء بسنن النيب ٱبص بالسنن القولية؛ ألف سننو الفعلية سيوردىا البخارم ُب باب 
. كىذا أكانو

الٍب تبُب عليها األحكاـ _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فبهاذين البابْب ثبت أف السنة ا٤بأثورة عن النيب 
:  نوعاف

، كمعارؼ من : السنن القولية:باا و باأل ا كىي أقوالو، سواءن كانت أقواؿ خربية ٱبربنا عن علـو
علـو الغيب، تتعلق باإلٲباف با، أك بالكتب، أك باألنبياء، أك بالرسل، أك با٤ببلئكة، أك باليـو اآلخر، كما 
ٯبرم ىذا اجملرل، أك أحكاـ ٱبربنا هبا أف ىذا حبلؿ، كىذا حراـ، كىذا اجب، كىذا افعلوا كذا كال تفعلوا 

 .كذا ىذا حراـ كىكذا

ىل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كىو ما صدر منو فعبلن، أفعاؿ فعلها : السنن الفعلية:ب اا و بااث ني
 .تدخل ُب التشريع أك ال تدخل كما سنفصل بعد قليل

 . كىو التقرير، كسيأٌب لو ٕبث يعِب ُب كتاب االعتصاـ إف شاء ا: ه  كبنو بث ا 
: أقساـ ثبلثة األحكاـ عليها تبُب الٍب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن ا٤بأثورة السنة فأصبحت

 على األفعاؿ ُب داخلة كىذه كا٣بيلقية، ا٣بلقية الصفات يضيف كبعضهم كتقريرات، كأفعاؿ، أقواؿ،
 .الصحيح

دراسة، كتفقّبان، كتقسيمان؛ ألف أفعالو _ صلى ا عليو كسلم _ اىتم العلماء بباب أفعاؿ النيب 
يطرقها ما ال يطرؽ األقواؿ، يطرقها احتماؿ ا٣بصوصية، كاحتماؿ ا١ببٌلة كالطبيعة، كاحتماؿ االستحباب، 
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الٍب ٓب يسبق منو أمر بأف يتبعوه فيها، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ األفعاؿ الصادرة منو . كاحتماؿ الوجوب
. ٙبتمل أقساـ كثّبة

كتكلم أىل األصوؿ، أصوؿ الفقو يعِب ُب باب األفعاؿ كأفردكه ٕبٌب مؤلفات مستقلة، من أشهرىا 
اقق من علم األصوؿ فيما يتعلق "كتاب أليب شامة الشافعي، إف ظفرًب بو أك كجدٛبوه فاحرسوا عليو ا٠بو 

كذكركا أقساـ كثّبة، كتوسعوا ُب ذلك توسع كبّب جدان، ٕبيث أف من حاكؿ أف يقرأىا رٗبا " بأفعاؿ الرسوؿ
.  يعِب تتفرع عليو األمور، فأحببت أف أ٣بص بعض مقاصدىم ُب ذلك

الصادرة منو إٔب أقساـ، كىذا مهم جدان؛ ألف بناء _ صلى ا عليو كسلم _ قسموا أفعاؿ النيب 
_ صلى ا عليو كسلم _ األحكاـ ينبِب على معرفتك بتلك األقساـ، ىل ىذا الفعل الذم فعلو النيب 

. يدخل ُب القسم األكؿ، أك ُب الثا٘ب، أك ُب الثالث، كبالتإب تبُب عليو األحكاـ
ىل ىذا يدخل ُب النوع األكؿ : كأكثر خبلفات األئمة ُب االستدالؿ بأفعالو، ىو بناء على خبلفهم

الذم يلـز منو التشريع؟ أك يدخل ُب ا٣بصوصية؟ أك يدخل ُب ا١ببلة كالطبيعة؟ أك يدخل ُب كذا؟ فخبلفهم 
  كاضح ىذا الكبلـ؟. ُب االستدالؿ باألفعاؿ بناء على خبلفهم من أم نوع ىي

امتثاالن ألمر سابق من ا ُب القرآف _ صلى ا عليو كسلم _   قالوا ما فعلو النيب :اا و باأل ا
األصل ُب ذلك أننا تبع _ صلى ا عليو كسلم _ أمر ا نبيو أف يفعل أمران، ٲبتثل فامتثل لو النيب . العظيم

األصل فيو التشريع، فوجب علينا _ جل كعبل _ فما فعلو امتثاالن ٢بكم من أحكاـ ا . لو ُب ىذا
. االقتداء، ىذا مقتضى النبوة كالرسالة كاالقتداء

عبده، _ صلى ا عليو كسلم _ أمر ا أف نعبده، العبادة اسم عاـ كلبل ال؟ ننظر كيف النيب 
لِك  ًباَّنُهباادِّينَت﴾كيف امتثل   من برأم ا تعبد ما. امتثل كما فنمتثلها امتثلها؟ كيف (1)﴿فَت  ْعُبدِكباالَّنهَتبُمخْع

 كيف بالزكاة، أمره صلى؟ كيف بالصبلة، أمره. ٛبامان  الباب ىذا يغلق ىذا عندؾ، من بعبادة أك عندؾ،
 يعِب تشريع ىو بل التشريع؛ ُب داخل ا ألمر _ كسلم عليو ا صلى _ النيب امتثاؿ.. بكذا أمره زكى؟
. أصلي

: اإلسبلـ أركاف مسائل، من عنها يتفرع كما اإلٲباف، أركاف ا٤بلة، عقود كعمـو اعتقادية بأمور مثلوا
 امتثلها كما ٭بتثلها أف ٯبب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب امتثلها كيف الصياـ، ا٢بج، الزكاة، الصبلة،

 .العلماء بإٝباع فيو الشك تشريع كىذا _ كالسبلـ الصبلة عليو_ 

                                                 

 [.2: اآلية]سورة الزمر  (1)



 

191 
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أنت تعرؼ أف كل إنساف لو .  فعل صدر منو على مقتضى ا١ببلة كالطبيعة البشرية:اا و بااث ني
فأنت مثبلن ٙبب نوعان من الطعاـ ال ٰببو ىذا، كىذا ٰبب نوعان من . طبائع معينة كلبل ال؟ كأمور جبلية

أنت لك طريقة مثبلن ُب ا٤بشي، طريقة ُب ا١بلوس، طريقة ُب مثبلن التكلم كالكبلـ، أمور . الطعاـ ال ٰببو ذاؾ
كزع ىذه األمور على الناس على مراده، كأمزجة الناس _ عز كجل _ جبلية طيبع الناس عليها جبلة، كا 

. كأذكاقهم ٨بتلفة كمتباينة اختبلؼ كبّب، كىذه من حكمة ا٣بلق تباين األذكاؽ كاألمزجة
لو كل أىل األرض ٰببوف نوعان كاحدان من . إذا اتفق الناس على مزاج كاحد، مشكلة جد كبّبة

ال، كزع األذكاؽ، ككزع األرزاؽ، ككزع .. الطعاـ، كالباقي ما ٰببونو، سيفِب ىذا النوع كالباقي يفسد ما أحد
. األمزجة

ينظر إليها من قبل العلماء على أهنا أفعاؿ _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فقد تصدر أفعاؿ من النيب 
كاف ٰبب ا٢بلول أك العسل مثبلن، . ٲبثلوف مثبلن ٕببو لبعض األطعمة. جبلية ٗبقتضى ا١ببلة كالطبيعة البشرية

ىذه ال يتكلفها، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ طريقة مثبلن مشيتو ٤با ٲبشي يتكفأ تكفؤان . كاف ٰبب كذا
الصبلة ال، الصبلة تقـو ٥با، تكلف نفسك أف تصلي، تقـو . ىكذا طبيعتو، كال يصنعها تكلفان كما يصلي

ٲبثلوف مثبلن . هبدؼ معْب، بطريقة معينة، لكن ٛبشي، ٛبشي ٔببلتك كطبيعتك، تتكلم ٔببلتك كطبيعتك
فهذا النوع ىل يدخل ُب التشريع، فيلزمنا كجوبان االقتداء بو فيو أك ال؟ . ك٫بو ذلك من األمور

بعد، أقوؿ بعد أف يتفق على أف ىذا فعل جبلي طبيعي؛ ألف ىذه مسألة يدخلها خبلؼ كبّب، 
:  كأكثر علمائنا من أىل السنة يقسموف األفعاؿ ا١ببلية الصادرة منو قسمْب

قسم يدخل ُب االستناف، كال يعتربكنو من األمور ا١ببلية؛ كإ٭با يعتربه من األمور ا١ببلية بعض من 
أما الشافعي كغّبه، حٌب ما رٗبا يسمى جبلية يدخل . كتب ُب أصوؿ الفقو من أىل البدع كا٤بعتزلة كغّبىم

كل إنساف لو حلية، ا٢بلية ىي ٦بموع . ُب االستناف كالتشريع، كما يسمونو ا٢بًٍلية حلية الشخص
أنت قد ٙبكم على اإلنساف من خبلؿ طريقتو ُب الكبلـ كلبل ال؟ كطريقتو ُب االستماع، . الشخصية

. كطريقتو ُب ا٢بوار كالتخاطب، كطريقتو ُب ا٢بركة كا٤بشي
إذا شفت إنساف ٲبشي يتلفت كٱبابط ىكذا، ىذا مهبوؿ ىذا كال ال؟ كإذا كجدت رجل يتكلم 
فيما يعنيو كفيما ال يعنيو، كٱببط ٲبْب كٱببط يسار، ىذا أيضان يعِب ما تستمع لكبلمو، كال ترعيو ٠بعك؛ 

كإذا كجدت رجل يأكل بطريقة يعِب شرىة كمقززة كىكذا، يعِب تعافو كلبل ال؟ كٙباكؿ أف . ألنو ما يستحق
. تتجنبو كال تشاركو ُب الطعاـ ك٫بو ذلك
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إذا كجدت رجل جالس ىكذا كما ٯبلسوف الشباب اليـو حٌب أماـ أبائهم كأمهاهتم، جالس مقعر 
ىذا كلد مهبوؿ، أدبو ضاع كلبل ال؟ .. ىكذا كال مفرشخ رجولو كال

صحح جلستك، . ما تقوؿ أنا ىكذا، ما فيو شيء ا٠بو ىكذا. ىذه حلية، حلية يدخلها التعلم
كلذلك ا٤بريب ما . صحح طريقتك ُب الكبلـ، ٩بكن تكتسب ذلك، تضبط نفسك كلبل ال؟ ٙباسب نفسك

أنت لو تركتو كطبيعتو ىكذا، مشكلة ىذه جد كبّبة، . كابنك ىي الَببية؟ الَببية أف تقـو حلية من تربيو
البد تقـو سلوكو، ال تعتذر بأف السلوؾ . يطلع طائش، يطلع مهبوؿ، يطلع خبل، يطلع لك بستْب مشكلة

مثبلن . ال يقٌوـ، كل باب الَببية سييغلق، ليس باب الَببية فقط تعطيو معلومة، تقٌوـ السلوؾ، فتحاكؿ تعدلو
إذا كاف طريقتو ُب الطعاـ كاألكل يعِب ما ىي، ٙباكؿ أف تسدده كتضبطو كٛبنعو ككذا، حٌب يبدأ يكتسب، 
. ككذلك طريقتو ُب ا٤بشي أك الكبلـ، إذا كجدتو يقاطع الناس كال يستمع ٥بم، تتدخل لتقوٙب ىذا االعوجاج

انتبهت كلبل ال؟ 
ما كاف من ىذا الباب فيما يدخلو ُب مقومات الشخصية كا٢بلية، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فالنيب 

٤باذا؟ ألف ا بعثو كأكمل شيء ُب البشر، كٝبع . ما تقوؿ جبلية ال يقتدل بو فيها، ال ىذه يقتدل بو فيها
فهذا النوع األكؿ كىو ما ٠باه الشافعي كغّبه ما يدخل ُب ا٢بلية، ىذه . _عليو الصبلة كالسبلـ _ فيو 

نسميها مقومات الشخصية، ال تعز٥با من باب االستناف كالتشريع؛ ألنك أماـ شخص ٝبع ا فيو أكمل 
 .ما ٲبكن من الصفات، ُب حدكد الكماؿ البشرم ا٤بطلوب كا٤برغوب

فمثل ىذه األمور طريقة مشيو، . حٌب ىذا النوع األكؿ قبل كبلـ ابن القيم.. يقوؿ ابن القيم
ككبلمو، كاستماعو، كطعامو، كنومو، كتعاطيو مع الناس ُب ا٤بعامبلت، ُب البيع كالشراء كأمثا٥با، ىذه من 

. مقومات كماؿ شخصيتو، فيقتدل بو فيها
كلو عزلنا ىذا الباب من األمور ا١ببلية كالطبيعية كخرجنا، سييغلق باب كبّب؛ كلذلك علماء السنة 

كمن شدة اىتمامهم، أفردكه ٗبصنفات خارجة حٌب عن كتب ا٢بديث، . اىتموا هبذا الباب اىتماـ كبّب
أفردكه . ، كغّبىا"ا٤بواىب اللدنية"، ككتاب "الشمائل امدية"٠بوىا كتب الشمائل، كالَبمذم مثبلن كتاب 

ألهنا أمور مقصودة، كاالقتداء بو فيها، مع ما فيو من االستناف كتقوٙب شخصيتك، فيو أيضان ينطبع؛ ألف ٛباـ 
كلبل ال؟ . ابة كاكتما٥با إ٭با يكتمل بانطباع صفة ابوب فيك

اآلف أم شخص يتعلق ٗبحبوب ما، بشخص، إذا تعلق بو تعلقان كبّبان ٘بده يتقمص صورتو، حٌب 
رٗبا بغّب تكلف، ما يتكلف، يتقمصو، يتقمص طريقتو ُب ا٢بركة ككذا، حٌب إذا كاف مثبلن ٰبب لوف من 



 

193 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

األلواف ٘بده ٰبب لوف من األلواف، كإذا كاف مثبلن ٰبب شيء حٌب ما ينحب يركح ٰببو أيضان كىكذا، ىذا 
. دليل على كلما كربت ابة، كلما انطبعت صورة ابوب فيك

كلذلك البد من قراءة كتب _ صلى ا عليو كسلم _ فبلبد لنا أف ٙباكؿ أف تطبع صورة النيب 
الشمائل ٥بذه النقطة، ال تقرأىا على أهنا تبِب عليها حبلؿ كحراـ بالضركرة، تقرأىا لتستكمل انطباع صورة 

 .فيك لتحاكيو_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

ىو ما يدخل ُب ابوب من ا٤بطعـو كا٤بشركب، يتصف با٤بزاج : النوع الثا٘ب من األمور ا١ببلية
ٰبب ثبت أنو ٰبب مثبلن العسل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ إذا كاف النيب . كالذكؽ كما قررت لك قبل قليل

ليس ا٤بطلوب منك كجوبان شرعان أف ٙبب العسل، قد نفسك تعافو مثبلن، ثبت أنو ٰبب مثبلن الٌدباء أك كذا، 
ما ا٤بطلوب قد ال ٙببها، فهذا ال إشكاؿ فيو، إال أف ابن القيم كقبلو حٌب غّبه من العلماء، قالوا حٌب ىذه 

 :األمور ٙباكؿ أف تتعلق هبا كٙببها، كلو حٌب بشيء من إرغاـ النفس عليها لسببْب

.  _عليو الصبلة كالسبلـ _  يكمل القضية السابقة ُب انطباع شخصيتو فيك :االب باأل ا
 يقوؿ ابن القيم، كحٌب ىذا ذكره ابن سينا كناحية طبية، كرٗبا إذا فيو أطباء يعِب، : االب بااث ني

٘بد مثبلن طبيعة ىذا اإلنساف مثبلن . أنت ٧ببوبك كمبغوضك من الطعاـ كالشراب، يتعلق ٗبزاجك كطبيعتك
ٰبب الطعاـ الذم مثبلن يكثر هباره، كيكثر األشياء ا٢بارة فيو مثبلن كالفلفل، كاآلخر ال، كالثالث كذا، كالرابع 

فرٗبا يفسد ا٤بّباج حٌب، يفسد، كيتناكؿ اإلنساف أشياء . كذا، ٚبتلف األمزجة، كىذا يرجع إٔب طبيعة ا٤بزاج
ككلما كاف ا٤بزاج أعدؿ، ككما يقوؿ األطباء . رٗبا حٌب ال تدخل ضمن الذكؽ العاـ ُب الطيبات لفساد ا٤بزاج

. كغّبىم، يعِب التعادؿ الكيميائي ا١بسدم أكمل، كلما كاف ابوب من الطعاـ أفود كأنسب
يقوؿ ابن القيم ىو أعدؿ األمزجة كأطيبها، ٣بلق ا لو على _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فمزاج النيب 

اآلف ما نتكلم . فما أحبو من أنواع الطعاـ فاظفر بو فهو فيو خّب على اإلطبلؽ، كما أبغضو كذلك. ذلك
تقوؿ ٕب ٫بـر أك ٫بلل، اآلف كذلك ٙباكؿ أف مزاجو أيضان إف استطعت أف تتبعو فيو، فذلك كنعم، ما 

... استطعت فيعِب ذلك
أما ا١ببلية الٍب ىي النوع الثالث فيو نوع ثالث الذم ىي تسمى جبلية كال عبلقة ٥با بالتشريع، كال 

دخلباا بيب ليهباا الةب االالابم  ب))ب:حٌب با٤بزاج كغّبه، كأف يكوف مثبلن كما مثلوا، يقوؿ الصحايب
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الدروس كاملة 

فهمت؟ ليش ذكر . ، مو بالضركرة تأٌب مكة تلبس عمامة سوداء(1)((  ابااف حب  لىبرأسهب م م بسوداء
 ما ىي ا٤بسالة الفقهية؟. الصحايب ذلك؟ ذكره ٤بسألة فقهية

 ٧برمان، إال مكة يدخل ال داخل أم مكة، تدخل أف ٯبوز ال أنو يركف الصحابة حٌب بعض كاف
، غّب دخلها قاؿ عليهم رد فهذا  اللوف ا٤بقصود ىو ما صفراء، كال ٞبراء كال سوداء نقوؿ ما العمامة ٧بـر
، غّب دخلها أنو ا٤بقصود اآلف،  بغّب مكة دخوؿ يسوغ أنو على ليدؿ ذلك، على للدليل العمامة فذكر ٧بـر
. ك٫بوىا كأعماؿ ألغراض عليها كالوافدين مثبلن، مكة كأىل ا٤بتكررة ا٢باجات ألصحاب أك ٢باجة، إحراـ
 يدخل يعِب السوداء، بالعمامة مكة دخوؿ ألف ال ا٢بكم، ىذا ألجل الكبلـ ىذا كسيق ىذا ىذا؟ فهمت

 الصحايب كذكر اتفاقان، لبست كإ٭با مكة؛ دخوؿ عند بالسوداء يعتم أف قصد ما ىذه، عبلقة ٥با ما ....ُب
. السابق الفقهي للتأصيل ٥با

 ا٢بلية ُب يدخل ما األكالف، القسماف أما. اآلف عنو نتكلم ما يعِب يدخلو ال ىذا مثل ىذا فمثل
 أما كاستحبابان، أكٔب باب من فكذلك كا٤بزاج، بالذكؽ عبلقتو ُب يدخل كما كاقتداء، كتسنن تشريع، فهو

. ا١ببلة حكم ُب ىو ما ىذا. مطلقان  يدخل فبل الثالث
 شوؼ _ كثبت، فعل، من عنو صدر ما _: كالسبلـ الصبلة عليو _ أفعالو من ااث ا باا و بأم ب
 أربع على الزيادة ٔبواز مثبلن  ٲبثلوف. بو لنا عبلقة ال بو خاص فهذا خصائصو، من أنو بالدليل _ ثبت كلمة
 بينما كاحد، كقت ُب تسع بْب ٝبع نساء، أربع من بأكثر تزكج _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب النكاح، ُب
 الصفر ٙبت أنتم كأحوالكم، الصفر ٙبت أك كاحدة، أك أربع، نظرية كلو األعلى السقف ا٢بد يعِب ٫بن

 الصبلة عليو _ خصائصو من ىذا اقتداء، ىذا كيقوؿ أربع على يزيد يأٌب أحد فما. أكثركم أك كلكم
، ابن إال السنة أىل مذاىب من ا٤بسلمْب علماء من أحد ا٤بسألة ىذه ُب ٱبالف كٓب _ كالسبلـ  لو كىو حـز
 لنا شأف كال كالرافضة ذلك، ٗبنع الصحابة لدف من ا٤بستقر باإلٝباع عليو مردكد النساء، آلية خاص تفسّب
. ىذه العلم مسائل ُب هبم

 نكاح ٔبواز مثبلن  مثلوا. ذلك ُب بو يقتدل فبل خصائصو، من النساء نكاح ُب أربع على فالزيادة
 نكاح _ كالسبلـ الصبلة عليو _ لو ا إباحة جواز ا٣بصوصية ككجو كٕب، كال عقد ببل لو نفسها الواىبة
 المرأة ٩بكن.. ا٣بصوصية كجو ال ا٣بصوصية، كجو ىذا كالعقد، الوٕب إٔب حاجتو غّب من نفسها كىبتو من
 عند ملغية الشركط ىذه حقو ُب النكاح، كشركط الوٕب،كالعقد، من البد لكن رجبلن، لنفسها ٚبطب يعِب
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مِك َت ًبب َتامْعرَتأَتةًب﴿: القرآف بنص نفسها الواىبة بأَتاباا َّنبِكيُّسببأَترَتادَتببإِكاْعبباِكل َّنبِكيِّببن َتفْعلَت َت ب َتهَتبَت ْعببإِكا﴿ أكملب﴾مُّس ْع
مِك ِكينَتببُد اِكببمِكنباَّن َتببخَت اِك َت ًببيَتلْع َت  ِكحَت َت   _ خصائصو من بو لنا عبلقة ال ٕبث صريح نص ىذاب(1)﴾ااْعُم ْع

 _. كالسبلـ الصبلة عليو
بمع شربنحن)): قولو بدليل _ كالسبلـ الصبلة عليو _ كفاتو بعد مالو كراثة جواز عدـ ذلك مثاؿ

 ُب حٌب _. كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب خصائص من أيضان  ىذاب(2)((صدق بتر    بم بنورثباباألنبي ء
 كجو على أشياء عليو كحرمت أشياء من منع _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كارمات، ا٤بمنوعات باب

 نكاح ٙبرٙب _ ا٤بسألة ُب خبلؼ على _ كتحرٙب فيو، بيتو آؿ إال يشاركو كال الصدقة، كتحرٙب ا٣بصوصية،
لُّسبباَتب﴿: األحزاب آية بنص للتسع، استجماعو بعد النساء بأَتاب َتاَتب﴿ اآلية؟ ىكذاب﴾  َتعْعدُببمِكنباا ِّلَت ءباَت َتببيَتحِك
 عليو كحرمت أشياء عن هني النهي باب ُب حٌب ا، هناه (3)﴾ُحلْع ُ ُ نَّنببأَت ْعجَتبَت َتبب َتاَتوْعببأَتزْع َتاجٍرببمِكنْعبب ِك ِكنَّنببت َتبَتدَّناَتب
 النساء نكاح عن لو ا هني ىل العلماء بْب ا٣ببلؼ كاف كإف. خصائصو من كىي علينا، ٙبـر ٓب أشياء
 ا٤بسألة ُب خبلؼ فيو كنيسخ، زاؿ أـ توُب أف إٔب باقي ،ا٤بؤمنْب أمهات ا٤بشهورات للتسع استجماعو بعد

 ما ا لو أباح كقد إال كالسبلـ الصبلة عليو النيب توُب ما: )يقوؿ كغّبه مسعود ابن اآلية، تفسّب ُب راجعوه
 ينكح كٓب التزمو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ أنو بدليل كفاتو، إٔب استمر النهي أف يرل كبعضهم( عنو هناه
 _. كالسبلـ الصبلة عليو _ ا توفاه أف إٔب ىذه اآلية نزكؿ بعد

 _ خصائصو من فالوجوب مستحب، حقنا ُب لكن عليو كاجبان، كاف الصحيح على الليل، قياـ كجوب
 أف ذكر من أما. كا٣بصوصية بالدليل يثبت شيء أىم ا٤بسائل، من ذلك كأمثاؿ _ كالسبلـ الصبلة عليو
 السياؽ، نفس من بدليل إما كيثبت يثبت، أف إال مرفوض، فاالحتماؿ االحتماؿ، سبيل على بو خاص ىذا
ب:كقولو بالنص ثبت فما. ذلك ٫بو أك خصائصو من أنو على الصحابة من بإٝباع أك آخر، نص من أك
مِك ِكينَتببُد اِكببمِكنباَّن َتببخَت اِك َت ًب﴿  الوصاؿ، عن كهناىم كاصل ٤با قولو كبلمو أك فعلو من ثبت كماب(4)﴾ااْعُم ْع
 على ا١بواز عدـ على الصحابة كإٝباع اإلٝباع أك ( 5 )((  يأت مبال بإنيبق ابتواصلبإن بق اوا))

                                                 

[. 50اآلية ] سورة األحزاب (1)
. 13147: رقم حديث 59 ص/  7 ج الكربل سننو ُب البيهقي (2)
[. 52اآلية ] سورة األحزاب (3)
 [.50اآلية ] سورة األحزاب (4)
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الدروس كاملة 

 أجازكا ٩بن كغّبىم حـز ابن على بو نرد كىو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ خصائصو ُب ذلك كحصر األربع،
 .ذلك

ما فعلو بيانان جملمبلت القرآف، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ من أفعالو أك الصادرة عنو : اا و باارا  
 أمر ا ُب  ((صلواب م برأي مونيبأصلي)): كىذا أيضان دخولو ُب التشريع دخوؿ يعِب أصلي، كاألمثلة كثّبة

أما أفعا٥با ككيفياهتا كتفصيبلهتا، . القرآف بالصبلة مطلقان، ككجوب اافظة عليها، كإقامتها، كبعض أكقاهتا
 فكل حركة، أك لفظ يفعلو النيب، أك ثبت فعل النيب (1)((صلواب م برأي مونيبأصلي)): تؤخذ من فعلو فقاؿ

 .كأمثا٥باب(2 )((خ  اب  يبم  س  م)). لو ُب الصبلة، يدخل ُب بناء الصبلة عندنا
حٌب ُب باب ا٢بدكد أمر ا بقطع يد السارؽ ُب آية ا٤بائدة، من أين تيقطع من ىنا، أك من ىنا، أـ 

فلما قطع يد ا٤برأة . من ىنا، من أين تقطع اليد؟ كٓب يأًت من النيب قوؿ ٰبدد القطع من كذا، فانتظرنا فعلو
كاختار اليمن؛ل ألف القرآف مطلق، ما ذكر اليمُب ... الٍب سرقت قطعها من الرسغ ىو ملتقى الذراع مع

فجاء فعلو ٤با كقعت القصة ا٤بشهورة الٍب قطع فيها ا٤برأة ا٤بخزكمية الٍب . دكف اليسرل، كما ذكر من أين
سرقت، فقطع اليمُب، كمن ملتقى الذراع مع الكف كىو يسمى بالرسغ أك الكوع، ىذا ا٤بفصل، فكاف فعلو 
اآلف توقيت، كٙبتاج لو ُب التشريع كلبل ال؟ ألف القرآف ما ذكره، كالسنة القولية ما بينت، فاحتجنا للسنة 

كما احتجنا للسنة الفعلية ُب كيفية الصبلة، كاحتجنا للسنة الفعلية ُب كيفية ا٢بج، كأمثاؿ ذلك من 
 .تصرفاتو فيما بٌْب بو ٦بمبلت القرآف، كىذه يسمونو السنة ا٤ببٌينة، لكن ىنا بالفعل ال بالقوؿ

 من ىو ال اجململ، قبيل من ىو فبل السابقة، األنواع ُب يدخل كٓب ابتداءن، منو صدر ماب:خ مل ًب
 ا١ببلية األمور من ىو كال ا، من سابق ألمر االمتثاؿ قبيل من ىو كال القرآف، ٦بمل بو بٌْب  ما قبيل

:  أقساـ إٔب العلماء قسمو النوع؟ ىذا حكم فما. ابتداءن  فعلو إ٭با البشرية؛ الطبيعة ُب الداخلة
 الوقوؼ اآلف. كجوبو على منفصل بدليل أك ا٢باؿ بواقع الدليل كدؿ ابتداءن، فعلو ما: األ اباا لم

 ابتداءن، منو صدر فعل ىذا فاآلف. بالفعل كيف؟ التاسع؟ اليـو حدد من ال؟ كلبل ا٢بج ُب ركن بعرفة
 القرآف ُب شيء أك قوؿ يسبق كٓب بفعلو، ىذا ال؟ كلبل انتبهت. غّبه ٯبوز ال بعرفة للوقوؼ معْب بتوقيت
 عليو فبيِب فعلو، من مقصود توقيت ىذا أف على دؿ التاسع، اليـو عرفة ُب كقف فلما. التاسع حدد

 .التاسع اليـو بعرفة بالوقوؼ إال حج فبل التشريع،

                                                 

 1658ح 541ص/4ج:حباف ابن صحيح (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ما فعلو ٩با يدؿ على التحرٙب، كقصة البخارم :  من ىذا أك القسم الثا٘ب من ىذا النوع:اا و بااث ني
 على سبيل التزين؛ ألنو (اتخ باا بيب ليهباا الةب االالابخ تم ًبمنبذه ): الٍب أدخلها ُب ىذا الباب

٤با كتب كتبان للملوؾ يدعوىم لئلسبلـ، قاؿ . اٚبذ خاٛبان قبل ىذا لتثبيت الكتب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ 
لو الصحايب يا رسوؿ ا إهنم ال يقرؤكف كتابان إال ٨بتومان موثقان، يعرفوف أنو من ا١بهة الفبلنية، فاٚبذ خاٛبان 

ٱبتم بو الكتب، كىذا دارج عند الناس، البد من توثيق العقود إما ٖبتم أك توقيع، " ٧بمد رسوؿ ا"نقشو 
كلبل ال؟ كال كيف تثق بأف ىذا صادر من ا١بهة الفبلنية؟ البد من ا٣بتم، كالبد من توقيع ا٤بسؤكؿ، فاٚبذ 

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فإذا كتب، أك عقد معاىدة . ا٣باًب األكؿ ألجل ىذه الوظيفة، ككاف ٰبفظو عنده
لكن ىنا ُب ىذا ا٢بديث اٚبذ خاٛبان من الذىب من باب التزين، كالتجمل، . ك٫بو ذلك، ختمو هبذا ا٣بتم

. كالزينة مطلوبة بأحسن ما ٲبكن، ككاف الذىب أحسن ما  يتزين بو، كٓب يسبق ىناؾ حكم من ا فاٚبذه
فالصحابة بادركه فامتثلوا، كأحبوا ىذا، ٩با يدلك على أف حٌب األمور الٍب تدخل ُب ا٢بلية، 

فلما نزؿ . فاٚبذكا خاٛبان من ذىب كٓب ينكر عليهم، كٓب يقل ىذا خاص يب كال كاف.. الصحابة يعِب يركهنا
تدؿ على أنو نزعو كارىان لو؛ ألنو جاءه  (نزعو)ككلمة  (نزعو): عليو التحرٙب، فنزعو كما دلت عليو القصة

 .حكم جديد أف الذىب ال ٯبوز للرجل ا٤بؤمن أف يتحلى بو فنزعو
فاآلف انقلبت ا٤بسألة، تصرفهم األكؿ الصحابة باٚباذ خاًب الذىب كاف من قبيل النوع السابق، 

كىو ما فعلو من باب ا٢بلية، ففعلوه ال على سبيل الوجوب لكن على سبيل التقمص كاالقتداء كالتحبب، 
لكن ٤با نزعو كألقاه كارىان لو لتجدد حكم، نزعوه ىنا امتثاؿ كاجب، التصرؼ الثا٘ب امتثاؿ كاجب، فنزعوه 

 فثبت  (1)((إنم بيلب به ابمنبابخال باهبفيبااخرة)): كألقوه، كقاؿ ٥بم كما ُب األحاديث األخرل
 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ حكم شرعي بفعل بالتحرٙب من فعل النيب  

أيضان أضاؼ بعضهم نوع ثالث أك قسم ثالث ُب ىذا النوع، ما فعلو كدؿ الدليل على استحبابو، 
يقـو ُب الليل يصلي كيطيل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ مثلوا بتطويل صبلة الليل، كاف . كىذا كثّب جدان 

صلى ا عليو كسلم _ فأنت تقـو الليل كتطيل إٔب حد ما تستطيع طبعان، لن تصل إٔب مقاـ النيب . الصبلة
ُب تطويلو الشديد ا٤بعركؼ، لكن أصل تطويل صبلة الليل أيخذ من فعلو، لكن يدخل عندؾ ُب سبيل _ 

مثبلن تأخّب الوتر إٔب السحر، كل الليل كقت . انتبهت كلبل ال؟؟ أصلو. االستحباب ال على سبيل الوجوب
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إٔب السحر، ىذه سنة استحبابية إف استطعت، أف _ عليو الصبلة كالسبلـ _ للوتر، لكن النيب انتهى كتره 
. ما استطعت كل الليل كقت للوتر. تقتدم بو فتؤخر كترؾ كقيامك إٔب آخر الليل، فهذا ىو أكمل ا٤بطلوب
بفَتالَتبإِكثْعمَتب: إضافة اليـو الثالث للمبيت ٗبُب ُب أياـ التشريق، القرآف خٌّبنا مَتيْعنِك ﴿فَتمَتنبت َتعَتجَّنلَتبفِكيبي َتوْع

 َتلَتيْعهِكب َتمَتنبتَتأَتخَّنرَت﴾
قاـ ُب اليـو _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ىو  (1)

ي
فعلو ىنا اختار اليـو الثالث، فأصبح ا٤ب

الثالث ٗبُب كا٤ببيت مع ما يتعلق بو من الرمي من مستحبات سنتو ٤بن استطاع أف يقتدم بو، كىذا لو ٭باذج 
 .جد كثّبة تستطيع تتبعها بكثرة كيعِب شديد

بقي مسألة ىنا ٬بتم هبا حٌب يكوف البحث كاضح، ا٤بسألة الكبّبة إذا تعارض الفعل كالقوؿ، ىنا 
عليو _ قاؿ قوالن ٍب ثبت من فعلو خبلفو، ما ىو ا٢بل؟ نأخذ بالقوؿ، أـ نأخذ بالفعل؟ قاؿ قوالن . البحث

أمرنا بأمر، هنانا عن شيء، حكم فينا ٕبكم، قاؿ افعلوا كذا، اصنعوا، ٍب ثبت بدليل _ الصبلة كالسبلـ 
صحيح أنو فعل خبلؼ ما أمرنا بو، أك حكمنا بو، فتعارض فعلو مع قولو، فأيهما ييقدـ؟ 

: للفقهاء ثبلثة أقواؿ
  منهم من قٌدـ القوؿ قاؿ ألنو تشريع عاـ لؤلمة، كالفعل ٰبتمل احتماالت معينة، ا٣بصوصية

كغّبىا؛ 
  منهم من قدـ الفعل، فقاؿ الفعل ال يطرقو االحتماؿ، كإ٭با القوؿ قد يطرقو التأكيل

كاالحتماؿ ك٫بو ذلك؛ 
  منهم من قاؿ ا٤بسألة على باهبا، ك٫بتاج إٔب مرجح خارجي، كأفعاؿ الصحابة ننظر

الصحابة اختاركا القوؿ أـ اختاركا الفعل، ننظر كمرجحات يعِب معينة، أك تبقى ا٤بسألة 
يعِب ُب حكم األمور ا٤بتعارضة الٍب ٙبتاج إٔب جهد، كطلب كٕبث، حٌب تستقر أيهما 

.  تقدـ، كىذا بيذؿ من العلماء السابقْب
أعدؿ األقواؿ ُب مسألة تعارض القوؿ كالفعل، ما ذكره الشافعي كغّبه، كٕبثو ابن تيمية ٕبث كاسع، 

كالشاطيب كذلك كغّبىم، أف ما قالو النيب بيانان عامان لؤلمة، كثبت من فعلو خبلفو، فالعمل على القوؿ، 
فإذا قاـ . كالفعل ىنا على طوؿ كٌجهو إٔب ا٣بصوصية؛ ألف ا٢بكم العاـ ال ينسخو إال حكم عاـ مثلو

. ٱبطب كيقوؿ افعلوا كذا، فبل ينسخو كال يرفعو كال يدفعو إال حكم ُب نفس مستول قوة الببلغ ىنا
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من أربعة عشر طريقان كحديثان _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ثبت عنو : مثاؿ ذلك كبا٤بثل تتضح ا٤بسألة
ُب مناسبات _ عليو الصبلة كالسبلـ _ صحيحان، عن أربعة عشر صحايب، ٗبعُب النيب تكلم هبذا ا٢بكم 

إذابأتىبأحد مبااغ اطبفالب))ب:٨بتلفة متنوعة، هنانا أف نستقبل القبلة ببوؿ أك غائط، معركفة القصة ىذه
 أيضان، حديث أيب أيوب، كحديث أيب ىريرة، حديث سعد، أحاديث (1)((يل  بلباا بل ب ابيل د ره 

. ، كُب كتب ا٢بديث ا١بامعة"الزاد"أربعة عشر حديث، انظركىا عند ابن القيم ُب 
؛ ألف النيب كرره  إذف ىذا عرفنا أف النهي عن استقباؿ القبلة حاؿ قضاء ا٢باجة أك استدبارىا ٧بـر
. مرات، كُب مناسبات ٨بتلفة، كُب مواقف ٨بتلفة، كدؿ على أنو مقصود لو كلؤلمة أف تعرؼ ىذا ا٢بكم

 ليهباا الةب االالاب_رقي ب لىبظ رب ي باحف  بفرأي باا بيب)): جاءنا حديث عن ابن عمر قاؿ
 كيف تتعامل؟ اآلف ىذا (2)((ج ال ًب ينباب  ينبي ضيبح ج هبمل د راًباا بل بمل  بالًب ي باام دس_ب

إذا طبقت ما قلنا أنو ىو القوؿ ا٤بختار، ما تشكل عندؾ ا٤بسألة، . فعل منو، رآه ابن عمر، كتلك أقوالو
فيبقى ا٢بكم كما ىو، أف النهي كما ىو، ثابت ُب النهي عن استقباؿ القبلة كاستدبارىا، ال ُب بنياف كال ُب 

غّب بنياف، ال ُب الفضاء كال ُب غّبه؛ ألف بعضهم قاؿ حلوا ا٤بشكلة بأهنا إذا كاف ُب البنياف، كإذا كاف 
ُب أحاد مواقفو كىذا، ما _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ال حلها ىذا ىو؛ ألف إذا كاف كرر ا٢بكم .. خارج

. ينسخ ىذا ا٢بكم أك يلغيو أك ٱبصصو إال بياف ُب مستول نفس القوة، كإال سيكوف بيانو ناقص
ما قاؿ البن عمر تعاؿ شوفِب حٌب تبلغ _ صلى ا عليو كسلم _ كالدليل على ذلك أف النيب 

ىب أف ابن عمر ما صعد البيت، كيف ستكوف ا٤بسألة؟ ىب أف ابن عمر ٲبكن كىم، . األمة ىذا ا٢بكم
عليو الصبلة _ احتماؿ كٮبو كارد، خصوصان البلئق بابن عمر ٤با صعد على ظهر، ما قعد يتفرج ُب النيب 

مضبوط، كيقيس، كيشوؼ القبلة، ما ٲبكن، ا٤بتوقع منو أنو نزؿ مباشرة، أخذه ا٢بياء كلبل ال؟  _ كالسبلـ 
أنت إذا كجدت شخص عادم، تصرؼ نظرؾ مباشرة، ما أنت ُب كقت ٙبدد ىل ىو مستقبل 

القبلة، كال مستقبل بيت ا٤بقدس، كال ا٘باىو ثبلثة أالؼ درجة كال سبعمائة ألف، ما كقتو ىذا، ا٤بتوقع منو 
_ صلى ا عليو كسلم _ فاحتماؿ الوىم أنو قاؿ ىذا كارد، قد يكوف النيب . أنو ٘بٌللو ا٢بياء فنزؿ مباشرة

منحرؼ عن ما ذكره ابن عمر، كما استوعب ابن عمر النظر؛ ألنو يعِب ما كاف ُب موقف أف يتثبت من 
فيلغى ىذا حديث ابن عمر، ما يلغى يعِب ىو _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ىذه النظرة الٍب نظرىا النيب 

ٍب بُب الشافعي لو كلمة ٝبيلة .. حديث، لكن ال يتصادـ مع تلك األقواؿ، أكالن الحتماؿ ا٣بصوصية، كثانيان 
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، ال ينسخو ما ثبت من فعلو على سبيل ا٣بصوص، الحتماؿ : يقوؿ ما ذكره النيب لؤلمة على سبيل العمـو
. ا٣بصوصية، كا٣بصوصية كاردة

مثل ذلك أيضان ما ثبت أنو هنى عن الصبلة بعد العصر إٔب أف تغرب الشمس، كبعد الفجر إٔب أف 
صالةبااع ربإاب_بصلىباهللب ليهب سلمب_بم بصلىباا بيب)): تقوؿ عائشة. تطلع الشمس، كقت هني
.  نفس مسألة ابن عمر(1)((دخلب  د بفر  بر ع ين

متنوعة عن التنفل بعد العصر، ٍب ىو يدخل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ هنى النيب ُب أحاديث كثّبة 
بيت عائشة كيتنفل، ا٢بكم على هنيو القوٕب؛ ألنو مقصود، تشريع، كىذا ٰبتمل ا٣بصوصية، خاصة أنو 

. يفعلو ُب بيتو، دليل أنو ال يريد الناس أف ينظركه كيقتدكا بو فيو
كحديث الوصاؿ أيضان ٰبل ا٤بشكلة، هناىم عن الوصاؿ ُب الصياـ يواصل الليل بالنهار كىو 

فلما أرادكا أف يقتدكا بو ُب ذلك منعهم فلما اعَبضوا عليو بأنك تفعل، أم عارضوا قولو بفعلو، ما . يواصل
 كذلك ُب اللبنتْب القوؿ لست كهيئتكم، كذلك ُب ((إنيبال ب  يب  م)): سوٌغ ٥بم ىذا االعَباض قاؿ

..... صبلة الركعتْب بعده 
كعلى ىذا فقس، فإذا تعارض فعلو كقولو، فالتقدٙب للقوؿ؛ ألف الناسخ ُب الشريعة البد يكوف ُب 

فهمتهم ىذه النقطة؟ ىذه تقريبان . مستول القوة ُب ا٤بنسوخ ببلغان، كإال سيكوف ُب الببلغ تقصّب كنقص
يعِب أحسن ما يقاؿ ُب ىذه ا٤بسألة، كأقل ما يقاؿ ُب ىذه ا٤بسألة ليس أحسن، األحسن عند العلماء ُب 

. كتبهم
. ، ككتاب أيب شامة إف أردًب ا٤بزيد من البسط ُب ىذه ا٤بسائل"الرسالة"راجعوا ما حرره الشافعي ُب 

 .كسيأٌب لنا أيضان منها مزيد إف شاء ا ُب دركس قادمة بأمثلة أكرب كأكسع كأعمق

أسأؿ ا أف يلهمنا الصواب، كالرشد، كالعلم النافع، كالعمل الصاّب، كأف يوفقنا لبلقتداء بسنن 
قولية كفعلية؛ ألف ذلك ىو طريق النجاة، كالفبلح، كالربح ُب الدنيا _ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب 

.  كالسبلـ عليكم كرٞبة ا،كا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا. كاآلخرة
ب
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الدرس العاشر 
 

بسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا 
كأشهد ال إلو إال الو كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

. شريك لو، كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثّبان 
 :أما بعد

لئلماـ البخارم كتاب " ا١بامع الصحيح"درسنا ُب كتاب _ عز كجل _ نواصل بتوفيق ا 
  ."باب ما يكره من التعمق كالتنازع كالغلو ُب الدين كالبدع"االعتصاـ، 

. تفضل
 

ب) باَت لَتبااْع ِك َت بِك اِكهِكبت َتعَت اَتىب﴿يَت بأَتهْع باِك َتوْع بفِكيباادِّينِكب َتااْعبِكدَت ِك ب َتااْعغُُلوِّ بفِكيبااْععِكلْعمِك ب َتاا  َّن َت زُ ِك باا  َّنعَتمُّسقِك رَتُ بمِكنْع  َت ببمَت بُي ْع
بااْعحَتقَّن﴾ب بت َتُ وُاواب َتلَتىباالَّنهِكبإِكاَّن ت َتغْعُلوابفِكيبدِكي ِكُ مْعب َتاَت

 
ااحمدبهللبرببااع امين،ب اا الةب االالاب لىبخيربخلقباهللبمحمدب نب بدباهللبصلىباهللب

.بب ليهب سلم
ب):ب_رحمهباهللبتع اىب_بق اباام اباابخ ر ب ب َتااْعغُُلوِّ بفِكيبااْععِكلْعمِك ب َتاا  َّن َت زُ ِك باا  َّنعَتمُّسقِك رَتُ بمِكنْع  َت ببمَت بُي ْع

بااْعحَتقَّن﴾ب بت َتُ وُاواب َتلَتىباالَّنهِكبإِكاَّن بت َتغْعُلوابفِكيبدِكي ِكُ مْعب َتاَت باَت لَتبااْع ِك َت بِك اِكهِكبت َتعَت اَتىب﴿يَت بأَتهْع باِك َتوْع فِكيباادِّينِكب َتااْعبِكدَت ِك
بأَت ِكيب بأَت ِكيبسَتلَتمَت َتب َتنْع رِك ِّب َتنْع باالُّسهْع ب َتنْع ب َترَتنَت بمَتعْعمَترٌل ث َت َت بهِك َت اٌلبأَتخْع ث َت َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبُمحَتمَّندٍربحَتدَّن ُهرَتي ْعرَتةَتبحَتدَّن

باهللُب َت ْعُهبقَت اَتب يَت ُ ب:برَت ِك بإِكنِّيباَتلْع ُلبقَت اَت بتُ وَتاصِك ُلوابقَت ُاوابإِكنَّن َت بتُ وَتاصِك باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت قَت اَت
باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب بف َتوَتاصَتلَتب ِك ِكمْع بقَت اَت بااْعوِكصَت اِك بي َت ْع  َتُ واب َتنْع بإِكنِّيبأَت ِكيُ بُيلْععِكُم ِكيبرَت ِّيب َتيَتلْع ِكي ِكيبف َتلَتمْع لَتُ مْع ث ْع مِك

ب ُتُ مْع ُاباَتلِكدْع بااْع ِكالَت بتَتأَتخَّنرَت باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَتوْع بف َت َت اَت اَت ابااْع ِكالَت بثُمَّنبرَتأَت ْع لَت  َتيْعنِك باَتي ْع بأَت ْع مَتيْعنِك  َتسَتلَّنمَتبي َتوْع
باَتُ مْعب .ب( َت اْعُم َت ِّلِك
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ب): _رٞبة ا _ يقوؿ إمامنا البخارم عليو  بفِكيباادِّينِك ب َتااْعغُُلوِّ ب َتاا  َّن َت زُ ِك باا  َّنعَتمُّسقِك رَتُ بمِكنْع  َت ببمَت بُي ْع
اِكهِكبت َتعَت اَتى باِك َتوْع ىذا الباب أراد بو ىذا اإلماـ، كإف كاف ا٤ببحث مبحث االستدالؿ على . كتبل اآليةب( َتااْعبِكدَت ِك

فإف شريعتنا بينيت على اليسر، كعلى ما . ا٤بسائل الشرعية، لكن ىذا الباب يشمل ما ىو أعم من ذلك
كٰبقق لو عند ا _ جل كعبل _ ٲبكن لكل مسلم أف يأخذ منها ما يصلح لو، كيصلحو، كيقربو إٔب ا 

. الفوز، كالظفر، كالنجاة من النار، كدخوؿ ا١بنة_ جل كعبل _ 
فهناؾ فرائض ككاجبات ال ٯبوز تركها، كال التهاكف فيها، كىناؾ باب النوافل كا٤بستحبات، كىي 

ا٤بيداف الذم فيتح للمتنافسْب كا٤بتسابقْب، كىناؾ ما يتجاكز حٌب ا٤بستحبات، كىو الذم أراد البخارم ىنا 
أما ُب . التنبيو إٔب خطره، كعدـ الوصوؿ إليو، ىذا ُب باب العبادات، كتكوين اإلنساف نفسو ُب عبادتو

 .باب االستدالؿ، كالدليل، كالفتول، فهناؾ ٕبث آخر ككبلـ آخر سنتكلم عليو بعد قليل

 ىو نوع من التشدد، ك٦باكزة ا٢بد الذم حده الشارع، سواء ُب العبادات كالطاعات، أك (اا  َّنعَتمُّسقِكب)
، كىذا العطف يدؿ على (اا  َّن َت زُ ِكب)كعطف عليو . فيما ينبغي أف ييفٌب بو ا٤بستفٍب من مسائل الشرع كالدين

. أف التعمق أحد األسباب الٍب تؤدم غالبان إٔب ا٣ببلؼ الذم يفضي إٔب التنازع
كصبلح النفس . اإلنساف أيها اإلخوة الكراـ مكوف طبعان من ا١بسد كالركح كما نعلم.. قاؿ العلماء

كالركح ىو بالشرع كالدين، كالبدف كا٢بياة الٍب نعيشها ٥با مطالبها، ك٥با حاجاهتا الٍب ال ٯبوز ال عقبلن كال 
. شرعان إٮبا٥با، كالتهاكف هبا

كالشريعة بنيت على ىذا التناغم، ٗبا ٰبقق العبودية التامة ، ا٤بفضية لصبلح النفوس، كصبلح 
كلكن أين اإلشكاؿ؟ . الدنيا كاآلخرة، كما ٰبتاج لو اإلنساف ُب بناء حياتو كمعاشو، فبل يضاد ذلك ذلك

رٗبا ال ٘بد اثنْب من البشر يتفقاف على طبيعة كاحدة، كمزاج .  اإلشكاؿ ُب اختبلؼ طبائع الناس
فحٌدت . فالشريعة تستوعب الناس ٔبميع مشارهبم، كجهودىم، كٮبمهم. كاحد، كٮبة كاحدة، كجهد كاحد

حدكد ٩بكن نسميها باللغة ا٢بديثة القاسم ا٤بشَبؾ األدٗب الذم ال ٯبوز إٮبالو، ٤با ٰبقق كونك مسلم 
كتفوز ٔبنتو، كفتح اجملاؿ ألصحاب ا٥بمم العالية، كالذين _ جل كعبل _ مؤمن، تتباعد عما يغضب ا 

ٗبا يستوعب _ جل كعبل _ يريدكف ا٤بزيد من التعبد، كالتقرب لتحقيق ا٤بزيد من الدرجات العلى عند ا 
فمن طلب ما كراء . الذم بُب ىذه الشريعة، أقصى ما ٲبكن من ٮبم كجهد_ سبحانو كتعأب _ بعلم ا 

كأين ا٣بطر؟ . ذلك، دخل ُب التعمق، ك٘باكز ا٢بد ا٤بشركع الذم يفضي إٔب ا٣بطر
ا٣بطر إذا كل إنساف تعمق أك تشدد ُب جانب، كلو حٌب من جانب العبادات ا٣باصة، فضبلن عن 

... كىذه ىي ا٤بشكلة ا٢بقيقة الٍب ستفضي إٔب.. أف ندخل ُب قضايا اإلفتاء كالتعليم، ينطبع ُب ذىنو
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فينظر أنو حٌصل من _ شفت ا٤بشكلة ىنا _ ينطبع ُب ذىنو نوع من النظر إٔب نفسو بنوع الكماؿ 
العبادات، كحٌصل من ا٤بقامات ما فات الناس، ٍب يبدأ يوظف حٌب رٗبا بغّب إدراؾ شعورم ُب بداية األمر، 
يبدأ يوظف ىذا الذم حصل لو، يوظفو ُب انتقاد رٗبا اآلخرين، كالنظر إليهم بنظرة الدكف، كأهنم مضيعوف 
. ألكقاهتم ك٢بياهتم، كأهنم يعملوف أعماالن ال تربو إٔب ا٤بقاـ الذم ٔبب أف يصلوا إليو، ك٫بو ذلك من األمور
فكلما انطبع ذلك ُب ذىنو بالنظر إٔب نفسو بالكماؿ، كأنو عبد ا ٗبا ٓب يعبده غّبه، كحقق من 

ا٤بقاصد الشرعية ما فات غّبه، كانطبع ذلك، ككظف ذلك بالنظرة إٔب الناس بنظرة الدكف، يبدأ قضية التنازع 
 .كا٣ببلؼ، كىذه أكرب مشكلة ُب ىذا الباب كُب ىذا ا١بانب

مهما بدا لك أنك نشيطان كمتحمسان، . أضف إٔب ذلك الطبع البشرم ا٤بلوؿ، النفس البشرية ملولة
كتريد أف تفعل ما ٓب يفعلو السابقوف كال البلحقوف من العبادات كاألعماؿ الصا٢بة، نفسك مهما رأيت 
أنك متحكم فيها، كتستطيع أف تطوعها، ستنفر يومان من األياـ، كىذه ىي ا٤بشكلة، كىذا الذم يقع ُب 

فينقلب ذلك الذم ٘باكز ا٤بقادير الشرعية، ينقلب إٔب رٗبا حاؿ أسوء منو . الغالب؛ بل ىو الذم يقع دائمان 
قبل أف يدخل فيما دخل فيو، غّب راضو من ا٤بقادير الشرعية الٍب قٌدرىا الشارع ا٢بكيم، العارؼ العآب 

أ لفوابمنبااعملبم ب)): _صلى ا عليو كسلم _ بطبائع النفوس كحوائجها، كىذا معُب قوؿ النيب 
. (1)((تلي وابفإاباهللبابيملبح ىبتملوا

لكن أنت ال تستطيع _ جل كعبل_لو عبدتو الليل كالنهار، يريد منا العبادة _ عز كجل _ ا 
ُب نقاشو ا٤بشهور مع الصحايب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ذلك مهما بدا لك، كىذا الذم قصده النيب 

كاف شابان نشيطان عابدان متفرغان، أبوه كفاه مؤكنة الدنيا، ىو ما درس ا٢بيثيات . عبد ا بن عمرك بن العاص
 .ىذه، رٗبا أبوه ٲبوت بعد يومْب كٰبتاج ىو أف يعمل، كٯبي يعمل ما ٯبد عمل، ضٌيع فرص مثبلن 

ىو اآلف متفرغ، أبوه كفاه ا٤بؤكنة، كزٌكجو، ككفاه مئونة الزكاج، فهو يرل أنو يريد أف يعبد العبادات 
الٍب رٗبا ما استطاعها غّبه، فكاف يقـو الليل كلو من صبلة العشاء إٔب الفجر، كإذا أصبح أصبح صائمان كل 

، ىذا رٗبا يطيقو شهر، حٌب لو بدا لو أنو سيفعل ذلك حياتو كلها، رٗبا متلذذ ىو،  ، كٱبتم كل يـو يـو
كالعبادة فيها لذة خاصة إذا كانت ٖبشية، كصدؽ نية، كىذه ا٢باؿ الذم أدخل نفسو فيو فهو نوع من 

التعمق، أغلق أمامو ا٢باجيات األخرل الٍب ىي اآلف غّب ضاغطة عليو؛ ألف ىناؾ من كفاه أمر دنياه، من 
كفاه أمر معاشو كوالده مثبلن، أك شيء من ىذا القبيل، لكن ىذا سيتغّب، الشهر كالشهراف، كالسنة 
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كالسنتاف، النفس تبدأ يطرقها ما يطرقها من ا٤بلل كالسأـ، الذم رٗبا ينقلب بو ا٢باؿ إٔب أسوأ ٩با كاف عليو 
على عبد ا بن عمرك _ صلى ا عليو كسلم _ قبل أف يدخل فيما دخل فيو، كىذا الذم أشار بو النيب 

 ماذا كاف؟. ىذا نفسو، فقاؿ يا عبد ا بن عمرك ال تكن مثل فبلف، استفد من التجارب السابقة
كاف يقـو الليل باالجتهاد الذم أنت تصنعو، ٍب النتيجة الطبيعية الٍب ستحصل قطعان، ٍب ترؾ قياـ 

. الليل كلو، يا يقـو الليل كلو إما ما يصلي كال ركعة، يعِب ما ىو ىذا التصرؼ الصحيح
أما لو قمت بعض الليل، كأعطيت نفسك حقها كقدرىا ككذا، ككاظبت على ذلك عمرؾ، أليس 

ىذا ىو األكفق للشريعة، كاألتقى  كاألفضل كاألكمل من أف يصلي الليل كلو سنة أك سنتاف، ىذا إذا كاف 
أمره _ صلى ا عليو كسلم _ عاد يعِب مع أنو قد ينذر ذلك، فسيقع ُب العائق الطبيعي؛ فلذلك النيب 

باألمر الصريح أف يتنازؿ عن بعض ىذه الشدة الٍب أكقع نفسو فيها، أفتاه بأف يقـو بعض الليل كيناـ 
بعضو، ككاف ىو يعِب يرفض ذلك إٔب أف أكصلو إٔب قياـ نيب ا داككد، يناـ ثلث الليل كيقـو نصفو كيناـ 

، كٱبتم كل ثبلثة أياـ مرة، ىذه أعلى درجات ٩بكن ُب التعبد ا٣باص كما . سدسو، كصـو يـو كإفطار يـو
فوؽ ىذه ا٤بقادير العالية جدان من جهة التصور الشرعي، الذم يراعي حاجة النفس كحاجة ا٢بياة، ما كراء 
ذلك ىو التعمق، الذم سيوقعنا ُب ا٣بطأ كا٣بلل الشرعي، باالنطباع ُب النفس بالنظر إليها بالكماؿ، ٍب 
ازدراء اآلخرين، كالنظر إليهم بالتفريط ك٫بو ذلك، ٩با يتولد منو نزاع كثّب، كخبلؼ كثّب، كرٗبا ما ىو أسوأ 

من ذلك من التبديع كالتضليل ك٫بو ذلك من أمور، كما كقع مثبلن من ا٣بوارج الذين خرجوا ُب عصر 
. (1)((تح ر ابصالت مبإاىبصالت م))الصحابة، دخلوا من ىذا ا٤بدخل، تعمق شديد ُب العبادات 

٫بن نعرؼ أف الصحابة ىم ُب الدرجة العليا ُب التعبد، فهؤالء جاكزكىم، فانطبع ذلك ُب قلوهبم 
بالنظر إٔب أنفسهم بأهنم خّب من غّبىم، كأدخلوا ُب ىذا الغّب الذين يركف أنفسهم خّب منو علي بن أيب 

. شوؼ النظرة اآلف فْب.  _عليو الصبلة كالسبلـ _ طالب، كعثماف بن عفاف، ككبار أصحاب النيب 
ٍب انقلبوا إٔب أصحاب فتنة كقتاؿ كحرب على ا٤بسلمْب، ٩با استدعى من الصحابة أف يعِب يوقفوىم 

إٔب كجودىم، _ صلى ا عليو كسلم _ عند حدىم كما ىو معركؼ ُب تارٱبهم كُب أحوا٥بم، كنٌبو النيب 
كنقطة ا٣بلل عندىم قبل كجودىم كىي ىذا التعمق الذم سينطبع على النفس ٗبثل ىذه األمور ا٣بطّبة، 

الٍب ٯبب أف يينتبو ٥با قبل أف يينظر إٔب القضية أهنا نوع يعِب من ا٥بمة العلية كالعبادة؛ ألف ٥با حيثيات أخرل 
استعمل ىذا مع عبد ا بن عمرك بن _ عليو الصبلة كالسبلـ _ قد ال ييتفطن ٥با ُب البداية؛ فلذلك النيب 

. العاص
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ىو نفسو عبد ا بن عمرك بن العاص بعد سنوات، ٤با السن تقدمت قليبلن، كا١بسم ضعف، 
كذىبت ثورة الشباب، ككثر العياؿ، كٰبتاج يشتغل لو شوية يعِب ٯبيب لو كيس أرز للبيت، كٰبتاج أف 

يسوم لو شغل، الـز حياة ىذه ٥با معاش ايش تسوم، أبوؾ مات، طردكؾ من الوظيفة إيس تسوم تقعد 
كلما دخل . تصلي الليل كلو؟ السماء ال ٛبطر ذىبان كال فضة كما قاؿ عمر لذلك الذم يصلي ُب ا٤بسجد

إٔب ا٤بسجد كجده جالس ُب ا٤بسجد عمر، تعاؿ أنت يا كلد، نعم أنت من ينفق عليك؟ قاؿ أخي، قاؿ 
ما باؿ أقواـ يَبكوف الضرب ُب األرض كالتكسب كقد علموا أف : "أخوؾ أعبد منك، ٍب قاـ فخطب قاؿ

 .، فهذا جد مهم كجد مطلوب، كىو الذم سيولد التنازع كا٣ببلؼ حتمان "السماء ال ٛبطر ذىبان كال فضة

فنحن قد ييغتفر للشخص، شخص يريد مثبلن . أسوأ من ىذا إذا انتقل ىذا التصور إٔب باب الفتول
أف يأخذ نفسو بنوع من االحتياط، كيأخذ نفسو بنوع من الورع عن بعض األمور، كيأخذ نفسو بنوع من 

االجتهاد قد يعِب ىذا شأنو، بشرط أف ال يصل إٔب النظر إٔب اآلخرين بأهنم أقل منهم شأنان، ٩با يولد كماالن 
كإذا كلد االنتقاد لآلخرين أك النظر إليهم بالدكف، كقع ُب السوء الذم، أحسن منو لو ما . زائفان ُب نفسو

. صلى الليل، العشاء فقط يكفي ذلك، ىذه جد مشكلة
إذا أنت اقتنعت بأمر، كٞبلت نفسك عليو، ٩با ٓب ٰبمل الشارع . ُب باب الفتول تأٌب القضايا ىنا

الناس عليو كعيهدت ُب ذلك ٣بصوصيتك، ال ٯبوز بأم حاؿ أف ٙبمل غّبؾ عليو، فينطبع ذلك ُب 
فإف ا٤بفٍب عندما يفٍب ُب أم قضية ييسأؿ عنها، أك عندما سواء كانت فتواه . الفتول، ىذه جد مشكلة

قولية أك مكتوبة أك ٫بو ذلك، العمدة ُب ذلك على ما أمر ا بو كرسولو، كعلى ما هنى ا عنو كرسولو، 
كعلى ما بينيت عليو الشريعة بنصوصها كأدلتها كمستقراهتا كقواعدىا العامة، فما خالف ذلك ىو ا٣ببلؼ، 

. سواءن كاف ُب باب التعمق أك ُب باب التفريط
لكن ىناؾ مسائل رٗبا ٓب ٙبسمها األدلة الشرعية، كرٗبا ال تستطيع أف تقيم عليها الدليل الذم 

تطمئن إليو كمفٍب، أك يطمئن إليو حٌب ا٤بستفٍب أف ىذا من باب ا٢براـ، أك من باب ا٢ببلؿ، أك من باب 
. الواجب، أك من باب ا٤بستحب، أك ٫بو ذلك من أمور

. فهنا يقوؿ العلماء ييرجع إٔب النظر إٔب ما ٰبقق قواعد الشريعة، كأىدافها الكلية، كغاياهتا السامية
فكل ما يؤدم إٔب خبلؼ ذلك، من فركع القضايا . عبادة ا كتوحيده حقيقة كىدؼ شرعي: مثاؿ ذلك

كل ما أدل مثبلن إٔب . ٯبب أف ٛبنعو، كلو ٓب تستطع أف تقيم عليو دليبلن بعينو؛ ألنو سيقدح ُب كل شرعي
كل ما أدل إٔب إىدار ما يسمى بالكليات ا٣بمسة . ا٣ببلؼ كالتنازع كالتقاتل بْب ا٤بؤمنْب، ٯبب درأه كمنعو
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نع، ككل ما ال يقدح . العرض، كا٤باؿ، كالنفس، كالعقل، كالدين: الٍب صانتها الشريعة كل ما قدح ُب ىذا ٲبي
 .فيو أك رٗبا يعززه، كمفٍب ال ٯبوز لك أف ٛبنعو، أك تقف حائبلن دكنو

 كال عاـ، نص ٙبت كال خاص، نص ٙبت تدخل ال كجدهتا، ما أنك ٕبيث ا٤بسػألة، ضاقت افرض
 كالذم كاأل٠بى، فاألكٔب ذلك ُب ا٢باؿ النص، عليك ضاؽ الشريعة، مقاصد من مقصد كال كلية، قاعدة
 ذلك ألف الفعل؛ ُب ٥بم كاأليسر بالناس، األرفق ىو ما تنظر أف الشريعة (00:15:16) حٌب عليو دلت
 كٮبمهم، أمزيتهم، ٨بتلفة ناس مع تتعامل ألنك الشريعة؛ على الناس تأليف أكالن  الشرعية ا٤بقاصد من ٰبقق
 _ النيب قاؿ أما. رٗبا الوتر سّبة حٌب لو ٘بيب كال فقط، ا٤بفركضة الصبلة يؤدم أف شخص من ترضى فقد
 ُب ا٤بفركض علي ماذا قاؿ ((أن صب ابه اب لىبأزيدبا)): قاؿ الذم للرجل _ كسلم عليو ا صلى

 سبعة كعندم بعّب، كعندم غنم، عندم آخر، شيء ألم استعداد عندم ما الفريضة أبغى أنا الصبلة،
 ىل مسلم كو٘ب ٙبقق الٍب الفريضة أبغى بس الفريضة، كقت عندم ما زكجة، عشر كأربعة كلد، كثبلثْب
 ((.تلو بأابإاب يره ؟ب ليبهلبصلواتبخم باا الةبت يم)): قاؿ النار؟ من أ٪بو

 كال العاص، بن عمرك بن ا عبد مع يتعامل كما ليس شخص، مع يتعامل تعليم موضع اآلف
 كعشرين ثبلثة عندؾ شوؼ ترل لو قاؿ لو. كاستعداداتو كنفسيتو، ككضعو، السائل، ىذا حاؿ يراعي... مع
 ُب يبطل ٲبكن كعندؾ، كعندؾ كٟبيس، اثنْب صياـ كعندؾ السحر، ُب كتر كعندؾ رمضاف، ُب ركعة

 (1)((صد بإابأفلح)) قاؿ؟ ماذا األخّب ُب. مسلم كونو ٰبقق الذم بالدكف منو يرضى ىذا، كلها الشغلة
 ا٢بديث ىذا مثل يأٌب ما (2)((ه ابإاىبفلي ظربااج  بأهلبمنبرجلبإاىبي ظربأابسر بمن)): قاؿ أك

 أناس مع تتعامل أحوا٥بم، يراعى الفتول باب ُب ال،! انتبو النوافل، شأف من التخفيف ُب نوظفو نذىب
 ال؟ كلبل الكبلـ ىذا فهمت. ٨بتلفْب

 حياهتم أمور مع يتصادـ كال الشريعة، على تألفهم ٰبقق كالذم كاأليسر، بالناس األرفق ىو فما
 ٓب الذم الثالث، النوع من كاف إذا بو تفٍب أف األكٔب فهو فيها، كٰبببهم عليها، قلوهبم كيربط كمعاشهم،
 أىل درج ىكذا خاص، نص ضمن كال الكربل، الشرعية القواعد مصادمات ضمن تدخلو أف تستطع
 كاف رٗبا _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أف إٔب ا٢باؿ يصل رٗبا حٌب الصحابة، عصر من حٌب الفتول،
 ٰبب ككونو يفعلها، أف ٰبب كىو فيَبكها األعماؿ بعض يفعل أف ٰبب كاف رٗبا كثّبة، سنن ُب ىذا كثبت
 يَبكها؟ ٤باذا لكن ا، إٔب قربة بأهنا لعلمو يفعلها، أف

                                                 

. 458: رقم حديث 228 ص/  1 ج سننو ُب النسائي (1)
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 من األمة ُب سيكوف فرضت، ما األمة، على تفرض مثبلن  لئبل ذلك، من كأعمق أبعد غائية ٢بكمة
 كذا، لفعلت أمٍب على أشق أف لوال: ٙبفظو حديث كم. كا٤بشقة الكلفة من نوع مع بو يتأسى أف ٰبب
بقعدتبم بأم يب لىبأشقبأاباوا)) ،(1)((  الواكبألمرت مبأم يب لىبأشقبأاباوا)) ال؟ كال كثّب

 تفرض، لئبل يفعلها، أف ىو ٰبب كثّبة أفعاؿ من لو مانعان  ا٤بشقة فجعل... أشق أف لوالب(2)((سري بخالف
 أهنا يعلم لكن فيها، بو يسًب أف أتباعو من كثّبة فئاـ ٰبب الذم العمل ا٤بسنوف ُب ستبقى تفرض ٓب كإف

 أصحابو، من الفقهاء ُب ذلك كانطبع ذلك، ألجل فيَبؾ عليهم، كا٤بشقة الكلفة من نوع فيها ستكوف
 ألف يَبكونو حٌب، كالكبّبة العظيمة السنن من الشريعة ُب ثبت ما بعض يَبكوف كانوا األربعة، كالراشدين
 ىم أهنم باعتبار معينة، بنظرة إليهم ينظركف يعِب ككذا، الفتوحات كأىل األعراب، من يأتوف الذين ا٤بسلمْب
 رٗبا كأنو منو، البد أنو أذىاهنم ُب انطبع رٗبا يواظبوف كجدىم فإذا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أصحاب
. كاجب

 عليو _ النيب بعد االعتكاؼ تركوا كعمر بكر أبا أف ثبت. يَبكونو كانوا األمر ىذا يقع ال فحٌب
 إٔب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب الكبّبة السنن من الذم ىذا االعتكاؼ. رمضاف ُب _ كالسبلـ الصبلة

 بكر أبو ال اعتكف ما بعده رمضاف، من األكاخر العشر يعتكف كىو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ توُب أف
 لآلخرين، القدكة موضع ُب اآلف ىم ألهنم االقتداء؛ على الناس أحرص كىم حدثو٘ب ٤باذا؟. عمر كال

 فَبكوا الواجب، دائرة ُب ال ا٤بستحب دائرة ُب أنو الناس علم ذلك، تركوا فإذا. حديثان  أسلموا من خاصة
 ىذه العظيمة الشعّبة األضحى عيد أضحية، ذبح ما أنو قيل عمر، توُب أف إٔب عنهم ىذا ثابت األضحية،

اَتب﴿  عمر؟ مثل يَبكها ٤باذا  (3)﴾االَّنهِكببشَتعَت اِكرِكببمِّنباَتُ مبجَتعَتلْع َت هَت ب َتااْعُبدْع
 حاشا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب لسنة خبلفان  كال ، _ككبل حاشا _ كلفتها من ىركبان  ال

 عند ذلك ينطبع ال أف كىو قبل، من ينظر _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كاف كما ينظر لكن ككبل،
 يذبح من ىناؾ رٗبا أك يذبح، أف يستطيع ال من ىناؾ فرٗبا كذا، من كنوع الواجبات، من نوع أهنا الناس
 كاف ما بعض حٌب، كا٤بنع العبارة بصريح عارضوا الصحابة كبار إف بل كىكذا؛ كىكذا شديدة ككلفة ٗبشقة
 مرت كرٗبا. التعمق من نوع كفيو الشريعة، قواعد مع يتسق ال ٩با أنفسهم، الصحابة من آخر فريق بو يفٍب
. كبّب مثل كىي الغفارم، ذر أيب قصة العلم كتاب ُب معنا

                                                 

. 9589: رقم حديث 433 ص/  2 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
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 كاف. عظيمة جليلة كمناقبو علمائهم، كيعِب فضبلئهم، كمن الصحابة، قدماء من الغفارم ذر أبو
 يومك قوت إال عندؾ تبقي كال أموا٥بم، ٔبميع يتصدقوا أف كلهم الناس على ٯبب أنو منو باجتهاد ىو يرل
 ما ىذا، ٚبيل ىذا، حصل لو. كلها فلوسك طلع لاير، ثبلثة اليـو عشاء ُب يكفيك كاف إذا يعِب بس،
 ما االجتماعي، ا٤بقياس ُب عظيم جد كخلل للحياة، فساد حٌب، للحياة فساد بل عظيم؛ جد عنت سيقع
بيَت ْع ِكُل اَتب﴿: براءة سورة ُب ا ذمو الذم الكنز أف كاجتهاده بفهمو كيفسر يرل ألنو ٤باذا؟. هنائيان  ٲبكن

 عندؾ ما كل تنفق عمومها على  (1)﴾يُ فِكُ ون َت َت ب َتاَتبب َتااْعفِكضَّن َتبباا َّنهَت َتببيَت ْع ِكُل اَتبب َتااَّن ِكينَتب﴿ براءة ُب ﴾اا َّنهَت َتب
. ذلك على استطاع نفسو ُب ىو لرأيو، اآلية ىذه كيوظف كنز، ىو كإال

. شأنو ذاؾ نفسو، بو كطابت كٙبملو، ذلك، على كاستطاع عنده، ما كل ٱبرج نفسو ُب ىو كونو
.. السوؽ إٔب ٱبرج الشاـ ُب ككاف اإلنكار، مسائل من حٌولو كذىب الفتول، باب إٔب عنده انقلب ٤با لكن

 ا٤بزرعة، كقفل السوؽ، قفل إذا. الدكاف كقفل بو تصدؽ كلو عفشك شيل قفل: يقوؿ قصتو مشهورة
. ذلك بعد فسدت كلها ا٢بياة انتهى،

 إٔب رفعو. اقتنع ما ذلك، ليس كمكاسبهم، الناس معايش بو تفسد ىذا ناظره، معاكية، استدعاه
 اآلف أنت الناس، مع تعيش أف تصلح ال أنت لو يقوؿ أف عثماف فاضطر اقتنع، ما عثماف ناظره عثماف،
 عن قليبلن  تتنازؿ تريد أنت كال حياة، كال شرعان  ال عليو موافقوؾ الناس ال معْب، مكاف ُب نفسك كضعت
 إٔب كبقي الربدة، ا٠بها منطقة ُب داران  لو فاٚبذ الناس، تعتزؿ أف لك ا٣بّب فمن فيو، أنت الذم الرأم ىذا
. عثماف رأسهم على خالفوه الصحابة كبار. مات أف

 عليو، الناس ٞبل كأراد التعمق من نوع فيو تأكيل فهمان  فهمها ا٣بطأ، نقوؿ ما التأكيل من نوع ىذا
. التنازع يقع كىنا ا٣ببلؼ، يقع كىنا ا٤بشكلة، تقع فهنا

 يضيع عندما لكن ، كا٢بمد فذالك األمور، يضبطوف من كالعقبلء العلماء من ىناؾ يكوف فعندما
 لو أشار الذم العظيم ا٣ببلؼ يقع ىنا يفهم، ما على أك يريد ما على الناس ٰبمل ككل كيتشتت، األمر،

 ذلك ُب كا٤برجع. الشرعي الدليل الشرعية، القضية كلو ذلك ُب كا٤برجع ( اا   ز باا عمق): بقولو البخارم
 ٞبلهم عن فضبلن  ا٤بنظور، ىذا خبلؿ من اآلخرين إٔب النظر باب كبْب النفسي، ا٢بمل باب بْب الفرؽ كلو
.  لذلك ينتبو أف فيجب الفتول، باب ُب

                                                 

 [.34اآلية ]سورة التوبة  (1)
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 جل _ ا هبا ذـ الٍب اآلية كتبل أخرل، فقرة أخرل، فقرة ىذه(ب َتااْعبِكدَت ِكبباادِّينِكببفِكيب َتااْعغُُلوِّب): قاؿ ٍب
.  ا٣بطأين ىذين ُب كقعوا ألهنم الكتاب؛ أىل _ كعبل

لَتببيَت ﴿  أىل قاؿ كما كالقضيتافب﴾ااْعحَتقَّنببإِكاَّنبباالَّنهِكبب َتلَتىبت َتُ وُاواب َتاَتببدِكي ِكُ مْعببفِكيبت َتغْعُلواباَتببااْع ِك َت بِكببأَتهْع
 يقوؿ أف إٔب حتمان  سيؤدم كرسلو، ا يشرعو ٓب ٗبا الدين ُب الغلو قطعان  فإنو بعضهما، على مرتباف التفسّب
. ا٢بق غّب ا٢بق، غّب ا على الغإب أك ا٤بتعمق ذلك

 رٗبا كانت كإف ابتدعوىا، الٍب بالرىبانية الكتاب أىل عليو ذـ الذم الدين ُب للغلو مثاالن  ضربوا
 فيو دخلوا ٗبا كأمثا٥بم القسس على كا٫برؼ النصارل، دين فسد ٤با فإنو معْب، كاقع من للخبلص ابتدعوىا

 األمر كفسد ذلك، ك٫بو كا٤بلوؾ األباطرة مع كالدخوؿ بالباطل، الناس أمواؿ كأكل الكتاب، ٙبريف من
 ال أنو رأكا كالرسل، األنبياء عن كرثوه علم من عندىم ما على ٧بافظْب كانوا الذين ا٣بّب أىل بقايا فسادان،
 فاعتزلوا ذر، أليب عثماف اقَبحو الذم كا٢بل الناس، ٦بتمعات من ا٥بركب إال أنفسهم من بو ينجوف حل
. فراران  ىذه كاألماكن ككذا، األديرة ُب

 ٰبصل كرٗبا اإلنساف يضطر قد ال؟ كلبل صح. فردية مشكلة تبقى لكن ٤بشكلة، حل ىذا يكوف قد
بخيربي وابأابيوش )) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ قاؿ كما الزماف آخر ُب اإلسبلـ ُب حٌب عندنا ىذا
 ا٣بّب كانقطع ا٢باؿ، أظلم إذاب(1)((ااف نبمنب دي هبيفربااجب ا،بشغ فب   بي ب ب  مباامللمباارجلبم ا
 ُب لكن. الدين على للحفاظ ا٢بل ىو ىذا يكوف رٗبا العظمى، اآليات كظهرت الساعة، كأزفت ٛبامان،
 إٔب كأفراد، ألشخاص حل يعِب من الرىبانية انقلبت لذلك خلل؛ ىو بل حبلن؛ ىذا ليس الطبيعي الوضع
 بنوع كذلك يكن ٓب ٗبن النظر على انقلب ٗبا النصارل، عند كا٤بتدين التدين ٛبيز الٍب السمة من نوع

 سورة ُب تعأب قولو ُب عربة لنا ليكوف عليهم ذلك سجل القرآف كلذلك ذلك، ك٫بو بالتقصّب أك ا٣بطأ،
مَت ًببرَتأْعفَت ًببات َّنب َتُعو ُببااَّن ِكينَتببقُ ُلوبِكببفِكيب َتجَتعَتلْع َت ﴿: عيسى أتباع كصف كُب ا٢بديد، مَت ًببرَتأْعفَت ًب﴿ب،﴾ َترَتحْع  رأفةب﴾ َترَتحْع
بَت نِكيَّن ًب﴿: قاؿ ٍب. ﴾جَتعَتلْع َت ﴿: للفعل مفعوالف أهنما على منصوبتاف ىنا كرٞبة  على استئنافية ىنا الواك ﴾ َترَتهْع

. قبلها الٍب ا١بملة تقرير بعد جديدة ٝبلة تبتدئ أم الصحيح،
بَت نِكيَّن ًب﴿ بَت نِكيَّن ًبب﴿،(2)﴾ا  ْع َتدَتُ وهَت ب َترَتهْع  اللغة أىل يقوؿ كما مفعوؿ أهنا على منصوبة ىنا ﴾رَتهْع
 رىبانية، كابتدعوا: كالتقدير اإلعراب، لضبط تقدره لكن اللفظ، ُب يعِب ٧بذكؼ فعل بتقدير باالشتغاؿ،

 رىبانية اخَبعوا أك ابتدعوىا، رىبانية أحدثوا أكب﴾ا  ْع َتدَتُ وهَت ﴿: قولو كىو بعده، الذم الفعل إليها أشار
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 من أم ابتدعوىا. التفسّب أىل بإٝباع قبلها ما على معطوفة كليست ا٤بقاـ، ىذا يقـو فعل أك ابتدعوىا،
. أنفسهم عند

 فرد، رٗبا. ا٢بياة عن كينقطع تعبدان، جبل رأس ُب يعتزؿ إنساف ٲبكن ال تطاؽ، ال ىذه كالرىبانية
 ىو كيكوف بو يطالبوف أك عليو، الناس كٰبمل الدين، ٠بة ىو يصبح لكن يطيقونو، عشرة ٟبسة، فردين،
 كعبل جل _ ا فقاؿ فعبلن، ابتدعوه الذم العظيم ا٣بطأ ىو ىنا ىذا التدين، عبلمة أك ا٤بسيح، إتباع عبلمة
. كحكمة بعلم يشرع يشرع، فيما ا ألفب﴾ َتلَتيْع ِكمْعبب َت َتب ْع َت هَت بمَت ﴿_: 

 قطعان  يؤدم ٗبا ذلك، يطيقوف ال كمعايش، شهوات من عليو طبعوا ٤با الناس أف كحكمتو علمو كمن
 مظاىر من مظهر كأصبح كذلك، النصارل فيو كقع كما رٗبا، ٝبلة الدين من كالنفور كاال٫براؼ ا٣بلل إٔب

با ْع ِكغَت ءبإِكاَّنب﴿ أيضان، كخّبيتو كعبلمتو التدين ٠بة ىو يصبح الذم ا٢باؿ ىذا مثل يطيق من ألف النفرة؛
. ا١بملة انتهت ،﴾ َتلَتيْع ِكمْعبب َت َتب ْع َت هَت بمَت ﴿ كا٤بعُب ا٤بنقطع، االستثناء يسموهنا ىنا ﴾إِكاَّنب﴿  ،(1)﴾االَّنهِكببرِك ْعوَتااِكب

 من ال شرع، ما خبلؿ من إال ا رضواف تبتغي ككيف ا، رضواف ابتغاء إال عليهم كتبنا ما أم ﴾إِكاَّنب﴿
 أك ذلك، بعد الشريعة على ٙبملو تريد ٍب فيو، تتشدد أك فيو، تتعمق أك ٚبَبع، أك أنت، تبتدع ما خبلؿ
 ٙبمل أف تريد الٍب كمسائل ا٣ببلؼ، كمسائل اإلنكار، مسائل من ٘بعلو أف ذلك بعد كتريد األنبياء، شرائع
. قبلنا الكتاب أىل من دينهم ُب غلوا الذين فيو كقع الذم كىو يكوف، أف ينبغي ال الذم ىذا عليها، الناس

 أك تعمقان  الشرعي القدر ٘باكز من كل: التفسّب أىل قاؿ (2)﴾ااْعحَتقِّببإِكاَّنببااّلهِكبب َتلَتىبت َتُ وُاواْعبب َتاَتب﴿
 ما أنو يقوؿ حالو لساف ألف نفسو؛ ذات ُب ذلك على حافظ كلو علم، بغّب ا على قاؿ فقد غلوان،
 قدحان  يكوف ما أعظم من كىذا األكمل، كالعبادة األكمل، التدين ٰبقق أنو رأل كال ا، شرع ما ارتضى

. الشريعة ُب
. ىنا حديث معنا سيأٌب كما حياتو، ُب ذلك من بشيء _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ككجو كقد

 عبادتو عن فسألوا _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب بيوت أتوا الذين حديث أك الوصاؿ، حديث سواء
 ال قاؿ كالثالث النساء، أتزكج ما قاؿ الثا٘ب أرقد، كال أصلي قاؿ فأحدىم مشهور حديث تقالوىا، فكأهنم
بإني)): قاؿ كخطب كقاـ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فغضب أفطر، كال أصـو قاؿ كالرابع اللحم، أكل
 ألنك ىو؛ لو ا٤بخاصمة من نوع عتربىاا (3)((ر  بفمنب أتل جباالحمب آ لب أفلرب أصواب أرقدبأقوا

                                                 

 [.27اآلية ]سورة ا٢بديد  (1)

 [.171اآلية ]سورة النساء  (2)
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 عللوا ىم. النية ٕبسن كاف كلو تزيد أف أنت فَبيد بضوابطي، كال بتشريعي، كال أنا، بعبادٌب اقتنعت ما
بم با باهللب فربرجلبأن باهللبرسوابي ب)):قالوا األحاديث ألفاظ بعض ُب التعليل معنا كسيأٌب ذلك،
 ما لو حٌب مشكلة، عليك ما كلو الليل ك٭بت العشاء إال صليت ما لو حٌب((بتأخربم بذنب بمنبت دا
 ٫بن أما. ا من منحة ىكذا، _ كعبل جل _ ا من بعفو لك غفر..... حٌب فقط، رمضاف إال صمت
 نظرىم؛ كجهة ىي ىكذا. الذنوب ىذه لنكفر ىذه ا٢بياة نستغل أف فنريد كذنوب، مشاكل عندنا ال،

 أحد فعندما (1)((اهب أخ   مب  هللبأ لم مباهللبرسوابأن بإني)): النبوية التعليبلت بعض ُب سيأٌب لذلك
 بعلم لكن ا٢بيثيات، ُب حٌب كارد ىذا أف مع بكم، رٞبة فقط أحده كال لنفسي، أحٌده ال ا٢بد، ىذا

 ال زيادة، أك بكثرة حٌب كلو عنو كالتجاكز بو، كالعلم ا خشية ٰبقق يعمل أف ٯبب الذم ىذا كأف كخشية،
 على ا عبدت فإذا. ا مراد على ا تعبد أف الدين الدين؟ ىو ما الدين، ألف الشرعي؛ ا٤بقصود ٰبقق
 .مسلم كل عنو يبتعد أف ٯبب خطأ كبلٮبا اإلفراط، أك بالتفريط سواء ا، مراد غّب

حٌب ال يأٌب أحد فيذىب رٗبا . ىذا تقريبان فقو الَبٝبة، مع التنبيو، مع التنبيو إٔب نقطة جد مهمة
. يصادـ حٌب ا٤بستقرات ُب الشريعة، بزعم الفرار من التشدد، فتوظف قضية التعمق كالتشدد ىذه ٣بلل آخر
فرٗبا يأٌب اآلف من يريد أف يلغي حكم الربا كلو، كيقوؿ ىذا نوع رٗبا من التشدد، أك الزنا أك كسائلو ا٤بؤدية 

. إليو كاالختبلط كالسفور، كيقوؿ ىذا الفتول نوع من التشدد ككذا، فيعِب تضبط األمور، تضبط األمور
فكل ما صادـ مستقران ُب الشريعة بدليل، فهو مرفوض كلو كظفت قضايا التنطع كالتشدد، ألجل يعِب 

. كظفت للوصوؿ إٔب التخلص من بعض مستقرات الشريعة كأحكامها
٫بن أماـ شريعة مضبوطة ليس لنا فيها خيار، ليس أنا عندما أفٍب، أفٍب أنا أريد أف أيسر كذاؾ يريد 

انتبهت كلبل كال؟ ما ٛبلك أنت أف تشدد، كال ٛبلك أنت أف تيسر، األمر . أف يشدد، ىذا ليس ملك لنا
بقي ماذا تعلم، ما حكم ىذه القضية كما فصلنا قبل قليل، ىل فيها دليل خاص يندرج . كمل كًب كانتهى

ىل فيها قاعدة كلية أك قاعدة شرعية عامة أك دليل عاـ يندرج ٙبتو؟ ليس . ٙبتو؟ ليس فيها دليل خاص
ننتقل إٔب ا٢بالة الثالثة اجتهاد ٰبتمل ىذا، تنظر ما ىو األرفق بالناس الذم يؤلفهم على الشريعة . فيها

. كتعمل بو
٤با . كلذلك ضبط العلماء قالوا مثبلن حٌب الوسائل حٌب ُب باب الوسائل كىو أكثر ما يدخلو ا٣بلل

إذا ما استطعت أف تعمل ىذا الواجب إال بوسيلة ما، . يقولوف مثبلن ما ال يتم الواجب إال بو فهو اجب
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ما تستطيع تَبؾ . كما ال يتم ترؾ اـر إال بَبكو فَبكو كاجب أيضان . تأخذ الوسيلة حكم الغاية ُب الوجوب
ىذا اـر إال بَبؾ شيء قبلو، فأصبح ىذا الشيء الذم قبلو كلو ٓب يدخل ضمن النص، يأخذ حكم 

. الغاية، كىذا شيء معلـو كمعركؼ كمن مستقرات الشريعة
فعندما نقرر ىذه القضايا ال نفتح باب التنازؿ عن أحكاـ ا كرسولو، ا٤بضبوطة بزعم الفرار ٩با 

 بقي ماذا؟ بقي (1 )((اتبعواب ابتب د وا))نسميو التعمق، أك التنزه أك ٫بو ذلك، فليس لنا ُب أمر ا خيار 
كالعلم كيف يكوف؟ بالطلب، كالنظر ُب كتاب ا، كسنن رسوؿ ا، كطلب العلم، كقراءة . أف تعلم

الكتب، كسؤاؿ العلماء حٌب تعلم حكم ا، كال تقرر أنت من قبلك، أك ذاؾ من قبلو أف ىذا فيو تشدد 
أك ىذا فيو تيسّب أك ٫بو ذلك، حٌب ال ٬برج بالفرار من التشدد إٔب مصادمة األحكاـ الشرعية، كال ٬برج 

 .بالتشدد إٔب ٘باكز ا٢بدكد أيضان، كا٤بستقرات الشرعية، ككبل األمرين كبل طرُب قصد األمور ذميم

فنقرأ . ٍب أكرد البخارم ٦بموعة أحاديث ٙبقق ا٤بقاصد الٍب رٗبا يعِب أٝبلتها لكم ُب ىذه ا٤بقدمة
 .األحاديث مع تعليق عليها ٗبا يناسبها

ث َت َت )  .ىو ا٤بسندم ا٢بافظ ا٤بشهورب( َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبُمحَتمَّندٍرب): يقوؿب(حَتدَّن

ث َت َت بهِك َت اٌلب)  .ىو ابن سنرب أبو بكر الدستوامب(حَتدَّن

ب َترَتنَت بمَتعْعمَترٌلب): قاؿ  .ىو ابن راشدب(أَتخْع

بأَت ِكيبسَتلَتمَت َتب) رِك ِّب َتنْع باالُّسهْع  .أبو سلمة بن عبد الرٞبنب( َتنْع
بأَت ِكيب) ُلوا:بُهرَتي ْعرَتةَتبقَت اَتب َتنْع بتُ وَتاصِك باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت الوصاؿ ىو كصاؿ الليل ب(قَت اَت

، يومْب، ثبلثة، أربع، على قدر ما يطيق، . بالنهار ُب الصياـ، ٗبعُب ال يفطر يصـو النهار كيتبعو الليل يـو
ىذا يسمى الوصاؿ، كفيو شدة كما ىو كاضح، كفيو ٞبل النفس كإرغامها على نوع من الكلفة كالشدة، 

 .الوصاؿ يسمى
ُلوا)هنيان صرٰبان _ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب هنى  بتُ وَتاصِك  ببلء الناىية ا١بازمة الٍب ال ٯبوز (اَت

لُب): أك ببلش كلمة اعَبضوا، أكردكا عليو قالوا لو..خبلفها، فاعَبضوا عليو بتُ وَتاصِك ك٫بن مأموركف أف ب(إِكنَّن َت
تذكركف الدرس السابق؟ . نقتدم بك، ىذا يصلح مثل ٤با سبق ُب الدرس ا٤باضي، إذا خالف قولو فعلو

كجعلنا من ا٤بخارج قد ٰبتمل ذلك ا٣بصوصية، ىذا مثل للخصوصية، لكن احتاج أف يفسره ٥بم بنص؛ 
 .ألهنم أكردكه عليو
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ُلوا): قاؿ بتُ وَتاصِك لكن ٤با رأكه ىو يواصل، تعارض عندىم أمره أك . ، فكاف ينبغي عليهم أف ٲبتثلوا(اَت
ُلوا):بهنيو بتُ وَتاصِك ، كيومْب، كثبلثة كأكثر، ال _ عليو الصبلة كالسبلـ _  بفعلو، كىو أنو كاف يواصل (اَت يـو
 . فاضطر أف يشرح ٥بم أف ىناؾ أمور من فعلو ٙبتمل ا٣بصوصية،يفطر

كىذا يقرر القاعدة الٍب ذكرناىا ُب الدرس ا٤باضي عن الشافعي كالشاطيب كابن تيمية، أف كل أمر أك 
خصوصيتو  األمة فعليو العمل، كال يعارض بفعل فعلو ُب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ هني عاـ ٱبرب بو النيب 

ٓب يعلل ٥بم إال بعد . فهمتوا كلبل ال؟ ىذا منها. ُب بيتو، أك ُب حقو، كحٌب لو ٓب ينص على ا٣بصوصية
 .السؤاؿ، ككاف ٯبب أف يكتفوا بتلمس ا٢بكمة ُب ذلك، أف ىذا خاص بو كىم ال يطيقونو

لَتُ مْعب): فلما أكردكه عليو علل ٥بم بقولو ث ْع ُ بمِك  ىذا كارد ((إنيبال ب  يب  م)): أك قاؿب(إِكنِّيباَتلْع
.ب(إِكنِّيبأَت ِكيُ بُيلْععِكُم ِكيبرَت ِّيب َتيَتلْع ِكي ِكي): ٤باذا؟ قاؿ. ُب ا٣بصوصية

: للعلماء ُب تفسّب ىذه ا١بملة قوالف مشهوراف
 أنو على ظاىره، نٌص عليو أٞبد كغّبىم من الكبار، على ظاىره كليس على ذلك :اا واباأل ا

ب َتجَتدَتب ِك دَتهَت بالذم أطعم مرٙب العنب ُب فصل الشتاء .. على ا رَتابَت ﴿ُ لَّنمَت بدَتخَتلَتب َتلَتي ْع َت بزَت َترِكيَّن بااْعمِكحْع
. يطعم نبيو ما شاء على حقيقتو_ عليو الصبلة كالسبلـ _  كىي أقل شأنان كحاالن من النيب (1)رِكزْعقً ﴾

اإلماـ أٞبد، _ رٞبو ا _ فصورتو أمامهم أنو مواصل، بينما ىو طاعم ساؽ آكل شارب، ىذا قوؿ أٞبد 
. ىنا" الفتح"ككافقو ٝبع كمنهم كابن حجر ُب بعض ا٤بواضع ُب 

عليو الصبلة _  أف ىذا ٰبمل على الناحية ا٤بعنوية، فإف من كاف ُب حاؿ النيب : اا وابااث ني
حٌب تكوف العبارة _ عليو الصبلة كالسبلـ _ حاؿ النيب .. طبعان لن يكوف أحد ُب حاؿ_ كالسبلـ 

منضبطة؛ ألنو لن يكوف أحد ُب حالو قطعان، ُب استغنائو عن حاجاتو البشرية حٌب على سبيل اإلعجاز، ٤با 
يناجي بو ربو، كيتنزؿ عليو الوحي، يستغِب بو عن الطعاـ كالشراب الذم ال يستطيع ذلك غّبه، ٩بن ليس 

. عنده حالو ُب النبوة، كالرسالة، كنزكؿ الوحي، كمناجاة ا جل كعبل قطعان 
كل ىذا كأصركا على الوصاؿ، مع التعليل ىذا . فا٣بصوصية ُب ا٢بالْب إذف على التفسّبين متحققة

ا٤بنصوص كالصريح، أصركا على الوصاؿ، فانتقل ىنا إٔب كسيلة أخرل كىي نوع من العقاب ٥بم، ما كاف 
ينبغي أف يفعلوا ذلك؛ ألنو لو مضى ا٢باؿ على ىذا، ألصبح الوصاؿ من السنن، كفعلو الصحابة، كرٗبا 

دعي الناس إليو، ففيو بعلم ا الذم أعلمو لرسولو، فيو مشقة حٌب على ىؤالء ا٤بواصلْب، كما حصل من 
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اآلف ٦بتهدكف، سيأٌب ما يطرقهم، أك ٲبلهم، أك يضعفهم، أك يكرىهم، أك على أقل . عبد ا بن عمرك
تقدير الوصاؿ ُب الصياـ سيؤدم إٔب نوع من الضعف، كنوع من الوىن الذم يفقد معو ما ٰبتاج إليو من 
عمارة ا٢بياة، كا١بهاد ُب سبيل ا، كأمور أعظم كأكرب حٌب من ٦برد الصياـ، خاصة إذا كاف الصياـ نافلة، 

عاـ الفتح كىي ُب رمضاف؛ ألف الفطر أقول _ عليو الصبلة كالسبلـ _ صياـ نافلة؛ كلذلك أفطر النيب 
صح؟ انتبهت ٥بذه . كأنشط؛ ألف القتاؿ ىنا كا٢برب ٙبتاج إٔب يعِب جهد بد٘ب ال يتناسب مع الصياـ

 القضية كلبل ال؟
فهو ال يريد من أمتو أف تتحوؿ كلها إٔب مصفرة الوجوه من قياـ ا، كاىنة األجساد من كصاؿ 

ا ..... ك٫بن ما فينا خّب حٌب لو أكلنا. ٍب إذا جاءت ا٤بد٥بمات إذا هبم ما فيهم كال خّب. الصياـ
ا٤بستعاف، نظريان على األقل، ما خلينا شيء إال أكلناه ايش سوينا؟ يبل العشاء ككم ركعتْب، نسأؿ ا أف 

. يغفر لنا كيتوب علينا كبس
يعِب إف . لكن يعِب نقوؿ يعِب ما ينبغي أف يقاؿ، كىو ما ذكره العلماء، كنسأؿ ا أف يتوب علينا

 . التشبو بالكراـ فبلح، على األقل ٫برؾ ُب أنفسنا يعِب التشبو بالكراـ

مَتيْعنِكب) بي َتوْع لَت  َتيْعنِكب)ب:أك قاؿب(ف َتوَتاصَتلَتب ِك ِكمْع .  كاف يريد أف ينكي هبم(اَتي ْع
اَتب) ابااْع ِكالَت ٍب رأكا ا٥ببلؿ ىبلؿ العيد ىبلؿ شواؿ، فكاف البد من الفطر،  ب(ثُمَّنبرَتأَت ْع

ُتُ مْعب)ب:فقاؿ ٥بم ُاباَتلِكدْع بااْع ِكالَت بتَتأَتخَّنرَت . لواصل هبم اآلف على سبيل العزٲبةب(اَتوْع
، أصبح كاجبان ُب حقهم  اآلف لو كاحد أراد أف يفطر سييمنع، ىكذا قاؿ العلماء، قاؿ ىكذا سنصـو

اآلف، كلو بقوا عشرة أياـ، تأخر ا٥ببلؿ عشرة، لو كاف ىذا ُب نصف الشهر؟ ٟبسة عشر يـو خبلص 
٘بدىم ساقطوف، اللي ناٙب ىناؾ، كإٕب يعِب مغمى عليو ىناؾ، ىكذا ا٢باؿ، ألف ىكذا الوضع الطبيعي، لن 

 فأستغِب عن الطعاـ على ا٤بعُب ((إنيبال ب  يب  مبإنيبأ ي ب  دبر يبيلعم يب يل ي ي))ٰبصل لكم 
 .الثا٘ب، أك أطعم حقيقة على ا٤بعُب األكؿ

الباب : ، فعقد ٥با ثبلثة أبواب"كتاب الصياـ"البخارم اىتم هبذه ا٤بسألة، كىي مسألة الوصاؿ ُب 
، "كتاب الصياـ"ىكذا قاؿ ُب " باب الوصاؿ كمن قاؿ ال صياـ ُب الليل كما ينهى من التعمق: "األكؿ قاؿ

. فأشار إٔب ناحية فقهية، أف استقر الشرع بأمر ا أف الليل ليس ٧بل للصياـ شرعان، بالتإب الوصاؿ مرفوض
ىذا معُب ال صياـ . ٗبعُب حٌب لو عاند ا٤بعاند فواصل، ال ٯبِب من كصالو ىذا إال ا١بوع كالعناء، كال أجر لو



 

215 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

﴾: ُب الليل؛ ألف ا كقت قاؿ رَت ُواْعبحَت َّنىبي َت َتب َتيَّننَت﴾ب﴿ثُمَّنبأَتتِكمُّسواْعباا ِّيَت اَتبإِكاَتىبااَّنليْعلِك ﴿ َتُ ُلواْعب َتاشْع
فليش  (1)

حٌب لو على سبيل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ تتجاكز التوقيت اإل٥بي ىنا، كتتجاكز النهي الصريح من النيب 
يعِب ا٣بّب، كالرغبة فيو؟ 

ٍب يعِب ىناؾ حديث ا٢بقيقة، لكن يعِب فيو علة، لرٗبا ال يصح يعِب، كلو صح لكاف بالفعل كما 
يقاؿ نص ُب موضع النزاع، حديث أيب سعيد األ٭بارم، صحايب ا٠بو أيب سعيد األ٭بارم، ملقب با٣بّب أيب 
سعيد ا٣بّب، ىذا الصحايب ليس لو ُب الكتب كلها سول حديثْب اثنْب، الذم سأذكر اآلف أحدٮبا، كإبثوا 

. فإذا ما كجدٛبوه أخربك٘ب ُب الدرس القادـ كأخربكم. أنتم عن الثا٘ب
كىو ا٤بقصود ىنا حديث مرفوع صحيح السند من جهة الرجاؿ، لكن فيو علة سأذكرىا عن : األكؿ
إاب)): قاؿ أك فيما رفع لو ا٢بديث قاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ أف النيب _ رٞبو ا _ البخارم نفسو 

ف دب))ما رأيك؟ ب(2)((ف دبتع ىب ابأجرباه))يعِب ُب الليل (ب(اهللبامبيجعلبفيبااليلبصي م ًبفمنبص ا
.  ليكوف الوصاؿ ٩بنوع شرعان، حٌب لو كاصلت فعبلن، ما لك إال التعب، فتفطر خّب لك((تع ىب ابأجرباه

علتو االنقطاع بْب ىذا الصحايب كبْب التابعي الذم ركاه عنو، كا٠بو عيبادة بن نيسيء بضم النوف، قاؿ 
.. كلوال ىذه العلة لكاف ا٢بديث بالفعل ال مقدح فيو، ككاف نصان ُب موضع. البخارم ال أراه ٠بع منو

كاجتهد بعض الصحابة ُب ذات . كأكثر الصحابة فقهان كعلمان كانوا على ىذا، فمنع الوصاؿ
مثلما اجتهد أبو ذر الغفارم، كابن الزبّب، كركم عن ابن _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أنفسهم بعد النيب 

كاف ابن الزبّب يواصل إٔب عشرة أياـ كيقوؿ إ٘ب مطيق، ما . مسعود شيء من ذلك، أهنم كانوا يواصلوف
ىذا . اقتنع ىذا شأنو، لكن ُب باب الوصاؿ ىو ٩بنوع شرعان، كليس لك من الوصاؿ إال التعب كا١بوع

 .الباب األكؿ عند البخارم

اللفظة إب عندنا فيها ثبلثة أكجو من الركاية، " باب التنكيل ٗبن كاصل: "قاؿ البخارم: الباب الثا٘ب
ماداـ عاندكه، سينكي هبم، فيواصل هبم، كلوال أف ا رٞبهم بظهور ا٥ببلؿ، . كا٤بنكي ٥بم، من النكاية

. لواصل هبم رٗبا أيامان كليإب حٌب يشعركا بالتعب فعبلن، كيَبكوا ىذا العناد الذم ىم كانوا فيو
كىي ركاية الكومشيهِب، الذم ىو نوع من اإلنكار العملي " ٥بم_ بالراء _ كا٤بنكر : " اللفظ الثا٘ب

.  عليهم إذ خالفوه قوالن، فأنكر عليهم بالفعل

                                                 

 [.187اآلية ]سورة البقرة  (1)

 .3440: الفتح الكبّب، رقم (2)
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بتشديد النوف كالبلـ، من التنكيل كىو العقوبة " كا٤بنكِّل" "ركاية أيب ذر عن ا٤بستنيب: كاللفظ الثالث
بتجويعهم حٌب يَبكوا ٨بالفتو ُب أكامره الصرٰبة، ٤با يَبتب على ذلك من ا٤بشقة الٍب يعلمها ىو، كال يعلموف 

. كا٤بنكٌل هبم_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ىم اآلف، خاصة ىو مشرع لؤلمة، ستأٌب إٔب قياـ الساعة 
باب التنكيل ٗبن كاصل ُب "، "كتاب الصياـ"فذكر ا٢بديث، لكن ىناؾ ذكرت ىذا؛ ألنو ُب 

_ ، فقاؿ _عليو الصبلة كالسبلـ _ من كبلـ النيب  (التعمق)فيو عبارة مهمة جدان؛ ألف فيها كلمة " الصياـ
 ((اواباا الاباواصل ب  مبايد باام عم وابتعم  م)): ُب نفس ا٢بديث فقاؿ_ عليو الصبلة كالسبلـ 

 . ىذا تعليل شرعي نبوم مناسب ٥بذا الباب ىنا(1)
طبعان البخارم ذكرت لكم غّب مرة، كاف األنسب أف يأٌب بتلك اللفظة ىنا؛ ألهنا تناسب الَبٝبة، 
لكن ىو دائمان يظهر يأٌب بالتلميح عوضان عن التصريح، لتذىب فتفتش فتجد نفس ا٢بديث بسند آخر فيو 

العبارة الٍب ٙبقق ا٤بقصود ىنا، ك٘بد رٗبا ىنا عبارة ٙبقق ا٤بقصود ىناؾ، كيبقى الصحيح كلو ٱبدـ بعضو 
بعضان، كمبِب بعضو على بعض، كتدريبان لك عند البخارم، كلوع باالجتزاء با٤ببهم عن ا٤بظهر، كبالتلميح 

دكف التصريح، لتبحث أنت كتنقب، كٚبرج ىذه األحاديث من كل الصحيح، فتستفيد علمان رٗبا ال 
. تستفيده لو أتاؾ با٤بعلومة جاىزة ىكذا

ُلوا): أين التعمق؟ خبلؼ حكمو الصريح. فعٌلل بَبؾ التعمق حٌب يدع ا٤بتعمقوف تعمقهم بتُ وَتاصِك  (اَت
النية ىنا ال تربر ما ... فلما كاصلوا، ىذا تعمق، كلو كانت النية حسنة، كلو كانت النية االقتداء، كلو كانت

.  _صلى ا عليو كسلم _ كقعوا فيو من تعمق خبلؼ أمر النيب 
 .اقرأ ما بعده

:بب_رحمهباهللب_بق اب
يُمباا  َّنيْعمِكيُّسبحَتدَّنثَت ِكيب) ثَت ِكيبإِك  ْعرَتاهِك َت ْعمَتُ بحَتدَّن ث َت َت باألْع ث َت َت بأَت ِكيبحَتدَّن بحَتدَّن ب ْعنِكب ِكيَت ثٍر ُرب ْعُنبحَتفْعصِك ث َت َت بُ مَت حَتدَّن

باالَّنُهب َت ْعهُب يَت بخَتلَتب َت َت ب َتلِكيٌّيبرَت ِك ب َتاالَّنهِكبمَت ب:بأَت ِكيبقَت اَت يفَت ٌلبُمعَتلَّن َت ٌلبف َت َت اَت بفِكيهِكبصَتحِك ب َت َتلَتيْعهِكبسَتيْعفٌل بآُجرٍّي  َتلَتىبمِك ْعبَترٍربمِكنْع
ب َتإِكذَتابفِكي َت ب يفَت ِكبف َت َت َترَتهَت بفَتإِكذَتابفِكي َت بأَتسْع َت ُابااْعِك ِكلِك ب ِك َت ُبباالَّنهِكب َتمَت بفِكيبهَت ِك ِكباا َّنحِك بيُ  ْعرَتأُبإِكاَّن ب ِك َت بٍر نَت بمِكنْع  ِك ْعدَت
ب مَتعِكينَتباَت بأَتجْع اِك َت ِكب َتاا َّن سِك ثً بف َتعَتلَتيْعهِكباَتعْع َتُ باالَّنهِكب َتااْعمَتالَت بفِكي َت بحَتدَت دَتثَت بأَتحْع ابفَتمَتنْع ب َتيْعرٍربإِكاَتىب َت َت ااْعمَتدِكي َتُ بحَترَتاٌلبمِكنْع
لِكًم ب بُملْع فَترَت بأَتخْع بفَتمَتنْع نَت ُهمْع عَتىبفي َت بأَتدْع ةٌلبيَتلْع دَت لِكمِكينَتب َتاحِك إِكذَتابفِكيهِكبذِكمَّنُ بااْعُملْع ًاب َت ب َتدْع بَتُلباالَّنُهبمِك ْعُهبصَترْعفً ب َتاَت ي َت ْع

                                                 

 . 1104: رقم حديث 776 ص/  2 ج صحيحو ُب مسلم (1)
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ًم ب ب َتااَتىبق َتوْع ًاب َتإِكذَتابفِكي َت بمَتنْع ب َتدْع بَتُلباالَّنُهبمِك ْعُهبصَترْعفً ب َتاَت بي َت ْع مَتعِكينَتباَت بأَتجْع اِك َت ِكب َتاا َّن سِك ف َتعَتلَتيْعهِكباَتعْع َتُ باالَّنهِكب َتااْعمَتالَت
ًاب ب َتدْع بَتُلباالَّنُهبمِك ْعُهبصَترْعفً ب َتاَت بي َت ْع مَتعِكينَتباَت بأَتجْع اِك َت ِكب َتاا َّن سِك بمَتوَتااِكيهِكبف َتعَتلَتيْعهِكباَتعْع َتُ باالَّنهِكب َتااْعمَتالَت  .( ِكغَتيْعرِكبإِكذْعاِك

ث َت َت بأَت ِكي): يقوؿ بحَتدَّن بقَت اَت ب ْعنِكب ِكيَت ثٍر ُرب ْعُنبحَتفْعصِك ث َت َت بُ مَت أبوه ا٠بو كما ىو ظاىر حفص بن (بحَتدَّن
 (.195)غياث بن طلق النخعي، أبو عمر الكوُب، قاضي الكوفة ُب زمنو، توُب مائة كٟبسة كتسعْب 

ثَت ِكيبأَت ِكي): قاؿ بحَتدَّن بقَت اَت يُمباا  َّنيْعمِكيُّس ثَت ِكيبإِك  ْعرَتاهِك َت ْعمَتُ بحَتدَّن ث َت َت باألْع أبو إبراىيم ىذا ا٠بو يزيد بن (بحَتدَّن
 . شريك بن طارؽ، أيضان التيمي، من ا٤بخضرمْب، ثقة، مشهور، مقل

بآُجرٍرب) باالَّنُهب َت ْعُهب َتلَتىبمِك ْعبَترٍربمِكنْع يَت بخَتلَتب َت َت ب َتلِكيٌّيبرَت ِك  كىو آجرو  غلط، "أجرٍّر "ما فيها تشديد ب(قَت اَت
 ىذا الكوفة ُب اآلجر، النار فيو يستخدموف اليـو األٞبر كالطوب النار، باستخداـ يصنع الذم الطوب
 . خبلفتو أياـ الكبلـ

ٰبتمل ا٤بنرب، أم ركز على ا٤بنرب سيف كعلق فيو صحيفة، أك عليو ىو ب( َتلَتيْعهِكب)،ب( َت َتلَتيْعهِكبسَتيْعفٌلب)
 .متقلدان سيفا كُب طرفو صحيفة

ب.أم علي بن أيب طالبب(ُمعَتلَّن َت ٌلبف َت َت اَتب)
يفَت ِكب) ب ِك َت ُبباالَّنهِكب َتمَت بفِكيبهَت ِك ِكباا َّنحِك بيُ  ْعرَتأُبإِكاَّن ب ِك َت بٍر نَت بمِكنْع ىذه ا٣بطبة من علي بن ب( َتاالَّنهِكبمَت ب ِك ْعدَت

كاف ٥با سبب، كىو أنو دخل عليو بعض الصحابة كىو أبو _ رضي ا عنو _ أيب طالب أمّب ا٤بؤمنْب 
يػٍفىة كىب بن عبد ا السُّثوىائي كقاؿ يل موابأاب)) ُب الكوفة من ا٤بتشيعْب لعلي ((إابه ه  بأقوام ًب)): جيحى

 كىذا يدلك على أف فكرة مصحف فاطمة ((اا بيبصلىباهللب ليهب سلمبخ  مب  يءبد اباا  س
الذم يدندف بو الرافضة، كأف ىناؾ أشياء قدٲبة، شوؼ ظهرت كعلي موجود؛ كلذلك اضطر بعض 

رضي ا _ الصحابة أف يستفسر منو مباشرة لتنحسم ا٤بسألة ُب مهدىا، بتصريح من أمّب ا٤بؤمنْب علي 
مع أقوؿ أنو ليس .. بشيء؟ مع_ عليو الصبلة كالسبلـ _ عنو نفسو ىل عندكم شيء؟ ىل خصكم النيب 

٥بذا داعي ٥بذا السؤاؿ، ٤باذا؟ ألف حٌب لو احتماؿ ذىِب افَبضت أف النيب خص بعض أمتو، سواء علي أك 
علمت أك ٓب تعلم، أردت ذلك أك ٓب ترده _ عليو الصبلة كالسبلـ _ غّبه بشيء من العلم، فيو ٚبوين للنيب 

﴾فيو ٚبوين  بمِكنبرَّن ِّ َت بإِكاَتيْع َت بمَت بأُنلِكاَت  زالت ما أسرار فيو حصلت، ما معناه  (1)﴿يَت بأَتي ُّس َت باارَّنُسوُاب  َتلِّغْع
اَتب﴿: الشريعة صارت ٦بهولة، مَتلْع ُببااْعي َتوْع . أبدان  ىذا ٲبكن ما ربو، من إليو أنزؿ ما بلغ (2)﴾دِكي َتُ مْعبباَتُ مْعببأَت ْع

                                                 

 [.67اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)

 [.3اآلية ]سورة ا٤بائدة  (2)
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 ا صلى _ النيب علمها ما معينة مسائل يعِب أك خاصة، صحف أك خاص، علم ىناؾ أف فزعم
 القبيل، ىذا من شيء أك ا٤بغدكرة األسرار من كبقيت كذا، أك فردين أك فردان  هبا كخص ألمتو _ كسلم عليو
 ٰبتمل ما بتبليغها، أيمر الٍب ربو رسالة بلغ ما أنو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب ٤بقاـ التخوين أعظم فيو
 _ علي كىو األكؿ القضية صاحب من كبلـ ىناؾ يكوف أف أيضان  من البد كاف ذلك مع لكن. كلو ىذا
ب اا  با)): قاؿ جحيفة أبو كىو عليو دخل الذم للسائل فحسمها ا٤بسألة، ليحسم _ عنو ا رضي
باهللب   ببفيبم بإا)) يقسم ٓب كلو البار الصادؽ كىو ذلك على كيقسم ال، ((اا لم ب  رأبااحب بفلق

 .قليل قبل ذكرناه الذم السياؽ ىذا كُببجحيفة أليب قرأىا سيفو قراب من أخرجها( 1)(( صحيف 
 ا٣بطبة ىذه فخطب الكوفة، منرب على هبا ٱبطب أف فأراد حسمت، ا٤بسألة أف علي رأل ما ٍب

بآُجرٍّيب): يزيد ىو الذم التيمي ىذا التابعي كقولو. آجر من منرب على  مستوعب بأنو يشعر ( َتلَتىبمِك ْعبَترٍربمِكنْع
 كقد ،كذا كصفو ا٤بنرب كىذا ( َتلَتىبمِك ْعبَترٍرب) ٠بعها، يعِب كليس كبلـ، من فيها ٠بع كما ٗبشهدىا، للقضية
 قضية ستحسم ا٤بسألة ألف كلو؛ للمشهد باستحضاره ليشعرؾ صحيفة كرقة السيف على كعلق ،سيفان  علق
 قاؿ؟ فماذا. ىؤالء الشيعة مع جدان  عظيم خبلؼ عليها بِب

نَت بمَت ب َتاالَّنهِكب): قاؿ خطب  بيتو آؿ أك _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب بيت كآؿ نفسو يقصد ( ِك ْعدَت
.  ىو

يفَت ِكببهَت ِك ِكببفِكيب َتمَت ب َت َتالَتببجَتلَّنبباالَّنهِكبب ِك َت بُببإِكاَّنببيُ  ْعرَتأُبب ِك َت بٍرببمِكنْعب)  فيها كإذا كقرأىا، نشرىا ٍب(باا َّنحِك
 أخرل بأحاديث الصحابة من عدد عند معلومة كانت كإ٭با صحيفتو؛ ُب ٗبا خاصة تكي  ٓب شرعية أحكاـ
 عمرك بن ا عبد كاف كما نسياهنا، على خوفان  كيراجعها، يستذكرىا يعِب لتبقى دٌكهنا علي لكن غّبىا،
 كتب ككما األشياء، بعض يكتب الصحايب ذاؾ كاف ككما نسياهنا، من خوفان  األحاديث بعض يكتب
. ا٤بشهور الزكاة كتاب الصديق

 على األرض، من ا٣بارجة كُب السائمة، ُب كأنصبتها الزكاة مقادير على اإلسبلـ فقهاء اعتماد كل
 يقضي كيف القضاء، ُب عمر ككتاب. ا٤بعتمد ىو كأصبح كعٌممو، كتبو كتبو، الذم بكر أيب كتاب
 إٔب أرسلو الذم ىنا، البخارم ُب" األحكاـ كتاب "ُب عندنا موجود جدان  مشهور يبتدئ، كٗباذا القاضي

 ٝبع إال ٥با جامع كال ضابط ال ا٤بتفرقة ا٤بسائل بعض فيو ىنا علي ككتاب. البصرة ُب قاضيو موسى أيب
، ا٤بدينة أف قضية بْب الرابط ما كإال كاالستذكار، للمراجعة شخصي  مسلمان، أخفر من يعِب أف كقضية حـر
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 علي دٌكهنا _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب سنن من أهنا إال ضابط ٯبمعها ال متفرقة مسائل اإلبل، كأسناف
. النسياف من عليها خوفان  يراجعها ٥با، مستحضران  ليكوف متفرقة، مناسبات ُب رٗبا

 مٌب، ذلك، ك٫بو لبوف كابن ٨باض، بنت ٱبرج مٌب الزكاة، كأنصبة مقادير ُب اإلبل أسناف فذكر
 كا٤ببلئكة ا لعنة فعليو حدثا،ن  فيها أحدث من ثور، إٔب عّب من حـر كأهنا ا٤بدينة قضية كذكر. اإلبل أسناف
. أدناىم هبا يسعى كاحدة ذمتهم ا٤بسلموف أف فيها ذكر أٝبعْب، كالناس

فَترَتببفَتمَتنْعب)  ىذا، من شيء أك عهدان، يعاىد كأف ذمتو، ُب كعانده مسلم، ذمة خرؽ أم أخفر(بأَتخْع
. ذمتو ٰبفظوا أف ا٤بسلمْب على ٯبب منهم عاىد من كاحدة، ا٤بسلمْب فذمة ذلك، ُب كيعارضو فيخفره

 عكس على ضيع ٗبعُب" أخفر"ك حفظ ٗبعُب" خفر". "خفر"ك" أخفر "بْب اللغة ُب فرؽ كىناؾ
 مع تصادمت ما إذا خاصة ذ٩بهم، ُب بعضان  بعضهم ٰبفظ أف ا٤بسلمْب على علينا فيجب. حفظ ضد
. حاالن  أقلهم من كاف كلو ذمتو من مسلم ٱبفر كال الشريعة، كقواعد قواطع

اِك َت ِكبباالَّنهِكبباَتعْع َت ُببف َتعَتلَتيْعهِكب: )قاؿ ٍب ًم ب َتااَتىب َتمَتنْعب): قاؿ أف إٔب(ب َتااْعمَتالَت  كالء ادعى(بمَتوَتااِكيهِكببإِكذْعاِكبب ِكغَتيْعرِكببق َتوْع
اِك َت ِكبباالَّنهِكبباَتعْع َت ُببف َتعَتلَتيْعهِكب) لو ليس أبان  ادعى أك ٥بم، مؤب ىو ليس قـو ُب مَتعِكينَتبب َتاا َّن سِكبب َتااْعمَتالَت (.بأَتجْع

: اثنتْب جهتْب من الباب ىذا ُب ا٢بديث ىذا البخارم إدخاؿ كجو أك موضع
 كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب تركو ما غّب للشريعة مصادر ىناؾ أف كالزعم االفَباء :األ اىبج  ااب

 ُب ال ٥با أصوؿ ال كلها. كأمثا٥بم الشيعة من كقع ما كىذا الدين، ُب الغلو ُب يدخلنا ما أعظم فهذا_ 
 علم ىناؾ أف بزعم ال، ىو؟ أين الغلو غّبىا، كال ا٤بشاىد كال ا٤براقب ال ا، رسوؿ سنة ُب كال ا، كتاب
 كيقوؿ الرابع يأٌب أك رؤيا، شفت لك يقوؿ اآلخر يأٌب أك لد٘ب، علم فيو لك يقوؿ اآلخر يأٌب أك سرم،
 ٗبا يفٍب ككل يريد، ما يقوؿ كل حراج كصار ىذا، خضار سوؽ صار ىذه، شريعة صارت ما كذا، كا

 إال ُب ما علي من الصحايب من حسم كىنا الصواب، ىو أنو يظن ما على الناس ٰبمل ككل يشتهي،
 .ا كتاب

 ىذه يكتب ٓب كلو معركفة، شرعية أحكاـ الصحيفة؟ فيها ماذا صحيفة، عندم شيء قُب كإذا
 للدين مصدر ال ىذا، فيحسم كثّبة، كنصوص بأحاديث منقولة معركفة معلومة شيء، ضره ما الصحيفة

 باب ككذلك كالغلو، كالتعمق كالتشدد التنطع باب يغلق ما أعظم كىذا عليهما، بِب كما كالسنة الكتاب إال
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ءٍرببفِكيبت َت َت زَت ْعُ مْعببفَتإِكا﴿: األصل إٔب نرجع أف كغّبه، كالتساىل كالتضييع التفريط ب َتاارَّنُسواِكببااّلهِكببإِكاَتىبف َتُردُّس  ُببشَتيْع
مِكُ واَتببُ  ُ مْعببإِكا اِكبب ِك اّلهِكببتُ  ْع رِكبب َتااْعي َتوْع رٌلببذَتاِك َتببااخِك ي ْع  .(1)﴾تَتأْع ِكيالًبب َتأَتحْعلَتنُببخَت

 الذم ىو كالتنازع سيستقبلنا، الذم ىو فالغلو مزعومة، مفَباة أخرل مصادر ىناؾ جاء فإذا
 ا قرره ٗبا إال منو ٨برج كال عليو، القدٙب منذ تعرفوف كما األمة حاؿ الذم كا٣ببلؼ مصّبنا، سيكوف
 .كرسولو

حـر من أحدث فيها حدثان، مع أف :  إلدخاؿ ىذا ا٢بديث، قولو ُب خصوص ا٤بدينة ااوجهبااث ني
ا٢بدث ُب اإلسبلـ ُب ا٤بسائل الشرعية كلو مذمـو ُب ا٤بدينة كغّبىا، لكن خصت ا٤بدينة باعتبار أهنا دار 
السنة، كدار ا٥بجرة، فا٢بدث فيها سيكوف مضرتو على ا٤بسلمْب كلهم؛ ألنو سينظر ا٤بسلموف إٔب ما ٱبرج 

من ا٤بدينة، كُب مثل معناىا مكة، غّب نظرىم للذم ٱبرج من نيويورؾ مثبلن كال من باريس مثبلن، أين ىذا من 
ىذا؟ 

فاإلحداث ُب ا٤بدينة كا٣بلل ُب ا٤بدينة، خللو عظيم كجرمو كبّب، كلذلك خص بالذكر، مع أف 
كلو كاف ب(2)((منبأحدثبفيبأمرن به ابم باي بم هبف وبرد)): اإلحداث ُب الدين جرٲبة ُب كل األحواؿ

عند " كتاب االعتصاـ"أيان كاف، لكن اإلحداث ُب دار ا٥بجرة كدار السنة، كسيأٌب معنا باب ىنا ُب 
عليو ا٢باؿ ُب ا٤بدينة، كما _ صلى ا عليو كسلم _ البخارم ُب خصوص ا٤بدينة، كأف يعِب ما ترؾ النيب 

اإلماـ ا٤بشهور _ رٞبو ا _ كاف عليو الصحابة ُب ا٤بدينة ىو ا٤برجع، أحد ا٤براجع؛ كلذلك مذىب مالك 
أكثر من ٟبسْب مرة كما يقاؿ، عمل أىل ا٤بدينة، " ا٤بوطأ"من أحد عمده ُب االستدالؿ، كنص عليو ُب 

ا٣بلفاء _ عليو الصبلة كالسبلـ _ من ىم أىل ا٤بدينة؟ أصحاب النيب . ىذا ما تركنا عليو الناس ُب ا٤بدينة
. الراشدكف خاصة الثبلثة قبل انتقاؿ علي إٔب الكوفة ىناؾ، كفضبلء التابعْب، فهم السنة

دار السنة كدار ا٥بجرة فا٢بدث فيها ٗبخالفة أمر ا كأمر رسولو جـر أعظم من غّبه ٥بذه 
 ._جل كعبل _ ا٣بصوصية، كالعلم عند ا 

 اللهم أ٥بمنا الصواب كالرشد اللهم، أ٥بمنا السداد كاالقتصاد، اللهم تبثنا على اإلسبلـ كاإلٲباف 
.  كالسنة إٔب أف نلقاؾ

نكمل ُب .  اللهم صل كسلم على عبدؾ كرسولك ٧بمد. اللهم لك ا٢بمد على ما قضيت كأمرت
. كالسبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو. الدرس القادـ
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 الدرس الحادي عشر
 

بسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنسألو ا٤بزيد من فضلو، نشكره 
كال نكفره، ك٬بلع كنَبؾ من يفجره، كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو، إلو األكلْب كاآلخرين، 

كقيـو السماكات كاألراضْب، كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو، أرسلو ربو با٥بدل كدين ا٢بق ليظهره على 
. الدين كلو
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الدروس كاملة 

 اللهم صل على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد، 
. كبارؾ على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد

. تفضل".. باب ما يكره من التعمق كالتنازع"أما بعد نواصل درسنا ُب تدارس أحاديث 
ااحمدبهللبرببااع امين،ب اا الةب االالاب لىبخيربخلقباهللبمحمدب نب بدباهلل،بصلىباهللب

 ب. ليهب سلم

 :ب_رحمهباهللبتع اىب_بق اباام اباابخ ر ب

ب َت اِك َتُ ب) بقَت اَت ْع بقَت اَت ُر  ٍر بمَتلْع لِكمٌلب َتنْع ث َت َت بُملْع َت ْعمَتُ بحَتدَّن ث َت َت باألْع ث َت َت بأَت ِكيبحَتدَّن بحَتدَّن ُرب ْعُنبحَتفْعصٍر ث َت َت بُ مَت حَتدَّن
باالَّنُهب َت  ْع َت  يَت :برَت ِك

باا َّنبِكيَّنبصَتلَّنىباالَّنُهب اٌلبف َتب َتلَتغَتبذَتاِك َت بفِكيهِكب َتت َت  َتلَّن َتب َت ْعُهبق َتوْع صَت َت َتباا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبشَتيْعًب بت َترَتخَّنصَت
ءِكبأَتصْع  َتُعُهبف َتوَتاالَّنهِكبإِكنِّيب باا َّنيْع بي َت  َت  َتلَّنُهواَتب َتنْع بمَت ب َت ُابأَتق ْعوَتااٍر باالَّنهَتب َتأَتث ْع َتىب َتلَتيْعهِكبثُمَّنبقَت اَت  َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبفَتحَتمِكدَت

يَت ًب باَتُهبخَت ْع ب ِك الَّنهِكب َتأَتشَتدُّسُهمْع .بب(أَت ْعلَتُمُ مْع
ُرب ْعُنب): _رٞبو ا _ ىذا ا٢بديث ثالث ُب ىذا الباب، يقوؿ فيو اإلماـ البخارم  ث َت َت بُ مَت حَتدَّن

ث َت َت بأَت ِكي بحَتدَّن بقَت اَت عرفنا ُب الدرس ا٤باضي أف أباه ىو حفص بن غياث بن طلق بن معاكية النخعي، ب(حَتفْعصٍر
. أبو عمرك الكوُب

لِكمٌلب) ث َت َت بُملْع بحَتدَّن َت ْعمَتُ بقَت اَت ث َت َت باألْع مسلم ىو بن صيبػىٍيح، على كزف التصغّب صبيح ا٤بلقب بأيب ب(حَتدَّن
. الضحى
ُر  ٍرب) بمَتلْع . التابعي ا٤بشهور مسركؽ بن األجدع ا٥بمدا٘ب، الوادعي، اليمِب، أبو عائشةب( َتنْع
باالَّنُهب َت  ْع َت ) يَت ب َت اِك َتُ برَت ِك بقَت اَت ْع ماذا قالت عائشة؟   . يعِب أـ ا٤بؤمنْب(بقَت اَت

بفِكيهِكب)ب:تقوؿ كا٢بديث ىذا أيضان أخرج أك خرجو ب(صَت َت َتباا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبشَتيْعًب بت َترَتخَّنصَت
 .(1)((ص  باا بيبصلىباهللب ليهب سلمبشيب ًبرخصبفيه)): كلفظو ىناؾ" األدب"البخارم ُب كتاب 

ٍب رخص، أم ألـز الناس . فأفادتنا اللفظتاف أنو أكالن ترخص ىو ُب نفسو، كالرخصة خبلؼ العزٲبة
من حاجة _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أك دعاىم أك علمهم أك أرشدىم أف يأخذكا هبذه الرخصة، ٤با يعلم 

الناس إٔب الرخص ُب بعض األحياف كاألحواؿ، فَبخص ىو بنفسو بفعلو، كرخص أك ألـز الناس بالرخصة 
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

مَبخصان فيو قولو _ صلى ا عليو كسلم _ رٗبا بقولو كإرشاده، فاجتمع ُب ىذا األمر الذم فعلو النيب 
. كفعلو، فكاف الواجب أف ييلتـز ذلك كال ييتعدل

، أم من أصحابو تنزىوا عن فعل تلك الرخصة، أم ٓب يفعلوىا،   لكن تقوؿ عائشة أف ىناؾ قـو
الذم ترخص فيو، كلتوجيهو _ صلى ا عليو كسلم _ فيكوف ُب ذلك ٨بالفة منهم كاضحة لفعل النيب 

. كإرشاده عندما رخص كأرشد الناس إٔب أف يأخذكا هبذه الرخصة
صلى ا _ ٤باذا يقع ذلك من أصحاب النيب، أك من بعض أصحاب النيب : كىنا يثور سؤاؿ كىو

مَبخصان فيو، كيأخذكف _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أف يَبكوا أك يتنزىوا عن أمر فعلو النيب _ عليو كسلم 
بضده من العزٲبة؟ 

: يفعلوف ذلك لسببْب، أك ألحد سببْب: قاؿ أىل العلم
 التأكيل، رٗبا بعضهم يتأكؿ شيئان ما يبِب عليو أنو يأخذ بالعزٲبة دكف الرخصة، كهبذا :االب باأل ا 

كانت إذا سافرت . ُب إٛبامها الصبلة ُب السفر_ رضي ا عنها _ أجابوا عن ما فعلتو عائشة نفسها 
٢بج أك لعمرة ك٫بو ذلك، ال تقصر _ عليو الصبلة كالسبلـ _ بعد النيب _ رضي ا عنها _ عائشة 

صلى ا عليو _ الصبلة ُب السفر، مع استقرار السٌنة على أف السفر رخص فيو الشرع، رخص فيو النيب 
ُب السفر إال قصران، ما ًب الصبلة ُب السفر _ عليو الصبلة كالسبلـ _ بالقصر، ككاف ال يصلي _ كسلم 

إاباهللبيح بأابت بلوابم هب)): قط، ىذا التزاـ منو صريح ككاضح، كألـز األمة بذلك عندما قاؿ ٥بم
فلماذا عائشة تتم الصبلة ُب السفر مع علمها قبل غّبىا كىي راكية .  ك٫بو ذلك من توجيهات(1)((رخ ه
فر  باا الةبر ع  ابر ع  ابثمبزيدبفيبصالةب))أك ،ب((فر  باا الةبر ع ينبر ع ين)): حديث

 . يعِب عا٤بة بالقضية؟(2)(( أقرتبصالةباالفربااحضرب هيبفيب يرب ق باالفر
 ُب كا٢بديث الزبّب بن عركة سأ٥با ٤باذا، سئلت أهنا التأكيل ىذا على كدلنا. تأكلت أهنا ا١بواب

 كنوع با٤بشقة الرخصة ربطت فهي (3 )(( ليبي قبابإنه)): قالت السفر؟ ُب تتمْب أنت ٤باذا البخارم،
 عليها يشق ال أنو كجدت كىي ا٤بشقة، تكوف حيث تيفعل إ٭با الرخصة أف هبا، ا٣باص كالتأكيل الفهم من
 نصنع؟ ماذا فنحن. فأٛبت ذلك

                                                 

 .  7661: رقم حديث 154 ص/  8 ج الكبّب معجمو ُب الطربا٘ب (1)

. 2736:  حديث رقم447ص / 6ابن حباف ُب صحيحو ج  (2)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 با٤بشقة، الرخصة كربطت تأكلت بأهنا عائشة فعل عن ك٪بيب األصل، كىي السنة إتباع نصنع ٫بن
 كاألكٔب رخصة، السفر ُب القصر فيصبح الباب، فتح كإ٭با _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب ذلك يفعل كٓب

. بالعزٲبة األخذ عن بو األخذ
 حٌب السفر، ُب الصبلة يتم كاف. خبلفتو ُب ا٤بؤمنْب أمّب _ عنو ا رضي _ عثماف صنع كذلك

 _ النيب حجة ُب النبوية السٌنة استقرار مع أربعان، ا٢بج ُب يصلي كاف ا٤بسلمْب، إماـ كىو ا٢بج ُب أٛبها
 مُب كُب عرفات ُب ا٤بوسم، ُب الصبلة أف كعمر، بكر أيب بعده من ا٣بلفاء كفعل _ كسلم عليو ا صلى

. أًب عثماف لكن مستقرة، ثابتة سنة. ركعتْب تقصرىا الرباعية ركعتْب،
 تأكيلي علمي اجتهادم بو خاص كرأم _ يرل كاف عثماف أف كجدكا إٛبامو، سبب ُب ٕبثوا فلما

 نزؿ إذا أما. الطريق حاؿ ُب السّب حاؿ ُب الطريق، بو ٯبدٌ  أف حاؿ ُب رخصة يكوف إ٭با القصر أف_ 
 نفسو ُب فعلو بو خاص كرأم يتم، فهو ذلك، ٫بو أك أربعة، أك ثبلثة، أك يومْب، أيامان، بو كاستقر مكانان 
. هبذا عثماف فعل عن ك٪بيب السنة، أصل على فنبقى غّبه، بو يلـز كٓب

 _ النيب فعل ُب ثبت ما ببعض يأخذ الصحابة بعض ٤باذا لك يفسراف اللذين السببْب أحد ىذا
. ٠بعتم كما السفر ُب كالقصر فيو، الَبخص _ كسلم عليو ا صلى

 ا٤باضي، الدرس ُب لو أشرت رٗبا كىو بعضهم أف كىو آخر، علمي تأكيل كىو :ااث نيب االب 
 بعض ُب ترخص فلو تأخر، كما ذنبو من تقدـ ما لو ا غفر _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أف يرل كاف
 ذلك ك٫بو العبادات ككثرة األعماؿ، كثرة إٔب ٫بتاج رٗبا فؤلننا ٫بن أما كاسع، يعِب حقو ُب فذلك األمور
. كتقصّبنا ذنوبنا كثرة لنغطي العمل، كثرة من كشيء العزائم، من بشيء نأخذ أف فنحتاج أمور، من

 عبادة عن سألوا ٤با الذين األربعة النفر كأكلئك ٥بم، ألفاظ عدة ُب ذلك ككرد القضية فهموا ىكذا
باهللبرسوابمنبنحنبأين)): قائلهم فقاؿ تقالوىا كأهنم هبا أخربكا فلما _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب
ب.(1 )((تأخرب م بذنبهبمنبت دابم باهب فرب االالاباا الةب ليه

 بعض ُب ترخصو بأف ا٢بديث ىذا ُب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب نوه الثا٘ب التأكيل ىذا فؤلجل
 ىو كما كٗبراده، با، علم عن مبِب كإ٭با لو؛ كمغفور مآخذ غّب أنو على ا٤ببِب التوسع باب من ليس األمور
. ا خشية خبلؼ بالرخصة األخذ بالضركرة فليس حٌب، خشيةن  _ كعبل جل _ ا بو يعامل أف الواجب
 بالرخصة األخذ يكوف قد العكس على بل ا؛ تقول خبلؼ أك با، العلم خبلؼ أك. نقطة ىذه

                                                 

  . 317: رقم حديث 21 ص/  2 ج صحيحو ُب حباف ابن (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ىذا بل هبا األخذ يكوف قد _ كالسبلـ الصبلة عليو _ فعلو أك قولو من سواءن  الشرع ُب تثبتت الٍب الشرعية
 منضبط يكوف أف ٯبب ا٤بسلم ألف ا؛ خشية كعْب ا، تقول كعْب با، العلم عْب ىو األغلب، ىو

 تلتـز أف مطالب منو، التقلل أك العمل، كترؾ الرخصة باب ُب أك كالعمل، ا٤بطالبة باب ُب سواء بالشرع،
. بالسنة

 أف ككجد لغّبه، فيو كرخص فيو، ىو ترخص فعبلن  _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فعل ٤با فلذلك
 أف ظنوا أك رأكا رٗبا أهنم أذىاهنم من ليلغي ينوه أف احتاج الرخصة، هبذه يأخذكا كٓب تنزىوا، أصحابو بعض
 كما ذنبو من تقدـ ما لو مغفور ألنو بو؛ ا٣باص التوسع باب من ذلك فعل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب
 على بناه الذم كىو بو، أمر ىو الذم التشريع، ضمن من ىو الَبخص ىذا أف ٥بم يبْب أف كيريد تأخر،
 كره فيو الذم الباب معُب فيحقق بالضركرة، بالعزٲبة األخذ كليس ا، خشية ٰبقق الذم كىو با، علم
. كالتنازع التعمق من يكره ما يعِب

 إٔب ٰبتاج ا٤بوضوع ألف خطيبان؛ قاـ أم(باالَّنهَتببفَتحَتمِكدَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببذَتاِك َتببف َتب َتلَتغَتب)
 النيب فعلها الٍب النبوية بالرخص األخذ األمة من فئاـ فيَبؾ ا٣باطئ، ا٤بفهـو ىذا ينتشر ال حٌب عاـ، تنويو
 األخذ أف علموا كما لو، كاألقرب ، األتقى ىو ذلك أف ظنان  فيها، كرخص _ كسلم عليو ا صلى_  

 عليو _ كأمره كفعلو تسنينو مقتضى ىو ىذا ألف بو؛ كاألعرؼ لو، كاألخشى ، األتقى ىو بالرخصة
ب _.كالسبلـ الصبلة

ءِكبب َتنْعببي َت  َت  َتلَّنُهواَتببأَتق ْعوَتااٍربب َت اُببمَت ) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ قاؿ ٍب   عادتو على (أَتصْع  َتُعهُبباا َّنيْع
 لكن كحقوقهم، لنفسياهتم حفظان  يعِب العامة، التنبيهات ُب األشخاص بأ٠باء يصرح ال التلميح ُب النبوية
. تنويو إٔب ٰبتاج األمر

.  عادتو كىذه (أَتق ْعوَتااٍربب َت اُببمَت )
 أك مفضوالن  أمران  يرل يعِب تتنزه التقول، من نوع ذلك يركف أهنم على دليل التنزه(بي َت  َت  َتلَّنُهواَتب)
.  كاألرجح األفضل ىو أنو ىو يرل ٤با عنو يتنزه فهو مرجوحان،
ءِكبب َتنْعب) يَت ًبباَتهُبب َتأَتشَتدُّسُهمْعبب ِك الَّنهِكببأَت ْعلَتُمُ مْعببإِكنِّيبف َتوَتاالَّنهِكب أَتصْع  َتُعهُبباا َّنيْع  بعلم، أترخص أترخص فعندما(بخَت ْع
 رٗبا تراه ما كليست بالضركرة، الكثرة ليست ا٢بقيقية، ا٣بشية ىو ا يريده ما كفعل ا، يريد ٗبا كٗبعرفة
 األخذ أك بالعزٲبة األخذ أك نقصو، أك العمل زيادة أك الَبؾ، أك بالفعل سواء تنضبط كإ٭با بالضركرة؛ عزائم

 حيثما السٌنة مع تتقلب بالفعل فتكوف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب شرع ُب استقر ٗبا تنضبط بالرخصة،
. الرخصة باب ُب كلو بك تقلبت



 

226 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ىذا. بالعزائم األخذ بالضركرة كليس كٚبشاه، فعبلن  ا تتقي أنت تسننان، بالرخصة تأخذ فعندما
يَت ًبباَتهُبب َتأَتشَتدُّسُهمْعبب ِك الَّنهِكببأَت ْعلَتُمُ مْعببإِكنِّيبف َتوَتاالَّنهِكب): بقولو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب توجيو مقتضى  (خَت ْع
 ىو ىذا أف زعم أك تنزىان، فيو ترخص ما ترؾ بالتإب ٯبوز فبل ا٣بشية، ٰبقق الذم ىذا أترخص فعندما
 بعض كترؾ العزائم ببعض األخذ ُب الصحابة بعض أكقعا رٗبا الذين السببْب أحد كىو األكمل، أك األفضل
. اقرأ... لكم شرحتو كما سنتو ُب الثابتة الرخص

ب_:بباهللبرحمهب_بق ا
ث َت َت ) ب َترَتنَت بُم َت تِكلٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّن ب َترَتنَت ب َت ِكي ٌلببأَتخْع ب َت دَتب:بقَت اَتببُملَتيْع َت َتببأَت ِكيبا ْعنِكبب َتنْعببُ مَترَتبب ْعنُببنَت فِك ُببأَتخْع
ي ِّرَتااِكب لِك َت بأَتاْعببااْعخَت رٍرببأَت ُوبي َت ْع بأَتشَت رَتببتَتمِكيمٍربب َت ِكيب َتفْعدُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتلَتىبقَتدِكاَتبباَتمَّن ب َتُ مَترُبب َت ْع
َتق ْعرَت ِكببأَتحَتُدُهمَت  يبااْعحَت ْعظَتلِكيِّبباا َّنمِكيمِكيِّببحَت  ِك ٍربب ْعنِكبب ِك ألْع خَترُبب َتأَتشَت رَتببُمجَت شِك ٍربب َت ِكيبأَتخِك رٍرببأَت ُوبف َت َت اَتبب ِكغَتيْعرِك ِكببااْع ب َت ْع
فِكيبأَترَتدْعتَتببإِكنَّنمَت باِكُعمَترَتب الَت فَت َتببأَترَتدْعتُببمَت بُ مَترُببف َت َت اَتببخِك الَت ب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب ِك ْعدَتببأَتصْعوَتاتُ ُ مَت بفَت رْعت َتفَتعَت ْعببخِك
اِكهِكببإِكاَتىب﴾اا َّنبِكيِّببصَتوْعتِكببف َتوْع َتببأَتصْعوَتاتَتُ مْعببت َترْعف َتُعواباَتببآمَتُ وابااَّن ِكينَتببأَتي ُّس َت بيَت ﴿:بف َت  َتلَتاَت ْعبب َتسَتلَّنمَتب .ب﴾ َتظِكيمٌلب﴿بق َتوْع

رٍرببأَت َت بي َتعْع ِكيبأَت ِكيهِكبب َتنْعببذَتاِك َتببيَت ْعُ رْعبب َتاَتمْعبب  َتعْعدُببُ مَترُببفَت َت اَتب:باالُّس  َتيْعرِكببا ْعنُببقَت اَتببُملَتيْع َت َتببأَت ِكيبا ْعنُببقَت اَتب بإِكذَتاب َت ْع
ثَتهُبب ِكحَتدِكي ٍربب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببحَتدَّنثَتب يبحَتدَّن مِكعْعهُبباَتمْعبباالِّرَتارِكبب َتأَتخِك (.بيَتلْع  َتفْع ِكمَتهُببحَت َّنىبُيلْع

ث َت َت ) _: ا رٞبو _ اإلماـ يقوؿ  دركس ُب رٗبا كنبهت ا٤بركزم، ا٤بركزم، ىو (ُم َت تِكلٍرببا ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّن
 كىو كاالسم الطبقة ُب يشاركو كشخص ا٤بركزم، مقاتل بن ٧بمد ا٢بافظ اإلماـ ىذا بْب التفريق إٔب قدٲبة
 ركايتهم، تتقى الذين الوٌضاعْب الكذابْب من فالرازم. كبّب الركاية ُب بينهما كالفرؽ الرازم، مقاتل بن ٧بمد

 كتابو ُب ا٣بليلي ىذا ذكر نيسابور، ُب ٦بلس ُب ٰبدث قاـ يومان  البخارم كلذلك حافظ؛ إماـ كا٤بركزم
 تعِب؟ من ؟"آالرازم: "ا٢بضور من قائل لو فقاؿ مقاتل، بن ٧بمد حدثنا نفسو البخارم فقاؿ ،"اإلرشاد"

 إ٭با عنده، سقوطو لشدة" الرازم عن أركم أف من إٔب أحب األرض إٔب السماء من أخر ألف: "قاؿ الرازم؟
. ا٤بركزم ىو

ب َترَتنَت ) . ا٤بشهور اإلماـ ،الرُّثؤىاًسي ا١بىرَّاح بن كىًكيع ىو(ب َت ِكي ٌلببأَتخْع
. ا٤بكي ا١بيمحي ا عبد بن عمر بن نافع(بُملَتيْع َت َتببأَت ِكيبا ْعنِكبب َتنْعببُ مَترَتبب ْعنُببنَت فِك ُبب َتنْعب)
 كاسم مليكة، أيب بن ا عبد بن ا عبيد بن ا عبد ا٠بو نوىنا مرة غّب ا٠بو (ُملَتيْع َت َتببأَت ِكيبا ْعنِكب)

. مشهور إماـ مكي، تيمي ىو أيضان  زىّب، جده مليكة أيب
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 باب ُب" التفسّب كتاب "ُب ا٢بديث نفس كركل درجة، فيو نزؿ بنزكؿ، ا٢بديث ركل ىنا البخارم
 فهناؾ" مليكة أيب بن عن عمر بن نافع حدثنا صفواف بن يسرة حدثنا: "فقاؿ بعلو، ا٢بجرات سورة تفسّب
 أئمة كإال األسانيد، لتنويع ىنا إليو احتاج كالنزكؿ نزكؿ، فهذا ثبلثي، كىنا ثنائي مليكة أيب ابن إٔب سنده

  ا٤بشهور؟ التابعي مليكة أيب ابن يقوؿ ماذا. بدالن  العلو عن يطلبوف ال ا٢بديث
ي ِّرَتااِكبب َت دَتب): يقوؿ لِك َت بأَتاْعببااْعخَت  كقوع قرب على تدؿ الٍب ا٤بقاربة أفعاؿ من اللغة ُب ( َت دَتبب)،(ي َت ْع

ب َت دَتب). الوقوع عدـ على تدؿ فهي اإلثبات، سياؽ ُب جاءت إذا كلذلك. كقوعو على تدؿ كال األمر،
ي ِّرَتااِكب لِك َت بأَتاْعببااْعخَت  على تدؿ النفي أداة عليها أدخلت فإذا كادا، لكن يهلكا ٓب ٮبا إثبات، سياؽ ىذا (ي َت ْع
 ٗبعُب" تغرب أف الشمس كادت حٌب العصر أصلي أكد ٓب: "األحزاب غزكة ُب عمر كقوؿ الثبوت،
 ا٤بقاربة، أفعاؿ يسموهنا كىي إثبات، كنفيها نفي فإثباهتا. بقليل الشمس غركب قبيل لكن العصر، صليت
. كأخواهتا أكشك مثل

ي ِّرَتااِكبب َت دَتب) . ا٣بّب كثّب ىو كا٣بٌّب  ا٣بٌّب، مثُب ا٣بّباف(بااْعخَت
لِك َت بأَتاْعب) : قاؿ ٮبا؟ من. ا٣بّبين ىذين عن ذلك مليكة أيب ابن قوؿ سبب اآلف سنبْب (بي َت ْع
رٍرببأَت ُو) رٍرببأَت ُو) كلمة أك ٝبلة(ب َتُ مَترُبب َت ْع  اللغة ُب يسمى ما العرب لغة ُب تعرب أك تعربا ( َتُ مَترُبب َت ْع
ي ِّرَتااِكبب َت دَتب) بياف، عطف البياف، بعطف لِك َت بأَتاْعببااْعخَت  ٮبا من نتبْب أف إٔب الحتجنا ا٤بتكلم، سكت لو (ي َت ْع
:  شركط لو بياف، عطف يسمى ىذا ا٣بّباف، ىذاف

. ٥با ٧بل ال ألنو العطف؛ بأداة يأٌب ال أف :األ اباا رط
 ٫بو أك جران  أك نصبان، أك رفعان، اإلعراب ُب قبلو ما حكم فيأخذ التوابع، من ىو :ااث نيب اا رط

. ذلك
 البدؿ، من البياف فعطف. بياف عطف إعرابو جاز بدالن، إعرابو جاز ما كل: تقوؿ اللغوية كالقاعدة

 بعضهم معينة، حاالت ُب إال غّبه، أك اشتماؿ بدؿ أك كل، من كل بدؿ أك كل، من بعض بدؿ سواء
. أكثر كبعضهم حالتاف، كبعضهم حالة، ٯبعلها

: شرطاف ك٥با بدالن، فيها البياف عطف إعراب ٯبوز ال الٍب ا٢باالت من ا٤بوضع ىذا
ي ِّرَتااِكب" )اؿ"بػ معرفان  ا٤بتبوع أك منو ا٤ببدؿ يكوف أف: األكؿ الشرط . ٙبقق األكؿ الشرط ىذا( ااْعخَت
". اؿ "عليو تدخل ٓب علم اسم التابع أك منو، ا٤ببدؿ أك ا٤بعطوؼ، يكوف أف: الثا٘ب الشرط
 ضربت: "القائل كقوؿ بدالن، يكوف أف من كٚبرجو بياف عطف مباشرة تعربو الشرطاف ٙبقق فإذا

 كالتابع ،"اؿ "عليو دخلت ا٤بتبوع" البكرم "ألف بدؿ؛ تعربو أف يصح كال بياف عطف" زيدان  "،"زيدان  البكرم
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 اختبلؼ على كاحدة أك ٯبعلها، بعضهم الثبلث أك االثنتْب ا٢باالت إحدل فهذه ألف، فيو ليس علم اسم
. ا٤بواضع أحد ىذا بدالن، تعرب كال فقط، بياف عطف تعرب الٍب اللغة، أىل

رٍرببأَت ُو) ا٣بّباف، ٮبا من لنا فبٌْب   أف كادا ٗباذا بقولو أك ٥بما، حصل ما كجو يعِب شرح ٍب. ( َتُ مَترُبب َت ْع
  يهلكا؟

 التاسعة، السنة ُب الوفد ىذا قدـ(بتَتمِكيمٍربب َت ِكيب َتفْعدُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتلَتىبقَتدِكاَتبباَتمَّن ب):قاؿ
 _ النيب على كفدت إال العرب قبائل ُب قبيلة يبقى  ٓب العرب كفود كل الوفود، بسنة السّبة ُب عيرفت الٍب
 الوفود ىذه ضمن من عليو، كفدكا تبوؾ، غزكة بعيد ا٥بجرة، من التاسعة السنة ُب _ كسلم عليو ا صلى
ب.النصرة كاالتباع اإلسبلـ على مبايعْب مسلمْب طبعان  جاؤكا ٛبيم، بِب كفد

َتق ْعرَت ِكببأَتحَتُدُهمَت بفَتأَتشَت رَتب)  ىو ٛبيم بِب على األقرع كتأمّب بتولية أشار الذم(باا َّنمِكيمِكيِّببحَت  ِك ٍربب ْعنِكبب ِك ألْع
 _ عادتو كانت ألنو عليهم؛ يؤمر أف _ كسلم عليو ا صلى _ النيب على أشار ا٣بطاب بن عمر عمر،
 كالقائم عنهم، ا٤بسؤكؿ ىو يكوف يعِب أمّبان، أك عريفان  رجبلن  قبيلة كل على يؤمر أف _ كالسبلـ الصبلة عليو
 _. كسلم عليو ا صلى _ النيب كبْب بينهم كالصلة فيهم،

 لو لقب كاألقرع حابس، بن ًفراس ا٢بقيقي ا٠بو األقرع. التميمي حابس بن األقرع رٌشح فعمر
. التميمي
يبااْعحَت ْعظَتلِكيِّب) ، من بطن ٦باشع بنوب(ُمجَت شِك ٍربب َت ِكيبأَتخِك  إٔب تنسبو أردت فإذا. ٛبيم من بطن كداـر داـر

 إٔب كتنزؿ اجملاشعي، تقوؿ كتنزؿ الدارمي، تقوؿ كتنزؿ التميمي، تقوؿ باألعلى، تبدأ كلها البطوف ىذه
 دارمي ككل. العكس كال دارمي ٦باشعي ككل. العكس كال ٦باشعي حنظلي فكل. ا٢بنظلي الصغّبة الفخذ
ب.العكس كال ٛبيمي

خَترُبب َتأَتشَت رَتب)  ا صلى _ النيب على آخر رجبلن  رٌشح بكر أبو. اآلف بكر أبو ىو اآلخر عرفنا (ااْع
.  ٛبيم بِب على ليؤمره _ كسلم عليو

 عبيد بن القعقاع ا٠بو ،"التفسّب "ُب ا٢بجرات سورة تفسّب ُب الٍب الركاية كٌضحتو الغّب ىذا(ب ِكغَتيْعرِك ِكب)
 داـر من بطن كىم ا، عبد بن زيد بِب من كإ٭با ٦باشع؛  من ليس لكنو التميمي، الدارمي أيضان  زيرارة، بن
. ٛبيم من بطن

 كالسماحة، األضياؼ، بًقرل مشهور جوادان، سريان  رجبل با١بود، مشهوران  ىذا عبيد بن القعقاع ككاف
 يلقبونو كانوا الصحابة، من ىو" اإلصابة "ُب ترٝبتو ُب ا٢بافظ ذلك ذكر كما يلقبونو كانوا حٌب كالكـر
. خّبان  يتدفق الفرات كنهر الفرات، بتٌيار
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 ىي ما األقرع؟ رشح عمر ٤باذا. الَبشيح ُب االنتخاب برنامج الَبشيح، خلفية لك يعكس ما كىذا
 عمر بْب الشخصيتْب اختبلؼ على أيضان  يدلك ىذا _ عمر. معينة خلفية فيو البد يعِب، فوازير مسألة
، القوة، من نوع ٙبتاج اإلمرة أف يرل عمر _ بكر كأيب  ال األمور األقرع، ُب متوفرة كىذه كا١بسارة، كا٢بـز

 _ كالصديق. ذلك من بشيء إال الناس أمور تنضبط ما ألف كالقوة؛ ا٢بـز يعِب من بشيء إٔب يرل تنضبط
 الناس، كاستيعاب الصدر، كسعة السماحة، من نوع إٔب ٙبتاج األمارة أف يرل _ لنفسيتو انعكاس كىذا
 لطلباهتم استجابة كيعِب بأمّبىم، تعلقان  كحٌب كىناء، راحة، الناس على إٯبابان  سينعكس ألنو كا١بود؛ كالكـر

. اآلخر ا١بانب رأيو كعمر ا٤بوضوع، ُب الصديق رأم ىذا... من أكثر كأكامرىم،
 عليو ا صلى _ النيب شٌبو كلذلك ترشيحو؛ ُب ذلك انعكس يعِب الشخصيتْب من رجل فكل

 ديار كاحدة مرة تدع ال اآلية؟ ايش دياران  قومو على دعى ٤با _ كالسبلـ الصبلة عليو _ بنوح عمر _ كسلم
َترْعضِكبب َتلَتىبتَت َترْعبباَتب﴿ ُددْعببأَتمْعوَتااِك ِكمْعبب َتلَتىبا ْعمِك ْعب﴿: قاؿ ٤با كٗبوسى كلهمب(1)﴾دَتيَّن راًببااْع َت فِكرِكينَتببمِكنَتبباألْع ب َتلَتىب َتاشْع

َت ِكيب َتا ْعفِكرْعب﴿: ألبيو دعى ٤با ا٣بليل بإبراىيم الصديق كشٌبوب(2)﴾قُ ُلو ِك ِكمْعب  ٤با مرٙب بن عيسى ا كبِبب(3)﴾ألِك
 .(4)﴾ ِكبَت ُدكَتببفَتإِكن َّنُ مْعببتُ عَت ِّ  ْعُ مْعببإِكا﴿ب:قاؿ

 لكن. ترشيحيهما ُب اآلف كانعكست تصرفاهتما، ُب تنعكس معينة، جوانب ٥با الشخصيتْب فكبل
 كينزؿ يهلكا، أف كادا أهنما ملكة أيب ابن يقوؿ حٌب ا٣بٌّباف؟ فيو أخطأ الذم ما حصل؟ الذم ما ىنا

 يعاتبهما؟ القرآف
: خطأين ُب كقعا ٮبا

 أف قبل ٛبيم بِب على أمّبان ى  يكوف مرشح كل ُب رأييهما كأبديا بالَبشيح، بادرا أهنما :األ ابااخلأ
 رسوؿ يدم بْب يتقدما ال أف حقهما ُب األكٔب ككاف ذلك، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب منهم يطلب
 رأيو، يبدم كذاؾ رأيو، يبدم ىذا ىنا نؤمر؟ أف تركف من قاؿ النيب استشارٮبا فإذا. يستشّبٮبا حٌب بأمر ا
 بادرا ىنا لكن. مناسبان  يعِب يراه ٗبا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كيأخذ رأيو، يبدم أيضان  غّبٮبا كرٗبا

 _.كالسبلـ الصبلة عليو _ا رسوؿ يدم بْب التقدـ من نوع كىو الطلب، قبل بالَبشيح

                                                 

 [.26اآلية ]سورة نوح  (1)

 [.88اآلية ]سورة يونس  (2)

 [.86اآلية ]سورة الشعراء  (3)

 [.118اآلية ]سورة ا٤بائدة  (4)
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 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف أجد ٓب أصل، أف استطعت فيما ا٢بديث طرؽ ُب فتشت كأنا
 ذكر كل هبا فبادرا كقعت، ا٤بؤاخذة أف على فدؿ ٛبيم، بِب على أمّبان  يوٕب فيمن مشورة أك رأيان  منهما طلب
 بْب التقدـ من نوع كىذا يطلب، أك يستشّب أك _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب يتكلم أف قبل مرشحو
 ُب آية أكؿ ُب ذلك على القرآف فعاتبهما ينبغي، ال ٗبا _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ا رسوؿ يدم

 اآلف ترل كما أنو معب(1)﴾االَّنهَتبب َتات َّنُ واب َترَتُسواِكهِكبباالَّنهِكببيَتدَت ِكبب  َتيْعنَتببتُ  َتدُِّمواباَتببآمَتُ وابااَّن ِكينَتببأَتي ُّس َت بيَت ﴿ب:ا٢بجرات
 أحكاـ ُب تدخل كال كا٢براـ، ا٢ببلؿ باب ُب تدخل كال شرعية، كال دينية، مسألة ليست بو تقدما ما

 فيو كيكوف أمورىم ليضبط ٛبيم بِب على يؤمر من كاضحة، دنيوية، كقتية، مصلحية، ىي كإ٭با الشريعة؛
. عوتبا ذلك كمع القعقاع، الثا٘ب كال األقرع تأمّبه ُب مصلحة

 يدم بْب التقدـ ألف الباب؛ ىذا ُب ا٢بديث ىذا البخارم إدخاؿ كجو كىذا ىذه، ا٢بيثيات شوؼ
 على نؤمر من ٠بعتم، كما دنيوية قضية ُب كاف فإذا. كا٣ببلؼ التنازع أسباب أخطر أحد ىو كرسولو ا
 الٍب العامة، ا٤بصاّب ٝبلة ُب إال قريب من الشريعة أحكاـ ُب تدخل ال عبيد، بن القعقاع أك األقرع ٛبيم بِب

 عليو ا صلى _  ا رسوؿ يدم بْب كا٤بتقدماف االجتهاد، على مبنية كلها بل قطعان؛ االجتهاد يدخلها
 ككانت كعمر، بكر أبو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أصحاب أرفع ٮبا رجبلف يعِب ٮبا؟ من _ كسلم
. كثّبان  يستشّبٮبا أف عادتو

 قبل فرشحا ٥بما، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب استشارة كثرة من تعوداه ما على جريا رٗبا فهما
 بسببو، يهلكا أف كادا أهنما مليكة أيب ابن يرل ذلك كمع ا٢باؿ، ىذا كاف فإذا. ذلك منهما يطلب أف

 التنبيو الدليل يسمونو ىذا ىذا، فدؿ جليل، عظيم ألمر إال يعاتب ينزؿ ال كالقرآف. يعاتبهما القرآف كينزؿ
 ُب الرسوؿ يدم بْب التقدـ فكيف التقدـ، عن القرآف ينهى ا٢باؿ كىذا ىذا كاف فإذا....  على باألدٗب
 فيو عاد ما كخبلص كثبت الشرع، ُب استقر فيما كرسولو ا يدم بْب التقدـ فكيف الشرعية، األحكاـ
 ُب كيتأكؿ تلك، على كيلتف ىذه، ُب كٯبادؿ تلك، ُب فينازع اآلٌب فيأٌب حراـ، كىذا حبلؿ ىذا كبلـ،
 جرٲبتو؟ ستكوف ماذا. آخره كإٔب.. تلك كيلغي ىذه، كيصادر ىذه،

 تقدما أهنما بسبب يهلكا أف كادا تعرفوف، الٍب األعماؿ من قدما ما قدما اللذاف ا٣بّباف كاف إذا
 ا٤بصلحة ُب إال الشريعة أمور ُب قليل كال كثّب ُب تعد ال مسألة القبائل، من قبيلة على يؤمر من بَبشيح
 كأبديا كشاكرا كرشحا الكبلـ، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب منهما يطلب أف قبل تكلما ٤با لكن. العامة

                                                 

 [.1اآلية ]سورة ا٢بجرات  (1)
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: القرآف ُب شديدان  لومان  كليما عوتبا، الكبلـ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب منهما يطلب أف قبل رأييهما
 .يذكر شأف ذات لكم تبدك ال رٗبا كهذه جزئية ُب حٌبب(1)﴾ َترَتُسواِكهِكبباالَّنهِكببيَتدَت ِكبب  َتيْعنَتببتُ  َتدُِّمواباَتب﴿

 منو كأسوأ منو كأخطر كأخطر أعظم، الشرع أمور ُب كرسولو، ا يدم بْب التقدـ أف على فدؿ
 ال الذم الشرع ىو ا، كأحلو ا حرمو ما. التأكيل أنواع من نوع بأم كلو الشريعة ُب استقر ما مصادرة
 ال ا حكم تبْب أف ٯبب تدعو، أك تعمل، أك تفٍب، فعندما. ذلك ُب كالرسوؿ ا يدم بْب التقدـ ٯبب

. ا٢بياة ىذه ُب كظيفتك ىذه الشرعي، بالدليل عليو ا٤بدلوؿ اجتهادؾ كال رأيك، كال حكمك،
 الرجل من ا٣بطأ معاملة يعامل ال الرفيع، الرجل من لكنو يسّبان، كاف كلو ا٣بطأ أيضان، أخرل نقطة

 كبلمو ترؾ بو، نفسك تشغل ال تعاتبو، ال تلومو، ال الشارع، ُب تعرفو سفيو كاحد ال؟ كلبل صح. الوضيع
 لو كموقفو كزنو، لو كبلمو الذم الرفيع الشخص لكن... يقوؿ أف متعود كضيع، سفيو،. عتابو من خّب رٗبا

 كفد نفسهم ىم األسلوبْب، اختبلؼ شوؼ.. القرآف احتاج كلذلك غّبه؛ من كا٣بطأ ليس منو ا٣بطأ كزنو،
 ما أعرابان، زالوا ما خلفيتهم باعتبار لكنهم الظهّبة، ٫بر ُب كصلوىا ككصلوىا، ا٤بدينة إٔب جاءكا ٤با ٛبيم بِب

 ٫بر ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أبواب يطرقوف فذىبوا قريبان، أسلموا اآلف القرآف، بآداب تأدبوا
. إلينا أخرج ٧بمد يا اجملرد با٠بو كيدعونو الظهّبة

ُخلِكبب َتاَتمَّن ﴿ ألهنم عنهم الكبلـ ترؾ ىم، يعاتبهم ال القرآف فنزؿ يمَت اُببيَتدْع ب(2)﴾قُ ُلو ِكُ مْعببفِكيبااْعِك

 بكر أيب ٤بثل القرآف عتاب يعِب.. ا٢ببيب من العتاب ترل يعاتبوا، أف مرحلة إٔب يصلوف حٌب كقت ٰبتاجوف
 ُب نفسو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عوتب كلذلك ذلك، الحظوا مثلبة، تعترب ال منقبة يعِب كعمر
ُ واَتببااَّن ِكينَتببتَتلْعُردِكبب َتاَتب﴿ب،(3)﴾ َتت َتوَتاَّنىب َتبَت َتب﴿ ال؟ كلبل كثّبان  القرآف اةِكببرَت  َّنُ مبيَتدْع يِّبب ِك اْعغَتدَت ب َتفَت ﴿ب،(4)﴾ َتااْععَت ِك
 ا صلى _ للنيب ا عتاب يعاتبو، القرآف ُب كثّبب(6)﴾اا َّن سَتبب َتتَتخْع َتى﴿ب،(5)﴾اَتُ مْعببأَتذِكن َتبباِكمَتبب َت  َتببااّلهُب
 ٙببو من أنت كلذلك ا٤بثلبة؛ خانة ُب ال ا٤بنقبة خانة ُب يصنف فهو ٢ببيبو، ا٢ببيب عتاب _ كسلم عليو

 انتبهت شيئان  عندؾ يعِب ال شيئان، عندؾ يعِب ال خبلص يعِب ألنو تكلمو؛ ما حٌب رٗبا تبغضو كمن تعاتبو،
 ال؟ كلبل
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 يغفر أف إٔب كيوجهو كيسليو، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يعزم ذىب كإ٭با عنهم؛ الكبلـ فَبؾ
 _ للنيب ا٣بطابب(1)﴾ااْعُحُجرَتاتِكبب َترَتاءبمِكنبيُ  َت ُد نَت َتببااَّن ِكينَتببإِكاَّنب﴿: بإسبلـ عهد حديثو ألهنم األمور ىذه ٥بم

ث َتُرُهمْعب﴿ اآلف؟ للفرؽ انتبهت ٥بم، كليس _ كسلم عليو ا صلى بحَت َّنىبصَتب َتُر ابأَتن َّنُ مْعبب َتاَتوْعب(ب4ب)ي َتعْع ِكُلواَتبباَتببأَت ْع
ُرجَتب  بكر أبو لكن. اآلف تعاتبهم ال يتعلموهنا، حٌب سنة عشر ٟبسة إٔب منك ٰبتاج ىذاب(2)﴾إِكاَتيْع ِكمْعببتَتخْع
. ذلك أنتما من كأنتما منكما ينبغي كاف ما مباشرة، ٥بم ا٣بطاب كجوب﴾آمَتُ وابااَّن ِكينَتببأَتي ُّس َت بيَت ﴿ ال، كعمر

 عليو ا صلى _ للنيب القرآف عتابات لكانت مثلبة يصنفو ذىب كمن مثلبة، ال منقبة يصنف ىنا فالعتاب
  النقطة؟ ىذه فهمتم. ككبل فحاشا الباب، ىذا من _ كسلم

 ا٣بطأ عليو انبُب األكؿ ا٣بطأ طبعان  الثا٘ب، ا٣بطأ ترل؟ يا الثا٘ب ا٣بطأ أين األكؿ، ا٣بطأ ىذا نعم
 حتمان  التنازع إٔب سيؤدم كرسولو، ا ألمر خبلؼ أك كرسولو، ا يدم بْب تقدـ أم أف حقيقة، اآلخر
 أردت ما ال يقوؿ كىذا خبلُب، إال أردت ما لو يقوؿ بكر أبو كعمر، بكر أبو فتنازعا. كقع الذم كىذا

 _ النيب عند بالنزاع أصواهتما ترتفع أف ماذا؟ كىو الثا٘ب ا٣بطأ يقع أف ا٣ببلؼ ىذا فاستدعى خبلفك،
: آيتْب أك تقريبان  آية يعِب بينهما كالفاصل السورة، نفس ُب الثا٘ب العتاب فنزؿ _ كسلم عليو ا صلى

رِكبب ِك اْع َتوْعاِكبباَتهُببتَتجْع َتُر اب َتاَتبباا َّنبِكيِّببصَتوْعتِكببف َتوْع َتببأَتصْعوَتاتَتُ مْعببت َترْعف َتُعواباَتببآمَتُ وابااَّن ِكينَتببأَتي ُّس َت بيَت ﴿ ب َتجَت ْع
ُ مْعب بَتطَتببأَتاباِكب َتعْعضٍربب  َتعْعضِك ُعُر اَتبباَتبب َتأَتنُ مْعببأَت ْعمَت ُاُ مْعببتَتحْع  من ىذه القضية ُب ىذا ا٣بطأ كيف شوؼ ﴾تَت ْع
 التقدـ كىو األكؿ، با٣بطأ تعاتبهم القرآف من آيتْب ينزؿ أف استدعى العظيمْب، الرفيعْب الصحابيْب ىذين

 على كانبُب كا٤بشورة، كالكبلـ الرأم _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يستطعمهما أف قبل كالكبلـ بالَبشيح
. هبذا ذلك بعد فتأدبا _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب عند الصوت كارتفاع ا٣ببلؼ ذلك

ي ِّرَتااِكبب َت دَتب): قولو من ا٤بقصود ىذا لِك َت بأَتاْعببااْعخَت  أمر مصادرة من أعظم ىو ما ىذا على فقس (ي َت ْع
 رده با عياذان  أك فيو، ا٣ببلؼ أك دكنو، التنازع أك _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ا رسوؿ ىدم كترؾ ا،
. غّبىم رٗبا قبل ا٤بسلمْب عند كثّبان  يقع كما صرٰبا ردان 

 ب.٥بما القرآف عتاب سبب عرفنا ىذا طيب.. بكر أبو فقاؿ كبلـ إٔب نرجع
 أف السند يقرأ كىو الظاف يظن قد. جدان  مهمة ا٢بيثية ىذه(باالُّس  َتيْعرِكببا ْعنُببقَت اَتببُملَتيْع َت َتببأَت ِكيبا ْعنُببقَت اَتب)
 تابعي، أنو عرفنا مليكة أيب كابن. مليكة أيب بن ا عبد مليكة، أيب ابن كبلـ من كلها كالقصة كلو الكبلـ
 اصطبلح ُب مرسل فيسمى _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يشهد ٓب القصة، ىذه ٰبضر ٓب كالتابعي
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 ضمن ا٤برسل يصنف حٌب رٗبا من نوع ىذا كبالتإب ا٤بوصوؿ، خبلؼ ا٤برفوع، خبلؼ كا٤برسل. ا٢بديث
 الصحايب عن ا٢بديث ٞبل مليكة أيب ابن  أف (االُّس  َتيْعرِكببا ْعنُببقَت اَتب): األخّبة ا١بملة من علمنا لكن. الضعيف

 تفسّب ا٢بجرات، كتاب ُب لو، رجعتم لو األدب، "كتاب ُب صرٰبان  ذلك كجاء الزبّب، بن ا عبد
: قاؿ الزبّب ابن حدثِب: الصحيح خارج ،"الزبّب ابن عن مليكة أيب ابن قاؿ: فيو فإف التفسّب، من ا٢بجرات

ي ِّرَتااِكبب َت دَتب) لِك َت بأَتاْعببااْعخَت ي ِّرَتااب َت دَتب) كلمة أف فعرفنا (ي َت ْع  الزبّب ابن عن مليكة أيب ابن ينقلها ىي إ٭با  (ااْعخَت
 _. عنو ا رضي _ ا عبد

 سنوات، تسع ٫بو الوفود سنة ُب سنو فيكوف نعرؼ، كما ا٥بجرة من األكٔب السنة ُب كلد الزبّب كابن
 كيستوعب، يدرؾ حٌب رٗبا كست ٟبس ابن أف" العلم كتاب "ُب عرفنا كلقد. كيستوعب يدرؾ تسع كابن

 القصة كركاية مليكة أيب ابن بْب الصحايب الزبّب ابن بإدخاؿ مرسبلن، ليس موصوالن  مرفوعان  ا٢بديث فيكوف
. اآليات ىؤالء نزكؿ سبب فيها الٍب

 .القرآ٘ب اللـو ىذا بعد يعِب ،(  َتعْعدُببُ مَترُببفَت َت اَتبباالُّس  َتيْعرِكببا ْعنُببقَت اَتب)
 كٓب عمر، عن الناحية ىذه ذكر الزبّب ابن يقوؿ مليكة أيب ابن يعِب(بأَت ِكيهِكبب َتنْعببذَتاِك َتببيَت ْعُ رْعبب َتاَتمْعب)
 أمو العواـ بن الزبّب بن ا عبد ألف ألمو؛ جده ألنو بكر؛ أيب الصديق من؟ بأبيو كيقصد أبيو، عن يذكره
 عن أم (أَت ِكيهِكبب َتنْعببذَتاِك َتببيَت ْعُ رْعبب َتاَتمْعب). الصديق بكر أبو ىو ألمو فجده النطاقْب، ذات بكر، أيب بنت أ٠باء
. بكر أبا يعِب جده

بب.عمر يعِب(بحَتدَّنثَتببإِكذَتا)
ب. ذلك بعد ( َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببحَتدَّنثَتببإِكذَتا)
ثَتهُبب ِكحَتدِكي ٍرب) يبحَتدَّن   يريد ال لآلخر، بسريرتو يسر أف أحدٮبا يريد الذين كا٤بتناجيْب(باالِّرَتارِكبب َتأَتخِك

ي) ىذا، العظيم العمرم االنضباط شوؼ. يسمعها أف منهما قريبان  كاف مهما أحدان   يكاد ال(باالِّرَتارِكبب َتأَتخِك
 لشدة قلت؟ ماذا يستفهمو النيب نفسو يستفهمو، حٌب نفسو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يسمعو
بَتطَتببأَتا﴿ هتديد فيها يعِبب﴾أَتصْعوَتاتَتُ مْعببت َترْعف َتُعواباَتب﴿: أمامو اآلية ىناؾ ألف صوتو؛ خفض بأَت ْعمَت ُاُ مْعببتَتحْع
ُعُر اَتبباَتبب َتأَتنُ مْعب ب.(1)﴾تَت ْع

 يسرٌه _ كسلم عليو ا صلى _ النيب حٌدث إذا كاف _ عنو ا رضي _ كخوفو انضباطو فلشدة
مِكعْعهُبباَتمْعب): قولو معُب كىذا يستفهمو، حٌب يسمعو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ نفسو النيب يكاد ال سراران  بُيلْع
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 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أصحاب كبقية كأحرل، أكٔب باب من كذلك بكر كأبو(بيَتلْع  َتفْع ِكمَتهُببحَت َّنى
.  آخر ككبلـ آخر شأف ٥بم فذلك ك٫بوىم األعراب من يأٌب من إال كذلك كلهم

 ..تفضل
ث َت َت ) مَت  ِكيلُببحَتدَّن ثَت ِكيبإِكسْع مِك ِكينَتببأُاِّبب َت اِك َت َتبب َتنْعببأَت ِكيهِكبب َتنْعببُ رْع َتةَتبب ْعنِكببهِك َت اِكبب َتنْعببمَت اِك ٌلببحَتدَّن يَتببااْعُم ْع باهللبرَت ِك

هِكببفِكيبقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنبب: َت  ْع َت  رٍرببأَت َت بُمُر ابمَترَت ِك ب َت اِك َت ُببقَت اَت ْعبب ِك ا َّن سِكببُي َتلِّيب َت ْع
رٍرببأَت َت بإِكاَّنببقُ لْع ُب مِك ْعبباَتمْعببمَت َت مِك َتببفِكيبقَت اَتببإِكذَتاب َت ْع بأَت َت بُمُر ابف َت َت اَتبباِكل َّن سِكببف َتلْعُي َتلِّببُ مَترَتببفَتُمرْعببااْعُب َت ءِكببمِكنْعبباا َّن سَتببُيلْع
رٍرب رٍرببأَت َت بإِكاَّنببُقواِكيباِكحَتفْع َت َتببف َتُ لْع ُبب َت اِك َت ُببف َت َت اَت ْعبب ِك ا َّن سِكببف َتلْعُي َتلِّبب َت ْع مِك ْعبباَتمْعببمَت َت مِك َتببفِكيبقَت اَتببإِكذَتاب َت ْع بُيلْع
ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببف َت َت اَتببحَتفْع َت ُببف َتفَتعَتلَت ْعبب ِك ا َّن سِكببف َتلْعُي َتلِّببُ مَترَتببفَتُمرْعببااْعُب َت ءِكببمِكنْعبباا َّن سَتب
َتن ْعُ نَّنببإِكنَّنُ نَّنب رٍرببأَت َت بُمُر ابيُوُسفَتببصَتوَتاحِك ُببألَت ي َتببُ  ْع ُببمَت باِكعَت اِك َت َتببحَتفْع َت ُببف َت َت اَت ْعبباِكل َّن سِكببف َتلْعُي َتلِّبب َت ْع ُصِك بمِك ْع ِكببألِك
ًرا ي ْع (.بخَت

 ىذا ُب لسببْب البخارم كأدخلو قبلو، الذم ا٢بديث معُب فيو أك يؤيد ٠بعنا الذم ا٢بديث ىذا
: الباب ىذا كىو الكتاب
 منزلة تنزؿ حاالتو كل ُب كأقوالو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أكامر كل أف :األ اباالب  
 ما أحوالو، كل ُب الغضب، عدـ حاؿ ُب الغضب، حاؿ ُب الصحة، حاؿ ُب ا٤برض، حاؿ ُب التشريع،
 أنو كحفصة، عائشة من حصل كما للسامع بدا مهما التشريع، استقباؿ يستقبل أف ٯبب بو كيأمر يقولو
. ذلك ٫بو أك اقَباحان  ذلك قاؿ يعِب رٗبا

 تطرؽ الٍب األحواؿ ٥بذه أك للفرح، أك للغضب، أك للمرض، كليس حق، أحوالو كل ُب يقولو فما
 كبلـ كتقوؿ ا٣بوؼ، حاؿ ُب كبلـ تقوؿ رٗبا أنت. أحوالو نتيجة كأقوالو أفعالو ىو اإلنساف ألف اإلنساف؛

 أليس الطبيعي، كضعك حاؿ ُب تقو٥با كال تفعلها ال الغضب، حاؿ ُب أفعاؿ كتتصرؼ الغضب، حاؿ ُب
 رٗبا خاؼ كإذا. يقتل حٌب كرٗبا يسب، كرٗبا يطلق، رٗبا غضب إذا فاإلنساف. يقع كثّبان  كىذا كذلك؟
. ا٤برض نتيجة أشياء يتوىم رٗبا مرض كإذا كذلك، فرح كإذا معناىا، ما يدرم ما أشياء يقوؿ

 تصرفاتو؛ اختبلؿ كُب كبلمو، اختبلؿ كُب عقلو، اختبلؿ ُب تأثّب اإلنساف على ٥با األمور فهذه
 يقضي العلماء عليها كقاس غضباف، كىو يقضي أف القاضي _ كسلم عليو ا صلى _ النيب هنى كلذلك
 تأثّب من ا٤براد ا٢بكم ىو ليس حكمان  فيصدر رٗبا، عليو تؤثر ىذه رٗبا ألنو آخره إٔب كجوعاف فرحاف كىو
. عليو غضبو
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 بو، يوجو أك بو يأمر أك بو يفٍب فيما _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب على عليها تأثّب ال ىذه كل
. األكؿ ا٤بنزع ىذا غّبٮبا، كال الفرح، كال الغضب، كال ا٤برض، من ال

رٍرببأَت َت بُمُر ا) ا٤برض حاؿ ُب حٌب بو يأمر فما   ٫بوه، أك الغضب حاؿ ُب أك(ب ِك ا َّن سِكببفَتلُي َتلِّيب َت ْع
 ا رسوؿ يا _: كسلم عليو ا صلى _ للنيب قالوا الصحابة أف غّبه مسلم صحيح ُب. التشريع منزلة ينزؿ
 ٩بيزات إٔب ٫بتاج كال تقوؿ؟ ما كل عنك نأخذ فهل، كٛبرض ككذا تغضب أم. يعَبينا ما يعَبيك إنو

بإابم هبخرجبم ب يد بنفليبفواا  بأقوابم ب لب  يبخ  اب)):قاؿ خارجية؟ أخرل كاحتياطات
. تشريع ا٢بديث، إلدخاؿ األكؿ السبب ىذا _ كسلم عليو ا صلى _ الشريف فمو إٔب كأشار  (1)((حق

 ما ذكرناه، الذم التفصيل إال _ كالسبلـ الصبلة عليو _ تشريع أحوالو كل ُب كأموره أفعالو كل
 أف ٫بتاج الٍب الضوابط فقط الذم ىو ىذا األفعاؿ، باب الدرس ُب ذكرناه الذم ا٣بصوصية ٰبتمل

 .األمور ىذه مثل ُب نستحضرىا
. بأمر كرسولو ا يدم بْب يتقدـ أف ألحد ٯبوز ال أنو كىو تقدـ، ما معُب فيو أف :ااث نيب االب 

رٍرببأَت َت بُمُر ا): ٥بم يقوؿ فهو  .تأكيل عندىا كاف كلو كعائشة، مقَبح عليو فيقَبح(ب ِك ا َّن سِكببفَتلُي َتلِّيب َت ْع
 ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب بعد بكر أبا يقومو مقاـ أكؿ يعِب يكوف أف كرىت تقوؿ عائشة

 عنو، كرحيلو لو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فراؽ كقع لشدة كذا، أك بو الناس فيتشاءـ صبلتو، موضع
. بكر أيب عن مقامو ُب للصبلة النبوم التشريح ىذا تصرؼ أف فأرادت ذلك، من بكر أبو يتضرر أف خشية
 كسلم عليو ا صلى _ النيب عند أكرب أخرل شرعية مقاصد ىناؾ أف إٔب ا٢بالة ىذه ُب كىي فطنت كما
 ا صلى _ النيب صلى كذلك؟ أليس هبم يصلي مسلم أم الشرعية القاعدة كإال صبلة، أداء ٦برد من_ 
 بعض ُب بكر أيب خلف كصلى. ذلك ثبت الغزكات، إحدل ُب عوؼ بن الرٞبن عبد خلف _ كسلم عليو

 ٥با بكر أيب إٔب اإلشارة ىنا لكن يصلي، للقرآف قارئ مسلم كل. الصبلة ُب إشكاؿ فيو فما ا٤بواضع،
 إمامة ُب يقدحوف الذين كغّبىم، كالركافض الشيعة على نرد كبو السنة، أىل عليو اتفق ما كىو آخر، مغزل

 حاؿ مقامو ُب يصلي من قضية من أشد ككقعو كأبعد، أعمق توجيو ىذا أف _ عنو ا رضي _ الصديق
 األمور ُب مقامو يقـو أف األمة أجدر ىو _ عنو ا رضي _ بكر أبا بأف إشارة كإ٭با كفاتو؛ بعد أك مرضو
 تدبّب ُب يرتضيو أف صبلتو، ُب بعده لدينهم ارتضاه إذا أكٔب باب كمن الصبلة، كإمامة الكربل الدينية
، ابن رأم على صرٰبة إشارة ففيو. أكٔب باب من شؤكهنم  كالية إٔب غّبه رأم على تلميح يعِب أك حـز

                                                 

 .484ح 136ص/1ج:الدارمي سنن (1)
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 باألمر يقـو ٤بن النبوم التشريح ىذا لذىب عمر، فأمر حفصة، كبعدىا عائشة باقَباح أخذ فلو. الصديق
 لو كال صهيب، صلى لو كال ببلؿ، صلى لو كال عمر، صلى لو كإال فيها، كخبلفتو األمة قيادة ُب بعده
 الصحابة أفاضل من موسى، كأيب مسعود، كابن كأيٌب، بالقراءة مشهورين الصحابة ُب قراء فيو قراء، صلى
بي )): قالت عليو اقَبحت ٤با لذلك إشارة؛ ال،. يؤمهم من فقهي حكم اآلف القراءة ليست كترتيبلن، قراءةن 
بفلوباب  اهباا رآاباا  سبيلم بابأاب أخ ى)) البكاء كثّب أم ((أسيفبرجلب  ربأ  بإاباهللبرسوا
 نظرة لو _ كسلم عليو ا صلى _ كىو جدان، ضيق منظار من القضية إٔب تنظر ىيب(1)(( مر؟بأمرت
رٍرببأَت َت بُمُر ا): عليهم األمر فكرر أخرل  (. ِك ا َّن سِكببفَتلُي َتلِّيب َت ْع

 غضب فهنا االقَباح، بنفس تقَبح أك أيضان، تعَبض أف إٔب كدفعتها حفصة إٔب عائشة فذىبت
َتن ْعُ نَّنببإِكنَّنُ نَّنب): فقاؿ الوصف ىذا عليهن كأطلق  صلى _ النيب تصرفن أف على اجتمعًب(بيُوُسفَتببصَتوَتاحِك ُببألَت
. قيادهتا ُب بعده األمر يتؤب من كىو األمة، ٙبتاجو عظيم أمر على _ كسلم عليو ا

 جل _ ا أف لعلمو اإلشارة هبذه كاكتفى الصبلة، ُب فواله بكر أبا إال كا٤بؤمنوف كالرسوؿ ا كيأىب
 بل ((  ربأ  بإاب اام م واباهللبيأ ى)): مناسبات ُب أك كبلمو، ُب بذلك صرح كقد كا٤بؤمنوف، _ كعبل
.ب((     ًببأل   ب أخ كبأ  كبايباد وا)): لعائشة قاؿ ٤با صرٰبان، كتابان  لو يكتب أف ىم

 ٍب ((م منبي م ىبأ  ق البي وابأابأخ ىبفإني)) ٤باذا؟ كتابان  بكر أليب موجود، الصحيح ُب ىذا
 كأنو الصبلة، بتولية الكتابة عنبفاكتفى (2)((  ربأ  بإاب اام م واباهللبيأ ىبا ن)): قاؿ ٍب دقيقة سكت

 كعلم _ كالسبلـ الصبلة عليو _ بعده صبلتو ُب مقامو يقـو أف غّبه يرشح أف كغضب يرضى كال ٯبوز ال
 الذم كىذا الوالية، ُب كأرضاه _ عنو ا رضي _ األكرب الصديق ىذا سول يرتضوا لن كا٤بؤمنوف ا أف

 كالذم كماف، ا٤باضي التاريخ يغّبكا يغضب، من كيغضب يزعل من كيزعل العا٤بْب، رب  كا٢بمد كقع،
ب..كليش ىنا، أحد جبل ليش زعبلف

 حق _ كالسبلـ الصبلة عليو _ يقولو ما كل. الباب ىذا إدخاؿ مقصود ىذا ا٤بقصود، فهذا
 كلو األمر، كهذا أمران  أمر أك قوالن  قاؿ إذا رأم أك باقَباح يديو بْب التقدـ ٯبوز كال أحوالو، كل ُب كصدؽ

 األقرع قصة ُب كعمر قببلن  بكر أليب بدا كما معينة، مصلحة ىناؾ فيو أف كعائشة ا٤بقَبح أك للرائي بدا
ب.بعده ما اقرأ.. ذكرىا سبق الٍب كالقعقاع

                                                 

 .418: رقم حديث 314 ص/  1 ج صحيحو ُب مسلم (1)
. 2387: رقم حديث 1857 ص/  4 ج صحيحو ُب مسلم (2)
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ث َت َت ) ث َت َت بآدَتاُببحَتدَّن مَتنِكبب َتبْعدِكبب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّن ث َت َت بذِكاْع ٍرببأَت ِكيب ْعنِكبباارَّنحْع رِك ُّسببحَتدَّن لِكبب َتنْعبباالُّسهْع بسَتعْعدٍربب ْعنِكببسَت ْع
نِكيُّسببُ وَتيْعمِكرٌلببجَت ءَتب:بقَت اَتبباالَّن  ِكدِك ِّب الَت مِكببإِكاَتىبااْععَتجْع برَتُجاًلببامْعرَتأَتتِكهِكببمَت َتبب َتجَتدَتببرَتُجاًلببأَترَتأَتيْع َتببف َت َت اَتبب َتدِك ٍّيبب ْعنِكبب َت صِك
مُببيَت باِكيبسَتلْعبب ِكهِكببأَتت َت ْع ُ ُلونَتهُببف َتي َت ْع ُ ُلهُب باالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببفَت َترِك َتببفَتلَتأَتاَتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتبب َت صِك
مٌلببف َترَتجَت َتبب َت َت   َت َت بااْعمَتلَت اِكلَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكب ب َترَت ُبب َت صِك بف َت َت اَتببااْعمَتلَت اِكلَتبب َترِك َتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببأَتاَّنببفَتأَتخْع

تِكيَتنَّنبب َتاالَّنهِكببُ وَتيْعمِكرٌلب مٍرببخَتلْعفَتببااْعُ رْعآاَتببت َتعَت اَتىباالَّنهُببأَتن ْعلَتاَتبب َتقَتدْعببفَتجَت ءَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنبباَت بف َت َت اَتبب َت صِك
بإِكاْعبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت ب َتلَتي ْع َت ب َت َت ْع ُببُ وَتيْعمِكرٌلببقَت اَتببثُمَّنببف َت َتالَت َت َت بف َت  َت َتدَّنمَت ب ِك ِكمَت بفَتدَت َت بقُ رْعآنً بفِكيُ مْعبباالَّنهُببأَتن ْعلَتاَتببقَتدْعبباَتهُب

ب َتقَت اَتببااْعُم َتالَت ِك  َتيْعنِكببفِكيباالُّس َّن ُببفَتجَترَتتْعبب ِكفِكرَتاقِك َت ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببيَتأْعُمرْع ُبب َتاَتمْعببف َتفَت رَتق َت َت بأَتمْعلَت ْع ُ  َت 
مَترَتبب ِكهِكببجَت ءَتتْعببفَتإِكاْعببانْعظُُر هَت ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسب يًرابأَتحْع ب َتإِكاْعبب َت َتبَتببقَتدْعببإِكاَّنببُأرَتا ُببفَتالَتبب َتحَترَتةٍرببمِكثْعلَتببقَت ِك
َتمْعرِكبب َتلَتىب ِكهِكببفَتجَت ءَتتْعبب َتلَتي ْع َت بصَتدَت َتببقَتدْعببإِكاَّنببأَتحْعلِك ُببفَتالَتببأَتاْعيَت  َتيْعنِكببذَتابأَت ْعيَتنَتببأَتسْعحَتمَتبب ِكهِكببجَت ءَتتْعب ُر  ِكبباألْع (.بااْعمَت ْع

ث َت َت )   إياس أيب ابن ىو(بآدَتاُببحَتدَّن
ث َت َت ) .  مالك طبقة من تابعي ليس ا٤بشهور، ا٤بد٘ب التابعي(بذِكاْع ٍرببأَت ِكيبا ْعنِكببحَتدَّن
ث َت َت ) رِك ُّسببحَتدَّن لِكبب َتنْعبباالُّسهْع  سنو كاف الصحابة، صغار من مشهور، صحايب(باالَّن  ِكدِك ِّببسَتعْعدٍربب ْعنِكببسَت ْع

ب. عامان  عشر ٟبسة ىذه التبلعن قصة كقوع عند
نِكيُّسببُ وَتيْعمِكرٌلببجَت ءَتب:بقَت اَتب) الَت  من داككد أيب سنن ُب كقع كما. العجبل٘ب ا٢بارث بن عوٲبر ىو(بااْععَتجْع
 عجبلف بنو. عجبلف بِب من العجبل٘ب، ا٢بارث بن عوٲبر كالصواب تصحيف، األشقر بن عوٲبر تسميتو
ب.ىذا احفظوا قضاعة، من بطن كبىًلي البلوم، إليها كنسبة بىًلي من بطن

مِكببإِكاَتى)  العجبل٘ب أيضان  ا١بد بن عدم بن عاصم ىو. عدم بن عاصم عمو ابن(ب َتدِك ٍّيبب ْعنِكبب َت صِك
 أيضان  عدم بن  عاصم عمو ابن إٔب أٌب العجبل٘ب ا٢بارث بن عوٲبر لو؟ قاؿ ماذا. قضاعة من أيضان، البلوم

. العجبل٘ب
بب.يعِب با عياذا(برَتُجاًلببامْعرَتأَتتِكهِكببمَت َتبب َتجَتدَتببرَتُجاًلببأَترَتأَتيْع َتببف َت َت اَتب)
 امرأتو مع كجد رأل ٗبا ىو اآلف، قضية صاحب ىو مشكلة، ُب كقع عوٲبر(ب ِكهِكببأَتت َت ْع ُ ُلونَتهُببف َتي َت ْع ُ ُلهُب)

 بامرأتو، قذفو الذم ىو سحماء، بن شريك كىو أخرل، ركايات ُب كما ك٠باه بو، كاهتمها فعبلن، رجبلن 
 .ذلك فأقلقو

 لو يغتفر كال سيقتل ىل ينظر رٗبا لكن ا٤برأة، معو يقتل كرٗبا الرجل سيقتل أنو بٌيت لغّبتو فطبعان 
ب _.كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب فيسأؿ يذىب من يطلب عمو ابن إٔب فجاء ذلك،
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 الصبلة عليو _ كرسولو _ كعبل جل _ ا أف كتتضح، ا٤بسألة تنتظم حٌب ا، رٞبكم اعلموا
 ٯبوز ال. عظيم ٙبرٙب الشريعة ُب ٧بـر الغافبلت، ا٤بؤمنات اصنات قذؼ عظيمان  ٙبرٲبان  حرما _ كالسبلـ
بي َترْعُمواَتببااَّن ِكينَتببإِكاَّنب﴿: تعأب ا قاؿ بالزنا قذفو يعِب بالزنا ذكرىا، سيأٌب ببينات إال مسلمة كال مسلم قذؼ

تِكببااْعُمحْع َت َت تِكب مِك َت تِكببااْعغَت فِكالَت ن ْعيَت بفِكيباُعِكُ وابااْعُم ْع رَتةِكبباادُّس خِك  كبائر الرجيم، الشيطاف من با أعوذب(1)﴾ َتااْع
 ا٤بوبقات، السبع من ا٤بؤمنات الغافبلت اصنات قذؼ عدٌ  _ كالسبلـ الصبلة عليو _ كالنيب عظيمة،
 الغافلة ا٤بسلمة قذؼ كىو الذنوب أعظم من يعِبب(2)((اامو   تباالب باج  بوا)): ا٤بشهور ا٢بديث
ب.بالزنا الغافل ا٤بسلم الرجل قذؼ ككذلك بالزنا، ا٤بؤمنة

 عظيم أمر كىذا كرسولو، ا لعنة اللعن استحق كذا، أك بينة بغّب _ با عياذان  _ ذلك فعل فمن
 تبعة من ٱبرج حٌب القاذؼ على فيجب القاضي، عند أك ا٢باكم، عند أك الشارع، عند قيذؼ فإف. كجليل
بي َترْعُمواَتببااَّن ِكينَتب﴿: تعأب ا قاؿ جلدة، ٜبانْب ا١بلد كىو حدان  القذؼ ُب فرض ا ألف القذؼ؛ حد

اءب ِكأَترْع  َتعَت ِكببيَتأْعُتواباَتمْعببثُمَّنببااْعُمحْع َت َت تِكب لِكُد ُهمْعببُش َتدَت ةًببثَتمَت نِكينَتببفَت جْع ب َتُلواب َتاَتببجَتلْعدَت اَتبِك َتببأَت َتداًببشَت َت دَتةًبباَتُ مْعببت َت ْع بُهمُبب َتُأ ْع
ُ واَتب ب(3).﴾ااْعفَت سِك

 معو ثبلثة أك غّبه، أربعة إما. شهود بأربعة يأٌب أف مسلمة، أك مسلمان  قذؼ من على فيجب
 كلو ىذا ... ٲبكن ٠بعنا، فيو ما أعينهم، بأـ رأكا أهنم كذا عند أك القاضي، عند أك ا٢باكم، عند يشهدكف

ب.العْب برأم زنت فبلنة أك بفبلنة، زنا فبلف بأف الباب، ىذا ُب يلغى
 قبوؿ ُب ا٤بعركفة الشركط ٕبسب الثقاة العدكؿ من كيكونوف األربعة، شهدكا الشهادة، ٛبت فإذا
 كاف إف أك بكران، كاف إف الزنا حد ا٤بقذكؼ كاستوجب القذؼ، حد من القاذؼ برمء كردىا، الشهادة
 .أبيو بن كزياد عمرك، بن كا٢بارث معبد، بن كشبل بكرة، أبو قذؼ ٤با عمر أياـ كقع كما

 ليطبق عمر فاستدعاىم عمر، أياـ ىناؾ البصرة ُب أمّبان  كاف ا٤بغّبة، قذؼ على اجتمعوا األربعة
 يدخلو لذكره، اآلف داعي ال كبلـ كذكر رأيتو قاؿ بكرة، أبا يا قلت ماذا كاحد، كاحد أخذىم. ا٢بكم
 .اآلف ذكره أريد ال القبيل، ىذا من كبلـ أك كٱبرجو

 بن زياد الرابع إٔب كصل ٤با. رأيتو قاؿ الثالث جاء رأيتو، قاؿ معبد بن شبل ىو الذم الثا٘ب كجاء
 النيب أصحاب أحد بربمء أف ا كلعل مسلمان، رجبلن  أراؾ إ٘ب فقاؿ الفاركؽ، جبهة من العرؽ تفٌصد أبيو
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الدروس كاملة 

 صوتان  ٠بعت قاؿ زياد ٱباطب من؟ ٱباطب. تقوؿ ما كاعلم ا فاتق يدؾ على _ كسلم عليو ا صلى_ 
ب.الفاركؽ رأسارم فتفرجت. شيئان  بعيِب أرى  كٓب

 الشهادة، أًب ما ألنو زياد؛ كبرمء الثبلثة، ا٢بد فاستوجبوا عظيمة، شرعية ىذه أمور فيها القذؼ
 .القضية تبعة يعِب من ا٤بغّبة كبرمء

 كحرمات كإياكم ا عفانا با عياذان  _ الرجل رأل إذا كىو مشكلة ثارت لكن ا٢بكم، ىو ىذا
 _ النيب إٔب جاء عبادة بن سعد ا٢بكم، ىذا نزؿ ٤با كلذلك مثبلن؛ زكجتو قذؼ مثبلن  رأل إذا _ ا٤بسلمْب
 شهود ٕب أدكر أركح رجل يتفخذىا، زكجتو يقصد لكاع رأيت لو ا رسوؿ يا: قاؿ _ كسلم عليو ا صلى
 بل صفحتو، بغّب يعِب مصفح، غّب بالسيف كاحد، ىو ما حٌب االثنْب ألضربنهما كا يشهدكف، ٯبوف
 شهود، أدكر عقلي طار كقت ُب كال شهود، عنده كال كبلـ، فيو ما سيقتلهم، أنو إٔب يشّب قتل، يعِب ٕبده
 .شهود ثانية فضيحة أجيب كماف شهود؟ على أدكر فْب

 يا شرعية أحكاـ فيو لكن (1)((م يبأ يرب اهللبم هبأ يربألن بسعد؟ب يرةبمنبتعجبوا)): فقاؿ
 عوٲبر قصة كقعت حٌب .كمنك مِب أغّب _ كجل عز _ كا ، شرعي كحكم الشهادة تتم البد سعد،

 فيو ما مشكلة عنده لكن. اآلف ا٤بوضوع ينهي أف يريد كىو كٞبلت رجبلن، امرأتو مع فوجد ىذه العجبل٘ب
 من سيقتل أنو كلمتو إليو تشّب ٗبا ماذا؟ نفسو ُب أضمر كىو بالسكوت، نفسو تطب كٓب شهود، أربعة
 .رٗبا أيضان  كالزكجة سحماء بن شريك كىو بزكجتو قذفو

 إٔب أنظركا كاآلف. يسألو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب إٔب عدم فذىب عدم، يسأؿ فجاء
 . الباب ىذا ُب ىذا ا٣برب البخارم إيراد تستوعبوف حٌب الفرؽ

 _ النيب رجبلن؟ كجد لو أرأيت ا رسوؿ يا قاؿ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب إٔب عاصم جاء
 عنده ما عدم بن عاصم طبيعي، كىذا يقع، ٓب أمر عن يسأؿ أنو عدم من فهم _ كسلم عليو ا صلى

 سيحصل؟ ماذا كقع لو أمر عن ا٤بستعلم كهيأة يسأؿ مشكلة،
 فينزؿ التكلف، ُب يدخل رٗبا يقع ٓب عما السؤاؿ أف" االعتصاـ كتاب "أكؿ ُب ٫بن اتفقنا ىنا

 ألنو كعاهبا؛ ا٤بسائل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كره ىنا يقع؟ ٓب أمر عن تسأؿ فلماذا. شرعي حكم
 ٰبب كٓب االفَباض، ىيأة على يسأؿ كإ٭با ٫بلها، حٌب كقعت مشكلة عن يسأؿ ال عاصم بن عدم أف علم
 .يقع ٓب عما لشغل كقع فيما كإف االفَباض، ذلك منو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب
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 سألت خّبان، منك أصب ٓب كقاؿ العجبل٘ب عوٲبر عمو ابن إٔب عدم بن عاصم با١بواب رجع فلما
 مشكلة، فيو مسائل، كقت ىو ما اآلف ا٤بشكلة، صاحب ىو ألنو عوٲبر لكن. كعابو ا٤بسائل فكره النيب

 ٥بذه آخر حل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند ىل ينظر لكن القتل، بٌيتو الذم عنده كالتصرؼ
 .ال أـ ا٤بشكلة

 أك احتماالن، يسأؿ من كبْب ا٤بشكلة صاحب بْب فرؽ. فأستفهمو ا رسوؿ آلتْب كا فقاؿ
 كىي مشكلتو، ٙبل أف ٯبب ا٤بشكلة صاحب. شاسع جد فرؽ ىذا، من شيء أك افَباضان، يعِب أك تفقهان،
 .ا٤بشكلة كهذه ككبّبة كجليلة، عظيمة، مشكلة

 آيات فنزلت اآلف، القرآ٘ب ا٢بل جاءه.... فيك ا أنزؿ قد فقاؿ فسألو العجبل٘ب عوٲبر فجاء
 ٞبلت إذا عليو كسيَبتب افَباؽ، عليو سيَبتب ألنو الزنا؛ بصريح زكجتو اهتم إذا الزكج بأف ا٤بشهورة التبلعن
 فيها ا٤بسألة ال،. شام يشرب كٲبشي بالزنا يتهم مسألة ىي ما أمور، يعِب ابنو، ليس االبن ىذا من سيتربأ
 حقوؽ للمجتمع، كحق ألىلها، كحق للمرأة، كحق للشرع، كحق ، حق عظيمة، جد شرعية أحكاـ
 حل التبلعن حكم نزؿ فلذلك كخفيفة؛ ىينة مسألة ىي فما بو، ٙبمل رٗبا الذم لبلبن كحق كبّبة، عظيمة

 .للمشكلة
 كيتربأ ا٢بد، ا٤برأة لتستوجب القذؼ، شهادة هبم تتم أربع شهود معو يكن ٓب أك الزكج ٯبد ٓب إذا

 .التبلعن كىي أيضان  ىو القذؼ حد من كيسلم ا٢بمل، من
 با داتاشو أربع تشهد أف كأخربٮبا كزكجتو، عوٲبر _ كسلم عليو ا صلى _ النيب هبما فأتى

 القرآف بنص عليها، كذب كاف إذا الشاىد ىذا على ا لعنة أف كا٣بامسة بو، قذفتها فيما صادؽ أنك
اءباَّنُ مْعببيَتُ نب َتاَتمْعببأَتزْع َتاجَتُ مْعببي َترْعُمواَتبب َتااَّن ِكينَتب﴿: نعرؼ كما بشَت َت دَتاتٍرببأَترْع َت ُببأَتحَتدِكهِكمْعببفَت َت َت دَتةُببأَتنُفُلُ مْعببإِكاَّنببُش َتدَت
 األمر ينقل ٍبب(1)﴾ااْع َت ذِك ِكينَتببمِكنَتبب َت اَتببإِكاب َتلَتيْعهِكبباالَّنهِكبباَتعْع َت َتببأَتاَّنبب َتااْعخَت مِكلَت ُب(ب6ب)اا َّن دِكقِكينَتبباَتمِكنَتببإِكنَّنهُبب ِك الَّنهِكب
 .إليها

 على اآلخرة ُب ٥با خّب بالفعل ىو كرٗبا ا٢بد، كاستوجبت األمر انتهى خبلص كأقرت، اعَبفت فإذا
 .٥با خّب اآلخرة ُب كتطهر ا٢بد تأخذ الدنيا، ُب سلمت ما يعِب إذا حٌب األقل،
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رَتأُب﴿: القرآف بنص شهادات بأربع عليو ردت أيضان  اللعن، ٥با نقل فلما ب(1)﴾ااْععَت َتابَتبب َت  ْع َت (ب7ب) َتيَتدْع
(ب8ب)ااْع َت ذِك ِكينَتبباَتمِكنَتببإِكنَّنهُبب ِك الَّنهِكببشَت َت دَتاتٍرببأَترْع َت َتببتَت ْع َتدَتببأَتاْعب﴿ ٧بصنة ألهنا الرجم حد أك القذؼ حد أم

 .(2)﴾اا َّن دِكقِكينَتببمِكنَتبب َت اَتببإِكاب َتلَتي ْع َت باالَّنهِكبب َتضَت َتببأَتاَّنبب َتااْعخَت مِكلَت َتب
 بينهما يفرؽ الشرعي ا٢بكم شهادات، ا٣بمس ىي كشهدت شهادات، ا٣بمس ىو شهد فإذا

 كركاية كالشافعي، مالك، مذىب ىو كما طبلؽ، التبلعن نفس ىل ا٤بشهور ا٣ببلؼ على بائن، بطبلؽ
 أك حنيفة، أيب مذىب ىو كما بائن، بطبلؽ بينهما فيفرؽ يتدخل أف نفسو ا٢باكم ٰبتاج أك أٞبد، عند
 .أٞبد عند الثانية الركاية كىي العقد، بفسخ كاألمر أيضان  باإللزاـ الزكج يطلق

 ىذا .ذلك بعد إليو االبن ذلك ينسب يكوف لن ككالدة ٞبل من ذلك توابع ككل يقع، الفراؽ ا٤بهم
 .٥با رجعتم إذا الركاية ُب جاء كما ٤با فهي .التبلعن حكم

بمنبأهواباادني ب  اببفإاباهللباتق)): ٥با قاؿ للمرأة _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ٥با توجو ٤با
 أمور كفيها لعن، كفيها غضب، فيها ألف أىوف لكن ىذا، على رٝبت حٌب لو يعِب (3)((ااخرةب  اب
 غضب دىية، ستْب ُب يركحوف قومك عسى. اليـو سائر قومي أفضح ال قالت ٍب قليبلن  فسكتت. عظيمة

 يدىا النيب قطع كالٍب ا، عند كتنجْب كتطهرين الدنيا، ُب ا حد ٙبملي قومك،.. تتحملينو ا
 استوجبت إذا ا عند قومك يفيدكنك ماذا قومك،. با٢بدكد كطهركا اعَبفوا كأمثا٥بم... ك ا٤بخزكمية،
 ٞبلت ألهنا(بانْعظُُر هَت ): ذلك عند _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فقاؿ كقع، الذم ىذا لكن ا؟ غضب
.  األمر ذلك من

مَترَتبب ِكهِكببجَت ءَتتْعببفَتإِكاْعب) يًرابأَتحْع  األكصاؼ ىذه عليها ىو يعِب(ب َت َتبَتببقَتدْعببإِكاَّنببُأرَتا ُببفَتالَتبب َتحَترَتةٍرببمِكثْعلَتببقَت ِك
.  سحماء بن شريك كىو بو قذفت من مع تشَبؾ ذكرىا الٍب

.  السمرة إٔب أ٠بر ىو إ٭با أٞبر ليس يعِب(بأَتسْعحَتمَتبب ِكهِكببجَت ءَتتْعبب َتإِكاْعب)
.  العينْب كاسع(بأَت ْعيَتنَتب)
ب.اإلليتْب عظيم يعِب(بأَتاْعيَت  َتيْعنِكببذَتا)
 بو جاءت يعِب ا٤بكركه، الوصف على بو جاءت األسف مع(ب َتلَتي ْع َت بصَتدَت َتببقَتدْعببإِكاَّنببأَتحْعلِك ُببفَتالَتب)

. زكجها كصف على ال بو قذفت من كصف على قصّبان  أٞبر
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 أبيو أكصاؼ من فيو ليس الذم االبن ىذا كضعت عوٲبر، زكجة الزكجة ىذه أف فيرض لو: أمر ىنا
 لرفض _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند منو يستربئ أف يريد بو، كلدت أف بعد عوٲبر أبوه كجاء شيء،

 ال؟ كال فهمتوا ا٢بكم اختلف استرباءه،
باارجلبأرأي باهللبرسوابي )): كقاؿ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب إٔب جاء الذم الرجل مثل

 أف بعد ىذا السمرة، شديد أ٠بر أك أسود مثبلن  لو جاء أبيض ىو يعِب((باونهب لىباي بمواودباهبيواد
 اآلف جنابك؟ حضرة قاعد فْب أشهر تسعة ال؟ كلبل فهمتوا. مطلقان  الوالدة بعد التبلعن يقبل ما كضعت،
. جديدة أمور خبلص

بم بق ا إ لبص ح بنعمبق ا أن ؟بإ لبأص ح )) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب لو فقاؿ
 قدٙب عرؽ يكوف قدب(1)(( ر بنل  باعلهبق اب لىبق اباأل ر باابعيربفي  بأاي بق ابحمربق ابأاوان  ؟؟

 .القدماء أجدادؾ من
 يعِب ىذه، ا٤بكركه بالوصف جاءت فإذا كاهتمها، تضع أف قبل منها العن إذا لكن األمور، تيدرأ ىنا

. ىنا ذلك يذكر ٓب ؟ _كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب قاؿ ماذا. فيها سوء لطخة فيها
ب ليهباا بيبذا بفبلغ)): قاؿ ىناؾ ا٢بدكد ُب التبلعن كتاب ُب ٥با رجعتم لو األخرل الركاية ُب
ب ا  بايبا  ا)): الدنيوم ا٢بد يدرأ التبلعن أف((باهللب   ببمنبسبقبم باوابف  اب االالاباا الة
 عند ذلك بعد حكمو يعِب كذلك ا، غضب من تولت ما تولت لكن آخر، شأف ك٥با ٕب لكاف (2 )((شأا
. تعأب ا

 التقدـ معُب فيها ألف(ب َت َت   َت َت بااْعمَتلَت اِكلَتبباا َّنبِكيُّسببفَت َترِك َتب): قولو ىنا ا٢بديث ٥بذا البخارم إدخاؿ سبب
 كما ٕبلها القرآف نزؿ صاحبها، كجاء ا٤بشكلة، حصلت ٤با. ا٤بشكلة حصوؿ قبل كرسولو ا يدم بْب
  ىذا؟ خبلص كال.. اقرأ. ٠بعنا

 الدرس بداية ُب يعِب لكن. طبعان  فيو الكبلـ ٬بتصر أف نريد كنا ىو، طويل ىو يعِب ىذا ا٢بديث
. أخرل أبواب ُب كندخل الباب ىذا ٬بتم يعِب كبو التعمق، بباب يتعلق ٩با بو يتعلق ما نوضح يعِب القادـ

 كأبناءنا احفظنا اللهم سددنا، اللهم عنا، يرضيك ال ما عن طهرنا اللهم الصواب، أ٥بمنا اللهم
 .سوء كل عن كأىلينا

 .ا كرٞبة عليكم كالسبلـ كصحبو، ٧بمد كرسولك عبدؾ على كسلم صل اللهم ، ا٢بمد
                                                 

. 4999: رقم حديث 2032 ص/  5 ج صحيحو ُب البخارم (1)
. 0: رقم حديث 102 ص/  3 ج اآثار معا٘ب شرح ُب الطحاكم (2)
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الدرس الثاني عشر 
 

بسم ا الرٞبن الرحيم، ٫بمد ا كنشكره كنستعينو كنستغفره، كنسألو ا٤بزيد من فضلو، نشكره كال 
كأشهد ال إلو إال الو كحده ال شريك لو، كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده . نكفره، ك٬بلع كنَبؾ من يفجره

  .كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثّبان 

: أما بعد
 . من ا١بامع الصحيح، فنقرأ من حيث كقفنا" كتاب االعتصاـ"نواصل ُب درسنا ُب 

:بااحمدبهلل،ب اا الةب االالاب لىبرسواباهللب  لىبآاهب صحبهب منب اا ،بأم ب عد
ث َت َت باالَّنيْعُ بحَتدَّنثَت ِكيب):ب_رحمهباهللبتع اىب_بق اباام اباابخ ر ب بحَتدَّن ث َت َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبيُوُسفَت حَتدَّن

باِكيب بذَت َترَت بُملْععِكمٍر باا َّن ْعرِك ُّسب َت َت اَتبُمحَتمَّنُدب ْعُنبُجب َتيْعرِكب ْعنِك سٍر ب َترَتنِكيبمَت اِكُ ب ْعُنبأَت ْع بأَتخْع بقَت اَت با ْعنِكبشِك َت بٍر ُ  َتيْعلٌلب َتنْع
ب ُبُهبي َترْعفَت بف َت َت اَت بأَتتَت ُ بحَت جِك بانْعلَتلَت ْعُ بحَت َّنىبأَتدْعُخلَتب َتلَتىبُ مَترَت بفَتلَتأَتاْعُ ُهبف َت َت اَت بفَتدَتخَتلْعُ ب َتلَتىبمَت اِك ٍر بذَتاِك َت ًرابمِكنْع ذِك ْع
بهَتلْعب ُلوابفَتلَتلَّنُمواب َتجَتلَتُلوابف َت َت اَت بفَتدَتخَت بن َتعَتمْع مَتنِكب َتاالُّس  َتيْعرِكب َتسَتعْعدٍربيَتلْع َتأْعذِكنُواَتبقَت اَت بفِكيبُ ثْعمَت اَتب َت َتبْعدِكباارَّنحْع هَتلْعباَت َت

ب باسْع َتبَّن بف َت َت اَت بااظَّن اِكمِك ب  َتيْع ِكيب َت  َتيْعنَت باقْعضِك مِك ِكينَت بااْعُم ْع بااْععَتبَّن ُسبيَت بأَتمِكيرَت بفَتأَتذِكاَتباَتُ مَت بقَت اَت ب َت َتبَّن سٍر بفِكيب َتلِكيٍّي اَت َت
خَترِكبف َت َت اَتب بااْع بأَتحَتدَتُهمَت بمِكنْع ب  َتي ْع  َتُ مَت ب َتأَترِكحْع باقْعضِك مِك ِكينَت بااْعُم ْع ُطبُ ثْعمَت ُاب َتأَتصْعحَت  ُُهبيَت بأَتمِكيرَت ب:باارَّنهْع اتَّنبِكُد ابأَتنْعُ دُُ مْع

بنُورَتُثب باَت باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبقَت اَت َترْعُضبهَتلْعبت َتعْعلَتُمواَتبأَتاَّنبرَتُسواَت  ِك الَّنهِكبااَّن ِك ب ِكإِكذْعنِكهِكبت َتُ وُاباالَّنمَت ُءب َتاألْع
قَت ٌلبيُرِكيُدبرَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبن َتفْعلَتهُب طُببقَت اَتب مَت بت َترَت ْع َت بصَتدَت بَتلَتببذَتاِك َتببقَت اَتببقَتدْعبباارَّنهْع ب َتلَتىبُ مَترُببفَتأَتق ْع

بن َتعَتمْعببقَت اَتببذَتاِك َتببقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنببت َتعْعلَتمَت اِكببهَتلْعبب ِك الَّنهِكببأَتنْعُ دُُ مَت بف َت َت اَتبب َت َتبَّن سٍربب َتلِكيٍّيب
ُثُ مْعببفَتإِكنِّيبُ مَترُببقَت اَتب اب َتنْعببُمحَتدِّ َتمْعرِكببهَت َت ابفِكيب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىبرَتُسواَتهُببخَتصَّنبب َت اَتبباالَّنهَتببإِكاَّنبباألْع بااْعمَت اِكببهَت َت

ءٍرب رَت ُببأَتحَتًدابيُ عْعلِكهِكبباَتمْعبب ِك َتيْع ُ مْعببرَتُسواِكهِكبب َتلَتىباالَّنهُببأَتفَت ءَتببمَت ﴿ ُببي َتُ واباالَّنهَتببفَتإِكاَّنبب َتي ْع ُ مْعببفَتمَت بمِك  ْع بفَت َت نَت ْعب﴾بأَت ْعجَتفْع
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ب َتقَتدْعبب َتلَتيْعُ مْعبب ِك َت باسْع َتأْعث َترَتبب َتاَتببُد نَتُ مْعبباحْع َت زَتهَت بمَت ب َتاالَّنهِكببثُمَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكبباِكرَتُسواِكببخَت اِك َت ًببهَت ِك ِكب
ابمِك  ْع َت ب َت ِكيَتببحَت َّنىبفِكيُ مْعبب َت  َتث َّن َت بأَت ْعلَت ُ ُموهَت  لِكهِكبب َتلَتىبيُ  ْعفِكقُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َت َت اَتببااْعمَت اُببهَت َت بأَتهْع

ابمِكنْعببسَت َت ِك ِكمْعببن َتفَت َت َتب عَتُلهُبب َت ِكيَتببمَت بيَتأْعُخ ُببثُمَّنببااْعمَت اِكببهَت َت عَتلَتببف َتيَتجْع ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببف َتعَتمِكلَتبباالَّنهِكببمَت اِكببمَتجْع
يَت تَتهُبب ِك َتاِك َتب بهَتلْعبباالَّنهَتببأَتنْعُ دُُ مَت ب َت َتبَّن سٍربباِكعَتلِكيٍّيببقَت اَتببثُمَّنببن َتعَتمْعببف َت َت ُاوابذَتاِك َتببت َتعْعلَتُمواَتببهَتلْعبب ِك الَّنهِكببأَتنْعُ دُُ مْعببحَت
رٍرببأَت ُوبف َت َت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىبنَتبِكيَّنهُبباالَّنهُببت َتوَتفَّنىبثُمَّنببن َتعَتمْعببقَت اَتببذَتاِك َتببت َتعْعلَتمَت اِكب بصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب َتاِكيُّسببأَتنَت ب َت ْع
رٍرببأَت ُوبف َت َتبَتضَت َت ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُب ب َتأَتن ْعُ مَت ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببفِكي َت ب َتمِكلَتبب ِكمَت بفِكي َت بف َتعَتمِكلَتبب َت ْع

ي َتبِك ٍرب بَتلَتببحِك رٍرببأَت َت بأَتاَّنببت َتلْعُ مَت اِكببف َت َت اب َت َتبَّن سٍربب َتلِكيٍّيبب َتلَتىبفَتأَتق ْع ابفِكي َت ب َت ْع ب َت رٌّيببصَت دِك ٌلببفِكي َت بأَتنَّنهُببي َتعْعلَتمُبب َتاالَّنهُبب َت َت
دٌلب رٍرببأَت َت باالَّنهُببت َتوَتفَّنىبثُمَّنبباِكلْعحَتقِّببتَت  ِك ٌلببرَتاشِك رٍربب َتأَت ِكيب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب َتاِكيُّسببأَتنَت بف َتُ لْع ُبب َت ْع ب َت ْع

رٍربب َتأَت ُوب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُبب ِكهِكبب َتمِكلَتبب ِكمَت بفِكي َت بأَت ْعمَتلُببسَت َت  َتيْعنِكببف َت َتبَتضْع ُ  َت  بْعُ مَت نِكيبثُمَّنبب َت ْع بجِك
ُ ُ مَت  ةٍربب َتلِكمَت ٍربب َتلَتىب َت َتلِكمَت دَت بْع َت ِكيبجَتمِكي ٌلبب َتأَتمْعرُُ مَت ب َتاحِك أَتاُ ِكيبجِك يبَت َتببتَتلْع ي ِكببا ْعنِكببمِكنْعببنَت ِك اب َتأَتتَت نِكيبأَتخِك أَتاُ ِكيبهَت َت بيَتلْع
ي َتب بْعُ مَت بإِكاْعببف َتُ لْع ُببأَت ِكي َت بمِكنْعببامْعرَتأَتتِكهِكببنَت ِك دَتبب َتلَتيْعُ مَت بأَتاَّنبب َتلَتىبإِكاَتيْعُ مَت بدَتف َتعْع ُ  َت بشِك يثَت قَتهُبباالَّنهِكبب َت ْع اِكبب َتمِك باَت  َتعْعمَتالَت
رٍرببأَت ُوبفِكي َت ب َتمِكلَتبب َت ِكمَت ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُبب ِكهِكبب َتمِكلَتبب ِكمَت بفِكي َت  بُم ْع ُببفِكي َت ب َتمِكلْع ُبب َت ِكمَت ب َت ْع

ف َتعْع َت بف َتُ لْعُ مَت بفِكي َت بُت َتلِّمَت نِكيبفَتالَتبب َتإِكاَّنبب َتاِكي ُ  َت  ف َتعْع ُ  َت ب ِك َتاِك َتببإِكاَتي ْع َت بادْع بهَتلْعبب ِك الَّنهِكببأَتنْعُ دُُ مْعبب ِك َتاِك َتببإِكاَتيْعُ مَت بفَتدَت
طُببقَت اَتبب ِك َتاِك َتببإِكاَتيْع ِكمَت بدَتف َتعْع ُ  َت  بَتلَتببن َتعَتمْعبباارَّنهْع بإِكاَتيْعُ مَت بدَتف َتعْع ُ  َت بهَتلْعبب ِك الَّنهِكببأَتنْعُ دُُ مَت بف َت َت اَتبب َت َتبَّن سٍربب َتلِكيٍّيبب َتلَتىبفَتأَتق ْع
رَتببقَتضَت ءًببمِك ِّيبأَتف َت  َتلْع َتمِكلَت اِكببقَت اَتببن َتعَتمْعببقَت اَتبب ِك َتاِك َتب َترْعضُبباالَّنمَت ءُببت َتُ واُبب ِكإِكذْعنِكهِكببف َتوَتااَّن ِك بذَتاِك َتبب َتي ْع بأَتقْعضِكيباَتبب َتاألْع
رَتببقَتضَت ءًببفِكي َت  ف َتعَت هَت ب َت  ْع َت ب َتجَتلْعُتمَت بفَتإِكاْعبباالَّن  َت ُببت َتُ واَتببحَت َّنىبذَتاِك َتبب َتي ْع فِكيُ مَت هَت بفَتأَتنَت بإِكاَتيَّنببفَت دْع  (.أَت ْع

ث َت َت ): قاؿ ث َت َت بيُوُسفَتبب ْعنُبباالَّنهِكبب َتبْعدُببحَتدَّن ثَت ِكيباالَّنيْع ُببحَتدَّن .  خالد ابن(بُ  َتيْعلٌلببحَتدَّن
ب َترَتنِكيبقَت اَتببشِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعب) سٍربب ْعنُببمَت اِك ُببأَتخْع ثىاف ابن أكس بن مالك ىو(باا َّن ْعرِك ُّسببأَت ْع  ا٢باد بفتح ا٢بىدى
ثىاف كالثاء، كالداؿ  رؤية، لو كذكر تابعي ىوازف، بن بكر بن معاكية بن نصر بِب إٔب نسبة النصرم، ا٢بىدى
 .الصحابة صغار طبقة ُب الصحابة ُب ا٢بافظ لو ترجم كلذلك

ا): قاؿ الزىرم بهَت َت ًرابمِكنْع باِكيبذِك ْع بذَت َترَت بُملْععِكمٍر  . أم من ىذا ا٢بديثب( َت َت اَتبُمحَتمَّنُدب ْعُنبُجب َتيْعرِكب ْعنِك

. يعِب الزىرمب(فَتدَتخَتلْع ُب)
.   أم ابن أكس(دَتخَتلْعُ ب َتلَتىبمَت اِك ٍرب): يقوؿ
بانْعلَتلَت ْعُ بحَت َّنىبأَتدْعُخلَتب َتلَتىبُ مَترَتب) سبب انطبلقو حٌب يدخل على عمر، أف عمر ب(فَتلَتأَتاْعُ ُهبف َت َت اَت

فإذا . يقوؿ مالك بن أكس كنت ُب أىلي حينما متع النهار، يعِب تعاؿ النهار. أرسل لو يدعوه كيطلبو
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رضي ا _ رسوؿ عمر يطرؽ الباب كيقوؿ أجب أمّب ا٤بؤمنْب، فأجبتو فجئتو، فوجدتو جالسان أم عمر 
 . قاؿ فوجدتو جالسان على رماؿ حصّب ليس بينو كبينو شيء. على حصّب جيدة_ عنو 

 بن نصر بِب من يعِب قومك، من رىط بنا نزؿ قد إنو لو يقوؿ مالك ٱباطب عمر أم(بف َت َت اَتب)
 ىذا بقسمة ككلو أم. بينهم فاقسمو فاقبضو حاجتهم، ليسد عطاءن  ٥بم اقتطع يعِب رٖبان، ٥بم فرٖبت معاكية،
. أكس بن مالك قبيلة معاكية، نصر بِب من عمر على كفدكا الذين الرىط ىذا ُب العطاء

بب.كاقسمو الرجل أيها اقبضو كقاؿ فألزمو هبذا، غّبم أمر يعِب كقلت لو فاعتذرت: مالك قاؿ فاعتذر
.  يرفأ ا٠بو عمر باب على الذم البواب ا٢بارس، الغبلـ اسم يرفأ يرفأ، غبلمو جاءه إذ عنده أنا فبينما: قاؿ

مَتنِكبب َت َتبْعدِكببُ ثْعمَت اَتببفِكيباَت َتببهَتلْعببف َت َت اَتبب)  ٠بعناىا الٍب القصة كذكرب(يَتلْع َتأْعذِكنُواَتبب َتسَتعْعدٍربب َتاالُّس  َتيْعرِكبباارَّنحْع
 إٔب غنائم من كا٤بؤمنوف كأصحابو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب يغنمو ما ا قسم ملخصها. اآلف

 :قسمْب

ما يسمى بالفيء، كشرطو أف يفيئو ا على رسولو كا٤بؤمنْب بغّب حرب، كىو ما :باا لمباأل ا
﴾: ذكره ُب قولو تعأب برِك َت بٍر ب َتاَت بخَتيْعلٍر ُ مْعب َتلَتيْعهِكبمِكنْع  كالسبلـ الصبلة عليو _ للنيب خاص ىذا  (1)﴿فَتمَت بأَت ْعجَتفْع

 الصبلة عليو _ بالنيب خاص فهو حرب، بغّب للمسلمْب ٰبصل ُبء أك أمر فكل. فيو غّبه يشركو ال_ 
 .ا١بمهور قوؿ على ىذا بعده، من األمر يلي ٤بن _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب كبعد ، _كالسبلـ

 الغنيمة كىي الٍب يغنمها ا٤بسلموف ُب ا٢برب كا١بهاد، كىو ما أكجفوا عليو ٖبيل : اا و بااث ني
ءٍربفَتأَتاَّنب:كركاب، يقسم القسمة ا٤بشهورة ا٤بنصوص عليها ُب سورة األنفاؿ ُ مبمِّنبشَتيْع ب﴿ َتا ْعلَتُمواْعبأَتنَّنمَت ب َت ِكمْع

اِكّلهِكبُخُملَتُه﴾
 الباقي كا٣بمس ا٤بشهورة، القسمة على للغا٭بْب أربعة: أقساـ ٟبسة كلها الغنيمة يقسم (2)

 لذكم ىذا ا٣بمس أٟباس كأربعة ا٣بمس، ٟبس فلو ٟبسو، منو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب يأخذ
. ىكذا كاأليتاـ كا٤بساكْب كالفقراء، كاليتامى، _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب قرابة القرىب،

 عمرك حديث عليو دؿ كما تركة ترؾ كال ماالن، ترؾ ما _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب توُب فلما
 الذم سبلحو إال بعده _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ترؾ ما: قاؿ ا٢بارث بنت جويرية أخ ا٢بارث، بن
. صدقة السبيل البن تركها كأرضان  البيضاء، كبغلتو كا١بمعة، للوفود يلبسها كاف الٍب كجبتو فيو، يقاتل كاف

                                                 

 [.6: اآلية]سورة ا٢بشر  (1)

 [.41: اآلية]سورة األنفاؿ  (2)



 

246 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 الٍب كىي ا٤بدينة، ُب كبعضها كتػىٍيمىاء، فىدىؾ، ُب عليو ا أفاء ٩با نصيبو األرض كىذه الَبكة، ىذه
بأهليبنف  ب عدبتر  بم بنورثباباألنبي ءبمع شربإن )) بقولو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب قصدىا
. عليو ا أفاء ٩با يده ُب بقي ٩با أم ((صدق بف وب  مليب م ن 

 غلة من ا٤باؿ، ىذا من بيتو كآؿ كزكجاتو، نفسو، على ينفق _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فكاف
 كابن للصدقات، يرصدىا بيتو، كأىل كعيالو نفقتو عن فضيل فما. كا٤بدينة كتيماء، فدؾ، ُب الٍب أرضو

. النوائب من ينوبو كما السبيل،
 ما٥بم يقسم كال يورثوف، ال أهنم األنبياء خصائص من ككاف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ توُب فلما

صى ا٤بعركفة، ا٤بّباث قسمة ما٥بم يقسم كال  كىذا العشر، كىذا الربع، كىذا الثلث، ىذا كيعطى الورثة ٙبي
 صدقة، فهو كالعياؿ األىل من نفقتو ٙبت من نفقة يتجاكز بعدما تركوه ما. األنبياء حاؿ ىذا ليس كذا،
((.بصدق بف وب  مليب م ن بأهليبنف  ب عدبتر  هبم )): قولو معُب كىذا

 بكر أبو منها ينفق كاف فغلتها كا٤بدينة كتيماء فدؾ ُب أرضان  كتيماء، فدؾ ا٤باؿ ىذا بكر أبو فقبض
 ك٫بوىم، كا٢بسْب، كا٢بسن، كفاطمة، علي،: آلو ُب كيدخل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب آؿ على

 غلة من فضل كما. كاملة سنتهم ٗبؤنة تقـو كظائف ٥بن كظف زكجات تسع عنهن، مات الٍب كزكجاتو
 عليو _ النيب كاف كما كاليتامى السبيل، البن الصدقة مصارؼ بصرفو كاف عيالو، نفقة بعد األرض ىذه

. ٛبامان  يفعل _ كالسبلـ الصبلة
 األرض ىذه تغلو ما كل الطريقة، نفس على فجرل عمر قبضها الصديق، بكر أبو توُب فلما

 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب بيت آؿ كزكجاتو، _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب بيت آؿ على يقسمو
 يرصده بعده، الوٕب أم العامل، ٗبؤنة مقصود كىو فضل كما سنتهم، تكفيهم الٍب كظائفهم كزكجاتو،
.  النوائب من ينوهبم كما كاأليتاـ، السبيل، البن الصدقة مصارؼ ُب كيصرفو

 عبد بن كالعباس طالب، أيب بن علي اآلف قرأنا كما جاءه ا٢باؿ، كىذا عمر خبلفة من سنتْب كبعد
 عمو، ابن كىذا عمو ىذا القرابة، جهة من _ كالسبلـ الصبلة عليو _ للنيب الناس أقرب باعتبارٮبا ا٤بطلب
 كُب تيماء، كُب فدؾ، ُب الٍب ىذه األرض كىي _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب ماؿ يقبضا أف كطلبا
. كعلمتم ٠بعتم ما على تصرؼ كغلتها ٬ببلن، تزرع ككانت ثبلثة ا٤بدينة،

 بكر كأبو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب فيها يعمل كاف ٗبا فيها يعمبل أف عمر عليهم فاشَبط
 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أرض األرض ىذه تغلو ما أم سنتْب، فيها ىو عملو كما بعده، الصديق
 فضل كما. غلتها من ٥بم ترصد سنتهم، تكفيهم كزكجاهتم كمؤنتهم، ركاتبهم، أم بيتو، آؿ كظائف توظف
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 ك٫بو كللمساكْب كاأليتاـ، كللفقراء، السبيل، بن ال كالصدقة الزكاة مصارؼ يصرؼ كإ٭با أحد؛ يأخذه ما
. ذلك

 لو ىذا أف يظن الوريث، كحق خاصان  حقان  ٥بما أف األمر أكؿ ُب يظناف ككانا ذلك، على ككافقا
 _ عنها ا رضي _ فاطمة قبل بكر أبو أخرب كما عمر، أخرب كما فأخربىم الربع، لو يقوؿ كىذا السدس

 .   صدقة يرصد كالباقي منو عيالو على ينفق  إ٭با يورث؛ ال األنبياء ماؿ أف

العباس . فأخذاىا علي كالعباس هبذا الشرط، فعمبل فيها ما شاء ا ٍب اختلفا كما دلت عليو القصة
يعِب ىذه القضية أدت إٔب تنازع بْب . اختلف مع علي، كىذه سبب إدخاؿ ا٢بديث ىذا ُب ىذا الباب

كا٤باؿ لو أثره ُب النفوس مهما _ رضي ا عنو _ كبْب علي _ رضي ا عنو _ العباس بن عبد ا٤بطلب 
فرٗبا ىذا ظن أف ىذا يعِب اختص نفسو بشيء، كرٗبا ظن ىذا أف ىذا اختص نفسو بشيء ،فدخلت . كاف

.  التهمة بينهما، كالتهمة رٗبا ضخمت ككربت، كالدليل على ذلك أهنما تنازعا كاحتكما مرة أخرل إٔب عمر
فقاؿ الشراح أك بعضهم، أف إدخاؿ البخارم ىذا ا٢بديث ُب ىذا الباب، ليدؿ على أف التنازع 

٩بنوع بْب ا٤بؤمنْب، سواءن كاف سببو علمي كاختبلؼ رأم أك فتول أك اجتهاد كما مر معنا، أك حٌب لو كاف 
_ سببو آخر كا٤باؿ مثبلن أك ٫بو ذلك، كا٤باؿ من أعظم األمور إدخاالن للفتنة بْب ا٤بؤمنْب؛ كلذلك قاؿ النيب 

إنم بجعل بف   بأم يبفيب)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ عند مسلم كغّبه قاؿ _ عليو الصبلة كالسبلـ 
(1 )((اام ا

 .

كٮبا من ٮبا، دخل بينهما خبلؼ ُب _ رضي ا عنهما _ فإذا كاف من ُب طبقة العباس كعلي 
على القسمة الٍب ذكرنا، كليس ألحد فيو حبة ٛبر، ما يأخذكف _ صلى ا عليو كسلم _ قسمة ماؿ النيب 

بأنفسهم، كال يتوالىا _ صلى ا عليو كسلم _ شيء؛ إ٭با باعتبار قرابتهم أحبوا أف يقسموا صدقة النيب 
! فما بالك إذا كاف ا٤باؿ دخل ُب يعِب أمور أخرل؟. ا٣بليفة كىو عمر كقبلو أبو بكر دكهنم

ال شك أنو سيفسد القلوب، كسيؤسس الضغائن، كسيولد الشحناء بْب ا٤بؤمنْب؛ كلذلك على 
كاليـو أكثر مآسي . ا٤بؤمن أف يتقي ا ُب مالو كماؿ غّبه، ال تأخذ ماؿ غّبؾ إال ٕبق، كال تدفع إال ٕبق

الناس كمشاكلهم كاإلحن الٍب دخلت بينهم حٌب ُب اإلخواف، كرٗبا حٌب الزكج كزكجتو بسبب ا٤باؿ؛ ألف 
ُربالنفوس ٦ببولة على الشح كعلى الطمع ي ْع بجَتُل   ًب َتإِكذَتابمَتلَّنُهبااْعخَت نلَت اَتبُخلِكقَتبهَتُلو  ًبإِكذَتابمَتلَّنُهباا َّنرُّس ب﴿إِكاَّنبااْعِك

بااّ ينَت﴾ بااْعُم َتلِّينَت . ا شاء ما إال علينا تنطبق تكاد ال الٍب الكثّبة صفاهتم كذكرب (2)مَتُ و  ًبإِكاَّن
                                                 

. 2336: رقم حديث 569 ص/  4 ج سننو ُب الَبمذم (1)
 [.22، 21، 20، 19: اآليات]سورة ا٤بعارج  (2)
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 من سيدخل ألنو كاجب؛ الصرٰبة ارمة عن فضبلن  ا٤بشبوىة، با٤بعامبلت فيو كالدخوؿ ا٤باؿ فاتقاء
 عليو ا صلى _ النيب بيت آؿ من الكراـ الرىط ىؤالء كاف فإذا. الواقع ىو كما كاإلحن كالفًب الضغائن
 العباس قاؿ حٌب كتنازعوا، اختلفوا _ عنهم ا رضي _ جبللو على كعلي جبللتو، على العباس _ كسلم
 : لعمر

ابااظَّن اِكمِكب) ب  َتيْع ِكيب َت  َتيْعنَتبهَت َت _ التهمة مباشرة كا٤باؿ ا٤بختلف فيو ما ىو؟ يعِب ٦برد صدقة النيب ب(اقْعضِك
٦بموع كم صاع ٛبر زادت عن نفقة آلو يصدقوهنا، كلها القضية ىذه، ما فيها ال _ صلى ا عليو كسلم 

فما بالك ٗبن ىم أقل من ىؤالء بكثّب ديانة، كإٲبانان، كتعلقان . مبليْب، كال شيكات، كال أرصدة، كال شيء
بالدنيا، كأكثر تعلقان بالدنيا ُب أمواؿ باسم التجارات، كا٤بساٮبات ككذا، ستدخل على أمة ا٤بسلمْب فيما 

.  بينها من الفًب كاإلحن كالضغائن الشيء الكثّب، فاتقوا ذلك
كمن مقاصد الشرع العظيمة ُب كضع الضوابط الشديدة ُب األمور ا٤بالية، حٌب ال يعتدم أحد على 

ماؿ أحد، ال بسرقة، كال بغش، كال ٖبديعة، كال ٗبكر، كال بكذب، كال بأٲباف كاذبة حٌب يركج بضاعتو 
مع  أىم الضوابط حفظ قلوب ا٤بؤمنْب حٌب ال يدخلها التنازع، كا٣ببلؼ، كالتفرؽ، الذم ىو من .... كال

. مقاصد أعداء ا من شياطْب اإلنس كا١بن
يعِب . فنتقي ا٤باؿ، كمن أراد أف يعمل بو يعمل بوضوح، كال تدخل نفسك ُب ماؿ غّبؾ، احذر

ىذا جاء ٥بذا قاؿ ىات مالك . تأٌب شكاكم كثّبة ُب ااكم اآلف كُب غّب ااكم بسبب ىذه األمواؿ
أساىم لك، كالثا٘ب قاؿ عندنا مساٮبات كذا، كالثالث قاؿ عندنا ٨بطط، كضاعت األمواؿ ُب الشبهات 

.  ىذه، حدثت اإلحن، كرٗبا أدل إٔب ما ىو أعظم من ذلك
فنستفيد ىذا من ىذا ا٤بوقف، فاتقاء ا٤باؿ كالدخوؿ فيو كمتاىاتو، ال أقصد عدـ التكسب، 

يتكسب اإلنساف لكن بالوضوح، كبا٢ببلؿ الصريح، كٗبالك مالك كماؿ غّبؾ، ال تنشب نفسك ُب ماؿ 
. غّبؾ، مهما كاف قريبك كمهما كاف كلو زكجتك، كلو الزكجة كزكجها ٙبدث، النفوس يبقى فيها شيء

. كمٌب دخلت الريبة كالتهمة، تضخمت إٔب آف يقوؿ مثل العباس عن مثل علي اقض بيِب كبْب ىذا الظآب
. فاتقوا ا ُب ىذا الباب، كىذا سبب إدخاؿ ىذا ا٢بديث ىنا

ب): بعد أف توسط أكلئك الرىط قالوا لو_ رضي ا عنو _ فيعِب القصة كما ٠بعتم عمر  اقْعضِك
خَترِكب بااْع بأَتحَتدَتُهمَت بمِكنْع ٩با أفاءه _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فأخربىم القصة أف ىذا ماؿ النيب ب(  َتي ْع  َتُ مَت ب َتأَترِكحْع

ا عليو، خالصة لرسوؿ ا كاف يعمل فيها ىذا العمل، ينفق على أىلو كأزكاجو، كما فضل يتصدؽ بو، 
كجئتما٘ب كلمتكما كاحدة على أف تعمبل ُب ىذا ا٤باؿ . كعمل هبا أبو بكر ىذا نفس العمل كعملت فيها
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فإما أف تبقيا على ما أنتما عليو تعمبلف بو ٗبا عمل فيو النيب . هبذا العمل، فوافقتما، فاآلف جئتما متنازعْب
كصاحبيو أيب بكر كعمر، أك ادفعا ا٤باؿ ٕب أنا أكفيكم أمره، كىو مستعد أف _ صلى ا عليو كسلم _ 

. يقـو بو كما كاف يقـو بو من قبل، كليس ىناؾ قضاء؛ ألف ما ىي قضاء، كال فيها فتول، كال فيها رأم
كىكذا كقع فقبضها . أمر ٧بسـو ىكذا معاشر األنبياء ال نورث، ما لنا ُب ىذا األمر إال التنفيذ

راجعوىا ُب . ىذا ٦بمل ىذه القصة، كال نطيل فيها. عمر مرة أخرل، كتصرؼ فيها ما كاف يتصرؼ من قبل
.  ُب أبواب ا٣بمس إف أردًب يعِب تفصيبلت تفضل" ا١بهاد"أكاخر كتاب 

 
بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب) باا َّنبِكيِّ دِكثً برَت َتاُ ب َتلِكيٌّيب َتنْع بآ َتىبُمحْع بمَتنْع ب( َت ببإِكثْعمِك

 
بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب):ب_رحمهباهللب_بق اب باا َّنبِكيِّ دِكثً برَت َتاُ ب َتلِكيٌّيب َتنْع بآ َتىبُمحْع بمَتنْع ب( َت ببإِكثْعمِك
ب) َتنَت ٍر بقُ لْعُ بألِك مٌلبقَت اَت ث َت َت ب َت صِك دِكبحَتدَّن ث َت َت ب َتبْعُدبااْعوَتاحِك مَت  ِكيلَتبحَتدَّن ث َت َت بُموسَتىب ْعُنبإِكسْع حَتدَّن

بيُ  ْعلَتُ بشَتجَتُرهَت ب اباَت ابإِكاَتىب َت َت بمَت ب  َتيْعنَتب َت َت بن َتعَتمْع أَتحَترَّناَتبرَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبااْعمَتدِكي َت َتبقَت اَت
ب ب َترَتنِكيبُموسَتىب ْعُنبأَتنَت ٍر مٌلبفَتأَتخْع ب َت صِك بقَت اَت مَتعِكينَت بأَتجْع اِك َت ِكب َتاا َّن سِك ثً بف َتعَتلَتيْعهِكباَتعْع َتُ باالَّنهِكب َتااْعمَتالَت بفِكي َت بحَتدَت دَتثَت بأَتحْع مَتنْع

دِكثً  بآ َتىبُمحْع بأَت ْع ب(أَتنَّنُهبقَت اَت
دِكثً ) بآ َتىبُمحْع بمَتنْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب): قاؿب( َت ببإِكثْعمِك باا َّنبِكيِّ يقصد ٕبديث ب(رَت َتاُ ب َتلِكيٌّيب َتنْع

٤با قاـ فخطب على منرب من آجر، كعليو سيف، كُب رأس السيف صحيفة . علي، ما مر ُب الباب السابق
كما ُب ىذه _ عز كجل _ مٌر معنا ُب الدرس السابق، فذكر ٥بم قاؿ ليس عندنا إال كتاب ا . معلقة

الصحيفة، فقرأىا نشرىا فقرأىا، فإذا فيها أسناف اإلبل، كال يقتل مسلم بكافر، كا٤بسلموف يد كاحدة على 
من سواىم، يسعى بذمتهم أدناىم، كا٤بدينة حـر ما بْب عائر، جبل ُب ا٤بدينة يقع ُب ا١بنوب منها، إٔب ثور 

جبل خلف أيحيد، من أحدث فيها حدثان أم ُب ا٤بدينة، أك أكل ٧بدثان فعليو لعنة ا كا٤ببلئكة كالناس 
. أٝبعْب

ابتداع البدعة كإحداث األمر ُب دين ا خطره . ا٢بدث ُب الشريعة ٩بنوع، كىو من ا١برائم العظيمة
أنو ما بلغ الببلغ ا٤ببْب، كأنو ترؾ _ صلى ا عليو كسلم _ كبّب، كجرمو عظيم؛ ألنو قدح مباشر ُب النيب 

ثغرات ىنا كىناؾ يأٌب ىذا بعد ثبلٜبائة سنة، كذاؾ بعد ألف سنة يسدد ما نقص ُب الشريعة، ٩با ٰبقق 
أك نسيو، أك سها _ صلى ا عليو كسلم _ التعبد األكمل، كالقرىب إٔب ا األفضل، ٩با رٗبا فات النيب 

. عنو، ىذا اهتاـ ٤بقاـ النبوة
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فكل مبتدع أحدث بدعة، أك عمل هبا، فهو رافض كزاعم كلو ٓب يتكلم بذلك بلساف حالو، كلو ٓب 
عليو _ يقل بلساف مقالو أف ىناؾ ما ينبغي أف ييزاد ُب الشرع، أك ييضاؼ، أك يعدؿ، كىو متهم للنيب 

. أعظم االهتاـ أنو ما بلغ الببلغ التاـ ا٤ببْب_ الصبلة كالسبلـ 
ب: ا٤بدلوؿ عليها بقولو تعأب_ جل كعبل _ ٍب ىو رافض لنعمة ا  مَتلْعُ باَتُ مْعبدِكي َتُ مْع اَتبأَت ْع ﴿ااي َتوْع

يُ باَتُ ُمبااِكسْعالَتاَتبدِكي ً ﴾ بنِكعْعمَت ِكيب َترَت ِك ُ ب َتلَتيْعُ مْع كليس بعد التماـ كالكماؿ ما ييطلب زيادة إال   (1) َتأَتتْعمَتمْع
. على سبيل االعَباض، كعلى سبيل تنقص الشريعة، فيأٌب ىذا ادث ا٤ببتدع ليضيف

ب:كا٤ببتدع أيضان يدخل أكؿ ما يدخل ُب معُب أك مدلوؿ أك منطوؽ قولو تعأب ُب سورة الكهف
ُ واَتب لِك بُيحْع لَتُبواَتبأَتن َّنُ مْع بيَتحْع ن ْعيَت ب َتُهمْع يَت ةِكباادُّس بأَت ْعمَت اًبااَّن ِكينَتب َتلَّنبسَتعْعيُ ُ مْعبفِكيبااْعحَت َتخْعلَترِكينَت ب ِك ألْع ﴿ُقلْعبهَتلْعبنُ  َتبُِّبُ مْع

 بالبدعة فالعامل. سنة ٗبقابلها تيرؾ إال بدعة، أيحدثت ما تقوؿ كالشرعية الواقعية القاعدة ألف (2)ُص ْععً ﴾
 إٔب... أك أك جهبلن  أك تعمدا أك سهوان  أك نسيان  كسيَبؾ مردكد، فعملو ا يشرعو ٓب ٗبا عمل: خطأين ٱبطئ
. بدعتو ٗبقابل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أسسو الذم ا٢بق من آخره

 كىو كيشغلو كقتو، كيضيع يتعبو، بعمل نفسو على كسيجِب بتنقيصها، الشريعة على فسيجِب
 .تعأب با عياذان  ضاؿ ضاؿ، ا٢بقيقة ُب كىو صنعان  ٰبسن أنو ٰبسب

دَتثَتببمَتنْعب: ))الصرٰبة اللعنة ىذه ىذا ُب كيكفي ثً بفِكي َت بأَتحْع  ُب نبهت كما ا٤بدينة خصت لكن((بحَتدَت
 _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ سنة كُب ا شريعة ُب اإلحداث أف مكة، معناىا كُب ا٤باضي، الدرس

 أعظم، فيها يتنزؿ الوحي كاف كما كمرابعو، _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب مواطن ىي الٍب األماكن ُب
 إحداث من أعظم _ كالسبلـ الصبلة عليو _ كلرسولو  ك٧بادة منازعة، كىو حٌب مشاقة كأعظم كأخطر،
. حقوؽ لو الفاضل كا٤بكاف الفاضل الزماف ألف ذاتو؛ عن خارجة البدعة

 العظيمة مكة ا، كحـر الفاضلة األماكن ُب كالظلم كالبغي اإلٍب ككذلك اإلحداث، أف كالشك
 يعِب كلها الفاضلة، كاألماكن ا٤بساجد معناىا كُب العظيمة، ا٤بشرفة ا٤بدينة ا رسوؿ ككحـر ا٤بشرفة،
. الفاضلة األزماف ككذلك غّبه، من أعظم فيها كاإلٍب فيها كالبغي فيها كالظلم فيها اإلحداث

 كسلم عليو ا صلى _ النيب مرابع ُب اإلحداث أف ٠بعنا، ما على كخطرىا البدعة إٍب إٔب فيضاؼ
 مشاقة أعظم غّبىا، إٔب منها كانتقلت الشريعة فيو كأيسست بالوحي، جربيل فيها تردد الٍب كمواطنو_ 

                                                 

 [.3اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)

 [.103/104اآلية ]سورة الكهف  (2)
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 كحـر ا حـر ُب فيها العامل أك كالبدعة، ادثة ٥بذه ادث سواءن  فاعلها، فيستحق كلرسولو،  ك٧بادة
 . الصرٰبة اللعنة ىذه يستحق رسولو،

بفِكي َت ) دَتثَت بأَتحْع  ._عليو الصبلة كالسبلـ _ أم ُب مدينة رسوؿ ا ب(مَتنْع

مَتعِكينَتب) بأَتجْع اِك َت ِكب َتاا َّن سِك ثً بف َتعَتلَتيْعهِكباَتعْع َتُ باالَّنهِكب َتااْعمَتالَت ابي بلباهللبم هبصرف ًب))ب:قاؿ ُب حديث عليب(حَتدَت
أنو نزلو منزلة الذم ال تقبل أعذارىم يـو ب(1)((ابي بلباهللبم هبصرف ًب اب داًب))ب: كمعُب قولو(( اب داًب

جل _ أما قاؿ ا . القيامة، كالذين ال تقبل أعذارىم يـو القيامة ىم الكفار كا٤بشركوف الذين بلغتهم الدعوة
ُب آيات كثّبة أف الكافر يود يـو القيامة لو يفتدم نفسو، لو أف لو ملء األرض ذىبان يفتدم بو _ كعبل 

ليصرؼ عنو العذاب با٤باؿ، أك يدفع ماالن يعذر جرٲبتو يقبلو ا منو كا٤ببلئكة كخبلص، مثل ما يقبل اآلف 
مثبلن بعض رٗبا من بيدىم أمر من أمر الناس يقبل رٗبا الرشوة، ليصرؼ عمن استحق العقوبة عقوبتو، أك 

يعطي من ال يستحق حقان ما ليس لو، بالرشوة كالرباطيل ما ٰبصل ىذا؟ 
فلو لو مثل األرض ذىبان كمثلو . يـو القيامة عند ا يعطوف ا ماذا؟ لو ملك السموات كاألرض

معو حٌب، ليدفعو ليصرؼ، ىذا معُب صرفان، ليصرؼ عنو العذاب مقابل ما يدفع من ا٤باؿ، كلو كاف ملء 
األرض ذىبان، أك ليكوف ا٤باؿ الذم يقدمو يعادؿ كيقاـك جرٲبتو، فيدرأه، يـو القيامة ال يقبل من الكافر 

ىذا لو فرضنا أنو حصل، لو أنو أعطي ملء األرض ذىبان ليفتدم بو، كيصرؼ عنو العذاب، . كا٤بشرؾ
. كيكوف عدؿ جرٲبتو ما حصل

ُب حديث علي، كٓب يذكر ىنا ُب حديث أنس، نٌزؿ من _ عليو الصبلة كالسبلـ _ نٌزؿ النيب 
كُب معناىا حـر ا مكة، نزٌلو منزلة أنو _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أحدث البدعة، أك عمل هبا ُب مدينتو 

لو يفتدم باألرض كلها ذىبان لن . ٗبعُب أنو لن ٱبرج من تبعة ىذه ا١برٲبة، كلو فرضنا أنو فعل مثل ا٤بشرؾ
. ٱبرج منها، ال يقبل ا منو صرفان كال عدالن 

اب)): قاؿ العلماء ٗبعُب أف عذابو متحقق، إذا ٓب يتب ُب الدنيا قبل ا٤بوت، متحقق ىذا معُب قولو
 فنتقي ا، ىذا من أخطار البدعة كأضرارىا، كىذا أحد ما ٯبعل البدعة ((ي بلباهللبم هبصرف ًب اب داًب
. أعظم حٌب من جنس ا٤بعصية

ا٤بعصية تدرؤىا ا٢بسنة، كاألعماؿ الصا٢بة، كاالستغفار، إال البدعة فنز٥با منزلة الشرؾ كالكفر؛ ألف 
. _عليو الصبلة كالسبلـ _ فيها معُب ا٤بخاصمة، كفيها معُب ا٤بشاققة  كلرسوؿ ا 

                                                 

  .(115 / 4) كمسلم  ( 425 ، 289 / 4 ، 298 ، 296 / 2 ، 467 / 1 )أخرجو البخارم  (1)
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ما عجبتك الشريعة، جام تسوم ٕب بدع ك٧بدثات، تتهم ا كرسولو بالنقص كالتقصّب، ىذا أعظم 
صلى ا _ إٍب كأعظم معاداة، كلو كاف ذلك شيئان بسيطان كيسّبان، كإال ارض ٗبا شرع ا، كسنو رسوؿ ا 

كاعمل بشريعتو كسنتو، كفيها الغنية كالكفاية، كتستوعب نشاطك كلو؛ بل يغلبك الدين ما _ عليو كسلم 
لو أردت تعمل بكل عرل اإلسبلـ ما تستطيع، فاعمل ٗبا تستطيع كاطلب ا العفو فيما ال . تستطيع تغلبو

. تستطيع
الشريعة يعِب فيها من التكاليف ما ال نستطيعو؛ ! تركح ٘بيب البدع كماف كادثات، احنا ناقصْب؟

فيكفينا تقصّبان، فما فيو . بل رٗبا فيها ما نعلمو حقان كال نستطيع حٌب لظركؼ ما أف نعمل بو أك نقولو حٌب
. داعي للبدعة مطلقان، كىي أعظم من جنس ا٤بعصية ٥بذا ا٢بديث الذم ٠بعتم

مَت  ِكيلَتب): ٍب أكرد حديث أنس فقاؿ ث َت َت بُموسَتىب ْعُنبإِكسْع  . ىو الثبودكي ا٤بًنقرم بكسر ا٤بيمب(حَتدَّن

دِكب) ث َت َت ب َتبْعُدبااْعوَتاحِك  . ىو ابن زيادب(حَتدَّن

مٌلب) ث َت َت ب َت صِك  . ىو األحوؿب(حَتدَّن

َتنَت ٍرب) بقُ لْعُ بألِك  . ابن مالك(قَت اَت

بن َتعَتمْعب)  إذف حديث أنس يوافق حديث علي (أَتحَترَّناَتبرَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبااْعمَتدِكي َت َتبقَت اَت
 .ُب أف ا٤بدينة حـر

ا) ابإِكاَتىب َت َت بب.عائر إٔب ثورب(مَت ب  َتيْعنَتب َت َت
مٌلب) ب َت صِك بقَت اَت مَتعِكينَت بأَتجْع اِك َت ِكب َتاا َّن سِك ثً بف َتعَتلَتيْعهِكباَتعْع َتُ باالَّنهِكب َتااْعمَتالَت بفِكي َت بحَتدَت دَتثَت بأَتحْع بيُ  ْعلَتُ بشَتجَتُرهَت بمَتنْع ب(اَت

.  أم األحوؿ
ب َترَتنِكيبُموسَتىب ْعُنبأَتنَت ٍرب) .  ابن مالكب(فَتأَتخْع
دِكثً ) بآ َتىبُمحْع بأَت ْع كإيواء  (من أحدث حدثان أك آكل ٧بدثان ):  أم أف ُب ركاية موسى زيادة(أَتنَّنُهبقَت اَت

. ا٤ببتدع كالضاؿ كىذا، يدؿ على الرضا بفعلو، فنٌزؿ الراضي منزلة الفاعل فعبلن، كادث فعبلن كا أعلم
. (ما يذكر من ذـ الرأم)باب 
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وَتدِكب َتسْع بأَت ِكيباألْع ُرُ ب َتنْع ب َت َتي ْع ب ْعُنبُشرَتيْعحٍر مَتنِك بحَتدَّنثَت ِكيب َتبْعُدباارَّنحْع ثَت ِكيبا ْعُنب َتهْع ٍر ث َت َت بسَتعِكيُدب ْعُنبتَتلِكيدٍربحَتدَّن حَتدَّن
رٍر بفَتلَتمِكعْعُ ُهبي َتُ واُب بحَتجَّنب َتلَتي ْع َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنب َتمْع بُ رْع َتةَتبقَت اَت سَتمِكعْعُ باا َّنبِكيَّنبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبي َتُ وُابب: َتنْع

بف َتيَتب ْع َتىب بااْعُعلَتمَت ءِكب ِكعِكلْعمِك ِكمْع ُ مْعبمَت َتبق َتبْعضِك بي َت ْع َتلِكُ ُهبمِك  ْع بأَت ْعلَت ُ ُموُ بانْع ِكلَتاً  ب َتاَت ِكنْع بأَتاْع بي َت ْعلِكُ بااْععِكلْعمَتب  َتعْعدَت إِكاَّنباالَّنهَتباَت
بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب لُّسواَتبفَتحَتدَّنثْعُ ب ِكهِكب َت اِك َت َتبزَت ْعجَتباا َّنبِكيِّ لُّسواَتب َتيَتضِك بف َتُيضِك ُ واَتب ِكرَتأْعيِك ِكمْع اَتبف َتيُ فْع بُيلْع  َتفْع  َتوْع بُج َّن اٌل نَت سٌل
باِكيبمِك ْعُهب بإِكاَتىب َتبْعدِكباالَّنهِكبفَت سْع َتثْعبِك ْع بُأخْع ِكيبانْعلَتلِكقْع بيَت با ْعنَت رٍر بحَتجَّنب  َتعْعُدبف َت َت اَت ْع باالَّنهِكب ْعنَتب َتمْع  َتسَتلَّنمَتبثُمَّنبإِكاَّنب َتبْعدَت

ب بف َت َت اَت ْع بَت ْع ب َترْعتُ  َت بف َتعَتجِك ثَت ِكيبفَتأَتت َتيْعُ ب َت اِك َت َتبفَتأَتخْع وِكبمَت بحَتدَّن ثَت ِكيب ِكهِكب َت َتحْع بْعُ ُهبفَتلَتأَتاْعُ ُهبفَتحَتدَّن ث ْع َت ِكيب َت ْعُهبفَتجِك ااَّن ِك بحَتدَّن
رٍر  بحَتفِكظَتب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنب َتمْع ب.( َتاالَّنهِكباَت َتدْع

 (اارَّنأْع ِكبب)،(ااْع ِكيَت سِكبب َتتَت َتلُّسفِكبباارَّنأْع ِكببذَتاِّببمِكنْعببيُ ْع َترُببمَت ب َت ب) _: ا رٞبو _ البخارم اإلماـ يقوؿ
 فا٤بقصود ،"رأيان  رأيت: "قلت فإذا. مصدرىا باختبلؼ معناىا ٱبتلف" رىأىل "الكلمة كىذه رأيان، رأل مصدر
 ىذه رأيان، فيها فتصدر قضية، ُب تفكر أك مسألة تدرس. التقديرم النفسي، الذىِب، العلمي، الرأم ىو

 كدبرتو، أمر ُب فكرت أم": رأيان  رأيت. "كالعلم كا٤بعرفة كالعقل الذىن أدكاهتا ألهنا العلمية،" رأل "يسموهنا
. كذا فيو الصواب أف فرأيت

 كأدكاهتا البصرية الرؤيا من كىذا رؤيةن، ا٤بربوطة بالتاء" رؤيةن  رأيت: "مثبلن  كىي آخر، ٗبصدر تأٌب كرٗبا
 ا٤بقصورة، باأللف" رؤيا رأل: "بػ تأٌب كرٗبا. البصرية" رأل "يسموهنا كالنظر، البصر" رؤية رأيت: "قاؿ. العْب
: تقوؿ البصرية" رأيت "أردت فإذا. مقصورة بألف" رؤيا رأيت: "تقوؿ ا٤بنامية الرؤيا. ا٤بنامية الرؤيا ىذه
". رأيان  رأيت: "تقوؿ العلمية أردت كإذا". رؤية رأيت"

بُي َت ِّبُببااَّن ِك بأَترَتأَتيْع َتب﴿: تعأب قولو مثل العلمية رأل تستخدـ تارة القرآف، ُب جاء كىذا
 ىو (2)﴾ااْعفِكيلِكبب ِكأَتصْعحَت بِكببرَت ُّس َتببف َتعَتلَتبب َتيْعفَتببت َترَتببأَتاَتمْعب﴿ يكذب الذم علمت ىل بلغك، ىل يعِب ( 1)﴾ ِك ادِّينِكب

 تأٌب كقد بصرية، يعِب تأٌب كقد. الفيل بأصحاب ربك فعلو ما علمت ىل بلغك ىل لكن القصة، حضر ما
. ا٤بنامية الرؤيا معُب

 من كعنده كالذىنية، العقلية القدرة عنده رٗبا إنساف فكل. العلمي الرأم فهي الرأم ذـ من فهنا
 حياتك، ُب لك فهذا يباشرىا، قضية ككل يواجهو، أمر كل ُب رأيان  يقدِّر أف من ٲبكنو ما التفكّب أدكات
 ا، شريعة ُب برأيك اقتحمت إذا مذمومان؟ يكوف مٌب لكن لك، مناسبان  تراه ما كتفكّبؾ برأيك تقدر أنت

 كل. شٌددت أك يٌسرت، أك سٌهلت، يعِب أك فرضت، أك أكجبت، أك حٌرمت، أك فحٌللت، ا، كأحكاـ
                                                 

 [.1اآلية ]سورة ا٤باعوف  (1)

 [.1اآلية ]سورة الفيل  (2)
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 ىو ىذا ا، شريعة حدكد على بو تقتحم للمصلحة، كتقديرؾ كعقلك فكرؾ فيو مستخدمان  تبديو رأم
(. الرأم ذـ من يذكر ما باب: )بقولو البخارم يقصده الذم الرأم

 ُب كأذكاقهم الناس آراء ٚبتلف أف ا رٞبة من كىذه. لك مناسبان  تراه ما على فرتبها حياتك، أما
. فسدت كبّبة، مشكلة ا٢بياة، ُب معْب شيء على كلنا كذكقنا رأينا، اتفق لو ألف حياهتم؛

 طماطم، يأكلوف ٰببوف جدة أىل كل. ذلك افرض كاحدان، طعامان  نأكل أف ٫بب مثبلن  كلنا لو
 ٩با ىذا األذكاؽ اختبلؼ.... كالكوسة فاسد كخيار الذىب، من أغلى الطماطم تصّب كاحدة، دفعة كلهم
 فاعمل كذلك، كىذا معْب، كتركيب مزاج كلك معينة، طبيعة لك فأنت. ا رٞبة من ا٢بياة، بو تستمر
. تريد ما على حياتك ُب رأيك

 سنة عشرين ثبلثة _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فيها قضى منزلة، مطهرة، لشريعة نأٌب أف أما
 بعض على _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كيعاتب كيعدِّؿ، ينزؿ، كالقرآف كيوضحها، ٥با، كيدعو يؤسسها،

 كأننا كىذا باقَباح، كىذا برأم، ىذا يأٌب األمر ًب أف كبعد كذا، أك ا من شيء يأتيو أف قبل فعلو رٗبا ما
. رأم ال الرأم ذـ من يذكر ٩با لكن الكبلـ، ىذا ينفع ما ىذا.. قاعدين كال بلدية، ُب قاعدين

 رٗبا لكم قؤسأقر البحث ىذا. ا٤بصادر بعض من ٦بموعان  موجزان، ٕبثان  لكم أقدـ أف أحببت كلذلك
 ،"ا٤بوقعْب إعبلـ "القيم ابن كتاب ا٤بزيد، تستفيدكف حٌب نراجعو يعِب أكثر، ليس كالقراءة النقل فيو دكرم
: البغدادم ا٣بطيب كتاب ،"كٞبلو ركايتو ُب ينبغي كما كفضلو العلم جامع بياف "الرب عبد ابن كتاب

 فيما كا٤بتكلم السامع تذكرة "ٝباعة ابن العز ٝباعة ابن كتاب ،"السامع كآداب الراكم ألخبلؽ ا١بامع"
. الكتب من كأمثا٥با" كا٤بتعلم للعآب ينبغي

. تدخل ال كمٌب برأيك تدخل مٌب تتقيو، أف ٯبب الذم الرأم ىو ما لك تؤسس كتب ىذه يعِب
 ما الرأم، بذـ البخارم أراد ما كنفهم كعي، على نكوف حٌب يعِب لكم مقاصدىا أ٣بصها اآلف األمور ىذه
؟ الرأم ىو .  سنبْب كما الشريعة ُب حٌب مذمومان  رأم كل ليس ا٤بذمـو

 أك بأمر، كرسولو ا يدم بْب التقدـ ذـ على الدالة األدلة بذكر البحث األجبلء ىؤالء ابتدأ
 الٍب النصوص ىذه كتدؿ فيها، كثبت فيها استقر ما بتعديل االقَباح أك بأمر، الشريعة على االفتئات
:  قسمْب األمور يقسم ا أف على سنقرؤىا

. السبيل سواء ضل بعضها أك اتبعها من الٍب كرغباهتم، الناس أىواء كيقالوف ا٤بنزلة، شريعتو
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باَّنمْعببفَتإِكا﴿: القيم ابن ككذلك الرب عبد ابن ذكرىا ىذه تعأب، قولو اآلية ىذه خذ: ذلك مثاؿ
يُبوا يُبواباَّنمْعببفَتإِكا﴿ _: كالسبلـ الصبلة عليو _ لنبيو ا يقوؿب(1)﴾اَت َتببيَتلْع َتجِك  ماذا لك يعِبب﴾اَت َتببيَتلْع َتجِك
  _.كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب بو جاء ما ؟﴾اَت َتب﴿بػ يقصد

 كاحدة، بكلمة الناس دعا كال شريعة، ال عنده ما سنة أربعْب بقي _ كسلم عليو ا صلى _ النيب
يُبواباَّنمْعببفَتإِكا﴿ كبلغ رسالة كجاءتو نبوة، كجاءتو كحي جاءه بفَت  ْعلَتمْعب﴿با٤بنزلة الشريعة ٥بذه أم ﴾اَت َتببيَتلْع َتجِك
وَتاءُهمْعببي َت َّنبِكُعواَتببأَتنَّنمَت  باَتبباالَّنهَتببإِكاَّنبباالَّنهِكببمِّنَتببُهًدىب ِكغَتيْعرِكببهَتوَتا ُببات َّنبَت َتببمِكمَّننِكببأَت َتلُّسبب َتمَتنْعب﴿ب:فقاؿ ا حكم ٍبب(2)﴾أَتهْع

دِك  اَتببي َت ْع  ثالث ال قسمْب إٔب األمر فقسم: نصهما ىذا القيم ابن ككذا الرب عبد ابن قاؿب (3)﴾ااظَّن اِكمِكينَتببااْع َتوْع
 عليو _ للنيب دكر ال الٍب ا٤بنزلة، الشريعة كإتباع _ كسلم عليو ا صلى _ كللرسوؿ  االستجابة إما: ٥بما

 يتكلم أك األمور بعض ُب يفٍب رٗبا أنو بدليل للناس، كالببلغ ا من االستقباؿ إال فيها _ كالسبلـ الصبلة
 شاىد ليبقى القرآف، ُب العتاب كسجل كثّبان؟ ىذا حصل ما عليها، يعاتبو القرآف فيأٌب األمور بعض ُب

 عن يسأؿ كسلم عليو ا صلى النيب كاف ما باب: "مباشرة ىذا بعد الذم الباب ُب كسيأٌب ذلك على
 قياسو، كال رأيو يعمل ال _ كسلم عليو ا صلى _ النيب قياسان، كال رأيان  يعمل كال ،"فيسكت الشيء
 الصبلة عليو _ غّبه أكٔب باب فمن. الباب ىذا كسيأٌب الركح قصة ذكر كقد ا أمر يأٌب حٌب يسكت
 . التقدـ لو ٯبوز ال _ كالسبلـ

ىي األىواء سواءن ٠بيناىا رأيان، أك ٠بيناىا قانونان، أك ٠بيناىا نظامان، أك ٠بيناىا يعِب : كاألمر الثا٘ب
٦بلس تشريعي، كال ٠بيناىا دستوران، كال ٠بيناىا مصلحة، كال ٠بيناىا حط من األ٠باء إٔب البحر، ىي ُب 

وَتاءُهمْع﴾النهاية القسم الثا٘ب  بأَتنَّنمَت بي َت َّنبِكُعواَتبأَتهْع بفَت  ْعلَتمْع يُبواباَت َت بيَتلْع َتجِك  حكم ا على ىؤالء ا٤بتبعْب ﴿فَتإِكاباَّنمْع
اَتبلؤلىواء ٩بن أضلوا يعِب ال أضل  دِك بااْع َتوْع بي َت ْع باالَّنهِكبإِكاَّنباالَّنهَتباَت بات َّنبَت َتبهَتوَتاُ ب ِكغَتيْعرِكبُهًدىبمِّنَت ﴿مِكمَّننِك

.بااظَّن اِكمِكينَت﴾
إذا . قاؿ العلماء كما ىنا ٠باىم ظا٤بْب من أم كجو؟ الظلم من معانيو التصرؼ ُب حق الغّب

الشرع، الشريعة، كالتشريع، كا٢ببلؿ كا٢براـ، كا٢بكم حق من؟ حق ا . تصرفت ُب حق غّبؾ فأنت ظآب
. _جل كعبل _ ىذه نقطة جد مهمة، مبلغ كطاعتو تابعة لطاعة ا . كحده، كالرسوؿ مبلغ

                                                 

 [.50اآلية ]سورة القصص  (1)
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، أك شرع، أك فرض، أك أكجب، إٔب آخره ٩با ىو  فإذا اقتحم ا٤بقتحم على ٞبى ا، فأحٌل، أك حرـٌ
جل كعبل _ فهو ظآب؛ ألنو تصرؼ فيما ليس لو، ُب حق غّبه حق ا _ جل كعبل _ خبلؼ شرع ا 

 . سبحانو كتعأب، ىذا حقو فسماه ظا٤بان، كأخرب أف ا ال يهدم القـو الظا٤بْب_ 

 كرسولو ا نيب ا خليفة (1)﴿يَت بدَتاُ  ُد﴾شوؼ ىذه اآلية الثانية أيضان مهمة جدان .. قولو تعأب
بن َتبَتأُببأَتتَت كَتبب َتهَتلْعب﴿با٣بصمْب مسألة ُب حكم ٤با. األنبياء أجبلء من نيب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ داككد

رَتابَتببتَتلَتوَّنُر ابإِكذْعببااْعخَت ْعمِكب ابإِكاَّنب﴿  :قاؿ كأحدٮباب(2)﴾ااْعمِكحْع يبهَت َت ُعواَتببتِكلْع ٌلبباَتهُببأَتخِك بن َتعْعجَت ٌلبب َتاِكيَتببن َتعْعجَت ًبب َتتِكلْع
ةٌلب دَت فِكلْع ِكي َت بف َت َت اَتبب َتاحِك لَت بِكببفِكي﴿بغلبِب أمب﴾ َت َتلَّننِكيبأَت ْع بإِكاَتىبن َتعْعجَت ِك َتبب ِكُل َتااِكببظَتلَتمَت َتبباَت َتدْعببقَت اَتب﴿  (3)﴾ااْعخِك
هِكب   .(4)﴾نِكعَت جِك

 من يسمع أف قبل القضائي حكمو أصدر أنو عليو، عوتب الذم داككد خطأ كجو العلم أىل قاؿ
 معاكية بن إياس كىو اإلسبلـ قضاة أحد يقوؿ. اآلخر الطرؼ من يسمع أف الواجب كاف. اآلخر الطرؼ
 يأتيك اآلخر لعل فانتظر عيِب، فقع فبلف كقاؿ يده ُب كعينو ا٣بصم جاءؾ لو يقوؿ القضاة، ينصح ا٤بز٘ب
 يستفزؾ ال حكمان، تصدر ال سول، ايش تدرم ال شوية اصرب مفقوع، بس مو ىذا كٲبكن كلتيهما، بعينيو
. كذا أك ٖبصومتو ىذا

ب:فقاؿ ا نصحو ﴾رَتا ِكعً  َتبب َتخَترَّنببرَت َّنهُببفَت سْع  َتغْعفَترَتببف َت  َت َّن  ُببأَتنَّنمَت بدَتاُ  دُبب َتظَتنَّنب﴿بالقرآف عتاب كجو فهذا
 لكاف اجتهاد، موضع ىذه ا٤بسألة كاف كلو. داككد للنيب _ كعبل جل _ ا نصيحة ىذه  ﴾دَتاُ  دُببيَت ﴿

 ما كاحد يأٌب ما. كاالجتهاد الرأم هبذا الناس أحق _ كالسبلـ الصبلة عليو _ كداكد كالرسل األنبياء ىؤالء
 صفحة على ا شاء إف كاتب صحيفة، كاتب كيفو، على الشريعة ثلث يشطب يريد شيء أقل يسول
! كرسولو؟ ا تعارض أك ا، شريعة تلغي قيمتك ما البحر،

َترْعضِكببفِكيبخَتلِكيفَت ًببجَتعَتلْع َت كَتببإِكنَّن بدَتاُ  دُببيَت بي ﴿ العتاب أعظم يعاتبوف كالرسل األنبياء ُ مباألْع ب  َتيْعنَتببفَت حْع
 حكم ٍب. غّبؾ من عليك يفرض ىول أك الشخصي، ىواؾ كاف سواء ﴾ااْع َتوَتىبت َت َّنبِك ِكبب َتاَتبب ِك اْعحَتقِّبباا َّن سِكب
لَّن َتب﴿: فقاؿ لُّسواَتببااَّن ِكينَتببإِكاَّنبباالَّنهِكببسَتبِكيلِكبب َتنبف َتُيضِك اَتببنَتُلواب ِكمَت بشَتدِكيدٌلبب َت َتابٌلبباَتُ مْعبباالَّنهِكببسَتبِكيلِكبب َتنبيَتضِك بي َتوْع
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لَت بِكب  يستقبلوؾ يا كرسولو، ا حكم يا: أمراف فيو ىذا كالرسل، لؤلنبياء التهديد أعظم ىذا ذاما (1)﴾ااْعحِك
يُبواباَّنمْعببفَتإِكا﴿: السابقة كاآلية ىنا ا٥بول كلمة يكرر كالقرآف. ا٥بول إتباع مباشرة بأَتنَّنمَت بفَت  ْعلَتمْعبباَت َتببيَتلْع َتجِك
وَتاءُهمْعببي َت َّنبِكُعواَتب  .(2)﴾أَتهْع

مباشرة، _ صلى ا عليو كسلم _ ىذا خطاب للنيب _ جل كعبل _ آية ثالثة أيضان يقوؿ ا 
أفضل الرسل كأجلهم، ا٣باًب النيب ا٣باًب، أكٔب الناس بإبداء الرأم لو كاف للرأم ٦باؿ، كأكٔب الناس 

َتمْعرِك﴾ب: يقوؿ ا لو. باالجتهاد كالقياس لو كاف لبلجتهاد كالقياس ٦باؿ باألْع ب َتلَتىبشَترِكيعَت ٍربمِّنَت ما ﴿ثُمَّنبجَتعَتلْع َت كَت
افعل كذا، ال : ىو يستقبل أمر ا_ عليو الصبلة كالسبلـ _ أسستها أنت كلبل ال؟ من يزعم أنو أسسها 

. تفعل كذا، امنع كذا، ال ٛبنع كذا، اصنع كذا، ال تصنع كذا، انسخ ىذه، ثبت ىذه، يستجيب
ب ﴿: ٍب ُب النهاية ٤با ٛبت قاؿ وَتاءبااَّن ِكينَتباَت بأَتهْع بت َت َّنبِك ْع َتمْعرِكبفَت تَّنبِكعْع َت ب َتاَت باألْع ب َتلَتىبشَترِكيعَت ٍربمِّنَت ثُمَّنبجَتعَتلْع َت كَت

ب(3).ي َتعْعلَتُمواَت﴾

 دائمان  يركز كالقرآف.. الذين أىواء مباشرة لو ا٤بقابل يا تتبعها، ا٤بنزلة الشريعة يا ثنائية القسمة أيضان 
.. كال قانوف، علماء كال تشريعي، ٦بلس كال يسموهنا، تشريعية ١بنة سواء زعم مهما ألنو ا٥بول؛ كلمة على
 مهما فيها، ٥بم ىول ال كأهنم فعبلن، األمور لضبط قوانْب يضعوف إ٭با كأهنم متجردكف، أهنم زعموا مهما
، العآب ُب يصنعوف كىكذا أبدان، ىواه من يتحرر أف لئلنساف ٲبكن ما. كاذبوف ىم ذلك زعموا  ٰبطوف اليـو
. مثبلن  دكلية قوانْب

 أنت طرشك عجبتو ما إذا قوانْب ٰبط كيفهم، على فيتو نقض حاطْب ٍب دكلية، ا٤بتحدة األمم
 أك رأيان، كونو ُب أيخرج مهما. ىول ىذا القرآف لذلك ىواه؛ من أحد يتجرد ٲبكن ما الواقع ىذا... قوانينك
 يعلم الذم ألف يعلموف؛ ال الذين أىواء، النهاية ُب ىو ٠بوه مهما... أك أك مصلحة، أك قانونان، أك حكمة،
 الشريعة رتب الذم _ كعبل جل _ ا٣بالق ىو يستجد كما كآجبلن، كعاجبلن، كقادمان، حاضران، ا٣بلق مصاّب
 جل _كا الساعة، قياـ إٔب حوادثهم من سيستجد كما كيصلحهم، للناس، يصلح ٗبا علمو سابق على
بااّلهُببي َتفْععَتلُببمَّن ﴿: كتعأب سبحانو ىذه كٰبلل ىذه ٰبرِّـ أف ُب لو مصلحة ال ا٣بلق، عن غِب _ كعبل

ا ِكُ مْعب ب (4).﴾ َتلِكيم ًببشَت  ِكراًببااّلهُبب َت َت اَتبب َتآمَت ُ مْعببشَت َترْعُتمْعببإِكاب ِكعَت َت
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 للمعُب ظا٤بْب ٠باىم أيضان  (1)﴾ااظَّن اِكمِكينَت َتبب إِكاَّنببشَتيب ًبباالَّنهِكببمِكنَتبب َت  َتببيُ غْعُ واباَتنبإِكن َّنُ مْعب﴿ ىواه ىي إذف
اِكيَت ءب  َتعْعُضُ مْعب﴿ ألنفسهم كنسبوه _ كعبل جل _ ا حق ُب دخلوا ذكرت الذم ب َتاِكيُّسبب َتاالَّنهُبب  َتعْعضٍرببأَت ْع

 .ب(2)﴾ااْعُم َّن ِكينَتب
بمِّنبإِكاَتيْعُ مبأُنلِكاَتببمَت باتَّنبِكُعواْعب﴿ الشريعة أتباع ا٤بؤمنْب ٫بن لنا أمر ىذا ﴾اتَّنبِكُعواْعب﴿: أيضان  تعأب قولو

 بينو كانت الٍب الواسطة ألغى حٌب الحظ ىنا ﴾رَّن ُِّ مْعببمِّن﴿ القيم البن ىنا ٝبيلة لقطة أعجبتِب ﴾رَّن ُِّ مْعب
 أدل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب توُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كىو الببلغ، ُب ا كبْب

بمِّنبإِكاَتيْعُ مبأُنلِكاَتببمَت ﴿ ا حكم فهو ال مباشركف، ٫بن اآلف. الشريعة بقيت كذىب، األمانة، كأدل الرسالة،
 كبالتإب ا٤بشرع، فهو ﴾رَّن ُِّ مْعببمِّن﴿ _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ذىب األعلى، الرفيق إٔب الواسطة (3)﴾رَّن ُِّ مْعب
 كلذلك ا٢بق؛ ا٤بعُب ىذا كبتشريعو، الرب هبذا الرضا عدـ ىو ﴾رَّن ُِّ مْعببمِّنبإِكاَتيْعُ مبأُنلِكاَتببمَت ﴿ خبلؼ رأم أم
 .﴾رَّن ُِّ مْعببمِّن﴿ تلطف فيها اآلية

 كلمة كمنو لو، كالرعاية بالشيء العناية يعِب ما الرب معا٘ب من ألف ىنا؛ الرب كلمة كاستخدـ
 كانظر لو، يصلح ما كانظر عليو احرص يعِب ابنك، ربِّ : تقوؿ. بالشيء تعتِب ألهنا أيخذت الَببية. الَببية
 بشؤكننا القائم فهو الرب، معا٘ب من ىذا كلها، بشؤكنو ستقـو عنو، كأبعده عقلو يفسد مثبلن  يعِب ما يعِب
 _. كعبل جل _ كأخرل دنيا كمآالن، حاالن  كلها

 رضينا ما نكوف لن كإال بديبلن، هبا نرتضي فبل كيصلحنا، لنا يصلح أنو يعلم ما يشرع يشرع، فعندما
 األمر كل كموتنا، كحياتنا، بأرزاقنا، كتعأب سبحانو كذلك كىو كفعبلن، حقان  بشؤكننا قائمان  ربان  الرب هبذا
 كسرنا أمرنا، كمالك كربنا، خالقنا، لكونو البلـز باب من بتشريعو نرضى فؤلف كتعأب؛ سبحانو بيده

 ىذا بتشريعاهتم، الناس كنلـز يشرعوف، نفر عشرين كال أنفار، عشر كال أنفار، ٟبس ٫بط أما. كعبلنيتنا
 منو كأسوأ كشهواهتم، بأىوائهم بعضا بعضهم ٰبكم بشر القدٲبة، ا١باىليات عليها عاشت الٍب الطبقة حكم

 .الثانية ا٤بصيبة ىذه ا، شريعة ُب آراءىم قوفصيل يركحوف
 ٍب غّبه أك برشوة أك برأم أك بشهوة ىكذا بقضاء يقضي أك رأسو، من كيفو على رأيو ٰبط يركح

بُ رَتتْعب﴿ شرعي رأم كال شرعي حكم ىذا يقوؿ بالشريعة، يلحقها ُرجُبب َتلِكمَت ًبب َت بي َتُ وُاواَتببإِكابأَتف ْعوَتاهِك ِكمْعببمِكنْعببتَتخْع
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اِكيَت ءبُد نِكهِكببمِكنبت َت َّنبِكُعواْعبب َتاَتببرَّن ُِّ مْعببمِّنبإِكاَتيْعُ مبأُنلِكاَتببمَت باتَّنبِكُعواْعب﴿ ،(1)﴾ َت ِك  ًببإِكاَّنب  صورة ُب كانوا لو حٌب (2)﴾أَت ْع
. الناصحْب األكلياء

 أكلياء، أنفسهم ٠بوا لو حٌب ٗبعاشك، كا٤بهتمْب ٕبياتك، ا٤بهتمْب صورة ُب كانوا كلو القرآف شوؼ
 ىذا مع يتذكركف، ما.. ربكم شريعة عن سيصرفونك كانوا إذا أكلياء ليسوا ىم أكلياء، لك ظهركا لو حٌب
. ا٢باؿ ىو كما القرآنية ا٢بكمة ىذه كيعي يتذكر من القليل كلو

باهللبإا)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب حديث عن يسأؿ. ٠بعتو ما الثا٘ب ٠بعتو األكؿ تفضل
 أٞبد، اإلماـ أخرجو. أحفظو الذم لفظو ىكذا  (3)(( د  بص ح ب لب نباا و  بحجلبق ابأ بحج 
 . حسنة أسانيده السنن ُب عاصم أيب كابن

 ال أنو معُب ال يقبل، ا يقبل التوبة حٌب من الكافر، لو عاش ستْب سنة يعبد ((حج ))كمعُب 
لكن حجز ٗبعُب أنو التلبس بالبدعة، كىذا أحد . األصناـ كاألكثاف، ٍب أسلم كآمن من ٲبنعو، ال أحد ٲبنعو

أكجو خطورة البدع، سيمنعو من التوبة ألنو يظن أنو ماشي صح، يظن أنو ٧بسن كلذلك تلونا اآلية قبل 
ُ واَتبُص ْععً ﴾: قليل لِك بُيحْع لَتُبواَتبأَتن َّنُ مْع ﴿يَتحْع

 يظن فهمت؟. تب لو تقوؿ كيف صنعان  ٰبسن أنو يظن كاحد (4)
. ا إٔب يقرب الذم كىذا الصواب، ىو كىذا ا٢بق، ىو كىذا الصحيح، ىو ىذا أف

 حجز معُب ىذا ىدل، على أنو كظنو ٥با، كاستحسانو بالبدعة، النشغالو توبتو تتعذر ىذا فمثل
 كالكفر األكرب الكفر من تاب كلو تائب كل من التوبة يقبل ا كإال شرعي، حكم ال قدرم خرب كىو

  ىو؟ ما كالثا٘ب. األعظم

ُب كليد، كل منهما _ قصة مذكورة ب_بىذه قصة مشهورة ُب التفسّب يعِب، ٤با اختصمت امرأتاف
تزعم أنو ٥با أف ىذا ابنها، فعرضت ىذه ا٢بكومة على داككد فقضى بو للصغرل كىو ُب ا٢بقيقة ابن 

فلما احتكمتا لسليماف ذكر قصة قاؿ إتيا٘ب بسكْب، أراد أف يشق الطفل قاؿ . الكربل، ألمارات ظهرت لو
. نشقو بينكما
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ىذيك . فهنا األـ ا٢بقيقية أشفقت، فقالت ال ىو ٥با دعو ٥با، يعِب رضيت أف تأخذ االبن كال يقتل
﴿ف َتفَت َّنمْع َت هَت ب: ما عندىا يا ينقتل يا آخذه أنا، ما ىو تبعها ما عندىا مشكلة، فقضى بو للكربل ىذا معُب

م ًب َت ِكلْعمً ﴾ ُسلَتيْعمَت اَتب َتُ اّلًبآت َتي ْع َت بُح ْع
(1). 

كلذلك قسمو . نرجع ٤بوضوع الرأم، الرأم ُب ا٢بقيقة حٌب تكوف الصورة كاضحة ليس كلو مذمومان 
، كإٔب رأم ٧بمود، كما يعِب مع االتفاؽ الكلي على أف التقحم بالرأم أصبلن : العلماء إٔب رأم مذمـو

. لكن قد يكوف مذمومان ُب بعض األحياف كقد يكوف ٧بمودان . ٩بنوع
قسموا الرأم ا٤بذمـو إٔب أنواع، ىذا أيضان من الكتب ذكرت لكم بعض أ٠بائها حٌب تراجعوف 

 . كتزدادكف، ىذا ٕبث جد مهم، كالقضايا ىذه ٫بتاجها ضركرة

أكؿ رأم مذمـو بل ىو من أعظم اآلراء ذمان، الرأم ا٤بصادـ للنص الشرعي، ا٤بصادـ ٤با شرعو ا 
فا يقوؿ ىذا كذا، كيأٌب صاحب الرأم، أك صاحب الفكر ذاؾ، أك صاحب يأٌب برأم يصادـ . كرسولو

إذا كاف يعرفو ىذا طبعان ٧باد ، ىذا منازع مدعي للربوبية . النص الشرعي سواءن عرؼ النص أك ٓب يعرفو
بااّلهِك﴾: حٌب، يدخل ُب معُب قولو تعأب بأَترْع َت   ًبمِّنبُد اِك بَت ن َتُ مْع بَت رَتُهمْعب َترُهْع األحبار يشرعوف ب(2)﴿اتَّنخَتُ  اْعبأَتحْع

من عندىم كيعلموف شرع ا، يغطوف شريعة ا كٰبطوف من عندىم آراء، يلغوف حد الرجم كٰبطوف من 
ىذا من أعظم . عندىم اقَباح ادفع فلوس يقوؿ لك، كٰبط كذا من عنده ىكذا، كيعلم النص الشرعي

. السوء، لكن حٌب لو ٓب يعلم ال يعذر
فأم رأم يصدر من أم شخص، أك ٦بموعة أشخاص، أك ىيئة أك كذا، يصادـ نصان شرعيان ُب 
كتاب ا، كصحيح سنة رسوؿ ا، فهو من أعظم اآلراء ذمان كٯبب على ا٤بؤمنْب رده، كدرؤه، كمنعو، 

. كعدـ قبولو، كائن من كاف من صدر عنو
ابن عباس طبق ىذا، مع اختبلؼ يعِب ٤با كاف يفٍب با٤بتعة ُب ا٢بج، حج التمتع، ىو أف ٰبـر 

فقيل لو، قيل لو البن عباس إف أبا بكر . كيعتمر ُب أشهر ا٢بج ٍب يتحلل بالتحلل الكامل، ٍب ٰبج من سنتو
يوشك أف تنزؿ عليكم حجارة من السماء أقوؿ قاؿ رسوؿ )قاؿ أقوؿ ماذا قاؿ؟ . كعمر ينهياف عن ا٤بتعة

ب((ااخيرااب  دابأابي ل  ))كإذا كاف أبو بكر كعمر ُب القصة السابقة  (ا تقولوف قاؿ أبو بكر كعمر

                                                 

 [.79اآلية ]سورة األنبياء  (1)

 [.31اآلية ]سورة التوبة  (2)
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ألهنما تقدما باقَباح، كليس ُب مسألة دينية دنيوية، من يؤب على قبيلة من قبائل العرب، عوتبا أعظم 
باالَّنهِكب َترَتُسواِكهِك﴾: العتاب بقولو بيَتدَت ِك ُمواب  َتيْعنَت بتُ  َتدِّ بآمَتُ واباَت ب.(1)﴿يَت بأَتي ُّس َت بااَّن ِكينَت

فإذا جاء الرأم مصادمان ٢بكم ا ا٤بنصوص عليو ُب القرآف، كحكم رسولو الثابت ُب السنة، أك أمر 
 . مستقر ُب الشريعة بإٝباع ثابت، ىذا الرأم مذمـو مرفوض كائن من كاف من قالو

، يقوؿ النيب  عليو _ الثا٘ب الكبلـ ُب الدين بالظن، كاالحتماؿ، كالتخمْب، كىذه مصيبتنا اليـو
 فوؿ، صحنْب لو ضارب (2)((شبع ا يوش برجلبم  ئب لىبأري  ه)): ُب ىذا النوع_ الصبلة كالسبلـ 

 كورة، ُب يتفرج قاعد صحيح، ىو ما ال ال حبلؿ، ىذا ال ال حراـ، مو ىذا ال ال كيقوؿ شيشة كيشرب
 زم فاٙبة حافظ كال كتاب، درس كال مسائل، يعرؼ ال كا٢بدس، كالتخمْب بالظن ىكذا يلعب، كال

 أريكتو على متعشي ضارب شبعاف ىكذا ىذا؟ رايح فْب السنن كال قاعد، فْب البخارم دارم كال الناس،
 كإٔب ا، رحم من إال ىذا اإلنساف شفت كالبطنة كاألكل، البطنة كٮبو كرعونتو، ببلدتو، على إشارة متكئ،
. آخره

 من ىذا ٯبوز، ما ىذا ٯبوز، ىذا يصح ما ىذا يصح، ال يقوؿ ىذا ٰبل، ىذا يرمي، ىكذا بالظن
 كإف ىذا؟ كبلمي يسمع من قاؿ ما قاؿ كلو بو ييأبو ال كاف كإف خطورتو كجو أكال فيو ألف الرأم؛ أعظم
 ٩بثل كاف التلفزيوف ُب قاعد اللي دٌب، ىبٌ  من كل كبلـ يسمعوف الناس صار اليـو األسف مع كاف

 اإلسبلـ مفٍب صار تعاؿ، كبعدين أكالن، تصلي تعلم ركح ا اٞبد األكرب، اإلسبلـ مفٍب صار كتاب،
 عارؼ أنا ما كال تاب مفحط كال تاب، كورة العب كال كاقع؟ ىو ما ا٤بسائل، أعقد ُب حٌب يستفٌب األكرب
 ُب الكربل ا١بوائز يأخذ سنتْب بعد اشَباكي، سنة أربعْب كغّبه، ا١باركدم مثل اشَباكي كاف كال ايو؟

! كشيوعية؟ اشَباكية سنة كأربعْب سنة، ُب اإلسبلـ خدـ مٌب يصلي، يعرؼ ما اإلسبلـ، خدمة
 لو ال؟ كال صح. للشريعة امتهاف فيو ىذا ُب خطر أعظم لكن عايشينها، الٍب ىذه غريبة حالتنا

 ما ىذا ا٤بدير كا تقوؿ للدائرة، أنظمة طبعان  كفيو حكومية، غّب كال حكومية دائرة ُب تعمل أنك فرضنا
 الباب، مع كطردكؾ كجهك على كفْب يصكونك ىذا تقوؿ... ىذا الوزير كا تعباف، القرار ىذا يفهم،
 امتهاف فيو رأيو، يقوؿ كىذا يفٍب، ىذا ٞباهتا، غاب ألنو ا شريعة لكن. تنضبط أيوة ال؟ كلبل صح

 ما رٗبا كالذم الساقطْب، من كدرج دبٌ  من كلكل كدٌب، ىبٌ  من لكل عرضة أصبحت ال؟ كلبل للشريعة

                                                 

 [.1اآلية ]سورة ا٢بجرات  (1)

. 669: رقم حديث 283 ص/  20 ج الكبّب معجمو ُب الطربا٘ب (2)
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 كاالحتماؿ، كالتخمْب كالظن ا٢بدس من الشريعة، ُب شيء ٰبسن ما رٗبا نفسو ىو ربو، يعبد كيف ٰبسن
. العظيمة للشريعة ٤باذا؟ امتهاف فيو ذمو كجو الرأم فهذا هنضة، أصبحت

 ذكرت كما فيسكت ييسأؿ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف ىذا، بعد الذم الباب ُب سيأٌب
 سعد كقصة الركح، قصة ُب كما أسبوعْب أياـ، عشر فيسكت، ييسأؿ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب لكم
 أعظم من الطريقة هبذه للشريعة امتهاف ىذا للسائل، يقوؿ((بفي باهللبي ضيبح ىبقم)) كغّبىا ا٤بّباث ُب
. الذـ

 األحكاـ تغيب يعِب ىكذا، فيها الرأم إبداء الناس كاستمرأ الشريعة (00:53:03) تعرت إذا ٍب
، الناس كيستسهل ا٢بقيقية، الشرعية  األفكار كتتكوف كىناؾ، ىنا من يسمع فيعِب األمر، كيستبسط اـر

 ا٢بقيقية كمواضعو ا٢بق ٤بصادر مراجعة يعِب دكف ك٠بع، ظن ىو ما كفق على يعمل يبدأ كبالتإب ذىنو، ُب
 . آخر كجو ىذا

الرأم الذم بسببو ٙبدث البدع كما ذكرنا، كأكثر البدع حدثت : رأم ثالث رٗبا أك نوع ثالث
رٗبا يكوف اجملتهد الذم اجتهده، كالرأم صاحب الرأم ما كاف يقصد أف . بسبب الرأم كاجتهاد شخصي

صلى _ ٰبدث كال أف يبتدع، لكن كيوِّف على قولو كعلى رأيو بدعة، كىذا منزع بعض ما كاف أصحاب النيب 
يَبكونو من ا٢بق كالسنن، الٍب ىي ُب دائرة ا٤بستحب، خشية أف يفهم الناس منها _ ا عليو كسلم 

الوجوب، كىي ما زالت ُب الشريعة ما خرجوا منها، كما رٗبا ذكرت لكم أبو بكر كعمر تركوا األضحية ُب 
ا٢بج، حٌب يعلم الناس أهنا ليست كاجبة، تركوا بعض األمور حٌب يعلم الناس أهنا ليست كاجبة؛ ألنو لو 
رأكىم مواظبوف عليها لظنوا أهنا كاجبة، فانطبع عندىم حكم ليس ىو ا٢بكم الذم ُب الشريعة، كلو كاف 

الفرؽ بْب االستحباب كالوجوب، فما بالك الفرؽ بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ، كالسنة كالبدعة، كما ىو من الشريعة 
! كما ىو من زباالت اآلراء كاألذىاف؟

فأم رأم ينبِب عليو شر، أك بدعة، أك ٙبليل ما حـر ا، فهو يدخل كلو ٓب يقصد من أبدل ىذا 
. الرأم ذلك؛ كلذلك ٯبب على ا٤بفٍب، كالعآب، كاجملتهد كغّبه أف ال يتقدـ بْب يدم ا برأم، كلو سكت

الفتيا آية ٧بكمة، أك سنة متبعة، أك إٝباع من سلف، كما سول ذلك فيعِب كبغل أك قاؿ : "قاؿ ابن مسعود
إذا سئلت فأفٍب بآية ٧بكمة، أك سنة متبعة، أك إٝباع من : "كُب ركاية أخرل لو". زغل أك بغل ال فائدة فيو

". سلف يعِب الصحابة، كما سول ذلك فقل ال أعلم فإف ال أعلم ثلث العلم
ال تستحي تقوؿ ال أعلم، ال تبدم رأيان ىكذا ٦برد إذا ما عندؾ فيو، كأنت ستحاسب ألنك تفٍب 
ُب شرع ا؛ كلذلك كبار الصحابة احتاجوا أف ٯبتهدكا كما سيأٌب معنا ُب الرأم ا٤بمدكح، بعد استفراغهم 



 

263 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ىذا : "ا١بهد، يقولوف يصرِّحوف ىذا ما رأل عمر، حٌب كاتب لعمر أراد أف يكتب ُب إحدل القضايا قاؿ
". بئس ما كتبت قل ىذا ما رآه عمر فإف كاف صوابان فمن ا، كإف كاف خطأ فمِب: قاؿ. ما أراه ا عمر

فإف كافق ا٢بق، إف عندكم شيء من ا٢بق كالسنة خبلفو . ىذا رأيي ما عندم فيو ال دليل، كال نص، اجتهاد
سنحرر ىذا ُب مبحث الرأم . فهمت كلبل ال؟ كىم أىل للفتيا كاالجتهاد. ىذا يلغى على طوؿ ىذا

 . إذف ىذا يدخل ُب ىذا. ا٤بمدكح

ىذا أيضان مشكلة، . رٗبا يكوف ىو األخّب، الرأم الذم يصار إليو مع نوع تأكيل للنص: النوع الرابع
النص موجود، لكن رٗبا عند ىذا صاحب ىذا الرأم ٰببو، أك يراه مناسبان، أك يرل أف ا٤بصلحة تتعلق بو، 

كالنص رٗبا ال يساعده عليو، فيتجاكز داللة النص ٗبا يسمونو بالتأكيل، بالتأكيل النص الشرعي، أك رٗبا يرجع 
أك االلتفاؼ عليو بزعم أف ىذا النص _ عز كجل _ للتحريف إذا اضطر إٔب ذلك، إذا كاف ما يتقي ا 
أك كذا، أك كذا، أك كذا كما _ صلى ا عليو كسلم _ رٗبا كاف حالة خاصة، أك رٗبا كاف ٱبص زمن النيب 

. يكتب بعض الكتاب اليـو كحٌب كتب
فيمن حٌب من صدكر نوع الفتيا اليـو من يقوؿ كيكتب . حكم الربا، حـر ا الربا بنصوص صرٰبة

ُب مرحلة معينة، ففيعل ألجل ا٢باجة ال أنو _ صلى ا عليو كسلم _ أف الربا حكم مرحلي، احتاجو النيب 
حكم مستقر ُب الشريعة إٔب قياـ الساعة، فبالتإب لو جئتو بستة عشر ألف دليل على ٙبرٙب الربا، عنده 

. ا١بواب موجود صح لبل ال؟ مع أف كثرة األدلة ىنا ما عاد تفيد مع ىذه ا٢بيلة
؛ ألمو فيو تلبيس، كفيو نوع من استخداـ أدكات الفقو، كمنطوقات  فهذا أخطر أنواع الرأم ا٤بذمـو

، ١بأ إٔب التأكيل. الشرع، كااللتفاؼ على ا٤بنطوؽ با٤بفهـو كإذا ما مشى التأكيل، ١بأ . كإذا ما أفاد ا٤بفهـو
، ٘بد من ىذا الشيء الكثّب، كم حرٌفوا من نصوص  إٔب التحريف، كدكنك ما يصنعو كثّب من الناس اليـو
الصفات قدٲبان، ا٤بتكلموف، كالفبلسفة كمن نصوص ما يتعلق بتوحيد األلوىية، كدرأ الشرؾ ألجل القبور 
كاألضرحة، كما يتعلق بأمور كثّبة كم؟ بااللتفاؼ، كالتحايل با٤بفهـو دكف ا٤بنطوؽ، أك بالتأكيل دكف 

التصريح، أك بالتحريف إف احتاج إٔب ذلك، أك بزعم مرحلية كما ىي بدعة العصر ا٢باضر، كيصادموف هبا 
. _جل كعبل _ أحكاـ ا 

اللهم أ٥بمنا الصواب . كفقنا ا كإياكم للخّب. لنا تتمة ٥بذا الدرس ُب األسبوع القادـ إف شاء ا
. كالرشد، اللهم أ٥بمنا الصواب، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا ٗبا علمتنا

. اللهم صلي كسلم على عبدؾ كرسولك ٧بمد، كالسبلـ عليكم كرٞبة ا
 



 

264 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 
 

الدرس الثالث عشر 
 

 أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده  ا٢بمد إف الرحيم، الرٞبن ا بسم
 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو مضل فبل ربنا يهده من. أعمالنا كسيئات
 تسليمان  كسلم كأزكاجو كأصحابو آلو كعلى عليو ا صلى كرسولو عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك
  .كثّبان 

: أما بعد
باب ما يذكر ): _رٞبو ا _ كنا ُب الدرس السابق قد ابتدأنا ُب باب ُب كتاب صحيح البخارم 

، الذم تينزؿ عليو (من ذـ الرأم كتكلف القياس ، كاستدعى ا٢بديث أف نقدـ ٗبقدمة فيما ىو الرأم ا٤بذمـو
النصوص القرآنية العظيمة، ككذلك النبوية اذرة من إتباع ا٥بول، كالرأم اجملرد، دكف بياف كعلم من ا 

  .كرسولو

ذكرنا ىذا، كذكرنا أف الرأم ا٤بذمـو يتفرع إٔب أقساـ، ٣بصناىا ُب أربعة أقساـ، كنكمل اآلف إف 
. شاء ا بقية الكبلـ ُب ىذا ا٤بوضوع أك ُب ىذه ا٤بسألة

فإف قاؿ قائل ىل كل الرأم مذمـو على سبيل اإلطبلؽ أـ ال؟ فا١بواب : فنقوؿ كبا تعأب التوفيق
عند علمائنا ٝبيعان ال، كبالتأكيد أيضان ليس كل الرأم مذمومان، كال كل الرأم ٧بذكران؛ كلذلك ىذا الذم دفع 

: العلماء إٔب أف يقسموا الرأم إٔب
  ،كىو الذم عرفناه ُب الدرس السابق بأنواعو ، رأم مذمـو
  لعلماء فيومن اكإٔب الرأم امود الذم رٗبا سنفصل فيو بعض النقوالت كاألقواؿ .

يستحيل أف _ كىذه ا٤بقدمة مهمة _ نقوؿ . كقبل أف نذكر ما ىو أك ما ىي أنواع الرأم امود
تقيم على كل مستجدة من ا٤بستجدات، ككل نازلة من النوازؿ، ككل حادثة من ا٢بوادث، الٍب تقع من 

الناس، كٰبتاجوف أف يعرفوا فيها حكمان شرعيان، يستحيل أف تقيم على كل فرد من ا٤بسائل دليبلن نصيان؛ ألف 
النصوص كما تعرفوف ٧بدكدة، كالقضايا الٍب تقع من الناس متجددة، متنامية، متغّبة ٕبسب ما ٘برم من 

. حوادث، كيقع منهم من أمور
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فبل ٲبكن لكل فقيو، أك ألم فقيو أك عآب، أف يقيم على كل حكم مسألة نازلة أك مستحدثة دليبلن 
تاج إٔب االجتهاد، كالنظر ُب ا٤بسائل الٍب رٗبا ٓب  نصيان، كىذه قضية مسلم هبا عند األئمة كالعلماء؛ كلذلك ٰبي

نستطع أف ندرجها ضمن بعض منطوقات األدلة، كرٗبا حٌب مفهوماهتا، فيحتاج ذلك إٔب إعماؿ نظر، 
كتقليب رأم، كدراسة، كإعماؿ ذىن ٤بعرفة حكمها، الذم رٗبا تطمئن لو نفس ا٤بفٍب أك العآب، كيكوف 

. أقرب، كقد ال نصل إٔب مرحلة ا١بـز التاـ، أقرب إٔب ما يوافق حكم ا سبحانو كتعأب
فإذا سلمنا هبذه ا٤بسلمة، كىي كذلك مسلمة، كاف للرأم ٦باالن، كلبلجتهاد مقامان، كللنظر، 

تاج إليو دث : "كلذلك تينزؿ كلمة اإلماـ مالك ا٤بشهورة. كالبحث، كالقياس ك٫بو ىذه ا٤بَبادفات مقامان ٰبي ٰبي
". بقدر ما أحدثوا من ا٤بسائل_ أك قاؿ من القضايا _ للناس من األحكاـ 

ٰبتاج العآب، أك العلماء، أك ا٤بفتوف إٔب أف ينظركا كٰبدثوا من األحكاـ ما رٗبا ال يقـو عليو الدليل 
النصي، بقدر ما أحدث الناس من ا٤بسائل، كا٤بستجدات، كادثات الٍب كما قلنا قبل قليل ال تكاد 

. تنتهي، غّب متناىية، كلكن كضعوا لذلك أصوالن 
عندما نقرر أننا قد ٫بتاج إٔب الرأم كاالجتهاد، كالنظر لكثّب من ا٤بستجدات الٍب يعسر، بل رٗبا 

ال _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أك سنة رسولو _ عز كجل _ ٲبتنع إقامة الدليل النصي عليها، من كتاب ا 
. يعِب ىذا أف ييفتح فيها الباب على مصراعيو، كتيبدل فيها اآلراء كيفما اتفق؛ كإ٭با كضعوا ٥با ضوابط

فقالوا ُب ضوابط ذلك فيما ٲبكن أف ييعمل فيو بالرأم، أىم ضابط قالوا، أك ذكركا ٦بموعة من 
:  القوانْب أك الضوابط الٍب تضبط ىذه ا٤بسألة قالوا

_  ال يكوف الرأم ا٤ببدل ُب تلك ا٤بسألة يتصادـ قليبلن أك كثّبان مع ما ٰبقق التعبد التاـ  :أ اًب
ٯبب أف يكوف مراعى ُب كل ما تريد، أك يريد ا٤بفٍب أف _ جل كعبل _ ، ٗبعُب أف حق ا _جل كعبل 

_ ُب تفرده بالتعبد _ عز كجل _ فإف كل رأم ٱبل هبذه ا٤بسلمة، حق ا . يصدر اجتهادان، أك رأيان فيو
كاأللوىية، أم رأم ٱبل هبذه ا٤بسلمة، فهو مرفوض؛ ألنو أخل بقاعدة كربل بِب عليها الدين _ جل كعبل 

.  كلو
صلى ا _ قريب منو كىو كل ما ٱبل ٗبقاـ األنبياء كالرسل، كخاصة النيب ا٣باًب :ب ااض  طبااث ني

من جهة التقديس، كالعصمة، كما ينطق عن ا٥بول، ككبلمو مسلم ال يناقش فيو، ما يينزؿ _ عليو كسلم 
فأم رأم سيسبب ٥بذه ا٤بسلمة أك ٥بذه القاعدة الكلية الكربل أم خلل، ىو . غّبه ىذه ا٤بنزلة مهما كاف

أيضان يعترب مرفوضان كمردكدان؛ كلذلك عٌدت البدع من ىذه القاعدة؛ ألف فيها إخبلؿ ٗبقاـ النبوة؛ ألف الذم 
.  ٰبدث ُب الدين شيئان كيريد الناس أف  يلتزموه، أقاـ نفسو مقاـ النبوة الٍب ليست حقو كليست مقامو
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 كل ما أخل بأحد الكليات ا٣بمس، الٍب قامت الشرائع كلها اإل٥بية ا٤بنزلة من : ااض  طبااث ا 
ٕبفظها _ صلى ا عليو كسلم _ عند ا على األنبياء السابقْب، كالشريعة الٍب نزلت عن النيب ا٣باًب ٧بمد 

فأم رأم أك إعماؿ ذىن ٱبل، أك يقدح، أك يسبب ا٣بلل كالفساد إٔب ىذه الكليات ا٣بمس، . كصيانتها
حرمة النفوس كالدماء، حرمة . الدين، كالعقل، كا٤باؿ، كالعرض، كالنفس: فإنو رأم مرفوض مردكد، كىي

. األمواؿ كاألعراض، كالدين، كالعقل
كل رأم، أك حكم، أك قضاء يسبب فتح ا٣بلل، أك تطرؽ ا٣بلل إٔب أحد ىذه الكليات ا٣بمس 

بأم كجو من الوجوه، فا٤بوقف منو عند أئمة الدين الرد، كا٤بنع، كإ٢باقو بالرأم ا٤بذمـو الذم سلف، أك تقدـ 
.  ا٢بديث عنو فيما مضى

تاج  مد عواقبو، كٰبي بعد ذلك نقوؿ، بعد أف قررنا أنو ليس كل الرأم مذمومان، نقوؿ الرأم الذم ٙبي
:  إليو أيضان، يعِب قٌسمو األئمة إٔب أقساـ

 من الرأم امود، ىو رأم ا١بيل األكؿ كالرعيل األكؿ، الذين شهدكا التنزيل، اا لمباأل ا
كعرفوا مقاصده، كمواقع أحكامو، كما ٰبب كما ال ٰبب، كما _ صلى ا عليو كسلم _  كصحبوا النيب 

رضي ا عنهم _ يغضبو كما يفرحو، كما يسره كما يكربو، شاىدكا، عاصركا، حضركا، كىم جيل الصحابة 
 ._

بعد عهد النبوة استجدت مسائل، كنزلت نوازؿ، كحلت قضايا . الصحابة احتاجوا إٔب إعماؿ الرأم
كاف البد أف ٯبتهدكا فيها للحاجة ٥با، كألف تركها بدكف يعِب نظر، كإبداء رأم، كتأسيس حكم، رٗبا يفاقم 
ا٤بشكلة كيضخمها، كٯبعل من ليس أىبلن ٗبن ىو ُب مقاـ الصحابة كمنزلتهم، يتدخل فيها برأيو، فيسبب 

كلذلك ٤با رأل الصحابة حاجتهم إٔب االجتهاد بالرأم ٩با ليس فيو نص متقدـ . ذلك فسادان عريضان عظيمان 
تاج فيها إٔب ذلك، ما ترددكا ٢بظة فيو كتستطيع . ُب الكتاب كالسنة، ككجدكا أف ذلك من األمور الٍب ٰبي

. ٛبثل ٗبثبلن ٝبعهم للقرآف
كالقرآف مفرؽ ُب صدكر الرجاؿ، كمكتوب ُب األلواح، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ توُب النيب 

توجيو نصي يعِب ُب ٝبع _ صلى ا عليو كسلم _ كاللُّثخيف، كا١بلود، كالعظاـ، مفرؽ، كٓب يصدر من النيب 
لكن ٤با احتيج إٔب ذلك بعدما كقعت ا٢بركب، كقيتل كثّب من القراء، القصة ا٤بشهورة ُب حرب . القرآف

رأكا أف القرآف هبذه الطريقة سيضيع؛ ألف حٌفاظ القرآف ىم الصحابة، ىم اجملاىدكف . اليمامة، حركب الردة
. ُب الثغور، ما فيو غّبىم
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فإذا قيتل ىذا، كقتل ىذا، كقتل ىذا، مع الوقت نأٌب لوقت نسمع يعِب بعض القرآف ضاع، كرٗبا 
فرأكا أف ىذه استجدت، فأعملوا فيها الرأم، كاجتهدكا . حٌب أكثره، كإذا ضاع القرآف ضاع الدين كلو

كنظركا، فرأكا أف ٝبعو ىو ا٤بصلحة الكربل الٍب تكرس حفظ الدين، كالكليات ا٣بمس، كعبودية ا، ال 
. تقدح فيها من قريب كال من بعيد

ككذلك اجتهدكا ُب أمور كثّبة استجدت ٥بم كحدثت ٥بم، حٌب ُب الفتول خاصة، حٌب ُب الفتول 
رٗبا ٤با انتشر الصحابة ُب اآلفاؽ، كانوا يسألوف كيستفتوف ُب نوازؿ كثّبة، فيعمل أحدىم ٕبثو فبل . ا٣باصة

نصان، ال يَبكها ىكذا؛ ألنو لو _ صلى ا عليو كسلم _ ٯبد ٥با ُب كتاب ا نصان، كال ٯبد ٥با عند النيب 
تركها مثل ابن عباس، كابن مسعود، كأيب بكر، كعمر، سيأٌب فبلف كعبلف ككل من ىب كدب كيبدأ يعمل 

. فيها رأيو، فيحصل فساد عريض ككبّب
كأنت أك ا٤بفٍب . فاتفق األئمة كلهم على اعتماد آراء كاجتهادات الصحابة، ٩با ٓب يسبق فيو نص

. بعبارة أدؽ ٨بّب
إذا كاف عند الصحابة ُب ا٤بسألة أكثر من اجتهاد، ٨بّب الفقيو كا٤بفٍب أف ينظر فيهما، كٱبتار منهما 

 .ما يراه ىو أقرب لتحقيق ا٤بصلحة، كتكريس قواعد الدين كيتخّب
 قوؿ إال عنهم ينقل ٓب إذا أما.. كلهم السنة أئمة عند اتفاقية قواعد كىذه عنهم، يينقل ٓب إذا أما

. السكوٌب اإلٝباع األصوؿ ٕبث ُب ك٠بوه اإلٝباع، منزلة أنزلوه فهذا ٨بالف، لو يعلم كال كاحد،
 مناقض قوؿ لو ييعرؼ كال مسألة، ُب اجتهاد مسألة، ُب قوؿ األقل على كاحد صحايب عن نيقل فإذا

. السكوٌب اإلٝباع ك٠بوه اإلٝباع، مقاـ ُب كاعتربكه كنزلوه كاعتربكه األئمة ىذا اعتمد آخر، صحايب من لو
 قواعد كتثبيت ا٤بصلحة، لتحقيق أقرب يركنو ما يعِب ٕبسب يتخّبكف قوؿ، من أكثر ُب كاف كإذا

. كعمومياتو ككلياتو الدين
 األربعة الراشدكف ا٣بلفاء. األربعة الراشدين ا٣بلفاء كالقبوؿ، االختيار ُب اجتهادان  الصحابة آراء كأكٔب

 توجيو ىناؾ كألف األحكاـ؛ كمنازؿ األدلة ٤بواقع كأعرفهم صحبة، كأقدمهم الصحابة، أفقو ىم أهنم باعتبار
 إٔب سيحتاجوف الناس أف إٔب النبوية اإلشارة يعطيك ما كىذا ا٣بصوص، كجو على هبم باالستناف نبوم

بااراشد ابااخلف ءب س  )): قاؿ ٍب((ب ل  يب لي م)) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ فقاؿ كالرأم، االجتهاد
 ((. عد بمنباام ديين
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بااراشدينبااخلف ءبس  )): إٔب فتنتقل نصان، سنتو ُب ٥با ٘بد ال كنوازؿ، قضايا بعده من تستجد قد
: الشيخاف خصوصا منهم، كاحدان  كلوب(1)((  ا واجدب لي  ب  ضواب   بتمل واب عد بمنباام ديين
 ا٤بذاىب من السنة علماء إٝباع" السنة منهاج "ُب تيمية ابن اإلسبلـ شيخ نقل بل كالفاركؽ؛ الصديق،
 بس كبلـ ىو ما _ ا٤بسائل كل كاستعرض النص، منزلة تنزؿ حجة كعمر بكر أيب اتفاؽ أف على األربعة،
 بالدليل، _ نظرم

 كال السابق، النص من ال ٨بالف ال لو يوجد فلم كعمر، بكر أيب رأم فيها اتفق الٍب ا٤بسائل كل
. حجة ىؤالء االثنْب إٝباعهم فصار الصحابة، بقية من الحق رأم من

بكالسبلـ الصبلة عليو _ قولو معُب كىذا منازع، كال ٨بالف فيو ٥بم ٘بد تكاد ال رأم على اتفقا إذا
باا وابيل بإا)). األربعة ا٣بلفاء بْب من ٚبصيص أعطاىم ((يرشد اب  مرب  ربأ  باا وابيل بإا_:ب))

 الصحابة رأم إذف. معلومة معركفة الرجلْب ىذين فضائل ُب كأحاديثوب(2)((يرشد اب  مرب  ربأ  
. كأعلمها األمة أفقو أهنم باعتبارىم الدين ُب كاجتهادىم

 تلميذه عنو ركاىا الٍب" البغدادية الرسالة "من النص كىذا _ ا رٞبو _ الشافعي اإلماـ يقوؿ
 الصحابة، يعِب( كىم: )قاؿ أىلو ىم ٗبا الصحابة على بثناء قٌدـ أف بعد الشافعي يقوؿ. الزعفرا٘ب ا٢بسن
 الٍب ا٣باصة اجتهاداهتم( كآراؤىم كعقل، ككرع كاجتهاد علم كل ُب فوقنا كىم )اإلماـ الشافعي كبلـ ىذا
 إف بل( ألنفسنا رأينا من بنا كأكٔب أٞبد لنا كآراؤىم. )٫بن آرائنا من أٞبد يعِب( أٞبد لنا )نص فيها ليس

 أم( كتابان  خالفت ما البدعة: )قاؿ نفسها" البغدادية الرسالة "ُب قاؿ البدع أصوؿ من عدٌ  أيضان  الشافعي
 عليو ا صلى النيب أصحاب بعض عن أثرا أك )تقريرية، أك عملية، أك قولية، سواء( سنة أك )الكرٙب، القرآف
(. ٨بالف لو يعلم كال كسلم

 فخبلفو مسألة، ُب أثر أك نازلة ُب اجتهاده صحبتو، عيرفت ٩بن كاحد كلو صحايب عن أيثر إذا يعِب
 من خرج خالفو، فإذا. خالفهم من الصحابة ُب ىناؾ يكوف ال أف بشرط البدعة، منزلة ينزؿ الشافعي عند
.  السابق التأصيل على القيد

 إليو ٰبتاج الذم االجتهاد أك إليو ٰبتاج الذم الرأم: امود الرأم من الثا٘ب القسم منبااث نيباا و 
 جهود إٔب ٫بتاج ٫بن كلذلك لذلك؛ ٫بتاج. منو الداللة كجو كمعرفة كبيانو، كشرحو، الشرعي، النص لتفسّب
. ىذا يصلح ما كيفك؟ على ىكذا تركح اآلف؟ أنت القرآف تفهم كيف التفسّب، باب ُب العلماء

                                                 

. 4607: رقم حديث 201 ص/  4 ج سننو ُب داكد أيب (1)
 .ة قتادأيبد عن حمأخرجو اإلماـ أحديث صحيح  (2)
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 األئمة تفاسّب مثبلن  إٔب كٙبتاج ،"ايط البحر "إٔب كٙبتاج القرطيب، إٔب كٙبتاج الطربم، إٔب ٙبتاج
. فسركا التابعْب كيف فسركا، الصحابة كيف لتنظر ا٤بعركفة ا٤بشهورة

 كمتشاهبو، القرآف كم فهمهم على كبناءن  العريب، للساف فهمهم على بناءن  التفسّب ُب فاجتهادىم
 تستضيء أحكامو، كمنازؿ كمقيده، كمطلقو كخاصو، كعامو كمنسوخو، لناسخو فهمهم على كبناءن 

 ىي الٍب الغاية لفهم الوسيلة باب من اجتهادىم فيكوف القرآف، لفهم القرآف تفسّب ُب باجتهادىم كتسَبشد
 ىذا ىل. النبوية النصوص بعض لتفهم الشركح كتب إٔب ٙبتاج ا٢بديث، ىذا معُب كُب الشرعي، النص
 ا٢باضر عصرنا ُب حٌب رٗبا كذا؟ ىل كذا؟ ىل كذا؟ ىو ىل عْب؟ كاقعة ىل نيسخ؟ ىل ٧بكم؟ النص

، عوجاء ألسننا ال؟ كلبل صح. لغة حٌب النص فهم علينا ييستعجم .. يعِب عاد ما العريب لساف اليـو
، عنو تعجز ا٤بفردة معُب مفردة فرٗبا  يونانية، كلمة كأهنا اللغة، ُب معناىا إيش معناىا مفردة اليـو

 ال؟ كلبل صح حالنا ىذا. إغريقية كال
 كتقرأ أٞبد، قاؿ ماذا الشافعي، قاؿ ماذا القرآف، تفاسّب ا٢بديث، شركح إٔب ترجع أف إٔب فتحتاج

 من كىو إليو، ك٧بتاج ٧بمود الرأم فهذا لتستفيد، لتستضيء كالنظر، البحث آلة كتستجمع ىنا، كتقرأ ىنا
. للغاية ا٤بوصلة الوسيلة باب

 من ا٤بركزم، ا٢بنظلي ا٤ببارؾ بن ا عبد ا٤بشهور اإلماـ.. ا٤بشهور ا٤ببارؾ، بن ا عبد اإلماـ يقوؿ
 ينبغي كما كفضلو العلم بياف جامع "ا٤بشهور كتابو ُب الرب عبد ابن ذكره ىذا.. يقوؿ. التابعْب تابعي طبقة
 عليو تعتمد الذم ليكن: )يقوؿ العلم لطالب رسالة يوٌجو( عليو تعتمد الذم ليكن: )يقوؿ" كٞبلو ركايتو ُب

(. ا٢بديث لك يفسر ما الرأم من كخذ األثر،
 الصحابة آراء رأسها كعلى ضركرة، ٥با ٧بتاج أنت بل كاجتهاداهتم العلماء آراء تلغيو، ال الرأم يعِب

 ىو كىذا ا٢بديث لك يفسر ما الرأم من كخذ. )القرآف لفهم ا٢بديث، لفهم النص، لفهم األثر، لفهم
(. عباده من يشاء من سبحانو بو ا ٱبتص الذم الفهم ىو كىذا )ا٤ببارؾ ابن كبلـ ىذا( الفهم

 على عآب ٲبيز رٗبا بل غّبىم؛ بو ٱبتص ما القضايا بعض بفهم العلماء ٱبتص _ كجل عز _ ا
 ُب لو كسابق مثلو، كنيب أبوه كىو داكد على ا٤بسألة سليماف فٌهمب(1)﴾ُسلَتيْعمَت اَتببف َتفَت َّنمْع َت هَت ﴿: كقولو عآب
 فإف ا، حكم يعرؼ أف كغايتو ىدفو كيكوف كالنظر، البحث ُب يتقيو ٤بن ا توزيعات فهذا أيضان، النبوة
. ا٣بلق ُب أسرار 

                                                 

 [.79اآلية ]سورة األنبياء  (1)
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 ا٤بسائل، كيلمح كعبقريان، كأ٤بعيان، الشخص، جدان  ذكيان  يكوف قد فقط، بذكاء يعاملنا ال ا إف
 الفهم؛ ٱبطئ قد لكن فيها، غّبه يعشره ال ٗبا الفهم أدكات عنده يكوف كقد القراءة، كسريع ا٢بفظ، كشديد

 _. كجل عز _ ا إال هبا يعلم ال نفسو ُب مقاصد لو تكوف قد ألنو مبينان؛ ضبلالن  يضل قد بل
 قوالن  تنصر أك مسألة، ٛبرر أف ال ا، مراد تعرؼ أف تريد أف النية حسن ُب أسٍّر  كأىم النية، فبحسن

 مثبلن  تنصر أك عليو، نشأت الذم مذىبك تنصر أك أخطأت، بأنك الناس أماـ تظهر ال حٌب قلتو أف سبق
 بصّبتك، كأعمى ا، كشفك ٤بعاملة، هبذا ا عاملت إذا فإنك. ىول أك الدنيا ُب غرضان  لك ٰبقق شيء

. السبيل سواء كأضلك
 ا يوفقك ما بقدر ذلك، ُب ا كتتقي النازلة، ىذه ُب ا مراد معرفة ُب ٚبلص ما فبقدر

 ال ذلك ُب أسرار ا٣بصوص كجو على العلماء كمع كلهم البشر مع ك قلبك، ُب ا٢بق كيقذؼ كيلهمك،
 _.  كتعأب سبحانو _ ىو إال يعلمها

 نوازؿ باألمة تنزؿ قد. األمة عليو اجتمعت الذم الرأم: الرأم من الثالث القسم أك ااث ا باا و 
 ا ألف امود؛ الرأم منزلة يينزؿ الرأم فهذا. معْب رأم على كعلمائها بأقطاهبا فتجمع تارٱبها، عرب معينة
 مصيب فيها يكوف أف البد ٲبكن، ال الضبلؿ، على أقطارىا من ٘بتمع ٲبكن ال األمة ىذه أف كقضى قٌدر

. تعأب ا شاء إف ا٢بديث سنشرح عندما سنذكره تفصيل على با٢بجة قائم للحق،
 كا٢بمد الضبلؿ على أمتنا ٘بتمع أف المتناع كحق صواب أنو الشك كلها بأقطارىا األمة فاتفاؽ

 .
 األقطار، من قطر أىل اجتماع كليس سهلة، قضية ليست ىذه األمة، اجتماع قضية إٔب التنبيو مع

 أىل كال قرية أىل اجتمع يعِب ما. ٥با تنتبهوا نقطة ىذه األمة، إٝباع منزلة يينزؿ النواحي من ناحية أىل أك
. األمة إٝباع يعترب خبلص أمر، على بلد

 ال كلهم، األئمة قرره كما أصبلن  األمة ٘بتمع كال... إٔب كٰبتاج إحصاء، إٔب ٰبتاج ىذا األمة إٝباع
. ذلك قط ٰبصل كٓب قدران، كال شرعان  ال ا، ٢بكم ٨بالفة فيو كيكوف أمر على األمة ٘بتمع ٲبكن

 متصادـ ككجدتو ىناؾ، أك ىنا مزعومان  إٝباعان  كجدت إذا ىناؾ، أك ىنا مزعومان  إٝباعان  كجدت فإذا
 أصبلن؛ كأركانو اإلٝباع حقوؽ لكل فاقد ناقص، اجتماع ىذا أف فاعلم مفهوماهتا، أك أدلة ظواىر مع رٗبا
! يكوف؟ كأٗب اإلٝباع لبوس لبس بأف ضيخم ما، طائفة عليو اجتمع ما، رأم ضيخِّم كإ٭با

 أحصيت اجتمعوا؟ الناس أف يدريك كما قاؿ اإلٝباع، لو نيقل كلما أٞبد اإلماـ عصر ُب كاف إذا
 أراضي زرت إحصاء؟ سويت أنت عندؾ أصبلن؟ قالت ايش كلها األمة شفت اجتمعت أنت؟ األمة
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 يصلح ما إٝباع؟ كقلت نفر كثبلثْب نفر كعشرين أنفار ٟبسة كمعك ظنية كذا قاعد كال كلهم؟ ا٤بسلمْب
.  األمة أٝبعت إذا الشك ٧بمود رأم فهذا يصلح، ال ىذا ىذا،

 كتاب من ا٤بسألة طلب ُب ا١بهد استفراغ بعد يكوف الذم الرأم: امود الرأم أقساـ من الرابع
 اثناف كلو الراشدكف، ا٣بلفاء بو قضى ٩با كطلبها _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ا رسوؿ سنة من كطلبها ا،

. منهم كاحد كلو الصحابة، ٦بموع عن نقل فيما كطلبها منهم، كاحد كلو منهم،
 كدالئلو القرآف ُب نظر ا٤بسألة، قٌلب جهده، استفرغ عآب أك شخص مثبلن  تصورنا.. يعثر ٓب فإذا

 عليو ما.. إيو عارؼ ما٘ب كال سياسي، كال اقتصادم، كال اجتماعي، ال ضغط عليو كليس ، متقي كىو
 ا٤بسائل بعض ُب يقضي رٗبا العلماء بعض لذلك كنظر؛ كدرس، كتتبع، العا٤بْب، رب ا ٨بافة إال ضغط
 مطلبان  ٥با ٯبد ما ا٤بسألة، عنده تضيق رٗبا ألنو كيراجع؛ كينظر، كيكتب، فيها، اجتهاده كيتغّب كدىوران، أيامان 
. ٯبتهد ىنا حاجة، إليهم هبا كالناس كلها، ا٤بصادر ىذه ُب

: أقساـ كىم االجتهاد أىل من اجملتهد يكوف أف لو يشَبط الرابع القسم كىذا
 كىذا. أعلم كا مطلق اجتهاد موجود فيو عاد ما قركف من يعِب تقريبان  كىذا: ا٤بطلق االجتهاد أىل

 بن  عبد حديث شرح ُب قليل بعد سنقرره كما مطلق ٦بتهد من األرض ٚبلو قد الصحيح، القوؿ ىو
 حاط ألنو ا٤بشهور؛ كتابو كألف السيوطي، ذلك ُب كا٤بخالف مشهور، خبلؼ على العاص بن عمرك
. مطلق ٦بتهد نفسو

 اجتهاد. الدليل كمنزلة ينزؿ رأيو خبلص يعِب كعثماف، كعمر، بكر، كأيب يعِب مطلق ٦بتهد
. نوادر ىؤالء الكبار اجملددكف األمة، ُب يعِب ىؤالء نوادر مطلق،

( 911 )عشر كإحدل تسعمائة سنة توُب ا٥بجرم، العاشر القرف ُب جام بو لو ألف فالسيوطي
 نفسو ُب يرل أك يريد كألنو كالتابعْب؛ الصحابة عهود التشريع، ألزماف بالنسبة جدان  متأخر! كين؟ السيوطي،

 بغرض يكن كٓب ىنا، مكتوبان  ليس كاف كإف با٤بناسبة ىذا ا٤بشهور كتابو ألف ا٤بطلق، اجملتهد منزلة يينزؿ أنو
 إٔب أخلد من على الرد "٠باه كتاب _ اللساف جرٌ  من با كأعوذ _ لو لسا٘ب جر٘ب لكن عنو، ا٢بديث
 من اجملتهدين كقٌسم ككذا، االجتهاد ُب يكتب كبدأ بفرض، كقت كل ُب ليس االجتهاد أف كزعم" األرض

. فيو ىو الذم القرف إٔب كصل أف إٔب..  ك ك ك األربعة، األئمة كالتابعْب، الصحابة،
 البداية من قلها طيب،. نفسو فحطٌ  أنا، إال ا٤بقاـ هبذا يليق أحدان  كجدت فما كٕبثت نظرت: فقاؿ

 كخبلص العاشر اجملتهد أنا قل األرض، كحط األرض كشاؿ األرض، إٔب كأخلد كاألرض، الرد بدؿ كرٰبنا
. ا٤بشكلة تنتهي
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 قد. ٙبتاجو رٗبا أنت ٙبتاجو، أنت رٗبا ىذا ا١بزئي، النسيب االجتهاد يسمونو اجتهاد فيو لكن
 فيو عندؾ كال نظر، فيها عندؾ ما مسألة لك ٙبدث رٗبا ما، مكاف إٔب تذىب ما، ظركؼ عليك تفرض
 من عندؾ كال الصبلة ُب مسألة لك عرضت الصبلة، ُب هبا تعمل أك هبا تقـو أف إٔب مثبلن  ٙبتاج دليل،

 كتنظر ا، كتتقي ذىنك، ُب األمر تدير معلقة، ٘بعلها ال فهنا. لك ٰبصل قد كتب، عندؾ كال تستفتيو،
 من رٗبا تتمكن حٌب نسيب، اجتهاد ك٘بتهد العلماء، بو يفٍب كما كعهدتو، تعرفو كنت ٩با األقرب ىو ما

 إٔب ذلك بعد فتصّب ٱبطئو، أك اجتهادؾ يؤيد فرٗبا كذا، أك أعلم ىو من بسؤاؿ ىذا اجتهادؾ ُب النظر
. ا٢بق

 داخل سواء ٯبتهدكف. العلماء عليو الذم كىذا اآلف، عنو نتكلم الذم ىذا النسيب فاالجتهاد
 ٕبسب كالنوازؿ، ا٤بسائل بعض ُب نسبيان  اجتهادان  ٯبتهدكف خارجها، أك ا٤بذاىب أئمة من كانوا إذا ا٤بذاىب
 معرفة كا٥بدؼ الغرض يكوف بأف ا تقول كلو ذلك من كأىم كالطاقة، ا١بهد استفراغ بعد إليها ا٢باجة
. ا حكم

: يقوؿ كا استطاع ما ا اتقى صاحبو ألف حٌب؛ ا٢بق يصب ٓب كلو ٧بمود االجتهاد ىذا
بااح  مباج  دبإذا)): كسلم عليو ا صلى _ النيب حديث يينزؿ كعليو (1)﴾اسْع َتلَتعْعُ مْعببمَت باالَّنهَتببفَت ت َّنُ وا﴿

 ضغط كال لو غرض ال ، متقي كىو الشرعية األدلة ُب نظر ٕبث ا١بهد، استفرغ اجتهد، (2)((فأص ب
 .ما أمر إٔب اجتهاده فأداه قلنا، كما عليو

 يريد لربو، كتقواه ١بهده، كاستفراغو اجتهاده، أجر: أجراف فلو األمر نفس ُب ا٢بق أصاب كاف إف
 مغفور كخطؤه ا١بهد، كبذؿ االجتهاد، أجر فلو أخطأ كإف. اإلصابة كأجر ذلك، حقو كمن ا حكم يعرؼ

 .قليل قبل عليها تكلمنا الٍب بالضوابط لو
 السابقة، بالضوابط ٦باؿ لو الذم امود، بالرأم العلماء ٠باه كما نسميو أف ٲبكن الذم ىذه

.  لكم ذكرناىا الٍب النقوؿ ىذه من يعِب عرفناه كما السابقة كباآلراء
 لو ترجم الذم بابنا إٔب اليـو كأكملناىا ا٤باضي الدرس ُب ابتدأناىا الٍب ا٤بقدمة ىذه بعد اآلف نرجع

. (ااْع ِكيَت سِكبب َتتَت َتلُّسفِكبباارَّنأْع ِكببذَتاِّببمِكنْعببيُ ْع َترُببمَت ب َت ب): البخارم
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 القياس ذىنك ُب يقدح ال كضوابط، قواعد بدكف العقلي االجتهاد بو ا٤بقصود ىنا القياس تكلف
تاج شرعي، مقياس ىناؾ. األصوؿ كتب ُب درستو رٗبا كما التشريع مصادر أحد ىو الذم  كىو إليو، كٰبي
. اجملتهد أدكات أحد

 بل قبل؛ من األئمة لو كٰبتاج كا٤بفٍب، الفقيو، لو ٰبتاج أحد، كل لو كٰبتاج لو، ٫بتاج شرعي قياس
 من باب: )خاص باب لو كسيأٌب فعلو نفسو _ كسلم عليو ا صلى _ كالنيب بل فعلوه؛ الراشدكف كا٣بلفاء
: مشهورة ثبلثة أركاف كلو( ا٢بكم ٤بعرفة معلـو بأصل ٦بهوالن  أصبلن  باب قاس

السابق األصل يسمى مستقر، ثابت شرعي حكم ا٢بكم، معركؼ سابق، أصل .
السابق األصل ذلك على بقياسو حكمو تعرؼ أف تريد الحق كفرع .
كىو ٦باؿ، لو تقيس، البلحق كالفرع السابق األصل بْب ا٤بشَبؾ القدر كىو: جامعة كعلة 

 أربعة أك ثبلثة بعد رٗبا االعتصاـ كتاب ُب ىنا عندنا سيأٌب باب كلو التشريع، مصادر أحد
 (.ا٢بكم ليعرؼ معلـو بأصل ٦بهوالن  أصبلن  قاس من: )باب سيأٌب أعلم ا أبواب

أما ىنا تكلف القياس ىو إعماؿ الذىن ىكذا ُب أحكاـ ا با٣برص كالتخمْب، كىو أحد أنواع 
.  الرأم ا٤بذمـو الٍب ٙبدثنا عنها ُب الدرس ا٤باضي

ٍب أتى باآلية الٍب ىي دليل على ذـ الرأم، أك أحد األدلة على ذـ الرأم كتكلف ما ال يعنيك كما 
ب ِكهِكب ِكلْعمٌل﴾﴿ :أك تفسّبىا كىي قولو تعأب_ جل كعبل _ ال ٙبسنو، فقاؿ  باَت َت  ُب  َتاَتبت َت ْعُفبمَت باَتيْع َت

ُ  ًا﴾اإلسراء،  ب َت اَتب َت ْعُهبمَتلْع ب َتااْعُف َتادَتبُ لُّسبُأ ا بِك َت ب ِكهِكب ِكلْعمٌلبإِكاَّنباالَّنمْع َتب َتااْعبَت َترَت باَت َت  .﴿ َتاَتبت َت ْعُفبمَت باَتيْع َت
فمن عرؼ أنو سيسأؿ عن كبلمو، كىذا سييسأؿ عما يعمل فيو الرأم من أمر ا من باب أكٔب، 

باالَّنهِكب َترَتُسواِكهِكب َتات َّنُ واباالَّنهَت﴾: كاألمر جد خطّب كجد عظيم كا يقوؿ بيَتدَت ِك ُمواب  َتيْعنَت بتُ  َتدِّ . (1)﴿اَت
 أم ال تقل ما ليس لك بو علم، كىو أحد التفاسّب ُب ﴿ َتاَتبت َت ْعُف﴾: كأراد البخارم يفسر كلمة

 . كىو تفسّب ابن عباس ك٦باىد، أم ال تتكلف ما ال علم لك بو﴿ َتاَتبت َت ْعُف﴾: كلمة
إذا سئلت عما ال تعلم عمومان، كُب الشريعة خصوصان، فبكل طمأنينة قل ال أعلم، فإف ال أعلم 
ثلث العلم كما ذكرنا آثار ُب الدرس ا٤باضي، كال ٰبملك الشيطاف أنك تستحي كيف أنا كا أستاذ ُب 
مدرسة البشرل، كال أستاذ ُب مدرسة ما أنا عارؼ إيو، كأنا عندم شهادة بكالوريوس زم كجهو، كيف 

كيركح يتفلسف، كيقحم نفسو ُب مساءلة شرعية عند ا يـو القيامة كىو ال ٰبسن، كىو .. يسألو٘ب كما

                                                 

 [.1اآلية ]سورة ا٢بجرات  (1)
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عارؼ أنو ال يعرفها، لكن كرب عليو أف يسأؿ كال ٯبيب، كال إماـ مسجد، كال مثبلن كذا كال كذا، كال 
إذا كاف ملتحي خبلص البد يفٍب ُب كل نازلة، ما ىو ىذا، مو ىكذا األمور، ما ىكذا تورد يا . ملتحي

. سعد اإلبل
الصديق يقوؿ ىذا .. إذا كاف كبار األئمة، بل كبار الصحابة أم أرض تقلِب، كإذا قلت ُب كتاب

: كعمر تورع كتراجع عن تفسّب قولو (إذا قلت ُب كتاب ا ما ال علم ٕب بو): الكبلـ، الصديق األكرب
مو يا عمر ىذا ىو التكلف، الفاركؽ ك٘بي أنت : قاؿ عرفنا الفاكهة فما األب؟ ٍب قاؿب(1)﴿ َتفَت  ِك َتً ب َتأَت ًّ ﴾

.  عاد تريد تفسر كل شيء، ال ما يصلح ىذا
 أم ال تقل، ال تفٍب كال تتقدـ فيما ليس لك بو علم؛ بل أقوؿ لك ُب كل ﴿ َتاَتبت َت ْعُف﴾فا٤بقصود 

كمن . أمورؾ الدنيا ما ال علم لك بو، كال شأف لك بو، فمن ا٣بّب لك دنيا كأخرل أال تدخل نفسك فيو
منبحلنبإسالاباألمربتر هبم باب)): عند أيب داككد كغّبه_ صلى ا عليو كسلم _ ىذا قوؿ النيب 

. (2 )((يع يه
 يأٌب ا٤بستفٍب يستفٍب يرسلو (3)(( ّدبأابأحدهمباوبأابأخ  ب ف  ))ككاف الصحابة يتدافعوف الفتول 

يقوؿ لو اذىب إٔب ابن عباس، ابن عباس يقوؿ لو اذىب البن عمر، ابن عمر يقوؿ لو اذىب إٔب عائشة، 
ما ىكذا يلعبوف، ما ىم موظفْب ُب دائرة، لكن يريد أف يكفيو غّبه، رٗبا عنده من العلم ما ٲبؤل الدنيا أثران 

 . _رضي ا عنهم أٝبعْب_كسنة كابن عباس، كابن عمر، كعائشة، كمن ُب طبقتهم كطرازىم 
﴿ َتاَتب:  كاحتاجو البخارم؛ ألهنا مناسبة للباب، كإال لكلمة﴿اَتبت َت ْعُف﴾كىذا معُب أك أحد تفاسّب 

 .تيفسر ببل تتكلم فيما ليس لك بو علم، كقد تيفسر با٤بتابعة ﴿ َتاَتبت َت ْعُف﴾ُب اآلية معا٘ب؛ ألف  ت َت ْعُف﴾
 كال إليو، مطمئن لست كبلمان  أك فتول، أك أمران، تتبع ال أم عليو، ينطبق كىذا تبعو، أم األثر قفا

 تصدقو لك ييقاؿ ما كل كال بو، تيفٌب ما كل ما. الربىاف عليو كليس ا، كتاب من الدليل عليو يقـو
      _  النيب قاؿ ا، قاؿ عليها الدليل، عليها النبوة، نور عليها الشرعية الفتاكل أف حٌب. تضيع كتقولو،
. ىكذا.... ىذا ضعيف، حديث كىذا ا٢بديث، صح _ كسلم عليو ا صلى

 ككل قائل كل تتبع ال أم ﴾ت َت ْعفُبباَتب﴿.. يعِب ىذا ا٤بفيد با٤بختصر ىكذا ٯبوز كما ٯبوز ىكذا أما
 .السبيل سواء سيضلونك فإنك ناعق،

                                                 

 [.31اآلية ]سورة عبس  (1)
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 ٗبعُب األمر ا٤بتأخر الذم يأٌب بعد أمر تقدَّمو، كينطبق عليو معُب ﴿اَتبت َت ْعُف﴾كالتفسّب األخّب لػ
. كأصحابو_ صلى ا عليو كسلم _ اآلية، أم ال تتبع اآلراء الٍب حدثت بعد، كدكنك ما سلف عليو النيب 

كسنتو، كىديو، كأصحابو، تركح تَبكها كتركح تأخذ _ صلى ا عليو كسلم _ ٗبعُب عندؾ النيب 
بآراء كأفكار ا٤بتأخرين كاجتهاداهتم، أنت كضعت نفسك ُب إتباع األمر ا٤بتأخر، الذم خطؤه بالنسبة ٣بطأ 

حٌب رأم الصحابة ال يكاد يذكر خطأ الصحابة مع خطأ ىؤالء، أليس كذلك؟ 
كمن ىنا يقوؿ . فكلما كجدت للمسألة أثران، أك حكمان، أك قوالن فيمن تقدـ فدكنك كاحذر ما تأخر

انظر إٔب  (كإياؾ أف تقل أك تفٍب أك تتبع مسألة ليس لك فيها إماـ سابق): _رٞبو ا _ لك اإلماـ أٞبد 
. من تقدـ

انظر للصحابة  (من كاف مستنان فليسًب ٗبن قد مضى): _رضي ا عنو _ كيقوؿ لك ابن مسعود 
. (فإف ا٢بي ال تؤمن عليهم الفتنة)للتابعْب، 

 كا ﴿اَتبت َت ْعُف﴾: فكلما حٌكمت األقواؿ ا٤بتأخرة أضلتك سواء السبيل؛ كلذلك ىذا من معا٘ب
بمَترْعيَتمَت﴾يقوؿ ُب القرآف ُب ىذا ا٤بعُب ُب شأف عيسى بن مرٙب  ﴿ َتق َتفَّني ْع َت ب ِكعِكيلَتىبا ْعنِك

أم جعلناه آخر أنبياء  (1)
. ا٤بقفي؛ ألنو جاء آخر األنبياء كختمهم_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كمن أ٠باء نبينا . بِب إسرائيل

، كتَبؾ السنة الثابتة، كآراء  فأنت ال تذىب إٔب آخر اآلراء، الٍب جاءت قبل ٟبسة عشر يـو
كل ىذه اآلية يعِب . الصحابة ا٤بستقرة ُب الكتب، كيعمل هبا األمة ألف أربعمائة سنة، تضل سواء السبيل

 .إذف طيب، إذف ا٢بديث قرأنا ا٢بديث؟ طيب اقرأ ا٢بديث أك قرأناه.. ىذا ىو

ث َت َت بسَتعِكيُدب ْعُنبتَتلِكيدٍرب): _رٞبو ا _ حدثنا يقوؿ البخارم  ىو سعيد بن عيسى بن تليد بن  (حَتدَّن
 .كنيتو أبو عيسى ا٤بصرم، إماـ، حافظ، مشهور عاش ُب مصر. عينػىٍْب 

ثَت ِكيبا ْعُنب َتهْع ٍرب): قاؿ ىذا مٌر معنا ُب أسانيد متعددة، عبد ا بن كىب القرشي، ا٤بصرم  (حَتدَّن
عن مالك، كىو صاحب " ا٤بوطأ"أيضان ألنو عاش حياتو أك أكثرىا ُب مصر، أحد تبلميذ مالك، كأحد ركاة 

". ا١بامع ُب العلم"كتاب 
ىكذا ا٠بو، لعبد " ا١بامع ُب العلم"قلت لكم كم مرة احرصوا إذا كجدت ىذا الكتاب اشَبه كاقتنو 

ا بن كىب القرشي، مطبوع ُب ٦بلدين اشَبيو لو بألف لاير، ىو ما حيكوف بألف لاير، يعِب ليس كاجملبلت 

                                                 

 [.27اآلية ]سورة ا٢بديد  (1)
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الفاخرة، ٦بلد قيمتو أربعْب لاير، ما حيكوف، ٦بلدين بعشرين لاير أك ٟبسة كعشرين لاير، قيمة سندكيش 
. شاكرما يعِب
ب ْعُنبُشرَتيْعحٍرب): قاؿ مَتنِك أبو شريح أيضان ا٤بصرم االسكندرا٘ب؛ ألنو من أىل  (حَتدَّنثَت ِكيب َتبْعُدباارَّنحْع
 .اإلسكندرية
ُر ُب)  الواك عاطفة، كالغّب ىذا ا٤ببهم قاؿ العلماء أنو ابن ٥بيعة، أحد الركاة ا٤بشهورين، ا٠بو عبد ( َت َتي ْع

ا بن ٥بيعة بن عبد الرٞبن، أيضان ا٤بصرم، كاف قاضيان ُب ببلد مصر، كىو ليس من رجاؿ البخارم، كال 
حٌب من رجاؿ مسلم، أخرج لو مسلم مقركنان، كالبخارم يبهمو كيقرنو بغّبه؛ ألنو بعد احَباؽ كتبو كما ُب 
قصتو كاف ٰبدِّث من حفظو، فاختلط كثّبان، فلم يعتمد العلماء على ركايتو إال ما ركاه عنو مثل عبد ا بن 

. كىب، أك مثل عبد ا بن ا٤ببارؾ، كمن ُب طبقتهم كطرازىم، كىو ليس من رجاؿ الصحيح
سعيد بن تليد، كابن ىب، كابن شريح، كابن ٥بيعة، كلهم من ببلد مصر، أك : السند إٔب ىنا مصرم

.  سكنوا مصران، ك٩بن فوقهم ينقلب السند مدنيان 
وَتدِكب) َتسْع بأَت ِكيباألْع ا٠بو ٧بمد، أبو األسود ىذا ا٠بو ٧بمد بن عبد الرٞبن النػٍَّوفىلي، ا٤بلقب بيتيم  ( َتنْع

. عيٍركة، كاف يتيمان من بِب نوفل ترىب ُب حجر عركة بن الزبّب
عبد مناؼ ا١بد ا١بامع ألكالده . كبنو نوفل بنو عمومة بنو ىاشم كما تعرفوف، من أكالد  عبد مناؼ

إخوة أشقاء كلهم إال . األربعة اللي فيهم بنو ىاشم، ىاشم، كنوفل ىذا، كعبد مشس، كرابعهم من؟ ا٤بطلب
ترىب ُب حجر عركة فسمي بيتيم . نوفل ليس شقيقان ٥بم، فهو من قريش، من أبناء حٌب عمومة بِب ىاشم

. عركة
بُ رْع َتةَتب) .   ابن الزبّب التابعي ا٤بشهور ( َتنْع
رٍر ) بحَتجَّنب َتلَتي ْع َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنب َتمْع كتاب "، لكن ُب "كتاب العلم"ىذا ا٢بديث تقٌدـ معنا ُب  (قَت اَت

كىنا من ركاية أيب األسود يتيم عركة اللي ىو ٧بمد بن عبد . من ركاية ىشاـ بن عركة، عن أبيو عركة" العلم
الرٞبن النوفلي عن عركة، لكنو متواتر جدان من ركاية ىشاـ بن عركة، حٌب ذكركا أنو ركاه عن ىشاـ أكثر من 

ماذا .  األسود عن عركة إال ابن ٥بيعة، كعبد الرٞبن بن شريح فحسبأيبأربعمائة نفس، بينما ٓب يركًه عن 
يقوؿ عركة؟  
رٍر ) :يقوؿ يعِب ابن العاص، عبد ا ابن عمرك بن العاص، الصحايب  (حَتجَّنب َتلَتي ْع َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنب َتمْع

.  ابن عمرك بن العاص الصحايب
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 ألف عبد ا بن عمرك كاف يسكن مصر بعد أف فيتحت، كالذم (حَتجَّنب َتلَتي ْع َت )،ب(فَتلَتمِكعْعُ ُهبي َتُ واُب)
فتحها أياـ عمر، كالقائد الذم فتحها ىو أبوه عمرك بن العاص، ىو الذم قاد ا١بيش لفتح ببلد مصر، 

فكاف ٰبج، فإذا حج . كاستقر هبا عمرك بن العاص حاكمان كاليان من قبل عمر، كابنو معو عبد ا بن عمرك
.   أم مٌر هبم ُب ا٤بدينة قادمان من مصر، قاصدان مكة للحج(حَتجَّنب َتلَتي ْع َت )مر على ا٤بدينة ُب طريقو إٔب مكة 

سبب ٠باع عركة بن الزبّب ٥بذا ا٢بديث من عبد ا بن عمرك، أف عائشة خالتو،  (فَتلَتمِكعْعُ ُهبي َتُ واُب)
صلى _ يا بِب إف عبد ا بن عمرك مٌر علينا حاجان فالقو فا٠بع منو فإنو ٠بع من النيب : خالة عركة قالت لو
. حديثان كثّبان _ ا عليو كسلم 

قالت اذىب لعبد ا بن عمرك فإنو ٠بع حديثان كثّبان . ىذا توجيو من ىذه ا٤برأة ا٢بصيفة البن أخيها
. فأتاه فسمع منو، ك٩با ٠بع منو ىذا ا٢بديث. كا٠بع منو

بي َت ْعلِكُ ب): يقوؿ عبد ا بن عمرك ابن العاص سَتمِكعْعُ باا َّنبِكيَّنبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبي َتُ وُابإِكاَّنباالَّنهَتباَت
بُج َّن اٌلب بف َتيَتب ْع َتىبنَت سٌل بااْعُعلَتمَت ءِكب ِكعِكلْعمِك ِكمْع ُ مْعبمَت َتبق َتبْعضِك بي َت ْع َتلِكُ ُهبمِك  ْع بأَت ْعلَت ُ ُموُ بانْع ِكلَتاً  ب َتاَت ِكنْع بأَتاْع ُب  (ااْععِكلْعمَتب  َتعْعدَت

قلنا أف أىل العلم قسموا رفع العلم من _ كأكرب ظِب أنكم ال تذكركف _ إذا كنتم تذكركف " كتاب العلم"
. األرض قسمْب

صلى ا _ ا أنزؿ علمان، كىو ىذه الشريعة ا٤بتمثلة ُب منطوؽ الكتاب كمعانيو، كما سٌنو النيب 
. القولية، كالفعلية، كالتقريرية، كما تفرٌع عن ىذين األصلْب: بسننو ا٤بتنوعة ا٤بختلفة_ عليو كسلم 

ىذا . كبٌلغو لؤلمة_ صلى ا عليو كسلم _ علم نزؿ من ا عن طريق الوحي، على قلب النيب 
من عبلمات قرب _ صلى ا عليو كسلم _ العلم يتبلشى، كيزكؿ، كييرفع من األرض، كقد جعل النيب 

ابت واباال   بح ىبيرف بااعلمب يثب باا  ا ب ي لاب)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ الساعة رفعو، قاؿ 
كيف يرفع؟ ىذه . فهذا العلم يرفع. أعاذكم ا من كل سوءب(1)((ىااج لب ي رببااخمرب يف وباالا

:  الكيفية جاءت النصوص بالداللة على أهنا على نوعْب اثنْب
 ىو ىذا، كىو كلما تأخر الزماف، كلما نقص كزاؿ، كذلك عن طريق قبض أىل العلم :اا و باأل ا

كلما . من األئمة، كالعلماء، كالفقهاء الصا٢بوف ا٤بصلحوف، الذين ٥بم ُب األمة دكران عظيمان كلساف صدؽ
كانوا ُب الزمن األكؿ رٗبا ُب القرية الصغّبة ٘بد من ا٤بفتْب، كحفاظ ا٢بديث، كأئمة . مٌر زمن، تناقص

. اآلف رٗبا يعِب كما ترل ا٢باؿ. القراءات، العدد الكبّب

                                                 

. 12549ح 151ص/3ج:أٞبد مسند (1)
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بعلمهم، إذا  (إف ا ال يقبض العلم انتزاعان لكن يقبضو بقبض العلماء): دؿ على ىذا أكالن ا٢بديث
إذا كاف الصحابة أك التابعوف؛ بل الصحابة استشعركا ذلك من أكؿ . مات العآب ذىب ما معو من العلم

، ٤با مات زيد بن ثابت . يـو
زيد بن ثابت ما ىو شخص عادم، أعلم األمة بالفرائض، من فقهاء الصحابة الكبار، زيد بن 

. ثابت األنصارم
اآلف دفنتم : ٤با مات كقف ابن عباس كىو من ىو علمان كجبللة على قربه كقاؿ كىم ٰبثوف الَباب

. قا٥با أيضان قتادة على ما أذكر أك غّبه ٤با دفن سعيد بن جيبىّب التابعي، قتلو ا٢بجاج. نصف العلم
ال ٰبضر٘ب اآلف بالتحديد، رٗبا تعرفوف .. ٤با ديفن سعيد، كقف قتادة أك غّبه ال أذكر، أك الشعيب

أك مات ٗبوت ىذا نصف العلم، فيذىب نصف العلم مع زيد بن .. دفن ٗبوت ىذا: ٤با ديفن قاؿ. ذلك
ثابت، كنصفو مع سعيد بن جبّب، كنصفو مع الشافعي، كنصفو مع أٞبد، كنصفو مع البخارم، كيتبلشوف 
، كىكذا كىكذا كلما مات عآب حدث شرخ ُب العلم  يتبلشوف، أئمة كبار ىؤالء، يكتنزكف معارؼ كعلـو

. كالدين كاألمة
ا٢بديث ا٤بشهور ُب . حديث ابن مسعود ُب الصحيحْب يؤكد ىذا ا٤بعُب؛ بل كيربطو بَباخي الزماف

 (باب ال يأٌب عليكم عاـ إال كالذم بعده شر منو)، "كتاب الفًب"الصحيحْب، كترجم عليو البخارم ُب 
 كيؤكد ذلك (( اا  بنفليب يد )): _صلى ا عليو كسلم _ كأكرد حديث ابن مسعود، ُب قوؿ النيب 

 .(1 )((ابيأتيب لي مبزم ابإاب اا  ب عد بشربم ه)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ بالقسم 
ما ىو كثرة يعِب رٗبا . فابن مسعود يفسر ما معُب ىذه، ما معُب الشر الذم يزيد كا٣بّب الذم ينقص

كا السنة ا٤بطر كثّب،  ((أم بإنيبابأقواب  ابأخ  بمنب  ا)): فقاؿ ابن مسعود. األرزاؽ، أك بالضركرة
كالطماطم رخيصة، كالبَبكؿ زاد كال نقص، ىذه يعِب أرزاؽ ٯبريها ا يرزؽ الكبلب كا٢بمّب ما يرزقها؟ 

. شوؼ قاعدين يأكلوف أشياء كيعيشوف ُب أشياء ما تعرفها أنت كال تعلمها. يرزقها كيرزؽ الكفار
ىذا رزؽ يسوقو ا باألقدار، كلو ٓب يكن ُب األرض أحد يقوؿ ا ا، باألقدار خلق خلقان كساؽ 

فبل ٙبسب ا٣بّب كالشر ُب النصوص الشرعية هبذا الكبلـ ىذا، بالضركرة يعِب، كإف كاف ىذا . أرزاقهم
يدخل ُب ٝبلة ا٣بّب عمومان، لكن ليس ىو ا٤بقصود ُب النص الشرعي خصوصان، فبل تصرؼ كجهة النص 

. إليها

                                                 

 ".باب ال يأٌب زماف إال الذم بعده شر منو"، 6541: رقم صحيح البخارم، (1)
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أم بإنيبابأقواب  ابأخ  بمنب  اب ابأميربخيربمنبأميرب ا نبف   ؤ مب  لم ؤ مب))
 يعِب يذىب كال يقـو أحد ((ي هبوا)) كاالندراج أبلغ ُب التعبّب من ((ي درجوا)): كُب ركاية (1)((ي هبوا

يندرج اندرج ٗبعُب كأنو كما يقاؿ ُب األنساب فبلف اندرج، يعِب ما ترؾ لو ذرية، . مقامو، ىذه ىي النقطة
. انقطع نسلو تقريبان 

 ((في  أبرؤ سبج  ابفي دموابااسالاب يثلمونه)). كذلك نسل العلم قد ينقطع هبذه الطريقة
هبذه القضية ُب خطبة الوداع أك _ صلى ا عليو كسلم _ ىذه الكارثة، ىذه ىي الكارثة؛ بل خطب النيب 

خ  اب  يبخ  اب)): ُب ا٣بطبة قاؿ_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ُب حجة الوداع، كىي من ضمن ما قالو 
 .((  يبتعلموابااعلمبتعلموابااعلمبقبلبأابيرف 

ف  ابأ را يب ق ابأ بيرف ب قدبقرأن ب   بباهللب))ىكذا ٱباطب أصحابو كا٣بطاب لنا ٝبيعان 
: ىذا األعرايب استشكل قاؿ!  القرآف موجود، كالكتب موجودة يعِب، فإيش كجو الرفع؟(( أقرأن  بنل ءن 

 .(2)((ث ل  بأم بأاي به اءبااي ودب اا   رىب  دهمباا   ))

كانت الكتب عندىم، فلما يعِب ذىب من يقـو بعلم الكتاب حقان، كجود النص يتبلعب بو 
ال ال؟ بالتأكيبلت، بااللتفافات الٍب ال ٚبفى عليكم، ٲبكن يبطل لك اآلف أم ؿا٤بتبلعبوف كما يشاؤكف ك

من يقـو با٢بجة ُب إثبات داللة النص . كاحد حجية نص بأم دعول، نص يبقى النص كا٢باؿ على خبلفو
كدرء ما أٌكلو ا٤بتأٌكلوف كأبطلو ا٤ببطلوف إال أىل العلم؟ فيقد أىل العلم، ما قيمة كجود النص؟ بل إذا كاف 

كلوال أف . ما تعهد ٕبفظ الكتب، حٌب النص لعبوا بو_ عز كجل _ ألف ا .. اليهود كالنصارل ألهنم ما
فإذا ٓب تطلو بالنص، تطولو بالتأكيل، كالتفسّبات الغريبة . ا حفظ القرآف من عنده، لرٗبا طالتو األيدم

. كالبعيدة، كأكجو اللغة ا٤بتعمقة كغّبىا، كٰبسن ذلك كل كاحد، كأرباب البدع قدٲبان صنعوا ذلك
الرد على ا١بهمية فيما أبطلوه من حجة "كاإلماـ أٞبد يقوؿ ُب خطبة أحد كتبو كىو كتاب ا٠بو 

ىذا عنواف الكتاب، أبطلوا ا٢بجة، النص، ماذا يصنع بالنص؟ ما يستطيع " القرآف كتأكلوه على غّب تأكيلو
. يلغيو، لكن يلعب با٢بجة، كينزؿ النص على غّب منزلتو، كيؤكلو على غّب تأكيلو

ا٢بمد  الذم جعل ُب كل زماف فَبة من الرسل بقايا من ): ُب خطبة_ رٞبو ا _ قاؿ أٞبد 
بقايا من أىل العلم يدعوف من ضل إٔب ا٥بدل، كٰبيوف بكتاب .. )تشعر( بقايا)بقايا، كلمة  (أىل العلم

ا ا٤بوتى، كيصربكف منهم على األذل، فكم من ضاؿ قد ىدكه، ككم من قتيل إلبليس قد أحيوه، فما 
                                                 

. 188: رقم حديث 76 ص/  1 ج سننو ُب الدارمي (1)
. 22344: رقم حديث 266 ص/  5 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
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الكتاب ( عن كتاب ا)شوؼ ىذا ا٤بوضع  (أحسن أثرىم على الناس كما أقبح أثر الناس عليهم ينفوف
ينفوف عن كتاب ا ٙبريف الغالْب، كانتحاؿ ا٤ببطلْب، ). موجود، لكن عليو تأكيبلت كعليو تبلعبات

. (كتأكيل ا١باىلْب
_ إذا فيقد ىؤالء ا٢براس، أك قٌلوا كنذركا، كىم أصبلن بقايا من ذاؾ اليـو األكؿ، لذلك عتاب النيب  

 ٤با .ما أغنت شيئان  الكتب موجودة عند اليهود ((ث ل  بأم )) :لؤلعرايب ٤با قاؿ_ صلى ا عليو كسلم 
 ال رٗبا النص فوجود ىذا، ا٢باؿ ىو كما ماتوا أك ضاعوا، أك غابوا ٤با الصادقوف، العلماء األمناء، غاب
. كثّبان  شيئان  يغِب

 ا٢بجة القائم الصادؽ، الفقيو العآب فموت. العلم رفع من األكؿ النوع ىذا على تدؿ أدلة فهذه
. حسها متبلد اآلف لكن ٙبس، أك تشعر األمة كانت لو األمة، ُب كارثة

 العرب، فناف مات ال؟ كال كصوره كا١برائد التلفزيونات ُب.. ستْب لو سوكا مطرب، كال فناف مات لو
 العرب؟ فناف مات يعِب كإيش العرب، فناف مات األنبياء، مات مات، من مات.. كفناف العجم، كفناف
! ىذه؟ القضية كيش كيغنوف، كيزمركف يطبلوف كاحد سبعْب كٯبيك األمة؟ خسرت ماذا

 األرض، أطراؼ ُب خاصة األرض، أطراؼ ُب يعرؼ أحد كاف إف يعِب كالعآب الفقيو ٲبوت لكن
 طيب... ٙبزنوا ما يقوؿ حٌب رٗبا كيعِب كثر، كثر، ٲبوت من كاألئمة الصا٢بْب من ٲبوتوف قد رٗبا يعِب

.  ا٢بديث نكمل
 العشر الكربل األشراط ٛباـ بعد كذلك ا٣بتامي، النهائي الرفع ىو نقف كعليو ااث نيب اا و 

 األرض ُب يبقى فبل إٲباف، من ذرة مثقاؿ كلو قلبو ُب من أركاح تقبض ريح هتب أف يعقبها الٍب ا٤بشهورة،
 القرآف؟ يبقى ٤بن. ا ا يقوؿ أحد

بم هبيب ىبفالبايل بفيباهللب   بب لىبيلرى)) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ يقوؿ ييسرل ييرفع، ىنا
 ُب عقيدهتم يعرِّفوف جاؤكا إذا أنو كتبهم ُب عليها ا٤بنصوص السنة أىل معتقد كمن (1)((آي باألرضبفي

 ا كنسأؿ الساعة، قياـ إٔب ذلك بعد كما يعود، كإليو بدأ منو ٨بلوؽ، غّب ا كبلـ القرآف يقولوف القرآف،
.  كعليكم علينا يتوب أف

.  كالرشد الصواب أ٥بمنا اللهم علمان، زدنا اللهم

                                                 

. 8544ح 552ص/4ج:الصحيحْب على ا٤بستدرؾ (1)
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 مهمة معا٘ب فيو ألف ىذا؛ للحديث تتمة فلنا. حقيقة أنصرؼ ٧بتاج أل٘ب اآلف أقف مضطر أنا
. القادـ األسبوع كتسديده بتوفيقو ا شاء إف نلتقيكم. جدان 

. ا كرٞبة كعليكم كالسبلـ ا رسوؿ على كالسبلـ كالصبلة  كا٢بمد
ب
ب

 

 
 
 
 

 

الدرس الرابع عشر 
 

 كأشهد لو، شريك ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد العا٤بْب، رب  ا٢بمد. الرحيم الرٞبن ا بسم
.  كثّبان  تسليمان  كسلم أصحابو كعلى عليو ا صلى كرسولو عبده ٧بمدان  نبينا أف

:  بعد أما
 كنا أذكر ما كعلى ،(القياس كتكلف الرأم ذـ من يذكر ما باب )ُب درس آخر ُب ابتدأنا قد كنا

 _ عنهما ا رضي _ العاص بن عمرك بن ا عبد حديث عليها احتول الٍب ا٤بعا٘ب تدارس ُب ابتدأنا قد
بانْع ِكلَتاً  بأَت ْعلَت ُ ُمو ُببأَتاْعبب  َتعْعدَتببااْععِكلْعمَتببي َت ْعلِك ُبباَتبباالَّنهَتببإِكاَّنب:بي َتُ واُبب َتسَتلَتمَتبب َتلَتيْعهِكبباهللبصَتلَّنىباا َّنبِكيَتببسَتمِكعْع ُب): قاؿ

ُ مْعببي َت ْع َتلِكُ هُبب َتاَت ِكنْعب ب(.ُج َّن اٌلببنَت سٌلببف َتيَتب ْع َتىب ِكعِكلْعمِك ِكمْعببااْعُعلَتمَت ءِكببق َتبْعضِكببمَت َتببمِك  ْع
.  تعأب ا شاء إف اآلف ا٢بديث ىذا معا٘ب كنكمل ا٤بعُب ىذا تدارس ُب ابتدأنا
 األرض ٚبلو ال ا٣بلق، على كبياهنا با٢بجة، يقـو من األرض ُب يبقى أف البد أنو يتقرر أف ينبغي ٩با

. أبدان  ذلك من
 ٩با العلماء، بقبض العلم يقبض يزاؿ ال _ كعبل جل _ ا أف ا٢بديث ىذا من نفهمو قد ما فرغم

 ا٤بتلقى العلم الشرعي، العلم بالعلم ىنا كا٤بقصود كٞبلتو، أىلو لقلة نظران  كنضوبو العلم، قلة إٔب ذلك يؤدم
. ا٤بسلمة ا١بماعة كلعمـو لئلنساف، الديِب الوضع يصحح الذم العلم كالرسل، األنبياء عن
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 جاءت األرض، ُب با٢بجة  يقـو من يبقى ال كقت يأٌب رٗبا أنو ىذا من ييفهم ال فحٌب
 كىي القيامة، يـو قبل بالكلية األرض من كالعلم كا٥بدل، ا٣بّب، ينقطع لن أنو بياف ُب األخرل األحاديث
ب لىبأم يبمنب  اف بتلاابا)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب قوؿ منها الٍب ا٤بنصورة، الطائفة أحاديث
بتلاابا)): فكلمة (1)(( أمر باهللبيأتيبح ىبخ ا مبمنب ابخ اف مبمنبيضرهمبابظ هرينبااحق
. با٢بجة  يقـو من استمرار على تدؿ ((  اف 

 ُب كما ىذا، العاص بن عمرك بن ا عبد حديث بْب ا١بمع كجو العلماء بعض استشكل ىنا كمن
 يدؿ عمرك بن ا عبد حديث فإف. ا٤بنصورة الطائفة أحاديث كبْب السابق، الدرس ُب ذكره تقدـ ٩با معناه
 جدان، كيقل يضيق أك بالكلية ينتهي حٌب يتناىى يزاؿ كال ييقبض، يزاؿ كال يتناقص، يزاؿ ال العلم أف على
. ا٣بلق على األرض من ا٢بجة تيفقد ٕبيث

 قياـ إٔب با٢بجة  تقـو األرض ُب طوائف ىناؾ يزاؿ ال أنو على تدؿ ا٤بنصورة الطائفة كأحاديث
 تعارض من ييفهم قد ما بو يزكؿ بوجو األحاديث ىذه بْب ٯبمعوا أف إٔب العلماء احتاج كلذلك الساعة؛
. بينها

 أخرج الباب ىذا ُب ىنا اآلف فإنو. نفسو البخارم إمامنا لو تطرؽ ما ا٤بشهورة، ا١بمع أكجو فمن
 سيأٌب بالضبط بابْب كبعد العلماء، قبض خبلؿ من يقبض العلم أف على الداؿ عمرك، بن ا عبد حديث
 بن ا عبد ٕبديث عليو ا٤بدلوؿ القبض ىذا أف على ليدؿ". ا٢بق على أمٍب من طائفة تزاؿ ال" :باب

 ال لكنو كتصٌرمها، األعواـ مركر مع الزمن، مع تقادـ، مع يتناقص العلم أف ٗبعُب نسيب، قبضه  عمرك،
. كجو من ىذا ينضب،

 بعض من يزكؿ رٗبا بل العلم؛ ينقص فقد أخرل، جهة من النسبية الناحية استخداـ آخر، كجو كمن
. يزكؿ ال لكنو بعضهم، دكف الببلد أىل بعض كمن بعضهم، دكف األقواـ بعض كمن بعضها، دكف األرض

مل عمرك بن ا عبد فحديث  ُب الزماف مع نسبة ٧بسوب التناقص ىذا أف النسيب، الفهم على ٰبي
 ُب فينقص ا٤بكاف، جهة من ك٧بسوب الكربل، ا٢بوادث إٔب نفضي حٌب _ كتعأب سبحانو _ ا علم

 كما آخرين أقوامان  ا كيوليو أقواـ، يَبكو بلداف، ُب ا كيظهره بلداف، من ٱبلو أماكن، ُب كيبقى أماكن
ُفرْعببفَتإِكا﴿: تعأب قولو عليو دؿ م ًبب ِك َت ب َت َّنلْع َت بف َت َتدْعببهَت ُ اءب ِك َت بيَت ْع  .(2)﴾ ِك َت فِكرِكينَتبب ِك َت باَّنيْعُلواْعببق َتوْع

 با٢بجة،  كيقـو السنة، كىذه ا٥بدل ىذا ٰبمل من األرض ُب ٱبرج _ كجل عز _ ا يزاؿ فبل 
                                                 

  . 7238: رقم حديث 223 ص/  16 ج صحيحو ُب حباف ابن (1)
 [.89اآلية ]سورة األنعاـ  (2)
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 ىذا يتعارض فبل بعضها، دكف األماكن بعض ُب ييفقدكف كرٗبا كيقلوف بعضها، دكف األزماف بعض ُب يقلوف
. ا٤بنصورة الطائفة عليو دلت ما على با٢بجة  يقـو من بقاء مع

 جرير بن جعفر أيب اإلماـ جواب ىو ا١بواب كىذا ترتيبو، ُب البخارم تصرؼ من ييفهم ما كىذا
. العلماء أكثر عليو كىو لكم، شرحت ما على النسبية بالناحية أجاب الطربم،

 على ٥با ا٢باجة ٕبسب _ كجل عز _ ا ٱبرجها إ٭با ا٤بنصورة الطائفة أحاديث أف: اآلخر كا١بواب
 من ا فيخرج األرض، من ينضب شبو أك ينضب، أك العلم ينتهي قد ذلك يعِب كال التجديد، معُب

. كبياف علم من أدرؾ ما بقدر با٢بجة، يقـو من الزمن عرب اجملددين
 البخارم جواب األكؿ كا١بواب كثّبة، كجوه من كتكلف كجوه، من ضعف فيو ا١بواب كىذا
 إشكاؿ، أم عندنا يصبح ال كبالتإب نعتمده، أف ٯبب الذم ىو حجر، بن ا٢بافظ إليو كماؿ كالطربم،

 يدم بْب سيكوف الذم كىو درس، آخر ُب لو نوىت ما كىو العلم، قبض من الثا٘ب النوع إٔب نصل حٌب
 الكربل، القيامة إٔب يفضي أف كدماره، العآب ىذا ٖبراب ا يأذف عندما القيامة، قبيل الساعة

 األرض ُب أحد يبقى كال آية، األرض ُب يبقى فبل كلها، األرض من العلم فيها ينزع ليلة ستأٌب
 _. كسلم عليو ا صلى _ النيب قاؿ كما ا ا يقوؿ أحد يبقى ال شيئان، ا عن يعلم

 سينقل الذم السور، ُب النفخ إال بعدىا ليس الٍب القيامة أحداث أصبلن  ضمن من ىو النزع ىذا
. لدينا ا٤بعلومة ٕبيثياتو اآلخرة عآب ىو آخر عآب إٔب كلو العآب

.. ا٢بديث نكمل. السابق للشرح تتميمان  اآلف ذكره أحببت ما ىذا
ب ْعنَتبباالَّنهِكبب َتبْعدَتببإِكاَّنببثُمَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببزَت ْعجَتبب َت اِك َت َتبب ِكهِكببفَتحَتدَّنثْع ُب): الزبّب بن عركة يقوؿ

ر ٍرب  .العاص ابن أم ( َتمْع
 .عائشة أم (ف َت َت اَت ْعبب  َتعْعدُببحَتجَّنب) 
  .الزبّب بن عركة ٚباطب (ُأخْع ِكيبا ْعنَتببيَت ب)
. عمرك ابن يعِب(باالَّنهِكبب َتبْعدِكببإِكاَتىبانْعلَتلِكقْعب)
ث ْع َت ِكيبااَّن ِك بمِك ْعهُبباِكيبفَت سْع َتثْعبِك ْعب)  ا٢بديث، ىذا ٠بعت ٤با ألهنا عندىا؛ صار عائشة يعِب ( َت ْعهُببحَتدَّن

 كال مطلوب، كالتوثق كالتثبت كتتوثق، تتثبت أف أحبت كلكن ٠بعتو رٗبا أك قبل، من تسمعو ٓب كأهنا
  .فيو حرج كال فيو إشكاؿ

ث ْع َت ِكيبااَّن ِك بمِك ْعهُبباِكيبفَت سْع َتثْعبِك ْعب) . كقبضو العلم حديث ُب يعِب ( َت ْعهُببحَتدَّن
بْعُ هُب): عركة قاؿ وِكبب ِكهِكببفَتحَتدَّنثَت ِكيبفَتلَتأَتاْعُ هُببفَتجِك .  ا٤باضي العاـ ُب أم (حَتدَّنثَت ِكيبمَت ب َت َتحْع
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ب َترْعتُ  َت ب َت اِك َت َتببفَتأَتت َتيْع ُب) بَت ْعببفَتأَتخْع رٍر ب ْعنُبباالَّنهِكبب َتبْعدُببحَتفِكظَتبباَت َتدْعبب َتاالَّنهِكببف َت َت اَت ْعببف َتعَتجِك  على كافقتو إذف ( َتمْع
 ال كىذا التثبت، جواز ا٢بديث مصطلح ُب العلماء أخذ ىذا كمن كا٢بفظ، بالضبط لو كشهدت حديثو،
. فيو إشكاؿ

ب نبأحدبحدث يبم )) _: عنو ا رضي _ طالب أيب بن علي يقوؿ. يتثبتوف كانوا الصحابة كبار
 إال للتثبت كسيلة كجد ما رٗبا ((صدق هبايبحلفبفإذاباس حلف هبإاب_ب سلمب ليهباهللبصلىب_باا بي
 يسمعو ٓب بشيء حٌدثو لكنو مثلو، صحايب سيكوف قطعان  حٌدثو الذم ىذا أف مع حٌدثو، من يستحلف أف
 منو يطلب االستحبلؼ، ماذا؟ كسيلة فاٚبذ يستثبت، أف فأحب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب من ىو
 _. كسلم عليو ا صلى _ النيب من الفعل ىذا رأل أك الكبلـ، ىذا ٠بع أنو لو ٰبلف أف

 الكفارة حديث كذكر((ب  ربأ وب صد ب  ربأ وب حدث ي)): قاؿ ٍب ،((صدق هبايبحلفبفإذا))
بإاباهللباس غفربثمبنفلهبفي م بيحدثبابر ع ينب ي ليبفي و أبذنب ًببي ن ب بدبمنبم )): ا٤بشهور
 على يستحلفو أف على كجبللتو طبعان  بكر بأيب بثقتو فاستغُب. قاؿ كما أك (1)((اا ن بذا باهباهللب فر
. ا٤بضطردة عادتو

 شيء أك النسياف، أك الوىم، فرٗبا. لبلستثبات السؤاؿ تكرار التكرار، كسيلة استخدمت عائشة كىنا
. منها شيئان  ٠بعنا كما كعظيمة جليلة معا٘ب كفيو عظيم، ا٢بديث ألف االستثبات؛ فأحبت يطرؽ، ىذا من

 فحدثو ا٢بديث، نفس عن ليسألو الزبّب بن عركة لو أرسلت الثانية، السنة ُب عمرك ابن حج فلما
 _ النيب عن يركم ٤با كاعي ضابط، حافظ، يقظ، أنو على فدؿ ا٤باضي، العاـ ُب بو حدثو ما بنفس ا عبد
 بأنو عمرك بن ا لعبد كشهدت بل كالتثبت؛ القبوؿ منزلة عائشة عند ذلك فنزؿ _ كسلم عليو ا صلى
رٍر ب ْعنُبباالَّنهِكبب َتبْعدُببحَتفِكظَتبباَت َتدْعبب َتاالَّنهِكب): قو٥با ُب حفظ .  ( َتمْع

. بعده ما اقرأ
 عليو ا صلى _ ا عبد بن ٧بمد ا خلق خّب على كالسبلـ كالصبلة العا٤بْب، رب  ا٢بمد

 _.  كسلم
 _:  تعأب ا رٞبو _ البخارم اإلماـ قاؿ
ث َت َت ) ااُببحَتدَّن ب َترَتنَت ب َتبْعدَت لَتةَتببأَت ُوبأَتخْع َت ْعمَت َتببسَتمِكعْع ُببحَتمْع فِّينَتببشَت ِكدْعتَتببهَتلْعبب َتااِكلٍرببأَت َت بسَتأَتاْع ُببقَت اَتبباألْع بقَت اَتببصِك

لَتببفَتلَتمِكعْع ُببن َتعَتمْعب .ببحبي َتُ واُببُح  َتيْعفٍربب ْعنَتببسَت ْع

                                                 

 .584: رقم حديث 185 ص/  1 ج األكسط معجمو ُب الطربا٘ب (1)
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ث َت َت ب  مَت  ِكيلَتبب ْعنُببُموسَتىبحَتدَّن ث َت َت بإِكسْع َت ْعمَت ِكبب َتنْعبب َتوَتانَت َتببأَت ُوبحَتدَّن لُببقَت اَتببقَت اَتبب َتااِكلٍرببأَت ِكيب َتنْعبباألْع ب ْعنُببسَت ْع
اَتببرَتأَتي ْع ُ ِكيباَت َتدْعببدِكي ِكُ مْعبب َتلَتىبرَتأْعيَتُ مْعبباتَّن ِكُمواباا َّن سُببأَتي ُّس َت بيَت  :ُح  َتيْعفٍرب بأَتمْعرَتببأَترُدَّنببأَتاْعببأَتسْع َتلِكي ُبب َتاَتوْعببجَت ْعدَتاٍرببأَت  بي َتوْع
.....بب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكب

 يـو: اقرأ ىيا" أيب "مكتوبة حٌب" جندؿ؟ أبا يـو "لغة ٛبشي ىذه؟" جندؿ أبا "ٛبشي: الشيخ فضيلة
. جندؿ أيب

لُببقَت اَتب) اَتببرَتأَتي ْع ُ ِكيباَت َتدْعببدِكي ِكُ مْعبب َتلَتىبرَتأْعيَتُ مْعبباتَّن ِكُمواباا َّن سُببأَتي ُّس َت بيَت  :ُح  َتيْعفٍربب ْعنُببسَت ْع ب َتاَتوْعببجَت ْعدَتاٍرببأَت ِكيبي َتوْع
تُهُبب َتلَتيْعهِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكببأَتمْعرَتببأَترُدَّنببأَتاْعببأَتسْع َتلِكي ُب بإِكاَتىب َتوَتاتِك ِك َت ب َتلَتىبُسُيوف َت َت ب َت َتعْع َت ب َتمَت باَترَتدَتدْع

رَتببن َتعْعرِكفُهُببأَتمْعرٍرببإِكاَتىب ِك َت بأَتسْع َتلْعنَتببإِكاَّنببيُ فْعظِكُع َت بأَتمْعرٍرب اب َتي ْع َتمْعرِكببهَت َت فِّينَتببشَت ِكدْعتُبب َتااِكلٍرببأَت ُوب َتقَت اَتببقَت اَتبباألْع ب َت ِكبْعلَت ْعببصِك
فُّسواَتب ب(.صِك

ث َت َت ) _: ا رٞبو _ البخارم قاؿ ااُببحَتدَّن بىلة بن عثماف بن ا عبد ىو ( بداا) ،( َتبْعدَت  أيب بن جى
. عبداف لقبو ا٤بكي، العتكي ركاد

 بن العزيز عبد ا٠بو الصحيح ُب البخارم شيوخ من أيضان  شقيق، لو أف سابق درس ُب لكم قلت
. حافظاف ككبلٮبا شاذاف، كذاؾ عبداف، فهذا. شاذاف كلقبو ركاد، أيب بن جبلة بن عثماف

ب َترَتنَت ) لَتةَتببأَت ُوبأَتخْع .  التابعْب أتباع فضبلء من ميموف، بن ٧بمد كا٠بو السُّثكَّرم، ىو (حَتمْع
َت ْعمَت َتببسَتمِكعْع ُب): قاؿ . مهراف بن سليماف (األ م ) ،(قَت اَتبباألْع
 التابعْب من ا٤بخضرمْب من البصرم، األسدم، سلمة بن شقيق ىو كائل أبو ( َتااِكلٍرببأَت َت بسَتأَتاْع ُببقَت اَتب)

. التابعْب كبار من
. سلمة بن شقيق كائل أبا يسأؿ األعمش يعِب (قَت اَتب)
فِّينَتببشَت ِكدْعتَتببهَتلْعب) فِّينَتبب)،(صِك  كثبلثْب سبعة سنة حدكد ُب جرت الٍب ا٤بشهورة ا٤بعركة يعِب (صِك

 كأىل ا١بند، من معو كمن الوقت ذاؾ ُب ا٤بؤمنْب أمّب طالب أيب بن علي: كطرفاىا ا٥بجرة، من( 37)
 الفتنة بسبب كأمثا٥بم، شعبة بن كا٤بغّبة العاص، بن كعمرك معو كمن سفياف أيب بن معاكية كيرأسهم الشاـ

. ا٤بشهورة
 كىم إليو، كضمهم جيشو، إٔب عثماف قتلة أكل بأنو عليان  يتهموف معو كمن كمعاكية الشاـ أىل فإف

 عثماف؛ قتلة ٥بم يسلم حٌب علي بيعة كرفضوا عمومتو، بنو أمية بِب من ألنو عثماف؛ دـ أكلياء أهنم يركف
. كذلك كىي ثبتت كبيعٍب بويعت، أنا يقوؿ كعلي دمو، أكلياء ألهنم
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 فنقيم عثماف، دـ ُب شارؾ أنو بالفعل ثبت من فنرل األمر، ُب ك٫بقق ننظر األمر، ٕب أسلمتم فإذا
 كا٢برب القتاؿ إٔب أفضى ٩با ىذه الفتنة حصلت كلكن. ييفعل أف ينبغي كاف الذم ىو كىذا ا، حد عليو
. بصٌفْب ا٤بعركفة ،(37 )كثبلثْب سبعة سنة الغزكة ىذه ُب

فِّينَتب)  ميعرب ككلمة. أصلية فيو كالياء معرب، اسم كصفْب صفْب، كالعراؽ الشاـ بْب موضع (صِك
 مررت )،(صفْبى  شهدت )بالفتحة كينصب( صفْبي  ىذه )بالضمة فّبفع اإلعراب، حركات عليو تظهر
 كقنسرين، كماردين، دارين، كمثبلن  فلسطْب، مثل الصرؼ من ٩بنوع ألنو الكسرة؛ عن نيابة بالفتحة( بصفْبى 

 ا٢بركات، عليها كتظهر األ٠باء إعراب فتعرب أصلية، فيها الياء األماكن، أ٠باء من كأمثا٥با... كميفارقْب
. الصحيح ىو ىذا

 بن شقيق كائل أبا ألف الصحيح؛ كىو (ن َتعَتمْعببقَت اَتب) صفْب؟ شهدت ىل كائل أبا يسأؿ فاألعمش
 مبايعة، إماـ علي أف اجتهاده على بناءن  ا٢برب، ىذه كشاركو _ عنو ا رضي _ علي مع انضم سلمة،
 فيقاتلوف عليو، كا٣بارجْب عليو، البغاة معاملة عوملوا يبايعوه ٓب الذين كىؤالء األمة، معظم عليو كأٝبعت

  شهدت؟ فقاؿ كائل، أبو كمنهم القتاؿ ُب دخل من اجتهاد ىذا كاف. الطاعة ُب يدخلوف حٌب
لَتببفَتلَتمِكعْع ُببن َتعَتمْعببقَت اَتب)  كىذا. القصة ُب اختصار على تدؿ ىذه فاء كلمة ،(ُح  َتيْعفٍربب ْعنَتببسَت ْع
 تتم أف الغلبة ككادت الشاـ، أىل ُب القتل كاستحر كقع، القتاؿ طبعان  أنو ُب نلخصو جدان، طويل االختصار

. علي ١بيش
 ا٤بصاحف رفعوا كقتبلن، كاهنزامان  انكساران  إال يزيدىم ال ا٢برب استمرار أف كعمرك معاكية رأل فلما

. القرآف بيننا ٫بكم قالوا. التحكيم إٔب كدعوا الرماح، رؤكس على
 صحت إف ا٤بفاكضات إٔب كالدعوة ىذا، التحكيم ا٤بفركض القتاؿ، قبل يكوف ا٤بفركض ىذا كاف

سم، أف فبلبد القتاؿ كقع كقد أما. القتاؿ قبل تكوف العبارة . األكفق ىو رٗبا لكاف حسم كلو ٰبي
 بانتصار األمر ينتهي حٌب فيو فيستمر بو، بدئ داـ ما القتاؿ، ُب يستمر أف علي رأم فكاف
. نعرؼ كما األخّبة الكلمة لو الذم ىو سيكوف ا٤بنتصر ألف عسكرم؛

 طلبوا ماداـ ال قالوا عليو، خرجوا الذين با٣بوارج ذلك بعد عيرفوا الذين جيشو من طائفة فهناؾ
 قضية كجرت بالتحكيم، كرضوا علي ٥بم فرضخ بالتحكيم، كنقبل القتاؿ، نوقف أف ٪بب يعِب التحكيم
. كشقاقان  فيرقة إال األمر ُب زادت ما الٍب ا٤بشهورة التحكيم
 ٰبكم كيف كقالوا عليو، انقلبوا أنفسهم التحكيم، لقبوؿ علي على ضغطوا الذين أكلئك نفس ٍب
 سيأٌب ..القرآف. لو الفاٮبوف ٰبكمو سيحكم؟ كيف القرآف القرآف، ٙبكيم طلبنا ٫بن ا؟ دين ُب الرجاؿ
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 كال بالقرآف علماء من البد نصنع؟ كيف القرآف بتحكيم نطالب يقولوف! الناس؟ ٱباطب ىكذا ا٤بصحف
 من فبلبد ىكذا، يتكلم بنفسو القرآف يأٌب ما كذلك؟ أليس القرآف، من ا٢بكم يستخرجوف يأتوف ال؟

 فيو ينظركف علمائو، من القرآف، قراء من طرازه ُب كمن األشعرم، موسى كأيب علماء، عقبلء، رجاؿ
. كيعلمونو يعرفونو ٗبا القرآف أحكاـ كٰبكموف

 حد إٔب تصل قد مؤاخذة فاعتربكىا للرجاؿ، ٙبكيم ىذا فقالوا القضية، ىذه أذىاهنم استوعبت فما
 ذلك بعد فعرفوا عليو، كخرجوا منو، كا٬بذلوا عنو فا٫بازكا _ عنو ا رضي _ علي على ا٤بكفرة ا٤بؤاخذة رٗبا

. مقصودنا عن ٬برج ال حٌب اآلف فيها ندخل كلن مشهورة، كقصتهم با٣بوارج، تارٱبان 
 نقبل ما التحكيم، نقبل النزاع، ىذا ُب رآىم ٤با _ القضية نصل اآلف _ حنيف ابن فسهل

 يستمر أف رأيو كاف الذم _ عنو ا رضي علي _ ا٤بؤمنْب أمّب ألمر العصياف من نوع كفيو التحكيم،
 كال أفقو، كال أعلم، الوقت ذاؾ ُب األمة ُب يكن ٓب إذ. باالجتهاد الوقت ذلك ُب األمة أكٔب كىو القتاؿ،
 عم ابن طالب أيب بن علي من كالدماء األمواؿ بو تيعصم ٗبا  أتقى حٌب كال كاألحكاـ، األدلة ٗبنازؿ أقعد
 .كأمّبىم ا٤بسلمْب خليفة ىو ٍب ا، رسوؿ

 اتساع إٔب ستؤدم فتنة بذكر ا٤بؤمنْب، أمّب على كاالفتئات ا٣ببلؼ، ُب أف رأل حنيف بن فسهل
. ا٢بديبية يـو جرل ٗبا كاستشهد كتضييقها، ٤بٌها إٔب ال ا٤بشكلة ىذه

 ييقبل ىل ا٣ببلؼ احتدـ أف بعد حنيف، بن سهل ٠بعت يقوؿ كائل أبو يعِب (فَتلَتمِكعْع ُب): قاؿ
. خطب (ي َتُ واُب) جليل صحايب كىو حنيف بن سهل قاـ يقبل، ال أك التحكيم
ث َت َت ب .بح): البخارم قاؿ ٍب مَت  ِكيلَتبب ْعنُببُموسَتىبحَتدَّن ث َت َت بإِكسْع . ا عبد ابن الوٌضاح ( َتوَتانَت َتببأَت ُوبحَتدَّن
َت ْعمَت ِكبب َتنْعب) لُببقَت اَتببقَت اَتبب َتااِكلٍرببأَت ِكيب َتنْعبباألْع   حنيف؟ بن سهل خطب ماذا(بُح  َتيْعفٍربب ْعنُببسَت ْع

 أك التحكيم قبوؿ ُب اآلف تنازعتم من يا أنتم يعِب(بدِكي ِكُ مْعبب َتلَتىبرَتأْعيَتُ مْعبباتَّن ِكُمواباا َّن سُببأَتي ُّس َت بيَت ): قاؿ
 عند ما ا٢بجج من كال العلم من عندكم كليس بآرائكم، القضية ُب دخلتم يعِب إ٭با كذا، أك عدمو

 من كىو _ عنو ا رضي _ علي طراز ُب ىو من عند كال _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أصحاب
 ُب عليو ىو ما عن فضبلن  الشرعية، العلمية القضية ىذه ُب عليو ييفتأت أف ينبغي ال فكاف الراشدين، ا٣بلفاء
 كعبل جل _ ا أمر من فيو ييطاع أف ٲبكن فيما الطاعة الزمها الٍب كاإلمارة، كا٣ببلفة كا٤بلك ا٢بكم موضع
. كطاعتو_ 

اَتببرَتأَتي ْع ُ ِكيباَت َتدْعب): استشهد ٍب (دي  مب لىبرأي مبات موا): فقاؿ اَتب )،(جَت ْعدَتاٍرببأَت ِكيبي َتوْع  (جَت ْعدَتاٍرببأَت ِكيبي َتوْع
. ا٢بديبية صلح يـو يعِب
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 فمنعتو العمرة قاصدان  السادسة، السنة ُب ا٢بديبية كاد ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب نزؿ ٤با
 ا٤بشهور صلحان، بينهما الطرفاف يعقد بأف انتهت الٍب ا٤بفاكضات بينهما كجرت مكة، دخوؿ من قريش
. ا٢بديبية بصلح

 شركط فيها ألف عليهم؛ ضيم نوع فيها أف الصحابة رأل كا٤بعاىدة، الوثيقة ىذه بنود ُب ككاف
 يعِب كقوة، ميكنة ُب اآلف أهنم يركف كىم قريش، من االستكبار من نوع كفيها ٥بم، ظهر فيما ٦بحفة

 ظاىرىا الٍب الشركط هبذه كيسلموف قريشان، يهادنوف فلماذا _. كسلم عليو ا صلى _ النيب أصحاب
 العاـ، ىذا مكة دخوؿ من كٲبنعوهنم إلينا، يردكنو ال منا جاءىم كمن إليهم، نرده منهم جاءنا من: الضغينة
 تصرفات تصرفوا يعِب كلذلك عليهم؛ ضيم ُب أهنا رأكا أمور كيعِب سبلح، بدكف القادمة السنة كيدخلوف
. ٝبيعان  نعرفها

 عليو _ النيب يدم بْب قاـ _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب كتعظيمو جبللتو على ا٣بطاب بن عمر
ب لىبأايلوابااحق؟ب لىبأال  باهلل؟برسوابأال )): ا٤بشهور كبلمو كقاؿ _ كالسبلـ الصبلة
بفيباادني بنعليبم ب لى)) أك ((دي   بفيباادني بتعليبم بفعلى)): النيب ٱباطب قاـ ٍب .((ااب  ل؟
 .يكوف أف ينبغي ال ٗبا _ كالسبلـ الصبلة عليو _ للنيب ا٤بواجهة من نوع فيو كبلـ (1)((دي   

ب): لو استطعت ُب ذاؾ اليـو ىنا يقوؿ: أيضان سهل بن حنيف يقوؿ باالَّنهِكب َتلَتيْعهِكبأَتاْع برَتُسواِك أَترُدَّنبأَتمْعرَت
تُهُب .  خاصة ٤با جاء أبو جندؿ، كىو مسلم صحايب فاضل، ابن سهيل بن عمرك(اا َّنالَتُةب َتاالَّنالَتاباَترَتدَتدْع

كسهيل بن عمرك كاف كافد قريش، يعِب كبّب ا٤بفاكضْب من قريش، الذم جاء يفاكض كيوقع 
. ا٤بعاىدة

فجاء ابنو، ككاف يرسو ُب أغبل٥بم، كاف مأسور ُب مكة، ييعذب ُب ذات ا، فانفلت منهم كجاء 
صلى _    فإذا بسهيل بن عمرك يقوؿ للنيب . حٌب ألقى نفسو بْب ظهرا٘ب ا٤بسلمْب كظن بذلك أنو قد ٪با

: قاؿ_ عليو الصبلة كالسبلـ_ىذا أكؿ من أقاضيك فيو ترده اآلف، فاستلطفو النيب _ ا عليو كسلم 
. ثبلث مرات كىو يصر على أف يرجع فأرجعو ٥بم  ((بايبد هبايهبايبد هد ))

لو : قاؿ ىذا الكبلـ_ رضي ا عنو _ ىذه كاف فيها نوع من الضغط النفسي؛ لذلك قاؿ سهل 
استطعت أف أرد أمر رسوؿ ا يـو أيب جندؿ، نظران ٤با كقع ُب قلوبنا من الغيظ كالقهر ك٫بوه، كيف نرده 

: _صلى ا عليو كسلم_حٌب قاؿ لو النيب ! كىو ٚبلص منهم كىو ُب عذاب كعنت كمشقة عظمية؟
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. (1)((سيجعلباهللباهبمخرج ًب سيجعلباهبفرج ًب))
صلى ا عليو _ كمع ذلك ٤با كقع األمر، ككاف النيب . كل ىذا كبلـ ما خفف ٩با ُب نفوسهم

ُب ذلك مطيعان ؛ إ٭با ينفذ أمر ا، كأفضى هبم ىذا الصلح إٔب خّب عظيم، ما كاف منظوران ٥بم _ كسلم 
صلى ا عليو _ ُب اللحظة اآلنية ُب ذلك الوقت، رأل أنو رأيهم الذم رأكه، كالذم فيو اعَباض على النيب 

ىذا مناسبة _ فبالتإب أم رأم . لو كقع ىذا الرأم، لكاف خطأ ٧بضان، كجٌر إٔب متاىات عظيمة_ كسلم 
فيو ٨باطأة لؤلمر الشرعي، أم ٚبطئة لؤلمر الشرعي، أك رٌد ٥بم، أك إيقاؼ لتنفيذه، أك _ كتاب االعتصاـ 

تأخّب لو، أك تفضيل غّبه عليو ٙبت أم مربر، ىو عْب ا٣بطأ الذم سيفضي باألمة إٔب عْب الضبلؿ 
. كا٥بلكة

مهما بدا لك الرأم ُب تلك اللحظة ىو الصواب، كال يظن ستأٌب حيثيات مثل حيثيات صلح 
ا٢بديبية، كقصة أيب جندؿ، فيها أف القبوؿ هبذه الشركط فيو نوع من الضعف كالضغينة على ا٤بسلمْب ما 

. فيو، ٩با استدعى ا٤بواجهة كا٤بعارضة من مثل عمر كسهل كأمثا٥بم
ٍب ٤با كاف ىذا أفضى إٔب ا٣بّب العظيم، أفضى إٔب فتح مكة نفسها، كإٔب أف دخل الناس ُب دين 
ا أفواجان، ليس فقط أيب جندؿ أك اثنْب أك ٟبسة نستنقذىم؛ إ٭با دخلت أمم ُب دين ا، ظهر بالفعل 

فهو عْب الضبلؿ كعْب _ صلى ا عليو كسلم _ أف الرأم اجملرد إذا صادـ أمران مستقران ُب شرع النيب 
. ا٣بطأ، كىذا ما كقع ٩بن ضغطوا على علي ُب قبوؿ التحكيم، ٍب اعَبضوا عليو بقبولو

كل ذلك اجتهاد بالرأم، ما عندىم حصيلة من علم؛ ألنو أين ستقع علومهم كفهومهم ُب مثل 
ال ! كأيب موسى األشعرم، كمن ُب مقاماهتم الشريفة؟_ رضي ا عنو _ علم كفهم من ىم ُب طراز علي 

. لن يقع
كلذلك ٤با نفوا رأيهم اعَباضان على اجتهاد الصحابة ككبارىم، نتج من ذلك عْب ا٣بطأ، فاستمرت 

_ رضي ا عنو _ الفتنة، كاستمر الشقاؽ ُب األمة، كاستمر القتاؿ الذم كصل إٔب حد أف ييقتل مثل علي 
ُب جبللتو كإمامتو، كترتب على ذلك خركج طوائف كفرؽ كا٣بوارج، كالناصبة، ٍب الرافضة بعد ذلك الشيعة 

كقضية التحكيم الٍب ىي إنفاذ لرأم بعض من ىم ضمن   (37)كغّبىم، نتج من سنة سبعة كثبلثْب 
جيش علي، كعدـ قبوؿ اجتهاد الصحابة كىم أىل لبلجتهاد ُب مثل ىذا ا٤بقاـ، الذم فيو خطر عظيم، 

. نتج منو أسوأ اآلثار
رٗبا ما _ صلى ا عليو كسلم _ كما لو فرضنا أف رأم سهل كأمثاؿ عمر يـو ا٢بديبية نفذه النيب 
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كىذه _ أتت تلك النتائج الطيبة من فتح مكة، كدخوؿ الناس ُب دين ا أفواجان، فينتج من ذلك أف الرأم 
ال تتخذ رأيان آنيان تفرضو عليك حيثيات أنت _ حٌب قضية جد مهمة، حٌب رٗبا تستفيد منها ُب حياتك 

. رٗبا مطوؽ هبا، قطعان سيكوف رأيك خطأ
إذا كنت ٙبت تأثّب مثبلن ا٣بوؼ، أك ٙبت تأثّب مثبلن قلق من قضية معينة، أك ٙبت تأثّب توقع 

مكركه، أك ٙبت تأثّب طمع ُب قضية ما، ىذا سيجعل رأيك ُب تلك اللحظة الٍب أنت متأثر فيها بقضية 
ما، سيكوف إما خطأ ٧بض، أك أغلبو خطأ، أك لو كاف صوابان رٗبا سيكوف غّبه أحسن منو، لن ٚبرج من 

. ىذه الثبلثة
لذلك ال تتخذ قرار، خاصة إذا كاف قرار رٗبا يَبتب عليو شيء يتعلق ٕبياتك، أك مالك، فضبلن عن 

. دينك كىو أعظم األشياء كأجلها
ال تسارع إنفاذ الرأم الذم أنت رٗبا تتخذه متأثران بظركؼ حولك، أك مؤثرات من ىنا كىناؾ أك 

. ٫بو ذلك، سيكوف قرار خطأ
القاضي أف يقضي كىو غضباف، كقاس عليو العلماء _ صلى ا عليو كسلم _ كلذلك هنى النيب 

إذا كاف سكراف كقاضي، ىذه . أف يقضي كىو جيعاف مثبلن، أك يقضي كىو مثبل فضبلن أف يكوف سكراف
يعِب إذا ٙبت تأثّب الغضب، أك ٙبت تأثّب ا١بوع، أك ٙبت تأثّب أم شيء، . عاد مصيبة قد ايش كربل

 .إغراء ٗباؿ أك كذا، سيكوف قراره كقضاؤه إما خطأ ٧بضان، أك فيو من ا٣بطأ الشيء الكثّب
 غاضب، أنت ما، بقضية متأثر كأنت رأيان  تتخذ ال حياتك ُب أنت ٍب مفٍب، ٍب للقاضي، ٯبوز ال

 لك ستبدك ا٤بؤثر، ىذا يزكؿ حٌب انتظر كذا، أك مكركه متوقع أك متشكك، أك مَبدد، أك خائف، أك
 ىو ٝبيعان  كصفنا كاف كإف العجلة، كاحذر األصوب، الرأم ا شاء إف كستتخذ ٛبامان، ٨بتلفة الصورة

. كأبدان  دائمان  ا٣بسارة إٔب إال اإلنساف تسوؽ ال فإهنا االستعجاؿ،
 ٗبحض الشرع ُب استقر ما مصادمة ُب ىذا كاف إذا ذلك كأخطر الشرع، أمور ُب ذلك كأعظم

 خّب ٥با ليس العا٤بية، أك الدكلية، مثبلن  األكضاع تقتضيو أك ا٤بصلحة، تقتضيو الذم ىو ىذا أف بزعم اآلراء،
. ا شرع مصادمة ُب

 كلماتنا كل كُب حواراتنا، كل كُب افتاءاتنا، كل ُب منها ننطلق قاعدة ىذه تكوف أف ٯبب
. كخطبنا

 كدينان  تشريعان  عنو نتخلى ال لكن كتطبيقو، تنفيذه عن نعجز قد. ا٣بّب ىو ا شرع ُب استقر ما
. الباب ىذا ُب ا٢بديث ىذا إدخاؿ معُب ىذا. حصلت لو الكارثة ىي فتلك الصواب، ىو أنو نعتقد



 

291 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 سيوفنا ٞبلنا ما أم ( َتوَتاتِك ِك َت ب َتلَتىبُسُيوف َت َت ب َت َتعْع َت ب َتمَت ): فقاؿ خطبتو حنيف بن سهل أكمل ٍب
.  كالقتاؿ ا٢برب ُب كدخلنا

. ا٢برب أمور من (أَتمْعرٍرببإِكاَتى)
. كعظيمة فظيعة كلها ا٢برب ألف عظيم؛ فظيع أمر أم (يُ فْعظِكُع َت )
.  سيوفنا بنا أسهلت يعِب السيوؼ، على يعود كالضمّب ( ِك َت بأَتسْع َتلْعنَتببإِكاَّنب)
رَتببن َتعْعرِكفُهُببأَتمْعرٍرببإِكاَتى) اب َتي ْع َتمْعرِكببهَت َت  عليو ا صلى _ النيب مع قاتلوا ألهنم الفتنة؛ ُب القتاؿ يعِب (األْع
 ٥با شرعية، حركب ألهنا خّب؛ إٔب أفضت حركب ككلها بكر، أيب مع الردة حركب ُب كقاتلوا _ كسلم
 زادت ا٣ببلؼ، رقعة زادت سيئة، نتائج إٔب أفضت كصفْب ا١بمل الفتنة قتاؿ إال. الواضح الشرعي مربرىا
 كثّب، شر ذلك كمثل الفرؽ، كتفرقت األحزاب، كٙبزبت كتفرقها، األمة خبلؼ عنها نتج الدماء، رقعة
. ٖبّب يعِب منو خرجنا ما فيو دخلنا الذم األمر ىذا سهل فيقوؿ

 لو قلت كما الٍب النتيجة، ىذه إٔب الوصوؿ ُب سهل شارؾ أيضان  كائل أبو ( َتااِكلٍرببأَت ُوب َتقَت اَتببقَت اَتب)
.  منها كسلم فيها دخل ٤با ا٢برب ُب الدخوؿ قبل رٗبا فيها فكر

فِّينَتببشَت ِكدْعتُب) فُّسينُبب َت ِكبْعلَت ْعببصِك  ا٣ببلؼ إٔب إال أفضى ما الذم الفتنة، قتاؿ من عٌدكىا ألهنا (صِك
. كالشقاؽ

 أيب بن كسعد فيها، يدخلوا ال أف الفتنة ُب كقعت الٍب ا٢بركب تلك ُب الصحابة كبار رأم ككاف
 حارثة، بن زيد بن كأسامة األنصارم، مسلم بن ك٧بمد حيصىٍْب، بن كًعمراف عمر، بن ا كعبد كقاص،
 ُب معلـو كىذا مسلمْب، مع مسلمْب كقتاؿ فتنة، قتاؿ ألنو الطائفتْب؛ كبل اعتزلوا. طرازىم ُب كمن

... تفضل. موضعو
ب

أَتاُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َت اَتببمَت ب َت ب لَتاْعبباَتمْعببمِكمَّن بُيلْع يُبب َتلَتيْعهِكببيُ   ْع بأَت ْعببأَتدْعرِك باَتببف َتي َتُ واُببااْعوَتحْع
لَتاَتببحَت َّنىبُيجِك ْعبباَتمْعب يُبب َتلَتيْعهِكببيُ   ْع اِكهِكبب ِك ِكيَت سٍربب َتاَتبب ِكرَتأْع ٍرببي َتُ لْعبب َتاَتمْعببااْعوَتحْع ﴾باالَّنهُببأَترَتاكَتبب ِكمَت ﴿:بت َتعَت اَتىباِك َتوْع

ب
أَتاُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َت اَتببمَت ب َت ب):بب_اهللبرحمه_ببق ا لَتاْعبباَتمْعببمِكمَّن بُيلْع يُبب َتلَتيْعهِكببيُ   ْع بااْعوَتحْع

لَتاَتببحَت َّنىبُيجِك ْعبباَتمْعببأَت ْعببأَتدْعرِك باَتببف َتي َتُ واُب يُبب َتلَتيْعهِكببيُ   ْع اِكهِكبب ِك ِكيَت سٍربب َتاَتبب ِكرَتأْع ٍرببي َتُ لْعبب َتاَتمْعببااْعوَتحْع بأَترَتاكَتبب ِكمَت ﴿:بت َتعَت اَتىباِك َتوْع
.ب﴾االَّنهُب
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ُعودٍرببا ْعنُبب َتقَت اَتب يَت ُببن َتلَتاَت ْعببحَت َّنىبفَتلَت َت َتبباارُّس حِكبب َتنْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببُسبِكلَتببمَتلْع ب.ااْع
ث َت َت  ث َت َت باالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُبب َتلِكيُّسببحَتدَّن يَت اُببحَتدَّن ب َتبْعدِكبب ْعنَتببجَت  ِكرَتببسَتمِكعْع ُببي َتُ واُببااْعُم ْع َتدِكرِكببا ْعنَتببسَتمِكعْع ُببقَت اَتببُسفْع

رٍربب َتأَت ُوبي َتُعوُدنِكيب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببفَتجَت ءَتنِكيبمَترِك ْع ُب:بي َتُ واُبباالَّنهِكب يَت اِكبب َتُهمَت ب َت ْع بفَتأَتتَت نِكيبمَت شِك
بيَت بف َتُ لْع ُببفَتأَتف َت ْع ُبب َتلَتيَّنبب َتُ وءَت ُببصَت َّنببثُمَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببف َت  َتوَت َّنأَتبب َتلَتيَّنببُأ ْعمِكيَتبب َتقَتدْعب

يَت اُببقَت اَتبب َترُ َّنمَت باالَّنهِكببرَتُسواَتب بقَت اَتببمَت اِكيبفِكيبأَتصْع َت ُبب َتيْعفَتببمَت اِكيبفِكيبأَتقْعضِكيب َتيْعفَتبباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَت ْعببف َتُ لْع ُببُسفْع
ءٍرببأَتجَت  َت ِكيبفَتمَت  (.بااْعمِكيرَتاثِكببآيَت ُببن َتلَتاَت ْعببحَت َّنىب ِك َتيْع

 الرأم أف البخارم لنا يقرر قبلو، الذم الباب ففي. قبلو الذم للباب كالتكملة كالتتمة الباب ىذا
، اض . كلرسولو  مشاقة كفيو مرذكؿ، الشريعة صادـ كإذا مذمـو

، أيضان  برأم كرسولو ا يدم بْب كالتقدـ كاالفتئات : فقاؿ الباب هبذا ا٤بعُب ىذا فكٌمل مذمـو
أَتاُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َت اَتببمَت ب َت ب) لَتاْعبباَتمْعببمِكمَّن بُيلْع يُبب َتلَتيْعهِكببيُ   ْع بُيجِك ْعبباَتمْعببأَت ْعببأَتدْعرِك باَتببف َتي َتُ واُببااْعوَتحْع

لَتاَتببحَت َّنى يُبب َتلَتيْعهِكببيُ   ْع  (.ااْعوَتحْع
 أمر عن سئل إذا اجتهاد، لكل كأىليتو كعقلو، مقامو، ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كاف فإذا

 حٌب قم لو يقوؿ أك أدرم، ال رٗبا للسائل كيقوؿ ٯبيب، ال يسكت، سابق، تشريع فيو ا من عنده ليس
. ا من الفتول تأتيو حٌب كينتظر ٫بوىا كلمة أك فيك، ا يقضي

 كبياهنا، تبليغها، إال الشريعة ُب لو ليس _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أف عل يدؿ كىذا
، ما كحـر أحل ما أحل الذم األحكاـ منزؿ كا٤بشرِّع. كتوضيحها  ا ىو هنى، عما كهنى أمر، ٗبا كأمر حـر

 _. كعبل جل _ العا٤بْب رب
 بفتول، ا يدم بْب كيتقدـ يفتئت ال تعأب ربو مع أدبان  نفسو، _ كسلم عليو ا صلى _ فالنيب

 العظيمة، كفطنتو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ طبعو ك٠بو عقلو، رجاحة ُب قررنا كما اجتهاد لكل أىل كىو
 كفهمان، عقبلن، الناس أرجح! ؟ _كسلم عليو ا صلى _ النيب اجتهاد ييقبل ٓب إذا ييقبل ال اجتهاد كأم
. ا يدم بْب يتقدـ ال ذلك كمع _ كالسبلـ الصبلة عليو _ كعلمان 

 كيتكلم ا، من سابق حكم عنده يكن ٓب إذا نفسو، قبل من يفٍب ال يسألو، سائل جاءه كإذا
 األياـ يسكت فيك، ا يقضي حٌب قم للسائل يقوؿ أدرم، ال للسائل يقوؿ بذلك، تشعر بعبارة

. ا من الفتول تأتيو حٌب ا٤بعلومات
أَتُاونَت َتب﴿: بذلك مليء كالقرآف ا، ىو فا٤بفٍب بمَتوَتاقِكي ُببهِكيَتببُقلْعب﴿ ا ا٤بفٍب؟ من ﴾األهِكلَّن ِكبب َتنِكببيَتلْع
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ُ ونَت َتب﴿ ،(1)﴾اِكل َّن سِكب أَتُاونَت َتب﴿ ،(2)﴾ااْع َتالَتاَت ِكببفِكيبيُ فْع ِكيُ مْعببااّلهُببُقلِكببيَتلْع  َتفْع يضِكبب َتنِكببيَتلْع  (3)﴾أَتًذىبُهوَتببُقلْعببااْعمَتحِك

. ا عن الببلغ ُب كاسطة فهو
 ال ٩بن فغّبه حكم، فيو عنده ليس فيما برأم يتقدـ ال _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كاف فإذا

 كيدم ا يدم بْب برأم يتقدـ ال بأف أكٔب _ كسلم عليو ا صلى _ الشريف مقامو معشار عشر يبلغ
 _. كسلم عليو ا صلى _ رسولو

 حاؿ سيكوف ماذا! كاستقر؟ ا من ا٢بكم نزؿ كقد فكيف ا، من حكم فيو ينزؿ ٓب فيما ىذا
 كللرسوؿ  مشاؽ ىذا ﴾اارَّنُسواَتببُي َت قِكقِكبب َتمَتن﴿: تعأب قولو ُب يصنف برأم؟ ا٢بكم ٥بذا ا٤بعارض ا٤بتقدـ

رَتبب َتي َت َّنبِك ْعببااْعُ دَتىباَتهُببت َتب َتيَّننَتببمَت ب  َتعْعدِكببمِكن﴿ مِك ِكينَتببسَتبِكيلِكبب َتي ْع  ا٤بشاقْب سبيل ا٤بؤمنْب، سبيل ىذا ليس ﴾ااْعُم ْع
لِكهِكببت َتوَتاَّنىبمَت بنُ وَتاِّهِكب﴿. إْب... ااربْب ا٤بعاندين يراًبب َتسَت ءتْعببجَت َت َّنمَتبب َتُن ْع  كال قياس، كال رأم، فبلب(4)﴾مَت ِك
. معنا مرٌ  تفصيل على الشرع هبا كاستقر هبا نزؿ الٍب ا أحكاـ ُب كاجتهادات، آراء تكلف

أَتاُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َت اَتببمَت ب َت ب): فيقوؿ لَتاْعبباَتمْعببمِكمَّن بُيلْع يُبب َتلَتيْعهِكببيُ   ْع باَتببف َتي َتُ واُببااْعوَتحْع
باَتب) بكلمة _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فيو أجاب ثابت، صحيح حديث يوجد ال ا٢بقيقة (أَتدْعرِك 
. خبلؼ تصحيحهما ُب كحديثاف ا٤بعُب، ىذا فيو كاحد حديث إال ،(أَتدْعرِك 

 ٓب كاف كإف (أَتدْعرِك باَتب) على يدؿ الكبلـ معُب لكن حقان، صحيح ىو الذم الواحد ا٢بديث أما
 الساعة، عن أخرب٘ب أحد لو قاؿ ٤با جربيل قصة ُب عمر حديث جربيل، حديث العبارة، نفس يستخدـ

. جربيل السائل كاف كلو (5)((اال البمنب أ لم)) نفسو يقصد ((    بااملبوابم )): قاؿ قاؿ؟ ماذا
. (أَتدْعرِك باَتب) معُب فيها فهي

 ال )بكلمة فيهما صرح اآلخراف كا٢بديثاف ا٤بعُب، ىذا ُب ذكركه يعِب فيما الوحيد ا٢بديث ىذا
 _   النيب قوؿ ُب ىريرة أيب حديث: أحدٮبا. كا٢بافظ ٰبسنو كبعضهم مقاؿ تصحيحهما ُب لكن( أدرم
بأابألهل  ب ف رة)) ا٢بد استوجب من على ا٢بدكد إقامة يعِب (((ااحد دبسبل)) _: كسلم عليو ا صلى
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 عفانا _ زٗب أك ا٢بد، عليو فأقيم ٟبر شرب من يعِب (1)((ابأابألهل  ب ف رةبااحد دبأدر با:بف  ابا
 ال: جوابو فكاف للمحدكد؟ تطهّب ا٢بد إقامة ىل ا٢بد، عليو فأقيم سرؽ أك ا٢بد، عليو فأقيم _ كإياكم ا

. أدرم
 عبادة حديث ُب بذلك كأخربنا طهرة، ا٢بد إقامة أف ا كأخربه ا، كأدراه ذلك، بعد درل ٍب
ب ابشيب ًبب  هللبن ركبابأاب لىب اال   باالم ب لىب_ب سلمب ليهباهللبصلىب_باا بيب  يع  )): ا٤بشهور
 ُب لكنب(2)((اهب ف رةبف وبحد ب ليهبفأقيمبشيب ًببذا بمنبفعلبفمن)) :قاؿ أف إٔب ((نلر ب ابنلني
. أدرم ال ماذا؟ قاؿ البداية

 الطرؽ، ببعض حسن يكوف بالكاد حديث ((أدر با)): جوابو ُب ىريرة أيب حديث 
 بن كحافظ كثّب، مقاؿ تصحيحو ُب كأيضان  أدرم، ببل ا١بواب فيو الذم اآلخر ا٢بديث كاآلخر

 على موضعْب ُب" تٌبع "اسم كرد القرآف ُب. تػيبَّع عن سئل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف حسنو، حجر
 اآلية يتلو أحد" تٌبع "قـو موضعْب ُب أظن،" الدخاف "ُب ؟"ؽ "أك ؟"ص "ُب ؟"النجم "سورة ُب أذكر ما

رٌلببأَتُهمْعب﴿: ذكرك٘ب ي ْع اُببأَتاْعببخَت  .(3)﴾ق َتبْعلِك ِكمْعببمِكنب َتااَّن ِكينَتببتُ بَّن ٍرببق َتوْع

 فقـو ىود، قـو صاّب، قـو نوح، قـو: كثّبان  األنبياء إٔب يضافوف القرآف ُب القـو أف عادتنا فجرت
 تػيٌبع كأف أيىلكوا، قومو أف ذلك سياؽ ُب ذيكر أنو خاصة ٰبتمل، ال؟ كلبل نيب" تٌبع "يكوف أف ٙبتمل" تػيٌبع"
 كما ملكهم إٔب إضافة تكوف أف كٙبتمل _ كجل عز _ ا فأىلكهم كذبوه لقومو، نيب كنوح ٥بم نيب

. ىذه كٙبتمل ىذه ٙبتمل مثبلن، فرعوف قـو نقوؿ
بأابنبي ًبب  ابأتب بأدر بابق ابنبي ً؟ب  ابأتب بقيل)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب فسئل

 ىل يثبت أف _ كسلم عليو ا صلى _ النيب بعد طبعان  أحد يستطع كٓب مستمرة،( أدرم ال )كبقيت (4)((ا
بقَتدْعبب َتُرُسالًب﴿ أدرم ال يقوؿ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كاف إذا يدرم ما نيب، غّب أك نيب تبع

ُ مْعبباَّنمْعبب َتُرُسالًببق َتبْعلُببمِكنب َتلَتيْع َتببقَت َت ْع َت ُهمْعب  .(5)﴾ َتلَتيْع َتببن َت ْعُ  ْع
 فيها أجاب الذم ا٢بديث من ثبت يكوف أف ٲبكن فيما الوحيدة يظهر فيما الثبلثة ا٤بواضع فهذه 

                                                 

. 17373: رقم حديث 329 ص/  8 ج الكربل سننو ُب البيهقي (1)
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 سبحانو _ ا إال يعلمها ال ا٣بلق، ٝبيع عن ٦بهوؿ عنها كالسائل الساعة عن السؤاؿ(: أدرم ال: )بكلمة
 _ كعبل جل _ ا من ذلك بعد الفتول جاءتو كقد ا٢بدكد كعن ا١بواب، ك٠بعتم تبع عن كسئل ، _كتعأب
. ألىلها كفارة ا٢بدكد أف

 أك فيك، ا يقضي حٌب قم للسائل قاؿ كرٗبا ٯبيب، ال يسكت أحوالو أكثر ىذا(بُيجِك ْعبباَتمْعببأَت ْعب)
. بذلك تشعر كلمة

 أف سابق حكم أك _ كعبل جل _ ا من بياف عنده فيو ليس فيما استفٍب إذا تصرفاتو أكثر كانت
 فإذا (1)﴾يُ فْع ِكيُ مْعببااّلهُببُقلِكب﴿ _ كتعأب سبحانو _ ا من الفتول ينتظر سكوتو أف السائل فيعلم يسكت،
. عنو سألو ٗبا السؤاؿ صاحب أفٌب الوحي، عليو كنزؿ ا من الفتول جاءت

  _.كسلم عليو ا صلى _ النيب على يعود الضمّب (ي َتُ لْعبب َتاَتمْعب)
 عليو ا صلى _ كالنيب مسئوؿ، كل عنها يسأؿ الذم تيقسم، أف ٲبكن األمور ( ِك ِكيَت سٍربب َتاَتبب ِكرَتأْع ٍرب)
: قسمْب إٔب تقسم ذلك رأس على _ كسلم

السابق الكبلـ عليها ينطبق الٍب فهذه دينهم، أمر ُب حاجة بو للناس قسم . 

موقع مثبلن  اختيار أك مثبلن، ا٢برب أمر كتدبّب الظركؼ أك األحواؿ تقتضيو رٗبا آخر كقسم 
. ما شخصان  لو يرسل ما عمل مثبلن  اختيار أك ا١بيش، مثبلن  لينزلو

 أف _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أراد إذا ٰبتاج كما ال؟ كلبل االجتهاد يطرقها يعِب األمور ىذه
. رأيو ٯبتهد كإ٭با ذلك؛ حيثيات كل ُب الوحي عليو ينزؿ أف سرية، على رجبلن  يؤمِّر أك جيشان، يبعث

 الصحابة بعض لو قاؿ الوادم، آخر ُب عسكر ٤با بدر، يـو أصحابو بعض سألو ٤با كلذلك
 ىنا؟ انزؿ ا من حكم فيو يعِب ((اهلل؟بأنلا هبم لاباام لابأه اباهللبرسوابي )): كغّبه كا٢بيباب
ب ااحربباارأ با،:بق اب اام يدة؟ب ااحربباارأ ب ا)) ا أمر ىنا، ننزؿ ىنا انزؿ خبلص

 ((. اام يدة
 ا٣بربة إٔب ٙبتاج فيها، بأس ال ىذه االجتهاد، يطرقها ٚبضع أمور ألهنا الوحي؛ انتظر ما ىنا
 إذف: قاؿ يستعْب حٌب أف إٔب ٰبتاج ك٨بارجو، ا٤بكاف ىذا مداخل مثبلن  بأمر ا٤بعرفة إٔب ٙبتاج العسكرية،

 كال فنشرب خلفنا بدر آبار كل تكوف ٕبيث الوادم أكؿ ُب نعسكر كإ٭با مناسب موضعان  ليس ا٤بوضع ىذا
. يشربوف
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 ا يقضي حٌب قم كال أدرم، ال فيها ما _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فأخذه أكجو، رأم ىذا
. هبذا عبلقة ٥با ما... كال فيك

 ٲبكن كال أصحابو، فيها يستشّب كاف كلذلك الرأم؛ كإبداء لبلجتهاد، ٚبضع كنظائرىا األمور فهذه
 ا٢برب ُب يستفتيو أحد جاءه ما. ا حكم ينتظر يستشّب، ما كالدين، الوحي أمر من أمور ُب يستشّبىم
 على يوٕب من كالنوازؿ األمور ىذه مثل ُب لكن. الوحي فينتظر فيك ا يقضي حٌب قم انتظر فيستشّب،
 بالقضية سيفعلوف ماذا سيعسكركف، أين الفبل٘ب، ا١بيش يرسل مٌب الفبل٘ب، للجيش يرسل من فبلف،

 الفبلنية؟
. ذلك ُب كٯبتهد بآرائهم كيأخذ كا٤بشورة، الرأم إبداء يعِب فيهم يرل كمن كعمر، بكر، أبا يستشّب

 ال كما ا ٰببو ما كبياف كالفتول، با٢بكم، صلة لو الذم األكؿ، النوع ُب ىو إ٭با بقياس؛ كال برأم يقل فلم
 كال ٕبكم، ا يدم بْب _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ يتقدـ ال يأمر، كال بو ا يأمر كما ٰببو،

. ىذه غّب أمور ُب كالرأم القياس إٔب ٰبتاج إ٭با برأم؛ كال بقياس، كال باجتهاد،
 عليو _ النيب أف ثبت. ىذا كمن ىذا من يكوف أف ٰبتمل ما كىو نسميو، ٩بكن ثالث نوع بقي

 أك الفبل٘ب، ا١بيش يبعث أف على عوتب ما ا، من عليها عوتب أمور ُب اجتهد _ كالسبلـ الصبلة
 أف على عوتب أك ىنا، يعسكر أف على عوتب أك الفبلنية، السرية على الفبل٘ب الرجل يؤٌمر أف على عوتب
 ٙبتمل أهنا احتمل اجتهاده قضايا ُب عوتب لكن عوتب، ما الفبل٘ب، األمر دكف الفبل٘ب األمر يفعل

 _ كعبل جل _ ا عند ىي بينما _ كالسبلـ الصبلة عليو _ نفسو ىو الثا٘ب بالنوع فأ٢بقها االجتهاد
. ذلك على فعوتب األكؿ، بالنوع ملحقة

 ا من يسبق ٓب أسارل، أيديهم ُب صار بدر، غزكة انتهت ٤با. بدر أسارل بقصة ٛبثل تستطيع
بت َتوَتا َتدتَّنمْعبب َتاَتوْعب﴿ نعرؼ كما ميعاد غّب على ككانت بدر، معركة أكؿ ألهنا باألسرل؛ يفعلوف ماذا حكم

ُ مْعب  ا٤بصلحة، ىي ما يشوفوف رٗبا، ا٤بصلحة تقتضيها األكؿ، بالنوع أ٢بقها فاستشار (1)﴾ااْعمِكيعَت دِكببفِكيباَتخْع  َتلَتفْع
 يلغيو ٚبطيط عنده فالذم قوتنا، ا أعداء ليعلم معركة أكؿ كىي خلفهم، ٤بن تشريد ذلك ُب ألف نقتلهم؛

 لنا نبِب نريد مثبلن، كنصلحو نضبطو جديد، من ا٤بسجد نبِب أف نريد ا٤باؿ، ٫بتاج فقراء ٫بن أك. اآلف من
 فأ٢بقها نشوؼ، نرل أف إٔب نأسرىم نصنع؟ ماذا أك الفدية فنأخذ مثبلن، ماؿ ٫بتاج الناس، مثل بيوت
. الثا٘ب بالنوع
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 اآلراء ككانت. العلماء من كغّبه ،"األـ "ُب الشافعي تقسيمات على مهم جد الكبلـ ٥بذا انتبو
 ذلك ك٫بو ا، ألعداء كإرعابان  خلفهم، ٤بن تشريدان  ذلك ُب ألف يقتلوف؛ أهنم رأل عمر تعلموف، كما فيهم
. أمور من

 فيكونوف فيسلموف، ا عليهم ٲبن رٗبا ىؤالء النهاية كُب ا٤باؿ، إٔب ٕباجة أننا يرل كاف كالصديق
 ا كأف. فعوتب منهم، أطلق من كأطلق الفداء، فقبل معو، كمن بكر أيب برأم أخذ. كىكذا قوة ذلك بعد
أَتُاونَت َتب﴿: ُب انتظرت كما تنتظر أف ينبغي كاف لو يقوؿ يضِكبب َتنِكببيَتلْع  الكبللة، عن كيسألونك ،(1)﴾ااْعمَتحِك
أَتُاونَت َتب﴿ك أَتُاونَت َتب﴿كب،(2)﴾األهِكلَّن ِكبب َتنِكببيَتلْع رِكبب َتنِكببيَتلْع  ينبغي كاف.. كيسألونك ،(3)﴾فِكيهِكببقِك َت اٍرببااْعحَترَتااِكبباا َّن ْع
، ىنا، تنتظر أف . ا يقضي حٌب عشرة يومْب، يـو

 قادمة حركب لؤلمة، تشريع عليو سيبُب ىذا ألف أسارل؛ أمر ُب تنتظر حيض، أمر ُب انتظرت فإذا
رَتىباَتهُببيَتُ واَتببأَتاباِك َتبِكيٍّيبب َت اَتببمَت ﴿ ذلك على فعوتب. ىنا تشريع ٧بتاج كثّبة، معارؾ ستخوض كاألمة بأَتسْع
نَتببحَت َّنى ن ْعيَت ب َترَتضَتببُترِكيُد اَتبباألَترْعضِكببفِكيبيُ ثْعخِك رَتةَتببيُرِكيدُبب َتااّلهُبباادُّس . اآلية (4)﴾ااخِك

 بعض على صبلتو مثبلن  ُب كٛبثل (5)﴾ َتت َتوَتاَّنىب َتبَت َتب﴿: نزكؿ ُب مكتـو أـ ابن بقصة أيضان  كٛبثل
 نفاؽ منافق ىذا شرعية، أحكاـ عليو يَبتب ىذا ألف قرآنان؛ عوتب أيٌب، بن ا عبد على صلى ٤با ا٤بنافقْب،
. ا٤بخلدين النار أىل من كافر، ا حكم ُب يعِب اعتقادم،
 هنجو، كينهج مسلكو، يسلك أف لغّبه استمرار عليو الصبلة ُب يكوف كرٗبا عليو، للصبلة معُب فبل

 ىو اجتهاده لكنو. عليو يَبتب كقد ٢بظة، آخر إٔب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب على سّبكج النفاؽ كأف
 مصلحة رٗبا تقتضيها الٍب األمور من أنو الثا٘ب، بالنوع أ٢بقو بل أمر؛ ُب اجتهد _ كالسبلـ الصبلة عليو_ 
بُت َتلِّبب َتاَتب﴿ فعوتب ينتظر أف ينبغي كاف. ا عند تشريع كفيو األكؿ بالنوع ملحق ا عند ىو بينما ما،
ُ مبأَتحَتدٍربب َتلَتى . ذلك كغّب (6)﴾ق َتبْعرِك ِكبب َتلَتىَتببت َتُ مْعبب َتاَتببأَت َتداًببمَّن تَتببمِّ  ْع

 ثبلثة _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فيو أفٌب ما فصار القضية، ىذه ُب القرآف عتابات كل
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 : أقساـ
 حٌب ٫بوىا، كلمة أك سكت، أك أدرم، ال قاؿ إما: فيو فتوقف التشريع، أمور من ىو قسم 

 ؛ىكذا األمور أكثر كىو ا، كحي يأتيو
 ا١بيوش، كتجهيز ا٤بصلحية، ا٢بياتية األمور من ألنو لبلجتهاد؛ خضع ما ىو: الثا٘ب كالقسم 

 ... ُب ٠بعنا كما ذلك ك٫بو ٥با، األكقات كاختيار
 بالنوع فأ٢بقو نفسو، ىو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ اجتهاده فيو اختلف الذم الثالث كالقسم 

 إٔب كأيرجع اجتهاده، كصيٌحح فعوتب، األكؿ بالنوع يلحقو أف ا عند شرعان  ينبغي ككاف الثا٘ب،
 .التشريع إٔب فرجع األكؿ، األمر

 ك ا، شرعو أمر إما. خبلص ٧بسـو األمر بعده ، _كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب حق ُب ىذا
. ا شرع بعد شرع كال ا، حكم بعد حكم فبل حكم، فيو

 ما على لو، كأنفع لو، أصلح يراه ٗبا اجملتهد فيها ٯبتهد يعِب عنها، ا سكت ٩با حياتية، أمور كإما
. مهم جد فإنو ىذا فاحفظوا. كأقسامو كأنواعو الرأم درس ُب قٌسمناه

اِكهِكب)  _ ا شرع ىو الشرع أف كىو كربل، قضية إٔب ييلمح البخارم (﴾االَّنهُببأَترَتاكَتبب ِكمَت ﴿:بت َتعَت اَتىباِك َتوْع
 كالقرآف للناس، كالبياف التبليغ دكره تشريع، أم فيو _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب ليس _ كتعأب سبحانو
 ال ا أراؾ ما بدكف ا، أراؾ ٗبا بينهم احكم أعلمهم، أفتهم، أخربىم، يعِبب﴾االَّنهُببأَترَتاكَتبب ِكمَت ﴿ كلو

 أضاؼ ﴾اَتُ مبشَترَت َتب﴿ ،﴾ ِكهِكبب َتصَّنىبمَت باادِّينِكببمِّنَتبباَتُ مبشَترَت َتب﴿ كتصرب تنتظر تفٍب، كال تتقدـ، كال ٙبكم،
ي ْع َت ب َتااَّن ِك بنُوح ًبب ِكهِكبب َتصَّنىبمَت باادِّينِكببمِّنَتب﴿ _. كعبل جل _ ا أم ﴾اَتُ مبشَترَت َتب﴿ نفسو إٔب التشريع بأَت ْعحَت
َتمْعرِكببمِّنَتببشَترِكيعَت ٍربب َتلَتىبجَتعَتلْع َت كَتببثُمَّنب﴿ ،(1)﴾اادِّينَتببأَتقِكيُموابأَتاْعبب َت ِكيلَتىب َتُموسَتىبإِك  ْعرَتاهِكيمَتبب ِكهِكبب َتصَّني ْع َت ب َتمَت بإِكاَتيْع َتب باألْع
مُببإِكاِكب﴿ب،(2)﴾فَت تَّنبِكعْع َت   ا تبارؾ (4)﴾ َتاألَتمْعرُببااْعخَتلْعقُبباَتهُببأَتاَتب﴿ب،(3)﴾إِكيَّن  ُببإِكاَّنببت َتعْعُبُد اْعببأَتاَّنببأَتمَترَتبباِكّلهِكببإِكاَّنببااْعُح ْع
. كتعأب سبحانو

 إذا كلذلك الببلغ؛ إال دكر فيو _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب ليس ، التشريع ، األمر كل
 ا صلى _ النيب حٌب ييعاتىب حكمو، إٔب يرجع ا عند ىو بينما لبلجتهاد، خاضع أنو يظن فيما اجتهد
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 مثبلن،( 1)﴾ َتت َتوَتاَّنىب َتبَت َتب﴿: كما شديد عتاب يعِب فيو بعتاب رٗبا يعاتب حٌب ذلك، على _ كسلم عليو
 .(3)﴾تَتخْع َت  ُببأَتابأَتحَتقُّسبب َتاالَّنهُبباا َّن سَتبب َتتَتخْع َتى﴿ ،(2)﴾اَتُ مْعببأَتذِكن َتبباِكمَتبب َت  َتببااّلهُبب َتفَت ﴿

 عندنا تثبت فبالتإب ا، من _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب على الشديد العتاب من نوع فيها
 يقبلو ٓب حٌب أك ا، شرع عارض ٗبن سيفضي ىذا ألف ا؛ يدم بْب تقٌدـ ال القضية السنة أىل معشر
 شوؼ كلذلك _ كتعأب سبحانو _ ذاتو ا سيعارض نفسو، ا سيصادـ أنو إٔب بو يفضي يعارضو، ٓب كلو

. دركس ُب رٗبا الكبلـ ىذا كأكرر البقرة، ُب آية عندؾ
 منزلة رفضو، أك شرعو على االعَباض نزؿ ا ألف مهمة؛ جد ا٤بائدة ُب كآية البقرة ُب آية ذكرت

 _. كعبل جل _ كنفسو بذاتو لو كا٤بعاداة عليو االعَباض
 فالذم. ا٢بساب ىذا مثل ُب يسقط _ كسلم عليو ا صلى _ النيب حٌب مهمة، جد نقطة ىذه

_ كسلم عليو ا صلى _النيب حٌب يعادم كال كعبلف، فبلف يعادم كال أنت، يعاديك ال الشريعة يعادم
. ذاتو ا يعادم

 أم اإلسبلـ، ىنا كالسلم ﴾ َتآفَّن ًبباالِّلْعمِكببفِكيبادْعُخُلواْعببآمَتُ واْعببااَّن ِكينَتببأَتي ُّس َت بيَت ﴿: البقرة ُب تعأب ا قاؿ
بمِّنبزَتاَتلْعُ مْعببفَتإِكا(ب208ب)مُّسبِكينٌلبب َتُد ٌّيبباَتُ مْعببإِكنَّنهُبباا َّنيْعلَت اِكببُخلُوَتاتِكببت َت َّنبِكُعواْعبب َتاَتب﴿ اإلسبلـ أحكاـ ٔبميع خذكا
 فاعلموا كاعَبضتم، كزللتم ذلك فعلتم إذا يعِب (4)﴾حَت ِكيمٌلبب َتلِكيلٌلببااّلهَتببأَتاَّنببفَت  ْعلَتُمواْعببااْعب َتي ِّ َت تُببجَت ءتْعُ مُببمَت ب  َتعْعدِكب
 ا٤بغلوب، ىو غالبو من عزيز، كا  ك٧باربة كمنازلة، كمبارزة، كمواجهة، مقابلة، ُب أنفسكم كضعتم أنكم
 يشاء كما ا٤بناسب الوقت ُب يضعها العقوبة يريد عندما _ كعبل جل _ حكيم اركب، ىو حاربو كمن
. كيريد

مَتب﴿: ا٤بعُب نفس ُب أيضان  ا٤بائدة ُب كالٍب ُغواَتببااْعجَت هِكلِكيَّن ِكببأَتفَتُح ْع  حكم يريدكف ال الذين ىؤالء (5)﴾ي َتب ْع
 كالعهر، كالفساد، كاإلباحيات، كالضبلالت، كالشهوات، كاألىواء، ا١باىلية، حكم يريدكف يريدكف؟ ماذا ا

 كمهما با٤برحلية، غلفوىا كمهما با٤بصلحة، غلفوىا مهما ا٢بقيقة ىي ىذه كأىوائهم، شهواهتم يريدكف ىؤالء
 ا٤بنتسبْب بعض من حٌب حٌب، كالقنوات كالصحف ا١برائد، ُب اآلف اليـو كل نسمعو الذم بالكبلـ غلفوىا
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مَتب﴿ زعموا كالدعوة زعموا للعلم، ُغواَتببااْعجَت هِكلِكيَّن ِكببأَتفَتُح ْع . (1)﴾ااّلهِكببمِكنَتببأَتحْعلَتنُبب َتمَتنْعببي َتب ْع
م ًببااّلهِكببمِكنَتب﴿ الوسائط كل ألغى شوؼ بأَتحْعلَتنُبب َتمَتنْعب﴿ ا حكم من أحسن كمن يقل كٓب ﴾ُح ْع

م ًببااّلهِكببمِكنَتب .  رفض ا حكم رفض ا، ُب طعن ا حكم ُب فالطعنب(2)﴾ُح ْع
 مع مشكلة معك أنت نقوؿ. ا أمر على يعَبض من كل مع كالنقاش ا٢بوار ندير أف ٯبب ىكذا

 مو مفسدة، أك مصلحة قضية ىي ما بالرسل، كال باألنبياء، كال نفسو، با راضي أنت ما أنت ذاتو، ا
. كا٤بفسدة ا٤بصلحة تقرر جام سنة ألف بعد ركيبضة، يا كا٤بفسدة ا٤بصلحة تقرر أنت

 ىذه )...( كا٤بفسدة كذا تقتضي ا٤بصلحة تقوؿ أنت ٘بي ا٤ببلئكة، بواسطة السماء من نازؿ حكم
 فتلك الدعوة منتسيب من جاءت إذا أما. أصبلن  هبا يرضوا كال يقبلوىا أف السنة ألىل ينبغي ال ىذه، مهزلة
...  الكارثة

 كراىية قلبو ُب ٘بد من فكل. ا شرع الشرع أف إٔب ييلمح باآلية فالبخارم ﴾االَّنهُببأَترَتاكَتبب ِكمَت ﴿
 اجتهادات إٔب الناس ٫باكم ال الشرعي، الدليل عليو ثابت، شرعي حكم يكوف أف شرط شرعي، ٢بكم
. الشرعي بدليلو ا؟ حكم نعرؼ كيف. ا حكم إٔب ٫باكمهم البشر، كآراء كفتاكل

 ٍب ٘بتهد، أنت تأٌب ما. بدليلها ا٤بنزلة الشريعة إٔب كرسولو، ا إٔب ٧باكمة ىذه، النقطة إٔب انتبهوا
! ىذه للنقطة انتبهوا. هبا الناس ٛبتحن فأنت كذلك، يكوف ال كقد الشرع، لبوس كفتواؾ اجتهادؾ تيلبس
 مستقر؟ إٝباع من ا؟ رسوؿ سنة من ا؟ كتاب من عليو الدليل أين الشرعي؟ ا٢بكم أين ا؟ دليل أين
 ذلك؟ أين

 _ كعبل جل _  كا٤ببارزة ااربة تبدأ ذلك عند _ كتعأب سبحانو _ ا حكم فثم كيجد، فإذا
 األرض أىل كفر كلو يعاديو من عداكة كأموره أقداره عن يستعجلو كال يستفزه ال _ كتعأب سبحانو _ كا

. أيامو  كلهم،
 _ قاؿ كما أكب((أحد مب عجل بيل عجلباباهللبإا)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب يقوؿ

 لو كىذا كا٣ببلئق، األمم ُب أيامو   (3)((أخ  بإذابح ىبالظ امبيمليباهللبإا)) _. كالسبلـ الصبلة عليو
يَتبب ِك اَّن ِك بفَت سْع َتمْعلِك ْعب﴿ كاستمسك ا ألمر فاطمئن _. كتعأب سبحانو _ آخر ٕبث . (4)﴾إِكاَتيْع َتببُأ حِك

                                                 

[. 50اآلية ] سورة ا٤بائدة (1)
[. 50اآلية ] سورة ا٤بائدة (2)
. 5175: رقم حديث 579 ص/  11 ج صحيحو ُب حباف ابن (3)
[. 43اآلية ] سورة الزخرؼ (4)
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 كالتاء بالسْب أتى ٛبسك، باألمر ا٣بطاب ككاف ،﴾اسْع َتمْعلِك ْعب﴿ تفسّبية لفتة يعِب.. العلماء قاؿ
. بو تتمسك الشرع شوؼب﴾فَت سْع َتمْعلِك ْعب﴿ طلب، إٔب ٰبتاج نفسو التمسك ألف الطلبية؛

 إفضاء ىذه كاألحواؿ، الظركؼ بعض ُب كشدة عسورة، فيو سيكوف تطلبو، أف ٰبتمل ذاتو التمسك
 لكن بو، التمسك سهل قريب بأمر التمسك كأف ،"ٛبٌسك "من الداللة ُب أبلغب﴾اسْع َتمْعلِك ْعب﴿ كلمة

 بو ظفرت فإذا التمسك، اطلب فيقوؿ كأكضاع، ظركؼ من ٕبياتك ٰبيط ٤با ا٤بناؿ بعيد كأنو "اٍستىٍمًسك"
يَتبب ِك اَّن ِك ﴿ با٣بّب ظفرت  .﴾إِكاَتيْع َتببُأ حِك

ُعودٍرببا ْعنُبب َتقَت اَتب) يَت ُببن َتلَتاَت ْعببحَت َّنىبفَتلَت َت َتبباارُّس حِكبب َتنْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببُسبِكلَتببمَتلْع  ىذا (ااْع
 االعتصاـ، كتاب ُب ىنا معنا مر سابق باب ُب كذا، أك بسنن االقتداء يعِب باب ُب معنا ا٢بديث مرٌ 

ب ليهباهللبصلىب_باا بيبأا)): يقوؿ مسعود ابن أف بابْب، أك باب قبل معنا مرٌ  ىذا ا٤بشهور ا٢بديث
ب م بيب در مبابح ىبتلأاو بابق البف  اباار ح؟ب نباسأاو بف  اوابي ودبمنبرهطب لىبمرب_ب سلم

 جانبان  _ كالسبلـ الصبلة عليو _ فتنحى((باار حب نبحدث  بق اوابفلأاو بس البإايهبف  ابت رهوا،
:بااسراءبفيباا يبااي تب لي مبتالب  هبسر بفلم )) إليو يوحى أنو مسعود ابن يقوؿ فعلمت

أَتُاونَت َتب﴿  ُب بيانو ىذا كتقدـ (1)((﴾قَتلِكيالًببإِكاَّنببااْععِكلْعمِكببمِّنبُأ تِكيُ مب َتمَت برَت ِّيبأَتمْعرِكببمِكنْعبباارُّس حُببُقلِكبباارُّس حِكبب َتنِكبب َتيَتلْع
. سابق باب

ث َت َت ): البخارم قاؿ .  ا٤بديِب ىوب(االَّنهب َتبْعدِكبب ْعنُبب َتلِكيُّسببحَتدَّن
ث َت َت ) يَت اُببحَتدَّن .  عيينة ابن ىو (ُسفْع
.  ا٤بشهور التابعي اإلماـ ا٤بد٘ب، ا٤بنكدر بن ٧بمد (ااْعُم ْع َتدِكربا ْعنَتببسَتمِكعْع ُببقَت اَتب)
  األنصارم (االَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنَتببجَت  ِكرَتببسَتمِكعْع ُببي َتُ واُب)
.  مرضت يقوؿ جابر (مَترِك ْع ُب:بي َتُ واُب)
رٍربب َتأَت ُوبي َتُعوُدنِكيب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببفَتجَت ءَتنِكي)  يزكرانو يعودانو بكر كأبو ىو جاءه(ب َت ْع

.  ٤برضو
يَت اِكبب َتُهمَت )  صلى _ النيب عليو دخل ٤با. عليو ا٤برض تأثّب شدة من ( َتلَتيَّنببُأ ْعمِكيَتبب َتقَتدْعببفَتأَتتَت نِكيبمَت شِك

 _.  كالسبلـ الصبلة عليو _ ٗباء فدعا عليو، أغمي قد كجده _ كسلم عليو ا

                                                 

" الكربل "ُب" النَّسائي"ك. قتيبة حدثنا : قاؿ 3140" كالتػٍِّرًمًذمٌ . سعيد بن قتيبة حدثنا : قاؿ( 2309)1/255 أٞبد أخرجو (1)
11252 .
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. جابر على ا٤ببارؾ الشريف ( َتُ وءَت ُببصَت َّنببثُمَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببف َت  َتوَت َّنأَتب)
  .اإلغماءة ىذه من (فَتأَتف َت ْع ُب)
يَت اُببقَت اَتبب َترُ َّنمَت باالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بف َتُ لْع ُب)  نداء أدكات (أَت ْعب)ك ،(يَت ) ،(االَّنهِكببرَتُسواَتببأَت ْعببف َتُ لْع ُببُسفْع
. معركفة

 ا٤برض ىذا يكوف أف خشي جابر كأف يعِب (مَت اِكيبفِكيبأَتصْع َت ُبب َتيْعفَتب) أك ،(مَت اِكيبفِكيبأَتقْعضِكيب َتيْعفَتب)
 أكالده بعض يعطيو يبقيو؟ بو؟ يتربع بو؟ يتصدؽ مالو؟ ُب يصنع فماذا ماؿ، ذك كىو كموتو هنايتو فيو ىو
. األمر ىذا ُب حكم التشريع ُب ىناؾ يسبق كٓب بو؟ يصنع ماذا بالتساكم؟ أكالده بْب يقسمو بعض؟ دكف

ءٍرببأَتجَت  َت ِكيبفَتمَت بقَت اَتب)  ىذا. األكؿ بالنوع ا٤بسألة ىذه _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أ٢بق ىنا ( ِك َتيْع
 _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب عند كليس التشريع، يدخلو ٩با كىذا فيو، سيتصرؼ ماذا ا٤باؿ عن سؤاؿ
 . سكت بشيء، أفتاه فما بعد، ا٤بواريث آية تنزؿ ٓب سابق، تشريع

 فقاـ بنفسو، ا٤بّباث ا فقٌسم النساء، سورة ُب ا٤بوجودة ا٤بشهورة (ااْعمِكيرَتاثِكببآيَت ُببن َتلَتاَت ْعببحَت َّنى)
ب صي بفالبح هبحقبذ ب لبأ لىبقدباهللبإاباا  سبأي  )): فقاؿ _ كالسبلـ الصبلة عليو _ فخطب
 .(1)((اوارث

 ا٤بّباث، آية نزلت حٌب تشريع، ىذا ألف فسكت؛ ٗبإب أصنع ما جابر سألو كاضح، الشاىد موضع
 ..بعد الذم سريع ىذا الباب اقرأ ..ذلك بعد كلها األمة كأفٌب فأفتاه

 
ب َتاَتبب ِكرَتأْع ٍربباَتيْع َتبباالَّنهُبب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن ب َتاا ِّلَت ءِكبباارِّجَت اِكببمِكنْعببأُمَّن َتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببت َتعْعلِكيمِكبب َت ب

ثِكيلٍرب بتَتمْع
ب

بمِكمَّن ب َتاا ِّلَت ءِكبباارِّجَت اِكببمِكنْعببأُمَّن َتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببت َتعْعلِكيمِكبب َت ب):بب_اهللبرحمه_ببق ا
ثِكيلٍربب َتاَتبب ِكرَتأْع ٍربباَتيْع َتبباالَّنهُبب َتلَّنمَتهُب بتَتمْع

ث َت َت ) ث َت َت بُملَتدَّندٌلببحَتدَّن مَتنِكبب َتبْعدِكبب َتنْعبب َتوَتانَت َتببأَت ُوبحَتدَّن ب َت َت نِكيِّبب ْعنِكبباارَّنحْع َتصْع وَتااَتببصَت اِكحٍرببأَت ِكيب َتنْعبباألْع بأَت ِكيب َتنْعببذَت ْع
ب ِكحَتدِكيثِك َتبباارِّجَت اُببذَتهَت َتبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بف َت َت اَت ْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكببإِكاَتىبامْعرَتأَتةٌلببجَت ءَتتْعب:بسَتعِكيدٍرب

                                                 

 ( . 2713) كابن ماجو  ( 16 / 2) كالَبمذم  ( 3565) كأخرجو أبو داكد  ( 427 )" سننو " أخرجو سعيد بن منصور ُب  (1)
. من طريق إ٠باعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم ا٣بوال٘ب بو ( 267 / 5) كأٞبد  ( 1127) كالطيالسي  ( 264 / 6 )كالبيهقي 

 .حسن صحيح: قاؿ الشيخ األلبا٘ب ، "حديث حسن صحيح : " كقاؿ الَبمذم 
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عَتلْعب ًم بن َتفْعلِك َتببمِكنْعبباَت َت بفَت جْع اِكببفِكيباجْع َتمِكعْعنَتببف َت َت اَتبباالَّنهُبب َتلَّنمَت َتببمِكمَّن بتُ عَتلُِّم َت بفِكيهِكببنَتأْعتِكي َتببي َتوْع ابي َتوْع اب َت َت بفِكيب َت َت َت
ابمَت َت اِكب اب َت َت بمَت بقَت اَتببثُمَّنبباالَّنهُبب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن بف َتعَتلَّنمَتُ نَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببفَتأَتتَت ُهنَّنببفَت جْع َتمَتعْعنَتبب َت َت َت
ي ْع َت ب  َتيْعنَتببتُ  َتدِّاُببامْعرَتأَتةٌلببمِك ْعُ نَّنب ثَت ًبب َتاَتدِكهَت بمِكنْعببيَتدَت جَت  ً باَت َت ب َت اَتببإِكاَّنببثَتالَت ُ نَّنببامْعرَتأَتةٌلببف َت َت اَت ْعبباا َّن رِكببمِكنْعببحِك برَتُسواَتببيَت بمِك  ْع
(.بب َتاث ْع  َتيْعنِكبب َتاث ْع  َتيْعنِكبب َتاث ْع  َتيْعنِكببقَت اَتببثُمَّنببمَترَّنت َتيْعنِكببفَتأَت َت دَتت ْع َت بقَت اَتبباث ْع  َتيْعنِكببأَت ْعبباالَّنهِكب

باالَّنهُبب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن ب َتاا ِّلَت ءِكبباارِّجَت اِكببمِكنْعببأُمَّن َتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببت َتعْعلِكيمِكبب َت ب): البخارم يقوؿ
ثِكيلٍربب َتاَتبب ِكرَتأْع ٍربباَتيْع َتب . ا٢بديث كذكر(بتَتمْع

 ،"معلومة بأياـ النساء خص من باب "،"العلم كتاب "ُب معنا مرٌ  كمتنو بسنده ا٢بديث ىذا
 ".االعتصاـ كتاب"بػ اتصاؿ لو ٩با البخارم بَبٝبة يتعلق ما اآلف نذكر لكن. ا٢بديث كدرسنا

ب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببت َتعْعلِكيمِكبب َت ب): الَبٝبة ىذه ُب جدان  ٝبيلة فوائد أفادكنا البخارم، شرٌاح قاؿ
ب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن ) ،(اارِّجَت اِكب): ا٢بديث ىذا على الَبٝبة ٥بذه ا١بديدة اإلضافة ٩بكن فائدتاف، ىنا (أُمَّن َتهُبب َتسَتلَّنمَتب
: فائدتاف عندنا (االَّنهُب

 كالنساء، الرجاؿ كتعليمها تعلمها ُب يستوم أف ينبغي ٩با كالدين الشرع أمور أف :األ اىبااف ادةب
 .ذلك من بشيء للرجاؿ خصوصية ال

 ُب يتوفر أف ينبغي الذم األدٗب، ا٤بشَبؾ القاسم من تقريره مرٌ  ما سواءن  التشريع، أمور من أمر فكل
 كيف كإال يقرأ ٓب كلو حٌب كاحد، لكل منو البد علم فيو .كصيامو كصبلتو كدينو إٲبانو ليصحح مسلم كل

. يصـو كيف يصلي،
 كالشركيات، النواقض من اإلٲباف يضاد ٩با تسلم حٌب مسلمان، كونك لتصحيح األدٗب ا٢بد البد

 ذلك من أدٗب حد مسلم كل عند يكوف أف البد كا٢بج، الصياـ يبطل ٩با كتسلم الصبلة، يبطل ٩با كتسلم
 كالقارئ، كا٤بتعلم، كالعآب، كالصغّب، كالكبّب، كالنساء، الرجاؿ، فيو يستوم كىذا فيو، أحد يعذر ال يتعلمو،
. الناس كٝبيع القارئ، كغّب

 علـو ُب. كتعليمان  تعلمان  ٯبب سواء، حد على كالنساء الرجاؿ فيو يشَبؾ أيضان  ذلك عن فضيل كما
 على إضافتها البخارم يريد الٍب ا١بديدة اإلضافة ىذا النساء، دكف هبا للرجاؿ خصوصية ال كلها الشريعة
. الباب ىذا

 دركس أف الضاف يظن ال حٌب تبعيضية، تفسّبية ىذه (مِكن) ،(اارِّجَت اِكببمِكن): قاؿ ٍب أمتو الرجاؿ
 التعليم،.. هبا ٚبص رٗبا اإلفتاء كحٌب التشريع، أمور ُب كالنظر كالبحث، كالقراءة، ٥با، كالتصدم العلم،
 كٰبصلوا كيبحثوىا، كيقرؤكىا، يتعلموىا، سواء حد على كالنساء الرجاؿ من مطلوب الشريعة أمور كتلقي
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. عليو بو ا يفتح ٗبا ككل مظاهنا، من كيتعلموىا عليها،
 اختلف ىذه الثانية (مِكمَّن ) ىل (االَّنهُبب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن ): جديدة أيضان  تكن رٗبا كىي :ااث ني باا  ف 

 بِب؟ يا كالبيانية التبعيضية بْب الفرؽ تعرؼ. بيانية تكوف كقد تبعيضية، تكوف قد فيها،

مو ا شيء ٓب يعلِّمو فكل علمو الذم . البيانية يعِب كل ما علمو علَّمو، فلم يبقى عنده ٩با عٌلٌ  ى
كىذا العلم كلو الذم تفرؽ ُب األمة، من لدف . بينو لؤلمة كلها_ صلى ا عليو كسلم _ نزؿ عليو 

.  ماذا؟ بيانية(من)ىذا إذا جعلنا _ صلى ا عليو كسلم _ الصحابة كلو، كاف ٰبويو النيب 
. لكن إذا جعلناىا تبعيضية، معناه أنو علمهم شيئان ٩با عنده من علم، ٗبعُب أنو عنده علم ٓب يعلِّمو

٩با _ صلى ا عليو كسلم _ تقبلوف ىذه الفكرة كال ما تقبلوهنا؟ ىل تقبلوف أف ىناؾ أموران علمها النيب 
علمو ا ٓب يعلِّمها األمة؟  

طيب أحسنتم، للعلماء ُب ذلك ٕبثاف، ببلش قوالف، قل ٕبثاف؛ ألف ىذه ا٤بسألة  (1:03:38)
: كبّبة ما ٙبتمل قوؿ، ٙبتمل ٕبث، ٕبثاف

ا١بمهور على ما قلتم اآلف كالشافعي، أف كل ما أكحاه ا إٔب نبيو، كعٌلمو ا إٔب نبيو بثٌو ُب 
﴾: األمة، عٌلمو، ك٥بم على ذلك أدلة بإِكاَتيْع َت بمَت بأُنلِكاَت  :كأمثا٥با، ككحديث مثبلن  (1)﴿يَت بأَتي ُّس َت باارَّنُسوُاب  َتلِّغْع

 .(2)(( هبحدث  بإاباال   بقي ابإاىبذا بم  مهبمنبمم بشيب ًببتركبم بم  م ًبباا بيبفي  بق ا))
بإاب ج  حيهبي ل ب  اربح ىبشيب ًبب_ب سلمب ليهباهللبصلىب_باا بيبتركبم )): يقوؿ ذر أبو 
 ك٥بم فيهم، كبثو للناس عٌلمو كعٌلمو النيب إٔب ا أكحاه ما كل بأف يشعر ما فهناؾ (3)(( لم ًببم هبأخبرن 

. ك٫بوىا للشافعي" األـ"كػ ا٤بطولة الكتب ُب راجعوىا كأدلتهم، تفاصيلهم
 تشعر أدلة ىناؾ ال،: قالوا األكٔب، الطائفة من بكثّب أقل رٗبا كانت كإف طائفة، كعليو: الثا٘ب القوؿ

 العلم، لكتماف ال للناس يعلِّمها كٓب للناس، يعلمها ٓب أمور _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عٌلمو ٩با بأف
باو)) _: كسلم عليو ا صلى _ قولو ٗبثل كاستدلوا هبا، للناس حاجة ال ألف بذلك؛ أمره ا ألف لكن

.. أنك فرضنا لو لكن. أعلم ما كل تعلموف ما معناه الكبلـ؟ مفهومو ايش (4)((اضح  مبأ لمبم بتعلموا
. كثّبان  كلبكينا قليبلن  لضحكنا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب علم ما كل علمنا

                                                 

 [.67اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)

. 23322: رقم حديث 385 ص/  5 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
 65: رقم حديث 268 ص/  1 ج صحيحو ُب حباف ابن (3)
. 1887: رقم حديث 582 ص/  1 ج الكربل سننو ُب النسائي (4)
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باا  بنحوباا برب  اببمنبتعلمواباو)) :قرب على كقف كقد _ كالسبلـ الصبلة عليو _ قاؿ
 _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب بأف تشعر ا٣بطابات ىذه مثل فقالوا. ٫بوىا كلمة أك ((تداف  مبام بأ لم
.  غّبه يعلمو ٓب ما العلم من عنده

 ..أنتم ما كده شايفكم.. يعِب ٙبتاج أهنا أشوؼ القادـ، الدرس إٔب ىذه ا٤بسألة نرجع أف أرل أنا
 األدلة، منطوؽ إٔب كأقرب قيبلن  أقـو أيهما كننظر البحثْب، ىذين نكمل يعِب ا شاء إف القادـ الدرس إٔب

. كآخران  أكالن  ا عند ذلك كعلم
 كآلو ٧بمد كرسولك عبدؾ على كسلم صل اللهم .ا كرٞبة عليكم كالسبلـ كفهمنا، علمنا اللهم

 .كسلم كصحبو
ب

 
 

 الدرس الخامس عشر

 
 كمن أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده  ا٢بمد إف. الرحيم الرٞبن ا بسم

 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل ربنا يهده من. أعمالنا سيئات
 كسلم كأصحابو آلو كعلى عليو ا صلى خلقو من كخّبتو كرسولو، عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك
.  كثّبان  تسليمان 

: بعد أما
 من كنقرأ البخارم لئلماـ الصحيح ا١بامع من االعتصاـ، كتاب ُب درسنا تعأب ا بتوفيق فنواصل

. كقفنا حيث
باهللبصلىباهللب بدب نبمحمدباهللبخلقبأشرفب لىب االالاب اا الةبااع امين،برببهللبااحمد

.بب سلمب ليه
ب

ب َتُهمْعببيُ  َت تِكُلواَتببااْعحَتقِّبب َتلَتىبظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببت َتلَتااُبباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب
لُب بااْععِكلْعمِكببأَتهْع

ب
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بت َتلَتااُبباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب)ب_:بتع اىباهللبرحمهب_باابخ ر باام ابق ا
لُبب َتُهمْعببيُ  َت تِكُلواَتببااْعحَتقِّبب َتلَتىبظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلب بااْععِكلْعمِكببأَتهْع

ث َت َت  مَت  ِكيلَتبب َتنْعببُموسَتىب ْعنُبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببحَتدَّن باالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعببُشعْعبَت َتبب ْعنِكببااْعُمغِكيرَتةِكبب َتنْعببق َتيْع ٍربب َتنْعببإِكسْع
(.بظَت هِكُر اَتبب َتُهمْعبباالَّنهِكببأَتمْعرُببيَتأْعتِكي َتُ مْعببحَت َّنىبظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببي َتلَتااُبباَتببقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكب

 الذم نقرأه طيب قيرئ ما أنو عندم مؤشر قرأناه؟ قبلو، الذم الباب عندم الٍب اإلشارة حسب أنا
 .قبلو

 
 

ب َتاَتبب ِكرَتأْع ٍربباَتيْع َتبباالَّنهُبب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن ب َتاا ِّلَت ءِكبباارِّجَت اِكببمِكنْعببأُمَّن َتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببت َتعْعلِكيمِكبب َت ب
ثِكيلٍرب بتَتمْع

ب
ب َتاَتبب ِكرَتأْع ٍربباَتيْع َتبباالَّنهُبب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن ب َتاا ِّلَت ءِكبباارِّجَت اِكببمِكنْعببأُمَّن َتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببت َتعْعلِكيمِكبب َت ب)
ثِكيلٍرب بتَتمْع

ث َت َت  ث َت َت بُملَتدَّندٌلببحَتدَّن مَتنِكبب َتبْعدِكبب َتنْعبب َتوَتانَت َتببأَت ُوبحَتدَّن ب َت َت نِكيِّبب ْعنِكبباارَّنحْع َتصْع وَتااَتببصَت اِكحٍرببأَت ِكيب َتنْعبباألْع بأَت ِكيب َتنْعببذَت ْع
ب ِكحَتدِكيثِك َتبباارِّجَت اُببذَتهَت َتبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بف َت َت اَت ْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكببإِكاَتىبامْعرَتأَتةٌلببجَت ءَتتْعبب:سَتعِكيدٍرب
عَتلْعب ًم بن َتفْعلِك َتببمِكنْعبباَت َت بفَت جْع اِكببفِكيباجْع َتمِكعْعنَتببف َت َت اَتبباالَّنهُبب َتلَّنمَت َتببمِكمَّن بتُ عَتلُِّم َت بفِكيهِكببنَتأْعتِكي َتببي َتوْع ابي َتوْع اب َت َت بفِكيب َت َت َت
ابمَت َت اِكب اب َت َت بمَت بقَت اَتببثُمَّنبباالَّنهُبب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن بف َتعَتلَّنمَتُ نَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببفَتأَتتَت ُهنَّنببفَت جْع َتمَتعْعنَتبب َت َت َت
ي ْع َت ب  َتيْعنَتببتُ  َتدِّاُببامْعرَتأَتةٌلببمِك ْعُ نَّنب ثَت ًبب َتاَتدِكهَت بمِكنْعببيَتدَت جَت  ً باَت َت ب َت اَتببإِكاَّنببثَتالَت ُ نَّنببامْعرَتأَتةٌلببف َت َت اَت ْعبباا َّن رِكببمِكنْعببحِك برَتُسواَتببيَت بمِك  ْع
(.ب َتاث ْع  َتيْعنِكبب َتاث ْع  َتيْعنِكبب َتاث ْع  َتيْعنِكببقَت اَتببثُمَّنببمَترَّنت َتيْعنِكببفَتأَت َت دَتت ْع َت بقَت اَتبباث ْع  َتيْعنِكببأَت ْعبباالَّنهِكب

باارِّجَت اِكببمِكنْعببأُمَّن َتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببت َتعْعلِكيمِكبب َت ب) _: عليو ا رٞبة _ اإلماـ يقوؿ طيب،
ثِكيلٍربب َتاَتبب ِكرَتأْع ٍربباَتيْع َتبباالَّنهُبب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن ب َتاا ِّلَت ءِكب . سعيد أيب حديث كذكرب(تَتمْع

( كعلمهن أتاىن بيـو النساء خص من باب: )العلم كتاب ُب ىذه من قريبة بَبٝبة تقدـ ا٢بديث
 قرر الذم قبلو، الذم الباب بعد الَبتيب من ككنوع االعتصاـ، كتاب ٗبناسبة ىنا لكن .ا٢بديث ىذا كذكر
 كرسولو ا يدم بْب التقدـ كخطورة اجملرد، الرأم كذمو الرأم، خطورة _ ا رٞبو _ البخارم اإلماـ فيو
. الثابت الشرعي كا٢بكم الشرعي النص على ذلك كيقدـ كقياس، برأم
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 ا، أمر يبٌلغ أف كظيفتو كانت إ٭با _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف ليبْب الباب هبذا أردؼ
 ٧بض برأم أك عنده، من باجتهاد الناس يعٌلم _ كالسبلـ الصبلة عليو _ يكن كٓب ا، عٌلمو ٩با أمتو كيعٌلم
. بتبليغو كأمره إليو، ا أكحاه ما يبلغ كاف كإ٭با عنده، من بقياس أك قبلو، من

 كمنزلة شأنان  منهم أقل ىو ٩بن غّبىم أف فبلشك ىذه، ىي كالرسل األنبياء كظيفة كانت فإذا
 برأيو، أك باجتهاده، أك قبلو، من كرسولو ا يدم بْب ٕبكم كيتقدـ ا، أمر ُب يفٍب ال أف أدعى كعلمان،
 إياه، كعلمهم إليهم، ا أكحاه ما كإ٭با كالرسل، األنبياء حٌب ىذا يستخدـ كٓب كمرفوض، مذمـو فهذا

. للناس يعلمونو للناس، كتعليمو بتبليغو كأمرىم
 بعض أف إال( ٛبثيل كال برأم ليس ا علمو ٩با أمتو النيب تعليم باب: )قاؿ ٤با الَبٝبة مقصود ىذا

 أف على تدؿ أيضان  ( َتاا ِّلَت ءِكبباارِّجَت اِكببمِكنْعب: )كلمة طبعان . فائدة إٔب أشاركا كغّبه، ٝبرة أيب كابن الشراح
 بلغو الذم ا كحكم ا، دين كيتعلموا ا، أمر يتعلموا أف كمطالبوف مكلفوف كنساء، رجاالن  األمة ٝبيع
 الٍب األخرل الفائدة لكن. ذلك من بشيء ألحد خصوصية ال _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ كعلمو
 ىي ىل ،"ما "بعدىا الٍب" من "كأف(باالَّنهُبب َتلَّنمَتهُببمِكمَّن ): الَبٝبة ُب بقولو متعلقة ىي ٝبرة أيب ابن ٥با أشار
. كاللغة الفهم ُب فرؽ كبينهما التبعيضية؟" من "أك البيانية؟ يقولوف كما" من"

: أغراض بأربعة تأٌب العرب لغة ُب ىذه (من)
 ا٤باء شربت ما ،"ماء من شربت: "تقوؿ كما الشيء، بعض على تدؿ تبعيضية تكوف قد 

 ،"الشجرة ىذه من أكلت "بعضو، إ٭با كلو
 البيت؛ من قدكمك فابتداء ،"البيت من قدمت: "االبتدائية" من "تكوف قد 
 كما عليو، دخلت ما جنس فتستغرؽ االسم على تدخل الٍب االستغراقية،" من "تكوف قد 

 عندؾ؛ يكوف أف ا٤باؿ جنس نفي كتريد ،"ماؿ من عندم ما: "تقوؿ
 تبعيضو ال قبلها ما تبيْب كظيفتها الٍب البيانية تكوف كقد. 
 السورة؟ إيشب﴾االَّنهِكببرَّنُسواُببمُّسحَتمَّندٌلب﴿ فيها الٍب سورة ُب آية آخر ُب تعأب قولو أمثلتها أشهر كمن

ُلوابآمَتُ وابااَّن ِكينَتبباالَّنهُبب َت َتدَتب﴿ عنهم ا رضي الصحابة كصف ُب قاؿ آخرىا ُب الفتح باا َّن اِكحَت تِكبب َت َتمِك
ُ م راًببمَّنغْعفِكرَتةًببمِك  ْع ُ م﴿ب،(1)﴾ َتأَتجْع  ﴾آمَتُ وابااَّن ِكينَتبباالَّنهُبب َت َتدَتب﴿ أف تفهم فبل تبعيضية، ليست بيانية ىذه ﴾مِك  ْع

                                                 

 [.29اآلية ]سورة الفتح  (1)
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 ُب معركفة يعِب كىذه بيانية، ىذه" من "فتكوف الصا٢بات، عملوا ككلهم آمنوا فكلهم الصحابة، من أم
. كالتفاسّب الشركح كتب من ك٧با٥با مظاهنا

" من "على تأٌب التفاسّب، كتب من كثّب كحٌب الشركح، كتب من كثّب درجت ألنو ىذا أذكر كأنا
 ا٤بعا٘ب أحد من معُب تفيد بل شرعان، كال لغة ال صحيح غّب ىذا. للتوكيد أك زائدة" من "فتقوؿ ىذه

 األربعة األغراض أم من ىذه" من "لك ٰبدد الذم ىو العريب للساف كفهمك كالسباؽ، كالسياؽ، األربعة،
. ىي

 الكبّبة ا٤بسألة بينيت كبالتإب التبعيضية، تكوف أف ٙبتمل أك علمو، ٩با البيانية تكوف أف ٙبتمل ىنا
 عليو ا صلى _ لرسولو ا علمو ما كل ىل كىي كتبهم، ُب العلماء من كثّب ذكرىا  الٍب ا٤بشهورة،
 لغّبه؟ كعلمو لغّبه بٌينو كقد إال العلم من شيء عنده يبقى  ٓب ٕبيث األمة، ُب كبثو بٌلغو إليو، كأكحاه _ كسلم
 كال حاجة، هبا للناس ليس _ كسلم عليو ا صلى _ النيب هبا اختيص كالعلـو ا٤بعارؼ بعض ىناؾ أك

ب:ٕبث للعلماء القولْب؟ أم ألحد؟ يعلمها ٓب ا٣باصة معارفو من بقيت هبا، ا خصو التشريع، ُب تدخل
 أكحاه كما. بٌلغو _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب ا أكحاه ما كل كأف: األكؿ القوؿ على ا١بمهور

: نوعاف _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب ا
 السابقْب، كاألنبياء ا٤باضية، األمم عن كاإلخبار األكؿ، النوع ىذا األخبار، جنس ُب يدخل ما 
 الصبلة عليو _ النيب أخربه ما أك القرآف، بو جاء ٩با سواء البشرية، تاريخ ُب جرل ٩با ا٤باضية كاألحداث
 كالبعث القيامة، كأحواؿ الساعة، كأشراط كالفًب، با٤ببلحم، يتعلق ٩با القادمة األخبار أك _ كالسبلـ
 كأ٠بائو، ا، عن اإلخبار أك النار، النار كأىل ا١بنة ا١بنة أىل يدخل أف إٔب ذلك بعد كما كالنشور،
. األخبار جنس ُب تدخل كلها ىذه ىذه، الغيبيات كلها ىذه األمور.. كأقداره األعلى، كملكوتو كصفاتو،

 العبادات، كأحكاـ كا٢بدكد، كا٢براـ، كا٢ببلؿ، األحكاـ جنس ُب يدخل ما: الثا٘ب كالنوع
. كأمثا٥با كا٤بعامبلت
 عليو تقاـ الثا٘ب كالنوع االعتقادات، عليو تقاـ األكؿ النوع. حاجة هبم للناس النوعْب كل ىذه
 .كلها كالبشرية اإلنساف بنشاطات كلو، كالتشريع كا٤بعامبلت، العبادات،

 األمة، ُب كبثو بٌلغو النوعْب، ىاذين من _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب ا أكحاه ما كل فيقولوف
 الدالة القرآف ُب كاألدلة كمشهورة، ككاضحة كثّبة أدلة ذلك على ك٥بم جهلو، من كجهلو علمو من علمو
 عليو منصوص كىذا شيئان، يكتم كٓب إليو أكحاه ما بلغ _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ أف على

بفَتمَت بت َتفْععَتلْعبباَّنمْعبب َتإِكابرَّن ِّ َتببمِكنبإِكاَتيْع َتببأُنلِكاَتببمَت ب  َتلِّغْعبباارَّنُسواُببأَتي ُّس َت بيَت ﴿: تعأب كقولو القرآف ُب قاطعة نصوص
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ُم َتبب َتااّلهُببرِكسَت اَت َتهُبب  َتلَّنغْع َتب ب:تعأب كقولوب،(2)﴾ااْعبَتالَت ُببإِكاَّنبب َتلَتيْع َتببإِكاْعب﴿ تعأب كقولو بب،(1)﴾اا َّن سِكببمِكنَتببي َتعْع ِك
. كثّبة النصوص من كغّبىاب(4)﴾إِكاَتيْع ِكمْعببنُ لِّاَتببمَت باِكل َّن سِكبباِك ُب َتيِّنَتب﴿ب،(3)﴾ااْعُمبِكينُببااْعبَتالَت ُببإِكاَّنبباارَّنُسواِكبب َتلَتىب َتمَت ﴿

 التابعي األجدع بن ٤بسركؽ قالت عندما الصحيحْب، ُب عائشة ا٤بؤمنْب أـ ٕبديث أيضان  كاستدلوا
ب اهللب يفباافري باهللب لىبأ ظمبف دبإايهباهللبأ ح  بمم بشيب ًبب  مبمحمداًببأابحدث بمنب)):لو قالت
 أخرجو ىنا، الصحيح ُب عمر ك٢بديثب(5)((﴾رَّن ِّ َتببمِكنبإِكاَتيْع َتببأُنلِكاَتببمَت ب  َتلِّغْعبباارَّنُسواُببأَتي ُّس َت بيَت ﴿:بي وا

بشيب ًببتركبم بم  م ًبب سلمب ليهباهللبصلىباا بيبفي  بق ا)): قاؿ معلقان " ا٣بلق بدء "كتاب ُب البخارم
بحفظهبمنبحفظهبم هب حدث  بإاباا  رباا  رب أهلبااج  بااج  بأهلبيدخلبأابإاىبذا بم  مهبمنبي وا
 ما ككل ٝبيع أف على الدالة أمثالكم، على ٚبفى ال الٍب الكثّبة الدالئل من كغّبىاب(6 )((نليهبمنبنليه
 بثو كالتشريعات، األحكاـ جنس من أك األخبار جنس من _ كالسبلـ الصبلة عليو _ لرسولو ا أكحاه
. كأبينو كأكملو الببلغ أًب كبلغو

 كتصديقهم، إقرارىم، مع ٲبنع ال قالوا العلماء، من قليل فريق كعليو ا٤بسألة ُب :ااث نيب اا وا
. إليو ا أكحاه ما بلغ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف ُب منازعة عندىم كما كاعَبافهم،
، ا٤بعارؼ ببعض رسولو خص _ كعبل جل _ ا يكوف أف ذلك ٲبنع ال قالوا  للناس ليس ٩با كالعلـو

، ا٤بعارؼ أنواع ببعض بو ا ٱبصو تشريعهم، ُب كال اعتقادىم، ُب ال حاجة، بو  ال بو خاصة تكوف كالعلـو
 االعتقاد بناء ُب ال حاجة، هبا للناس ليس ألنو بتبليغها؛ أمر ما ألنو  بلغها ما ككونو األكؿ؛ النوع ُب تدخل
 كاألمر، الطلب، جنس من ىو ما على كاألحكاـ التشريعات بناء ُب كال األخبار، جنس من ىو ما على

 .ك٫بوه كالنهي،
 حديث ((أ لمبم بتعلمواباو)) _: كسلم عليو ا صلى _ كقولو أيضان  أدلة ذلك ُب ك٥بم

 ال أنكم على يدؿ ىذا أعلم، ما تعلموف لوب(7)(( ثيراًبب اب ي مبقليالًبباضح  مب)):كغّبه مسلم ُب صحيح
. كثّبان  كلبكيتم قليبلن  لضحكتم أعلم، ما كل علمتم لو إذ أعلم، ما كل تعلموف

                                                 

 [.67اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)

 [.48اآلية ]سورة الشورل  (2)

 [.54اآلية ]سورة النور  (3)

[. 44اآلية ]سورة النحل  (4)
. 177: رقم حديث 160 ص/  1 ج صحيحو ُب مسلم (5)
 .6636: رقم حديث 6 ص/  15 ج صحيحو ُب حباف ابن (6)
 .1887: رقم حديث 582 ص/  1 ج الكربل سننو ُب النسائي (7)
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 علمو ٩با غّبه، يعلمها ال كعلـو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ معارؼ عنده أنو على دليل قالوا ىذا
 أك ((تداف  مبام بأ لمبم باا برب  اببمنبتعلمواباو)): مثبلن  _ كالسبلـ الصبلة عليو _ كبقولو إليو، ا
. قاؿ كما

 الصبلة عليو _ كقولو _.... كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب عند بأف تشعر الٍب األدلة ىذه كأمثاؿ
 ُب صار لرٗبا كلو، العلم بث لو إذف ال؟ الؿك تفضيل صفة فيها((بأن ب  هللبأ لم مبإا)) _: كالسبلـ
ب. فهم عسر يعِب ىذه التفضيل صيغة

 ما كل بلغ النيب أف الشك األكؿ، القوؿ يصادـ ال باعتبار فيهم إذا ىذا، الثا٘ب القوؿ أف كا٢بق
 العلم؛ نوعي بأحد فسر إذا الثاف،م النوع ىذا فيسر كإف. مهم قيد ىذا حاجة، بو للناس ٩با إليو ا أكحاه
:  جدان  مهمة ا٤بعلومة ىذه تعرفوف نوعاف العلم ألف

 حكم معْب، خرب معينة، معلومة العلم، ىذا فعلمتو، تعلمو، تكن ٓب أمر. ا١بهل رفع :األ اباا و 
. فعلمتها جاىبلن  هبا فكنت علم، فيها عندؾ كاف ما معْب،

 كما اإلٲبا٘ب، التكوين حٌب أفراد أحد ىي كا٤بعرفة با٤بعرفة، يسمى فيما يدخل ما :ااث نيب اا و 
 عظمتو كمعرفة بو، اإلٲباف جنس ُب تدخل أف _ كجل عز _ با ا٤بعرفة لك يقوؿ كثّبان، الكتب ُب يأٌب
 كعليو شرعان، علمان  كيسمى العلم، نوعي أحد ىذا كخشيتو، كتفخيمو، كإجبللو، كتوقّبه، ، _كعبل جل_ 

 العلم ىذا تارة يقرف أنو بدليلب،((أن ب  هللبأ لم مبإا)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب قوؿ ينطبق
 .((أ لم م))لػ تفسّب ((أخ   م)) أف علىب((أن بهللب أخ   مبأ لم مبإاب)):قولو بدليل با٣بشية

 بالضركرة، ا٤بعلومة تولدىا ال يولدىا ال رٗبا الٍب ا٤بعارؼ جنس اإلٲباف، جنس ُب يدخل العلم فهذا
 ٩با لغّبه ٰبصل ٩با أكثر با، ا٤بعرفة كىذه اإلٲباف، ىذا من ا عباد لبعض ٰبصل أنو ذلك على كالدليل
 .الكثّب الشيء الشرعية حٌب ا٤بعلومات أنواع من عنده

 ا شاء ما كعنده يتكلم، بكرة إٔب شرعية معلومات كعنده كلو، القرآف ٰبفظ شخصان  ٘بد رٗبا
 كالتقول، ا٣بشية، ُب كيفوقو يفضلو لكنو معلوماتو، ُب يعشره ال آخر شخص يأٌب قد. عريضة طويلة فلسفة

 كاقع؟ ىذا أليس ، كاإلجبلؿ كاإلٲباف،
 كالعقلي، الشرعي، العلم من جاءه ا خلق من ككم. بالضركرة ا٤بعرفة يولد ال ا٤بعلومة فحصوؿ

ب َتاَتيَتلِكيدَتاَّنب﴿: يقوؿ ا أليس كبّبان، طغيانان  إال ذلك زادىم كال كعجائب، أمور من ٥بم ككشفت كالنقلي،
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ثِكيراًب ُ مب َت راًبب ُغْعيَت ن ًببرَّن ِّ َتببمِكنبإِكاَتيْع َتببأُنلِكاَتببمَّن بمِّ  ْع  ٤با كا٥بدل كالعلم، الوحي،. العكس ا٤بفركض أف معب(1)﴾ َتُ فْع
. ككفوران  كخساران، طغيانان، يزيدىم ا٣بلق من كثّب لكن. إٲبانان  يزيدىم ا٤بفركض للناس يأٌب

 ا١بهل، كرفع معلومات من العلمية، ا٤بعرفة حصوؿ على حصولو يتوقف ال العلم من الثا٘ب فالنوع
. قليل حٌب كال بل كثّب، حظ عنده ليس رٗبا كثّب ألفراد رٗبا بل ا٤بؤمنْب، ألفراد ٰبصل فقد. بالضركرة ليس
 كأعلى الشهادات، أعلى رٗبا على ٰبصلوف من عند ليس ما كىدل كإٲباف، كخّب، كيقْب، معرفة، عنده

 النقطة؟ ىذه فهمتم. العبارة صحت إف النظرية أك ا٤بعلوماتية، ا٤بعارؼ ُب يعِب ا٤بقامات كأعلى ا٤بناصب،
 طرؽ من طرؽ بأم إليك، ا٤بعلومة كصوؿ كطريق ا١بهل، رفع على ييبُب الذم العلم بْب تفرؽ حٌب

 ا يشرح ىبات الثا٘ب، النوع ا من منح ىذه. اإلٲبا٘ب تكوينك ُب يدخل ما الثا٘ب كالنوع العلم، حصوؿ
 أصحاب ككبار با٤بعلومات، العارفْب كبار عند ليس ما كاإلٲباف اليقْب من فيو يقذؼ عباده، بعض صدكر

. كاقع نعم كاقع؟ ىذا أليس كغّبىم، كا٤بناصب الشهادات
 ُب الداخلة با، ا٤بعرفة ٗبعُب _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب العلم من الثا٘ب النوع فحصوؿ

_      النيب أف فبلشك كإجبللو، ا أمر تفخيم عظم إٔب ا٤بؤدية الكربل، قاعدتو ىي بل اإلٲبا٘ب، التكوين
. ا٣بلق من أحد يقاربو ال بل يقارنو ال ٕبيث األكَب، النصيب ذلك من حٌصل _ كالسبلـ الصبلة عليو

 كإجبللو، ا، عظمة من تعلموف لو يعِب((بتعلمواباو)): قولو عليو كينزؿ ىذا، ىو ىذا كاف إذا
بإا)) ،((   ي مبقليالباضح  م)) ٢بصل ذلك، يقع كلن ((أ لمبم )) توقّبه، من نفسو ُب بو يشعر كما

 العلم، نوعي من القسم ىذا على تنزؿ كلها النصوص من كأمثا٥با((بأن ب  هللب أ رف مبأن ب  هللبأ لم م
. اإلٲبا٘ب التكوين ُب الداخلة ا٤بعرفة ٗبعُب كىو

 ذلك ٲبنع ىل بقي. قليل كال كثّب ُب األكؿ القوؿ ٱبالف كال صواب فهذا ىذا، ىو ىذا كاف فإف
 أك الغيب، أمور من سواءن  حٌب، كا٤بعلومات ا٤بعارؼ من أمور _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند يكوف أف
 ال؟ أـ كاقع ىذا ىل حاجة؟ هبا للناس ليس ألف بببلغها؛ يأمره كٓب لو، ٚبصيصان  إليو ا أكحاىا ذلك، ٫بو

 عليو ا صلى _ النيب ترؾ كما األكؿ، الدليل على كا١بمهور ا٤بسألة، ىذه ُب البحث مدار ىذا
 ا٤بعرفة كىو العلم، أنواع من الثا٘ب بالنوع غّبه كبْب بينو التفاضل كبقي بلغو، إال ا أكحاه شيء _ كسلم
 مؤداه، اآلف ليس ٕبث ٥با ألف العبارة؛ ىذه أستخدـ كال اللد٘ب، العلم الكتب بعض ُب يسمونو الذم با

 االصطبلحات كشف ُب اآلف كليس عريضة، طويلة متاىات ُب تدخلنا تيضبط ٓب إذا ىذه كاالصطبلحات

                                                 

 [.64اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)
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 بتبليغها، يأمره كٓب لو، ككشفها إياىا، ا أعلمو معلومات عنده أك. كالفرؽ الطوائف عند معانيها كٙبديد
. حاجة هبا للناس ليس ألنو يبلغها؛ فلم

 يدؿ ما الببلغ ُب هبا ا٤بأمور األدلة ُب ليس حاجة، هبا للناس كليس عنده يكوف قد توقيف، ىنا
 _. كتعأب سبحانو _ ا عند ذلك علم يكوف ال كقد نفيها، على

 كما بتبليغو، ا أمره ما بٌلغ كقد إال _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب توُب ما: بو نقطع الذم لكن 
 _. كتعأب سبحانو _ ا عند علمو يعِب ذلك كراء

 ككصولو للكبلـ، فهمك بْب تفرؽ أف ٯبب ألنو بلغها؛ الٍب من حٌب القضايا، بعض أف خصوصان 
. ٧بتوياتو كل استيعاب كبْب بلغتك، إليك

 البيانات، من بأنواع يفسرىا العلماء كبار من عآب يأٌب الكرٙب، القرآف ُب آية اآلف: دليل أعطيك
 كبلغو، بلغك النص عليو، ا فتح عنده ىو لكن بلغتك، كىي ال؟ كلبل بالك على ٚبطر ما كالعلـو

 أحكامان  النص ىذا من لك يفتِّق ٘بده لكنو عنده، ما كالقدارت التفكّب من كعندؾ كلسانو، كبلسانك
 ال؟ كلبل كعلـو كمعارؼ

 تركح الناس، زم فائدتْب منها تطلع ما رٗبا آية تقرأ. التفسّب كتب إٔب حاجة بك أنت لذلك
 ال؟ كلبل فهمت. صفحة ثبلثْب فيها تبلقي للطربم

. كعلـو معارؼ من الفبل٘ب، ا٤بفسر العآب مثل أك القرطيب، مثل أك مثبلن، الطربم مثل على فيتح إذف
 على ا٤بساعدة النصوص كفهم الكبلـ، مفردات من كالفهم العريب، كاللساف ا٤بتاحة األدكات يستخدـ طبعان 
. كيستنبط فيستخرج لو، ييفتح قد ألنو كالسنة؛ الكتاب، من الفهم

 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب بٌلغو كلو القرآف بلغ، النيب أف الشك.. النقطة ىذه ُب فبلشك
 يستوعبو ال رٗبا ما منو كيستوعب كذلك؟ أليس. غّبه يفهمو ال ما منو يفهم أنو تنفي أف تستطيع ال لكن
. األمور بقية ككذلك األمور، بقية ككذلك غّبه،

 على متوقف _ كالعلـو ا٤بعارؼ درجات أعلى كىو _ بالشيء اليقْب حصوؿ أف ذلك إٔب أضف
 التاـ، التصور تتصورىا كال هبا، توقن ال قد لكن مسألة، ُب العلم يبلغك قد. العلم بلوغ أك٥با: مقدمات
 تستوعبها ما كثّبة لعوائق بغّبىا، انشغاؿ من لعائق شهوة، من لعائق لشبهة، لعائق،: كثّبة ألسباب

 هبا موقن _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كىو األكؿ مبلغها عند ىي بينما ا٤بطلوب، اليقيِب االستيعاب
. اليقْب أعظم
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 ما. عيانان  تراه كما خربان  يبلغك ما بْب ا٤بعرفة، حصوؿ ُب كبّب فرؽ فيو أنو تعلم أنت ذلك دليل
 تراه ما. اليقْب درجات أبلغ الناس، معارؼ ُب الطبيعي العقلي الوضع ٕبكم عيانان  تراه ما ىذا؟ بْب تفرؽ
 يبلغك ٗبا اليقْب ىذا ٰبصل أف ٲبكن ال كذلك؟ أليس اليقْب، درجات أعلى ىذه ٕبواسك، عيانان  كتدركو
 ا٣برب حٌب ا٣برب ُب الشبهات من يدخل كلذلك ا٤بخرب؛ صدقت لو حٌب ا٤بخرب، صٌدقت لو حٌب خربان،
 كتدركو بعينك تراه فيما يدخل ال ما الشبهة عليو تدخل النبوم ا٣برب كُب لو، ا٤بتلقْب من كثّب عند القرآ٘ب
. ٕباستك

_     النيب إٔب أكحي الذم ا٣برب طريق عن إياىا بيلغنا الٍب الغيب، علـو من كثّبان  أف ىذا على نبِب
 فهو. عيانان  _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب رآىا نعتقدىا، ك٫بن نعتقده أف كأيمرنا _ كالسبلـ الصبلة عليو
. كالعلـو ا٤بعارؼ درجات أعلى أنو قليل قبل اتفقنا الذم اليقْب درجات أعلى ُب ٥با كاستيعابو ٥با فهمو ُب

 ىذه؟ النقطة فهمتم
مِكب﴿بالنجم؟ سورة ُب يقوؿ ماذا القرآف كلذلك ُبُ مْعبب َتلَّنببمَت (ب1ب)هَتوَتىبإِكذَتاب َتاا َّنجْع ب َتوَتىب َتمَت بصَت حِك

يٌلببإِكاَّنببُهوَتببإِكاْعب(ب3ب)ااْع َتوَتىب َتنِكببيَت لِكقُبب َتمَت (ب2) رَتىبن َتلْعاَت ًببرَتآ ُبب َتاَت َتدْعب﴿ب،(1)﴾يُوحَتىب َتحْع بن َتلْعاَت ًب﴿ اآلية،ب(2)﴾ُأخْع
رَتى رَتىبن َتلْعاَت ًببرَتآ ُب﴿ب،﴾ُأخْع  ٥بيأتو كاستيعابو لو، كتصوره ٔبربيل، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب إٲباف ﴾ُأخْع
. فيها مستوكف كاحدة ا٤بعلومة أف مع ال؟ كلبل صح األمة، من أحد عند كال عندم، كال عندؾ، ليس

رَتىبن َتلْعاَت ًببرَتآ ُبب َتاَت َتدْعب﴿ ىذا؟ الفرؽ فهمت رَتةِكبب ِك دَتب(ب13ب)ُأخْع دْع ب.(3)﴾ااْعُم ْع  َت َتىبسِك

 عليو _ النيب كىو بعينو رآىا كمن اليقْب من لك سيحصل ما ا٤بنتهى، سدرة عن أيخربت مهما
 ال؟ كلبل صح القرآف ُب بلغك غييب خرب ألهنا ا٤بنتهى؛ بسدرة تؤمن أف مطالب أنك مع _ كالسبلـ الصبلة
. متفاكت العلم ألف ستبلغ؛ فما

بمَت ﴿: بعد فيما قاؿ كلذلك ا٣برب، بطريق حصل ٩با بكثّب أبلغ كا٤بشاىدة، ا٢بس بطريق حصل فما
 درجات أعلى الفؤاد ُب فأكرث زاغ، ما البصرب(5)﴾رَتأَتىبمَت بااْعُف َتادُبب َت َتبَتببمَت ﴿: قاؿ ٍبب،(4)﴾ااْعبَت َترُببزَتا َتب

. اليقْب

                                                 

 [.4_1]: سورة النجم اآليات (1)

 [.13اآلية ]: سورة النجم اآليات (2)

 [.13،14: اآلية]سورة النجم  (3)

 [.17اآلية ]سورة النجم  (4)

 [.11اآلية ]سورة النجم  (5)
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 من _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند أف فبلشك كذلك، كىو العلم ُب سندخلو ىذا كاف فإذا
. ا٤بسألة ىذه مثل ُب ييقاؿ أف ٲبكن ما ىو ىذا كرٗبا أحد، عند ليس ما ىذا
 شرحو؛ بإعادة ننشغل فبل كمتنان، سندان  العلم كتاب ُب معنا بتمامو مرٌ  ا٢بديث البخارم، ا٢بديث أدخل ٍب
 خص _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف تركف كما منو الشاىد ككجو". العلم كتاب "ُب شرحناه ألف

 عليو _ يومان  ٥بن كخص ٗبكاف فواعدىن عليك، غلبننا الرجاؿ إف لو كقلن ذلك، منو طلنب ٤با بيـو النساء
ب  َتيْعنَتببتُ  َتدِّاُببامْعرَتأَتةٌلببمِك ْعُ نَّنببمَت ): ا٢بديث ٥بن كذكر ا، علمو ٩با كعلمهن فوعظهن فأتاىن _ كالسبلـ الصبلة
ي ْع َت  ثَت ًبب َتاَتدِكهَت بمِكنْعببيَتدَت جَت  ً باَت َت ب َت اَتببإِكاَّنببثَتالَت ُ نَّنببامْعرَتأَتةٌلببف َت َت اَت ْعبباا َّن رِكببمِكنْعببحِك بقَت اَتبباث ْع  َتيْعنِكببأَت ْعبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بمِك  ْع

ب".العلم كتاب "ُب راجعوه بو ننشغل فبل ا٢بديث شرحنا(ب َتاث ْع  َتيْعنِكببقَت اَتببثُمَّنببمَترَّنت َتيْعنِكببفَتأَت َت دَتت ْع َت 
. اقرأ

ب
ب َتُهمْعببيُ  َت تِكُلواَتببااْعحَتقِّبب َتلَتىبظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببت َتلَتااُبباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب

لُب بااْععِكلْعمِكببأَتهْع
ب
بيُ  َت تِكُلواَتببااْعحَتقِّبب َتلَتىبظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببت َتلَتااُبباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب)

لُبب َتُهمْعب بااْععِكلْعمِكببأَتهْع
ث َت َت  مَت  ِكيلَتبب َتنْعببُموسَتىب ْعنُبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببحَتدَّن باالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعببُشعْعبَت َتبب ْعنِكببااْعُمغِكيرَتةِكبب َتنْعببق َتيْع ٍربب َتنْعببإِكسْع

(.بظَت هِكُر اَتبب َتُهمْعبباالَّنهِكببأَتمْعرُببيَتأْعتِكي َتُ مْعببحَت َّنىبظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببي َتلَتااُبباَتببقَت اَتب:ب) َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكب
بمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببت َتلَتااُبباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب): البخارم عليو ا رٞبة اإلماـ يقوؿ

 النسخ كأكثر الصحيح، نسخ من نسختاف ُب حقيقة زائدةب(يُ  َت تِكُلواَتب) كلمةب،(ااْعحَتقِّبب َتلَتىبظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكي
ب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب): حالو ىذا مسلم عند حديث لفظ ىذا ألف كذلك؛ كىو حذفها على
(.بااْعحَتقِّبب َتلَتىبظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببت َتلَتااُبباَتبب َتسَتلَّنمَتب

ب َتُهمْعب) :بقولو الطائفة ىذا تفسّب على عطف ٍب ترٝبة، البخارم أدخلو الذم ا٢بديث لفظ انتهى 
لُب    (.ااْععِكلْعمِكببأَتهْع
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 الداللة فيو الذم العاص، بن عمرك بن ا عبد حديث السابق الباب ُب معنا مرٌ : الَبٝبة مناسبة
 ىذا مع ذلك يتسق كيف كىو إشكاالن  ذاؾ إذ كأثرنا. العلماء قبض طريق عن يقبض العلم أف على

. ا٤بسألة ذكرنا ا٢بديث،
باباهللبإا)): عمرك بن ا عبد حديث يتناقص، يزاؿ ال العلم أف على يدؿ حديث عندنا يعِب

 ا٢بديثب(1 )((اا  سباتخ ب  امبيب ىبامبإذابح ىبااعلم ءب  بضبااعلمبي بضب إنم بان لا  ًببااعلمبي بض
 كيثبت العلم، يرفع حٌب تقـو ال قاؿ أكبا١بهل، كينزؿ العلم، يرفع حٌب الساعة تقـو ال: معناه كُب ا٤بشهور
 ُب منو يبقى كال يفُب، حٌب الزماف، ٗبر يتناقص يزاؿ ال العلم أف على الدالة النصوص من كأمثا٥با ا١بهل،
. شيء األرض

 ككلما. كتراخيو الزمن بفعل يتناقص ما األكؿ الوجو: كجهْب على يكوف إ٭با العلم زكاؿ أف كحررنا
 الساعة كأشراط الكربل، ا٤ببلحم إٔب ذلك يفضي حٌب كأىلو، ٞبلتو بنقص العلم من نقص زمن، مضى

 كال شيء، األرض ُب منو يبقى فبل منو فّبفع ليلة، ُب القرآف على يسرل أف إال بعدىا ليس الٍب العظمى،
. الثا٘ب الرفع كىو شيء، األرض ُب العلم من يبقى

 ذلك على كبنينا األمر، لتضبط(بأُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببت َتلَتااُبباَتب): حديث جاء العلم تناقص خبلؿ ُب
 مع لكن كالبياف، كالببلغ با٢بجة  يقـو ٩بن _ ا شاء إف _ األرض ٚبلو لن أنو مسألة كىي مسألة،
. تذكركف كنتم إف الطربم كبلـ أكردنا لذلك النسبية؛ الناحية

 الكلي اجملموع ُب لكن. زماف دكف زماف كُب أرض، دكف أرض ُب يقع نسيب، التناقص قاؿ الطربم
 بالنقص يشعر بالنقص، يشعر(ب َت اِكفَت ٌلببت َتلَتااُبباَتب): كحديث. بذلك يقـو من بقاء مع يتناقص، يتناقص،
 اإلسبلـ إٔب انتسب من كل ا٤بفركض كذلك؟ أليس ا بأمر قائمة تكوف كلها األمة ا٤بفركض 
 كلها األمة لكن. كلها األمة ا٤بفركض كالقسط، بالعدؿ يأمر با٢بق، شاىد ا، بأمر قائم يكوف أف كللدين
 ك٦بموعة ىنا ك٦بموعة ىناؾ، كطائفة ىنا، طائفة طوائف، ُب با٢بجة  القياـ سينحصر للتناقص، نظران 

 أف ٯبب ىكذا. العظمى كاألحداث الكربل ا٤ببلحم إٔب ذلك يفضي حٌب يتناقصوف، يتناقصوف، ىناؾ،
. ا٢بديث ىذا مثل نتصور

 بأمر يقـو كاف من(( غريبان  اإلسبلـ بدأ: ))القلة على الداؿ ا٤بشهور، الغرباء حديث معان  يفسرٮبا
 معهم أصبحت كلها األمة ٍب توسعت، ٍب قليبلن، كربت طائفة، كونوا ال؟ كلبل أفراد اإلسبلـ؟ بداية ُب ا

                                                 

. 2652: رقم حديث 31 ص/  5 ج سننو ُب الَبمذم (1)
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 على كالقسط با٢بق كالقياـ ، الشهادة ٛبثيل سّبجع العلماء، لقبض التناقص ٢بديث نظران  ٍب. كذلك
. الغربة كصف فّبجع ىناؾ، ك٘بتمع ىنا كتتفرؽ ىناؾ، ك٘بتمع ىنا تتفرؽ كطائفة، طوائف ُب ا٣بلق

 جهة، من تكليفي كصفب(1)(( ريب ًبب سيعودب ريب ًببااسالاب دأب)):بقولو الغربة كصف العلماء قاؿ
 .أخرل جهة من تشريفي كصف أنو كما

 طائفة، ُب كلو سينحصر عندما كاملة أمة عاتق على ا٤بلقى الواجب أف الشك: ذلك كتفسّب
 تفتت ما ألف ا١بباؿ؛ بو تنوء الواجبات من ستتحملو كما عظيم، كجهادىا ال؟ كلبل كبّب جهدىا سيكوف

 كصف أك الطائفة بوصف _ كطوائف أفراد سيتحملو عندما الشك أمة ٦بموع ُب تفتت ما أمة، ٦بموع ُب
 من التكليفي الوصف هبذا غرباء فكانوا. جدان  كىائلة جدان، ككبّبة جدان، ضخمة تبعتو سيكوف _ اجملموعة
. تشريفي كصف لكنو جهة،

 نص على بناىا كاف كإف ذلك، مثل على بناىا ٝبيلة عبارة يقوؿ ا٤ببارؾ، ابن كىو األئمة أحد قاؿ
بأ ظم)) ٕبديث ذلك على كاستدؿ قطعان،( ا٤بهمة عظم يستتبع ا٤بنة عظم: )قاؿ قليل بعد سأذكره آخر
 كرفعة، ككرامة، ا، عند شرفان  الناس أعظم ألهنم األنبياء؟ ببلء الناس أعظم ٤باذا (2)((األنبي ءب الءباا  س
 ال؟ كلبل ا عند أحد يفوقهم ال عليا، كدرجات كمنزلة،

 من الذم كشدهتا، ا٤بهمة، عظم من يناسبو ما قابلو ا٤بكانة، كرفعة كالعلو، السمو، ىذا فقابل
بدي هبقدرب لىباارجلبيب لىبف ألمثلباألمثلبثم)) _. كالسبلـ الصبلة عليهم _ عليهم الببلء كثرة صورىا
 (3)((اابالءب ليهبخففب عف ًببأ برق بدي هبفيب  اب إذاباابالءبفيب ليهبشددبصلب ًببدي هبفيب  ابفإذا

 فهمت؟
 تقـو أهنا فيها ا٤بفَبض الٍب ىذه الطائفة. كثّبة تبعات ستتحمل ألنك تكليفي؛ كصف إذف فالغربة

 مع أك اليهود مع فقط ليس كعنت، مشقة ُب سيجعلها كىذا كلو، األمة كاجب استجمعت  ا، بأمر
. إليهم األقربْب أقرب رٗبا مع نصارل،

 أىل من اإلسبلـ أىل: )يقوؿ ا٢بديث ىذا مثل على معلقان " السعادة دار مفتاح "ُب القيم ابن قاؿ
 بكرة إٔب كفرؽ الرافضة، مشاكل كعندؾ( اإلسبلـ أىل ُب السنة كأىل حسبوا إذا قليل األرض ُب الٍب ا٤بلل
. مسلمْب ٫بن يقولوف كلهم تعد،

                                                 

. 145: رقم حديث 131 ص/  1 ج صحيحو ُب مسلم (1)
. 7482: رقم حديث 352 ص/  4 ج الكربل سننو ُب النسائي (2)
. 7482: رقم حديث 352 ص/  4 ج الكربل سننو ُب النسائي (3)
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 أىل ُب كالعلماء قليل، اإلسبلـ أىل ُب _ الدكائر تضيق كيف شوؼ _ با٢بق القائمْب السنة أىل
 كٙبصل الشهادات، ٙبصل رٗبا يعِب قليل قبل كقلنا. عامل عآب كل ما العلماء، من كالعاملوف قليل، السنة

، ا٤بعارؼ من عليك بو  ا منٌ  ما يقابل ا٤بفركض الذم بو، أعلم ا ا، بأمر كالقياـ ا٤بقامات،  كالعلـو
 من خيار ألهنم قليل؛ من قليل من قليل فهم( قليل العاملْب من األذل على كالصابركف) .يعِب ا٤بفركض ىذا
 .خيار من خيار

 قالو ما أٝبل كما. ا٤بوضوع لك يفسر الغربة فحديث التشريف، درجة تكوف التكليف، فبدرجة
(. السنة على فليس بالغربة يشعر ٓب من: )يقوؿ عظيمة كلمة سعد، بن الليث

 بشيء رٗبا تشعر كبنيك، أىلك كمع تسكنو، الذم بيتك قعر ُب كأنت حٌب الغربة ُب شعرت ما إذا
 العلم من شيء عندؾ بذلك، تشعر قد(. يطاع ال ٤بن رأم ال _: )عنو ا رضي _ علي قاؿ كما يعِب أنو

. السنة على فليس بالغربة يشعر ٓب من.. عاد خل ألىلك تقنعو تريد شيء عندؾ. يقبلونو ما أىلك
 ترفع حٌب ىذا، ك٘بامل ىذا، ٘بامل ك٦بامبلت، مداىنات عندؾ أف فاعلم بالغربة، شعرت ما فإذا

 حٌب تَبخص يعِب فستبدأ ال؟ كلبل فهمت. الرضا عْب بغّب إليك ينظر ال حٌب الغربة، كصف نفسك عن
. كالعافية السبلمة كلكم لنا ا نسأؿ. مٌب إٔب عاد شوؼ يعِب

 تشريفي، كصف ىو ما بقدر تكليفي كصف الغربة. السنة على فليس إذف بالغربة يشعر ٓب فمن
 ىم الطائفة فهذه (أُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببت َتلَتااُبباَتب:ب)كحديث العلم، تناقص حديث بْب لك سيجمع الذم كىو

.  األمة على ا٤بطلق الواجب ٙبملوا الغرباء،
 بو كقاـ فيو، استقاـ ما حصل، مهما كماضيان  مستقيمان  يبقى إ٭با اإلسبلـ أمر: أيضان  العلماء قاؿ

:  الظاىرة الطائفة ىذه كصف ٙبت سيندرجوف كلهم، ثبلث طوائف
لُبب َتُهمْعب )قاؿ عليهم نص البخارم كلذلك العلماء؛ العلم أىل :األ اىباال اف   ىم ألهنم( ااْععِكلْعمِكببأَتهْع

.  األنبياء كرثة ىم يعِب شرعي كمنصب األخرل، األ٠باء من دعك.. شرعي كمنصب فيهم ا٤بفَبض
 كم كذا، من حفظت كم حديث، من ٙبفظ كم بقدر معلومات، كراثة ليس ىذه النبوية كالوارثة

 عن الببلغ فيو الذم التكليف، كراثة مهمة، كراثة أيضان  لكن. بس أحد ىذا فقط، ىذا ليس... حصلت
. األنبياء هبا قاـ الٍب ىذه التبعات ككل األذل، على كالصرب با٢بجة، كالقياـ ا،
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ب رث بااعلم ء)): التشريف ىذا ٙبت داخبلن  نفسو ٯبعل أف يريد لعلم، ينسب أحدان  أف تظنن فبل
 الناس على القياـ أمور من أمر ألم استعداد أم عنده ما نعيمو، ُب يتقلب بيتو ُب نائم كىو (1)((األنبي ء
. ىذا كالكبلـ با٤بعركؼ، كاألمر با٢بجة،

 ٦باملة عن _ با عياذا _ فضبلن  فيو، الَبخص ٯبوز ال فيما الَبخص عن فضبلن  ذلك، تظنن ال
 ىذه؟ النقطة فهمت كثّبان  يقع كما مناز٥با عن األحكاـ كٙبريف مواضعو، عن الكلم بتحريف ا٣بلق

 سلبان  سينعكس بعضهم أك سينعكس، العلماء فساد كلذلك حقيقة، الناس قادة كىم العلم أىل
 _. تعأب با عياذان  _ األمة على

بي ب)):قاؿ معنا مر رٗبا ىنا أك قاؿ ٤با". العلم كتاب "ُب األثر معنا كمر اليماف، بن حذيفة يقوؿ
ب إاب عيداًببسب  ًببسب  مبا دباس  م مبفإا)) يعِب العلماء قراء((باس  يموا)) ىنا أظن ((اا راءبمع ر

 فيو ماب(2)(( الاًبب لل مبا دبا وجج م
 ك٫بن أناس ال توسط بيننا

 لنا الصدر دكف العا٤بْب أك القرب  

   
 
 صحت إف ظاىرىا من غّب األرض باطن يعِب، تنتحر مو طبعان  ٛبوت، تركح يا الصدر، ُب تكوف يا
. يؤخر أف كحقو قبل أكردناه يعِب كاف كإف ىذا البيت معُب ىريرة، أيب قوؿ معُب كىذا. العبارة

بمنبأحدهمبإاىبأح بااموتبزم ابااعلم ءب لىبسيأتي)): قاؿ مشهور كا٢بديث يقوؿ ىريرة أبو
 ٯبب ا حكم ىذا شرعي، بتكليف يشعر عنده العلم، من عنده ٗبا ألنو ىذا؟ كيفب(3)((األحمرباا ه 

. ٱبالفهم أحد يريدكف كال كأىواء، شهوات على اتفقوا. يريدكنو ما ا حكم قابلْب ىم ما الناس، يبلغ أف
  أقـو ال كيف شرعي، تكليف من يشعر ٗبا ضغط عليو حرج، فيو فصار األفاعيل، بو فعلوا خالفهم كمن

 كأخرل دنيا عواقبها كىذه ال؟ كلبل كللرسل كلؤلنبياء ك، للعلم، خيانة ككذا؟ با٢بق أصدع كال با٢بجة؟
بن َتبَتأَتبب َتلَتيْع ِكمْعبب َتاتْعلُب﴿باألعراؼ سورة ُب ذلك على شاىد باعوراء بن بلعاـ قصة ذلك على كيدؿ كخيمة،
ب.(4)﴾مِك  ْع َت بفَت نلَتلَتخَتببآيَت تِك َت بآت َتي ْع َت  ُببااَّن ِك َتب

                                                 

.   2682ح 48ص/5ج:الَبمذم سنن (1)
". ، باب االقتداء بسنن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم6739:  صحيح البخارم، رقم(2)
. 8581ح 563ص/4ج:الصحيحْب على ا٤بستدرؾ (3)
 [.175اآلية ]سورة األعراؼ  (4)
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 رٗبا ىو كما كمصادمتهم، كمعارضتهم، كمشقتهم، الناس، عنت من فعبلن  لو ٰبصل أك سيتوقعو كما
بااموت)) صرب، فيو ما ماداـ ا٢بل رٗبا أنو فّبل آخر، جانب من مشقة عليو سيضفي ذلك، من أسوأ
 ككخيمة ا٤بذاؽ، مرة كلرسولو  ا٣بيانة كىو الثالث ا٢بل ألف((باألحمرباا ه بمنبأحدهمبإاىبأح 

. ذلك من كإياكم ا أعاذنا كاآلخرة، الدنيا ُب العواقب
 كىذا الناس، قادة ىم العلماء الطائفة كصف ُب سيدخل ٩با األكؿ النوع أك :األ اىباال اف بإذا

 كاألمر ا٥بدل، الناس كتعليم با٢بق، القياـ ُب األكؿ، ال ٥بم الثا٘ب ال ٥بم ليس فيهم، ا٤بفَبض
 كأهنم األنبياء، مقاـ ُب أهنم التشريف، ٥بم ليحصل تكليفات كلها كىذه ا٤بنكر، عن كالنهي با٤بعركؼ،
. العظيمة الشريفة ا٤بقامات تلك آخر إٔب كأهنم كأهنم الغرباء،

 كٯباىدكف يقاتلوف الذين _ كعبل جل _ ا سبيل ُب با١بهاد القائموف الثغور أىل :ااث نيب اا و 
 با، كفر من كيقاتلوف ا، أعداء يدافعوف الذين الرباط كأىل الثغور فأىل. العليا ىي ا كلمة لتكوف
 الظاىرة؛ الطائفة كصف ُب سيندرج من أكصاؼ أخص من ىذا األرض، ُب ا يعبد أف كغايتهم كىدفهم
 النوع على كتنصيص ا طاعة على أك ا أمر على يقاتلوف كلمة ا٢بديث ُب أخرل ألفاظ ُب جاء كلذلك
.  الطائفة ىذه كصف ٙبت يندرج من أنواع من الثا٘ب

 عامة اصطبلحان  نسميهم ما أك كسوقتهم، الناس ضعفة من الصا٢بوف، العٌباد، :ااث ا ب اا و 
 هبم يدفع من كالصا٢بْب العٌباد من غّب، كال السنة أىل بل السنة، أىل خصوصان  ا٤بسلمْب عامة ففي. الناس
 عليو _ النيب قوؿ بل قوٕب ىذا كليس كثّب، عدك على هبم كيستنصر كثّب، رزؽ هبم كيستجلب كثّب، شر

 (( عف ء مبا غوني)): كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ ٤با كغّبه، مسلم صحيح حديث ُب _ كالسبلـ الصبلة
. قربوىم أم

 كما كعبادة، كيقينان، إخبلصان، أكتوا لكنهم ٥بم، يأبو ال الذين الضعفاء من الصا٢بْب العٌباد ىؤالء
 ٰبصل الضعفاء هبؤالء. كالشهوات الشبهات أنواع من بالبناف إليهم يشار ٩بن كثّب بو تلطخ ٗبا تلطخوا
 على نص كتنصركف ترزقوف (( ت  ر ابترزقوابهلب عف ء مبا غوني)). كثّب كظهور كثّب خّب لؤلمة
 انتبو ما كلو كاستغفارىم، (1)(( صالت مب د  ا م)): قاؿ كإ٭با بشخوصهم، ال (( ضعف ا مبإا)) النصرة

. للطائفة السنة أىل توصيف ُب حتمان  يدخلوف يعِب فهؤالء. أحد لو
                                                 

 كالنسائي ،[2896 ]حديث ا٢برب، ُب كالصا٢بْب بالضعفاء استعاف من باب: كالسّب ا١بهاد كتاب ،[184/ 6 ]البخارم أخرج (1)
 [.3178 ]حديث بالضعيف، االستنصار باب: ا١بهاد كتاب ،[45/ 6]
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 ا، بإذف األمة لتقـو ا٤بتقْب، كالعٌباد ا٤برابطْب، كاجملاىدين الصادقْب، العلماء إٔب ٫بتاج فنحن
 مستقبل ُب ٥با يرجو فيما يعِب آخر، ظهوران  لؤلمة يستجمع ا شاء إف ٗبا الظاىرة، الطائفة كصف كيكثر
. أيامها

 أساس ىو العلم أف كٗبناسبة االعتصاـ، كتاب ٗبناسبة العلم أىل على كنص الَبٝبة، معُب ىذا
. ا٢بديث أكرد ٍب كلو، كا٣بّب كلها األمور
ث َت َت ): البخارم قاؿ  جدان، قليبلن  حديثان  البخارم عنو أخرج. الكوُب العىٍبسي ىو(بُموسَتىب ْعنُبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببحَتدَّن

 حد إٔب التشيع ُب غبل ألنو ا٤بسند؛ من كأخرجو أحاديثو على كضرب عنو، الركاية بعدـ أمر أٞبد كاإلماـ
ب. حٌب الرفض

مَت  ِكيلَتبب َتنْعب) . خالد أيب ابن ىو(بإِكسْع
 أيب بن قيس عن تعرفها أف ٯبب الٍب ا٤بعلومات من.. ىذا قيس. حاـز أيب ابن ىو(بق َتيْع ٍربب َتنْعب)
،  ُب ترٝبتو ُب ا٤بٌزم ا٢بجاج أبو عليها نص فعبلن، نادرة ىي بل العبارة، صحت إف نادرة معلومة يعِب حاـز

 ا٤ببشرين العشرة عن الركاية استجمع من التابعْب، ُب كا٢بديث السنن ركاة ُب ليس: قاؿ" الكماؿ هتذيب"
. حاـز أيب بن قيس سول با١بنة

 كطلحة، كعلي، كعثماف، عمر، إٔب الصديق، بكر أيب من العشرة ٝبيع عن أحد ركل ما ٗبعُب
 ىنا... غّب ال فقط الشركات أىل لغة على غّب، ال فقط كحده حـز أيب بن قيس إال العشرة، كبقية كالزبّب،
. غّب ال فقط

 ا٤بائة ك٘باكز كطعن كثّبان، عٌمر. حاـز أيب بن قيس سول كلهم، با١بنة ا٤ببشرين العشرة عن ركل ما
.  ا رٞبو ىذا؟ رايح كين كاسود كابيض، اسود بياض، بعد شعره اسود حٌب كالثبلثْب،

باَتب) كلمةب،(ظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكيبمِكنْعبب َت اِكفَت ٌلببتلَتااُبباَتببقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعببُشعْعبَت َتبب ْعنِكببااْعُمغِكيرَتةِكبب َتنْعب)
 الظركؼ أف مع كا٢بجة، با٢بق  يقم من يزاؿ ال ، كا٢بمد البشرل من نوع العلماء منها أخذ (تلَتااُب

 ُب با٢بجة  يقـو من انقطع أف قط ٰبدث كٓب الواقع، ىو كىكذا بشارة ىذه يزاؿ، ال لكن ٰبصل يقلوف،
ب.ا شاء إف مغرهبا من الشمس تطلع أف إٔب قط يقع كلن األمة، تاريخ

 ظاىرين دائمان  السٌنة، أىل كصف كىكذا كالعلم، با٢بجة الظهور يكوف قد ىنا الظهور(بظَت هِكرِكينَتب)
 عليو ظاىركا إال شبهة صاحب خاصمهم كال مبتدع، جاد٥بم كال ضاؿ، ناظرىم فما. كالعلم كالبياف با٢بجة
 براىْب تسمى الٍب الرباىْب من كثّب رٗبا حٌب كالسنة، الكتاب من نبيو إٔب ا أكحاه ٩با كالبياف، با٢بجة
 ما كثرة مع ا٤بغمار، ىذا كُب الباب ىذا ُب قط غيلبوا ما كالبياف، كا٢بجة الظهور فلهم ذلك، ٫بو أك عقلية
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 با٢بجة بالظهور الدين ك٘بديد ردىا، كقع السنة ألىل كاف كشبهات، كبدع أحداث من األمة على طرأ
.  كالبياف

 لو حصل كاف كإف السابقة، قركهنا ُب األمة حاؿ ىو كىذا كالسناف، بالسيف الظهور: الثا٘ب كالنوع
 عليو ا صلى _ النيب ببشارة عنها تتخلى لن الٍب األمة ظهور كمقومات معودات أحد لكنو حصل، ما

 األحداث إٔب نفضي حٌبب(1)((اادج ابأم يبآخربت  تلبأابإابم  يبااج  دبيلاابا)) _: كسلم
. الكربل

 ا١بمع ُب ٙبليلو من كاستفدنا _ ا رٞبو _ الطربم يعِب با٤بناسبة.. إٔب ىنا أنبو أف أحب كلذلك
 قد كأنو النسبية، بالناحية فسرىا كأنو العلماء، بقبض العلم تناقص كحديث ا٤بنصورة، الطائفة حديث بْب

. آخر زماف ُب يوجدكف لكن زماف ُب يقلوف قد مكاف، ُب يوجدكف لكن مكاف ُب يقلوف
 ألفاظ بعض ُب جاء ما عليها كنزؿ عليها كفسر مستمرة، النسبية ىذه جعل _ ا رٞبو _ الطربم

 فسرىا مثبلن  كىي الغرب، بأرض أك الطائفة، ىذه ا٤بقدس ببيت أهنم على التنصيص من الطائفة حديث
 بقية ُب فيو ليس .كغّبىا الشاـ ُب موجودة ستكوف ىذه الطائفة ستبقى يعِب قاؿ. الشاـ بأرض بعضهم
 .األرض

 العلماء، منهم بالعلم الطائفة ىذه أف ٗبعُب الزمنية، النسبية بالناحية لكن صحيح، الكبلـ ىذا
 شاء ما العوجاء ا٤بلة من هبم ا يقيم ا، أرض ُب منتشركف كالصا٢بوف، العٌباد كمنهم اجملاىدكف، كمنهم
 .يقيم أف

 كقتاؿ الدجاؿ، كنزكؿ العظمى بالفًب ا٤ببتدئة الكربل، ا٤ببلحم إٔب ا٢باؿ يفضي عندما لكن
 بعناصرىا الطائفة ىذه ستستجمع ك٫بوه، مرٙب بن عيسى كنزكؿ الدجاؿ، كخركج عيسى كنزكؿ لو، ا٤بسلمْب
 مٌب؟ ا٤بقدس، بيت ُب فقط الثبلث

 إذ.. بيتو أك الغرب أرض غّب ُب ذاؾ إذ األرض ُب يبقى كلن الكربل، ا٤ببلحم إٔب نفضي عندما
ب َت اِكفَت ٌلببت َتلَتااُبباَتب): يقوؿ كيف يستشكل الناس بعض ألف اإلشكاؿ؛ عنك يزكؿ حٌب" ذاؾ إذ "كلمة ذاؾ،
 فيو ما ا٤بقدس، بيت على كثّبة فَبات مرت أنو مع ا٤بقدس، بيت ُب كىم (ااْعحَتقِّبب َتلَتىبظَت هِكرِكينَتببأُمَّن ِكيبمِكنْعب
 تفهم الـز مو أنت كيف؟ ىذا؟ كيف أحوالنا، مثل ا٤بستضعفْب من القليل إال ،كاألفاكْب الشذاذ إال

. تزاؿ ال تزاؿ ال تزاؿ ال أحداث إٔب كيتحدث كالزمنية، ا٤بكانية ىذه، النسبية

                                                 

. 2532: رقم حديث 18 ص/  3 ج سننو ُب داكد أيب (1)
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 كما مرٙب بن عيسى كنزكؿ الدجاؿ، ٖبركج العظمى ا٤ببلحم كبدأت الساعة، نفس ُب دخلنا فإذا
 ُب الرـك مع العظمى الكربل ا٤بلحمة كفيها ا٤بقدس، بيت ُب فقط الطائفة ىذه ستيحصر ذلك، ٦برل ٯبرم
 إال ذلك بعد كليس مسعود ابن قاؿ كما يعِب إال ذلك بعد بقي ما كالٍب فلسطْب، ُب الدجاؿ كمع الشاـ،
 ىذا؟ فهمتم. تفجؤىم مٌب أىلها يدرم ال ا٢بامل ا٤برأة ا٤بتم، كا٢بامل النيب ككصفها الساعة، قياـ

. الظهور معُب ىذا إذف. فاضبطوه
 فتنة آخر كىو ،األكرب الدجاؿ على ظهورىم الظهور ىذا كآخر(بظَت هِكُر اَتبب َتُهمْعبباالَّنهِكببأَتمْعرُببيَتأْعتِكي َتُ مْعببحَت َّنى)

.  كقيامها الساعة فتنة إال بعدىا كليس األرض، ستطرؽ فتنة كأكرب
ب.بعده ما اقرأ

:بباهللبرحمهبق ا
ث َت َت ) مَت  ِكيلُببحَتدَّن ث َت َت بإِكسْع ب َترَتنِكيبشِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعببيُوُن َتبب َتنْعبب َتهْع ٍرببا ْعنُببحَتدَّن بسَتمِكعْع ُببقَت اَتببُحمَتيْعدٌلببأَتخْع
يَت اَتببأَت ِكيب ْعنَتببُمعَت  ِكيَت َتب ُل ُببُسفْع :بقَت اَتببيَتخْع

ًراب ِكهِكبباالَّنهُببيُرِكدْعببمَتنْعببي َتُ واُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتمِكعْع ُب ي ْع هُببخَت إِكنَّنمَت باادِّينِكببفِكيبيُ فَت ِّ ْع مٌلببأَتنَت ب َت بقَت سِك
ُمَّن ِكببهَت ِك ِكببأَتمْعرُببي َتلَتااَتبب َتاَتنْعبباالَّنهُبب َتيُ عْعلِكي (.باالَّنهِكببأَتمْعرُببيَتأْعتِكيَتببحَت َّنىبأَت ْعبباالَّن  َت ُببت َتُ واَتببحَت َّنىبُملْع َت ِكيًم باألْع

 ُب يفقهو خّبان  بو ا يرد من باب )البخارم لو كترجم" العلم كتاب "ُب أين؟ معنا مرٌ  ا٢بديث ىذا
. ببابنا يتعلق ما كنأخذ فنقرؤه( الدين

ث َت َت ): قاؿ مَت  ِكيلُببحَتدَّن . ا٤بد٘ب األصبحي أكيس أيب ابن ىو(بإِكسْع
ث َت َت ب):قاؿ . القرشي كىب بن ا عبد(ب َتهْع ٍرببا ْعنُببحَتدَّن
. األيلي يزيد ابن(بيُوُن َتبب َتنْعب)
. مسلم بن ٧بمد(بشِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعب)
ب َترَتنِكي) .  ا٤بد٘ب الزىرم عوؼ، بن الرٞبن عبدبابن(بُحمَتيْعدٌلببأَتخْع
يَت اَتببأَت ِكيب ْعنَتببُمعَت  ِكيَت َتببسَتمِكعْع ُببقَت اَتب) ُل ُببُسفْع    معاكية للصحايب القبلئل األحاديث من ىذا(بقَت اَتببيَتخْع

 الصحيح ُب لو ليس حديث، كثبلثوف بضع يعِب جدان، قليل معاكية مسند. الصحيح ُب _ عنو ا رضي_ 
. ىذا منها منها، جدان  قليل عدد يعِب إال

ًراب ِكهِكبباالَّنهُببيُرِكدْعببمَتنْعببي َتُ واُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتمِكعْع ُب:بقَت اَتب) ي ْع هُببخَت  مر ىذا(باادِّينِكببفِكيبيُ فَت ِّ ْع
ب.كلو شر كعدمو كلو خّب الدين ُب كالفقو كصحيح، حق ىذا أف كالشك" العلم كتاب "ُب معنا
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إِكنَّنمَت ) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ قاؿ مٌلببأَتنَت ب َت  صلى _ النيب كصف ُب العلماء قاؿ (اهللب َتيُ عْعلِكيبقَت سِك
:  كجهاف قاسم بأنو لنفسو _ كسلم عليو ا

 صلى _ عليو ٝبلة نزؿ فالعلم. فيهم كبثو الناس، ُب كا٥بدل العلم قسم الذم ىو أنو: األكؿ الوجو
 فكل. نقلوه كأصحابو أصحابو عنو كتلقاه كىناؾ، ىنا كبثو الناس، ُب كفرقو قٌسمو، كىو _ كسلم عليو ا
 _.  كسلم عليو ا صلى _ النيب قسمو ما بعض ىو األمة ُب علم

 أك الفيء، أك الغنيمة، قسمة سواء ا، أمر على ا ماؿ قسمة تؤب الذم ىو: الثانية كالقسمة
 ا صلى _ النيب قسمها ا٤باؿ فمصارؼ. كأمور ضوابط ٥با حدد يعِب الزكاة، مصارؼ أك الصدقة، مغاٖب
. يتجاكز كال ذلك ُب بو فيتأسى فعلو أك كتأسيسان، تقريران  بقولو _ كسلم عليو

 كلد ابن أكؿ أحد أف إٔب نسبة بأهنا عللوىا فيعِب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ القاسم بأيب كنيتو أما
 يعِب كىو كتوُب القاسم، ٠باه البعثة قبل مكة ُب خدٯبة ا٤بؤمنْب أـ زكجو من _ كسلم عليو ا صلى _ لو
 _. كالسبلـ الصبلة عليو _ القاسم أبو فكنيتو بو، فكِب صبيان، ا٤بهد ُب

ُمَّن ِكببهَت ِك ِكببأَتمْعرُببي َتلَتااَتبب َتاَتنْعب): قاؿ ٍب  ما أنواع من ىذا _ مهمة جد نقطة ىذه _ العلماء قاؿ(باألْع
ُمَّن ِكببهَت ِك ِكببأَتمْعرُببي َتلَتااَتبب َتاَتنْعب) ا٣باص بو يراد الذم بالعاـ يسمى  عليك، يشكل العاـ با٤بعُب فهمتو لو حٌب(باألْع

 مستقيمة كيف. الواقع مع عليك يشكل مستقيمان، أمرىا سيبقى كلها األمة يعِب األمة أف فهمت لو
 عليك؟ تشكل ما! اآلف؟ كقبل اآلف دىية ستْب ُب كراحت

 ا٢بديث ىذا البخارم إدخاؿ سر كىذا ا٣باص، بو يراد عاـ ىنا األمة أف اإلشكاؿ ىذا زكاؿ فإذف
 تقدـ الٍب الطائفة كىم ٨بصوصة، أمة ىنا( أمة )بكلمة ا٤براد أف على فيدؿ الطائفة، حديث بعد ىنا

. عنهم ا٢بديث
 كاإلتساء االقتداء معُب فيها كاف إذا خاصة أمة، يسموف أمة، يسموف أمر على اجتمعوا من فكل

نَت بإِكنَّن ﴿: تعأب ا قاؿ كما كا٤بنهج الطريقة،: األمة معا٘ب من ألف كالتلقي؛  أمب(1)﴾أُمَّن ٍربب َتلَتىبآ َت ءنَت ب َتجَتدْع
. آثارىم على كنسّب هبم نقتدم يعِب فنحن طريقة على

 العلم، من كاستجمع ا٣بّب، من استجمع ألنو كاحد؛ فرد أنو مع أمة بأنو إبراىيم ا٣بليل ا ككصف
 خّب يعِب كبعض ذريتو، من إال بعده نبيان  ا بعث كما كذلك؟ أليس. أمم ُب تفرؽ ما ا٥بدل من كاستجمع
. ا٣باص بو يراد عاـ ىنا( أمة)فػ _. كالسبلـ الصبلة عليو _ إبراىيم

                                                 

 [.22اآلية ]سورة الزخرؼ  (1)
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 كأخرجو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فيو قاؿ الذم ىريرة أيب حديث اآلخر كا٢بديث ليس ىذا
بم )) ،((عزيزا: ))قاؿ ىنا شوؼ((ب ليلاًبباألم به  بأمربيلاابا)): قاؿ" األحكاـ كتاب "ُب البخارم
 .(1)((قري بمنب ل مبخليف ب  رباث  ب اي م

 على أما ال؟ كلبل يقع ما الفساد من يقع ذلك كبعد خليفة، عشر اثنا حدكد إٔب مقيدة العزة ىذهب
 بو يراد عاـ إذف ىنا باألمة ا٤براد فكاف صحيح، ىو ما الساعة حٌب مستقيمان  أمرىم يزاؿ ال اإلطبلؽ
 فتفسر ذلك، قبل الطائفة حديث بو قدـ ٗبا ىنا األمة البخارم فسر كلذلك الطائفة؛ مقصود كىو ا٣باص،

. ا٣باص بو ا٤براد العاـ من األمة معُب فيكوف هبذا، ىذا
 ا٤بؤمنْب، عٌباد من كالصا٢بوف كاجملاىدكف، العلماء،: ثبلثة أنواعان  استجمع ما ىذه الطائفة أف كعرفنا

. ا أمر يأٌب حٌب قليل قبل عنهم ٙبدثنا الذين
ب

ي َتًع بي َتلْعبِكلَتُ مْعببأَت ْعب﴿ت َتعَت اَتىباالَّنهِكببق َتوْعاِكببفِكيب َت بٌلب ﴾بشِك
ب

ي َتًع بي َتلْعبِكلَتُ مْعببأَت ْعب﴿ت َتعَت اَتىباالَّنهِكببق َتوْعاِكببفِكيب َت بٌلب) ب﴾شِك
ث َت َت  ث َت َت باالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنُبب َتلِكيُّسببحَتدَّن يَت اُببحَتدَّن رٌل بقَت اَتببُسفْع يَتبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنَتببجَت  ِكرَتببسَتمِكعْع ُبب َتمْع ُ مَت باالَّنهُببرَت ِك ب َت  ْع

:بي َتُ واُب
عَت َتببأَتاْعبب َتلَتىبااْع َت دِكرُببُهوَتببُقلْعب﴿ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب َتلَتىبن َتلَتاَتبباَتمَّن  ا ً ب َتلَتيْعُ مْعببي َتب ْع ب َت َت

قِكُ مْعببمِكنْعب بأَت ْعب﴿بن َتلَتاَت ْعببف َتلَتمَّن ب ِكوَتجْع ِك َتببأَتُ وذُببقَت اَتبب﴾أَترْعُجلِكُ مْعببتَتحْع ِكببمِكنْعببأَت ْعب﴿ب ِكوَتجْع ِك َتببأَتُ وذُببقَت اَتبب﴾ف َتوْع
ي َتًع بي َتلْعبِكلَتُ مْعب وَتاُببهَت تَت اِكببقَت اَتبب﴾  َتعْعضٍربب َتأْعسَتبب  َتعْعضَتُ مْعبب َتيُ ِكيقَتببشِك (.بأَتيْعلَترُببأَت ْعببأَتهْع

 بالواقع، فتصطدـ ٦بموعها، ُب األمة أف لك، نبهت ما السابق معاكية حديث من تفهم ال حٌب
بأَت ْعب﴿بت َتعَت اَتىباالَّنهِكببق َتوْعاِكببفِكيب َت بٌلب): فقاؿ معاكية ٢بديث أيضان  كتفسّب الباب ىذا البخارم لك أدخل

ي َتًع بي َتلْعبِكلَتُ مْعب عَت َتببأَتاب َتلَتىبااْع َت دِكرُببُهوَتببُقلْعب﴿: ا٤بشهورة اآليةب﴾شِك ا  ًبب َتلَتيْعُ مْعببي َتب ْع قِكُ مْعببمِّنب َت َت بتَتحْع ِكببمِكنبأَت ْعببف َتوْع
يَتع ًببي َتلْعبِكلَتُ مْعببأَت ْعببأَترْعُجلِكُ مْعب  _       النيب ىذا، ا٢بديث قرأنا كما نزلت ٤باب(2)﴾  َتعْعضٍربب َتأْعسَتبب  َتعْعضَتُ مب َتيُ ِكيقَتببشِك

                                                 

 .1822: رقم حديث 1454 ص/  3 ج صحيحو ُب مسلم (1)
 [.65اآلية ]سورة األنعاـ  (2)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ىذه كالقصة ككعده، ا كأعاذه لؤلمة، االستئصاؿ معُب فيها الٍب باألكليْب استعاذ _ كسلم عليو ا صلى
.  نتيجة ك٥با مقدمة ٥با نفهمها حٌب

عَت َتببأَتاب َتلَتىبااْع َت دِكرُببُهوَتببُقلْعب﴿ اآلية ىذه نزلت ٤با ا  ًبب َتلَتيْعُ مْعببي َتب ْع قِكُ مْعببمِّنب َت َت بأَتُ وذُببقَت اَتب ﴾ف َتوْع
. يعذ ٓب أـ أعيذ ىل جوابان  ييعطى كٓب األمة، باستئصاؿ ا٤بشعر فوقهم، من عذاب عليهم ينزؿ أف(ب ِكوَتجْع ِك َتب

.  لؤلمة االستئصاؿ معُب فيو أيضان  الذم ﴾أَترْعُجلِكُ مْعببتَتحْع ِكببمِكنبأَت ْعب﴿
.  جوابان  يعطى كٓب(ب ِكوَتجْع ِك َتببأَتُ وذُبب):أيضان  قاؿ
يَتع ًببي َتلْعبِكلَتُ مْعببأَت ْعب﴿: قاؿ ٤با .  كفرؽ كطوائف كأراء شيع على األمة تتفرؽ يعِب ﴾شِك
 يفقد كٓب كجودىا، األمة يفقد لن لكن... كفيو شديد بأس فيو ىذا ﴾  َتعْعضٍربب َتأْعسَتبب  َتعْعضَتُ مب َتيُ ِكيقَتب﴿

.  السابقتْب من أىوف بالقطع فستكوف با٢بجة،  يقـو من حٌب
وَتاُببهَت تَت اِكببقَت اَتب)  دكف الثالثة أعطي أنو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عرؼ كيف(بأَتيْعلَترُببأَت ْعببأَتهْع
 من يومان  اآلية ىذه نزكؿ بعد _ كالسبلـ الصبلة عليو _ خرج أف إٔب مٌب؟ إال ا١بواب، تأخر األكليْب؟
 قباء، ُب عوؼ بِب عمرك بِب ُب متخاصمْب بْب ليصلح _ موجود أيضان  الصحيح ُب كا٢بديث _ األياـ
 .فرجع

 فدخل البقيع، شرقي كىو ا٣بزرج، بِب ا٢بارث بِب ا٣بزرج، بن حارثة بِب مسجد على مرٌ  رجع فلما
.ب احدةب م ع يباث  ينبفأ ل نيبثالث ًببر يبسأا )): ألصحابو فقاؿ خرج ٍب كأطاؿ، ركعتْب كصلى فيو

بفيل بيحب يرهمبمنب د اًبب لي مبيللطبابأابسأا هبفأ ل ي  ،ب ع م ب ل  بأم يبي ل بابأابسأا ه
.ب(( ي  مب أس مبيجعلبابأابسأا هبفأ ل ي  ،ب يض  م

_ كجل عز _ا عند ٲبكن ىذه األيسر حٌب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب عند طمع فيو زاؿ ما
 كاختبلفها، تناحرىا، بقدر استقامتها من فستنقص األمة، ُب الواقع كىذا (1)((فم ع ي  )) ال ىذه ال قاؿ

 نفضي أف إٔب كا٣بّب، كالعبادة، كالسناف، كالسيف كالبياف، با٢بجة، ظاىرين طائفة سيبقى لكن. كاضطراهبا
ب.قليل قبل قررناه كما الكربل األحداث إٔب

 ُب ندخل أف إٔب ك٫بتاج القياس، ُب القادـ الباب ألف القدر؛ هبذا نكتفي كرٗبا اليـو تيسر ما ىذا
. القادـ الدرس ُب ا شاء إف فنستقبلكم. قليبلن  األصوؿ

                                                 

. 3951: رقم حديث 1304 ص/  2 ج سننو ُب ماجو ابن (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ُب نتأخر قد ظركؼ لنا ٰبصل ٫بن بعيدة، أماكن من يأتوف رٗبا الذين اإلخوة من يعِب كأرجو
 علي يشق كذا، أك اعتذار يعِب حصل إذا يعِب يبلغوهنم حٌب ىنا، اإلخوة عند أرقامهم فيكتبوف ا٢بضور،

 كسيلة فيو كاف إذا لكن .ا٣بّب إٔب قادـ ا، شاء إف يكتب أجره كاف كإف بعيدة، مسافة من أحد يأٌب أف
 ىنا اإلخواف أحد أك أٞبد، األخ عند ا١بوالت أرقاـ فتكتب أيسر، فهذا كذا، أك ظرؼ حصل إف نبلغ أننا

.  كيبلغونكم
 بنا، كأصلح كأصلحنا بنا، كانفع كانفعنا بنا، كعلم علمنا اللهم. كالرشد الصواب يلهمنا أف ا أسأؿ

. بنا كارحم كارٞبنا
 .ا كرٞبة عليكم كالسبلـ، كصحبو كآلو ٧بمد كرسولك عبدؾ على كسلم صل اللهم

 
ب
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 الدرس السادس عشر

 
 أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره كنستعينو ٫بمده  ا٢بمد إف. الرحيم الرٞبن ا بسم

 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو مضل فبل ا يهده من أعمالنا كسيئات
  .كرسولو عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد  لو شريك

 ٦بيد ٞبيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على صليت كما ٧بمد آؿ كعلى ٧بمد على صل اللهم
.  ٦بيد ٞبيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على باركت كما ٧بمد آؿ كعلى ٧بمد على كبارؾ

: بعد أما
. تفضل البخارم لئلماـ الصحيح ا١بامع من" كالسنة بالكتاب االعتصاـ كتاب "ُب درسنا نواصل
باهللبصلىباهللب بدب نبمحمدباهللبخلقبأشرفب لىب االالاب اا الةبااع امين،برببهللبااحمد

.بب سلمب ليه
ب

مَتُ مَت باالَّنهُبب  َتيَّننَتببقَتدْعببُمب َتيَّننٍربب ِكأَتصْعلٍرببمَتعْعُلوًم بأَتصْعاًلببشَتبَّنهَتببمَتنْعبب َت ب باالَّن اِكلَتبباِكيُ فْع ِكمَتببُح ْع
ب

ب  َتيَّننَتببقَتدْعببُمب َتيَّننٍربب ِكأَتصْعلٍرببمَتعْعُلوًم بأَتصْعاًلببشَتبَّنهَتببمَتنْعبب َت ب):بب_تع اىباهللبرحمه_بباابخ ر باام ابق ا
مَتُ مَت باالَّنهُب باالَّن اِكلَتبباِكيُ فْع ِكمَتببُح ْع

ث َت َت  بَتغُببحَتدَّن ثَت ِكيبااْعفَترَتجِكبب ْعنُببأَتصْع ب َتبْعدِكبب ْعنِكببسَتلَتمَت َتببأَت ِكيب َتنْعببشِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعببيُوُن َتبب َتنْعبب َتهْع ٍرببا ْعنُببحَتدَّن
مَتنِكب يَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعبباارَّنحْع بامْعرَتأَتتِكيبإِكاَّنببف َت َت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتتَتىبأَت ْعرَتا ِكيًّ بأَتاَّنب:ب َت ْعهُبباهللبرَت ِك
ًم ب َتاَتدَتتْعب وَتدَتببُ الَت إِكنِّيبأَتسْع بن َتعَتمْعببقَت اَتببإِك ِكلٍرببمِكنْعبباَت َتببهَتلْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُبباَتهُببف َت َت اَتببأَتنْع َترْعتُهُبب َت
رٌلببقَت اَتببأَتاْعوَتانُ  َت بفَتمَت بقَت اَتب بيَت بقَت اَتببجَت ءَتهَت بذَتاِك َتببتُ رَتىبفَتأَتنَّنىبقَت اَتبباَتُورْعقً بفِكي َت بإِكاَّنببقَت اَتببأَت ْعرَت َتببمِكنْعببفِكي َت بهَتلْعببقَت اَتببُحمْع

اب َتاَتعَتلَّنببقَت اَتببن َتلَت َت َت ب ِكرْع ٌلبباالَّنهِكببرَتُسواَتب نْع ِكفَت ءِكببفِكيباَتهُببيُ رَتخِّصْعبب َتاَتمْعببن َتلَت َتهُبب ِكرْع ٌلببهَت َت (.بمِك ْعهُببااِك
ب  َتيَّننَتبب َتقَتدْعببُمب َتيَّننٍربب ِكأَتصْعلٍرببمَتعْعُلوًم بأَتصْعاًلببشَتبَّنهَتببمَتنْعبب َت بٌلب:ب)البخارم عليو _ ا رٞبة _ اإلماـ يقوؿ

مَتُ مَت ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباهللبصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسب  نسخة إال الصحيح، ا١بامع نسخ أكثر ُب ىكذا(باالَّن اِكلَتبباِكيُ فْع ِكمَتببُح ْع
 كالصواب( حكمهما ا بْب كقد: )ففيها اإل٠باعيلي كمستخرج كالكومشهِب ا١برجا٘ب الشريف ا١برجا٘ب،
 _ ا كليس السائل يفهم الذم كىو يقيس، الذم ىو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب كا٤بقصود األكؿ،
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 أكثر ُب ما فالصواب ككحيو، ا بأمر ذلك يفعل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يعِب كلكن _. كجل عز
. النسخ

 الباب ىذا كترٝبة بتأسيس أراد _ ا رٞبو _ البخارم أف يزعم منهم، كثّب أك الشراح أكثر
 ُب األصوليْب عند ا٤بعركؼ كىو الشرعية، األحكاـ الستصدار بالقياس، يسمى ما على االعتماد تصحيح
 من مصدران  القياس فيجعل يبالغ _ األصوليْب بعض أم _ كبعضهم. القياس بباب الفقو أصوؿ كتب
: ٥با رابع ال ثبلثة ٝبيعان  السنة أىل فقهاء عند التشريع مصادر فإف. كبّب خطأ كىذا التشريع، مصادر

 الكرٙب؛ القرآف: ٧بكمة آية 
 ؛ _كسلم عليو ا صلى _ النيب سنن: متبعة كسٌنة 
 مستقر كإٝباع .
 ىذه على تؤسس األحكاـ أف كغّبىم، كالشافعي ا٤ببارؾ، ابن أياـ من القدٙب، منذ نصوا ىذا على

. األكؿ السلف إٝباعات من ثابت مستقر كإٝباع متبعة، كسٌنة ٧بكمة، آية: الثبلث ا٤بصادر
تاج إليو ييلجأ فإ٭با القياس أما  باالجتهاد فييعمل الثبلث، ا٤بصادر ىذه من ا٢بكم فقد عند إليو كٰبي

 الكرٙب، القرآف أسسو إما بأصل فيلحق فيها، ا٢بكم معرفة يراد الٍب ا٤بسألة، أك النازلة ُب سنبْب كما كالنظر
. مستقل أصل ال تابع فرع فهو اإلٝباع، عليو دؿ أك السٌنة، أسستو أك

 ذلك على نص. للضركرة إال إليو ييلجأ ال القياس أف على أيضان  السنة أىل فقهاء أٝبع كلذلك
تاج نازلة تنزؿ كأف للضركرة. كغّبٮبا أٞبد كاإلماـ الشافعي،  حادثة، تستجد أك فيها، ا حكم ييعرؼ أف ٰبي

 كطيلبت مثبلن، يوجد فلم الكرٙب القرآف ُب حكمها فطيلب فيها، الشرعي ا٢بكم يعرؼ أف يراد مسألة تطرأ أك
. توجد فلم كاآلثار اإلٝباعات ُب كطلبت أيضان، يوجد فلم السنن ُب

 كعدمان، كجودان  عليها ا٢بكم يدكر الٍب ا٤بسألة ىذه علة فينظر االجتهاد، أىلية لو من ٯبتهد ىنا
 ا٢بكم؛ نفس فيعطى اإلٝباع، أك السنة، أك القرآف، إما عليو دؿ صادؽ ثابت مستقر بأصل فيلحقها
: السنة علماء قسمْب إٔب القياس قسموا كلذلك

 معترب؛ حصحي قياس 
 مردكد فاسد كقياس .

: أركاف ثبلثة استجمع ما ا٤بعترب الصحيح
 شرعي أصل: األكؿ الركن ،  حكم. كالسنة الكتاب على مؤسس ا٢بكم، سابق معلـو

 باإلٝباع؛ كالسنة الكتاب ُب ثابت مستقر معركؼ
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
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 فيو؛ الشرعي ا٢بكم يعرؼ أف يراد الحق فرع أك كأمر 
 قسمْب إٔب العلة قسموا يعِب. تامة علة العلة ىذه تكوف أف كٯبب بينهما، جامعة كعلة :

. قياس حٌب يعترب ال للشبو كجو فيو ما أك الناقصة فالعلة. كناقصة تامة،
 على قياس كال رأم، على قياس كال سابق، اجتهاد على قياس فبل ،األصوؿ ىذه أحد فقد فما
 حكم معرفة إليراد ا٤بقيس األمر يكوف أف كبشرط النص، عليو دؿ كحكم نص على قياس كإ٭با مصلحة،

ث حكمو طيلب ا . يوجد فلم األكؿ الثبلثة ا٤بصادر ُب عنو كٕبي
 علة تكوف أف كيشَبط كعدمان، كجودان  ا٢بكم مدار عليها جامعة علة تكوف أف: الثالث كالشرط

 للقائس اشَبطوا كلذلك إليو، كا٢باجة للضركرة يعِب قلت ككما ،معترب القياس كاف ذلك حصل إذا. تامة
. شركطان 

 بكتاب عا٤بان  القائس يكوف أف منها: شركط اشَبطوا إ٭با أحد، كل ليس بالقياس يقـو الذم حٌب
 القياس، إال أمامو ٦باؿ كال مسألة، ٙبرير أك حكم، إلصدار القياس يستخدـ أف يريد الذم اجملتهد. ا

. عليو يقيس حٌب كنوازلو، كخاصو، كعامو كمنسوخو، كناسخو بالقرآف، عا٤بان  يكوف أف ٯبب
 ما يعرؼ كال العظيم، القرآف أحكاـ مواقع يعرؼ ال منو، بكثّب جاىبلن  أك بالقرآف، جاىبلن  كاف إذا

 اختل إذا. ٨بتل األصل عنده ماذا؟ على يقيس يقيس؟ كيف ا٤بطلق، من العاـ كال كا٤بنسوخ، الناسخ ىو
. عليو يقيسو أف يريد الذم الفرع فيختل األصل،

 النبوية، بالسنن عا٤بان  يكوف. ٝبيعها بالسنن اإلحاطة لتعذر أكثرىا، أك بالسنن عا٤بان  يكوف أف
، ُب أك با١بملة يعِب أقل على كفتاكيو كأقضيتو، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كأحكاـ .. رٗبا ليس العمـو

. يتعذر ذلك ألف االستيعاب؛ يطلب ال
 ا رضي _ الصحابة إٝباعات خصوصان  ا٤بستقرة، السابقة السلفية باإلٝباعات عا٤بان  يكوف كأف

. ٥بم كالتابعْب _ عنهم
 عنده. مبْب بأصل معلـو أصبلن  شٌبو مقصوده، ىذا. معلومان  عنده األصل كاف ذلك، عرؼ فإذا

 ىو كال مقيد، ىو كال ٨بصص، ىو كال منسوخ، ىو ال القرآف، ُب ا٢بكم معركؼ كاضح، بْب سابق أصل
 أك السنة، عليو دلت أك القرآف، عليو دؿ سواءن  القبيل ىذا من شيء كال ا٣بصائص، من ىو كال عْب، كاقعة
. القائس ُب مهم شرط يعِب ىذا. الثابت ا٤بستقر باإلٝباع ثبت
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 مؤسسة الشرعية األحكاـ موارد ألف مهم؛ شرط ىذا. أيضان  العريب اللساف بأكجو عا٤بان  يكوف كأف
 فقو ما رٗبا كمواقعها، العريب، اللساف بوجوه عآب غّب كاف فإذا. العريب لساهنا كىي كالسٌنة، القرآف على
. ذلك بعد الحقان  فرعان  يقيس يعِب أف عن فضبلن  بابو، على األصلي ا٢بكم

: الشركط ىذه استجمع فمن
 ذلك؛ ك٫بو كمقيده، كخاصو، كعامو كمنسوخو، كناسخو ا، بكتاب العلم 
 ا٤بتنوعة كفتاكيو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كأقضية ا٤بتبعة، النبوية السنة كغالب 

 العلم؛ أبواب عمـو ُب ا٤بختلفة،
 السابقة؛ السلف كإٝباعات بآثار كعآب 
 معركؼ؛ معلـو ىو كما اإلحاطة لتعذر كا١بملة، العاـ ُب أيضان  العربية اللغة بوجوه كعآب 
 كطلبها ٯبدىا، فلم القرآف ُب طلبها مسألة حكم ٤بعرفة يقيس أف إٔب يضطره ما لو كعرض 

 من ككثّب اإلٝباعات ُب كطلب عليو، يعتمد يعِب كاضحان  أصبلن  ٥با ٯبد فلم السنن ُب
 .ا٤بستجدات

 ا٢بكم ٦بهوؿ كفرع بشركطو، سابق مبْب أصل: السابقة الثبلثة األركاف استجمعت إذا يقيس ىنا
. األصوٕب القياس ىو ىذا ،تامة علة تكوف أف بشرط جامعة، كعلة الحق،

 كبالغ للضركرة، قلنا كما إليو ٰبتاج الذم األصوٕب القياس ىذا الباب هبذا البخارم مقصود ىل بقي
 مقصدان  لو أف أـ قليل، قبل قلت كما مردكد كىذا للتشيع، مستقبلن  مصدران  فعدكه األصوليْب، من كثّب
 آخر؟

 الذم القياس القياس، أنواع نبْب أف ٰبسن مقصده، نذكر أف كقبل. آخر مقصد للبخارم ا٢بقيقة
 للقضايا، كنظرؾ تفكّبؾ، موارد يعِب من كثّب ُب إليو ٙبتاج رٗبا بل الشرعية، األحكاـ ُب إليو ٫بتاج

: أنواع ثبلثة عليها، أحكامك كإصدارؾ
 ا صلى _ النيب استخدمو كىذا. بينهما ٔبامع بأصل أصبلن  ٛبثل أف التمثيل، قياس يسمونو قياس 

 ُب جاء ما كمنو التمثيل، قياس يسمونو قليل، قبل قيرئ الذم سنذكر، كما األكؿ ا٢بديث ُب _ كسلم عليو
َتمْعثَت اُبب َتتِكلْع َتب﴿: جدان  كثّب كىو األمثاؿ ضرب من القرآف .ب(1)﴾ي َت  َتفَت َّنُر اَتبباَتعَتلَّنُ مْعبباِكل َّن سِكببنَتضْعرِك ُ  َت باألْع

                                                 

[. 21اآلية ] سورة ا٢بشر (1)
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 عليها، شبهة رٗبا كإلزالة كلتثبيتها، ا٤بسألة لتقريب التمثيل قياس تستخدـ قد الدين أصوؿ ُب حٌب
 ُب األمثاؿ ضرب من كثّب شيء العظيم، القرآف ُب كثّب شيء القياس ىذا من ذكر _ كجل عز _ كا
.  التمثيل قياس

 متنوعْب أفراد ٙبتها تدخل كلية قضية تأٌب أف كىي الشموؿ، بقياس يسمى ما: الثا٘ب كالنوع
. العامة الكلية القضية هبذه اتصا٥بم ُب مشَبكْب متفقْب، أعياهنم ُب ٨بتلفْب،

 عقلي قياس ألنو الشرعية؛ القضايا ُب خاصة االستخداـ، قليل كاف كإف صحيح قياس أيضان  ىذا
 .نقلي منو أكثر ذىِب جهد استجماع إٔب ٰبتاج رٗبا

 كالثالث كىو األشهر استخدامان ُب النصوص الشرعية، ما يسمونو بقياس األكٔب، قياس األكٔب، كىو 
قياس األكٔب كاستخدمو النيب صلى ا عليو كسلم ُب . أيضان مستخدـ بكثرة ُب القرآف كُب السنن النبوية

. ا٢بديث الثا٘ب ُب ىذا الباب
حٌب ُب تثبيت بعض قضايا الدين الكربل كالتوحيد، _ جل كعبل _ من قياس األكٔب ما يذكره ا 

من ضمن ما جاء ُب القرآف ُب تثبيت _ سبحانو كتعأب _ التوحيد، كنفي الشرؾ عن ا . كالبعث
. _عز كجل _ التوحيد، كدرء الشرؾ كذمو، قياس األكٔب، استخدمو ا 

ُ مْعبهَتلباَّنُ مبمِّنبمَّن ب: قاؿ ا تعأب ُب سورة النحل: مثاؿ ذلك بأَتنُفلِك باَتُ مبمَّنثَتالًبمِكنْع ﴿ َترَتبَت
بأَتنُفلَتُ مْع﴾ يفَت ِكُ مْع بفِكيهِكبسَتوَتاءبتَتخَت ُفون َتُ مْعب َتخِك بفَتأَتنُ مْع بأَتيْعمَت ُنُ مبمِّنبُشرَت َت ءبفِكيبمَت برَتزَتق ْع َت ُ مْع ىل يرضى ب(1)مَتلَت َت ْع

أحدكم أف يكوف ٩بلوكو كرقيقو الذم من ضمن مالو كعرضو، أف يكوف شريكان لو ُب أصل مالو كحر مالو، 
 !ٕبيث يكوف ىو كىو سواء؟

ا٣بالق األكحد، ال _ جل كعبل _ فإذا كنت أنت كأنت عبد ما ترضى بذلك، فمن باب أكٔب ا 
يرضى أف يكوف لو شريك ُب ملكو، كال ُب حقوقو، كال ُب عبادتو، فيستدؿ عليهم، ىذا القياس األكٔب، 

.. ىذا يسمى قياس
على البعث أيضان، استدؿ مثبلن بإحياء األرض ا٤بيتة على قدرتو من باب أكٔب على إحياء ا٤بوتى، 

استدؿ بأصل ا٣بلقة األكٔب، كىي ُب حكم العقل لو جينا للمسألة، أشق رٗبا كأصعب من . كذلك ا٣بركج
. إعادهتا بعد كجودىا كما نص القرآف على ذلك كىو أىوف عليو

كلذلك ٩با رد عليو القرآف على ذلك الكافر كالعاصي بن كائل أك غّبه أظن، الذم جاء بعظم باؿ 

                                                 

 [.28اآلية ]سورة الرـك  (1)
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تزعم أف ربك يبعث ىذا العظم بعد أف كاف : كقاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ ففتو بْب يدم رسوؿ ا 
بخَتلْع َتُه﴾: رميمان؟ رد ا عليو ُب آخر يس فقاؿ يَت باَت َت بمَتثَتالًب َتنَتلِك ﴿ َت َترَتبَت

يِكيبااْععِكظَت اَتب: قاؿب(1) بُيحْع بمَتنْع ﴿قَت اَت
بمَترَّنةٍر﴾ يِكي َت بااَّن ِك بأَتن َتأَتهَت بأَت َّناَت برَتمِكيمٌلبُقلْعبُيحْع  َتهِكيَت

_ فمن أنشأىا أكؿ مرة من عدـ ٧بض، من باب أكٔب ب(2)
قادر على أف يعيدىا بعد أف كانت، كىذه أىوف من تلك، بدائو العقوؿ كقياسها، ىذا _ ىذا قياس األكٔب 

. يسمى قياس األكٔب، يسمى ماذا؟ قياس األكٔب
أيضان ٩با ُب القرآف من ذلك رده على ا٤بشركْب ٤با نسبوا  الولد، كجعلوا ا٤ببلئكة كىم عباد ا 

، رد عليهم بقياس أكٔب، كذكر ما كانوا يعِب _سبحانو كتعأب _ ا٤بكرمْب بنات ، تعأب ا عن ذلك 
. يَبفعوف عنو ُب ا١باىلية من نسبة البنات إليهم، قصة الوأد، ككما كانوا يفعلونو أنفة، كانوا يئدكف بناهتم

من كيلد لو بنت من العرب ُب ا١باىلية، يئدىا يقتلها يدفنها كىي مولودة، أنفة ككربياء أف تنتسب لو 
بمَتثَتاًل﴾بالبنت، كلذلك قاؿ ا ُب الزخرؼ ماذا؟  مَتنِك باِكلرَّنحْع بأَتحَتُدُهمب ِكمَت ب َترَتبَت ٤با قالوا ا٤ببلئكة ﴿ َتإِكذَتابُ  ِّرَت

وَتّدًا﴾بنات ا  ُ ُهبُملْع ب.(3)﴿ظَتلَّنب َتجْع

إذا كنت هبذا الفكر ا١باىلي تَبفع عن نسبة البنت، فكيف تذىب فتجعل ا٤ببلئكة بنات كتنسبهم 
. الذم ٓب يلد كٓب يولد_ سبحانو كتعأب _  

فقياس األكٔب كثّب، كىو عمدة األقيسة القرآنية، كاألقيسة النبوية، كشيء من قياس التمثيل، كقليل 
.  جدان من قياس الشموؿ

فالبخارم قصد ىذا، قصد ما يضرب من أمثاؿ ٠بيناىا أقيسة كىي قياس صحيح، قياس شيء 
على شيء، ٔبامع ما إما قياس ٛبثيلي، إما قياس مشوٕب، إما قياس األكٔب، كغرضها ماذا؟ غرضها ال تأسيس 
حكم مستقل؛ كإ٭با إفهاـ السائل، كإزالة ما عنده من لبس، كتأكيد ا٤بسألة، كإال لو كاف لتأسيس حكم 

فتول مباشرة كما جرت بو عادتو، أك ينتظر حٌب يأتيو كحي ا _ صلى ا عليو كسلم _ ألفتاه النيب 
لكن ىنا ا٢بكم كما سنقرأ ُب قصة األعرايب سابق على األعرايب، ثابت كما . فيخربه ٕبكم ا ُب النازلة

أف _ عليو الصبلة كالسبلـ _ بقي حصلت عند األعرايب شبهة، احتاج .  سنشرح إف شاء ا ُب ا٢بديث
. يزيلها مستخدمان قياس التمثيل

ىذا، ال مراده القياس با٤بعُب االصطبلحي، الذم اتفق عليو _ رٞبو ا _ فمراد البخارم 
                                                 

[. 79، 78اآلية ] سورة يس (1)
[. 79، 78اآلية ] سورة يس (2)
 [.17اآلية ]سورة الزخرؼ  (3)
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األصوليوف، الذم ييلجأ إليو للضركرة كما نص الشافعي ٤بعرفة حكم ما، كالذم كما قلت بالغ كثّب من 
.  األصوليوف ا٤بتأخركف فجعلوه مصدران مستقبلن لؤلحكاـ كليس ىو كذلك

مَتُ مَت باِكيُ فْع ِكمَتب): شوؼ.. ٍب قاؿ البخارم باالَّنُهبُح ْع ب  َتيَّننَت .  (اِكيُ فْع ِكمَتباالَّن اِكلَتب)بىذا ا٥بدؼب(قَتدْع
بَتُغبا ْعُنبااْعفَترَتجِكب): قاؿ البخارم ث َت َت بأَتصْع ىو أصبغ بن سعيد حقيقة، ابن الفرج األموم بالوالء، ب(حَتدَّن

حٌب قيل عنو ما بقي ُب .. ىذا الرجل تلميذ ابن كىب شيخو ُب ىذا ا٢بديث، كىو الذم نقل. ا٤بصرم
كفتاكيو، كمسائلو منو، كىو الذم نقل مذىب مالك إٔب ببلد _ رٞبو ا _ زمنو أعلم ٗبذىب اإلماـ مالك 

مصر، كدارت الفتول على ا٤بذىب ا٤بالكي ُب الديار ا٤بصرية من ألف سنة، على ما نقلو أصبغ بن الفرج؛ 
. كلذلك تكثر ُب الكتب خاصة كتب الفقو ذكر ركاية أصبغ، كىي كجو خٌرجو أصبغ على مذىب مالك

ب._رٞبو ا _ فالفتيا ا٤بصرية على الطريقة ا٤بالكية كلها ستعود إٔب أصبغ بن الفرج 
ثَت ِكيبا ْعُنب َتهْع ٍرب) .  عبد ا بن كىب القرشي، مٌر معنا ذكرهب(حَتدَّن
بيُوُن َتب) .  ىو ابن يزيد األيليب( َتنْع
مَتنِكب) بأَت ِكيبسَتلَتمَت َتب ْعنِكب َتبْعدِكباارَّنحْع ب َتنْع با ْعنِكبشِك َت بٍر بب.ابن عوؼب( َتنْع
بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتب) ًم ب:ب َتنْع بُ الَت بإِكاَّنبامْعرَتأَتتِكيب َتاَتدَتتْع باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبف َت َت اَت أَتاَّنبأَت ْعرَتا ِكيًّ بأَتتَتىبرَتُسواَت

إِكنِّيبأَتنْع َترْعتُهُب وَتدَتب َت فلما كضعت ككلدت زكجتو، دخلتو الريبة؛ . ىذا األعرايب ما كاف عنده أم ريبة ُب أىلوب(أَتسْع
ألف لوف الولد غّب لونو كلوف عائلتو، فنشأت عنده الريبة من ذلك، كىو ما يسمى باللوث، ككربت عنده؛ 

. ألف فرؽ اللوف ىذا أسود كىو رٗبا يعِب أبيض، أك ٫بو ذلك، أحدث ذلك عنده التهمة كالريبة
عارضان ما كجده ُب نفسو، ككأنو يريد أف ينتفي من ىذا _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فجاء إٔب النيب 

فجاء مستقضيان، جاء . إال كقد كربت التهمة عنده_ صلى ا عليو كسلم _ الولد؛ ألنو ما جاء إٔب النيب 
يستقضيو كحكم قضائي، كقصة ابن عجبلف الٍب مرت، عوٲبر العجبل٘ب _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

. الٍب مرت معنا قبل ذلك، كالفرؽ بْب ا٤بسألتْب سأذكره بعد قليل
صلى ا _ك٤با كاف لوثو كريبتو ال كجو ٥با، كال موضع ٥با، كمصدرىا الوحيد فرؽ اللوف، احتاج النيب

. لو كاف قضاء، لقاـ قضية التبلعن بينهما. أف يزيل عنو ىذه الريبة، كىنا ليس قضاء_ عليو كسلم
أتى با٤برأة تقر ال ما أقر، يبلعن بينهما، يشهد ىذا أربع شهادات، ىذا معركؼ ُب قصة التبلعن، 
كيشهد ىذا أربع شهادات، كيفرؽ بينهما، كينتفي الولد من النسبة إليو على حكم التبلعن ا٤بشهور، النازؿ 

لكن ال كجو ىنا للقضاء كال للفتول بالتبلعن؛ ألف ال ٦باؿ ٥با؛ ألف اللوث كالريبة الٍب . ُب أكؿ سورة النور
. كلوال فرؽ اللوف، ٤با حصل عنده شيء. حصلت عنده متأخرة جدان 
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_ صلى ا عليو كسلم _ كفرؽ اللوف ىذا لو مسوٌغ شرعي، كلو مسوٌغ حٌب كاقعي، فاحتاج النيب 
أف يضرب لو ا٤بثل، ليفهمو أف اللوث الذم حصل عنده كالريبة، ال موقع ٥با، كبالتإب ال يصح قذؼ ا٤برأة 

كحٌب تيستل الشبهة منو، قاس لو النيب . بشيء من ذلك، كال يصح أف ينتفي من ىذا الولد بناءن على ذلك
ب.قياس التمثيل_ صلى ا عليو كسلم _ 

رٌلب) بُحمْع بمَت بأَتاْعوَتانُ  َت بقَت اَت بقَت اَت بن َتعَتمْع بقَت اَت بإِك ِكلٍر بمِكنْع باَتُهبهَتلْعباَت َت .  كل إبلو ألواهنا ٞبرب(ف َت َت اَت
بأَت ْعرَت َتب):قاؿ بهَتلْعبفِكي َت بمِكنْع  ىل ٲبكن أك أنت ُب ((هلبخ ال  باابعيرباأل ر )): كُب ركايةب(قَت اَت

مشاىداتك باعتبارؾ تعرؼ اإلبل كنتاجها، ىل أنتجت ناقة من نوقك ا٢بمر، بعّبان خالف لونو لوف أمو 
قاؿ يعِب ماذا قاؿ؟  . كالفحل الذم لقحو، ٰبصل ذلك

بإِكاَّنبفِكي َت باَتُورْعقً ) ما تعليل ذلك . ٰبصل األكرؽ، بل رٗبا األبيض، رٗبا األدىم، ٰبصل ذلكب(قَت اَت
بعندؾ؟ 
بن َتلَت َتهُب) باَتعَتلَّنب ِكرْع ٌل ، حٌب ُب البهائم ب(قَت اَت ىذا ما يسمى باالستدالؿ بعلم السبلالت، علم معلـو
البهائم سبلالت ٱبرج بعضها من ظهور بعض، تستجمع صفات معينة، كرٗبا ٱبالطها بعض العركؽ . موجود

. من ىنا كىناؾ
لكن . كذلك البشر سبلالت، تنتقل طبائعها، كألواهنا، كصفاهتا، بعضها من بعض، ظهران عن ظهر

. رٗبا يدخلها عرؽ من ىنا كىناؾ بفعل التزاكج، كيعِب ٫بو ذلك
فرٗبا عرؽ قدٙب نزع ىذا الغبلـ إليو، فخرج لونو أسود، كما نزع ذلك البعّب األكرؽ عرؽ قدٙب، ُب 

. سبلالت أجداده السابقْب، فخرج هبذا اللوف
تاج إليو ُب مثل ىذه، كىذا غّب منكور حٌب علمان، حٌب ُب  كعلم السبلالت علم معترب، قد ٰبي
الوضع العلمي غّب منكور، كرٗبا ٱبتفي العرؽ دىوران، كيربز بعد ذلك، كينزع إٔب غبلـ أك كذا، بلوف، أك 

نزعو عرؽ من أخواؿ ٥بم قدماء، أك ٫بو ذلك، ٰبصل ذلك ُب علم . صفة، أك شيء من ىذا القبيل
. كىو صحيح ُب ا١بملة.. السبلالت اللي يسمونو اليـو علم اإلنثربولوجيا، لو دراسات كلو

فلما عرؼ حقيقة ا٤بسألة، كأنو قد ٰبصل ذلك، فهذا القد كفيل بأف يزيل ذلك اللوث الذم حصل 
. عنده، كبالتإب ال كجو إلقامة التبلعن بْب األعرايب كزكجو، كال كجو النتفائو عن كلده

لكن لو حصل اللوث بشبهة كبّبة، كقبل . ىذه صورة؛ لذلك قد ٰبتاج إليها القضاة ُب مثل ذلك
أف يظهر ٞبل، أك أثناءه أك ٫بو ذلك، كأف يغيب الرجل عن أىلو مثبلن فَبة طويلة، كمسافران مثبل أك كذا، 

كما حصل عند عوٲبر العجبل٘ب، الذم مٌرت معنا قصتو . فحملت ا٤برأة، ىذا فيو لوث كبّب جدان، كشبهة
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تذكركنو؟ يعِب قذؼ زكجتو كىي ُب أكائل ٞبلها، ككاف غائبان، كبالتإب قاؿ ىذا الولد ا٢بمل . قبل أبواب
. ىذا ال عبلقة ٕب بو

ك٤با كاف اللوث كبّبان، كالشبهة شديدة، كاألمر ُب أكلو، ما ىو بعد الوالدة، بعد الوالدة ال كجو 
للقذؼ خبلص، الولد للفراش، كال كجو لبلنتفاء، بقي ال بأس أف يزيل ما عنده من شبهة ببعض األقيسة، 

. كعرؽ نزعو أك شيء من ىذا القبيل كما فعل مع األعرايب
ىنا ٤با كاف عوٲبر العجبل٘ب مصممان، كاللوث كبّبان، كالشبهة شديدة، كاألمر ُب أكلو، العن بينهما 

التفريق بينهما ببينونة : كالتبلعن ينبِب عليو حكماف شرعياف إذا حصل. _عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب 
كربل كالطبلؽ الثبلث، كما حصل من ٞبل ككالدة، ال ينسب إٔب ذلك الرجل الذم العن ينسب لو 
الولد، ىذه أخطر من األكٔب طبعان؛ ألنو ينبِب عليها حكم شرعي، كأف ىذا الولد ليس كلدم خبلص، 

. كالشارع سيقره بناءن على قضية التبلعن
افرض باف لسبب من األسباب، بعد التبلعن كبعد انتفائو من الولد، أف الولد لو ما ا٢بكم؟ ما 

عليو الصبلة _ بدليل أف النيب . العمل؟ العمل على ما حيكم عليو شرعان، كيتحمل إٜبو ذلك عند ا
عليو الصبلة _ ٤با العن بْب عوٲبر ىذا العجبل٘ب كزكجو، كانتهت القضية كفرؽ بينهما، قاؿ _ كالسبلـ 
فإابج ءتب هبأحمربقلطب)) يعِب ارقبوا ىذه ا٤برأة كُب أحشائها غبلـ اآلف ((انظر ه )): _كالسبلـ 

ألف ىذا من ب((فالبأرا بإابقدب  بب لي  ))_ عليو الصبلة كالسبلـ _  أك كما قاؿ ((م  وسبااع  
ب(( إابج ءتب هبأسحمبأد جبجعدبمل جم باااي ينبفالبأراه بهيبإابقدب    ))أكصافو ىو عوٲبر 

يعِب على الوصف ب(1)((فوادتبفج ءتب  اغالاب لىبااوصفباام ر  ))ىذه صفات ستبْب بعد الوالدة 
. الذم ليس من أكصاؼ أبيو ا٢بقيقي أك أبيو عوٲبر الذم انتفى منو اآلف

ىل سينقض بو . أهنا كذبت، كأف الغبلـ ليس ابن لعوٲبر_ عليو الصبلة كالسبلـ _ اآلف باف للنيب 
عز كجل _ ال، خبلص تتحمل ذلك عند ا، كبقيت يعِب موافاة ا٢بقوؽ عند ا : ا٢بكم السابق؟ ا١بواب

.ب(2)((اوابم بسبقبمنب   بباهللبا  ابايب ا  بشأا)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ كلذلك قاؿ . _
كلذلك حٌب لو اآلف مثبلن استخدمت بعض الوسائل ا٢بديثة، بعض التحليبلت ا٢بمض ايش ا٠بو 

لكن لو . إذا حصل بعد إقامة ا٢باكم الشرعي أك القاضي الشرعي التبلعن، فبل يعترب بو. ىذا؟ النوكم كذا
كاف قبل، يستخدـ كوسيلة إلقناع الزكج لو كانت الصفات ىي نفسها، الصفات كوسيلة إقناع لو، مثل 

                                                 

. 2066ح 667ص/1ج:ماجو ابن سنن (1)
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. القياس التمثيلي
أما بعد استصدار ا٢بكم الشرعي بقضية التبلعن، اتفق عليها الطرفاف، فبل كجو كلو قامت أكرب 

أف الغبلـ ليس غبلمو، _ صلى ا عليو كسلم _ كقد تبْب للنيب . بينة على أف ىذا غبلمو أك ليس بغبلمو
يعِب فانتبهوا .. كأهنا افَبت ككذبت، كلكن ما سبق من كتاب ا الذم بِب على قضية التبلعن، سبق كل

كىذه من مسائل القضاء يعِب يعرفوهنا القضاة يعِب ُب أماكنهم، لكن حٌب ما داـ كصلنا إليها تكوف . ٥بذا
.  عندنا خلفية عنها

نْع ِكفَت ءِكبمِك ْعهُب) باَتُهبفِكيبااِك بيُ رَتخِّصْع بن َتلَت َتُهب َتاَتمْع اب ِكرْع ٌل ب َتاَتعَتلَّنبهَت َت _     اآلف يعِب استخداـ النيب  رف  بب(قَت اَت
إلزالة الشبهة، كدفع اللوث، كتثبيت _ عليو الصبلة كالسبلـ _ للقياس التمثيلي _ صلى ا عليو كسلم 

. ا٢بكم السابق أف الولد للفراش؛ ألف الولد كيلد، كاألصل ا٢بكم الولد للفراش
ىذه قصة مشهورة جدان ُب الصحيحْب _ ُب قصة عبد بن زمعة _ عليو الصبلة كالسبلـ _ إذا كاف 

صلى ا _       عبد بن زمعة، شقيق سودة بنت زمعة، زكج النيب . كسعد بن أيب كقاص صحابياف_ 
. كسعد بن أيب كقاص الصحايب ا٤بشهور، اختصما ُب كليد_ عليو كسلم 

فأنا أريد أف ألتحقو نسبان كرعاية، . سعد يقوؿ ىذا الغبلـ ابن أخي عتبة بن أيب كقاص عهد بو إٕب
كعبد بن زمعة يقوؿ ابن أيب زمعة، كلد على فراشو من كليتو، يعِب من جارية ملك ٲبينو، كطئها فولدتو على 

ااوادب))ىذا حكم شرعي، ب (1)((ااوادبالفراش))؟ _عليو الصبلة كالسبلـ _ ٗباذا قضى النيب . فراشو
 فإذا كلد الولد على فراش أبيو، الذم ىو زكجو كلدتو على فراشو، ُب حالة من الزكجية كٓب يسبق ((الفراش

قبل ذلك منو هتمة ٥با، يلتحقو شرعان، كال ٰبق لو بعد ذلك أف ينتفي منو، كال يربر ذلك ال بلوف، كال 
.... ٕبمض نوكم، كال ٕبمض

خبلص الولد للفراش، كال يفتح على نفسو باب التهم كالشكوؾ، ال تنتهي ىذه، كبقية األمور ما 
أف _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ألنك ما تستطيع، كال النيب _ سبحانو كتعأب _ ُب علم الغيب عند ا 

    ىو نفسو((إن مبتح  موابإاي)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ يعرؼ كل أمر كٰبكم فيو، حٌب ىو قاؿ 
ب.(( اعلب عض مبي وابأاحنب حج هبمنبااخر)). _عليو الصبلة كالسبلـ  _

بأكب،((أسم بم بنحوب لىباهبفأح مب))ا٢بق صاحب ىو أنو فيظهر الكبلـ، على قدرة عنده
 كلو القضائي، الشرعي ا٢بكم اآلف أخذت لو. حقوؽ فيو ألنو ((اهبقضي بفمنبأسم بمم بنحوب لى))

                                                 

. 173: رقم حديث 25 ص/  1 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
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 كاذبة، ٲبينان  حلفت أك زكر، بشهداء أتيت أك ظآب، أنك تعرؼ كنت إذا تأخذ أف لك يربر ال ىذا.. حٌب
 يشهد ٯبيك ٟبسْب تدفع قاعدين، الدرج عند موجودين زكر، شاىد ستْب باعتبار ذلك، الناس من ٰبصل
 ينتفي أك عظيمة، مصيبة ا٤بسلمْب، حقوؽ كيقتطع يشهد، فلوس فيها... عنده ما جده، كلده، اآلف، لك
 ظا٤بان  فيكوف لو، ليس ابنان  يلتحق أك حقيقي، لو ابن من

 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كال الغيب، يعلم ما شهود، من عنده ما بنحو القاضي يقضي قد
بقلع بف يبشيءبأخيهبحقبمنباهبقضي فبفمن)) ككما٥با؟ ٛبامها على ا٢بقوؽ تستوُب مٌب. الغيب يعلم
.ب(1 )((ي ر   ب إابيأخ ه بش ءبإاباهبأق لع  باا  ربمن

 سودة ككالد عبد كالد زمعة، فراش على كلد الغبلـ كىذا للفراش، الولد بأف السابق ا٢بكم كاف فلما
 صلى_     النيب كلكن ((.الفراشبااواد)): فقاؿ كذلك، بو فقضى لزمعة، ابن أنو بو سيقضي فإنو أيضان،
 ابنو، ليس أنو القضائي با٢بكم اآلف قضى الذم بعتبة، شبهان  الغبلـ ىذا ُب فوجد نظر ٤با _ كسلم عليو ا
 من نوعا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند أبقى بعتبة الشبو لكن. للفراش الولد باعتبار لزمعة ابن كإ٭با
: قاؿ لكن كيرثها، ترثو أخوىا، أنو كشرعان  قضاءن  قضى أنو مع (2)((سودةبي بم هباح جبي)): فقاؿ الريبة
 ال؟ كلبل انتبهتوا.. من نوع فيو الشبو أف الحتماؿ ((م هباح جبي))

 الوصف على الشبو كجد ٤با العجبل٘ب امرأة مع كحٌب الشبو، كجود مع حٌب الشرعي ا٢بكم غٌّب  فما
 يستخدـ ىل اآلف، بعضها قرأت الٍب للبحوث داعي فيو ما كبالتإب بذلك، الشرعي ا٢بكم يغّب ما ا٤بكركه،
 مثبلن  كزكجتو شاكيان  يأٌب كأف لوث، إلزالة مٌب؟ يستخدـ ال، النسب؟ إثبات ُب يستخدـ ما كال ا٢بمض

. بعيد شبو مثبلن  الغبلـ كجد ٞبلها، كضعت قد
 ُب الشيطاف أكجدىا ٥با، مربر ال شكوؾ أك ريبة عنده فيقع ا، سبحاف ٰبصل ذلك، ٰبصل رٗبا

 الولد لو جاء عاد فكلما. طبعو ىكذا شكاؾ الناس بعض. ٰبصل مسوغ، أك مربر أم عنده كال نفسو،
. ىذا ٰبصل ما ا٤بائة، ُب مائة باليقْب شيء كل تريد.... اكمة يركح

 يطرقو أك شخصيتو، ُب مضطربان  الرجل كجد أك عابر، شك ٦برد كاف إذا اآلف، ٕبكمتو فالقاضي
 ينتفي ٤با جدان  عظيمة يعِب أمور األنساب، كانتفاء بالتبلعن، ا٢بكم يقيم كال يقنعو، ٰباكؿ دائمان، الشك
. سهلة ىكذا مسألة ىي ما حٌب، كبّبة اجتماعية مشكلة فيها لو، نسب ال يصبح كاالبن االبن، نسب من

 الشريعة، ٙبكمو ٦بتمع ألنو األبناء؛ ىؤالء مثل يستوعب النيب عهد ُب اإلسبلمي اجملتمع رٗبا نعم
                                                 

. 2326: رقم حديث 868 ص/  2 ج صحيحو ُب البخارم (1)
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 يطلب يريد فرٗبا. ا رحم ما إال ىذه ا٢بياة خضم ُب يضيع يعِب عارؼ، أنت ما زم اليـو اجملتمعات لكن
 رٗبا إزالة أك إلقناعو، ٧بتاجان  يعِب كاف إف إلقناعو كذا، أك ٙبليل كمثبلن  العلمية، األمور ىذه من شيء
. الشرعي للحكم مقرر أنو ال لئلقناع، مساعد كعامل ذلك إٔب ٰبتاج

 كا٢باكم هبا القاضي اقتنع ألمور يعِب ذلك كحصل كبّبة، كالشبهة كبّبان، اللوث كاف إذا أما
. ذلك بعد كلها التحاليل جاب كلو الولد من كينتفي بينهما يفصل التبلعن، كقاـ الشرعي،

 ىذا _ كالفائدة الفكرة نكمل حٌب _ أيضان  كنقوؿ. قطعان  النص مع اجتهاد ال نعم نقوؿ ٩بكن يعِب
. أخرل فائدة رٗبا ىذه ا٣ببلفية، ا٤بسائل ُب ينكر؟ مٌب إ٭با

 إٔب اختبلفاهتم كتصل أحكامهم، كُب للمسائل، نظرىم ُب ٱبتلفوف القدٙب منذ العلماء تعرؼ أنت
 يكوف مٌب. بينهم توفق أف يصعب اختبلؼ كيعِب كمباح، حبلؿ إٔب رٗبا ككبّبة، حراـ من التباين، حد

 ذلك؟ غّب يكوف كمٌب الفقهاء؟ من فيو ا٤بختلفْب على يينكر ال مسوغان، معتربان  ا٣ببلؼ
 كينكر ٖببلفو، عربة ال ىنا ٖببلفو، الشرعي النص كثبت فيو، اجتهد بقوؿ ا٤بخالف نزع إذا قالوا

 رٗبا كال خاص نص ال بنص، فيها حسم ال الٍب ا٤بسائل من ا٤بسألة كانت إذا أما. الشرعي بالنص عليو
 ليس ىنا. قلنا كما بالضركرة األقيسة كاستخداـ االجتهاد من نوع إٔب كٙبتاج ككبّب، كاضح يعِب عاـ نص

 من النوع ىذا مثل ُب إنكار ال كبالتإب اآلخر، الفقيو كقياس اجتهاد على ٕبجة الفقيو ذلك كقياس اجتهاد
..  بِب يا تفضل. االجتهادات

.................. :مداخلة
 كىذه متخصصْب، ٙبتاج يعِب أمورنا، عن سنخرج كرٗبا ككبّب، كاسع باب طبعان  ىذا: فضيلة الشيخ

 تصطدـ كال ثابتة، علمية أمور. رده ُب نكابر كال كصحيح، حقيقي منها كثّب فيو لكن. كبّبة طبية قضايا
. كثّب كال قليل ال شيء ُب الشرعية الدالئل مع ا ٕبمد

 أطباء، كيستدعوف مؤٛبرات، يعِب يعقدكف لفَبة فَبة كمن القضايا، ىذه ٗبثل هتتم الفقهية كاجملامع
 العلمية، األمور مع تصطدـ ال الٍب الشرعية، األمور بعض فيها فيصدركف كيشرحوف، كيميائيْب، كيستدعوف

 القاضي القضاء ٥با، ٰبتاج قد القضاء، مسائل يعِب ُب كاتمل البلئق بالقدر منها كتستفيد تنقذىا، كال
. الشرعي للحكم يعِب مناقض أك مصادـ كعامل ال مساعد، كعامل ىذا من شيء إٔب ٰبتاج ما نوعان 

 كطلع حللت أنا يقوؿ ما. الولد انتفاء مثبلن  يعِب ٙبليل، على ييقاـ ال الشرعي ا٢بكم طبعان 
. شرعان  يعترب ما كبلـ ىذا ىذه؟ ا٠بها كايش كرمزكمات

. يسألو ىكذا القاضي الشبهة؟ ىي ما شبهة، عندؾ لوث، عندؾ الولد، من تنتفي تريد شرعان  ا٤بعترب
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 الناقضة التحاليل جاب كلو الولد، من ينتفى كبو ييفرؽ كبو التبلعن، حكم يقيم حقيقية، شبهة كانت
تاج التحاليل كلها،  ما كيعِب القضية، ىذه مثل ُب اآلف يقاؿ أف ٲبكن ما تقريبان  ىذا مساعد، كعامل ٥با ٰبي
. كمقصودنا مرادنا عن ٱبرجنا قد ىذا، ُب نستفيض نريد

 شرعيان  حكمان  ا بفضل صادمت ما كذا، أك طبان  ثبتت الٍب العلمية القضايا كل بو، أقتنع ما لكن
 _ ا٤بدبر ا٣بالق العا٤بْب، رب كضعها شريعة كىذه.. على يدؿ ٩با كىذا ا، بفضل هنائيان  شرعيان  نصان  كال

.. قط يقع كٓب _ كتعأب سبحانو
 ُب معك سّبد األىلة، ُب معك سّبد ىذا الشرعية، األحكاـ تقرير ُب منها االستفادة مدل ما بقي
 عوامل مساعدة، كعوامل جدان  كثّبة أمور ُب معك كسّبد ىذه، األنساب قضايا ُب معك سّبد ا٤بواقيت،
 ذلك كعلم ا٤بطهرة، الشريعة إٔب يينسب شرعي، حكم عليها يقاـ قضايا أهنا ال نعم، مقربة عوامل موضحة،

. اقرأ ا عند
ب_:بباهللبرحمهب_بق ا
ث َت َت ) ث َت َت بُملَتدَّندٌلببحَتدَّن رٍرببأَت ِكيب َتنْعبب َتوَتانَت َتببأَت ُوبحَتدَّن يَتبب َتبَّن سٍرببا ْعنِكبب َتنْعببُجب َتيْعرٍربب ْعنِكببسَتعِكيدِكبب َتنْعبب ِك ْع باهللبرَت ِك
ُ مَت  بق َتبْعلَتببفَتمَت تَت ْعببتَتُحجَّنببأَتاْعببنَت َترَتتْعببأُمِّيبإِكاَّنببف َت َت اَت ْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببإِكاَتىبجَت ءَتتْعببامْعرَتأَتةًببأَتاَّنبب: َت  ْع

يَت َتهُببأَتُ  ْع ِكببدَتيْعنٌلببأُمِّ ِكبب َتلَتىب َت اَتبباَتوْعببأَترَتأَتيْع ِكبب َت  ْع َت بُحجِّيبن َتعَتمْعببقَت اَتبب َت  ْع َت بأَتفَتأَتُحجَّنببتَتُحجَّنببأَتاْعب بن َتعَتمْعببقَت اَت ْعببقَت  ِك
(.ب ِك اْعوَتفَت ءِكببأَتحَتقُّسبباالَّنهَتببفَتإِكاَّنبباَتهُببااَّن ِك باالَّنهَتبباقْعُضوابف َت َت اَتب

ث َت َت ): البخارم قاؿ ث َت َت :بقَت اَتببُملَتدَّندٌلببحَتدَّن . الوٌضاح(ب َتوَتانَت َتببأَت ُوبحَتدَّن
رٍرببأَت ِكيباْعب َتب)  _ كسلم عليو ا صلى _ النيب استخداـ ىذا(ب َتبَّن سٍرببا ْعنِكبب َتنْعببُجب َتيْعرٍربب ْعنِكببسَتعِكيدِكبب َتنْعبب ِك ْع
. األكٔب لقياس

بفَتمَت تَت ْعببتَتُحجَّنببأَتاْعببنَت َترَتتْعببأُمِّيبإِكاَّنببف َت َت اَت ْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباهللبرَتُسواِكببإِكاَتىبجَت ءَتتْعببامْعرَتأَتةًببأَتاَّنب)
.  النذر هبذا توُب أف قبل فماتت ٙبج أف نذرتب،(تَتُحجَّنببأَتاْعببق َتبْعلَتب

 كفاءن  عنها أحج ىل _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ تستفٍب يسوغ؟ ىل(ب َت  ْع َت بأَتفَتأَتُحجَّنب)
 لنذرىا؟
. ٤بخلوؽ(بدَتيْعنٌلببأُمِّ ِكبب َتلَتىب َت اَتبباَتوْعببأَترَتأَتيْع ِكبب َت  ْع َت بُحجِّيبن َتعَتمْعببقَت اَتب)
يَت َتهُببأَتُ  ْع ِكب) . كجل عز  يعِب(باَتهُببااَّن ِك باالَّنهَتبباقْعُضوابف َت َت اَتببن َتعَتمْعببقَت اَت ْعببقَت  ِك
 إذا.  حق فيو ، شرعي حكم فيو النذر ألف ؛يوَب أف أكٔب(بأَتحَتقُّسبب)،( ِك اْعوَتفَت ءِكببأَتحَتقُّسبباالَّنهَتببفَتإِكاَّنب)
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 كعبل جل _ ا حق توُب أف كأحرل كأدعى أكٔب باب فمن كدين، أمك على ٨بلوؽ حق ستقضْب كنت
. فقس ىذا كعلى نذرت، ألهنا أمك_ 

 _ كثّبان  ىذا النيب يستخدـ ككاف. كأحرل كأدعى، أكٔب، ا فحق ٨بلوؽ، على استوجبو حق كل
 _.  كالسبلـ الصبلة عليو

 كما التمثيل قياس يستخدـ تارة _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أف ا٢بديثْب، ىذين من ثبت فإذف
 الٍب ا٤برأة قصة ُب كما الشرعية، الدالئل ُب األكثر كىو األكٔب قياس يستخدـ كتارة األعرايب، قصة ُب

. أمها حج عن تستفٍب
 منو يراد الذم األصوٕب، االصطبلحي القياس ليس البخارم مراد أف ا٢بديثْب ٦بموع من كثبت

 كتثبيت الشبهة، كإزالة التقريب، _ كالسبلـ الصبلة عليو _ مراده كإ٭با قبل، من يعلم ال حكم استصدار
.  ا عند ذلك كعلم كالشموؿ، التمثيل استخدـ كلذلك كبيانو؛ ا٢بكم،

 (. القضاة اجتهاد ُب جاء ما باب)
 

اِكهِكببت َتعَت اَتىباالَّنهُببأَتن ْعلَتاَتبب ِكمَت بااْعُ ضَت ةِكبباجْع ِك َت دِكببفِكيبجَت ءَتببمَت ب َت ب ُ مْعبباَتمْعبب َتمَتنْعبب﴿اِك َتوْع باالَّنهُببأَتن ْعلَتاَتبب ِكمَت بيَتحْع
ب﴾ااظَّن اِكُمواَتببُهمْعببفَتُأ اَتبِك َتب

ب
اِكهِكببت َتعَت اَتىباالَّنهُببأَتن ْعلَتاَتبب ِكمَت بااْعُ ضَت ةِكبباجْع ِك َت دِكببفِكيبجَت ءَتببمَت ب َت ب) ُ مْعبباَتمْعبب َتمَتنْعبب﴿اِك َتوْع باالَّنهُببأَتن ْعلَتاَتبب ِكمَت بيَتحْع
﴾بااظَّن اِكُمواَتببُهمْعببفَتُأ اَتبِك َتب

مَت ِكببصَت حِك َتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َتمَتدَتحَتب ينَتببااْعحِك ْع بمِكنْعببي َت َت َتلَّنفُبب َتاَتبب َتيُ عَتلُِّم َت ب ِك َت بي َت ْعضِكيبحِك
لَتبب َتُس َتااِك ِكمْعببااْعُخلَتفَت ءِكبب َتُم َت  َترَتةِكببقِكبَتلِكهِكب .بااْععِكلْعمِكببأَتهْع

ث َت َت  ث َت َت ب َتبَّن دٍربب ْعنُببشِك َت بُببحَتدَّن مَت  ِكيلَتبب َتنْعببُحمَتيْعدٍربب ْعنُببإِك  ْعرَتاهِكيمُببحَتدَّن :بقَت اَتبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب َتنْعببق َتيْع ٍربب َتنْعببإِكسْع
 عندكم؟ ىكذا عىبىادة؟ بن شهاب: الشيخ فضيلة
(. عىبَّادو  ٍبني  ًشهىابي : )طالب
.  عىبَّاد: الشيخ فضيلة
ث َت َت  ث َت َت ب َتبَّن دٍربب ْعنُببشِك َت بُببحَتدَّن مَت  ِكيلَتبب َتنْعببُحمَتيْعدٍربب ْعنُببإِك  ْعرَتاهِكيمُببحَتدَّن ب:قَت اَتبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب َتنْعببق َتيْع ٍربب َتنْعببإِكسْع

بهَتلَت َت ِكهِكبب َتلَتىبفَتُللِّطَتببمَت ًابباالَّنهُببآتَت  ُببرَتُجلٌلبباث ْع َت  َتيْعنِكببفِكيبإِكاَّنببحَتلَتدَتبباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببقَت اَتب
مَت ًبباالَّنهُببآتَت  ُبب َتآخَترُببااْعحَتقِّببفِكي يبف َتُ وَتببحِك ْع (.ب َتيُ عَتلُِّم َت ب ِك َت بي َت ْعضِك
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.  نسختاف القضاء، أك(بااْعُ ضَت ةِكبباجْع ِك َت دِكببفِكيبجَت ءَتببمَت ب َت ب) _: ا رٞبو _ إمامنا قاؿ
اِكهِكببت َتعَت اَتىباالَّنهُببأَتن ْعلَتاَتبب ِكمَت ) ُ مْعبباَتمْعبب َتمَتنْعبب﴿باِك َتوْع ب:قوالف الَبٝبة ىذه صدر تفسّب ُب للشرٌاح (﴾بيَتحْع

 ٯبب يعِب( ا أنزؿ ٗبا ا٢بكم ُب القضاة اجتهاد كجوب ُب جاء ما باب )ا٤براد أف :األ اباا وا
 بقانوف، ٯبتهد كال ا، بكتاب ا، بشرع إال يقضي أال ٯبتهد أف ا٤بسلمْب، بْب للقضاء تصدل من على
 التفسّب أك األكؿ، الوجو ىذا. عظيم أمر إٔب سيعرضو ذلك ألف ذلك؛ بغّب كال برأم، كال دستور، كال

. صحيح كىو الَبٝبة، ىذه صدر عليو تكوف رٗبا ٩با األكؿ ا٤بعُب أك األكؿ،
 ا أحكاـ تنزيل ُب القضاة اجتهاد ُب جاء ما باب: )قالوا الثا٘ب التفسّب أك :ااث نيب اا رح

، يكوف قد ا٢بكم(. الواقعة ا٤بسائل على ا٤بعلومة  إٔب ٰبتاج ا٤بسألة، تلك على ا٢بكم ىذا تنزيل لكن معلـو
. القاضي مهمة كىذه الشهود، كاستيفاء الذىن، كإعماؿ كاالجتهاد، النظر، من نوع

 كل عند معركؼ يكوف قد ا٢بكم يرجم، الزا٘ب ٯبلد، ا٣بمر شارب مثبلن . معركؼ ا٢بكم يكوف قد
 تقع؟ أين القاضي كأٮبية يقع؟ أين القاضي دكر لكن. الشرعي ا٢بكم أحد،

 ٯبتهد أف فيحتاج كذا، عليو ىذا كذا، عليو ىذا زٗب، عليو مثبلن  ىذا يقاؿ بقضية، لو تؤتى عندما
 ذىِب، اجتهاد إٔب يصل حٌب اجتهادية، أمور إٔب ٰبتاج.. كذا لو يقاؿ ما ٦برد ما. عليو ا٢بكم تنزيل ُب

. كذا من كالتوثق كسبلمتهم، الشهود، صحة من التوثق كنظر، كتدبّب، خاص، منو ذكاء
 تصدل اآلف باعتباره ىو، يثق حٌب منو، ذاتية خاصة، اجتهادية، معينة إجراءات إٔب القاضي ٰبتاج

 ال حٌب كالطاقة، ا١بهد بقدر ا٤بناسب موضعو ُب ا٤بناسب الشرعي ا٢بكم نٌزؿ أنو يثق عظيم، شرعي ٢بكم
 غّب ُب ا٢بكم فينزؿ ٱبطئ أك ذلك، ٫بو أك يستحقها، ال أحد على عقوبة كإلقاء أحد، ظلم ُب يقع

. ا أنزؿ ما بغّب حكم قد فيكوف موضعو،
 لآلية البخارم اختيار بدليل. با١بملة مردكدان  ليس األكؿ كاف كإف األكجو، ىو رٗبا بل كجو، لو يعِب

ُ مباَّنمْعبب َتمَتن﴿: آيات ثبلث ىناؾب﴾ااظَّن اِكُمواَتب﴿: بكلمة ا٣بتم فيها الٍب اَت بِك َتببااّلهُببأَتنلَتاَتبب ِكمَت بيَتحْع بُهمُببفَتُأ ْع
ُ مباَّنمْعبب َتمَتن﴿ :ا٤بائدة ُب كلهاب(1)﴾ااْع َت فِكُر اَتب اَت بِك َتببااّلهُببأَتنلَتاَتبب ِكمَت بيَتحْع ُ واَتببُهمُببفَتُأ ْع باَّنمْعبب َتمَتن﴿بب،(2)﴾ااْعفَت سِك
ُ م اَت بِك َتببااّلهُببأنلَتاَتبب ِكمَت بيَتحْع ب.(3)﴾ااظَّن اِكُمواَتببُهمُببفَتُأ ْع

 ا٤بطلوب، االجتهاد ٯبتهد ٓب إذا القاضي ألف ا٢بكمة كىذه ٢بكمة، فقطب﴾ااظَّن اِكُمواَتب﴿ اختار ىنا
                                                 

 [.44اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)

 [.47اآلية ]سورة ا٤بائدة  (2)

 .[45اآلية ]سورة ا٤بائدة  (3)



 

342 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 نسأؿ _ ذلك ٰبصل قد ٯبامل، أك ٰبايب رٗبا قد يعِب رٗبا _ ا أستغفر _ حٌب أك ا٢بكم، ُب تسرع أك
. الظلم معُب ىو كىذا موضعو، غّب ُب حكمان  نٌزؿ سيكوف فإنو _ ا١بميع يهدم أف ا

 منزلو، غّب ُب كإنزالو موقعو، غّب ُب كإيقاعو موضعو، غّب ُب الشيء كضع: العرب لغة ُب الظلم
 ا٤بسألة كانت كإذا لغة، ظلم فقد موضعو، غّب ُب شيئان  كضع من كلذلك. العرب لغة ُب ظلم مادة ىذه
. شرعان  ظلم فقد شرعية، مسألة

 غّب ُب الشرعية كاألحكاـ العقوبات أمور يوقعوف الذين الظا٤بْب، من القاضي يكوف ال فحٌب
 ُب كبّبة مهمتو عظيم، أمر على كالقاضي ،(القضاة اجتهاد ُب جاء ما باب )اجتهاد إٔب ٰبتاج موضعها،
.. شريعة أنزؿ ما كا البد، األحكاـ مفاصل قضاة، من للناس البد جدا،ن  عظيمة اجملتمع، كُب الشريعة
 من دخلها الشرعية كا٤بسائل. األحكاـ فيها كيصدركف يقيموهنا، قضاة من البد ٙبكم؟ كيف الشريعة
 .معلـو ىو كما ا٣ببلؼ يرفع كالقاضي دخل، ما ا٣ببلؼ

 كٰبتاج ا، بشرع ٰبكم أف ُب اجتهد فإذا. جدان  مهم كاجملتمع، األمة ُب دكره جدان  مهم فالقاضي
 كخشية طبعان، تقول إٔب ٰبتاج كىذا موضعو، ُب إال حكم ينزؿ ال أف كاجتهد ا، بشرع كمعرفة علم إٔب
... شهود من ا٢بكم للشركط كاستيفاء ذىن، كإعماؿ اجتهاد، إٔب كٰبتاج األكٔب، بالدرجة كمراقبة ا، من
 من ا فّبضي بو، البلئق منزلو ُب ا٢بكم نزؿ أنو التاـ، اليقْب إٔب يصل ال كقد ظنو، على يغلب حٌب إْب،
 ىذا. خطّب عظيم كأمر طرؼ على ألنو ٧باسبة؛ كيعِب للخلق ظلم ُب يقع كال بشرعو، حكم ألنو جهة؛
..  تقريبان 

مَت ِكببصَت حِك َتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َتمَتدَتحَتب) ينَتببااْعحِك ْع  القاضي أف مع(ب َتيُ عَتلُِّم َت ب ِك َت بي َت ْعضِكيبحِك
 كعند ا عند ككـر كشريؼ، ارتفع، كبالشريعة، با٢بكمة قضى مٌب أنو إال كبّب، كخطر عظيم، أمر على
 فهذا ٛبامان، بغّبه حكم أك ا، حكم رفض _ با عياذا _ أك داىن، _ با عياذا _ كمٌب. آمنوا الذين
.   تعرفوف كما ا١بنة ُب ككاحد النار ُب قاضياف يعِب.. ا كنسأؿ. عظيم خطر على

 ُب يتسرع كال الشريعة، ُب ثابتة األحكاـ ألف األحكاـ؛ استصدار ُب ال(بقِكبَتلِكهِكببمِكنْعببي َت َت َتلَّنفُبباَتب)
ب. الذمة بو تربأ الذم التثبت يتثبت أف قبل الشرعي ا٢بكم إصدار

لَتبب َتُس َتااِك ِكمْعببااْعُخلَتفَت ءِكبب َتُم َت  َترَتةِكب)  كالقضاء كالوالية، ا٢بكم، موضع ُب ىم كاألمراء ا٣بلفاء(بااْععِكلْعمِكببأَتهْع
 كثّبة، أمور يفعل يعِب األمواؿ، بعض رٗبا الناس من كيأخذ كيقتل، كيضرب، يسجن، ا٢باكم. حٌب

. معتديان  باغيان  ظا٤بان  حاكمان  سيكوف كإال ا، شرع يوافق ما إال يفعل ال أف فيها فيحتاج
 هبا، كا٤بعرفة ا، بشريعة البلئقة الدراية تلك على كاألمراء ا٣بلفاء يكن ٓب الراشدين، بعد قركف كمنذ
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 يصدر كال ألحد، مظلمة ُب يقع أف يريد ال ا٢باكم أك األمّب كاف إذا العلم، أىل مشاكرة إٔب فيحتاجوف
بااّلهَتببُي َت قِكقِكبب َتمَتن﴿ لو ٧بادان   مشاقان  فيكوف ا، شريعة كفق غّب على كالسلطاف األمارة بفعل حكمان 
. الَبٝبة كمفردات حيثيات ىو ىذا. كنعرؼ نعلم كماب(1)﴾ااْععِك َت بِكببشَتدِكيدُببااّلهَتببفَتإِكاَّنبب َترَتُسواَتهُب

ث َت َت ): قاؿ ا٢بكمة ٕبديث صٌدر ٍب ب. كوُب عمرك، أبا يكُب العبدم، ىو(ب َتبَّن دٍربب ْعنُببشِك َت بُببحَتدَّن
ث َت َت ) .  الرؤاسي ٞبيد بن إبراىيم كوُب، أيضان  إسحاؽ، أبا يكُب الرؤاسي، ىو(بإِك  ْعرَتاهِكيمُببحَتدَّن
مَت  ِكيلَتبب َتنْعب) .  خالد أيب ابن(بإِكسْع
.  حاـز أيب ابن(بق َتيْع ٍربب َتنْعب)
ب.مسعود ابن(باالَّنهِكبب َتبْعدِكبب َتنْعب)
(،  ُب معنا مرٌ  ا٢بديث(باث ْع َت  َتيْعنِكببفِكيبإِكاَّنببحَتلَتدَتبباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببقَت اَتببقَت اَت

 فبل عليو، ا أنعمها نعمة على أحدان  غابطان  كاف من أف كا٤بقصود. الكفاية فيو ٗبا كدرسناه ،"العلم كتاب"
 فأنفقو مالو على فتسلط موفقان، الرجل ذلك فكاف ماؿ، ا أعطاه ماؿ صاحب إما: رجلْب أحد إال يغبط
 .﴾ُهمْعببمَّن ب َتقَتلِكيلٌلب﴿ موفق كىذا با٤باؿ، ا١بنة فاشَبل ا٣بّب، كجوه ُب ىنا ا٥بلكة معُب كىو

 كيعلمها، با٢بكمة كيقضي أك عآب، أك مفٍب، أك كقاضي، العلم ا٢بكمة ا أتاه رجل كاآلخر
 الذم ا٤باؿ صاحب: ا٤بوفقْب ىذين أحد فاغبط كالبد، غابطان  كنت فإف. أعظم ىذا إليها، الناس كيرشد
 ُب ا٢بديث مباحث كتقدمت كيعلمها، يقضي هبا الٍب كا٢بكمة العلم كصاحب ا٣بّب، كجوه ُب ينفق
.. اقرأ". العلم كتاب"

ث َت َت  ب َترَتنَت بُمحَتمَّندٌلببحَتدَّن ث َت َت بُمعَت  ِكيَت َتببأَت ُوبأَتخْع :بقَت اَتببُشعْعبَت َتبب ْعنِكببااْعُمغِكيرَتةِكبب َتنْعببأَت ِكيهِكبب َتنْعببهِك َت اٌلببحَتدَّن
صِكبب َتنْعببااْعخَتلَّن بِكبب ْعنُببُ مَترُببسَتأَتاَتب بأَتيُّسُ مْعببف َت َت اَتببجَت ِكيً  بف َت ُ لْع ِكيب َتلْع ُ  َت بُيضْعرَتبُببااَّن ِكيب َتهِكيَتببااْعمَترْعأَتةِكببإِكمْعالَت

باالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتمِكعْع ُببقُ لْع ُببُهوَتببمَت بف َت َت اَتببأَتنَت بف َتُ لْع ُببشَتيْعًب بفِكيهِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببمِكنْعببسَتمِك َتب
رَتحْعبباَتببف َت َت اَتببأَتمَت ٌلببأَت ْعبب َتبْعدٌلببُ رَّنةٌلببفِكيهِكببي َتُ واُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكب يبَت ِكيبحَت َّنىبت َتب ْع رَتجِكببتَتجِك بفَتخَترَتجْع ُببقُ لْع َتببفِكيمَت ب ِك اْعمَتخْع

لَتمَت َتبب ْعنَتببُمحَتمَّندَتببف َتوَتجَتدْعتُب بْع ُببمَتلْع بُ رَّنةٌلببفِكيهِكببي َتُ واُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتمِك َتببأَتنَّنهُببمَتعِكيبفَت َت ِكدَتبب ِكهِكببفَتجِك
(.بأَتمَت ٌلببأَت ْعبب َتبْعدٌلب

ب(.ااْعُمغِكيرَتةِكبب َتنْعببُ رْع َتةَتبب َتنْعببأَت ِكيهِكبب َتنْعبباالِّنَت دِكببأَت ِكيبا ْعنُببتَت   َتعَتهُب
ث َت َت ): قاؿ .  كاحدان  قوالن  الًبكىٍندم سبلـ ابن ىو(بُمحَتمَّندٌلببحَتدَّن

                                                 

 [.13اآلية ]سورة األنفاؿ  (1)
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ب َترَتنَت ) . با٣باء خىازًـ، بن ٧بمد كا٠بو الضرير، ىو(بُمعَت  ِكيَت َتببأَت ُوبأَتخْع
ث َت َت ) .  الزبّب بن عركة ابن ىو(بهِك َت اٌلببحَتدَّن
.  الزبّب بن عركة التابعي(بأَت ِكيهِكبب َتنْعب)
.  الصحايب(بُشعْعبَت َتبب ْعنِكببااْعُمغِكيرَتةِكبب َتنْعب)
صِكبب َتنْعببااْعخَتلَّن بِكبب ْعنُببُ مَترُببسَتأَتاَتب:بقَت اَتب)  إذا (جَت ِكيً  بف َت ُ لْع ِكيب َتلْع ُ  َت بُيضْعرَتبُببااَّن ِكيبهِكيَتببااْعمَترْعأَتةِكببإِكمْعالَت
 ما جنْب، من بطنها ُب ما أسقطت فسقطت _ رجل أك _ ضربتها أك امرأة فدفعتها حامل، امرأة كانت
. كا٣بطأ العمد، كشبو العمد،: أقساـ ثبلثة إٔب يقسم الشريعة ُب القتل أف نعرؼ ٫بن الشرعي؟ ا٢بكم

 القصاص، فيو: العمد 
 بأحدٮبا؛ فيلحق فيو، ٯبتهد: العمد شبو 
 ب َت اَتبب َتمَت ﴿ النساء سورة ُب الٍب اآلية نفس حكماف فيو ا٣بطأ القتل حكماف، فيو: كا٣بطأ

مِكنٍرب ُ لَتببأَتاباِكُم ْع مِك  ًببي َت ْع  :﴾خَتلَتب ًببإِكاَّنببُم ْع
o بمؤمنة؛ رقبة عتق: األكؿ ا٢بكم
o عليو ا صلى _ النيب أياـ من كقيدرت القتيل، أىل إٔب مسلمة ديٌة: الثا٘ب كا٢بكم 

. اإلبل من ٗبائة _ كسلم
. ا٣بطأ القتل حكم ىذا. ا من توبة متتابعْب شهرين صياـ إٔب ينتقل رقبة، بو يعتق ما ٯبد ٓب كمن
 _ النيب عهد ُب القصة ىذه حصلت ا٢بكم؟ ما.. أك امرأة دفع يكوف كأف خطأ، جنينان  قتل فمن

ب  يبمنبامرأتينبأا)): ىنا البخارم ُب الديات كتاب ُب ىريرة أيب حديث من _ كالسبلـ الصبلة عليو
 كُب((باألخرىبإحداهم بفضر  )) حامل كإحداٮبا نزاع، بينهما صار يعِب ((اق  ل  بهديلبمنباحي ا
 ركاية ُب بل((ب االالاباا الةب ليهباا بيبإاىباألمربفرف ب ل   بفيبم بفأس ل بفدفع   )): ركاية
. كا١بنْب ىي فماتت دفعتها  ج ي   ،بهيبق ل   بأن   أخرل

 عتق كىو أمة أك عبد كالغرة غرٌة،: السابق با٢بكم للجنْب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فحكم
 من على فيكوف. الكامل الرجل دية عشر عشرة، إٔب اإلبل من مائة من اختصرت كالدية الدية، مع الرقبة،
 أمة، أك عبد غرة عتق: األكؿ ىذا، ا٢بكم عليو أف خطأ، قتل أنو ا٢بيثيات كاقتضت ١بنْب، قتل منو حصل
 كىي ا١بِب،ف ألىل ألىلو تسلم الدية مع ككذا، الغبلـ ذاؾ كسن األمة، ىذه سن ُب للفقهاء تفاريع كفيو
 دية اإلبل من مائة من فاختصر. ا٤بالية با٤ببالغ يقدر ما أك شاة كمائة مقامها، يقـو ما أك اإلبل، من عشرة
 أك عبد غرة... كاملة يعِب كال مؤمنة، بالضركرة رقبة ليست لكن العتق، بقاء مع عشرة، إٔب الكامل، الرجل
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. أمة
 _ النيب حكم ىذا. ككفارة طهرة ألهنا الشهرين؛ صياـ ماذا؟ عليو استوجب ىذه الغرة ٯبد ٓب فمن

 أك كدفعتها، األخرل أسقطت فإحداٮبا اقتتلتا، الٍب ا٥بذليتاف اللحيانيتاف ا٤برأتاف ُب _ كسلم عليو ا صلى
 معَبض القاتلة كٕب جاء حٌب بطنها، ُب ما كأسقطت فأملصت الركايات، اختبلؼ بطنها، على ضربتها
 أكل كال يشرب ٓب من ندم كيف ا رسوؿ يا: ))فقاؿ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب بو حكم ما على
 جاء ىناؾ عشّبتو ُب قاعد كلو  ىذا، األعرايب حكمو ىذا(( يطل ذلك فمثل استهل كال نطق كال

 .الدية كفيها الغرة فيها. ككهانة اعَباضان  ٝبعتب( 1)((اا   ابسج به ا)): فقاؿ يتفلسف
 أك دفعت امرأة أف قضية، إليو عهده ُب فرفعت السابق، النبوم ا٢بكم هبذا خرب عنده كاف ما فعمر

 مشاكرة ىو الَبٝبة أجزاء من ألف الشاىد؛ موضع كىذا. فخطب فقاـ جنينها، كأسقطت فأملصت ضربت
. ا٣بلفاء

 فيها ٯبتهد ك٩بكن القضية، ىذه مثل جاءتو ٤با. إْب.. كفقهو كجبللتو، علمو، ُب عمر مثل كاف إذا
 إبل، عشرين لو يطلع ٲبكن ٫بسبها، صغّب جنْب ىذا يقوؿ كال شوؼ بعقلو، يدبرىا ك٩بكن ٲبكن؟ ما كلبل
 كيشاكر يستفٍب، فخطب قاـ حٌب ٘برأ ما ذلك كمع. كذا إٔب ٙبتاج غيبية قضية ىي ما ٩بكن، يعِب

 مسألة، لو عرضت إذا. أكٔب باب من فغّبه _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن عندىم ىل النيب أصحاب
. كبغي كظلم كضبلؿ ٔبهل ٰبكم ال حٌب العلم، أىل يستشّب أف

 بغرٌة ا٢بالة ىذه مثل ُب قضى _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف أشهد قاؿ شعبة بن ا٤بغّبة فقاـ
 ألف آخر؛ شاىد يتثبت، يريد يعِب با٤بخرج، تأتيِب قاؿ حٌب عمر ذلك يشبع ٓب.طبعان  الدية مع كأمة عبد

 جاء فإذا. باؿ غّب على _ كسلم عليو ا صلى _ النيب من األمر فهم رٗبا كىم، يعِب رٗبا الواحد الشاىد
.  تثبتان  األمر ازداد اآلخر،

 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف كىو ا٤بغّبة، بو شهد ما ٗبثل فشهد مسلمة، بن ٧بمد فجاء
 شهرين صياـ ذلك، ٯبد ٓب فإف. تعتق أمة عبد بغرٌة ا٣بطأ بالقتل أحيصر كيعِب أيسقط، إذا ا١بنْب ُب قضى
.  قليل قبل قلنا كما اإلبل من عشرة كاملة، دية عشر كالدية الدية، مع ا٤بنتظر، ىو

 أمور من أمران  تؤب من كل على فوجب. العلم ألىل خليفة كىو عمر مشاكرة الشاىد موضع
 أكالن  ىو رقبتو ليربئ العلم، أىل يشاكر حٌب ٕبكم كا٤بؤمنْب كرسولو ا يدم بْب يفتئت ال أف ا٤بسلمْب،

.  شيء كل قبل
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. بنا كارحم كارٞبنا بنا، كأصلح كأصلحنا بنا، كعلم علمنا اللهم. كفهمان  علمان  كإياكم ا زادنا
 ا كرٞبة عليكم كالسبلـ، أٝبعْب كصحبو كآلو ٧بمد كرسولك عبدؾ على كسلم صل اللهم

 .كبركاتو
 

ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عشر  الدرس السابع

 
إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو، كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا . بسم ا الرٞبن الرحيم

كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا
  .صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثّبان . كرسولو شريك لو، كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده

: أما بعد
االعتصاـ "ُب كتاب _ رٞبو ا _ نواصل درسنا ُب كتاب ا١بامع الصحيح لئلماـ البخارم 

..  تفضل". بالكتاب كالسنة
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ااحمدبهللبرببااع امين،ب اا الةب االالاب لىبإم م  ب حبيب  ب قد ت  بمحمدب نب بدباهللب
ب.صلىباهللب ليهب سلم

ب
لَتُ مْعب ب َت اَتبق َتب ْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت َت ْعب َتُعنَّنبسَت َتنَتبمَتنْع باا َّنبِكيِّ  َت ببق َتوْعاِك

ب
بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت َت ْعب َتُعنَّنبسَت َتنَتب):ب_رحمهباهللبتع اىب_بق اباام اباابخ ر ب باا َّنبِكيِّ  َت ببق َتوْعاِك

ب لَتُ مْع ب َت اَتبق َتب ْع مَتنْع
باالَّنُهب َت ْعهُب) يَت بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتبرَت ِك ُبرِك ِّب َتنْع بااْعمَت ْع ب َتنْع ث َت َت با ْعُنبأَت ِكيبذِكاْع ٍر بحَتدَّن مَتُدب ْعُنبيُوُن َت ث َت َت بأَتحْع ب:بحَتدَّن  َتنْع

بْعرٍرب ًراب ِك ِك ب ْع لَت َت بشِك بق َتب ْع بأُمَّن ِكيب ِكأَتخْع ِكبااْعُ ُر اِك بت َتُ وُاباالَّن  َتُ بحَت َّنىبتَتأْعُخ َت باَت بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبقَت اَت اا َّنبِكيِّ
بُأ اَتبِك َتب باا َّن ُسبإِكاَّن ب َتمَتنْع بف َت َت اَت ب َتاارُّس اِك باالَّنهِكب َتفَت رِكسَت بفَت ِكيلَتبيَت برَتُسواَت .ب( َتذِكرَتاً  ب ِك ِكرَتا ٍر

ب َت اَتب): _رٞبو ا _  يقوؿ اإلماـ  بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت َت ْعب َتُعنَّنبسَت َتنَتبمَتنْع باا َّنبِكيِّ  َت ببق َتوْعاِك
لَتُ مْعب . ترجم بلفظ ا٢بديث الثا٘ب ُب الباب، حديث أيب سعيد ا٣بدرم (ق َتب ْع

ألبواب كتاب _ رٞبو ا _ من مناسبات ترتيب اإلماـ البخارم : كقاؿ العلماء أك الشراح
لَتُ مْعب): االعتصاـ، أنو أكرد ىذا الباب ب َت اَتبق َتب ْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت َت ْعب َتُعنَّنبسَت َتنَتبمَتنْع باا َّنبِكيِّ  ( َت ببق َتوْعاِك

، كأف _جل كعبل _ كجوب أف ٰبكم ا٢بكاـ كالقضاة ٗبا أنزؿ ا ؿمباشرة بعد الباب السابق، الذم ترٝبو 
ٯبتهدكا ُب ذلك، كأف ال ٰبكموا بْب الناس إال بذلك، كأف ال ٰبيدكا عن ذلك فيحكموا من قبلهم، أك 

. _جل كعبل _ بأىوائهم، أك بقوانْب خارجة عن شريعة ا 
أكرد ىذا الباب ليبْب أف مسائل ا٢بكم كالقضاء، من أكؿ ا٤بسائل الٍب يدخلها ا٣بلل ُب األمة، 
فتتبع األمة رٗبا معظمها ُب بعض ا٢باالت أحكامان ما أنزؿ ا هبا من سلطاف، ٩با صنعو الناس قدٲبان 

كحديثان، كاصطلحوا عليو، كاحتكموا إليو، من قوانينهم، كأعرافهم، كدساتّبىم، خصوصان األمم السابقة 
. كاليهود، كالنصارل، كفارس، كالرـك

فمناسبة ىذا الباب ىو باب خربم لقضية غيبية، سيقع فيها ا٣بلل العظيم كالكبّب، الذم ٯبعل كل 
: ُب رٗبا مشقة كشدة؛ كلذلك الَبٝبة السابقة_ جل كعبل _ من يريد أك يدعو إٔب أف ٰبكم ٗبا أنزؿ ا 

. (باب اجتهاد القضاة)
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ا٤بوضوع ُب مثل ىذا الوضع ٰبتاج إٔب اجتهاد، كمدافعة، كمصابرة؛ ألف الوضع ا٣بربم الغييب 
القدرم يدؿ على أف أكثر األمة أك كثّب منها، ستتبع سىنىن أمم أخرل ُب أحكامها، كأعرافها، كدساتّبىا، 

ىذه مناسبة ىذا الباب . _سبحانو كتعأب _ كأكضاعها، كقوانينها، البعيدة بطبيعة ا٢باؿ عما شرع ا 
ب.للباب الذم قبلو

ب): كقبل أف نتكلم عن ا٢بديثْب، كلمة. ٍب أدخل البخارم ُب الباب حديثْب عظيمْب اَت َت َّنبِكُعنَّنبسَت َتنَت
لَتُ مْعب ب َت اَتبق َتب ْع .  ألف ىذا خطاب للجماعة،(اَت َت َّنبِكُعنَّنب)ضبطها قوالن كاحدان بضم العْب ب(ت َت َّنبِكُعنَّنب): ُب كلمة ،(مَتنْع

" لىتىتًَّبعينَّ : "ٚباطب شخصان كاحدان، كإذا قلت" لىتىتىًبعىنَّ : "كإذا فيتحت العْب سيكوف ا٣بطاب للواحد، إذا قلت
. ستخاطب ا١بماعة، كا٣بطاب للجماعة

: جاءت الركاية بضبطها من كجهْب اثنْبب(االَت َتنَتب): كالثا٘ب كلمة
 بفتح السْب كالنوف كىو الطريق، كا٤بنهج، كالسبيل، يسمى سننان؛ (االَت َتنَتب): الوجو األكؿ

كىي ٝبع كمفردىا السٌنة، كىي أفراد القضايا، كأفراد ا٤بسائل  (السينن)بضم السْب : كالضبط الثا٘ب
الٍب يصنعها الناس، كتصبح ُب حياهتم أموران مطركقة، يعِب مألوفة معركفة، كأكثر الضبط على األكؿ كىو 

. السىنن
مَتُدب ْعُنبيُوُن َتب): قاؿ البخارم ث َت َت بأَتحْع ىو أٞبد بن عبد ا بن يونس، التميمي الّببوعي، من ب(حَتدَّن

.  حافظ مشهور (227)بِب يربوع، توُب سنة مائتْب كسبعة كعشرين 
ُبرِك ِّب)ب:قاؿ بااْعمَت ْع ب َتنْع ث َت َت با ْعُنبأَت ِكيبذِكاْع ٍر .  بضم القاؼ، ىو سعيد بن أيب سعيد ا٤بقربمب(حَتدَّن
بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتب) ىذا سند عإب جدان رباعي ُب الصحيح، كلو أيضان حكم الثبلثي، كىي من عوإب ب( َتنْع

ب. األسانيد ا٤بوجودة ُب الصحيح
باالَّنُهب َت ْعهُب) يَت بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتبرَت ِك بت َتُ وُاباالَّن  َتُ بحَت َّنى  َتنْع باَت بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبقَت اَت باا َّنبِكيِّ قاؿ ب( َتنْع

بت َتُ وُاباالَّن  َتُ بحَت َّنى)العلماء إذا ٠بعت ُب ا٣بطاب الشرعي كلمة  :  ٰبصل كذا، تستفيد فائدتْب(اَت
بت َتُ وُاباالَّن  َتُ بحَت َّنى)، (حَت َّنى) أف تعد ما يذكر بعد :ااف ادةباأل اى  (حَت َّنى)ككل ما سيذكر بعد ب(اَت

أك _ صلى ا عليو كسلم _ فهمت ىذا؟ إذا ٠بعت النيب . ُب ىذا ا٣بطاب، تعدىا من أشراط الساعة
ال تقـو الساعة حٌب ٰبصل كذا أك كذا، حٌب تركف كذا ككذا، حٌب تصنعوف كذا ككذا، فما : قرأت يقوؿ
.  تصنفو مباشرة من أشراط الساعة" حٌب"بعد كلمة 
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 أف ذلك ال يكوف إما ابتداءن، كإما ظهوران ككثرة، إال كلما اقَببنا إٔب نفس الساعة، : ااف ادةبااث ني 
ككلما تأخر الزماف، كاقَببنا إٔب نفس الساعة، كلما إما ابتدأ كقوع ىذا الشرط ا٤بذكور، أك . كأكاخر الزماف

. كاف كاقعان قبل، لكن صار ظاىران، كثّبان، بارزان 
. فهو أكالن من أشراط الساعة: كىذا النوع ا٤بذكور اآلف ُب ىذا ا٢بديث، ينطبق عليو ىذين األمرين

فإذا بدأت األمة ىذه تأخذ ٗبأخذ القركف قبلها، كتقتدم بطرائق، كسىنىن كأحواؿ أصحاب الديانات السابقة 
فهذا بداية ظهور كبركز ىذا _ كىذا حصل من زمن بعيد _ كاليهود كالنصارل، إذا ابتدأت تأخذ بذلك 

. ىنا_ صلى ا عليو كسلم _ الشرط العظيم من أشراط الساعة، الذم قالو النيب 
فهذا يكرس _ كما ىو ا٢باؿ اليـو إال ما رحم ا _ كإذا كثر ذلك كاتسع، ككقع فيو أكثر األمة 

ىذا الشرط، كيدؿ على أننا كلما تأخر الزماف، ككلما يعِب اقَببنا من نفس الساعة، كلما زاد معدؿ ىذا 
.  اإلتباع ٥بدم كطرائق األمم السابقة كما سنذكر بعد قليل

لَت َت ): فهذه فائدتاف نستفيدىا من قولو بق َتب ْع بأُمَّن ِكيب ِكأَتخْع ِكبااْعُ ُر اِك بت َتُ وُاباالَّن  َتُ بحَت َّنىبتَتأْعُخ َت كلمة ب(اَت
 يسموهنا باء ا٤ببلصقة، كىي تدؿ على أف ىذا األخذ ستقع فيو األمة كقوعان ( ِكأَتخْع ِكب)الباء ىنا ُب كلمة 

ذريعان، كتلتصق بو التصاقان شديدان، حٌب أف رٗبا يصبح ىو التمدف، كىو ا٣بّب، كىو التطور، كىو التقدـ، 
كخبلؼ ذلك كلو كاف من أحكاـ ا ا٤بنزلة، مرذكالن، كمبغوضان، كمردكدان، ك٫بو ذلك من أغلب األمة، 
بأخذ األمة، فالباء تفيد معُب ا٤ببلصقة، الداؿ على أف كثّبان من األمة، بل أكثرىا سيقع ُب ىذا التشبو 

سيكوف الوقوع فيو _ كما سنشرح شيئان من ذلك _ بالكفار، كاالتصاؿ هبم، كاستقداـ طرائقهم ُب ا٢بياة 
.  كثّبان، كستبلصقو األمة كتباشره بشكل، سيجعل منو رٗبا ُب بعض األحياف ىو األصل أك كأنو ىو األصل

بْعرٍرب) ًراب ِك ِك ب ْع لَت َت بشِك بق َتب ْع ًرا)كلمة ب( ِكأَتخْع ِكبااْعُ ُر اِك ب ْع ًرا).. كجو نصبهاب(شِك ب ْع  ٤باذا منصوبة؟ سؤاؿ أنا (شِك
ًرا)ما كجو نصبها : أسألكم ب ْع ؟ (شِك

:............ طالب
. ال ما ينفع تكوف حاؿ ىنا: فضيلة الشيخ

:.............. طالب
. كال ٛبييز: فضيلة الشيخ

:......... طالب
ما عاد ٘بيب ٕب ا٤بفعوالت كلها ا٤بنصوبات كترصها، يعِب يكوف عندؾ تعليل : فضيلة الشيخ

. ال.. ٛبييز حاؿ، كال ما٘ب عارؼ إيو.... كال
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قاؿ العلماء كالشراح ىي ىذا بدؿ، ىذا بدؿ، يسمونو بدؿ اشتماؿ، بدؿ من ماذا؟ بدؿ البد لو 
. من مبدؿ، كالبد أف يكوف ا٤ببدؿ منصوبان؛ ألف البدؿ من التوابع

لَت َت ) السابقة (أَتخْع )البدؿ ىو كلمة  بق َتب ْع باعتبار ٧بلها قبل دخوؿ باء ا٤ببلصقة عليها،  ( ِكأَتخْع ِكبااْعُ ُر اِك
لكن ٤با احتاج أف يبْب أف ىذا األخذ أخذ كثّب، . حٌب تأخذ أمٍب أخذ القركف قبلها: كتقدير الكبلـ

كذريع، كستباشره األمة كتكاد تلتصق بو، أيدخلت عليو باء ا٤ببلصقة لتضيف ىذا ا٤بعُب اللغوم عليو، كإال 
 .أصل موضعها النصب

ًرا): كصفو شكلو، حالو، األخذ ىذا ب ْع بْعرٍرببشِك ًرا). بدؿ فهو(ب ِك ِكرَتا ٍربب َتذِكرَتاً  ب ِك ِك ب ْع بْعرٍرببشِك ب َتذِكرَتاً  ب ِك ِك
 اإلعراب ىذا على أكثرىم يكوف يكاد. النصب كىو األصلي ٧بلها باعتبار( أخذ )كلمة من بدؿ(ب ِك ِكرَتا ٍرب

ًرا) ب ْع بْعرٍرببشِك (.ب ِك ِكرَتا ٍربب َتذِكرَتاً  ب ِك ِك
 عامان، يعِب أخذان  ليس األخذ ىذا أف كىي ىنا، مهمة( أخذ )كلمة ُب السابقة الباء أف يؤكد ىذا

ًرا) كلي، شبو اقتداء يصبح حٌب كسينتشر سيقع كإ٭با األمور، بعض ُب أك كليان، أك ب ْع بْعرٍرببشِك ب َتذِكرَتاً  ب ِك ِك
. كستفعلو إال الكفر أصناؼ من غّبىا األمم فعلو ٩با شيئان  ٦بموعها ُب األمة ىذه تَبؾ فبل ( ِك ِكرَتا ٍرب

 يقاؿ أف ٲبكن ما كأقل لتصحيحو، طرقو استجماع إٔب ٰبتاج رٗبا يعِب كاف كإف ا٢بديث ُب كجاء
ب.((اال    باألممبفعل هبم بأم يبا فعلنب_:ب))كسلم عليو ا صلى _ النيب فيو يقوؿ حسن، أنو فيو

 أمو، يأٌب من األمة ُب ليكونن أمو، أتى من فيهم كاف إف حٌب األمة، ىذه ستفعلو فعلوه شيء كل
، فاحشة حٌب ، ذكات إتياف حٌب يعِب ا٤بصائب، تشوفوف القضايا بعض تراجعوف كانتو ااـر  األـ حٌب ااـر
 ما أبعد كانت الٍب ا١برٲبة ىذه حٌب األـ، إتياف يعِب البشرية للفطرة للفطرة كمصادمتو ذلك بشاعة على
ًرا) ىذا يفعلها، من األمة ىذه ُب كسيكونن أخرل، أمم ستفعلها الفطر، عن تكوف ب ْع بْعرٍرببشِك ب َتذِكرَتاً  ب ِك ِك
ب.( ِك ِكرَتا ٍرب

 ىذا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب سأؿ سأؿ، الذم ىذا السائلبيعِب (االَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بفَت ِكيلَتب)
. السؤاؿ

 ُب طرائق ٥با الٍب البارزة الظاىرة قبل، الٍب القركف عن يسأؿ السائل(ب َتاارُّس اِكبب َتفَت رِكسَتبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت )
، فارس ىي ا٢بياة ب؟( َتاارُّس اِكبب َتفَت رِكسَتب: )سألو فلما كالرـك
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 فيو ألف بعده؛ الذم ا٢بديث ٔبامع ا٤بعُب ىذا أشرح أف أريد أنا(بُأ اَتبِك َتببإِكاَّنبباا َّن سُبب َتمَتنْعب): فقاؿ
 الفهم نفهم ٍب بعده، الذم ا٢بديث نقرأ اآلف كقفة سنقف.. بعده الذم ا٢بديث. ا٢بديثْب ألفاظ اختلفت
. األلفاظ بعض اختبلؼ على بناءن  جدان، مهم ا٤بعُب اختبلؼ ألف للحديثْب؛ الكلي

ث َت َت ): معكم الثا٘ب ا٢بديث ُب البخارم قاؿ  من الرَّملي العيمرم، ىو(بااْععَتلِكيلِكبب َتبْعدِكبب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّن
.  الرملة أىل

ث َت َت ب):قاؿ .   الشاـ ُب عسقبلف سكن صنعاء، من ٲبِب عقيلي، ميسرة، بن حفص ىو(بُ مَترَتببأَت ُوبحَتدَّن
لَتمَتبب ْعنِكببزَتيْعدِكبب َتنْعب) (باَت َت َّنبِكُعنَّنببقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعب:بسَتعِكيدٍرببأَت ِكيب َتنْعببيَتلَت رٍربب ْعنِكبب َتلَت ءِكبب َتنْعببأَتسْع

ب. ( ِكأَتخْع ِكببأُمَّن ِكيباَت َتأْعُخ َتاَّنب): قاؿ ىناؾ (سَت َتنَتب اَت َت َّنبِكُعنَّنب) األكؿ ا٢بديث ُب اللفظة نفس فيها اتفقنا ىذه
لَتُ مْعبب َت اَتببمَتنْعب) ًرابق َتب ْع ب ْع ًرابشِك ب ْع ُلواباَتوْعببحَت َّنىب ِك ِكرَتا ٍربب َتذِكرَتاً  بشِك رَتببدَتخَت برَتُسواَتببيَت بقُ لْع َت بتَتبِكعْعُ ُموُهمْعبب َت ٍّيببُجحْع

بأُمَّن ِكيباَت َتأْعُخ َتاَّنب): األخذ حديث األكؿ ا٢بديث ( َتاارُّس اِكببفَت رِكسَتب): ىناؾ (فَتمَتنْعببقَت اَتبب َتاا َّن َت رَتىبااْعي َتُ ودُبباالَّنهِكب
لَت َت بااْعُ ُر اِكبب ِكأَتخْع ِكب ًرابق َتب ْع ب ْع بْعرٍرببشِك بإِكاَّنبباا َّن سُبب َتمَتنْعببف َت َت اَتبب َتاارُّس اِكببفَت رِكسَتبب)ىم؟ من سئلب( ِك ِكرَتا ٍربب َتذِكرَتاً  ب ِك ِك
(.ببُأ اَتبِك َتب

 منهجو ٤بن معْب، سابق أصل على ا٤ببنية ا٤بمنهجة، الطريقة ىي السنة (بسَت َتنَتبباَت َت َّنبِكُعنَّنب): قاؿ ىنا
 غرض فيو ا٤بهم مصلحي، ىدؼ يكوف قد دنيوم، ىدؼ يكوف قد ديِب، ىدؼ يكوف قد ىدؼ، كسنو
.  كىدؼ كغاية

ًرا) ب ْع ًرابشِك ب ْع ُلواباَتوْعببحَت َّنىب ِك ِكرَتا ٍربب َتذِكرَتاً  بشِك رَتببدَتخَت بااْعي َتُ ودُبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بقُ لْع َت بتَتبِكعْعُ ُموُهمْعبب َت ٍّيببُجحْع
 باألخذ.. بالتتبع عرٌب  الثا٘ب ا٢بديث كُب باألخذ، عرب األكؿ ا٢بديث ُب: العلماء قاؿ (فَتمَتنْعببقَت اَتبب َتاا َّن َت رَتى

 األكؿ ا٢بديث ُب. بالتتبع عرٌب  الثا٘ب كُب (اَت َتأْعُخ َتاَّنب))بػ: عرٌب  األكؿ ا٢بديث ُب. بالسىنىن أك بالسينن الثا٘ب كُب
 كالثا٘ب كالرـك بفارس ٗباذا؟ فسرىم الثانية كُب كالنصارل، باليهود بأخذىم األمة ستأخذ الذين القـو فٌسر

. كالنصارل باليهود
 كاألخذ هبم، االقتداء على ينصب األخذ ألف األكؿ؛ ا٢بديث ُب أك األكؿ النوع ُب العلماء قاؿ
 من شيء على رٗبا ا٤ببنية ا٢بياة، كشؤكف ا٤بلك، كأمور مثبلن، السياسة كطرائق ا٢بكم، شؤكف ُب ٗبناىجهم
. األمة ُب فَبة من كاقع كىذا التميز، من كشيء الطبقية،

 كملك جربم، ملك يعِب إٔب النبوة، منهاج على راشدة خبلفة من األمة ُب ا٢بكم ٙبوؿ أف منذ
 الوالية، ُب الشرع منهج عن اال٫براؼ  حٌب نسميو ك٩بكن البعد، من نوع ىذا ذلك، ك٫بو متوارث عضوض
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 من ليست ألهنا الراشدة؛ ا٣ببلفة أياـ األمة ُب موجودة تكن ٓب جديدة، طرائق إٔب كالسياسة، كا٢بكم،
؛ كفارس سبقت أمم ُب ا٢باؿ عليو ىو كما ا٢باؿ عليو كاف ما إٔب الشرعي، منهجها  أمور ألف كالرـك
 ككذلك .كتارٱبهم كأحوا٥بم سّبىم من معركؼ ىو كما متوارثة، جربية عندىم كالوالية كا٢بكم السياسة
 .كتقسيمهم الناس، توزيع ُب الطبقية، األمور

 ألحد اإل٥بية الشرائع ُب تفضيل ال الطبقية، حاربتو ما أعظم من ا، عند من ا٤بنزلة اإل٥بية الشرائع
بفضلبا)) بشيء كال با٤باؿ كال باللقب، كال باالسم، كال كذلك؟ أليس باللوف، كال با١بنس، أحد على
رَتمَتُ مْعببإِكاَّنب﴿ب،(1)((  ا  وىبإاب جميب لىباعر ي  خصوصان  اإل٥بية كالشرائعب(2)﴾أَتت ْع َت ُ مْعبباالَّنهِكبب ِك دَتببأَت ْع
. اإلسبلـ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب شريعة ا٣باٛبة الشريعة

 سبحانو _ ا بأمر قيامهم ٕبسب مناز٥بم الناس كأنزلت شديدة، ٧باربة حاربتو الذم األصل ىذا
.ب(3 )((نلبهب هبيلر بامب ملهب هب لأب من)) لو كاتباعهم بو، كعلمهم _ كتعأب

 الناس فأصبح جديد، من الطبقية عادت قركف، منذ كأخذهتا األمة ستأخذىا الٍب الطرائق منب
 ىذا، ا٤بقيت الطبقي اللوف كاألجناس، كاأل٠باء، باأللقاب، كثّبة أمور ُب بعضان  بعضهم كينزؿ يتعاملوف،

 ُب ىذه الطبقية من البشر يسلم كٓب الطبقية، من البد كحديثان، قدٲبان  ىذا، ا١باىلي كلو العآب عليو الذم
 التاريخ من كقليل بعده، الراشدة كا٣ببلفة _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فَبة ُب إال كلو، البشرم التاريخ

. ذلك بعد اإلسبلمي
 كأجناسهم، كألقاهبم، أ٠بائهم، على الناس تعظيم يعِب كعادت الطبقية، كعادت الوراثة، عادت ٍب
 كثّب عند ا٢بائط عرض بو ضيرب الطبقية، اجتثت الٍب الشديد، الباب ىذا ُب ا بأحكاـ كضيرب كألواهنم،

.  كالرـك كفارس السابقة األمم بو أخذت ٗبا األمة، ستأخذه الذم ا٤بأخذ جنس من ىذا. الناس من
 كاليهود كالنصارل، باليهود فيو عرٌب  ألنو شرعية؛ دينية لقضايا شرعي، ديِب تتبع فهو الثا٘ب أما
 ما. النصارل ككلمة اليهود كلمة دينية، شرعية خلفية ٥بم أف باعتبار شرعي، تعبّب ىذا تعبّب كالنصارل
. الرـك دكلة أك فارس، كدكلة دكؿ عن أك قركف، عن أك ىنا، شعوب عن نتحدث

. معْب علم يعِب كأصحاب كتاب، كأصحاب سابقة، ديانة كأصحاب منهج، أصحاب عن نتكلم
 أرباب ذلك، ك٫بو كاألمارة ا٤بلك، أرباب بو باألمة سيسلك الذم األكؿ، األخذ بعد األمة فيو ستقع فمما
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 كاف من سنن تتبع كىو الثا٘ب، ا٤بسلك باألمة سيسلكوف ا٤بنتسبْب بعض أك العلم، أرباب بعض أك العلم،
. ا٢بياة ُب كمناىجهم أمورىم ُب يعِب كالنصارل، كاليهود قبلنا

 كاف ما خصوصان  السابقة، الديانات ذلك، أىم ذلك؟ كيف تستعجب قد أنت ذلك من كأىم
 ا٣بلل؟ ىذا ىو ما. جدان  كبّب خلل فيو كقع النصارل، عليو كاف كما اليهود، عليو

 ىيمنة. ضاع الكتاب نفس ألف ضاعت؟ ٤باذا. ضاعت كالنصارل اليهود عند ا٤بنزؿ الكتاب سيادة
بت َت َت زَت ْعُ مْعببفَتإِكا﴿ ا أمر كما اختلفوا إذا الناس بْب للفصل ا٤برجع ىو الذم الشرعي النص ىيمنة الكتاب،

ءٍرببفِكي  _. كالسبلـ الصبلة عليو _ كالرسوؿ القرآف، نص إذف ﴾ااّلهِكببإِكاَتىبف َتُردُّس  ُب﴿ بو؟ نصنع ماذا (1)﴾شَتيْع
مِكُ واَتببُ  ُ مْعببإِكا﴿ اِكبب ِك اّلهِكببتُ  ْع رِكبب َتااْعي َتوْع رٌلببذَتاِك َتببااخِك ي ْع .ب(2)﴾تَتأْع ِكيالًبب َتأَتحْعلَتنُببخَت

 فيحسم ا٣ببلؼ، عند إليو ييرجع كاف الذم الكتاب نفس كالنصارل، اليهود السابقة فاألمم
 عرب كالرىباف، األحبار أيدم طالتو الٍب بالتحريفات ضاع الباطل، كيزيل الشبو، كيدفع ا٢بق، كيبْب ا٣ببلؼ،

. الكثّبة أدلتو كلو طويل، كٕبثو معركؼ، أمر كىذا كالنصارل، كاليهود إسرائيل، بِب كتواريخ قركف
 ٍب ضاع، ا عند من ا٤بنزؿ النص نفس ألف ضاعت؛ كالنصارل اليهود عند الكتاب ىيمنة فنفس

 ذكات ىم ىم؟ من ا٤برجع فصار ا٣ببلؼ، ٰبسم مرجع ىناؾ يكن ٓب فبالتإب أكثره، ضاع أك كلو ضاع
 كأرباب _ كثّبان  يستخدموهنا كىم العبارة صحت إف _ الدين رجاؿ كذكات الرىباف، كذكات األحبار،
 نظامو، على أحكامان  يضع ككل طريقتو، على للتعبد طريقة يصنع ككل عنده، من يشرع ككل الكنائس،

 طريقة على النصارل كنائس من كنيستاف أك اليهود، من طائفتاف ٘بد تكاد ال فأصبح كاتسع، األمر فضاع
 الٍب الكربل للقضايا فهمهم أك للبنوة، فهمهم أك للتثليث، فهمهم ُب االعتقاد، أصل ُب رٗبا حٌب كاحدة،
 األحبار، كإ٭با فيقد، النص ألف النص؛ ليس للحكم ا٤برجع صار أحيل، ألف ٤باذا؟. دينهم عليها يبُب

. ا٣بضم ىذا ُب ا٢بق بالتإب فضاع إْب،... الدين كرجاؿ كالقسس، كالرىباف،
 أك ،(ُس نباَت َت َّنبِكُعنَّنب): ا٢بديث ىذا ُب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب ٥با أشار الٍب ىي القضية ىذه

 موجودان، مازاؿ ا٤بسلمْب ٫بن لنا بالنسبة ا٤بهيمن الكتاب لكن قائل يقوؿ قد لكن. كالنصارل اليهود(بسَت َتنَتب)
 الضبلؿ كقوع فمربر. موجود كالعلم موجودة، كالسنن _ كعبل جل _ ا ٕبفظ ك٧بفوظ موجود القرآف

 ككاقعان  كنصان  شرعان  عرفت إذا تعجب ذلك كمع السابقة، األمم عند كاف كما مرفوع، عندنا كا٣ببلؼ
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 اختبلؼ مع كالنصارل، اليهود كمناىج كسينن سىنن فعبلن  اتبعت أحوا٥با، من كثّب ُب ىذه األمة أف أيضان،
. ا٤بقاييس

 ىو فما. الكتاب منهم ضاع كأكلئك ىي، كما كالسنن ىو، كما الكتاب عندنا ٫بن اللي ىؤالء
 النيب سأؿ الصحايب، لبيد بن زياد _ كسلم عليو ا صلى _ النيب بو أجاب ما ىو ا٣بلل مربر ا٣بلل؟ مربر
بقدباهللب   بب في  )) األمر ىذا مثل((بفي  بذا بأ اق باهللبرسوابي ب)):قاؿ _ كسلم عليو ا صلى_ 

 .(1 )(( أ   ءن بنل ءن ب أقرأن  بقرأن  
 ُب إليو نرجع أف ٯبب الذم النص كجود كىو مرفوض، عندنا الضبلؿ مربر. ككارد صحيح سؤاؿ

ب  ابقدبابيدبأابا نبي بأم بث ل  :بف  ا)). كالنصارل اليهود حاؿ ُب ىو كما بيننا كٰبكم النهاية،
. فيو كقعوا فيما فوقعوا النص كفيهم الكتاب، فيهم(2 )((ااي ودبفيبذا 

 ا ألف النص؛ يطوؿ لن السنن، تتبع كىو عندنا سيقع الذم التحريف لكن النص، طاؿ ٙبريفهم
 كال الشرعي، النص ٫بَـب ٫بن يعِب لك يقوؿ من فيأٌب. النص مدلوؿ النص، مفهـو سيطوؿ لكن حفظو،
 عليو ا صلى _ النيب أصحاب فهم حٌب كاف كلو النص ٥بذا فهم بأم فيو تربطِب ال لكن فيو، ننازع
 با٤بفكرين يسموهنم من كيقولو مطركؽ، موجود كىذا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فهم حٌب كال _ كسلم
 سيحصل؟ ماذا فبالتإب! رابعان؟ مْب عارؼ كما٘ب ثالثان  كبا٤بثقفْب تارة،

 أنت يعِب. اليـو إليو ييدعى ما ىكذا يريد، كما أحد لكل موكوؿ النص فهم يصبح أف سيحصل
 يفهمو كما لك، بالنسبة صحيح أنت منو تفهم ما خبلص، أنت فهمك منو تفهم الشرعي، النص ىذا تقرأ
 بْب سيحكم من النهاية كُب. لو بالنسبة صحيح كىذا لو، بالنسبة صحيح كىذا لو، بالنسبة صحيح ىذا
 النقطة؟ ىذه فهمنا باطل؟ كىذا حق ىذا بأف ا٤بختلفة األقواؿ ىذه

 اليهود فيو كقع الذم كالضياع، ا٣ببلؼ لنفس ا٤بؤدم الضبلؿ، لنفس ا٤بنشئ ا٣بلل، نفس فسيقع
ُلواباَتوْعببحَت َّنى): قولو معُب كىذا كالنصارل، رَتببدَتخَت (.بتَتبِكعْعُ ُموُهمْعبب َت ٍّيببُجحْع
 كأف _ كسلم عليو ا صلى _ النيب تطبيقات حٌب كاف كلو فهم، كل ٘باكز إٔب يدعونا من

 األكؿ، ا١بيل كىم الصحابة فهم أك األمة، ُب موجودة كطوائف مثبلن، التشريع من السٌنة إلغاء إٔب يدعوف
 فنحن أكضاعنا، تناسب مشاكل عندنا ك٫بن كأزماهنم، أكضاعهم باعتبار مشاكلهم، حلوا يعِب باعتبارىم

                                                 

 .17949: رقم حديث 219 ص/  4 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
 .17949: رقم حديث 219 ص/  4 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
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 مفتوح خبلص... الرابع الثالث، أنت، أنا، ٫بن؟ ىم من ٫بن. نريد كما جديدة أحكاـ كنطلع حلوؿ نطلع
 ...ما كيأخذ يشاء، ما كيطبق يريد، ما يفهم كل ىكذا سبهللة، القضية تصبح الباب،

. ناسبتو كٲبشي، يشرب بيبسي علبة يأخذ يفتح ىذا ٯبيء ا٤بستودع، مثل الدكاف مثل صار القرآف
 كلية أحكاـ ىي ما كدب، ىب من لكل مفتوح مستودع ىكذا. مثبلن  ٙبرقو حارة الشطة ٰبب ما لكن
 التطبيق مفهـو ىو الذم ذاؾ، عن ىذا تنتزع كال هبذا، ىذا تصادـ كال ىذا، دكف هبذا تأخذ ال ٝبلية،
. ستقع لذلك تقبلها كيعِب سكوهتا رٗبا كاألمة هبذا، سيٌلم فإذا. للتشريع الكلي

 األمة، على كتيسّب توسعة فيو ىذا بأف الدعول ىذه يربركف ىم ىذا، الضب جحر دخوؿ مدلوؿ
. الصحابة حٌب كاف كلو سابقة، كأمم سابقْب رجاؿ بفهـو الناس ٫باكم أك الفقهاء، بأقواؿ الناس ٫باكم ما
. نوسع معينة، أفهاـ على أك معينة، مذاىب على الناس نضيق ال توسعة، فيو إذف

 _ النيب بو مٌثل الذم الضب جحر كضيق الضيق أسوأ إٔب سيؤدم أرادكه، الذم التوسيع ىذا
 كذلك؟ أليس ضابط، يضبطو ما الفهـو كتنوع ا٣ببلؼ ألف _ كسلم عليو ا صلى

 ىذا يريد، ما على أحد كل إٔب الشرعي النص فهم كإرجاع كانتشاره، كتوسعو، ا٣ببلؼ، ككقوع
 عن فضبلن  بس، اثنْب شخصْب األمة، ُب اثنْب ٘بد تكاد فبل االختبلؼ، عْب إٔب ا٤بؤدم الضبلؿ عْب

 أقواؿ أك كاحد قوؿ على رٗبا حٌب كال متفقْب، اثنْب....كذا يعِب أك شعبْب، أك طائفتْب، أك مذىبْب،
... إْب كالضعف كاالختبلؼ، التناحر، كعْب الضبلؿ، عْب إٔب سيؤدم؟ ماذا إٔب كا٣ببلؼ معينة،

 بْب كٰبكم كبينك، بيِب ٰبكم مرجع ىناؾ أف البد االختبلؼ، كىذا الضيق ىذا من نسلم فحٌب
 سنبينو ما على كاالستدالؿ، االستنباط ُب ا٤بعركفة الطرائق علىب﴾ َتاارَّنُسواِكببااّلهِكببإِكاَتىبف َتُردُّس  ُب﴿ ٨بتلفْب كل
 كاستقبلو، فهمو، الذم التشريع، جيل ىو اللي كامل جيل عليو ا٬بـر ما على قادمة، دركس ُب ا شاء إف

. األكؿ ا١بيل ىذا إٔب ا٤برجع ىو سيكوف ذلك سول كما الصحابة، جيل كىو كطبقو
 الذم الضيق عْب كىذا لو، هناية ال ضياع كيصبح ٥با، حدكد ال فوضى األمر فسيصبح ذلك بدكف

 يرفع كال كالتناحر، التقاتل كعْب الضبلؿ، كعْب ا٣ببلؼ، عْب إٔب سيؤدم الذم الضب، جحر ضيق يشبو
 الكرٙب الكتاب عليو دؿ ما كىو ا١بميع، عند مقدس مهيمن، جامع، كلي، أصل إٔب الرجوع إال ذلك
. النبوية كالسنة

 نص أنو بزعم داللتو، من ك٘بريده ٧بتواه، من الشرعي النص تفريغ ُب كالنصارل، اليهود سنن فاتباع
 السابقة، األمم طرائق تتبع إٔب بنا سيؤدم الذم ىذا نشاء، كما كنفهمو نريد، كما منو كنستنبط
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 كانتزاع كالطرد، اللعن، ذلك بعد بو استحقوا الذم كالضبلؿ، ا٣ببلؼ كثرة إٔب هبا أدت كالٍب كمناىجها،
. منهم كالنبوة الكتاب كرفع

 الكتاب ىو كالقرآف ا٣باٛبة، النبوة ىي امدية النبوة أف كقٌدر أراد _ كعبل جل _ ا أف كلوال
 ظاىرة منصورة، طائفة األمة ىذه ُب سيبقى البد أنو كقٌدر أيضان  كأراد ا٣باٛبة، الشريعة ىذه كالشريعة ا٣باًب،
با)): سابق باب ُب معنا مر الذم السابق، ا٢بديث ُب ذلك درسنا كما عنو ك٘بادؿ إليو، تدعو با٢بق،
 نستحق الٍب كالنصارل، اليهود إليها كصل الٍب النتائج أسوأ إٔب لوصلنا ذلك لوال ((أم يبمنب  اف بتلاا
 ال ألنو للكتاب؛ انتزاع ىناؾ يكن ٓب ٤با كلكن. الكتاب كانتزاع كاإلبعاد، الطرد، _ ذلك حصل لو _ معها
. با٢بجة يقـو من األمة ىذه ُب ا أبقى بعده، كتاب

 أيب بن معاكية حديث شرحت ٤با علي، الدرس ُب ىنا اإلخوة أحد أكرده إيراد على ٯبيب كىذا
به  بأمربيلاابا)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب قوؿ ُب الذم درسْب، أك درس قبل السابق سفياف
 من ىنا(( األمة ))كلمة بأف العلماء فسره ما على لكم كفسرتو معنا مرٌ  ((اهللبأمربيأتيبح ىبمل  يم ًبباألم 
 ىذا؟ ذكرنا ما ا، أمر على مستقيمة كلها األمة ليست كلها، األمة ا٤براد ليس ا٣باص، بو يراد الذم العاـ
: أنواع ثبلثة ا٤بنصورة الطائفة ىي اللي ا٣باصة األمة يسمى ما ٙبتها كأدخلنا خاصة، أمة كإ٭با

 فيو، األذل على الصابرين إليو، الداعْب كا٥بدل با٢بق القائموف السنة أىل الربانيوف، العلماء
 كأمثا٥بم، الكفار من ا ألعداء ا٤بقاكموف اإلسبلـ، بيضة على اافظوف الثغور، على ا٤برابطوف كاجملاىدكف
. األمة ىذه صاّب من كعبادتو كحرماتو، ا، ٕبدكد كالقائموف
 البدع أرباب من كادثات، كاال٫برافات، كالضبلالت، البدع، اتبع من الوصف ىذا ُب يدخل كال
 كأتباع كالفٌجار، الفٌساؽ، أيضان  فيها يدخل كال ، _أكثرىم كما _ لؤلمة ا٤بنتسبْب الكثّبين ا٤بتلونْب
 بطوهنم، ُب كأىواءىم شهواهتم ٮبهم منزلة، كال احَباـ، كال قدر عندىم ا ٢بدكد ليس الذم الشهوات
 سأؿ كال ىذا ُب فكر ما حرمها، من حٌرمها األنبياء، حٌرمها ا، حٌرمها كأ٠باعهم، كأبصارىم، كفركجهم،

.  أبدان  ا٤بستقيمة األمة كصف ُب ىذا يدخل ما. كبكثرة األمة ُب موجود كزنان، لو أقاـ ما ٠بعو كلو عنو،
 يعِب فيكوف مستقيمان، األمة ىذه أمر يزاؿ ال ظاىره، على ا٢بديث ٪بعل ٤باذا: السائل ىذا ٕب فقاؿ

 كصف ٙبت يدخل كبالتإب االستقامة، ىذه كصف ٙبت يدخل إليها، انتسب من ٔبميع األمة كل
 بنص حاؿ كاقع يصطدـ أف ٲبكن كال ذلك، خبلؼ ترل كما ا٢باؿ ككاقع ذلك كيف لو فقلت. الطائفة
! ؟ _كالسبلـ الصبلة عليو _ رسولو كعن ا عن غييب



 

357 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 األمم بأخذ ستأخذ حا٥با، ىذا عمومها ُب األمة(( أمٍب لتأخذ ))،((لتتبعن: ))اآلف لك يفسر ىذا
 _ التشريعية رٗبا مناىجها ُب كحٌب ذلك، ك٫بو كاقتصاداهتا، كسياساهتا، حكمها، كمناىج حياهتا، طرائق ُب
 مع ستضيعو ا، حكم ستضيع ا١بوانب، من كثّب ُب االستداللية أك التفقهية، أك _ العبارة صحت إف

 كثّبان  كالرىباف األحبار عبثو الذم للعبث اتباعان  ٧بتواه من بتفريغو بو، بالتبلعب عليو كالنص كجوده،
 إتباع ٦بموعها، ُب األمة حاؿ ىو ىذا ىذا؟ كيف. عندىم حصل الذم النص لفقد استغبلالن  ا ألحكاـ
. السابقة األمم سنن

 تأخر مع قٌلت كلو ا، بأمر القائمة الناجية الفرقة ىذه، ا٤بنصورة بالطائفة األمة يتدارؾ ا أف كلوال
 لواـز من كاف النبوة، ختم ا كاف ٤با كلكن. الكتاب كنزع الطرد ُب ككعيده ا كعد الستحقت الزماف،
 بعض ُب يعِب قلوا كلو الناس، على هبا كيقـو _ كعبل جل _ ا حجة ٰبفظ من األمة ُب يبقى أف ا٣بتم

. األماكن كبعض األزماف
 عليو ا٤بنصوص ا٣بّبية، كصف تعأب قولو كىو جدان، مهم آخر ٗبعُب نربطو أف نريد أيضان  معُب كىذا

رَتببُ  ُ مْعب﴿: تعأب قولو عمراف آؿ سورة ُب تعأب قولو ُب ي ْع رِكجَت ْعببأُمَّن ٍرببخَت اَتبب ِك اْعمَتعْعُر فِكببتَتأْعُمُر اَتبباِكل َّن سِكببُأخْع ب َتت َت  ْع َتوْع
مِكُ واَتببااْعُم  َترِكبب َتنِكب لُببآمَتنَتبب َتاَتوْعب﴿باإلتباع شوؼ.. قاؿ ٍب( 1)﴾ ِك اّلهِكبب َتتُ  ْع يْعراًبباَت َت اَتببااْع ِك َت بِكببأَتهْع ُ مُبباَّنُ مبخَت بمِّ  ْع

مِكُ واَتب ث َتُرُهمُب﴿ ىكذا؟ (2)﴾ااْعُم ْع ُ واَتبب َتأَت ْع ب.﴾ااْعفَت سِك

 كالكتاب ا٣بّبية نزع كسبب الكتاب، أىل ذكر با٣بّبية، األمة كصف بعد اآلية ختاـ ُب فذكر
 بِب عن تعأب ا قاؿ القرآف، بنص للناس أخرجت أمة خّب كانوا األياـ من يـو ُب إسرائيل بنو حٌب. منهم

ب َتلَتىب ِكلْعمٍربب َتلَتىباخْع  َترْعنَت ُهمْعبب َتاَت َتدِكب﴿: قاؿ _ كعبل جل _ ا ٗبنهج كقيامهم كرسلهم، أنبيائهم، أياـ إسرائيل،
 ال؟ كلبل انتبهتوا.. كأياـ األنبياء كأياـ موسى، أياـ إسرائيل بِب عن خطاب ىذاب.(3)﴾ااْععَت اَتمِكينَتب
 كتبلعبوا الكتاب، كحرٌفوا ، _كالسبلـ الصبلة عليهم _ األنبياء كقتلوا موسى، شريعة تركوا ٤با
 حصل؟ الذم ىذا مو. منهم النبوة كذىبت الكتاب، كنيزع ا٣بّبية، زالت هبا، كعبثوا بالشرائع،

 ٤با. الزماف من دىران  إسرائيل بِب ُب كا٣بّبية إسرائيل، بِب ُب كالكتاب إسرائيل، بِب ُب النبوة كانت
 بو، فتبلعبوا الكتاب نص حٌب بو طالوا الذم كالتضييع كالتغيّب، كالتبديل، التحريف: النتائج ىذه إٔب كصلوا
 .ٝبلة ا٣بّبية عنهم كذىبت منهم، كالنبوة الكتاب كانتزع كطيردكا، ليعنوا، فقتلوىم، األنبياء جنس بو كطالوا

                                                 

. 110: آؿ عمراف (1)
 .110: آؿ عمراف (2)
. 32: الدخاف (3)
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 لوال. منهم كالنبوة الكتاب كانتزاع كاإلبعاد، الطرد،: األمة ٥بذه تقع ٩بكن كانت نتائج كانت ىذه
 ُب ا٢بل كلذلك من؟ إٔب فتنزع الكتب، كختم _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ٧بمد بالنيب النبوة ختم ا أف

 بالدعوة القياـ كاجب فيها اجتمع ألنو ا٣بّبية؛ فيها ستجتمع طائفة األمة ُب تبقى أف كتقديره، ا تشريع
. التشريع كحفظ الكتاب، كحفظ ا، إٔب

رَتببُ  ُ مْعب﴿ كلذلك _ كتعأب سبحانو _ ا تقدير من كاف ما لكاف الطائفة، ىذه كلوال ي ْع  الب﴾أُمَّن ٍرببخَت
، كال يصلي ال كاف كلو األمة، إٔب انتسب من كل فيها سيدخل ا٣بّبية ىذه أف تفهمها  كاف كلو يصـو
، كل يز٘ب  ك٧بدثات عظيمة بدع صاحب كال! ىذا؟ عند خّبية أم سيدخل؟ كيف ا٣بمر، يشرب يـو

 ُب ألحكامو مضاد أرضو، ُب لو ٧باد ، مشاؽ كال ، _كعبل جل _ ا أحكاـ هبا ٯبادؿ خطّبة،
 ىذا؟ عند ا٣بّبية ىي أين. حدكده

 كدب، ىب من كل فيها يدخل ا٣بّبية أف نظن ال حٌب األكؿ، اليـو منذ فسركىا الصحابة كلذلك
. ال.. أصبلن  كزنان  ٥با يقيم كال شرائعو، كال ا، بأحكاـ يقـو كال ا٠بان، لؤلمة انتسب لو حٌب

 الناس أيها: )فقاؿ ا٤بنرب على ٱبطب عمر قاـ. ىنا البخارم ُب كالنص ا٣بطاب بن عمر خطب
بأَتي ُّس َت بيَت ﴿: بآية قبلو بكر أبو خطب ما مثل كنتب(موضعها غّب ُب كتضعوهنا اآلية ىذه تقرؤكف إنكم
ي ْعُ مْعببإِكذَتاب َتلَّنببمَّننبيَتُضرُّسُ مباَتببأَتنُفلَتُ مْعبب َتلَتيْعُ مْعببآمَتُ واْعببااَّن ِكينَتب  كماؿ مالك خبلص تقوؿ ذلك بعد ٍبب(1)﴾اهْع َتدَت
 هبذه يستشهد كيركح تدفعو، ال الباطل ترل بو، تأمر ال ىيدـ ا٤بعركؼ ترل تنكر، ال ا٤بنكر ترل الناس؟
 األمر كتارؾ ا، أحكاـ تارؾ نائم، كأنت ليس ﴾أَتنُفلَتُ مْعبب َتلَتيْعُ مْعب﴿ ال،ب﴾أَتنُفلَتُ مْعبب َتلَتيْعُ مْعب﴿: اآلية

. عليك ما أديت أحد، لك يستجب كٓب عجزت، فإف. عليك ا أكجب ٗبا تقـو با٤بعركؼ،
 ال؟ كلبل فهمتوا. اىتديت إذا ضل من يضرؾ ال ىنا 

برأ ابإذاباا  سب إابمو ع  ب يربفيبف ضعون  بت رؤ ن  بإن م)): قاؿ بكر أبو هبا فخطب
 آية ُب يضعو أف عمر أراد ا٤بعُب نفس (2)(( ع  ببيعم مبأاباهللبأ ش بيديهب لىبيأخ  ابفلمبااظ ام
 قاؿ ٍب((ب ت م واب ت  وابتأمر ابال  سبأخرج بأم بخيرب   م)): قاؿ خطب عمراف آؿ ُب الٍب ا٣بّبية،

                                                 

 .    105: ا٤بائدة (1)

،  (2168 )كالَبمذم برقم  ( 4338 ) كأبو داكد برقم ( 9 ، 7 ، 5 ، 2 / 1 )ىذا ا٢بديث أخرجو أٞبد ُب مسنده  (2)
اآلحاد  كابن أيب عاصم ُب ( 118 / 1) ك ابو يعلى ُب مسنده  ( 338 / 6 )الكربل  كالنسائي ُب ( 4005) كابن ماجو  (3057)

 ( 82 / 6) كُب شعب اإلٲباف  ( 91 / 10 )السنن الكربل  كالبيهقي ُب ( 539 / 1 )كابن حباف ُب صحيحو  ( 92 / 1 )كا٤بثا٘ب 
 ._رضي ا عنو _  بكر كغّبىم من طريق إ٠باعيل بن أيب خالد عن قيس بن ايب حاـز عن أيب ( 70 / 3 ) كالطربا٘ب ُب األكسط
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 ا٣بّبيةب((م   باهللبشرطبفلي د ب))با٣بّبية ا٤بوصوفة((باألم بتل مبمنبي وابأابأرادبمن)): عمر
رَتببُ  ُ مْعب﴿. مشركطة ي ْع اَتبب ِك اْعمَتعْعُر فِكببتَتأْعُمُر اَتب﴿ كونكم حالة ﴾أُمَّن ٍرببخَت مِكُ واَتببااْعُم  َترِكبب َتنِكبب َتت َت  ْع َتوْع ب.﴾ ِك اّلهِكبب َتتُ  ْع

 منكر، عن ينهى كال ٗبعركؼ، يأمر ال زالت، فإذا. اختبللو ٕبسب ا٣بّبية من نقص اختلت، فإذا
 أبو هبا كخطب. ا٣بّبية كصف ُب يدخل ال ا٣بّبية؟ كصف ُب يدخل حق بأم ٕبالو، أعلم ا با كإٲبانو
رَتببُ  ُ مْعب﴿ب:آية يفسر كقاؿ آخر، نص ُب أيضان  ىريرة ي ْع  كسلم عليو ا صلى النيب أصحاب ىم: قاؿ ﴾أُمَّن ٍرببخَت
 ىذا؟ فهمناب.عملوا ما مثل عمل كمن

 ا٤بستقيمة، األمة كصف ُب كال ا٤بنصورة، الطائفة كصف ُب كال إذف، ا٣بّبية كصف ُب يدخل فبل
 ا٤بوضحوف ا، إٔب الداعوف الصادقوف العلماء: كلهابالشرائط هبذه قاـ من إال النصوص، عليها نزلت الٍب

 كأعداء الكفار ضد _ كتعأب سبحانو _ ا أمر يؤدكف اجملاىدكف حصل، ما ٥بم حصل كلو كا٢بق للحجة
 ذلك، سول كما. ا ٰببو ال ما األقل على بقلوهبم كا٤بنكركف ا، بفرائض القائموف الصا٢بوف ا٤بؤمنوف ا،

 عليو _ كلرسولو  اادة معُب كفيو مشاقة، فيو ألف كادثات؛ البدع أىل كأسوؤىم منسوبة، فأعداد
 _. كالسبلـ الصبلة

. بعده الذم الباب اقرأ.. كفاية ذلك ُب لعل
ب
ب

اَت ٍرببإِكاَتىبدَت َت بمَتنْعببإِكثْعمِكبب َت ب لُّسون َتُ مْعببااَّن ِكينَتببأَت ْعزَتارِكبب َتمِكنْعب﴿:بت َتعَت اَتىباالَّنهِكبباِك َتوْعاِكببسَتيِّبَت ًببُس َّن ًببسَتنَّنببأَت ْعبب َتالَت بُيضِك
ب﴾ ِكلْعمٍربب ِكغَتيْعرِكب

 
اَت ٍرببإِكاَتىبدَت َت بمَتنْعببإِكثْعمِكبب َت ب:ب)اهللبرحمهبق ا بأَت ْعزَتارِكبب َتمِكنْعب﴿:بت َتعَت اَتىباالَّنهِكبباِك َتوْعاِكببسَتيِّبَت ًببُس َّن ًببسَتنَّنببأَت ْعبب َتالَت

لُّسون َتُ مْعببااَّن ِكينَتب يَت َتبب،﴾ ِكلْعمٍربب ِكغَتيْعرِكببُيضِك بااْع
ث َت َت ) ث َت َت بااْعُحمَتيْعدِك ُّسببحَتدَّن يَت اُببحَتدَّن ث َت َت بُسفْع َت ْعمَت ُببحَتدَّن ُر  ٍربب َتنْعببُمرَّنةَتبب ْعنِكبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب َتنْعبباألْع باالَّنهِكبب َتبْعدِكبب َتنْعببمَتلْع

َت َّناِكببآدَتاَتببا ْعنِكبب َتلَتىب َت اَتببإِكاَّنببظُلْعًم بتُ  ْع َتلُببن َتفْع ٍرببمِكنْعبباَتيْع َتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببقَت اَتب:بقَت اَتب ب ِكفْعلٌلبباألْع
يَت اُببقَت اَتبب َترُ َّنمَت بمِك  ْع َت  َتنَّنهُببدَتمِك َت بمِكنْعببُسفْع (.بأَت َّنًاببااْع َت ْعلَتببسَتنَّنببألِك

اَت ٍرببإِكاَتىبدَت َت بمَتنْعببإِكثْعمِكبب َت بب) _:عليو ا رٞبة _ اإلماـ قاؿ باالَّنهِكبباِك َتوْعاِكببسَتيِّبَت ًببُس َّن ًببسَتنَّنببأَت ْعبب َتالَت
لُّسون َتُ مْعببااَّن ِكينَتببأَت ْعزَتارِكبب َتمِكنْعب﴿:بت َتعَت اَتى يَت َتبب﴾ ِكلْعمٍربب ِكغَتيْعرِكببُيضِك (.بااْع
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 كادثات كالبدع الضبللة أف جهة من ككاضحة، ظاىرة أيضان  قبلو، الذم للباب الباب ىذا مناسبة
. دعاة ٥با كدعا أناس، هبا قاـ إذا إال تنتشر، كال األمة، ُب تقع ال

 كبياف بدفعهم، كالسنة ا٢بق أىل يقم كٓب اجملاؿ، ٥بم تيرؾ لو البدع، كإٔب الضبللة إٔب الدعاة كىؤالء
 _ النيب ذكره الذم الضب جحر إٔب كيسوقوهنا الضب، جحر إٔب األمة سيقودكف عنهم، كٚباذلوا ضبل٥بم،
 ىذا ُب ا٢بق كلمة يضيع حٌب السابقة، األمم سنن بإتباع السابق، ا٢بديث ُب _ كسلم عليو ا صلى
. كالبدع ادثات من ا٣بضم

 أكزارىم سيتحملوف السيئة، كالسنن كادثات البدع كإٔب الضبللة، إٔب الدعاة أكلئك إٍب أف فبٌْب 
 كالبدع، للضبللة إليو دعوا الذم عملهم أك كبلمهم، أك دعوهتم بسبب ضل من كل كأكزار هبم، ا٣باصة

. شيئان  بسببهم ضلوا الذين أكزار من ينقص أف غّب من
 ٛبنهجو، أك أمر، إٔب تدعو أف شديدان، حذران  ٙبذر أف عليك ٯبب. الشديد ا٢بذر على يدؿ كىذا

 مع عليك، إٜبو ضل، من بو ضل فإذا. شرعو غّب كعلى ا، مراد غّب على األمر ىذا كيكوف تعلمو، أك
. تعأب با عياذان  عليو إٜبو نظّب أنت كتتحمل إٜبو، يتحمل أيضان، ىو عليو إٜبو بقاء

 ٕبكم يفٍب أف حقو ُب ا٤بفَبض ا٤بفٍب ألف الناس؛ لفتول يتصدل من كخاصة ا٤بسلم، ٰبذر كلذلك
 ُب ا٤بعركفة ا٤بستقيمة كالطرائق ا٤بستقرة، كاإلٝباعات ا، رسوؿ كسٌنة ا، كتاب من دليلو يعلم الذم ا،

 باجتهاد، كال ٧بض، برأم كال بشهوة، كال هبول، سابقة دركس ُب معنا مرٌ  كما الناس يفٍب ال. االستدالؿ
 من سيضل فإنو سابقة، دركس ُب عنها ٙبدثنا الٍب ا٤بعتمدة ا٤بعتربة القياس ألركاف فاقد عقلي، بقياس كال

:  ببابْب يضبط كىذا أفتاه،
 العارفوف بأحكامو، العارفوف القرآف، ٗبنازؿ العارفوف أىلها، إال للفتول يتصدل ال :األ ابااب ب

 كعامو، كمنسوخو، القرآف، كناسخ _ كعبل جل _ ا كخطاب كبلمو، كمنازؿ العرب، لساف بأكجو
 مفسرة ىي اللي كأكثرىا، أعظمها على مطلعان  يكوف يكاد النبوية السنن ٍب كمقٌيده، كمطلقو، كخاصو،
 القضية ٥بذه ا٤بتصدين كالعلماء الفقهاء مهمة كىذه كعظيم، كبّب ا١بهد ٘بد.. ككذا كاإلٝباعات، للقرآف
. كجوبان 

 أرل أنا يقوؿ كىذا رأيان، يصدر كىذا حكمان، يصدر ىذا كدرج، دب من لكل الباب يفتح أف أما
. أحد لكل للنقاش مطركحة ىي ما أمور ىذه. كذا أظنو أنا يقوؿ كالثا٘ب كذا،

 فتول ألهنا كليس فبلف، برأم ليس القدسية ككذا، مقدس فقيو بو يفٍب ما كل أف ذلك يعِب ال
 من صحيحة طريقة أك معتمدان، شرعيان  نصان  فتواه كافقت من ككل. النص ٤بدلوؿ للنص، القدسية. فبلف



 

361 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ٤با _ عنو ا رضي _ عباس ابن كلمة معُب كىذا غّب، ال للفتول االعتبار يكوف ىنا االستدالؿ، طرائق
 فقاؿ الوداع، حجة ُب أصحابو هبا أمر _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كأف هبا، فأفٌب ا٢بج متعة عن سئل
. عنها ينهياف كعمر بكر أبا كلكن: قائل لو

 النيب بعد األمة ُب أحد يقارنو ال الذم الرفيع، با٤بقاـ كالدين العلم ُب منزلتهما يعِب كعمر بكر كأبو
 رآه رأم بْب ا٤بقابلة ىذه عباس ابن قبل كال استجاز، كال استساغ، ما ذلك كمع _ كسلم عليو ا صلى_ 
: فقاؿ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أمر أنو يعلم ما كبْب كعمر، بكر أيب طراز من كاف كلو رجل
((. كعمر بكر أبو قاؿ كتقولوف ا رسوؿ قاؿ أقوؿ السماء من حجارة عليكم تنزؿ أف يوشك))

 علم كال ٥بم، دين كال ٥بم، خبلؽ ال أقواـ من كأىواء بآراء الصحيحة األدلة صودمت إذا فكيف
 السنن كين يدرم كال أصبلن  بالسنن كال كمواضعها، القرآف بأحكاـ كال كمنازلو، العرب بلساف ال! ٥بم؟

 ُب ٙبكم الٍب ىذه، الوضعية كالقوانْب التقنْب ذلك من كأسوأ. ٨بتلفة مشكلة أحكامان  يصدر كيأٌب قاعدة،
. كنذر قل ما إال تقريبان، كلها اإلسبلـ أرض

" ىارفارد "ُب درس كاحد ،"السوربوف "ُب درس كاحد تشريع، خرباء تشريعية، هبيأة يأتوف قوانْب
 كتاب ال ككأنو مسلم، مليوف تسعْب كال مسلم مليوف سبعْب لؤلمة، تشريع يسوكف موسكو، ُب درس كاحد
... شيء كال سنة كال

 مسؤكليتها تتحمل مسؤكليتها، تتحمل بسببك، تقع ضبللة كل ألف الباب؛ ىذا إليو قاد٘ب ىذا
 دعاه من على إٜبها بدعة، بسبب أك رأم، بسبب أك قوؿ، بسبب ضل من ككل _ كعبل جل _ ا عند
. ذلك ُب الناس ا فيتقي إياىا، كعلمو إليها

ُلواْعب﴿ب:باآلية البخارم كاستدؿ مِك اَتبب َت مِكلَت ًببأَت ْعزَتارَتُهمْعبباِكيَتحْع لُّسون َتُ مبااَّن ِكينَتببأَت ْعزَتارِكبب َتمِكنْعببااْع ِكيَت مَت ِكببي َتوْع ب ِكغَتيْعرِكببُيضِك
 الضبلؿ، ُب ألفو بكتاب أك بببلغتو، أك بكبلمو، الناس أضل من ظهره على سيجمع كمب﴾سَت ءبأَتاَتبب ِكلْعمٍرب
 نفسو سيخرج كيف كلينظر ا، عند إٜبو يتحمل كفتواه، بكبلمو سيضل شخص كل كم؟. بالفساد أك
. ذلك من

ث َت َت ): با٢بديث ا٤بعُب ىذا أيد ٍب .   الزبّب بن ا عبد(بااْعُحمَتيْعدِك ُّسببحَتدَّن
ث َت َت ب):قاؿ يَت اُببحَتدَّن .   عيينة ابن مباشرة سفياف، بعده ا٢بميدم لكم كقلت. عيينة ابن ىو(بُسفْع
ث َت َت ): قاؿ َت ْعمَت ُببحَتدَّن .  سليماف(باألْع
.   مشهور تابعي كوُب، بالفاء، ا٣بارُب ا٣باًرُب، ىو(بُمرَّنةَتبب ْعنِكبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب َتنْعب)
ُر  ٍربب َتنْعب) ب. كوُب كاألعمش أيضان، كوُب مشهور، تابعي أيضان  ا٥بمدا٘ب، األجدع ابن أيضان (بمَتلْع
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َت َّناِكببآدَتاَتببا ْعنِكبب َتلَتىب َت اَتببإِكاَّنببظُلْعًم بتُ  ْع َتلُببن َتفْع ٍرببمِكنْعبباَتيْع َتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببقَت اَتبب):قاؿ باألْع
يَت اُببقَت اَتبب َترُ َّنمَت بمِك  ْع َت ) كفيل قاؿ أك ( ِكفْعلٌلب َتنَّنهُببدَتمِك َت بمِكنْعببُسفْع (.بأَت َّنًاببااْع َت ْعلَتببسَتنَّنببألِك

 من يتقبل كٓب أحدٮبا من فتيقبل قربانان، قرٌبا آدـ ابِب. ا٤بائدة سورة ُب ا ذكرىا القصة نعرؼ ٫بن
َتق ْع ُ لَت َّن َتببقَت اَتب﴿باآلخر ُلهُبباَتهُببفَتلَتوَّن َت ْعب﴿بب،(1)﴾ااْعُم َّن ِكينَتببمِكنَتببااّلهُببي َت  َت َتبَّنلُببإِكنَّنمَت بقَت اَتببألَت يهِكببق َت ْعلَتببن َتفْع ب( 2)﴾ف َت َت  َتلَتهُببأَتخِك

 .ذلك ك٫بو الغراب، قصة ا فذكر النادمْب، من فأصبح القصة، معركفة
لِكببمِكنْعب﴿: تعأب بقولو قصتو على القرآف عٌقب رَتااِكيلَتبب َت ِكيب َتلَتىب َت َتب ْع َت بذَتاِك َتببأَتجْع بن َتفْعل ًببق َت َتلَتببمَتنبأَتنَّنهُببإِكسْع

 قتل األكؿ، آدـ ابن من حصل ما ىذاب(4)﴾جَتمِكيع ًبباا َّن سَتببق َت َتلَتببفَت َتأَتنَّنمَت ﴿ حق كجو بغّب (3)﴾ن َتفْع ٍربب ِكغَتيْعرِكب
. الساعة قياـ إٔب حق بغّب كعدكانان  ظلمان  تقتل نفس كل إٍب من نصيبان  سيتحمل لكن كاحدان، شخصان 
... أدخل أدرم ما يعِب. القتل سنٌ  من أكؿ ألنو كلو؟ ىذا من سيخرج كيف ىذا؟ سيخرج كيف

 ابن لكن. الشركحات ُب ىنا مذكور ىو ما يعِب ٕبث كاف كإف بأس، ال البحث ىذا ُب ندخل
. الشراح يعِب ٕبوث من منها أكثر الفبلسفة ٕبوث من تكوف رٗبا ٕبوث من كىو ٤بسان، ٤بسو القيم

 من كآالؼ آالؼ قبل أخاه فقتل الشيطاف لو كسٌوؿ نفسو، دعتو رجل ذنب ما: قائل يقوؿ قد
 دعتو... كذا كال القتل، هبذا أمر كال هبم، لو عبلقة ال السنْب، بآالؼ بعده قتلوا قتلى كزر يتحمل السنْب،
 موجودة القتل كدكافع العدكاف، نزعات أف باعتبار فيقتلوف، للقتل أنفسهم تدعوىم كغّبه فقتل، للقتل نفسو
. كلها النفوس ىذه ُب العدكاف نزعات كزرع غرس الذم ىو آدـ ابن يكن ٓب كلو نفس، كل ُب

 يقوؿ ا٢بديث ُب جاء حٌب. آدـ قتل بقضية خاص ىذا كليس كارد، ىذا السؤاؿ كارد، سؤاؿ ىذا
. القضية نفس يعِب نفس  (5)((ز ج  بأنثىبخ ن بم بحواءباوا)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب

 ُب الطبائعي البحث جهة من ٕبثوىا كالفبلسفة ىذه، ٤بس رٗبا الوحيد تقريبان  القيم ابن يعِب.. قاؿ
.  النفوس ُب الطبائعي البحث النفوس،

                                                 

. 27: ا٤بائدة (1)
. 30: ا٤بائدة (2)
. 32: ا٤بائدة (3)
. 32: ا٤بائدة (4)
 .3152: رقم حديث 1212 ص/  3 ج صحيحو ُب البخارم (5)
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 ىذه مثل على مطبوع كغّب عارؼ، غّب األكؿ الزمن ُب اإلنساف خلق _ تعأب سبحانو _ ا
 فإذا. ذلك من شيء إٔب سيدعوه ما بعض لو كعرض _ كتعأب سبحانو _ كاختربه ابتبله ٍب األمور،
. الطبائع ىذه كجود قبل األكؿ، كالزمن األكؿ، اإلنساف استجاب
 _ نفسو آدـ قصة ُب ذلك تفسّب. طبيعة إٔب البشر جنس ُب انقلبت النزعة، ىذه إٔب استجاب إذا

 كىذه الشجرة، من األكل ىذا لوال ال؟ كلبل صح شجرة من األكل من هني آدـ _. كالسبلـ الصبلة عليو
. آدـ بِب عند كلو ا٤بعصية إٔب الداعي رٗبا كقع ما كال كلو، الدنيا ُب االبتبلء كقع ٤با حصلت، الٍب ا٤بعصية
. نقطة ىذه

 مغركسان  موجودان  أك مقدران، ا عند من قبل يك كٓب الشهوة، إليو دعت أمر ٙبوؿ إذا: الثانية النقطة
 األكؿ آدـ ابن سيتحمل كبالتإب النفس، ُب طبيعة إٔب ينقلب أف كابتبلءاتو ا سنة من البشرية، الطبائع ُب
 ىي لكن. ىذا كالكبلـ كالطبائع لنا ما نَبكو، خبلص نَبكو؟ نَبكو؟ كال ىذا الكبلـ فهمتوا. ذلك من كزران 

 .ترل القدر باب ُب مهم جواب
 ىو القتل دكافع فينا غرس ىو ما نفس؟ كل كزر يتحمل السنْب آالؼ قبل رجل ذنب ما يعِب

 النفس، ُب طبائع إٔب ا حو٥با ىو، اعتدل ك٤با. أصبلن  موجودة الدكافع... كانت ما ال، فينا؟ كزرعها
 ال؟ كلبل فهمتوا. ذلك على بناءن  ا٤بسؤكلية ىو فيتحمل

 ليس.. القيم ابن بو أجاب ىذا كحٌب. حواء من حصل ما بسبب لزكجها ا٤برأة خيانة ٙبولت كما
؛ الوزغ نقتل ٫بن ا٤بشهورة، الوزغ قصة ُب سينا ابن يعِب، القيم ابن  النار، إبراىيم على نفخ الوزغ ألف اليـو
 ا الطبائع، دٌخلو فيو؟ اليـو كزغ دخل ايش سنة، آالؼ ٟبسة قبل كزغ النار إبراىيم على نفخ اللي

 ُب قببلن  يكن كٓب ا، يريده ال فعبلن  يفعل _ ا٣بلق ُب تقديرات لو كا _ حي كائن أم إذا. كتعأب سبحانو
 على بعده من سبلالتو يعاقب أف فيستحق فيو، متأصل ىذا الشر فيصبح فيو، طبيعة إٔب ا ٰبولو الطبائع،
. بكيفكم كال افهموىا ىذا. ذلك

:............. طالب_ 
.  أكالن  القتل سن ألنو دمو؛ من قاسوا رٗبا نصيب، ٗبعُب كفل أك كفيل: الشيخ فضيلة_ 
. شيخ يا اقرأ

 
لِكببات ِّفَت  ِكبب َتلَتىب َتحَتضَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببذَت َترَتببمَت ب َت ب ب َتلَتيْعهِكبباج مَت َتبب َتمَت بااْععِكلْعمِكببأَتهْع

رِكينَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببمَت َت هِكدِكببمِكنْعبب ِك َت ب َت اَتبب َتمَت ب َتااْعمَتدِكي َت ُببمَت َّن ُببااْعحَترَتمَت اِكب َتنْع َت رِكبب َتااْعُم َت جِك ب َتاألْع
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ب َتااْع َتبْعرِكبب َتااْعمِك ْعبَترِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتُم َتلَّنى
 
ب َتلَتىب َتحَتضَّنبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببذَت َترَتببمَت ب َت ب) _: باب ا رٞبو _ البخارم قاؿ.. ةظّب

لِكببات ِّفَت  ِكب : معنيْب ٰبتمل العلماء قاؿ (ااْععِكلْعمِكببأَتهْع
 اعتماد على األمة حض الَبٝبة ُب البخارم مقصود _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يكوف أف إما

. صحيح كىذا كحجيتو، اإلٝباع بو كا٤براد حجة، أنو على العلم أىل اتفاؽ
 األمة كلهم العلماء ٯبتمع ال ألف حق؛ فاتفاقهم األمور، من أمر على كلهم العلم أىل اتفق فإذا

 ا صلى _ النيب ٰبضنا فهو ا٣بصوص، كجو على الصحابة عصر ُب معترب كاضح كىذا ضبلؿ، على كلها
 حق، فهو أمر على اتفقوا األكٔب، كالقركف كاألمم كالتابعوف، قبلنا، الصحابة كجدنا إذا أف  _ كسلم عليو
. اإلٝباع حجية السنة، أىل عند عندنا، اإلٝباع حجية تنبعث ىنا كمن

 شركط كما إٝباع؟ أم لكن كالتشريع، ا٢بكم أخذ مصادر من كمصدر صحيحة، حجة اإلٝباع
 اإلٝباع؟ حجية من كالسنة الكتاب ُب جاء ما دليل كما اإلٝباع؟ ىذا

 صلى _ النيب عليها كحثٌ  عليها كدؿ القرآف، عليها دؿ معتربة، متبعة حجة اإلٝباع: ذلك جواب
بُي َت قِكقِكبب َتمَتن﴿: تعأب قولو أظن النساء، سورة ُب ا٤بشهورة اآلية ُب القرآف ذات أما _. كسلم عليو ا

رَتبب َتي َت َّنبِك ْعببااْعُ دَتىباَتهُببت َتب َتيَّننَتببمَت ب  َتعْعدِكببمِكنباارَّنُسواَتب مِك ِكينَتببسَتبِكيلِكبب َتي ْع . اإلٝباع ىذا (1)﴾ااْعُم ْع
لِكهِكببت َتوَتاَّنىبمَت بنُ وَتاِّهِكب﴿ سبيلهم غّب ا٤بتبع فاتبع أمر، على ا٤بؤمنوف أٝبع إذا ب َتسَت ءتْعببجَت َت َّنمَتبب َتُن ْع

يراًب  كخاصة العلماء، ىم ا٤بؤمنوف كأرفع. كحق ىدل على إال ٯبتمعوف ال ا٤بؤمنوف أف على فدؿب(2)﴾مَت ِك
.  الصحابة

 فقط، بس، الصحابة هبم كا٤براد األكؿ القرف أىل إٝباع الشريعة، ُب بو اتج ا٤بعترب اإلٝباع: اثنْب
. فقط.. صحيحة عربية كلمة بس ترل

 عليها اتفقوا الٍب األمور فهذه أمور، على متفقوف كىم آخرىم، ٗبوت الصحابة جيل ا٬بـر فإذا
. ضبللة على ٯبتمعوف ال ألهنم كالسنة؛ القرآف من دليلها تعلم ٓب لو حٌب حجة،

 كإ٭با عليو، اعتمادان  ال الصحابة، إٝباع كاطأ إذا معترب فإٝباعهم الصحابة، بعد من بعدىم من أما
. األكؿ اإلٝباع على اعتمادان 

                                                 

. 115: النساء (1)
 .115: النساء (2)
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 أٝبع إذا ٗبعُب. السنة أىل علماء عند معترب غّب الصحابة إٝباع بعد ا٢بادث ا٣ببلؼ أف ٗبعُب
 من أف بعدىم، عمن ا٣ببلؼ نيقل ٍب ذلك، على أٝبعوا فيها، ا٢بق ىذا أف مسألة ُب قوؿ على الصحابة
 كال ٱبرمو ال اإلٝباع ألف األكؿ؛ اإلٝباع على كا٢بجة بو، عربة كال ا٣ببلؼ، هبذا تعتد ال اختلفوا، بعدىم
 أما. اإلٝباع ينتقض ىنا خالف، صحايب كاحد إال فقط، اإلٝباع عصر أىل من كاحد خبلؼ إال ينقضو
. هنائيان  معترب غّب بعضهم خبلؼ

 ُب الصحابة عن نقل إذا أنو ٗبعُب. الصحابة إٝباع مواطأة على إال كاقع غّب بعدىم اإلٝباع ٍب
 ال العلماء أكثر اإلٝباع ىذا القولْب، أحد على أٝبعوا بعدىم الٍب العصور أىل أف كفرضنا خبلؼ، ا٤بسألة
 ُب األقواؿ بكثرة يعتد لكن. أبدان  ا٤بتقدـ العصر أىل خبلؼ يرفع ال ا٤بتأخر العصر أىل إٝباع ألف بو؛ يعترب

. إٝباعان  تعتربه ال لكن بابو، ُب الَبجيح
 اختلف ٍب إٝباعهم، كنيقل قوؿ على أٝبعوا الصحابة أف الشريعة ُب كقع ىل ا٤بسألة، صورة بقي

 فيها، خالف من. نادرة مسائل ُب إال ال،: ا١بواب إٝباعهم؟ خبلؼ كأكثر قوؿ، على ذلك بعد التابعوف
 اإلٝباع، إٔب فيها احتيج إذا أدلتها، ُب أك الشريعة، موارد ُب األصل كإال فيها، الصحابة إٝباع منزع يعلم ٓب

. التابعْب إٝباع كاطأه الصحابة إٝباع
 نقل من: "أٞبد قوؿ معُب كىذا ا٣ببلؼ، التساع أصبلن، إٝباعان  تعترب فبل الثبلثة، القركف بعد أما
.  كالتابعْب الصحابة عصور بعد اإلٝباع" كذب فقد اإلٝباع

 كمن الصحابة ُب سواءن  العلم أىل ٰبض _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف ٰبتمل الثا٘ب كا٤بعُب
. معترب صحيح كىذا ذلك، أمكن ما مصلحة من ذلك ُب ٤با كيتفقوا، كيتقاربوا، يتواطئوا، أف بعدىم،

 إٝباعان  ا٣ببلؼ فَبؾ اجتهاد، نوع فيو كإ٭با بذاؾ، دليلو ليس ٧بتمل، خبلؼ ا٣ببلؼ كاف فإذا
. إليو يؤدل أف ٯبب أكرب، ك٤بصلحة للخبلؼ، كرفعان  للكلمة،

 ىو مُب ُب الصبلة قصر أف فأخرب مُب، ُب الصبلة أًب عثماف أف نقل ٤با مسعود ابن ىذا كمن
 كال حكمان، سيلغي كال أصبلن، سّبفع فيها با٣ببلؼ ليست ا٤بسألة ألف ذلك؛ على عثماف كافق لكنو السٌنة،
 ٙبمد ال ا٣بلل من شيء إٔب يؤدم قد خبلفو إظهار رٗبا لكن. الشريعة ُب خلل يعِب نتيجة إٔب سيؤدم
. األمور تقدر كىكذا عقباه،

 أف العلم ألىل ينبغي أف على _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ٰبض _ كالسبلـ الصبلة عليو _ فالنيب
 للكلمة، كٝبع القوؿ، ُب قوة من ذلك ُب ٤با ذلك، أمكن ما كيتفقوا السنة، أىل من كيتقاربوا يتواطئوا،
. عقباىا ٙبمد ال أمور إٔب رٗبا األمة بو ستضل خبلؼ كثرة من لؤلمة شاء إف كعصمة
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 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب مشاىد من هبما كاف كما كا٤بدينة، مكة ا٢برمْب باجتماع عطف ٍب
. قادـ درس ُب ا شاء إف ىذا ُب الكبلـ كسنرجئ كاألنصار، كا٤بهاجرين،
. بنا كارزؽ ارزقنا اللهم بنا، كارحم ارٞبنا اللهم بنا، كأصلح أصلحنا اللهم بنا، كعلم علمنا اللهم
. كبركاتو ا كرٞبة عليكم كالسبلـ كصحبو، كآلو ٧بمد كرسولك نبيك على كسلم صل اللهم

 
 

 

 
 

 
 
 

 
ثامن عشر الدرس ال

 
إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا، . بسم ا الرٞبن الرحيم

 من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده. كسيئات أعمالنا

.  كرسولو، كخّبتو من خلقو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثّبان 
 :أما بعد

ب َتمَت باجْع مَت َتب): كقفنا على بااْععِكلْعمِك لِك بأَتهْع ب َتلَتىبات ِّفَت  ِك باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َتحَتضَّن  َت ببمَت بذَت َترَت
ب رِكينَت بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َتااْعُم َت جِك بمَت َت هِكدِكباا َّنبِكيِّ بمَت َّنُ ب َتااْعمَتدِكي َتُ ب َتمَت ب َت اَتب ِك َتمَت بمِكنْع  َتلَتيْعهِكبااْعحَترَتمَت اِك

بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َتااْعمِك ْعبَترِكب َتااْع َتبْعرِكب َتنْع َت رِكب َتُم َتلَّنىباا َّنبِكيِّ  .( َتاألْع
: ىذه الَبٝبة ذكرنا ُب آخر الدرس السابق أهنا تضمنت مسألتْب

 ما يتطرؽ بو إٔب حجية اإلٝباع، كأف إٝباع أىل العلم معترب، كاإلٝباع الذم يقـو :ااملأا باأل اى
كىذا _ رضي ا عنهم_ُب الشريعة مقاـ ا٢بجة، كحجة نص الكتاب، كنص السنة، ىو إٝباع الصحابة 

. متفق عليو
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من ا٤بهاجرين كاألنصار، فهو حق كحجة _ صلى ا عليو كسلم _ فما أٝبع عليو أصحاب النيب 
تج هبا ُب تأسيس األحكاـ، كمعرفة ا٢ببلؿ كا٢براـ، كىذا ال خبلؼ فيو كما قلنا . ٰبي

فإذا كاف إٝباع التابعْب مبِب على إٝباع الصحابة، . بقي إٝباع من بعدىم، كالتابعْب كمن بعدىم
. فهو حجة كذلك، ال استقبلالن كإ٭با تبعان ٢بجة إٝباع الصحابة

بقيت مسألة إذا انعقد إٝباع الصحابة على أمر من األمور، كا٬بـر عصر الصحابة دكف كقوع 
ا٣ببلؼ، ٍب حدث ا٣ببلؼ بعد ذلك، فبل عربة هبذا ا٣ببلؼ، كال يلغي اإلٝباع األكؿ، كال يشكل عليو، 

.  ىذه ا٤بسألة األكٔب كٙبدثنا عنها ُب الدرس السابق. كال يضعفو ُب شيء
إٔب ا٤بسألة ا٤بشهورة، كىي عمل ب( َتمَت باجْع مَت َتب َتلَتيْعهِكبااْعحَترَتمَت اِكب):  البخارم يشّب بقولو:ااملأا بااث ني 

ٰبتج هبا كثّبان، عمل أىل _ رٞبو ا _ أىل ا٤بدينة، كىي من ا٤بسائل الٍب كاف اإلماـ مالك بن أنس 
. ا٤بدينة

األمر عندنا كذا ككذا، أك يقوؿ أدركت : كعبارات اإلماـ مالك مشهورة ُب ذلك، كأف يقوؿ مثبلن 
. يفعلوف كذا، أك يصنعوف كذا، أك يقوؿ األمر اجملمع عليو عندنا كذا ككذا_ يعِب ُب ا٤بدينة _ الناس عندنا 

يرل عمل أىل ا٤بدينة حجة مستقلة، تغِب عن _ رٞبو ا _ كاختلف األئمة بعد ذلك ىل مالك 
اإلماـ مالك يقيم عمل _ رٞبو ا _ تطلب حجة ُب نص سنة أك نص كتاب؟ أك بعبارة أخرل ىل مالك 
أىل ا٤بدينة كإٝباعهم ُب ا٢بجة مقاـ إٝباع الصحابة كلهم أـ ال؟  

يرل كىو أحد أعمدة بنائو ا٤بذىب، أم بُب كأسس _ رٞبو ا _ فمالك . ا١بمهور نعم، نعم
تلف فيو، حجة عند اإلماـ مالك كنازعو العلماء، . مذىبو على ذلك، أف عمل أىل ا٤بدينة الذم ال ٱبي
.  _رٞبو ا _ كسنحرر ا٤بسألة ٗبا سنقرأ من بعض ا٤بقاطع، ما ذكره األئمة ُب ذلك كابن تيمية 

كأنو يشّب إٔب ذلك، كأف عمل أىل ا٤بدينة، _ رٞبو ا _ كقبل أف نصل إٔب ىذا، نقوؿ البخارم 
كبعده بقليل، أم _ صلى ا عليو كسلم _ كُب معناه عمل أىل مكة كقت التشريع، أم كقت كجود النيب 

قبل اختبلط الناس، كقبل دخوؿ غّبىم _ رضي ا عنهم _ ك _ عليو الصبلة كالسبلـ _ عصر أصحابو 
صلى ا _ فما كاف عليو ا٢باؿ، كالعمل، كاألمر عند أصحاب النيب . فيهم، كقبل ا٬براـ عصر الصحابة

من ا٤بهاجرين كاألنصار ُب ا٤بدينة بعده، ككذا ُب عهد التابعْب، فهو حجة، كما سول ذلك _ عليو كسلم 
. يدخلو النزاع
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كأحسن من حٌرر ا٤بسألة ٙبريران يعِب إف شاء ا نقوؿ، كفصلها تفصيبلن يقع فيو الغىنىاء، كنقرأ كبلمو؛ 
ألف كبلـ األئمة ىو ا٤بعترب ُب مثل ىذه األمور، كىو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كأحببت أف ال أنقل كبلمو، 

. كإ٭با أحببت أف أقرأ لكم تأصيلو كٙبقيقو ُب ىذه ا٤بسألة؛ ألنو ٙبقيق كاسع كعظيم كمهم
، ابتداءن من صفحة (20)، ُب ا١بزء رقم عشرين "٦بموع الفتاكل"لو رسالة ابن تيمية ٘بدكهنا ُب 

". صحة مذىب أىل ا٤بدينة"، رسالة تسمى (294)تقريبان مائتْب كأربعة كتسعْب 
، كىو أف الشيخ ابن  ذكر كبلـ كثّب طبعان، كأٌصل ا٤بسألة، لكن سنقرأ ا٤بقطع الذم ٫بتاجو اليـو

تيمية  
قٌسم أك أنزؿ ما يسمى بعمل أىل ا٤بدينة، قٌسمو أربعة أقساـ، كأنزلو أربعة مراتب، _ رٞبو ا _ 

.  سنقرؤىا كننظر ما فيها
كالكبلـ ُب إٝباع أىل ا٤بدينة ُب تلك األعصار، كالتحقيق ُب مسألة إٝباع ): _رٞبو ا _ قاؿ 

:  ىذا مهم جدان، ىذا ٯبب أف تتصوركه كتفهموه (أىل ا٤بدينة، أف إٝباع أىل ا٤بدينة على أربع مراتب
مثل نقلهم ٤بقدار الصاع، _ صلى ا عليو كسلم _  ما ٯبرم ٦برل النقل عن النيب :اامرتب باأل اى

كا٤بد، ككَبكهم الزكاة ُب ا٣بضركات، كىذا ٩با ىو حجة باتفاؽ العلماء كالشافعي، كأٞبد، كأصحاهبما، ال 
. ىذه ا٤برتبة األكٔب. نزاع عندىم ُب ذلك

مقدار أنصبة الزكاة، كأنصبة الصاع مثبلن، كا٤بد، : أنت تعرؼ كثّب من األمور الشرعية ٥با مقادير
كاألشياء ىذه، كا٤بقاييس، كا٤بكاييل الٍب تدخلها التقديرات الشرعية، أضبط مذىب فيها ىو مذىب أىل 

كمٌده، كما كاف يعمل بو ُب عهده من ىذه ا٤بقادير _ صلى ا عليو كسلم _ ا٤بدينة؛ ألف صاع النيب 
. كا٤بكاييل، ىي مقاديرىم كىي مكاييلهم، فسيكوف قطعان أضبط من غّبه

فيعترب صاع أىل ا٤بدينة ُب عهد الصحابة، ُب مقادير الزكاة كأنصبتها، كالكفارات، كعمـو ا٤بقاييس 
ىذه، ىو ا٤بفزع كىو ا٤برجع، كاتفق العلماء على أف طريقتهم ُب ذلك ُب ىذه ا٤بقادير كا٤بوازين ىي الطريقة 

. كأصحابو_ صلى ا عليو كسلم _ ا٤بثلى؛ ألنو ما عندىم صاع، كال مد، إال ما تلقوه عن النيب 
كُب ىذه ا٤برتبة جرت ا٤بناظرة ا٤بشهورة بْب اإلماـ مالك نفسو، كاإلماـ أبو يوسف، اإلماـ أبو 

يوسف يعقوب بن إبراىيم القاضي، كاف قاضي الدكلة ُب عهد ىاركف الرشيد، ككاف عراقيان كما نعرؼ، كمن 
تبلميذ أيب حنيفة، ككانت مقاييسهم ٚبتلف، مقدار الصاع، كمقدار ا٤بد، ٚبتلف عن مقاييس أىل ا٤بدينة 

. يعِب الصاع العراقي ُب ذاؾ الوقت يزيد ثلثان كامبلن على صاع أىل ا٤بدينة. بزيادة الثلث
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فلما حج أبو يوسف سنة، كناظر اإلماـ مالك، احتج عليو مالك ُب ذلك، فدعا بعض اآلصع الٍب 
كانت تيستخدـ من بعض بيوت بقايا التابعْب، من أحفاد الصحابة أنفسهم، من بيت ابن عمر، كمن بيت 
أنس، كمن بيت يزيد بن السكن كغّبىم، فاستدعى هبم فكاؿ هبا فتساكت كلها ُب مقدار كاحد، كنقصت 

. ثلثان عن الصاع العراقي
فقاؿ أبو يوسف، كاالعَباؼ ٕبجة، ىذه حجة كاضحة، ىذه ىي صاع أىل ا٤بدينة ىو صاع النيب 

لو رأل صاحيب ما رأيت، لرجع .. فقاؿ لو رأل صاحيب يعِب أبا حنيفة نفسو_ صلى ا عليو كسلم _ 
. إٕب، أم رجع إٔب ىذا التقدير

ٍب الصحابة، ٍب التابعْب، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فمقاديرىم كمكاييلهم كموازينهم ُب عهد النيب 
. العمل عليها ىو ا٢بجة الٍب عيرفت ُب التأصيل الفقهي بالصاع النبوم، كتلقوه بالسند بعضهم عن بعض

. فهذا حجة باالتفاؽ كال إشكاؿ فيو
ىل ُب ا٣بضراكات زكاة؟ ا٣بضار، كالفواكو، . ككذلك ما ذكره الشيخ من صدقة ا٣بضراكات

 .كاألعبلؼ ىذه، فيها خبلؼ مشهور يعِب
أدركت الناس، أم : كحجتو قاؿ. مذىب أىل العراؽ يركف فيها الزكاة، كمذىب مالك ال زكاة فيو

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ أف ما كاف النيب _ صلى ا عليو كسلم _ التابعْب ا٤بنقوؿ عنهم من عهد النيب 
كال أصحابو من ا٣بلفاء الراشدين، يأخذكف زكاة ُب البقوؿ كا٣بضركات، إ٭با يأخذكف الزكاة فقط ُب التمر، 

 .كا٢ببوب إب ىي القوت الذم يدخل ُب مفهـو القوت
الفوا خأما ا٣بضركات كاألشياء ىذه، فليست قوتان، فرجع ٝبيع الفقهاء إٔب مذىب مالك ُب ذلك، ك

ب.ىذه ا٤برتبة األكٔب. مذىب أىل العراؽ ُب ىذه ا٤بسألة
. البيت ُب ا شاء ما أنتم تراجعوهنا أمثلة، كيذكر يتوسع، بطريقتو الشيخ طبعان :بااث ني باامرتب 

 توقيت كىذا _. عنو ا رضي _ عفاف بن عثماف مقتل قبل النبوية با٤بدينة القدٙب العمل: الثانية ا٤برتبة
 يعد فلم كمذاىب، كفرؽ طوائف، عليها انبُب فًب، كدخلت األمة، تفرقت عثماف، مقتل بعد ألنو مهم؛
 عهد ُب ا٤بنقوؿ ا٤بدينة، أىل عمل فيكوف. عثماف مقتل قبل األمر عليو كاف الذم ا٢باؿ بذلك يعِب األمر
. عثماف كالية من سنة عشرة كثبلثة كعمر، بكر، كأيب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب

 كأصح أيضان، كالشافعي مالك، ٤بذىب حجة فهذا )الشيخ؟ فيها يقوؿ ماذا. الثانية ا٤برتبة ىي ىذه
(. أٞبد اإلماـ عند الركايتْب



 

370 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 ا٢باؿ عليو كاف األمر، ىذا أك العمل ىذا أف ثبت فإذا. األكٔب ا٤برتبة من جدان  قريبة الثانية فا٤برتبة
 أيب التشريع، كقت _ كسلم عليو ا صلى _ النيب طبعان ... فَبة الزمنية، الفَبة ىذه ُب ا٤بدينة، أىل عند
. اإلٝباع مفهـو ُب يدخل ألنو حجة؛ أيضان  فيعترب عثماف، مقتل قبل أم عثماف، كخبلفة كعمر، بكر،

 نزاع، ببل عمر عهد ُب ا٢باؿ عليو كاف كما خبلؼ، ببل بكر أيب عهد ُب ا٢باؿ عليو كاف ما يعِب
 كنقل عليو، اجملمع األمر مفهـو ُب يدخل تفرؽ، ببل عثماف عهد ُب كاألمر كالفتول ا٢باؿ عليو كاف كما

. كىناؾ ىنا تفرقوا علماء إٝباع نقل من كٲبكن كأىوف، أيسر، مدينتهم ُب كاألنصار ا٤بهاجرين إٝباع
 مالك، عند حجة أيضان  عثماف، مقتل قبل القدٙب العمل يعِب الشيخ، ترتيب ُب الثانية فا٤برتبة

. الثالثة ا٤برتبة إٔب يصل أمثلة، الشيخ يذكر أيضان . أٞبد اإلماـ عند الركايتْب كأصح كالشافعي،
 أرجح، أيهما جيهل كقياسْب، كحديثْب دليبلف ا٤بسألة ُب تعارض إذا :ااث اث باامرتب بنأخ 

 أنت؟ ٛبيل ماذا فعلى ا٤بدينة، أىل بو يعمل كأحدٮبا
 عليك كعسر معترباف، صحيحاف قياساف فيها أك حديثاف، فيها نصاف، فيها مسألة أمامك

 _ مهمة نقطة ىذه _ الثالثة ا٤برتبة ُب ا٤بدينة أىل عمل انقلب ىنا ا٤بدينة، أىل عمل فتنظر. الَبجيح
 االحتجاج، باب من كثّبان  أكسع الَبجيح كباب كذلك؟ أليس مرجح، كونو إٔب حجة كونو من انقلب
 يسوغ ال حجة إٝباع أك حجة، نبوم نص أك قرآ٘ب نص تقوؿ كما دليل، يعِب حجة يعِب االحتجاج باب

! منها؟ أقول ٕبجة تأٌب ككيف منها، أقول ٕبجة إال ٨بالفتها،
 طرؼ كوهنا إٔب حجة كوهنا من فتخرج تضعف، ا٤بسألة بدأت الثالثة، ا٤برتبة ُب انقلبت ىنا لكن

 أحد أف باعتبار حديث، على حديث مثبلن  ترجح قد. أكسع بابو طبعان  كالَبجيح ترجيح، كىذا مرجح،
... ككذا أكثر طمأنينة تعطيك الصحيحْب أف باعتبار الصحيحْب، خارج كاآلخر الصحيحْب ُب ا٢بديثْب

 عمل فتعترب الصحابة، عمل عنو ينقل ٓب كاآلخر الصحابة عمل عنو نيقل ا٢بديثْب أحد بأف ترجح أك
 ا صلى _ النيب عهد ُب تستخدـ كانت الٍب األلفاظ ىي اللفظْب أحد أف تعترب مثبلن  أك مرجح، الصحابة

 كاف ما فتعترب ا١بملة، ُب عربيان  كاف كإف. الكبلـ من كغريب الكبلـ، من كحشي فيو كاآلخر _ كسلم عليو
 تضيق قد. ا٤برجح ىو حو٥با كمن قريش بلغة _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عهد ُب االستخداـ ُب مطركقا

. ا٢بدكد ىذه مثل إٔب معك تضيق الَبجيحات،
 كحديثْب، دليبلف، ا٤بسألة ُب تعارض إذا. مرجح ىنا الثالثة ا٤برتبة حكم ُب ا٤بدينة أىل عمل فيعترب

 أحد ككجدت القياسْب، مؤدل من أك مباشرة، الدليلْب منطوؽ من الَبجيح عليك كعسر قياسْب، أك
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 عمل كتعترب الَبجيح، ىذا إٔب تنزع فهنا ا٤بدينة، أىل عمل عليو الدليلْب، بأحد عليهما ا٤بدلوؿ ا٢بكمْب
. قوم كمرجح مرجح ا٤بدينة أىل

 با٤بوطأ معي أتيت أنا ا٤بوطأ كُب(. ىذا على أيضان  كالشافعي مالك، مذىب بِب كىذا: )الشيخ قاؿ
. اآلف ٫بتاجها أيضان، األشياء بعض سأقرأ أل٘ب

 باب ُب ىو" ا٤بدينة أىل عمل: "ا٤بشهورة لعبارتو _ عليو ا رٞبة _ مالك استخدامات أكثر
 الدليل بْب التعارض فيصبح عنده، ا٤بسألة تضيق أف ا٢باؿ يصل رٗبا كقد الَبجيح، باب ُب ىو الَبجيح،
 كبلـ من ننتهي بعدما ا شاء إف قليل بعد سأذكره ٭بوذج ك٥بذا ا٤بدينة، أىل عمل العمل، كبْب النص
. الشيخ

 أصح كأيضان  كالشافعي، مالك، عند ا٤بدينة أىل عمل انقلب الثالثة، ا٤برتبة أك الثالثة ا٤بسألة إذف
 فيعترب األدلة، تعارض عند مرجح كونو إٔب حجة كونو من الشيخ، ىنا ذكر كما أٞبد اإلماـ عند الوجهْب

.  شك ببل القوية ا٤برجحات من
 ا٤بهاجركف ذىب الصحابة، عصر انقضى. با٤بدينة ا٤بتأخر العمل ىي :اارا ع باألخيرةباامرتب 

 ا٤بدينة ُب ناس كدخل بالنابل، ا٢بابل فيها اختلط عصور ذلك بعد جاءت. التابعْب عصر انصـر كاألنصار،
. الصحابة عليو كاف الذم كالفهم العلم من ا٤بستول كبذلك األمر، بذلك ليسوا يعِب كغّبىا،

 مقتل بعد مٌب؟ توقيتو اآلف متأخر؟ ىذا مثل يعترب فهل: الشيخ يقوؿ.. با٤بدينة ا٤بتأخر العمل
 نقل _ عنو ا رضي _ كعلي ا٢باؿ، كاختلط كىناؾ، ىنا من أناس كدخل الفًب، توسعت خبلص عثماف
 ىو كما ا٢باؿ يبقى  ٓب يعِب. كىناؾ ىنا اعتزؿ أك مات، إما الصحابة من ككثّب الكوفة، إٔب ا٣ببلفة دار

. األخرل ا٤بدائن أىل من غّبىم عمل عن كثّبان  ٱبتلف ال ا٤بدينة أىل عند ا٤بتأخر العمل فأصبح عليو،
 مثل أف الناس أئمة عليو فالذم )ال؟ أـ إتباعها ٯبب الشرعية ا٢بجة ىذا مثل فهل: الشيخ فيقوؿ

 الرد ُب الشافعي رسالة "٠بيت الٍب ا٤بشهورة رسالتو الشافعي فيو كتب الذم كىذا(. شرعية ٕبجة ليس ىذا
". األـ "كتاب ُب مطبوعة موجودة" ا٤بدينة أىل بعمل احتج من على

 ا٤بدينة، أىل بعمل اإلماـ للشافعي االحتجاج إبطاؿ ُب رسالة لو للشافعي،" األـ "كتاب ضمن من
 ُب إما _ ا رٞبو _ ٤بالك موافق الشافعي كلها الثبلثة ا٤براتب قليل قبل ألف ا٤برتبة؛ ىذه على تنصب إ٭با
 ا٤بدينة أىل إٝباع الشرعية، ا٢بجج ضمن من أهنما أكليْب مرتبتْب ُب أك األدلة، تعارضت إذا الَبجيح باب

 مرجح كونو ُب ٱبالف كال حجة، ذلك أف ُب الشافعي ٱبالف ال كا٤بقادير، با٤بقاييس يتعلق فيما أك القدٙب،
. شرعية حجة ينقل كقت كل ُب ا٤بدينة أىل عمل كل ما الرابعة ا٤برتبة ُب لكن _ الثالثة ا٤برتبة ىذه _ قوم
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 ال حٌب رٗبا كأقواـ، أفواج كسكنها ا٤بدينة كدخل األمور، ضاعت عثماف، مقتل بعد األمر اختلف
 يعد كٓب قليل، بعد سنذكر كما _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كمرابع معآب كل حٌب كذىبت ٥بم، خبلؽ
. مرجح حٌب كال مرجح، حٌب كال الذم األمر بذاؾ ا٤بدينة أىل لعمل

 الشافعي، مذىب كىو شرعية، ٕبجة ليس ىذا مثل أف الناس، أئمة عليو الذم يقوؿ ىنا الشيخ
 ُب القاضي الوىاب عبد ذلك ذكر كما نفسو، مالك أصحاب من اققْب قوؿ كىو حنيفة، كأيب كأٞبد،

 مرجح؟ يعترب ىل ا٣ببلؼ بقي. كنصوصهم نقوالهتم يذكر يعِب كبدأ( 18:50)
 كبالتإب غّبىم، كعمل عندىم العمل يعد ٓب ألنو يعترب؛ ال مرجح حٌب أنو إٔب ينزع أيضان  الشيخ

 _ النيب عهد ُب مستخدمة كانت الٍب اللغة كجوه موافقة أك الصحابة، كعمل أخرل، مرجحات ُب ينظر
 ُب ا٤بعركفة ا٤برجحات أك ا٢بديث، طرؽ كثرة أك مثبلن، الركاة كثرة أك السند، قوة أك _ كسلم عليو ا صلى
. ادثْب كعند الفقهاء عند الَبجيح باب

 أربعة ا٤بدينة أىل عمل قٌسم كتقرؤكنو، تراجعونو شاء كإف اآلف، لكم قرأت الذم الشيخ كبلـ فمن
:  مراتب

 مقادير ىي كالتابعْب، الصحابة عهد ُب كانت الٍب با٤بقادير يتعلق ما كىو حجة، األكلياف ا٤برتبتاف
 عليو كاف الذم القدٙب، باإلٝباع يتعلق فيما أك الصحيحة، ىي قطعان  كىي _ كسلم عليو ا صلى _ النيب
 شرعية حجة أيضان  كىذا ككبارىم، التابعْب كفضبلء الصحابة، إٝباع ىو كىذا عثماف، مقتل قبل ا٤بدينة أىل
.  كلهم األئمة ككافقو مالك هبا ٰبتج كاف ٩با كىي شك، ببل قاطعة

 عربة كال بتلك ليست يعِب الرابعة ا٤برتبة األدلة، تعارض عند الَبجيح باب ُب تدخل الثالثة كا٤برتبة
.  بذلك يعِب تذكر تكاد يعِب هبا

 _ ا رٞبو _ مالك ألف األكٔب؛ الثبلثة ا٤براتب ُب داخل ىو كلو، مذىبو عليو كبُب مالك، عليو ما
 كبار كالتلقي بالعلم، فأدرؾ. األكؿ القرف ُب كلد يعِب ،(87 )كٜبانْب سبعة كلد التابعْب، كبار أدرؾ

. الصحابة كفضبلء الصحابة، كبار أدركوا الذين التابعْب،
 باإلٝباع أك القدٙب، باإلٝباع أك كا٤بقاييس، با٤بقادير إما ينقلو ا٤بدينة، أىل عمل ينقل عندما فهو

 لو _ كثّبة أبواب كلذلك بو؛ ٰبتج نعم. الَبجيح باب ُب يدخل نقلو كأكثر الَبجيح، باب ُب ذلك بعد
 ُب حديث ٘بد ال الباب ُب ٘بد با٤بعامبلت، ا٤بتعلقة با٤بعامبلت، ا٤بتعلقة األبواب ُب خاصة _ ا٤بوطأ تراجع
 ىل كتشَبيها، السلعة لك يصف. بالصفة البيع أك بالبيع، الوعد البيع باب: مثبلن  لك يقوؿ. ٤بالك ا٤بوطأ
 تشوفها؟ البد كال سائغ بيع ىذا
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 إذا السلعة يشَبكف القـو ُب عندنا األمر: مباشرة مالك قاؿ حديث، فيها ما مشهورة مسألة
 عندنا العمل: أبوابو كأكثر كل. ا٤بدينة أىل عمل ىي؟ ما اآلف حجتو ككذا، كذا عندنا األمر ٥بم، كيصفت
تلف ال الذم األمر "،"كذا يفعلوف الناس أدركت. "أحاديث فيو ما نصوص، فيو ما كذا، ".. عندنا فيو ٱبي
 نص، ا٤بسألة ُب كاف إذا مسألة كىي التوضيح، من نوع ٙبتاج رٗبا الٍب ا٤بسألة، إٔب نصل أف إٔب اكىكذ
 ىو فما النص، ذلك خبلؼ على ا٤بدينة أىل عمل أف مالك يرل أك _ عليو ا رٞبة _ مالك كينقل
بالعمل؟ ىو فما ا٢بل؟

 كاحدة مسألة ُب إال مالك عند ذلك يقع ٓب ا، عند كالعلم أدرؾ فيما أنو أقوؿ أف أحب :أكالن 
 كنص ا٤بدينة، أىل عمل من عليو الناس أدرؾ أك عليو، متفق أمر يراه ما بْب التعارض إحداث فقط،

. اجمللس خيار مسألة كىي كمذىبو، موطئو ُب نظّبان  ٥با أعلم ال كاحدة مسألة ُب إال حديث،
. ا٤بشهور ا٢بديث عليو، ا٤بتفق ُب بقولو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أسسها الذم اجمللس خيار

 قوؿ ُب أيضان، مالك على األئمة كاعَباض اآلف، عليو مالك اعَباض كجو كسنذكر مالك، عند مركم ىنا
_: كسلم عليو ا صلى _النيب قوؿ ُب ىريرة كأيب عمر ابن حديث _ كسلم عليو ا صلى _ النيب
. اجمللس خيار مسألةب(1)((ي فرق بامبم ب  اخي رباابيع ا))

 ا٤بشَبم كدفع ا٤بشَبم، كقبضها السلعة البائع كدفع الصفقة، على اتفقا كا٤بشَبم البائع إذا ٗبعُب
 مؤدل ىذا البيع، يفسخ أف الطرفْب ألحد ٰبق تفرقا، ما مكانو، ُب أك العقد، ٦بلس ُب أهنما ماداـ. الثمن

... ٓب ماداما يفسخاه أك البيع، ٲبضياف يعِب با٣بيار ((  اخي رباابيع ا)): ا٢بديث
 يرجع أف أيضان  للمشَبم ٰبق كال يرجع، أف للبائع بالتإب ٰبق فبل خبلص، كقع البيع. لـز تفرقا، فإذا

 أقلِب كقاؿ ذلك، بعد للبائع ا٤بشَبم جاء إذا يعِب. االستحباب باب على كاإلقالة اإلقالة، سبيل على إال
 فالبيع التفرؽ بعد أما قيمتها، لو كيدفع السلعة، كيستلم البيع، يقيلو كسخاء، منو ككرمان  رغب فإذا. البيع
. الـز

 التفرؽ ىو ىل حده؟ ما التفرؽ التفرؽ، إٔب تأٌب لو األئمة تصورات يعِب ا٢بديث، ىذا
تمل، بالكبلـ؟ . الكبلـ كانقطع كالقبوؿ، اإلٯباب. قبلت: يقوؿ كاآلخر بعتك،: يقوؿ كأف ٰبي
 كٰبملو يفهمو رٗبا فبعضهم. التفرؽ ٛبييز يذكر كٓب ((ي فرق بامبم )) تفرقان  ىذا اعترب األئمة فبعض

 البضاعة سلمت لو حٌب الكبلـ، انتهى لو حٌب. باألبداف التفرؽ على ٰبملو كبعضهم بالكبلـ، التفرؽ على
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 كبالتإب بأبداهنما، يتفرقا حٌب فسخو ألحدٮبا ٰبق معلقان، البيع يبقى يكفي، ال قالوا الثمن، البائع كاستلم
.  البيع يلـز ك٦بلسو العقد موضع ُب أهنم ماداـ يعِب. اجمللس خيار ٠بوه

 الـز. مثبلن  كيلو اثنْب السوؽ ُب السوؽ، ُب التفرؽ؟ ىذا حد ما: ثالثة مسألة ىذا على انبُب ٍب
 كىذا اآلخر، عن أحدٮبا يغيب حٌب قاؿ بعضهم التقديرات، عاد كتأٌب التفرؽ؟ حد ما كيلو، أربعة أركح
 عنو يلهو كقد جدار، خلف يغيب كقد مَب، نص إال كبينو بينو ما ستارة خلف يغيب قد. ينضبط ال

.. كترقيمات ٙبديدات يعِب ُب سندخل غيبة، ىذا فيعترب آخر، بزبوف كيسهو
 كاف ما إٔب رجع كلذلك ا٢بديث؛ هبذا أخذه عدـ كجو ىذا يتفرقا، أف كجد _ ا رٞبو _ فمالك

 فهمت؟. التفرؽ يفسر اللي ىو العمل ىذا أف باعتبار العمل، عليو
 ما _ ا رٞبو _ مالك.. ترؾ ما ىو. اجمللس ٖبيار العمل ترؾ مالك: لك يقوؿ الكتب بعض ُب

 حد لو ليس التفرؽ يقوؿ كسأقرؤىا، عليها نص كما نظره كجهة. ىكذا صحيحان  حديثان  أك نصان  يَبؾ
 أك السوؽ؟ من ا٣بركج ىو ىل حده؟ ما باألبداف قلنا إذا ٍب باألبداف؟ ىو ىل بالكبلـ؟ ىو ىل مضبوط،
 ضابطو؟ ىو ما حده؟ ىو ما مثبلن؟ التغافل أك النظر؟ عن الغيبة

 ا١بزء ُب ىذا. عليو كترجم ا٣بيار، حديث ركل ىو شوؼ. نصو كلذلك... عدـ من نوع فيو األمر
 بيع باب: "قاؿ ،(671 )كسبعْب كاحد ستمائة الباقي، عبد طبعة ا٤بشهورة الطبعة ُب ا٤بوطأ، ُب الثا٘ب
 _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ أف ))جدان  عإب سند(( عمر ابن عن نافع: ))ا٢بديث كركل" ا٣بيار
ب ي بإاب))،((ااخي رب ي بإابي فرق بامبم بص حبهب لىب  اخي ربم  م ب احدب لباام ب يع ا)): قاؿ

. اجمللس خيار من استثناءب(1 )((ااخي ر
، أك أنظر، أياـ ثبلثة ا٣بيار أعطيِب بعد، يتفرقا ٓب كٮبا لآلخر أحدٮبا قاؿ إذا يعِب . يومْب أك يـو

.  معلقان  البيع يبقى تفرقا لو حٌب اآلخر، أحداٮبا أعطاه فإذا
 افَبقنا إذا األصل.. منك كطلبت السيارة، كأعطيتِب الثمن، كنقدتك سيارة، مثبلن  منك اشَبيت لو

 كألغي آتيك ٓب إذا أياـ، الثبلث فبعد. أياـ ثبلثة عليك أشَبط أريد أنا ال لك فقلت. كلـز البيع انعقد
 الشرط، خيار يسميو كبعضهم ا٣بيار، بيع ىذا استثناء، ىذا صار خبلص كافقت، فإذا.. فالبيع البيع،

.  ٨بتلفة تسميات
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 أىل شوؼ( عندنا ٥بذا كليس: )مالك قاؿ يقوؿ ا٢بديث ىذا على يعلق _ ا رٞبو _ فمالك
؟ بالكبلـ؟ بالنظر؟ األبداف؟ ضابطو؟ ما تفرؽ(. معركؼ حد )ا٤بدينة  أمر كال )حده؟ ما بالوقت؟ باليـو
(. فيو بو معموؿ

 كجد فما ا٤بدينة، أىل لعمل كرجع مضبوط، حد ٥با كليس متميزة، غّب ((ي فرق )) أف مالك رأل ٤با
. بو عربة ال كالتفرؽ كالقبوؿ، باإلٯباب الـز البيع أف األصل اعترب التفرؽ، يفسر ما فيو

 قاسية، تكوف قد الكلمة ترؾ، نقوؿ ما.. ترؾ... يعِب من نوع فيها يبدك رٗبا الوحيدة ا٤بسألة ىذه
 صحيح كىذا كٰبدده، ٲبيزه للتفرؽ حدان  يضع أف استطاع ما أك استوعب، ما أك فهم، ما يعِب داعي، ٥با ما

 مشهور، مذىب كُب بالتفرؽ؟ ا٤بقصود ما على بناءن  ا٢بديث، فهم ُب كلهم األئمة اختلف كلذلك فعبلن؛
 ال؟ كلبل ا٢بديث خبلؼ باألبداف التفرؽ يرل الذم عند كىذا. حٌب بالكبلـ التفرؽ أف أٞبد عن ركاية كفيو
. ذلك على ا٣ببلؼ كينبِب التفرؽ؟ ىذا ىو ما

 بيعهما ٲبضيا أف ((  اخي رباابيع ا)) أف ا٤بقصود أف فاعترب ينضبط، ما ا٤بوضوع  رأل أنو فمالك
 كأقصى الشرط، خيار قليل قبل ٠بيناه ما اآلخر على أحدٮبا يشَبط أف با٣بيار، أك كالقبوؿ، باإلٯباب
 ُب ٱبدع كاف الذم بالرجل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب لو كٌقت ما على أياـ، ثبلثة لو كقت كأبعد
. يفكر أياـ ثبلثة النيب كأعطاهب( 1)((خال  بابقل)): لو قاؿ البيوع

 كافق إذا. ٝبيعان  األئمة توقيت كىذا ا٣بيار، يسقط أياـ ثبلثة بعد مضبوطة، البضاعة رأل فإذا
.  ذلك بعد عليو يتفقاف ٗبا عربة ال أياـ، الثبلثة فبعد. أياـ ثبلثة من أكثر يشَبطوف ال الشرط، على البيعاف

 حجة، يكوف كمٌب ا٤بدينة، أىل عمل عليها الٍب األربعة ا٤براتب اآلف فهمنا إذف، كبلمو فمقصود
 األمصار أىل عمل من كغّبه يكوف كمٌب مرجحا، يكوف مٌب حجة يكوف ال كعندما حجة، يكوف ال كمٌب
 غّبىم، عمل عن كثّبان  ٱبتلف ال كاالستدالؿ، التشريع أنواع من نوع أم ُب داخل يكوف كال بو، عربة ال

. أخرل مرجحات إٔب ييلجأ ذلك بعد فيبقى
 ُب إال التعارض عنده يقع كٓب الكبّب، العظيم األصل ىذا على مذىبو بُب _ ا رٞبو _ كمالك

 األمر، إليو ينتهي مضبوطان  حدان  لو يرى  ٓب _ ا رٞبو _ مالك أف لكم، شرحتو اجمللس كخيار. اجمللس خيار
. باهبا مقصود كىذا ا٤بسألة، أصل ىذا
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 ٥با عبلقة ال لك تبدك قد أخرل أمور فأضاؼ الباب، ىذا ُب توسع _ ا رٞبو _ البخارم لكن
 عليو ا رٞبة _ البخارم مقصود لكن ( َتااْعمِك ْعبَترِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتُم َتلَّنى) االستدالؿ، بباب
 ألهنم حجة؟ ٤باذا حجة، القدٙب ا٤بدينة أىل إٝباع القدٙب، ا٤بد٘ب اإلٝباع أف قبل، مالك مقصود ذات ىو_ 

 كالقرب موجود، كا٤بنرب طريان، غضان  األمر كأدركوا كأصحابو، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب مرابع ُب عاشوا
 كحٌب كمكاييلها كمقاييسها، النيب، عهد على كانت الٍب ا٤بدينة كمعآب موجودة، كا٢بجرات طريان، غضان 
. عليو ىي ما على.. ككل أزقتها،

 أقواـ كيأٌب كلو، ىذا يذىب ٤با لكن. قوة ا٢بيثيات ىذه تعطيو فاتفاقهم أمر، على يتفقوف عندما
 يتعلق ما فيذكر يتوسع، عندما القائل مقصود كىذا القرين، هبذا عربة ال يصبح غّبىم، مثل ذلك بعد

 ُب ٍب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عهد ُب األيكؿ ا٤بدينة أىل أف باعتبار ىذه، كاألشياء كالقرب، با٤بنرب،
 تذىب أف كقبل أخرل، أمور ا٤بدينة كيدخل الناس يتفرؽ أف قبل عثماف، عهد ُب ٍب كعمر، بكر، أيب عهد
 صلى _ النيب صاع أين. كا٤بكاييل كا٤بقاييس، كاألماكن، ا٤بواضع، ُب حٌب األحواؿ، عليو كانت ٩با كثّب
. ا٢بدكد تلك إٔب فقط ا٤بدينة أىل عمل فيصبح زماف، من شيء كل كانتهى ذىبت ؟ _كسلم عليو ا

 كيذكر أحد، جبل رٗبا كحٌب كالقرب، با٤بنرب يتعلق ما فيذكر يتوسع، عندما لنا البخارم إشارة ىذا
 ىذا؟ فهمتم. كفضائلها ا٤بدينة معآب من أشياء

. نفسو ٗبالك ىذا ُب يقتدم _ ا رٞبو _ البخارم أف _ كعبل جل ا عند كالعلم _ ظِب كأكرب
 فضائل كتاب "٠باه" ا٢بج "كتاب بعيد ،"ا٤بوطأ "ُب كتابان  عقد ىنا،" ا٤بوطأ "ُب البخارم، قبل مالك فإف

 _. كسلم عليو ا صلى _ النيب ذكره ٩با ا٤بدينة بفضائل يتعلق ما كذكر ،"ا٤بدينة
 على مالك اعتماد أكثر أف قليل، قبل لكم قلت اللي البيوع، كتاب بدايات كتاب ُب ىنا لكن

" ا١بامع كتاب "٠باه بكتاب _ ا رٞبو _ مالك ابتدأه فيو، النصوص لقلة ا٤بدينة، أىل عمل على مسائلو
 صلى _ النيب دعاء باب: "األمور هبذه ٗبثل يتعلق كلو آخره إٔب أكلو من ىذا ا١بامع كتاب ماذا؟ كتاب
 _ النيب ذكره ما باب "،"أحد جبل من يذكر ما باب "،"كبرىم صاعهم ُب ا٤بدينة ألىل _ كسلم عليو ا

. ا١بامع الكتاب نفس... ما باب ،"ا٤بنرب من _ كسلم عليو ا صلى
 ىنا، هبا أتى ال،. ا٤بدينة فضائل ُب ىناؾ تكوف أف أقرب ىذه ا١بامع، عبلقة ما لك يبدك العنواف

 صلى _ النيب كقت ا٤بدينة عمل لك أنقل ا٤بدينة، أىل عمل لك أنقل عندما أف فقط، اإلشارة ىذه ليعطي
 كمبلبسو كسبلحو، كمقاييسو، كمكاييلو، كمعا٤بو، كآثاره، كمرابعو، أصحابو، ككقت _ كسلم عليو ا

. مقصوده ىذا تزؿ، ٓب طرية غضة موجودة
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 مثل ُب يتوسع عندما ذلك، ُب مالك مسلك يسلك أنو _ ا عند كالعلم ظِب أكرب _ كالبخارم
 ذكر فيو حديث ألنو فقط؛ يذكرىا كلها الباب، ىذا ُب حديث( 24 )كعشرين أربعة لنا فيذكر ىذا،
 ُب ا٤بدينة ألىل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب دعاء ذكر فيو حديث أحد، جبل ذكر فيو حديث ا٤بنرب،

 ىنا؟ ىي ليش العيد صبلة ُب ىناؾ ا٤بفركض العيد، كمصلى العيد صبلة ذكر ُب حديث كبرىم، صاعهم
 ككبارىم، كصغارىم، كأبناؤىم، كنساؤىم، أدركوه، كالصحابة العيد، مصلى ا٠بو شيء فيو مصلى، فقط

 غّبىم من أكفق كاجتهاداهتم آراؤىم فتعترب كعرفوه، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب خالطوا أهنم باعتبار
 فهمت؟... كىكذا

 يتعلق حديثان  حديثان،( 24 )كعشرين األربعة أك العشرين من الباب ىذا ُب البخارم ىذا ُب يأتً  كٓب
 ُب فحشد التوسع، ىذا توسع كلذلك ا٤بقدمة؛ ُب إليها أشار الٍب كتفصيبلهتا كتأصيبلهتا، اإلٝباع، ٗبسألة
. لكم ذكرتو ٗبا متعلقة كلها حديث،(  20 )عشرين من أكثر الباب ىذا

 لن ألننا البيت؛ ُب أنتم اقرؤكىا ،(24 )كعشرين األربعة األحاديث ىذه سنتجاكز يعِب كلذلك
 _ النيب منرب عند جلست ا٤بنرب، ذكر فقط كامل حديث.. هبذا ننتهي لن ألننا فيها؛ شيء كل نشرح
 _ النيب مع العيد شهدت يعِب عباس ابن حديث أك اللقطة، ىذه أجل من فقط _ كسلم عليو ا صلى
! ؟..ابن دار كال حسْب أيب دار كين. حسْب أيب دار عند الذم ا٤بصلى ُب _ كسلم عليو ا صلى

 غضان  شيئان  ينقلوف كغّبه ينقل أك يتكلم، كعندما. للوضع مدرؾ يعِب صغّب كىو عباس ابن يعِب
 ىذه فائدة فقط ىذا كمواضعان، كمرابعان، كبصران، ٠بعان، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عليو أدركوا طريان،

 للباب االنتقاؿ ُب كأستأذنكم البيت، ُب ذاكركىا ا شاء إف يعِب أنتم، اقرؤكىا كلذلك كلها؛ األحاديث
. بعده الذم الباب اقرأ.  تعأب ا عند كالعلم بعده، الذم

ب
َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿:بت َتعَت اَتىباالَّنهِكببق َتوْعاِكبب َت ب ءٌلبباألْع ب﴾شَتيْع

 
.ب اا ب منب صحبهبآاهب  لىباهلل،برسواب لىب االالاب اا الةبهللبااحمد
َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿بت َتعَت اَتىباالَّنهِكببق َتوْعاِكبب َت بب_:ب)تع اىباهللبرحمهب_باابخ ر باام ابق ا ءٌلبباألْع ب﴾شَتيْع

ث َت َت  مَتدُببحَتدَّن ب َترَتنَت بُمحَتمَّندٍربب ْعنُببأَتحْع ب َترَتنَت باالَّنهِكبب َتبْعدُببأَتخْع رِك ِّبب َتنْعببمَتعْعمَترٌلببأَتخْع بأَتنَّنهُببُ مَترَتببا ْعنِكبب َتنْعببسَت اِكمٍربب َتنْعبباالُّسهْع
ةِكببفِكيبي َتُ واُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتمِك َتب رِكببصَتالَت ب َتاَت َتببرَت  َّن َت باالَّنُ مَّنببقَت اَتبباارُّسُ و ِكببمِكنْعببرَتأْعسَتهُبب َترَتفَت َتببااْعفَتجْع
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دُب يرَتةِكببفِكيبااْعحَتمْع َتخِك نً بااْععَتنْعبباالَّنُ مَّنببقَت اَتببثُمَّنبباألْع نً بُفالَت َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿:ب َتجَتلَّنبب َتلَّنبباالَّنهُببفَتأَتن ْعلَتاَتبب َتُفالَت ءٌلبباألْع بأَت ْعببشَتيْع
.ب﴾ظَت اِكُمواَتببفَتإِكن َّنُ مْعببيُ عَت ِّ  َتُ مْعببأَت ْعبب َتلَتيْع ِكمْعببي َتُ وبَتب

َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿ت َتعَت اَتىباالَّنهِكببق َتوْعاِكبب َت ب): البخارم _ عليو ا رٞبة _ اإلماـ يقوؿ ءٌلبباألْع ب(﴾شَتيْع
 _ كسلم عليو ا صلى _ لرسولو _ كعبل جل _ ا من الصرٰبة اآلية هبذه الباب، ىذا إدخاؿ كجو
َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿: بقولو ءٌلبباألْع  كمواضع كالسنة، بالكتاب االعتصاـ كتاب ُب إدخا٥با كجوب﴾شَتيْع

 عن التبليغ الدين ُب كظيفتو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف سابقة، دركس ُب رٗبا كررناه ما االستدالؿ،
 الصبلة عليو _ عنده من األحكاـ يبتدئ ال. لو ليس األمر ىذا ألف عنده؛ من األحكاـ يبتدئ ال ا،

 _. كالسبلـ
 يقوؿ يتكلم، كال فيها، يفت فبل ا٤بختلفة، ا٤بتنوعة الكثّبة الفتاكل تأتيو سابق باب ُب لك كقلت

 معنا مرٌ  قد(( أدرم ال: ))يقوؿ أك العبارات، من أمثا٥با أك (1)((في باهللبي ضيبح ىبقم)): للسائل
_. كعبل جل _ا كحي يأتيو حٌب كينتظر كأمثا٥با، الكلمة ٥بذه _ كسلم عليو ا صلى _ النيب استخداـ

أَتُاونَت َتب﴿: تعأب قولو من القرآف ُب ككم يضِكبب َتنِكببيَتلْع أَتُاونَت َتب﴿ كذا ىو قل (2)﴾ااْعمَتحِك  قل ﴾يَتلْع
أَتُاونَت َتب﴿  ا صلى _ النيب ككظيفة ا، ىو كاجمليب _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب الناس من السؤاؿ ﴾يَتلْع

. ا٣بلق كبْب ا بْب التبليغ _ كسلم عليو
 باب ُب لو ليس العظيم، كمقداره درجتو على كشخصو، بذاتو، _ كسلم عليو ا صلى _ فالنيب

 سبحانو كجل عز _ ا إٔب يرجع التشريع باب أف يعطيك كىذا ا، عن مبلغ ىو إ٭با شيء، التشريع
 إال ذلك، ُب ٥بم شأف ال كالرسل األنبياء حٌب _ كعبل جل _ كيريد يشاء ٗبا كحكمو كقضائو، _ كتعأب
 أك يصادمها، أك مثبلن، ا أحكاـ فيلغي يأٌب أف كاف كائن أم من يقبل ال فبالتإب ا، عن الببلغ

 العا٤بْب رب ُب يقدح ألنو مربر؛ أم ٙبت منها يسخر أك هبا، يتبلعب أك بغّبىا، ٰبكم أك يصادرىا،
َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿ _: كسلم عليو ا صلى _ للرسوؿ يقوؿ كا مباشرة، ءٌلبباألْع ب.﴾شَتيْع

 ال ا، أحكاـ تغّب تبدأ عارؼ، ما٘ب ٦بامع كال بر٤بانية، ١باف كال تشريعية، بلجاف أتيت فمهما
. كجوبان  ا٤بؤمنْب عند كال ا عند ال هبا عربة

باَت َتبباَتيْع َتب﴿ مسوغ أم ٙبت لو إلغاء أك عليو، اعَباضان  أك التشريع، ُب قدحان  راـ من لكل كنقوؿ
َتمْعرِكببمِكنْعب ءٌلبباألْع ب.كجو ىذا باب، ىذاب﴾شَتيْع

                                                 

 .   27219: رقم حديث 390 ص/  6 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)

 .222:  البقرة(2)
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باَتيْع َتب﴿: الكبلـ هبذا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فيها عوتب الٍب القضية ىي ما: الثا٘ب الوجو
َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتب ءٌلبباألْع  لشدة _ يغضب أف لو كحق _ أقواـ على غضب كإ٭با حرمة، كال ٕبل أفٌب ماب؟﴾شَتيْع

 أعداء.. ذلك كأمثاؿ معونة، بئر ُب بالقرٌاء فعلوا ما كشدة أحد، يـو أصحابو من قتلوا ما كشدة لو، عداكهتم
. حٌب كبار يعِب

 ٩بكن شيء أقل ىذا. كيقنت عليهم ا يدعو قاـ عداكهتم، بشدة ق،ظكغي ككظمو، حزنو، فشدة
َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿: بقولو يعاتب ذلك مع يصنع، ءٌلبباألْع  الصبلة عليو _ تشريع باب ُب ال دخل ماب.﴾شَتيْع
 _ ذلك من شيء فعل لو أكٔب باب فمن ال؟ كلبل فهمتوا... كإ٭با قبلو، من حـر كال حلل كال _ كالسبلـ
 _. كالسبلـ الصبلة عليو كحاشاه

 _ ا مراد االجتهاد ذلك يوافق كٓب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ القضايا بعض ُب اجتهد ٤با كلذلك
بتَتلْعُردِكبب َتاَتب﴿ _: كسلم عليو ا صلى _ للنيب عتاب من القرآف ُب ككم كذلك؟ أليس عوتب، _ كعبل جل

ُ واَتببااَّن ِكينَتب اةِكببرَت  َّنُ مبيَتدْع يِّبب ِك اْعغَتدَت لَت  ِك ِكمبمِكنْعبب َتلَتيْع َتببمَت ب َتجْع َتهُببيُرِكيُد اَتبب َتااْععَت ِك ءٍرببمِّنبحِك لَت  ِك َتببمِكنْعبب َتمَت بشَتيْع بحِك
ءٍرببمِّنب َتلَتيْع ِكم رِكي َتبب َتمَت ﴿ب(2)﴾ َتت َتوَتاَّنىب َتبَت َتب﴿ب،(1)﴾ااظَّن اِكمِكينبمِكنَتببف َت َتُ واَتببف َت َتلْعُردَتُهمْعببشَتيْع ب،(3)﴾ي َتلَّن َّنىباَتعَتلَّنهُببيُدْع

باِك َتبِكيٍّيبب َت اَتببمَت ﴿: بدر أسارل كقصةب،(4)﴾ي َتلَّن َّنىبأَتاَّنبب َتلَتيْع َتبب َتمَت (ب6)تَت َتدَّنىباَتهُببفَتأَتن َتب(ب5)اسْع  َتغْع َتىبمَتنِكببأَتمَّن ﴿
رَتىباَتهُببيَتُ واَتببأَتا نَتببحَت َّنىبأَتسْع ن ْعيَت ب َترَتضَتببُترِكيُد اَتبباألَترْعضِكببفِكيبيُ ثْعخِك رَتةَتببيُرِكيدُب  َتااّلهُبباادُّس  زينب كقصةب(5)﴾ااخِك
 تكوف قد يعِب... تبدك ما رٗبا قضايا أهنا مع ال؟ كلبلب(6)﴾تَتخْع َت  ُببأَتابأَتحَتقُّسبب َتاالَّنهُبباا َّن سَتبب َتتَتخْع َتى﴿: كزيد
 شيئان  ٠بعنا كما عتاب ا من_ كسلم عليو ا صلى _النيب ييعاتىب التشريع، صلب ُب داخلة ىي ما يعِب
با  مبشيب ًبب  تم ًبب سلمب ليهباهللبصلىباا بيب  اباو)): عائشة تقوؿ كلذلك القرآف، ُب كمسجل منو،
فِكيباالَّنهَتبب َتاتَّنقِكببزَت ْعجَت َتبب َتلَتيْع َتببأَتمْعلِك ْعبب َتلَتيْعهِكبب َتأَتن ْععَتمْع َتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببأَتن ْععَتمَتبباِكلَّن ِك بت َتُ واُبب َتإِكذْعب﴿ بمَت بن َتفْعلِك َتببفِكيب َتُتخْع
 الصبلة عليو _ ىذه لكتم لشيء كاٛبان  كاف لوب(7)((﴾تَتخْع َت  ُببأَتابأَتحَتقُّسبب َتاالَّنهُبباا َّن سَتبب َتتَتخْع َتىبُمبْعدِكيهِكبباالَّنهُب

 _. كالسبلـ
                                                 

 [.52اآلية ]سورة األنعاـ  (1)

 [.1اآلية ]سورة عبس  (2)

 [.3اآلية ]سورة عبس  (3)

 [.7_ 5اآلية ]سورة عبس (4)

 [.67اآلية ]سورة األنفاؿ  (5)

[. 37اآلية ] سورة األحزاب (6)
. 3207: رقم حديث 353 ص/  5 ج سننو ُب الَبمذم (7)
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 ا؛ حقوؽ من باب التشريع باب أف كٜبينة، جدان، كجيهة الباب، ىذا إدخاؿ ُب البخارم ة فإذف
 نواقض ضمن ُب عنواف أدخلو كلذلك مباشرة؛ ا ُب قدح بغّبه، كا٢بكم بو، كاالعَباض فيو، القدح كلذلك
. ا من ىذا تشريع ىي، لعب مسائل ىي ما اإلٲباف، كنواقض التوحيد

 كآيات تنزؿ، كآيات ا، من الفتول يأتيو حٌب كليإب أياـ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ينتظر
 كىندم، ا٪بليزم، قانوف كٯبيب كلها، ا شريعة يلغي ىذا يسول ما كاحد كٯبي ترفع، كآيات تينسخ،

. شريعة ىذه كٙبط، ٘بي كيفك على مفتوح كازينو ىو ما لعبة، ىي ما عنك غصبان  بالقوة كإال كسندم،
.  ىكذا كٲبشونو ىذا، يقبلوف كا٤بسلمْب ا٤بؤمنْب من العجب العجب، ىذا ليس لكن

ث َت َت ): البخارم قاؿ ٍب مَتدُببحَتدَّن مَتدُب): جدان  مهم ا٤بوضع ىذا(بُمحَتمَّندٍربب ْعنُببأَتحْع  بعض يرل (ُمحَتمَّندٍربب ْعنُببأَتحْع
 أٞبد ىكذا كا٠بو ا٤بشهور، اإلماـ حنبل، بن ىو ا٢بديث ىذا ُب البخارم شيخ ٧بمد بن أٞبد أف العلماء

. الشيبا٘ب أسد بن ىبلؿ بن حنبل بن ٧بمد بن
 األب باسم يأٌب كتارة األبعد، ا١بد باسم يأٌب تارة يعِب ذلك يصنع.. رٗبا ذلك يصنع كالبخارم

 جده، حنبل ابن أف مع حنبل، ابن تظنو حنبل بن أٞبد الشهرة، باب ُب النسب ُب ييغفل الذم األقرب
. ٧بمد ا٤بباشر كأبوه

 الغسا٘ب علي كأبو. ا٤بشهور اإلماـ حنبل بن أٞبد اإلماـ ىو ىنا ٧بمد بن أٞبد أف بعضهم فّبل
 البخارم البكندم ىو آخر، شخصان  ٧بمد بن أٞبد كاعتربكا ذلك ُب خالفوا" ا٤بقدمة "ُب كا٢بافظ ا١بيا٘ب،
ب. ا عند كالعلم حنبل، بن أٞبد ليس يعِب البخارم، شيخ

ب َترَتنَت ) . اإلماـ ا٤ببارؾ ابن(باالَّنهِكبب َتبْعدُببأَتخْع
ب َترَتنَت ) .  راشد ابن (مَتعْعمَترٌلببأَتخْع
رِك ِّبب َتنْعب) .  عمر بن ا عبد ابن ىو (سَت اِكمٍربب َتنْعبباالُّسهْع
ةِكببفِكيبي َتُ واُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتمِك َتببأَتنَّنهُب:بُ مَترَتببا ْعنِكبب َتنْعب) رِكببصَتالَت بمِكنْعببرَتأْعسَتهُبب َترَتفَت َتببااْعفَتجْع
دُبب َتاَت َتببرَت  َّن َت باالَّنُ مَّنببقَت اَتبباارُّسُ و ِكب يرَتةِكببفِكيبااْعحَتمْع َتخِك يرَتةِكب )،(األْع َتخِك  األخّبة، الركعة ُب أم عمر، ابن كبلـ من(باألْع
 الفجر صبلة ُب: ))يقوؿ مرتبة، ىناؾ الدعوات كتاب ُب الٍب األخرل الركاية ُب. مرتب غّب يعِب كالكبلـ

ب((. ا٢بمد كلك ربنا اللهم )األخّبة الركعة من رأسو رفع إذا
نً بااْععَتنْعبباالَّنُ مَّنببقَت اَتب) نً بُفالَت َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿ب َتجَتلَّنبب َتلَّنبباالَّنهُببفَتأَتن ْعلَتاَتبب َتُفالَت ءٌلبباألْع بي َتُ وبَتببأَت ْعببشَتيْع
 على كالقنوت الدعاء، أف مع _ كسلم عليو ا صلى _ لنبيو ا عتاب سبب العلماء قاؿ (﴾ َتلَتيْع ِكمْعب
 كلذلك عوتب، كما ىذه غّب مواضع ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فعلو رسولو، كأعداء ا أعداء
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 عوتب؟ ىنا ك٤باذا ك٫بوه، النوازؿ قنوت ُب سنة جرت
 لغزكة رجعت لو. كفبلف فبلف ىنا بأعياهنم، أشخاص بأ٠باء صرٌح ا٤بوضع ىذا ُب ألنو: العلماء قاؿ

 _ كتعأب سبحانو _ ا علم كُب. بأعياهنم أشخاص ٠بى.. كمنهم أمية، بن صفواف: منهم ٠باىم أحد
 نفسو كعكرمة نفسو، صفواف الرجل ىذا أف تلك كقت _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يعلمو ال الذم
، عليو تدعو الذم . أنصارؾ كمن جندؾ، من األياـ من يومان  سيكوف اليـو

 بو يدعو كاف ما على عاما الدعاء أبقى كلو ا، عتاب كجو ىذا.. علم ُب ليس ا علم ُب ىذا
 كسلم عليو ا صلى _ لنبيو ا عتاب كجو فهذا. أخرل مواضع ُب ينزؿ ٓب كما عتاب نزؿ ما لرٗبا قبل،
ب. ا٤بوضع ىذا ُب ذلك العلماء بعض قاؿ كما_ 

َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿: اآلية ىذه لنزكؿ سبب من أكثر ذكركا التفسّب كتب ُب: أيضان  أخرل مسألة باألْع
ءٌلب  شيء ا علم ُب ككاف مكة، ُب مشركْب من معينْب أعياف على دعائو بسبب أنو أحدىا، ىذا ﴾شَتيْع
َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿ ذلك على فعوتب آخر، ءٌلبباألْع  .﴾ظَت اِكُمواَتببفَتإِكن َّنُ مْعببيُ عَت ِّ  َتُ مْعببأَت ْعبب َتلَتيْع ِكمْعببي َتُ وبَتببأَت ْعببشَتيْع

 يـو انقضى بعدما أنو كىو لآلية، آخر نزكؿ سبب كثّبة بأسانيد ذكركا كغّبه، الواحدم كذكركا
 كبّبة أعداد _ كسلم عليو ا صلى _ أصحابو من كقتل نعرفها، الٍب ا٤بأساة تلك من بو، انقضى ٗبا أحد
 _. عنو ا رضي _ الشهداء سيد ٞبزة كقتل جدان،

 قطعوا ٕبمزة، كمثٌلوا هبم، مثٌلوا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أصحاب من بالقتلى مثٌلوا ا٤بشركوف
 عليو _ كالنيب كالنقمة، الغيظ كإظهار يعِب، التشفي من كنوع أحشاءه كأخرجوا بطنو، كبقركا كأذنو، أنفو،

 _. كالسبلـ الصبلة عليو _ كغّبه بشر _ كالسبلـ الصبلة
 ىذا التمثيل.. كقتو حرب. شيء ُب ا٢برب أخبلؽ ُب يدخل ال كىو بأصحابو، التمثيل ىذا رأل ٤با

باهللبأم   يبابن)): فقاؿ غيظان  نفسو ُب فوجد لو؟ الداعي ما ال؟ كلبل خسة يعِب كعلى غيظ، على يدؿ
بمَت ب ِكمِكثْعلِكببف َتعَت قِكُبواْعبب َت ق َتبْعُ مْعبب َتإِكاْعب﴿ يعِب كفاقان  جزاءن ب(1)((م  مب لبعينبألمثلن)) مشهد، ُب يعِب ((م  م

َتمْعرِكببمِكنْعبباَت َتبباَتيْع َتب﴿: فعوتب الصبلحية ىذه يستخدـ أرادب(2)﴾ ِكهِكببُ وقِكبْعُ م ءٌلبباألْع  بالتمثيل أيمرت إذا .﴾شَتيْع
 ا صلى _ النيب من كاف كلو حٌب الشريعة، حساب على يكوف ما الغيظ تنفيس. ٛبثل ما أيمرت ما ٛبثل،
 _.  كسلم عليو

 يهدم  كلو كاألمر منهم، ىلك من كىلك  منهم، تاب من على ا تابب﴾ظَت اِكُمواَتببفَتإِكن َّنُ مْعب﴿
                                                 

. 4894: رقم حديث 218 ص/  3 ج مستدركو ُب ا٢باكم (1)
 [.126اآلية ]سورة النحل  (2)
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.  يشاء من
. اقرأ
ب
ب

ب
اِكهِكبب َت بٌلب نْعلَت اُبب َت َت اَتب﴿:بت َتعَت اَتىبق َتوْع ث َترَتببااْعِك ءٍرببأَت ْع اِكهِكب﴾بجَتدَتًاببشَتيْع لَتببُتجَت دِكُاواب َتاَتب﴿بت َتعَت اَتىب َتق َتوْع بااْع ِك َت بِكببأَتهْع

ب﴾أَتحْعلَتنُببهِكيَتبب ِك اَّن ِكيبإِكاَّنب
ب

اِكهِكبب َت بٌلب)بب_:اهللبرحمه_ببق ا نْعلَت اُبب َت َت اَتب﴿:بت َتعَت اَتىبق َتوْع ث َترَتببااْعِك ءٍرببأَت ْع اِكهِكب﴾بجَتدَتًاببشَتيْع ب َتاَتب﴿بت َتعَت اَتىب َتق َتوْع
لَتببُتجَت دِكُاوا ب﴾أَتحْعلَتنُببهِكيَتبب ِك اَّن ِكيبإِكاَّنببااْع ِك َت بِكببأَتهْع

ث َت َت  ب َترَتنَت بااْعيَتمَت اِكببأَت ُوبحَتدَّن رِك ِّبب َتنْعببُشعَتيْع ٌلببأَتخْع .ببحباالُّسهْع
اٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّنثَت ِكي ب َترَتنَت بسَتالَت يرٍربب ْعنُبب َت َّن بُببأَتخْع رِك ِّبب َتنْعببإِكسْعحَت  َتبب َتنْعبب َت ِك ب َترَتنِكيباالُّسهْع ب ْعنُبب َتلِكيُّسببأَتخْع

يَتبب َتلِكيٍّيبب ْعنَتببُحلَتيْعنَتببأَتاَّنببُحلَتيْعنٍرب ُ مَت باالَّنهُببرَت ِك ب َترَت ُبب َت  ْع يَتبب َت اِك ٍرببأَت ِكيب ْعنَتبب َتلِكيَّنببأَتاَّنببأَتخْع :بقَت اَتبب َت هُبباهللبرَت ِك
اب َتلَتي ْع َت ب َتفَت  ِكمَت َتبب َترَتقَتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببإِكاَّنب باالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب ِك ْع َتبباالَّنالَت

بأَتاْعببشَت ءَتببفَتإِكذَتاباالَّنهِكبب ِكيَتدِكببأَتن ْعُفُل َت بإِكنَّنمَت باالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بف َتُ لْع ُبب َتلِكيٌّي،بف َت َت اَتببُت َتلُّسواَتببأَتاَتبباَتُ مْعببف َت َت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكب
عَتث َت َت  ينَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببفَت نْع َترَتفَتبب  َتعَتث َت َت بي َتب ْع بثُمَّنببشَتيْعًب بإِكاَتيْعهِكببي َترْعجِك ْعبب َتاَتمْعببذَتاِك َتبباَتهُببقَت اَتببحِك
نْعلَت اُبب َت َت اَتب﴿:بي َتُ واُبب َتُهوَتببفَتخِك َت ُببيَتضْعرِكبُببُمدْع ِكرٌلبب َتُهوَتببسَتمِكعَتهُب ث َترَتببااْعِك ءٍرببأَت ْع .ب﴾جَتدَتًاببشَتيْع

مُبب﴾االَّن رِك ُب﴿:ب َتيُ  َت اُبب َت رِك ٌلببف َتُ وَتبباَتيْعاًلببأَتتَت كَتببمَت بيُ  َت اُبباالَّنهِكبب َتبْعدبأَت ُوبقَت اَتب ب﴾ااثَّن قِك ُب﴿ب َتبباا َّنجْع
يءُب (.باِكلْعُموقِكدِكببنَت رَتكَتببأَتثْع ِك ْعببيُ  َت اُببااْعُمضِك

 تنوف ا قوؿ بابي  يقل ٓب إذا القراءة ُب األصح باب،ه  أك بابي  _: عليو ا رٞبة _ اإلماـ يقوؿ
نْعلَت اُبب َت َت اَتب﴿:ب َت بٌلب): تقوؿ ث َترَتببااْعِك ءٍرببأَت ْع  اإلنساف أف االستدالؿ، باب تتمات من أيضان  ىذه (﴾جَتدَتًاببشَتيْع
 ا١بدؿ اإلنساف ُب شيء أكثر اإلنساف، ُب صفة أبرز كىذه االعَباض ككثّب السؤاؿ، ككثّب ا١بدؿ، كثّب

. كاالعَباض
 كأمر ا أمر على اعَباضو كاف إذا أبدان  يسوغ ال لكن مثلو، بشر على اعَبض إذا يسوغ كقد

 من التخلص غرضهم ككل كا٤بماحكة، كاالعَباض، ا١بدؿ، إال الناس أكثر من تأخذ ال كلذلك رسولو،
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. ذلك أمكنهم ما كردىا فيها، كالطعن ذلك، أمكنهم ما ا أحكاـ
 ا١بدؿ كثرة الباطل، ُب ا١بدؿ كثرة كأخبلقياتو، اإلنساف قبائح ضمن من أنو الباب، مقصود فهذا

، جدؿ كل أف ييفهم ال كحٌب. الباطل ُب اِكهِكب): فقاؿ الثانية باآلية عطف مذمـو بُتجَت دِكُاواب َتاَتب﴿:بت َتعَت اَتىب َتق َتوْع
لَتب  (.﴾أَتحْعلَتنُببهِكيَتبب ِك اَّن ِكيبإِكاَّنببااْع ِك َت بِكببأَتهْع

، جدؿ كل فليس  كإلزاـ الشبهة، كرد الباطل، كدفع كإظهاره، ا٢بق، لبياف ا١بدؿ كاف إذا مذمـو
 كىو حسن كجو فهذا ذلك، على كاالستدالؿ كالطرائق، العلمية، األصوؿ كعنده ذلك، ٰبسن ٩بن ا٣بصم
. إليو كالدعوة ا عن الببلغ كسائل أحد

 ذلك من كأسوأ أكالن، منو فائدة ال الذم ا١بدؿ باب من فهو الناس، عند يقع الذم ا١بدؿ أكثر أما
 الٍب كالنزكات كالرغبات، الشهوات، بدافع كرسولو، ا أمر على كاالعَباض ا٢بق، مصادمة ُب كاف إذا

. إْب... تارة أك ثقافيان، تارة أك مصلحيان، تارة أك عقليان، تارة يسمونو. با١بدؿ كيغلفوهنا الناس، أكثر عليها
ب. كخبلص الشرعية ا٤بسألة ىذه من يتخلصوف يريدكف كا٥بدؼ

 األمر اعَباض ُب ا١بدؿ من كىو األكٔب، باآلية يتعلق األكؿ ا٢بديث: حديثْب الباب ُب أكرد قاؿ ٍب
.  مضرة فيو رٗبا بل منو فائدة ال عمومان، ا٣بّب أك الشرعي،

ث َت َت ب):قاؿ . نافع بن حىكىم(بااْعيَتمَت اِكببأَت ُوبحَتدَّن
ب َترَتنَت ): قاؿ . ٞبزة أيب ابن(بُشعَتيْع ٌلببأَتخْع
رِك ِّبب َتنْعب) . أخرل مرة بالزىرم فيو كسيلتقي آخر، سند إٔب سند من ٙبوؿ يعِب (حب)،(حباالُّسهْع

اٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُبب َتحَتدَّنثَت ِكي):قاؿ ب َترَتنَت :بقَت اَتببسَتالَت يرٍربب ْعنُبب َت َّن بُببأَتخْع  إسحاؽ راشد ابن(بإِكسْعحَت  َتبب َتنْعبب َت ِك
. راشد بن إسحاؽ ىذا،

رِك ِّبب َتنْعب) : السندين بْب كالفرؽ. الزىرم ُب التقينا إذف (االُّسهْع
 الثالث؛ ىو كالزىرم رجلْب، الزىرم البخارم بْب أم ثبلثي، الزىرم إٔب: األكؿ أف 
 رجاؿ أربعة الزىرم كبْب فبينو قليبلن، أنزؿ: الثا٘ب كالسند .
ب َترَتنِكي): يقوؿ الزىرم؟ يقوؿ ماذا يَتبب َتلِكيٍّيبب ْعنَتببُحلَتيْعنَتببأَتاَّنببُحلَتيْعنٍربب ْعنُبب َتلِكيُّسببأَتخْع ُ مَت باالَّنهُببرَت ِك ب َترَت ُبب َت  ْع  (أَتخْع

.  النبوة ببيت مسلسل جدان، شريف سند ىذا
ب َترَتنِكي)  بزين ا٤بلقب التابعي اإلماـ طالب، أيب بن علي بن ا٢بسْب بن علي ىو(بُحلَتيْعنٍربب ْعنُبب َتلِكيُّسببأَتخْع
 ُب ا٢بسْب بن علي قيتل كلو. كآلو ا٢بسْب قتل ٤با كرببلء، ُب الطُّثوؼ كائنة ُب ينجو أف ا فشاء. العابدين
 شابان  صغّبان  ككاف علي ييقتل ال أف ا أراد لكن. ٛبامان  األرض من ا٢بسْب نسل النقطع الواقعة، تلك
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. العابدين زين ا٢بسْب بن علي ذلك، بعد ا٢بسْب نسب كل تسلسل كمنو صغّبان،
 سبط _ عنها ا رضي _ فاطمة بن علي بن ا٢بسْب الشهيد الصحايب ىو(ب َتلِكيٍّيبب ْعنَتببُحلَتيْعنَتببأَتاَّنب)
. كرٰبانتو _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ

ب َترَت ُب)  عن ا رضي _ علي أبيو عن ا٢بسْب ا٢بسْب، أبيو عن علي ( َت اِك ٍرببأَت ِكيب ْعنَتبب َتلِكيَّنببأَتاَّنببأَتخْع
 ؟ _عنو ا رضي _ علي يقوؿ ماذا _. ا١بميع

اب َتلَتي ْع َت ب َتفَت  ِكمَت َتبب َترَتقَتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببإِكاَّنب:بقَت اَتبب):قاؿ باالَّنهِكببرَتُسواِكبب ِك ْع َتبباالَّنالَت
 ألهنا طرؽ؛ كلمة ٠بعت إذا ليبلن، تقوؿ أف ٰبتاج كال. ليبلن  طرقهم أم (اَتُ مْعببف َت َت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنى
... أكثر على طارؽ طارؽ، بأنو النهار كضح ُب أتى ٤بن يقاؿ كال. ذلك تفيد اللغوم مؤداىا ُب

 بيت ككاف. بيتهما ُب ليبلن  أم طرقهما. قليل بعد اللغوية ا٤بسألة ىذه على عقب البخارم كلذلك
 بْب الفاصلة ا٢بجرة كىي _ كسلم عليو ا صلى _ النيب زكجات ٕبجر متصلة حجرة علي بيت أك فاطمة
. صفية بيت ىو الذم التاسع كبيتو الثمانية، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب بيوت

 ما _ كسلم عليو ا صلى _ النيب بيوت طبعان  حجر، بثمانية يلتصق أف يفصلو كاف صفية بيت
 ابتداءن  متصلة، حجر ٜبانية. كخبلص مَبين ا يا حجرة... كلبل مرصصة فلل أهنا تظن ٧باطة، فلل ىي

 بيت هبم يلتصق ٍب ميمونة، حجرة إٔب.. ٍب حفصة ٍب ا٤بسجد، قبلة جدار ٠بت على ككانت عائشة، ٕبجرة
. صفية حجرة تفصل الٍب الفاصلة كىي يعِب، حجرتو فاطمة، بيت علي،

 دارىا ٥با فبُب متأخران، هبا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب زكاج كاف صفية أف ذلك كسبب
 معها ٱبرج فيقلبها يذىب ا٤بسجد، اعتكاؼ كقت جاءتو إذا كانت كلذلك علي؛ بدار كألصقها كحجرهتا،

 عليو _ كلها بيوتو كبقية ا٤بسجد إٔب يفضي كال ا٢بجر، بقية عن بعيد شوم يعِب ألنو بيتها؛ إٔب يعِب
 _. كالسبلـ الصبلة

 فجلس ا٢بديث، البخارم اختصر طبعان  (ُت َتلُّسواَتببأَتاَتبباَتُ مْعببقَت اَتب) ا رسوؿ بنت فاطمة بيت فطرؽ
 فقاؿ قدميو، بربد أحسست يعِب حٌب _ عنو ا رضي _ علي يقوؿ _. كالسبلـ الصبلة عليو _ بينهما
. (ُت َتلُّسواَتببأَتاَتب:ب)ىنا ا٢بديث ُب كما ٥بما

 ىل ليتفقد طرقهما إ٭با الليل، بقياـ لعلي يعِب بالوصية اكتفى ما _ كسلم عليو ا صلى _ النيب
 عليو ا صلى _ النيب من كقرهبما كمقامهما، منزلتهما، مثل ُب كاف من ألف الليل؛ يقوماف  كفاطمة علي
. الليل يقـو ال أف حقو ُب يليق ال _ كسلم

 كإ٭با للسؤاؿ ليست ىنا (أاَتب) ،(ُت َتلُّسواَتببأَتاَتب): فقاؿ ذلك ُب ٥بما، ا٤بتفقد كهيأة فطرقهما
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 .استفهاـ ظاىرىا ىي لبلستغراب،
 إٔب نائماف تبقياف كأف عليو، كرب كيعِب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ مستغرب تصلياف أال يسأ٥بما

بأَتاَتب) نائمْب، فوجدتكما مصليي،ف مستيقظْب أظنكما كنت أتيت ٥بما يقوؿ كأنو. تصلياف كال الوقت ىذا
. الليل ُب الصبلة حالكما من أليس (ُت َتلُّسواَتب

باالَّنهِكبب ِكيَتدِكببأَتن ْعُفُل َت بإِكنَّنمَت باالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بقُ لْع ُبب َتلِكيٌّيببف َت َت اَتب): الرد هبذا عليو رد _ عنو ا رضي _ فعلي
عَتث َت َت بأَتاْعببشَت ءَتببفَتإِكذَتا  ا، بيد أنفسنا صحيح الكبلـ. ذاتو ُب كبلمان  قاؿ ما علي صحيحة، الكلمة (  َتعَتث َت َت بي َتب ْع
 ىذا ليس لكن حق كبلـ. يشيلنا ٲبيتنا، يهلكنا، شاء إف نصلي، ما يبعثنا شاء كإف نصلي، يبعثنا شاء إف

 ال؟ كلبل انتبهتوا. موضعو
 ىذا مثل إٔب نائمان  بقي أنو التندـ أك مثبلن  التحسر _ عنو ا رضي علي _ يظهر أف البلئق ا٤بوضع

 يأٌب أف بدؿ كالقولية، الفعلية ىذه ا١بميلة كا٤بوعظة الكرٲبة، النبوية الزيارة ىذه من يستفيد كمثبلن  الوقت،
 بعثنا، كما أرسلنا ما ا نسوم يشإ نائمْب يعِب. كاالعتذار العذر من نوع فيو لكن حق، ظاىره بكبلـ
. يعِب ىكذا يقوؿ كأنو

 بيده أنفسنا _ كعبل جل _ يبعثنا ال بعثنا ما شاء كلو بعثنا، بعثنا شاء لو صحيح، ذاتو ُب فالكبلـ
 ىذا. قيبل كال منو، صاغ ما الليل، قياـ ُب كتقصّبه إلٮبالو، كمربر لو مستخدمان  علي قالو ٤با لكنو حق،
 بيت ا، رسوؿ بنت فاطمة كمستول _ عنو ا رضي علي _ مستول ُب ليس عنده ما كاحد من يقبل
 _ النيب كلذلك يصلوا؛ ال أف يعتذركا أف مستواىم من كليس يصلوا، ال أف مستواىم ُب ليس. ىذا النبوة
.  ٠بعنا الذم التصرؼ صنع يعِب _ كسلم عليو ا صلى

 منزلة _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند نزؿ الكبلـ ىذا أف على دليل(بشَتيْعًب بإِكاَتيْعهِكببي َترْعجِك ْعبب َتاَتمْعب)
. ٗبثلو يليق ال كالتربير، كاالعتذار، ا١بداؿ، من نوع أنو على كٞبلو القبوؿ، كعدـ

 صامتان  فخرج متلطفان، زائران  جاءٮبا. علي يد على كأخذ عتاب، أبلغ ا٢بالة ىذه مثل ُب فالسكوت
.   أكرب ذلك بعد عليهما أثر ٥با سيكوف يعِب كلذلك مغضبان؛
 _.   كسلم عليو ا صلى _ النيب ٠بع علي أم (سَتمِكعَتهُببثُمَّنب)
 بشيء كرٗبا غاضبان، خرج كاف أنو إٔب بالفعل إشارة فخده يضرب كونو(فَتخِك َت ُببيَتضْعرِكبُببُمدْع ِكرٌلبب َتُهوَتب)

:بي َتُ واُبب َتُهوَتب) :قولو كىي باآلية كاستدؿ ا١بواب، ىذا ٗبثل _ عنو ا رضي _ علي ٯباهبو أف ا٢بسرة من
نْعلَت اُبب َت َت اَتب﴿ ث َترَتببااْعِك ءٍرببأَت ْع  (.﴾جَتدَتًاببشَتيْع

 مفركغ معلومة ألهنا فيها؛ نقاش ال ىذه ا؟ بيد أنفسنا ىل مسألة ٙبقيق قصده ال جدؿ ىذا
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.  ذلك يفعل أف لو ينبغي كاف كما فقط، للتربير استخدمها كإ٭با منها،
 النيب استشهاد أك _ كسلم عليو ا صلى _ النيب قوؿ من كا٤بفسركف العلماء أخذ أك العلماء قاؿ

نْعلَت اُبب َت َت اَتب﴿: الكهف سورة ُب تعأب ا بقوؿ _ كسلم عليو ا صلى_  ث َترَتببااْعِك ءٍرببأَت ْع  أخذكا ﴾جَتدَتًاببشَتيْع
 ىذه فإف. األسباب ٖبصوص ال األلفاظ بعمـو القرآف ألفاظ ُب العربة أف ا٤بشهورة، التفسّبية القاعدة منها
 من لبلستزادة ال فقط، للتعنت عليهم كيردكف الرسل، ٯبادلوف الذين اجملادلْب، الكفار ُب نزلت كأمثا٥با اآلية
. كالبياف العلم،

 ال اللفظ بعمـو العربة ألف علي؛ من؟ حق ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب هبا فاستشهد
. مشهورة تفسّبية قاعدة كىذه. السبب ٖبصوص

 على أك عليو، حكمها يقصر ال لكن أكليان، دخوالن  يدخل السبب لسبب، نزلت القرآف ُب آية كل
. اآلية حكم يشملو فعلو، أنواع من نوع ُب شاركو من كل كإ٭با فقط، القصة صاحب

 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب استشهاد أدلتها من األسباب، ٖبصوص ال األلفاظ بعمـو فالعربة
 ٯبادؿ فقط الذم الكافر اإلنساف عمـو ُب أك رٗبا أخرل، قضايا ُب نزلت الٍب الكهف، سورة ُب باآلية
 ألنو كإ٭با _ عنو ا رضي حاشاه _ كذلك علي كليس علي، حق ُب هبا استشهد كرسلو، ا أحكاـ
_ كسلم عليو ا صلى _النيب هبا فاستشهد عليو، يكوف أف ينبغي كاف ما تقصّب ُب للتربير ا١بدؿ استخدـ
ب. ذلك ألجل

مُبب﴾االَّن رِك ُب﴿:ب َتيُ  َت اُبب َت رِك ٌلببف َتُ وَتبباَتيْعاًلببأَتتَت كَتببمَت بيُ  َت اُبباالَّنهِكبب َتبْعدبأَت ُوبقَت اَتب) ب﴾ااثَّن قِك ُب﴿ب َتبباا َّنجْع
يءُب . أكقدىا أم (اِكلْعُموقِكدِكببنَت رَتكَتببأَتثْع ِك ْعببيُ  َت اُببااْعُمضِك
. اقرأه ا٢بديث، اقرأ ىذا، ننهي بأس ال بقي؟ كم بقي.. بعده ما
ث َت َت )بب_:باهللبرحمهب_بق ا ث َت َت بقُ   َتيْعبَت ُببحَتدَّن ب...أَت ِكيهِكبب َتنْعببسَتعِكيدٍربب َتنْعبباالَّنيْع ُببحَتدَّن
.  تقرأه ال خبلص ٢بظة طيب

ث َت َت ) .  الثقفي سعيد ابن (قُ   َتيْعبَت ُببحَتدَّن
ث َت َت ) . سعد ابن (االَّنيْع ُببحَتدَّن
. ا٤بد٘ب ا٤بقربم سعيد أيب ابن ىو (سَتعِكيدٍربب َتنْعب)
. صىٍنربى  كا٠بو ا٤بقربم، سعيد أبو ىو (أَت ِكيهِكبب َتنْعب)
نُبب  َتي ْع َت بقَت اَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعب) دِكببفِكيبنَتحْع بف َت َت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببخَترَتجَتببااْعمَتلْعجِك
ب ْع َت بحَت َّنىبمَتعَتهُببفَتخَترَتجْع َت بي َتُ ودَتببإِكاَتىبانْعلَتلِكُ وا رَتاسِكبب  َتيْع َتببجِك ب..(ااْعمِكدْع
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 كالسداد التوفيق لكم ا أسأؿب.ا كرٞبة عليكم كالسبلـ ا أستودعكم. القادـ لؤلسبوع نرجعو
ب.أٝبعْب كصحبو كآلو ٧بمد نبينا على كسلم ا كصلى ، كا٢بمد كالرشاد

 

 
 

الدرس التاسع  عشر 
 

 أنفسنا، شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده  ا٢بمد إف. الرحيم الرٞبن ا بسم
 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل ا يهده من. أعمالنا كسيئات
 .كثّبان  تسليمان  كسلم كأصحابو آلو كعلى عليو ا صلى كرسولو عبده ٧بمدان  نبينان  أف كأشهد لو، شريك

: أما بعد
ًاب:ب َت ب): فوقفنا ُب ءٍربجَتدَت بشَتيْع ث َترَت نْعلَت ُابأَت ْع ب:  كقولو تعأب﴾﴿ َت َت اَتبااْعِك لَتبااْع ِك َت بِك بُتجَت دِكُاوابأَتهْع ﴿ َتاَت

بأَتحْعلَتُن﴾ ب ِك اَّن ِكيبهِكيَت  :ترجم بلفظ آيتْب_ رٞبو ا _ كقلنا إف اإلماـ البخارم ب(إِكاَّن
 ءٍربجَتدَتًاب﴿: قولو تعأب بشَتيْع ث َترَت نْعلَت ُابأَت ْع  ﴾؛ َت َت اَتبااْعِك
 بأَتحْعلَتُن﴾: قولو تعأب: كاآلية الثانية ب ِك اَّن ِكيبهِكيَت بإِكاَّن لَتبااْع ِك َت بِك بُتجَت دِكُاوابأَتهْع  .﴿ َتاَت

: كأدخل أك ركل ُب الباب حديثْب
صلى ا _ كىي قصة علي بن أيب طالب، ٤با طرقو النيب األكٔب،  يتعلق باآلية :ااحدي باأل ا

ُب الليل ىو كفاطمة، كقاؿ ٥بم أال تصلوف فرد عليو علي بقولو، إ٭با أنفسنا بيد ا إف شاء _ عليو كسلم 
نْعلَت ُاب﴿: كىو يضرب فخده بيده كيقوؿ_ صلى ا عليو كسلم _ فانصرؼ النيب . أف يبعثنا بعثنا  َت َت اَتبااْعِك

ءٍربجَتدَتًاب بشَتيْع ث َترَت . كتكلمنا على ىذا ُب الدرس السابق ﴾أَت ْع
ب:  كىو يتعلق بلفظ اآلية الثانية كىي قولو تعأب:ااحدي بااث ني بإِكاَّن لَتبااْع ِك َت بِك بُتجَت دِكُاوابأَتهْع ﴿ َتاَت

ُ م﴾ لَتُنبإِكاَّنباا ينَتبظَتلَتُموابمِك  ْع بأَتحْع .  فأخرج فيو ا٢بديث التإب( ِك اَّن ِكيبهِكيَت
ث َت َت بقُ   َتيْعبَت ُب):ب_رٞبو ا _ قاؿ البخارم  . ىو ابن سعيدب(حَتدَّن

ث َت َت باالَّنيْع ُب):بقاؿ .  ىو ابن سعد(حَتدَّن
بسَتعِكيدٍرب) .  ىو ا٤بقربم( َتنْع
بأَت ِكيهِكب)  . أيب سعيد ا٤بقربم( َتنْع
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بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتبقَت اَتب) ب:ب َتنْع دِكبخَترَتجَتبرَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبف َت َت اَت ُنبفِكيبااْعمَتلْعجِك   َتي ْع َت بنَتحْع
كأمرىم أف ٱبرجوا معو، كيقصدكا مكاف _ صلى ا عليو كسلم _ خرج عليهم النيب ب(انْعلَتلِكُ وابإِكاَتىبي َتُ ود

. اجتماع طائفة من طوائف اليهود ُب ذاؾ الوقت
رَتاسِكب) بااْعمِكدْع ب ْع َت ب  َتيْع َت رَتاسِكب) بكسر ا٤بيم (فَتخَترَتجْع َت بمَتعَتُهبحَت َّنىبجِك ًمفعاؿ، من الدَّرس، كىو اسم ب(ااْعمِكدْع

فهو اسم ديِب خاص ٗبن . ٤بن يقـو بتدريس الكتاب كتعليمو لغّبه، بالنسبة للشريعة اليهودية، يعِب لليهود
يتؤب تدريس الكتاب، اللي ىو التوراة بالنسبة ٥بم، يسمى ا٤بًدراس، فهو اسم للشخص، أك لكبّبىم أك 

لعا٤بهم، أك ٢بربىم الذم يقـو بتدريسهم أحكاـ شريعتهم، كأكضاعهم من الكتاب الذم ىو التوراة، يسمى 
. ا٤بًدراس، فهو لقب ديِب

رَتاسِكب)ك بااْعمِكدْع قصد بيت كبّبىم، _ صلى ا عليو كسلم _  أضيف البيت إليو أم قصد النيب (  َتيْع َت
. الذم يقـو بتعليمهم؛ ألنو ىو ا٤بقصود، كمن يعِب يتعلموف منو تبع لو ُب ذلك

ُب ىذه القصة يسمى ابن صيوٍريا، ذكركه _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ككاف ا٤بدراس الذم قصده النيب 
؟ حاخاـ، ا٢باخاـ األكرب . ُب السّبة، ابن صيوٍريا، ىو ا٢برب األكرب إف صحت العبارة، ماذا يسمونو اليـو

. نعم األكرب ىكذا يعطونو التفخيم ا٢باخاـ األكرب، كا٢برب األعظم
فهو . كاحنا صرنا نسوم زيهم، ٪بيب ألقاب مثلهم، يعِب ُب الصورة كما كراء ذلك ا أعلم بو

قصدا ُب داره، كبيتو الذم ٯبتمع فيو اليهود، ليدرسوا على _ صلى ا عليو كسلم _ كبّبىم قصده النيب 
. يدم ىذا ا٢برب، أك ىذا ا٤بدراس، أك ىذا ابن صوريا الذم ٠بيتو لكم قبل قليل

ب َتلَتيْعهِكباا َّنالَتُةب َتاالَّنالَتُابف َت َت دَتاُهمْعب) _ النيب .  إذا رجعت للسّبة طبعان ٘بد تفصيل أكثر(ف َت َت اَتباا َّنبِكيُّس
قاـ عليهم كىم جلوس، قعود، عكوؼ على كتاهبم يدرسونو، كابن صوريا على _ صلى ا عليو كسلم 

فدعاىم كناداىم ليلتفتوا إليو كينتبهوا إٔب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فقاـ عليهم النيب . رأسهم يقرؤىم
ب.كبلمو

لَتُموا) لِكُموابتَتلْع بي َتُ ودَتبأَتسْع بيَت بمَتعْع َترَت :  ىذا يؤخذ منو فائدتاف(ف َت َت اَت
ال ٲبٌت إٔب ما أنزلو _ عليو الصبلة كالسبلـ _  أف ما عليو اليهود منذ كقت النيب :ااف ادةباأل اى

ا على أنبيائو بصلة، بسبب ما حدث عندىم من تبديل، كٙبريف، كتغيّب، ا٫برفوا بو ا٫برافان كليان عن 
. ك٫بن نعلم أف اإلسبلـ اسم عاـ مشَبؾ ١بميع أنبياء ا كرسلو. شريعة الرسل

عليو _ إٔب النيب ا٣باًب ٧بمد _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فكل أنبياء ا كرسلو كلهم، من آدـ 
كإفراده _ جل كعبل _ كلهم يدعوف إٔب اإلسبلـ باالسم العاـ، كىو توحيد ا _ الصبلة كالسبلـ 
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يسمونو . بالعبادة، كنبذ الشرؾ ٔبميع ألفاظو، كصوره، كأشكالو، كا٢بكم ٗبا أنزؿ ا من شرائع على األنبياء
 .اإلسبلـ العاـ، أك االسم ا٤بشَبؾ

ب َتمِكنبُذرِّيَّن ِك َت بأُمَّنً بكاألنبياء ىكذا إبراىيم ماذا يقوؿ كإ٠باعيل ٤با بنيا البيت؟  باَت َت لِكمَتيْعنِك عَتلْع َت بُملْع ﴿ َتاجْع
ب َتلَتي ْع َت ﴾ ب َتأَترِكنَت بمَت َت سِك َت َت ب َتُت ْع لِكمَتً باَّن َت . ذكر ا ذلك ُب القرآفب(1)مُّسلْع

فما عليو يهود، ككذا النصارل كغّبىم، بعدما حرٌفوا، كغّبكا، كبدلوا، كدخل الشرؾ بصوره ا٤بختلفة 
ُب أدياهنم، كدخل التحريف بشكل فضيع جدان ُب كتبهم، صار ما ىم عليو ال يستحق ىذا االسم ا١بليل 
الذم ىو اإلسبلـ، كال يستحق بالتإب أف يينسب شيء منو إٔب أنبياء ا كرسلو ال موسى، كال عيسى، كال 

كلبل ليش يقوؿ ٥بم أسلموا لو كانوا على شيء من ىذا اإلسبلـ، كىو _ عليهم الصبلة كالسبلـ _ غّبىم 
.  ىذه الفائدة األكٔب! إفراد ا بالتوحيد؟

إما : كأىل األرض على قسمْب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ بيعث _ صلى ا عليو كسلم _ كالنيب 
أىل دين ٧برؼ كىم الكتابيوف اليهود كالنصارل، كإما أىل أدياف كثنية كضعية، صاغها الناس من عند 

.  دعوة ىؤالء ٝبيعان، كىي الفائدة الثانية_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فكاف من مهمتو . أنفسهم
بيعث إٔب أىل _ عليو الصبلة كالسبلـ _  بياف صريح، كعملي، كتطبيقي، أف النيب :ااف ادةبااث ني 

فكل أىل األرض ٯبب عليهم أف يؤمنوا . عرهبم، كعجمهم، يهوديهم، كنصرانيهم، ككثنيهم: األرض كلهم
. كإال سيكونوف من أىل النار_ ٧بمد صلى ا عليو كسلم _ برسالة النيب ا٣باًب 

ك٥با أدلتها ُب _ صلى ا عليو كسلم _ كىذا لو أدلتو الكثّبة فيما يسمى بعا٤بية رسالة النيب 
.. قصد اليهود، كٓب يقصد سوقتهم أك يعِب. القرآف، كُب السنة كُب التطبيق العملي كىذا تطبيق عملي اآلف

. قصد رؤكسهم، كأحبارىم، كمدراسهم، كأىل العلم فيهم؛ ألنو إف كانوا يريدكف ا٤بناظرة، فحي ىبلن با٤بناظرة
ما أرادكا ذلك كلو، . إف كانوا يريدكف النقاش ُب حيثيات الدعوة، كبياف الصواب من ا٣بطأ، فبل بأس بذلك

عليو _ بقي شيء كاحد كىو أف يقيم عليهم ا٢بجة، كيبلغهم الرسالة الٍب تربأ هبا الذمة، كىو ما فعلو النيب 
. ىنا_ الصبلة كالسبلـ 

لَتُموا) لِكُموابتَتلْع بي َتُ ودَتبأَتسْع لَتُموا)، (يَت بمَتعْع َترَت  ُب الدنيا طبعان ٩با فعلو هبم من اإلجبلء من األرض، (تَتلْع
 .من عذاب ا، كنقمتو، كا٣بلود ُب النار_ كىو األىم _ كمن ا٢برب كأمثا٥با، كُب اآلخرة 

                                                 

 [.128اآلية ]سورة البقرة  (1)
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ايش اآلية ُب القرآف؟ .. كلذلك كانت يهود تقوؿ إف كنا سندخل النار كالبد، فسندخلها أيامان 
ب: كُب آؿ عمرافب،(1)﴿ َتقَت ُاواْعباَتنبتَتمَتلَّن َت باا َّن ُربإِكاَّنبأَتيَّن م ًبمَّنعْعُد دَتًة﴾ ﴿اَتنبتَتمَتلَّن َت باا َّن ُربإِكاَّنبأَتيَّن م ًبمَّنعْعُد دَتاتٍر

يومان، _ صلى ا عليو كسلم _ ٍب كانوا يزعموف قالوا للنيب ب(2) َت َترَّنُهمْعبفِكيبدِكي ِك ِكمبمَّن ب َت نُواْعبي َتفْع  َتُر اَت﴾
    مبانب)): _صلى ا عليو كسلم _ فقاؿ النيب . سندخل النار أيامان معلومة، ك٬برج كٚبلفوننا أنتم

لَتُموا)ىذا معُب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أك كما قاؿ ب(3)((نخلف مبفي  بأ داًب لِكُموابتَتلْع .  (أَتسْع
مِكب) بيَت بأَت َت بااْع َت سِك كمن العبارة يتضح أنو ال .  يعِب فمهنا كبلمك، كعرفنا دعوتك(ف َت َت ُاواب  َتلَّنغْع َت

استعداد عندىم ال لقبو٥با، كال فتح أم باب للحوار كما يطالبوف مثبلن بعض الناس ُب ا٢بوار، أك النقاش ُب 
لَتُموا)ا٢بيثيات  لِكُموابتَتلْع ىل ما أنتم عليو من شرائع ٧برفة، . أم الدينْب ىو ا٢بق ىنا ييبحث، ىنا ا٢بوار( أَتسْع

سنثبت ٙبريفها، كعندنا القدرة على ذلك، أك ما ٫بن عليو من شريعة منزلة يعِب كاملة تامة، كعندنا الدليل 
. على ذلك

ب  َتلَّنغْع َتب): كل ىذه ال يريدكهنا، كلذلك قالوا  كلكنهم طبعان ما ٘برؤكا أف يواجهوه ٗبا فيو شيء (قَتدْع
فالعبارة إشارة كاضحة إٔب أهنم فهموا ما قاؿ كٓب يقبلوه، كال يريدكف قبولو، كال يريدكف حٌب . من سوء األدب

ب ِك اَّن ِكيب﴿: البحث فيو، كال النقاش فيو، كال اجملادلة فيو، كىذا معُب قولو تعأب بإِكاَّن لَتبااْع ِك َت بِك بُتجَت دِكُاوابأَتهْع  َتاَت
بأَتحْعلَتنُب بُأرِكيدُب): أك قبل أف يكرر عليهم قاؿ ٥بم_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فكرر عليهم النيب ﴾ هِكيَت ب.(ذَتاِك َت

رٗبا بالوحي، كرٗبا أيضان بأدلة الواقع أيضان، أف يهود لن يقبلوا _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ىو يعلم 
إال _ صلى ا عليو كسلم _ فلم يسلم من اليهود ُب حياة النيب . دعوتو إال قليبلن، كىذا الواقع دؿ عليو

اوبآمنب)): ا٢بديث ا٤بشهور قاؿ_ عليو الصبلة كالسبلـ _ سبعة رجاؿ بس، سبعة بالعدد، حٌب قاؿ النيب 
.ب(4 )(( يب  رةبمنبااي ودبم ب  يب لىبظ رباألرضبي ود 

لو حصل كصلنا رقم عشرة، أسلموا، كآمنوا ٕبق كصدؽ، كتبعوا مدراسهم األسبق عبد ا بن ب
لكن عشرة ىذا ما حصلت، كقفوا عند . لو عشرة، ما بقي ُب األرض يهودم_ رضي ا عنو _ سبلـ 

. سبعة، كا٬بـر عصر النبوة على ىؤالء السبعة

                                                 

[. 80اآلية ] سورة البقرة (1)
 [.24اآلية ]سورة آؿ عمراف  (2)

. 69: رقم حديث 47 ص/  1 ج سننو ُب الدارمي (3)
 .  3725: رقم حديث 1434 ص/  3 ج صحيحو ُب البخارم (4)
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كطواؿ التاريخ الصراع اإلسبلمي مع اليهود كغّبىم، أعداد من أسلموا من يهود أفراد قليلْب جدان، 
. تستطيع أف ٙبصيهم ك٘بمعهم من الكتب ٝبعان، لقلتهم كندرهتم

أف : فهو يعلم أهنم يعِب لن يقبلوا، كىو ٓب يأًت لذلك لعلمو رٗبا ا٤بسبق، كلكن أراد شيئان آخر
أبلغكم، كأف تشهدكا، كتعَبفوا بأ٘ب قد بلغتكم حٌب تربأ ذمٍب؛ أل٘ب رسوؿ ا إٔب العا٤بْب أٝبعْب، كتقاـ 

_ صلى ا عليو كسلم _ عليكم ا٢بجة، كبالتإب ال عذر لكم بعد ذلك فيما سيصيبكم من أمر النيب 
. بإجبلئهم من األرض، أك فيما ينتظرىم من عذاب ا كنقمتو ُب اآلخرة

بُأرِكيدُب) باَتُ مْعبرَتُسوُاب):  ٍب مرة أخرل قاؿ(ذَتاِك َت بف َت َت اَت مِك بيَت بأَت َت بااْع َت سِك ب  َتلَّنغْع َت لَتُموابف َت َت ُاوابقَتدْع لِكُموابتَتلْع أَتسْع
بُأرِكيدُب  (أزيد)بالزام  (أريد)الكشميهِب انفرد من بْب النسخ بضبط كلمة ب(االَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبذَتاِك َت

ب: كشرحها من شرحها ٗبعُب سأزيد أيضان ُب الكبلـ معكم، كُب الببلغ لكم، كعليو ٞبلوا تفسّب اآلية ﴿ َتاَت
بأَتحْعلَتُن﴾ ب ِك اَّن ِكيبهِكيَت بإِكاَّن لَتبااْع ِك َت بِك  كعٌدكا التكرار ىذا نوع من اجملادلة بالٍب ىي أحسن، لعلهم ُتجَت دِكُاوابأَتهْع

 .يستجيبوف، أك على األقل يتطارحوف النقاش كالبحث إذا كاف ىناؾ ٦باؿ للنظار، كالبحث
(. أريد ذلك )بالراء الكشميهِب غّب األخرل النسخ كل لكن (ُأرِكيدُببذَتاِك َتب)
 ىي بالٍب كجاد٥بم بلغهم، قد أنو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ اطمأف ٤با (ف َت َت اَتببااثَّن اِكثَت َتببقَت اَت َت بثُمَّنب)
ُ مْعببظَتلَتُموابااَّن ِكينَتببإِكاَّنب﴿: يقوؿ اآلية ُب كاالستثناء أحسن،  ال ألهنم الظلم؛ حد بلغوا ىم كاآلفب﴾مِك  ْع

 النظار كينازلوا ا٤بسألة، يبحثوا يعِب حٌب كال ا٤بستقبل، ُب لو يستجيبوا أف يريدكف كال للحق، يستجيبوف
لِكُموا) يسلموا ال أف ينتقلوا أف بالتإب فيستحقوف كالبحث، كالنقاش لَتُموابأَتسْع  أف أرادكا كال أسلموا ال (تَتلْع
. يسلموا أف ٯبوز ال فبالتإب يسلموا،
َترْعضُببأَتنَّنمَت با ْعلَتُموابف َت َت اَتب)  كلرسولو،  األرض أف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ يقرر ( َترَتُسواِكهِكبباِكلَّنهِكبباألْع
 جل _ ا بشريعة سيعمركهنا الذين الصا٢بوف، ا٤بؤمنوف، ا، عباد ىم ككاليتها، بعمارهتا، الناس كأحق
 إيش الب(1)﴾اِكعِكبَت دِكنَت ب َتلِكمَت ُ  َت بسَتب َت َت ْعبب َتاَت َتدْعب﴿: تعأب ا قاؿ القرآف، ُب ا٤بقطوعة ا كعود من كىذا _ كعبل
رِكبب  َتعْعدِكببمِكنباالَّن ُورِكببفِكيب َت َتب ْع َت ب َتاَت َتدْعب﴿ اآلية؟ تقوؿ َترْعضَتببأَتاَّنبباا ِّ ْع  ُب كقاؿب،(2)﴾اا َّن اِكُحواَتبب ِكبَت دِك َتببيَترِكثُ  َت باألْع
َترْعضِكببفِكيبمَّن َّن َّن ُهمْعببإِكابااَّن ِكينَتب﴿": ا٢بج" ةَتببأَتقَت ُمواباألْع اب ِك اْعمَتعْعُر فِكبب َتأَتمَتُر اباالَّن َت ةَتبب َتآت َتُواباا َّنالَت ب َتنِكبب َتن َت َتوْع

. كثّبة مشهورة ا٤بعُب ىذا ُب كاآلياتب(3)﴾ااْعُم  َترِكب
                                                 

 [.171اآلية ]سورة الصافات  (1)

 [.105اآلية ]سورة األنبياء  (2)

 [.41اآلية ]سورة ا٢بج  (3)
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 األنبياء طريق عن ا٫برؼ من أما. ٕبق كأتباعهم كرسلو، ا أنبياء ىم ا، أرض بوراثة الناس فأحق
 ُب ٥بم فليس كأصنافهم، الوثنيْب من أكٔب باب من كغّبىم ذلك، بعد النصارل ككعمـو كيهود، كالرسل،
بتَتحْعلَت ُببأَتاْعب﴿ب:الكرٙب كتابو ُب تعأب ا قاؿ البهائم، معاش جنس من ىو الذم فقط، ا٤بعاش إال األرض

ث َترَتُهمْعببأَتاَّنب مَتُعواَتببأَت ْع َتن ْععَت اِكببإِكاَّنببُهمْعببإِكاْعببي َتعْع ِكُلواَتببأَت ْعببيَتلْع ب:األخرل اآلية ُب كقاؿب،(1)﴾سَتبِكيالًببأَت َتلُّسببُهمْعبب َتلْعبب َت ألْع
اَت بِك َتب﴿ اَت بِك َتببأَت َتلُّسببُهمْعبب َتلْعبب َت ألَتن ْععَت اِكببُأ ْع ب.(2)﴾ااْعغَت فِكُلواَتببُهمُببُأ ْع

 الٍب األرض من إجبلءىم كلرسولو،  األرض أف ا، من ا٤بسبق ا٢بكم ىذا على بُب.. ٥بم قاؿ ٍب
لِكيَتُ مْعببأَتاْعببُأرِكيدُببإنِّي): فقاؿ _ كعبل جل _ ا دين لرفضهم فيها ىو َترْعضِكببهَت ِك ِكببمِكنْعببُأجْع بمِك ْعُ مْعبب َتجَتدَتببفَتمَتنْعبباألْع

َترْعضُببأَتنَّنمَت بفَت  ْعلَتُمواب َتإِكاَّنببف َتلْعيَتبِكعْعهُببشَتيْعًب ب ِكمَت اِكهِكب  حٌب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ أيامان  كأمهلهم ( َترَتُسواِكهِكبباِكلَّنهِكبباألْع
_. كالسبلـ الصبلة عليو _ذلك بعد أجبلىم ٍب يبيعوه، أف استطاعوا ما يبيعوا، أف استنفذكا ما باعوا

 عنو، كضل ا٢بق، عن غفل من مع أحسن، ىي بالٍب كاجملادلة ا٤بناظرة أف االعتصاـ، لكتاب الفوائد
 السبيل ىي علم، من كأثارة كتاب، سابق عنده من ا٣بصوص كجو كعلى الكفار، أصناؼ من خصوصان 
. ا٢بجة كإقامة ا٢بق، لببلغ األكؿ

لَتببُتجَت دِكُاواب َتاَتب﴿: تعأب ا قاؿ كاالستكبار، بالرفض كقوبل ىذا، تعذر فإف ب ِك اَّن ِكيبإِكاَّنببااْع ِك َت بِكببأَتهْع
ُ مْعببظَتلَتُموابااَّن ِكينَتببإِكاَّنببأَتحْعلَتنُببهِكيَتب : آية العلماء قاؿ كلذلك آخر، تصرؼ ٥بم منهم، ظلموا فالذينب(3)﴾مِك  ْع
ُ مْعببظَتلَتُموابااَّن ِكينَتببإِكاَّنب﴿  .كالسيف كا٢برب، القتاؿ، آية فسرتو االستثناء ىذاب﴾مِك  ْع

 اإلفساد، أنواع بشٌب األرض ُب كاإلفساد كرسلو، بأنبيائو كالكفر با، بالكفر منهم ظلموا فالذين
 كال أحسن ىي بالٍب للمجادلة كجو ال ىؤالء ذلك، كغّب كجهودىم بأفواىهم، ا نور إلطفاء ك٧باكالهتم
 كالرسل األنبياء فعل كما كالسناف، كا٢برب بالسيف يعِب ًجبلدىم كىو الثا٘ب ا٢بكم إٔب فينتقل بغّبىا،
 يد عن ا١بزية كيدفعوا لو، كٱبضعوا للحق، يذلوا أك قبل، من كالصحابة _ كسلم عليو ا صلى _ كالنيب
، نظرم كبلـ أنو نعرؼ نظرم، كبلـ. صاغركف كىم .  أمران  ذلك بعد ٰبدث ا لعل ا٠بعوه لكن اليـو

. بعده الذم الباب اقرأ
ب

                                                 

 [.44اآلية ]سورة الفرقاف  (1)

 [.179اآلية ]سورة األعراؼ  (2)

 [.46اآلية ]سورة العنكبوت  (3)
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ب َتُهمْعببااْعجَتمَت  َت ِكبب ِكُلُل اِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببأَتمَترَتبب َتمَت ﴾ب َتسَتلً بأُمَّن ًببجَتعَتلْع َت ُ مْعبب َت َت َتاِك َتب﴿:ب َت بٌلب
لُب بااْععِكلْعمِكببأَتهْع

ب
ب االالاب اا الةباا  فرين،ب لىبإاب د ااب ابالم  ين،ب ااع قب بااع امين،برببهللبااحمد

.ب سلمب ليهباهللبصلىباهللب بدب نبمحمدباهللبخلقبخيرب لى
بأَتمَترَتبب َتمَت ب﴾ َتسَتلً بأُمَّن ًببجَتعَتلْع َت ُ مْعبب َت َت َتاِك َتب﴿:ب َت بٌلبب_:ب)تع اىباهللبرحمهب_باابخ ر باام ابق ا

لُبب َتُهمْعببااْعجَتمَت  َت ِكبب ِكُلُل اِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسب بااْععِكلْعمِكببأَتهْع
ث َت َت  ث َت َت بمَت ْعُ ورٍربب ْعنُببإِكسْعحَت  ُببحَتدَّن ث َت َت بُأسَت مَت َتببأَت ُوبحَتدَّن َت ْعمَت ُببحَتدَّن ث َت َت باألْع بسَتعِكيدٍرببأَت ِكيب َتنْعببصَت اِكحٍرببأَت ُوبحَتدَّن

رِك ِّب :بقَت اَتببااْعُخدْع
اَتبب ِكُ وحٍرببُيجَت ءُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببقَت اَتب بن َتعَتمْعببف َتي َتُ واُبب  َتلَّنغْع َتببهَتلْعبباَتهُببف َتيُ  َت اُببااْع ِكيَت مَت ِكببي َتوْع

أَتاُببرَتبِّببيَت  ب َتأُمَّنُ هُببُمحَتمَّندٌلببف َتي َتُ واُببُشُ وُدكَتببمَتنْعببف َتي َتُ واُببنَت ِكيرٍرببمِكنْعببجَت ءَتنَت بمَت بف َتي َتُ وُاواَتبب  َتلَّنغَتُ مْعببهَتلْعببأُمَّنُ هُببف َتُ لْع
ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببق َترَتأَتببثُمَّنببف َت َت ْع َتُد اَتبب ِكُ مْعببف َتُيجَت ءُب

ب﴾ َتسَتلً بأُمَّن ًببجَتعَتلْع َت ُ مْعبب َت َت َتاِك َتب﴿
ًاببقَت اَتب ب َتدْع
اءَتبباِك َتُ ونُوا﴿ يًداب َتلَتيْعُ مْعبباارَّنُسواُبب َتيَتُ واَتبباا َّن سِكبب َتلَتىبُش َتدَت ب﴾شَت ِك

اٍربب ْعنِكببجَتعْعفَترِكبب َت َتنْعب ث َت َت ب َتوْع َت ْعمَت ُببحَتدَّن رِك ِّببسَتعِكيدٍرببأَت ِكيب َتنْعببصَت اِكحٍرببأَت ِكيب َتنْعبباألْع بصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعببااْعُخدْع
اب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُب (.ب ِك َت َت

اءباِّ َتُ ونُواْعبب َتسَتل ًببأُمَّن ًببجَتعَتلْع َت ُ مْعبب َت َت َتاِك َتب﴿:ب َت بٌلب) _: عليو ا رٞبة _ البخارم اإلماـ قاؿ بُش َتدَت
 قصة ٙبويل أك خاٛبة ُب جاءت الٍب البقرة ُب الٍب اآلية (﴾شَت ِكيداًبب َتلَتيْعُ مْعبباارَّنُسواُبب َتيَتُ واَتبباا َّن سِكبب َتلَتى
. القبلة

 جهة كأصحابو ىو يصلي بقي للمدينة، ىاجر ٤با _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أف نعرؼ ٫بن
 عليو _ ككاف شهران، عشرة سبعة أك عشر ستة _ إسرائيل بِب أنبياء أك األكٔب إبراىيم قبلة _ ا٤بقدس بيت

 بناه الذم العتيق، البيت إٔب القبلة ٙبوؿ أف السماء ُب كجهو كيقلب كيتمُب، يرغب، ٩با _ كالسبلـ الصبلة
. إبراىيم ا٣بليل
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 أف إٔبب(1)﴾االُّسفَت َت ءبسَتي َتُ واُب﴿: قولو من تقريبان  الثا٘ب ا١بزء بداية.. تبتدئ الٍب اآليات ا فأنزؿ
 قبلتهم؛ عن _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يتحوؿ أف ا٤بدينة، ُب اليهود على كرب ألهنا القبلة؛ آيات ختم
 اتبع: "ا٤بشهورة قولتهم كقالوا بذلك، فرحوا ا٤بقدس، بيت إٔب يصلوف كصاركا ا٤بدينة، إٔب ىاجركا ٤با ألنو
 القبلة. كالصلوات العبادات، ُب كبّب أصل كىو ككاضح، بارز يعِب شعار القبلة. ملتنا يتبع أف فيوشك قبلتنا
. كطريقتها كنسكها، ككجهتها، قبلتها، أمة كلكل ا٤بلل، عليو ك٘بتمع ٛبيز، فيو شيء يعِب

 أمر يتبع لكنو ذلك، ُب اليهود يوافق ال أف يتمُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب جعل سبب كىذا
 ا صلى _ النيب عند أمنية فيوب(2)﴾االَّنمَت ءبفِكيب َتجْع ِك َتببت َت َتلُّس َتببن َترَتىبقَتدْعب﴿: قولو معُب كىذا ذلك، ُب ا
 يريد فبل. كتالدة كخالدة، كخاٛبة، منزلة، شريعة شريعتو باعتبار يتميز أف يريد نفسو، ُب كامنة _ كسلم عليو
 شيئا مثبلن  يعِب كانت إذا بالك فما صواب، حٌب كانت كلو السابقة، ا٤بلل آثار من شيء فيها يبقى أف
. آخر

 نصت كما سفهاؤىم كقاؿ كشرقوا، يهود، بذلك فغٌصت ا٢براـ، ا٤بسجد شطر إٔب ا فحٌولو
لَت ِك ِكمُبب َتنب َتاَّنُهمْعببمَت ﴿: اآلية  الشرؽ يتؤب يومان  الرجل ٥بذا ما سفيههم قاؿ حٌبب(3)﴾ َتلَتي ْع َت ب َت نُواْعببااَّن ِكيبقِكب ْع
 شيء أك مشاؿ، يذىب كيـو ٲبْب، يركح يـو متبلعب، إنساف كأنو يظهركنو كأنو يعِب. الغرب يتؤب كيومان 
. القبيل ىذا من

 قبلة، لو اختار ا٤بدينة، إٔب فيو انتقل يـو أكؿ من كذلك، كاف لو إذ السفهاء، القرآف فسماىم
 يتوجو أف إال يريد ال داخلو ُب كىو شهران، سبعة أك شهران، عشرة ستة ينتظر ليش. يـو أكؿ من كغاضهم
. اآلية ُب بالسفهاء تسميتهم كجو ىذا. ا أمر ما يتبع مرسل نيب كلكنو ا٢براـ، للمسجد

 لو ا٤بتبعة كأمتو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب على جدان  كبّب ثناء فيها الٍب اآلية هبذه ا ختمها
 كاك ليست التعليل كاك ﴾ َت َت َتاِك َتب﴿: كلمة ُب الواك العلم أىل قاؿب﴾ َتسَتل ًببأُمَّن ًببجَتعَتلْع َت ُ مْعبب َت َت َتاِك َتب﴿: فقاؿ

 _ نبيو أمر ٤با ا ألف القبلة؛ لتحويل تعليل شيء؟ ألم تعليل التعليل، كاك. االستئناؼ كاك كال العطف،
 ٛبيز، ٥بم ليبقى صلواهتم، ُب ا٢براـ ا٤بسجد شطر يتحولوا بأف بعده، من كأمتو طبعان  _ كالسبلـ الصبلة عليو
 األمة ىذه ستكوف أهنم كىو ذلك، من أعمق بشيء متميزكف ألهنم سابقة؛ ألمم تبع عندىم يكوف كال

 على القٌيمة األمة كأهنا السابقة، األمم على الشاىدة األمة ىي _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب من ابتداءن 
                                                 

 [.142اآلية ]سورة البقرة  (1)

 [.144اآلية ]سورة البقرة  (2)

 [.142اآلية ]سورة البقرة  (3)
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 ٗبا ا، تعبد ٓب أك ا عبدت ٗبا خطأ، من فعلت أك خّب، من فعلت ٗبا عليها الشاىدة السابقة، األمم
. الرسل تتبع ٓب أك الرسل اتبعت

 ٨بلفات من شيء كملتها شريعتها ُب تكوف أف األمم، على الشاىدة األمة ستكوف بأمة يليق فبل
 تتميز أف ينبغي الشاىدة، الوسط األمة كوهنا منو الذم مقامها لعلو نظران  ال؟ كلبل فهمت. السابقة األمم
 .شيء كل ُب

ب َتمَت ﴿: تعأب ا قاؿ كلذلك ا٤بهمة، شعائرىا من تعترب بل ديانة، أم شعائر من القبلة كانت ك٤با
لَت َتبب ِك َت  ِك ٍربب  َتعْعُضُ م  قبلة تتبع أف بالتإب األمة ىذه حق ُب ٯبوز فبل ىي، قبلتها سَبل أمة كلب(1)﴾  َتعْعضٍرببقِكب ْع

. غّبىا كعلى األمة ىذه على شاىدة ستكوف الٍب كىي سابقة، أمم
 ألف السابقة؛ األمم عن لتتميزكا ا٢براـ، البيت إٔب ا٤بقدس بيت من القبلة حولنا أم ﴾ َت َت َتاِك َتب﴿

 كشريف عظيم أمر من ذلك ُب ما مع معينة، جهة أك مكاف، إٔب توجو ٦برد من كأعمق أكرب، كظيفة لكم
. التفاسّب أصح على التعليل كاك فهي ﴾ َتسَتل ًببأُمَّن ًببجَتعَتلْع َت ُ مْعبب َت َت َتاِك َتب﴿: كىو

 ُب طرفْب، بْب قاـ ما كل. طرفْب بْب قائم ىو دائمان  كالوسط. عدؿ ٗبعُب كسط ﴾ َتسَتل ًببأُمَّن ًب﴿
 ا٢بق، عرفوا من طرؼ بْب طرؼ؟ أم بْب كسط فالعدؿ. كسطان  يسمى حقان  معنوم، أمر أك ٧بسوس، أمر
 يعودكا كٓب كتاىوا، ضلوا، الذين كطرؼ عليهم، ا٤بغضوب اليهود كىم بو، كتبلعبوا كخالفوه، عاندكه، ٍب

 األمم كبقية النصارل، الضالوف كىم كغّبه، بتثليث شٌب آ٥بة يعبدكف الوثنيْب، عن يذكر شيء عن ٱبتلفوف
. منهم أبعد السوء ُب

 كتضييع يضيعوه كٓب العلم، فحفظوا بعلم، ا عبادة سيحقق الذم القسط العدؿ، فالوسط،
 _ ٧بمد النيب ألمة كصف كىو الوسط، األمة ىي ىذه اليهود، كخبلؼ كيعاندكه ٱبالفوه كٓب النصارل،

  االقتصاد؟ السداد، العدؿ، الوسط، ىذا ٤باذا _. كسلم عليو ا صلى
. التعليل الـ أيضان  البلـ ﴾اِّ َتُ ونُواْعب﴿
: طرؽ من الناس على شهيدة األمة ىذه كوف كجو العلماء قاؿ ﴾اا َّن سِكبب َتلَتىبُش َتدَتاء﴿

 بعد نيب يبعث لن أنو باعتبار كالنبوة، للكتاب الوارثة األمة ىي ستكوف األمة ىذه :األ اباالريق
 النبوة كراثة سيتؤب فمن. األمر قيضي شريعة، تنزؿ كلن كتاب، ينزؿ كلن _ كسلم عليو ا صلى _ نبينا

. ا٢بفظ كجو. األمة ىذه أٝبعْب، للعا٤بْب كشرعتو ا حكم فيو ا٤بتمثل كالكتاب،

                                                 

 [.145اآلية ]سورة البقرة  (1)
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 فعل كما الناس، على ا٢بجج كإقامة الببلغ، طريق الثا٘ب الطريق كىو الببلغ كجو :ااث نيبااوجه
لِكُموا): كقاؿ ا٤بدراس بيت أتى ٤با السابق، ا٢بديث ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب لَتُموابأَتسْع  لو فقالوا (تَتلْع
 بأمر النبوة كرثت الكتاب، كرثت كراثة، كعندم ىداية، كعندم شريعة، عندم (ُأرِكيدُببذَتاِك َتب): قاؿ بلغت قد
 الببلغ يقبلو، ال ك٤بن يقبلو ٤بن أبلغو أف كاجب حفظتو، فكما _ كتعأب سبحانو _ كاصطفائو كاختياره ا

. األمة ىذه على كاجب
 ٕبق شهيدان  تكوف أف ككاقعان، عقبلن  ا٤بتعذر من إذ كذاهتا، نفسها ُب با٢بق القياـ :ااث ا باالريق

 ال؟ كلبل ضائع عندؾ كا٢بق خالفو من على
 أغلب ُب كاقعكم ُب عندكم ٥با ما ا شريعة مسلموف، ٫بن كتقوؿ مسلم، يا أنت كنت إذا
. نفسك مضيع أنت! كباطل؟ ٕبق من على تشهد! أنت؟ من على شريعة تقيم تركح ٦باؿ، أحوالكم

 أف عدة، ٦بالس ُب عليو أؤكد ما ألٮبيتو، التكرار من نوع فيو رٗبا.. تكرار إٔب سيسوقنا ما كىذا
 لؤلمة انتسب من كل فيو ينتظم عاما كصفان  ليس الوسط، كاألمة ا٤بنصورة، الطائفة كصف: األكصاؼ ىذه
. كضعو كيف عارؼ أنا ما كال يصلي يعرؼ ما كرة، كيلعب شيشة يشرب كاف كلو ال؟ كلبل فهمت. ىذه
لُبب َتُهمْعببااْعجَتمَت  َت ِكبب ِكُلُل اِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببأَتمَترَتبب َتمَت ): قاؿ البخارم كلذلك... ال  فهو (ااْععِكلْعمِكببأَتهْع

. ا٤بخصوص العاـ ا٤بخصوص، العاـ نسميو عاـ،
باألم به  بأمربيلاابااب_:ب))كسلم عليو ا صلى _ النيب قوؿ على ا٤بفهـو ىذا نزلنا
، كيف كضعنا شوؼ. مستقيمة حْب كل كُب كضع كل ُب كلها األمة ليس (1)((مل  يم ًب  يعِب اليـو
. ٥با يرثى أحوالنا

 ا، بأمر يقوموف كىناؾ، ىنا فئات إٔب الدكائر تضيق الدكائر تضيق رٗبا ٨بصوص، كصف فهو
 على ا٤برابطوف ُب أك بقاياىم، أك العلم، أىل ُب يتمثل سواء. يواجهوف ما كا٤بشقة العنت من كيواجهوف
 كفرائضو، ا، ٕبدكد القائموف الصا٢بْب من بقي فيمن أك كٯباىدكهنم، ا، أعداء يقاكموف الثغور،

. حرماتو عند كالواقفوف
 ىواه ٮبو شهوا٘ب كال ا، بشريعة متبلعب زنديق كال عربيد، فاجر الوصف ىذا ُب يدخل كال
 يدخل ال منهم، حاالن  أسوأ ىو ٩بن غّبىم كال كا٣بزعببلت، كا٣برافات البدع يتبع مبتدع ضاؿ كال كشهوتو،

. عليو نؤكد ىذا ا٤بستقيمة، األمة كصف ُب كال الطائفة، كصف ُب كال الوسط، األمة كصف ُب
                                                 

 أىل كىم يقاتلوف ا٢بق على ظاىرين أمٍب من طائفة تزاؿ ال كسلم عليو ا صلى النيب قوؿ باب"، 6768:  صحيح البخارم، رقم(1)
". العلم
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 بو أتيت كمقطع تتابعو٘ب، لو" الفتح "ُب عندكم حجر البن مقطع: مقطعْب سأقرأ يعِب كلذلك
. مهمة جد ألهنا النقطة ىذه ُب" ا٤بوقعْب إعبلـ "ُب القيم ابن من معي

 ا٤بدحية األكصاؼ دائمان  أف األئمة، بعض عن نقلناىا قاعدة لك كذكرت ىذا، على ركزت كأنا
(. ا٤بهمة عظم يستتبع ا٤بنة عظم )كلمة تذكركف. بتكليف تتبع دائما ٦بموعها، ُب لؤلمة أك لؤلفراد، سواءن 

 كلبل كصربان  كجهادان، ببلءن، الناس أشد كانوا علمان، الناس كأرفع قدران، الناس أعظم كانوا ٤با األنبياء
. فاألمثل كاألمثل ال؟

 ا؛ بأمر يقـو ما كبقدر. مفرط ألنو ا٣بّبية؛ من يفوتو ما بقدر ا، أمر ُب اإلنساف يفرط ما بقدر
 أمور.. كفيو كفيو الناس، ألىواء ٨بالفة كفيو نصب، كفيو جهاد، كفيو مشقة، كفيو تعب، فيو القياـ ىذا ألف

 كاأللقاب األكصاؼ ىذه آخر إٔب ا٤بنصورة كالطائفة الوسط، كاألمة ا٣بّبية، كصف نفسو ُب ٰبقق كثّبة،
. العظيمة

. الوراثة عن كتكلمناب( 1 )((األنبي ءب رث بااعلم ء)) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ بقولو لكم كمثلت
 انتبهت؟. بو أعلم ا ك٦بتمعك حقك ُب القياـ من كحظها نصوص، ٙبفظ أك معلومات، كراثة ليس مو

 لكسب تصّب كظيفة ا، بأمر كتتعيش كتتكسب، تتأكل، أك ٛبارم، أك تداىن، أك ٘بامل، أف عن فضبلن 
 ا٤بقاـ، ترث. العمل كترث العلم، ترث.. ىي ما األنبياء، كرثة من تكوف كتريد يصلح، ما ىذا العيش،

. كىكذا.. الصرب كترث الببلغ، كترث كالشرؼ،
 كالسنة، القرآف نصوص ُب أك الشريعة، ُب مدح، فيو نص فيو ما عندنا ألنو ىذه؛ أحفظوا فدائمان 

اءباِّ َتُ ونُواْعب﴿ يتبعو ٘بده إال  التكليف، كصف كالشهادة مدح، كصف الوسط األمة الشهادة، ىذه ﴾ُش َتدَت
. الناس على شهداء

 كبلدؾ، كأرضك، نفسك، ُب ا بأمر قم. نفسك على اشهد الناس، على تشهد أف قبل
 الذم الوضع ىذا ُب كأنت الناس على تشهد كيف. الناس على تشهد أنك فكر بعدين. ك٦بتمعك
؟ فيو ا٤بسلموف ! اليـو

 شريعة ُب ا٤بتمثل كاالقتصاد، كالسداد، العدؿ، كىو الوسطية، كصف يضيع فبالتإب راحت، فا٤بهمة
 ماذا ا٢بافظ شوؼ. با٢بجة ا٣بلق على كالقياـ الشهادة، لوصف كالتضييع التفريط، من يضيع ما بقدر ا،

 يقوؿ؟

                                                 

 .  223: رقم حديث 81 ص/  1 ج سننو ُب ماجو ابن (1)
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 كىي ا٤بذكورة الصفة جهة من ككأنو: )يقوؿ عليكم أقرؤه أريد أنا ٝبيل، كبلمو حجر ابن ا٢بافظ
 كسط، أمة يصلي، ما اللي حٌب ا١بميع، أم ا٣بطاب ظاىر( ا٣بطاب لظاىر ا١بميع تعم كانت ٤با العدالة،

 أهنا إٔب أشار. )لغّبؾ كسط أمة قاؿ صليت، ما إذا النار ستدخل. أنت رايح كين ىذه؟ كيف كسط أمة
 على يشهد شاىد( عدكالن  ليسوا ا١بهل أىل ألف ا٤بخصوص؛ العاـ من أك ا٣باص، بو أريد الذم العاـ من

 نذر شيء إال ا شريعة من يعرؼ ال الرسل، حقوؽ يعرؼ ال ا، حقوؽ يعرؼ ال ٗباذا؟ كيشهد ماذا؟
.  فيو ما كالوسط؟ العدالة كصف سيحقق كجو بأم ٗباذا؟ يقـو ٗباذا؟ يشهد يعرؼ، كاف إذا يسّب

 عن ا٫برفوا خبلص البدع أىل( البدع أىل ككذلك عدكالن، ليسوا ا١بهل أىل ألف: )ا٢بافظ يقوؿ
 بالوصف ا٤براد أف فعيرؼ، )مطلقان  الوصف ىذا ُب ٥بم نصيب فبل كشهوات، أخرل أىواء إٔب كذىبوا السنة،
 ال صورية نسبة فهي العلم إٔب نسب كلو سواىم كمن الشرعي العلم أىل كىم كا١بماعة، السنة أىل ا٤بذكور
. فعبلن  بالذىب يوزف يعِب كبلـ( حقيقية

 مهم جد مقطع سأقرأ الثالث، ا١بزء" ا٤بوقعْب إعبلـ ُب "ىذا القيم، ابن كىو اآلخر شيخنا مثلو
 كلمة( اإلٝباع أف كاعلم: )يقوؿ كتشوؼ تراجع يعِب أردت إذا كتسعة، أربعمائة صفحة طبعة على.. يقوؿ

 األعظم؟؟ السواد ىذا ىو من( األعظم كالسواد )ا٢بجة؟ أىل ىم من( كا٢بجة )كقعها؟ يكوف مٌب اإلٝباع
 بن عمرك قاؿ .األرض أىل خالفو كإف كحده، كاف كإف ا٢بق صاحب العآب ىو )ىم؟ من( كا١بماعة)

( بالشاـ الَباب ُب كاريتو حٌب فارقتو فما باليمن جبل بن معاذ صحبت )التابعْب، من ىذا( األكدم ميموف
 .معو فانتقل للشاـ انتقل

 ا يد فإف با١بماعة عليكم: يقوؿ فسمعتو مسعود بن ا عبد الناس أفقو بعده من صحبت ٍب)
 من جزء يعِب( مواقيتها عن الصبلة يؤخركف كالة عليكم سيؤب: يقوؿ األياـ من يومان  ٠بعتو ٍب ا١بماعة، مع

.  مواقيتها عن الصبلة يؤخركف بالشريعة، التبلعب صور من صورة يعِب الشريعة، ٙبريف
: ميموف بن عمرك قاؿ. نافلة لكم فإهنا معهم كصلوا الفريضة لكم فهي ٤بيقاهتا، الصبلة فصلوا)

(. ٧بمد أصحاب يا قلت
 ٙبدثوف ما أدرم ما ٧بمد أصحاب يا: )يقوؿ إيراد مسعود ابن على يورد ميموف بن عمرك ىذا

 أكثر. الكرة ملعب ُب كاف كلو ٘بمع كل ا١بماعة كفهمنا( با١بماعة تأمر٘ب قلت قاؿ ذاؾ؟ كما: قاؿ
.  صدقت ىاه؟.. أرقاـ أ٠بع ألف كمائة ألف، كتسعْب ألف، سبعْب ال؟ كلبل الكرة ملعب اآلف ٘بمعات
. الشرعي الوقت على ٙبافظ( كحدؾ الصبلة صلي ٕب تقوؿ ٍب عليها كٙبضِب با١بماعة تأمر٘ب)

 كلبل صح كعبلف فبلف قبل علينا يسرم  أمر فيو ال،! أتبعو؟ أسوم؟ إيش الشرعي، الوقت ضيع كاحد
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 قد ميموف بن عمرك يا: )قاؿ. النافلة فهي ا١بماعة مع كصلي الفريضة، فهي كحدؾ الصبلة صلي تقوؿ ال؟
.  علمك كُب كزنك ُب رجل من يأٌب أف ٰبصل ما اإليراد ىذا ألف ؛(القرية ىذه أىل أفقو من أظنك كنت

.. كأرقاـ أعداد ليست( ا١بماعة فارقوا قد الناس ٝبهور إف: قاؿ ال: قلت ا١بماعة؟ ما أتدرم)
 كقاؿ فخدم على فضرب: آخر لفظ كُب كحدؾ، كنت كإف ا٢بق كافق ما ا١بماعة. )ا١بماعة فارقوا ٝبهور
( ا٣بزاعي ٞباد بن نعيم كقاؿ. تعأب ا طاعة كافق ما ا١بماعة كإف ا١بماعة، فارقوا الناس ٝبهور إف كٰبك
 أف قبل ا١بماعة عليو كانت ٗبا فعليك ا١بماعة فسدت إذا. )البخارم شيوخ من البخارم، شيخ ىذا

 اإلساءة ال أساؤكا، ٙبسن، الناس أحسن إذا. نفسك كٌطن يعِب. ا٥بدؼ ىو ا٢بق ال؟ كلبل صح( تفسد
.  إساءهتم تتبع ال األكؿ، السداد على تبقى.. ىذه

 أئمة بعض كقاؿ. كغّبه البيهقي اآلثار ىذه ذكر. حينئذ ا١بماعة أنت فإنك كحدؾ كنت كإف)
 الطوسي أسلم بن ٧بمد ىو األعظم؟ السواد ما أتدرم: فقاؿ: األعظم السواد لو ذكر كقد ا٢بديث،
 ذلك بسبب لو كحصلت زمنو، ُب السنة راية حامل كاف الطوسي أسلم بن ٧بمد. بنموذج مٌثل( كأصحابو
 أك( ٠بعت ما: )قاؿ. ا١بماعة ىم من تعرؼ حٌب ا٤بشهورة، الكلمة القائل كىو عظيمة، أذية كأكذم قبلقل،

 ما بس كاحدة ،(كاحدة ماخبل هبا عملت كقد إال _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن سنة حفظت ما)
 عاد ٫بن. ا٤بائة ُب مائة ٦بموع تأخذ ا٤بائة، ُب مائة كتكمل كاحدة( ا رٞبك با٥با كما: قيل )فعلها

 با٥با؟ ما ناقصة كاحدة لكن تعبانْب، خبلص ألنا ٫بن؛ الصفر ٙبت مضيعْب
 كٓب أرل ُب عيوب الناس عيبان 

 كنقص القادرين على التماـ  

   
 
 النيب. بالبعّب الكعبة حوؿ الطواؼ ٨بيلتو ُب( الطواؼ كىي )ىكذا بالقوة يعِب منع( مينعت: قاؿ)

 من ليس أمر ىذه أف مع كيسألوه، الناس يراه لكي بالبعّب الوداع حجة ُب طاؼ _ كسلم عليو ا صلى_ 
 احنا. ا١بماعة ىذا ىذه حٌب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب احتاجو أمر ىو ما بقدر التعبدية، السنن

!  ىذا؟ كيف ٝباعة، كنبغى الشريعة أرباع ثبلثة مضيعْب
 الناس ٝبهور كا١بماعة كا٢بجة، األعظم، السواد جعلوا الذين ا٤بتخلفوف فمسخ: )القيم ابن يقوؿ

 منكران، كا٤بعركؼ البدعة، ىي السنة كجعلوا السنة، على عياران  الناس حاؿ كجعلوا كانوا، حاؿ أم كعلى
 ا٤بختلفوف ىؤالء عرؼ كما. النار ُب بو شذ شذ من: كقالوا كاألمصار، األعصار ُب كتفردىم أىلو، لقلة

 شذ كقد الشاذكف فهم منهم، كاحد إال عليو كلهم الناس كاف كإف ا٢بق، خالف ما الشاذ أف ا٤بتخلفوف
 الدكلة( كا٣بليفة كا٤بفتوف القضاة فكاف ا١بماعة، ىم فكانوا يسّبان، نفران  إال أٞبد اإلماـ زمن ُب كلهم الناس
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 راحتكم، على بعدين الكبلـ ككملوا( ا١بماعة ىم معو كمن كأٞبد الشاذكف ىم )الوقت ذاؾ ُب كلها
 اآلف؟ خرجنا ٗباذا. تشتاىوف ما على يعِب كفسركه

 دائمان  يتبعو كالسنة، القرآف ُب لؤلمة ككصف لؤلفراد، مدحي تشريفي كصف كل. بو بدأنا ٗبا خرجنا
اءباِّ َتُ ونُواْعبب َتسَتل ًب﴿بالعظيمة ا٤بهمة من كيكافئو بو، يليق ما  .كىكذا ﴾اا َّن سِكبب َتلَتىبُش َتدَت

لُبب َتُهمْعب): قاؿ ٤با ٤بح البخارم فلذلك  بأم أك بضبلؿ، أك بشهوة، أك بدعة، ُب شذ فمنب(ااْععِكلْعمِكببأَتهْع
 حديث.. آلدـ ا يقوؿ تعرفوف فكما كأمثا٥با، لؤلعداد اعتبار كال ا١بماعة، كصف فارؽ فقد كاف، حاؿ
ب تلع بتلعم ا بأافب لبمنبق ابرب؟بي ب مبق ا.باا  رب ع بأخرجبآدابي )): ا٤بشهور الديانة

 .كالقدرم الشرعي ا٤بقياس ىذاب(1 )((ااج  بإاىب  احدباا  ربإاىب تلعوا
ث َت َت ): قاؿ ا٢بديث أكرد ٍب  ككلمة. بالكوسج ا٤بلقب الكىٍوسىج، ىو (مَت ْعُ ورٍربب ْعنُببإِكسْعحَت  ُببحَتدَّن
. كوسجان  يسمى الشعر من عرضيو شعر خبل من كل: الكوسج
ث َت َت ) . أسامة بن ٞباد ا٢بافظ (ُأسَت مَت َتببأَت ُوبحَتدَّن

ث َت َت ): قاؿ َت ْعمَت ُببحَتدَّن ث َت َت باألْع . ا٤بشهور التابعي السَّمَّاف، ذىٍكواف (صَت اِكحٍرببأَت ُوبحَتدَّن
رِك ِّببسَتعِكيدٍرببأَت ِكيب َتنْعب) . ًسناف بن سىٍعد ا٠بو (ااْعُخدْع
اَتبب ِكُ وحٍرببُيجَت ءُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببقَت اَتب:بقَت اَتب) بف َتي َتُ واُبب  َتلَّنغْع َتببهَتلْعبباَتهُببف َتيُ  َت اُببااْع ِكيَت مَت ِكببي َتوْع

 _. كسلم عليو ا صلى _ نوح(برَتبِّببيَت بن َتعَتمْعب
أَتاُب) ت أىل (نَت ِكيرٍرببمِكنْعببجَت ءَتنَت بمَت بف َتي َتُ وُاواَتبب  َتلَّنغَتُ مْعببهَتلْعببأُمَّنُ هُببف َتُ لْع  كال بلغنا، ال كا ككذب، هبي
.. كال لنا قاؿ كال شفناه،

 جاءت أمة آخر إٔب تارٱبية حقب بعده البشرية التجمعات فيقفز، (ُشُ وُدكَتببمَتنْعببف َتي َتُ واُب): نوح يا
. الزمن ُب

 بنيناىا شهادتنا ك٫بن األمة، ىذه ُب سيورث الكتاب أف ا٤بسبق، نوح لعلم ( َتأُمَّنُ هُببُمحَتمَّندٌلبب):قاؿ
 ٫بن عندنا ا٤بنزلة ا، شهادة كفق على نشهد ٗباذا؟ نشهد عاصرناه؟ ىل نوحان؟ حضرنا ىل إيش؟؟ على
مِكهِكببإِكاَتىبنُوح ًببأَترْعسَتلْع َت بإِكنَّن ﴿: كتابنا ُب نقرأ ٫بن الكتاب، كرثة اِكببيَت بقَت اَتب﴿ب،﴾ق َتوْعمَت َتببأَتن ِكرْعببأَتاْعببق َتوْع باَتُ مْعببإِكنِّيبق َتوْع
. القرآف تسجيل كفق على نشهد عندنابب﴾ َتأَت ِكيُعواِكبب َتات َّنُ و ُبباالَّنهَتببا ْعُبُد ابأَتاِكب(ب2ب)مُّسبِكينٌلببنَت ِكيرٌلب

 يقولوف الذين بيهود، يستشهد ٓب ٤باذا. كرثة ٫بن ألننا السنْب؛ آالؼ كبينو بيننا حضرنا، ما ٫بن
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 كثنيات عن فضبلن . انتهى ضل، ضاع، إ٪بيل، فيو ما. ظلت ضاعت، توراة، فيو عاد ما التوراة؟ أىل ٫بن
 حضرناه، ما أمر على فنشهد. حقان  فعبلن  الكتاب كرثوا اللي يشهد؟ بقي من. كحديثان  قدٲبان  األرض تعمر
. كرثتو ٫بن ألنو علينا؛ ا٤بنزؿ كتابو ُب ا، شهادة كفق على

 الذم الشهود ىؤالء من كنكوف بالشهادة، سنقـو األمم، على الدنيا ُب بالشهادة قمنا فإذا
.  األعظم ا٤بوقف ُب كالرسل األنبياء بنا يستشهد
 بعض قاؿ ( ِكُ مْعببف َتُيجَت ءُب) علمية ناحية فيها يعِب كفيها ببلغية، لطيفة ىنا (ف َت َت ْع َتُد اَتبب ِكُ مْعببف َتُيجَت ءُب)

 فينا، الرأس كىو يب، فيجاء: قاؿ ما. ىنا نفسو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أسقط: اللفتة ىذه ٤بس من
 يعِب ( ِكُ مْعببُيجَت ءُب) نفسو أسقط ال،. معي كأنتم يب ٯباء قاؿ ما _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ا٤بقدـ ىو

 كحده _ كسلم عليو ا صلى _ النيب تَبكوف ال الشهادة، كاضبطوا فانتبهوا شهود، تراكم أنتم انتبهوا،
 كتكونوا كصابركا كاصربكا ىذه، األمم على كاشهدكا األمور، اضبطوا أنفار، كعشر أنفار سبع مع ىكذا
. علينا التبعة ألقى كأنو شوؼ ( ِكُ مْعببُيجَت ءُب) األنبياء شهود األمم، على شهود

 الشهادة فاحفظوا ( ِكُ مْعببف َتُيجَت ءُب) _ كالسبلـ الصبلة عليو _ لشخصو اإلسقاط ىذا كجو ىو ىذا
 فينا الرأس ىو كإال ىذا؟ ا٣بطاب من كاضح _ كالسبلـ الصبلة عليو _ يقوؿ كأنو ىكذا األمة، ىذه ُب
  _.كالسبلـ الصبلة عليو _ ا٤بقدـ ىو

بأُمَّن ًببجَتعَتلْع َت ُ مْعبب َت َت َتاِك َتب﴿:ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببق َترَتأَتببثُمَّنببف َت َت ْع َتُد اَتبب ِكُ مْعببف َتُيجَت ءُب)
ًاببقَت اَتبب﴾ َتسَتلً   .ذلك قبل الدنيا ُب بو كتقوموف با٢بق تشهدكف عدالن، أم ﴾ َتسَتلً ﴿ ،( َتدْع

 فيقاؿ نعم يقوؿ بلغت ىل ىود يا هبود كٯباء: أخرل ركايات لو ا٢بديث، اختصر البخارم طبعان 
. كأمتو ٧بمد _ كسلم عليو ا صلى _ ىود شهودؾ من نذير من جاءنا ما يقولوف بلغكم ىل عاد لقومو
 كينكركف بلغنا، ما يقولوف قومو شهودؾ من بلغت يقوؿ بلغت ىل صاّب يا ٜبود إٔب ٜبود قـو بصاّب ٯباء
 مع األنبياء ا فيأخذ كىكذا. فنشهد كأمتو ٧بمد فيقوؿ شهودؾ من. حصل كأنو ما ىذا كل الناقة قصة
 القرآف بنص _ كسلم عليو الو صلى _ الرسوؿ شاىدنا؟ من اآلخركف، ك٫بن الشهود ك٫بن أمة، أمة، أ٩بهم
 .﴾شَت ِكيداًبب َتلَتيْعُ مْعبباارَّنُسواُبب َتيَتُ واَتب﴿

 _ الرسوؿ إال علينا يشهد ال ككرمنا، لشرفنا ٫بن لكن بشهادتنا، كاألمم السابقْب األنبياء ُب ييكتفى
 سنتو يشاؽ جاء ؟ _كسلم عليو ا صلى _ النيب بدعة لصاحب سيشهد فهل _ كسلم عليو ا صلى
 ىندم؟ كال سندم كال ىولندم، كال فرنسي، كال ا٪بليزم، بقانوف كأتى شريعتو ركن ٤بن سيشهد ىل ببدعة،
 ٤بن سيشهد ىل أحبايب؟ من أتباعي من منعم ىذا يقاؿ ؟ _كسلم عليو ا صلى _ النيب لو سيشهد ىل
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 شهوتو ٮبو بس ىول، لصاحب كلبل ؟ _كالسبلـ الصبلة عليو _ ٤بن يشهد ا؟ قبلة كرفض الصبلة ترؾ
 _.  كسلم عليو ا صلى _ النيب شهادة ُب ٥بم حظ ال كفرجو، كبطنو

اءباِّ َتُ ونُواْعب﴿ ىو ىذا إذف  الصبلة عليو _ قاؿ (﴾شَت ِكيداًبب َتلَتيْعُ مْعبباارَّنُسواُبب َتيَتُ واَتبباا َّن سِكبب َتلَتىبُش َتدَت
بيوم مبه اب  ابثمبقبل  بمنباا   ببأ توابأن مب يدباا ي م بيواباال   وابااخر ابنحن)) _: كالسبلـ
ب لىب أ رم  بخيره بأن مبأم بسبعينبموفوابأن م)): قاؿ اآلخر ا٢بديث كُبب(1)((  هباهللبأ ل مباا  
. كمقصوده ىذا الباب مراد يعِب ىذاب(2 )((اهلل

 حدثنا: )كالتقدير السابق السند على الصحيح، على عاطفة الواك (جَتعْعفَترِكبب َت َتنْعب): البخارم قاؿ ٍب
 ا٢بديث ىذا ُب البخارم شيخ منصور بن إلسحاؽ فيكوف( عوف ابن جعفر عن منصور بن إسحاؽ
: شيخاف

 ا٢بديث؛ بداية ُب بو صدر الذم أسامة أبو: األكؿ 
 عوف بن جعفر: كالثا٘ب .
 أسامة، أبو حدثنا: قاؿ أسامة، أيب شيخو عن حدث إذا منصور بن إسحاؽ أف بينهما كالفرؽ

 عن حدثنا: قاؿ، بالعنعنة ركاه عوف، بن جعفر شيخو عن ا٢بديث ركل أك حٌدث كإذا. بالتحديث فصرٌح
... اقرأ.. .ا٢بديث كذكر صاّب أيب

 
لَتأَتببااْعحَت  ِكمُببأَت ْعببااْععَت مِكلُبباجْع  َت َتدَتببإِكذَتاب َت بٌلب فَتببفَتأَتخْع الَت ُمهُبب ِكلْعمٍربب َتيْعرِكببمِكنْعبباارَّنُسواِكببخِك باِك َتوْعاِكببمَترْعُد دٌلببفَتُح ْع

ُرنَت ب َتلَتيْعهِكبباَتيْع َتبب َتمَتاًلبب َتمِكلَتببمَتنْعبب) َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّب (.برَتدٌّيبف َتُ وَتببأَتمْع
ب
ب

لَتأَتببااْعحَت  ِكمُببأَت ْعببااْععَت مِكلُبباجْع  َت َتدَتببإِكذَتاب َت بٌلب):باهللبرحمهبق ا فَتببفَتأَتخْع الَت ب ِكلْعمٍربب َتيْعرِكببمِكنْعبباارَّنُسواِكببخِك
ُمهُب ُرنَت ب َتلَتيْعهِكبباَتيْع َتبب َتمَتاًلبب َتمِكلَتببمَتنْعبب) َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبباِك َتوْعاِكببمَترْعُد دٌلببفَتُح ْع ب(رَتدٌّيبف َتُ وَتببأَتمْع

ث َت َت  مَت  ِكيلُببحَتدَّن يهِكبب َتنْعببإِكسْع اٍربب ْعنِكببُسلَتيْعمَت اَتبب َتنْعببأَتخِك يدِكبب َتبْعدِكبب َتنْعبب ِكالَت مَتنِكبب َتبْعدِكبب ْعنِكببُس َتيْعلِكبب ْعنِكببااْعمَتجِك ب ْعنِكبباارَّنحْع
رِك َّنببسَتعِكيدٍرببأَت َت بأَتاَّنببُيحَتدِّثُببااْعُملَتيَّن ِكبب ْعنَتببسَتعِكيدَتببسَتمِك َتببأَتنَّنهُبب َتوْعفٍرب ثَت  ُببُهرَتي ْعرَتةَتبب َتأَت َت بااْعُخدْع باالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنبب:حَتدَّن
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َتنْع َت رِك َّنبب َتدِك ٍّيبب َت ِكيبأَتخَت ب  َتعَت َتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنى يْعب َترَتبب َتلَتىب َتاسْع  َتعْعمَتلَتهُبباألْع رٍرببف َت َتدِكاَتببخَت باَتهُببف َت َت اَتببجَت ِكي ٍربب ِك َتمْع
رِكببأَتُ لُّسبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُب يْعب َترَتببتَتمْع ابخَت باا َّن  َتبباَت َت ْع َترِك بإِكنَّن باالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت ب َتاالَّنهِكبباَتببقَت اَتببهَت َت َت

عَتُلواباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببف َت َت اَتببااْعجَتمْع ِكببمِكنْعبب ِك ا َّن  َتيْعنِكب ثْعاًلبب َتاَت ِكنْعببت َتفْع اب ِكيُعوابأَت ْعبب ِكمِكثْعلٍرببمِك بهَت َت
ابمِكنْعبب ِكثَتمَت ِكهِكبب َتاشْع  َتُر ا (.بااْعمِكيلَتااُبب َت َت َتاِك َتببهَت َت

لَتأَتببااْعحَت  ِكمُببأَت ْعببااْععَت مِكلُبباجْع  َت َتدَتببإِكذَتا:ب َت بٌلب) _: عليو ا رٞبة _ إمامنا قاؿ  من كل ىنا العامل(بفَتأَتخْع
. العامل يسمونو قدٲبان  ا٤بنطقة أمّب حٌب أمّبان، رٗبا كاف كلو األعماؿ، من عمبلن  كٕب

( العآب اجتهد إذا: )قاؿ فإنو الكشميهِب عدا ما ىذا، على اتفقت الكشميهِب ماعدا النسخ ككل
 ُب ا٢بكم أمور إليهم كلهم ألهنم أيضان؛ كالقاضي األكرب، كا٢باكم األمّب، فيو يدخل كا٢باكم. العامل بدؿ
. الناس

لَتأَتب) لَتأَتب) ا٢باكم أك القاضي أك العآب أك العامل اجتهد(بفَتأَتخْع فَتببفَتأَتخْع الَت  كافق ما يعِب (اارَّنُسواِكببخِك
.  خالف لكنو ذلك ُب اجتهد خالف، _ كسلم عليو ا صلى _ الرسوؿ حكم

 ، عدكان  زنديقان، لكاف ا٤بخالفة، قصد لو إذ ا٤بخالفة، قصد بغّب يعِب علم غّب من ( ِكلْعمٍربب َتيْعرِكببمِكنْعب)
. كعانده ا٢بق عرؼ ؟ مشاؽ كال ٦بتهد تسميو؟ ماذا خبلفو، فيقصد ا، حكم يعرؼ كاحد. لو مشاؽ
 كىذا األسباب، من لسبب كرسولو، ا حكم بلغو ما علمو. أصابو ما لكنو ا٢بق، إصابة يريد اجتهد، لكنو
.  كثّبان  ٰبصل

ُمهُبب ِكلْعمٍربب َتيْعرِكببمِكنْعب)  حكم ال كرسولو، ا حكم ىو إ٭با كا٢بق ييتبع، أف أحق ا٢بق ألف (مَترْعُد دٌلببفَتُح ْع
.  اجملتهدين
ُرنَت ب َتلَتيْعهِكبباَتيْع َتبب َتمَتاًلبب َتمِكلَتببمَتنْعب:ب) َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبباِك َتوْعاِكب)  ىذه العلماء قاؿ (رَتدٌّيبف َتُ وَتببأَتمْع
: حاالت أربعة ٥با حاالت، أربعة ٥با ا٤بسألة

 حكمو فكاف العامل، تصرؼ أك العآب، أفٌب أك ا٢باكم، أك القاضي، حكم إذا :األ اىبااح ا 
 كاف فإذا. القرآف ٣ببلؼ مقبوؿ غّب مردكد، العلماء بإٝباع فحكمو الكرٙب، القرآف خبلؼ كتصرفو كفتواه
. ىذا بعد الذم الباب ُب عذره ذكر سيأٌب ما كىذا ييعذر، إليو، اىتدل ما أك ا٢بكم، عرؼ كما ٦بتهدان،

 حكمو فكاف العامل، تصرؼ أك العآب، أفٌب أك ا٢باكم، أك القاضي، حكم إذا :ااث ني بااح ا 
 كفتواه حكمو باإلٝباع أيضان  الثابتة، _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ سنة خبلؼ كتصرفو كفتواه

اِكه) هبا عربة ال مردكدة، ُرنَت ب َتلَتيْعهِكبباَتيْع َتبب َتمَتاًلبب َتمِكلَتببمَتنْعب:ب)) َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباِك َتوْع  ((.رَتدٌّيبف َتُ وَتببأَتمْع



 

404 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 حكمو فكاف العامل، تصرؼ أك العآب، أفٌب أك ا٢باكم، أك القاضي، حكم إذا :ااث اث بااح ا 
 ٖببلفو، عربة ال باإلٝباع أيضان  بعدىم، كمن الصحابة أياـ من مستقر ثابت إٝباع خبلؼ كتصرفو كفتواه

.  مردكد كتصرفو كفتواه، كحكمو،
 ُب العامل تصرؼ أك العآب، أفٌب أك ا٢باكم، أك القاضي، حكم إذا كىي :اارا ع بااح ا ب  ي 

 يسوغ ىنا كالرأم، االجتهاد من لشيء كٚبضع فيها، ا٣ببلؼ ٰبسم نص ال الٍب االجتهادية، ا٤بسائل
. اجتهاده من بأكٔب غّبه اجتهاد ليس ألنو مردكدان؛ حكمو يكوف كال اجتهاده،

 الفقو، كتب ُب كرٗبا األصوؿ، كتب ُب تيذكر الٍب ا٤بشهورة ا٤بسألة تأٌب الرابعة، ا٢بالة ُب كىنا
 يرفع حكمو القاضي، أم ا٢باكم حكم ا٤بسألة؟ ىذه عليكم مرت ما" ا٣ببلؼ يرفع ا٢باكم حكم: "بقو٥بم
 العامة، ا٢بقوؽ مسائل من مسألة أك الطبلؽ، مسائل من مسألة ٗبعُب ىنا، ا٣ببلؼ؟ يرفع مٌب. ا٣ببلؼ

 ىذا أف كلنفرض قاضي، إٔب ا٤بختصموف كاختصم ك٫بوىا، األمواؿ ُب الناس، بْب التنازع فيها يقع الٍب
 مذىب على لنفرض مثبلن، هبا ا٤بعموؿ ا٤بعتربة، ا٤بذاىب أحد على كعلمو تفقهو ٕبسب يعِب مثبلن  القاضي
. ٰبسمها فيها نص ال كا٤بسألة أٞبد، اإلماـ

 حٌب قاطع، دليل أك نص، عليها تقيم أف تستطيع ما الصور بعض فيو يقع الدقيقة، ا٣ببلفية ا٤بسائل
. اإلٝباع خالف أك الفبلنية، السنة خالف ا٢بكم ىذا تقوؿ تستطيع أك القرآف، خالف ا٢بكم ىذا تقوؿ
. الشافعي اإلماـ طريقة مثبلن  على بلده ُب مثبلن  يقضي أك يفٍب، مثبلن  آخر قاضي القاضي ٥بذا ا٤بخالف لكن
. يقبلو أف قاضي كل على كٯبب كمقبوؿ، معترب، كيكوف ا٣ببلؼ، يرفع حكمو القاضي، ىذا حكم فإذا

 .الرابعة ا٢بالة ىذه مثل ُب تتزف تكاد ما يعِب األمور سيجعل القبوؿ عدـ ألف ال؟ كلبل فهمت
 أهنا تقوؿ أف تستطيع ال الٍب االجتهادية، ا٤بسائل ُب ا٣ببلؼ يرفع القاضي كحكم العآب إفتاء ىنا
 ال؟ كلبل فهمت. اإلٝباع خالفت أك الفبل٘ب، النص ُب السنة خالفت أك الفبل٘ب، النص ُب القرآف خالفت

 إٝباع أك متبعة، سنة أك ٧بكمة، آية منزؿ، قرآف فيها كا٤بسألة ا٣ببلؼ، يرفع القاضي حكم أما
. مرفوض مردكد ىو بل ييقبل، كال ٕبكمو عربة ال ىنا مستقر، ثابت

فَتب): قاؿ عندما البخارم مقصود كىذا الَت  القرآف، خبلؼ فيو يدخل الرسوؿ فخبلؼ (اارَّنُسواِكببخِك
 كاستفرغ اجتهد، الذم الشرعي كالقاضي ا٢باكم، حكم ذلك، سول كما. اإلٝباع كخبلؼ السنة، كخبلؼ
 تنضبط، تكاد ما الطريقة ىذه كإال تنضبط، البد األمور ألف ا٣ببلؼ؛ يرفع حكمو جهده، كبذؿ جهده،

. األمور تنضبط ما ا٣ببلؼ، أمور من يريدكف ما الناس اتبع لو كبالتإب خبلؼ، فيها إال مسألة ٘بد تكاد ما
 يرفع قاضي من البد تقاضي، أمور فيها الٍب ا٣ببلؼ مسائل خاصة إليو، ييرجع أخّب قوؿ من فبلبد
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 ىنا قضائك، ٖببلؼ يفٍب الشافعي أنت كا يقوؿ الرجل يأٌب فما. ذلك من البد حكمان، كينزؿ ا٣ببلؼ،
 ماداـ. الصورة هبذه يقع كالطبلؽ يركف ما الشافعية كعندنا شافعي، مذىيب أنا يقوؿ كال. بذلك عربة ال

. األمور تنضبط حٌب حقك، ُب الـز حكمو كحكم، اجتهادية مسألة ُب قاضي إٔب ٙباكمت
 مالكي كالقاضي مصر، ُب كال ا٤بغرب، ُب مثبلن  كتركح تستفٍب أنك لك قدر لو العكس، ككذلك

 إٔب يرجع قاضي إٔب احتكمت إذا ال،. كيفك على حنبلي، حكم تأخذ تبغي ما الطبلؽ، عليك ككقع
 الذم فحكمو نص، فيها كليس ا٤بعتربة، األقواؿ بأحد كحكم االجتهاد، مسائل ُب ا١بملة ُب الشريعة
 ىذه. األصوؿ كتب ُب مشهورة كا٤بسألة األمور، تنضبط حٌب ا٣ببلؼ، كيرفع يلزمك، كقبلت إليو ٙباكمت

. ا٤بسائل ٥بذه يعِب األربع الصور يعِب
ث َت َت ): فقاؿ ا٢بديث أكرد ٍب مَت  ِكيلُببحَتدَّن  اإلماـ أخت ابن ا٤بد٘ب، األصبحي أيكىٍيس، أيب ابن ىو(بإِكسْع

. مالك
يهِكبب َتنْعب) . األصبحي ا٤بد٘ب أيضان  أكيس، أيب بن ا٢بميد عبد بكر أبو ىو أخوه (أَتخِك
اٍربب ْعنِكببُسلَتيْعمَت اَتبب َتنْعب) . إماـ ثقة، التابعْب، أتباع من التابعي، ا٤بد٘ب أيضان  ( ِكالَت
يدِكبب َتبْعدِكبب َتنْعب) مَتنِكبب َتبْعدِكبب ْعنِكببُس َتيْعلِكبب ْعنِكببااْعمَتجِك  عبد أحفاد من ا٤بد٘ب، أيضان  الزىرم(ب َتوْعفٍربب ْعنِكبباارَّنحْع
. عوؼ بن الرٞبن

.  أيضان  ا٤بد٘ب التابعْب، سيد (ااْعُملَتيَّن ِكبب ْعنَتببسَتعِكيدَتببسَتمِك َتببأَتنَّنهُب)
رِك َّنببسَتعِكيدٍرببأَت َت بأَتاَّنببُيحَتدِّثُب)  مسلسل فعبلن، شريف السند ىذا أك ا٢بديث ىذا (ُهرَتي ْعرَتةَتبب َتأَت َت بااْعُخدْع

.  مدنيوف كلهم البخارم، شيخ إٔب الصحابة من مدنيوف، كلهم كأتباعهم، التابعْب من بأئمة
ثَت  ُببُهرَتي ْعرَتةَتبب َتأَت َت بسَتعِكيدٍرببأَت َت بأَتاَّنب) َتنْع َت رِك َّنبب َتدِك ٍّيبب َت ِكيبأَتخَت ب  َتعَت َتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنب:بحَتدَّن باألْع

يْعب َترَتبب َتلَتىب َتاسْع  َتعْعمَتلَتهُب رٍرببف َت َتدِكاَتببخَت  :فرعاف كٮبا األكس، من بطن عدم بنو ( َتدِك ٍّيبب َت ِكيبأَتخَت  )ىذا ( ِك َتمْع
 ؛غىزًيَّة بن سىوىاد ا٠بو قيل الذم الرجل، ىذا منهم الذم النجار، بن عدم بنو 
 النجار بن مالك كبنو .
 عليو ا صلى _ النيب ُب قرابة ٥بم النجار كبنو. األكس من النجار، ابنا كعدم، مالك: أخواف

 ىاشم ألف النجار؛ بن عدم بِب خاصة _ كسلم عليو ا صلى _ النيب خؤكلة نسب ُب يدخلوف _ كسلم
 بن عدم بِب من امرأة تزكج ا٤بطلب، عبد كالد _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب األرفع ا١بد مناؼ، عبد بن

 .ا٤بطلب عبد لو ككلدت عمرك، بنت سلمى ا٠بها النجار،
 بن عدم بِب من عوف، بنت سلمى أمو ا٤بباشر، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب جد ا٤بطلب عبد
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 ُب عندىم، نزؿ ا٤بدينة ُب نزؿ ٤با كلذلك. بذلك _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب خؤكلة ُب فدخلوا النجار،
 .غزية بن سواد ا٠بو أف قيل طيب،. النجار بِب من غبلمْب ٲبلكها كاف أرض ُب بيِب كمسجده النجار، بِب

يْعب َترَتبب َتلَتىب َتاسْع  َتعْعمَتلَتهُب)  نصف على اليهود من خيرب أىل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب زارع ٤با (خَت
 _       النيب بنصيب أتى التمر، جداد كقت جاء فلما. غزية بن سواد ىذا ليتابعهم عليهم استعمل التمر،
. خيرب ٛبر من كأصحابو _ كسلم عليو ا صلى

رٍرببف َت َتدِكاَتب)  بو كتأنس النفوس، فيو ترغب الذم ا١بديد، ا١بيد، التمر ىو ا١بنيب التمر (جَت ِكي ٍربب ِك َتمْع
 _. كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب عند سؤاؿ مثار التمر ىذا فكاف. جدان  ٝبيل ٛبر العيوف،

رِكببأَتُ لُّسببف َت َت اَتب) يْعب َترَتببتَتمْع ابخَت  ىذا؟ الطيب كهبذا النفاسة كهبذا ا١بماؿ، هبذا ىكذا خيرب ٛبر كل (هَت َت َت
.  شيء فيو يقع البد جيد، ٛبرىا كل أرض ٲبكن ما. ال: فقاؿ

 ا١بمع، من ٛبر عندنا صار إذا (ااْعجَتمْع ِكببمِكنْعبب ِك ا َّن  َتيْعنِكبباا َّن  َتبباَت َت ْع َترِك بإِكنَّن باالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت ب َتاالَّنهِكبباَتب)
 كيعِب كا٢بشف، الدغل، من فيو كيكوف شٌب، أصناؼ من بعض على بعضو ٯبمع الذم التمر ىو كا١بمع
. العامل ىذا فاجتهد ردمء ٛبر كثّب، شيء التمور يصيب مرض الدماف.. الدُّثماف

 ا صلى _ النيب إٔب آٌب ما بدؿ قاؿ اجتهد، العامل ىذا للحديث، الشاىد موضع كقت ىذا اآلف
 الذم ىو كا٢بشف كثّب، حشف فيو ردمء، بتمر ٥بم آٌب كاملة، سنة ينتظركف كأصحابو _ كسلم عليو
 كثّب، قشره كاف إذا. ا٤بعدة ُب كيؤذم الفم، ُب كيؤذم الطعاـ، ُب ييستطاب ال قشر، أكثره فأصبح جف
. ٫بوه أك سوس من داخلو ُب فسد ما كىو  الدُّثماف، من يكوف أك كفساده، قدمو على يدؿ

 بعضو اجملموع ا١بمع التمر، ىذا من كبّبة كمية عندم أجتهد، آتيهم، ما بدؿ ىذه التمر أمراض
. الطيب ٝبيل بتمر لو آٌب حٌب الطيب، ا١بنيب التمر من كاحد صاع مقابل منو صاعْب أبيع بعض، على

 الصبلة عليو _ ا لرسوؿ طيب بتمر يأٌب أف كىو كعظيمة، شريفة، قصدىا الٍب الغاية أك الوسيلة
 .ا٤بدينة ُب كأصحابو _ كالسبلـ

 بصاعْب صاعان  اشَبل أنو كىو باطل، ُب كقعت بل حقان، كافقت ما فيها اجتهد الٍب الوسيلة لكن
 ُب دخلنا تزيد، ٛبر حبة لو. الفضل ربا أك التفاضل، ربا يدخلها الٍب الربوية، األمواؿ من كالتمر التمر، من
 ذلك يربر كال (1)(( مثلبمثالب يدبيداًببإاب)):_ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب يقوؿ ((  ا مرباا مر)) الربا
 كحسن غايتو. ذلك ك٫بو كالطيب، ا١بميل، بالتمر _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب يؤنس أف قصد كونو

                                                 

  . "نقدا بالورؽ الذىب كبيع الصرؼ باب ،2972: رقم مسلم، صحيح (1)
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. التصرؼ يربر ال نيتو
عَتُلواباَتب) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب لو فقاؿ  حكم نزؿ كقد. ربا ىذا ألف تفعلوا؟ ال ٤با(بت َتفْع

 _. كجل عز _  ٨بالفة األمور أعظم من كالربا ربا، ا٢بكم ىذا بعد ا
ثْعاًلبب َتاَت ِكنْعب)  كىذا لذيذ، ىذا أك قدٙب، ىذا أك جديد، التمر ىذا كوف ذلك عن يغِب كال ( ِكمِكثْعلٍرببمِك

 ككذلك ا٢بكم، يلغي ال كقدمان، جدة التمر أنواع اختبلؼ ال،.. ٛبر ىذا أك كذا، ٛبر ىذا أك لذيذ، غّب
 اإلٝباع، قبل كبالنص باإلٝباع ٫بوىا، أك األٜباف، أك ا٤بطعومات، أصناؼ من سواءن  كلها الربويات بقية
 .كالبد كاف إف أك (( مثلبمثالًببإا))

اب ِكيُعواب) ا دب  ابإا(بأَت ْعب) .  جيد غّب أنت تراه الذم ىذا ا١بمع أم(بهَت َت
ابمِكنْعبب ِكثَتمَت ِكهِكبب َتاشْع  َتُر ا)  ُب _ عنو ا رضي _ ببلؿ فيو كقع التصرؼ نفس (ااْعمِكيلَتااُبب َت َت َتاِك َتببهَت َت
 ٛبر من بصاع منو صاعْب فباع السوؽ، إٔب كذىب ا١بمع، التمر ىذا من عنده ٛبران  أخذ ببلؿ. آخر حديث
 _. كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب يأكل أف كقصده كأتى جنيب،

 ليأكل هبذا، منو الصاعْب فبعت ا١بمع، من ٛبر عندنا كاف قاؿ التمر؟ ىذا ما قاؿ إليو بو جاء فلما
 مثلك يعِب كأنت ىذا، تفعل كيف كتأٓب كتأكه زجر كلمة ((أّ  )): فقاؿ _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب
 .الربا عْب فعلتو ماب (1)((اار  ب ينباار  ب ينبأّ  )) إٔب يصل ما كزنك كُب

 :صفقتْب فتعقد كالبد، كاف فإف. ٗبثل مثبل إال التمر تبيعوا ال
 إب لك جابت السوؽ، ُب سعرىا حسب بالدراىم، ٛبر من عندؾ ما بع: األكٔب الصفقة 

 ؛الثانية الصفقة عن ىذه األكٔب الصفقة كافصل. كاقبض كاشَبم جابت
 مواطأة تقع ال أف بشرط كغّبىا، ذلك بعد التمور أنواع من كتستطيب تتخّب ما اشَب ٍب 

 .عرفان  كال العقد، أصل ُب ال األكؿ، البائع كبْب بينك
. ذلك بعد تشَبم البد ضغط، كسيلة أم عليك كليس الباب، ىذا ُب تنبغي ال العرفية ا٤بواطأة حٌب

 هبذه الربا من تسلم ىنا ال؟ أك تشَبم حبيت إف الثانية عن األكٔب الصفقة فصل ُب طليقان  حران  تكوف
. لك الـز فالربا كإال الصورة،

 الذم للباب خلوه ا٤بناسب، لوقتها بعدين خليها كال شيئان، أقرأ فقط أريد كنت يعِب.. العلماء قاؿ
.  تعأب ا شاء إف ا٤بناسب كقتو جاء إذا بعده

                                                 

ثنا : ؿقا( 11617)3/62 أٞبد أخرجو (1) ثنا : قاؿ. سىًعيد بن ًىشىاـ حدَّ " البيخىارًم"ك. ا٢بىبىشي سىبلـ أىيب بن سىبلـ بن ميعىاًكيىة حدَّ
ثنا : قاؿ( 2312)3/133 ثنا ، ًإٍسحىاؽ حدَّ ٓب حدَّ ثنا ، صاّب بن ٰبى . (4089)5/48" مسلم"ك. سىبلَـّ ابن ىو ، ميعىاًكيىة حدَّ
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:  مسألتْب على أؤكد أف بذلك فأقصد
 معركؼ معلـو ىو كما جدان  مهمة قاعدة ىذه الوسيلة، خطأ يربر ال النية حسن  .
  بقصد كاف كلو صاعْب، أك ٛبر صاع ُب كاف كلو منو ا٢بذر ٯبب الربا: ثانيان .
 ذلك عند. عرفيان  شرطا كال العقد أصل ُب ال مسبق شرط أم بدكف بعضها، عن الصفقات فاصل

.  كسليمة صحيحة معاملتك كتكوف الربا، من تسلم
 كأصلحنا بنا، كانفع كانفعنا بنا، كعلم علمنا اللهم. فضلو من ا٤بزيد كنسألو أعلم، كجل عز كا

 العا٤بْب رب  كا٢بمد كسدادان، كىدلن، علمان، زدنا اللهم. بنا كارحم كارٞبنا بنا، كارزؽ كارزقنا بنا، كأصلح
.  أٝبعْب كصحبو كآلو ٧بمد نبينا على كالسبلـ كالصبلة

 ُب ستة أك أبواب ٟبسة أك أربعة لنا بقي أمور، كيعِب أشغاؿ عندنا كاف سنقف كالعادة ٫بن يعِب
 أياـ ُب نضغطها يعِب دكرة سبيل على كلو سنعلن. منها نتمكن يعِب ا شاء إف فرصة أقرب ُب. االعتصاـ
. تعأب ا شاء إف كقتو ُب لكم سنعلن. االعتصاـ كتاب من لننتهي

.. ألخيكم استغفركا كيعِب غّب ال فقط اآلف بو كأعدكم أذكره أف أستطيع ما ىذا
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ن والدرس العشر

ب
رِكب لَتأَتب َت ُببأَتجْع بأَتخْع بأَت ْع بفَتأَتصَت بَت بإِكذَتاباجْع  َت َتدَت بااْعحَت  ِكمِك

 
أشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . ٫بمد ا كنشكره، كنستعينو كنستغفره. بسم ا الرٞبن الرحيم
.  كرسولو شريك لو كأشهد أف ٧بمدان عبده

اللهم صل على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد، 
.  كبارؾ على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد

: أما بعد
إٔب درسنا ُب ىذا الكتاب ا٤ببارؾ ا١بامع الصحيح لئلماـ البخارم _ جل كعبل _ نرجع بتوفيق ا 

كحسب ما ىو . ، كىو ُب آخر الصحيح"كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة"كما زلنا ُب _ عليو رٞبة ا _ 
بأُمَّنً ب): معٌلم عندم قبل أف نتوقف ُب ا٤برحلة ا٤باضية، كقفنا على بجَتعَتلْع َت ُ مْع   ببقواهبتع اىب﴿ َت َت َتاِك َت

 فيو قارئ يقرأ؟  َتسَتلً ﴾
ااحمدبهللبحمداًب ثيراًب يب ًبمب ر  ًبفيهب م بيح بر   ب ير ى،ب اا الةب االالاب لىبأشرفب

.بخلقباهللبمحمدب نب بدباهللبصلىباهللب ليهب سلم
لَتأَتب) بأَتخْع بأَت ْع بفَتأَتصَت بَت بإِكذَتاباجْع  َت َتدَت رِكبااْعحَت  ِكمِك بأَتجْع  َت بٌل
ب) ثَت ِكيبيَتلِكيُدب ْعُنب َتبْعدِكباالَّنهِكب ْعنِك بحَتدَّن ُةب ْعُنبُشرَتيْعحٍر وَت ي ْع ث َت َت بحَت بااْعُم ْعرِكُئبااْعمَت ِّيُّسبحَتدَّن ث َت َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبيَتلِكيدَت حَتدَّن

ب ب َتنْع بااْععَت صِك رِك ب ْعنِك اَتىب َتمْع بمَتوْع بأَت ِكيبق َتيْع ٍر رِكب ْعنِكبسَتعِكيدٍرب َتنْع بُ لْع ب َتنْع بااْعحَت رِكثِك بإِك  ْعرَتاهِكيمَتب ْعنِك بُمحَتمَّندِكب ْعنِك ااْع َت دِكب َتنْع
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باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبي َتُ واُب بأَتنَّنُهبسَتمِك َتبرَتُسواَت بااْععَت صِك رِك ب ْعنِك بثُمَّنب:ب َتمْع إِكذَتابحَت َتمَتبااْعحَت  ِكُمبفَت جْع  َت َتدَت
رَتااِكب بف َتلَتُهبأَتجْع ...بأَتصَت بَت

ين على ىذا ا٤بكاف؟ كلبل باب ﴿جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطنا﴾ قرأناه ىذا الباب؟ طيب ؼىكذا ٫بن كاؽ
ىات ... باب إذا اجتهد. طيب خبلص بسم ا، آسف. باب إذا اجتهد.. إذف باب إذا اجتهد العامل

.  الباب من أكلو حٌب يكوف الكبلـ يعِب متصل
لَتأَتب) بأَتخْع بأَت ْع بفَتأَتصَت بَت بإِكذَتاباجْع  َت َتدَت رِكبااْعحَت  ِكمِك بأَتجْع ب َت بٌل
ب) ثَت ِكيبيَتلِكيُدب ْعُنب َتبْعدِكباالَّنهِكب ْعنِك بحَتدَّن ُةب ْعُنبُشرَتيْعحٍر وَت ي ْع ث َت َت بحَت بااْعُم ْعرِكُئبااْعمَت ِّيُّسبحَتدَّن ث َت َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبيَتلِكيدَت حَتدَّن

ب ب َتنْع بااْععَت صِك رِك ب ْعنِك اَتىب َتمْع بمَتوْع بأَت ِكيبق َتيْع ٍر رِكب ْعنِكبسَتعِكيدٍرب َتنْع بُ لْع ب َتنْع بااْعحَت رِكثِك بإِك  ْعرَتاهِكيمَتب ْعنِك بُمحَتمَّندِكب ْعنِك ااْع َت دِكب َتنْع
باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبي َتُ واُب بأَتنَّنُهبسَتمِك َتبرَتُسواَت بااْععَت صِك رِك ب ْعنِك بثُمَّنب:ب َتمْع إِكذَتابحَت َتمَتبااْعحَت  ِكُمبفَت جْع  َت َتدَت

رٌلب لَتأَتبف َتلَتُهبأَتجْع بثُمَّنبأَتخْع رَتاابِك َتإِكذَتابحَت َتمَتبفَت جْع  َت َتدَت بف َتلَتُهبأَتجْع .بأَتصَت بَت
بف َت َت اَتب رِك ب ْعنِكبحَتلْعاٍر رِكب ْعنَتب َتمْع بأَت َت ب َت ْع ابااْعحَتدِكي ِك بفَتحَتدَّنثْعُ ب ِك َت َت ثَت ِكيبأَت ُوبسَتلَتمَت َتب ْعُنب َتبْعدِكب:بقَت اَت ابحَتدَّن هَت َت َت

بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتب مَتنِكب َتنْع .باارَّنحْع
بصَتلَّنىباالَّنُهب باا َّنبِكيِّ بأَت ِكيبسَتلَتمَت َتب َتنْع رٍرب َتنْع بأَت ِكيب َت ْع ب َتبْعدِكباالَّنهِكب ْعنِك ب َتنْع ب َتبْعُدبااْععَتلِكيلِكب ْعُنبااْعُملَّنلِك ِك  َتقَت اَت

لَتهُب ث ْع ب.( َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبمِك
ب): ُب ىذا الباب_ رٞبو ا _ يقوؿ إمامنا البخارم  بأَت ْع بفَتأَتصَت بَت بإِكذَتاباجْع  َت َتدَت رِكبااْعحَت  ِكمِك  َت ببأَتجْع

لَتأَتب ب):بالباب الذم قبلو. ال ييفهم ىذا الباب إال ٗبراجعة يسّبة بسيطة للباب الذم قبلوب(أَتخْع  َت ببإِكذَتاباجْع  َت َتدَت
بصَتلَّنىباالَّنُهب باا َّنبِكيِّ ُمُهبمَترْعُد دٌلباِك َتوْعاِك بصَتلَّنىباهللب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبفَتُح ْع باارَّنُسواِك فَت الَت لَتأَتبخِك بااْعحَت  ِكُمبفَتأَتخْع ااْععَت مِكُلبأَت ْع

برَتدٌّي ُرنَت بف َتُ وَت ب َتلَتيْعهِكبأَتمْع ب َتمِكلَتب َتمَتاًلباَتيْع َت فقد . كمع ىذا الرد ليس بالضركرم أف يقَبف اإلٍبب( َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبمَتنْع
ب.ٯبتهد حاكم، أك قاض فيخطئ، خطؤه مردكد، لكنو ىو ُب نفسو قد ال يأٍب بل قد يؤجر

بإِكذَتاب): كلذلك أردؼ البخارم الباب السابق هبذا الباب الذم قرئ اآلف كىو قولو رِكبااْعحَت  ِكمِك  َت ببأَتجْع
لَتأَتب بأَتخْع بأَت ْع بفَتأَتصَت بَت  كلكن يقسم أىل العلم ما يتعلق بأجر ا٢باكم عند اجتهاده، أك القاضي عند (اجْع  َت َتدَت

ب: اجتهاده إٔب حالتْب
 أف ٰبكم ا٢باكم، أك يقضي، أك حٌب يفٍب ا٤بفٍب ٔبهل، اجَباءن على الشريعة، :ااح ا باأل اى

كتقدمان بْب يدم ا كرسولو، كىو ال يعلم، كىو يعلم أنو ال يعلم، كليست عنده أصوؿ العلم كا٤بعرفة، 
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كليست لديو القدرة على مراجعة مصادر التشريع، من ألفاظ الكتاب كمنازلو، كألفاظ السنن كمواقعها، 
. كاالجتهادات السابقة، كاإلٝباعات ا٤بستقرة

ما عنده ىذه اآللة مطلقان، جاىل ليس لو من العلم الشرعي كالعلم بأحكاـ ا، شيء فاجَبأ لقلة 
فذىب ٰبكم هبول، كشهوة، كرأم كليل، أك يفٍب، كٰبل، . تقول ا ُب نفسو، كقلة خوؼ ا ُب قلبو

. كٰبـر ك٫بو ذلك، ىكذا اجَباءن على الشريعة ٔبهل
إٍب عظيم ككبّب، ينطبق عليو ا٢بديث ا٤بشهور ُب . ىذا آٍب قطعان، كإٜبو ليس حٌب يسّبان، بل عظيمان 

اا ض ةبثالث باث  ابفيباا  رب  احدبفيب)): _صلى ا عليو كسلم _ قوؿ النيب، حديث بريدة، قوؿ النيب 
اجَبأ على الشريعة، فذىب يقضي هبواه، ، كذكر من االثنْب اللذين ُب النار قاضو قضى ٔبهلب(1)((ااج  

كشهوتو، كرأيو اض، دكف مراجعة، دكف أدٗب مراجعة ألحكاـ الشرع ا٤بطهر ا٤بعظم، كأسوأ من ذلك أف 
يذىب فينسب رأيو أك اجتهاده ا٣باطئ الكليل إٔب الشريعة كحكم الشرع، فهذا آٍب كىو من أىل النار لقولو 

 .(2)((ق  ي ابفيباا  رب ق ضبفيبااج  بق ضبقضىب ج لبف وبفيباا  ر)):بب_صلى ا عليو كسلم_ 
ىذا ال يدخل معنا ُب موضوعنا اآلف؛ فلذلك ىذه ا٢بالة صاحبها ال حظ لو من أجر، بل ىو آٍب 

. مأزكر غّب مشكور، آٍب متعرض للوعيد العظيم؛ ألنو اجَبأ على شرع ا بدكف علم، كٔبهل، كهبول
فهؤالء .  على الشريعة إال أصحاب ا٥بول، كالرأم اض، كا٤بصاّب ا٣باصةٯبَبئكُب الغالب ال 

. مأزكركف قطعان  (...)آٜبوف، 
أف يكوف ا٢باكم، أك القاضي، أك ا٤بفٍب من أىل األىلية، يعلم منازؿ الكتاب، :بااح ا بااث ني 

يعلم حظان ال بأس بو من أحكاـ رسوؿ ا . كآياتو، كناسخو كمنسوخو، كأحكامو العامة ا٤بطلقة، كتقريراتو
. كفتاكاه، يعلم باإلٝباعات، أك معظم اإلٝباعات ا٤بستقرة ُب الشريعة_ صلى ا عليو كسلم كسننو _ 

فهذا عندما تعرض لو ا٤بسألة الٍب ٰبتاج أف يقضي فيها، أك ٰبكم فيها، أك يفٍب فيها، يتأٗب 
كىذا ىو االجتهاد، أف يتأٗب كيراجع الكتب، كيراجع ا٤بسائل، كيراجع األدلة، كىو مع ذلك على . كيتثبت

فهذا ىو . خوؼ، كعلى ترقب، كعلى كجل، كعلى خوؼ أف ٱبطئ كٰبكم بغّب مراد ا، كبغّب حكم ا
حٌب لو أخطأ بعد ىذا االجتهاد، كبعد ىذا النظر، كبعد ىذه ا٤براجعة، كبعد ىذه ا٤براقبة، . ا٤بأجور فعبلن 

كبعد ىذا ا٣بوؼ النفسي الذم رٗبا يؤدم بو ُب حاالت كثّبة؛ ألنو رٗبا يتوقف حٌب عن الفتول، كٰبيل إٔب 
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غّبه؛ ألنو ما اتضح لو فيها شيء، كما كاف األتقياء من علماء السلف الصاّب من لدف الصحابة يتدافعوف 
. الفتول، كيتقوهنا، ككد أحدىم لو أف أخاه كفاه ىذه الفتول

كإذا اضطر إٔب أف يفٍب، ٘بده يعلوه الرىب كا٣بشية، كيتفصد العرؽ من جبينو، كيقدـ رجل كيؤخر 
أخرل، مع أنو ٲبلك كل أىلية الفتول، من معرفة أحكاـ القرآف، كالعبلقة ا٤بتصلة بو، كمعرفة معظم منازؿ 

طبعان فهو ليس بالضركرم أف يلم هبا ٝبيعان؛ ألف ىذا قد _ صلى ا عليو كسلم _ السنن، كأحكاـ النيب 
ما فيو أحد ملم بكل األحكاـ مطلقان، لكن يكوف عنده ا١بملة الٍب ال بأس . يكوف مستحيبلن بل ىو كذلك

هبا الٍب تؤىلو إٔب أف ينظر، كيدقق، كيعرؼ اإلٝباع حٌب ال يذىب يتتبع شذكذ األقواؿ الٍب ال عربة هبا، 
فهذا إف أصاب ىو الذم يؤجر كما سيأٌب ُب ا٢بديث . كقد استقر اإلٝباع على خبلفها، ك٫بو ذلك

: أجراف
  أجر تقواه، كخشيتو، كرىبتو، كاجتهاده، كنظره، كٕبثو الذم رٗبا يؤخره عن الفتول أيامان

كلياؿ كىكذا؛ 
 كأجر اإلصابة إذا كافق حكم ا كما ىو عليو ُب نفس األمر .

كإف كانت األخرل، فأخطأ بعد ىذا االجتهاد، كملك األىلية للحكم كالقضاء كالفتول، ىذا أجر 
اجتهاده ثابت، اإلٍب مرفوع كا٢بمد ، كأجر االجتهاد كالتقول كا٣بشية ُب نفسو، كتعظيمو ٢برمات ا، 

كتعظيم أف ٯبَبئ على حدكد ا لو ثابت، كخطؤه الذم أخطأه مردكد الشك؛ ألنو ال قدسية لفتول أحد، 
. إال كبلـ ا كرسولو، كىو معذكر يعِب ُب خطئو الذم أخطأه

الذم ال يعرؼ حكم ا، كال يعرؼ مصادر األحكاـ . ٯبب أف ننتبو ٥بذا، ليس كل ٨بطئ معذكر
ٯبب أف يتقي ا ُب ذلك؛ ألف اجملَبئ على شرع ا . الشرعية، ال يتكلم ُب أمر ا، كال يفٍب، كال يقضي

. كأنو يدعي أنو يعرؼ كل شيء (من يفٍب ُب كل ما يسأؿ عنو ٦بنوف): ىكذا، حٌب قاؿ بعض السلف
. كل يـو يفٍب أربعْب مسألة يوميان، مو معقوؿ ىذا، ىذا أتى علمان ما علمو اآلخركف كال األكلوف

يستفٌب ُب بعض القضايا، كٲبكث األياـ كالليإب _ صلى ا عليو كسلم _ كقد مر معنا أف النيب 
لكن ما عنده مصدر، بل عنده _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ينتظر كحي ا، كىو ٲبلك كل أىلية االجتهاد 

فينتظر، كىو ! كيف ٯبَبئ اآلف يفصل ُب ا٤بسائل، كليس لو أصل من حكم ا سابق؟. حكم  سابق
". باب ما كاف النيب يسأؿ فيقوؿ ال أدرم"مر معنا 

كبعضنا ييسأؿ سبعمائة مسألة يدرم، ما . ييسأؿ فيقوؿ ال أدرم_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
فتجد العآب ا٢بق ىو الذم يتثبت كيراجع؛ ألنو سيسأؿ يـو القيامة عما أفٌب؛ ألنو قد ييفعل بفتواه . يصلح
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يؤكل بفتواه ا٢براـ، كتستباح بفتواه الفركج ارمة، كتستباح بفتواه الدماء ارمة، كلبل ال؟؟ قد ٰبصل ذلك، 
كقد أيضان ٰبـر بفتواه ما أحل ا، كٲبنع عن ا٣بلق من ميسور ا بفتواه، فيصبح مضاد ألمر ا من حيث 

. ال يشعر رٗبا
فإذا حصلت األىلية، كحصلت ا٤براقبة، كا٣بشية، كالتقول، كالتثبت، كاجتهد كاستفرغ ا١بهد، ىذا 
. ىو الذم يؤجر، مع مبلحظة ما ذكرناه ُب الباب السابق إذا كنتم تذكركف، ٲبكن االنقطاع الطويل أنساكم

: قسمنا االجتهادات أربعة أقساـ، نزلناىا على أربعة حاالت (إذا اجتهد ا٢باكم): الباب الذم قبلو
 إذا اجتهد فخالف نص الكتاب نص القرآف، ىذا حكمو مردكد، كُب الغالب غّب :ااح ا باأل اى

. معذكر؛ ألنو ما كاف منصوصان ُب الكتاب، ال يعذر أحد ٔبهلو ٩بن يتصدر للفتول
الثابتة منها، ىذا حكمو _ صلى ا عليو كسلم _ خبلؼ سنة النيب _ ا٢بالة الثانية _ كإذا أفٌب 

كىل يؤجر أك يؤزر؟ حسب يعِب شهرة السنة، كتناقلها؛ ألف بعض ا٤بسائل قد ٚبفى حٌب من السٌنة . مردكد
. كما سيأٌب ُب الباب الذم بعده

 إذا اجتهد خبلؼ اإلٝباع ا٤بستقر؛ ألف بعض ا٤بفتْب رٗبا أك بعض القضاة رٗبا يتبع :ااح ا بااث اث 
يكوف إٝباع الصحابة استقر على أمر، فهو يذىب يتطلب قوالن لفبلف من الناس، جاء بعد . شواذ ا٤بسائل

كإذا . ىذا ىول قطعان . عصر اإلٝباع، حيكم على رأيو بالشذكذ، كيهدر اإلٝباع كلو، كيتبع شاذ ا٤بسائل
كاف ٯبهل اإلٝباع، ىذا جاىل ال يستحق أف يفٍب؛ ألف من أكضح األمور، ا٤بفركض أف يكوف من أكضح 

. األمور عند ا٤بفتْب، كالقضاة، كمن يتصدل ألمور الشريعة عمومان أف يعرؼ اإلٝباع
فإذا جيهل، من . اإلٝباع يعِب أمر مستفيض، ٦بمع عليو، ٯبب أف ييعلم عندنا من الدين بالضركرة

جهلو ليست لو أىلية الفتول؛ ألف جهل اإلٝباع أسوأ عند بعض العلماء من جهل النص، من بعض 
! لكن اإلٝباع كيف ٱبفى؟. النصوص، خاصة ُب السنن قد ٚبفى حٌب على بعض الكبار

ا٬برمت عصور قبلنا على أف ىذا األمر كذا، ٨بالفو قطعان جاىل جهل مركب، ما يفهم شيء، 
! فكيف يتصدل ألمر ا كالفتول كىو ٱبرؽ إٝباع ثابت؟

 _  خالفوا ما استقر عليو األمر أياـ النيب. كلذلك اعترب أىل العلم خبلفة البدعة مهدكر، غّب معترب
كالصحابة ُب باب االعتقاد، ُب البدع االعتقادية، أك البدع العملية حٌب ال قيمة _ صلى ا عليو كسلم 

كأصحابو، _ صلى ا عليو كسلم _ ٥بم؛ ألف البدعة استحداث أمر ما كاف عليو ا٢باؿ أياـ النيب 
. استحداث بدع ٧بدثة
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صلى ا _ فمن ذىب يتبع ىذه البدعة، كأىدر إٝباع الصحابة، كما كاف عليو ا٢باؿ عهد النيب 
.  ىذا جاىل ال عربة ٖببلفو مطلقان _ عليو كسلم 

 كىي أف ((إذاباج  دبااح  مبفأص ببأ بأخلأ)) : ىي الٍب ينطبق عليها التقسيم:ااح ا باارا ع 
ٯبتهد القاضي فيقضي، أك ا٢باكم الذم يعِب استلم حكم طائفة من الناس، أك أفٌب ا٤بفتْب، أك تصرؼ 

العامل ُب ا٤بسائل الٍب ال نص فيها ٰبسمها، ال من الكتاب، كال من السنن ا٤بستفيضة، كليس فيها إٝباع 
. ثابت، كٰبتملها ا٣ببلؼ

فنظر فأفٌب ٗبا مثبلن يعرفو من مذىب أىل بلده، كأف يكوف أىل بلده مثبلن مذىبهم الشافعي، 
. ىذا اجتهاده معترب؛ ألف ما فيو حاسم ٰبسم. كاستفاض ُب مذىب الشافعي أف القوؿ ُب ىذه ا٤بسألة كذا

. فإف أصاب أك أخطأ ىو مأجور على كل حاؿ
ما . كىذه ا٢بالة ىي الٍب يقوؿ فيها الفقهاء، أف حكم ا٢باكم يرفع ا٣ببلؼ، ُب ىذه ا٢بالة الرابعة

: ا٣ببلؼ الذم يضاد النصوص ال عربة بو، كما نص البخارم ىنا. كل خبلؼ يرفعو حكم ا٢باكم
منب)): _صلى ا عليو كسلم _ مردكد إذا اجتهد ا٢باكم خبلؼ أمر رسوؿ ا، مردكد لقولو  (مردكد)

. لكن إذا اجتهد فيما فيو يعِب مندكحة االجتهادب (1 )(( ملب مالباي ب ليهبأمرن بف وبرد
فيو مسائل كثّبة ٙبتاج من الفقهاء كالعلماء إٔب إعماؿ ذىن، كالنظر إليها، كاختيار بعض األقواؿ 

فليس اجتهاد الشافعي فيها بأكٔب . الٍب ىي أقرب إٔب ركح النص، كمقاصد الشريعة، ىذه يدخلها االجتهاد
فهمتم؟ ... من اجتهاد مالك، كال اجتهاد مالك بأكٔب من اجتهاد سفياف، كال اجتهاد

فإذا اختار ا٤بفٍب أك القاضي، كأداه اجتهاده اختار قوالن من ىذه األقواؿ، ثقة ُب ىذا اإلماـ مثبلن، 
أك رأل أف قولو أقرب إٔب بعض أصوؿ الشريعة الكربل كالتيسّب، أك رفع ا٤بشقة، أك مثبل إصبلح ذات 

يعِب فيو مقاصد معينة، ٘بعل ا٤بفٍب رٗبا ٱبتار بعض األقواؿ، الٍب ال نص فيها؛ ألف إذا جاء النص . البْب
فهمنا؟ . انتهى األمر، ال شافعي كال غّب شافعي

ىنا يأٌب االجتهاد، كأىليتو، كالتقدٙب كالتأخّب، كإعذار من أخطأ، بل ككونو مأجوران أجراف إذا 
. ٯبب أف نكوف من ىذه ا٤بسائل على باؿ، أصاب، كأجر كاحد إذا أخطأ
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ٍب أدخل البخارم أك أسند البخارم لتحقيق مقصود الَبٝبة، أف ا٢باكم إذا اجتهد فيما فيو مصاغ 
لبلجتهاد، كىو ٲبلك أىلية االجتهاد، فهو مأجور أجراف إف أصاب، كأجر كاحد إف أخطأ، كا٣بطأ مغفور 

. مرفوع
بااْعُم ْعرِكُئبااْعمَت ِّيُّسب): قاؿ ث َت َت ب َتبْعُدباالَّنهِكب ْعُنبيَتلِكيدَت ةُب)ب:قاؿ،ب(حَتدَّن وَت ي ْع ث َت َت بحَت .  بإسكاف الياء حٍيوةب(حَتدَّن
.  بن شريح بن صفواف التُّثجىٍييب، يكُب أبا زيرعة، مصرم، من الثقاة ا٤بشاىّباب( ْعُنبُشرَتيْعحٍرب)

ثَت ِكيبيَتلِكيُدب ْعُنب َتبْعدِكباالَّنهِكب)ب:قاؿ بااْع َت دِكب)ابن أسامة ب(حَتدَّن .  ا٤بد٘ب، أيضان تابعي مد٘ب، ثقة، مشهورب( ْعنِك
بااْعحَت رِكثِكب) بإِك  ْعرَتاهِكيمَتب ْعنِك بُمحَتمَّندِكب ْعنِك  ىو التيمي، اإلماـ التابعي ا٤بشهور ٧بمد بن إبراىيم بن ( َتنْع

. ا٢بارث التيمي
رِكب ْعنِكبسَتعِكيدٍرب) بُ لْع . ذيكر ُب الصحابة كالصواب أنو ال صحبة لو.  أيضان ا٤بد٘ب، عابد، ثقة، جليل( َتنْع
بااْععَت صِكب) رِك ب ْعنِك اَتىب َتمْع بمَتوْع بأَت ِكيبق َتيْع ٍر :  ُب أيب قيس ٫بتاج أف نذكر معلومتْبب( َتنْع

ىذه أكؿ .  ليس أليب قيس ىذا ُب صحيح البخارم كلو سول ىذا ا٢بديث:اامعلوم باأل اى
.  معلومة

 ٱبتلط أبو قيس مؤب عمرك بن العاص بسمٌيو أك قريب من ا٠بو، كمؤب آخر من :اامعلوم بااث ني 
إذاباج  دب)): فأبو قيس الذم معنا ىنا راكم ا٢بديث. موإب أيضان عمرك بن العاص ا٠بو أبو قابوس

.  الذم معنا ىذا، ثقة مقل من الركاية، أخرج لو البخارم ىذا ا٢بديث الواحد((ااح  مبفأص ب
٠بٌيو اآلخر أبو قابوس ال اسم لو .  أبو قيس ىذا الذم معنا لو اسم، ا٠بو عبد الرٞبن بن ثابت

ييعرؼ، يشَبكاف ُب كوهنما مدنياف، يشَبكاف ُب كوهنما من طبقة كاحدة، يشَبكاف ُب كوهنما مولياف لعمرك 
بن العاص، كالفرؽ بينهما أف ىذا أبو قيس كذاؾ أبو قابوس، ىذا ا٠بو عبد الرٞبن بن ثابت، كذاؾ ال 

. ىذا ثقة ثبت، كذاؾ بالكاد يكوف مقبوؿ الركاية. يعرؼ لو اسم
كذاؾ أبو قابوس اشتهر؛ ألنو ىو تقريبان من طريقو يركل ا٢بديث ا٤بشهور، حديث الرٞبة ا٤بشهور 

ااراحمواب)): _صلى ا عليو كسلم _ الذم يركيو عن مواله عبد ا بن عمرك بن العاص، يقوؿ النيب 
حديث مشهور ىذا جدان، راكيو ب(1)((يرحم مباارحمنبارحموابمنبفيباألرضبيرحم مبمنبفيباالم ء

الوحيد عن عبد ا بن عمرك، أبو قابوس؛ كلذلك احتمل األئمة ركايتو كقبلوىا ألجل ىذا ا٢بديث، كإال 
. ىو بالكاد يكوف مقبوؿ الركاية، ذاؾ أبو قابوس
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 ليس لو ُب البخارم سول ىذا ((إذابح مبااح  م)): أما صاحبنا أبو قيس ىو راكم حديث
.   ا٢بديث الواحد

بااْععَت صِكب) رِك ب ْعنِك ب َتمْع  . يركم عن مواله عمرك بن العاص( َتنْع
بف َتلَتُهب) بثُمَّنبأَتصَت بَت باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبي َتُ وُابإِكذَتابحَت َتمَتبااْعحَت  ِكُمبفَت جْع  َت َتدَت أَتنَّنُهبسَتمِك َتبرَتُسواَت
رَتااِكب  . ىنا ىذا األسلوب ُب ا٣بطاب يسمى ُب الببلغة لٌف كنشر غّب مرتب، فتحتاج أف ترتب أنت(أَتجْع

ُب الَبتيب العقلي كالواقعي يسبق .. إذا اجتهد ا٢باكم فحكم؛ ألف االجتهاد يسبق: كترتيب الكبلـ
 .فّبتب الكبلـ ىكذا، يسمى لف كنشر، الببلغة ىذه.... إذا حكم كٯبي ٯبتهد بعدين، حكم. ا٢بكم

قد يقصد ا٤بتكلم البليغ، أف يوقع ُب كبلمو ما يسمى باللف كالنشر الغّب مرتب، كلو فوائد لغوية 
ما .. اجتهد. حٌب أنت كأنت تقرأ، تيعمل ذىنك شوية، كتشغل ٨بك كما نقوؿ، كتنظر ُب الكبلـ. كعقلية
 .يصلح

طيب االجتهاد يسبق الفتول، يسبق ا٢بكم، ٯبتهد، كيفكر، كينظر، كيستفرغ ُب ذلك جهده 
 .ٍب إذا استقر على رأم ما، أك على قوؿ ما، حكم بو كأفٌب بو. كطاقتو

إذا حكم ): لكننا نقرأ ُب ا٣بطاب. فا٢بكم نتيجة االجتهاد، فهو ُب الَبتيب العقلي يأٌب بعده
فأٌخر االجتهاد عن ا٢بكم، فهذا يسمى ُب الببلغة لف كنشر غّب مرتب، فأنت تعيد  (ا٢باكم فاجتهد

كبلـ ال .. ترتيبو ليستقيم معك الكبلـ، كال حاجة للكبلـ الكثّب الذم ذكره الًكٍرما٘ب أف ىذا أسلوب
. حاجة لو

كقس عليو إذا اجتهد القاضي فقضى، كإذا اجتهد ا٤بفٍب فأفٌب،  (إذا اجتهد ا٢باكم فحكم)إذف، 
.  كبلٮبا يشملهما األمر

بثُمَّنبأَتصَت بَتب) قد يقوؿ قائل أليس للمفٍب حق، كا٢باكم كالقاضي أف ال يفٍب، :  ىنا مسألة(فَت جْع  َت َتدَت
إذا ما تبْب لو األمر، كخشي أف ال يصيب ا٢بق؟ نقوؿ نعم لو مندكحة أف ال يفٍب، بل التقول إذا ما استقر 

كلكن قد تتعْب الفتول، البد للناس من أمر، البد للناس من قضاء، البد . قلبو على شيء أف ال يفٍب فيو
أف يتصدل لؤلمر أىلو، البد من ذلك؛ ألف لو ىذا ترؾ، كىذا ترؾ، كذاؾ ترؾ، يعِب تصبح ا٤بسائل عائمة، 

لؤلدعياء، كا٤بتبلعبْب بأمر ا كشرعو، فيجدكف _ كما قررناه سالفان _ كا٢بق غائبان، كسيفتح ىذا الباب 
. الثغر خاليان، كا٤بيداف مفتوحان، فيعبثوف
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فقد يتعْب عليك كمفٍب، إذا تعينت عليك الفتول، قد تكوف ُب أرض ليس فيها غّبؾ مثبلن، أك 
فيتعْب ُب حقك، يلزمك، يصبح كاجبان كيصبح . ليس فيها مثبلن من ٲبلك أىلية الفتول غّبؾ، أك ٫بو ذلك

. ترؾ ذلك رٗبا ىو ا٣بطأ بعينو
فنحن ليس بالضركرة كما ننقل عن السلف أهنم كانوا يتدافعوف الفتول؛ ألهنم فيهم من يكفيهم، 

لكن ما فيو، يتعْب عليك، فهنا . فماداـ فيو غّبم ككفا٘ب، ىذا أسلم ٕب ببل شك. الثغر فيو لو ٞباة آخركف
صلى ا عليو كسلم _ كالنيب _ عز كجل _ يلزمك شرعان، كتصبح كالذم حضر الزحف ُب ا١بهاد، كا 

. اعتربه من الكبائر التوٕب_ 
إذا فوجئت بالعدك أمامك، ما تركح ما ٕب شغل، ما فيو شيء ا٠بو ما ٕب شغل ىنا، كإال يصبح 

. التوٕب يـو الزحف من الكبائر
كذلك ُب الفتول، كُب القضاء، كُب إذا تعينت عليك لعدـ كجود ا٤بؤىل لذلك، أك كجود 

ا٤بتبلعب، أك كجود العابث، يتعْب عليك، يصبح ثغر ٯبب أف ٙبميو، كتقـو بو، كتستفرغ جهدؾ، كتطمئن 
إف أصبت لك أجراف، كإف أخطأت لك أجر كاحد، كا٣بطأ مغفور كا٢بمد  رب العا٤بْب، . إف شاء ا

! فهمتم ىذه النقطة؟نعم، فلننتبو. مٌب اتقيت ا، كبذلت ُب ذلك جهدؾ كنصحك  كللمسلمْب
كقسنا عليو ا٤بفٍب كالقاضي؛ ألهنما ُب ا٤بعُب سواء؛ ألف ا٤بفٍب أيضان  (إذا اجتهد ا٢باكم فحكم)إذف 

ا٤بفٍب . ٰبكم يقوؿ ىذا حبلؿ كىذا حراـ، ىذا حكم ما ليس بالضركرة خصومة كما ٰبصل عند القضاة
ب.كضع نفسو موضع ا٤بفاصل، فهنا ينتبو

رَتااِكب) بف َتلَتُهبأَتجْع :  معركؼ األجراف أين موضعهما(ثُمَّنبأَتصَت بَت
ىم يقولوف ُب الكتب أجر االجتهاد، تضيف إليو أجر ما ُب نفسو من ..  أجر:األجرباأل ا

كينقلوف عن بعض األئمة، تأتيو بعض ا٤بسائل فيتفصد العرؽ من جبينو . ا٣بشية، كالتقول ٤با تأتيو ا٤بسألة
٤باذا؟ ألنو ا٢بالة النفسية الٍب ىو فيها، كمراقبة ا، كخشيتو، ٱبشى أف يتقدـ بْب يدم ا بشيء يغضب 

. ا
فا٢بالة النفسية صعبة الٍب ىو فيها، كعليو ثقل شديد، كىو ىٌم عظيم، ما ىي قضية سهلة ىذه 

عند األتقياء، الناصحْب  قبل ا٣بلق، عند الذم يعلم أنو سييساءؿ، كٰباسب على ما يقوؿ كما يفٍب عند 
خاصة ُب ا٤بسائل الكبار الٍب تستباح هبا الدماء، كاألعراض، كاألمواؿ، كالكبلـ _ سبحانو كتعأب _ ا 

. ىذا كلو
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األمر عظيم، خطّب، ككبّب، فهو يؤجر على ما قاـ ُب نفسو من ا٤براقبة، كا٣بشية الٍب أحدثت عنده 
ىذا الوجل الذم أعقب لديو ىذا الَبدد، كىذا التثبت، كىذه ا٤براجعة األياـ كالليإب، حٌب يفصل ُب تلك 

. ىذا األجر األكؿ. النازلة، أك يتكلم ُب تلك الواقعة، أك يقضي ُب تلك ا٣بصومة
ككجو حصوؿ األجر لو عند إصابتو أمر ا، أنو نٌزؿ حكم ا .  إذا أصاب أمر ا: األجربااث ني

كاقعان، كأقاـ حدكد ا؛ ألف ا أنزؿ شريعتو لييعمل هبا، ال أف تبقى ىكذا معزكلة عن كاقع الناس، كحياهتم، 
كتعامبلهتم ا٤بالية كغّبىا، أك تبقى نظرية ىكذا، أك تيبعد عينك عينك ىكذا، اللي يزعل، يزعل كاللي 

. يرضى، يرضى كما يصنعوف الكثّب ٩بن يقولوف ٫بن مسلموف اليـو ُب العآب
كعندما يأٌب القاضي كينزؿ أمر ا، . عندما يأٌب ا٢باكم فينزؿ أمر ا، ىذا بالفعل ٦باىد ييعترب

كعندما يأٌب ا٤بفٍب فيفٍب بأمر ا، كلو خالف ىول ا٤بستفتْب كرغباهتم، ىذا ُب . كيلـز أىل ا٣بصومات بو
حكم ا١بهاد فعبلن، ينزؿ أحكاـ ا، ينزؿ أمر ا، فهو مأجور على ذلك أيضان أجران آخر عظيمان، إضافة 

. إٔب أجره السابق باجتهاده، كما قاـ ُب نفسو
لَتأَتب) بفَتأَتخْع ﴿ات َّنُ واباالَّنهَتبمَت ب استفرغ جهده، بذؿ كسعو، اتقى ا ما استطاع ( َتإِكذَتابحَت َتمَتبفَت جْع  َت َتدَت

أجره . لكن تبْب أف حكمو ما كافق حكم ا ُب نفس األمر. فحكم، أك قضى، أك أفٌبب(1)اسْع َتلَتعْعُ مْع﴾
األكؿ ثابت، كخطؤه ُب حق نفسو مغفور لو، ال كزر عليو، كحكمو مردكد إذا تبْب خطؤه، من خبلؿ أدلة 

. أخرل أقول من أدلتو كأكضح كأظهر
ككيف نعرؼ أنو ٨بطئ كمصيب؟ با٤بدلوالت . حٌب مع عذره ال ييقبل حكمو إذا كاف ٨بطئان 

الشرعية، ما نصل للحالة الرابعة الٍب تتكافأ فيها االجتهادات بْب ا٤بفتْب، كليس عند ىذا من الدليل ما ىو 
ىنا يصبح االجتهاد لو مساغ، . أقول من ىذا، إ٭با اجتهادات لتقريب ا٤بسألة إٔب بعض األصوؿ الشرعية

. كليس حكم أحد بأكٔب ٕبكم اآلخر
. القائل ىو اليزيد بن عبد ا بن ا٥بادب(قَت اَتب)
رِك ب ْعنِكبحَتلْعاٍرب) رِكب ْعنَتب َتمْع بأَت َت ب َت ْع ابااْعحَتدِكي ِك ، ب(فَتحَتدَّنثْعُ ب ِك َت َت ا٠بو أبو بكر بن ٧بمد بن عمرك بن حـز

.  تابعي، من فقهاء ا٤بدينة السبعة ا٤بشهورين
.  أم أبو بكر بن ٧بمد بن عمرك بن حـز(ف َت َت اَتب)
مَتنِكب) ثَت ِكيبأَت ُوبسَتلَتمَت َتب ْعُنب َتبْعدِكباارَّنحْع ابحَتدَّن .  ابن عوؼ التابعي ا٤بشهور(هَت َت َت

                                                 

 [.16اآلية ]سورة التغابن  (1)
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بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتب) ركاه ...  فاستفدنا سندان آخر ٥بذا ا٢بديث، عن تابعي آخر أبو سلمة، عن صحايب( َتنْع
إذاباج  دبااح  مبفأص ببفلهبأجرااب إذاب)): _صلى ا عليو كسلم _ عمرك بن العاص عن النيب 

  (.(اج  د
 ا٤بطلب، ىذا عبد العزيز بن ا٤بطلب، ا٠بو عبد العزيز بن ا٤بطلب بن عبد ا بن حىٍنطىب، ( َتقَت اَتب)

كأخرج لو مسلم شيئان قليبلن، ك . ا٤بخزكمي، من قيضىانة، ليس لو ُب الصحيح كلو سول ىذا ا٤بوضع ا٤بعلق
. أخرج لو الَبمذم شيئان قليبل،ن كأخرج لو ابن ماجة

فليس لو ُب الكتب الستة ُب البخارم سول ىذا ا٤بوضع، ُب مسلم بضعة أحاديث، ككذلك ُب 
. الَبمذم كابن ماجة، كليس لو عند أيب داككد كالنسائي شيء

ب َتبْعدِكب): يقوؿ عبد العزيز بن ا٤بطلب بن عبد ا بن حنطب ا٤بخزكمي، القاضي قاضي ا٤بدينة  َتنْع
رٍرب بأَت ِكيب َت ْع ب.   عبد ا ىذا ىو ابن أيب بكر بن ٧بمد بن عمرك بن حـز السابق ذكره اآلف، ىذا ابنو(االَّنهِكب ْعنِك

بأَت ِكيبسَتلَتمَت َتب) .  يعِب ابن عبد الرٞبن( َتنْع
لَتهُب) ث ْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبمِك باا َّنبِكيِّ فخالف عبد ا بن أيب بكر ُب الركاية كالده أبا بكر بن ب( َتنْع

_      ككجو ا٤بخالفة أف الوالد أبو بكر أسند ا٢بديث بذكر أيب ىريرة عن النيب . ٧بمد بن عمرك بن حـز
كعبد ا ابن أسقط من السند، ليس ُب سنده ذكر الصحايب، كإ٭با ركاية مباشرة _ صلى ا عليو كسلم 

. كىذا يسمى ُب االصطبلح حديثان مرسبلن _ صلى ا عليو كسلم _ عن أيب سلمة عن النيب 
 قد تقوؿ ٕب فلماذا ذكر البخارم ذلك؟ ذكره ألف بعض األئمة أعٌل ىذا ا٢بديث بذكر الركاية 

فّبيد البخارم ليبْب أف ما ذكركه متصبلن بذكر الصحابة . ا٤برسلة، ليقدح بالركاية ا٤برسلة ُب الركاية ا٤بتصلة
عمرك بن العاص يركم عنو مواله أبو قيس، . عمرك بن العاص، كأبو ىريرة: عندنا صحابياف. أكثر كأشهر

كأبو ىريرة يركم عنو أبو سلمة، فييحٌمل خطأ اإلرساؿ على عبد ا بن أيب بكر، فيصبح السند متصبلن، 
. كا٣بطأ فيمن أرسل

دفع تلك العلة الٍب أعل هبا بعضهم ىذا ا٢بديث، بأف ركايتو مرسلو، كمن : ىذا مقصود البخارم
.  كصلو يعتربكنو ٨بطئان، كالصواب أف من كصلو ىو ا٤بصيب، كمن أرسلو ىو ا٤بخطئ

 ...اقرأ
ب...قَت اَتببمَتنْعبب َتلَتىبااْعُحجَّن ِكبب َت بٌلب):باهللبرحمهبق ا
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ب إذابأجراابفلهبأص ببثمبفح مبااح  مباج  دبإذا): )اآلف قرأناه الذم ا٢بديث ىذا ٢بظة
 الشرعية ا٤بسائل ُب ا٢بق أف كىي ا٤بشهورة، ا٤بسألة على السنة ألىل دليل (( احدبأجربفلهبفأخلأباج  د
. مهمة جد مسألة ىذه. يتعدد ال كاحد، ا٢بق كاحد، ا عند كالنوازؿ

 ليدؿ كالشرع، كالسنن، الكتاب، ا أنزؿ. حكم مسألة كل كُب نازلة، كل ُب  أف نعلم أف ٯبب
 ا، حكم إٔب للوصوؿ الشرعية، كالنصوص الشرعية، ا٤بنازؿ يتتبعوف كالناس كحكمو، مراده على الناس هبا
 يعترب إليو يصل ال كالذم مصيب، إليو يصل كاحد، حكم أنو على دليل ىذا. ٱبطئونو كقد يصيبونو قد

 ىذا؟ نقوؿ ٤باذا. يتعدد ال كاحد فا٢بق ٨بطئ،
 ا٢بقائق كتصبح كيتنوع، يتعدد، رٗبا ا٢بق أف عندىم جديدان، اآلف كأصبح قدٙب، مذىب ىناؾ ألف

 ا٢بق كيصبح أنا، أراه ما ىو عندم ا٢بق يصبح. ييطلب معْب حق فيو فما. االجتهادات كتتبع اآلراء، تتبع
. ىو يراه ما فبلف  عند كا٢بق أنت، تراه ما عندؾ

 ا٢بق يضيع حق، ال ا٢بق، ٲبلك كلهم أهنم أصحاهبا يعتقد الٍب اآلراء، من ا٣بضم ىذا ففي
 حٌب كرٗبا كاجتهاداهتم، الناس، آراء تيرفع أف كىو آخر، ضرر كيقع ال؟ كلبل انتبهت. ا٣بضم ىذا ُب ا٢بقيقي
 صاحب على تنكر أف فتيمنع ا٤بنزؿ، الشرع ييعطاه ما كاالحَباـ القداسة، من فتعطى تيرفع كبدعهم، أىواؤىم
 متوزع، عندىم ا٢بق ألنو كذا؛ على تنكر أك كذا، على تنكر أك ضبلؿ، صاحب على تنكر أف أك بدعة،
. بينهم فاصل كال أطراؼ، تتنازعو

 كحفظ الرسل، كبعث الشرائع، كأنزؿ الكتب، ا أنزؿ. موجود كالفاصل كاحد، ا٢بق أف نعتقد ٫بن
ءٍرببفِكيبت َت َت زَت ْعُ مْعببفَتإِكا﴿ ا٤برجع ىو ليبقى القرآف  ُب االجتهاد تقع ىناب(1)﴾ َتاارَّنُسواِكببااّلهِكببإِكاَتىبف َتُردُّس  ُببشَتيْع
 لو أصاب إف: )قولو معُب ما كإال ٱبطئ، كقد يصاب فقد كاألدلة، الشرعية با٤بنازؿ ا، حكم عن البحث
 ىناؾ يكن ٓب اآلراء، يتبع ا٢بق كاف لو ألنو ؛ الثابت الواحد ا٢بق أخطأ ماذا؟ أخطأ( أخطأ كإف أجراف
. مصيب ا١بميع لكاف كمصيب، ٨بطئ

 طريقة يعِب. السفسطائية مذىب ا٠بو مذىب فيو اليوناف، أياـ من حٌب جدان، قدٙب مذىب كىذا
 ا٢بل؟ ىو ما طيب عنها، كنبحث نطلبها أف علينا ٯبب. ثابتة حقائق ىناؾ يكوف أف تلغي قدٲبة فلسفية
 عنده، ا٢بق ىو فبلف إليو يصل كما عندؾ، ا٢بق ىو أنت إليو تصل فما. كيقرر كيفكر، ينظر، كل ا٢بل
. التناقض أشد متناقضاف القوالف كاف كلو
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 على تنكر ال خبلص لك يقوؿ حٌب. اليـو العآب ُب بو ا٤بعموؿ ىو كاآلف ا٤بذىب، ىو ىذا
. ثابتان  معينان  حقان  ٲبلك حد ما يعِب. كأصفر كأخضر، أٞبر، كفر صاحب رٗبا حٌب كال بدعة، صاحب

 ما كإال ٭بلك، _ كتعأب سبحانو _ ا عند من منزلة كشرائع لكن ٭بلك، ما كأفراد صحيح ىذا
. كاحد فا٢بق ٥با، حد كال ٥با حصر ال فوضى ا٤بوضوع كأصبح األرض، ُب دين  صار كال حجة، قامت

 ايش حديثا أدرم ما قدٲبان، تبنوه الرافضة. تبنتو ا٤بعتزلة، اإلسبلـ طوائف ُب ا٤بذىب ىذا تبُب
 ما اضطر كلذلك يتعدد؛ ال كاحد ثابت األمر نفس ُب حق كال كاالجتهادات، اآلراء تتبع ا٢بقائق عندىم؟
 كأٞبد ،"الرسالة "ُب كالشافعي صرٰبة، بنصوص ا٤بسألة ٰبسموا أف القدٙب منذ اإلسبلـ أئمة رأل.. اضطر
 حديث ُب إيراد من عليهم أكرد ما عن كأجابوا يتعدد، ال كاحد ا٢بق نصوص، لو أٞبد اإلماـ _ ا رٞبو_ 
 عنف ما_ كسلم عليو ا صلى _النيب أف ((قريض ب  يبفيبإابااع ربأحد مبي لينبا)): قريضة بِب
 بِب إٔب با٣بركج التعجيل كىو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ كاحد النيب مراد أف عنو أجابوا. الطائفتْب أحد

 _ النيب بو أمر ما يناقض ما ىذا أف رأل الصبلة، حضرتو من بقي. ٝبيعهم من حصل كالتعجيل قريضة،
 هبما نعمل ا٢بكماف فهذاف حضرت، كالصبلة حصل، كالتعجيل التعجيل، أراد ألنو _ كسلم عليو ا صلى
. الوقت ُب كصلينا عٌجلنا. كاحد كقت ُب

. األقرب ىو تأخّبىا أف فرأكا ا٢بكمْب، بْب ٯبمعوا أف استطاعوا كما ا٤بسألة، عليهم ضاقت أكلئك
 كا٤بصيب بالضركرة، فعلهم ُب يصوهبم ٓب لكنو الجتهادىم، ا٢برج عنهم رفع أنو ٗبعُب يعنفهم، ٓب فالنيب
. آخر حكم بنقض حكم تطبق ٲبكن ال ألنك كقتها؛ ُب الصبلة كأدل عٌجل من كىو اثنْب، ال كاحد

 ا٢بكمْب تنزؿ إ٭با آخر، حكم برفع حكم تنزؿ ٲبكن ما منازؿ، كتعرؼ كعا٤بان، فقيهان، كنت إذا
 ال التقابل، من نوع بينهم يبدك النصوص من كثّب معنا يرد رٗبا. كثّبة أدلة ُب معك يرد حٌب كىذا معان،
. أفهامنا تتناقض مطلقان، الشريعة موارد تتناقض ال.. التقابل التناقض، أقوؿ

 حالة، ُب كىذا حالة، ُب ىذا يكوف كأف ا٢بكمْب، بْب ا١بمع رفعو أكجو أىم أحد التقابل ىذا
. كىكذا.. معينة أىلية ملك ٤بن كذاؾ معينة، أىلية ملك ٤بن ىذا اعتبار، لو كىذا اعتبار لو ىذا

 بينها أف النظر كبادئ الرأم، بادئ ُب يبدك الٍب الشريعة، منازؿ تنزؿ أف ا٢بقيقي، الفقو يأٌب كىنا
 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب على عائشة اعَبضت ٤با يعِب باب معنا كمرٌ . مناز٥با ُب التقابل من نوع
 قاؿ نزؿ ٤با الباب ىذا تذكركف. إشكاالن  _ كسلم عليو ا صلى _ النيب على أكردت يعِب، اعَبضت ليس
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ب:قولو مع عندىا ىذا أشكلب(1)((  ببااحل ببنوق بمن)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب
لَت   ًببُيحَت سَت ُب﴿ يراًببحِك . إشكاؿ فيو صارب(2)﴾يَتلِك

 كاآلية عيسر، كىذا عذب، ا٢بساب نوقش من كل أف عاـ، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كبلـ
 عليو ا صلى _ النيب كبلـ ُب التعميم ينقض كىذا عسّب، حساب كفيو يسّب حساب فيو أف قسمت
 عليو ا صلى _ النيب على فأكردتو النصْب، بْب التقابل من نوع عندىا فصار ال؟ كلبل صح _ كسلم
 أما كالعسّب، اليسّب يطرقو الذم ىو فالعرض. كدرجات منازؿ ا٢بساب العرض، ذلك أف ٥با فبٌْب  _ كسلم

 نوقش من كشدة، عسر كلها العافية، كلكم لنا ا نسأؿ فيها، يسر ال ىذه الفعلية، ا٤بناقشة ا٢بساب
. كلها الشريعة موارد ىكذا. مكاف ُب كىذا مكاف ُب ىذا نٌزؿ فإذف. ىلك ا٢بساب

 مع الكتاب نصوص أك السنن، أك الكتاب، نصوص ُب التقابل من نوع بينو أف يبدك ما فكل
 ا٢بديث، مشكل ألفوا القرآف، مشكل العلماء ألف لذلك. مواقعو كلو منازلو، لو ذلك، ٫بو أك السنن،
 مداخل أحد ىذا ألف متقاببلن؛ أك متعارضان، أك متناقضان، األمر بادئ ُب يبدك عما للجواب ا٢بديث ٨بتلف
 أف يبدك متناقضة، أف كيظنوف ىذا يتلمسوف الشريعة، على حٌب الكفر أىل مداخل كأحد البدع، أىل

باَتوَتجَتُد اْعببااّلهِكبب َتيْعرِكبب ِك دِكببمِكنْعبب َت اَتبب َتاَتوْعب﴿: يقوؿ كا تتناقض ٲبكن ما كاحد مصدرىا أف مع متناقضة، الشريعة
ثِكيراًبباخْع ِكالَتف ًببفِكيهِكب ب.(3)﴾ َت

 نطلبو؟ كيف بقي. يتعدد ال كاحد ا٢بق أف على السنة، كأىل الصاّب السلف أدلة أحد فهذا
 منذ مضى، فيما لكم قلت ككما. كشفو كلو جوابو، لو متقاببلن، أك مَباتبان  يبدك كما كمنازلو، مراتبو، ٕبسب
 الشريعة، ُب بينهما ا١بمع ٲبكن ال متقابلْب بنصْب يأتوا أف الضبلؿ كأىل البدع، أىل ٙبدكا األئمة القدٙب
! النقطة ٥بذه فننتبو.  كا٢بمد

 كيفو، على يفكر كل بالشريعة، كيعبثوف ىذا، الفاضي الكبلـ اآلخر، كالرأم الرأم يتبع ا٢بق أما
 كىو نعم، كاحد ا٢بق. كعبث كضياع، ضبلؿ، ىذا شرعية، أحكاـ أهنا على كيفو على كينزؿ يقرر ككل

 كاإلٝباعات _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن الثابتة كالسنن ا٤بنزؿ، الكتاب كُب نعم، اإلسبلـ ُب ٧بصور
.  كشياطْب كسواس ذلك سول كما السلف، عن ا٤بستقرة

. اقرأ
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ب
بيَتغِكي ُبب َت اَتبب َتمَت بظَت هِكرَتةًبب َت نَت ْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببأَتحْع َت اَتببإِكاَّنببقَت اَتببمَتنْعبب َتلَتىبااْعُحجَّن ِكبب َت ب

اِكبب َتأُُمورِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببمَت َت هِكدِكببمِكنْعبب  َتعْعُضُ مْعب بااْعِكسْعالَت
ب

بيَتغِكي ُبب َت اَتبب َتمَت بظَت هِكرَتةًبب َت نَت ْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببأَتحْع َت اَتببإِكاَّنببقَت اَتببمَتنْعبب َتلَتىبااْعُحجَّن ِكبب َت ب)
اِكبب َتأُُمورِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببمَت َت هِكدِكببمِكنْعبب  َتعْعُضُ مْعب بااْعِكسْعالَت

ث َت َت بب) ث َت َت بُملَتدَّندٌلببحَتدَّن يَتىبحَتدَّن بأَت ُوباسْع َتأْعذَتاَتببقَت اَتببُ مَتيْعرٍربب ْعنِكببُ ب َتيْعدِكبب َتنْعبب َتلَت ءٌلببحَتدَّنثَت ِكيبُجرَتيْعجٍرببا ْعنِكبب َتنْعببيَتحْع
ُغوًابب َتجَتدَت ُببفَت َتأَتنَّنهُببُ مَترَتبب َتلَتىبُموسَتى مَت ْعببأَتاَتمْعببُ مَترُببف َت َت اَتببف َترَتجَت َت،بمَت ْع نُوابق َتيْع ٍربب ْعنِكبباالَّنهِكبب َتبْعدِكببصَتوْعتَتببأَتسْع باَتهُببااْع َت
مَترُببُ  َّن بإِكنَّن بف َت َت اَتببصَت  َتعْع َتببمَت ب َتلَتىبحَتمَتلَت َتببمَت بف َت َت اَتبباَتهُببفَتُد ِكيَتب ابنُ  ْع اب َتلَتىبفَتأْعتِك ِكيبقَت اَتبب ِك َت َت بأَت ْعبب ِكب َتي ِّ َت ٍرببهَت َت
عَتلَتنَّنب َتف ْع لِك ٍرببإِكاَتىبفَت نْعلَتلَتقَتبب ِك َتببألَت َتنْع َت رِكببمِكنْعببمَتجْع رِك ُّسببسَتعِكيدٍرببأَت ُوبف َت َت اَتببأَتصَت  ِكُرنَت بإِكاَّنببيَت ْع َتدُبباَتببف َت َت ُاواباألْع بااْعُخدْع
مَترُببُ  َّن بقَتدْعببف َت َت اَتب ابنُ  ْع اب َتلَتيَّنببخَتفِكيَتببُ مَترُببف َت َت اَتبب ِك َت َت باا َّنفْعقُببأَتاْع َت نِكيب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببأَتمْعرِكببمِكنْعببهَت َت

وَتا ِكب َتسْع (.ب ِك ألْع
ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببأَتحْع َت اَتببإِكاَّنببقَت اَتببمَتنْعبب َتلَتىبااْعُحجَّن ِكبب َت ب) _: ا رٞبو _ اإلماـ يقوؿ

اِكبب َتأُُمورِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببمَت َت هِكدِكببمِكنْعبب  َتعْعُضُ مْعببيَتغِكي ُبب َت اَتبب َتمَت بظَت هِكرَتةًبب َت نَت ْعب  ىذه (ااْعِكسْعالَت
ب:أمور ثبلثة لتحقيق معقودة الَبٝبة ىذه أمور، ثبلثة لتحقيق معقودة الَبٝبة

 يثبت ال أف يشَبط من كل. الشريعة موارد كل ُب التواتر يشَبط من على الرد الرد، :األ اباألمر
 ٓب منها كثّبة، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أحكاـ ألف عليو؛ مردكد متواتر، بنقل إال الشرعي ا٢بكم
. كاألربعة كالثبلثة، كالرجبلف، رجلْب، أك رجل إال األمور من كثّب ُب ٰبضرىا

 عن ٝبع، عن ٝبع، ركاه أم تواتر، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن نقل ما كل أف اشَبطنا فلو
. كلها الشريعة ُب حكمْب إال عندؾ يبقى ما ٝبع،

 االعتقادية األمور ُب حٌب أحكاـ، من فيها كما األحاديث، لتثبيت التواتر يشَبطوف ال السنة فأىل
 ليست لكنها صحيحة، ثابتة بأحاديث غيبية، كىي كثّبة، صفات  نثبت لذلك. عندنا الصحيح على

. تقريبان  نص على ينطبق يكاد ال ا٤بتكلمْب بشركط كالتواتر اآلحاد، يقابلو التواتر ألف متواترة؛ بالضركرة
 تواطؤىم يقولوف كما العادة ُب ييتوىم ال غفّب، ٝبع ا٢بكم ىذا أك النص ىذا ينقل أف يشَبطوف

 عليو ا صلى _ النيب ىل يعِب. ييعقل ال ىذا. إلينا يصل أف إٔب مثلهم، عن مثلهم، عن الكذب، على
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 إ٘ب ٥بم يقوؿ أساس على كلهم، ا٤بدينة أىل ٯبمع شيء، يفعل أك شيء، يقوؿ أف أراد كلما _ كسلم
. ىذا يعقل ال ىذا! اللنب؟ أشرب كال ٛبرتْب، سآكل

 من نيقلت السٌنة من كم. فقط زكجتو رٗبا شخص، ا٢بكم عنده ٰبضر أك ا٤بسألة، عنده ٰبضر رٗبا
 ٯبمع يركح. بيتو ُب ال؟ كلبل.....كال زينب كال سلمة، أـ أك عائشة، ؟ _كسلم عليو ا صلى _ النيب بيت
 أىلو، أتى ككيف قاـ، ككيف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ناـ كيف نعرؼ لكي البيت ُب عنده كلهم الناس
 .كلها الشريعة أحكاـ ضاعت ىذا، اشَبط لو... ىذا ككيف اغتسل، ككيف

 نعمب(ظَت هِكرَتةًبب َت نَت ْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببأَتحْع َت اَتببإِكاَّنببقَت اَتببمَتنْعبب َتلَتىبااْعُحجَّن ِكب): يقوؿ البخارم
 بعض بل كالثبلث، كالفرداف الفرد ينقلو منها كثّب كلها، بالضركرة متواترة ليست لكنها ظاىرة، ىي

. السنة أىل اعتمده الشذكذ، من كسلم ثقات، رجالو ككاف ثبت فإذا. كاحد سند إال ٥با ليس األحاديث
 يعقل، ال كىذا كالرافضة، كا٤بعتزلة، كالضبلالت البدع أىل عندنا الشريعة، موارد كل ُب التواتر كا٤بشَبطوف

. التواتر اشَباط أبدان  يعقل ال
 من عدد ُب تواتر فيو نعم. الشريعة موارد كل ُب التواتر اشَبط من على رد فيو ىذا فالباب

 ىو كما ا٣بمس، كالصلوات معنوم تواتر متواترة الظاىرة اإلسبلـ أحكاـ نقبلن، متواتر القرآف األحكاـ،
 معنوم، بتواتر منقولة أمور ىذه البيت، كحج رمضاف، كصياـ الركعات، كعدد جهرم، ىو كما سرم،

 ىذا. التواتر ىذا مثل يكوف ٲبكن ما الشريعة، تفاصيل بعض لكن. جيل عن جيبلن  األمة ُب مستفيضة
. الباب ىذا ُب البخارم إمامنا يقرره يريد الذم األكؿ األمر أك األكٔب الفائدة

 _ النيب كأحكاـ أفعاؿ بعض عنهم غاب إذا الصحابة، كبار حٌب بعض عن االعتذار :ااث نيباألمر
 النيب مع حاضران  يكوف أف صحايب كل من يعقل كال ييطلب ال. طبيعي أيضان  كىذا _ كسلم عليو ا صلى
 ٘بارتو، ُب السوؽ ُب يعمل من منهم أعما٥بم، ٥بم كقت، كل ُب كأبدان  دائمان  _ كسلم عليو ا صلى_ 
. بيتو إٔب يذىب يعِب البد أبناء، عندىم عائبلت، عندىم ٬بلو، ُب مزرعتو ُب يعمل من منهم

 ُب أك سوقو، ُب أك كمزرعتو، حقلو، ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن غيبتو أثناء ُب فرٗبا
 حضره، ما ٠بعو، ما حكم _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ييسأؿ مسألة، ٙبدث أىلو، بْب أك ضيعتو،
. ضبطو غّبه لكن _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أمر من ىذا ففاتو

 لكن كأحكامو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أفعاؿ من شيء غاب ما الصحابة فبمجموع
. الصحابة كبار حٌب يعلمو، ما ذاؾ يفوت كقد ىذا، يعلمو ما ىذا عن يغيب قد بأفرادىم
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 تسألو جدة، ىي امرأة جاءتو. ا١بدة مّباث ا١بدة، مسألة جاءتو ا٣ببلفة، كٕب ٤با الصديق بكر أبو
 كٕبسب. ا٤بواريث آيات ُب ذكرىا جاء ما ا١بدة( شيء ا كتاب ُب لك أعلم ال: )قاؿ نصييب أريد قالت
 كسلم عليو ا صلى _ للنيب جاء أك أفٌب، أك حكم، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف يعلم ما علمو
. اجتهاد لكل أىل أنو مع رأيو، على اعتمد ما ، متقي ألنو ا١بدة؛ موضوع ُب _ مسألة

 لكن اجملموع، عن يغيب لن ا٢بق( تعلموف ىل: )قاؿ الصحابة من ا٤بدينة ُب من كٝبع فخطب قاـ
 شيئان  ا١بدة أعطى _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف تعلموف ىل. )كالثبلثة كالفردين الفرد عن يغيب قد

 عنده حضر _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف شهدا رجبلف. مسلمة بن ك٧بمد ا٤بغّبة، من؟؟ فشهد
. السدس بكر أبو فأعطاىا السدس، أعطاىا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف نازلة،

 اجملموع، عن يغيب ال ا٢بق أف رتب أف بكر أيب قصة من فنستفيد. عنهم يغيب الصحابة فكبار
 ليس ألنو الصحايب؛ ُب نقصان  ذلك يعترب فبل الفرد، عن يغيب قد لكن ال؟ كلبل فهمت. يعلمو من البد

 عليو ا صلى _ النيب مع يكوف أف يريد ىذا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب قالو ما كل يعلم أف مطلوبان 
 ككذا، بيتو ُب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ خلواتو لو _ كسلم عليو ا صلى _ كالنيب كأبدان، دائمان  _ كسلم
 ُب يذىب رٗبا يسافر، كرٗبا أبناؤه، كلو عائلتو، كلو أىلو، يقوت البد يتاجر، السوؽ، ُب أعمالو لو أيضان  كىو

. علمو غّبه شيء كأمره _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فعل من فيفوتو.. كرٗبا الغزك،
 كلرسولو،  ا٢بجة أف جدان، لطيفة مناسبة االعتصاـ باب كتناسب مهمة جد كىي :ااث ا باألمر

 االجتهاد، أىلية ُب ىم من كىم الصحابة كبار كاف إذا أخذنا ذلك؟ أخذنا أين من. كلرسولو  ا٢بجة
 أيىدر كال برأيهم؟ عيمل فهل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أمر من شيء عنو غاب كالفاركؽ، كالصديق

  صارت؟ ٤بن فا٢بجة ال؟ كلبل بلغهم ٤با بو كألزموا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب حكم مقابل رأيهم
 .كرسولو

 رأيو ىدر، ىي خبلفها، الشريعة موارد ُب ثبت مٌب الرائي، كرأم ا٤بفٍب، كفتول اجملتهد، فاجتهاد
 أفضل يكوف لن الواقع ىذا بل... من أفضل ىو من سيكوف أظن كال كاف، من كاف كلو بو عربة فبل ىدر،
 ا، كبلـ من إذف ا٢بجة فلتطلب النقطة؟ ىذه فهمتم. كطبقتهم طرازىم ُب كمن كعمر، بكر، أيب من ىو
 أرفع من كاف كلو ا٤بخالف، ٖببلؼ عربة ال كقعت، إذا _ كسلم عليو ا صلى _ رسولو كبلـ من

. كطبقتهم طرازىم ُب كمن كالفاركؽ، كالصديق، ا٤بتقْب كأرفع العلماء،
. مقاماهتم ٕبسب اجتهاداهتم ُب كينظر الصحابة، فتاكل ُب ينظر ىنا )...( هنائيان  يوجد ٓب إذا لكن

 كسلم عليو ا صلى _ النيب لقوؿ دكهنم، ىو من اجتهاد من أكٔب كالفاركؽ، الصديق مثل ىو من فاجتهاد
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باا وابيل بإا)) _: كسلم عليو ا صلى _ كلقولو  (1)((  مرب  ربأ يب عد بمنب  ال ينباق د ا))_: 
ب.(3)((ااراشدينبااخلف ءب س  ب ل  يب لي م)): كحديث  (2)((يرشد اب  مرب  ربأ  

 الراشدين ا٣بلفاء كاجتهاد التابعْب، اجتهاد من أكٔب الصحابة فاجتهاد ا٤بسألة، ُب نص كجد ما فإذا
 العمـو ُب ىذا. غّبٮبا اجتهاد من أكٔب كعمر بكر أيب الشيخْب كاجتهاد الصحابة، بقية اجتهاد من أكٔب
.  الَبٝبة ىذه من الفوائد الثبلثة ىذه طيب.. نقرأ ٍب. ا عند كالعلم يعِب

ث َت َت ) .  البصرم ميسىٍرىىد ابن (ُملَتدَّندٌلببحَتدَّن
ث َت َت ) يَتىبحَتدَّن . القطاف سعيد ابن القىطَّاف، ىو (يَتحْع
. ا٤بكي جريج، بن العزيز عبد بن ا٤بلك عبد (ُجرَتيْعجٍرببا ْعنِكبب َتنْعب)

. أيضان  ا٤بكي ركاح، أيب ابن ( َتلَت ءٌلببحَتدَّنثَت ِكي): قاؿ
 السند إذف. ا٤بكي الليثي عمّب بن عبيد التابعْب فضبلء من أيضان، ا٤بكي الليثي، (ُ مَتيْعرٍربب ْعنِكببُ ب َتيْعدِكبب َتنْعب)

ب. بصرياف كمسدد ٰبي أما جريج، ابن عند من مكي
 ا رضي _ األشعرم يعِب(بُموسَتىبأَت ُوباسْع َتأْعذَتاَتب): يقوؿ التابعي؟ عمّب بن عبيد يقوؿ ماذا (قَت اَتب)

 _.  عنو
.  خبلفتو أياـ (ُ مَترَتبب َتلَتى)
ُغوًابب َتجَتدَت ُببفَت َتأَتنَّنهُب)  السبلـ جوابان، كجد ما األكٔب ا٤برة أدخل؟.. عليكم السبلـ سٌلم استأذف، (مَت ْع
 فغلب جوابان، كجد ما مرات ثبلث أدخل؟.. عليكم السبلـ. جوابان  كجد ما الثانية ا٤برة أدخل؟.. عليكم
. فانصرؼ ما، بأمر مشغوؿ رٗبا ألنو لو؛ يأذف أف يريد ال عمر أف ظنو على

 أذف إف. ثبلثان  االستئذاف ألصحابو، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب علمو الذم األدب ىو ىذا
 إال إلو ال يفتح يبغى ما أخي، يا ا على توكل كثبلث اثنْب مرة أخي يا )...( ا١برس حد مو كإال لك،
 ُب غّبؾ كابعث اذىب مهم، األمر كاف لو حٌب. ىذا أدب ىو ما ىذا الباب، عند يقعد ساعة نص. ا

                                                 

. 293: رقم حديث 238 ص/  1 ج الصحابة فضائل ُب حنبل ابن (1)
  .  681: رقم حديث 474 ص/  1 ج صحيحو ُب مسلم (2)
 ما باب: العلم كتاب ،[44/ 5 ]كالَبمذم ،[4607 ]حديث السنة، لزـك ُب باب: السنة كتاب ،[611/ 2 ]داكد أبو أخرجو (3)

 الراشدين ا٣بلفاء سنة اتباع باب: ا٤بقدمة ،[16- 15/ 1 ]ماجة كابن ،[2676 ]حديث البدع، كاجتناب بالسنة األخذ ُب جاء
 ُب كالطحاكم ،[46 ]ص" الشريعة "ُب كاآلجرم ،[33: 28 ]السنة ُب عاصم أيب كابن ،127- 126[ 4 ]حديث ا٤بهديْب،

  .[541/ 6 ]كالبيهقي ،[موارد- 5 ]حباف كابن ،[95/ 1 ]كا٢باكم ،[69/ 2" ]اآلثار مشاكل"
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 ٘بعل كال يينزؿ، كأف ييطبق، أف ٯبب الشرعي فاألدب.  كالبد يعِب كالبد كالبد، كاف إف آخر كقت
 اآلخرين نفس ُب يقع فرٗبا األدب، ىذا مثل تتجاكز أنك الضركرم من كتراىا تغلب، كحاجتك مسألتك
. تعلم كال تدرم ال حيث من عليك كالعتبة ا٤بشقة من شيء

. ذلك بعد فطن عمر فكأف تعلمو، الذم النبوم األدب طبق موسى، أبو(بف َترَتجَت َتب)
مَت ْعببأَتاَتمْعب)  بلى قالوا األشعرم، قيس بن ا عبد ىو موسى أبا يعِب(بق َتيْع ٍربب ْعنِكبباالَّنهِكبب َتبْعدِكببصَتوْعتَتببأَتسْع
. لو فدعي بو فأٌب استأذنك،
. لك آذف أف قبل رجعت أنك على ٞبلك ما يعِب(بصَت  َتعْع َتببمَت ب َتلَتىبحَتمَتلَت َتببمَت بف َت َت اَتب)
مَترُببُ  َّن بإِكنَّن بف َت َت اَتب) ابنُ  ْع  ا صلى _ النيب ىو اآلمر هبذا، نؤمر الصحايب يقوؿ ٤با طبعان  كاآلمر(ب ِك َت َت

 قبل، من هبذا يسمع ٓب فعمر. األدب ىو ىذا نرجع، أف ٯبب لنا يؤذف ٓب فإف ثبلثان  نستأذف _. كسلم عليو
 من قط ٠بعو ما يعرفو، كاف ما النبوم، األدب كىذا ا٢بكم، ىذا عمر فات. للباب الشاىد موضع ىذا
 أبا لعل يتثبت أف أراد األمر، كالستعظامو أعرفو؟ ال ككيف األمر؟ ىذا مثل يفوتِب كيف فاستعظم. قبل

 يطرؽ ا١بميع، يشمل عامان  حكمان  ليس نفسو، خصوصية ُب بذلك أيمر موسى أبا لعل كاٮبان، كاف موسى
: ىذه كلمتو لو فقاؿ عمر، عند احتماالت ذلك

اب َتلَتىبفَتأْعتِك ِكي) عَتلَتنَّنببأَت ْعبب ِكب َتي ِّ َت ٍرببهَت َت َتف ْع     عمر كافب.(1)((ظ ركبأل جعن)): األخرل الركاية ُب ( ِك َتببألَت
_       النيب عن الركاية ُب التثبت على _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أصحاب ٰبث _ عنو ا رضي_ 

 بدكف الركاية من يكثر كجده إذا بعضهم عاقب حٌب كرٗبا ذلك، على عاتبهم كرٗبا _ كسلم عليو ا صلى
 فعل من فهمو بشيء ٰبدث رٗبا يعِب... من نوع أك التجرؤ، من نوع فيو ذلك رٗبا يرل يعِب كبدكف حاجة،
 السٌنة نشر أف كرأكا عمر، عن ىذا ٘باكزكا الصحابة لكن. مقاصد من ذلك ك٫بو فهم، ما خبلؼ كىو النيب
ب.يفعلوف فكانوا كأطيب، كأفضل، كأثبت، أكٔب،

 بن أييبٌ  كفيهم الصحابة من فيو ٤بن كقاؿ كخوؼ، كجل نوع كبو ا٤بسجد، إٔب موسى أبو فذىب
 قاؿ ٕب فقيل فدعيت، فرجعت ثبلثان، عمر على استأذنت إ٘ب فقاؿ كأمثا٥بم، ا٣بدرم، سعيد كأبو كعب،

. ظهرؾ أكجعن كإال ثبلثان، االستئذاف أف على ببينة تأٌب أف إما ٕب
 ىذا كُب. أصغرنا إال معك يشهد ال: قاؿ ىو ىكذا لكن ىنا، يذكر ٓب ىو كعب، بن أيبٌ  فقاؿ

 عارفينو، الصغار ا٢بكم، مضيع كماف أنت شيخ يا يقوؿ يعِب. أيب من حٌب تربية فيو أيب من حٌب نوع

                                                 

  .  2153: رقم حديث 1695 ص/  3 ج صحيحو ُب مسلم (1)
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 كما ىذا األمر جهلت أنك يكفيك ما ا٢ببلؿ، ابن يا شوية يعِب رأفة عندؾ خلي! كتعاقب؟ تضرب كماف
! عرفتو؟

 عليو، اللـو عاد كقع، كىكذا عمر على اللـو ليعود شوؼ لو يقوؿ بالصغار، أتى بالكبار، أتى فما
 ا١بم لتواضعو كىو. ا٤بلـو أنا إذف عرفتو، ما كأنا عرفوه كالشباب الصغار كا كاف إذا. نفسو ىو كالـ

. ذلك بعد نفسو الـ الغفّب،
، كىنا. يتثبت أف حقو كمن يتثبت، ىناؾ  يريب حٌب كذاؾ يريب ىذا ككلهم. يتلـو أف حقو كمن يتلـو

 اآلف، التشريع موضع ُب ألنو يريب كذاؾ القرار، كموضع ا٢بكم، موضع ُب ألنو يريب ىذا. كعب بن أيب
 أصغرنا يذىب فقاؿ عمر، موقف من حٌب أقول فموقفو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن كاإلفتاء
 .تتمة للقصة، لك يشهد

 تكوف أف تريد إال عمر يا أراؾ ما فقاؿ نفسو، ُب تعمل ا٤بسألة تزاؿ ال أيبٌ . عمر ذلك بعد أيب لقي
 كلما أضربك، أنا تقوؿ كاحد جاءؾ كلما _. كالسبلـ الصبلة عليو _ ا رسوؿ أصحاب على عذابان 
 عليو ا صلى _ النيب عن يرككنو فيما الناس يتثبت كأف أتثبت، أف لـو علي كىل قاؿ )...( كاحد جاءؾ
 ؟ _كسلم

 لذلك _ عنو ا رضي _ كالقوة ا١بسارة فيها الٍب البشرية لطبيعتو يعِب رٗبا. شريف مقصد لو إذف
 هبا ا نفع الٍب القوة، تلك عليو تغلب كانت يعِب كبنوح، ٗبوسى _ كسلم عليو ا صلى _ النيب مثلو
. ردىا ال السنة على ا٢برص دافعو الذم التصرؼ، ىذا مثل العظيم ٕبرىا ُب كييغتفر عظيمان، نفعان  األمة

 طيب؟ ىؤالء مثل تلقى أين. نفسو على بالبلئمة كعاد خضع تثبت، ٤با كلذلك
لِك ٍرببإِكاَتىبفَت نْعلَتلَتقَتب) َتنْع َت رِكببمِكنْعببمَتجْع ..  تؤب يعِب الذم كىو كعب، بن أيب فيهم قلت (األْع

.  ا٣بدرم سعيد أبا فأرسلوا(بأَتصَت  ِكُرنَت بإِكاَّنببيَت ْع َتدُبباَتببف َت َت ُاوا): قاؿ
مَترُببُ  َّن بقَتدْعببف َت َت اَتب) ابنُ  ْع . كفهمناه كعلمناه ثابت شيء ىذا نعم ( ِك َت َت

اب َتلَتيَّنببخَتفِكيَتب): قاؿ الفاركؽ عند ا٢بكم استقر فلما  ٍب ( َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببأَتمْعرِكببمِكنْعببهَت َت
:  السبب ذكر

وَتا ِكبباا َّنفْعقُببأَتاْع َت نِكي) َتسْع . صحيح عذر صحيح، عذر ىذا ( ِك ألْع
 أرض ٥بم ليست التجارة، ُب أعما٥بم أغلب كاف كا٤بهاجركف يعمل، أف لو كالبد عائلة، يعوؿ رجل

 كال.. إال كجدكا فما. ا٤بدينة أىل البلد أىل األنصار صناعة كىذه ٬بل، كال كبساتْب، حقوؿ كال يزرعوهنا،
 بن الرٞبن عبد كقصة االستقباؿ، أحسن استقبلوىم األنصار أف مع غّبىم، على عالة يعيشوف يريدكف
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. ذلك ُب مشهورة عوؼ
 اليمن من يستورده بالقماش، يأٌب بزازان، كاف الصديق بكر أبو. يتاجركف السوؽ إٔب يذىبوف فكانوا

 البيعة بعد يـو ثا٘ب. ا٣ببلفة كٕب أف إٔب حالو كىذا السوؽ، ُب كيبيع القماش، مورد ىو الصديق، بكر أبو
! ىذه؟ غريبة أمة السوؽ، ُب يبيع ا٤بسلمْب خليفة يبيع، السوؽ رايح رأسو على القماش بقشة طالع يـو ثا٘ب
. مشاكل كعندنا أمة، كليت أنت عم؟ يا رايح كين لو فقاؿ

. ىذه مشكلة صح كا قالوا أقوهتم؟ أين من ابنان  عشر كسبعة نساء ثبلث عندم أنا طيب قاؿ
 ٨بصص لو البد خليفة، ىو اآلف كا قالوا. نقوؿ كما الركاتب بدأت الوظائف، بدأت ىناؾ من فابتدأ
 صح األمة؟ أمر يدير كمن يبيع، السوؽ ُب يقعد. ا٤بسلمْب لشؤكف ليتفرغ ٕباجتو يقـو ا٤باؿ، بيت من مإب
. مشكلة ال؟ كلبل

 ٢بم يأكل عيش، يأخذ. شعّب مد شعّب، كشطء كماف؟ كيش ٢بم، كيس نصف راتبان، لو فرتبوا
 ابنان  عشرة كسبعة نساء ثبلث يقوت ىذا فيو، ما تفاح كيلو. فيو ما فاكهة حٌب كخبلص، ا على كيتوكل
 ا شيخ يا كا ا٤بسلمْب، خليفة راتب خبز، هبا يسوكا شعّب كمد ٢بم، كيلو ثبلثة. الصديق أبناء

. ا٤بستعاف
 يسمى ما يعِب كابتدأ لذلك، يتفرغ البد ألنو كالوزراء؛ للجند حٌب الوظائف ريتبت ذلك بعد كٍب
 فيو ىم ٤با للتفرغ يقوهتم من ٰبتاج الوظائف ىذه ألف ىذا؛ كديواف ا١بند، كديواف ا٣براج، ديواف بالتنظيم،

.  أمور من
وَتا ِكبباا َّنفْعقُببأَتاْع َت نِكي) َتسْع  مشاىد بعض عن يغيب أف سيستدعي ذلك ألف كمقبوؿ؛ ٧بتمل عذر ( ِك ألْع

 ذلك بعد يستدركو عنو، غاب فما. أىلو لقوت الصناعة ىذه من لو كالبد _ كسلم عليو ا صلى _ النيب
.  األصحاب بقية من

.  بعده ما اقرأ
ث َت َت ) ث َت َت ب َتلِكيٌّيببحَتدَّن يَت اُببحَتدَّن ثَت ِكيبُسفْع رِك ُّسببحَتدَّن َت ْعرَتجِكببمِكنَتببسَتمِكعَتهُببأَتنَّنهُبباالُّسهْع ب َترَتنِكيبي َتُ واُبباألْع :بقَت اَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ُوبأَتخْع

ثِكرُببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت َت بأَتاَّنببت َتلْعُ ُمواَتببإِكنَّنُ مْعب بااْعمَتوْع ِكدُبب َتاالَّنهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب َتلَتىبااْعحَتدِكي َتببُي ْع
ُر اَتبب َت َت اَتبب َتلْع ِكيبمِكلْعءِكبب َتلَتىب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاْعلَتاُببمِكلْع ِكيً  بامْعرَتأًببُ  ْع ُببإِكنِّي بااْعُم َت جِك

غَتُلُ مْعب وَتا ِكبباا َّنفْعقُببيَت ْع َتسْع َتنْع َت رُبب َت َت نَت ْعبب ِك ألْع غَتُلُ مْعبباألْع تُببأَتمْعوَتااِك ِكمْعبب َتلَتىبااْع ِكيَت اُببيَت ْع بصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكببمِكنْعببفَت َت ِكدْع
اٍرببذَتاتَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُب يَتببحَت َّنىبرِكدَتاءَت ُببي َتبْعُلطْعببمَتنْعبب َتقَت اَتببي َتوْع بسَتمِكعَتهُببشَتيْعًب بي َت ْعلَتىبف َتلَتنْعببي َت ْعبِكضْعهُببثُمَّنببمَت َت اَت ِكيبأَتقْعضِك
ي ُببمَت ب ِك اْعحَتقِّبب  َتعَتثَتهُببف َتوَتااَّن ِك ب َتلَتيَّنبب َت نَت ْعبب ُ رْعدَتةًببف َتبَتلَتلْع ُببمِك ِّي (.بمِك ْعهُببسَتمِكعْعُ هُببشَتيْعًب بنَتلِك
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". االعتصاـ كتاب"بػ يتعلق ما نقرأ ،"العلم كتاب "ُب مرٌ  ىذا ا٢بديث
ث َت َت ): قاؿ .  ا٤بديِب ابن ىو ( َتلِكيٌّيببحَتدَّن
ث َت َت ): قاؿ يَت اُببحَتدَّن . عيينة ابن (ُسفْع
رِك ُّسببحَتدَّنثَت ِكي:ب)قاؿ َت ْعرَتجِكببمِكنَتببسَتمِكعَتهُببأَتنَّنهُبباالُّسهْع .  دكواف بن ا عبد (األْع
ب َترَتنِكيبي َتُ واُب) :بقَت اَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ُوبأَتخْع

ثِكرُببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت َت بأَتاَّنببت َتلْعُ ُمواَتببإِكنَّنُ مْعب  مقصود ىذا(ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب َتلَتىبااْعحَتدِكي َتببُي ْع
 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أمر بعض عن يشغلهم كاف ا٤بهاجرين أف ىريرة أيب كلمة ىذا، الباب
ي األسواؽ؟ ُب البيع أم باألسواؽ، الصفق  ا٤بساكمة، طريقة البيع ُب يعتمدكف قدٲبان  كانوا ألهنم صفقان  ك٠بي

. ثابتة أسعار فيو ما
 يستخدموف ككانوا ما، مبلغ على يَباكضاف حٌب يتساكماف يشَبم من يأٌب ببضاعتو، التاجر يأٌب

 فسيمي كاشَبل، باع مبلغ، على تفاكضا فإذا. يتقارباف حٌب رقمان  ىذا رقمان، يطرح ىذا. باألكف الصفق
. باألسواؽ الصفق فسمي صوتان، ىكذا للسوؽ أصبح يصفق، كىذا يصفق ىذا كمع الصفق،

 ا صلى _ النيب مشاىد بعض عن يغيبوف فكانوا. بساتينهم ٬بلهم، ُب العمل يشغلهم كاألنصار
 األسواؽ، ُب كالصفق التجارة، أىل من ىو ال فقّبان، رجبلن  كاف ىريرة أبو. ىريرة أبو كٰبضرىا _ كسلم عليو
. يسقيها ٬بلتْب حٌب كال عنده، كال

 ال ما كيشهد ٰبضركف، ال ما كٰبضر بطنو، شبع على _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يلـز فكاف
 عن _ عنو ا رضي _ ىريرة أيب ركاية كثرة سبب عن ا١بوامع ُب العلم باب ُب ذكرناه كىذا يشهدكف،

نوعان  متأخرا أسلم أنو مع _ كسلم عليو ا صلى _ النيب . خيرب فتح عاـ سبع، سنة أسلم ما،  ن
 زىاء ركل ذلك كمع أشهر، كبضعة سنوات ثبلث _ كسلم عليو ا صلى _ النيب حياة من فأدرؾ

 بضعة إال رككا ما بكثّب، قبلو أسلموا ٩بن غّبه بينما _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عن حديث آالؼ ستة
.. عنده كال باألسواؽ، صفق عنده ال ٰبضركف، ال ما ٰبضر كاف أنو ىذا، األسباب من. أقل أك مئات
.  بطنو لشبع النيب يلـز فكاف

 النيب فدعا فبسط، رداءه يبسط من قاؿ ٤با لو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب دعاء: الثا٘ب كالسبب
.  حرفان  نسي فما حرفان، نسي فما رداءه فضم فيو، بصق أك _ كسلم عليو ا صلى_ 

 حديث _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يسأؿ يكثر سٌأالن  كاف أنو ذكرناه الذم الثالث السبب
 السؤاؿ، يكثر فكاف ..((سأا يبم ب لم با دبق ا شف    ب حلنباا  سبأ ابمن)): الشفاعة
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. ذلك بعد األمة بو ا نفع كثّبان، غزيران  علمان  _ كسلم عليو ا صلى _ النيب من كيستخرج
 بالتقرير يتعلق باب كىو( النكّب ترؾ رأل من باب )القادـ الدرس ُب شاء إف بعده الذم الباب 
. تعأب ا شاء إف بأدلتو مفصبلن  القادـ الدرس ُب سندرسو. شريعتنا ُب التشريع موارد أحد كىي النبوم،

 ا، رسوؿ على كالسبلـ كالصبلة  كا٢بمد، لنا كاغفر علينا كتب كفقهان  كفهمان، علمان، زدنا اللهم
.  ا كرٞبة عليكم كالسبلـ
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الدرس الواحد والعشرين 
 

 

ب َتيْعرِكباارَّنُسواِكب بمِكنْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبُحجَّنً باَت باا َّنبِكيِّ باا َّن ِكيرِكبمِكنْع برَتأَتىبت َترْعكَت بمَتنْع ب َت بٌل
 

إف ا٢بمد ا ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا . بسم ا الرٞبن الرحيم
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

. كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثّبان  شريك لو، كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده
: أما بعد

  (من رأل ترؾ النكّب من النيب صلى ا عليو كسلم حجة)كقفنا على باب 
. اقرأ

ااحمدبهللبرببااع امين،ب ااع قب بالم  ين،ب اب د اابإاب لىبااظ امين،ب اا الةب االالاب
.ب_صلىباهللب ليهب سلمب_ب لىبنبي  ب حبيب  ب ق ادن ب قد ت  بمحمدب نب بدباهللب

بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب):ب_رحمهباهللب_بق اباام اباابخ ر ب باا َّنبِكيِّ باا َّن ِكيرِكبمِكنْع برَتأَتىبت َترْعكَت بمَتنْع  َت بٌل
ب َتيْعرِكباارَّنُسواِكب بمِكنْع بُحجَّنً باَت

بإِك  ْعرَتاهِكيمَتب) بسَتعْعدِكب ْعنِك ث َت َت بُشعْعبَتُ ب َتنْع ث َت َت بأَت ِكيبحَتدَّن ث َت َت بُ ب َتيْعُدباالَّنهِكب ْعُنبُمعَت ذٍربحَتدَّن ث َت َت بحَتمَّن ُدب ْعُنبُحمَتيْعدٍربحَتدَّن حَتدَّن
ب ْعنَتب َتبْعدِكباالَّنهِكب برَتأَتيْعُ بجَت  ِكرَت بااْعُم ْع َتدِكرِكبقَت اَت بُمحَتمَّندِكب ْعنِك باا َّنّي دِكباادَّنجَّن ُابقُ لْعُ ب:ب َتنْع لِكُفب ِك الَّنهِكبأَتاَّنبا ْعنَت يَتحْع

ب بيُ  ْع ِكرْعُ باا َّنبِكيُّس بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبف َتلَتمْع باا َّنبِكيِّ ب ِك ْعدَت لِكُفب َتلَتىبذَتاِك َت بيَتحْع بإِكنِّيبسَتمِكعْعُ بُ مَترَت لِكُفب ِك الَّنهِكبقَت اَت تَتحْع
.ب(صَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب

ىذا الباب لذكر النوع الثالث من أنواع السٌنة، الٍب يؤخذ منها _ رٞبو ا _ عقد اإلماـ البخارم 
 :التشريع كالسٌنة، الٍب يؤخذ منها التشريع ثبلثة أنواع كما نعرؼ
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  باب االقتداء ): كقد مر ٥با باب ُب أكؿ كتاب االعتصاـ_ صلى ا عليو كسلم _ أقوالو
.  (بأقواؿ النيب صلى ا عليو كسلم

 كمر ٥با باب أيضان ُب أكائل كتاب _ صلى ا عليو كسلم _ أفعالو : كالنوع الثا٘ب
.  (باب االقتداء بأفعاؿ النيب صلى ا عليو كسلم): االعتصاـ

 كالتقرير ا٤براد بو قوؿ . كىذا أكاف ذكر النوع الثالث، كىو ما اصطيلح على تسميتو بالتقرير
صلى ا _ فبل ينكره _ صلى ا عليو كسلم _ ييقاؿ، أك فعل ييفعل ٕبضرة رسوؿ ا 

. كال يغّبه_ عليو كسلم 
فيسمعو، كيراه، كيسكت، ال _ صلى ا عليو كسلم _ فأم قوؿ ييقاؿ، أك فعل ييفعل ٕبضرة النيب 

_ كما يسموهنا ُب علم األصوؿ _ يغّبه كال يرده، ىذه تعترب موافقة، ُب أصل ا٤بسألة تعترب موافقة كتقرير 
فتعترب أك يعترب ىذا التقرير، يعترب من . لصحة ذلك القوؿ كلذلك الفعل_ صلى ا عليو كسلم _ من النيب 

.  أنواع السنة، كيستفاد منها التشريع
ب)ب:عرٌب بقولو_ رٞبة ا عليو _ كىي البخارم : لكن ىنا مسألة باا َّن ِكيرِكبمِكنْع برَتأَتىبت َترْعكَت  َت ببمَتنْع

بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبُحجَّن ًب . كٓب يستخدـ كلمة التقرير، كالفارؽ قد يكوف دقيقان، أك لطيفان ب(اا َّنبِكيِّ
باا َّن ِكيرِكب)فإف ادثْب ال يكادكف يعرٌبكف بكلمة التقرير، كإ٭با يعرٌبكف بَبؾ اإلنكار،   يعِب ترؾ (ت َترْعكَت

اإلنكار على ذلك القوؿ، أك ترؾ اإلنكار على ذلك الفعل، كال _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
. يستخدموف كلمة التقرير

كعدـ نكّبه على ما قيل بْب _ صلى ا عليو كسلم _ كالفرؽ يظهر ُب النتيجة، فإف سكوت النيب 
. يديو، أك فيعل، ييستفاد منو صحة ذلك القوؿ، كجواز ذلك الفعل، جواز

أما التقرير فييستفاد منو ما ىو أعلى من ا١بواز، كىو رٗبا االستحباب حٌب؛ ألف التقرير يتضمن 
كلذلك يستحق درجة أعلى من ٦برد . باإلضافة إٔب عدـ اإلنكار، ا٤بوافقة، كا٤بواطأة، كابة ٤با فيعل كقيل

. ا١بواز، كىي درجة االستحباب
ىذه .. أما عدـ النكّب، فيكفي أقصى ما ٲبكن أف يؤدم إليو، أف ما فيعل كقيل جائز؛ كلذلك تنبِب

صلى ا _ كل األمثلة الٍب يذكركهنا ُب تقريرات النيب، فيما يسمونو ُب تقريرات النيب . ا٤بسألة مهمة جدان 
. إ٭با استفيد منها ا١بواز ال غّب_ عليو كسلم 
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فتش فيما شئت من النماذج كاألمثلة الٍب ذيكرت ُب كتب األصوؿ، عندما يتحدثوف عن مسألة 
_ صلى ا عليو كسلم_التقرير، أك ُب كتب مثبلن الشركح أك غّبىا، ٘بد غاية ما تؤدم إليو سكوت النيب 

. عما يفعل أك يقاؿ بْب يديو، ىو جواز ذلك الفعل
كا١بواز حكم شرعي الشك يعِب عدـ التحرم،ـ لكن التقرير ييستفاد منو ما ىو أرفع من ا١بواز، 

عليو الصبلة _ فرٗبا يسكت النيب . كىو استحباب ذلك الفعل، كالتأكيد عليو، كا٤بواطأة عليو، كا٤بوافقة عليو
عن فعل للداللة على جوازه، كىو ال يفعلو، كرٗبا ال ٰببو كما سيأٌب من أمثلة، ُب ترؾ أكلو من _ كالسبلـ 

لكن يستفاد منو كراىية منو، لذلك فبل يكوف أكل الضب مثبلن مستحبان، . الضب مثبلن، يستفاد منو ا١بواز
 فهمنا ىذه ا٤بسألة كلبل ال؟. غاية ما يكوف أنو مباح

 اإلباحة حكم استفادة اإلباحة، ىو التقريرات، إليو تؤدم ما غاية ألف النكّب؛ بعدـ ادثْب فتعبّب
 _   النيب تقرير ُب مثل يوجد كال التقريرات، إليو تؤدم فبل الوجوب، عن فضبلن  االستحباب، أما. كا١بواز
لت ٤بسألة _ كسلم عليو ا صلى . استحباب على حٌب كجوب، على ٞبي

 البخارم ذكره الذم ا٤بثل ُب ىذا كسنقرر. التقرير بكلمة التعبّب من أدؽ فيو النكّب، بَبؾ فالتعبّب
 الضب أكل كىي عملية، مسألة بعده الذم الباب ُب كسيأٌب جابر، حديث كىو القولية، ا٤بسألة ُب ىنا،
. ىذه من يستفاد كما ىذه، من يستفاد ما فنعرؼ _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ا رسوؿ يدم بْب

 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ترؾ أف كالعلماء، الفقهاء من أم (رَتأَتىبمَتنْعبب َت ب): يقوؿ فالبخارم
.  القوؿ ذلك كصحة الفعل، ذلك جواز منها يستفاد حجة يديو، بْب ييفعل ما أك يقاؿ ما على اإلنكار
 يدخل ال _ كسلم عليو ا صلى _ النيب سول ما كل. مهمة مسألة ىذه (اارَّنُسواِكبب َتيْعرِكببمِكنْعبباَتب)

 ألف شرعي؛ حكم منو يستفاد ال فيعل، أك يديو بْب قيل عما الساكت سكت إذا يعِب. التقسيم ىذا ُب
 كالفقهاء، العلماء، من كاف من كاف كلو مسننان، كليس مشرعان  ليس _ كسلم عليو ا صلى _ النيب غّب
  حكم؟ لساكت ينسب أك قوؿ؟ لساكت ينسب أك رأم؟ لساكت يينسب ىل بقي. الصحابة كحٌب

 عليو ا صلى _ النيب غّب ٠بعو، أك رآه ما أمر عن الساكت سكوت ألف مشهورة؛ مسألة ىذه
 أسباب اإلنكار الكبلـ من كمنعو لو، كمنكر لو، مبغض حٌب رٗبا عليو، موافق أنو بالضركرة ليس _ كسلم

. جـز فيها عنده ما ا٤بسألة، ُب عنده تردد.. عدـ. إْب.. رٗبا ٦باملة مثبل رٗبا، ا٣بوؼ رٗبا، ا٢بياء كموانع،
 أف الحتماؿ رأم، كال قوؿ فيو إليو ينسب ال سكوتو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب سول ما فكل

. متعددة ألسباب السكوت
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مل فبل _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أما  ألنو يينكر؛ ٩با ليس كفيعل قيل ما أف على إال سكوتو ٰبي
 كالسبلـ الصبلة عليو _ التشريع موضع ُب ألنو قط؛ منكر على _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يسكت ال
  ا٤بسألة؟ ىذه اتضحت. ا عن الببلغ ُب العصمة موضع كُب_ 

 أك مسائل، ٥بم أصبحت الذين خاصة األئمة ا٤بذاىب، أصوؿ ُب مسألة ا٤بذاىب فركع ُب بقي
 أك أٞبد، أك مالك، مثبلن  األربعة، األئمة عنها ييسألوف ا٤بسائل من كثّبان . األربعة كاألئمة متبوعة، مذاىب
 سكت فسكت؟ ا عبد أبو سئل ا٤بذاىب، ركاية ُب كثّب. يسكت ٯبيب، فبل حنيفة، أبو أك الشافعي،
. تكلم ما شفة، ببنت ينبس فلم كذا عن سئل بوجهو، فأشاح

مل ىل ٨بتلفوف مذىبو، نظركا الذين أك أتباعو، أك ا٤بذىب، فصاحب  أك موافقة أنو على سكوتو ٰبي
 متورع أنو كٰبتمل عنده، ا٤بسألة كضوح عدـ كٰبتمل اإلنكار، كٰبتمل ا٤بوافقة، ٰبتمل السكوت ألف ٨بالفة؛

. كثّبة احتماالت ٙبتمل ا٢بكم، ُب
مل ال أنو فالصواب  بسبب كثّبة احتماالت لوجود مذىب، كال قوؿ فيها لو ينسب كال ركاية، ٙبي

 مثبلن، مبتسمان  سكت فإف. الساكت بسكوت ايطة القرائن ُب يينظر أف ٲبكن قاؿ بعضهم أف إال. سكوتو
 ا٤بوافقة، عدـ على دؿ مغضب، كىو يسكت رٗبا الغضب، مبلمح كجهو كُب سكت كإف. ا٤بوافقة على دؿ
مل فرٗبا  يعِب ما، لسبب ما، ألمر يتكلم أف استحٓب مثبلن، ا٢بياء فيو كباف سكت أك ذلك، من شيء ٰبي

 أنو على حياءن  السكوت فيحمل القبيل، ىذا من شيء أك خاصة، أمور فيها ا٤بسألة تكوف  قد. رٗبا ٰبصل
. الكبلـ من رٗبا ا٢بياء منعو لكن عليها، موافق

سب قد ذلك، ٫بو أك الرضا، عدـ أك ،الرضا على إما تدؿ قرائن بسكوتو حٌفت فإذا  قوالن  ذلك ٰبي
.  ا٤بذىب ُب ركاية كتكوف عليو،

 القوؿ صريح مع بالتقرير، يسمى ما أك التقرير، تعارض إذا _ للحديث ننتقل أف قبل _ بقي
 فعل، فيعل أك _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند كبلـ قيل أف ا٤بسألة لنفرض مثبلن  يعِب. الفعل كصريح
 خبلؼ قولو صريح من عندنا ثبت قولو، صريح قولو، من عندنا ثبت لكن. التقرير يسمى ما ىذا فسكت،
. ا٢بالة ىذه ُب بالتقرير عربة كال الفعل، صريح على كا٢بجة القوؿ، صريح على ا٢بكم ذلك،

 حديث ُب سنقرر كما رٗبا السكوت ألف الفقهاء؛ أكثر عند ٝبعان  ٙبتاج متعارضة مسألة تيفرض كال
 عنده أصبح ٍب. حكم سابق أك علم، سابق فيها عنده يكن ٓب ألنو األشياء؛ بعض عن النيب سكت جابر،
 الفعل كصريح القوؿ صريح على العمل فيكوف قولو، بصريح كألغاه السابق، التقرير فأنكر كحكم، علم فيها
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 ىو ىذا ا١بواز، من أكثر يفيد ال لكم قلت كما التقرير غاية أف مع التقرير، إٔب ذلك عند ييلتفت ال
. للحديث ننتقل. للباب بالنسبة

ث َت َت ) _: ا رٞبو _ البخارم يقوؿ  با٣باء؛ ا٣برسا٘ب ٞبيد بن ٞبٌاد الرجل ىذا (ُحمَتيْعدٍربب ْعنُببحَتمَّن دُببحَتدَّن
 خيرساف إٔب نسبة ا٣بيرسا٘ب، كالصواب خطأ، كىو با٢باء ا٢بىرىسا٘ب" التهذيب "طبعات بعض ُب كقع ألنو

.  ا٤بشهور اإلقليم
 :الرجل ىذا ُب ا٤بهمة ا٤بعلومات من

  من كتاب أم ُب ركاية لو ٘بد لن. شيء الستة الكتب أصحاب من أحد لو ٱبرج ٓب: أكالن 
. أكالن  ىذا. الستة الكتب

  الواحد ا٢بديث ىذا إال شيئان  البخارم لو ٱبرج ٓب:ثانيان  .
  ٦بهوالن  يكوف يكاد الرجل ىذا. قليبلن  الغريبة كىذه: ثالثان. 
 ال: )قاؿ عدم ابن. ٘برٰبان  حٌب كال أحد، من توثيقان  ال لو ٘بد ما الَباجم، ُب اليـو راجع فتش

 حالو يعرؼ ال لكن ٝبلة ُب ذيكر أنو يعِب حاًب أيب عند" شيخ "ككلمة(. شيخ: )قاؿ حاًب أبو(. أعرفو
 ال ىو؟ من. يعرؼ ال ألنو ٤باذا؟ اجملركحْب، ُب كال الثقاة ُب يضعو أين عرؼ ما حباف ابن. بالتحديد
 البخارم ٱبرج أف ييستغرب كىذا منو، ٠بع أحد كال عنهم، تلقى شيوخ كال لو، ٧بدد كفاة تاريخ كال ييعرؼ،
.  قليل بعد لكم سأذكره عذر لذلك لكن ا٢بالة، ىذه ٗبثل رجل عن

 كلها الكتب ُب لو كليس ييعرؼ ككيف. يعرؼ ال فعبلن، ييعرؼ ال يكوف أف يشبو الرجل ىذا فإذف
 لو، يَبٝبوف جعلهم الذم لكن. أصبلن  عيرؼ ٤با عنو أخرجو البخارم أف كلوال. ىذا ىو كاحد حديث سول

 يعتمد ال كتثبتو، كجبللتو، الغزير، كعلمو _ عليو ا رٞبة _ البخارم كزف ُب رجبلن  أف ركايتو، كٰبتملوف
: قاؿ ذكر" الكماؿ هتذيب "ُب ا٤بزم ا٢بافظ أف خصوصان . الصحيح ىو كىذا عرفو، كقد إال رجل ركاية
 ٞبيد بن ٞباد حدثنا: البخارم قاؿ فيها )قدٲبة نسخة( البخارم صحيح من قدٲبة نسخة على كقفت)

(. لنا قدٙب صديق
 أف يستعظم كرٗبا الرجل، ىذا يعرؼ ال أحدان  أف استشعر القدٲبة، النسخة تلك ُب البخارم فكأف

. لو صديق كأنو يعرفو، أنو لنا يذكر أف فأحب يعرؼ، ال كىو عنو ٱبرج البخارم كزف ُب رجبلن 
 ال؟ كلبل صح علماء أصدقاؤه يكوف ال،. تعبانْب مثلنا أصدقاؤه يكوف لن البخارم طراز ُب كرجل

 الفائدة كىذه منو، كيستفيدكف منهم يستفيد علماء، أتقياء، يصاحب ال، كبلـ؟ أم كاحد يصاحب ٯبيب
 من كتاب ُب كال ىنا، إال أصبلن  كلها الكتب ُب يوجد ال اآلف معنا الذم ا٢بديث ىذا ألف العظيمة؛
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 ال العنربم، معاذ بن ا عبيد ىو اللي ٞبيد، بن ٞباد شيخ عن مسلم صحيح كُب ىنا، إال الستة الكتب
. ا٤بواضع ىذه إال لو توجد

 لنا قدٙب صديق: )بقولو كثٌقو كالبخارم قليل، بعض ستذكر فوائد لو كإخراجو ا٢بديث، مهم فهو
 يعِب. حي موجود ىنا البخارم شيخ ىو الذم معاذ بن ا عبيد يعِب( األحياء ُب معاذ بن ا كعبيد

 أف خصوصان  درجة، ينزؿ أف بدؿ علوان  كيكسب ا٢بديث، ىذا منو كيسمع يلقاه، أف البخارم باستطاعة
 ٯبعلو الذم فما. كثّبة أحاديث الصحيح ُب عنو كركل الكبار، البخارم شيوخ أحد ىو معاذ بن ا عبيد
 إال شيئان، عنو يعرفوف ما ألهنم اجملهوؿ؛ حكم ُب يعِب العلماء عرؼ ُب ىو رجل عن لّبكم درجة، ينزؿ

. قليل بعد لكم سأذكرىا الفائدة كىذه لفائدة،
 كٜبينة، نفيسة، فوائد إال يعطي ال البخارم طراز ُب رجبلن  ألف ا٤بقاـ؛ كعالية كٜبينة، نفيسة، فائدة

. شاكلتنا ُب ىم من أك ٫بن، نصنع كما أك ٫بسب رٗبا كما أحاديث رص ٦برد بس ىي ما. ا٤بقاـ كعالية
 ىذه على البخارم كنص للبخارم، قدٙب صديق إذف فهو كشخص، ٞبيد بن ٢بماد بالنسبة فهذا
.  عنو ييركل كفيما عنو، ينقل فيما الثقة موضع ُب أنو ليستشعر الصداقة،

 أخرجو ا٢بديث، ىذا ُب البخارم من سندان  أعلى بعلو ا٢بديث ىذا أخرج مسلم: نقوؿ أف بقي
 ذكر ىنا" الفتح "ُب عندكم كا٢بافظ ا٢بديث، ىذا ُب البخارم شيخ شيخ، معاذ بن ا عبيد عن مباشرة

 كأقدـ سنان  أكرب يعِب أقدـ، البخارم أف مع مسلم، عن درجة البخارم فيها نزؿ أحاديث أربعة ىناؾ أف
. مسلم من للشيوخ لقيا

 فيها كارتفع البخارم فيها نزؿ فقط، أحاديث أربعة إال مسلم، عوإب من بكثّب أكثر البخارم فعوإب
. راجعوىا الشرح ُب ا٢بافظ  كذكرىا فيها، البخارم شيخ شيخ عن فركل مسلم،

ث َت َت ) . العنربم ىو (ُمعَت ذٍربب ْعنُبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببحَتدَّن
ث َت َت ب):قاؿ . العنربم معاذ بن معاذ ىو (أَت ِكيبحَتدَّن
ث َت َت )  رجل؟؟ كم اآلف؟ البخارم كبْب شعبة بْب كم شوؼ. شعبة النزكؿ، ىو ىذا (ُشعْعبَت ُببحَتدَّن

 معكم، كستمر معنا مرت كثّبة أسانيد ُب بينما. معاذ ككالده معاذ، بن ا كعبيد ٞبيد، بن ٞباد: ثبلثة
 يعِب عإب، نزكؿ ىذا. شعبة عن حٌب درجتْب نزؿ فهو. فقط كاحد رجل سول كشيعبة البخارم بْب ليس
. ا شاء إف سنذكرىا لفوائد إال الدرجات ىذه مثل البخارم ينزؿ كال سباعي، كالسند جدان، كثّب نزكؿ

. عوؼ بن الرٞبن عبد ابن (إِك  ْعرَتاهِكيمَتبب ْعنِكببسَتعْعدِكبب َتنْعب)
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 يركم خصيصان  ا٤بدينة، ُب التابعْب فضبلء من ا٤بشهور، التابعي، ا٤بد٘ب، (ااْعُم ْع َتدِكرِكبب ْعنِكببُمحَتمَّندِكبب َتنْعب)
.  ا٤بنكدر بن أنس كعن جابر عن ركاياتو أكثر أنس، كعن جابر عن

لِكفُبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنَتببجَت  ِكرَتببرَتأَتيْع ُببقَت اَتب)  رجل (اا َّنيَّن دبا نب)،(اادَّنجَّن اُببُهوَتبباا َّنيَّن دِكببا ْعنَتببأَتاَّنبب ِك الَّنهِكببيَتحْع
 كقيل قريضة، بِب يهود من _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أياـ ُب ا٤بدينة ُب كاف يهودم شاب يهودم،

. صياد بن صاؼ صاؼ، ا٠بو. النظّب بِب من
 الكهاف أحواؿ ىي كما ا٤بغيبات، ببعض ٱبرب كرٗبا األمور، ىذه كبعض الكهانة يتعاطى كاف
 الصبلة عليو _ شك كرٗبا أمره، ُب يسَبيب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ككاف. ك٫بوه كا٤بشعوذين
 سيأٌب أنو الوحي طريق عن _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أيخرب الذم الدجاؿ ىو رٗبا أنو فيو _ كالسبلـ
 ُب ثبت الذم كىو ٨باريق، من صياد بن صاؼ اليهودم ٥بذا كاف ٤با نظران  الناس، على عظيمة بفتنة

 مستلقي، صياد بن ككجد النخل، طائفة ُب عمر مع خرج _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف ا٢بديث
. أمو فرأتو. يقوؿ ما ليسمع النخل بعض خلف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ فاختبأ

( ٧بمد ىذا )ابنها تنادم( صاؼ أم: )فقالت _ كسلم عليو ا صلى _ النيب رأت صياد ابن أـ
 لو فقاؿ. أمره لنا التضح ((ابّينبس   باو)) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ فقاؿ انتبو فيعِب يرقبك، أم
 النيب على نزؿ قد األثناء ذلك ُب ككاف (1)((خبيب ًببا بخبأتبقدبإني)) _: كسلم عليو ا صلى _ النيب
 مسَبؽ ألف يكملها؛ أف يستطع كٓب ((اادخ)): فقاؿ الدخاف، سورة أكائل _ كسلم عليو ا صلى_ 

 كجل عز _ ا كحي من السماء، كحي من الكلمة يلتقط أف استطاع ما _ الكهاف أحواؿ كىذه _ السمع
. الكلمة شطر إال األرض، إٔب تنزؿ أف قبل للمبلئكة_ 

 الصبلة عليو _ قاؿ كما أكب((قدركبتعد بفلنباخلأ)) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب لو فقاؿ
 ىو كاف إف يعِب ((هوبي نبإا)): قاؿ قاؿ كما ((   هبأ رببد  ي)): عمر لو فقاؿ _. كالسبلـ
 صلى _ النيب على الوحي تتابع ألف  (2)((ي  لهباا  بأن بفلل )) بالفتنة سيأٌب الذم األكرب، الدجاؿ

 صلى _ النيب حٌب كال عمر، كال مرٙب، بن عيسى ىو يقاتلو الذم كأف الدجاؿ شأف ُب _ كسلم عليو ا
 كُب األثناء تلك ُب القتل مربر كجود لعدـ قتلو، ُب لك حاجة يعِب فبل ىو يكن ٓب كإف _ كسلم عليو ا
.  ا٢بالة تلك

:  اآلف ذكرتو الذم فوائد منو يستفاد ا٢بديث فهذا
                                                 

. 2924: رقم حديث 2241 ص/  4 ج صحيحو ُب مسلم (1)
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 ((اادخ)): ككلمة كالكهانة السمع، كاسَباؽ ا٤بخاريق، من شيء عنده كاف صياد ابن أف 
.  ذلك على تدؿ

 ىو ىل كحالو، شأنو ُب مَبددان  كاف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أف: الثا٘ب األمر 
 عظيمة؛ بفتنة سيأٌب أنو الوحي طريق عن _ كالسبلـ الصبلة عليو _ علم الذم الدجاؿ

 فتنتو ُب ثابت ىو كما كثّبان، األمور ىذه كيستخدـ ا٤بخاريق، يستخدـ الدجاؿ ألف
بهوبي نبامب إابفلل بهوب  ابإا)): بذلك يشعر لعمر ككبلمو. ىو ليس أك كأحوالو،

. ((ق لهبفيبا بخيربفال
 أف ٰبلف كاف صياد، ابن بشأف ىذا... كاف ا عبد بن جابر أف ىنا، معنا الذم ا٢بديث لكن 

 كسلم عليو ا صلى _ النيب ذلك من شيئان  كبلغ الصحابة، عند ينتشر كاف ٤با نظران  الدجاؿ، ىو صياد ابن
 رٗبا ىو أنو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فيو شك كرٗبا األمور، ىذه من شيئان  يتعاطى صياد ابن أف_ 

 ىو؟ ليس أك ىو ىو ىل الَبدد حاؿ ُب األمر ككاف الدجاؿ، سيكوف
 الدجاؿ، ىو صياد ابن أف جازمان  الصحابة بعض كاف جازمان، الصحابة بعض كاف األثناء، تلك ُب
 عدـ أك الدجاؿ ىو ىل شأنو ُب كتردده _ كسلم عليو ا صلى _ النيب سكوت على مستندان  أك مستفيدان 
. بنفي كال بإٯباب ال فيو يقطع ال فيو، تردد أك أمر ُب شك إذا كالنيب الدجاؿ،

 ال الشيء عن يسأؿ كسلم عليو ا صلى النيب كاف ما باب تذكركف ىذا، ُب باب معنا مر كقد
 قضية قلنا كلذلك بنفي؛ كال بإٯباب ٯبيب ال يسكت باب، معنا مر يسكت؟ أك أدرم ال فيقوؿ يعرفو
 فقط منو يستفاد السكوت ألف السكوت؛ ٦برد من أرفع التقرير كأف سنذكر، كما قليلة كقفة ٙبتاج التقرير
. سنذكر كما آخر شيء على يدؿ كرٗبا ا١بواز،

 عند ٰبلف ا٣بطاب بن عمر رأل أنو على مستندان  الدجاؿ، ىو صياد ابن أف ٰبلف كاف فجابر
 عليو ا صلى _ كالنيب الدجاؿ، ىو صياد ابن أف بالتقرير، يسمى ما ىذا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب
 النيب كقت ُب كاف _ كسلم عليو ا صلى _ النيب حضرة ُب عمر من ا٢بلف ىذا ألف ينكره؛ ال _ كسلم
 عنده، ىو يكوف أف فيحتمل صياد، ابن حاؿ متبينان  يك كٓب جازمان، يك ٓب _ كسلم عليو ا صلى_ 

. يكوف ال أف كٰبتمل
 االحتماؿ ىذا أف على كالدليل. زاؿ االحتماؿ ىذا كلكن االحتماؿ، ىذا لوجود يسكت فكاف

. شيء بعد شيئان  تباعان، ٥بم يأٌب إ٭با األمور، مسائل ُب كاحدة دفعة كالرسل لؤلنبياء يأٌب ال الوحي زاؿ،
، لو كيوحى مسائل، الدجاؿ شأف ُب _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب يوحى فكاف  ببينات، لو كيوحى علـو
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 آخر ُب سيكوف كقتو كأنو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب عند األكرب الدجاؿ كصف ُب األمر اكتمل حٌب
 بعض عن العلماء أجاب كلذلك مَبددان؛ كاف ما فزاؿ _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب زمن ُب ليس الزماف،

بفأن بفي مب أن بيخرجبإا)): يقوؿ مثبلن  كاف _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف ا٤بشكلة، األحاديث
بالصحيح؟ ُب ىذا ثبت ماب(1)((حجيجه

 بعد لو تبْب سيقتلو؟ الذم ىو عيسى أف آخر حديث ُب أخربنا أنو مع ىذا يقوؿ كيف قالوا
 ُب كاف االحتماؿ ىذا كُب. عظيمة بفتنة سيخرج لكن غد، بعد غدان، اآلف، ٱبرج أف ٧بتمل كاف. ذلك
 كصريح القوؿ، بصريح زاؿ السكوت ىذا. األثناء تلك ُب سكوتو فكاف ىو، يكوف أف احتماؿ صياد ابن

 الزماف، آخر ُب عظيمة بفتنة سيخرج الدجاؿ أف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب عن الثابتة األحاديث
. أحداث أيضان  كتتبعو أحداث، كتصحبو أحداث، تسبقو

 ثبت فلما ال؟ كلبل انتبهت ٙبصل؟ فكيف آثارىا، يأٌب كٓب كفاقها، يأٌب كٓب سباقها، يأتً  ٓب فإذا 
 سنْب تسبقو كذا، كيصحبو كذا، سيسبقو كأنو الزماف، آخر ُب أنو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ عنده

 ٲبكن ما متسلسلة، متصلة قضايا.. يأجوج ٍب سيقتلو، الذم كىو مرٙب، بن عيسى نزكؿ كيصحبو عجاؼ،
. تيقطع أف

 صرٰبان، بو أفٌب فيما الدجاؿ، ىو يكوف أف احتماؿ كُب صياد، ابن ُب تردد من عنده كاف ما زاؿ
 أمرىا، انتهى يعِب صياد ابن قضية أف كغّبه، كالبيهقي ذلك بعد العلماء بو أجاب ما كىذا كاضحان، كقوالن 
. األكرب الدجاؿ ىو كليس كزاؿ،

 بعض أك الكثّبة، األحاديث رٗبا بلغتو ما ألنو ا٢باؿ؛ كاستصحب التقرير أصل على بقي جابر لكن
 سنة ا٢برٌة، كقعة ُب أنو حٌب كذا، كأنو كذا كأنو مرٙب، بن عيسى سيقتلو كأنو الدجاؿ، شأف ُب األحاديث

 ميتان، ككيجد كقيتل، صياد ابن فيها فيقد يزيد، كما ا٥بجرة من تقريبان ( 63 )كستْب ثبلثة ا٢برة؟ كقعت كم
.  خبلص مات فانتهى

 ىذا ٙبلفو الذم ا٢بلف خبلص يعِب. مات قد صياد ابن أف ١بابر الرٞبن عبد بن سلمة أبو فقاؿ
 ىذه( مات كإف )،(مات كإف: )جابر قاؿ أجاب؟ تتخيلوف ماذا مات، الرجل. اآلف مكاف لو عاد ما اآلف
_     ينكر كال _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يدم بْب عمر ٰبلف أف مستعظم  جابر ىذه؟ تصّب كيف
. القوؿ بصريح أيزيل الذم ىذا، ا٢بكم استصحب جابر ألف ذلك؛ خبلؼ األمر يكوف ٍب _ صحيح كىذا
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 كتعمل مباشرة التقرير ييلغى القوؿ، صريح مع التقرير تعارض إذا الدرس، بداية ُب لكم قلت فما
 كذا منو سيكوف كأنو سيقتلو، عيسى كأف الزماف، آخر ُب الدجاؿ أف ثبت القوؿ صريح القوؿ؟ صريح على
 كانتهى الدجاؿ، ىو صياد ابن أف _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند حٌب يتوىم كاف ما فزاؿ ككذا،
. ا٤بسألة كحيسمت األمر،

 األمر استصحب جابر لكن. ألنكر ذلك بعد _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند حيلف فلو
 عظيمان، استشكاالن  ا٤بسألة استشكل مات، صياد ابن بأف كككجو جوبو فلما. الثا٘ب باألمر يلغو كٓب األكؿ،

 ا٣بطاب، بن عمر حلف من اليـو ذلك ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أقره ما يكوف أف كاستعظم
. ا١بواب ىذا ٤بثل حاجة كال( مات كإف: )قاؿ مات صياد ابن إف لو قيل فلما. الواقع كخبلؼ خاطئان  يكوف

 ٩با صياد، ابن ُب أصحابو بعض كمعو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يظنو كاف ما أف ا١بواب
 ىو صياد ابن أف الصحابة بعض عند أكد ٩با خصوصان  كالكذب، الدجل ٨باريق من عليو يظهر كاف

. طفئت قد عينو فوجد الطريق، ُب فلقيو يومان  خرج ٤با عمر ابن حديث من ا٤برحلة، تلك ُب الدجاؿ
 ىذا با أعوذ ىذا كا بس قالوا. طافية عنبة كأهنا اليمُب عينو أف الدجاؿ، عبلمات إحدل كىذه

 ظن على يغلب كانوا عبلمات فيو يعِب طافية، عْب كفيو حلف فيو جابر، مثل ك عمر ابن مثل. ىو
. ىو رٗبا أنو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عند كحٌب بعضهم،

 طويلة، قصة لو كأف الدجاؿ، بشأف كتتابع _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب الوحي جاء فلما
 خرج إذا. يعقبها كما هبا، يتصل كما سباقها، من تقتطع أف ٲبكن ال أحداث، سلسلة ُب كحلقة كأحداثان،
 سنْب سبع تسبقو كالبد موجود، كعيسى كمأجوج، يأجوج ٱبرج كالبد كيقتلو، عيسى ينزؿ البد الدجاؿ،
 فيو كالبد. ا١بوع من األغناـ الؼظأ فيها الناس يأكل _ كسلم عليو ا صلى _ النيب قاؿ كما عجاؼ
. ذلك من شيء معو ليس صياد كابن معهم، ٙبصل أمور

 عمر كحلف صياد، ابن قصة ُب إشكاالن  ٰبدث أف ذلك بعد ينبغي كال أمره، فانتهى الرجل، كمات
مل  يظهر كاف ٤با صياد ابن ُب كتردده _ كسلم عليو ا صلى _ النيب من شك مرحلة ُب كاف أنو على ٰبي
 أقوالو بصريح جابر، عليو استند الذم التقرير يزكؿ كبو الَبدد، ىذا فزاؿ ك٨باكؼ، عبلمات من عليو

. أمره كتفاصيل الدجاؿ شأف ُب الواضحة
 كلذلك الدجاؿ، شأف ُب أحاديث من غّبه بلغ ما رٗبا بلغو كما للحاؿ، استصحابو جابر عذر لكن

 _ كسلم عليو ا صلى _ كالنيب مات، ككيف مات أنو لو قيل ٤با استعظم يعِب.. كرط نقوؿ ما أك.. كرط
لف  كإف: )فقاؿ الفتنة، خرجت كما بالفتنة ٱبرج حٌب ٲبوت ال كالدجاؿ الدجاؿ، ىو أنو يديو بْب ٰبي
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(.  مات
 ىذا أخرج فقهو، من البخارم. البخارم التقرير لباب اآلف نأٌب. ا٤بسألة ىذه ٙبليل اآلف نَبؾ نعم،

 ألحاديث عقده الذم الباب ُب ،"الفًب كتاب "ُب يكوف أف لو األنسب أف مع ا٤بوضع، ىذا ُب ا٢بديث
. الدجاؿ

 كذكر( الدجاؿ ذكر باب: )ا٠بو باب آخره ُب ٘بد الصحيح، ُب ىنا ف"الفت كتاب"لػ رجعت إذا
 ا صلى _ النيب هبا حٌدث أحاديث كشكلو، كصفو، ُب الدجاؿ، عن أحاديث عشرة أك تسعة ٫بو فيو
.. اليهود معو كٱبرج الناس، كيتبعو النحل، يعاسيب كتتبعو كذا، كيفعل كذا، كٱبرج كذا، أنو _ كسلم عليو

. كثّبة أحاديث
 باب ُب ىنا ذكره كإ٭با الدجاؿ، أحاديث باب ُب ا٢بديث ىذا _ ا رٞبو _ البخارم يذكر ٓب
: ىنا الثمينة الفائدة كىذه لسببْب ٤باذا؟ التقرير،

. قيضي صياد ابن شأف أف العلماء، من كغّبه مقتنع _ ا رٞبو _ البخارم أف :األ اباالب 
 ذلك بعد ينبغي كال. كقيتل ا٢برٌة يـو فيقد ٤با صفحتو كطيويت الدجاؿ، ىو ليس أنو األقواؿ بصريح كثبت
 لذكر داعي فبل. كجود ٥با يعد كٓب علميان، حيسمت ا٤بسألة ىذه ألف الدجاؿ؛ بأحاديث متصبلن  ذكره

. الكربل كأشراطها الساعة متصبلت من كىي بعد، تأتً  ٓب الٍب كقصصو الدجاؿ أخبار ضمن إذف ا٢بديث
 ما لصحة النبوم التقرير على عمر، كحٌب كجابر الصحايب استيناد قوة فيو ألف ىنا؟ ذكره ٤باذا طيب،
. يقولوف

 _ كسلم عليو ا صلى _ كالنيب ٰبلف، عمر فإف. نستفيدىا الٍب األصولية ا٤بسألة ىي كىذه
 إقراره عمر، حلف على _ كسلم عليو ا صلى _ النيب سكوت من استفاد فجابر. حاضر كجابر يسمع،
 تصحيح على يأٌب إما كالتقرير قولية مسألة كىي الدجاؿ، ىو صياد ابن أف كىو عليو، حلف ما على
. قولية مسألة ىذه أفعاؿ، تصحيح على أك أقواؿ،

 ا٤بسألة أصل كبقي قولو، بصريح _ كسلم عليو ا صلى _ النيب تقرير بزكاؿ القولية ا٤بسألة فزالت
 التشريع، على الصحابة ٰبملو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عليو يسكت كاف ما أف كىي األصولية،

 ٗبوت حٌب يلغيو أف استعظم ما عنده، التقرير حجة لقوة جابر حٌب كلذلك ا٢بق؛ على التصحيح، على
 ىذا؟ فهمتم(. مات كإف: )كلمتو فقاؿ صياد، ابن كىو كلها القضية صاحب

 الفائدة ا٢بديث، ىذا ُب بقيت الٍب الوحيدة الفائدة ألهنا التقرير؛ باب ا٢بديث ٥بذا فاألنسب
 ا صلى _ النيب سكوت عندىم الصحابة أف ماذا؟ فائدة ىي ا٢بديث ىذا ُب بقيت اللي الوحيدة العلمية
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 كغاية. األحكاـ منها يؤخذ الٍب الثبلث السنن أنواع من أهنا على كيينزؿ التشريع، منو ييستفاد _ كسلم عليو
مل ما . الدرس بداية ُب لكم قررت كما األقواؿ، تصحيح أك ا١بواز، إما ٰبي

. تقريبان  العلماء ٝبيع عند العلمي الوصف من كزالت أمرىا، انتهى الدجاؿ، ىو ىل صياد ابن أما
 شيء منها ليس الٍب الدجاؿ، أخبار تفاصيل ُب الواضحة، الصرٰبة الثابتة األحاديث بلغتهم ٤با ذلك بعد
  فيو؟ رٗبا كلبل كاضح ىذا الكبلـ. بعيد من كال قريب من صياد بابن يتعلق

 ٱبرج أف قليل، قبل قررتو كما البخارم بإمكاف كاف. ٞبيد بن ٞباد بقضية أربط أف بقي نعم،
 ٞباد حدثنا: )البخارم قاؿ ٤با ا٤بزم، عليها اطلع الٍب القدٲبة كنسختو. معاذ بن ا عبيد عن عاليان  ا٢بديث

 كآخذ أذىب أف بإمكا٘ب موجود، يعِب( األحياء ُب ا كعبيد خرساف من أصحابنا قدماء من كىو ٞبيد بن
 أنزؿ؟ فلماذا بعلو، ا٢بديث ىذا منو

 ا٤بسألة ألجل ٱبرجو ٓب ا٢بديث ىذا البخارم أف ذكرىا، السابق ىي علمية، لفائدة ىنا النزكؿ
 فائدة بقيت _. كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب أقواؿ بصريح كزالت، أيلغيت ألهنا صياد؛ ابن شأف ُب العلمية
. التقرير

 تقريرات على ا٤ببنية الشرعية األحكاـ تتتبع ذىبت لو. قليلة جدان، ضئيلة النبوية التقريرات كألف
 صلى _ النيب من يؤخذ التشريع ألف ذلك؛ تفصيل ىذا بعد الذم الباب ُب كسيأٌب. معدكدة ٘بدىا النيب،
 ُب ا١بواز قلت كما السكوت كغاية. بسكوتو أك فعلو، بصريح أك قولو، بصريح إما _ كسلم عليو ا

. التقرير ُب ٲبكن ما غاية ىذا األقواؿ، كتصحيح األفعاؿ،
 التقرير، جعل ُب عليو ييستند أف كٲبكن شركطو، يوافق ٩با كلو، الصحيح طوؿ ُب البخارم ٯبد فلم

 ُب الواحد ا٢بديث ىذا إال الشرعية، ا٢بجج ضمن من النبوم، اإلنكار عدـ أك النبوم، السكوت أك
 بأف ليشعرؾ درجة كنزؿ إليو، للحاجة فأخرجو الفعلية، ا٤بسائل ُب الضب أكل كحديث القولية، ا٤بسائل
 .التقرير بقي ألنو غّبىا؛ كال صياد ابن مسألة كال الدجاؿ، مسألة ُب أصبلن  لو حاجة ال ا٢بديث

 درجة فنزؿ. الشرعية ا٢بجج ضمن من كأنو التقرير، لقوة الصحايب استصحاب فقط إليو فا٢باجة
 ابن ىذا ذكر. مكاف لو كاف ما لرٗبا األصولية، الفائدة ىذه لوال ا٢بديث كأف األمر، ىذا ٗبثل إلشعارؾ
. بعده الذم شوؼ طيب. كغّبه بطٌاؿ

ب
ب

َتحْع َت اِكبب َت ب اِكلِكببتُ عْعرَتفُببااَّن ِكيباألْع اَت ِكببمَتعْع َتىب َت َتيْعفَتبب ِك ادَّناَت يُرهَت باادِّاَت ب َترَتبب َتقَتدْعبب َتت َتفْعلِك باالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببأَتخْع
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اَّنُ مْعببااْعُحُمرِكبب َتنْعببُسبِكلَتببثُمَّنبب َت َتيْعرِكهَت بااْعخَتيْعلِكببأَتمْعرَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكب اِكهِكبب َتلَتىبفَتدَت ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعببفَتمَتنْعب﴿:بت َتعَت اَتىبق َتوْع بذَترَّنةٍرببمِك
ًرا ي ْع ب﴾ي َترَت ُببخَت

ب
َتحْع َت اِكبب َت ب)ب:ب_اهللبرحمه_ببق ا اِكلِكببتُ عْعرَتفُببااَّن ِكيباألْع اَت ِكببمَتعْع َتىب َت َتيْعفَتبب ِك ادَّناَت يُرهَت باادِّاَت ب َتقَتدْعبب َتت َتفْعلِك

ب َترَتب اَّنُ مْعببااْعُحُمرِكبب َتنْعببُسبِكلَتببثُمَّنبب َت َتيْعرِكهَت بااْعخَتيْعلِكببأَتمْعرَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببأَتخْع اِكهِكبب َتلَتىبفَتدَت :بت َتعَت اَتىبق َتوْع
ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعببفَتمَتنْعب﴿ ًرابذَترَّنةٍرببمِك ي ْع .ب﴾ي َترَت ُببخَت

ةِكبب َتلَتىب َتُأ ِكلَتببُأحَترُِّمهُبب َتاَتببآُ ُلهُبباَتببف َت َت اَتببااضَّن ِّبب َتنْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َتُسبِكلَتب باا َّنبِكيِّببمَت اِكدَت
.ب ِكحَترَتااٍربباَتيْع َتبب ِكأَتنَّنهُبب َتبَّن سٍرببا ْعنُببفَت سْع َتدَتاَّنببااضَّن ُّسبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنى

ث َت َت  مَت  ِكيلُببحَتدَّن ثَت ِكيبإِكسْع لَتمَتبب ْعنِكببزَتيْعدِكبب َتنْعببمَت اِك ٌلببحَتدَّن يَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعبباالَّنمَّن اِكببصَت اِكحٍرببأَت ِكيب َتنْعببأَتسْع برَت ِك
ثَت ٍرببااْعخَتيْعلُبب:قَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنبب َت ْعهُبباالَّنهُب رٌلبباِكرَتُجلٍربباِكثَتالَت رٌلبب َتاِكرَتُجلٍرببأَتجْع برَتُجلٍربب َت َتلَتىبسِك  ْع
رٌلبباَتهُببااَّن ِك بفَتأَتمَّن ب ِكزْعرٌلب ب ِكيَتلِك َت بفِكيبأَتصَت  َت ْعببفَتمَت برَت ْع َت ٍرببأَت ْعببمَترْعجٍرببفِكيباَت َت بفَتأَت َت اَتبباالَّنهِكببسَتبِكيلِكببفِكيبرَت َتلَت َت بف َترَتُجلٌلببأَتجْع
ب َت نَت ْعببشَترَتف َتيْعنِكببأَت ْعببشَترَتفً بفَت سْع  َت َّن ْعبب ِكي َتلَت َت بقَتلَتعَت ْعببأَتن َّن َت ب َتاَتوْعببحَتلَت َت تٍربباَتهُبب َت اَتبباارَّن ْع َت ِكببأَت ْعببااْعمَترْعجِكببمِكنْعببذَتاِك َتب
بحَتلَت َت تٍرببذَتاِك َتبب َت اَتبب ِكهِكببيَتلْع ِكيَتببأَتاْعببيُرِكدْعبب َتاَتمْعببمِك ْعهُببفَت َترِك َت ْعبب ِك  َت َترٍرببمَترَّنتْعببأَتن َّن َت ب َتاَتوْعبباَتهُببحَتلَت َت تٍربب َتأَترْع َتاثُ  َت بآثَت رُهَت 

رٌلبباارَّنُجلِكبباِك َتاِك َتبب َتهِكيَتبباَتهُب باَتهُببفَت ِكيَتببظُُ ورِكهَت ب َتاَتببرِكقَت  ِك َت بفِكيباالَّنهِكببحَتقَّنببي َت ْع َتبب َتاَتمْعبب َتت َتعَتفُّسًف بت َتغَت  ًِّي برَت َتلَت َت ب َترَتُجلٌلببأَتجْع
رٌلب ًرابرَت َتلَت َت ب َترَتُجلٌلببسِك  ْع بااْعُحُمرِكبب َتنْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُبب َتُسبِكلَتبب ِكزْعرٌلببذَتاِك َتبب َتلَتىبفَت ِكيَتبب َترِكيَت ءًببفَتخْع
يَت َتببهَت ِك ِكببإِكاَّنببفِكي َت ب َتلَتيَّنبباالَّنهُببأَتن ْعلَتاَتببمَت بقَت اَتب بااْعجَت مِكعَت َتببااْعفَت ذَّنةَتببااْع

ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعببفَتمَتنْعب﴿ ًرابذَترَّنةٍرببمِك ي ْع ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعبب َتمَتنْعببي َترَت ُببخَت (.ب﴾ي َترَت ُببشَترًّابذَترَّنةٍرببمِك
َتحْع َت اِكبب َت ب): قولو اِكلِكببتُ عْعرَتفُببااَّن ِكيباألْع  البد الشريعة، إٔب ينسب شرعي كحكم مسألة كل(ب ِك ادَّناَت

 أربعة على تينزؿ كىي أنواعها، ٚبتلف كالدالئل أحد، فيها ينازع ال مسٌلمة ىذه. عليو الدليل إقامة من
. البخارم من الباب ىذا عليها دؿ أقساـ،

 عليو الدليل بإقامة إال حكم، الشريعة إٔب يينسب ال أنو على االتفاؽ بعد يقوؿ، أف البخارم يريد
 من يستفاد ما _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كىو الشريعة، صاحب من أك ا٤بشرع، أك الشريعة، ذات من

: ىنا البخارم تقرير على بناءن  ذكركىا أنواع أربعة أربعة، أنواع الدالئل
 أمران  بالشيء يأمر كأف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب من ا٤بباشر الصريح ا٢بكم :األ اباا و 

 كإما كذا، تكوف إما ا٣بيل قاؿ. ا٣بيل ُب ككبلمو مباشران، ذكران  يذكره أك مباشران، هنيان  عنو ينهى أك مباشران،
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 ىذه عن ا٢بكم ٱبرج ال ثبلث، أنواع على سربان  فيها ا٢بكم كسرب تفصيبلن، فيها القوؿ كفٌصل كذا، تكوف
 أمره بعد كال _ كالسبلـ الصبلة عليو _ تفصيلو بعد كما. األكٔب الداللة ىذه. ا٣بيل شأف ُب الثبلث األنواع
. األفواه كل تسكت ألحد، كبلـ كحكمو ا٤بباشر

 ا٣باص، الدليل فقد عند العاـ بالدليل أك العاـ، با٢بكم ا٣باصة ا٤بسألة حكم إ٢باؽ :ااث نيباا و 
. كثّبان  الفقهاء يستخدمو كىذا

 ٫بو أك ٔبواز، أك باستحباب، أك بكراىية، أك ٕبرمة، أك ٕبٌل، مسألة ُب ٰبكم أف الفقيو ٰبتاج قد
. ٖبصوصها عليها نص حكمان  العينية ا٤بسألة لتلك كجد كما الشرعية، األحكاـ من ذلك

 أقرب العامة األدلة أم إٔب فينظر الكلية، العامة كاألدلة العامة، األصوؿ إٔب كا٤بفٍب الفقيو ينتقل ىنا
 .ا٢بمر مسألة ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب استخدمو كىذا ا٤بسألة، تلك بو تيلحق أف

ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعببفَتمَتنْعب﴿: الزلزلة آية كىي عاـ، كلي ٔبواب فأجاب ا٢بمر، عن سيئل ًرابذَترَّنةٍرببمِك ي ْع بي َترَت ُببخَت
ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعبب َتمَتنْعب  مسألة عن سؤاؿ كىو ا٢بيمر، عن السؤاؿ بْب العبلقة ما لك يبدك كقدب﴾ي َترَت ُببشَترًّابذَترَّنةٍرببمِك

ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعببمَتنْعب﴿: بآية كجوابو بعينها، خاصة ب.﴾ذَترَّنةٍرببمِك
 ألف فعبلن؛ الفقو كىو للفقهاء، فسيح ميداف كىذا سنذكر، كما عاـ بدليل خاصة مسألة إ٢باؽ ىذا

 دليبلن  مسألة عْب مسألة عْب كل ُب ٘بد أف كيستحيل كيعسر، كيصعب، تنتهي، تكاد ال ا٤بسائل أفراد
 األحكاـ، علل ٔبامع العامة كاألدلة الكلية، القواعد إٔب تنظر أف فتحتاج ذلك، يستحيل بذاهتا، عليها ينص
. كتوفيقو كإرشاده فعبلن، الفقيو دكر يأٌب كىنا بتلك، كىذه هبذه، ىذه فتلحق

 إليو، كأشار _ كسلم عليو ا صلى _ النيب إليو أكمأ ٩با ا٢بكم استنباط الدالئل من :ااث ا باا و 
 ذىن إعماؿ إٔب ذلك فيحتاج كأكمأ، أشار رٗبا لكن. خبلص األمر ا٫بسم صرح لو ألنو يصرح؛ ٓب

.  كإٲبائو إشارتو من حكم الستنباط
: قاؿ شيء، عن تسألو جاءتو ٤با للمرأة إشارتو كىو األحاديث، أنواع أحد ُب سيأٌب كىذا

 إشارة ىذه بكر، أبا ائٍب ٥با؟ قاؿ ماذا. ا٤بوت تعِب أجدؾ فلم جئت إف قالت آخر كقت ُب أم ((اا  ي))
 إشارة لكنها صرٰبة، ليست بعده، األمر صاحب ىو الصديق بكر أبا أف ا٤بستنبط؟ ا٢بكم ىو ما... إٔب

 ٰبسن كال مقامو، يقـو ال كفاتو كبعد. قاعدين صحايب آالؼ عشرة كفيو بالذات بكر أبا تأٌب ٤باذا. كاضحة
 لكن نعم، استنباطي ىو حكم ىذا. الصديق مثل ينبغي كما نصاهبا على األمور كيؤدم مقامو، يقـو أف
 إٲباء فيو ألنو ال،. أرجل كأربعة رأسْب لو بكر أبا ألف كال بالرأم، ىكذا كال عقل، ٧بض ىكذا استنباط مو
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 ييبُب كاإلٲباء، باإلشارة يعِب الدليل، يسمى ىذا بالصبلة، أمره ككذلكب(1)((  ربأ  باا )) إشارة نبوم،
ب.النوع ىذا من بكر أيب قصة على اقتصر البخارم. الشريعة ُب كثّبة ٭باذج كلو أحكاـ، عليو

. الفقيو دكر إٔب أيضان  ٰبتاج كىذا التفريق، ٯبب: الدالئل أنواع من اارا  باا و بأ باارا ع بااداا 
 كىي جوازه، مع شخصيان، تعففان  تركو كبينما لو، كذمان  لو، ٙبرٲبان  _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب تركو بينما
 عليو _ تركو ما بْب نفرؽ أف فيجب. أكلو أقرٌ  لكنو. يعافو بأنو كصرح عافو، ذلك، على دليل الضب قصة

 ا٣بصوصية، الحتماؿ إما يعِب تركو كما. األفعاؿ باب ُب قررناه كىذا التحرٙب، باب من _ كالسبلـ الصبلة
، البصل، من األكل مثبلن  ترؾ كما  ٲبنع ٓب أنو مع _ كالسبلـ الصبلة عليو _ يناجى ألنو ذلك؛ ك٫بو كالثـو
.  الضب ككقصة ا٤بسجد، حضور حالة ُب إال كالثـو البصل أكل من أحدان 

 ٗبعُب البخارم مقصود كىو األحكاـ، منها تيستنبط أربعة الدالالت أف الباب ىذا من لنا فظهر
: كتفسّبىا الداللة

 مثا٥با؛ ا٣بيل كقصة الصرٰبة الداللة إما 
 بآية كإ٢باقها ا٢بمر كقصة العاـ، بالدليل أك العاـ باألصل ا٣باص ا٢بكم بإ٢باؽ الداللة إما 

 ٭بوذجها؛ أك مثلها، أك دليلها، الزلزلة
 بكر أيب كالية كقصة _ كالسبلـ الصبلة عليو _ كإشاراتو إمائو، من ييستنبط ما كإما 

 بعده؛ بالصبلة أمره أك ((  ربأ  باا )): للمرأة بقولو بعده، كا٣ببلفة
 ،منو شخصيان  تنزىان  أك ٣بصوصيتو تركو ما أك كأفعالو .
 من النظر إعماؿ إٔب ٰبتاج الذم ىو كىذا لو، كذمان  لو، ٙبرٲبان  تركو ما منزلة يينزؿ أف ذلك يعِب كال
. بعدىم كمن الصحابة لدف من كالعلماء الفقهاء،
ب َترَتبب َتقَتدْعب): قاؿ ٍب  أنواع من األكؿ النوع ىذا ( َت َتيْعرِكهَت بااْعخَتيْعلِكببأَتمْعرَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببأَتخْع
 لك سرب إذا األصوؿ، باب ُب كالتقسيم كالسرب. سرب فيها ألف الصرٰبة؛ الداللة ٠بوه شئتم إف الدالالت،
 يرد ال ا٢باصرة، األقساـ يسموهنا حاصرة، األقساـ تكوف ا٤بفركض ىذا أقسامان، كقٌسمو الكبلـ ا٤بتحدث

. شيء عنها
 رابع، قسم ٕب ٘بيب عاد فما أقساـ، ثبلثة ا٣بيل أمر يقسم _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يأٌب

. ىنا ٛبشي ما رياضة كما رياضة ىذا، يا ىذا يا أجر يا. فيو ما رياضة، ما رياضة تقوؿ
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الدروس كاملة 

.. عشر كسبعة كعاشرة، كخامسة، رابعة، قسمة ك٪بيب ا٢باصرة القسمة نكسر حاصرة، قسمة إذف
 ال؟ كلبل فهمت

 فالسرب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كقٌسم _ كسلم عليو ا صلى _ النيب حصر فإذا
 ىذاب(1)((ثالثب إحدىبإابمللمبامرئبدابيحلبا)) _: كالسبلـ الصبلة عليو _ قولو مثبلن .. كالتقسيم
بمللمبامرئبدابيحلبم )) بكرة إٔب أصناؼ حطيت كلو خامسة، كال أنت، رابعة حالة ٘بيب ما تقسيم،

. بس دينو عن ا٤برتد الثالثة؟ كإيش اصن كالزا٘ب عمدان، القاتل((بثالثب إحدىبإا
 األصوليْب لغة ىذه حاصرة، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كىو ا٤بشرع، من الداللة تأٌب فعندما

 سواء _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب مشاقة كسرىا ا٢باصرة، القسمة. كالتقسيم السرب ا٢باصرة، القسمة
 حاالت إضافة أك حصره، أك سربه، أك _ كسلم عليو ا صلى _ النيب قسمو ٩با منها، كاحد باستثناء
. إليها أخرل

 ا صلى _ النيب عند الشرعية الدالالت أنواع أقول الدالالت، أنواع كأقول األكٔب، الداللة ىذه
 تشريع، ألنو إال ذلك _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يفعل ٤باذا كيفصل؟ كيقسم يسرب ك٤باذا _ كسلم عليو

 ال؟ كلبل فهمت. ككزر كسَب، أجر،: حكم ٥با كلمة ككل كبلـ،
 ا٣باصة ا٤بسألة إ٢باؽ كىو الدالالت، أنواع من الثا٘ب النوع ىذا (ااْعُحُمرِكبب َتنْعببُسبِكلَتببثُمَّنب): قاؿ ٍب
 التحرٙب فيو ثبت أكلها ألف تظن؛ قد رٗبا كما أكلها عن سؤاؿ ليس ىنا ا٢بمر، عن كسؤالو العاـ، بالدليل
 بصريح ٧برـٌ ٢بمها، _ ا أكرمكم _ ا٢بمّب الناس عند ترىب الٍب ا٢بمر اإلنسية، ا٢بمر ٢بـو أكل. بنصها
ب.مشهور ا٢بديث نعرؼ، كما خيرب عاـ حٌرمها عامة، كلية داللة ىي ما صرٰبة، اللحم ٙبرٙب فداللة. القوؿ

 أف إما ا٣بيل. ا٣بيل استخداـ مثل ىو ىل استخدامها عن كإ٭با ٢بمها، عن ليس ىنا فالسؤاؿ
 ىو ىل ا٢بمر استخداـ عن يسأؿ فهو. استخدامها إ٭با أكلها، ىو ما ا٣بيل استخداـ. كزر أك أجر، تكوف
 دليل تيعطى أف تستحق كال خاص، دليل ٥با كليس ا٣بيل، مثل ليست ا٣بيل؟ مثل كالتقسيم السرب ُب

ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعببمَتنْعب﴿ الكلي باألصل أي٢بقت كإ٭با خاص، ًرابذَترَّنةٍرببمِك ي ْع ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعبب َتمَتنبي َترَت ُببخَت  .﴾ذَترَّنةٍرببمِك
 أحسنت فإف. استخدامها أبيح الٍب الدكاب، عامة من ىذه أف ىنا الكلي العاـ كاألصل
بامرأةبدخل )) آذيتها أك أطعمتها، ما مثبلن  أك ينبغي، ال ٗبا آذيتها مثبلن  ما فيها، ا كاتقيت استخدامها،

 رٗبا فيو مربر ببل الدابة ضرب ٰبصل، رٗبا ىنا. حبستها ىرة ُب ىذه، األحاديث نعرؼ ما (2)((هرةبفيباا  ر
                                                 

. 25741: رقم حديث 205 ص/  6 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
. 2619ح 2110ص/4ج:مسلم صحيح (2)



 

448 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 يستخدمها ما، مكاف إٔب توصلو كأف مباحاتو، ُب كاستخدمها إليها، أحسن كإذا ﴾ي َترَت ُببشَتّراًببذَترَّنةٍرب﴿ إٍب
ُلقُبب َتزِكي َت ًبباِك  َترْع َتُبوهَت ب َتااْعحَتمِكيرَتبب َتااْعبِكغَت اَتبب َتااْعخَتيْعلَتب﴿ للركوب يستخدموهنا قدٲبان  كانوا كما باَتببمَت ب َتيَتخْع

ب.(1)﴾ت َتعْعلَتُمواَتب

 تؤجر منو الذرة ا٢بسن، الفعل عمـو ُب يدخل الشرعي، الوجو على ا٤بباحات ُب فاستخدامها
. قولو معُب ىذا صغّبة، بذرة كلو كزر عليو ظلمها أك ا٤بباحات، غّب ُب كاستخدامها عليها،

 ما حٌب. ا٤بباحات عمـو من كىي الشريعة، ُب عنها سيكت الٍب األعماؿ، كل ىذا على كقس
 بدكف تضربو أك سبب، بدكف ىكذا ٞباران  تقتل ما. كيفك على فوضى ىكذا ليست دكاب، من تستخدمو

. أٝبعْب كصحبو كآلو ٧بمد على صل اللهم عاد؟ البشر فكيف ٞباران، كاف كلو سبب
 عن السؤاؿ. ا٢بيمر عن بالسؤاؿ اآلية عبلقة ما تستشكل قد. باآلية جوابو كجو ىذا باآلية، فأجاب

، ُب يدخل استخدامها  كزر، كىنا أجر ىنا الضرر، من بذرة أك اإلحساف، من بذرة كلو ا تتقي العمـو
 فيتقي... فيها كىذه أجر فيها ىذه كالشر، ا٣بّب فعل من فوؽ، فما الذرة من اآلية ألف يره؛ كشران  يره خّبان 
. فوؽ فما البهائم من ابتداء اتقاءن  ذلك بعد ا٤بسلم ا

 ٣بصوصيتو، إما تركو ما كىو الرابع، النوع ُب ذيكر النوع ىذا(بااضَّن ِّبب َتنْعبب َتُسبِكلَتبب):البخارم قاؿ ٍب
، البصل، أكل كَبكو  ما ركائح ٥با كىذه _ كالسبلـ الصبلة عليو _ يناجى ألنو البقوؿ؛ كعمـو كالثـو
 أجاز أنو كمع _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب إال ليس كىذا عليو، كتنزؿ ا٤ببلئكة بو تتصل من تناسب
 يتأذل ٩با تتأذل ا٤ببلئكة ألف ا٤بسجد؛ كحضور خاصة حالة ُب إال ذلك، بعد أمتو لعامة كأباحها أكلها،
 ك٠بح قومو، بأرض ليسس أنو ذكقية، ناحية فيها يعافو، أنو ذلك كعلل الضب أكل ككَبكو. آدـ بنو منو

 شأف ُب تدخل ال بو، خاصة حالة أهنا على دؿ ككراىيتو كتعففو ا١بواز، على دؿ بأكلو فسماحو. بأكلو
.  فيفرؽ التشريع،

 كٓب عنده الضب أكل من _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ٠باح من استنبط عباس ابن كلذلك
 كما قومو بأرض ليس ألنو فيو؛ رغبتو كعدـ استقذاره، على نص كاف كإف ا١بواز، على ٕبراـ ليس أنو ينكره
.  ا٢بديث ذلك ُب ثبت

: لو فقالت _ كسلم عليو ا صلى _ النيب سألت الٍب ا٤برأة قصة ُب سيأٌب كاإلماء اإلشارة كحديث
. تعأب ا شاء إف الباب ىذا ضمن ُب كسيأٌب ((  ربأ  باا :بق ابأجدكب امبجب بإا))
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ث َت َت ): قاؿ مَت  ِكيلُببحَتدَّن .  أيكيس أيب ابن(بإِكسْع
. أنس ابن(بمَت اِك ٌلببحَتدَّنثَت ِكي): قاؿ
لَتمَتبب ْعنِكببزَتيْعدِكبب َتنْعب) .  نفسو عمر مؤب عمر، ابن مؤب العدكم، أسلم (أَتسْع
 .السٌماف ذكواف كىو (صَت اِكحٍرببأَت ِكيب َتنْعب)
يَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعب) ثَت ٍرببااْعخَتيْعلُببقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنب:ب َت ْعهُبباالَّنهُببرَت ِك  ا٣بيل (اِكثَتالَت

 كيركبوهنا، كيقتنوهنا، يستحبوهنا، كحديثان  قدٲبان  عمومان  كالعرب. األنعاـ ٝبيل من كىي اقتنائها، ُب ييتنافس ٩با
 آؿ آية ُب هبا، كيتمتعوف هبا، كيتزينوف الناس، هبا يتفاخر الٍب األمواؿ ضمن من ذكرىا كا هبا، كيتفاخركف

باا َّنهَت ِكببمِكنَتببااْعُم َت لَترَتةِكبب َتااْع َت َت  ِكيرِكبب َتااْعبَت ِكينَتبباا ِّلَت ءبمِكنَتبباا َّن َتوَتاتِكببُح ُّسبباِكل َّن سِكببزُيِّنَتب﴿: ا٤بشهورة عمراف
 كذلك كىي.. كعلو مقامها، كرفيع لنفاستها، كالفضة الذىب بعد ذكرىاب(1)﴾ااْعُملَتوَّنمَت ِكبب َتااْعخَتيْعلِكبب َتااْعفِكضَّن ِكب
 .كحديثان  قدٲبان 

 إٔب كاالنكباب كالتكاثر، التفاخر، من نوع إٔب اقتناؤىا أدل كرٗبا اقتنائها، ُب ييتنافس ٩با ا٣بيل كألف
 األنواع ىذه أحد عن ٚبرج ال ا٣بيل أف يبْب أف تشريعان  كأراد _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أحب الدنيا،
. الثبلثة

رٌلبباِكرَتُجلٍرب) رٌلبب َتاِكرَتُجلٍرببأَتجْع  بصيغة ذكرىا كالسَب األجر ففي. األسلوب ُب كغاير(ب ِكزْعرٌلببرَتُجلٍربب َت َتلَتىبسِك  ْع
 يـو األكزار ألف كالتحمل؛ الثقل الدالة( على )ٕبرؼ ذكرىا الوزر، كُب. كالظفر ا٤بكسب على الدالة البلـ،
ُلواْعب﴿: تعأب ا قاؿ أما أثقاؿ، القيامة مِك اَتبب َت مِكلَت ًببأَت ْعزَتارَتُهمْعبباِكيَتحْع  أعوذ كا١بباؿ أثقاؿ أكزار، (2)﴾ااْع ِكيَت مَت ِكببي َتوْع
لُّسون َتُ مبااَّن ِكينَتببأَت ْعزَتارِكبب َتمِكنْعب﴿ الرجيم، الشيطاف من با .ب(3)﴾يَتلِكُر اَتببمَت بسَت ءبأَتاَتبب ِكلْعمٍربب ِكغَتيْعرِكببُيضِك

 الشيطاف من با أعوذ _ رأسها على اإلبل ٰبمل.. ال إبل مثبلن  لو الذم أف ا٢بديث ُب كجاء
 ىو ما الدنيا ُب ىو رٗبا أنو ٗباذا؟ تشعر على كلمة فهي كذا، ٰبمل كالثا٘ب البقر، كٰبمل _ الرجيم

: األسلوب ُب فغاير ظهره، على القيامة يـو ا١بباؿ هبا تنوء أثقاؿ تأٌب القيامة يـو لكن ىذا، مستشعر
رٌلبباِكرَتُجلٍرب) .  كالفائدة كالقبض الكسب على دليل (أَتجْع
رٌلبب َتاِكرَتُجلٍرب)  كذلك؛ (سِك  ْع
 .ككزر كثقل ٞبل(برَتُجلٍربب َت َتلَتىب)
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الدروس كاملة 

 الذم أجر لو الٍب ذكر. ا٢باصرة القسمة كالتقسيم السرب نقوؿ كما طريقتو على كقسم فصل ٍب
 أف تستطيع حٌب ا٢ببل أطاؿ الرباط، أطاؿ يعِب( أَت َت اَتبب)،(مَترْعجٍرببفِكيباَت َت بفَتأَت َت اَتبباالَّنهِكببسَتبِكيلِكببفِكيبرَت َتلَت َت )

 ُب عليها لّبيكب كقتها يأٌب ألف انتظاران؛ رابطها كىو كتأكل ترعى مرج ُب كأكرب، أطوؿ مسافة ُب تتحرؾ
. كتعأب سبحانو ا دين كنشر األمصار، لفتح ا، سبيل ُب كا١بهاد كالقتاؿ، الغزك،

 ما كل. ىنا كتصيب ىنا، كتأكل ىنا، ترعى مربوطة كىي ( ِكيَتلِك َت بفِكيبأَتصَت  َت ْعببفَتمَت برَت ْع َت ٍرببفِكيبأَت ْعب)
 ينتظر ربطها، ٤بن حسنات يسجل حٌب كركثها ذلك كل ا٢ببل، قطعت كلو كماء كعلف، طعاـ، من تصيبو
 كحديثان  حٌب قدٲبان  ا١بهاد ُب عظيم غناء تغِب كا٣بيل ا١بهاد، ُب غناء كتغِب عليها، كيركب تقاتل، أف هبا
 ُب البارقي عركة حديثب(1)(( اامغ مباألجرباا ي م بيوابإاىبااخيربنواصي  بفيبمع ودةبااخيل))

 _. كسلم عليو ا صلى _ النيب كبلـ من الصحيح،
 ا سبيل ُب الغناء بذلك قاصدان  كسقاىا، كأطعمها، كرٌكدىا، كضمرىا، كدرهبا، ا٣بيل، اقتُب فمن

 كأعطى الغنيمة، ُب سهمْب الفرس أعطى ا٤بشرع أف حٌب. ا٣بيل تلك ستفعلو ما كل ُب أجر فلو ا١بهاد، ُب
 لو ىذا أجر، لو ىذا ا١بهاد، ُب ملحة حاجة إليها ا٢باجة إذف. عظيم غناء ىذا كاحدان، سهمان  الفارس
.   حسنات
 يكسب يكسبها يبيعها، ٍب يشَبيها. ٘بارة تكسبان، ا٣بيل اٚبذ من ىذا ( َتت َتعَتفُّسًف بت َتغَت  ًِّي برَت َتلَت َت ب َترَتُجلٌلب)

 عمل، من لو البد ألنو ا٢باجة؛ عن نفسو كيعفف نفسو، كيغِب الناس، إٔب ا٢باجة عن نفسو ليغِب فيها
 كُب البقر، كُب الغنم، ُب يتاجر كما التجارة، عركض جنس من أهنا على يشَبيها ا٣بيل، ُب يعمل أنو ككجد
 عن كأكالده نفسو كيغِب نفسو، ليسَب كعمبلن  مهنة اٚبذىا فهذا. ا٣بيل ُب يتاجر أف رأل ك٫بوىا، اإلبل
. للناس ا٢باجة

رٌلبباَتهُببهِكيَتب) باالَّنهِكببحَتقَّنببي َت ْع َتبباَتمْعب)  _:كالسبلـ الصبلة عليو _ قاؿ كما بشرط حبلؿ، كمكاسبو (سِك  ْع
 كىو الفقهاء، بعض منها أخذ ( َتظُُ ورِكهَت برِكقَت  ِك َت بفِكيباالَّنهِكببحَتقَّنببي َت ْع َتبب َتاَتمْعب): كلمة(بظُُ ورِكهَت ب َتاَتببرِكقَت  ِك َت بفِكي
 البقر، كسائمة اإلبل، سائمة مثل زكاة، فيها ا٣بيل أف على دليلهم ىذا لكن ضعيفان، مذىبان  كاف إف

 إذا ا٣بيل، ُب الزكاة يرل أنو غّبه، أك أظن الشافعي عند ركاية كحكوىا الفقهاء، بعض الغنم، كسائمة
ذت . أعياهنا ُب رقاهبا، ُب ٘بارة، األمر، ىذا ٤بثل اٚبي

 من كمنهم البقر، بنصاب أ٢بقها من كمنهم أنصبتها، ُب ذلك رأل أك بذلك أفٌب من اختلف كعاد
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 أعياهنا، ُب ا٣بيل ُب زكاة ال. ا١بمهور قوؿ ىو ىذا أعياهنا، ُب زكاة ال أنو كالصواب اإلبل، بنصاب أ٢بقها
 من التجارة عركض مسائل على يطبق ما عليها كييطبق التجارة، عركض منزلة تينزؿ ٘بارة، اٚبذىا إذا كإ٭با

. كغّبىا الزكاة أحكاـ
 ُب الغش مثبلن  كعدـ إليها، اإلحساف كُب طعامها، ُب ا يتقي يعِب( رِكقَت  ِك َت بفِكي: )قولو فيصبح

...  عن سئل ٍب. التجارات كعمـو ا٤بعاكضات، عمـو ُب ا يتقى كما ذلك، ك٫بو ٘بارهتا،
 أنواعها، أحد بإلغاء ا٢باصرة القسمة كسر ٯبوز ال ألٮبيتو، الكبلـ ىذا نكرر ا٢باصرة، القسمة إذف

 بقي؟ إيش. لو معُب ال عبث ذلك سول ما فكل. إليها أخرل أنواع إضافة أك
ًرابرَت َتلَت َت ب َترَتُجلٌلب:ب)ااث اث بااح ا به    كينفقوف با٣بيل، يفتخركف يزالوف ال كحديثان  كقدٲبان  ( َترِكيَت ءًببفَتخْع

 ٗببليْب خيل تشَبم تأكل، ٧بصلة مو ناس فيو. أمواؿ من باؿ على لك ٱبطر ماال اقتنائها سبيل ُب
 لو ٯبيب مسكْب، يا تتعاِب لقي ما أنت. عم يا كأطباء كمدربْب، الصحف، ُب كنقرأ نسمع كما الرياالت،
 كال الشريعة بو تأٌب ال ىذا، عبث. كخبلص كيلو نصف ٕب ٘برم عشاف ا٣بيل، ٕب يداكم فرنسي طبيب
 يعا١بها، الذم الفرنسي الطبيب أخذه األجر! األجر؟ ُب عاد ٙبطو فْب الوزر، ُب يكوف أف إال... ٯبوز

.  راكبها اللي البلجيكي كالفارس يدرهبا، الذم ا٥بولندم كالسايس
: ىو العاـ الدليل العاـ، بالدليل خاصة مسألة إ٢باؽ أك إلصاؽ ىذا(بف َت َت اَتببااْعُحُمرِكبب َتنْعببُسبِكلَتببثُمَّنب)

ث ْع َت اَتببي َتعْعمَتلْعببمَتنْعب﴿ ًرابذَترَّنةٍرببمِك ي ْع .  هبا ا٢بمر مسألة ربط كجو لكم كشرحت ﴾ي َترَت ُببخَت
. بعده ما اقرأ
ث َت َت ):باهللبرحمهبق ا يَتىبحَتدَّن ث َت َت بيَتحْع ي ْع َت َتببا ْعنُببحَتدَّن بأَتاَّنبب َت اِك َت َتبب َتنْعببأُمِّهِكبب َتنْعببصَتفِكيَّن َتبب ْعنِكببمَت ْعُ ورِكبب َتنْعببُ ي َت

.ببحب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتأَتاَت ْعببامْعرَتأَتةًب
ث َت َت  بَت َتببا ْعنُببُهوَتببُمحَتمَّندٌلببحَتدَّن ث َت َت بُ  ْع ث َت َت بااْعبَت ْعرِك ُّسبباا ُّسمَتيْعرِك ُّسببُسلَتيْعمَت اَتبب ْعنُببااْعُفضَتيْعلُببحَتدَّن ب َتبْعدِكبب ْعنُببمَت ْعُ ورُببحَتدَّن

مَتنِكب ث َت ْع ِكيبشَتيْعبَت َتببا ْعنُبباارَّنحْع يَتبب َت اِك َت َتبب َتنْعببأُمِّيبحَتدَّن ب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتأَتاَت ْعببامْعرَتأَتةًببأَتاَّنب:ب َت  ْع َت باالَّنهُببرَت ِك
لُبب َتيْعفَتببااْعحَتيْعضِكبب َتنْعبب َتسَتلَّنمَتب ب ِك َت بأَتت َتوَت َّنأُبب َتيْعفَتببقَت اَت ْعبب ِك َت بف َت  َتوَت َّنبِكينَتببُممَتلَّن َت ًببفِكرْعصَت ًببتَتأْعُخ ِكينَتببقَت اَتببمِك ْعهُببت َتغْع َتلِك

باا َّنبِكيُّسببقَت اَتبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت ب ِك َت بأَتت َتوَت َّنأُبب َتيْعفَتببقَت اَت ْعببت َتوَت َّنبِكيب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببقَت اَتبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت 
ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببيُرِكيدُببااَّن ِك بف َتعَترَتفْع ُبب َت اِك َت ُببقَت اَت ْعبب ِك َت بت َتوَت َّنبِكينَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنى

(.بف َتعَتلَّنمْع ُ  َت بإِكاَتيَّنببفَتجَت َت  ْع ُ  َت 
ث َت َت ): قاؿ أكلو من ا٢بديث نقرأ.. قليل قبل قلت يَتىبحَتدَّن .  البػىٍلخي موسى ابن ىو (يَتحْع
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ث َت َت ): قاؿ ي ْع َت َتببا ْعنُببحَتدَّن .  سفياف(بُ ي َت
 عبد بِب إٔب نسبة العىٍبدىرم، طلحة، بن الرٞبن عبد بن منصور ا٠بو ىو(بصَتفِكيَّن َتبب ْعنِكببمَت ْعُ ورِكبب َتنْعب)
 ىنا يعِب أمو، إٔب فنيسب. صحابية شيبة، بنت صفية أمو، كصفية. الكعبة حجابة إٔب نسبة ا٢بىجىيب الدار،

 بن منصور قيل ٤باذا أدرم ال. أبيو إٔب فيينسب الصحابة، ُب ذكر أيضان  أبوه الرٞبن كعبد ٤باذا، أدرم ما
. فذيكر ا٢بديث ىذا أمو عن ركل رٗبا ألنو ىنا؛ النسخ بعض ُب صفية

ث َت ْع ِكي): قاؿ . فاضلة صحابية ا٢بجبية، العبدرية، شيبة، بنت صفية ىي اللي(بأُمِّيبحَتدَّن
.  عنها ا رضي ا٤بؤمنْب أـ(ب َت اِك َت َتبب َتنْعب)
 ُب معْب شيء عن ىنا السؤاؿ (ااْعحَتيْعضِكبب َتنْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتأَتاَت ْعببامْعرَتأَتةًببأَتاَّنب)
 .منو تغتسل يعِب ككيف منو، تتنظف يعِب كيف كانتهى، انقطع إذا كيف كىو ا٢بيض،

 منها العفة مواضع ُب الدـ، آثار يزيل ما إٔب السائلة تيرشد أف يقتضي جوابو السؤاؿ ىذا كاف ك٤با
 أنو رأل ما العبارات من اختار _ كسلم عليو ا صلى _ فالنيب ذكره، ييستحى رٗبا ٩با كىي ذلك، إٔب كما
 الذم لكن العبارات، ٥بذه باختياره مراده، ستفهم السائلة أف فظن ا١بواب، ىذه مثل ُب ا٢برج عنو يرفع

.. ىذه أف حصل
 يوضع قطن، من أك كيٍرصيف، من أك قماش، قطعة يعِب. ٩بسكة فرصة خذم قاؿ السؤاؿ، كررت

 دـ ألهنا ذلك؛ إٔب كما فرجها، ُب الدـ آثار هبا كتتبع ا٤بعقمات، أك ذلك، ك٫بو األطياب من شيء فيها
 مصدر تنظف أف فتحتاج النساء، عند األمور من ٰبدث يعِب الرائحة، كريو كييعرؼ ييعلم كما ا٢بيض
. الفرج كىو الدـ ىذا ك٨برج

 الرفيعة، العبارات اختار _ كالسبلـ الصبلة عليو _ الكامل ٢بيائو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ فالنيب
 أف األخت ستفهم يعِب خرقة؟ مضى حديث فيو... ما خرقة يعِب كاضحة خبلص. ٩بسكة فرصة خذم
 داخل الدـ آثار تتبعي يعِب ((   بت و بين)) الدـ، ٨برج موضع إليو، ا٤بشار للموضع معناه.. أدرم ما ىذه

 شيء عليو ظهر الركايات بعض ُب كيف؟ مسلمة، يا هبا توضئي كيف؟: السؤاؿ فأعادت. موضعو كخارج
. ا سبحاف (1)((   بتو بيباهللبسبح ا)): قاؿ ٤با الغضب من

 الصبلة عليو _ الكامل ٢بيائو ألنو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب عن ا٢برج لرفع تدخلت فعائشة
 كاضحة ا٢بيثيات ككل ا٤براد، ستفهم السائلة ىذه أف كظن العبارات، بصريح يتكلم أف يريد ال _ كالسبلـ

                                                 

.    642ح 210ص/1ج:ماجو ابن سنن (1)
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 ك٫بو فرجها ُب الدـ ٨برج موضع ُب الدـ مواضع تتبع أهنا كعلمتها فسحبتها الفهم، إٔب كتؤدم األمر، ُب
. تغتسل ٍب ذلك،

 مقصوده، فمعركؼ. ٖبرقة كال بقطن، ييتوضأ كال كامل، غسل ٙبتاج الوضوء، فيو ما ا٢بديث
 _ كالسبلـ الصبلة عليو _ أرفعها العبارات من كاختار العبارة، من أبلغ رٗبا ىنا بل كافية، كاإلشارة
 فحصل السؤاؿ، ككررت أصرت السائلة لكن. األمر ىذا مثل ُب عنو كا٢برج ا٢بياء لرفع كأطيبها، كأٝبلها،
 لباقتها، من كىذا عائشة، فتداركتب((   بتو بيباهللبسبح ا)): قولو ُب ظهر الضيق من شيء عنده

 _.  كسلم عليو ا صلى _ النيب مقصود يعِب كعلمتها فسحبتها _ عنها ا رضي _ كفطنتها كذكائها،
 باقي؟ كال اقرأ بعده، الذم نقرأ
. بنا كارزؽ ارزقنا اللهم. بنا كارحم ارٞبنا اللهم .بنا كعلم علمنا اللهم. كعلمان  فهمان  كإياكم ا زادنا

.  بنا كأصلح أصلحنا اللهم
. كبركاتو ا كرٞبة عليكم كالسبلـ كصحبو، كآلو ٧بمد كرسولك عبدؾ على كسلم صل اللهم

ب
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 أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده ا ا٢بمد إف. الرحيم الرٞبن ا بسم
 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد. لو ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل ا يهده من. أعمالنا كسيئات
. كثّبان  تسليمان  كسلم كأصحابو آلو كعلى عليو ا صلى كرسولو، عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك

: بعد أما
 كبلمان  السابق الدرس ُب عليو تكلمنا قد كنا. بالدالئل تيعرؼ الٍب األحكاـ باب ُب الثا٘ب ا٢بديث

. ذلك ُب حقو أخذ ما أنو شعرت أل٘ب قليبلن؛ عليو الكبلـ نعيد أف كنريد الوقت، ضايقنا. مقتضبان 
ث َت َت ) _: ا رٞبو _ البخارم اإلماـ قوؿ فنقوؿ يَتىبحَتدَّن . قلنا كما البلخي موسى ابن ىو (يَتحْع
ث َت َت ): قاؿ ي ْع َت َتببا ْعنُببحَتدَّن . سفياف(بُ ي َت
 ىي كصفية ا٢بجيب، العبدرم، طلحة، بن الرٞبن عبد بن منصور ىو قلنا(بصَتفِكيَّن َتبب ْعنِكببمَت ْعُ ورِكبب َتنْعب)

. قرشية العبدرية، أيضان  شيبة، بنت أمو
 كحاء (ح) البخارم قاؿ ٍب ( َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتأَتاَت ْعببامْعرَتأَتةًببأَتاَّنبب َت اِك َت َتبب َتنْعببأُمِّهِكبب َتنْعب)
. آخر سند إٔب سند من التحوؿ على يدؿ حاء، أيضان  كيقرأ ىكذا يكتب حرؼ

 بعينو ا٢بديث ىذا أخرج _ ا رٞبو _ البخارم أف نقوؿ اآلخر، بالسند يتعلق ما نذكر أف كقبل
 .الطهارة كتاب ُب ٛبامان  السند ىذا عن

 ال الصحيح، من آخر موضع ُب حديثان  يكرر أف احتاج إذا أنو _ ا رٞبو _ عادتو من كاف ك٤با
 تيسر إف آخر صحايب عن أك آخر، شيخ عن بركايتو بذكره السند ُب يغاير أف إما ىو، كما يكرره يكاد
 ألنو السابق؛ اللفظ غّب آخر بلفظ بذكره ا٤بًب ُب يغاير أك ذلك، تيسر إف ٛبامان  آخر بسند أك ذلك،
 اآلخر، للسند ذكره سبب ىو كىذا قليلة، مواضع ُب إال كمتنان، سندان  ىو كما ٛبامان  حديثان  يكرر أف يتفادل

. سأذكر كما علل من فيو ما مع
ث َت َت بح،ب):فقاؿ  أثناء آخر سند إٔب سند من الكتاب صاحب ٙبوؿ إذا القراءة، ُب الصواب (حَتدَّن

.  تكتب ٓب كلو حٌب( كحدثنا ح )كاك كلمة تضيف البد تقرأ، كأنت القراءة
ث َت َت ) بَت َتببا ْعنُببُهوَتب): قاؿ (ُمحَتمَّندٌلببحَتدَّن  أبا يكُب الشيبا٘ب، ىو بأنو ىنا الشرح ُب عندكم بو عٌرؼ (ُ  ْع

. الركاية من جدان  مقل البخارم، شيوخ قدماء من ا، عبد
 ُب لو ليس ىذا، الشيبا٘ب عقبة بن ٧بمد بأف قاؿ" البخارم رجاؿ "كتاب ُب تعريفو ُب الكىبلىبىاذم

 ".االعتصاـ "كتاب ُب الواحد ا٢بديث ىذا سول كلو الصحيح
 ثبلثة مواضع، ثبلثة الصحيح ُب الشيبا٘ب عقبة بن مد بأف تعقبو ىنا الشرح ُب عندكم كا٢بافظ
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 غزكة باب ُب الغزكات، كتاب ُب كثالث الصبلة، كتاب من ا١بمعة كتاب ُب كآخر ىذا،: أحاديث
يرىٍيسيع

 مد ليس بأف قاؿ" التهذيب "ُب ىذا الشيبا٘ب لَبٝبة رجعت إذا ،"التهذيب "ُب ا٢بافظ كلكن. ا٤ب
 كأغفل ا١بمعة، ُب الذم كذكر ،"االعتصاـ "ُب الذم ىذا ذكر: اثنْب موضعْب سول الصحيح ُب عقبة بن
. ا٤بريسيع غزكة ُب الذم ذكر

ث َت َت ب):قاؿ  أف اإلشكاؿ كسبب. مشكل ا٤بوضع ىذا(بااْعبَت ْعرِك ُّسبباا ُّسمَتيْعرِك ُّسببُسلَتيْعمَت اَتبب ْعنُببااْعُفضَتيْعلُببحَتدَّن
 فإنو حباف ابن ماخبل أحد، يوثقو كٓب تضعيفو، على األئمة ٯبمع يكاد البصرم، النمّبم سليماف بن فيضيل
 صرٰبة، عبارات تضعيفو ُب كأطلقوا تضعيفو، فعلى البقية أما. شيئان  فيو يذكر كٓب الثقات، كتاب ُب أدرجو
 ُب تضعيف كلمة كىي( شيخ: )قاؿ حاًب أبو(. بشيء ليس: )عنو قاؿ معْب بن ٰبي كلمة أقواىا من

 جرح عبارة( مناكّب أحاديثو: )قاؿ داككد كأبو ضعفو، الٌساجي ضعفو، الدارقطِب ضعفو، النسائي. الغالب
. داكد أيب من شديدة

 فكيف. اإلشكاؿ موضع كىذا تضعيفو، على األئمة ٯبمع يكاد. أٝبع نقوؿ ببلش.. ٯبمع فيكاد
 كأىم الصحة، فيو اشَبط الذم الصحيح، ا١بامع ُب الرجل ٥بذا ٱبرج كزنو، ُب البخارم اإلماـ مثل إلماـ
 تكوف تكاد كىي مفسرة، فيو كا١برح التضعيف كعبارات ضعيفان، كاف فإذا. الراكم ثقة الصحة عناصر
. اإلشكاؿ من نوع فيو بالفعل فيكوف كاضح، بلفظ أصبلن  كثٌقو أحد على ييعثر كٓب إٝباع،

 الصحيح، ا١بامع ُب حديثان  الضعيف الرجل ٥بذا إخراجو بسبب: اثنْب بعذرين البخارم عن اعتذركا
: ٮبا العذراف كىذاف

 كحٌدث ركل، ا٤بديِب بن علي فإف. ا٤بديِب بن علي شيخو على اعتمد:باأل اب  ر باابخ ر بأاب
. ىذا البصرم النيمّبم الشيبا٘ب، ليس.. الشيبا٘ب سليماف بن فضيل عن

 التوثيق من ىذا فيعدكف عنده، ثقة ىو عمن إال يركم كال ٰبدث ال عنو، عيرؼ فيما ا٤بديِب كابن
 بن علي شيخو البخارم رأل فلما. اللفظي القوٕب التوثيق من أبلغ العملي التوثيق بعضهم كعند. العملي
.. كزنو يعِب ليس كالرجاؿ، العلل ُب متخصص إماـ كىو بو، كيأتسي كيبجلو، بو، الظن ٰبسن كىو ا٤بديِب،
 علي عند إال أحد عند نفسي استصغرت ما: )القائل ىو كالبخارم التوثيق، ُب ثقيل ككزنو جدان، عاؿو  طرازه
. األكؿ العذر ىذا. الرجل ىذا عن قليبلن  حديثان  ركل( ا٤بديِب بن

 ُب ٥با سادس ال أحاديث ٟبسة سليماف بن فضيل عن ركل إ٭با البخارم أف:بااث نيبااع ر
 ُب كاعتماده. ا٤بتابعة سبيل على ذكره كإ٭با عليو، يعتمد ٓب ىذه، أحاديث ا٣بمسة كل كُب. كلو الصحيح
ب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتأَتاَت ْعببامْعرَتأَتةًببأَتاَّنب: )ىذا عائشة حديث: ٭بوذج ىذا كخذ غّبه، على ا٤بركم ا٢بديث
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لُبب َتيْعفَتببااْعحَتيْعضِكبب َتنْعبب َتسَتلَّنمَتب : معركفْب ثقتْب راكيْب طريق من الصحيح، ُب البخارم أخرجو( ت َتغْع َتلِك
 عليو؛ كاالعتماد جليل، إماـ عيينة ابن. منصور عن عيينة بن: أحدٮبا 
 الطهارة كتاب ُب موجودة كركايتو خالد، بن كيىىٍيب ىو: آخر كراكم .

 خالد، بن كىيب كعلى عيينة، بن سفياف على ا٢بديث كتثبيت كالركاية، السند، ُب أصبلن  فاالعتماد
 فا٢بديث أصبلن، تذكر ٓب أك عياض، بن الفضيل ركاية ذيكرت فسواءن . صفية بن منصور عن ركياه فيما

 ىنا اآلف ترل كما أدخلها كلذلك ا٤بتابعة، سبيل على فضيل ركاية فضيل كذكر الثقاة، بركاية مستقر ثابت،
. يغّب أف كٰبب إال يكرر ال البخارم أف. لكم قلت كما التغيّب لغرض ا٤بوضع، ىذا ُب

 أسانيد ليزيد سليماف، بن فضيل فيو الذم السند ىذا يذكر أف التغيّب، فائدة ألجل بأس فبل
 إذا لكنو. شيئان  فيهم يؤثر ال ىو يضعفهم، ال يقوكنو الثقاة، كافق إذا الضعيف كالراكم ثالثان، إسنادان  ا٢بديث
. ضعفو من شيئان  كٯبرب كسره من شيئان  ٯبرب ىذا الثقاة، فيو كافق حديثان  كركل الثقاة، مع ذيكر

 مضعفينو ا١بميع أف فَبل ىذا، النمّبم سليماف بن الفضيل ترٝبة بك ٛبر رٗبا ىذا ذكرت فأنا
 ما كالعذر الصحيح، ا١بامع ضمن ُب كإدخالو البخارم، ركاية عليك فيشكل الشديدة، الضعف بعبارات
 كلمة ليس تضعيفو أف على فيدؿ عملي، توثيق كىذا عنو، ا٤بديِب بن علي ركاية على اعتمد أنو ٠بعتم،
. منكران  حديثان  بالفعل لو ٯبدكا ٓب أهنم خاصة إٝباع،

 الضعفاء، ُب متخصص كىو" الكامل "ُب عدم ابن تتبع مناكّب، أحاديثو قاؿ ٤با داككد أبو يعِب
 فيها لو كل بشيء، انفرد ما فيها، متابع كلها رٗبا الٍب األحاديث كأكرد النمّبم، سليماف بن للفضيل ترجم
. الثقاة من متابع

 األئمة كلمات قاؿ كال ثقة، قاؿ كال ضعيف، قاؿ ال سكت، النهاية ُب نفسو عدم ابن كلذلك
 ا١برح؟ موضع فأين فيو، متابع عليو انتيقض كما قوية، ا١بارحْب األئمة كلمة ا١بارحوف،
 يصبح رٗبا اإلماماف الثقيبلف ىذاف يصبح البخارم، بتوثيق كاعتددنا ا٤بديِب، ابن بتوثيق اعتددنا فإذا

 العذر كىذا متابعة، ذكرت كإ٭با االعتماد، عليها ليس ركايتو كلو ىذا كمع فيو، ٨بتلف رجل أنو األقل على
.  البخارم إلمامنا الثا٘ب

مَتنِكبب َتبْعدِكبب ْعنُببمَت ْعُ ورُبب َتنْعب) .  ذكره السابق صفية، بن منصور ىو (شَتيْعبَت َتببا ْعنُبباارَّنحْع
ث َت ْع ِكيب):قاؿ  كالده الرٞبن عبد أف السابق الدرس ُب لكم كقلت. شيبة بنت صفيو ىي (أُمِّيبحَتدَّن

 _. كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ رأيا رؤيا، ٥بما الصحابة، ُب ذيكرا أمو كصفية
يَتبب َت اِك َت َتبب َتنْعب) لُبب َتيْعفَتببااْعحَتيْعضِكبب َتنْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنببسَتأَتاَت ْعببامْعرَتأَتةًببأَتاَّنب:ب َت  ْع َت باالَّنهُببرَت ِك بت َتغْع َتلِك
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ب. الفاء بكسر (فِكرْعصَت ًببتَتأْعُخ ِكينَتببقَت اَتببمِك ْعهُب
 نوع فيو ىنا (ُممَتلَّن َت ًب). القطن ىو ؼسكالكر ؼ،سكير أك قماش، من قطعة الًفرصة (ُممَتلَّن َت ًب)

 ُب كاختيلف (1)((مل بمنبفرص )): ا٢بديث ركاية ٘بد الطهارة، لكتاب رجعت إذا. ٙبليل شوية ٙبتاج
 ُب ا٤بيم بفتح فضيبطت ا٤بعُب، بو ٱبتلف كالضبط بكسرىا، أـ ا٤بيم بفتح ىي ىل(( مسك ))كلمة ضابط
 مىسكان، يسمى الشاة جلد. ا١بلد ىو ٗبعُب ىنا ا٤بسك كيكوف( مىٍسك من ًفرصة: )القراءة فتكوف ركايات،
. قطن من كوهنا أك قماش، من كوهنا فينتفي جلد، من فرصة فيكوف

 تتبع طيبان  ا٣برقة ُب تضع أهنا كا٤براد ا٤بشهور، الطيب بو فا٤براد( ًمسك من )ا٤بيم بكسر ضيبطت كإذا
 الطيب، بو كا٤براد(( ًمسك من ))فعبلن  بالكسر أهنا كالراجح ذلك، ك٫بو لئلنقاء أطيب ألنو الدـ؛ مواضع بو
 ىذا، ييعرؼ ما.. يعِب كال شاة ٔبلد يزيل أك نفسو، كيطهر أحد يغتسل أف معُب كال ا١بلد، لذكر معُب ال إذ
 فيها ٔبلد؟ يغتسل أحد شفت عمرؾ. بالليف با٣برؽ، بالقطن، يغتسلوف إ٭با الناس، اعتاده فيما ييعهد كال
. بعد فيها بعد،

: أمراف الطيب بو كا٤براد مسك من أهنا كيؤيد
 ٗبعُب تكوف أف ٙبتمل ال ىنا. ا٤بسك إليها مضاؼ أم( ُممَتلَّن َت ًببفِكرْعصَت ًب )الركاية ىذه :األ اباألمر

سك
ى
. تلك تؤيد فهذه ا٤بًسك، ٗبعُب كإ٭با ا١بلد، ىو الذم ا٤ب

 دـ ألف كاألطيب؛ األليق ىو ىذا أف يؤيده، الذم الثا٘ب األمر أك يؤيده الذم :ااث نيباامع ى
 الدـ مواضع تتبع أف ا٤برأة، طمث انقضى ما إذا فيناسب يعِب، ركائح كلو البشر، طبائع ُب مستقذر ا٢بيض
 ىو كما شك ببل أطيب زكج، ذات كانت إذا خاصة أثره، يزكؿ حٌب ذلك، ك٫بو الطيب من بشيء
. معركؼ

 حٌب قاسوا، الفقهاء كلذلك طيب؛ من أم مسك من أهنا فاألرجح. ضبطها ىذا ىو ىذا فإذف
: قاؿ ،"السّب "صاحب الدمياطي ٲبثلهم أك الدُّثٍمياطي، كىو جلد، من أم مسك من أهنا رجح ٩بن بعضهم
 ىذه مثل ُب فيستخدمونو الثمن، غإب نفيس طيب كىو ا٤بسك، ٲبتهنوا أف الزماف ذاؾ ُب ييستبعد ألنو

 يستخدـ كيصبح غالية، أٜباهنا كرٗبا الطيب، أطيب كىو با٤بسك يؤتى أف عليو كرب يعِب. االستخدامات
 ال فقراء رٗبا أكثرىم الزماف ذلك ُب القـو أف خاصة ذلك، استبعد استخدامان، ىكذا يعِب الصابوف، مثل

. القبيل ىذا من شيئان  أك مسكان، ٯبدكف
                                                 

ٍرأىةً  دىٍلكً  بىاب "،303: رقم البخارم، صحيح (1)  أىثػىرى  فػىتىتًَّبعي  ٩بيىسَّكىةن  ًفٍرصىةن  كىتىٍأخيذي  تػىٍغتىًسلي  كىكىٍيفى  اٍلمىًحيضً  ًمنٍ  تىطىهَّرىتٍ  ًإذىا نػىٍفسىهىا اٍلمى
ـً   .   "الدَّ
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 الطيب ألف فعبلن؛ بعيد الَبجيح ىذا لكن. جلد من أم مىسك من أنو مرجح كاعتربه ذلك، استبعد
، كل ليس ا٢بيض غسل ُب كىذا كموجود، مستخدـ  التطييب، ألجل ا٣برقة إٔب يضاؼ قليبلن  شيئان  كإ٭با يـو
تهن أف تستحق كبّبة، مقاصده الزكج، عند ٧بمدة من فيها كما كالقذر، األذل إزالة كألجل  من شيء ٲبي
. ألجلو الطيب

بت َتوَت َّنبِكيب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببقَت اَتبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت ب ِك َت بأَتت َتوَت َّنأُبب َتيْعفَتببقَت اَت ْعبب ِك َت بف َت  َتوَت َّنبِكينَتب)
 أنو الطهارة ركاية ُب(ب ِك َت بت َتوَت َّنبِكينَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببقَت اَتبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت ب ِك َت بأَتت َتوَت َّنأُبب َتيْعفَتببقَت اَت ْعب
 .(( وج هب أش حباامرأةبأي   ب   بتو بيباهللبسبح ا)): فقاؿ سبح الثالثة ا٤برة ُب

 ألف أكثر؛ تفصيبلن  يذكر أف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ استحٓب يعِب أنو بوجهو إشاحتو فدلت
 كىو الدـ، منو ٱبرج الذم ا٤بوضع ُب الدـ أثر كتتتبع ا٤بسك، فيها كتضع ا٣برقة، تأخذ أف مقصوده ا٤بقصود

 هبذه أهنا كظن _ كالسبلـ الصبلة عليو _ ا٢بياء كماؿ من _ كالسبلـ الصبلة عليو _ عيرؼ كما. ا٤برأة فرج
 كأين تضعها، كأين هبا، ا٤براد معركؼ يعِب مقصود، يعِب كا٤بسك ا٣برقة أف خاصة تفهم، قد العامة العبارات
 كال الوجو، ُب طبعان  يكوف لن حولو، كما ا٤بوضع ذلك ُب يكوف إ٭با الدـ فإف هباز الدـ تتتبع كأين هبا، ٛبسح
. معركؼ أمر ىذا يعِب اليد، ُب كال القدـ، ُب يكوف

 مفصبلن  كبلمان  الكبلـ ىذا على يزيد أف كره أنو على دليل كسٌبح، الثالثة ا٤برة ُب بوجهو أشاح فلما
 أـ تدخلت. ٛبامان  ا٤براد فهمت ما ظاىر ىو كما كىي ا٤برأة، ستفهمها ىذه العامة الداللة أف كظن أكثر،
. حولو كما فرجها ُب الدـ مواضع تتبع يعِب تصنع، كيف كعلمتها فجذبتها، عائشة ا٤بؤمنْب

:  أقساـ إٔب الداللة قسمنا الداللة، باب ىذا الباب بداية ُب ٫بن: ىنا السؤاؿ
عاـ؛ بأصل مسألة حكم إ٢باؽ: األكؿ القسم  
إليو؛ كأشار إليو أكمأ ٩با ا٢بكم استنباط: الثا٘ب القسم  
حبلؿ كىو كذا أك تقذران  مثبلن  تركو ما كبْب ٙبرٲبان، تركو بينما التفريق: الثالث القسم .

 كتاب ُب الباب ىذا ُب لو البخارم إيراد سبب أف نقوؿ أف نستطيع الثا٘ب، ا٢بديث ىذا ففي
: اثنْب أمرين إٔب يرجع االعتصاـ
 قررنا كقد. العامة الداللة عنها تغِب ذكرىا، عن ييستحٓب الٍب ا٣باصة الداللة أف :األ اباألمرب
. السامع من كاالستنباط كالتعقل، التفهم، من نوع إٔب ٰبتاج كىذا ذلك،

 ما. السَّكىن بن يزيد بنت أ٠باء كقيل شىكىل، بنت أ٠باء ا٠بها أف كقيل السائلة، تلك عجزت فلما
 _     النيب يفهمها أف إما كاف ا٤براد، فهمت كما العامة، بالداللة اكتفت كما االستنباط، ىذا إٔب توصلت
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 حياءن؛ يزيد أف يريد ال _ كسلم عليو ا صلى _ كالنيب ا٤براد، تفهم أف البد ألف _ كسلم عليو ا صلى
 األكؿ الوجو ىذا. فأفهمتها عائشة، ا٤بؤمنْب أـ تدخلت. النساء عند ذكره من ييستحٓب ٩با ا٤بوضع ىذا ألف

. إلدخالو
 األحاديث من األصوؿ، كتب ُب ذكره ينذر كرٗبا ا٢بديث ىذا أف مهم، جد كىو :ااث نيبااوجه

 ُب معنا مرٌ  كما حجة فهو شيئان، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أقر إذا. النبوم التقرير حجية على الدالة
 التقرير؟ كجو كأين التقرير؟ باب تذكركف. حجة _ كسلم عليو ا صلى _ النيب سكوت جعل من باب

 كال يسمع _ كسلم عليو ا صلى _ كالنيب كذا، اصنعي فكلمتها أخذهتا، عائشة أف التقرير كجو
 ركاية ُب الدارمي، عند كلكن نفسو ا٢بديث ُب النص ُب جاء كىذا أقرىا، ٗبعُب شيئان، كبلمها من يغّب

ب سلمب ليهباهللبصلىب اا بيبت واب  ا  بأا)): ٘بد الدارمي سنن للدارمي رجعت إذا ا٤بسند ُب الدارمي
 يصح ا٢بديث ىذا أف فائدة ا٢بديث، ىذا ُب سننو ُب الدارمي عند الٍب الزيادة فأفادتنا((بي  رب ابيلم 

 يراه فعل يديو بْب ييفعل أف أك كبلـ، يديو بْب يقاؿ أف كىو النبوم، التقرير على األمثلة من ٪بعلو أف
. مراده كىو مقصوده، ىو عائشة قالتو ما أف على فدؿ يغّبه، كال كيسمعو

 نفسها تعم أف قبل أهنا نفاسها، أك حيضها من ا٤برأة اغتساؿ عند كا٤بستحب السنة، من فيكوف
. ٫بوىا أك ا٤بعقمات، أك األطياب، من بشيء حولو كما الفرج من الدـ أثر تزيل أف با٤باء،

 بالداللة ييكتفى أنو كاستفدنا النبوم، التقرير ُب أصوليان  حكمان  كاستفدنا شرعيان، حكمان  فاستفدنا
 مراد ىذا. فيها ا٣باصة الداللة ذكر من ييستحٓب قد الٍب ا٤بواضع ُب كخصوصان  ا٣باصة، الداللة على العامة

.  تقريبان  ا٢بديث
: بعده ما اقرأ

بصلىباهلل،ب بدب نبمحمدب قد ت  ب حبيب  بنبي  ب لىب االالاب اا الةبااع امين،برببهللبااحمد
.ب سلمب ليهباهلل

ب) ب_:باهللبرحمهب_بق ا بسَتعِكيدِكب ْعنِك رٍرب َتنْع بأَت ِكيب ِك ْع ث َت َت بأَت ُوب َتوَتانَت َتب َتنْع مَت  ِكيلَتبحَتدَّن ث َت َت بُموسَتىب ْعُنبإِكسْع حَتدَّن
با ْعنِكب َتبَّن سٍرب دَتتْعببحَتلْعاٍربب ْعنِكببااْعحَت رِكثِكبب ِك ْع َتببُحفَتيْعدٍرببأُاَّنببأَتاَّنبب_ب   م باهللبر ي_ب ُجب َتيْعرٍرب َتنْع بصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببإِكاَتىبأَتهْع

ً  ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُب تِكهِكبب َتلَتىبفَتُأ ِكلْعنَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب ِك ِكنَّنببفَتدَت َت ب َتأَتُ بًّ ب َتأَتقِكلً بسَتمْع بف َت  َترَت َتُ نَّنببمَت اِكدَت
تِكهِكبب َتلَتىبُأ ِكلْعنَتببمَت بحَترَتاًم بُ نَّنبب َتاَتوْعبباَتُ نَّنبب َت اْعُم  َت َت ِّرِكبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسب لِك ِكنَّنببأَتمَترَتبب َتاَتببمَت اِكدَت  .( ِكأَت ْع

مَت  ِكيلَتب): _رٞبو ا _ قاؿ البخارم  ث َت َت بُموسَتىب ْعُنبإِكسْع . ىو الثَّبيوذكي ا٤بًنقرم بكسر ا٤بيمب(حَتدَّن
ث َت َت ): قاؿ . الوٌضاح بن عبد ا اليشكرم (أَت ُوب َتوَتانَت َتب حَتدَّن
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رٍرب) بأَت ِكيب ِك ْع .  أبو بشر ا٠بو جعفر بن إياس، أيضان اليشكرم( َتنْع
بُجب َتيْعرٍرب) بسَتعِكيدِكب ْعنِك .  الوالدم اإلماـ ا٤بشهور( َتنْع
با ْعنِكب َتبَّن سٍرب) ب.رضي ا عنهماب( َتنْع
ب ْعنِكبحَتلْعاٍرب أَتاَّنب) بااْعحَت رِكثِك ىكذا أـ حيفيد بنت ا٢بارث بن حزف، بسكوف الزام، ا٠بها ب(أُاَّنبُحفَتيْعدٍرب ِك ْع َت

. ىيزىٍيلة، كنيتها أـ حفيد، كا٠بها ىزيلة، كىي إحدل الشقيقات األربع
ليبابة بنت ا٢بارث بن حزف، ا٥ببللية، زكجة العباس بن عبد ا٤بطلب، كأـ عبد ا : خذكا ىذه الفائدة

بن عباس، كأـ أخيو الفضل، كأـ أكالد العباس كلهم، تسمى لبيابة الكربل، صحابية جليلة مشهورة، زكجة 
٥با شقيقات ثبلث، الٍب بعدىا ُب السن، لبابة أيضان ا٠بها؛ كلذلك يفرؽ . العباس، كأـ عبد ا كالفضل

. بينها كبْب ليبابة الكربل با٠بها ليبابة الصغرل
ليبابة الصغرل بنت ا٢بارث بن حزف ا٥ببللية، ىي أـ خالد بن الوليد، زكجة الوليد بن ا٤بغّبة، ا٤بشرؾ 

الذم قيتل على الشرؾ، أـ خالد بن الوليد، كطاؿ عمرىا حٌب قيتل أك مات خالد ُب أياـ عمر، ٓب ييقتل 
 كرثتو، كدفنتو، كيأٌب ٤با قيل لعمر إف نساء بِب ٨بزـك اجتمعوا عند ليبابة يندبن خالدان ...خالد كما نعرؼ

، على مثل خالد فلتبكي، إف كاف كالبد البكاء، مثل ىذا ييبكى عليو، (كليبكي البواكي على خالد): قاؿ
 ٞبار مات ليش تبكي عليو؟

لو كاف يستحق أحد أف يبكى عليو، فليبكى . ييبكى على مثل ىذا الذم دكخ العآب، يستحق
لكن ٤با كاف على مثل . مع ما عرؼ من شدة عمر ُب مثل ىذه األمور (على مثل خالد فلتبكي البواكي)

. ُب دارىا مات، عٌمرت كثّبان . طراز خالد، فليبكي
، كردكا على من ٓب "اإلصابة"كلذلك ذكرت ُب الصحابة، ذكرىا ابن السكن، كذكرىا ا٢بافظ ُب 

أسد "، كال ابن االثّب ُب "االستيعاب"يذكرىا ضمن الصحابة كابن أيب عمر بن عبد الرب ٓب يذكرىا ُب 
.  ، ردكا عليهم بأهنا عيرفت بذلك، كذكركا اآلثار ُب أهنا أسلمت كطاؿ عمرىا"الغابة

ميمونة بنت ا٢بارث بن حزف _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ىي ميمونة زكجة رسوؿ ا : الثالثة
.  ا٥ببللية، صحابية، من أمهات ا٤بؤمنْب

كلهن . بنت ا٢بارث بن حزف_ بضم ا٥باء _ ىذه الٍب معنا اآلف أـ حيفىٍيد، كا٠بها ىيزىٍيلة : الرابعة
كعرفتم شيئان من كظائفهم . صحابيات األربع، بنات ىذا الرجل الذم ىو ا٢بارث بن حزف ا٤بخزكمي

. كأعما٥بم
ا٢بارث بن حزف ا٥ببللية طبعان، من بِب ىبلؿ، كبنو ىبلؿ بطن من بِب عامر بن صىٍعصىع، كبنو عامر 
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كىوازف بطن من قيس عيبلف، كقيس . شوؼ فْب كصلوا. بن صعصع بطن من معاكية بن بكر بن ىىوىازًف
. عيبلف مضريوف، من مضر يرجعوف

دَتتْعب) .  ىذه أـ حفيد بنت ا٢بارث بن حزفب(أَتهْع
ً  ب َتأَتقِكلً ب َتأَتُ بًّ ) بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبسَتمْع  ىنا فيو اختصار ُب الركاية، كأكردىا البخارم (إِكاَتىباا َّنبِكيِّ

، كأكرد القصة مطولة "باب أكل الضب"عقد باب خاص ". كتاب الذبائح كالصيد"مطولة ُب كتاب ا٠بو 
 كىي ((دخل بأن ب اا بيبصلىباهللب ليهب سلمب خ ادبا نبااوايدب لىبخ ا  م)): كىو يقوؿ ابن عباس

. أختها ىيزيلة، كقدمت ٥بم طعامان ب((فج ءتبأابحفيد))ميمونة _ صلى ا عليو كسلم _ زكجة النيب 
" كتاب الذبائح"ىناؾ ُب . ىنا مكونات الطعاـ أنو ٠بن، كأقط، كأضب.. ىذا الطعاـ مكوف من

صلىباهللب ليهب سلمب_باب  ًب أقل ًب أ ب ًبفأ لباا بيب))ال يوجد ذكر للسمن، كإ٭با ذكر بدالن منو اللنب 
ف  اباهبخ ادبأهوبحراا؟بق اباب ا  هباي ب.بمنباألقط،ب شرببمنباالبن،ب امبيأ لبمنباأل  _ب

(.ب( أرضبقوميبفأجدنيبأ  فهبفأ لبم هبخ ادب منبحضربتل بااوايم 
أىدت إٔب النيب كىو ُب بيت أختها ميمونة زكجتو، _ رضي ا عنها _ أـ حفيد ىزيلة ىذه إذاب

. كمعو خالد، كابن عباس، كميمونة، ككبلٮبا خالتاف ٥بذين الرجلْب
ً  ب َتأَتقِكلً ) اللنب إذا جيفف، كاف يصنعوف ذلك قدٲبان حفاظان على .  األقط معركؼ، ىو ا٤بعركؼ(سَتمْع

اللنب إذا كثر ُب مواسم يعِب إذا كثر اللنب، ٯبففونو حفاظان عليو، حٌب يتقٌوتوف منو ُب أياـ ا١بفاؼ، كأياـ 
. ىيزاؿ الغنم ك٫بوىا

مع على ٝبعْبب( َتأَتُ بًّ ) مع على ٝبعْب كلمة الضب، ٘بي : األضب ٝبع مفرده ضب، كٲبكن أف ٯبي
. إما أىضيب، أك ًضبابان، الضباب كال ٝبع ثالث ٥با، إما أضبان كإما ًضبابان، كأنثاه تسمى ضىبَّة

صحيح ىذا الكبلـ؟ الذين يأكلوف . يقولوف أف ىذا الضب ال يشرب_ أنا ما أدرم _ يقولوف 
 (...)" كتاب ا٢بيواف"، كصاحب "األمثاؿ"مذكورة، ا٤بيدا٘ب ذكرىا ُب . الضب فينهم؟ يقولوف ال يشرب

مصيبة ىذه، . كا١باحظ كغّبىم يقولوف أنو ما يشرب ا٤باء، كإ٭با يكتفي بالندل ككذا، كيعيش سبعمائة سنة
. ةكا ىكذا البلد كلو ضبان إذا يعيش سبعمائة سن

تِكهِكبب َتلَتىبفَتُأ ِكلْعنَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب ِك ِكنَّنببفَتدَت َت ) ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببف َت  َترَت َتُ نَّنببمَت اِكدَت
 ا صلى _ النيب.. ثبلثة ذكر _ كسلم عليو ا صلى _ النيب الركايات ٦بموع ُب ا٢بقيقة(باَتُ نَّنبب َت اْعُم  َت َت ِّرِكب

: الضب أكل لكراىيتو أسباب ثبلثة ذكر _ كسلم عليو
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 كىي ((قوميب أرضباي ب ا  هبابق ابحراا؟بأهو)): خالد سألو ٤با ٠بعتم ما :األ اباالب  
 كاألكثر األشهر السبب ىو كىذا ((أ  فهبفأجدني)) ا٤بناطق ىذه ُب يأٌب ال كالضب جباؿ، أهنا ا٢بجاز
 . ا٤بتداكلة الكتب ُب انتشاران 

 مسلم صحيح ُب كىذا ((فُ دت:ب))قاؿ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف :ااث نيباالب 
بهيبت وابأابفأخ ىبأم بملخ )): ركايتْب ((ُملخ )): قاؿ أك ((إسراايلب  يبمنبأم بف دت))
 .مسلم صحيح ُب ذكر ىذا( 1)((ذ ه

... راح.. يأٌب لعلو تذكركنو؟. نسيتو ىو؟ ما: ااث ا ب االب 
 . كاستقذره كرىو أنو: األكؿ السبب إذف

 صلى _ النيب ككاف( ىذه ىي تكوف أف فأخشى إسرائيل بِب من أمة فقدت ))أنو: الثا٘ب السبب
بف دت)): كغّبه مسلم صحيح ُب.. فقدت أهنا قاؿ الفأرة، عن حٌب كثّبان  ذلك يذكر _ كسلم عليو ا
باا لبأاب ابا  بقدم بإذابأن  بتر ابأا)) مسخت أك ((اافأرةبت وابأابفأخ ىبإسراايلب  يبمنبأم 
. عندؾ فار كال تلقى عاد ما اللنب إبل لنب حط عندؾ من ٲبشي الفأر تبغي الفأر((بُقداب إذابت رببا
باالَّنعَت اِكببُ لُّسب﴿: تعأب قولو إٔب يرجع ذلك كسبب صحيح، كىذا( 2)((شر  بااغ مبأاب ابا  بُقدم ب إذا))

رَتااِكيلَتبباِّبَت ِكيبحِك الًّبب َت اَتب رَتااِكيلُببحَترَّناَتببمَت بإِكاَّنببإِكسْع هِكبب َتلَتىبإِكسْع  ٤با. يعقوب: إسرائيل. النزكؿ سبب جعراب(3)﴾ن َتفْعلِك

 إذف منهم كالفأر إسرائيل، بِب عند مستقذران  فصار اإلبل، ٢بم أكل من نفسو كمنع نفسو، على حرـٌ
. نعرؼ ما كا ىكذا، فينا مسوين الفئراف إذف.. ماداـ

تِكهِكبب َتلَتىبُأ ِكلْعنَتببمَت بحَترَتاًم بُ نَّنبب َتاَتوْعب) لِك ِكنَّنببأَتمَترَتبب َتاَتببمَت اِكدَت  كىذا عباس، ابن من استنباط ىذا ( ِكأَت ْع
: كجهْب من الباب ىذا ُب دخولو سبب ا٢بديث

 إما إٔب فنحتاج. لو ٙبرٲبان  تركو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب تركو ما كل ليس أف:باأل ابااوجه
 سيأٌب ككما ؟(4)((هوبأحراا)): خالد سألو كما الَبؾ سبب عن _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ييسأؿ أف
 تركتو ليش السؤاؿ نفس أيوب أبو سألو ككذا كالكراث البقوؿ أكل ترؾ ٤با أنو: آخر حديث قليل بعد معنا
. آخر سبب لو أك أكلها، من فنمتنع التحرٙب، على دليبلن  منك الَبؾ ىذا سنأخذ ىل حراـ؟ ىو ىل

                                                 

".          19192" عنها أهنى كال آكلها فلست كقاؿ عقيل أيب عن آخر كجو من الصحيح ُب مسلم أخرجو (1)
. 7196: رقم حديث 234 ص/  2 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
[. 93اآلية ]سورة آؿ عمراف  (3)
. 3068: رقم حديث 332 ص/  1 ج مسنده ُب حنبل ابن (4)
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 كاف لو كإال إذف، التحرٙب على بَبكو ييستدؿ فبل. ٥بن ٙبرٲبان  يَبكهن ٓب أنو بٌْب  األضب شأف ففي
 أذف كإ٭با ا٢براـ، بأكل يسمح ال ألنو يأكلها؛ لغّبه يسمح كال ىو يأكلها ال أصبلن، أكلهن من ٤بنع ٧برمان 

. بو خاصان  استقذاران  ٥بن كتركو حبلؿ، أهنا على بأكلهن إذنو فدؿ بأكلهن،
 تركو أك الباب، ىذا من تركو ىل يعرؼ أف _ كسلم عليو ا صلى _ النيب تركو ما كل ُب فنحتاج

. كهنيهم الصحابة كسؤاؿ كالقرائن، باألدلة، ذلك يعرؼ كإ٭با التحرٙب، باب من
 تركان  يكوف كقد كالتحرٙب، للتشريع مقصودان  تركان  يكوف قد _ كسلم عليو ا صلى _ النيب تركو فما

 عليو كينزؿ يناجى ألنو كالبصل الكراث شأف ُب كككونو الضب، أكل استقذر ككونو ألسباب، بو خاصان 
 من ذلك كغّب إذف، فنأكلها نناجى ال ك٫بن يناجى، من تناسب ال رائحتها ألف يناسبو؛ ال كىذا الوحي،
. كالتحرٙب ا٤بنع على بَبكو ٰبتج فبل بو، خاصة ألسباب تركها رٗبا. كثّبة أمور

 من على يرد كأنو إال ىذا عباس ابن قاؿ ما(بحَترَتاًم بُ نَّنبب َتاَتوْعب): قاؿ الفائدة يعطينا عباس كابن
 فقط، بالَبؾ يكتفي ال للتحرٙب، كاف لو إذ التحرٙب، على _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب ترؾ بكل يستدؿ
 شريعتو، كيتبعوف بو، يؤمنوف ٩بن بأكلها ألحد يسمح كال مائدتو، من كيزيلهن أكلهن، من ٲبنع با٤بنع، كإ٭با

 علينا كحيـر مينعنا ٩با ذلك ك٫بو ا، لغّب ذيبح كما كالدـ، مثبلن، ا٣بنزير بتحرٙب صيرح كما بتحرٲبها كيصرح
 فهذا. التحرٙب يفصل السباع، من ناب ذم ككل الطّب، من ٨بلب ذم كل كٙبرٙب ك٫بوىا، الدكاب من أكلو
. معنا يدخل إذف

 كييبحث ييستفصل، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب تركو ما أف نوع من ىذا أف: األكٔب الفائدة
. ذلك من كىذا التحليل، أصل على كيبقى خاص، لسبب تركو أك ٙبرٲبان  تركو ىل كاألدلة، بالقرائن

 كقيل فيعل ما كأف التقرير، حجية على هبا ييستشهد الٍب األحاديث من أيضان  ىذا :ااث ني بااف ادة
 ذلك جواز على ذلك يدؿ ينكره، كال كيسمعو كيراه ٕبضرتو، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب يدم بْب

. الكبلـ ذلك كجواز الطعاـ، ذلك أكل كجواز األمر،
 حجة، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب من النكّب ترؾ رأل من باب السابق الباب ُب قررناه كىذا

 _. كسلم عليو ا صلى _ النيب غّب من ال
.. تفضل 

بب_:باهللبرحمهب_بق ا
ث َت َت ) مَتدُببحَتدَّن ث َت َت بصَت اِكحٍربب ْعنُببأَتحْع ب َترَتنِكيب َتهْع ٍرببا ْعنُببحَتدَّن ب َترَتنِكيبشِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعببيُوُن ُببأَتخْع بأَت ِكيب ْعنُبب َتلَت ءُببأَتخْع

بأَت ْعببف َتلْعي َتعْع َتلِكاْع َت ب َت َتاًلببأَت ْعببثُوًم بأَت َتلَتببمَتنْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببقَت اَتببقَت اَتبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنِكببجَت  ِكرِكبب َتنْعببرَت َت حٍرب
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نَت باِكي َتعْع َتلِكاْعب دَت إِكنَّنهُبب  َتيْع ِكهِكببفِكيب َتاْعي َت ْعُعدْعببمَتلْعجِك رٍرببأُتِكيَتبب َت رَتاتٌلببفِكيهِكبب َتب َتً  بي َتعْع ِكيب َتهْع ٍرببا ْعنُببقَت اَتبب ِكبَتدْع ب ُ ُ واٍرببمِكنْعببخَتضِك
بِكرَتبب َت  ْع َت بفَتلَتأَتاَتببرِكيًح باَت َت بف َتوَتجَتدَتب ب َت اَتببأَتصْعحَت  ِكهِكبب  َتعْعضِكببإِكاَتىبف َت َترَّن ُوهَت بق َترِّ ُوهَت بف َت َت اَتببااْعبُ ُ واِكببمِكنْعببفِكي َت ب ِكمَت بفَتُأخْع
لَت َت ب َترِك َتببرَتآ ُببف َتلَتمَّن بمَتعَتهُب يبفَتإِكنِّيبُ لْعببقَت اَتببأَت ْع يباَتببمَتنْعببأُنَت جِك بتُ  َت جِك
رٍربب َتهْع ٍرببا ْعنِكبب َتنْعببُ فَتيْعرٍرببا ْعنُبب َتقَت اَتب رَتاتٌلببفِكيهِكبب ِك ِكدْع رِكببقِك َّن َتببيُوُن َتبب َتنْعببصَتفْعوَتااَتبب َتأَت ُوباالَّنيْع ُببيَت ْعُ رِكبب َتاَتمْعببخَتضِك بااْع ِكدْع
رِك ِّببق َتوْعاِكببمِكنْعببُهوَتببأَتدْعرِك بفَتالَتب (بااْعحَتدِكي ِكببفِكيبأَت ْعبباالُّسهْع

ث َت َت :ب)قولو مَتدُببحَتدَّن . ا٤بصرم(بصَت اِكحٍربب ْعنُببأَتحْع
ث َت َت ): قاؿ . أيضان  ا٤بصرم القيرشي، كىب بن ا عبد(ب َتهْع ٍرببا ْعنُببحَتدَّن
ب َترَتنِكي): قاؿ .  أيضان  ا٤بصرم األيلي، يزيد ابن ىو(بيُوُن ُببأَتخْع
. ا٤بشهور اإلماـ الزىرم كىو شهاب، ابن (شِك َت بٍرببا ْعنِكبب َتنْعب)

ب َترَتنِكي): قاؿ .  أيضان  ا٤بشهور التابعي، اإلماـ (رَت َت حٍرببأَت ِكيب ْعنُبب َتلَت ءُببأَتخْع
ب.األنصارمب(االَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنِكببجَت  ِكرِكبب َتنْعب)
باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب قَت اَتب) نَت ب قَت اَت دَت بمَتلْعجِك باِكي َتعْع َتلِكاْع ب َت َتاًلبف َتلْعي َتعْع َتلِكاْع َت بأَت ْع بأَت َتلَتبثُوًم بأَت ْع مَتنْع

بفِكيب  َتيْع ِكهِكب منع _ صلى ا عليو كسلم _  ىذا حكم مشهور، كجاءت بو أدلة كثّبة، كىو أف النيب ( َتاْعي َت ْعُعدْع
من أكل ثومان، أك بصبلن، أك كراثان، أك شيئا من ىذه األمور الٍب تصدر ركائح غّب مستحبة، أف يأٌب إٔب 
ا٤بسجد ُب عقب أكلو ٥بن؛ ألف ذلك سيؤدم ا٤بصلْب كا٤بؤمنْب، كيؤذم من ٰبضر ا٤بسجد كيشهده من 

لو " كتاب ا٤بساجد"كما مٌر ُب _ صلى ا عليو كسلم _ مبلئكة ا، كعلل ذلك تعليبل صرٰبان النيب 
فمن أكل شيئان من ىذه البقوؿ، من الثـو ب(1)((فإاباامالا  بت أذىبمم بي أذىبم هب  وبآدا)): تراجعونو

أك البصل، خاصة إذا كاف أكلها نيئة غّب نضيجة، ككاف ذلك قرب كقت صبلة، فبل يأٌب إٔب ا٤بسجد، كإ٭با 
يصلي ُب بيتو حٌب يذىب أثر ىذه ا٤بأكوالت؛ ألهنا تصدر ركائح غّب طيبة، تؤذم ا٢باضرين من ا٤بصلْب، 

. كتؤذم ا٢باضرين من مبلئكة ا
أقوؿ يعِب بعض العلماء فٌرؽ ُب حكم ىذه ا٤بسألة بْب من أكل .. أخذ بعض العلماء أك ليس أخذ

فإذا أيكلت مطبوخة، فإف الطبخ ينهكها، كيذىب . ىذه البقوؿ كىي نيئة، كبْب من أكلها كىي نضيجة
. فأجاز بعضهم دخوؿ ا٤بسجد ٤بن أكلها ُب أثناء طعامو. كثّبان من ركائحها

كا١بمهور على ا٤بنع سواء أكلها نضيجة أك نيئة؛ ألف الرائحة ال تزاؿ فيها، خصوصان الثـو كما ُب 

                                                 

. 15198ح 387ص/3ج:أٞبد مسند (1)
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إال أف البغوم، أبو ا٢بسْب البغوم ُب شرح السٌنة، طرؽ معُب آخر للحديث غّب ما تسمعوف، كىو . معناه
. ..أنو قاؿ

معُب ا٢بديث : قاؿ. كىذه يعِب ٓب أرىا لغّبه، ما أدرم إذا كاف أحد ذكره غّبه، ال أدرم، فَباجعوف
منع من ٘بب عليو صبلة ا١بماعة ُب ا٤بسجد، أف يأكل الثـو كالبصل ُب األكقات ا٤بتقاربة للصلوات، 

فإنو ُب الغالب إذا أتى الفجر، كخاصة . كيسمح بأكلها ٥بم فقط ُب األكقات ا٤بتباعدة، كبعد العشاء مثبلن 
إذا كاف يستخدـ ا٤بنظفات ككذا، ُب الغالب كا أعلم تذىب، الثـو يقعد أربعة أياـ ما يركح، تأكل يعِب 

أما إذا جاء يتغذل الساعة اثنْب كالعصر الساعة ثبلثة كيأٌب ُب ا٤بسجد، يعِب ىذا ٰبـر . يأٌب إٔب الفجر
، أٌٜبوه لو أتى ا٤بسجد، كىذه ا٢بالة ... األمر بإيتاء ا١بماعة، كالنهي من: فيتصارع اآلف هني كأمر. رٗبا، حرـٌ

ُب . كالشارع قٌدـ النهي ىنا على األمر كال يأٌب مسجدان، مع أنو ىو اآلمر بإتياف ا٤بسجد للجماعة
مثل ىذه ا٢بالة تصبح منو أذية، فبل يأٌب إذف لؤلجر كالثواب، يأٌب لؤلذية فيصلي ُب بيتو، كعنده مندكحة 

. ُب ذلك
كاألكقات ا٤بتقاربة بْب الظهر كالعصر، . ال، إذا كاف كقت قرب صبلة، فامتنع: أما البغوم يقوؿ

نع ىكذا، يقوؿ يدؿ على منع أكلها ُب . كبْب العصر كا٤بغرب، بْب ا٤بغرب كالعشاء ىذه أكقات متقاربة ٲبي
مثل ىذه األكقات، كنٌز٥با منزلة ٙبرٙب ا٣بمر ُب مراحلو األكٔب، ٤با كانوا ٲبنعوف من شرب ا٣بمر ُب األكقات 

بآمَتُ واْعباَتبت َت ْعرَت ُواْعباا َّنالَتةَتب َتأَتنُ مْعبُس َت رَتى﴾: ا٤بتقاربة من الصبلة،  ٤با نزؿ قولو تعأب ﴿يَت بأَتي ُّس َت بااَّن ِكينَت
ب.(1)

ككذلك . يأٌب العصر سكراف، عوض ما يصلي يسب الناس. فمن شرب بعد الظهر، فما يكاد يفيق
يأٌب الفجر . العصر كا٤بغرب، لكن رٗبا لو شرب بعد العشاء، خاصة ا٤بدمنْب اَبفْب، ما عنده مشكلة

ُب ا٤برحلة الثانية من مراحل، ٍب نزؿ التحرٙب . ٲبكن يكوف صحي رٗبا، خاصة إذا كانت الكمية معقولة يعِب
. األخّب، فاعتربه البغوم ىذا من ىذا، كقاسو عليو

فما داـ أنك مأمور أف تأٌب ا١بماعة، كمنهي أف تؤذم الناس هبذه الركائح أف تأكلها، فمعناه ُب 
أكقات القرب للصبلة ال تأكل، ككلها ُب أكقات أخرل، كا١بمهور على غّب ذلك، كإ٭با ا٤بقصود أف من 
أكل، فعنده رخصة ال يأٌب ا٤بسجد حٌب ال يؤذم الناس، كفٌرؽ بعضهم بْب النضيج، أم ا٤بطبوخ كغّبه، 

.  ثبلثة أقواؿ ُب ىذه ا٤بسألة
طبعان قاسوا عليو كل ما ييتأذل بو من رائحة، كصوت ك٫بوه، كل ما يؤذم ا٤بصلْب ُب مسجدىم، 

                                                 

 [.43اآلية ]سورة النساء  (1)
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.ب(1 )((فإاباامالا  بت أذىبمم بي أذىبم هب  وبآدا)): فهو يؤذم مبلئكة ا، قياسان على قولو
إذا كاف ا٤بصلوف يتأذكف باألصوات، كيتأذكف بالركائح ك٫بو ذلك، فبل ينبغي ٤بسلم أف يؤذيهم  

فنتقي ا ُب ذلك، كنراعي حرمة ا٤بساجد، كتطبيق ىذا . بشيء من ذلك، سواء بصل، أك ثـو أك غّبه
.  ا٢بكم النبوم الشريف

بفِكيب  َتيْع ِكهِكب) إِكنَّنُهبأُتِكيَتب)ب: قاؿ،( َتاْعي َت ْعُعدْع رٍرب  َت ىنا ال ٯبوز أف تفهمها على أهنا ا٤بوضع  (بدر) كلمة ( ِكبَتدْع
ىنا الطبق، بدليل أف ابن كىب خشي أف يفهم  (بدر)ا٤بشهور الذم جرت فيو الغزكة غزكة بدر، كإ٭با ا٤براد بػ

رَتاتٌلب): ا٤بوضع فقاؿ (بدر)السامعوف من كلمة   (.ي َتعْع ِكيب َتب َتً  بفِكيهِكبخَتضِك
: بلفظْب جاءت ا٤بوضع، ىذا ُب ىنا كالركاية. استدارتو ُب البدر يشبو ألنو بدران؛ الطبق ك٠بي

رٍرب) رٍرب)ك ،( ِكبَتدْع . ىنا البخارم هبا عٌقب الٍب عيفىٍّب  بن سعيد ركاية كما ( ِك ِكدْع
رٍرب) :فيها هبا، صٌدر الٍب صاّب بن أٞبد فركاية  ا٤بوضع أهنا السامعوف يفهم أف كىب ابن كخشي ( ِكبَتدْع

 بدران؟ الطبق ٠بي ٤باذا. الطبق بو ا٤بقصود البدر أف فقاؿ خشي ىذا، الطبق أتاه بدر غزكة ُب يعِب فيشكل،
. الستدارتو

 ُب" ا٤بساجد كتاب "ُب ىناؾ ككصلها أسندىا لكنو ىنا، عٌلقها البخارم، عفّب بن سعيد كركاية
 فيو يوضع ما بو كا٤براد( بقدر )أك الطبق، بو كا٤براد( ببدر )إما فهي(. بقدر )بكلمة فيها الصحيح أكؿ

. ذلك ك٫بو كينضج، كييطبخ، الطعاـ،
 بدر ككلمة بقدر، أهنا على اللفظة ٰبمل بعضهم جعلو ما كىو الكلمتْب، بْب ا٤بعُب ُب كالفرؽ

 من ىنا، جابر إليو يشّب الذم _ كسلم عليو ا صلى _ للنيب قيدـ الذم الطعاـ ذلك ُب ما أف. تصحيف
 فيو يوضع قد الطبق ألف ؛(القدر )كلمة أفادتو. مطبوخان  نضيجان  كاف إ٭با ك٫بوه، كالثـو كالبصل البقوؿ،
( القدر )كلمة لكن. شيء أم فيو يوضع ٩بكن الطبق كذلك؟ أليس النضيج غّب فيو يوضع كقد النضيج،
 بعضهم جعل ما كىذا نيئان، ال نضيج فهو يعِب، آخر شيء معو رٗبا ٢بم، معو كرٗبا طبخان، أيهنك بأنو تشعر
. كالنيئ النضيج بْب يفرؽ

 تراجع".. ا٤بساجد كتاب "ُب ىناؾ ا٢بافظ رجحها األرجح، كىي ذلك، إٔب تشّب( قدر )فكلمة
 أهنا أك كىب، ابن قاؿ كما الطبق  على فتحمل صحيحو أهنا إما( ببدر )كأما ،(بقدر: )الركايتْب ُب

. ٥بذا فننتبو تصحيف،

                                                 

. 15198ح 387ص/3ج:أٞبد مسند (1)
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رَتاتٌلب ا ْعُنب َتهْع ٍرب قَت اَتب) بخَتضِك رَتاتٌلب) كلمة (ي َتعْع ِكيب َتب َتً  بمِكنْع :  لك ُب ضبطها كجهاف(خَتضِك
. ، خيضىراىت كىي ركاية أيب ذر ا٥بىرىكم ُب الصحيح"خيضىرات"بضم ا٣باء كفتح الضاد : الوجو األكؿ

". خىًضرات"كلغّب أيب ذر كما قرأىا القارئ بفتح ا٣باء ككسر الضاد 
كجٌوز بعض الشراح كابن بطاؿ كجهان ثالثان بسكوف الضاد مع ضم ا٣باء خيٍضرات، فهي ثبلث أكجو 

، أك على النسخ الباقية من "خيضىرات"الوارد ُب الصحيحْب إما على نسخة أيب ذر . ُب الضبط ال رابع ٥با
كالبقوؿ كل ما لو . كا٣بضرات ا٤بقصود هبا البقوؿ".  خىًضرات"ركاة ا١بامع الصحيح كىي بالفتح كالكسر 

، كالكراث، كالفجل كما ُب معناه . رائحة كالبصل، كالثـو
ا٢بافظ ُب الشرح ىنا أك ُب موضع ال أدرم اآلف، لعلو ُب .. طيب، ىذه ا٢بادثة كأنو أيٌب

صلى ا عليو _ ، قاؿ أف ىذه القصة قصة الطبق أك قصة القدر ىذه، حصلت ٤با دخل النيب "ا٤بساجد"
. ا٤بدينة أكؿ ما دخل_ كسلم 

ا٤بدينة أكؿ ما دخل، نزؿ، بركت بو ناقتو أماـ مربد _ صلى ا عليو كسلم _ ٤با دخل النيب 
. لغبلمْب من بِب عدم بن النجار، ُب كيجاه دار أيب أيوب األنصارم

. فنزؿ ضيفان ُب دار أيب أيوب األنصارم حٌب بُب ا٤بسجد، كبُب حجراتو، ىذا معركؼ ُب السّبة
لو تراجع السّبة عند ابن إسحاؽ، أك عند ابن ىشاـ، تعرؼ . كىو نازؿ عند أيب أيوب، قيدـ لو ىذا الطبق

كىو _ صلى ا عليو كسلم _ من ىو الذم أتى هبذا الطبق من الطعاـ، أك ىذا القدر من الطعاـ للنيب 
. سعد بن عيبادة

سعد بن عبادة، ُب دار أيب أيوب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كاف كل يـو يأٌب بغذاء النيب 
. ال ٚبطئو جفنة سعد بن عبادة_ صلى ا عليو كسلم _ يتوزعوف يعِب ضيافة النيب . األنصارم

ففي أحد األياـ جاءتو ىذه ا١بفنة كىذا القدر، لكنو ٨بتلف ىذه ا٤برة، ليس فيو الطعاـ ا٤بعهود، 
، يعِب صارت  اللحم فقط، كا٤برؽ، كالثريد ككذا، إ٭با أضيف إليو شيء من ىذه البقوؿ، البصل رٗبا، كالثـو

. كأبو أيوب حاضر األنصارم. كبسة ٨بتلفة عن كل يـو
كانت جفنة سعد خالية من . ٥با رٰبان على غّب العادة_ صلى ا عليو كسلم _ فلما كجد النيب 

ىذه ا٤برة شيبِّعت بشيء . كىو ُب دار أيب أيوب_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ذلك، ككاف يأكل منها كل يـو 
، تصدر رائحتو كما . من البقوؿ أصبلن لو رائحة، كىذا شيء معهود يعِب إذا طيبخ طعاـ فيو بصل، كفيو ثـو

.  ىو معلـو معركؼ
باَت َت برِكيًح ) عليو الصبلة _ إذف عرفنا القصة ىذه ُب أكؿ ا٥بجرة، أكؿ ما دخل ا٤بدينة ب(ف َتوَتجَتدَت
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.  كا٤بكاف دار أيب أيوب، كالقدر جام من دار سعد بن عبادة سيد ا٣بزرج_ كالسبلـ 
ب َت  ْع َت )  ما با٥با؟ كما شأهنا اليـو ٨بتلفة؟ (فَتلَتأَتاَت
بااْعبُ ُ واِكب) ب ِكمَت بفِكي َت بمِكنْع بِكرَت ، كالكراث، (فَتُأخْع  كالبقوؿ كما قلت اسم عاـ يدخل فيو البصل، كالثـو

.  كالفجل كما ُب معناىا، ٩با تصدر لو رائحة
بأَتصْعحَت  ِكهِكب َت اَتبمَتعَتهُب) بق َترِّ ُوهَت بف َت َترَّن ُوهَت بإِكاَتىب  َتعْعضِك  عرفنا أيضان من صحيح مسلم، أف الذم (ف َت َت اَت

من أصحابو ىو أبو أيوب نفسو؛ ألنو ُب داره كىو _ صلى ا عليو كسلم _ قيربت لو ا١بفنة بأمر النيب 
. حاضر، فقيربت أليب أيوب ليأكل منها

مثل ما سألو خالد بن الوليد _ صلى ا عليو كسلم _ سأؿ النيب " مسلم"فهنا أبو أيوب كما ُب 
٤با كجد ٥با _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ُب شأف األضب، عن سبب منعو، كامتناعو، كرفع يده عن أكلها 

. رٰبان، أحراـ ىي؟ يسأؿ عن سبب الَبؾ
كىذا أيضان سيجعل ىذا ا٢بديث يدخل ُب النوع الثالث من أنواع الدالالت، كىو أف ما تركو النيب 

ٰبتمل أف يكوف للتحرم،ـ كٰبتمل أف يكوف ألسباب أخرل، فيحتاج أف نعرؼ _ صلى ا عليو كسلم _ 
. إما بسؤاؿ الصحايب، أك بقرائن معينة

كىنا الصحابة يسألوف حٌب يعرفوف، ىل سيمتنعوف كامتناعو تدينان، كتعبدان، كإتباعان، كتأسيان، كٞبلو 
على التحرٙب، كسيصبح ىذا دليل على ٙبرٙب ذلك النوع من الطعاـ، أك لسبب خاص بو، كيبقى على أصل 

ُب شأف الضب عرفنا السبب، أنو يعافو ككذا، فما ىو الشأف ُب البقوؿ؟ . حلو كما ُب شأف الضب
لَت َت بقَت اَتب) النيب رأل صاحبو أبو أيوب كره أكلها، كُب صحيح مسلم أف أبا أيوب ب(ف َتلَتمَّن برَتآُ ب َترِك َتبأَت ْع

. سأؿ صرٰبان عن سبب تركو
. على أهنا ليست على باب التحرٙبب(ُ لْعب) فدلت كلمة (ُ لْعب): فقاؿ
ي) بتُ  َت جِك باَت يبمَتنْع فإنو تنزؿ عليو ا٤ببلئكة، _ عليو الصبلة كالسبلـ _  ىذه خاصية بو (فَتإِكنِّيبأُنَت جِك

فلو أكل من ىذه البقوؿ، لبقيت . يناجي، كا٤ببلئكة تتأذل من مثل ىذه. يتصل بو الوحي عن طريق ا٤بلك
عليو الصبلة _ ٥با رائحة، فرٗبا يأتيو الوحي، كيأتيو األمر ُب أم ٢بظة، فبل يناسب، فبل يناسب حالو 

ي)كُب ىذا ال يقاس عليو، ُب مثل ىذا ال ييقاس عليو _ كالسبلـ  بتُ  َت جِك باَت يبمَتنْع  إال شأف (فَتإِكنِّيبأُنَت جِك
ي)... ا٤بسجد على كجو ا٣بصوص كما فصلناه قبل قليل بتُ  َت جِك باَت يبمَتنْع .  (فَتإِكنِّيبأُنَت جِك

: فسبب إدخاؿ ىذا ا٢بديث ُب ىذا الباب، مثل ما قلناه ُب ا٢بديث الذم قبلو سبباف
  حجية التقرير؛
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 على التحرٙب، كإ٭با ٰبتمل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أف ليس كل ما تركو النيب : األمر الثا٘ب
أسبابان أخرل، ككونو يناجي من ال نناجي، ككونو ليس كهيئتنا يبيت يطعمو ربو كيسقيو، 

. أسباب أخرل.. أنو ليس بأرض قومي فأجد٘ب أعافو
إذف البد من أف يقَبف ٗبا تركو قرينة، صرٰبة، كاضحة، تدؿ على أنو إ٭با تركو لسبب غّب التحرٙب، 

. كإال أفعالو كأقوالو على ا٢بجة ُب باب ا٢ببلؿ كا٢براـ كما ىو مقرر عندنا
با ْعُنبُ فَتيْعرٍرب): قولو كقلت لكم . ىو سعيد بن كثّب بن عفّب، ا٤بصرم، أحد شيوخ البخارمب( َتقَت اَت

حدث  بسعيدب نب)): ، قاؿ"كتاب ا٤بساجد"قبل قليل أف ركاية سعيد بن عفّب، أسندىا البخارم ُب 
. (1)(( فير

با ْعنِكب َتهْع ٍرب) .  اللي ىو شيخ أٞبد بن صاّب ُب نفس ا٢بديث، كىو عبد ا بن أيب القرشي( َتنْع
رٍرب)  أم أف سعيد بن عفّب كافق أٞبد بن صاّب ُب ركاية ىذا ا٢بديث عن كىب ٛبامان، كٓب ٱبالفو ( ِك ِكدْع

رٍرب): ففي ركاية سعيد بن عفّب. السابق ذكرىا، ا٤براد هبا الطبق ( ِكبدر))إال ُب كلمة   كىي األشهر كىي ( ِك ِكدْع
. األشهر كما فصلتو لكم

بيَت ْعُ رِكباالَّنيْع ُب) ب َتاَتمْع رَتاتٌل .   ُب ركايتو للحديث(فِكيهِكبخَتضِك
.  الليث ىو ابن سعد ا٤بصرم، كأبو صفواف ىو األموم، ا٠بو عبد ا بن سعيد(أَت ُوبصَتفْعوَتااَتب)كال 

انتهى حديثهما . الليث، كأبو صفواف، ٓب يذكرا قصة القدر أصبلن : ىذاف اإلماماف الراكياف الثقتاف
نَت ): عند قولو دَت بمَتلْعجِك رِكب):  كىذا ما جعل الشك يدخل عند البخارم فقاؿ(اِكي َتعْع َتلِكاْع بقِك َّن َتبااْع ِكدْع بيُوُن َت  َتنْع
بأَتدْعرِك  بأَتدْعرِك ) القائل (فَتالَت .   من ىو؟ البخارم(فَتالَت
بفِكيبااْعحَتدِكي ِكب) رِك ِّبأَت ْع باالُّسهْع بق َتوْعاِك بمِكنْع إِكنَّنهُب): ؟ قصة القدر، ابتداءن من قولو(أَتُهوَتب):  ا٤براد بقولو(أَتُهوَت ب َت

رٍرب أُتِكيَتب ب ِكمَت بفِكي َت ب ا ْعُنب َتهْع ٍرب قَت اَتب  ِكبَتدْع بِكرَت ب َت  ْع َت بفَتُأخْع باَت َت برِكيًح بفَتلَتأَتاَت بف َتوَتجَتدَت ب ُ ُ واٍر بمِكنْع رَتاتٌل ي َتعْع ِكيب َتب َتً  بفِكيهِكبخَتضِك
يب بُ لْعبفَتإِكنِّيبأُنَت جِك لَت َت بقَت اَت بأَتصْعحَت  ِكهِكب َت اَتبمَتعَتُهبف َتلَتمَّن برَتآُ ب َترِك َتبأَت ْع بق َترِّ ُوهَت بف َت َترَّن ُوهَت بإِكاَتىب  َتعْعضِك بف َت َت اَت بااْعبُ ُ واِك مِكنْع

ي بتُ  َت جِك باَت كل ما قرأتو اآلف عند البخارم ُب موضع الَبدد، ىل ىو من أصل ا٢بديث بركاية جابر، أنو  (مَتنْع
ىو جابر الذم يقوؿ النيب أتى كذا، فيكوف موصوالن متصبلن مرفوعان، أك يكوف من كبلـ الزىرم ذكره ببلغان 

٤باذا البخارم متوقف مَبدد؟ . كاستطرادان، فأيدرج ُب ضمن ا٢بديث

                                                 

، باب ما جاء ُب الثـو الِب كالبصل كالكراث كقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم من أكل الثـو أك البصل 808: صحيح البخارم، رقم (1)
.   "من ا١بوع أك غّبه فبل يقربن مسجدنا
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كالذين . الليث بن سعد أحد األئمة الكبار، كأبو صفواف: ألف الذين ٓب يذكر قصة أصبلن كبار
. فا٣ببلؼ بْب أٞبد بن صاّب كسعيد بن عفّب (قدر)، ك(بدر)ذكركىا اختلفت ألفاظهم بْب كلمة 

اب)): أيضا قاؿ البخارم" كتاب ا٤بساجد"فؤلجل ىذا، البخارم كنص نفس النص ىذا ٘بدكنو ُب 
 ىل ىو مدرج من كبلـ الزىرم، خصوصان ((أدر بأقواهب أنهبأ تيب  دربمنب الاباالهر بأ بمنبااحدي 

. الزىرم صٌناع لذلك
الزىرم دائمان يذكر أشياء يستطرد فيها، متصلة با٢بدث أك با٢بديث الذم يركيو، تكوف من كبلمو، 

فمع الوقت الركاة ال يفطنوف فيدرجوهنا ضمن ا٢بديث، كفيو مثل ُب الصحيح . أك من ببلغاتو، أمر بلغو
ركاية .. ، ُب حديث عائشة ا٤بشهور، الذم أكلو"بدء الوحي"كبّب جدان مر معنا، إذا تذكركف ُب كتاب 

أ ابم ب دئب هباا بيبصلىباهللب ليهب سلمبمنب)):بالزىرم، ركاية الزىرم عن عركة بن الزبّب، عن عائشة
كذكرت ا٢بديث الطويل ُب نزكؿ  (1)((ااوحيباارؤي باا  اح بف  ابابيرىبرؤي بإابج ءتب فلقباا بح

إٔب أف انتهى ب(2)(( أخ نيبفغل يباقرأبم بأن ب   رئ)): _صلى ا عليو كسلم _ الوحي عليو على النيب 
. ٤با نزلت الدفعة األكٔب من الوحي فَب، ىكذا انتهى  .((فف ربااوحي)): ا٢بديث عند قولو

فف ربااوحيبف رةبفيم ب))ب:ا٢بديث الزىرم ذكر قصة ذكرىا ببلغان، كلذلك سيأٌب ُب بعض الركايات
يذىب إٔب شواىق ا١بباؿ، القصة ىذه الٍب تذكر _ صلى ا عليو كسلم _ فيما بلغو كاف النيب  (3)(( لغ ي

. ُب السّبة كىي مردكدة
يَبدل . ال تناسب مقاـ األنبياء أبدان . تكلمنا عليها بتفصيل ُب بدء الوحي، كرددناىا سندان كمتنان 

. فيأتيو جربيل يقوؿ إنك رسوؿ ا أك شيء من ىذا الكبلـ
فبعض الركاة أدرجها ضمن ا٢بديث، فوقع ُب ذلك أئمة كبار حٌفاظ، معمر بن راشد ركاىا كأهنا 

فالزىرم صناع لذلك، رٗبا يستطرد بذكر شيء ٩با بلغو . فاحتاج األئمة إٔب أف يفصلوا. من ضمن ا٢بديث
.. متصل بذكر_ صلى ا عليو كسلم _ من أحواؿ النيب 

قصة القدر ىذه، _ الزىرم _ اآلف ذكر ا٣بضركات كالبقوؿ ككذا، فرٗبا جاء ُب ذىنو كىو ٰبدث 
. فذكرىا على أهنا استطرادان يعِب كفائدة، لكنها مع الوقت تدرج

فبعض الركاة ىنا ذكرىا كأهنا من ا٢بديث، كبعضهم أسقطها ٛبامان كٓب يأًت ٥با بذكر، ككلهم يرككف 
                                                 

. "، باب بدء الوحي3: البخارم، رقم (1)
.   4670: رقم حديث 1895 ص/  4 ج صحيحو ُب البخارم (2)
.   4670: رقم حديث 1895 ص/  4 ج صحيحو ُب البخارم (3)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

كإماـ ُب كزف البخارم مَبدد ىل ىي مدرجة؟ فتعامل معاملة ا٤بدرج، كتكوف من ببلغات . عن الزىرم
الزىرم، من جنس أخبار السّب، ٙبكم على األحاديث النبوية؟ أك أهنا من جنس ا٢بديث؟ إذا كاف مثل 

. البخارم متوقف، فيعِب ا ا٤بستعاف
 .اقرأ ما بعده

ث َت َت بإِك  ْعرَتاهِكيمَتبب ْعنِكببسَتعْعدِكبب ْعنُبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببحَتدَّنثَت ِكي)ب_:باهللبرحمهب_بق ا ث َت َت بقَت اَتبب َت َتمِّيبأَت ِكيبحَتدَّن بأَت ِكيبحَتدَّن
ب َترَتنِكيبأَت ِكيهِكبب َتنْعب رَتببأَت َت  ُببأَتاَّنببُجب َتيْعرٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُببأَتخْع ب َترَت ُببُملْععِكمٍربب ْعنَتببُجب َتي ْع باالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتتَت ْعبباألَتنْع  ربمِكنَتببامْعرَتأَتةًببأَتاَّنببأَتخْع

ءٍرببفِكيبفَت َتلَّنمَت ْعهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنى كَتبباَتمْعببإِكاْعبباالَّنهِكببرَتُسواَتببيَت بأَترَتأَتيْع َتببف َت َت اَت ْعبب ِكأَتمْعرٍرببفَتأَتمَترَتهَت بشَتيْع دْع بإِكاْعببقَت اَتببأَتجِك
دِكي ِكيباَتمْعب رٍرببأَت َت بفَتأْعتِكيبتَتجِك ب َت ْع
 (.ااْعمَتوْعتَتببت َتعْع ِكيب َتأَتن َّن َت بسَتعْعدٍربب ْعنِكببإِك  ْعرَتاهِكيمَتبب َتنْعببااْعُحمَتيْعدِك ُّسبباَت َت بزَتادَتب

ث َت َت ): قولو بإِك  ْعرَتاهِكيمَتب حَتدَّن تضيف ابن سعد بن إبراىيم بن عبد الرٞبن بن ب(ُ ب َتيْعُدباالَّنهِكب ْعُنبسَتعْعدِكب ْعنِك
. عبيد ا بن سعد بن إبراىيم بن سعد بن إبراىيم بن عبد الرٞبن بن عوؼ: عوؼ، ىكذا نسبو

ث َت َت بأَت ِكيب َت َتمِّي): قاؿ  أبوه عرفناه سعد بن إبراىيم بن سعد بن إبراىيم بن عبد الرٞبن بن (حَتدَّن
.  عوؼ، كعمو يعقوب بن إبراىيم بن سعد بن إبراىيم بن عبد الرٞبن بن عوؼ

ث َت َت ) بحَتدَّن .   أم االثنْب أبوه كعمو(قَت اَت
ث َت َت بأَت ِكي) بحَتدَّن . ىو إبراىيم بن سعدب(قَت اَت
بأَت ِكيهِكب) .  سعد بن إبراىيم اآلخر ابن عبد الرٞبن بن عوؼ( َتنْع

ب َترَتنِكيبُمحَتمَّنُدب ْعُنبُجب َتيْعرٍرب): قاؿ .  ابن عدم، مذكور ُب الصحابةب(أَتخْع
بُملْععِكمٍرب) ب ْعنَت رَت .   ابن عدم(أَتاَّنبأَت َت ُ بُجب َتي ْع
ءٍربفَتأَتمَترَتهَت ب) باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبفَت َتلَّنمَت ْعُهبفِكيبشَتيْع برَتُسواَت باألَتنْع  ربأَتتَت ْع ب َترَتُ بأَتاَّنبامْعرَتأَتًةبمِكنَت أَتخْع

ُب أمر، _ صلى ا عليو كسلم _  ٱبربنا جبّب بن مطعم أف امرأة من األنصار أتت رسوؿ ا ( ِكأَتمْعرٍرب
. فكلمتو فيو، فأمر ٥با بشيء أك أمر ٥با بأمر

باالَّنهِكب) بيَت برَتُسواَت بأَترَتأَتيْع َت كَتب ف َت َت اَت ْع دْع بأَتجِك باَتمْع فرض ٥با _ صلى ا عليو كسلم _ُب السِّّب، النيب ب(إِكاْع
فقاؿ اذىيب حٌب يأٌب ما نقسم . فرضان، ككعدىا بعطاء، لكنو ُب ذلك الوقت ٓب يكن ذلك العطاء عنده

كعدىا بعطاء ٓب يكن ُب كقت الوعد موجودان، فأمرىا أف تذىب . منو، فأٌب فنعطيك ما كعدتك بو اآلف
.  كتأٌب ُب كقت آخر، ٤با يأتيو شيء من الفيء، أك يأتيو شيء من ا٤بغاٖب ك٫بوىا، فيعطيها ما كعدىا
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

بب.ا٤برأةب(ف َت َت اَت ْعب)
باالَّنهِكب) بيَت برَتُسواَت كَتب أَترَتأَتيْع َت دْع بأَتجِك باَتمْع  َتأَتن َّن َت ب):  ُب مناقب أيب بكر ىنا ُب الصحيح أضيفت كلمة(إِكاْع

فائدٌب ىذه من سينجز٘ب إياىا؟  (ت َتعْع ِكيبااْعمَتوْعتَتب
بإِك  ْعرَتاهِكيمَتب ْعنِكبسَتعْعدٍرب َتأَتن َّن َت بت َتعْع ِكيبااْعمَتوْعتَتب) رٍربزَتادَتباَت َت بااْعُحمَتيْعدِك ُّسب َتنْع دِكي ِكيبفَتأْعتِكيبأَت َت ب َت ْع بتَتجِك باَتمْع بإِكاْع  ذكرىا (قَت اَت

ىذا يدخل ُب النوع الثا٘ب من أنواع الدالالت الٍب صٌدرنا بو ىذا الباب، كىو ا٢بكم الذم ييستنبط . ىنا
 .كٓب يصرح بو_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كييستفاد ٩با أكمأ كأشار إليو النيب 

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ُب آخر عمره ٤با مرض _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فإف ا٤بعلـو أف النيب 
كاقَبب أجلو، قاؿ ألـ ا٤بؤمنْب عائشة، خاصة ٤با دخل عليو عباس بن عبد ا٤بطلب، كعلي بن أيب طالب 

 .كسأاله عن ىذا األمر، يعِب من يقـو باألمر بعدؾ، كاختلفوا، فخرجوا من عنده
يعِب أبا بكر الصديق كابنو ب((اد يبايبأ  كب أخ ك)): فلما خرجوا من عنده، دعا عائشة فقاؿ

 .(1 )((أل   بأل يب  رب     ًبفإنيبأخ ىبأابي وابق البأ بي م ىبم م ي))بعبد الرٞبن
_ كىو عنده .. ٤با ٠بع أف العباس، كعلي كغّبٮبا يعِب بدؤكا يتداكلوف القضية من؟ رٗبا ٰبدث فيها

ال ٲبكن   (2)((يأ ىباهللب اام م وابإابأ  ب  ر)): _جل كعبل _ كما ىو عند ا _ عليو الصبلة كالسبلـ 
أخ ىبأابي واب)) ٤باذا؟ ((ق اباد يبايبأ  كبأل   بأل يب  رب     ًب))أف يقدـ على الصديق أحد 

 (.(ق البأ بي م ىبم م ي
لن يرضوا إال الصديق، _ جل كعبل _ ٍب ترؾ ىذه الكتابة، قناعة منو أف ا٤بؤمنوف كا قبل ذلك 

رٗبا ىذا بالوحي، بل ىو ...  فهو مطمئن إٔب((فيأ ىباهللب اام م وابإابأ  ب  ر)): فقاؿ كلمتو ا٤بشهورة
 .لن ٯبعل األمر بعده ألحد إال الصديق، كىكذا كاف_ جل كعبل _ كذلك، أف ا 

ٍب ٤با نشأت ا٤بسألة ا٤بشهورة، مسألة اإلمامة كا٣ببلفة، مع الرافضة تارة، كمع غّبىم تارة أخرل، 
كٓب ينص على _ عليو الصبلة كالسبلـ _ توُب _ صلى ا عليو كسلم _ كأصبح القوؿ ا٤بشهور أف النيب 
ال يوجد نص على شخص معْب؛ ألنو لو كجد نص على شخص معْب، . أحد بعينو، كىذا نسٌلم بو ٝبيعان 

 .ما أصبحت ىناؾ مسألة كال أصبح ىناؾ مشكلة أصبلن 
يعِب النيب صلى  (فقد ترؾ من ىو خّب مِب)، أم ال أكٕب، (إف أترؾ): كيقوؿ عمر ٤با حضرتو الوفاة

. يعِب أبا بكر الصديق (ا عليو كسلم كإف أكٕب فقد كٔب من ىو خّب مِب
                                                 

. 5342: رقم حديث 2145 ص/  5 ج صحيحو ُب البخارم (1)
. 5342: رقم حديث 2145 ص/  5 ج صحيحو ُب البخارم (2)
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ترؾ النص على أيب بكر بعد أف ىٌم بالكتاب قناعة منو، كاطمئنانان _ صلى ا عليو كسلم _ فالنيب 
كا٤بؤمنوف لن يكوف األمر لغّب الصديق، كلن يقـو بو على الوجو األًب _ جل كعبل _ من ا لو، إٔب أف ا 

كلكن استفاد أىل السٌنة من ٦بموع أحاديث كثّبة، إشارات قد تقرب من حد التصريح، . غّبه، فَبؾ ذلك
 .بل رٗبا بعضها ُب القوة كما يقوؿ ابن حـز أقول من التصريح، مثل ىذا

_       كيوزع كيعطي، العاـ، ا٤باؿ ُب يتصرؼ ىنا، أمر كٕب باعتباره عطاءن، للمرأة يفرض ٤با فإنو
 .مناسبان  يراه ٗبا ا٤باؿ بيت ُب كيتصرؼ كٲبنع، _ كالسبلـ الصبلة عليو

 دكف ا٤بوت حاؿ كلكن فوعدىا، ال؟ كلبل انتبهت. أمر كٕب باعتباره ا٤برأة، ٥بذه العطاء فرضو ىنا
 كاف لو كإال ال؟ كلبل القصة فهمتم األمر؟ كٕب تصرؼ ا٤باؿ ُب فيتصرؼ مقامو يقـو فمن. الوعد ىذا إٛباـ
 ميت مات إذا. ا٤بشهور ا٢بكم على أقاربو ىاشم، بنو عنو سدده كاف كذا، أك الدين منزلة أينزؿ مثبلن، دينان 
 .أقاربو حولو، كمن كأبناؤه، مواليو يعِب بديونو؟ يقـو من

رٍرببأَت َت بفَتأْعتِكي): قاؿ ٤با  ٘بده، كٓب جاءت إف كفاتو بعد ألنو ىنا؟ اآلف بالقضية بكر أبا عبلقة ما ( َت ْع
 الوقت ذاؾ ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب األمر، كٕب اإلماـ، كعدىا فيما كحصتها ا٤بوت، تعِب كأهنا
 ذكر؟ فمن. بعده األمر ُب سيقـو من سينجزه؟ فمن _ كسلم عليو ا صلى _ النيب بوعد ثابتة ا٤باؿ من

 من يأٌب ٩با ا٤باؿ، بيت ُب التصرؼ ُب مقامو كسيقـو كعوده، سينجز ىو الصديق، بكر أبا ذكر
 أف إٔب التصريح من جدان  يقَبب تلميح... من جدان  يقَبب تصريح فهو. ك٫بوىا كا٣براج كا٤بغاٖب، الفيء،
 الصديق ىو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ عهوده كينفذ كعوده، سينجز الذم بعده، باألمر كالقائم بعده الوإب
 ائت لقاؿ كشخص، منو شخصية كعود فقط كانت لو ا٤بسألة، هبذه ىاشم لبِب عبلقة كال بكر، أبو

. منو فهذا بعده باألمر القائم ىو ألنو بكر؟ أبو ٤باذا. فبلف أك فبلف ائت ىاشم، بِب  ائت لقاؿ العباس،
 ك٤با بكر؟ أبو أين ا٤بشهورة كلمتو كقاؿ عمر، تكبّب ٠بع ٤با الشديد كغضبو بعده، بالصبلة أمره

 من فرد بأم الصبلة تنعقد ٩بكن أنو مع غضبو، يدؿ ىذا كلب..((صواح بإن ن)): قاؿ النساء راجعوه
 فلماذا. الصبلة كتصح الغالب، ُب إمامتو كٯبوز الصبلة بو تنعقد.. عليو ليس فرد أم ال؟ كلبل ا٤بسلمْب

 جام كاحد حٌب ليس عمر؟ أـٌ  ٤باذا بكر، أبو كأين (1)((يوسفبصواح بإن ن))ك الشديد، الغضب ىذا
 .ىكذا

 ا٤برأة، قصة ُب الدنيا كأمر الصبلة، قصة ُب الدين أمر أف إٔب التصريح، حد إٔب تصل صرٰبة إشارة

                                                 

  .  589: رقم حديث 389 ص/  1 ج الصحابة فضائل ُب حنبل ابن (1)
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 باب ُب تدخل إذف. يشاءكف كما كيغضبوا الركافض، ٫بور ُب هبا نرمي ىذه. الصديق إٔب بعده موكلة
 ىذا مثل من ىذا مثل لتستنبط كبّب جهد إٔب ٙبتاج أظن كال استنباط، نوع إٔب كٙبتاج كاإلشارة، اإلٲباء
. الواضح الصريح النص

 ا١بواب ككقع ا٤بوت، تعِب ىي نعم (ااْعمَتوْعتَتببت َتعْع ِكيب َتأَتن َّن َت بسَتعْعدٍربب ْعنِكببإِك  ْعرَتاهِكيمَتبب َتنْعببااْعُحمَتيْعدِك ُّسبباَت َت بزَتادَتب)
 رضيو ما كعلى" تبديبل ا لسنة ٘بد كلن "ا أراد ما على  كا٢بمد األمر ككقع يراد، ما خّب على
 كقعت ردة، لوقعت نعلم،ق ال ما الفساد من حدث لرٗبا غّبه، تواله كلو. بكر أبو الصديق كتؤب منوف،ؤآب

. أنفسهم الصحابة من القول أصحاب من كثّب كخار أمور،
 بذلك شهد نفسو علي. الكبار بذلك كشهد آخر، شأف لكاف بالصديق، الثلمة سدٌ  ا أف كلوال

(( اإلسبلـ لزاؿ بكر أيب غّب توالىا لو ))راجعوه الرزاؽ عبد عند ا٤بصنف ُب موجود ىذا(( توالىا لو: ))قاؿ
. كلها الشغلة تتلخبط.. ما توليتها لو أنا كحٌب عنو _ ا رضي _ علي شهادة ىذا

 الوقت؟ خبلص( شيء عن الكتاب أىل تسألوا ال )النيب قوؿ باب
. بنا كارزؽ ارزقنا اللهم. بنا كانفع انفعنا اللهم. بنا كعلم علمنا اللهم. كعلمان  فهمان  كإياكم ا زادنا

. بنا كارحم ارٞبنا اللهم. بنا كأصلح أصلحنا اللهم
. ا كرٞبة عليكم كالسبلـ كصحبو، كآلو ٧بمد كرسولك عبدؾ على كسلم صل اللهم

ب
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الدرس الثالث والعشرين 

 
أَتُاوا بتَتلْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت باا َّنبِكيِّ لَتبااْع ِك َت بِكب  َت ببق َتوْعاِك ءٍرب أَتهْع بشَتيْع ب َتنْع

 
 أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده ا ا٢بمد إف. الرحيم الرٞبن ا بسم

 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد. لو ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل ا يهده من. أعمالنا كسيئات
. كثّبان  تسليمان  كسلم كأصحابو آلو كعلى عليو ا صلى كرسولو، عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك

: بعد أما
أَتُاواباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب  ب): باب على كقفنا لَتبااْع ِك َت بِكب تَتلْع ءٍرب أَتهْع بشَتيْع  .( َتنْع

ااحمدبهللبرببااع امين،ب ااع قب بالم  ين،ب اب د اابإاب لىبااظ امين،ب اا الةبب:اا  رئ
.ب االالاب لىبخيرب أشرفبخلقباهللبمحمدب نب بدباهللبصلىباهللب ليهب سلم

أَتُاوا):ب_رحمهباهللبتع اىب_بق اباام اباابخ ر ب بتَتلْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت باا َّنبِكيِّ    ببق َتوْعاِك

لَتبااْع ِك َت بِكب ب أَتهْع مَتنِك يْعُدب ْعُنب َتبْعدِكباارَّنحْع ب َترَتنِكيبُحمَت رِك ِّبأَتخْع باالُّسهْع ب َتنْع ب َترَتنَت بُشعَتيْع ٌل بأَتخْع بأَت ُوبااْعيَتمَت اِك ءٍرب َتقَت اَت بشَتيْع  َتنْع
ءِكب بهَتُ اَت بأَتصْعدَت ِك ب َت اَتبمِكنْع بإِكاْع بَت رِكبف َت َت اَت َتحْع باألْع ب َتعْع َت ب ِك اْعمَتدِكي َت ِكب َتذَت َترَت بقُ رَتيْع ٍر لً بمِكنْع سَتمِك َتبُمعَت  ِكيَت َتبُيحَتدُِّثبرَتهْع

ُلوب َتلَتيْعهِكبااْع َت ِكبَتب باَت َتب ْع بُ  َّن بمَت َتبذَتاِك َت ب َتإِكاْع بااْع ِك َت بِك لِك بأَتهْع ثُواَتب َتنْع بُيحَتدِّ بااَّن ِكينَت ثِكينَت ب.(ااْعُمحَتدِّ
أَتُاوا)ب:_رٞبو ا _ يقوؿ اإلماـ البخارم  بتَتلْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت باا َّنبِكيِّ لَتب  َت ببق َتوْعاِك أَتهْع



 

476 

 

 

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ءٍرب ااْع ِك َت بِكب بشَتيْع .  ىذا ىو النوع الثالث من األحاديث الٍب يدخلها اإلماـ البخارم ُب ا١بامع الصحيحب( َتنْع
 أخربنا"ك" حدثنا: "ىو األحاديث ا٤بسندة، ا٤بتصلة، ا٤بصٌدرة بصيغة: النوع األكؿ  ."
 األحاديث ا٤بعلقة، كا٢بديث الذم قرأه اآلف قاؿ أبو اليماف: كالنوع الثا٘ب . 
 ما يدخلو ُب لفظ الَبٝبة، كأف يأٌب بلفظ حديث ٯبعلو ىو ترٝبة الباب، : كالنوع الثالث

 :كلو ُب ذلك طريقتاف
  كهذا _ صلى ا عليو كسلم _ إما أف يَبجم مضيفان القوؿ إٔب مقوؿ النيب

أَتُاوا): النموذج بتَتلْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت باا َّنبِكيِّ لَتبااْع ِك َت بِكب  َت ببق َتوْعاِك  أَتهْع

ءٍرب بشَتيْع  ،( َتنْع
  صلى ا _ أك يَبجم مباشرة بلفظ ا٢بديث، دكف إضافتو إٔب مقوؿ النيب

باب ال )، (باب الفخذ عورة): كما مر معنا ٭باذج كثّبة_ عليو كسلم 
، كيذكر لفظ ا٢بديث دكف أف يضيفو ..(باب كذا)، (صبلة ٕبضرة طعاـ
. _عليو الصبلة كالسبلـ _ إٔب مقوؿ النيب 

إذا أدخل ا٢بديث ُب لفظ _ رٞبو ا _ أف األصل أف اإلماـ البخارم : كلكن ىنا فائدة كىي
فإف ىذا يستفاد منو أف البخارم يرل ىذا _ صلى ا عليو كسلم _ ترٝبة الباب، كأضافو إٔب مقوؿ النيب 

ك٤باذا ٓب يدخلو ُب أصل . ا٢بديث صحيح ُب ا١بملة، أك حسن، أك صاّب على األقل لبلحتجاج كاالعتبار
الصحيح بصيغة التحديث كاإلخبار؟ ألنو رٗبا ٓب يوافق شركطو الٍب اشَبطها؛ ألنو ال ٱبرج فقط ما يدخل 
ٙبت اسم الصحيح، أك ا٢بسن، أك ا٤بقبوؿ ٝبلة، كإ٭با ٱبتار ما ىو أصح شيء كأضبطو كما ىو معركؼ 

. من منهجو
كأف _ صلى ا عليو كسلم _ فبل يستجيز أبو عبد ا البخارم، أف يضيف كبلمان إٔب النيب 

إال كىو عنده اطمئناف، إٔب أف ىذا الكبلـ ا٤بضاؼ ٩با يصح " باب قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: "يقوؿ
.  ىذا ىو األصل_ عليو الصبلة كالسبلـ _ إضافتو إٔب النيب 

أَتُاوا): قولو.. كىذا ا٢بديث ٩با ينبغي بتَتلْع لَتبااْع ِك َت بِكب اَت ءٍرب أَتهْع بشَتيْع ٩با ينبغي أف يشملو ذلك، ب( َتنْع
أَتُاوا): كلكن ىذا ا٢بديث بتَتلْع لَتبااْع ِك َت بِكب اَت ءٍرب أَتهْع بشَتيْع عت، ال ٱبلو سند منها من ب( َتنْع كل أسانيده الٍب ٝبي

سند فيو ٦باىد بن سعيد، سند فيو ا١بعفي، سند فيو فبلف، . مقاؿ، كما ذكر رٗبا بعضها ا٢بافظ ُب الشرح
لكن ٗبجموعها تعتضد، كيشد بعضها بعضان، كتنتقل من مرتبة الضعيف للحسن لغّبه، أك رٗبا حٌب 

. الصحيح لغّبه
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كىذا ما ٯبعلنا نستطيع أف نطمئن إٔب صحة ىذا ا٢بديث، باستشهاد البخارم بو، كىو إماـ رفيع 
ألف عندنا قاعدة _ صلى ا عليو كسلم _ القدر ُب التصحيح، كباستجازتو أف يضيفو إٔب مقوؿ النيب 

إال كىو _ صلى ا عليو كسلم _ مقررة عند ادثْب، أنو ال ٯبوز لكل أحد أف يضيف كبلمان إٔب النيب 
حٌب ال يدخل _ صلى ا عليو كسلم _ يرل، كيعلم، كمتثبت من أنو صحيح، يصح إضافتو إٔب النيب 

منبر ىب  يبحديث ًبيَترىبأ بيُرىبأنهب  ببف وبأحدب)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ ٙبت قوؿ النيب 
ليس كالكذب على غّبه كما قررناه ُب دركس _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كالكذب على النيب ب(1)((اا  ذ ين
. سابقة

ىذا الباب لو فائدة علمية كبّبة، كىي ٫بن ا٤بسلمْب سبقتنا أمم، أكرثوا الكتاب دىران من : ثانيان 
٫بن .. ك٫بن شرعان . الزماف، كخبل فيهم أنبياء كرسل، كأينزؿ على ىؤالء األنبياء كالرسل ما أينزؿ من كتب

ا٤بسلمْب شرعا،ن من ضمن جذكر اعتقادنا كأصوؿ ديننا، أف نؤمن ٔبميع أنبياء ا كرسلو، كنصدقهم على 
أك ُب _ جل كعبل _ كجو العمـو كعلى كجو ا٣بصوص، ٩بن ذكرت لنا أ٠باؤىم أك أخبارىم ُب كتاب ا 

. _صلى ا عليو كسلم _ كبلـ النيب 
فمن ضمن اعتقادنا، اإلٲباف بإبراىيم، كموسى، كعيسى، كصاّب، كشعيب، كغّبىم من أنبياء ا 

. كرسلو، كىم ٟبسة كعشرين نيب، ذيكرت أ٠باؤىم ُب القرآف العظيم
على ىؤالء األنبياء كالرسل، الٍب من أشهرىا _ جل كعبل _ كنؤمن أيضان ٗبا أينزؿ من كتب من ا 

ىدل _ جل كعبل _ ذلك الكتاب ا٤ببجل ا٤بعظم الذم أنزلو ا " التوراة"كالٍب كثر ذكره ُب القرآف الكرٙب، 
. _صلى ا عليو كسلم _ كنور لبِب إسرائيل على نبيو ككليمو موسى 

، كىو ذلك الكتاب ا٤ببجل الكرٙب، الذم أنزلو ا أيضان ىدل لبِب إسرائيل، على "اإل٪بيل"ككذلك 
. فنحن نؤمن هبذا كلو. _عليو الصبلة كالسبلـ _ نبيو ا٤بسيح عيسى بن مرٙب 
ىل ما سبق من كتب، نعتقد أهنا كتب ا ا٤بنزلة على أنبيائو، نعتقد أهنم أنبياء : بقيت مسألة كىي

كرسل، كنؤمن هبم، ىل ٰبق لنا أف نستهدم هبا؟ أك نستضيء هبا؟ أك نتعلم منها؟ أك نأخذ منها حكمان؟ 
أك توجيهان؟ أك تشريعان؟ أك حٌب عمـو أخبار غيبية، ٩با جرل كحدث ُب الدىور السابقة ك٫بو ذلك؟ 
صلى _ ىذا ما يريد البخارم أف يبينو لنا من خبلؿ ىذا الباب، كلذلك صٌدر مباشرة بقوؿ النيب 

أَتُاوا): _عليو الصبلة كالسبلـ _ ا٤بانع كا٢باسم ٥بذه ا٤بسألة بقولو _ ا عليو كسلم  بتَتلْع لَتبااْع ِك َت بِكب اَت  أَتهْع

                                                 

 .  41: رقم حديث 15 ص/  1 ج سننو ُب ماجو ابن (1)
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ءٍرب بشَتيْع : كلكن ىنا مسألتافب( َتنْع
 الٍب أراد البخارم ا٤بنع منها، كىذا كاضح جدان من تصديره الباب بالنهي النبوم :ااملأا باأل اى

. عن سؤاؿ أىل الكتاب، كىي سؤاؿ أىل الكتاب، كا٤براد هبم اليهود كالنصارل، أىل التوراة كأىل اإل٪بيل
ٰبق . إْب..... سؤا٥بم ابتداءن، ىل ٰبق ٤بسلم أف يسأؿ يهوديان، أك نصرانيان، أك قسيسان، أك حربان، أك حاخامان 

لو أف يسألو عن شيء ٩با عندىم من معارؼ، كعلـو شرعية دينية، تتعلق بأخبار األنبياء، أك ما يتعلق با 
أك يتعلق بأمور تشريعية أك ٫بو ذلك، مستضيئان، أك مستهديان، أك متعلمان أك مستبصران؟ _ جل كعبل _ 

نع ذلك، لسببْب اثنْب كاضحْب _ صلى ا عليو كسلم _ بفتول النيب : ا١بواب ال، ال ٯبوز، ٲبي
 :كضوح الشمس
 عليو ا صلى _ الرسل خاًب بعثة من بو _ كعبل جل _ ا أغنانا ٗبا أغنياء أننا :األ اباالب 

 كاآلخرين، األكلْب علـو فيو ا أكدع الذم افوظ، ا٤ببٌجل، ا٤بقٌدس، العظيم، الكتاب ىذا كنزكؿ _ كسلم
 شيء كل فيو ا فٌصل الذم ٞبيد، حكيم من تنزيل خلفو، من كال يديو بْب من الباطل يأتيو ال الذم

 .تبيانان  شيء كل فيو كبٌْب  تفصيبلن،
 مندثرة، سابقة بأمم يستضيء يذىب كيف الكبّب، كا٥بدم العظيم، الكنز ىذا مثل عنده فمن

 من يعقل ىل! ا٤باضية؟ القركف عرب كتبلعب كتبديل، كضياع، كٙبريف، خلل، من طرقها ما طرقها ككتب
 لو تضيء بالكاد بشمعة كيستضيء كيغلقها، يطفئها، فيذىب الصغّبة، الذرة لو تضيء مشرقة، مشسان  ٲبلك
 !يده؟ كف

 _ النيب يغضب كلذلك عظيمة؛ لنعمة كفراف بالنعمة، ككفر العقل، ُب كخلل العقل، ُب ٞبق ىذا
 .الشرح ُب ا٢بافظ ذكرىا الٍب القصة ُب كما كغضب _ كسلم عليو ا صلى

 عليو ا صلى _ النيب على فقرأىا التوراة، من صحيفة كمعو يومان  جاءه أك أتاه ا٣بطاب بن عمر ٤با
 فيو خطابان  عمر كخاطب _ كالسبلـ الصبلة عليو _ شديد غضب فغضب. ىذا من شيء أك _ كسلم
 .((أم  وك)): قاؿ ٤با كا٤بوجدة الغضب بشدة إشعار كفيو ردع، كفيو لو، تعنيف كفيو زجر،

 الصباح طلع تستفيد؟ ماذا الشمس إٔب مشعة إضاءة تضيف كيف. الَبدد الَبدد، ىو كالتهوؾ
رَتقَت ِكبب﴿الشمس طلعت إذا قيمة عنده ما القنديل خبلص القنديل، فأطفئ َترْعضُبب َتأَتشْع  ماب(1)﴾رَت  ِّ َت ب ِكُ ورِكبباألْع
 ((.ن ي ب يض ءب   بآتبأامبااخل ببا نبي بفي  بأم  وك)). كىناؾ ىنا لئلستضاءات ٦باؿ ُب عاد

                                                 

 [.69اآلية ]سورة الزمر  (1)
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بحيبموسىبأاباوب يد بنفليب اا  )): يقسم ٓب كلو البار الصادؽ كىو ذلك على كأقسم قاؿ ٍب
 النبوة ُب مقامو كعلو قدره، جبللة على بنفسو، موسى كاف لوب(1)((ي بع يبأابإاب سعهبم بأظ ر مب ين

ض لو حيان، كاف _ كسلم عليو ا صلى _ كالرسالة  _ الرسل خاًب بعثة كقت موجودان  حيان  كاف أنو افَبي
 كسلم عليو ا صلى _ ٧بمد النيب يتبع أف إال ٦باؿ أمامو ليس كأصبح دكره، انتهى _ كسلم عليو ا صلى
 .كجنوده أنصاره من كيكوف بو، كيؤمن_ 

 ا قاؿ عمراف، آؿ سورة ُب عليو كنص العهد ىذا كذكر كلهم، األنبياء على ا أخذه عهد كىذا
نَت ب َتإِكذْعب﴿: تعأب يثَت ق َتُ مْعبباا َّنبِكيِّينَتببمِكنَتببأَتخَت ْع باَتمَت ﴿ اآلية؟ إيش كلقد فيها ما ال.. أخذنا كلقد ىكذا؟ب(2)﴾مِك

مَت ٍربب ِك َت بٍرببمِّنبآت َتيْعُ ُ م مِكُ نَّنببمَتعَتُ مْعبباِّمَت بمُّس َتدِّ ٌلببرَتُسواٌلببجَت ءُ مْعبب﴿ ،(3)﴾ َتحِك ْع رَترْعُتمْعببقَت اَتبب َتاَت َت ُ ُرنَّنهُبب ِكهِكبباَت ُ  ْع بأَتأَتق ْع
ُتمْعب رَترْعنَت بقَت ُاواْعب﴿ كميثاقي عهدم أم (4)﴾إِكصْعرِك بذَتاِكُ مْعبب َتلَتىب َتأَتخَت ْع بمِّنَتببمَتعَتُ مب َتأَتنَت ْعببفَت شْع َتُد اْعببقَت اَتببأَتق ْع

اَت بِك َتببذَتاِك َتبب  َتعْعدَتببت َتوَتاَّنىبفَتمَتنباا َّن هِكدِكينَتب ُ واَتببُهمُببفَتُأ ْع  .للرسل هتديد ىذاب(5)﴾ااْعفَت سِك
 النيب أتباع يصبحوف كل موسى، كال إ٪بيل، كال توراة، ال _ كسلم عليو ا صلى _ ٧بمد بعث إذا

 ينزؿ كالوحي كرقة، صحيفة ذلك ٗبثل غّبه أك عمر يأٌب ٤با فلذلك _. كسلم عليو ا صلى _ ا٣باًب
 كال كرقة، كال صحيفة قيمة ما كالتفاصيل، بالوحي، كتأٌب تذىب كا٤ببلئكة كجربيل كعشية، بكرة كيصعد
 ا٤بشرقة؟ الشمس ىذه أماـ من أعرؼ ما كال قسيس،

 الغُب هبذا ألقواـ يؤتى ٤با كارثة ىذه مشكلتنا لكن. أغنانا ٗبا أغنياء أننا :األ اباالب به ا
 الفاتيكاف، عند علم ٕب يدكر راح. عاندكه كال حٌب، بو كذبوا ما إذا كىذا كيَبكونو، كيهملونو، كٯبهلونو،

 .فاجر كعند زنديق، كعند حاخاـ، كعند قسيس، كعند
 كأىل الضبلؿ، كأىل الباطل، أىل من يلتمس كذىب ا٢بقيقي العلم ترؾ: كجهْب من جاىل ىذا

 يوشك فكفرىا نعمة أعطي من أف التشريع ُب كاألصل. نعمة كفراف فيو ٍب. إْب.... الدجل كأىل ا٣برافة،
. حالو ىذا عليهم، كا٤بغضوب الضالْب مع الشارع ُب ىناؾ كيطرد بصّبتو، على كيطمس منو، تنزع أف

 .األكؿ السبب ىذا. يعطي ال الشيء فاقد ؟ ىذا كيف ضالْب كمن عليهم مغضوب من ىدل تلتمس

                                                 

. 15195: رقم حديث 387 ص/  3 ج مسنده ُب حنبل ابن (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

 عليهم أينزلت رسل، فيهم بيعث علم، عندىم كاف نعم. العلم فقدكا ىم أهنم :ااث نيباالب 
رَتاةَتببأَتنلَتاْع َت بإِكنَّن ﴿: ا كصفها ىكذا كنور، ىدل فيها كالتوراة بذلك، نؤمن أننا قليل قبل قلنا ك٫بن. كتب باا  َّنوْع
 الذم اإل٪بيل ذلك كأين كنور؟ ىدل فيها الٍب التوراة ىذه أين لكن. كذلك كاإل٪بيلب(1)﴾ َتنُورٌلببُهًدىبفِكي َت 
 عيسى؟ على أنزؿ

 يزيدكف، كىم السنْب، آالؼ منذ ىذه القركف عرب كالقسس، كالرىباف، األحبار، أيدم بو تبلعبت
 كما. ا كلمة من فيها كاف ٩با كبّبان  جزءان  ففقدت. كيبدلوف كيغّبكف، كيضيفوف، كٰبذفوف، كينقصوف،

 . مغنية كغّب ضئيلة، إليو كا٢باجة كالفائدة منو، الغُب فيها، بقي
 التحريف لوجود موجودة، عندىم ٗبا الثقة كال عندنا، ا٥بدل لوجود داعي إليهم ا٢باجة ال إذف

 هبا صٌدر الٍب بفتواه حا٠بان، منعان  _ كسلم عليو ا صلى _ النيب منع السببْب، ىذين ألجل. كالتغيّب
أَتُاواباَتب) الباب ىذا البخارم لَتبااْع ِك َت بِكب تَتلْع ءٍرب أَتهْع بشَتيْع كىذا صيغة تعميم كاضحة، كمنع صريح ما يبقى ب( َتنْع

 :الٍب ٩بكن أف تيوضح ُب ىذا: ا٤بسألة الثانية .فيها استثناء
.  ٫بن لسنا ٧بتاجْب، للتعليلْب اللذين ذكرهتما لكم.  أننا ال نسأ٥بم ابتداءن :ااملأا باأل اى
ما سألناىم، لكن حدثوا .  إذا ابتدؤكا ىم فذكركا لنا أشياء، كحدثونا عن أشياء:ااملأا بااث ني 

بأمور، ذكركا أشياء ٩با موركث عندىم ُب كتبهم، كتسامعوا بو، ٩با يدخل ُب جنس األخبار، من أحواؿ 
حٌب قاؿ . األمم السابقة، كأخبار األنبياء، خاصة أنبياء بِب إسرائيل؛ ألف بِب إسرائيل خبل فيهم أنبياء كثر

ابن تيمية كغّبه، أنو خبل ُب بِب إسرائيل أكثر من ألف نيب، عرب قركف امتدت إٔب أكثر من ثبلثة أك أربعة 
آالؼ سنة، كالكتاب كالنبوة ُب بِب إسرائيل، ككقع فيهم من العجائب كالغرائب الشيء الكثّب، ٩با نعلمو 

. ك٩با ال نعلمو
فإذا ابتدؤكا ىم فحدثونا بشيء من ذلك، فما ىو ا٤بوقف منو؟ ىل نصدقو؟ أك نكذبو؟ ا١بواب 

إذابحدث مبأهلب)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ الفتول بو فقاؿ _ صلى ا عليو كسلم _ أيضان تؤب النيب 
٩بنوعْب با٤بنع النبوم اآلف، ما نسأؿ، ما فيو حاجة، ىم ابتدؤكا، .  ٫بن ما سألنا اآلف((إذا))،ب((اا   ب

حدثوا، ذكركا لنا أخبار، أحداث حصلت ما نعلمها، من جنس األخبار الٍب ٙبصل لؤلمم ىذه، من جنس 
. التواريخ، من جنس العجائب كالغرائب الٍب حصلت ُب بِب إسرائيل

إذابحدث مبأهلباا   بب نبشيءبفالبت دقوهمب ابت   وهمب﴿ َتُقوُاوابآمَت َّن ب ِك اَّن ِك ب)): قاؿ

                                                 

 [.44اآلية ]سورة ا٤بائدة  (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

دٌل﴾ إِكاَتُ ُ مْعب َتاحِك إِكاَتُ  َت ب َت بإِكاَتيْعُ مْعب َت بإِكاَتي ْع َت ب َتأُنلِكاَت ٤باذا ال . _عليو الصبلة كالسبلـ _ أك كما قاؿ ب(1)((أُنلِكاَت
. نكذهبم؟ الحتماؿ أف ما ذكركه يكوف صحيحان 

ك٤باذا ال . قد يكوف حصل ىذا ككقع، فما أنت مضطر أف تكذب؛ ألنك رٗبا تكذب بشيء كقع
نصدقهم؟ الحتماؿ أيضان أنو من ا٤بفَبيات الكثّبات الٍب افَبكىا، افَبكا على ا، كعلى األنبياء كالرسل، 

عاد ما يفَبكف علي كعليك، يفَبكف على العآب كلو، يهود آؿ هبت، كذابوف، ىذا دينهم، كالنصارل ٫بوىم 
. على شر

كتسمع ىذه األخبار، إف كاف فيها عربة . فبل تصدقهم حٌب ال تذىب فتصدؽ بشيء من الكذب
تعترب، إف كاف فيها أمر ٩با يستفاد ُب ا١بملة، تستفيد كما تقرأ أم قصة من األخبار ا٤باضية، كاألحداث 
الٍب مضت، رٗبا يكوف أصل القصة صحيح، كالركاة كزادكا فيها زيادات، كأضافوا فيها إضافات، حٌب 

شيء عجيب حطوه سبع ٦بلدات، ما ٲبكن . جعلوىا كأهنا أسطورة مثل عنَبة كما أنا عارؼ من؟ إْب
. تسمع، ما يضرؾ أف تسمع. تكتب ُب صفحتْب كلها على بعضها

ال تصدؽ أىل الكتاب إذا حٌدثوا ىم كابتدؤكا، كال تكذِّب، الحتماؿ أف تصدؽ بشيء من الباطل 
ب: أك تكذب بشيء من ا٢بق، كتعلن موقفك منهم ك٩با نزؿ عليهم بإِكاَتي ْع َت ب َتأُنلِكاَت ﴿ َتُقوُاوابآمَت َّن ب ِك اَّن ِك بأُنلِكاَت

لِكُمواَت﴾ ُنباَتُهبُملْع دٌلب َتنَتحْع إِكاَتُ ُ مْعب َتاحِك إِكاَتُ  َت ب َت .ب(2)إِكاَتيْعُ مْعب َت
أما ٫بن نؤمن باألنبياء، كالرسل، كما أينزؿ . كونكم غّبًب كبٌدلتم، ىذا جرٲبتكم، كإٜبكم عليكم

غضان طريان ٓب : عندنا كتاب ا كما سيأٌب فتول ابن عباس الصرٰبة. إليهم من ا، كلسنا ُب حاجة لكتبهم
ىاتاف ٮبا ا٤بسألتاف اللتاف يريد إمامنا البخارم تقريرىا من خبلؿ ىذا . ييشف، فيو ا٣بّب كلو، كا٢بمد 

. الباب
بأَت ُوبااْعيَتمَت اِكب): ٍب قاؿ .  أبو اليماف ىو ا٢بىكم بن ناًفع البػىٍهرىا٘ب، أحد كبار شيوخ البخارم( َتقَت اَت

، كإ٭با ركل ىذا ا٢بديث معلقان، ىذا "أخربنا"، كٓب يقل أيضان "حدثنا"لكننا نتفاجأ ىنا أف البخارم ٓب يقل 
. يسمى التعليق، كاألصل أف يصدره بصيغة التحديث كاإلخبار

ككجو العجب أف أبا اليماف شيخ من شيوخ البخارم ُب الصحيح، كمليء الصحيح، مشحوف بركاية 
كقد مر معنا  ٭باذج كثّبة لذلك ُب . ، كثّب جدان "أخربنا"ك" حدثنا"البخارم عن شيخو أيب اليماف بصيغة 

؟ "حدثنا أبو اليماف"فلماذا ىنا ٓب يقل . أثناء الدركس السابقة
                                                 

. 4215: رقم حديث 1631 ص/  4 ج صحيحو ُب البخارم (1)
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

:  عند ا٢بافظ جواباف
 أف رٗبا أخذه منو ُب ٦بلس ا٤بذاكرة ا٣باص، كٓب يأخذه من شيخو ُب ٦بلس :ااجوابباأل ا

أنو ما ٠بعو عن شيوخو للبخارم ُب اجملالس ا٣باصة، لو خاصية : كللبخارم قاعدة. التحديث العاـ
ال . بشيوخو، ٯبلس معهم ُب بيوهتم، يسمر معهم ُب الليل يتذاكر ىو كىو ا٢بديث، يسمى ٦بالس ا٤بذاكرة

يستجيز البخارم أف يركم ما ٠بعو عن شيخو ُب اجمللس ا٣باص، ٦بلس ا٤بذاكرة ا٣باص، كما يركيو عنو ُب 
. ٦بلس التحديث العاـ، ييفرؽ بْب الصيغتْب

عرفنا أنو ٠بعو ُب اجملالس العامة، الٍب يتصدل ا٤بتحدثوف، كٯبلسوف لتحديث " حدثنا: "فإذا قاؿ
كما قالو ُب ٦بلس ا٤بذاكرة، كاحتاج أف ٱبرجو ُب الصحيح، ٓب يدخلو ضمن األحاديث ا٤بسندة، كٓب . الناس

كلذلك علة؛ كىي أف كبار ادثْب من شيوخ البخارم كغّبه، عندىم " أخربنا"، ك"حدثنا"يصدره بػ
 .مراجعات، عندىم مسموعات كثّبة

قد ٰبٌدث بعشرة ُب ا٤بائة؛ ألف بعض . فبل تظن أف كل ٧بدث، كل مسموعاتو ٰبدث هبا
ا٤بسموعات رٗبا ليس ىو مطمئن إليها، عنده فيها نظر، مَبدد ىل يستجيز أف يركم عنها، أك ال يستجيز 

فيخص هبا بعض حٌذاؽ الطبلب، الذين يعرفوف مثل ىذه الدقائق، كيعرؼ مٌب يركم ىذا . أف يركم عنها
. جا يركيو، ما يصلح ىذاإكمٌب ال يركيو، مو كبعضهم ٘بيب لو أم سند 

إذا حدثوا البخارم بأشياء خاصة ُب اجملالس ا٣باصة، يعلم أف البخارم .. فمثل أبو اليماف كمن ُب
بأَت ُوبااْعيَتمَت اِكب): ىنا قاؿ. سينز٥با منزلتها، يستفيد منها ُب الوضع البلئق هبا، كىذا ما صنعو :  لو قاؿ.(قَت اَت

من سيكتشف أف البخارم ٠بعو ُب اجمللس ا٣باص كال اجمللس العاـ كىو من شيوخو؟ ما " حدثنا أبو اليماف"
لكن ألمانتو، كحصافتو، كيريد أف يشعرنا بشيء، كالرسالة بلغت إلينا أف ىذا ُب اجملالس . أحد سيعرؼ ىذا

. ا٣باصة
رٗبا أبو اليماف رٗبا كاف يقدـ رجبلن كيؤخر أخرل ُب التحديث هبذا ا٢بديث، ليس مطمئن إليو، 

ألسباب ما طرقتو أك ٫بو ذلك، يريد أف يتثبت منو أكثر، لكنو حٌدث بو تلميذه النجيب، األريب، ا٢باذؽ 
فلما احتاج . البخارم ُب اجمللس ا٣باص، كٓب يستجز ىو أف ٰبدث بو ُب اجمللس العاـ بعد، ما استقر عليو

. ىذا أحد ا١بوابْب عند ا٢بافظ. لو البخارم، غاير ُب الصيغة ليشعرنا هبذه الفائدة
طبعان ىذا ا١بواب األكؿ زاؿ؛ ألف أكرد لنا ا٢بافظ مسموعات كثّبة، تدؿ على أف :بااجواببااث ني

للبخارم، ُب " التاريخ الصغّب"البخارم ٠بع فعبلن، كىذا ا٢بديث من أيب اليماف، كحٌدث بو كذلك، ُب 
.  فزاؿ االعتماد على ىذا ا١بواب (حدثنا أبو اليماف): قاؿ البخارم" مستخرج اإل٠باعيلي"
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

_ فا١بواب الثا٘ب قاؿ أف البخارم ٓب يصدره بصيغة التحديث؛ ألنو ليس حديثان مرفوعان إٔب النيب 
. كإ٭با من كبلـ صحايب كىو معاكية_ صلى ا عليو كسلم _ ليس من كبلـ النيب _ صلى ا عليو كسلم 

: انتبهت كلبل ال؟ كألنو موقوؼ، كاألصل ُب ىذا الكتاب إخراج ا٢بديث ا٤برفوع، غاير ُب الصيغة كٓب يقل
. ىذاف ٮبا ا١بواباف". حدثنا"

بأَت ُوبااْعيَتمَت اِكب) .  ىو ا٢بكم بن نافع(قَت اَت
ب َترَتنَت بُشعَتيْع ٌلب) .  ابن أيب ٞبزة ا٢ًبٍمصي الشامي(أَتخْع
رِك ِّب) باالُّسهْع .   ٧بمد بن شهاب، أبو بكر الزىرم، اإلماـ ا٤بشهور( َتنْع

مَتنِكب): قاؿ يْعُدب ْعُنب َتبْعدِكباارَّنحْع ب َترَتنِكيبُحمَت  ابن عوؼ، ابن الصحايب ا١بليل عبد الرٞبن بن عوؼ (أَتخْع
. الزىرم، القرشي

.   ابن أيب سفياف، األموم، ا٣بليفة(سَتمِك َتبُمعَت  ِكيَت َتب)أنو 
لً بمِكنْعب): يقوؿ  كاف ذلك ُب سنة من سنوات خبلفتو، ٤با حج معاكية، كمٌر (قُ رَتيْع ٍرب ُيحَتدُِّثبرَتهْع

. با٤بدينة، كحٌدثهم ببعض األمور، كاف منها ىذا األمر، أنو حدث رىطان من قريش
بَت رِكب  َتذَت َترَتب): فقاؿ ُب ضمن حديثو َتحْع باألْع ُب درج .  معاكية بن أيب سفياف ذكر كعب األحبار( َتعْع َت

. حديثو، كغضوف كبلمو، جاء ذكر كعب األحبار
م، كاف يهوديان، من يهود صنعاء، من اليمن، من آؿ ذم  كعب األحبار ا٠بو كعب بن مىاًتع ا٢ًبٍمّبى
الكىبلىع، كقيل من آؿ ذم ريعىٍْب، كىم عوائل يهودية، استقرت منذ قدٙب الزماف ُب اليمن، كجاء كقت من 

ىذا ملك يهودم " دنواس"، شخصية مشهورة، "ديٍنواس"األكقات حكموا اليمن على ترل على فكرة، أياـ 
بنحو مائة أك شيء من ذلك من الزماف من السنْب، _ صلى ا عليو كسلم _ حكم اليمن قبل بعثة النيب 

. ٤با غلب ا٢ببشة كطردىم" دينواس"
م يهودم، كاف حربان من أحبار يهود، يهود صنعاء اليمن كاف كقت بعثة . فكعب بن مىاًتع ا٢ًبٍمّبى

رجبلن بالغان، لكنو ٓب يوفق ُب ذاؾ الوقت لئلسبلـ، كىداه ا لئلسبلـ ُب _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
كلكنو باعتبار خلفيتو الطويلة، . خبلفة عمر، أياـ عمر بن ا٣بطاب، ىيدم لئلسبلـ كأسلم، كحسن إسبلمو

كمعلوماتو الغزيرة، ٩با تعلمو من ديانتو السابقة، كما كاف يقرؤه من كتب، من التوراة ا٤بنسوبة، كأمثا٥با من 
:  الكتب، عنده  علـو كثّبة، كلها تقريبان تدخل ُب جنسْب من العلـو أك نوعْب من العلـو

أخبار عن أحداث ماضية سابقة من أخبار األمم :  ىي كلها أخبار، لكنها قسماف:اا و باأل ا
جزء _ ىذا كا أعلم _ حٌب التوراة ا٤بوجودة اليـو ا٤بنسوبة ٤بوسى . كأحوا٥با، كىذا جزء كبّب من التوراة
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

كلها أخبار كأحداث عن تكوين العآب، كا٣بلق، .. كبّب منها أخبار، سفر التكوين، كسفر ما٘ب عارؼ
فكاف جزء كبّب ٩با كاف من خلفية كعب، ىذا . أمور ماضية كثّبة جدان .. كاألمم السابقة، كآدـ، كأحداث

. النوع
كأف تكوف من . يتحدث عن أمور ٓب تأًت بعد. كىو أخطر قليبلن، األخبار القادمة:ب اا و بااث ني

أحداث الساعة، كأشراط قيامة، أك أحداث فًب، كمبلحم معينة، كىذه ٫بن نعتقد أهنا جزء ٩با كاف األنبياء 
_ صلى ا عليو كسلم _ السابقوف ٱبربكف بو أ٩بهم، ىذا الشك؛ كلذلك كاف جزء كبّب ٩با أخربنا بو النيب 

. كم ُب القرآف من قصص األمم السابقة؟ كثّب. ىو ىذا النوع، كالقرآف الكرٙب فيو من ىذا الشيء الكثّب
قبل خلق السموات كاألرض، كبعد خلق السموات كاألرض، كخلق آدـ، كإىباطو إٔب األرض، كنوح، كٜبود، 

.. كعاد
ٰبدثنا عن كل _ جل كعبل _ أمم كثّبة أخربنا ا هبا، قركف، كأغفل ذكر قركف ٢بكمة عنده 

 _       كثّب من أحاديث النيب. كأيضان أخبار قادمة ٓب تأتً . شيء؟ قد ال ٫بتاج ذلك، كفيما ذيكر الكفاية
عن أشراط الساعة القادمة، كأحداث القيامة، كما سيجرم كٰبدث من أمور _ صلى ا عليو كسلم 

٩با _ صلى ا عليو كسلم_فيو كنز ىائل عند النيب . كغرائب، ٘برم على األمة كعلى العآب إٔب قياـ الساعة
. حٌدث بو من ذلك

فجزء كبّب من أخبار كعب بن ماتع ا٢بمّبم، ٩با كاف يتحدث بو؛ ألف ىذه ىي ثقافتو الٍب عاش 
فكاف رٗبا ييسمع لو، بسبب أف الناس إٔب اليـو كسيبقوف ىكذا، عندىم تعلق . عليها دىران، ىذا النوع

با٤بستقبل، ٰببوف يعرفوف، لو استطعت أف تعرؼ ما ُب غد، بالدجل، بالسحر، بقراءة األبراج، بقراءة 
ضيعوا .. ا٢بمّب، تريد أف تعرؼ كلبل ال؟ إيش برجك؟ ا٢بوت، كا برجي ا٢بمار، كيصّب لك ما يصّب لك

. الناس
_ أعوذ با من الشيطاف الرجيم_عند الناس تعلق، مسلمْب، غّب مسلمْب، ما عاد فيو فرؽ كبّب 

كرٗبا كصلوا إٔب أمور أخطر بالتخمينات، كا٢بسابات . فيحبوف، لذلك يسألوف الكهنة، كيسألوف العرافْب
. ٰببوف، عندىم تعلق كتشوؼ. د اليهودم؟ كأمثالواا٤بعقدة كحساب أيب ج

فعندما . فؤلجل ىذا التشوؼ؛ كألف عامة الناس بضاعتهم من العلـو الشرعية الرصينة أيضان قليلة
يأٌب رجل مثل كعب بن ماتع ا٢بمّبم، يتمتع أكالن مسلم، صار مسلم معنا، صار خبلص، فأيمن رٗبا جانبو 

ىذا إحدل . ا٤بؤمن ا٢بق كا٤بسلم ا٢بق ال يفَبم الكذب تعمدان . أف يفَبم كذبا صرٰبان؛ ألف اإلسبلـ ٲبنع
. أىم ارمات عندنا ُب الشرع
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فرٗبا أيمن جانبو أف يفَبم كذبان صرٰبان، يعلق الناس بو، باعتبار أنو مسلم، كأسلم ُب عهود مبكرة 
_  كأيضان تعلق الناس بو؛ ألنو كاف عنده رصيد ضخم من معلومات كغرائب، كرٗبا . أياـ عمر ك٫بو ذلك

كل . حٌدث بأشياء حصلت، فازداد إيش؟ الناس أصبحوا خبلص كأنو صار نبيان مرسبلن _ كىذا كقع فعبلن 
. شيء يقولو يطلع صحيح

٫بن قبل قليل قلنا ال نسأ٥بم . فلذلك الصحابة أرادكا أف يضبطوا ا٤بوضوع، كأف عندنا ضوابط شرعية
كإف كاف حقان . كإذا حدثونا من غّب سؤاؿ ال نصدؽ كال نكذب، كنقوؿ آمنا بربنا. ابتداءن، للمنع النبوم

. كإف كاف باطبلن، ٫بن اٚبذنا حيطتنا عن التصديق بالباطل. ٫بن مستغنوف عنو، كال نكذب بو ُب ا١بملة
فرأكا أف كعب انبسط ُب . فلما رأل معاكية، كأمثالو، كقبلو عمر، قبلو عمر حصل لو شيء من ذلك

ا٢بديث، كتوسع ُب ذكر ما سيحدث، كرٗبا تعلق بو من تعلق، كبأخباره ٗبا يلـز منو ضركرة اإلعراض، أك 
، يتعلقوف الناس .. االنشغاؿ عن التصديق با٢بق الذم جاء ُب السنة النبوية هبذه األمور، كما ٰبصل اليـو

لو يطلع اآلف أم كتاب، أنا أقوؿ لكم لو يطلع أم كتاب، إف شاء ا مؤلفو مشعوف بّبيز حٌب، كيتوقع أنو 
. يصّب كذا كيصّب كذا، شوؼ كيف ينتشر عندنا قبل عندىم

_ صلى ا عليو كسلم _ تقوؿ ٥بم أحاديث نبوية، كالنيب .. ىكذا الناس مهوكسْب، ما٘ب عارؼ
قاؿ، ٯبيب لك ستْب مشكلة عليو، كستْب شبهة، كستْب إيراد، كتقعد أنت تقنعهم ٕبكم نبوم، كأحاديث 

. نبوية
اليـو أكثر ا٤بسلمْب مع األسف الشديد للتعلق، ٰببوف الغرائب، ٰببوف الشيء الغريب، ٰببوف إٔب 

يصدؽ با٣برافات، يعتقد أنو فيو شخص ... عاقل ٯبيك عاقل طبيب كال. حد ا٣برافة، يصدقوف با٣برافات
! غائب منتظر من ألف كمائتْب سنة ُب سرداب ُب العراؽ، فيو ٞبار يعتقد ىذا كلبل يصدؽ ىذا الكبلـ؟

دخل لسرداب من ألف كمائتْب سنة كحي . ال أدرم.. فيو أكثر من عشرين مليوف يقولوف ىذا الكبلـ
ىذا اللي يعتقد جاىل ُب أعظم ا١بهل، كأٞبق ُب أعظم ا٢بمق . تلغي ٨بك كلو، سبحاف ا. غصبان عنك

؟ ...لكن عاد ماذا تصنع ُب. _أعوذ با من الشيطاف الرجيم _ ىذا 
ىكذا ا٢باؿ ُب العآب ىذا الذم تعيش فيو، كا٢بق الصريح ىذا عليو من الشبهات، كعليو من 

حٌب ليش تتأسف، نستاىل نأكل . الَبددات، كنستحي من ذكره ُب بعض األحياف مع األسف الشديد
ال . ماداـ ا٢بق الصريح رٗبا ُب بعض ا٤بواقف كاألحياف ما نستطيع نقولو، كنسمي ذلك حياءن . على راسنا

. مو حياء، ىذا جنب، كخور، كعار حٌب
. فمعاكية رضي ا عنو، يريد أف يعطينا منهجان ٤بثل ىذا الرجل، كىو ٭بوذج. نرجع لكعب األحبار
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كقس عليو إذا كاف كعب، كىو يتمتع ٖبلفية علمية كبّبة من الكتاب األكؿ، كانضاؼ إليو إسبلمو، كشيهد 
أنا . كتوُب أك قيتل قيل ُب ٞبص، ُب إحدل ا٤بعارؾ. لو ٕبسن اإلسبلـ، كشهد بعض  ا٤بعارؾ، شهد الّبموؾ

يدؿ ىذا على . ، أياـ عثماف تقريبان أك شيء من ىذا القبيل(34)ما أدرم توُب أك قيتل سنة أربعة كثبلثْب 
. أف إسبلمو حسن ُب ا١بملة

٤با ذىب عمر إٔب بيت ا٤بقدس، ٤با افتتحها . ٩با ييذكر ُب أخبار عمر معو، ىذه جاءتِب اآلف كا
أين كعب : )أك شيء من ذلك، كأتى إٔب ا٤بسجد األقصى ليصلي فيو عمر قاؿ (15)ُب سنة ٟبسة عشر 
شوؼ ترؾ الصحابة كلهم ما استشارىم، ال يستشّبه اآلف ليستفيد منو، يستفيد،  (قاؿ أنا موجود نعم

قاؿ جاءتك . أين ترل أف نصلي؟ قاؿ عند الصخرة): قاؿ. يطلع شيء من ا٣بلفيات الركاسب ىذه
فيو مسجد صلى فيو األنبياء كالرسل، حجر، صخرة ىناؾ حطيتوا فيها قبة، كقلتم .. صخرة إيو (يهوديتك

. ٤باذا؟ ألف الصخرة كانت مقدسة عند اليهود. ما٘ب عارؼ إيش؟ األصل ا٤بسجد
ك٤با حكم النصارل بيت ا٤بقدس قدٲبان، أىانوا ىذه الصخرة، كانت بينهم مشاكل قدٲبان، كجعلوىا 

، يأخذكهنا، يأخذكف ا٢بجر يشيلونو، بس يرٰبوف . مزبلة أيضان، ك٫بو ذلك كاليهود ٥بم مطالبات هبا إٔب اليـو
صلى _ بل نصلي حيث صلى النيب : األصل ا٤بسجد، قاؿ.. أنا أشوؼ ما فيو مشكلة.عباد ا من شرىم 

. ُب ا٤بسجد! كاألنبياء ما جاؤكا عند الصخرة صلوا عندىا؟_ ا عليو كسلم 
ربط _ صلى ا عليو كسلم _ قيل أف النيب . الصخرة ىذه ليس ٥با سند تارٱبي، علمي، شرعي

ما أدرم ايش كدا٘ب للكبلـ ىذا؟ . ىذا ٰبتاج إثباتات كثّبة. الرباؽ فيها، قيل
فمعاكية رضي ا عنو، بسبب أف كعب عاش آخر حياتو ُب الشاـ، فانبسط ُب ا٢بديث، أراد أف 

ثِكينَتب):  كذكر كعب(ف َت َت اَتب)ينهى كٰبدث  ءِكبااْعُمحَتدِّ بهَتُ اَت بأَتصْعدَت ِك ب َت اَتبمِكنْع  مع أنو أصدؽ من ٰبدث (إِكاْع
بأخبار األمم السابقة كالكتاب، ٩بن أسلم من يهود، أك ٩بن أسلم من النصارل ك٫بوىم، مع أنو أصدؽ 

ثُواَتب َتنْعب)كاحد إال  بُيحَتدِّ بااْع ِك َت بِكب ااَّن ِكينَت لِك ُلوب َتلَتيْعهِكبااْع َت ِكبَتب أَتهْع باَت َتب ْع بُ  َّن بمَت َتبذَتاِك َت  فانتبهوا إف كاف ىذا .( َتإِكاْع
.  أصدؽ كاحد، كمع ذلك ثبت عندنا أنو أخطأ ُب مرات كثّبة

ُلوب َتلَتيْعهِكب): قولو  القاضي عياض يقوؿ ٰبتمل أف يعود إٔب كعب، فيكوف ا٤بعُب ( َتلَتيْعهِكب)الضمّب ُب ب(اَت َتب ْع
فليس كل . أنو حدثنا كعب بأشياء، كثبت أنو ٓب يصدؽ فيها، عاد تعمدان، غّب تعمد، ىذا علمو عند ا

فلو أننا مشينا على ا٤بنهج النبوم، ال نصدؽ . ما يقولو صحيح، بل كثّب ٩با يقولو حصل ككقع أنو كذب
.  كال نكذب، ما كقعنا ُب تصديق كذب كال تكذيب حق

فتربأ عهدة كعب من تعمد .  يعود إٔب الكتاب( َتلَتيْعهِكب)كالقوؿ الثا٘ب عند عياض أف الضمّب ُب 
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كالكذب . ك٤باذا الكتاب يقع فيو الكذب؟ ألف الكتاب حيرِّؼ، كيبدؿ. الكذب، كتبقى العهدة على الكتاب
من أخرب ٖبرب خبلؼ ما ىو كاقع، . اإلخبار ٖببلؼ الواقع: الكذب عمومان ُب لغة العرب.. ىنا ليبس معناه

. يقَبف بو اإلٍب، إذا تعمد، كيزكؿ اإلٍب إذا ٓب يتعمد فأخطأ. ىذا يسمى كذب
رٗبا يتكلم اإلنساف بكبلـ يظنو صواب، أك توقع شيء مثبلن أك كذا، كغلب على ظنو صحتو، 

لكن حكمو الشرعي أنو . ىذا لغة يسمى كذبان؛ ألنو خبلؼ الواقع. فحٌدث بو، فوقع خبلؼ ما حٌدث
عليو _ خطأ، لعدـ التعمد، كاألصل أف اإلنساف ال ٰبدث بكل ما ٱبطر على بالو، كبكل ما يسمع، قاؿ 

. ألنو سيقع ُب الكذب حتمان ب(1)(( فىب  امرءبإثم ًبأابيحدثب  لبم بيلم )): _الصبلة كالسبلـ 
فلو فيرض أنو يومان ما توقعت شيئان، . فينبغي أف تكوف عندؾ مقاييس للحديث، ٙبٌدث ٗبا كثقت

كظنيت، أك ٠بعت، أك فهمتو خبلؼ شيء، فحٌدثت بو، فوقع خبلؼ ما حٌدثت، أك كاف األمر على 
. كإف ٠بي كبلمك كذبان لغة. خبلؼ ما قلت، كٓب تتعمد ذلك، كإ٭با غلب على ظنك، ٚبرج من عهدة اإلٍب
: _صلى ا عليو كسلم _ كالكذب يطلق على ا٣بطأ حٌب ُب لغة أىل ا٢بجاز، كمنو قوؿ النيب 

ىنا ليس  ((كذب)). ٤با أفٌب ا٤برأة بأهنا تعتد أبعد األجلْب، توُب عنها زكجهاب(2)((  ببأ وباال   ل))
قد أفٌب خبلؼ ما ىي الفتول الشرعية . معُب أنو كذاب مفَبم، ىو صحايب جليل أبو السنابل، كإ٭با أخطأ

_ كقد يكوف معذكران؛ ألنو ما بلغو العلم الذم عند النيب . _عليو الصبلة كالسبلـ _ الٍب عند ا رسولو 
. _صلى ا عليو كسلم 

ٰبدث بكل . فقد يطلق الكذب كيراد بو مطلق ا٣بطأ، كيقَبف بو اإلٍب عند التعمد، أك عند التساىل
ما ٠بع ىكذا، كخاصة كأسوأ من ذلك إذا كاف ىذا ا٢بديث يتعلق بأمور الشرع، كالدين، كما ينسب إٔب 

ب َت َتفَتىب ِكهِك﴾ب: ا كرسولو، ىنا اإلٍب متحقق، قاؿ ا تعأب بي َتفْع  َتُر اَتب َتلَتىبااّلهِكباا َت ِكبَت ب َتيفَت أم ﴿انظُرْع
﴿ َت َتفَتىب ِكهِكبإِكثْعم ًبمُّسبِكي ً ﴾الكذب على ا كُب معناه الكذب على رسولو 

ب.(3)
نصحان لؤلمة، أف كعب األحبار على ما فيو من خّب كإسبلـ، كىو _ رضي ا عنو _ فّبيد معاكية 

من أصدؽ ا٤بتحدثْب، اٌدثْب عن األمم السابقة كأىل الكتاب، إال أنو ثبت ُب كثّب من كبلمو إما 
. الكذب، إذا كاف الضمّب يعود إليو، ك٪بعل الظن يعود على الكتاب أحسن؛ ألف الكتاب حٌرؼ كبيدؿ

                                                 

 حباف ابن : أيضنا كأخرجو ،( 381 رقم ، 1/195 )كا٢باكم ،( 4992 رقم ، 4/298 )داكد أبو أخرجو : ىريرة أىب حديث (1)
. (30 رقم ، 1/213)
. 4273: رقم حديث 447 ص/  1 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
 [.50اآلية ]سورة النساء  (3)
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أك كاف يعرؼ . فهو ٰبدث ٗبا يعرؼ من الكتاب، كما يدرم أف رٗبا كقع فيها من التحريفات الشيء الكثّب
ك استجاز الركاية؛ ألنو يرل ذلك يدخل ُب عمـو الفائدة ك٫بو ذلك، فتربأ عهدة كعب ٩با حدث بو؛ ألنو 
تاط فيما ٰبدث بو أىل الكتاب من ىذا ا١بنس، على  ما تعمد ىذا، يعِب إحسانان بالظن بو، كمع ذلك ٰبي

.  ما فصلناه ُب ا٤بسألة الثانية
 .ىيا اقرأ ما بعده

ث َت َت ب َت َّن رٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّنثَت ِكي)بب_:اهللبرحمهب_بق ا ب َترَتنَت بُ مَترَتبب ْعنُببُ ثْعمَت اُببحَتدَّن بااْعُمبَت رَتكِكبب ْعنُبب َتلِكيُّسببأَتخْع
يَتىب َتنْعب لُبب َت اَتببقَت اَتببُهرَتي ْعرَتةَتببأَت ِكيب َتنْعببسَتلَتمَت َتببأَت ِكيب َتنْعبب َتثِكيرٍرببأَت ِكيب ْعنِكببيَتحْع رَتاةَتببي َت ْعرَتُء اَتببااْع ِك َت بِكببأَتهْع رَتانِكيَّن ِكبباا  َّنوْع ب ِك اْععِكب ْع

لِكبب ِك اْععَترَت ِكيَّن ِكبب َتيُ فَتلُِّر ن َت َت  َتهْع اِكببألِك ُقواباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببف َت َت اَتببااْعِكسْعالَت لَتببُت َتدِّ ب َتاَتببااْع ِك َت بِكببأَتهْع
يَت َتببإِكاَتيْعُ مْعببأُنْعلِكاَتبب َتمَت بإِكاَتي ْع َت بأُنْعلِكاَتبب َتمَت ب ِك الَّنهِكببآمَت َّن ب َتُقوُاوابُت َت ِّ ُوُهمْعب ب(.بااْع
... ﴾ ِك اّلهِكببآمَت َّن ﴿ ،﴾إِكاَتي ْع َت بأُنلِكاَتبب َتمَت ب ِك اّلهِكببآمَت َّن بُقوُاواْعب﴿: الشيخ فضيلة

ب﴾آمَت َّن ب َتُقوُاوا﴿
. اآلف نوضح خبلص عندؾ ما اقرأ طيب
 أيب نسخة إال النسخ، ٝبيع ُب ىكذا اإلفراد، بصيغة (حَتدَّنثَت ِكيب)،( َت َّن رٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّنثَت ِكي): يقوؿ

 عليو يبُب أف يستحق ما كالفرؽ ا١بمع، بصيغة" حدثنا: "البخارم فيها قاؿ الٍب الوحيدة فهي ا٥بىرىكم، ذر
.  شيء

. بػيٍندار ا٤بلقب البصرم ا٢بافظ ىو ( َت َّن رٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُببحَتدَّنثَت ِكي)
ث َت َت )ب:قاؿ  كثٌقو. ٖبارل من أصلو بصرم، أيضان  ٧بمد، أبا يكُب فارس، ابن ىو (ُ مَترَتبب ْعنُببُ ثْعمَت اُببحَتدَّن

(.   209 )كتسعة مائتْب سنة توُب كٰبٓب، كأٞبد األئمة
ب َترَتنَت :ب)ق ا ب ْعُنبااْعُمبَت رَتكِكب أَتخْع  ىو ا٥بينىائي با٥باء ا٤بضمومة، أيضان بصرم، من أثبت الناس أك قيل ( َتلِكيُّس

. أنو من أثبت الناس ُب ٰبٓب بن أيب كثّب شيخو
بأَت ِكيب َتثِكيرٍرب) يَتىب ْعنِك بيَتحْع .  من التابعْب الفضبلء( َتنْع
بأَت ِكيبسَتلَتمَت َتب) يد ا٤باضي ذكره ُب ا٢بديث السابق( َتنْع .  ابن عبد الرٞبن بن عوؼ، شقيق ٞبي

بأَت ِكيبُهرَتي ْعرَتةَتب) رَتانِكيَّن ِكب_بر يباهللب  هب_ب َتنْع رَتاةَتب ِك اْععِكب ْع بي َت ْعرَتُء اَتباا  َّنوْع ُلبااْع ِك َت بِك ب َت اَتبأَتهْع العربانية لساف بِب ب(قَت اَت
. إسرائيل، من أياـ يعقوب إٔب عيسى بن مرٙب، ٍب انقلب لساف النصارل سريانيان ٤با اتصلوا باليوناف ك٫بوىم

اِكب) بااْعِكسْعالَت لِك َتهْع  ىذا كقع ٤با أسلم فئاـ أك بعض اليهود مثل عبد ا بن ( َتيُ فَتلُِّر ن َت َت ب ِك اْععَترَت ِكيَّن ِكبألِك
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فكانوا رٗبا ذكركا أك ترٝبوا بعبارة . سىبلـ، كرًفاعة القىرىضي، كعبد الرٞبن بن الزًَّبّب القرضي، كأمثا٥بم ٩بن أسلم
أصح، كالَبٝبة ىي نقل لغة إٔب لغة أخرل، كيقتضي أف يكوف الَبٝباف عارفان باللغتْب، كىي إحدل ا٤بفاصل 

أليس . ىذه؛ ألف ٯبب أف يكوف الَبٝباف أمينان، دقيقان، ثقة، ألف احتماؿ الدس كالتحريف ُب الَبٝبة كارد
. كذلك؟ كارد جدان 
أكؿ من نقل األناجيل ا٤بشهورة عند النصارل، إٔب _ خذ ا٤بعلومة ىذه رٗبا تستفيدكهنا _ كلذلك 

من ىو الذم قبل كاف ...... اللساف العريب، موظف كاف ُب ديواف خليفة أموم مشهور، اللي ىو ىشاـ
ىو الطبيب ا٣باص حق . قبل عمر عبد العزيز؟ سليماف، كقبلو الوليد، ا٠بو منصور بن سرجس، كاف طبيب

الـز منصور بن سرجس، ما يعرؼ يتعاِب ... العائلة، يداكيهم إذا مرضوا، كماتوا، مات الطبيب، كا٤بداكل
ال أفهم من زماف الكبلـ ىذا، كىو . إال عند منصور بن سرجس، الـز ا٠بو ىكذا غريب كال ما يعرؼ يتعاِب

. اآلف تراه
ٍب ما اكتفى بذلك، . فوضع أكؿ ترٝبة، أكؿ من نقل اإل٪بيل إٔب العربية، ىذا منصور بن سرجس

من البشارات ا٤بوجودة، أك الٍب بقيت _ صلى ا عليو كسلم _ فذىب حذؼ كل إشارة إٔب النيب 
كٓب يكتفي هبذا حٌب . موجودة، حذفها كلها، شطبها منصور ابن سرجس الطبيب ىذا ا٣باص، الدكتور

ىذا كىو موظف، ىو كزير ا٤بالية ُب دكلة الوليد بن عبد ا٤بلك أك ايش ا٠بو ىذا؟ .. ألف كتاب
فإيش رأيكم ُب ا٢بالة الغريبة ىذه؟ أمة طويلة . نعم كاف ىو ا٤بسئوؿ عن ا٣براج، ىو كزير ا٤بالية

عريضة، كما فيو أحد يعرؼ يعد كٰبسب، كيقوؿ ىذا زائد كىذا ناقص، يركح ٯبيب ٕب منصور بن سرجس، 
. ألف كتاب فيو مطاعن على القرآف مشهور جدان . ىذا كلو غريب ىذا

أكؿ شيء سواه، . فلما كٕب ا٣بليفة العآب فعبلن، كا٣بليفة ا٢بق فعبلن، كالصدؽ عمر بن عبد العزيز
جاب منصور بن سرجس قاؿ لو توكل على ا، لسنا ٕباجتك، مفصوؿ، ما أنت كزير مالية، كال ٫بتاج 

. طبك كال شيء، ىذه كاحدة
ٍب . ُب جهة البحر ا٤بيت ىناؾ اعتزؿ فيو. فذىب كاعتزؿ ُب دير ا٠بو ًدٍربىاز أك ىكذا، نسيتو اآلف

ىذا عمر بن عبد العزيز، . استدعاه مرة أخرل، كطلب أف يأٌب بالنسخة األصلية الٍب ترجم منها اإل٪بيل
أتى ببعض ا٤بَبٝبوف أك الثقاة، .. فأخذه، فقابل. قاؿ ما تعرفوف لساف عربم، قاؿ نريد العربم ىذا ىاتو

. فوجدكا حذؼ طويل عريض، فأرجعوا ما حذفو، ترٝبوه كأضافوه إليو
_ صلى ا عليو كسلم _ فكانت األناجيل ُب ذاؾ الوقت فيها تصرٰبات صرٰبة حٌب باسم النيب 

.  رٌجعها عمر بن عبد العزيز. كغّبه" ا١بواب الصحيح"ذكر بعضها ابن تيمية ُب 
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ٍب أتى بو مرة . ٍب ٤با انتهى طبقها كقاؿ خذىا ما ترل ٫بن ٕباجتها، فقط نريد نثبت أنك كذاب
ثالثة، قاؿ ىذا كتاب ألفتو ُب مطاعن القرآف، ٫بتاج أف نتناظر، ناظره عمر بن عبد العزيز يناظره ُب ٦بلس 

عمر كال أتى أحد معو، ىذا إب يصّب . ا٣ببلفة، مع أنو ٩بكن يطّب رأسو ُب دقيقة كاحدة، يوريو شغلو
خليفة، سنتْب كلها شغل ُب سنتْب، كاعَبؼ بأنو زٌكر، كبٌدؿ، كأعلن اعَبافو كندمو أماـ ا٣بلق، ٍب ذىب 

. حٌب شوؼ ما قتلو، كال آذاه، كال سول بو مع كل ا٤بصائب ىذه كلها. كبقي ُب ديره إٔب أف مات
إذا أردًب تراجعوىا بعض . كذكر كتابو ىذا، ذكر بعض مقاطعو بعض من ألف ُب ا٤بناظرات

... الكتب
 ..................:طالب_ 

. ليس ىذا كتاب آخر: فضيلة الشيخ
 ..................:طالب_ 

فالَبٝبة إحدل ا٤بداخل للتزكير، خاصة مثبلن إذا كانت األمة كلها ال تعرؼ اللساف ... أيوة الَبٝباف
ا٤بَبجم منو، كاحتجنا إٔب أف يَبجم لنا بعضهم مثبلن، فلن تقع ثقة ٗبا ترٝبوا بو، كىذا ٭بوذج منصور بن 

كلوال أف األمة كانت حية نوعان ما، ككفقها ا ككذا ُب أياـ عمر، كال مشت الَبٝبة ىذه، . سرجس
. كضاعت األصوؿ كما ضاعت بعد ذلك

٤با كجدىم يَبٝبوف، كرٗبا ىذا ُب عهده ٓب يقع فيو نوع من _ صلى ا عليو كسلم _ كلذلك النيب 
عليو _ التحريف، لكن لو استمر ىذا دكف عبلج، سيأٌب من ٰبرِّؼ، كيزكِّر، كيبدؿ ك٫بو ذلك، فقاؿ 

ُقوا) ب:أعطانا ىذا ا٤بنهج فقاؿ_ الصبلة كالسبلـ  بُت َتدِّ لَتبااْع ِك َت بِكب اَت بُت َت ِّ ُوُهمْعب أَتهْع  ترٝبوا أك ٓب ( َتاَت
يَبٝبوا، ترٝبوا أك ٓب يَبٝبوا، ال حاجة إٔب ذلك ٤باذا؟ 

ما حدثنا بو ابتداءن، لن أسألو أنا على ما . ألف عندؾ منهج، سواء أقررت لو بلسا٘ب أك بلسانك
إذا حدثنا ىو أك أخربنا، كنسب ذلك إٔب الكتب كاألنبياء السابقْب، ال . اتفقنا عليو قبل قليل كفصلناه

ُقوا):بقاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ نصدقهم كال نكذهبم بأمر النيب  بُت َتدِّ لَتبااْع ِك َت بِكب اَت ب أَتهْع بُت َت ِّ ُوُهمْع  َتاَت
بإِكاَتيْعُ مْع﴾ ىكذا نسخة أيب ذر ( َتُقوُاواب﴿آمَت َّن ب ِك الَّنهِك﴾ بإِكاَتي ْع َت ب َتمَت بأُنْعلِكاَت  كُب بعض النسخ عند ﴿ َتمَت بأُنْعلِكاَت

دٌل﴾اإل٠باعيلي كغّبه تتمة اآلية  إِكاَتُ ُ مْعب َتاحِك إِكاَتُ  َت ب َت  .﴿ َت
:  ىذا ا٢بديث ٫بتاج أف نذكر فيو لطيفتاف أك فائدتاف

 أف ىذا ا٢بديث من األحاديث القبلئل جدان، بل أستطيع أف أقوؿ كأنا مطمئن، :االليف باأل اى
الوحيد الذم أخرجو البخارم ُب ثبلثة مواضع من الصحيح، بنفس السند، كبنفس ا٤بًب، ما خـر كلمة، ال 
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. يوجد نضّب لو
إما يغّب ُب . قلت لكم ُب الدرس ا٤باضي تذكركف؟ أف البخارم ال يكاد يكرر حديثان إال كيغّب

السند، يركيو عن صحايب آخر نفس ا٢بديث، أك عن شيخ آخر، أك ٱبتصر ا٢بديث، أك يأتيو بلفظ آخر 
. يؤدم نفس ا٤بعُب

. ال يكاد أبو عبد ا البخارم ُب ا١بامع الصحيح، يكرر حديثان ُب موضعْب بنفس السند كا٤بًب
كىذا إ٭با . لكنو ىنا صنع ذلك، كليس ُب موضعْب بل ُب ثبلثة حٌب، نفس السند كا٤بًب، كىو من النوادر

فكيف سيتصرؼ؟ كٓب يرد أف ٱبتصر؛ ألف االختصار . يصنعو؛ ألنو ليس عنده للحديث سندان آخر مطلقان 
 :فاحتاج أف يورده كما ىو ُب ا٤بواضع الثبلثة. سيخل با٤بعُب

﴿ُقوُاواْعبآمَت َّن ب ِك اّلهِكب َتمَت ب: ، ُب تفسّب سورة البقرة عند ىذه اآلية"كتاب التفسّب" ُب :اامو  باأل ا
بإِكاَتي ْع َت ﴾ بُموسَتىب اآلية أُنلِكاَت ب َتمَت بُأ تِكيَت بَت طِك ب َتاألسْع ب َتي َتعْعُ وبَت مَت  ِكيلَتب َتإِكسْعحَت  َت بإِكاَتىبإِك  ْعرَتاهِكيمَتب َتإِكسْع ﴿ َتمَت بأُنلِكاَت

باا َّنبِكيُّسواَتبمِكنبرَّن ِّ ِكمْع﴾  َت ِكيلَتىب َتمَت بُأ تِكيَت
اآلية ُب سورة البقرة، للحاجة إليها؛ ألف اآلية أعطتنا منهجان، ب(1)

فإف حٌدثنا ىؤالء، ال نصدقهم كال . كالذم سيؤكد عليو أننا نؤمن بكل ما أنزلو ا، عرفناه أك ٓب نعرفو
دٌل﴾: نكذهبم كنقوؿ إِكاَتُ ُ مْعب َتاحِك إِكاَتُ  َت ب َت بإِكاَتيْعُ مْعب َت بإِكاَتي ْع َت ب َتأُنلِكاَت  .ب﴿آمَت َّن ب ِك اَّن ِك بأُنلِكاَت

للحاجة إٔب ا٤بنهجية الٍب ٯبب أف ننهجها فيما ٰبدثنا بو " االعتصاـ"ىو ىذا ُب :باامو  بااث ني
كالكبلـ عمن أسلم منهم، أما من ٓب يسلم منهم ال حاجة ٥بم أصبلن، . أىل الكتاب، حٌب من أسلم منهم

.  باعتبار أف الكذب ىو ا٤بتوقع منهم كاالفَباء، كدكنك الشواىد كل يـو كالثا٘ب
" التوحيد"ُب كتاب . كىو مهم جدان؛ ألنو سيعطينا اللطيفة الثانية كالفائدة الثانية: كا٤بوضع الثالث

باب ما ): ٪بد البخارم يضع لنا ىذه الَبٝبة فيقوؿ. ُب آخره حٌب" االعتصاـ"كىو الذم يأٌب بعد كتاب 
كأكرد ىذا ( باب ما ٯبوز من تفسّب التوراة ك٫بوىا)ىذه مفاجأة تعترب،  (ٯبوز من تفسّب التوراة ك٫بوىا

ماذا مراده هبذه الَبٝبة . ا٢بديث مع أحاديث أخرل، كنفس ا٢بديث بنفس السند كا٤بًب كما قلنا
االستثنائية؟ 

يريد أف يبْب أننا صٌح نعم خبلص اتفقنا، كصٌدقنا، كآمنا، ك٠بعنا، كأطعنا لفتول رسوؿ ا بأننا لن 
ىذا االستثناء، إذا احتجنا أف ٫باققهم، . لكن رٗبا يقع استثناء ٢باجة معينة. نسأؿ أىل الكتاب عن شيء

كأف نثبت كركد شيء من الباطل ُب دينهم، نريد أف نثبت كجود التناقض ُب كتبهم، ماداـ دخلت فيها 

                                                 

 [.136اآلية ]سورة البقرة  (1)
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أيدم الرىباف كاألحبار، البد يقع التناقض؛ ألف كلمة ا ال تتناقض أبدان، كلمات البشر ىي الٍب تصطدـ 
. كتتناقض

إذا أردنا رٗبا أف نستنبط أك نستخرج من بعض مراجعهم ككتبهم ما فيها من دالالت، تدؿ على 
خاصة ىذه النقطة الثالثة، ٫بن ٧بتاجوف ٥با ٤باذا؟ ألهنا _ صلى ا عليو كسلم _ التبشّب السابق ُب النيب 

ُد نَتُهبُب سورة األعراؼ، كيف؟ _ جل كعبل _ قوؿ ا  بااَّن ِك بيَتجِك باألُمِّيَّن باا َّنبِكيَّن بي َت َّنبِكُعواَتباارَّنُسواَت ﴿ااَّن ِكينَت
﴾ يلِك نْعجِك رَتاةِكب َتااِك ُ و  ًب ِك دَتُهمْعبفِكيباا  َّنوْع ُد نَتُه﴾صيغة ب(1)مَت ْع أتى هبا بالفعل مضارع .  صيغة استمرار﴿ااَّن ِك بيَتجِك

. كلبل ال؟ كالفعل ا٤بضارع ُب لساف العرب يفيد االستمرار
فهذا يعِب عند ا٤بفسرين أف ىذه البشارات ستبقى، كيستطيع ا٤بتأمل كالناظر فيما يسمى بالتوراة، 
كاألناجيل، كغّبىا من الكتب، أف يستخرج منها دالالت صرٰبة، أك قريبة حٌب من الصحيحة، ببلش 

مع شدة التحريف الذم طاؿ ىذه الكتب، خاصة فيما يتعلق بالبشارات النبوية، الدالة على . الصرٰبة نقوؿ
؛ ألف اليهود كالنصارل، خاصة اليهود كانوا يتوقعوف أف النيب _صلى ا عليو كسلم _ نيب العرب ٧بمد 

ا٣باًب ٗبا عندىم من صفات سيكوف من بِب إسرائيل، كعندىم معلومات دقيقة ُب موضع بعثتو كىجرتو، 
اليهود، بِب قريضة، كقينقاع، كالنضّب ما الذم سكنهم ُب ا٤بدينة . كىذا سبب سكُب بعض اليهود ُب ا٤بدينة

. كىم يهود؟ ىاجركا من الشاـ
با عليك رجل يَبؾ أرض الشاـ، هبوائها ا١بميل، كأرضها ا١بميلة، كأهنارىا، كٜبارىا الطيبة، كيأٌب 

ما يصنع ذلك إال ٥بدؼ . إٔب أرض جرداء، حرداء، سوداء، كلها ًحرار، ما فيها إال ٛبر من السنة إٔب السنة
. كبّب جدان يرجوه أك يتوقعو

كلو تقرأ كأريدؾ أف تقرأ مو بس تقرأ، راجع اليـو الليلة ُب البيت إف شاء ا، مقدمة سّبة ابن 
ىشاـ، ُب سبب سكُب اليهود يثرب، كانت تسمى يثرب، ا٢بْب ا٤بدينة، ٤باذا؟ ما سبب ذلك، ك٘بد 

كلما صارت بينهم كبْب بِب ..".ما تركنا أرض ا٣بمر كا٣بمّب كأرض كذا إال أف نبيان : "الشهادات ُب كبلمهم
ا٣بزرج كال بِب األكس من مشاكل، قالوا ٫بن ترل ما جئنا ىنا رغبة ُب ىذه األرض السوداء، ا٤بدينة أرضها 
ًحرار، ال تصلح لعيش ُب الغالب كلبل ال؟ ما فيو ٦باؿ للمقارنة بينها كبْب أرض الشاـ ُب طيب العيش، 

. إال أف نبيان قادمان كانوا يتوقعونو منهم. ما فيو ٦باؿ.. كحسن
فلما جاء الوقت فخرج النيب من بِب إ٠باعيل، كعرفوه كما يعرفوف أبناءىم، بداللة الشهادات 

                                                 

 [.157اآلية ]سورة األعراؼ  (1)
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﴿ف َتلَتمَّن بجَت ءُهمبمَّن ب َترَتُفواْعب َتفَتُر اْعب ِكهِكبف َتلَتعْع َتُ با٤بوجودة عندىم،  كما تعرفوف كفركا كجحدكا كحسدكا كاستكربكا 
كالذم  كصار ٥بم ما صار حٌب ىيجركا كذىبوا مرة أخرل كعادكا، الذم عاد عاد،ب(1)االَّنهب َتلَتىبااْع َت فِكرِكينَت﴾

.  قيتل قيتل منهم بعد ذلك
ُد نَتُه﴾فإذف كلمة   يقوؿ أىل التفسّب أنو البد، حٌب تكوف صادقة كفعبلن ىي صادقة، ﴿ااَّن ِك بيَتجِك

أك كصفو، أك ر٠بو، _ صلى ا عليو كسلم _ ال يزاؿ ُب الكتب ال يزاؿ ُب الكتب ما يدؿ على نبوة النيب 
كفيو كتابات كثّبة كا٢بمد ، ٩با . أك أرضو، أك شيء من صفاتو، كأخبلقو، كأحكامو، كشرائعو إٔب اليـو

. كتبو ٩بن ىداىم ا كأسلموا، حٌب حديثان استنبطوا، طلعوا أشياء كثّبة
إما ا٢بذؼ، أك التحريف، أك .. كال تزاؿ ا٤بناكشات كا٤براجعات مع أىل الكتاب إٔب اليـو ُب حذؼ

إذا كانت ثابتة اآلف، كما استطاعوا، ظهرت للناس، كما استطاعوا . التأكيل ٥با إذا ما كجدكا ٥با ٙبريفان 
صدر مرسـو . أنكركه، جحدكه" ا٪بيل ًبٍرنىابىة"فيو إ٪بيل مشهور ا٠بو .. كلذلك ٤باذا أنكركا إ٪بيل. ٲبسحوهنا

من الفاتيكاف بأنو ال نعَبؼ بو؛ ألف فيو نقض ألصل العقيدة النصرانية، ما فيو ال صلب، كال تثليث، 
جحدكه مع أف برنابة أقدـ _ صلى ا عليو كسلم _ كعيسى بشر كغّبه، كفيو بشارات صرٰبة باسم النيب 

تارٱبان، كىو صديق بولس الذم بينيت عليو الديانة النصرانية، كىو خاؿ لوقا الذم اعتيمد إ٪بيلو من 
. األناجيل األربعة عند النصارل، فيَبكوف السابق كيأخذكف الذم بعده

فعبلن إ٪بيل يوحنا الذم . ىكذا ا٤بسألة ىول، يشطب إ٪بيل كامل بقرار، كٯبيب إ٪بيل كامل بقرار
عمرؾ شفت كتاب مقدس يطلع بعد صاحب . اعتيمد بعد ذلك، اعتيمد بعد رفع ا٤بسيح بستمائة سنة

ا٤بشهور، على أف عقيدهتم " ٦بمع نيقيا"ىذا غريب جدان، ٤باذا؟؟ ألف ٤با اتفقوا ُب ! الرسالة بستمائة سنة؟
تعتمد التثليث، كأف اآل٥بة ثبلثة أقانْب كما ىو ا٤بعركؼ عنهم، ٓب يوجد ُب األناجيل األربعة كلمة تشّب 

. إليو
فلما خاطبهم العقبلء، قالوا ما يعقل أف أصل الديانة غّب موجود ُب الكتاب ا٤بقدس، أليس كذلك؟ 

كم ُب القرآف من . اآلف ما ىو أصل ديانتك أنت أيها ا٤بسلم؟ التوحيد كلبل ال؟ ال إلو إال ا أصل الدين
فأناجيل أربعة كال فيها كلمة تدؿ على التثليث، كيف ىذا الدين . دالالت على ىذا التوحيد؟ كلو فعبلن 

. ىذا؟ نريد أف نفهم
ىٍعمىداف

. كانت ثبلثة، بعد ستمائة سنة قاؿ ال، لقينا إ٪بيل رابع، إ٪بيل يوحنا الثا٘ب ىذا، ما ا٠بو؟ ا٤ب
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اذىبوا فعمدكا العآب باسم ): إيش اإل٪بيل الرابع، مع أف فيو الكلمة الوحيدة الٍب ييعتمد فيها على التثليث
بعد ستمائة ستة يا ٮبي، يصدقوهنم، . ، الكلمة الوحيدة كفرحانْب ٕب فيها(األب كاالبن كركح القدس

ثىًل ا٢بًٍمىاًر ٰبىًٍملي أىٍسفىاران "ا٤بشكلة يصدقوهنم، ستمائة مليوف ُب األرض يصدقوهنم  إيش تسوم عاد " كىمى
أنت؟ 

، اكتيشفت (47)سنة سبعة كأربعْب . خذكا القصة ىذه كخبلص ٬بتم. قبل قياـ دكلة اليهود
٨بطوطات مشهورة، كأنا أتيت هبذا الكتاب؛ أل٘ب أريدكم أف ٙبصلوا عليو، كتشَبكه كلو ٖبمسْب لاير، ىو 

. لكن تأكل سندكيش ٖبمسْب لاير ما فيو مشكلة. بعشرة لاير، ٟبسْب لاير كثّبة
، يعترب  ٨بطوطات عثير عليها ُب كهف، ُب كاد ا٠بو كاد قيٍمراف، جهة البحر ا٤بيت ُب األردف اليـو

داخل حدكد األردف، جهة البحر ا٤بيت، كجدىا راعيا غنم فلسطينياف، ا٠بهما ٧بمد الذئب ك٧بمد ا٢بامد؛ 
ما عرفوا، لغتها غريبة ما عرفوىا، . كألهنما ال يقرءاف كال يكتباف، ٨بطوطات مكتوبة على جلود، جلود أنعاـ

. ذىبوا فباعوىا ُب السوؽ ٖبمسْب لّبة، كاشَباىا رجل نصرا٘ب راىب
معهد أ٤با٘ب من بعض . ٍب اشتهر أمرىا، كظهر، كأتى معهد أ٤با٘ب، ىذا كلو ىنا أ٣بص لكم القصة

القسس من أ٤بانيا، فدرسوا ىذه ا٤بخطوطات، كنقلوا بعض فقراهتا؛ ألنو كاف عندىم خربات باللساف 
فإذا فيها علـو مذىلة، من ضمن ما فيها، بشارات صرٰبة ذكرىا ىنا، بعض نصوصها . السريا٘ب القدٙب

أٞبد ىكذا، تزعموف أنِب ا٤بخلِّص؟ ا٤بخلص ابن أمينة، آمنة _ صلى ا عليو كسلم _ صرٰبة باسم النيب 
من أمو أمينة كأبوه ُب مكة؟ . ما تنطبق على موسى، كال على عيسى. يعِب، ٲبوت أبوه ٗبكة

أكؿ مشركع بًنػٍغيٍريوف أعلنو، . كنشرت ُب الصحف، قامت قيامة إسرائيل بعد ذلك ٤با أعلينت الدكلة
حٌب أف ٦بموعة منها كصلت األردف، . ٝبع ىذه ا٤بخطوطات كلو بالضرب كلو با٢برب، كحصل عليها

. كاختفت من أربعْب سنة (...)ككيضعت ُب ا٤بتحف األرد٘ب، ٟبس سنوات راحت 
قبل ٟبس سنوات أك ست سنوات بالضبط، نيشر ُب بعض الصحف الكنسية، أنو حصل اتفاؽ 
بْب الفاتيكاف ىذا أياـ، أياـ بولس الثا٘ب الذم ىلك قبل سنة أك سنتْب، كبْب ٦بموعة من حاخامات 

ما _ ىكذا _ كقاؿ ا٤برسـو أهنا ٚبالف . إسرائيل، فدرسوا ىذه ا٤بخطوطات، فاتفقوا على إلغائها كإخفائها
.  عليو الديانتْب كلتيهما، كذىبت أدراج الرياح، ككل عاـ كأنتم ٖبّب

 ..................:طالب_ 
. ىذه ٨بطوطة البحر ا٤بيت، قصة االكتشاؼ، مهم للغاية ُب ا٢بقيقة: فضيلة الشيخ

 ..................:طالب_ 
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ىي نصْب ذكركٮبا ما . ذكر القصة كذكر ا٤بقاطع الٍب أعلنوىا األ٤باف، ا٤بعهد األ٤با٘ب: فضيلة الشيخ
ال علم مسكناه، كال أرض ضبطناىا، كحالتنا حالة، كا . الباقي كلو راح، اشَباىا بنغريوف. عندنا غّبىا

. يغفر لنا كيتوب علينا، كالسبلـ عليكم
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الدرس الرابع والعشرين 
ب

أَتُاواباَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب لَتبااْع ِك َت بِكب تَتلْع ءٍرب أَتهْع بشَتيْع ب َتنْع
ب

 أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده ا ا٢بمد إف. الرحيم الرٞبن ا بسم
 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد. لو ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل ا يهده من. أعمالنا كسيئات
. كثّبان  تسليمان  كسلم كأصحابو آلو كعلى عليو ا صلى كرسولو، عبده ٧بمدان  أف كأشهد لو، شريك

: بعد أما
أَتُاواباَتبب) َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببق َتوْعاِكبب َت ب) ُب فنحن لَتب تَتلْع ءٍربب َتنْعب ااْع ِك َت بِكببأَتهْع  معنا بقي (شَتيْع

. نقرؤه الباب ىذا ُب األخّب ا٢بديث
.بااحمدبهلل،ب اا الةب االالاب لىبرسواباهلل،ب  لىبآاهب صحبهب منب اا ب:اا  رئ

ءٍرب) بشَتيْع ب َتنْع لَتبااْع ِك َت بِك أَتُاوابأَتهْع بتَتلْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَت باا َّنبِكيِّ  َت ببق َتوْعاِك
ب بُ ب َتيْعدِكباالَّنهِكب ْعنِكب َتبْعدِكباالَّنهِكبأَتاَّنبا ْعنَت ب َتنْع ب َترَتنَت با ْعُنبشِك َت بٍر يُمبأَتخْع ث َت َت بإِك  ْعرَتاهِك مَت  ِكيلَتبحَتدَّن ث َت َت بُموسَتىب ْعُنبإِكسْع حَتدَّن
باالَّنهِكب ب َتلَتىبرَتُسواِك بااَّن ِك بأُنْعلِكاَت ءٍرب َت ِك َت ُ ُ مْع بشَتيْع ب َتنْع لَتبااْع ِك َت بِك أَتُاواَتبأَتهْع بتَتلْع ب َتيْعفَت ُ مَت بقَت اَت باالَّنُهب َت  ْع يَت برَت ِك  َتبَّن سٍر
باالَّنهِكب ُاواب ِك َت بَت ب َتدَّن لَتبااْع ِك َت بِك بأَتاَّنبأَتهْع بحَتدَّنثَتُ مْع ب َتقَتدْع بُي َت ْع ًض باَتمْع دَتُثبت َت ْعرَتُء نَتُهبمَتحْع صَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبأَتحْع
ب بمَت بجَت ءَتُ مْعبمِكنْع بي َت  ْع َت ُ مْع ً  بقَتلِكياًلبأَتاَت ب ِك ْعدِكباالَّنهِكباِكيَت ْع  َتُر اب ِكهِكبثَتمَت بمِكنْع ب َتقَت ُاوابُهوَت بااْع ِك َت بَت  َت َتي َّنُر ُ ب َت َت َتُبواب ِكأَتيْعدِكي ِكمْع

ب َتلَتيْعُ مْعب بااَّن ِك بأُنْعلِكاَت أَتُاُ مْعب َتنْع ُ مْعبرَتُجاًلبيَتلْع ب َتاالَّنهِكبمَت برَتأَتي ْع َت بمِك  ْع أَتاَت ِك ِكمْعباَت بمَتلْع ب َتنْع  .(ااْععِكلْعمِك

مَت  ِكيلَتب): اإلماـ البخارم_ رٞبو ا _ قاؿ  ث َت َت بُموسَتىب ْعُنبإِكسْع .  ىو الثَّبيوذىكي ا٤بنقرم(حَتدَّن
ث َت َت بإِك  ْعرَتاهِكيمُب): قاؿ .  ىو ابن سعد(حَتدَّن
بُ ب َتيْعدِكباالَّنهِكب ْعنِكب َتبْعدِكباالَّنهِكب): قاؿ ب َتنْع ب َترَتنَت با ْعُنبشِك َت بٍر . ابن عيتبة بن مسعودب(أَتخْع
ُ مَت بقَت اَتب) باالَّنُهب َت  ْع يَت برَت ِك  : ىذا ا٢بديث كسابقو، خٌرجو البخارم ُب ثبلثة مواضع(أَتاَّنبا ْعنَتب َتبَّن سٍر

 عن الشرؾ أىل ييسأؿ ال بابه : )لو كترجم" الشهادات "كتاب ُب :األ اباامو   .1
 ا٤بشرؾ أف( كغّبىا الشهادة عن الشرؾ أىل يسأؿ ال: )قولو كمقصود(. كغّبىا الشهادة
 :الكافر شهادة قبوؿ مسألة ُب ثبلث أقواؿ أحد كىو مطلقان، شهادتو تقبل ال كالكافر
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 فبل تقبل شهادة كافر على أم أمر من األمور، كىذا قوؿ .  ا٤بنع:اا واباأل ا
ال ييسأؿ أىل ): ا١بمهور، كىو اختيار البخارم، كتدؿ عليو ترٝبتو الٍب ٠بعتم

 .(الشرؾ عن الشهادة كغّبىا
 تيقبل شهادهتم إال على ا٤بسلمْب، كىو مذىب أيب حنيفة كركاية : اا وابااث ني 

 .عند أٞبد
  تيقبل شهادة أىل كل ملة على أىل ملتهم، كال تيقبل شهادة أىل : اا وابااث ا 

 .ملة على ملة أخرل كلو كانوا ٝبيعان كفار
فلو تقاضى أك ٙباكم للقاضي ا٤بسلم، لو يعِب مثبلن لو ٙباكم للقاضي ا٤بسلم يهودم كنصرا٘ب، ال 
تيقبل شهادة اليهود على النصرا٘ب، كال شهادة النصرا٘ب على اليهودم؛ كإ٭با تقبل شهادة النصرا٘ب على نظّب 

ىذا ُب باب . أىل ملتو، كشهادة اليهودم على نظّب أىل ملتهم، كال تقبل شهادهتم على ا٤بسلمْب مطلقان 
. الشهادات

كأعاد ا٢بديث ىنا ُب ىذا الباب، كمناسبتو كاضحة كظاىرة؛ ألف فيها النهي عن سؤاؿ أىل  .2
 .الكتاب

 ا قوؿ باب: )لو كترجم" التوحيد "كتاب ُب الصحيح آخر ُب سيأٌب :ااث ا ب اامو   .3
م مَّن ذًٍكرو  مِّن يىٍأتًيًهم مىا﴿: كقولو﴾ شىٍأفو  ُب  ىيوى  يػىٍوـو  كيلَّ ﴿: تعأب  كمقصوده (﴾٧بُّثٍدىثو  رَّهبًِّ
 ُب ا٢بديث شرح أثناء عنها كسنتكلم ا، بصفات يتعلق فيما ا٢بدكث مسألة تأصيل
 .ا شاء إف ا٤بناسب كقتو إٔب الكبلـ كنَبؾ إٯباز،

أَتُاواَتبب َتيْعفَتب): يقوؿ _ عنهما ا رضي _ عباس ابن.. يقوؿ ا٤بوضع ىذا ُب إذف عباس فابن بتَتلْع
لَتب ءٍرب ااْع ِك َت بِكببأَتهْع بشَتيْع  ىذا إنكار كاضح، كاستعظاـ من ىذا الصحايب ا١بليل، العآب ا٢برب البحر، عبد ( َتنْع

٤با رأل أف رٗبا كثّبان من الناس يكثركف سؤاؿ أىل الكتاب، أك بعض من كاف ُب ذاؾ الزمن . ا بن عباس
من أحبار يهود أك ٫بوىم، عن بعض األمور، فاستعظم ذلك ابن عباس كأنكره أشد اإلنكار، كعباراتو 

. كاضحة ُب اإلنكار
رضي _ فنستطيع أف نقوؿ ىذه فتول، من ىذا اإلماـ ا١بليل، الصحايب العظيم عبد ا بن العباس 

نستطيع أف نقوؿ ىذه فتول منو بإغبلؽ ىذا الباب . كىو منزلتو ُب العلم كجبللتو ال ٚبفى_ ا عنهما 
. مطلقان 
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فإنو ال ٯبوز بأم حاؿ من األحواؿ، كٙبت أم مربر من ا٤بربرات، أف نسأؿ أىل الكتاب من 
رىباف، كأحبار، كقيسس، عن شيء من أمور العلم، أك الدين، أك األخبار ا٤باضية، أك األخبار القادمة أك 

الٍب ذكرناىا ُب الدرس _ صلى ا عليو كسلم _ غّب ذلك، كىي مواطأة من ابن عباس لفتول رسوؿ ا 
أَتُاوا): _عليو الصبلة كالسبلـ _ ا٤باضي، كترجم ٥با البخارم، أك كضعها ُب صدر الَبٝبة، ٤با قاؿ  بتَتلْع  اَت

لَتبااْع ِك َت بِكب ءٍرب أَتهْع بشَتيْع . ( َتنْع
ب): فيقوؿ ابن عباس، كاستخدـ صيغة السؤاؿ، كىو سؤاؿ إنكارم تضمن اإلنكار كالتحذير  َتيْعفَت

لَتبااْع ِك َت بِكب أَتُاواَتبأَتهْع ءٍرب تَتلْع بشَتيْع باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب)ب:ٍب قاؿ.ب( َتنْع ب َتلَتىبرَتُسواِك بااَّن ِك بأُنْعلِكاَت  َت ِك َت ُ ُ مْع
دَتثُب .ب(أَتحْع

٤باذا ال نسأؿ أىل الكتاب عن شيء؟ . ىذا أحد التربيرين اللذين ذكرناٮبا ُب الدرس ا٤باضي
: لسببْب

 أننا مستغنوف عما عندىم من علم كمعارؼ، ٗبا أنزؿ ا علينا من القرآف العظيم، :االب باأل ا
كجاء بالعلم العظيم ُب كل تفاصيل األمور، سواء _ صلى ا عليو كسلم _ كما بعث بو النيب ا٣باًب ٧بمد 

من األخبار الغيبية ا٤باضية، أك األخبار الغيبية القادمة، أك اإلخبار عن ا، كا٤بلكوت األعلى، أك اإلخبار 
. عن ا٤بوت كما بعده، كالقيامة كما بعدىا، كتفاصيل العقائد كالشرائع

٫بن مستغنوف هبذا الكتاب العظيم ا٤بنزؿ، عما ُب أيديهم من كتب صحت أك ٓب تصح، حيرفت أك 
أَتُاون َتُ م)ب:فابن عباس يقوؿ. ٓب ٙبرؼ، لسنا معنيْب هبذا بتَتلْع باالَّنهِكب..ب َتيْعفَت ب َتلَتىبرَتُسواِك بااَّن ِك بأُنْعلِكاَت  َت ِك َت ُ ُ مْع

. يعِب القرآف العظيمب(صَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب
دَتثُب) دَتثُب)كلمة(أَتحْع ىي السبب الذم من أجلو أخرج البخارم ىذا ا٢بديث ُب كتاب ب(أَتحْع

﴾)ٙبت ترٝبة " التوحيد" م ٧بُّثٍدىثو . (باب ﴿مىا يىٍأتًيًهم مِّن ذًٍكرو مَّن رَّهبًِّ
دَتثُب)كا٤بقصود بػ أنزؿ على _ عز كجل _ فإف ا . _جل كعبل _  أم أحدث الكتب با (أَتحْع

٫بن نؤمن هبا كما قررناه غّب مرة، نؤمن بأف ا أنزؿ اإل٪بيل على نبيو كرسولو عيسى  . األنبياء السابقْب كتبان 
، كأنزؿ _صلى ا عليو كسلم _ ، كأنزؿ التوراة على كليمو كنبيو كرسولو موسى _صلى ا عليو كسلم _ 

خلت أكثر من مائة كأربعة من الكتب، مائة كأربعة كتب . كغّبىم من األنبياءب(1)﴿ َتآت َتي ْع َت بدَتاُ  دَتبزَت ُورًا﴾
رب هبم . أنز٥با ا على أنبياء، عرفنا من عرفنا، كجهلنا من جهلنا ٩با ٤بن ٬بي

                                                 

 [.55اآلية ]، سورة اإلسراء [163اآلية ]سورة النساء  (1)
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كعقيدتنا . فنحن نؤمن هبذا كنصدقو، كنعتقد أف كل الكتب ا٤بنزلة من عند ا ىي من كبلـ ا
_ سبحانو كتعأب _ متصف بصفة الكبلـ، فهو يتكلم _ جل كعبل _ ٫بن ا٤بسلمْب أىل السنة، أف ا 

صلى ا عليو كسلم _ ٕبركؼ كأصوات مسموعة متعاقبة، تسمعو ا٤ببلئكة، كيسمعو جربيل، ك٠بعو موسى 
كسيسمعو أىل ا١بنة يـو القيامة ٤با ٱباطبهم كٰبدثهم _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ك٠بعو ٧بمد ليلة ا٤بعراج _ 
كيتكلم معهم، كغّب ذلك من األدلة الكثّبة الٍب انعقدت عقيدة أىل السنة على _ سبحانو كتعأب _ 

. إثبات ىذه الصفة الكرٲبة العظيمة 
كمن ضمن كبلـ ا، أك من ٝبلتو القرآف ا٤بنزؿ، كاإل٪بيل ا٤بنزؿ، كالتوراة ا٤بنزلة، كالزبور ا٤بنزؿ، 

. يتكلم_ عز كجل _ فا . كغّبىا ٩با ال نعلم
أما ٠بعت ا . كصفات ا ال حدكد ٥با، ال هنايات ٥با. من صفاتو_ جل كعبل _ ككبلـ ا 

ثْعلِكهِكب: يقوؿ ب ْع َت ب ِكمِك بجِك ُربق َتبْعلَتبأَتابتَت فَتدَتب َتلِكمَت ُتبرَت ِّيب َتاَتوْع بااْعبَتحْع برَت ِّيباَت َتفِكدَت اداًباِّ َتلِكمَت تِك ُربمِكدَت ب َت اَتبااْعبَتحْع ﴿ُقلباَّنوْع
عَتُ بأَت ْعُحرٍرب: كُب لقماف يقوؿب(1)مَتدَتدًا﴾ ُ بمِكنب  َتعْعدِك ِكبسَتب ْع ُربيَتُمدُّس اٌلب َتااْعبَتحْع بمِكنبشَتجَترَتةٍربأَتقْعالَت َترْعضِك بأَتنَّنمَت بفِكيباألْع ﴿ َتاَتوْع

ب َتلِكمَت ُتباالَّنهِك﴾ . (2)مَّن بنَتفِكدَتتْع
كصفاتو العظيمة، ال يطرقها ا٢بدكد الٍب تطرقنا من بداية، كهناية، _ سبحانو كتعأب _ فا 

كال ٫بصر كبلـ ا ُب . _سبحانو كتعأب _ ا أعظم كأجل، فكلماتو ال تتناىى . كحواصر زمنية كمكانية
. _سبحانو كتعأب _ القرآف فقط، أك ُب التوراة فقط، ىي شيء من كبلـ ا، كجزء كبعض من كبلـ ا 

_ ما معُب متعاقب؟ ٤با كلم ا موسى . كماداـ أنو يتكلم، فالكبلـ كما يتصوره كل عاقل متعاقب
ك٤با أنزؿ اإل٪بيل على عيسى كتكلم، كلمو ُب زمن مَباخي . كٌلمو ُب كقت كزماف_ صلى ا عليو كسلم 

. عن الزمن الذم أنزؿ فيو التوراة
جل _ فيعترب اإل٪بيل أحدث بالنسبة للتوراة، كالتوراة أقدـ، ككبلٮبا من كبلـ ا، من كبلـ ا 

. _كعبل 
كأنزلو على ٧بمد، أنزلو كتكلم بو ُب زمن مَباخي عما تكلم _ جل كعبل _ ٍب ٤با تكلم بالقرآف 

. باإل٪بيل، كعما تكلم بالتوراة، كعما تكلم بالزبور، كالكتب السابقة

                                                 

 [.109اآلية ]سورة الكهف  (1)

 [.27اآلية ]سورة لقماف  (2)
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القرآف بالنسبة . ستفهم أحدث، قضية نسبية". بالنسبة"ىذه مهمة جدان كلمة .. فالقرآف بالنسبة
كالقرآف . للكتب السابقة أحدث، ٗبعُب أجد كأقرب ُب الزمن ا٤بَباخي نزكالن من عند ا من كتبو السابقة

. _سبحانو كتعأب _ كالكتب السابقة كلها من ٝبلة كمن ضمن كبلـ رب العا٤بْب 
﴾: ىكذا ٯبب أف تفهم قولو تعأب ُب األنبياء دَتثٍر رٍربمَّننبرَّن ِّ ِكمبمُّسحْع أم جديد،  (1)﴿مَت بيَتأْعتِكي ِكمبمِّنبذِك ْع

جديد بالنسبة ٤باذا؟ ٤با نزؿ من كبلمو السابق، جديد بالنسبة للتوراة، حديث بالنسبة لئل٪بيل، لَباخي 
. الزمن

كلم ا آدـ ُب كقت، كلم نوح ُب كقت مَباخي عنو، كلم األنبياء بعد ذلك، إبراىيم، موسى، 
كما سيأٌب من كبلمو ٩با ٓب يتكلم بو بعد، ٩با سيتكلم بو يـو . _صلى ا عليو كسلم _ عيسى، ٧بمد 

.  إٔب آخر ىذه األمور(2)((أخرجب ع باا  ر))القيامة مع ا٤ببلئكة، كمع ا٤بؤمنْب، 
مَباخيان بعضو إثر بعض، حٌب ُب جنس الكبلـ كما _ جل كعبل _ فكبلـ ا يصدر من ا 

﴾٤با تقرأ . تتصوركا  األلف ستسبق البلـ بالنطق كلبل ال؟ كالبلـ تسبق ا٤بيم، كا٤بيم تسبق الذاؿ، ﴿اامبذَتاِك َت
ما فيو كبلـ، ما يتصور العاقل كبلمان إال ٕبركؼ، كأصوات بعضها إثر بعض، ينتظم . كالذاؿ تسبق األلف

. هبا الكبلـ
منبقرأبحرف ًبمنب   بباهللب  ن باهب هب)): يقوؿ_ صلى ا عليو كسلم _ أما ٠بعت النيب 

فالبلـ مَباخية ُب  (3)((حل  ب ااحل  ب ع ربأمث ا  بابأقوابأامبحرفبا نبأافبحرفب اابحرف
. فذات الكبلـ ُب الوقت الواحد، مَباخي بعضو إثر بعض، متعاقب، ٕبركؼ كأصوات. النطق عن األلف

. ىكذا يقرر أىل السنة
فالقرآف بالنسبة للتوراة، كاإل٪بيل، كالكتب السابقة . ٍب ُب ا١بملة بعض الكبلـ أحدث من بعض

رٍربمَّننب: ىذا معُب قوؿ ابن عباس كما ىو معُب قولو تعأب. جديد حديث، أحدث منها ﴿مَت بيَتأْعتِكي ِكمبمِّنبذِك ْع
﴾ دَتثٍر دَتثُب):  قاؿرَّن ِّ ِكمبمُّسحْع كٓب ينزؿ .  يعِب أحدث الكتب نزكالن من عند ا، أحدث الكتب عهدان با(أَتحْع

. بعده، كلن ينزؿ بعده كتب إٔب يـو القيامة
دَتثُب): ىذا ىو معُب قولو كىذا مضمن معُب، كىو أف الكبلـ ا٤بتأخر، سيتضمن ما ُب الكبلـ  (أَتحْع

. ا٤بتقدـ من علـو كمعارؼ كيزيد عليو
                                                 

 [.2اآلية ]سورة األنبياء  (1)

. 80: رقم حديث 83 ص/  1 ج مستدركو ُب ا٢باكم (2)
 .2910: رقم حديث 176 ص/  5 ج سننو ُب الَبمذم (3)
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دَتثُب)ىذا ىو التربير الشرعي كالعقلي لكلمة ابن عباس  إيش معناه؟ فيو ما ُب الكتب .  عهدان (أَتحْع
، كفيو أيضان أكثر كزيادة؛ كألف ا يريد يغلق باب الوحي عن األرض إٔب  السابقة ٩با ٰبتاج إليو من العلـو

يـو القيامة، بالنيب ا٣باًب كالكتاب ا٤بنزؿ ا٣باًب، فبلبد يضمن فيو ُب ىذا الكتاب ادث، الذم ىو أحدث 
ٰبتاج إليو من أنواع _جل كعبل _ الكتب عهدان با، كأحدث الكتب نزكالن من عند ا  ، يضمنو كل ما ي

. العلـو كا٤بعارؼ، ٩با تقدـ ُب الكتب السابقة، ك٩با ٰبتاج إليو إٔب يـو القيامة
ىذا التربير األكؿ عند ابن عباس، ُب هنيو الصريح عن سؤاؿ أىل الكتاب، أك استخراج ما نظن، أك 

. ييظن أف عندىم شيء من ا٤بعارؼ كالعلـو
بُي َت ْعب) ًض باَتمْع أيضان ابن عباس يشّب ىنا إٔب صفتْب جليلتْب من صفات القرآف  (ت َت ْعرَتُء نَتُهبمَتحْع
: العظيم

 أف ىذا القرآف ٓب يطرقو ما طرؽ الكتب السابقة من تدخل الصنعة البشرية، :اا ف باأل اى
ب كالتبلعب البشرم بو، كما كانوا قدٲبان األحبار كالرىباف ابمِكنْع بثُمَّنبي َتُ وُاواَتبهَت  َت ب ِكأَتيْعدِكي ِكمْع ﴿يَت ْع ُُبواَتبااْع ِك َت بَت

فعيبث بالكتب السابقة عبثان عظيمان، كسلم كسيسلم كسيبقى القرآف .  ِك دِكبااّلهِكباِكيَت ْع  َتُر اْعب ِكهِكبثَتمَت  ًبقَتلِكياًل﴾
ُنبىو ا٤بتعهد ٕبفظو، كقياـ حجتو على العا٤بْب_ جل كعبل _ سا٤بان من ىذا العبث؛ ألف ا  ب﴿إِكنَّن بنَتحْع
إِكنَّن باَتُهباَتحَت فِكظُواَت﴾ ب َت رَت ن َتلَّناْع َت باا ِّ ْع
(1). 

 مهم جدان كىو القوة التأثّبية ُب القرآف، ٧بضان ٓب يشب كأنو يقرأ كأنو نزؿ اآلف :ااع  ربااث ني
فيبقى تأثّبه ىو تأثّبه، ال يطرقو تقادـ الزمن، ككثرة الَبدد ككثرة القراءة يطرقو ما يطرؽ الكبلـ . غضان طريان 

. اآلخر من السآمة
أم كبلـ تفرضو، مهما كاف ٝبيبلن من كبلـ البشر، شعران، أك نثران، أك بليغان أك كذا، تقرؤه مرة كمرتْب 

. كثبلثة ًب ٛبجو، كتسأـ منو، كيفقد تأثّبه عليك، جرب ذلك
تقرأ القصيدة ألكؿ مرة، يعِب تشدؾ، كهتزؾ، . لو كنت مثبلن ٙبب الشعر مثبلن، تتذكؽ الشعر مثلي

ا٤برة الثالثة بقي . ك٫بو ذلك كتنبسط منها، تقرؤىا ا٤برة الثانية ٘بد ٟبسْب ُب ا٤بائة من ذلك التأثّب ذىب
إال القرآف، قوتو التأثّبية ال تتأثر . عشرة ُب ا٤بائة، ا٤برة ا٣بامسة ما بدؾ تسمعها كلو كاف من كاف قائلها

فما فيو حاجة إذف، . على النفوس كعلى القلوب، كقوة حجتو كببلغتو ال يطرقها ما يطرؽ الكبلـ اآلخر

                                                 

 [.9اآلية ]سورة ا٢بجر  (1)
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كىذه القوة التأثّبية، كالقوة العلمية، كالقوة الببلغية ُب القرآف، ما تزاؿ كستبقى ال يطرقها أم نوع من أنواع 
. ا٣بلل، إال إذا فسد ا٤بستقًبل

ثِكيراًب: القلوب إذا فسدت، خبلص يعِب ال يزيدىا القرآف إال خساران، أما قاؿ تعأب ﴿ َتاَتيَتلِكيدَتاَّنب َت
ب ُغْعيَت ن ًب َتُ فْعرًا﴾ بمِكنبرَّن ِّ َت بإِكاَتيْع َت ُ مبمَّن بأُنلِكاَت مِّ  ْع

بإَتاَّنبخَتلَت رًا﴾: كُب اآلية األخرلب(1) ﴿ َتاَتبيَتلِكيُدبااظَّن اِكمِكينَت
ب(2)

أم شيء حٌب النور، النور ىذا إذا أصبح ُب الفضاء ىكذا، ما تراه، حٌب . ألف القرآف ٰبتاج إٔب مستقبل
انظر إليو ُب الليل ُب الظبلـ، افتح كشاؼ ىكذا، ما ترل نور، . يأٌب جسم يستقبلو فيضيء، كإال ما تراه

. فبلبد من جسم قابل يستفيد من ىذا النور. حٌب تراه ُب جدار مقابل أك كذا
ما يستفيد ب(3)((  ا وزبمجخي ًب))فإذا كاف ا١بسم غّب قابل، إذا كاف ا٤بستقبل فاسد خبلص 

فقوة القرآف التأثّبية ٧بضان ٓب يشب باقية، كىي إحدل أكجو إعجاز القرآف العظيم، كأنو فعبلن ليس . شيء
. _سبحانو كتعأب _ من كبلـ البشر؛ كإ٭با ىو من كبلـ رب العا٤بْب 

بأَتاَّنب): ٍب قاؿ بحَتدَّنثَتُ مْع لَتبااْع ِك َت بِكب  َتقَتدْع باالَّنهِكب َت َتي َّنُر  ُب أَتهْع ُاواب ِك َت بَت رضي ا _ يعود ابن عباس ب( َتدَّن
إذا كاف القرآف فيو ىذه ا٤بناقب، ك٫بن أغنياء بو . فيؤكد فتواه السابقة، كاستعظامو العنصر اآلخر_ عنهما 

عن سؤا٥بم، فهناؾ عنصر آخر يؤكد عليو ابن عباس، كىو ما كقع ُب كتب أىل الكتاب من التبديل، 
. كالتحريف، كالتغيّب، الذم أفسد كثّبان من ا٣بّب كالعلم الذم فيها

بحَتدَّنثَتُ مْعب): قاؿ ابن عباس .  أم الكتاب القرآف العظيم( َتقَتدْع
لَتبااْع ِك َت بِكب أَتاَّنب) باالَّنهِكب َت َتي َّنُر  ُب أَتهْع ُاواب ِك َت بَت :  كىذا منصوص عليو ُب القرآف ُب مواضع كثّبة( َتدَّن

عِكهِك﴾ ﴿ُيحَترُِّفواَتبااْع َتلِكمَتب َتنبمَّنوَتا ِك
عِكهِك﴾ب،(4) ﴿ُيحَترُِّفواَتبااْع َتلِكمَتبمِكنب  َتعْعدِكبمَتوَتا ِك

بب،(5) ب ِكأَتيْعدِكي ِكمْع ﴿يَت ْع ُُبواَتبااْع ِك َت بَت
ب ِك دِكبااّلهِك﴾ ابمِكنْع األمر ُب ذلك معلـو معركؼ، كإٔب اليـو أظن األسبوع ا٤باضي أشرنا إٔب ب(6)ثُمَّنبي َتُ وُاواَتبهَت  َت

شيء من ذلك، ال تزاؿ يد التحريف تطوؿ الكتب، كال يزاؿ ٱبرجوف نسخ جديدة، كال يزالوف ٱبرجوف 
أم ثقة . استدراكات جديدة، ككل كنيسة عندىا إ٪بيل، ككل كنيسة عندىا كتب، ما تعرؼ أك٥با من آخرىا
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تقع ُب مثل ىذه الكتب الٍب يكاد اثناف منها يتطابقاف ٛباـ التطابق، إال ك٘بد فيها خلل كنقص ىنا، يصل 
كمن يعرؼ أك درس شيئان من ! إٔب حدكد أسفار كاملة بْب النسخ، ساقطة من ىنا كموجودة ىنا، إٔب آخره؟

. ىذه األمور، يعرؼ شيئان من ذلك
فالثقة ساقطة، كلذلك قامت مسألة عند . لكن ٫بن تكفينا شهادة القرآف أهنم حرفوا، كبدلوا، كغّبكا

يعِب اآلف ما ىو . إذا ٲبكن ندرسو ُب كقت آخر، عقد ٥با باب" كتاب التوحيد"أىل العلم، كالبخارم ُب 
موقفنا كموقف ٩با ُب أيديهم اآلف، ٩با يزعموف أنو التوراة، أك يزعموف أنو اإل٪بيل، أك ما يسمى اآلف 

بالكتاب ا٤بقدس؟ ما ىو موقفنا منو؟ 
ا١بواب "، كابن تيمية ُب "أحكاـ أىل الذمة"ثبلثة أقواؿ عند األئمة، حكاىا ابن القيم ُب 

: كغّبٮبا" الصحيح
كىذا تبناه ابن حـز كغّبه؛ بل بالغ .  أهنا ال نعترب منها شيئان أصبلن كال كلمة كاحدة:اا واباأل ا

بعضهم مبالغة قد ال يوافق عليها؛ بل ىو ال يوافق عليها، أف بعضهم يعِب جوز استخداـ أكراقها حٌب ُب 
. االستجمار، مبالغة ُب أهنا ال قيمة ٥با، كىذا مذىب فيو خلل ال ييوافق عليو

.  أهنا صحيحة إال النادر القليل، كىذا ُب الفساد كسابقو، كىذا ُب الفساد كسابقو: اا وابااث ني
ا١بواب "، كحققو ُب _رٞبو ا _  الذم أشار إليو البخارم، كاختاره ابن تيمية : اا وابااوسط

، أنو ال يقبل منها أك ال نعترب ٩با فيها، أنو ٩با نزؿ إال إذا "أحكاـ أىل الذمة"، كابن القيم ُب "الصحيح
. صدقو ما عندنا

فإذا شهد القرآف، أك كجد ُب كتبهم كبلـ كجدنا تصديقو ُب القرآف، نعتقد أف ىذا ٩با ٓب يطلو ٩با 
قصة آدـ كخلقو، كسجود ا٤ببلئكة موجودة ُب القرآف . ٓب يطلو التحريف، مثل قصة آدـ موجودة ُب التوراة

. نصدقها
: كأكثر التحريف إ٭با طرؽ عندىم أمرين اثنْب

صلى ا عليو _  كل ما ذكرتو ُب الدرس ا٤باضي، كل البشارات للنيب ا٣باًب ٧بمد :األمرباأل ا
. حذفت_ كسلم 

رجم الزا٘ب اصن، كقطع يد السارؽ، كقتل القاتل؛ ألهنم احتاجوا :  األحكاـ: األمربااث ني
إيش . يغّبكهنا، ٤با فسدكا، كأصبحوا أكثرىم زناة، إف ٓب يكونوا كلهم، كأكثرىم قتلة إف ٓب يكن كلهم

. نسوم؟ ٪بلد نفسنا؟ مشكلة
. ىذه
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عندىم ا٢برب ما يتزكج كىو يز٘ب كل يـو مع . كل القضاة عندىم، كاألحبار، كالرىباف، عرابيد كلهم
فعنده ! كل يـو يز٘ب، كأشكاؿ كألواف، ٤باذا يتزكج كٲبتحن نفسو؟! يتزكج ليش؟! قاؿ ما يتزكج قاؿ. امرأة

. رجم كجلد، يشيلو
ُب قصة اليهودم كاليهودية اللذين زنيا ُب عهد _ صلى ا عليو كسلم _ كاعَبفوا بذلك أماـ النيب 

م ب)): إليهم ُب بيت مدراسهم كقاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ فجاء النيب _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
 كيركب على ٞبار كيؤدب تأديب كذا بس، ((يلخمب ج هب  الواد:ب  د مبفيباالانيباامح ن؟بق ا

يتمشى على ٞبار، كا٢بمار كاقف تركب عليو، حكم زٗب ىذا؟ 
ُلوهَت بإِكابُ  ُ مْعبصَت دِكقِكينَت﴾:  تصديقان لقولو تعأب((اا واب  ا وراة)): قاؿ رَتاةِكبفَت ت ْع فجيء ب(1)﴿فَتأْعُتواْعب ِك ا  َّنوْع

كجيء بالقارئ عبد . التوراة السامرية كانت عند يهود بِب قريضة، كيهود السامرية القدٲبة، اللغة العربية. هبا
. ذكرت لكم رٗبا ىذا االسم من قبل. ا بن صوريا

ككاف زيد بن ثابت . فوضع ا٣ببيث ىذا يده على آية الرجم ىكذا، كقرأ ما قبلها كقرأ ما بعدىا
ما ٢بقوا يشيلوهنا إٔب ب(2)((ارف بيدكبفرف بيد بفإذابآي باارجمبتلوح)): حاضران، كىو يعلم لساف يهود فقاؿ

مكتفْب بالتغيّب، كعارفْب الناس ما راح يسألوف، مبسوطْب الناس، ما أحد يسأؿ تغّب ا٢بكم، كلبل . اآلف
. يسوكف ما ُب الكتاب

ام بش  باالنىبفيب)): فسأ٥بم ٤باذا يعِب بدلتم كغّبًب كنص الرجم موجود؟ فقالوا يعِب اعَبفوا قالوا
لكن ىذا .. لو كاف باكستا٘ب كال ىندم.  لو كاف كاحد ُب الشارع، لسوكا عليو بطولة، كجلدكه((أشراف  

. ليش ما تقدر؟ العبث ىذا الفاضي ىذا، باكستا٘ب أفغا٘ب ما ٰبتاج. ال، ما نقدر
٤با شاع الزٗب ُب أشرافنا، ما ينفع نقوؿ ٪بلد األشراؼ، ٪بلد الرىباف، كاألحبار، مشكلة طويلة 

. ٍب الحقان راحت آية الرجم، نيسخت من الكتب هنائيان، زالت. عريضة ىذه أك نرٝبهم، فغّبكا كبدلوا
_ صلى ا عليو كسلم _ فأكثر التحريف عندىم إما ُب البشارات، حسدان أف يعَبؼ للنيب 

ببشارة، كرٗبا تكلمت عن ىذا ُب الدرس ا٤باضي بشكل أكسع، كاألحكاـ ٤با احتاجوا أف ٰبرفوىا، ىركبان من 
لكن ما يستطيعوف . ا٢بدكد الشرعية، الٍب ىي أحكاـ ا، كما يصنع كثّب ٩بن يقولوف ٫بن مسلموف اليـو

ماذا يصنعوف؟  . يشيلوف شيء من القرآف
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قي التحريف ا٤بعنوم، كالتبلعب بالتأكيبلت، كالعبث، أك عيِب عينك يشيل حكم القرآف كٯبيب 
ايش بتسوم؟ يعِب ما فيو أمة حية تطالب بكتاب ا ماذا نصنع؟ . حكم ا٪بليزم كاضرب راسك با٢بيط

ً  بقَتلِكياًلب) ب ِك ْعدِكباالَّنهِكباِكيَت ْع  َتُر اب ِكهِكبثَتمَت بمِكنْع ب َتقَت ُاوابُهوَت بااْع ِك َت بَت حٌب يسَبكا ما ىم فيو ب( َت َت َتُبواب ِكأَتيْعدِكي ِكمْع
من فواحش، كالرىباف يأكلوف ما ُب أيدم األباطرة كا٤بلوؾ من ماؿ، مقابل أف يسوقوا ٥بم كثّبان من باطلهم 
عن طريق ٙبريف الكتاب، ٙبريفان معنويان ُب البداية، ٍب ٙبريفان بإزالة النص من الكتاب حٌب ال يبقى لو تأثّب 

. كال حجة
ب َتلَتيْعُ مْعب): ٍب قاؿ كلمتو األخّبة بااَّن ِك بأُنْعلِكاَت أَتُاُ مْعب َتنْع ُ مْعبرَتُجاًلبيَتلْع ب َتاالَّنهِكبمَت برَتأَتي ْع َت بمِك  ْع  رٗبا نقوؿ (اَت

. ىذا سبب ثالث عند ابن عباس ُب النهي عن السؤاؿ
إذا كانوا ىم كىم على ما ىم عليو من ىذا الباطل العظيم، كالكفر ا١بليل الكبّب، كالتحريف، مع 

فكيف . ذلك يقولوف ما جاؤكا يسألونكم، خاصة اليهود، شايفْب أف عندىم العلم الذم ما عند غّبىم
يليق بك أنت أيها ا٤بؤمن ا٤بسلم، الذم عندؾ العلم ىذا كلو تسألو، كىو أصبلن غّب معَبؼ بك، كال 

! بدينك، كال بكتابك ا٤بنزؿ افوظ، كال بنبيك ا٣باًب؟
إذا كاف ىو كىو الباطل، يرل أنو مستغِب عن . ىذا ا٤بفركض يكوف على األقل يعطيك ٞبية لدينك

. دينك كىو ا٢بق، فأنت أكٔب هبذا ا٤بوقف منهم
ىذا األثر ا١بليل، كنستطيع أف نقوؿ ىذه الفتول من ىذا الصحايب، فيها رد على : بقي أف نقوؿ

إٔب أنو ٩بن يأخذ من علـو أىل الكتاب، كىذه مذكورة ُب _ رضي ا عنهما _ كل من نسب ابن عباس 
. بعض كتب ا٤بصطلح

، لكنها _للنيب صلى ا عليو كسلم _ ٤با يأتوف ٰبرركف مسألة إذا ركل الصحايب ركاية، ٓب يرفعها 
: تعرفوف األحاديث النبوية عند ادثْب نوعاف. ليست ٩با يقاؿ من قبل الرأم

نصان كصراحة، _ صلى ا عليو كسلم _ مرفوعة إٔب النيب 
. كمرفوعة حكمان، ٥با حكم الرفع

ينا عن كذا"، ك"أيمرنا بكذا: "قوؿ الصحايب: ٩بن لو حكم الرفع ". كنا نفعل كذا على عهدنا"، "هني
. ىذا كلو يعطى حكم الرفع، ليس مرفوعان صرٰبان 

_ صلى ا عليو كسلم_ما يذكره الصحايب من أمور، ال يرفعها إٔب النيب : ك٩با يعطى حكم الرفع
فنعلم قطعا أف الصحايب استفادىا ٩بن . لكنها من األمور الغيبية، رٗبا الٍب ال ٲبكن أف تقاؿ من قبل الرأم
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، فاعتربكا ذلك ٩با يعطى حكم _صلى ا عليو كسلم _ لو العلم الغييب، كالذم يوحى إليو، كىو النيب 
. الرفع

كاستثنوا من عرؼ باألخذ من علـو أىل الكتاب كلو كاف صحابيان، مثل مثبلن عبد ا بن عمرك بن 
. ثبت أنو كاف يقرأ شيئان ككاف يطلع ككذا، رٗبا من باب التوسع، رٗبا لو تأكيل ُب ذلك. العاص

فإذا جاءت ركاية عنو أك كبلـ من كبلمو فيو أمور غيبية، يتحدث عن قصة أياـ نوح، أك خرب أياـ 
صلى ا عليو _ إبراىيم، أك شيء يتعلق با١بنة، أك بالنار، من أين جاب ىذه ا٤بعلومة ىذه؟ إما من النيب 

فإذا كاف يأخذ من أىل الكتاب، ٰبتاط فبل تقبل ركايتو كال تعطى حكم . كىو ٓب يصرح بالرفع_ كسلم 
. الرفع

فهذا األثر يربئ . كغّبه (28:18 )"تدريب الراكم"كبعضهم يذكر ىذا على ابن عباس صاحب 
كيرد كل من ذكر أف ابن عباس، ٩بن يأخذ من علـو أىل الكتاب، إذ ىذا كبلـ لشخص ال ٲبكن أف يسوٌغ 

. لنفسو ذلك
صلى ا _ فإذف كل ما يأٌب عن ابن عباس ٩با يصح سنده إليو، حٌب لو ٓب يصرح برفعو إٔب النيب 

كال ينسبو إليو إذا كاف عن أمور غيبية، يعطى حكم الرفع؛ ألنو هبذه الفتول قطعان ال يأخذ _ عليو كسلم 
. أحببت التنبيو على ىذا. من علـو أىل الكتاب

. ما بعده
فِكب الَت ب َت بب َترَتاهِكيَت ِكبااْعخِك

ب
فِكبب َترَتاهِكيَت ِكبب َت ب) الَت ث َت َت بااْعخِك ب َترَتنَت بإِكسْعحَت  ُببحَتدَّن مَتنِكبب َتبْعدُببأَتخْع دِك ٍّيبب ْعنُبباارَّنحْع اِكبب َتنْعببمَت ْع بُملِكي ٍرببأَت ِكيب ْعنِكببسَتالَّن

رَتااَتببأَت ِكيب َتنْعب نِكيِّبب ِكمْع ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببقَت اَتببقَت اَتببااْعبَتجَتلِكيِّبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنِكببُج ْعدَتبِكبب َتنْعببااْعجَتوْع
رَتُء ا ُ مْعببفَتإِكذَتابقُ ُلوُ ُ مْعبباا ْع  َتلَتفَت ْعببمَت بااْعُ رْعآاَتبباق ْع ب َت ْعهُببف َتُ وُمواباخْع  َتلَتفْع
مَتنِكبب َتبْعدُببسَتمِك َتبباالَّنهِكبب َتبْعدبأَت ُوبقَت اَتب ًم باارَّنحْع (بسَتالَّن

ث َت َت ) ب َترَتنَت بإِكسْعحَت  ُببحَتدَّن ث َت َت باا َّنمَتدِكبب َتبْعدُببأَتخْع ث َت َت بهَتمَّن اٌلببحَتدَّن رَتااَتببأَت ُوبحَتدَّن نِكيُّسبب ِكمْع ب َتبْعدِكبب ْعنِكببُج ْعدَتبِكبب َتنْعببااْعجَتوْع
رَتُء ابقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنبباالَّنهِكب ُ مْعببفَتإِكذَتابقُ ُلوُ ُ مْعبب َتلَتيْعهِكبباا ْع  َتلَتفَت ْعببمَت بااْعُ رْعآاَتبباق ْع باخْع  َتلَتفْع

ب َت ْعهُببف َتُ وُموا
َت ْعوَترِكببهَت ُر اَتبب َتنْعببهَت ُر اَتبب ْعنُببيَتلِكيدُبب َتقَت اَتبباالَّنهِكبب َتبْعدبأَت ُوبقَت اَتب ث َت َت باألْع رَتااَتببأَت ُوبحَتدَّن ب َتنْعببُج ْعدَتبٍربب َتنْعبب ِكمْع

 (. َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّب
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فِكب): كما ٠بعتم القارم قاؿ خِك ِكالَت كالنسخ األخرل، .  ىكذا نسخة أيب ذر ا٥بىركم( َت بب َترَتاهِكيَت ِكبااْع
أمرىم )باب : ، كقدـ عليو بايب ا٤بشاكرة"كتاب االعتصاـ" اآلف، جيعل آخر باب ُب قرئىذا الباب الذم 

ب.فنمشي على ما قرأ القارئ(. هني النيب صلى ا عليو كسلم على التحرٙب)كباب  (شورل بينهم
فِكب) خِك ِكالَت  مقصود ىذا الباب أف االختبلؼ بْب ا٤بؤمنْب، كلو كاف ُب ا٤بسائل ( َت بب َترَتاهِكيَت ِكبااْع

العلمية، إذا كاف سيؤدم إٔب التناحر، كالتضاد، كالعداء، كالشحناء، فضبلن عن ما ىو أعظم من ذلك من 
. التقاتل رٗبا، ىو مكركه مذمـو على كل حاؿ، ىو مكركه مذمـو على كل حاؿ

، كيتقاربوا، كيدرؤكا كل ما يتواطئوافينبغي كٯبب على ا٤بعتصمْب بكتاب ا، كسنة رسولو، أف 
ا٣ببلؼ موجود، البد ٱبتلفوف ُب ا٤بسائل العلمية، كاألئمة ٱبتلفوف .. يؤدم إٔب ا٣ببلؼ الذم رٗبا

. كالصحابة، لكن االلتزاـ ٕبدكد ا٣ببلؼ كأدبو، ىذا رٗبا قد يضيع كيفقد ُب بعض أجياؿ األمة كأفرادىا
فا٣ببلؼ ال يربر أبدان كقوع ما ىو أعظم ٧بذكر، كأجل كىو العداء بْب ا٤بؤمنْب، كا٣ببلؼ، كالتنازع، 

. فإف خبلؼ أىل البدع غّب معترب ُب مثل ىذه األمور. إال خبلؼ أىل البدع، كىذا قررناه
. ال، ىذا ال يقبل. فمن أحدث بدعة ُب اإلسبلـ، تصادـ أصوؿ الدين كقواعده، كيريد أف نقبلو

لكن ا٣ببلؼ الذم ٰبتملو، فصلنا ىذه ا٤بسائل، كقسمنا ا٣ببلؼ ُب ا٤بسائل الٍب رٗبا ٱبفى دليلها، أك الٍب 
رٗبا ُب النظر فيها ٦باؿ، أك تتنازعها األدلة، أك كل يدٕب ٕبجة ككذا، ىذا ا٣ببلؼ معترب ك٧بتمل، كال ٯبوز 
أف ٰبدث ُب نفوس ا٤بؤمنْب من الشحناء كالعداء، الذم ىو من أعظم اذكر كأشده، ىذا مقصود ىذا 

: كعبلج ذلك كلو بأمرين. الباب
 ما ٫بن بصدده ُب ىذا الباب كالكتاب كلو، كىو االعتصاـ بالكتاب كالسنة حقان، :األمرباأل ا

. كالتجرد من األىواء كا٤بصاّب الشخصية كاآلنية، كالتحزب لؤلقاليم، كالبلداف، كالقبائل، كالطوائف ككذا
. إذا ٘برد ا٤بؤمن حقان، ككاف ىدفو أف يعلم حكم ا صدقان، ال يقع ُب خبلؼ إف شاء ا، يتواطأ
لكن إذا دخلت كاختلطت ىذه األمور باألىواء الشخصية، كا٤بصاّب اآلنية، كالتحزبات القبلية كاإلقليمية 

اا يبتحلقباادينباب)):بب_صلى ا عليو كسلم_ ك٫بو ذلك، ىنا تقع الشاقة كا٢بالقة فعبلن كما قاؿ النيب 
. (1)((أقوابتحلقباا عر

                                                 

ثنا : قاؿ( 1430)1/167 أٞبد أخرجو (1) ثنا : قاؿ ، الرٍَّٞباف عىٍبد حدَّ ثنا : قاؿ( 1431 )كُب. شىدَّاد بن حىٍرب حدَّ  عامر، أبو حدَّ
ثنا : قاؿ يبىارؾ بن علي حدَّ

ثنا : قاؿ 2510" كالتػٍِّرًمًذمٌ . ا٤ب ثنا : قاؿ ، كىًكيع بن سيٍفياف حدَّ  بن حىٍرب عن ، مىٍهًدم بن الرٍَّٞباف عىٍبد حدَّ
ٓب عن ، شىدَّاد  .فذكره ، حىدَّثو الزُّثبػىٍّب  مىٍؤبى  أف ، الوىلًيد بن يىًعيش عن ، كىًثّب أىيب  بن ٰبى
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كيستخدـ ا٣ببلؼ الفقهي كىذا، كواجهة تربر العداء كا٣ببلؼ كالتناحر ك٫بو ذلك من أمور، كىو 
ل ىذا ا٣ببلؼ الفقهي أىواء النفوس كشهواهتا فيجب التجرد . ليس مقصود فعبلن ا٣ببلؼ الفقهي؛ كإ٭با ٞبي

 .، كال ٙبمل خطأؾ كىواؾ على أحكاـ ا
 فعبلن  بالسٌنة كاالعتصاـ _ كعبل جل _ ا أنزؿ ٗبا االعتصاـ ُب ا٤بسلمْب ٫بن فعبلن  صدقنا فلو
 كالقبلية، الشخصية، أرائنا من ٘بردنا كادثات، البدع تركنا ا٤بوضوع، تركنا الضعيف، تركنا. الصحيحة
، األمة ضيعت الٍب السياسية ا٤بصاّب كأسوؤىا أمور، من ذلك كغّب.. كا٤بصاّب كاإلقليمية،  أىل كل اليـو

 على ىذا كٰبمِّل ا٣بضم، ىذا كسط ُب ا٤بسلمْب كمضيعْب حراـ، حراـ حبلؿ، حبلؿ حكوماهتم، مع بلد
 أين؟ من اختلفوا كجليلة، كعظيمة كبّبة مصيبة ىذه. الشرع

. قضية ٥بم للود ذلك أفسد كما ، _كسلم عليو ا صلى _ النيب أصحاب أياـ من موجود ا٣ببلؼ
 التضاد، حد إٔب ا٤بسائل بعض ُب ا٣ببلؼ يصل يكاد كعلماء، كأئمة مذاىب عندنا موجود، كا٣ببلؼ

. كاإلحن كالبغضاء الشحناء إٔب ذلك أكصلهم ما ذلك كمع كثّبة، مسائل ُب ذكرناه كىذا
 على كمصا٢بنا كاجتهاداتنا البشرية، أخطاءنا ٞبلنا كال ىذه، األىواء من ٘بردنا ضيمن، إذا فهذا

تمل ا، شاء إف ا٣ببلؼ يقع ال ا، بكتاب حقان  كاعتصمنا ، _كعبل جل _ ا شريعة  إال كييغتفر، كٰبي
. هبا عربة ال فالبدعة الشريعة، لقواعد مصادـ بدعة صاحب

 العنواف ىذا ٙبت تراجم من فصلو ٩با مقصوده ألف العظيم؛ ىذا الكتاب ٱبتم يعِب يريد البخارم
 كيجد، لو حٌب تقدير أقل على أك كتقليلو، ا٣ببلؼ درء مقاصد أحد ،"كالسنة بالكتاب االعتصاـ "الكبّب
. كالبغضاء الشحناء من مفسدة، من منو يقع ما درء

 أىواءنا عليها كٞبٌلنا حقان، كالسنة بالكتاب اعتصمنا ما أف فعبلن  فا٣بلل ا٤بفاسد، ىذه كقعت فإذا
. ا٣ببلؼ ىذا ُب البخارم من جدان  ٝبيل ختاـ فهو. لكم قررتو كما ذلك ك٫بو الشخصية كآراءنا

 من التعظيم حقو ما كعٌظمنا االستداللية، القواعد كىذه الَباجم، ىذه تتبعنا لو أنو أيضان  كمقصوده
بآمَتُ وابااَّن ِكينَتببأَتي ُّس َت بيَت ﴿ التقدٙب حقو ما كقدمنا كانوا، من كانوا كلو آراءىم، كال الرجاؿ أىواء ال حقان  الدليل

 ٪بحنا كاآلراء، كالشهوات األىواء من التأخّب حقو ما كأخرناب(1)﴾ َترَتُسواِكهِكبباالَّنهِكببيَتدَت ِكبب  َتيْعنَتببتُ  َتدُِّمواباَتب
 عليكم با قولوا ىذا؟ إٔب سنصل كيف. عزيزة منصورة كاحدة أمة ٕبق كأصبحنا ا٤بتْب، ا ٕببل كاعتصمنا
. أحاديث ثبلثة رٗبا أك ا٢بديثْب ىذين أكرد ٍب. أدرم ما أدرم، ما كيف؟

                                                 

 [.1اآلية ]سورة ا٢بجرات  (1)
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ث َت َت ): قاؿ . راىويو بابن ا٤بعركؼ ا٢بنضلي، إبراىيم ابن ىوب(إِكسْعحَت  ُببحَتدَّن
ب َترَتنَت ): قاؿ مَتنِكبب َتبْعدُببأَتخْع دِك ٍّيبب ْعنُبباارَّنحْع . الكبار األئمة أحد اللؤلؤم، (مَت ْع
اِكبب َتنْعب) رَتااَتببأَت ِكيب َتنْعببُملِكي ٍرببأَت ِكيب ْعنِكببسَتالَّن نِكيِّبب ِكمْع باهللبر يب_بااْعبَتجَتلِكيِّبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنِكببُج ْعدَتبِكبب َتنْعببااْعجَتوْع

رَتُء اب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُببقَت اَتببقَت اَتبب_ب  ه  ىو كما عليو، أم (قُ ُلوُ ُ مْعبباا ْع  َتلَتفَت ْعببمَت بااْعُ رْعآاَتبباق ْع
". القرآف فضائل كتاب "ركاية

ُ مْعببفَتإِكذَتا) ُ مْعببفَتإِكذَتا): قولو فيسر (. َت ْعهُببف َتُ وُمواباخْع  َتلَتفْع : بتفسّبين ( َت ْعهُببف َتُ وُمواباخْع  َتلَتفْع
. القراءة ذات ُب اختلفوا ٤با _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عهد ُب فعبلن  كقع ما: األكؿ التفسّب

 ىشاـ بن ا٢بارث ٠بع ىشاـ؟ بن ا٢بارث كال كعب بن أيب فسمع حرؼ، على" الفرقاف "سورة قرأ عمر
 تسوم إيش قاؿ. النزاع ككقع بتبلبيب، فأخذه. ىو يقرؤه ما غّب حرؼ كعلى بطريقة السورة نفس يقرأ

 _.  كالسبلـ الصبلة عليو _ ا رسوؿ أقرأ٘ب ىكذا: قاؿ تقرأ؟ كيف قاؿ أنت؟
_        النيب إٔب فارتفعا. ىذه غّب كالقراءة _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ أقرأ٘ب أنا طيب،

 أف ٥بم بْب ٍب((بم ي ب ال م .. حارث يا اقرأ قاؿ فقرأ، عمر يا اقرأ: ))قاؿ _ كسلم عليو ا صلى
_. كسلم عليو ا صلى _قاؿ كما أك شاؼ كاؼ فهو قرأًب فبأيهما أحرؼ، سبعة على نزؿ القرآف

_       النيب يقرئهم كاف الٍب ا٤بختلفة القراءات أكجو على بناءن  القراءات، ُب اختلفوا كلما فكانوا
 أف ٯبب التفسّبات أحد فهي ، _كسلم عليو ا صلى _ النيب ا٣ببلؼ ىذا يرفع ، _كسلم عليو ا صلى
 قراءة _. كسلم عليو ا صلى _ النيب كىو كاحد، مصدرىا إذ القراءة، اختبلؼ ُب بعضان  بعضكم ٰبتمل
. ٨بتلفتاف أهنما لكليهما يبدك كاف كلو صحيحة، ىذا كقراءة صحيحة، ىذا

 ما كعيرفت، كالقراءات، ا٢بركؼ، كاستقرت ، _كسلم عليو ا صلى _ النيب بعد زاؿ رٗبا ىذا
... يعِب ٥با أصبح

 كىو كحرامو، كحبللو، كأحكامو، كمنازلو، معانيو، ُب االختبلؼ كىو التفسّب من: الثا٘ب النوع بقي
 ك٫بو كتنزيلها، آية، فهم ُب ا٣ببلؼ من نوع يقع رٗبا.. كيستنبطوف كالفقهاء، ا٤بفسركف، إليو يتطرؽ ما

.. ذلك كحصل يقع، رٗبا.. ذلك
 كتب ُب يذكركنو دائمان  كىو _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عهد ُب حصل ٩با ٭بوذج ىذا خذ

. ا٢بديث ىذا العقائد
 قعودان  أصحابو فوجد. غّبه كعند ا٤بسند، ُب أٞبد عند ىو _.. كسلم عليو ا صلى _ النيب خرج

 ينزع كاآلخر بآية ينزع كأحدىم القدر، مسألة ُب اختلفوا يعِب يتنازعوف. القرآف يتنازعوف كىم بابو على
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 كذا ا٢بكم ىذا؟ كيف. كالتصادـ التقابل من نوع بينهما اآليتْب كبل أف يبدك أك ٥بم السامع ظن ٩با. بآية
 ال؟ كلبل انتبهت. كذا كاآلية كذا ا٢بكم ال يقوؿ. كذا كاآلية

 أف يرل ككل بآية، ينزع كل ذلك، يتنازعوف كىم _ كسلم عليو ا صلى _ النيب عليهم فخرج
 اآلية أف ٝبع، أكجو إٔب رٗبا فطنوا كما مثلك، آية معو اآلخر أف مع ٨بطئ، اآلخر أف كيرل معو، ا٢بجة
 تنسخ كآية آية، ٚبصص آية القرآف منازؿ ىو كما آخر، باعتبار معُب ٙبقق كىذه باعتبار معُب ٙبقيق ىذه
. كىكذا.. مفصل تعمم كآية ٦بمل، توضح كآية آية،

 النهائية النتيجة ألف خاطئة؛ الطريقة. ذلك يفعلوف رآىم ٤با _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فغضب
 آية معو ألف معو؛ ا٢بق ىو أنو غضبو سيؤدم ككل كالتشاحن، التناظر إٔب سيؤدم كا٣ببلؼ ا٣ببلؼ،
. ا٤بشكلة ىنا. متناقضان  القرآف سيبدك النهاية كُب كنص،

 ٞبٌلت إذا لكن ال؟ كلبل كسنصطدـ غلط، كأفهم غلط تفهم قد ٬بطئ، قد أنا كفهمي أنت فهمك
 بينهما اآليتْب أف إٔب ا٣بطأ سينتقل غّبىا، على أك اآلية نفس على فهمي أنا كٞبٌلت اآلية، على فهمك
ب َتاَتوْعب﴿ أبدان  ٱبتلف ال ذلك، ٰبتمل ال ا ككتاب بينهما، ٯبمع أف ٲبكن ال الذم كالتقابل، التصادـ من نوع
ثِكيراًبباخْع ِكالَتف ًببفِكيهِكبباَتوَتجَتُد اْعببااّلهِكبب َتيْعرِكبب ِك دِكببمِكنْعبب َت اَتب . أبدان  ٱبتلف الب(1)﴾ َت

 الرماف، حب كجهو ُب فقئ كأ٭با حٌب ذلك على بناءن  _ كسلم عليو ا صلى _ النيب فغضب
 األسلوب ىو ىذا ىل((ب بعضب عضهباهللب   ببتضر وابأابأمرتمبأ   اب)):قاؿ غضبان  العرؽ تفصد
 تعلمو بامب م ب لم مبم بم هبفخ  اب عض ًبب عضهبي د باهللب   ببنلابإنم )) بعضو؟ القرآف تضربوف
 تصلوف ،كتواطئوا كتقاربوا، كاتئدكا، كادرسوا، كأعلم، أخرب رٗبا ىو من كاسألوا إبثواب.(2)((  امهبإاىبف لو 
. تعأب ا شاء إف ٦بموعان  ا٢بق إٔب

 يعترب أف فيجب. أكسع باب كىو حٌب، السنة ُب األدلة تنازع ىذا على كقس مكركه، النموذج فهذا
 ىو ليس فهذا األدلة، كتصادـ كالشحناء، البغضاء إٔب سيؤدم الذم كالتنازع، ا٣ببلؼ كقع فإذا. ذلك

 السيئ كالفهم السيئة، كاألخطاء السيئة، الفهـو النصوص ٙبميل ىو كإ٭با ا٢بق، االستدالؿ أسلوب
 ككم من عائب قوالن صحيحان 

 كآفتو من الفهم السقيم  

   
 

                                                 

 [.82اآلية ]سورة النساء  (1)

 .6741: رقم حديث 185 ص/  2 ج مسنده ُب حنبل ابن (2)
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 على خرجت الٍب األكٔب الطائفة ا٣بوارج، جعل الذم السبب ىو رٗبا أك ا٤بشاكل، إحدل كىذه
 كيستصغركف قدرىم، جبللة على الصحابة يستصغركف رٗبا حٌب جعلهم ما أحد األكؿ، الزمن ُب الصحابة
 الصحابة كأف الصحيح، الفهم فهموا اللي ىم أهنم يظنوف فأصبحوا ا٤بشكلة، ىذه ُب كقعوا أهنم علومهم،

. ا كتاب يضربوف كأصبحوا الصحيح، الفهم فهموا ما
 رأس األزرؽ بن نافع جدان، مشهورة.. يسألو جاءه ٤با. مشهورة عباس ابن مع األزرؽ بن نافع كقصة

 أعرايب. ىو الضيق البسيط بفهمو القرآف، من ٗبتشابو أتاه. الزمن ذاؾ ُب ا٣بوارج من األزارقة رأس ا٣بوارج،
 .عباس ابن يناظر جاء كاليـو اإلبل يرعى كاف أمس

 ُب تكوف حٌب كتتعلم تدرس سنة عشر ٟبسة. أياـ ٟبسة عباس ابن كمناظرة اإلبل رعي بْب ما
تِكب﴿ با٤بتشاهبات كيأتيو عباس، ابن علم مستول ُب رجبلن  تناظر أف مستول بمع( 1)﴾ُ رْعف ًبب َتااْعُمرْعسَتالَت

 كظيفة، لو صنف كل. كثّبة أصناؼ كا٤ببلئكة منازؿ، ٥با ىذه أف يدرم ما ىو( 2)﴾ َترْعق ًبب َتاا َّن زِك َت تِكب﴿
 ىذا، يفهم ما. األمر تدبّب كظيفتهم كىؤالء السحاب، سوؽ كظيفتهم كىؤالء األركاح، نزع كظيفتهم ىؤالء
 يتحمل؟ ما فهمك كاف إذا.. ُب يسوم إيش. ذلك يتحمل ما فهمو

 آية، عشر ٟبسة ُب ستضيع كنت إذا فهم، ٥با كل ٰبتاج القرآف ُب آية آالؼ ستة عندنا طيب،
 فهم ما الذم ىو كأنو عباس، ابن على ا٣بطأ ٌٞبل أنو ىو فالنتيجة. ىذه عظيمة مشكلة عليك، كستتلخبط

 كقاتلهم عليكم، ٚبفى ال الٍب األمور من فيو كقعوا فيما ككقعوا يريدكف، كما القرآف يفهموف كذىبوا. ككذا
: فييحذر. الكبلـ ىذا آخر إٔب _ عنو ا رضي _ علي

  السقيم الفهم من: أكالن .
  ذلك يوجد ال اختبلؼ، نوع الصحيحة الشرعية النصوص بْب ما أف تظن أف من: ثانيان .

. اليقْب برد ا شاء إف ستجد كاسأؿ كانظر فإبث التنزيو، أك ا١بمع عن ذىنك ضاؽ كلو
 فهو كبّب، تضاد كقع كإف. ا٣ببلؼ أكجو كيكشفوف ا٤بسائل، ٰبرركف القدٙب منذ العلم أىل زاؿ كال

. القبيل ىذا من شيء أك الناسخ أنت جهلت كرٗبا منسوخ، النصْب أحد منسوخ، إما فقط
 اآللة بقي. مصنفة كالكتب مطركقة، كاألمور القدٙب منذ. ا٤بفسرين من العلم أىل كظيفة ىذه
. تتناقض ال الشرع أدلة أف قاعدة على لبلستدالؿ، ا٤بناسبة كالطريقة كاألسلوب للفهم، الصحيحة

                                                 

.  1:ا٤برسبلت (1)
. 1:النازعات (2)
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 يزكؿ ا، كتاب ُب نص على ال السقيم، فهمك على ذلك فحٌمل ا٣ببلؼ، من شيئان  كجدت فإف
ُ مْعببفَتإِكذَتا) معُب ىذا. أصلو من االختبلؼ  (. َت ْعهُببف َتُ وُمواباخْع  َتلَتفْع
 .البخارم يعِبب(االَّنهِكبب َتبْعدبأَت ُوبقَت اَتب)
مَتنِكبب َتبْعدُببسَتمِك َتب) ًم باارَّنحْع ث َت َت ): قاؿ (سَتالَّن ب.رىاكية ابن نفسو (إِكسْعحَت  ُببحَتدَّن
ب َترَتنَت ) . سعيد بن الوارث عبد ابن ىو (اا َّنمَتدِكبب َتبْعدُببأَتخْع

ث َت َت ) قاؿ؟ ماذا: قاؿ  .ٰبٓب ابن ىو(بهَتمَّن اٌلببحَتدَّن
رَتااَتببأَت ُو) نِكيُّسبب ِكمْع رَتُء ابقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنِكببُج ْعدَتبِكبب َتنْعببااْعجَتوْع باق ْع
 ىو (هَت ُر اَتبب ْعنُببيَتلِكيدُبب َتقَت اَتبباالَّنهِكبب َتبْعدبأَت ُوبقَت اَتب): زيادة فيو كلكن السابق، النص نفس أيضاب(ااْعُ رْعآاَتب
. الواسطي
. األعور ٧بمد األعور، يعِب (هَت ُر اَتبب َتنْعب)

ث َت َت ) رَتااَتببأَت ُوبحَتدَّن نِكيُّسبب ِكمْع  التعليق كىذا ( َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواَتببأَتاَّنبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنِكببُج ْعدَتبِكبب َتنْعببااْعجَتوْع
. نصيو آخر موضع ُب يصلو ٓب

. اقرأ
ث َت َت )بب_:اهللبرحمهب_بق ا ب َترَتنَت بُموسَتىب ْعنُببإِك  ْعرَتاهِكيمُببحَتدَّن رِك ِّبب َتنْعببمَتعْعمَترٍربب َتنْعببهِك َت اٌلببأَتخْع بُ ب َتيْعدِكبب َتنْعبباالُّسهْع

رَتبباَتمَّن بقَت اَتبب_ب   م باهللبر يب_ب َتبَّن سٍرببا ْعنِكبب َتنْعبباالَّنهِكبب َتبْعدِكبب ْعنِكبباالَّنهِكب بقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسببُحضِك
ُ  ْعببهَتُلمَّنببقَت اَتببااْعخَتلَّن بِكبب ْعنُببُ مَترُببفِكي ِكمْعببرِكجَت اٌلببااْعب َتيْع ِكبب َتفِكي لُّسواباَتنْعبب ِك َت  ً باَتُ مْعببأَت ْع بإِكاَّنببُ مَترُببقَت اَتبب  َتعْعدَت ُببتَتضِك
بُ  َت بااْعُ رْعآاُبب َت ِك ْعدَتُ مْعببااْعوَتجَت ُبب َتلَتبَتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيَّنب لُبب َتاخْع  َتلَتفَتبباالَّنهِكبب ِك َت بُببفَتحَتلْع بااْعب َتيْع ِكببأَتهْع

ُ مْعبب َتاخْع َت َتُموا ُ  ْعببق َترِّ ُوابي َتُ واُببمَتنْعببفَتمِك  ْع لُّسواباَتنْعبب ِك َت  ً ب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواُبباَتُ مْعببيَت ْع ب  َتعْعدَت ُببتَتضِك
ُ مْعب ث َتُر ابف َتلَتمَّن بُ مَترُببقَت اَتببمَت بي َتُ واُببمَتنْعبب َتمِك  ْع فَتبباالَّنغَتطَتببأَت ْع خْع ِكالَت بقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب ِك ْعدَتبب َتااِك
بصَتلَّنىباالَّنهِكببرَتُسواِكبب  َتيْعنَتببحَت اَتببمَت باارَّنزِكيَّن ِكببُ لَّنبباارَّنزِكيَّن َتببإِكاَّنببي َتُ واُبب َتبَّن سٍرببا ْعنُببفَت َت اَتبباالَّنهِكببُ ب َتيْعدُببقَت اَتبب َت ِّيبُقوُموا
ُ  َتببأَتاْعبب َت  َتيْعنَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُب فِك ِكمْعببمِكنْعببااْع ِك َت بَتببذَتاِك َتبباَتُ مْعببيَت ْع  (. َتاَتغَتلِك ِكمْعبباخْع ِكالَت

، كالبخارم اختاره ٭بوذج ليبْب أف ا٣ببلؼ كالتنازع نتيجتو غّب "كتاب العلم"ىذا مٌر معنا ُب 
خاصة إذا كاف ىذا . كفيها مفسدة، كفيها خسارة خّب كثّب، االختبلؼ كالتنازع... ٞبيدة، كغّب يعِب

كقس على ىذا بْب يدم نصوص الكتاب كالسنة، . _صلى ا عليو كسلم _ ا٣ببلؼ بْب يدم رسوؿ ا 
. كىي القصة ا٤بشهورة (ال تقدموا بْب يدم ا كرسولو شيء من ذلك)كمر معنا باب 
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يُمب ْعُنبُموسَتى)ب:قاؿ ث َت َت بإِك  ْعرَتاهِك ب َترَتنَت بهِك َت اٌلب): قاؿب(حَتدَّن . ىو الدٍَّستيوائيب(أَتخْع
باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىب) رَت باَتمَّن بُحضِك بقَت اَت با ْعنِكب َتبَّن سٍر بُ ب َتيْعدِكباالَّنهِكب ْعنِكب َتبْعدِكباالَّنهِكب َتنْع رِك ِّب َتنْع باالُّسهْع بمَتعْعمَترٍرب َتنْع  َتنْع

. _عليو الصبلة كالسبلـ _  يعِب احتضر، حضرتو الوفاة (االَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب
بفِكي ِكمْعب) برِكجَت اٌل ب َتفِكيبااْعب َتيْع ِك لُّسواب  َتعْعدَت ُب ُ مَتُربقَت اَتب قَت اَت بتَتضِك باَتُ مْعب ِك َت  ً باَتنْع ُ  ْع ُلمَّنبأَت ْع  ذكرت ُب درس (هَت

خشي أف يتمُب متمن القياـ باألمر بعده، مع كجود صديقو _ عليو الصبلة كالسبلـ _ سابق أف النيب 
كزاد من خشيتو ٤با دخل عليو العباس بن عبد ا٤بطلب، كابن أخيو علي بن أيب طالب، . كصٌديقو أيب بكر

. يسأالنو يعِب األمر ىذا فيمن بعده
صلى ا عليو كسلم _ استدعاىا النيب _ رضي ا عنها _ فلما خرجا من عنده، استدعى عائشة 

ىذا مقصود الكتاب، ينص ب(( أخ كبأ   بأل يب  رب     ًب))بيعِب الصديقب((اد بايبأ  ك)): قاؿ_ 
 يأ ىباهللب اام م واب)):  ٍب قاؿ((فإنيبأخ ىبأابي وابق البأ بي م ىبم من))عليو على كجو ا٣بصوص 

ب(1 ).((إابأ  ب  ر

ىٌم بالكتاب حٌب ٲبنع التمِب من نفوس الناس، أف يتمُب أحد أف ينازع الصديق مقامو، ٍب غلب 
كيرضى من _ صلى ا عليو كسلم _ على ظنو أنو ال يقع قدران عند ا كال عند ا٤بؤمنْب، إال ما ٰبب 

كما تضمن ا بو، ال يغّبه ب((يأ ىباهللب اام م وابإابأ  ب  ر)): فقاؿ كلمتو ىذه. كالية الصديق بعده
. أحد، كال ألف كتاب حٌب

دخل عليو رجاؿ يعودكنو، ككثر اللغط كالكبلـ، ٍب قاؿ أحضركا ٕب كتابان : ٍب ا٤بشهد الثا٘ب ىو ىذا
فلما كثر التنازع، كقاؿ قائل . أكتبو، ىٌم بالكتابة مرة أخرل، ليمنع أم نوع من أنواع اللغط ُب ىذا الباب

_ صلى ا عليو كسلم _ كغلبو الوجع، كآخر يقوؿ ىلموا نكتب كتابان، كال ينبغي عند رسوؿ ا 
. كترؾ الكتابة، كأمر حٌب بإخراجهم من عنده_ عليو الصبلة كالسبلـ _ اختبلؼ، يعِب غضب 

ىذا مقصود الباب أف ا٣ببلؼ كاللغط يعِب حصل منو مفسدة ُب تصور ابن عباس، .. فابن عباس
ال يريد _ صلى ا عليو كسلم _ كىو أنو لوال ىذا اللغط، لكيتب الكتاب، كظهر بوضوح كجبلء أف النيب 

ألحد أف يقـو باألمر بعده غّب أيب بكر، كزاؿ خبلؼ كثّب، ال يزاؿ إٔب اليـو حٌب رٗبا عند بعض الطوائف، 
.  يعِب ا٤بصيبة، النازلة العظيمة(اارَّنزِكيَّن ِكب) ،(إِكاَّنباارَّنزِكيَّن َتبُ لَّنباارَّنزِكيَّن ِكب)فقاؿ كلمتو ا٤بشهورة 
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

بااْع ِك َت ب) باَتُ مْعبذَتاِك َت ُ  َت بيَت ْع بأَتاْع باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َت  َتيْعنَت ب  َتيْعنَتبرَتُسواِك  من أجل (مَت بحَت اَت
ما يدلك أف االختبلؼ على أم كجو كقع، ىو عاقبتو غّب . ماذا؟ ما ىو سبب ىذه الرزية؟ االختبلؼ
. سوية كغّب ٞبيدة، بل رٗبا كارثة كمصيبة

فينبغي على ا٤بؤمنْب درء أسباب ا٣ببلؼ ما كجدكا إٔب ذلك سبيبلن، كلو حٌب لو أسقطت شيئان من 
صلى ا _ ألجل درء ا٣ببلؼ افعل كأنت مشكور، ٧بمود عند ا كعند رسولو .. حقوؽ نفسك، حٌب لو

. كعند ا٤بؤمنْب_ عليو كسلم 
كاف ىو األحق با٣ببلفة من معاكية، لكن ا٣ببلؼ كصل مراحل . كقد صنع ذلك ا٢بسن بن علي

أدت إٔب القتاؿ، كسيستمر ىذا القتاؿ، كتزىق فيو أركاح مؤمنة، كتزىق فيو دماء كثّبة، كانشغل ا٤بسلموف 
كإٔب آخره، كإٔب مٌب؟ فتنازؿ كىو صاحب ا٢بق، ٤بقامو، كمنزلتو، كقربو " ًصفِّْب"ك" ٝبل"عن جهاد الكفار بػ

قبل ذلك _ صلى ا عليو كسلم _ ا٢بسن بن علي، كأثُب عليو النيب _ صلى ا عليو كسلم _ من النيب 
.ب(1 )(إابا  يبه ابسيدب سي لحباهللب ه)): ٤با قاؿ

فاإلصبلح كاف مقصوده كلو حٌب تنازؿ ىو، عن حق ىو أحق بو عن غّبه، كال مقابلة بْب معاكية 
. كلو كاف من كاف كىو ا٢بسن بن علي حقان 

فلو سلمنا ىذا ا٣ببلؼ الذم حصل، ٢بصل . فهذا ينبغي أف يكوف خلق ا٤بؤمن، كالعآب ا٢بق
كأخرب بو _ صلى ا عليو كسلم _ لكن ما كاف يتمناه النيب . لكن ا٢بمد ا على ما قضى كقدر. الكتاب

. قدران، كأكمأ إليو شرعان، حصل، كتؤب الصديق، ككاف ُب كاليتو أعظم ا٣بّب، إذ ارتد العرب كلهم إال القليل
. كخبلؿ سنتْب، أرجع العرب كلهم إٔب اإلسبلـ، بينما غّبه ما صنع شيئان من ذلك

. اقرأ
ا٣ببلؼ مذمـو كمكركه، كمن قواعد أىل السنة ٝبع الكلمة ما أمكن، إال : إذف مقصود الباب

. ىذا ىو هناية الكبلـ. بدعة تصادـ كتاب ا، فبل عربة هبا
ب

اِكهِكب بق َتوْع وَت ُرُ بنَتحْع بأَتمْع اِك َت ُ ُهب َت َت َت بمَت بتُ عْعرَتُفبإِك َت حَت بإِكاَّن رِكيمِك بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َتلَتىباا َّنحْع باا َّنبِكيِّ يِك  َت ببن َت ْع
بأَتحَتلُّسوا ينَت باا ِّلَت ءِكب حِك يُبوابمِكنْع بأَتصِك

ب
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

ب) وَت ُرُ بنَتحْع بأَتمْع اِك َت ُ ُهب َت َت َت بمَت بتُ عْعرَتُفبإِك َت حَت بإِكاَّن رِكيمِك بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َتلَتىباا َّنحْع باا َّنبِكيِّ يِك  َت ببن َت ْع
بأُاُّسب َتلِكيَّن َتب بأَتحَتلَّنُ نَّنباَتُ مْعب َتقَت اَت ْع بي َتعْعلِكاْعب َتلَتيْع ِكمْعب َتاَت ِكنْع ب َتاَتمْع بجَت  ِكرٌل باا ِّلَت ءِكب َتقَت اَت يُبوابمِكنْع بأَتحَتلُّسوابأَتصِك ينَت اِكهِكبحِك ق َتوْع

بيُ عْعلَتاْعب َتلَتي ْع َت  بااْعجَت َت زَتةِكب َتاَتمْع بات ِّبَت  ِك ي َت ب َتنْع .ب(نُ ِك
: ىذا الباب باب أصوٕب فعبلن، كىو ينبِب على قاعدتْب.. ٢بظة

_ كل أمرو أمر بو النيب . على الوجوب_ صلى ا عليو كسلم _   أكامر النيب :اا   دةباأل ا
مل على أنو كجوب، إال ما دؿ دليل على عدـ ذلك_ صلى ا عليو كسلم  . ٰبي
كل ما هنى عنو . فهو على التحرٙب_ صلى ا عليو كسلم _  كل هني هناه النيب :اا   دةبااث ني 

مل على التحرٙب، إال ما دؿ الدليل على عدـ _ صلى ا عليو كسلم _ النيب  القاعدة األصل فيو أنو ٰبي
. ذلك

كاألدلة تدؿ على عدـ ذلك، الٍب تصرؼ األمر عن الوجوب، أك الٍب تصرؼ النهي عن التحرٙب، ال 
أف يكوف ذات السياؽ فيو ما يشعر أنو ما أراد الوجوب ُب . داللة السياؽ: األمر األكؿ_: ٚبلو عن ثبلثة

ىذه . كىذا ٰبتاج طبعان إٔب النظر ُب الدليل، كٝبع الركايات، كمعرفة اللغة. األمر، كال أراد التحرٙب ُب النهي
 كما سيأٌب ُب ((امنبش ء)): يكوف ُب السياؽ ما يشعر بذلك، كأف يقوؿ مثبلن . كظيفة الفقهاء كالعلماء

فصرؼ ب(1)((امنبش ء)): ىذا صيغة أمر تقتضي الوجوب، ُب الثالثة قاؿب((صلوابقبلباامغرب)): ا٢بديث
. داللة السياؽ
. قرينة لغوية أك حالية، دٌلت كفيهم منها أنو ما أراد الوجوب ُب األمر، كال أراد التحرٙب ُب النهي_

تكوف قرينة ىناؾ، فهم منها الصحابة كمن بعدىم، أنو ما أراد الوجوب، كال أراد ُب النهي التحرٙب، كىذه 
بي َتعْعلِكاْعب َتلَتيْع ِكمْعب): أيضان ٙبتاج إٔب نظر، كٕبث، كاستدالؿ حٌب ييعلم، إذ كيف مثبلن جابر قاؿ  من أين  َتاَتمْع

باا ِّلَت ءِكب): ٤با قاؿ. فهمها؟ من قرينة ا٢باؿ يُبوابمِكنْع  من قرينة ا٢باؿ ُب تلك النازلة، كُب ذلك األمر، ما (أَتصِك
. فهم منو جابر كغّبه أنو أراد الوجوب الذم ال مندكحة عنو

نص آخر خارج عن ىذا النص، دؿ على عدـ الوجوب، أك على عدـ التحرٙب ُب : الثالث_ 
: _عليو الصبلة كالسبلـ _ قاؿ : مثاؿ ذلك. النهي، كىذا كثّب، بل ىو أكثر شيء، تدؿ نصوص أخرل

ىذا يقتضي أنو ال ٯبوز لك أف ٘بلس  (2)((إذابدخلبأحد مبااملجدبفالبيجل بح ىبي ليبر ع ين))
. حٌب تصلي ركعتْب
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

صرؼ ىذا األمر عن الوجوب، ما دلت األدلة الكثّبة على أنو ال يوجد فريضة على ا٤بسلمْب من 
بب(2)((خم بصلواتب  ب نباهللب لي م))ب،(1)((أفلحبإابصد )): الصلوات إال ا٣بمس صلوات كحديث

. فهمت كلبل ال؟ فتحٌمل ىذه على النوافل بصارؼ تلك األحاديث
. تكوف ملم بأغلب السنة أك معظمها. كىذه أيضان ٙبتاج إٔب استعراض لؤلدلة، كمعرفة النصوص

لكن يكوف عندؾ آلة ذلك، كمعرفة مراجعة األدلة، حٌب ٘بد . طبعان ال يكوف أحد ملم بالسنة كلها
. الصارؼ

فإذا ٓب يكن الصارؼ أحد ىذه األمور الثبلثة، ال داللة السياؽ، كال قرينة لغوية أك حالية، كال نص 
. آخر، فاألصل ُب األمر الوجوب، كاألصل ُب النهي التحرٙب

ىذا الفقيو أك ذلك ا٤بفٍب لظركؼ معينة، ما . نقوؿ ىذا ألنو رٗبا تتدخل اآلراء، كاالجتهادات اضة
مو . عجبو ىذا ا٢بكم، يراه مسبب لو إحراج مثبلن، أك ما٘ب عارؼ إيش؟ فّبكح ٰبملو على االستحباب

. على كيفيك، كلو كانت مفٍب ما٘ب عارؼ إيو مو على كيفك، كال يأمن ىذا ا٤بقاؿ، البد تأٌب بالصارؼ
إذا . فإذا قاؿ أحد ىذا األمر ليس على كجوب، يطالىب ما الذم صرفو عن الوجوب؟ ىكذا الفقو

أما . إف كاف ىناؾ قرينة لغوية، أك حالية، يعِب من حاؿ ا٤بشهد. كاف داللة السياؽ، أحضر داللة السياؽ
القرائن العقلية كاالفَباضية، ىذه لو فتحنا ىذا الباب، ما بقي لك حكم شرعي، كما قاؿ الشوكا٘ب لو كلمة 

كال راحت مع الباب،  (لو فتحنا باب االحتماالت على النصوص الشرعية زالت الشريعة): يقوؿ
... كراحت

لو فتحنا االحتماالت العقلية، كرٗبا، ما ٲبكن، كال ٲبكن، ككيف، كما كيف، كىذا كالواقعات 
 .ما بقي لنا حكم ترل.. حقتنا، كمصا٢بنا ا٣باصة، كالغث ىذا

 القرائن. كيفك على تأٌب ما عريب، بلساف كالسنة كالقرآف عريب، بلساف نتكلم ٫بن السياؽ، داللة
 نص أك حالية أك ا٣بطاب، ذات ُب لغوية داللة يا سياؽ، يا ىنا، معنا تدخل ما ىذه كلبل كاجملازية العقلية
. التحرٙب عن النهي كذاؾ الوجوب، عن األمر ىذا كصرؼ دؿ آخر

 للشرع، مصادـ ىذا كذا، أك عقلي، أك ظِب، أك احتمإب، بصارؼ أتى أك بالصارؼ، يأٌب ٓب فإذا
 ىذا، األمر يلغي كىو يأمر _ كسلم عليو ا صلى _ النيب _. كالسبلـ الصبلة عليو _ ا لرسوؿ مشاؽ
. عندنا معناه
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

يِكبب َت ب) ٨بتصر كاضح البخارم فكبلـ رِكيمِكبب َتلَتىباا َّنبِكيِّببن َت ْع  ٰبدث حٌب الوجوب، على كأمره(باا َّنحْع
 أىل ىم الفن ىذا أىل كلذلك. طبعان  النصوص استعراض يستحيل كىذا الثبلث، الصوارؼ ىذه أحد

 ٯبب فْب من ٯبيبها؟ كيف يعرفها، كال سنة عنده كال ركاية، عنده ما إب. الركاية أىل السنة، أىل ا٢بديث،
 ٥با كال تنضبط تكاد ال كىذه ىذه، كالعقليات كاآلراء، كالرغبات، األىواء، الصوارؼ سيحٌمل الصوارؼ؟

 ىذا؟ فهمتم. أصبلن  ضابط
ُ هُببتُ عْعرَتفُببمَت بإِكاَّنب): ككذلك قاؿ أتى ٍب  ىي الٍب الثبلثة األمور بأحد إباحتو؟ تعرؼ ككيف (إِك َت حَت
. الصارفة
. الصارؼ يصرفو حٌب الوجوب على أم (أَتمْعُر ُبب َت َت َتاِك َتب)
وَتب): قاؿ ٍب اِكهِكببنَتحْع : الَبٝبة صدر ُب ٭بوذجْب أعطاناب،(ق َتوْع

 الصارؼ؛ كجود لوال الوجوب، يقتضي الذم األمر على ٭بوذج 
 الصارؼ كجود لوال التحرٙب يقتضي الذم كالنهي .
وَتب): البخارم قاؿ حْب قاؿ ٤با جابر بقصة فأتى اِكهِكبب َت َتحْع ينَتببق َتوْع باا ِّلَت ءِكب حِك يُبوابمِكنْع لُّسواب َتأَتصِك  عاـ (أَتحِك

كأصحابو، كطافوا بالبيت، كسعوا بْب الصفا _ صلى ا عليو كسلم _ حجة الوداع، ٤با كصلوا مكة النيب 
ألصحابو الذين ٓب يكن معهم ا٥بدم أحٌلوا، اعتربكا ىذه عمرة _ صلى ا عليو كسلم _ قاؿ النيب . كا٤بركة

فكرٌب عليهم ذلك، جاؤكا . كأحٌلوا، حٌب ٙبرموف إحرامان جديدا للحج يـو الثامن، على نسك التمتع
قاصدين ا٢بج ككذا، فكيف ٫بل؟ 

دخل بااعمرةبفيبااحجبإاىبيواب)): بكبلمو ا٤بعركؼ_ صلى ا عليو كسلم _ فأقنعهم النيب 
إْب، ٍب أحلوا طاعة لو، ٍب أمرىم أف يصيبوا نسائهم ُب ب(1)((اا ي م باوابأنيبس  باا د بألحلل بمع م

. تلك الفَبة الٍب أحلوا فيها كىي ٫بو أربعة أياـ، بْب كصو٥بم إٔب مكة كحضورىم إٔب مُب
أف يشعركا كيتعلموا أف ا٢بل ىذا حل كامل، يباح للمحـر _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ككاف قصده 

فأيضان . كل ما حـر عليو باإلحراـ، ٗبا ُب ذلك النساء، ليزكؿ من نفوسهم كل تردد ُب مثل ىذه ا٤بسألة
ىا٥بم ذلك ككرب عليهم، لكنهم فهموا بقرينة ا٢باؿ أنو ما أراد الوجوب، كإ٭با أراد إقناعهم بأنو حل كامل، 

. كاقتنعوا أنو حل كامل
قرينة ا٢باؿ دلت أنو ما أراد إتياف .. لكن يشعر (...)بقي أف يصيب أك ال يصيب، عاد ىذه 
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

. النساء كجوبان، إذ مثل ىذه ا٤بسائل ال يكوف فيها كجوب كإلزاـ ُب مثل ىذه الظركؼ كمثل ىذه ا٢باؿ
: كلكن إشعاران ٥بم أنو أراد بتحللهم ا٢بل الكامل، كفهموا كاستوعبوا ىذا ا٢بكم، بقي فهموا من قولو

باا ِّلَت ءِكب) يُبوابمِكنْع .  أنو أراد مطلق اإلباحة كٓب يرد أمر الوجوب، فدلت القرينة عندىم على ذلك(أَتصِك
ب): قالت_ رضي ا عنها _ كلمة أك ركاية أـ عطية األنصارية : كالنموذج الثا٘ب بات ِّبَت  ِك ي َت ب َتنْع نُ ِك

بيُ عْعلَتاْعب َتلَتي ْع َت )ب:ٍب قالتب(ااْعجَت َت ا ْعلْعب كيف عرفت؟ عرفت من قرائن األحواؿ، كرٗبا رأت حاالت حصلت ( َتاَتمْع
إ٭با هنى النساء ٤با رٗبا _ صلى ا عليو كسلم _ فهمت أف النيب _ صلى ا عليو كسلم _ ُب عهد النيب 

ككثّب من الرجاؿ أحيانان أخص من النساء . إْب.. ٱبشى منهن من رفع الصوت، كاللطم، كما يصنعو النساء
. حٌب

ال ألف ا٤بنع أصلي عندىم، ففهمت أـ عطية كمن . خشي من ذلك فمنعهن درءان ٥بذه ا٤بفسدة
معهن من الصحابيات، بقرينة ا٢باؿ أف النهي عن إتباع ا١بنائز ُب حق النساء ليس على التحرٙب، كإ٭با على 

. الكراىية، خوؼ أف يصدر منهن شيء من ذلك
. كفقكم ا، كالسبلـ عليكم كرٞبة ا، كالعلم عند ا كنكمل ُب الدرس القادـ

 
 

 
 
 

الدرس الخامس والعشرين 
 

 أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده ا ا٢بمد إف. الرحيم الرٞبن ا بسم
 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد. لو ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل ا يهده من. أعمالنا كسيئات
.  كلو الدين على ليظهره ا٢بق كدين با٥بدل ربو أرسلو كرسولو، عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد لو، شريك

 ٦بيد، ٞبيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على صليت كما ٧بمد، آؿ كعلى ٧بمد على صل اللهم
.  ٦بيد ٞبيد إنك إبراىيم آؿ كعلى إبراىيم على باركت كما ٧بمد، آؿ كعلى ٧بمد على كبارؾ

: بعد أما
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

يِكبب َت ب) _: ا رٞبو _ البخارم اإلماـ قوؿ رِكيمِكبب َتلَتىب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّببن َت ْع بمَت بإِكاَّنبباا َّنحْع
ُ هُببتُ عْعرَتفُب وَتببأَتمْعُر ُبب َت َت َتاِك َتببإِك َت حَت اِكهِكببنَتحْع  ا شاء إف كنتم السابق، الدرس آخر ُب الباب ىذا ُب ابتدأنا ٫بنب(ق َتوْع
. السابق الدرس ُب ذيكر ما ربط بعد عليو، الكبلـ

 عظيمة، استداللية كقاعدة أصولية، مسألة لبياف اإلماـ عقده الباب ىذا التوفيق تعأب كبا فنقوؿ
 على الدليل دؿ ما إال الوجوب، على ٞبلها ٯبب _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ أكامر ٝبيع أف كىي
 دؿ ما إال التحرٙب، على ٞبلو فيجب _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ عنو هنى ما ككل. ذلك عدـ
. ذلك خبلؼ على الدليل

 أىل علماء عند ٚبرج ال التحرٙب، عن النهي كتصرؼ الوجوب، عن األمر تصرؼ الٍب كالصوارؼ
: ثبلث عن السنة

 بقرائن يدؿ النبوم، ا٢بديث النص، سياؽ السياؽ، يدؿ كأف. السياؽ داللة :األ اباا  رف
 أشعر فإذا. التحرٙب بنهيو يرد كٓب الوجوب، ىذا بأمره يرد ٓب _كالسبلـ الصبلة عليو  _ النيب أف على معينة

 االستحباب، أك الندب، إٔب الوجوب عن األمر صيرؼ ظاىران، كاضحان  ذلك ككاف ذلك، من بشيء السياؽ
.  ذلك ك٫بو الكراىية إٔب التحرٙب عن النهي كصيرؼ. ا١بواز أك

 بأمره يرد ٓب أنو السامعوف منها يفهم حالية، أك لغوية قرينة با٣بطاب يقَبف أف :ااث نيب اا  رف
.  التحرٙب بنهيو يرد كٓب الوجوب،

 ليس ا٤بعْب األمر ىذا أف على يدؿ منفصل، آخر نص مستقل، دليل يدؿ أف :ااث ا ب اا  رف
. التحرٙب على ليس النهي كذاؾ الوجوب، على

 ٦بمل على ا٤بطلعوف العارفوف كمناز٥با، األدلة، ٗبواقع العارفوف كالعلماء الفقهاء صناعة كىذه
 كالعلماء، الفقهاء، نظر إذا. ذلك عند فيها للنظر اسنوف _ كسلم عليو ا صلى _ ا رسوؿ أحاديث
 األمر هبذا يرد ٓب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف فأخربكا _ عنهم ا رضي _ الصحابة رأسهم كعلى

.  إليو ا٣بطاب صيرؼ ك٫بوه، الكراىية أراد كإ٭با التحرٙب، النهي بذلك يرد كٓب ا١بواز، أراد كإ٭با الوجوب
:  مثلْب الَبٝبة صدر ُب البخارم كضرب
.  ا١بواز إٔب الوجوب عن الصارؼ صرفو ككيف باألمر، يتعلق فيما :األ اباامثل
. التحرٙب على ٰبمل كٓب ك٫بوىا، الكراىية إٔب صيرؼ ككيف التحرٙب، ُب نص :ااث نيب اامثل
وَتب): فقاؿ اِكهِكببنَتحْع ينَتب). قولو مثل أم (ق َتوْع يُبواباا ِّلَت ءِكب أَتحَتلُّسوابحِك  .(أَتصِك
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كتاب االعتصام بالكتاب والسنة                                                                                    _ شرح صحيح البخاري
الدروس كاملة 

كأصحابو مكة، كطافوا، كسعوا، أمر النيب _ صلى ا عليو كسلم _ ُب حجة الوداع، ٤با بلغ النيب 
من ٓب يسق ا٥بدم من أصحابو، أف ٯبعلوا طوافهم كسعيهم للعمرة، كيتحللوا، _ صلى ا عليو كسلم _ 

كمن ٓب يكن ساؽ ا٥بدم، . فبعد تردد طبعان كثّب منهم، خضعوا ألمره. كٱبرجوا من اإلحراـ بتحلل كامل
. حلٌ 

كحٌب يعلمهم كٱبربىم أف ىذا التحلل ٙبلبلن كامبلن، كخركج تاـ من اإلحراـ، ٕبيث يباح للمحـر كل 
ب): أمرىم كقاؿ أف يأتوا النساء فقاؿ ٥بم. ما حيـر عليو باإلحراـ، كعلى رأسو الوقاع، أم ا١بماع يُبوابمِكنْع أَتصِك

باا ِّلَت ءِكب) ىذا أمر (اا ِّلَت ءِكب يُبوابمِكنْع يعِب يلزمك أف . كلكنو دؿ للسياؽ كقرينة ا٢باؿ، أنو ما أراد الوجوبب(أَتصِك
. تأٌب أىلك ما يلـز ذلك

لكن أراد أف يبْب ٥بم أف ىذا التحلل ٙبلبلن كامبلن؛ ألنو ُب نفوسهم منو شيء، كطٌيب خواطرىم 
اوباس  بل بمنباألمربم باس د رتبامبأسقباا د ب اجعل   ب مرةب ألحلل بمثلم ب)): بقولو

من أراد منهم أف يأٌب كيصيب . فاستقبل ا٢بكم، حٌب يثبت أمرىم أمر جواز ال أمر كجوبب(1)((أحلل م
فدلت ىذه القرينة على صرؼ ىذا األمر من الوجوب، كحٌب من االستحباب . أىلو ُب ذلك التحلل فليفعل

. إٔب ا١بواز
بي َتعْعلِكاْعب َتلَتيْع ِكمْعب) ب َتاَتمْع بجَت  ِكرٌل  ىكذا فهم الصحابة، كجابر ٲبثٌلهم، كجابر فقيو من فقهاء ( َتقَت اَت
.  عرفوا أف ىذا األمر ليس على اإللزاـ، كإ٭با لبياف التحلل الكامل، الداؿ على ا١بواز ال أكثر. الصحابة
بأُاُّسب َتلِكيَّن َتب) بأَتحَتلَّنُ نَّنباَتُ مْعب َتقَت اَت ْع أـ عطية .  ىذا النص الثا٘ب أك ا٤بثل الثا٘ب ُب قاعدة التحرٙب( َتاَت ِكنْع
بيُ عْعلَتاْعب َتلَتي ْع َت ): قالت_ رضي ا عنها _ األنصارية  بااْعجَت َت زَتةِكب َتاَتمْع بات ِّبَت  ِك ي َت ب َتنْع  .(نُ ِك

أف ذلك يعطى حكم " أمرنا بكذا"، أك "هنينا عن كذا: "اتفق أىل االصطبلح، أف قوؿ الصحايب
_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ٗبعُب أف اآلمر ٥بم ىو النيب _ صلى ا عليو كسلم _ الرفع إٔب رسوؿ ا 
. ، فييعطى حكم الرفع_عليو الصبلة كالسبلـ _ كالناىي ٥بم ىو النيب 

ي َت ): فقو٥با كا٣بطاب _ صلى ا عليو كسلم _  أم من طرؼ كمن قبل كمن جهة النيب (نُ ِك
.  للنساء، أم هنينا معشر النساء؛ ألف ا٤بتكلم أـ عطية

بااْعجَت َت زَتةِكب) بات ِّبَت  ِك صلى ا عليو _ كفهمت أـ عطية، بقرائن رٗبا حالية، صاحبت خطاب النيب ب( َتنْع
أنو ٓب يرد هني التحرٙب، كإ٭با هني الكراىية، ٤با ييتوقع من النساء رٗبا أثناء ا١بنازة، ٩با ال ينبغي من _ كسلم 
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النساء تعرفوف يعِب . صراخ رٗبا، كلطم خدكد، أك أف تضرب رأسها مثبلن، أك رٗبا حٌب تشق شيئان من ثياب
تشوؼ عاقلة ما أحسن منها، كإذا جاءهتا مصيبة، سبحاف ا٣بالق العظيم، . عندىم أشياء غريبة يصنعوهنا

. كلبل جاءهتا أمور أخرل، حٌب ُب حاؿ الفرح، شيء غريب يعِب
إذا فرحت مشكلة، كإذا حزنت مشكلة، ا ا٤بستعاف، ما تصنع فيهن؟ توازف، ا يعينك تتحمل 

. أنت ما يأتيك، كإال ال تتزكج، اقعد كريح نفسك، كاخدـ أمك كأباؾ خّبان لك من ىذا الغث الطويل
فيو أشياء حيٌرمت ال لذاهتا، كإ٭با ٤با رٗبا ٘بر إليو . فخشية، ىذا ٩با قاؿ بعض الفقهاء، ٩با حيرـٌ لغّبه

بصلى ا عليو كسلم_ فهي على أقل تقدير، تدخل ُب الشبهات الٍب قاؿ عنها النيب . من اـر ا٢بقيقي
كألف النساء ييتوقع منهن شيء من ذلك، ب(1)((  ارا يبير ىبحوابااحمىبيوش بأابي  بفيه)):ب_

، بل قاؿ بعض الفقهاء، كىذا أ٤بح لو الشافعي، لو حصل من الرجاؿ شيء من ذلك، أصبح إتباع  حرـٌ
ك٤باذا منع النساء من إتباع ا١بنائز، مع أف إتباع ا١بنائز ٧بمود . ا١بنازة ُب حقهم ٧برمان؛ ألف العلة حصلت

شرعان، كعليو ثواب عظيم؟ 
فهو عمل مندكب . الذم يتبع ا١بنازة، كيصلي عليها كيكوف معها حٌب تيدفن، لو قّباطاف من األجر

لو، عظيم كجليل، ٍب فيو مهابة، كفيو ذكرل، إذا اتبعت ا١بنازة، كىذا ا٤بيت اموؿ رٗبا يأٌب، كىو سيأٌب 
. عليك يـو ستكوف ُب موضعو

كلكن ٤با . يعِب فيها معا٘ب عظيمة ُب تذكر اآلخرة، كالنساء ٰبتجن ذلك رٗبا حٌب أكثر من الرجاؿ
فلو كقع . يتوقع منهن من انقبلب ىذه امدة إٔب مذمة، باللطم، كالصياح ككذا، مينعن، منعن من األصل

من الرجاؿ أك من بعضهم طبعان، لن يقع منهم كلهم، نظّب ما حرـٌ أك منعن النساء من أجلو ُب إتباع 
يصبح عملو ذلك . ا١بنائز، كىو الصياح، أك بكاء بصوت مرتفع، أك مثبلن ينثر الَباب على رأسو كىو رجل

. ينقلب من عمل مندكب، ٧ببوب، مرغوب، مأجور عليو، إٔب مأزكر
كيدؿ على ىذا، أك الذم جعل أـ عطية كغّبىا يفهمن أف النهي ليس لذاتو، كإ٭با ٤با رٗبا ييتوقع منو 

: حديث بسند حسن" مسند أيب يعلى"ُب أيب يعلى ُب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أك يصدر منو، أف النيب 
 يعِب مبتعدات قليبلن عن ((ُحجرة)) ،((خرجباا بيب ليهباا الةب االالابفيبج  زةبفرأىبنلوةبحجرة))

 يعِب ىل ((أتحمل ه؟:بف ا ف بإاي نبق ا))٦بمع الرجاؿ مع ا١بنازة، لكن ماشْب ُب ركب كموكب ا١بنازة 
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:بأتدف ه؟بقلنبا،بق ا))ب.ٰبلموف ا١بنازةبالرجاؿ ىم الذينب((قلنبا))تشاركن ُب ٞبل ا٤بيت؟ 
ب.(1)((ارجعن

يعِب لن يستفاد منكن شيء، كخشية أف يصبح ذلك سٌنة، لسكوت النيب عنو، كيتتابع النساء ُب 
. إتباع ا١بنائز، كيقع ا٤بفاسد الٍب خشي منها، فمنعهن من ذلك

ففهم الفقهاء أك ٝبهور الفقهاء، أف هني النساء عن إتباع ا١بنائز، كحٌب هنيهن عن زيارة ا٤بقابر، ٤با 
ييتوقع منهن من خبلؼ مقصود ا١بنازة، كخبلؼ مقصود ا٤بقابر من التذكرة، كالتبصرة، كالدعاء للميت، 
ل على الكراىية الٍب ستفضي إٔب  كا٤بشاركة ُب ٘بهيزه، كال يفدف ُب ذلك شيئان، فمنعهن أكٔب، سواء ٞبي

الركاية عند اإلماـ أٞبد، النهي يعِب معزـك بو، ك٩بنوعن من .. ، أك هني كما فهمواظورالتحرٙب إذا كقع 
شهود ا١بنائز، كدخوؿ ا٤بقابر، كىذا رٗبا يكوف أكفق قطعان كحسمان للمادة؛ ألف النساء ال يكدف يضبطن 

. عواطفهن كال أمورىن إال قليبلن 
فهذا مثل ُب النهي الذم صرفو الصارؼ بقرينة حالية، ُب فهم أـ عطية عن النهي الصريح، إٔب رٗبا 

. الكراىية أك ما ييتوقع منها
... ق تفضلؤنقر.. ٍب أسند ا٢بديث

ب
ب

.بااحمدبهللب اا الةب االالاب لىبرسواباهللب  لىبآاهب صحبهب منب اا 
ب َتلَت ءٌلب):ب_رحمهباهللبتع اىب_بق اباام اباابخ ر ب بقَت اَت بُجرَتيْعجٍر با ْعنِك ب ْعُنبإِك  ْعرَتاهِكيمَتب َتنْع ث َت َت بااْعمَت ِّيُّس ب َتبحَتدَّن قَت اَت

ب ْعنَتب َتبْعدِكباالَّنهِكب ب َترَتنِكيب َتلَت ءٌلبسَتمِكعْعُ بجَت  ِكرَت بأَتخْع ث َت َت با ْعُنبُجرَتيْعجٍر رٍربحَتدَّن بُمحَتمَّنُدب ْعُنب َت ْع بأَت ُوب َتبْعدباالَّنهِكب َتقَت اَت بقَت اَت جَت  ِكرٌل
رَتةٌلب بمَتعَتُهبُ مْع باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبفِكيبااْعحَتجِّبخَت اِكً  باَتيْع َت برَتُسواِك لَتلْع َت بأَتصْعحَت بَت بأَتهْع بمَتعَتُهبقَت اَت فِكيبأُنَت سٍر
جَّن ِكبف َتلَتمَّن بقَتدِكمْع َت ب بذِك بااْعحِك بمِكنْع بف َت َتدِكاَتباا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبُصبْعحَتبرَتا ِكعَت ٍربمَتضَت ْع بجَت  ِكرٌل ب َتلَت ءٌلبقَت اَت قَت اَت
ب ب َتاَتمْع بجَت  ِكرٌل ب َتلَت ءٌلبقَت اَت باا ِّلَت ءِكبقَت اَت يُبوابمِكنْع لُّسواب َتأَتصِك بأَتحِك لَّنب َتقَت اَت بنَتحِك أَتمَترَتنَت باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبأَتاْع
لَّنب بنَتحِك بأَتمَترَتنَت بأَتاْع بخَتمْع ٌل ب  َتي ْع  َت َت ب َت  َتيْعنَتب َترَتفَت َتبإِكاَّن بيَتُ نْع بف َتب َتلَتغَتُهبأَتنَّن بن َتُ وُاباَتمَّن باَتمْع بأَتحَتلَّنُ نَّنباَتُ مْع ي َتعْعلِكاْعب َتلَتيْع ِكمْعب َتاَت ِكنْع
اب َتحَترَّن َت َت بف َت َت اَتبرَتُسوُاباالَّنهِكب ب ِكيَتدِك ِكبهَت َت َت ب َتي َتُ وُابجَت  ِكرٌل ا ِكيُرنَت بااْعمَت ْع َتبقَت اَت إِكاَتىبنِكلَت اِك َت بف َت َتأْعتِكيب َترَتفَت َتبت َت ْعلُُربمَت َت
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يِكيباَتحَتلَتلْعُ ب َتمَت ب بهَتدْع ُقُ مْعب َتأَت  َترُّسُ مْعب َتاَتوْعاَت باِكلَّنهِكب َتأَتصْعدَت بأَتنِّيبأَتت ْع َت ُ مْع ُ مْع ب َتلِكمْع بقَتدْع صَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبف َت َت اَت
يْعُ بفَتحَتلَتلْع َت ب َتسَتمِكعْع َت ب َتأَت َتعْع َت  دَت بأَتمْعرِك بمَت باسْع َتدْع  َترْعُتبمَت بأَتهْع ب َتلْعُ بمِكنْع باسْع  َت ْع لُّسوابف َتلَتوْع لُّسواَتبفَتحِك .ب(تَتحِك

ب ْعُنبإِك  ْعرَتاهِكيمَتب):بقولو ث َت َت بااْعمَت ِّيُّس  ىو ابن بىشّب، أبو السَّكىن البػىٍلخي، إماـ، حافظ، من قدماء (حَتدَّن
، كا٤بقصود "ا١بامع الصحيح"٩با ينبغي أف يعرفو ا٤بعتِب بصحيح البخارم، أف ثبلثيات . شيوخ البخارم

_ صلى ا عليو كسلم _ بالثبلثيات ىي األحاديث الٍب بْب البخارم صاحب الكتاب، كبْب رسوؿ ا 
ا١بامع "كىي أسانيد عالية جدان كلذلك ىي قليلة ُب . شيخو، كالتابعي، كالصحايب: ثبلثة رجاؿ فقط

للبخارم بالعدد ثبلثة كعشركف حديثان فقط الثبلثيات " ا١بامع الصحيح"، كىي بالعدد ثبلثيات "الصحيح
أحد عشر حديثا : أربعة من ىذه الثبلثة كالعشرين آثار موقوفة، كا٤برفوع تسعة عشر حديثان : ُب ا١بامع كلو

. من التسعة عشر كلها عن ا٤بكي بن إبراىيم، كلذلك أكردت ىذه ا٤بعلومة
، من التسعة عشر حديث ا٤برفوعة، كلها "ا١بامع الصحيح"أحد عشر حديثان من الثبلثيات، الٍب ُب 

ب ْعُنب)ركاىا البخارم عن ىذا الشيخ ا١بليل ا٤بكي بن إبراىيم، ككلها تقريبان بسند كاحد  ث َت َت بااْعمَت ِّيُّس حَتدَّن
كيذكر ا٢بديث، أحد _ رضي ا عنو _  (حدثنا اليزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع)أك ب(إِك  ْعرَتاهِكيمَتب

عشر حديثان، كيبقى ٫بو سبعة أحاديث، ٟبسة منها أليب عاصم النبيل، كاثناف ال أذكر اآلف ٤بن من 
 .شيوخو

 صحيحو، ُب البخارم ثبلثيات جل كلذلك البخارم، شيوخ قدماء من ىو إذف إبراىيم بن فا٤بكي
 رٞبو السكن أبو ىذا، البلخي ا٤بكي بن إبراىيم عن حديثان  عشر أحد عشر، التسعة ا٤برفوعة األحاديث من
. عنو كرضي ا

. ا٤بكي جريج بن العزيز عبد بن ا٤بلك عبد ا٠بو التابعْب، تابعي من ىو جريج ابن (ُجرَتيْعجٍرببا ْعنِكبب َتنْعب)
 التابعي رباح، أيب بن عطاء علم كارث كىو دكنو، الفتول ُب أمر ييقطع ال زمنو، ُب مكة ُب ا٢بـر مفٍب كاف

.  ا٢بديث ىذا ُب شيخو ىو الذم ا٤بشهور،
 مفٍب أيضان  ككاف عباس، ابن تبلميذ ٪بباء أحد التابعي اإلماـ رباح، أيب ابن يعِب(ب َتلَت ءٌلببقَت اَتب): قاؿ

. هبا كمعرفتو هبا، كخربتو هبا، الىتمامو با٤بناسك، الناس أعلم من أنو يقاؿ أك كقيل. زمنو ُب ا٢بـر
 نوع كىذا عليو، فعيطف حيذؼ، كبلـ ىناؾ بأف تشعر عاطفة، ىذه الواك ( َتب) كلمة (جَت  ِكرٌلبب َتقَت اَتب)

 حجة كصف ُب حديث جدان، طويل جابر كحديث طويل، حديث يكوف الراكم ٱبتصر قد. االختصار من
 العاـ ىذا حاج _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف ا٤بدينة ُب أيعلن أف منذ _ كسلم عليو ا صلى _ النيب
 التابعي أك نفسو، البخارم ا٤بختصر كاف سواءه  فيختصركنو ا٤بقاطع، بعض منو ٰبتاجوف فقد. رجع أف إٔب
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 سياؽ قبلو كبلـ ٝبلة من ٨بتصر ٨بتزؿ، الكبلـ ىذا أف ليشعرؾ (جَت  ِكرٌلبب قَت اَتب) بكلمة فيأٌب ا٤بعْب، للغرض
. سياؽ كبعده

. آخر سند إٔب ٙبوؿ (حب)،(حبجَت  ِكرٌلبب قَت اَتب)
. البخارم ا٤بصنف ىو (االَّنهِكبب َتبْعدبأَت ُوبقَت اَتب)
رٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُبب َتقَت اَتب)  كأربعة مائتْب سنة توُب صدكؽ، بصرم، البػيٍرسا٘ب، عثماف بن بكر بن ٧بمد ( َت ْع

 كالدة عند البخارم سن فيكوف ،(194 )كتسعْب كأربعة مائة سنة كلد البخارم أف عرفت كإذا(. 204)
" حدثنا "يقل ٓب كلذلك بكر، بن ٧بمد يدرؾ ٓب قطعان، فهو كذلك؟ أليس سنوات، عشر بكر بن ٧بمد
رٍربب ْعنُببُمحَتمَّندُبب َتقَت اَتب) قاؿ ٤باذا ال؟ كلبل انتبهت(ب َتقَت اَتب): قاؿ ىنا الدقة شوؼ  ما ألنو ؟"حدثنا "يقل كٓب ( َت ْع
. أدركو

 ٫بو أك سنوات عشر عمره القرآف، ٰبفظ الكتاب ُب صغّبان، يزاؿ ال كالبخارم الرجل ىذا توُب
. يدركو ٓب البخارم أف سببو التعليق فهذا(ب َتقَت اَتب) قاؿ: قاؿ كإ٭با( حدثنا )يقل ٓب كلذلك يدركو ٓب. ذلك

 السند ىذا إٔب كيتحوؿ ا٤بكي بن إبراىيم، شيخو عن ا٤بتصل، السند يَبؾ إذف فلماذا قلت فإف
 ا٢بديث ٥بذا _ اآلف اقرأ _ عطاء بسماع التصريح كىي عظيمة، إسنادية لفائدة يدركو؟ ٓب شيخ عن ا٤بعلق،
 ٙبتمل ٠بع، يكوف ٙبتمل( جابر قاؿ: )قاؿ األكؿ السند اآلف؟ ىذا الحظت ما (سَتمِكعْع ُب): قاؿ جابر من

. ىذا ٰبتمل قد.. شيء ٰبتمل بلغو، يكوف
 باللقيا يكتفي كال عنو، ركل من عن الراكم ٠باع كبياف السند، اتصاؿ على ٰبرص البخارم كألف

 يدركو؛ ٓب شيخ عن معلقان  الثا٘ب السند أكرد كغّبه، كعطاء بالتثبت عيرفوا من حٌب من كلو... يكتفي كال
. (سَتمِكعْع ُب):عطاء قاؿ: بالسماع تصريح كىي إسنادية، فائدة فيو ألف

 لبياف الفائدة ىذه ٗبثل ليأٌب كالبحث، األسانيد ُب التفتيش اإلماـ، ىذا مثل يتعاٗب كيف فانظر
 ا٢بديثية، الصناعة ُب متفوقان  كجامعو صحيحو كاف بو الذم كالثبات، االتصاؿ ُب شرطو ليحقق السماع،

. كغّبىا الستة ا٢بديث كتب من غّبه على
 ُب ذكره تقدـ ما منو  ا٤بقصود إ٭با با٢بديث، اآلف معنيْب لسنا. ا٢بديث كذكر (جَت  ِكرَتببسَتمِكعْع ُب)

. للعمرة كالسعي الطواؼ كجعل بالتحلل، أمرىم _ كسلم عليو ا صلى _ النيب أف كىو الَبٝبة، صدر
 سبب ىذا الوجوب، سبيل على ال النساء يأتوا أف األمر بصيغة ٥بم أباح كامل، ٙبلل أنو ٥بم يبْب كحٌب
.  ا٤بوضع ىذا ُب ا٢بديث ىذا إيراد

.. .تفضل
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ث َت َت ) ث َت َت بمَتعْعمَترٍرببأَت ُوبحَتدَّن ةَتببا ْعنِكبب َتنْعببااْعُحلَتيْعنِكبب َتنْعببااْعوَتارِكثِكبب َتبْعدُببحَتدَّن ثَت ِكيب ُ رَتيْعدَت ب َتنْعببااْعُملَتنِكيُّسبباالَّنهِكبب َتبْعدُببحَتدَّن
ةِكببق َتبْعلَتببصَتلُّسوابقَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّب يَت َتببشَت ءَتبباِكمَتنْعببااثَّن اِكثَت ِكببفِكيبقَت اَتببااْعمَتغْعرِكبِكببصَتالَت بي َت َّنخِك َتهَت بأَتاْعببخَت ْع
(.بُس َّن ًبباا َّن سُب

ث َت َت ): البخارم يقوؿ  عبد بن إ٠باعيل ا٠بو ىيذٕب، ا٢بقيقة ُب ىو ىيذىٕب القىطيعي، ىو (مَتعْعمَترٍرببأَت ُوبحَتدَّن
 القطيعي، ا٤بشهور أٞبد تلميذ ينسب كإليها القطيعة، ا٠بها بغداد ُب لة نسبة القطيعي، ا٥بيذىٕب ا

 القىًطيعي، كالكسر القاؼ بفتح بالشكل فاضبطها. القطيعي بزيادات ا٤بعركفة ا٤بسند، على الزيادات صاحب
. آخر بأسلوب يعِب تقرأىا ال حٌب

 ُب لو ترٝبة أم راجعت إذا. كثبت كمتقن، حافظ، كيعِب ا٥بذٕب، القطيعي معمر أبو مشهور إماـ
. السنة ُب كجبللتو العلم، ُب منزلتو ترل كتاب، أم

ث َت َت ): قاؿ م، سعيد ابن ىوب(ااْعوَتارِكثِكبب َتبْعدُببحَتدَّن .   حافظ إماـ، بصرم، ٛبيم، من بطن كالعنرب العىٍنربى
.  لو لقب ا٤بعلم با٤بعلم، ا٤بلقب دىٍكوىاف ابن ىو (ااْعُحلَتيْعنِكبب َتنْعب)
ةَتببا ْعنِكبب َتنْعب)  .بريدة بن ا عبد ا٠بو ( ُ رَتيْعدَت

 كبار أحد ا٤بز٘ب، ميغىفَّل بن ا عبد ا٤بشهور الصحايب ىو (ااْعُملَتنِكيُّسبباالَّنهِكبب َتبْعدُببحَتدَّنثَت ِكي): قاؿ
 أثُب الٍب ا٤بشهورة، القبيلة ميزىٍينة، كفد مع _ كسلم عليو ا صلى _ النيب على كفد من كأحد الصحابة،

نىة على أثُب كما عاطران، ثناءن  _ كالسبلـ الصبلة عليو _ النيب عليها يػٍ  كُب قاؿ حٌب كًغفىار، كأىٍسلىم، جيهى
 ((.اا  سبد ابمواايب ج ي  ب ملي  ب  ف ربأسلم))": ا٤بناقب كتاب "ُب ا٢بديث البخارم
 _ كسلم عليو ا صلى _ بالنيب كأحاطوا إسبلمهم، ثبت أسلموا، ٤با ألهنم ىؤالء؛ كحط كلهم الناس شاؿ

 كشرفهم كأذناىم، قرهبم، فلذلك. ألجلو شيء كل كتركوا العيلة، كعلى الفقر، كعلى ا١بوع، على كنصركه
باهللبد ابمواىبا مباي باا  سبد ابمواايب ج ي  بأيض ًبب أشج ب  ف ربأسلم)): قاؿ ٤با بذكره

 أنت ما كا. مزنيان  أك جهنيان  كنت إذا ثا٘ب، شيء أم من لك أحسن كعظيمة، شريفة منقبةب(1)(( رسواه
 ال أشياء ُب يدكركهنا يركحوف. اليـو الناس يضيعوهنا الشريفة ا٤بناقب دارم أنت كما كمز٘ب، جهِب دارم
 .كاآلخرة ُب الدنيا ُب األحياف بعض ٚبزيهم بل تشرفهم، كيف أعرؼ
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 األكؿ، الزمن ُب _ كسلم عليو ا صلى _ ا نيب نصرت.. قبيلتك نصر كما الشرؼ، ىو ىذا
 مع كتصيع كرة، ٕب تعلب تركح ما طريقتهم، كعلى منهجهم على كن كآباءؾ كأجدادؾ سبيلهم، اسلك

  ىكذا؟ أركح ٤باذا أدرم ما. الرجيم الشيطاف من با أعوذ ىذا، يصلح ما كفضائل، مناقب كتبغي ضايعْب،
ةِكبااْعمَتغْعرِكبِكب قَت اَتبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيِّبب َتنْعب) ثبت ُب ا٢بث كاستحباب ب(صَتلُّسوابق َتبْعلَتبصَتالَت

لكن إذا أذف ا٤بغرب، ُب الفَبة . قبل األذاف ما فيو صبلة، ٩بنوع. الركعتْب قبل صبلة ا٤بغرب، أم بعد اآلذاف
اثناف ُب : ما بْب اآلذاف كاإلقامة، يستحب، مندكب إٔب صبلة ركعتْب، كثبت ُب ذلك أربعة أحاديث

صلى ا عليو _ أما االثناف العاماف، فأحدٮبا قوؿ النيب . خصوصية ا٤بغرب، كاثناف عاماف لكل صبلة
.ب(1)(( ينب لبأذانينبصالةب ينب لبأذانينبصالةب ينب لبأذانينبصالة)): _كسلم 

ىذا تشريع كاستحباب، أف يصلي ا٤بسلم إذا حضر ا١بماعة . كا٤بقصود باألذانْب، األذاف كاإلقامة
كا٤بسجد، يصلي ركعتْب بْب يدم الصبلة قبل إقامتها، سواءه كانت راتبة، أك غّب راتبة؛ ألف بعض الصلوات 

أما العصر كا٤بغرب كالعشاء فبل راتبة ٥با قبلية، لكن يستحب الصبلة . ٥با قبلية راتبة، كالفجر، كالظهر
بشَت ءَتب)ب:بعمـو ىذا ا٢بديث بفِكيبااثَّن اِكثَت ِكباِكمَتنْع ب.ُب ذاؾ ا٢بديثب(قَت اَت

م بمنبصالةبمفر   بإاب)): ُب ابن حباف كأٞبد_ عليو الصبلة كالسبلـ _ قاؿ :  كا٢بديث الثا٘ب
يعِب يستحب أنو ما من صبلة مفركضة ٙبضرىا، إال كأف تقدـ بْب يديها ركعتْب، ب(2)((  ينبيدي  بر ع  ا

. ال على سبيل الراتبة كإ٭با على سبيل االستحباب ا٤بطلق
 اآلف، حديث عبد قرئأما ُب خصوص ا٤بغرب، ا٢بديثاف ُب خصوص ا٤بغرب، فأحدٮبا ىذا الذم 

ةِكبااْعمَتغْعرِكبِكب): _ا بن مغفل ا٤بز٘ب، قاؿ  عليو الصبلة كالسبلـ   تشريع، كاستحباب، كحث (صَتلُّسوابق َتبْعلَتبصَتالَت
صلوابقبلباامغرببصلوابقبلب))أف نصلي إذا حضرنا ا٤بسجد بْب أذاف ا٤بغرب كإقامتو ركعتْب 

ب.(3)((اامغرب

كحٌب ال ييفهم أف ىذا األمر للوجوب كاإللزاـ، كال حٌب للتسنْب ا٤بؤكد على سبيل الراتبة، قاؿ ُب 
فهذا ىو الصارؼ اآلف عن أف تدخل الركعتْب قبل ا٤بغرب ضمن الواجبات، أك حٌب ضمن . الثالثة ٤بن شاء

. الركاتب ا٤بؤكدة كراتبة الظهر مثبلن، أك راتبة الفجر

                                                 

 .1645: رقم حديث 511 ص/  1 ج الكربل سننو ُب النسائي (1)
 .2488: رقم حديث 236 ص/  6 ج صحيحو ُب حباف ابن (2)
 .1128: رقم حديث 396 ص/  1 ج صحيحو ُب البخارم(3)
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إذاب)): كا٢بديث الثا٘ب ُب خصوص صبلة ا٤بغرب، موجود ُب البخارم أيضان حديث أنس كغّبه قاؿ
فر باام ذابمنبآذااباامغرببا  دربأصح ببرسواباهللبصلىباهللب ليهب سلمبسوار بااملجدب

 (.(ي لواباار ع ينبقبلباامغرب
فهذه األحاديث ٗبجموعها تدؿ على أنو مشركع، كمسنوف ُب ا١بملة، كنستطيع أف نقوؿ أيضان 

مستحب كمندكب إليو، من حضر ا٤بسجد أف يصلي ركعتْب قبل ا٤بغرب إذا ٓب تيقم الصبلة، أك كاف ىناؾ 
فرصة قبل إقامة الصبلة، كٓب ٙبسب ضمن الركاتب االثنٍب عشر، الٍب أكد عليها ُب أحاديث أخرل، فضبلن 

. تفضل...على أف تكوف من الواجبات للصوارؼ ا٤بذكورة
 

َتمْعرِك﴾ب َتأَتاَّنبااْعُم َت  َترَتةَتبق َتبْعلَتب باالَّنهِكبت َتعَت اَتىب﴿ َتأَتمْعُرُهمْعبُشورَتىب  َتي ْع  َتُ مْع﴾ب﴿ َتشَت  ِكرْعُهمْعبفِكيباألْع  َت ببق َتوْعاِك
بف َت  َتوَت َّنلْعب َتلَتىباالَّنهِك﴾ب اِكهِكب﴿فَتإِكذَتاب َتلَتمْع َت باِك َتوْع ب َتاا َّنب َتيُّسنِك ااْععَتلْعاِك

 
َتمْعرِك﴾ب َتأَتاَّنبااْعُم َت  َترَتةَتبق َتبْعلَتب) باالَّنهِكبت َتعَت اَتىب﴿ َتأَتمْعُرُهمْعبُشورَتىب  َتي ْع  َتُ مْع﴾ب﴿ َتشَت  ِكرْعُهمْعبفِكيباألْع  َت ببق َتوْعاِك

ب بيَتُ نْع بف َت  َتوَت َّنلْعب َتلَتىباالَّنهِك﴾بفَتإِكذَتاب َتلَتاَتباارَّنُسوُابصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتباَتمْع اِكهِكب﴿فَتإِكذَتاب َتلَتمْع َت باِك َتوْع ب َتاا َّنب َتيُّسنِك ااْععَتلْعاِك
ب اَتبُأُحدٍربفِكيبااْعُم َت اِك اِكبَت َترٍرباا  َّن َتدُّسُاب َتلَتىباالَّنهِكب َترَتُسواِكهِكب َتشَت  َترَتباا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبأَتصْعحَت  َتُهبي َتوْع

بي َت ْعبَتغِكيب باَت ب َتقَت اَت بااْععَتلْعاِك ب  َتعْعدَت بيَتمِكلْعبإِكاَتيْع ِكمْع بف َتلَتمْع ْعمَت َتُهب َت َتلَتاَتبقَت ُاوابأَتقِكمْع بألَت اباَتُهبااْعُخُر جَتبف َتلَتمَّن باَتبِك َت بف َترَتأَت ْع  َتااْعُخُر جِك
ب َت اِك َت َتبفَتلَتمِك َتب فْع ِك ُلبااْعِك ُ مَتباالَّنُهب َتشَت  َترَتب َتلِكيًّ ب َتُأسَت مَت َتبفِكيمَت برَتمَتىب ِكهِكبأَتهْع ْعمَت َتُهبف َتيَتضَتُع َت بحَت َّنىبيَتحْع بي َتلْعبَتُ بألَت اِك َتبِكيٍّي
َتاِكمَّنُ ب باألْع بحَت َتمَتب ِكمَت بأَتمَترَتُ باالَّنُهب َت َت نَت ْع بإِكاَتىبت َت َت زُ ِك ِكمْعب َتاَت ِكنْع بي َتلْع َتفِك ْع باارَّنامِكينَتب َتاَتمْع بااْعُ رْعآُابفَتجَتلَتدَت ُ مَت بحَت َّنىبن َتلَتاَت مِك  ْع
ُُمورِكبااْعُمبَت حَت ِكباِكيَتأْعُخُ  اب ِكأَتسْع َتلِك َت ب بفِكيباألْع بااْععِكلْعمِك لِك بأَتهْع ُمَت َت ءَتبمِكنْع يُر اَتباألْع بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبيَتلْع َت ِك باا َّنبِكيِّ   َتعْعدَت
رٍرب بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َترَتأَتىبأَت ُوب َت ْع اًءب ِك ا َّنبِكيِّ ُ بإِكاَتىب َتيْعرِك ِكباقْع ِكدَت بي َت  َتعَتدَّن ْع باالُّس َّنُ باَتمْع فَتإِكذَتاب َت َتحَتبااْع ِك َت ُببأَت ْع
بأُقَت تِكلَتب برَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبأُمِكرْعُتبأَتاْع بقَت اَت بتُ  َت تِكُلب َتقَتدْع بُ مَتُرب َتيْعفَت بمَت َت َتباالَّن َت ةَتبف َت َت اَت بمَتنْع قِك َت اَت
ب ِكحَت ِّ َت ب بإِكاَّن باالَّنُهب َت َتُموابمِك ِّيبدِكمَت ءَتُهمْعب َتأَتمْعوَتااَتُ مْع بإِكاَتهَتبإِكاَّن باالَّنُهبفَتإِكذَتابقَت ُاواباَت بإِكاَتهَتبإِكاَّن بحَت َّنىبي َتُ وُاواباَت اا َّن سَت
بمَت بجَتمَت َتبرَتُسوُاباالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب ب  َتيْعنَت بف َترَّن َت ُقَت تِكلَتنَّنبمَتنْع رٍرب َتاالَّنهِكبألَت بأَت ُوب َت ْع لَت  ُ ُ مْعب َتلَتىباالَّنهِكبف َت َت اَت  َتحِك
باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب ُمبرَتُسواِك ُ بُح ْع رٍربإِكاَتىبمَتُ ورَتةٍربإِكذاب َت اَتب ِك ْعدَت بأَت ُوب َت ْع بي َتلْع َتفِك ْع ُربف َتلَتمْع  َتسَتلَّنمَتبثُمَّنبتَت   َتعَتُهب  َتعْعُدبُ مَت
باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب ةِكب َتاالَّن َت ةِكب َتأَترَتاُد ابت َتبْعدِكيلَتباادِّينِكب َتأَتحْع َت مِكهِكب َتقَت اَت باا َّنالَت بف َترَّنُقواب  َتيْعنَت  َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبفِكيبااَّن ِكينَت
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بُشبَّن نً ب َت َت اَتب َتقَّن فً ب بُ ُ وًاب َت نُوابأَت ْع بمَتُ ورَتةِكبُ مَترَت بدِكي َتُهبفَت ق ْع ُ ُلوُ ب َت َت اَتبااْعُ رَّناُءبأَتصْعحَت بَت ب َتدَّناَت  َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبمَتنْع
ب َتجَتلَّنب باالَّنهِكب َتلَّن ب.( ِك ْعدَتب ِك َت بِك

 األدب هبذا" كالسنة بالكتاب االعتصاـ كتاب "ا١بليل الكتاب ىذا ٱبتم أف البخارم إمامنا أراد
 كتوجيهو ا ألمر استجابة كالتناصح، كالتباصر، التشاكر، كىو ا٤بؤمنوف، بو يتحلى أف ينبغي الذم النبيل،
 ا٤بسلمْب، صفات من يكوف أف ينبغي ٩با أهنا على الشورل ذكرت آية اآليتْب، ُب بقولو _ كعبل جل_ 
 شورل أمركم أف ا٤بؤمنوف، أيها صفاتكم من يكوف أف ينبغي يعِبب﴾  َتي ْع  َتُ مْعببُشورَتىب َتأَتمْعُرُهمْعب﴿: تعأب ا قاؿ

 ا، يبارؾ كالتناصح كالتباصر كبالتشاكر ا٥ببلؾ، كالفردين الفرد رأم ُب فرٗبا برأم، أحد يستبد ال بينكم،
. السبيل سواء إٔب ا٤بسلموف كيهتدم _ كتعأب سبحانو _ ا كيوفق

 أٮبية على دليل أعظم يعطيك كىذا _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ٖبصوص أمر: الثانية كاآلية
 رأيو، كصواب مقامو، كعلو قدره، جبللة على _ كسلم عليو ا صلى _ النيب كاف فإذا. كا٤بشاكرة الشورل
 ذلك كمع ، _كالسبلـ الصبلة عليو _ فيها أحد منو يقَبب ال الٍب الشريفة كمقاماتو ا٤بنزؿ، بالوحي كتأييده
َتمْعرِكببفِكيب َتشَت  ِكرْعُهمْعب﴿ أصحابو يشاكر بأف _ كعبل جل _ ا يوجهو : مقاصدان  ٰبقق ذلك ألف ﴾األْع

 ا صلى _ النيب كاف فإذا. الضركرات حكم من رٗبا تقَبب تكاد الشورل أف :األ اباام  د
 يقَبب أك معو، يذكر ال ٩بن فغّبه ذلك، ك٫بو برأم يستقل كال يشاكر، أف مأمور مقامو، ُب _ كسلم عليو
. كأجل كأعظم أككد ىذا كالنظر، باآلراء، كاألخذ ا٤بشورة، حقو ُب يكوف _ كالسبلـ الصبلة عليو _ منو

 بعض لو تبصر الشورل الشريف، مقامو ُب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب حٌب:بااث نيب ااح م
 ا٤بصلحية، ا٤بباحة األمور ُب تكوف الشورل أف _ البخارم قيد كما _ خصوصان . عليو ٚبفى رٗبا الٍب األمور
 يأٌب ما فيها، نشاكر ما حكم، فيها نزؿ الٍب. شرعان  اسومة األمور ُب ليس الناس، عمـو فيها يشَبؾ الٍب

 الزا٘ب؟ ٪بلد ما كلبل الزا٘ب ٪بلد يقوؿ يشاكر
 يشاكرىم يعِب كمنتهية، ٧بسومة، أمور ىذه... نقتلو ما كال عمدان  القاتل نقتل يقوؿ يشاكرىم يأٌب

 ، األحكاـ. ىنا رأيكم إيش فيو ما رأيكم؟ إيش كال الربا نأكل نبطل. ا٣بمر نبطل ما كلبل ا٣بمر نبطل
 ُب تدخل كىي حكم، فيها  ليس الٍب األمور ُب لكن. غضب من كغضب رغب من رغب كتينزؿ تيطبق،
. يشاكرىم كاف ا٤بباحة، ا٤بصلحية األمور عمـو

 كسلم عليو ا صلى _ النيب مع األدب أرفع كمتأدبْب األمر، ٥بذا مدركْب كانوا الصحابة كلذلك
 األدب، ٗبنتهى يديو بْب تقدموا ٤بصلحتهم، اجتهادان  صنعو إ٭با أنو نفوسهم ُب كقع شيئان، صنع رأكه فإذا_. 
 كا٤بصلحة الرأم ىو كال نتأخر كال عنو نتقدـ ال بو، ا أمرؾ أمر اآلف تصنعو الذم ىذا ا رسوؿ يا فقالوا
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 بعض أك غىطىفاف، يصاّب أف أراد ٤با حصل ككما مثبلن، بدر ُب حصل كما (( اام لح باارأ با)): قاؿ
 كيكتفي التمر بعض يعطيهم ا٤بصا٢بة ىذه.. قاؿ معاذ بن سعد فجاءه. ا٤بدينة ٜبار بعض على ٪بد قبائل
. جهة كل من العرب رمتو قد _ كسلم عليو ا صلى _ كالنيب ٰباربوف، يريدكف كانوا. شرىم

 ىناؾ من ٪بد جهة من تأٌب القبائل بعض. العبارة صحت إف الشرقية ا١ببهة يدفع أف اجتهادان  فرأل
 مع ٤بعركتو ليتفرغ منهم، كيرتاح كيصا٢بهم، يعِب ا٤بدينة، من التمر ٧بصوؿ بعض نعطيهم التمر، ببعض
 رأم ٦برد ىذا ا١ببهات، كل ُب ٰبارب أف يستطيع ال أنو رأل رٗبا قد ألنو أخرل؛ قبائل كمع قريش،
. كاجتهاد

 أمر ا٤بدينة، كٛبر ٛبار بعض على القبائل ىذه مصا٢بة كىو األمر، ىذا لو فيقوؿ يأتيو معاذ بن فسعد
 أمر الرأم ىو أـ. نعطيهم كلو التمر نعطيهم أف أمرتنا لو. خبلص كنطيع نسمع بو، ا أمرؾ ا من إ٥بي
بقوسب نبرم  مبقدبااعرببرأي بفإنيبا مبرأي هبرأ بهوب ل)): قاؿ اجتهادان؟ يعِب ٤بصلحتنا لنا، رأيتو

 نشوؼ حٌب ٗبعاىدة، كىذه التمر، من بشيء ا١ببهة ىذه نؤمن. كىنا ىنا ٫بارب نستطيع فبل (1)(( احدة
 سعد أخذ لكن كثّب، صواب فيو بالنظر كىو _ كالسبلـ الصبلة عليو _ اجتهاده ىكذا يعِب.. بعدين
بإابتمرب حب باامدي  بتم ربمنبيلمعوابي ونواب امب ج هلي بشركب لىب همبنحنب   )): قاؿ بالعزٲبة
 كشياطْب، كنا، ٦بانْب كاحنا فيو، ما بالغصيبة ىكذا أما. نطعمهم ضيوؼ يا يشَبكف يا (2)((قرىبأ ب يع ًب
. جاىلية كأىل

 نعطيهم، ما قاؿ. الشغلة ىذه تصلح ما يعِب.. نركح مسلمْب، كصرنا كادـ،أ يعِب كصرنا عقلنا، ك٤با
 للعزٲبة مستعدين فإذا. تعددت ا١ببهات ألف عنكم؛ ٚبفيفان  الرأم ىذا لكم رأيت أنا. كشأنكم أنتم قاؿ

 ككاف السيف، إال لكم ما ىناؾ، يبله حٌب، تراب كال ٛبر ال فيو ال امش ىيا قاؿ. مستعدكف قالوا خبلص،
. كا٣بّب الربكة ذلك ُب

 أساطيل كعنده جوية، قواعد عنده ىذا قالت... كٰبارب قريش سيحارب أنو غطفاف رأت فلما
 منو، نرتاح.. كعنده جرارة، جيوش عنده إال كثّبة جبهات يقاتل شخص فيو ما ىذا نَبكو.. كعنده ٕبرية،
 كل ٛبر، أعطاىم لو لكن. ا٤بسلمْب عزٲبة رأكا ٤با الرعب قلوهبم ُب ا كقذؼ فريعبوا،. معو نتفاىم كبعدين

                                                 

 كحديثو عمرك بن ٧بمد فيها كالطربا٘ب البزار كرجاؿ كالطربا٘ب، البزار ركاه: كقاؿ ،[136- 135/ 6" ]الزكائد ٦بمع "ُب ا٥بيثمي ذكره (1)
 .ثقات رجالو كبقية حسن،

. 5409ح 28ص/6ج:الكبّب ا٤بعجم (2)
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 كبلـ ىذا معهم، ٚبلص ما شغلة خرباف، التمر ىذا مسوس، التمر ىذا زائد، التمر ناقص، التمر ٯبي يـو
... ينتهي ما

 _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ككذلك القرآف، كأراد. كخّب بركة فيها الشورل ىو، ىذا إذف
 رئيس أف منها سيئة، أخبلؽ عندىم ا١باىلية أىل كاف. جاىلي خلق اجتثات يعِب ا٤ببدأ، ىذا بتطبيق
 أشار كإف برأيو، مستبدان  كاف إذا إال يستحق رجبلن  تصورىم ُب يكوف ال إْب،.... العشّبة كأمّب القبيلة
: يقوؿ اآلخر كالشاعر.. صلحت صلحوا غويت، غوت غزيو من إال أنا كما "ا١بحيم ُب ا١بحيم ُب)...( 

. منطقهم ىذا تعباف، كظآب، مستبد كاف ما إذا". يستبد ال من العاجز إ٭با"
 على ٞبيدة كعواقبها مطلوبة، كميكنة، كقوة، مقامان، الناس أعظم من الشورل أف يبْب القرآف فأراد

 من عنده أحد فيو ما ألف ا٣بلل؛ من سيطرقو كذا، أك مسئوؿ، أك حاكم، من بالرأم كاالستبداد حاؿ، كل
 ُب عوتب _ كسلم عليو ا صلى _ النيب. صواب يفعلو ما ككل صحيح، يقولو ما كل مطلقة، حكمة
 ا صلى _ فيها خطئ عليها، عوتب تصرفات تصرؼ القرآف؟ ُب عوتب كم عوتب؟ ما كال كثّبة أشياء
 خياالت، ٦برد فقط أرك٘ب،! ىذا؟ من صواب يفعلو ما ككل صواب يقولو ما كل ىذا فمن _ كسلم عليو

 .عقباه ٙبمد ال ما إٔب الناس يقود بالرأم كاستبداد كأكىاـ، كظنوف،
 مدرستك، ُب بيتك، ُب. العامة األمور عنك دع األمور، أقل ُب حٌب مرغوب مطلوب أمر فالشورل

 مصلحة فيها الٍب ا٤بباحة، األمور ُب كالنظر ككذا، بالرأم كاألخذ كجّبانك، طيبة، ا٤بشاكرة عشّبتك، ُب
 ا يبارؾ عظيم، شرعي مبدأ نطبق ألننا ا؛ كيبارؾ األفهاـ، ا شاء إف كتنفتح اآلراء تتوافق للجميع،
. كتعأب سبحانو

 أصوؿ من تقدـ ما أف يبْب أف أراد كالبخارم العظيم، األصل ىذا أصلت آيتْب عندنا إذف
 البشرم، ا١بنس فيها يشَبؾ الٍب ا٤بباحة األمور. أدلة فيها الٍب الشرعية، األحكاـ ُب ىو إ٭با استداللية،
 العلماء، آراء ُب كالنظر باآلراء، كاألخذ بالتؤدة، إليها تينظر يعِب ك٫بوىا، العامة ا٤بصاّب ُب ا٤بسلمْب كجنس

. طريق كأعـز رأم، _ ا شاء إف _ أرشد إٔب للوصوؿ ك٫بوه، كا٤بتخصصْب كالفاٮبْب،
 كىذا ﴾االَّنهِكبب َتلَتىبف َت  َتوَت َّنلْعبب َتلَتمْع َتببفَتإِكذَتا﴿ كالتوجو العـز إٔب منها ننتقل أف ٯبب ا٤بشورة، حصلت فإذا

 على كاتفقت اآلراء، كتواردت ا٤بشاكرة حصلت فإذا. كالتبْب العـز قبل ا٤بشاكرة أف بقولو اآلية إيراد سبب
.  السبيل سواء إٔب ا٥بادم ىو _ كجل عز _ كا ا، على كيتوكلوف يعزموف معْب، شيء

(ب َترَتُسواِكهِكبباالَّنهِكبب َتلَتىباا  َّن َتدُّساُبباِكبَت َترٍرببيَتُ نْعبباَتمْعبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباارَّنُسواُبب َتلَتاَتببفَتإِكذَتا): البخارم قاؿ
 على كتواردكا كتوافقوا، كمقامو، _ كسلم عليو ا صلى _ النيب ىذا شاكرىم، إذا. ا٤بباحة األمور ُب حٌب
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 سيكوف ىذا ألف إليو؛ أشار عما يرجعوا أف أشار، من أك ىو.. أف ذلك بعد ينبغي ال بو، فأخذ رأم،
 .﴾االَّنهب َتلَتىبف َت  َتوَت َّنلْعبب َتلَتمْع َتببفَتإِكذَتا﴿: تعأب قولو خبلؼ

اَتببأَتصْعحَت  َتهُبب َتسَتلَّنمَتبب َتلَتيْعهِكبباالَّنهُببصَتلَّنىباا َّنبِكيُّسبب َتشَت  َترَتب): فقاؿ أحد بقصة كاستدؿ  قبل أف نذكر (ُأُحدٍرب ي َتوْع
األحاديث ا٤بعلقة ُب صحيح البخارم على نوعْب، . القصة، نذكر معلومة مهمة ٤بن يدرس صحيح البخارم

ا٤بعلقة الٍب ليست ٥با أسانيد، يوردىا البخارم بدكف سند، أك على أقل تقدير ال يذكر شيخان لو، أك ال 
: تسمى معلقة ىي على نوعْب" أخربنا"، ك"حدثنا"يذكرىا بصيغة 

 أحاديث علقها، لكنو كصلها ُب موضع آخر ُب الصحيح، مثل حديث جابر الذم :اا و باأل ا
 ق ابج  ربق اباا بيبصلىباهللب ليهب سلمبأصيبواباا ل ءب امب)): قبل قليل، ُب باب النهي ذكره معلقان 

.  ٍب أسند ا٢بديث نفسو ُب نفس الباب((يعلاب لي م
، كىذا ا٢بديث "ا١بامع الصحيح" أحاديث عٌلقها كٓب يصلها ُب موضع آخر ُب : اا و بااث ني

" ا١بامع الصحيح"ىذا النوع الثا٘ب األحاديث الٍب عٌلقها البخارم ُب .. منها، قصة أحد ىذه، كىي بالعدد
. كٓب يصلها ُب موضع آخر، بالعدد مائة كستْب حديثان بالعدد

كالبخارم . مائة كستْب حديث ىذا أحدىا. من أراد أف يبحث عنها، فهي يعِب موجودة ٤بن أرادىا
كقد يكوف رٗبا ُب أسانيدىا مقاؿ حٌب؛ . قد يعلق حٌب من قصص السّبة كركاياهتا. يتوسع ُب ىذا النوع

ألنو قصده ٦بمل القضية ال تفاصيل األمور؛ كلذلك عٌلقها كٓب يصلها ُب موضع آخر من الصحيح، لعدـ 
. توافق أسانيدىا على شركطو

اَتب) ٠بع أف قريش أقبلت ٖبيلها كرجلها، تريد ب(ُأُحدٍرب  َتشَت  َترَتباا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبأَتصْعحَت  َتُهبي َتوْع
ففيرضت عليهم ا٤بعركة، بقي . أف ٙباربو، مشحونة بثارات بدر، كمأزكمة كمهزكمة، كأعدت عدهتا لبلنتقاـ

أف يشاكرىم ىل يبقى داخل ا٤بدينة يتحصن ُب أيطيمها كبيوهتا؟ 
فإذا دخل ا١بيش ا٤بدينة، قابلهم الرجاؿ على أفواه األزقة، كالنساء من أسطح ا٤بنازؿ، كىذا شيء 

؛ ألنو ٤با يأٌب جيش ٦بتمع ىكذا، كيدخل مدينة، يضطر أف يتوزع كزعان حسب الشوارع  موفق جدان ن
كاألزقة، فتضعف قوتو ا٥بجومية عندما يتوزع ُب أزقة ا٤بدينة ىنا كىناؾ، كال يدرم بعضهم عن بعض، 

. فيسهل بالفعل حصدىم، كاألخذ منهم
ككاف من ٓب ٰبضر بدران، ُب . كرأم كبار القـو_ صلى ا عليو كسلم _ كاف ىذا ىو رأم النيب 

نفوسهم شيء، يعِب فاتتهم بدر؛ ألنو جاءت على حْب عجلة كغرة، كٓب يكونوا يتوقعوف كقوع ا٤بعركة، 
كما ذكر _ صلى ا عليو كسلم _ فأحبوا أف يعوضوا ذلك هبذا ا٤بشهد، فقالوا للنيب . كفاهتم فضلها
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ك٫بو ىذا  (..إف بدرا فاتتنا كنريد أف نشهد القـو كيريك ا منا ما تقر بو عينك: البخارم قرأنا النص
. الكبلـ فعزموا معو على ا٣بركج

فدخل بيتو كلبس ألمتو، كالؤلمة ىي عدة اارب ا٤بقاتل، من الدركع، كالبيضة على الرأس، 
فرأل القـو أنو رٗبا أعجلوه عن شيء يكرىو، . خبلص لبس الؤلمة، لبس آلة ا٢برب. كالسيف، كالرمح

ْعمَت َتُهبف َتيَتضَتُع َت ب): فقالوا ٥بم األمر أمرؾ إف شئت أف نبقى نبقى، فقاؿ كلمتو ا٤بشهورة بي َتلْعبَتُ بألَت بي َت ْعبَتغِكيباِك َتبِكيٍّي اَت
ُ مَتباالَّنهُب . بينو كبْب عدكهب(حَت َّنىبيَتحْع

حصلت ا٤بشاكرة، ككقع الرأم . إذف ىذا استدالؿ البخارم بالقصة؛ ألهنا حققت مقصود الَبٝبةب
، كدليل عزمو لبسو آلة ا٢برب بف َت  َتوَت َّنلْعب َتلَتىباالَّنهِك﴾بفهنا خبلص ال يرجع . على ا٣بركج، فعـز ﴿فَتإِكذَتاب َتلَتمْع َت
. فخرجوا ككاف من يـو أحد ما كاف كما تعرفوف

فْع ِكب  َتلِكيًّ ب َتُأسَت مَت َتب  َتشَت  َترَتب): ٍب قاؿ ُلبااْعِك .  القصة ا٤بشهورة قصة اإلفك( َت اِك َت َتب فِكيمَت برَتمَتىب ِكهِكبأَتهْع
بَت ٌلبمِّ ُ مْع﴾: أخرجها البخارم ُب تفسّب سورة النور بُ  ْع فْع ِك . كاستبطأ الوحي شهران ب(1)﴿إِكاَّنبااَّن ِكينَتبجَت ُؤ اب ِك اْعِك

_ ُب قصة عائشة، ككقعت القالة كانتشرت، كدخل على النيب _ صلى ا عليو كسلم _ ٓب ينزؿ على النيب 
من ا٥بم كالكرب الشيء العظيم، كشاكر علي بن أيب طالب باعتباره من آؿ بيتو _ صلى ا عليو كسلم 

. كابن عمو، كشاكر أسامة
كىو ٤باذا خص عليان كأسامة با٤بشاكرة ُب ىذه النازلة؟ أبو بكر . كىنا ملمح يعِب ا٢بقيقة مهم جدان 

ىل . ُب آف كاحد_ صلى ا عليو كسلم _ كيف سيشاكره ُب بنتو؟ ٧برجة على أيب بكر كعلى النيب 
! سيقوؿ أليب بكر ماذا تقوؿ ُب بنتك؟ ماذا سيقوؿ أيب بكر؟

فعلي ابن عمو، كزكج ابنتو، . فقاؿ بعض الشراح إ٭با اختار عليان كأسامة؛ ألهنم من خواصو ُب بيتو
كبيتو كسكنو الذم يسكنو علي كفاطمة، ىو ضمن _ صلى ا عليو كسلم _ كترىب أصبلن ُب بيت النيب 
كأسامة ىو حٌبو كما تعرفوف كابن حٌبو أيضان، كترىب ُب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ بيوت كحجرات النيب 

فكاف اختياره ٥بذين الشخصْب . من غّبه_ صلى ا عليو كسلم _ حجره، كىو أعرؼ بدكاخل بيت النيب 
.  _عليو الصبلة كالسبلـ _ للمشورة، ألجل عبلقتهما ا٣بصوصية ببيتو، كداخل أمره، كداخل بيتو الشريف 

صلى ا عليو كسلم _ فعلي أشار عليو بفراؽ عائشة، ككاف قصده من ذلك أف يرتاح خاطر النيب 
 اا ل ءب يره ب))كإف كانت بريئة عند ا فأجرىا عند ا، كإف كاف كذا حصل أمر، يرتاح خاطره، _ 

                                                 

 [.11اآلية ]سورة النور  (1)
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.  كما قاؿ(( ثير
أم الـز أىلك، على سبيل تقدير فعل  ((أىلىك)): كُب ركاية (أىليك): كأسامة كاف رأيو أكفق قاؿ

 ،  يعِب بريرة (( اسأابااج ري بت دق ))_ رضي ا عنو _  أك كما قاؿ (1)(( م ب لم  بإابخيراًب))الـز
_ يعِب أعرؼ بداخل بيت النيب .. كانت جارية، كا١بارية طبعان كىي ا٣بادمة ُب البيت، أيضان رٗبا عندىا

. كأحواؿ عائشة من غّبىا_ صلى ا عليو كسلم 
 يعِب تعجن ((حديث باالن)) تقصد عائشة ((إنم بهيبج ري )): فسأؿ ا١بارية فأثنت خّبان، كقالت

رضي  _       تعجن العجينة كتنساىا، تأٌب ا٤باعز تأكلو، لصغر سنها كبراءهتا(2)((ف أتيبااداجن))العجينة 
. _ا عنها 

فنزؿ القرآف، كشهادة ا خّب .  ا٤بهم شاكر أسامة، كحقق ىذا ا٤ببدأ؛ ألنو أمر يتعلق بو ُب شخصو
فلما نزؿ القرآف، كاف البد من ٙبقيق حد القذؼ على . من شهادة علي، كأسامة، كبريرة، كالعا٤بْب أٝبعْب

طح بن أثاتة، كٞبنة بنت سحٌساف بن ثابت، ـك: من تكلم ُب عائشة، فجلد الرامْب كالذين جلدىم ثبلثة
جلد ىؤالء الثبلثة ألهنم تكلموا ُب األمر دكف تثبت، كترؾ عبد ا بن أيب كىو رأس . جحش أخت زينب

ُ مْع﴾: األمر؛ ألف القرآف يقوؿ رَتُ بمِك  ْع ﴿ َتااَّن ِك بت َتوَتاَّنىب ِكب ْع
. يتؤب ا عذابو كعقابو سبحانو كتعأبب(3)

بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب) باا َّنبِكيِّ َتاِكمَّنُ ب  َتعْعدَت باألْع .  يقصد ا٣بلفاء الراشدينب( َت َت نَت ْع
بااْععِكلْعمِكب) لِك بأَتهْع ُمَت َت ءَتبمِكنْع يُر اَتباألْع ا١باىل يشّب .  طبعان ا٤بشورة ال تكوف لكل من ىب كدب(يَتلْع َت ِك

عليك ٗباذا؟ كالسفيو، السكراف، تشاكر سكراف؟ تشاكر راشدان، عاقبلن، بصّبان باألمور، لو خربة ُب ا٢بياة، 
ما تشاكر سفيهان، أك فاسدان، أك فاسقان، أك جاىبلن ال يعرؼ األمور، أك شابان غران طائشان، ما . ينصح لك

. عنده بصّبة كال خربة ُب ا٢بياة
فعلى أكٕب العلم كأكٕب . تشاكر من ترل فيو األمانة، كالصدؽ، كالعلم، كا٤بعرفة، كا٣بربة، يشّب لك

األمر ٩بن يتولوف أمور الناس، أف يقربوا كيشاكركا النصحاء، األمناء، األتقياء، الذين ٥بم خربة ُب األمور، 
تنطق ا٢بكمة على أفواىهم _ إف شاء ا _ فإهنم ىم . كدراية، كثبتت أمانتهم، كعدالتهم، كقصدىم ا٣بّب

. كتصرفاهتم

                                                 

   .2494:  حديث رقم932ص /  2البخارم ُب صحيحو ج   (1)
 .  6821: البخارم، رقم  (2)
 [.11اآلية ]سورة النور  (3)
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بصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتب َترَتأَتى) اًءب ِك ا َّنبِكيِّ ُ بإِكاَتىب َتيْعرِك ِكباقْع ِكدَت بي َت  َتعَتدَّن ْع باالُّس َّنُ باَتمْع  فَتإِكذَتاب َت َتحَتبااْع ِك َت ُببأَت ْع

رٍرب بمَت َت َتباالَّن َت ةَتب أَت ُوب َت ْع بمَتنْع  ىذه نازلة حصلت على الصديق أيب بكر، حٌب نعرؼ الفرؽ بْب ا٤بسائل (قِك َت اَت
إذا كاف ىناؾ حكم نازؿ من ا، ما فيو مشورة، ٯبب أف . الٍب يشاكر فيها، كا٤بسائل الٍب ال يشاكر فيها

كىذا ما صنعو الصديق ٤با ارتدت العرب، بعد كفاة النيب . _سبحانو كتعأب _ ييعمل كٯبتهد على أمر ا 
فلم يشاكر أحدان، كإ٭با أعد العدة، كأمر بالتجهيز لقتا٥بم . كمنهم من منع الزكاة_ صلى ا عليو كسلم _ 

 يفبت  تلبمنبي  دبأابابإاهبإاباهللب ق اب)): كحرهبم، كجرت بينو كبْب الفاركؽ ا٤بناظرة ا٤بشهورة
ب.(1)((ألق تلنبمنبفر ب ينباا الةب اال  ة

 فيو ما ا، فرائض من فريضة أسقطوا قـو ىؤالء. حكم فيو ألف ا٤بوضع؛ ىذا ُب يشاكر ٓب بكر فأبو
 ىذا يسمى كال شاكر، فما ال؟ كلبل فهمت. عليها كيقاتلوف ا، بفرائض يعملوا أف ٯبب ىنا، مشورة
. ىذا للحكم تطبيقان  ألنو لرأم؛ استبدادان 

 عليو _ رسولو كسنة ا كتاب ُب حيسم أمر ُب للمشورة ىنا ٦باؿ ال عازمان، بكر أبا رأكا فلما
 معو، فاتفقواب(2)(( ليهبا  تل  مباهللبارسوابي د نهب  نواب   اًببم عونيباوب اهللب)) _:كالسبلـ الصبلة
 رسوؿ حكم عنده كاف إذ ليش؟ مشورة، إٔب بكر أبو يلتفت فلم. بعينو ا٣بّب ىو ذلك ككاف معو، كتواردكا

 عن ردة كإسقاطها األحواؿ، من حاؿ بأم تسقط ما فريضة ىذه ألف ؛ _كالسبلـ الصبلة عليو _ ا
.  الشرع

ةِكبب  َتيْعنَتببف َترَّنُقوابااَّن ِكينَتببفِكي) ت َتبْعدِكيلَتب  َتأَترَتاُد ا) كلمة ،(ت َتبْعدِكيلَتباادِّينِكب َتأَتحْع َت مِكهِكب  َتأَترَتاُد اب َتاالَّن َت ةِكبباا َّنالَت
 تدؿ أف البخارم ضمن رأم ٝباىّب أىل العلم، أف الذين منعوا الزكاة من العرب، ُب (اادِّينِكب َتأَتحْع َت مِكهِكب

تصور الصحابة ارتدكا، كال مربر لقتا٥بم سول ذلك؛ ألنو ال قتاؿ ُب الشريعة، ُب إسقاط الفرائض إال ألجل 
. الردة، كاعتربكا ذلك من تبديل الدين

. ليس بالضركرة يرفضوف الدين كلو. كتبديل الدين كتغيّبه، رفض لو كلو ُب شعّبة كاحدة
ترؾ الصبلة، أك الزكاة، كاإلصرار على ذلك، كالقتاؿ عليها، ُب تصور الصحابة إٝباعان أنو نوع من 
الردة، فاستباحوا دماءىم كقتا٥بم ألجل ذلك، كىذا ىو الدليل الصريح على ذلك؛ كلذلك ٟبس أبو بكر 
أموا٥بم، بِب يربوع كغّبىم، كبِب بيزاخة كغّبىم، ٌٟبس أموا٥بم، كسىب دراريهم حٌب، طٌبق فيهم أحكاـ قتاؿ 

                                                 

.    3093:  حديث رقم6ص /  6النسائي ُب سننو ج  (1)
 .16492 سعيد بن قتيبة عن الصحيح ُب كمسلم البخارم (2)
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ٌمس مالو . ا٤بشركْب، كىذا يرد على من قاؿ أف قتا٥بم قتاؿ بغاة؛ ألف الباغي كا٣بارج ال تسىب لو ذرية، كال ٱبي
ىذا قاطع الطريق، كاللص، . قسمة الغنيمة تؤخذ من الكفار كا٤بشركْب، إ٭با يقاتل لردع شره فقط

أما ٤با ٌٟبس أمواؿ بِب يربوع كأمثا٥بم من مانعي الزكاة، كسىب دراريهم كمعركؼ . كالباغي، ىكذا ييعاملوف
. ىذا، دؿ على أف قتا٥بم كاف قتاؿ ردة ال شيء سول ذلك

بدِكي َتُهبفَت ق ْع ُ ُلو ُب) ب َتدَّناَت باا َّنبِكيُّسبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبمَتنْع  ىذا استدالؿ البخارم، كلذلك ( َتقَت اَت
كتبديل الدين كلو بشعّبة كاحدة، ردة عن . استباحوا قتا٥بم كقتلهم؛ألهنم نظركا على أنو تبديل للدين

. اإلسبلـ
بمَتُ ورَتةِكب) كتاب " ىذا مٌر معنا ا٢بديث ُب قصة ا٢بر بن قيس، ىنا ُب (ُ مَترَتب  َت َت اَتبااْعُ رَّناُءبأَتصْعحَت بَت
. ا٢بر بن قيس كاف من النفر الذين يدنيهم عمر. مٌر معنا".. االعتصاـ
.   أم العلماء أصحاب مشورة عمر( َت َت اَتبااْعُ رَّناءُب)
بُشبَّن نً ) كلذلك كاف من أصحاب ا٤بشورة ابن عباس، ٤با كاف فيو من علم، كمعرفة ب(ُ ُ وًاب َت نُوابأَت ْع

. ٗبنازؿ القرآف، ك٫بو ذلك من مناقب، ارتفع هبا إٔب مصاؼ الشيوخ العقبلء البصراء، بل رٗبا فاؽ بعضهم
. كالعلم كالقرآف يرفع أقوامان كٱبفض آخرين

: استقبلو قاؿ (...)٤با حج عمر سنة من السنْب، كاستقبلو ا٢بارث بن عمرك، عاملو على مكة ُب 
 من تركت بعدؾ يدير األمر؟ يـؤ الناس كٱبطب هبم، كيقضي فيهم، ((منبخلف ب لىبأهلبااواد؟))

 يعِب ((ق ابخلف ب لي مبمواى؟)) عبد الرٞبن ابن أبزل ((ىق ابا نبأ ل))كيفتيهم كيقيم فيهم من؟ 
إنهبق رئب)): إيش ىذا ابن أبزل، قاؿ.. كأين العرب؟ كأين كجوه العرب؟ كاأل٠باء البلمعة الطنانة؟ابن أبزل

 (.(ال رآاب  امب  افرااض
القرآف من أحسن الناس قراءة كتبلكة كحفظان، كعا٤بان ٗبنازؿ األحكاـ؛ ألنو فيها قضاء، تأتيو 

تأتيو خصومات، كتأتيو مسائل، كالبد يقضي فيها، . خصومات، حاكم ىذا ما ىو جالس يشرب شام
. كيفٍب، كٰبكم كيفصل

ترل ا٤بسؤكليات ُب أيامهم تكليف، ما . فلما كاف عا٤بان بالفرائض، قارئان للقرآف، كضعتو يقـو باألمر
. حٌب راتب ما فيو. فيها ركاتب كال فيها شيء

إاباهللبيرف ب   اباا رآابأقوام ًب)): يقوؿ_ صلى ا عليو كسلم _ ٠بعت النيب : فقاؿ عمر
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.ب(1)((آخرينب يخفضبأ بق اب يض 
فرٗبا ُب بعض الكهوؿ من . إذف عمر لرشده، كاف يقرب القراء كالعلماء سواءن كانوا كهوالن أك شبانان ب

كالعلم كالنصح كاألمانة، ىي ا٤بقاييس ا٢بقيقية الٍب . ال خّب فيهم، كرٗبا ُب بعض الشباف من ٯبمع خّبان كثّبان 
 .ٯبب أف تكوف ٤بن يشاكر، كييقرَّب، كيستأنس برأيو كييستبصر برأيو

 .  أم عمر( َت َت اَتب)
ب َتجَتلَّنب) باالَّنهِكب َتلَّن  .( َتقَّن فً ب ِك ْعدَتب ِك َت بِك

.. .اقرأ ا٢بديث
ب):ب_رحمهباهللب_بق اب يُمب ْعُنبسَتعْعدٍرب َتنْع ث َت َت بإِك  ْعرَتاهِك ب َتبْعُدبااْععَتلِكيلِكب ْعُنب َتبْعدِكباالَّنهِكبحَتدَّن يُّس ُ َتيْعلِك ث َت َت باألْع حَتدَّن

باالَّنُهب يَت ب َت اِك َت َتبرَت ِك ب َتُ ب َتيْعُدباالَّنهِكب َتنْع ب َت َتلْع َتمَتُ ب ْعُنب َتقَّن صٍر ُةب َتا ْعُنبااْعُملَتيَّن ِك ثَت ِكيبُ رْع َت بحَتدَّن با ْعنِكبشِك َت بٍر ب َتنْع صَت اِكحٍر
.ب(.. َت  ْع َت 

ا٢بديث جزء من قصة عائشة ُب موضوع اإلفك، . طيب خبلص ا٢بديث معركؼ، يعِب تقرؤكنو
شاكر أسامة كعليان ُب شأف فراؽ أىلو، يعِب فكاف ما _ صلى ا عليو كسلم _ كعرفنا ٤باذا أكرد؛ ألف النيب 

. كاف ٩با ٠بعتم
.. الذم بعده

ب َت اِك َت َتبأَتاَّنب) بُ رْع َتةَتب َتنْع ب َتنْع بهِك َت اٍر ب َتنْع يَتىب ْعُنبأَت ِكيبزَت َترِكيَّن ءَتبااْعغَتلَّن نِكيُّس ث َت َت بيَتحْع بحَتدَّن حَتدَّنثَت ِكيبُمحَتمَّنُدب ْعُنبحَترْعبٍر
ب اٍر بفِكيبق َتوْع يُر اَتب َتلَتيَّن بمَت بُت ِك باالَّنهَتب َتأَتث ْع َتىب َتلَتيْعهِكب َتقَت اَت بفَتحَتمِكدَت باا َّن سَت باالَّنهِكبصَتلَّنىباالَّنُهب َتلَتيْعهِكب َتسَتلَّنمَتبخَتلَت َت رَتُسواَت
ب بيَت برَتُسواَت َتمْعرِكبقَت اَت ْع ب َت اِك َتُ ب ِك ألْع بِكرَتتْع باَتمَّن بُأخْع بُ رْع َتةَتبقَت اَت بُسوءٍربقَتطُّسب َت َتنْع ُ ب َتلَتيْع ِكمْعبمِكنْع لِكيبمَت ب َتلِكمْع يَتُلبُّسواَتبأَتهْع

ب َتنْع َت رِكبُسبْعحَت نَت َت باألْع برَتُجلٌلبمِكنْع اَتب َتقَت اَت لِكيبفَتأَتذِكاَتباَت َت ب َتأَترْعسَتلَتبمَتعَت َت بااْعُغالَت بأَتنْعلَتلِكقَتبإِكاَتىبأَتهْع مَت ب}االَّنهِكبأَتتَتأْعذَتُاباِكيبأَتاْع
اب ُ  ْع َت اٌلب َتظِكيمٌلب بهَت َت ابُسبْعحَت نَت َت بن َت َت َتلَّنمَتب ِك َت َت (.ب{يَتُ وُاباَت َت بأَتاْع

. أيضان جزء من ا٢بديث، لكن السند ٰبتاج نظران قليبلن 
 ىو النِّشىائي، النِّشائي، الواسطي من أىل كاسط ُب العراؽ، (حَتدَّنثَت ِكيبُمحَتمَّنُدب ْعُنبحَترْعبٍرب): قولو

ين كٟبسة كٟبسْب تأخرج لو البخارم، كمسلم، كأبو داككد، توُب سنة مائ. صدكؽ، من الطبقة العاشرة
                                                 

ثنا : قاؿ( 232)1/35أٞبد أخرجو (1) ثنا ، كامل أبو حدَّ ثنا( ح )سىٍعد بن إبراىيم حدَّ  . مىٍعمىر أنبأنا ، الرَّزَّاؽ عىٍبد كحدَّ
نا : قاؿ 3365"الدارًًمي"ك  ، حىٍرب بن زيىىٍّب  حدَّثِب : قاؿ( 1849)2/201"مسلم"ك . ٞبىٍزىة أىيب بن شيعىٍيب عن ، نافع بن ا٢بىكىم أىٍخربى

ثنا  : قاال ، ًإٍسحىاؽ بن بىٍكر كأبو ، الدَّارًًمي الرٍَّٞباف عىٍبد بن ا عىٍبد كحدَّثِب : قاؿ( 1850 )كُب . أىيب حدَّثِب ، إبراىيم بن يػىٍعقيوب حدَّ
نا نا ، اليىمىاف أبو أىٍخربى ثنا : قاؿ 218"ماجة ابن"ك . شيعىٍيب أىٍخربى ثنا ، العيٍثمىا٘ب  عيٍثماف بن ٧بيىمد ، مىٍركىاف أبو حدَّ  .سىٍعد بن إبراىيم حدَّ
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(255 .)
ث َت َت ): قاؿ يَتىب ْعُنبأَت ِكيبزَت َترِكيَّن ءَتبااْعغَتلَّن نِكيُّسب حَتدَّن  أيضان كاسطي، أصلو شامي، لكنو سكن كاسط (يَتحْع
.  فنيسب إليها
بهِك َت اٍرب) . ىو ابن عركة، عن أبيو عركة بن الزبّبب( َتنْع
ب َت اِك َت َتب) على _ صلى ا عليو كسلم _  فذكرت قطعة أيضان من قصة اإلفك، ُب خطبة النيب ( َتنْع
٤با شاكر عليان كىذا، شاكر بقية الناس، فيمن بلغو أذاىم . كىذا نوع من ا٤بشورة ((ما تقولوف)): ا٤بنرب لقولو

م ب لم ب لىبأهليبإاب)): ثناء كقاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ ُب أىل بيتو، ٍب أثُب على أىل بيتو 
موضع إيرادىا أك سبب إيرادىا  (1)((سبح ن به اب    اب ظيم))ب:فكانت القصة قوؿ األنصارم(ب(خيراًب

ُب ىذا الباب، مشورة النيب للعامة من الناس، فيما كقع من تلك ا٢بادثة، بعد مشورتو ٣باصة أىل بيتو كعلي 
رضي ا عنها  كلكن القرآف حسم األمر، كنزؿ برباءهتا. ُب فراؽ أىلو_ رضي ا عنهما _ كأسامة 
. كأرضاىا

أنت . اللهم ما قلناه ُب ىذا الدرس من خّب فتقبلو .ٖبّب إف شاء ا" كتاب االعتصاـ"خيتم 
.  ا٤بتفضل بو أكالن فاغفره، كما قلناه فيو من خطأ، كزلل، أك زلة لساف فاغفر لنا ذنوبنا كحوبنا كاسَب عيوبنا

. اللهم صل كسلم على عبدؾ كرسولك ٧بمد كآلو كصحبو
سنوقف الدرس إف شاء ا إٔب ما بعد ا٢بج، كننظر ما ٱبّب ا لنا كلكم من كتاب آخر، كالسبلـ 

. عليكم كرٞبة ا كبركاتو
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