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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1شرح كتاب العلم ألبي خيثمة )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:، أجمعين
من أفضل ما تصرف فيه األوقات ومن أعظم ما تهدر فيه  -وعالجل -فالعلم المورث لخشية هللا 

جاءت النصوص  -جل وعال-فالعلم الشرعي المورث لخشية هللا  ؛هو أفضل النوافل على اإلطالقفاألنفاس، 
 .وبيان منزلتهم ومراتبهم في الدنيا واآلخرة ،على أهله والثناء ،القطعية من الكتاب والسنة بمدحه

شيخ - شيخ األئمة ،كتاب العلم ألبي خيثمة زهير بن حرب النسائي شيخ األئمةوالكتاب المسمى ب
 هو مما يحث على طلب العلم، وليس هو من متين العلم الذي يقصده الناس، يتفقهون  -البخاري ومسلم وغيرهما

ال لسلف وأقو  ،سياط تسوق المتردد في طلب العلم اوهو أيض   ،منه أو يعملون بأحكامه، بل هو آداب ومنارات
بل تحثه على  ،هذه األمة يستنير بها طالب العلم، وتحدوه إلى المزيد من التحصيل وعدم التثاقل وعدم التخاذل

طلب المزيد من العلم الشرعي المورث للخشية ببيان شيء من أقوال السلف وأفعالهم في هذا الصدد، فهو ليس 
طالب العلم  تكون بمنارات ودالئل تحدوأشبه ما  لح العلم، وهيبل هو من م   -كما ذكرنا-من متين العلم 

ن شئت فقل: هو شبه المشهيات لتكون  ؛والجوارش التي يأكلها الناس قبل الطعام خشبه الكوام ،لالستزادة منه، وا 
 .مقدمة لألكل ومشهية ومشجعة عليه

ذا كان األكل من الطعام والشرب من الشراب يقوم به دنيا اإلنسان، ويقوم به أوده وبواسطته  ،وجسمه وا 
فالعلم يقوم به دين اإلنسان الذي هو رأس ماله، دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، فالدين  ،تتم عمارة األرض

ذا كنا ننتقي أطيب الطعام، ونأكل قبله المشهيات ونشرب بعده المهضمات فال أقل من أن  ،هو رأس المال، وا 
 -جل وعال-لعبادة هللا ، ل أن يكون أعظم؛ ألنه إنما خلق للعبوديةيهتم اإلنسان بدينه مثل اهتمامه ببدنه، واألص

 -بل هي ظرف إلقامة هذه العبودية- فينسى الدنيا التي بواسطتها وبها ساق وراء هذه العبوديةنأن يوخشية من 
ْنَيا{}قيل له:  ْنَيا{ َوََل َتنَس َنِصيَبَك ِمنَ }، [( سورة القصص77)] َوََل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ألن المسلم المعبد  ؛الدُّ

بصدد تحقيق هذه العبودية بحيث يخشى عليه أن ينسى نصيبه من الدنيا فاحتاج أن  -جل وعال-المذلل هلل 
 يذكر بها.

العامة فقط، بل بعض طالب العلم، بل بعض من  :ال أقول، الكن من نظر في واقع المسلمين عموم  
انهمك في أمور دنياه ونسي  أن يقال له: ال تنس نصيبك من اآلخرة؛ ألنهينتسب إلى العلم هو بحاجة ماسة إلى 

 آخرته.
لى طريقه السوي  ،مثل هذا الكتاب يحدونا ويسوقنا إلى المزيد واالستزادة من العلم، والعلم يدلنا إلى ربنا وا 

إن شاء هللا -يام الثالثة ليشرح في هذه األ ؛ويجعلنا نعبد هللا على بصيرة، ولذا تم اختيار هذا الكتاب ،المستقيم
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تحفنا  ،نرجو أن نكون في روضة من رياض الجنة -بيت من بيوت هللا-ونحن في مكان طيب مبارك  -تعالى
، الباني األصلي، والمجدد لهذا المسجد فندعو اوسعى في تجديده أيض   ،هلمالئكة، وال ننسى من سعى في بنائا

عليه -في القول والعمل، وأن يحشرنا معهم في زمرة نبينا محمد والتسديد  ،حمة والرضوانر لهم بالمغفرة وال
 .-الصالة والسالم

وذكرت أن كنيته أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي شيخ من ، قبل البدء بالكتاب يحسن التعريف بمؤلفه
يسيرة عن كتب نبذة  -اجزاه هللا خير   الشيخ عمر-والشيخ كتب  ،-أئمة اإلسالم البخاري ومسلم- شيوخ األئمة

 تفضل. -اجزاه هللا خير  -الكتاب يتحفنا بها  بصاح
 بناء  على مشورة شيخنا وفقه هللا وأثابه. -اأيض  –هذه الترجمة جاءت ، بسم هللا الرحمن الرحيم

 اسم المؤلف: هو زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي ثم البغدادي.
: الحافظ الحجة أحد أعالم الحديث مولى بني في السير -رحمه هللا تعالى- قال عنه الحافظ الذهبي

، نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف اوكان اسم جده أشتال فعرب شداد  ، الحرش بن كعب بن عامر بن صعصعة
في طلب العلم، وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن هو وابنه وحفيده محمد بن أحمد، وقل أن اتفق هذا لثالثة 

 : فقد ولد سنة ستين ومائة.-رحمه هللا-أما وَلدة المصنف ، على نسق
كما يذكر أهل العلم -على ما ذكره الشيخ في كونه يقل أن يوجد من أهل العلم ثالثة على نسق  اتعليق  

؛ ألن هذا العالم الذي يزدحم الناس عليه انعم هو قليل بل نادر، نادر جد   -في رواية الراوي عن أبيه عن جده
ن الرحل من أجل اللقاء به، واإلفادة منه، تجد أزهد الناس فيه أهله وجيرانه، أزهد ويشدو  ،ويضربون آباط اإلبل
نه بعلمه إلئال يقول:  ؛لئال يقول العالم الذي تخرج على يديه بعض أوالده وأحفاده ؛إلهيةالناس، وهذه حكمه 

والد األنبياء بل من زوجات ولذا يوجد من أ ؛لتقطع مثل هذه التصورات وهذه التوهمات ،وفضله نالوا هذه المنزلة
ِإنََّك ََل َتْهِدي َمْن } -جل وعال-فالهادي هو هللا  -نسأل هللا السالمة والعافية-على ضالل  هن   األنبياء من

 .[( سورة القصص65)] َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ َّللاََّ َيْهِدي َمن َيَشاء{
مختلفة، فمرة يراه على وجه مناسب، ومرة مما يصد عن أخذ الولد عن أبيه كونه يراه على وجوه  اوأيض  

يراه على وجه غير محتشم؛ ألنه تزول الكلفة بينه وبين أوالده، فيختلف تصور األوالد ألبيهم عن تصور الناس 
وكثرة مخالطتهم له، وهذا في السابق، أما اآلن الجار إن رآه في المسجد فخير وبركة، لكن  إليه، وكذلك الجيران

في مجلسه  امع كثرة الخلطة، فال يقدره قدره مثل ما يقدره الشخص الذي ال يراه إال محتشم   هذه الكلفة تزول
 لدرسه، وهللا المستعان. امتهيئ  

هذا الكتاب، وهشيم  في وقد أكثر عنه المصنف ،أما شيوخه فهم كثر: ومنهم جرير بن عبد الحميد
والوليد بن مسلم، وسفيان بن عيينة، وأبو اسي، وعبدة بن سليمان، و بن بشير وحميد بن عبد الرحمن الر 

معاوية الضرير محمد بن خازم، ووكيع، ويحيى القطان وأبو سفيان محمد بن حميد، ويزيد بن هارون، وعبد 
 الرزاق وابن علية، وخالئق كثر.

وكامل بن طلحة : وينزل في الرواية إلى عفان ومعلى بن منصور -رحمه هللا تعالى-يقول الذهبي 
 ونحوهم. الجحدري 
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وعلى رأسهم الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، أما النسائي  اأما تالميذه فهم كثر أيض  
 فقد روى عنه لكن بواسطة رجل، وأما الترمذي فإنه لم يرو عنه في جامعه َل بواسطة وَل بغيرها.

براهيم الحربي، و  أبو يعلى الموصلي، وموسى وممن روى عنه من أكابر األئمة أبو زرعة وأبو حاتم، وا 
 .ارحمهم هللا جميع   ،بن هارون، وأبو القاسم البغوي وغيرهم

قلت  ري:اآلج عبيدأبو خيثمة يكفي قبيلة، وقال أبو  :وثقه يحيى بن معين وقال ابن معين في رواية
 ألبي داود: أبو خيثمة حجة في الرجال؟ قال: ما كان أحسن علمه.

، وقال عنه الحسين أبو فهم: ثقة ثبت، وقال عنه أبو بكر الخطيب وقال عنه النسائي: ثقة مأمون 
 .فيقول عنه في التقريب: ثقة ثبت -رحمه هللا-وأما الحافظ ابن حجر ، امتقن   احافظ   االبغدادي: كان ثقة ثبت  

 روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث.
ليلة الخميس لسبع خلون من مات أبي في خالفة المتوكل  :-ابن أبي خيثمة–يقول عنه ابنه الحافظ 

 .-رحمة واسعة رحمه هللا تعالى-شعبان سنة أربع وثالثين ومائتين وهو ابن أربع وسبعين سنة 
مامنا ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين عبد هللا  محمد بن نبينا وا 
 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 أيده- الجزري  الكريم عبد بن محمد بن علي الحسن أبو الدين عز الزاهد العالم ماماإل الشيخ خبرناأ
 العالم ماماإل الشيخ ناابأن :قال أخيه برباط بالموصل ةمائ وست عشرة أربع سنة من رمضان شهر في -هللا
 بن إسماعيل أبو الفتح اإلمامالشيخ  أخبرنا :قال األصفهاني سعد بن محمود بن يحيى الفرج أبو الدين مجد

 :قال ةئاوخمسم وعشرين اثنين وسنة ةئاوخمسم عشرة ثمان سنة في السراج اإلخشيد بن أحمد بن الفضل
 أحمد بن إبراهيم بن عمر حفص أبو ناأخبر  :قال الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو الشيخ ناخبر أ

 .البغوي  العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد القاسم أبو قال: أخبرنا المقرئ  الكتاني
إنما هي من رواية  -مؤلفي الكتب- في أوائل الكتب ليست من صنع المؤلفينهذه األسانيد التي تذكر 

تالميذهم، ولذا بل من النساخ المتأخرين من رواة الكتب المتأخرين الذين يروونها بأسانيدهم، كل يذكر إسناده، 
بعد الراوي عن ابن األثير هذا، يذكر ابن األثير، ومن  ير الجزري راو ذكرفلو جاء راو بعد عز الدين بن األث

ء على الشيخ، وذكروا هذا في آداب المحدث، في آداب المحدث أن يثني على شيخه عند الرواية ثناعادتهم ال
 .عنه، وهذا موجود من قبل الصحابة والتابعين يثنون على شيوخهم

 الشيخ أخبرناولذلك يقول:  ؛ءثناالدعاء أكثر من حاجته إلى ال لكن الشيخ أنا أقول: هو بحاجة إلى
إلى آخره، وهذه األسانيد هي بمثابة األنساب للكتب، يعني لوال هذه األسانيد ما  ينالد عز الزاهد العالم ماماإل

مرها بين صارت مقاطيع ال يعتمد عليها وال يوثق بها، لكن إذا استفاضت هذه الكتب واشتهر ألقبلت هذه الكتب، 
الناس وصارت المعلومات التي تحتويها هذه الكتب على الجادة التي يسلكها من نسبت إليه واستفاض أمرها 
ونقل عنها الناس ال يضر أن توجد بال أسانيد أو بأسانيد منقطعة أو فيها من تكلم فيه، لكن األصل إذا خلت 

اد لقال من شاء ما شاء، يعني لو وجد كتاب اآلن يتداول من ذلك كله أال يثبت كالم إال بإسناده، يعني لوال اإلسن
من كتب مما ينسب لشيخ اإلسالم ابن تيمية أو لإلمام أحمد أو غيرهما بدون إسناد ما قبلناه حتى  ال يعرف مثال  
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على ما يراه شيخ  على قواعد اإلمام أحمد وأصوله، هل هو جار   هل هو ماش   ،ننظر في محتوى هذا الكتاب
ال فال، أما إذا وجد  اعلى سننه وقواعده وملتئم   اابن تيمية أو ال، فإن كان جاري   اإلسالم مع مؤلفاته قبلناه وا 

لشيخ اإلسالم ونقول: إذا كان فيه مما يخالف ما يراه  افإننا نقبل وننسب هذ -بالثقات–اإلسناد بالرجال الموثوقين 
وجدنا األسانيد الصحيحة أثبتنا، إذا لم نجد نظرنا في قول آخر لشيخ اإلسالم، يعني إذا  :شيخ اإلسالم، قلنا
ولذلك نجد بعض الكتب التي تكلم فيها بعض الحفاظ في نسبتها إلى األئمة والعلماء الذين  ؛محتوى هذه الكتب

الرد على الجهمية والزنادقة لإلمام أحمد تكلم فيه وهي جارية على سننهم ونقل عنها العلماء ، أضيفت إليهم
، كثير من الكتب تكلموا فيها، لكن يبقى أن هذه الكتب إذا نقل عنها ..الذهبي، الحيدة للكناني تكلم فيهالحافظ 

العلماء واستفاض ذكرها بينهم من غير نكير، شيخ اإلسالم ابن تيمية نقل عن الرد على الزنادقة في أكثر من 
فال داعي  -موافق لما يعتقده اإلمام أحمد- بمناس اكتبه ينسبه إلى اإلمام أحمد، وما فيه أيض   من مائة موضع 

 .لنفيه على طريقة الحافظ الذهبي
هذه األسانيد أقول: وجد كتب نسبت إلى بعض العلماء وهي ال تثبت نسبتها إليهم، إخبار النساء 

القيم منسوب إلى ابن  -الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن-الفوائد  االمنسوب البن القيم هذا ليس بصحيح، أيض  
فيه إثبات المجاز، فيه  -رحمه هللا تعالى-وليس له؛ ألنه ال يمشي مع ما يراه ابن القيم وما يقرره ابن القيم 

إثبات أنواع ال يثبتها ابن القيم، ابن القيم يشدد في نفي المجاز ويرى أنه طاغوت بواسطته توصل المبتدعة إلى 
ثبات ما أرادوا إثباته،  افمثل هذه الكتب التي محتواها يخالف ما يعتقده اإلنسان ترد، وما عد نفي ما أرادوا نفيه، وا 

كاألنساب، يعني إذا أثبتنا نسب فالن باالستفاضة  -وهي كافية-ذلك إن وجدت أسانيد صحيحة أو االستفاضة 
 عم.تداول بين أهل العلم من غير نكير، نية هذا الكتاب إلى مؤلفه باالستفاضة، وكونه بين الناس نثبت نسب

 طالب:.......
غير الفوائد، الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، غير الفوائد المطبوع باسم الفوائد المعروف من كتب  نعم،

  .-رحمه هللا تعالى-ابن القيم 
 طالب:.......

 ، كما وضع.اأبد   ائ  جاوز شيتال، ال ت
 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 أبي عن سلمة بن تميم عن األعمش حدثناقال:  وكيع حدثناقال:  حرب بن زهير خيثمة أبو حدثنا

 ."ذلك بين تغد وَل ،امتعلم   أو اعالم   غد"ا :هللا عبد قال :قال عبيدة
نعم جرت عادة المؤلفين القدامى أن يذكر اسم المؤلف في بداية السند، وقد يذكر الراوي عن المؤلف في 

 .بداية السند، هذه طريقة المتقدمين في التصنيف
 حدثنا أبو خيثمة؟ :يقولمن الذي  نمن القائل؟ المؤلف أبو خيثمة، إذ :حدثنا أبو خيثمة هنا

 .الراوي عنه
 طالب: القاسم البغوي.

 .البغوي قاسم النعم أبو 
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وقد يذكر البغوي، حدثنا أبو القاسم ، المتقدمين طريقة هي الراوي عنه يقول: حدثنا أبو خيثمة، وهذه
ثمة، كما يقال في المسند: حدثنا عبد هللا قال: حدثني أبي، وهو من وضع اإلمام البغوي، قال: حدثنا أبو خي

 أحمد، يعني من تصنيف اإلمام أحمد.
 ف لإلمام أحمد؟والمؤل  ذكر اإلمام أحمد من و  ،هللا ما الفائدة من ذكر عبدإذن 

ين في التصنيف، نعم هذه طريقة المتقدم :في الموطأ يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مالك
المتأخرون ال يصنعون مثل هذا، المؤلف المتأخر يبدأ مباشرة بمن حدثه على التدريج، يعني لو وجدت طبقة 

هم في الكتب، مباشرة يقول البخاري: حدثنا ؤ ذكر أسماهم ما ت  ءأصحاب الكتب الستة ما تجدهم يذكرون أسما
 لبن حرب، فال تجدهم يقولون: حدثنا محمد بن إسماعيالحميدي، ومباشرة يقول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير 

هذه طريقة انقرضت في نهاية القرن الثاني، بدأت الطريقة التي تليها بحذف  ؛ا الحميدي، الثندقال: حالبخاري 
األسماء التي ال عالقة لها بتصنيف الكتاب، لها عالقة بثبوت الكتاب ورواية الكتاب، لكن ال عالقة لها 

ليس من المعقول أن  ؛اب، والذي ال يعرف طريقة المتقدمين يحصل عنده لبس، ويحصل عنده شكبتصنيف الكت
 .يقول المؤلف: حدثنا، يعني نفسه، هذه ال يهضمها المتأخرون؛ ألنهم ليسو على صلة بمؤلفات المتقدمين

في تاريخ أكبر من هذا إصالح أشنع خطأ  اولذا فتح هللا على شخص ال عالقة له بالعلم، ألف كتاب  
، بل أديب ليس بسوي بعد، التشريع اإلسالمي األم ليست لإلمام الشافعي، وهذا أديب ال عالقة له بالعلم أصال  

ليس بسوي، أكثر وقته وعقله غير موجود، ويكتب إصالح أشنع خطأ في تاريخ التشريع اإلسالمي األم ليست 
 ؟ماذالإلمام الشافعي، ل

على أنه على  -رحمه هللا تعالى-حدثنا الشافعي، والشيخ أحمد شاكر ألنه يقول: حدثنا الربيع قال: 
صلة قوية بكتب المتقدمين مع ذلكم في نشره لمسند اإلمام أحمد حذف حدثنا عبد هللا، قال: حدثني أبي، حذف، 

من الشيخ مهما بلغت علمية الشيخ ومنزلة الشيخ،  بدأ بشيخ اإلمام أحمد، وال شك أن هذا تصرف غير مرض  
 .؛ ألن هذا تدخل في كتب الناسرض  لكن هذا تصرف غير م  

الشيخ أحمد يؤكد على األمانة العلمية، وهذا ليس من األمانة العلمية، وجدنا الكتاب ننشره كما هو، نعم و 
نبين لماذا ذكر أبو خيثمة، لماذا يذكر من بعد أبي خيثمة، وهكذا فهذه أمور ال بد من االنتباه لها؛ ألن بعض 

على حد -يثبت وينفي بناء  على ما عنده، وهذا الكالم ليس بصحيح، كما فعل الذي أصلح أشنع خطأ  الناس
 فالذي ليس عنده علم وال خبرة بكتب المتقدمين يقدم على مثل هذا، الجهل يصنع أعجب من هذا. -زعمه

سليمان بن  :مشاألع حدثناقال: بن الجراح  :وكيع حدثناقال:  حرب بن زهير خيثمة أبو حدثنايقول: 
 ؟أبو عبيدة ابن :هللا عبد قال :قال عبيدة أبي عن سلمة بن تميم عنمهران، 

 طالب:.......
قال: قال عبد هللا، صيغة قال هذه هل تدل على أنه سمعه منه مباشرة أو هو  : قال عبد هللا. .نعم

بت، نعم، األكثر على أنه لم نعم الخالف موجود ترى منهم من أث منقطع؟ هل سمع أبو عبيدة من ابن مسعود؟
نعم، ولن  :قال عبد هللابه، قال:  ايسمع من أبيه، األكثر على أنه لم يسمع من أبيه، لكن الكالم الذي نقله جازم  



 6 

ومثل هذا الكالم ال يشدد في كيفية  ،ينسب إلى أبيه إال ما ثبت عنده نسبته إليه، والكالم صحيح في الجملة
ال   .، ال تقتضي االتصال إال بالشروط المعروفة(عن)، مثل (قال)ثبوته، وا 

 ا، متعلم  ا، فإن لم تستطع فكن متعلم  ا، اسع ألن تكون عالم  ايعني صر عالم   ":اعالم   غد"ا :قال عبدهللا
 .تطلب العلم
نفع الناس، حرصت فلم تستطع؛ ألن المسألة ما هي ي ااحرص على أن تكون عالم   ":ذلك بين تغد وَل"

قاسم، النبي ال يعطي، المعطي  -عليه الصالة والسالم-هو المعطي، والنبي  -جل وعال-ام، هللا ، هذه أقسـ..ب
، الشيخ ال يعطي طالبه بأي حال من األحوال، لكنه يقسم العلم بينهم بالسوية، كما فعل -جل وعال-هو هللا 
فق له، من كتب له العطاء من من و  ،يقسم على الناس هذا العلم، لكن من أخذه -عليه الصالة والسالم-النبي 

كما كتب  من العلم هذا مكتوب له ائ  شي -جل وعال-هذا العطاء الذي هو من أفضل األعطيات، من منحه هللا 
ليرفع بهذا العلم درجات في  ؛األن يكون عالم   ا، فعلى اإلنسان أن يسعى جاهد  اله رزقه وأجله، ونهايته أيض  

ْم َوالَِّذيَن أهوتهوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{ َّللاَّه  }َيْرَفعِ الدنيا واآلخرة   .[( سورة المجادلة11)] الَِّذيَن آَمنهوا ِمنكه
؟ هل تكون ا، لكن عالم لماذا؟ لماذا تحرص أن تكون عالم  ااحرص على أن تكون عالم   ":اعالم   "اغد

 ألن يحترمك الناس ويقدروك؟ ؟ألن تصدر في المجالس -اتحرص ألن تكون عالم  - اعالم  
لتنفع نفسك وغيرك، لتعبد هللا على  ؛اعالم   ن تحرص أن تكو ال، هذه حقيقة مرة الجهل خير منها، إنما ال 

}قهْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدعهو ، وتدعو إلى هللا على بصيرة -وهو العبودية-بصيرة، لتحقق الهدف الشرعي من وجودك 
هم العلماء الذين  -عليه الصالة والسالم-أتباع النبي ، [( سورة يوسف101)] ي{ِإَلى َّللاهِ َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعنِ 

 يدعون إلى هللا على بصيرة.
، لكن ما يقسم له شيء من هذا، اأن يكون عالم  ألن بعض الناس يحرص  :"اأو متعلم   اعالم   "اغده 

ه منازل العلماء لن يفوته ما رتب ومع ذلكم يستمر يطلب العلم، فمثل هذا إذا فاتت ،يطلب العلم عشرات السنين
 .إلى الجنة(( ا، سهل هللا له به طريق  ايلتمس فيه علم   ا))من سلك طريق  على مجرد سلوك الطريق، 

أحرص من بعض،  ع والفئام يحضرون الدروس، وبعضهمتجدون الجمو  ،هو المعطي -جل وعال-وهللا 
عشرين ثالثين أربعين سنة في ر إليه، وتجد هذا بعد يشا الكن النتائج مختلفة، تجد هذا بعد عشر سنين إمام  

نما أنا قاسم  ،وسيأتي هذا يفقهه في الدين(( ا))من يرد هللا به خير  مكانه جالس، لذا جاء في حديث معاوية:  ))وا 
يعني ال أستطيع، نعم، العلم ما هو بمواد محسوسة تنقل من مكان إلى مكان، ال، حتى  :وهللا هو المعطي((

عليها ما استطاع بجهده ولو كان  للحصول -جل وعال-المحسوسة ال يستطيع اإلنسان إذا لم يوفقه هللا األمور 
 .من أبرع الناس وأذكاهم

ولم يستطع ولم يوفق لهذه  ا، إذا لم يكن عالم  افعلى اإلنسان أن يحرص، أن يحرص ألن يكون عالم  
زم حلق الذكر، رياض الجنة، يثني الركب عند أهل العلم، يال امتعلم  المنازل وهذه المراتب، أقل األحوال أن يكون 

 أن يبلغه منازل العلماء. -جل وعال-ويلهج بالدعوة الصادقة إلى هللا ويحرص 
 ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء، ال إلى العلماء وال إلى المتعلمين. ايعني ال تكن عائر  بين ذلك:  وَل تغده 
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أو  ،))الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما واالهوغيره: وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي 
من ذكره والقيام  -جل وعال-ا يرضي هللا فالدنيا ال خير فيها، الدنيا ال خير فيها إن خرجت عم   ،((اومتعلم   اعالم  

 بعبوديته، والعلم والتعليم، نعم.
 عبد بن عون  عن يحدث حنظلة سمعت :الق الرازي  سليمان بن إسحاق حدثناقال:  خيثمة أبو حدثنا

 امتعلم   فكن تستطع لم نإف ،اعالم   فكن اعالم   تكون  أن استطعت إن :يقال :العزيز عبد بن لعمر قلت :قال هللا
 له -عز وجل- هللا جعل لقد هللا سبحان" :عمر فقال ،تبغضهم فال همتحبَّ  لم نإف ،همفأحبَّ  امتعلم   تكن لم نإف

 ".امخرج  
 بن عون  عن يحدث حنظلة سمعت :قال الرازي  سليمان بن إسحاق حدثناقال:  خيثمة أبو ثناحديقول: 

 :اعالم   فكن اعالم   تكون  أن استطعت إن :يقال :الخليفة الراشد الزاهد :العزيز عبد بن لعمر قلت :قال هللا عبد
وهو بمعنى ما سبق، وهو  :امتعلم   فكن ،اأن تكون عالم   :تستطع لم نإف هذه أمنية اسع لتحقيقها وتحصيلها،

 نإف ،عليك أن تحب العلماء والمتعلمين؛ ألن المرء مع من أحب :همفأحبَّ  امتعلم   تكن لم نإف بمعنى ما سبق،
 -جل وعال-اإلنسان قد يحصل له ما يعوقه عن تحصيل هذه المحبة؛ ألن المحبة عبادة وطاعة هلل  :همتحبَّ  لم

مور قلبية، قد يكون عنده من األعمال ما يحول دونه ودون هذه المحبة؛ لكن قد ال يوفق اإلنسان؛ ألن هذه أ
يمنعه من أن يحب أهل الخير؟ وهل كل شخص يوفق لحب أهل الخير؟  ما الذيألنه قد يقول قائل: إن اإلنسان 
ْم َوَبْينَ ر، ي   يحول دونه ودون هذا العمل الفاضل الخقد يكون عنده من األعمال ما   َما َيْشَتههوَن{ }َوِحيَل َبْيَنهه

ٍم لِهْلَعِبيِد{ال وهللا  ؟ايحول بين المرء وقلبه، لماذا؟ ظلم   -جل وعال-فإن هللا ، [( سورة سبأ65)]  }َوَما َربَُّك ِبَظالَّ
نما لوجود بعض األعمال التي تجعل هذا الشخص يحال بينه وبين قلبه، وبينه وبين مراده، ، [( سورة فصلت55)] وا 

لما يسمع من فضل الذكر، لكن تجد من أيسر األمور عليه  ؛اشاكر   ايود اإلنسان أن يكون ذاكر   قد يحب اإلنسان،
لكن سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر أثقل من الجبال عنده، لماذا؟  -القيل والقال-الكالم الكثير 

 .ل بينه وبين تسهيل هذه األمور وتيسيرهاهل هي بالفعل ثقيلة؟ ليست ثقيلة، لكن عنده من األعمال ما يحو 
أقل األحوال  :تبغضهم فال فإن لم تحبهممع من أحب، لماذا؟ ألن المرء  :فأحبهم افإن لم تكن متعلم  

- عالج قلبك ال تبغضهم؛ ألن بعض الناس ما يكفيه أنه ال يحب أهل العلم، بل إذا رآهم يكاد يتميز من الغيظ
لما جبل عليه من خبث طوية، وسوء النية، وكل هذا سببه التساهل باألمور اليسيرة  -نسأل هللا السالمة والعافية

القلب وهي الران، ثم وفضول األكل وفضول النظر، وفضول النوم، هذه الفضول تتراكم على  ،من فضول الكالم
نسأل هللا -ثم بعد ذلك يطبع على قلبه  ،على المحرمات ؤبعد ذلك تسهل عليه مزاولة المكروهات، ثم يجر 

 .يتنبه لها اإلنسانفمثل هذه األمور ينبغي أن  -السالمة والعافية
لإلنسان  -عز وجل-نعم جعل هللا  :"امخرج   له -عز وجل- هللا جعل قد هللا سبحان" :عمر فقال

 -لظروف معيشته ومن يمو - ، وما كل إنسان تتيح له الظروفاما كل إنسان يستطيع أن يكون عالم   ؛امخرج  
لكن  ،ذلكب، وال كل إنسان يستطيع أن يقهر نفسه على حب العلماء والمتعلمين، قد يتظاهر اكون متعلم  أن ي

محبة القلبية، ما كل إنسان يستطيع ذلك، لكن أقل األحوال جاهد قلبك ونفسك على عدم الالمسألة مسألة 
 .بغضهم
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دينهم وال دنياهم إال بواسطة أهل  لو أدرك الناس قيمة العلم وأهمية العلماء وأنه ال صالح للعباد في
العلم، ألحبهم من سويداء قلبه، من عمق فؤاده، حتى أفتى جمع من أهل العلم أنه يحرم البقاء في بلد ليس فيه 

 صرهم.ويبعالم يفتي الناس 
موحشة،  وطريق طويل بين أشجار مظلمةيعني تصور نفسك أنك في واد مظلم، موحش، كثير السباع، 

يدلك الطريق، له  -كشاف ولو صغير- ، وصخور، وجبال، ووهاد، مظلم ثم جاء واحد معه نوروسباع، وحيات
ال ما له معروف عليك؟ نعم، هذا أنقذك من المهلكة، يعني أقل األحوال تفقد العقل، هذا إذا سلم  معروف عليك وا 

لمثابة، يعني طالب العلم عنده ، والعلماء بهذه ااالجسم، فجاء صاحب هذا النور وأنار لك الطريق ولو كان يسير  
لكن العالم الذي مثل الشمس يغطي أرجاء  -بعض الناس معه- نور يسير يمشي نفسه ويمشي الناس معه

 .قد ال يدركه كثير من الناسالدنيا، هذا فضله على األمة 
وقعت في مأزق، وقعت في بلية، وقعت في هفوة في زلة وبحثت عن أحد ينقذك منها ما  تصور نفسك

 وجدت، كيف تتصور نفسك؟
لكن أهل العلم هم أهل هذه المشكالت وحل األزمات، وهذا المثال ذكره أبو بكر اآلجري في كتابه أخالق 

عالجون أمراض األبدان، الحاجة إليه، يعني إذا كانوا بحاجة إلى األطباء الذين ي العلماء، فالعلماء الناس بأمس   
 أمراض القلوب، نعم. فهم أحوج إلى العلماء الذين يعالجون 

 :هللا عبد قال :قال عبيدة أبي عن سلمة بن تميم عن األعمش عن جريرقال: حدثنا  خيثمة أبو حدثنا
 ".الدين في يفقهه اخير   به هللا يرد من"

هذا الحديث الذي يروى بهذا اإلسناد من كالم عبد هللا موقوف عليه هو مخرج في الصحيحين وغيرهما 
 .-عليه الصالة والسالم-إلى النبي  امرفوع   -ضي هللا عنهر -معاوية من حديث 
لإلسالم، -لخصال كلها والدين شامل ل :يفقهه في الدين(( ا))من يرد هللا به خير   ((يفقهه في الدين))

عن اإليمان واإلسالم  -عليه الصالة والسالم-ولذا في حديث جبريل لما سأل النبي  ؛-واإليمان واإلحسان
لألعمال الظاهرة والباطنة،  ،فالدين شامل لإلسالم ،))هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم((هايته قال: واإلحسان في ن

، وبعض الناس يستدل بمثل هذا الحديث على فضل -جل وعال-من منزلة المراقبة هلل ولما هو أعظم من ذلك 
األحكام، الذي هو الفقه المعروف الفقه العملي، الذي مشتمل على العبادات والمعامالت والمناكحات واألقضية و 

، وما يجب له من صفات وأسماء ومن -جل وعال-عندنا، لكن نقول: أهم من ذلك الفقه األكبر، العلم باهلل 
ن كان الفقه العملي مهم   لكن الفقه في الدين يعني في  ،احقوق، وما ال يجوز أن يضاف إليه، هذا أعظم، وا 

 يعني في جميع أبوابه. :((ينيفقهه في الد))جميع أبواب الدين، 
؟ اأن من لم يتفقه في الدين قد أراد هللا به شر  هل معنى هذا  :يفقهه في الدين(( ا))من يرد هللا به خير  

 ؟اهل يفهم من هذا أن عوام المسلمين أراد هللا بهم شر  
على أصل الدين، فعوام  ائد  زا اوقدر   افي الدين، خير   همن يفقهب اخير   -جل وعال-، لكنه يريد هللا اأبد   ال

ندهم الدين، والتفقه في الدين قدر زائد على أصل الدين، فهذا خير على خير، وال يقول قائل: إن المسلمين ع
العتناق هذا الدين واالستسالم  -جل وعال-، ال، الذين وفقهم هللا االعوام الذين ال يطلبون العلم أراد هللا بهم شر  
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، لكن ا، بحيث ال يكون لهم خيرة إذا جاءهم أمر هللا وأمر رسوله، هؤالء أراد هللا بهم خير  -جل وعال-واالنقياد هلل 
، نعم، لم يرد هللا به امن فقهه هللا في الدين يضاف إلى ذلك الخير خير عظيم، فمفهومه أنه لم يرد هللا به خير  

جود في أصل اإلسالم موجود في عوام : الخير المرتب على التعلم والتفقه في الدين، أما الخير المو اخير  
 المسلمين وموعود لهم، نعم.

 عن سلمة بن تميم عن األعمش عن زائدة ثناقال: حد عمرو بن معاوية ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".فليعمل علم فمن تعلموا الناس أيها يا" :قال هللا عبد عن عبيدة أبي

 عن زائدة ثناقال: حد عمرو بن معاوية ثنا: حدقال خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 
-تعلموا لتناولوا من هللا  :تعلموا الناس أيها يا" :قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن سلمة بن تميم عن األعمش
 .األجر والثواب العظيم، المرتب على العلم والتعلم -جل وعال
ال فالذي ال يعمل  ،جوة منه هي العمل بهالثمرة العظمى المرتبة على العلم والمر  :"فليعمل علم فمن" وا 

 هذا علمه وبال عليه. ،ال يأتمر باألوامر وال ينتهي إذا نهي عن شيء ،بعلمه
ال فالعلم بال عمل كما يقال :"فليعمل علم فمن تعلموا" كالشجر بال  :بما علم؛ ألن الثمرة هي العمل، وا 

 .ثمر، ال فائدة فيه
وجب العمل به، وفسق بتركه، وخرج عن دائرة أهل العلم ولو  اب  إن كان العمل واج ،والعمل يختلف

من العلم، فما يحمله الفساق من علم هو ليس بعلم في الحقيقة، إنما العلم ما نفع، وعمل به  احصل شيئ  
 .-جل وعال-صاحبه، وبين له ووضح له الطريق الموصل إلى هللا 

يتعوذ اإلنسان من علم ال ينفع؛ ألنه وبال  نعم، ة منه،أما العلم الذي ال ينفع فقد جاء األمر باالستعاذ
على صاحبه، فإذا ترك ما أمر به وقد علم وبلغه األمر أو ارتكب ما نهي عنه بعد أن بلغه وعرف النهي، هذا 

ن سماه الناس علم   ؛ ، لكنه ليس بعلماليس بعالم، هذا جاهل، فالذي يحمله الفساق هو ليس بعلم، ليس بعلم، وا 
، إنما يحمل العلم الشرعي العدول من الناس، قد يقول قائل: إنه يوجد ((هذا العلم من كل خلف عدوله يحمل))

لكن في الحقيقة ليس بعلم؛ ألنه جاء  ،بالعلوم الشرعيةفي الواقع أناس يشار إليهم وعندهم علم، وعندهم شهادات 
ن اختلف في تصحيحه  .في الحديث وا 

إن من يحمل العلم فهو عدل، يكفي كونه ابن عبد البر يقول:  وله(())يحمل هذا العلم من كل خلف عد
 يحمل العلم.

 والبـــن عبـــد البـــر كـــل مـــن عنـــي قلـــت
 فإنـــــــــــــه عـــــــــــــدل بقـــــــــــــول المصـــــــــــــطفى

 

ــــــــــــــــــوهن  ــــــــــــــــــم ي ــــــــــــــــــم ول ــــــــــــــــــه العل  بحمل
ــــــــــا ــــــــــم لكــــــــــن خولف  يحمــــــــــل هــــــــــذا العل

 

الم حق، إنما بعض الناس يقول: إنه عالم، لكنه عالم ليس بعالم رباني، وال عيعني لكن المسألة عرفية، 
َوَء بدليل قوله تعالى:  ؛هو عالم ضالل، والمتجه أنه جاهل وليس بعالم }ِإنََّما التَّْوَبةه َعَلى َّللاهِ ِللَِّذيَن َيْعَملهوَن السُّ

، يعملون السوء بجهالة، كل من عصى هللا هو جاهل، ولو هو حامل علوم الدنيا، [( سورة النساء17)] ِبَجَهاَلٍة{
 فهو جاهل. -جل وعال-هللا فكل من عصى 
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هل معنى هذا أن الذي ال يعرف حكم الزنا ويزني تقبل توبته، والذي يعرف حكم الزنا ويزني ال تقبل 
توبته؟ ال، الذي يعرف الحكم والذي ال يعرف الحكم كلهم جهال، فدل على أن الذي ال يعمل بعلمه جاهل، دلت 

ن ادع  نعم.فمن علم فليعمل: ى له أنه عالم. اآلية على أن الذي ال يعمل هو جاهل، وا 
 :قال حبيش بن زر عن النجود أبي بن عاصم عن عيينة بن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 أجنحتها تضع المالئكة إن" :فقال ،العلم طلب :قلت ؟بك جاء ما :فقال المرادي عسال بن صفوان أتيت"
 ".يطلب الم رضا العلم لطالب

 :النجود أبي بن عاصم عن عيينة بن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -الىرحمه هللا تع-يقول 
ما الذي جاء  :؟بك جاء ما :فقال المرادي عسال بن صفوان أتيت" :قال حبيش بن زر عن القارئ المعروف،

ثم  ،-عليه الصالة والسالم-هذا يرحب به، فهو وصية النبي جاء ليطلب العلم، مثل  :العلم طلبأ :قلت ؟بك
 الم ارض   العلم لطالب أجنحتها تضع المالئكة إن" :فقال ذكر له ما يعينه على االستمرار في طلب العلم،

، تتواضع له، وهذا من خفض الجناح، فإذا يطلب الم ارض   العلم لطالب أجنحتها تضعلما يطلب،  ارض   :"يطلب
 ا لتظله مما يؤذيه وتحميه.كانت المالئكة تتواضع لطالب العلم، ومنهم من يقول: تضع أجنحته

وعلى كل  -عليه الصالة والسالم-إلى النبي  اوجاء مرفوع   ،اعلى كل حال هذا الحديث جاء هكذا موقوف  
 .((العلم لطالب أجنحتها تضعإن المالئكة )) ؛ ألن مثله ال يقال بالرأياحال هو مرفوع حكم  

ستهزاء بالسنة واالستهتار بالسنة، ذكر فيما يتعلق بهذا الحديث من شؤم مخالفة السنة واال وجاء
المؤرخون قصة حصلت لشخص معروف يعني عندهم، لما سمع بهذا الحديث شخص مستهتر وضع في خفيه 

 .ساخت به األرض، قالوا: لماذا؟ قال: ليطأ أجنحة المالئكة، فخسف به -نسأل هللا السالمة والعافية-مسامير 
 العلماء كالحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخين، ذكروا أن شخص  والقصص في هذا الباب كثيرة، يذكرها ا

 ايء يزيد شيئ  استاك في دبره، جعل السواك في دبره، كلهم يطلقون على أنه أحس بشيء في بطنه، وهذا الش
فصارت تصرخ بأعلى صوت إلى أن جاءت  -قطعة كبيرة من اللحم- أشهر فنزل منه قطعة إلى أن بلغ افشيئ  

  !رجل فرضختها بحجرابنة هذا ال
هزاء واالستهتار بالسنة، وبعض الناس من قصد ومن غير قصد، حتى بعض كل هذا من شؤم االست

محتواه االستخفاف بالسنة، لكن علينا أن ننتبه لهذا، فاالستخفاف  االشباب األخيار، وبعض العوام قد يقول كالم  
واالستهزاء كما يكون ين، واستهزاء بالدين، واالستخفاف بالسنة شأنه عظيم؛ ألنه استخفاف بالدين، استخفاف بالد

نا تعظيم الدين، وما جاء ن، فنكون على غاية الحذر من هذا الباب، وليكن همنا وديدابالقول يكون بالعمل أيض  
 به الدين، نعم.
 عن جبير بن سعيد عن شمر عن األعمش ثناقال: حد خازم بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 في الحوت حتى دابة كل له يستغفر الخير الناس يعلم الذي إن" :قال -رضي هللا تعالى عنهما- عباس بنا
 ".البحر

قال:  هو أبو معاوية الضرير، يكثر عنه أبو خيثمة، خازم بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنايقول: 
 كل له يستغفر الخير ناسال يعلم الذي إن" :عباس بنا عن جبير بن سعيد عن شمر عن األعمش ثناحد
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 لناس بنية صالحة خالصة صادقة، يستغفر له كل دابة،، ويبث الخير والعلم في االذي يعلم الناس الخير ":دابة
ن وقف على ابن عباس إال أنه صح مرفوع   :"البحر في الحوت حتى عليه الصالة -إلى النبي  اوهذا الحديث وا 

 كن منهم من صححه.، لاأقل األحوال أن يكون حسن   -والسالم
وهو التعلم -وينبغي أن نكون على علم بأن هذا األمر له كل دابة، حتى الحوت في البحر:  يستغفر

، إما أن يستغفر لك كل شيء، كل دابة لك وال عليكال  اليس فيه نصف حل، بمعنى أنك تخرج كفاف   -والتعليم
ما أن تكون أول من تسعر به النار يوم القيا فلنكن على اهتمام  -نسأل هللا السالمة والعافية- مةحتى الحوت، وا 

ن هذه النصوص، نعم هذه معالم في طريق طالب العلم ينبغي أن يعتني بها عدوا يحمن هذا األمر، يعني ال ت
، يطلب العلم ويعلم -جل وعال-لكن ال ينسى الطرف اآلخر وهو اإلخالص هلل  ،له لالستزادة اويجعلها حادي  

نعم من  -نسأل هللا السالمة والعافية-لئال يكون من أول من تسعر بهم النار  ؛في ذلك -وعال جل-هلل  امخلص  
له هذا الوعد،  -عليه الصالة والسالم-بهدي وسنة نبيه  الربه في ذلك مهتدي   اتعلم بنية خالصة صالحة مخلص  

هدها؛ ألنه في ا بد من تعلنية شرود اللوما جاء في غيره من النصوص لكن ليكن على حذر من شرود النية، 
غمار الحياة ال شك أنه سوف يعرض له عوائق وصوارف تعوقه وتصرفه عن اإلخالص، لكن مع ذلك ينبغي له 
أن يتفقد النية، ال يعتمد على مثل هذا الخبر يقول: نتعلم ونعلم وينظر إلى الناس يتعلمون ويعلمون ويجزم بأن 

مع ذلك لكن يبقى  ،ستغفر له كل شيء، نعم هذا وعد ممن ال يخلف الميعادهذا العالم الفالني، العالم الرباني ي
النية الخالصة الصالحة  اأن هناك نصوص أخرى ينبغي أن يجعلها اإلنسان نصب عينيه، فيتعلم ويعلم مستحضر  

 نعم. -جل وعال-يقصد بذلك وجه هللا 
 عبد عن ثور عن منصور بن ربش ثناقال: حد مهدي بن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 في اعظيم   ىيدع فذاك وعملوعلم  تعلم من: "-عليه السالم- مريم بن المسيح قال :قال ظبيان بن العزيز
 ".السماء ملكوت

 بن بشر ثناقال: حد مهدي بن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 
عليه وعلى نبينا أفضل الصالة - مريم بن المسيح قال :قال نظبيا بن العزيز عبد عن ثور عن منصور
ال فالترتيب أن يتعلم ويعمل ويعلم فمن  والتشريك لمطلق الجمع والواو هذه :وعملوعلَّم  تعلم من: "-والسالم وا 

 هذا :"السماء ملكوت في اعظيم   ىيدع فذاك ،به وعلمه الناس وعملالمورث للخشية،  تعلم، تعلم العلم النافع
ن العالم الرباني هو أ ،بل معتبر ،وهو معنى الرباني في قول مشهور عند أهل العلم -عليه السالم-عن المسيح 

 الذي يتعلم ويعمل وي علم، يتعلم العلم ويعمل به في نفسه ويعلمه غيره، هذا هو العالم الرباني.
ن الرباني الذي يعلم الناس أالمطلوب من العلماء أن يكونوا ربانيين، وجاء في الصحيح عن ابن عباس 

، يعني يبدأ بالتدريج، يبدأ الطالب بالتدريج، لينظر في مصالح الطالب، ال في مصلحته صغار العلم قبل كباره
ألنه إذا جاءك الطالب المبتدئ تبدأ به بالمتون الصغيرة، ثم بعد ذلك يترقى إلى أن يصل إلى مرتبة  ؛هو

ل طبقة من طبقات المتعلمين كتب تناسبهم، فيعلم صغار العلم قبل كباره، المتوسطين، ثم مرتبة المنتهين، ولك
ينظر في مصلحته هو، ينظر في  -وهذا من خالل التجربة موجود مع األسف-وبعض من ينتسب إلى العلم 

حاجته هو، ويغفل عن حاجة الطالب، هو بحاجة إلى أن يسمع الكتاب الفالني، هذا الطالب مبتدئ أو متوسط، 
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يقول: وهللا أنا بحاجة إلى أن أسمع علل الدارقطني تعال اقرأ يا ولدي علل الدارقطني، الطالب ال يستفيد  محدث
من هذا الكتاب، هل هذا من النصيحة للطالب؟ هل هذا من بداية التعليم لصغار العلم قبل كباره، هل هذا  ائ  شي

أقرأ، وهللا أنا أحب شيخ اإلسالم، يقول: يا هللا  يد أنأر ؟ ال، يأتي طالب يقول له: اكون رباني  العالم يستحق أن ي
ال  ال غيرها، ال، هذا ليس بنصح أبد  هات درء تعارض العقل والنقل وا  للطالب، يعني على  انقض التأسيس، وا 

، إذا احتاج إلى قراءة العلم المعلم أال ينظر إلى مصلحته هو، ينظر إلى مصلحة الطالب فيربي الطالب بصغار
 ،كلف الطالب ما ال يطيقون يأو يقرأ بنفسه، الحمد هلل المسألة فيها سعة، أما أن  ر إلى طالب منته  شيء ينظ

 ويبدأ بهم بما ال يستوعبون هذا ليس بصحيح وليس من النصح للطالب، نعم.
رضي هللا - هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثناقال: حد خازم بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ."إليه لُّ تَ خْ يه  متى يدري  َل أحدكم فإن تعلموا" :قال -هتعالى عن
بن  محمدـعدي الس أبو معاويةهو ، خازم بنا ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 
أبي وائل شقيق بن سلمة، التابعي  :شقيق عن األعمش: سليمان بن مهران :األعمش ثناقال: حد خازم الضرير،

متى تكون الحاجة  :"إليه يختل متى يدري  َل أحدكم فإن ، تعلمواتعلموا" :قال بن مسعود هللا عبد عن الجليل
يطلب العلم، فنعم؛ ألن اإلنسان إذا تصور أن األمة في يوم من األيام تحتاج إليه  ،ماسة إليه؟ الخلة شدة الحاجة

بحاجة لي، ال تنظر إلى فة، األمة ليست لكن من نظر وقال: وهللا الحمد هلل اآلن طالب العلم والعلماء ألوف مؤل
 تدري متى تكون الحاجة ماسة إليك، ال، لكن بهذا المنظار نفسك بهذا المنظار؛ ألنك لن تطلب العلم إذا نظرت

 .ألن يحتاج إليك قد تشد الخلة إليك وأنت ما تأهلت ألن تكون أهال  
س الحاجة إليه، وسيأتي في الحديث في على اإلنسان أن يهيئ نفسه لهذا اليوم الذي يكون الناس بأمف

 الخبر الذي يليه خبر عمر، نعم.
 أحسن هللا إليكم.

رضي - عمر قال :قال األحنف عن عون  بنا ثناقال: حد معاذ بن معاذ ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".تسودوا أن قبل تفقهوا" :-هللا تعالى عنه
- عمر قال :قال األحنف عن عون  بنا ثناقال: حد معاذ بن معاذ ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنايقول: 

  :الضبط الثاني: قبل أن تسودوا، ال شك أن من سود فقد ساد :"تسودوا أن قبل تفقهوا" :-رضي هللا تعالى عنه
 ال يصــلح النــاس فوضــى ال ســراة لهــم

 

 وال ســـــــــــــــــــراة إذا جهـــــــــــــــــــالهم ســـــــــــــــــــادوا 
 

وا أمور العامة ألن تكونوا سادة على الناس يعني من سود فقد ساد، ويصلح أن يقال: تسودوا، يعني تول
حتى لو  ،ومن سود فقد ساد، السيد قد تكون سيادته بنفسه كما هو األصل، األصل أن السيد يسود بنفسه ،وقادة

أجبر على السيادة هو المتسبب لهذه السيادة، لو سود من قبل غيره وأجبر عليها وألزم بها هو السبب، وهو الذي 
فإذا سود فقد  ،، وصل إلى هذا الحد بحيث يلزم بالسيادة-جل وعال-كله بتوفيق هللا وتقدير هللا بجهده وكل هذا 

 ساد بال شك، فأسباب السيادة هو الذي أوجدها.
ودوا"  ودوا، قبل أن تهسُّ الناس،  متسودوا بأن تكونوا سادة على الناس، رؤوس يرجع إليك"تفقهوا قبل أن َتسه

ود قبل فالذي يتفقه قبل ذلك ال ش أن يتفقه وقبل أن يتأهل، ال شك ك أنه ينتفع وينفع غيره، لكن الذي يسود أو يس 
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أنه سوف يتضرر بذلك؛ ألنه سوف يندم، والت ساعة مندم، السيادة بحاجة إلى وقت؛ ألنه يكون وقته مشغول 
 يستطيع حلها؛ ألنه قد يشكل عليه أشياء، قد يعرض عليه مسائل ومشاكل ال؟ بأمر العامة إذا ساد، فمتى يتفقه

فإذا تفقه قبل ذلك حل المشاكل على مقتضى النظر الشرعي؛ ألن عنده ما يعينه على ذلك، قد تفقه  ،لم يتفقه
 قبل ذلك.

ال يستطيع أن يجلس  ما يصاحب هذه السيادة من أمور نفسية تجعله ال يطيق التفقه بعد ذلك، اأيض  
 ؛يصعب عليه ذلك ،، صعباأو أمير   اأو وزير   اوقد ساد صار ملك  صغار الطالب وكبارهم ليتعلم  بين الناس مع

قع أن يكونوا أن يتفقه قبل أن يسود، ومثل هذا يمكن أن يوجه لطالب العلم الشرعي الذين يتو بولذا يؤمر اإلنسان 
ما رحلة، هم قبل أن يصلوا إلى هذه المعلماء، ومعلمين، عليهم أن يبنوا أنفس ماقضاة، وا   سادة، إما دعاة وا 

افترض نفسك في يوم من األيام على كرسي القضاء وعندك الخصوم وعرضوا عليك المسألة ال تدرك أطرافها وال 
 أبعادها، ما عندك من العلم الشرعي ما يعينك على حلها، مثل هذا يجب عليه أن ينتبه لنفسه قبل ذلك.

مشغلة، والزوج سيد في بيته، فيحث  قبل أن تتزوجوا؛ ألن في الزواج :"قبل أن تسودوا"منهم من يقول: 
 .أن يحرص ويجد ويجتهد بتحصيل العلم -قبل الزواج-طالب العلم في وقت 

دوا، منهم من ضبطها هكذا وقال: معناه قبل أن قبل أن ت َسو    :تفقهوا قبل أن تهَسِودوا" ومنهم من يقول:
 ي وقت الشباب والصغر.يبيض الشعر فتحتاجوا إلى تسويده، وهذا حث لطلب العلم ف ،تشيبوا

يقول: إن ثم  ،؛ ألن اإلنسان قد يسمع هذا الكالم"وبعد أن تسودوا"يقول اإلمام البخاري لما ساق الخبر: 
، نقول: ال ما يسعفكمخالص فات األوان ما  ،عمر يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، مفهومه اتركوا الفقه بعد السيادة

في  -وهلل الحمد-وبعد أن تسودوا، يعني بعد السيادة، واألمثلة  بعد أن تسودوا"فاتك، يقول اإلمام أبو عبد هللا: "و 
القديم والحديث كثيرة، يوجد من يحضر الدروس اآلن من كبار القضاة يحضرون، بل من كبار الدعاة، ويوجد 

افد من أهل العلم ون عليه، إذا وفد عليهم الو ؤ ومشهور بالتعليم وعنده مئات من طالب العلم يقر  ،ممن يعلم الناس
 .لمثل قول البخاري: وبعد أن تسودوا اتحقيق   ؛جاءوا بطالبهم وحضروا الدروس

، بعض الناس يتوهم أنه بعد أن ساد اوهمي   افالسيادة ليست مانع، ليست بمانع حقيقي، قد تكون مانع  
سين ومعهم كتبهم يعني تصور رئيس محاكم ببشته وهيئته وأتباعه من القضاة بحلقة درس جال ،كيف يجلس

أن حظوظ النفس قد تصرف عن شيء من هذا، فكالم  شك هلكن ما في -وهلل الحمد-يعلقون، هذا موجود 
فيه ما يدل على أن طالب العلم يستمر في الطلب، ويستفيد من كل أحد، وال ينبل  -رحمه هللا تعالى-البخاري 

قد تكون بحاجة إلى مسألة بحثها واحد من  الشخص حتى يأخذ عمن هو مثله، ومن هو فوقه، ومن هو دونه،
المانع؟ نعم، أنت بأمس الحاجة إلى العلم، ما دمت سلكت هذا الطريق فلتستفد  ما ،طالبك، فتأخذ من الطالب

 .هذا العلم من كل أحد
المانع،  ماورواية األكابر عن األصاغر باب معروف في علوم الحديث، يروي الكبير عن الصغير، 

أعلم الخلق وأتقى الخلق وأخشاهم تلقى  -عليه الصالة والسالم-، والنبي اوف وأمثلته كثيرة جد  وهذا باب معر 
ال ينبغي  وهكذاحديث الجساسة عن تميم الداري، وأبو بكر أخذ عن عائشة وعمر أخذ عن عبد هللا بن عمر، 
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}َسَأْصِرفه َعْن آَياِتَي الَِّذيَن ر وال مستكب الكبر هذا مشكلة أمره مشكل، الكبر ال يتعلم العلم مستحي   أن يكون 
وَن{  .[( سورة األعراف155)] َيَتَكبَّره

المانع؟ يستفيد من كل أحد، والمسألة مسألة  ما ،فعلى طالب العلم أن يتواضع لغيره ولو كان دونه
األدب جهاد؛ ألن النفس قد ال تقنع بهذا، يعني جبلت على خالف هذا، لكن على اإلنسان أن يتطبع ويتأدب ب

 الشرعي، نعم.
 طالب:.......

لى إ اوخرجه اإلمام البخاري تعليق   ،شك أن االنقطاع موجود في السند لكنه ثابت من وجوه أخرى  هما في
 ، نعم.دربه، ومخرج في كثير من المصا اعمر مجزوم  
هللا رضي - هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثناقال: حد خازم بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 لو :الحكم لي فقال :األعمش قال ،"لمجنون  يسألونه ما كل في الناس يفتي الذي إن وهللا" :قال -تعالى عنه
 ".أفتي كنت مما كثير في أفتي كنت ما اليوم قبل منك الحديث بهذا سمعت كنت

 شقيق نع األعمش ثناقال: حد خازم بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 
مجنون ألنه يسعى في هالك نفسه،  :"لمجنون  يسألونه ما كل في الناس يفتي الذي إن وهللا" :هللا عبد عن

كم على ؤ جر كم على الفتيا أؤ أجر ))والعاقل الذي يسعى في خالصها، يسعى في هالك نفسه، وجاء في الخبر: 
ي كل مسألة هذا ال بد وأن يقول على هللا والخبر فيه ضعف، لكن ال شك أن الذي يجرؤ على الفتيا ف، ((النار

، والقول على هللا بغير علم، -جل وعال-ن يكذب على هللا، شاء أم أبى، والكذب على هللا أبغير علم، ال بد 
ولهوْا َعَلى َّللاهِ َما ََل َتْعَلمهوَن{ شأنه عظيم، ؟ بعد الشرك، وأهل ماذاهذا بعد  ، ذكر[( سورة األعراف33)] }َوَأن َتقه

}َوَمْن َأْظَلمه ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى َّللاَِّ اْلَكِذَب{ العلم يقررون أن اآلية سيقت على سبيل الترقي، ال على سبيل التدلي، 
ولهوْا ِلَما َتِصفه َأْلِسَنتهكهمه اْلَكِذَب{ [،( سورة الصف7)] ولهوْا ِلَما َتِصفه َأْلِسنَ ، [( سورة النحل115)] }َوََل َتقه تهكهمه }َوََل َتقه

وْا{ }َوَيْوَم : -جل وعال-في قول هللا  اأولي   ، فيدخل دخوال  [( سورة النحل115)] اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم لِهَتْفَتره
ٌة{  .[( سورة الزمر50)] اْلِقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن َكَذبهوْا َعَلى َّللاَِّ وهجهوههههم مُّْسَودَّ

ال شك؛ ألنه يهلك نفسه، ويحرق نفسه، وأهل بل عنه، يفتي، هذا مجنون فالذي يقول في كل ما يسأ
 العلم يقررون أن على المفتي أن يسعى في خالصه، ال في خالص السائل، ومن ترك ال أدري أصيبت مقاتله.

هم الفتيا قد يتدافعه عشرة أو أكثر إلى ئحال السلف في تدافعهم وتدار  ،وحال السلف في هذا الباب معلوم
تتعين على شخص فيفتي، وكثير ممن يتصدى لإلفتاء اليوم قبل أن يتم السؤال يجاوب، في منتصف السؤال  أن

 .يبدأ بالجواب، منتصف السؤال، ال يتسنى له أن يتأمل السؤال حتى يجاوب
في قضايا كثيرة يسأل وهو المعصوم فيسكت، يسأل فيسكت، ال يجيب  -عليه الصالة والسالم-والنبي 

 .م يقول: أين السائل؟ فيجيبهبسرعة، ث
من أهل العلم من يقول: أنه ينتظر الوحي، ومنهم من يقول: إنه ليربي المفتين بعدم العجلة في السؤال؛ 

لها،  اإما أن يسدد فيوفق للجواب الصحيح، أو يتأمل المسألة فال يجد عنده جواب  ألن من يتأنى في الغالب يسدد، 
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أن يقول اإلنسان: ال أدري، كما قال اإلمام مالك: اذهب، اذهب يا أخي قل فيقول: ال أدري، وليس فيه عيب 
 يصير. ماذان مالك يقول: ال أدري، إ :ألهل العراق
بن عتيبة؟  الحكم لي فقال :األعمش قال وهللا إن الذي يفتي الناس بكل ما يسألونه لمجنون""

لو ، الخبر عن ابن مسعود وهو الذي ملئ علم  يعني بهذا ا :الحديث بهذا سمعت كنت لو :معروف، من الفقهاء،
قد يقول قائل: إنه ابتلي، ابتلي  :"أفتي كنت مما كثير في أفتي كنت ما اليوم قبل منك كنت سمعت بهذا الحديث

 -طريقته–فإذا تؤملت حاله وطبعه  ،بالفتوى؛ ألن اإلشكال أن اإلنسان يقرر مثل هذه األمور وينقل حال السلف
ذا الباب، إما بالمقابل أو بغير المقابل، قد يقال: إن الذي من مقابل يجب عليه أن يفتي، وال يدرأ أنه مبتلى في ه
، لكن الذي بغير مقابل، يعني ما عين من قبل ولي األمر لهذا األمر عليه أن يدرأ الفتيا هذا الفتيا؛ ألنه يخلع

يفتي إذا كان يعرف، إذا كان نت عليه، عليه أن بقدر ما استطاع، بقدر االستطاعة، إال إذا تعينت عليه، إذا تعي
 .يعرف، وقبل ذلك عليه أن يؤهل نفسه، عليه أن يتأهل للفتيا

، قد توالها كثير من خيار األمة، -جل وعال-والفتيا شأنها عظيم، وظيفة األنبياء، وهي التوقيع عن هللا 
ن، ثم إلى عصرنا هذا، ويتوالها الخيار من ثم إلى صحابته ثم التابعي -عليه الصالة والسالم-من عهد النبي 

بل ينتزعه من صدور الرجال،  اإن هللا ال يقبض العلم انتزاع  ))الناس إلى آخر الزمان، إذا قبض هللا العلماء، 
، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(( جهاال   ااتخذ الناس رؤوس   ايقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم  

 -هللا يعفو ويسامح-من خالل قنوات، ومن خالل، حتى من خالل  ،اآلن ظاهرة، من خالل الوسائل والبوادر
دروس ومحاضرات وندوات، تجد األسئلة عشرات بل مئات ومع ذلك كلها يجاب عنها، إال إذا كانت مسألة 

بلية هذه، يعني  هذه مشكلة، ،إخوانعلى نفسه، هذا الحاصل يا  ا؛ خوف  حساسة يخشى منها فقد يتورع عنها
وهو والحكم ، إلى أن تصير عادة، عادة عنده خالص، افشيئ   افشيئ   اأول األمر شيئ   اإلنسان يستدرج يعني من

لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما يقول:  وعمال   االحكم في منزلته علم  
 ، وهللا المستعان، نعم.عليه أن يحتاط لنفسه ،يتورع اإلنسان :كنت أفتي

 عبد عن األنصاري  رجاء عن األعمش ثناقال: حد خازم بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 فقال حلقة في جالس األنصاري  مسعود وأبو كندة أبواب من رجالن دخل" :قال األزرق  بشر بن الرحمن
 وقال ،به فرماه حصى من اكف   مسعود أبو فأخذ :قال ،أنا :الحلقة في رجل فقال ؟بيننا ينظر رجل َلأ :أحدهما

 ".الحكم لىإ التسرع يكره كان إنه :له
 رجاء عن األعمش ثناقال: حد خازم بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثناهذا األثر يقول فيه: 

 في أي مسجد؟ :كندة أبواب من رجالن دخل" :قال األزرق  بشر بن الرحمن عبد عن األنصاري 
 ..طالب:.....

عقبة بن عمر البدري األنصاري على خالف بينهم في نسبته  :األنصاري  مسعود وأبو م، في الكوفة،نع
 .؟أو سكنها كما يقوله الجمهور ،إلى بدر، هل شهدها كما يقول البخاري 

يعني ما يقال حَلقة،  -وفتحها شذوذ ،بإسكان الالم-قة وهي حل   :حلقة في جالس وأبو مسعود األنصاري 
 .ع في دروس التحفيظ، نعم، فتحها شذوذيعني كما نسم
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 أَل رجل ينظر بيننا؟ خصومة بين هذين االثنين، :؟بيننا ينظر رجل َلأ :أحدهما فقال جالس في حلقة
ال يطلع عليها أحد؛ ألن  -جل وعال-تسرع تعجل، والنوايا والمقاصد بيد هللا، عند هللا  :أنا :الحلقة في رجل فقال

، لفاضالظن به أنه أراد أن يبادر لهذا العمل يين الناس من أفضل األعمال، ففض المنازعات واإلصالح ب
، لكن ما يجزم عليه بشيء -جل وعال-أنه تعجل ليرى مكانه، القلوب بيد هللا  -احتمال آخر- ابه أيض   ظنيو 

 على كل حال العجلة مذمومة.
 :حصى من اكف   مسعود أبو فأخذ :قال، بيننا، فقال رجل في الحلقة: أنافقال أحدهما: أَل رجل ينظر 

 كان إنه :له وقال به فرماه من حصى افأخذ أبو مسعود كف  هذا فقه الصحابة علم الصحابة، أناة الصحابة، 
عن القضاء، وهذا نوع من  في عافية، الناس يتدافعون الفتيا التي ليس فيها إلزام، فضال   :"الحكم لىإ التسرع يكره

، القضاء معروف، يضربون عليه، يجلدون عليه، وال يقبلونه؛ ألنه مزلة قدمالقضاء، وموقف السلف من 
أشد اإلباء، لكنه أمر ال بد منه، يجب  ، فالسلف ينفرون منه، ويأبونه((في الجنة اضقاضيان في النار وق))

من  فإن لم يستطع فيوليعلى ولي األمر أن يعين القضاة، يجب عليه أن يتولى القضاء بنفسه إن استطاع، 
 ونة.يكفيه المؤ 

؛ ألن كثير من المسائل ينظر إليها من ..بالمقابل الكن أيض   ،من أوجب الواجبات على ولي األمر
جهتين، من جهة العامة ومن جهة الخاصة، عندنا النصح لكل مسلم، والدين النصيحة، لو جاء شخص يستشير 

يقال له: إن السلف ينفرون  أن يغل كل شخص يبأوافق أو ال أوافق؟ يعني ه ،رأيك ماوقال: أنا رشحت للقضاء 
فإذا اقتضت المصلحة العامة أنه يتولى  ؟أو ينظر في المصالح العامة والخاصة في مثل هذا األمر ؟من القضاء

أهم، لكن إذا كانت المسألة غير قضاء، بغض النظر عن مصلحته الخاصة؛ ألن أمر العامة القضاء ينصح بال
وهللا أعلم - ستواه أقل، ينصح أن يترك، يبين له طريقة السلف في القضاء، وهذا بادرمتعينة عليه، أو كان م

العجلة واالستعجال لمثل هذا األمر مكروه عند أهل العلم؛ ألنه من فروض الكفايات، لكن في الجملة  -بنيته
 .التبعة هفلعل اإلنسان أن يقوم به من يكفي غيره، ويكفي

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بن حصين عن خباب بن صالح عن األعمش ثناقال: حد خازم بن محمد ثناقال: حد خيثمة بوأ حدثنا
 ".منه ينفق َل ككنز به يقال َل علم" :قال سلمان عن عقبة

 صالح عن األعمش ثناقال: حد خازم بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 
هذا الحديث  :"منه ينفق َل ككنزبه  يقال َل علم" :قال لفارسيا سلمان عن عقبة بن حصين عن خباب بن

 ، وسيأتي إن شاء هللا تعالى.اموقوف على سلمان، ويروى مرفوع  
: يعني ال يعمل به؛ ألنه يطلق القول ويراد به الفعل والعمل، من ذلك حديث التيمم: "علم َل يقال به"

أعم من النطق، فيتناول النطق ويتناول العمل، فالعلم الذي ال  ، فقال يعني ضرب بيديه، فالقول"فقال بيديه هكذا"
عنده ألوف مؤلفة من  اهذا مثل الكنز الذي ال ينفق منه، يعني تصور إنسان   ،يقال به ال باللسان وال بالجوارح

 .اهذا ليس بعاقل قطع   مجنون؟ أمالذهب والفضلة وكانزها طامرها تحت األرض ويتكفف الناس، هذا عاقل 
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نا حال شخص توفي قبل خمس سنوات، مدرس من أربعين سنة يمن عليه من يعطيه ر ني لو تصو يع
وسائل التي تريحه، ال عنده كهرب، وال الكأس الماء، ويأخذ الماء بالجيك من المسجد، وليس عنده أي شيء من 

ن إلى وفاته، راتب كل فرش، ما عنده شيء، البيت على التراب، ومع ذلكم لما توفي وجدت رواتبه من يوم التعيي
شهر مربوط بحبل ومكتوب عليه شهر كذا من عام كذا، ويجمعه بعلب حليب، من أول يوم إلى أن مات، 

ت إخوانه؛ اووجدت مدفونة في المدفن، ووجد شنط فيها بشوت ومشالح بعدد بنات إخوانه، أكلتها األرضة، بن
، وجد ا، يعطى العم بشت  اعم يصير عم   وه ،بنت األخ تما تزوج، إذا تزوج وهألنه جرت العادة إنه إذا تزوج، 

عنده علم وال ينفق منه،  الذي، مثل هذا مثل ابعدد بنات اإلخوان، والدراهم وجدت مربوطة بحبال مكتوب عليه
اِئِل لهِ * }َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعلهومٌ وليس هو المحروم الذي تدفع له الصدقة، هذا محروم بال شك،  لسَّ

وِم{ ن سميت بالعرف محروم، نعم، [( سورة المعارج46 -45)] َواْلَمْحره ، لكنه امحروم عرف  هو ، ليس هو األول، وا 
نسأل هللا السالمة والعافية، فالذي عنده علم وال ينفع نفسه، وال ينفع غيره مثل هذا، مثل  ،صطالحفي اال شحيح

تمثل له أمواله كما جاء في الحديث ، له يوم القيامة اعليه، وقود   الذي عنده كنز ال ينفق منه، يكون وباال  
 الصحيح، فيعذب بها، وهللا المستعان.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2شرح كتاب العلم ألبي خيثمة )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين. 
مامنا بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى وسلم وب ارك على عبده ورسوله ونبينا وا 

 :-رحمه هللا تعالى-محمد بن عبد هللا، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف 
 أنه الشخير بن هللا عبد بن مطرف عن بلغني :قال األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".الورع دينكم من وخير ،العبادة فضل منإليَّ  أحب العلم فضل" :قال
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
جرير بن عبد الحميد  :األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 

 الضبي، من أوائل المصنفين في السنة.
ومطرف سيد من سادات ..: قال أنه الشخير بن هللا عبد بن مطرف عن بلغني :قال عن األعمش

 األمة وعابد من عبادها، وعالم من علمائها، أخباره مألت الكتب ال سيما في العبادة والورع.
إلى  اوهذا الخبر جاء مرفوع   ":الورع دينكم من وخير ،العبادة فضل منإلي  أحب العلم فضل" :يقول

والعلماء يختلفون في  -إن شاء هللا تعالى-ي وغيره وبإسناد ال بأس به عند الطبران -عليه الصالة والسالم-النبي 
أفضل العبادات بعد الفرائض، فمنهم من يفضل الجهاد، ومنهم من يفضل الصالة، ومنهم من يفضل الصيام، 

 ومنهم من يفضل..، لكن األكثر على تفضيل العلم، على تفضيل االشتغال بالعلم على جميع نوافل العبادات.
لشرع نوع هذه العبادات، تنوع العبادات مقصد من مقاصد الشرع، أما بالنسبة للواجبات فال مندوحة، وال ا

ال بد من فعلها كلها، ال بد من فعل الواجبات كلها، ما يقول: وهللا اآلن رمضان، والجهاد أفضل  ،مفاضلة بينها
ام أتعلم العلم، ال، الصيام ال بد منه، في من الصيام ويجاهد، ما يقول: وهللا رمضان والعلم أفضل من الصي

، وكون ءوقته، الصالة في وقتها ال بد منها، فال يفضل على العبادات المحددة الموجبة في أوقاتها عليها شي
من مقاصد الشرع؛ ألن الناس يتفاوتون، لو  االشرع يأتي بالعبادات القاصرة والعبادات المتعدية النفع، هذا أيض  

على العبادات متعدية النفع أو العكس لتضرر كثير من الناس، كثير من  -مثال  –ت القاصرة فضلت العبادا
الناس عنده استعداد يصلي ألف ركعة وال يتصدق بدرهم، لكنه فرضت عليه الزكاة لينظر مدى امتثاله، وشرع 

طائلة وال يصلي ركعتين، في حقه الصالة هذا أمر يسير بالنسبة له، وبعض الناس عنده استعداد يدفع األموال ال
فتنوعت العبادات في الشرع ليدلي ويسهم كل مسلم منها بسهمه، فتنوع العبادات من مقاصد الشرع، هذا بالنسبة 
للواجبات ال مندوحة من اإلتيان بها وال مفاضلة، بل كل شيء في وقته المحدد له، لكن ما زاد على ذلك، ما زاد 
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هل العلم، وكل من فتح له باب خير فليلزمه؛ ألنه يأتي إليه مقبل راغب على الواجبات يأتي التفضيل عند أ 
في سبيل  ا))من صام يوم  الصيام:  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((منشرح الصدر، فمن فتح له في الصالة: 

نشغل الزكاة ))من أنفق كذا... إلى آخره، لكن بعض الناس ي(( اهللا باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريف  
باألمور المتعدية، والنفع المتعدي، وينفع هذا، وينصح هذا، ويقدم لهذا، نقول: نعم، النفع المتعدي في الجملة 

، لكن ليس على إطالقه، ليس معنى هذا أنك تهمل نفسك من العبادات الخاصة، ايعني في الغالب أعظم أجر  
ال لو نظرنا في أركان اإلسالم لوجدنا الصالة أفضل من ا ، لزكاة، وأعظم منها، مع أن نفعها قاصر وهذه متعد   وا 

 فليست المسألة على إطالقها.
إذا فتح لإلنسان باب خير، باب من أبواب الدين فتح له ونشط للصالة، صار ما يدرى يصلي مائة 

باب الصيام والحمد هلل أنك وفقت لهذا العمل، فتح له  ،ركعة في اليوم، نقول: الحمد هلل هذا باب من أبواب الخير
وسهل عليه بينما غيره يشق عليه أن يصوم في مثل هذه األيام، من الناس من يصوم صيام داود، نقول: هذا 

 -في العموم-وفق لخير عظيم، يلزم هذا الباب، ولن يحرم أجره، وقد يلج الجنة من هذا الباب، لكن في الجملة 
ألنه مصحح ضل العلم أحب إلي من فضل العبادة"؛ "فولذا يقول:  ؛العلم من أفضل نوافل العبادات، العلم

للعبادات؛ ألن العبادات بدون علم قد تكون على الوجه غير المرضي في الشرع، قد تكون مع خلل، قد تكون مع 
فقد شرط، مع ارتكاب مبطل من غير علم، لكن إذا تعلم وعَبد هللَا على بصيرة تضاعفت أجوره في جميع أبواب 

ره أهْولهوا اأْلَْلَباِب{ قهْل َهلْ }الدين،  وهذا جاء  [،( سورة الزمر9)] َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلمهوَن َوالَِّذيَن ََل َيْعَلمهوَن ِإنََّما َيَتَذكَّ
ا َوَقاِئم ا َيْحَذره اآْلخِ لقوله:  ، تذييال  ا؟ هذا الكالم ما جاء عبث  ماذابعد  َرَة َوَيْرجهو }َأمَّْن ههَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجد 

؛ ألنه ال يتصور أن هناك عالم ما [( سورة الزمر9)] َرْحَمَة َربِهِه قهْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلمهوَن َوالَِّذيَن ََل َيْعَلمهوَن{
ْيِل }َأمَّْن ههَو َقاِنٌت آَناء اللَّ ، ما يتصور هذا؛ ألنه متى يسمى عالم؟ من خالل هذه اآلية، واضحة، ايتعبد، أبد  

ِه قهْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلمهوَن َوالَِّذيَن ََل  و َرْحَمَة َربِه ا َوَقاِئم ا َيْحَذره اآْلِخَرَة َوَيْرجه ، [( سورة الزمر9)] َيْعَلمهوَن{َساِجد 
نعم يقطع الليل  -جل وعال-يصلي هلل  اوقائم   اساجد   ،أوقات الليل ،آناء الليل امعناه الذي يقوم، يقوم الليل قانت  
الذين  َوالَِّذيَن ََل َيْعَلمهوَن{} الذين هذه أفعالهم، {}قهْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلمهونَ  بالصالة والتالوة والذكر، التذييل:

 ال يفعلون هذه األفعال، فالعلم مقرون بالعمل.
مك ساعة، ساعة جالس المغرب يعني أنت بالخيار، أنت أماحب إليَّ من فضل العبادة": "فضل العلم أ

، تقول: أصلي ثالثين ركعة بين في المسجد، هل األفضل أن تصلي، تصلي في المغرب ثالثين ركعة مثال  
الصالتين، أو أقرأ أربعة أجزاء من القرآن، أو أحرر لي مسألة علمية، والمراجع بين يديك؟ أنت بين خيارات، 

سألة لماذا؟ لكي تصحح لك ما احترت فيه من الصالة ومن التالوة أيهما أفضل؟ األخير، العلم، تحرر هذه الم
 ومن الصيام ومن الحج ومن غيره، هذا هو السبب.

: خير دينكم الورعوهنا تنقطع األعناق،  وخير دينكم الورع": ،حب إلي من فضل العبادة"فضل العلم أ
–ن تجاوزها، مبالغ يسيرة تشك فيها تترك تكون األمور سهلة يمك اهذا الذي يشكل على كثير من الناس، وأحيان  

 تتورع؟ هذا االمتحان، هذا ال أملكن إذا كانت مئات الماليين وسبيل الحصول إليها فيه ما فيه، تتورع  -تتركها
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ما زال، لكن  -وهلل الحمد-االبتالء، من يتورع من مثل هذا إال القليل النادر، هو موجود في السلف كثير، ويوجد 
 الناس أظهر من بعض.هو عند بعض 

"، هذا سهل ))دع ما يريبك إلى ما ال يريبك((أهون من الورع؛  ايقول حسان بن أبي سنان: "ما رأيت شيئ  
دع ما  ،أهون من الورع االباب، لكن في نظره ما هو من وجهة نظرك، من وجهة نظره صحيح، ما رأيت شيئ  

 ما ال يربك. يريبك إلى
لمسلمين في الزهد والورع والعلم والعمل يقول: هذا الذي يقوله حسان سفيان الثوري إمام من أئمة ا

يقول: صعب، وال شك أن الناس منازل ومقامات، أقول: الناس  -لنا مثل سفيان-بالنسبة له سهل، لكن لغيره 
من الناس يختم كل يوم، قلت:  الهم منازل ومقامات، فكل له منزلته ومقامه، ولذلك لو قيل لك: إن فالن  

ستحيل، يصلي ثالثمائة ركعة، اإلمام أحمد يصلي ثالثمائة ركعة في اليوم والليلة تقول: مستحيل، قس الناس م
س، قلت: فَ :  إنه يشرب قارورة الببسي هذه الكبيرة بنَ مستحيل صحيح، نعم، لو يقول لك مثال   ،على نفسك

ق على اإلنسان في بداية األمر أن ن نفسه وتعود عليه، قد يشمستحيل، لكنه موجود، كل إنسان على ما وط  
من القرآن متتابع، يعني من غير أن يقطع القراءة، لكن في النهاية يوجد من يقرأ العشرة وهو  ايجلس فيقرأ جزء  

 في مجلسه، ما غير جلسته، ال شك أن الجسم على ما تعود.
، بك إلى ما ال يريبك(())دع ما يريتتركه،  ،ترك أي شيء تشك فيهت": الورع: أن وخير دينكم الورع"

من يترك تسعة أعشار الحالل؛ خشية أن  -من الصحابة ومن دونهم-اترك كل ما تشك فيه، والسلف وجد فيهم 
َم ِزيَنَة َّللاهِ{يقع في الحرام، ثم يتفلسف بعض الناس يقول:   [؟( سورة األعراف34)] }قهْل َمْن َحرَّ

لوا لك: حرام يا أخي، نعم الذي يحرم ويحلل هذا يقال له: ن لك: حرام؟ ما قاو هم قائلأ يا أخي ما حرموا، 
ال بد أن  ن النفس تواقة، فإذا حصل لها شيئ اقف، ما دليلك؟ لكن الذي يمتنع ويكف، يربي نفسه على هذا؛ أل

ما  من ذهب تمنى ثاني وثالث(( ا))لو أن البن آدم وادي   :ولذا جاء في الحديث الصحيح ؛تتوق إلى ما وراءه
ال باهلل عليكم الذي يملك مليار أو مليارينيكفيه فرق؟ فرق عملي ما  هالفرق بين االثنين، في ماالفرق؟  ما ،، وا 

، ال هو...... وال عشر المعشار وال الزكاة ما هو......، فكونه ما يحتاج إلى القدر الزائد هذا وجوده مثل هفي
 عدمه.

ألن النفس تعودت  ؛ي تطلب هذا الحاللغل تبيتركون تسعة أعشار الحالل؛ ألنك إذا استوعبت الحال
ي تتجاوز تقول: غلن تجده من أبوابه، ما كل يوم يتيسر لك هذا الشيء الذي اعتدته من وجهه، تب اعليه، أحيان  

المكروه ما فيه إثم، المكروه ما فيه إثم، ثم تجرؤ على المكروه، ثم بعد ذلك قد تحتاجه وتضطر إليه، ما تجده إال 
 المحرم، والنفس......عليه.من طريق 

قد يكون اإلنسان في أول األمر ال يقدم على محرم صريح، لكن مع الوقت، مع الوقت يسهل عليه؛ ألنه 
الذين صاروا في  -كثير ال أقول الجميع-من اإلخوان  اولذا تجدون كثير   ؛مع كثرة اإلمساس يقل اإلحساس

 يصير؟ ماذا، اووجد منهم من صار نصاب  المقاوالت، تجده في أول األمر من أورع الناس، 
يصير أول األمر يتحرى، عنده حسابات دقيقة، أنا أخذت عمارة من فالن، كشف حساب مستقل، 
ودراهمه لها رقم خاص، والثاني كذلك، والثالث، والرابع، والخامس، أعطاه هذا األول مبالغ ما يحتاجها اليوم 
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سهل عليه األمر، سهل عليه التصرف في أموال الناس، ثم صار  يحتاجها الثاني، صار يقترض من هذا لهذا،
ومتى ما احتاجه  احتاجهيحتاج هو لنفسه، حوائج البيت وهللا نقصت اليوم، عندنا حساب لفالن جالس متى ما 

هذا  -جل وعال-، ثم بعد ذلك مع الوقت يتساهل، فالورع وحزم النفس وأطرها على الوقوف عند حد هللا أخرجه
أهون من الورع"  ادين، لكنه من أشق األمور إال على من يسره هللا عليه، مثل ما يقول: "ما رأيت شيئ  خير ال

 .اوذكر في ترجمته أمور؛ ألن النفس مجموعة ملكات، يعني مجموعة متراكبة من أمور يكمل بعضها بعض  
يامه، أو..؟ ال، ال أهون من الورع" مخل في صالته، أو مخل بص اهل تظن الذي يقول: "ما رأيت شيئ  

، فال يتصور من إنسان يتساهل ا، ويسهل بعضها بعض  ا، هذه أمور متكاملة عنده يدعم بعضها بعض  اأبد  
ويريد أن ، ال يمكن، أو مقصر في صيام أو يتناول بعض المحرمات احصل علم  أ أريد أني يقول: غبالصالة يب

 في الرخاء ليعرفك في مثل هذه األمور، في الشدائد. -جل وعال-، ال بد أن تتعرف على هللا ا، ال أبد  ي عان
 سم

 .أحسن هللا إليكم
 :قال -رضي هللا تعالى عنه- حذيفة عن سليم عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ثم إليه وأتوب هللا ستغفرأ: "يقول أن الكذب من وبحسبه -عز وجل- هللا يخشى أن العلم من المرء بحسب"
 ".يعود

 :قال حذيفة عن سليم عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 
": العلم الشرعي الذي جاءت النصوص بالحث عليه، هو -عز وجل- هللا ىيخش أن العلم من المرء بحسب"

}ِإنََّما َيْخَشى َّللاََّ إنما: أداة حصر، ، [( سورة فاطر28)] }ِإنََّما َيْخَشى َّللاََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلعهَلَماء{العلم المورث للخشية 
فالعلم الذي يورث الخشية هو العلم الشرعي المطلوب في النصوص، قد يوجد ممن يزاول  ،ِمْن ِعَباِدِه اْلعهَلَماء{

، يوجد هذا، -جل وعال-أو العلوم التطبيقية، يوجد من األطباء من أورثه علمه خشية هللا  -مثال  -العلوم الكونية 
، وبضاعته من العلم الشرعي قليلة، إال أنه أخذ ليدعم ما يقوله من علوم ابارع   اومن خالل طبه صار واعظ  

ال فاألصل ما عنده شيء، وصار من أبرع الناس  تجريبية، ومن خالل مشاهدات ومواقف بالنصوص الشرعية، وا 
، اوهذا الباب باب عظيم جد   -مثال  –فاياه في قلبه لماذا؟ ألنه تأمل في هذا المخلوق الذي دخل في شيء من خ

وَن{: -جل وعال-والطب المورث للخشية داخل في قوله  ْم َأَفاَل تهْبِصره ِسكه ، ابن القيم [( سورة الذاريات41)] }َوِفي َأنفه
ور مذهلة، لما تكلم على هذه اآلية أتى بالعجائب، واألطباء من خالل المشاهدة وقع لهم أم -رحمه هللا تعالى-

، وقد جاء الشرع بالحث على زيارة اوهناك مواقف يعانيها األطباء ومن يزور المرضى، ما يلزم أن يكون طبيب  
ى عليه، فإذا جاء وقت األذان ال يحس بشيء، وال يشعر بشيء البتة؛ مغم   ايرى العجائب، يرى إنسان   ،المريض

؛ ألنه صاحب قرآن، ابالكلية ويسمع القرآن منه واضح   انتبه وأذن، تجد من يحصل له حادث بحيث يفقد الدنيا
ى عليه؛ ألنه صاحب بعض الناس إذا جاء وقت إقامة الصالة استقبل القبلة وكبر وهو في العناية مغم   يرى مثال  

 ، أما العلم الذي ال يورث الخشية فليس بعلم.-جل وعال-صالة، وهكذا، فالعلم الحقيقي هو المورث لخشية هللا 
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أن يخشى هللا، ويتقي هللا، والخشية والخوف باب : -عز وجل-المرء من العلم أن يخشى هللا  بحسب
ينظر إلى  -جل وعال-عظيم من أبواب الدين، من أراد أن يطلع على شيء من أسرار الخشية والخوف من هللا 

 ية.عن الخش امنزلة الخشية في مدارج السالكين وفي غيرها من كتب ابن القيم تكلم كثير  
 :يعني بلسانه،: يقول أن الكذب من وبحسبه -عز وجل-بحسب المرء من العلم أن يخشى هللا 

؛ استغفر هللا، ثم يعود، هذا يسمى كذب  أثم يقول:  -جل وعال-يعني يعصي هللا  ":يعود ثم إليه وأتوب هللا ستغفرأ
هفوة، وتقع منه الزلة وهو مأمور ألنه يخالف الواقع، لكن اإلنسان مفترض فيه أنه غير معصوم، تقع منه ال

في اليوم أكثر من مائة مرة، وفي المجلس  -جل وعال-يستغفر هللا  -عليه الصالة والسالم-باالستغفار، والنبي 
))من لزم االستغفار جعل هللا له قد يستغفر هللا سبعين مرة، فاالستغفار مطلوب، وفي الحديث الذي فيه مقال: 

 .((اضيق مخرج  ، ومن كل امن كل هم فرج  
وَن{وجاء في الباب قوله تعالى:  ْم َوههْم َيْسَتْغِفره ْم َوَأنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن َّللاهه مهَعذِهَبهه َبهه  }َوَما َكاَن َّللاهه ِليهَعذِه

، فاالستغفار يدفع هللا به الشرور واآلفات، ويرفع هللا به الدرجات ويحط به الخطيئات، فهو [( سورة األنفال33)]
لوب، ومع ذلك نستغفر، واإلنسان وهو يستغفر بلسانه يعالج قلبه في االستحضار، ومعنى االستغفار، ولماذا مط

يستغفر، ومم يستغفر، يعالج قلبه، أما لو عملنا بهذا وقلنا: إن االستغفار مجرد باللسان ما ينفع معناه ما نذكر 
ومع ذلك بلسانه،  اوقاعد   اقائم   -جل وعال-ويذكر هللا ؛ ألن كثير من الناس يستغفر هللا ويسبح ويهلل اهللا أبد  

والحمد هلل أن أكثر النصوص جاءت بلفظ من قال: كذا، يعني رتبت األجور على مجرد القول، وهذا من فضل 
ولذا كان األجر المرتب على  ؛، كونك يستحضر قلبك لهذه األذكار قدر زائد على مجرد القول-جل وعال-هللا 

هو مجرد النطق بالقرآن، على الحروف فقط، لكل حرف عشر حسنات، لكن تدبرت لك أجر قدر قراءة القرآن 
زائد، رتلت لك أجر زائد، استنبطت لك أجر زائد، عملت لك أجر زائد، كل شيء بأجره، كل هذا في كتاب ال 

 يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها، يحرص اإلنسان.
تغفر وهو مصر على الذنب، يستغفر..، هذا ال شك أنه كذاب؛ فالمراد من كالم حذيفة هنا: الذي يس

ألنه يخالف، لكن من استغفر من عموم الذنوب التي تقع منه بقصد أو بغير قصد، هذا يؤجر على هذا 
 االستغفار، لكن إذا استغفر من ذنب هو مصر عليه وعازم على ارتكابه، هذا الذي يدخل في كالم حذيفة، نعم.

 بن هللا عبد عن األعمش عن سفيان ثناقال: حد مهدي بن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 أن الجهل من الرجل وبحسب -عز وجل- هللا يخشى أن العلم من الرجل بحسب" :قال مسروق  عن مرة

، واألول موقوف؛ األول عن صحابي، والثاني ااألثر هذا عن مسروق ابن األجدع يسمونه مقطوع   ":بعلمه يعجب
 ن تابعي، مقطوع.ع

، وهذا موافق -عز وجل-ما يورث في قلبه خشية هللا من العلم: يعني يكفيه بحسب الرجل": يقول: 
إذا أعجب اإلنسان بنفسه، إذا أعجب اإلنسان  أن يعجب بعلمه:: يكفيه وبحسب الرجل من الجهللكالم حذيفة: 

جاب بها آفة، آفة من اآلفات من أخطر بما حصل له من علم هذا في غاية الجهل، والعجب بالنفس واإلع
 األمور على دين اإلنسان

 والعجـــب فاحـــذره إن العجـــب مجتـــرف
 

 أعمـــــــال صـــــــاحبه فـــــــي ســـــــيله العـــــــرم 
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فإعجاب اإلنسان بنفسه آفة؛ ألنه إذا أعجب متى يعرف ما تشتمل عليه هذه النفس من نقائص وعيوب 
د ادعى لها الكمال، من أعجب بنفسه احتقر غيره، وخلل ومخالفات، ليعالج هذه النقائص؟ من أعجب بنفسه فق

وال شك أن العجب آفة، وهو قبيح بالنسبة لعموم الناس، وهو فيمن ينتسب إلى العلم وطلبه أقبح، تجد اإلنسان 
يا  ما الذي أخرجه من المسجد؟ ماذا يريد؟في روضة المسجد يقرأ القرآن، فإذا خرج زيد من الناس قال: هاه، 

ذا قام أخي انشغل بن فسك، اشتغل بعيوبك، اترك الناس، وما يدريك أنه انصرف إلى عمل أفضل من عملك، وا 
آخر أتبعه بصره إلى أن يخرج مع الباب، مثل هذه التصرفات تورث اإلعجاب، فعلى اإلنسان أن يغفل عن 

لدين النصيحة، أما بينك وبينه تسدي له النصيحة وا بعيبه، نعم إذا الحظت على أحد شيئ اعيوب الناس وينشغل 
 عن طالب العلم، وهللا المستعان، نعم. هذا ليس من شأن المسلم فضال   ،أن تتبعه نظرك وتلقه بلسانك

 أصحاب من شيخ خالد أبي عن الحارث بن مالك عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 -رضي هللا عنه- األرت بن خباب ءجا إذ المسجد في نحن بينما" :قال -رضي هللا تعالى عنه- هللا عبد

 آمرهم فلعلي ؟آمرهم بم :قال لتأمرهم أو لتحدثهم إليك اجتمعوا قد أصحابك إن :القوم له فقال ،فسكت فجلس
 ".فاعال   لست بما

 من شيخ خالد أبي عن الحارث بن مالك عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنايقول: 
ال ما سمي؟ سمي..: قال هللا عبد أصحاب  وا 

 طالب: ما سمي.
 لكن يكفيه أنه من أصحاب عبد هللا بن مسعود، نعم؟ ،هو مجهول، شيخ من أصحاب عبد هللا ،ال

 طالب:........
 معروفين أصحاب عبد هللا كلهم أثبات.

 له فقال ،فسكت فجلس الصحابي الجليل،: األرت بن خباب جاء إذ المسجد في نحن بينما" قال:
؟: يعني ينتظر من صحابي مثل خباب آمرهم بم :قال لتأمرهم أو لتحدثهم إليك اجتمعوا قد حابكأص إن :القوم

أال يضيعوا الفرصة في هذا االجتماع، ينتظر من طالب علم أن ينفع الناس، ينتظر من عالم أن يوجه الناس إذا 
ت الفرص، لكن على اإلنسان أن اجتمعوا ويستغلون الفرص، ينتظر منهم ذلك، وهذا المؤمل وهذا المرجو أال تفو 

يهتم بنفسه، إذا رأى أن النفس..، يحاسب نفسه إذا رأى أنه يستفيد من كالمه يتكلم، إذا رأى أنه يتضرر من 
ال تأمرهم إال بما أنت : فاعال   لست بما آمرهم فلعليكالمه يسكت، وال يمكن أن يكون هذا الكالم على عمومه، 

ال لو فتحنا هذا الباب قلنا: ال فاعل، نعم، لكن مثل هذا الكال م ال يصد العالم وال طالب العلم من نفع الناس، وا 
يتكلم أحد، يتكلم اإلنسان ويأمر الناس وينهاهم ويوجههم بما يفعل، فال يأمر الناس ويترك، فقد جاء في الحديث 

ركم بالمعروف وال آتيه، وأنهاكم ))فيقال: ما بالك يا فالن كنت تأمرنا وتنهانا؟ قال: نعم، آمالذي يرى في النار 
ْم ِإَلى َما َأْنَهاكهْم َعْنهه{، عن المنكر وآتيه(( ، فعلى اإلنسان أن يأتمر وينتهي [( سورة هود11)] }َوَما أهِريده َأْن أهَخاِلَفكه

 من نفسه، ثم بعد ذلك يأمر غيره وينهاهم. ابدء  
ن كانت األدلة تدل على-وهذه المسألة عند أهل العلم  ال يجوز له أن ينهى عنه،  اأن من ارتكب شيئ   وا 

لكن أهل العلم يقررون أن الجهة منفكة، يعني تدل النصوص أن  -ال يجوز له أن يأمر به اومن ترك شيئ  
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ْم{ اإلنسان ال يأمر بما يترك وال ينهى عما يفعل،  وَن النَّاَس ِباْلِبرِه َوَتنَسْوَن َأنفهَسكه ، [ة( سورة البقر 55)]}َأَتْأمهره
معنى هذا الكالم؟  ماأو هو نهي عن األمر بالمخالفة؟  ،توبيخ، لكن هل معنى هذا هو نهي عن مخالفة األمر

 متثل قبل أن تأمر، أو ال تأمر حتى تمتثل؟تهل هذه اآلية تدل على أنك 
ْم{ وَن النَّاَس ِباْلِبرِه َوَتنَسْوَن َأنفهَسكه مخالفة، شخص يشرب الدخان،  ؛ ألن عندنا[( سورة البقرة55)] }َأَتْأمهره

هل نقول لهذا الشخص: ال يجوز لك أن تنهى الناس عن الدخان، أو نقول: لك أجر األمر بالمعروف وعليك إثم 
ْم{يقول:  -جل وعال-الفعل؟ وهللا  وَن النَّاَس ِباْلِبرِه َوَتنَسْوَن َأنفهَسكه ، وأنتم أولى [( سورة البقرة55)] }َأَتْأمهره
تهوا، لكن األمر بالبر له أبواب، والنهي عن المنكر له نصوص، فالجهة منفكة، فأنت تأمر باألمر باالمتثال، ان

وتحرص على أن تمتثل، فإذا أمرت لك أجر األمر، نهيت لك أجر النهي، لكن يبقى أن عليك إثم ارتكاب 
يجوز لك أن تأمر؛ ألن  المحظور أو ترك المأمور، ما لم يكن الظاهر من فعلك أنه استخفاف، حينئذ نقول: ال

 هذا األمر استخفاف فهو منكر.
اثنين، نعم، وحالقين واثنين جالسين على الكرسي  ،يعني تصور اثنين جالسين على كرسي حالق

والحالق شغال بلحاهم، يلتفت واحد على الثاني ال تحلق لحيتك، هذا يدل على أيش؟ نعم، هذا يدل على 
ضح أنه استخفاف، يعني ال نبالغ في انفكاك الجهة، نعم شخص ابتلي استخفاف، فنهيه مثل هذا النهي وا

ال فاألصل أن أول من ينتهي عن المنكر من ينهى  بالدخان وجاهد وحاول يقول: عجزت، ينهى عن الدخان، وا 
على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، الجهة  هعنه، وال نبالغ في انفكاك الجهة حتى قال بعضهم: إن

 هذا له نصوص، وهذا له نصوص!!منفكة، 
ال؛ هذا ما حرم إال من أجل هذا، أنت إذا لم تكن وصلت الغاية الباقي يهون، ما حرم النظر إال من  ،ال

 أجل الوقوع فيما هو أعظم منه.
ولذلك يقررون  ؛على كل حال على اإلنسان أن يأمر وينهى، وعليه أن يجاهد نفسه في أن يأتمر وينتهي

 أنه ليس بشخص معصوم، ال، لكن عليه أن يكون أول من يأتمر وأول من ينتهي. في رجل الحسبة
 فعلى اإلنسان أن يبدأ بنفسه"فلعلي آمرهم بما لست فاعله": 

 ابـــــــــدأ بنفســـــــــك فانههـــــــــا عـــــــــن غيهـــــــــا
 

 ................................... 
 

ـــــــــق وتـــــــــأتي مثلـــــــــه ـــــــــه عـــــــــن خل  ال تن
 

 عـــار عليـــك إذا فعلـــت عظـــيم 
 

 أن يحرص على نفسه وينفع غيره، نعم. فعلى اإلنسان
 :قال عنترة حدثنيقال:  سنان بن سعيد سنان أبووكيع قال: حدثنا  ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 به له هللا سهل إَل اعلم   فيه يلتمس اطريق   رجل سلك ما" :يقول -رضي هللا تعالى عنهما- عباس بن سمعت
 ".الجنة إلى اطريق  

 :قال عنترة حدثنيقال:  سنان بن سعيد سنان أبووكيع قال: حدثنا  ثناقال: حد مةخيث أبو حدثنايقول: 
 ".الجنة إلى اطريق   به له هللا سهل إَل اعلم   فيه يلتمس اطريق   رجل سلك ما" :يقول عباس بنا سمعت
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ن كان هنا موقوف   -عليه الصالة والسالم-الحديث مرفوع إلى النبي   ، وسيأتي المرفوع بعد بضعةاوا 
إلى  اسهل هللا له به طريق   ايبتغي فيه علم   ا))من سلك طريق  أحاديث من حديث أبي هريرة برقم خمسة وعشرين: 

 .الجنة((
جل -وهذا من نعم هللا ": الجنة إلى اطريق   به له هللا سهل إَل اعلم   فيه يلتمس اطريق   رجل سلك ما"

، اإلنسان يجتهد، -جل وعال-ده، فالنتائج بيد هللا أن رتب األجور على بذل األسباب وترك النتائج بي -وعال
والمسهل  -جل وعال-يبذل السبب، هو مأمور ببذل السبب على أال يعتمد على هذا السبب، فالمسبب هو هللا 

بعض الناس يطلب العلم سلك الطريق، ولو طال الطريق، ، عليه أن يبذل السبب وي-جل وعال-والميسر هو هللا 
 سهل إَل اعلم   فيه يلتمس اطريق   رجل سلك ما"األمر سهل، أنت يكفيك مثل هذا الوعد:  ستين سنة، ،خمسين

قصدك؟ قصدك تنجو من النار وتدخل الجنة، هذا الطريق، أما كونك تكون  ما ":الجنة إلى اطريق   به له هللا
ب هو العلم، والمسب ب هو ، فالسبب سلوك الطريق، والمسب-جل وعال-أو ال تكون هذا بيد هللا، اسأل هللا  اعالم  
، -جل وعال-والنتائج بيده، وهذا في جميع أبواب الدين، أن تبذل السبب وتترك النتائج هلل  -جل وعال-هللا 

عليه -تأمر، وهدفك أن ينتشر الخير بسببك، تنهى وقصدك أن ينكف الشر بسببك، وتمتثل أمر هللا وأمر نبيه 
المنهي ينتهي أو ال ينتهي هذا ليس بيدك، أجرك ثبت ووزره عليه، فهذا  كون المأمور يأتمر أو -الصالة والسالم

الطريق طريق إلى الجنة، وهذا الوعد من الصادق المصدوق كما في الخبر المرفوع اآلتي، هذا مرتب على مجرد 
 بذل السبب، واإلنسان ليس بيده إال هذا، نعم.

 إنقال عبد هللا: " :قال الرحمن عبد بن معن عن مسعر عن وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".فافعل ثالمحدَّ  أنت تكون  أن استطعت

وهذا ": فافعل المحدث أنت تكون  أن استطعت إن"يقول:  -رضي هللا عنه-وهذا األثر عن ابن مسعود 
 أن استطعت إن"من باب التدافع والتدارؤ المعروف عند السلف، الناس يتسابقون على الكالم وابن مسعود يقول: 

ول عمره يستمع ، أنت المستفيد من غيرك فافعل، لكن هل هذا يطرد؟ يستمر اإلنسان طالمحدث أنت تكون 
 ؟للناس وال يفعل شيئ ا

، أما إذا وجد عالم ااحرص على أن تكون مستفيد   اال، يعني إذا وجد األقران الذين ينفع بعضهم بعض  
هذا يتكلم، أو نقول  دعالجاهل، ما نقول للعالم: انتظر وجاهل فيحرص أن يكون هو المفيد العالم، والمستفيد 

هذا، ال، ال لكن إذا وجد أقران وكأنه يوصي أصحابه وهم من طبقة واحدة وعلى درجة واحدة  دعللكبير: انتظر 
 وكل واحد عنده من العلم ما ينفع به غيره، فليحرص اإلنسان على أن يستفيد؛ ألن أهم ما على اإلنسان نفسه.

وا المجالس مكبح لجماح كثير من الناس الذين يريدون أن يتصدروا، ويريدون أن يستل اا أيض  وفي هذ
دون غيرهم، وبعض الناس يستلم المجلس بفائدة وبغير فائدة، نقول: ال يا أخي، احرص على أن تستفيد من 

تكلم تستفيد أنت دعه ي -أولى منك بالكالم-غيرك بقدر اإلمكان، ال سيما إذا وجدت مع من هو أولى منك 
، نعم، اترك المجال للكبير، كبير القدر، كبير السن، ثم بعد ذلك إن وجد لك اويستفيد غيرك، أو أكبر منك سن  

 مجال تكلم، إذا وجد عندك علم تظن اندراسه أو ال يحمله إال أنت عليك أن تؤديه، نعم.
 طالب:........
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يوجد من طالب العلم عنده شيء من  -ألسفمع ا–هو معروف؛ ألن بعض األخبار هذه يوجد  ،ال
العلم ومع ذلك ال يوجد لهم ذكر في النفع العام وال التعليم وال التوجيه وال...، ما لهم ذكر، يستدلون بمثل هذه 
األخبار، نقول: ال، يا أخي، من عنده شيء يتعين عليه، من عنده علم ال بد أن ينشره، ومضى من اآلثار ما 

عشرة زمالء في مجلس احرص تستفيد من غيرك،  م الناس، لكن إذا وجد األقران، وجد مثال  يدل على فضل تعلي
لفائدة عندك  فإذا انتهوا من كالمهم وجمعت فوائدهم إذا كان عندك شيء تتحفهم به فالحمد هلل، إذا وجدت مجاال  

 ابدي لهم نصيحة، ابذلها لهم وال تكتم ما عندك، نعم. 
 كان" :قال جعدة بن يحيى عن عمرو عن عيينة بن سفيان عن وكيع ثنادقال: ح خيثمة أبو حدثنا

 ".لي وشر لكم خير هذا :يقول حديثه فيستمعون  سلمان يأتون  ناس
 عن عمرو عن عيينة بن سفيان عن وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 

 : سلمان من؟ديثهح فيستمعون  سلمان يأتون  الناس كان" :قال جعدة بن يحيى
 طالب:.......

 نعم الصحابي الجليل الفارسي.
 ": يعني لكم غنم هذا الكالم، تستفيدون منه وتنتفعون به.لكم خير هذا" :فيقولفيستمعون حديثه 

: ألنه مظنة، المتكلم مظنة، مزلة قدم أن يداخله ما يداخله، قد يداخل اإلنسان في أثناء كالمه "لي وشر
تستفيدون من هذا  :هذا خير لكمولذا يقول:  ؛لناس ويستفيد منه الناس قد يداخله ما يحبط عملهالذي يتأثر به ا

قد ، إنما العالج بالمجاهدة؛ ألنه للمتكلم، وليس العالج في الترك االكالم لكن بالنسبة لي أنا، نعم قد يكون شر  
تكلم، هو يبحث عن الشر؟ ال، يبحث عن الخير، ي لماذا للمتكلم اللمستمع وشر   انه ما دام هذا خير  : إيقول قائل

 ا؟لماذا ال يكون مستمع   نإذ
 ءيا أخي بال شك أنه خير للمستمع إذا فقهه وعمل به، وهو شر للمتكلم إن عرض له شائبة ريا :نقول

 جل-ويحمله ذلك على تزيين الكالم وتحسينه، هذا ال شك أنه شر له، لكن إذا أخلص هلل  ،أو حب مدح أو ثناء
 وقصد بذلك، هو خير للجميع، بل هو خير منهم، وأفضل منهم، نعم. -وعال

 إن" :قال الحسن عن يونس عن عيينة بن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو ثناقال: حد هللا عبد حدثنا
 ".مسلم لفقيه إنه عي من به وما اعي   به أن فيرون  القوم مع ليجلس الرجل كان

 من عبد هللا هذا؟  :خيثمة أبو ثناحد قال: هللا عبد حدثنانعم يقول: 
 طالب:.......

عن - الراوي، لما ذكرنا السند في األول عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، الراوي عن المؤلف
حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي، وهذه أشرنا إليها في بداية الدرس  :وهذا مثل ما يقول في المسند -أبي خيثمة

 األول.
 :قال الحسن عن يونس عن عيينة بن سفيان ثناقال: حد حدثنا عبد هللا قال: حدثنا أبو خيثمةيقول: 

وقد رمي ابن عمر  ،ما يعرف التكلم ن أنه، يظنو اعجز   :اعي   به أن فيرون  القوم مع ليجلس الرجل كان إن"
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وَ : -جل وعال-بالعي، لكن كما قال هللا  ( سورة 848)]ِء ِمَن اْلَقْوِل ِإَلَّ َمن ظهِلَم{ }َلَّ يهِحبُّ َّللاهه اْلَجْهَر ِبالسُّ
 ؟!من في جوفه كتاب هللا اوأرضاه: "كيف يكون عيي   -رضي هللا عنه-فقال  ،[النساء

ما به عجز عن الكالم، وال به  :عي من به وما يستمع يظنون ما يعرف يتكلم، :ليجلس مع القوم
سالمة لسانه من  ،كنه فقيه مسلم، يحرص على سالمة نفسهعلى الكالم ل ةجهل، وال شيء، عنده علم وعنده قدر 

 .الزلل، سالمة قلبه من التأثر، سالمة أحكامه من الخطأ
ذا لم يوجد يتعين عليك أنالمقصود أنه إذا وجد من يقوم مقامك فال تحرص على الكال تنفع،  م، وا 

 يتعين عليك أن تتكلم، نعم.و 
 أدركت" :قال ليلى أبي بن الرحمن عبد عن السائب بن عطاء عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 إَل يءش عن يسأل أحد منهم ما ،األنصار من -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب من ةومائ عشرين
 ".كفاه أخاه أن ودَّ  إَل احديث   يحدثه وَل ،كفاه أخاه أن ودَّ 

 الرحمن عبد عن السائب بن عطاء عن جرير ثناقال: حد خيثمة وأب حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 
على  :األنصار من -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب من ةومائ عشرين أدركت" :قال ليلى أبي بن

يعني إذا كانت المسألة فيهم من يكفيك ، كفاه أخاه أن ودَّ  إَل يءش عن يسأل أحد منهم ما وجه الخصوص،
يعتريه ما يعتريه، يعتريه الخطأ، يعتريه  ،ال يعدلها شيء، والكالم واللسان له تبعات، له تبعات حرص، السالمةت

 .الذهول والنسيان، نعم، فإذا وجد من يريحك ويتحمل عنك هذه المسئولية وهذه التبعة فافرح
ن تبرأ الذمة إياه؛ ألن الواجب يسقط بإجابة أحد مم أن أخاه كفاه ما منهم أحد يسأل عن شيء إَل ودَّ 

بإجابته، لكن ليس معنى هذا أن الكفء يتأخر ليتصدر غير الكفء، يفتح المجال للجهال أن يجيبوا على أسئلة 
يكفيه األمر، ال يجوز له أن يتأخر حتى  اومع ذلك يود أن كفؤ   ،كفء هال، هذا ال شك أن ،الناس وحوائجهم
يأتي، عروة كان يتألف الناس على حديثه، وبعضهم ولذا جاء عن بعضهم أنه كان على ما س ؛يتصدر الجهال

يقول: اسألوني؛ ألنه ال يرى من يقوم مقامه، إذا تعين عليه األمر ال بد أن يقوم به، وليست له مندوحة، لكن إذا 
أن أخاه يكفيه؛ ألن الكلمة لها تبعة، وعليها حساب، فيحرص اإلنسان على التقلل  وجد من يكفيه من األكفاء ود  

 .ر الحاجة إذا وجد من يكفيهبقد
مزلة قدم،  -عليه الصالة والسالم-نعم حتى الحديث عن النبي  :"كفاه أخاه أن ودَّ  إَل احديث   يحدثه وَل"

عليه الصالة -، إذا كان بعض أهل العلم يرى أن من يلحن في حديث النبي ... قد يزيد وقد ينقص وقد يهم، وقد
يعني لو قال قائل: قال رسول هللا  فليتبوأ مقعده من النار(( اعلي متعمد  ))من كذب يدخل في حديث:  -والسالم

ما  -عليه الصالة والسالم-قلنا: كذبت، كذبت على الرسول  ))إنما األعماَل بالنيات((: -صلى هللا عليه وسلم-
إلنسان حساسية لعل مثل هذه األمور تج انظر ))إنما األعمال  بالنيات((قال: إنما األعماَل بالنيات، إنما قال: 

من كالمه،  -جل وعال-أو عن رسوله بشيء يجزم بأن هذا مراد هللا  -جل وعال-بالغة من أن يحدث عن هللا 
ولذلك أهل العلم الكبار يتوقون  ؛من حديثه، يجزم به، هذا مزلة قدم -عليه الصالة والسالم-أو هذا مراد النبي 

ن أصابمن قا"الكالم في النصوص، وجاء في القرآن:   ."ل بالقرآن برأيه فقد أخطأ وا 
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ولذا كان أهل التحري من  ؛-عليه الصالة والسالم-وجاء الوعيد الشديد على من كذب على النبي 
األئمة الكبار األثبات كاإلمام أحمد وغيره يتحرون ويتوقون الكالم في الحديث؛ ألن الذي يشرح الحديث يقول: 

 من هذا القول، وقد ال يصيب المراد، فيتقول على الرسول ما لم يقل. -المعليه الصالة والس-هذا مراد الرسول 
عبيد، ويسأل األصمعي عن معنى كلمة معروفة في لغة  ااألمام أحمد يسأل عن الغريب فيقول: اسألوا أب

م أن ، لكن العرب تزع-صلى هللا عليه وسلم-، فيقول: أنا ال أفسر كالم رسول هللا ))الجار أحق بصقبه((العرب 
 الصقب اللزيق، يعني الجار المالصق، هكذا تزعم العرب.

شخص يحفظ مئات األلوف من األبيات من لغة العرب التي هي ديوان العرب، والتي يفسر بها الكالم 
ألن أهمية العربية - وقد وجد من أهل العلم، العربي من نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك يقول هذا الكالم

ما أدري أربعين  ،إنه أخذ مدة طويلة ثالثين :وجد من أهل العلم من يقول - فى على أحدلطالب العلم ال تخ
لكنه بكتاب سيبويه  ،لب كتاب سيبويه ما فيه وال حكم شرعيقواحد منا ياليفتي الناس من كتاب سيبويه،  ،سنة

ماَل بالنيات يدخل في يفهم النصوص، فالعربية لطالب العلم في غاية األهمية، فإذا كان من قال: إنما األع
 اكالم   الحافظة يتخمطون قيالن بس هات يسمعما تسعفهم  التيبقي، كيف الناس  ماذا ))من كذب((حديث: 
 وال يسنده. ايظنه خبر  
قلت، وكيف  ألن المسألة مسألة تعبة ومسألة نقاش، ولمَ  :إَل ود أن أخاه كفاه إياه" اوَل يحدثه حديث  "

 كالمه من عمله هلك، نعم.ال بد، ومن لم يحسب  ،قلت
 ".حديثه على الناس يتألف عروة كان" :قال الزهري  عن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

ابن  :عروة كان" :قال الزهري  عن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول  
 مامته وجاللته.الزبير التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة المعروفين، متفق على إ

 فخــــــــــــذهم عبيــــــــــــد هللا عــــــــــــروة قاســــــــــــم
 

 ســــــــعيد أبــــــــو بكــــــــر ســــــــليمان خارجــــــــة 
 

 .هذا أحد هؤالء الفقهاء السبعة وواحد منهم
نصراف والفتور ال بد أن من اإلدبار واال ئ اإذا رأى العالم من الطالب شي ":حديثه على الناس يتألف

رادة لهم، ونصح   اإشفاق   يتألفهم؛ ن اإلنسان ا: إلتكثر الجموع عليه، ال يختلف مع ما قلنا سابق  لهم، ال  اعليهم، وا 
عنده ألوف يفرح، لكن  ،من يكفيه المئونة، يفرح إذا قيل: إن الشيخ الفالني العالم الفالني، عنده مئاتعيبحث 

يتألفهم، وا ينقصون، من باب الشفقة عليهم أن ذثم أخ ا،ن طالب  و ثالث ا،ن طالب  و إذا وجد هو في بلد ما وعنده عشر 
ييسر لهم األمر بأن يهديهم الكتب التي يحتاجونها، بأن يلين لهم الكالم، المقصود  اويحثهم على الحضور وأحيان  

أنه يتألفهم، ال ليكثر الجمع عنده، ليس معنى هذا أنه ليصرف وجوه الناس إليه، ال، إنما لينتفعوا، لينفعهم بما 
 نعم. ،جر التعلم، ويتعاونوا على البر والتقوى، ال أكثر وال أقلعنده، ليثبت له أجر التعليم ويثبت لهم أ

 فتلقوا ائتوني :قال -عروة يعني- مكة قدم لما :عمرو قال :قال سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".مني

نعم قد يكون اإلنسان في وقت أو في مكان أو في ظرف ال يوجد من يقوم مقامه، والناس ال يعرفونه، 
فيها، ويجد الجهل المطبق في هذا البلد، وعنده شيء من العلم  اإلى أن يصل إلى بلد ال يكون معروف   هو بحاجة
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ال مانع أن يبين لهم الواقع من باب مجرد اإلخبار أنه عنده شيء من العلم بفن كذا، أو باب كذا، ويتألفهم 
ولذا  ؛-جل وعال-ال يرجو بذلك إال وجه هللا المانع؟ ألن المسألة مسألة إفادة، و  ما ،وا عليهؤ ويطلب منهم أن يقر 

ما اإلنسان يسعى أن يسجل كالمه،  علم، ال يضيع هذا العلم، يعني مثل ،نعم :"ائتوني فتلقوا مني"عروة:  قال
ينتفع منه من لم يسمعه، يحرص على أن ينتفع منه من حوله، فال ضير في أن يقول اإلنسان إذا كان في بلد ال 

ن يعرف فيه قدره أ ن يبين لهم أنه يحسن هذا الشيء، نعم، يحسن هذا الشيء فيود أن يتلقى عنه هذا العلم، وا 
من الفوائد أو بين لهم وقصده  ئ احصل بالتعريض أو بالتعرض كان أولى من التصريح، يعني لو أبدى لهم شي
ال  امن أن يبقى مركون   بدال   يعني بذلك أن ينشر ما عنده من علم لينفع وينتفع بعلمه، ال شيء في ذلك، نعم،

هذا -يريد أن ينشر العلم، ونشر العلم عبادة، وتعليم الناس من أفضل العبادات، وجد هذا الشخص  ،يستفاد منه
في بلد الناس بحاجته وهم ال يعرفونه يتعرض لهم أو يعرض، إن اضطر إلى التصريح يصرح؛ ألن  -العالم

 نعم. ،منه بالتحديث أو من يكفيه أمر الحديث ال يحرص على هذا األمور بمقاصدها، لكن إذا وجد من هو أولى
 الحارث بن مالك عن األعمش عن زائدة ثناقال: حد عمرو بن معاوية ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 يسأل فإنه ؛معك ونجلس وتسأل إليك فيجمع المسجد في تقعد أَل :لعلقمة قيل :قال يزيد بن الرحمن عبد عن
 ".علقمة هذا ،علقمة هذا :يقال ،عقبي يوطأ أن أكره إني" :علقمة فقال :لقا ؟دونك هو من

 بن مالك عن األعمش عن زائدة ثناقال: حد عمرو بن معاوية ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنايقول: 
 .النخعي ابن :لعلقمة قيل :قال يزيد بن الرحمن عبد عن الحارث

يك الناس، فيأخذون عنك، وعادة السلف الفرار من يعني يجتمع إل إليك: فيجمع المسجد في تقعد أَل
الشهرة، واشتهار األمر، واجتماع الجموع، والفئام، يكرهون هذا ويفرون منه، وال يتعرضون وال يعرضون أنفسهم، 
لكن إذا حصل، وقد حصل لكثير منهم من يحضر عنده األلوف، لكنهم يكرهون هذا أشد الكراهية؛ ألن هدفهم 

 أتون أعقابهم ويجتمع الناس إليهم، ويتبعونهم في المشي وي مهم وينتشر علمهم من غير أن توطألأن يستفاد من ع
ومن غضب  ،وراءهم، هذا ليس بالمقصد، من كان هدفه هذا فال شك أن في نيته شيء، من كان هدفه الكثرة

في  يلماذا ما تدرس؟ قاضمن القلة أو أثرت فيه الكثرة والقلة هذا في نفسه شيء؛ ألن بعض الناس إذا قيل له: 
 ، لماذا ال تنفع وتنتفع، تنتفع أنت قبل الطالب وتنفع الطالب؟بلد ال يوجد غيره مثال  

ن من يفتح و نا وجلس عشرة طالب ما يسو ئيقول: وهللا يا أخي ما عندنا طالب، جلسنا من أول ما ج
 !!نجازة الحج ما جاء إال اثناجاءت إ ويوم -انقطع خمسة-انقطعوا  لهم الكتاب، ثم بعد يوم جاء رمضان

))يأتي النبي وليس معه أحد، النبي يا أخي يكفيك واحد، واحد يكفيك يقرأ عليك، الكثرة ما هي بعبرة، 
 فيه أفضل من األنبياء؟!!، ومعه الرجل والرجالن((

اآلن  يختبرك، يختبر ثباتك ويختبر صدقك، واحد -جل وعال-األمر الثاني أن هذه مرحلة امتحان، هللا 
كبار أهل العلم يحضره يعني درس الفجر يحضره ألف، وغيره أكثر وأكثر، أنا أدركت ما عاد حضر عنده  من

 ،ا الواحد ما هو سعودي بعد، المسألة امتحان، هذا ما حد ال الشيخ وال الطالب كلهم يختبرون ذإال واحد، وه
 دق يبشر.الص هيتعرضون لمرحلة امتحان، فإذا ثبت اإلنسان وعرف هللا من
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نعم فيه من  :وتسأل إليكأَل تقعد في المسجد فيجمع فهذا علقمة وهو من كبار علماء األمة يقال له: 
 يوطأ أن أكره إني" :علقمة فقال :قال ؟دونك هو من يسأل فإنه معك ونجلس يكفيه، أهل العلم متوافرون،

الناس عند فالن انصرفت إليه وجوه الناس، هذا  :ال يحبون الشهرة وال الظهور، وال كثرة األتباع، وال ليقال :عقبي
 .ون هذاغعلقمة جاء علقمة، ما يب ذهب ":علقمة هذا ،علقمة هذا :يقالما هو بهدف، 

من إذاعة القرآن ما يعرفني أحد،  أينوواحد ينتسب إلى العلم قيل له: تخرج في القنوات المشبوهة؟ قال: 
 .اآلن أمراء ووزراء يتصلون علي  

صدق؟ هذا كالم واحد بالحرف، يعني هل هذا يتفق مع ما أثر عن سلف األمة؟ هللا اليدل على هل هذا 
 المستعان، نعم.
 النبي عن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن والضرير جرير حدثنا

 إلى اطريق   به له هللا لسه اعلم   فيه يبتغي اطريق   سلك من)) :جرير قال أرى  فيما -صلى هللا عليه وسلم-
 .((نسبه به يسرع لم عمله به أبطأ ومن ،الجنة

بن عبد الحميد، والضرير هو محمد بن خازم، أبو  جرير حدثنا :أبو خيثمة -رحمه هللا تعالى-يقول 
 رى أه  فيما -عليه الصالة والسالم- النبي عن هريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن يقول: الضرير معاوية

، -عليه الصالة والسالم-يعني عن النبي  :((اطريق   سلك من)) رى قال جرير:فيما أه هذا من التحري،  :جرير قال
 .-عليه الصالة والسالم-السند المذكور من النبي 

 -الكالم عنه- ذا سبق الحديث عليهه :((الجنة إلى اطريق   به له هللا سهل اعلم   فيه يبتغي ))من سلك
 .-عليه الصالة والسالم-إلى النبي  اوهو في الصحيح مرفوع  

عليه -فترض أن هذا من الذرية الطاهرة من نسل محمد ي :((نسبه به يسرع لم عمله به أبطأ ومن))
جل وهذا من نسل بالل وعمله أعظم، أيهما أفضل عند هللا  ،من نسل فاطمة، لكن عمله أقل -الصالة والسالم

 ؟ ال شك أن الثاني أفضل.وعال
ْم{فالنسب ال ينفع،  :لم يسرع به نسبه(())من تأخر به عمله،  :به عمله(())من أبطأ   }َفاَل َأنَساَب َبْيَنهه

وعرف بالفضل ال شك أن أوالده وذريته  اما تنفع األنساب، نعم من آمن وعمل صالح   ،[( سورة المؤمنون 101)]
}َوالَِّذيَن آَمنهوا َواتََّبَعْتههْم لجنة يلحقون به، ودونه في المنزلة في ا ،على هديه وسننه، نعم واينتفعون بهذا إذا كان

ْن َعَمِلِهم مِهن َشْيٍء{ ْم َوَما َأَلْتَناههم مِه يََّتهه يَّتهههم ِبِإيَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ذهرِه ، ما نقصناهم، نعم [( سورة الطور41)] ذهرِه
يصل، فمن أبطأ به عمله لن يستفيد من يستفيد من نسبه، لكن إذا كان عمله ال يوصله إلى أدنى مرتبة لم 

 نسبه، نعم.
 أن عمر أراد" :قال جعدة بن يحيى عن عمرو عن عيينة بن سفيان ثناقال: حد زهير خيثمة أبو حدثنا

 ".فليمحه ذلك من شيء عنده كان من :الناس في كتب ثم ،السنة يكتب
 بن يحيى عن عمرو عن ينةعي بن سفيان ثناقال: حد بن حرب : أيزهير خيثمة أبو حدثنايقول: 

 .ويحيى بن جعدة لم يدرك عمر، الخبر منقطع :جعدة
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 ذلك من شيء عنده كان من :الناس في كتب ثم ،السنة يكتب أن عمر أراد" :قال ،أراد أن يكتب
عليه الصالة -، يقول النبي امرفوع   ))ال تكتبوا عني((جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد:  ":فليمحه

صحيح  - هذا في الصحيح ،غير القرآن فليمحه(( اسوى القرآن، ومن كتب شيئ   ا))ال تكتبوا عني شيئ  : -الموالس
خشية أن يكتب مع القرآن شيء في  ؛، وكان هذا في أول األمر-عليه الصالة والسالم-عن النبي  -مسلم

فيضيع الحفظ، وال علم إال صحيفة واحدة فيلتبس األمر على الناس، وخشية أن يعتمد الناس على المكتوب 
 بالحفظ، وال شك أن من يعتمد على الكتابة تضعف عنده الحافظة.

ليعتمدوا على الحفظ، ثم بعد ذلك أذن بالكتابة، وجاء األمر بها في  ؛فنهي الناس أول األمر عن ذلك
عد ذلكم وحصل الخالف في الصدر األول في كتابة الحديث، ثم ب ،(())اكتبوا ألبي شاهبعض النصوص: 

 .أجمعوا على مشروعية الكتابة وارتفع الخالف
والكتابة والتدوين أمر مشروع، بل جعله بعضهم من الواجبات؛ ألنه ال يتم الواجب إال به، ال يتم الواجب 

 .الذي هو حفظ السنة وحفظ الدين إال به، فهو واجب، فالكتابة حفظت لنا الدين
: أوال   :من كان عنده شيء من ذلك فليمحهثم تب السنة، يك ،في الناس :أراد أن يكتبوهنا يقول: 

جاء األمر بالكتابة، والهدف منه والقصد أال  وع من حديث أبي سعيد، لكنه منسوخ؛الخبر صحيح بالنسبة للمرف
وال يعتمد الناس على الكتابة في أول األمر، وهذا أمر  -ال يلتبس غير القرآن به- يلتبس الحديث بالقرآن

ثم بعد ذلك كتبوا فضعف الحفظ وضبطوا بالكتابة، لكن اآلن  ،ب ومشاهد، كان الناس يحفظون معروف مجر 
، اآلن تجد اإلنسان ال يحفظ رقم امع ذلك تركوا الكتابة، اعتمدوا على اآلالت فضعف التحصيل جد   ،تركوا الكتابة

ص يطلع رقم أبوه، لماذا؟ اعتمد على والده، تلفون والده ما يحفظه، لماذا؟ ألنه خزنه في جواله، يضغط رقم وخال
يحفظه، لكن إذا سجله ما هو بحافظه، إذا خزنه بالجوال  ،يحتاجه الذيهذه اآللة، قبل يحفظون، اإلنسان يحفظ 

 .شيء، يسأل اإلنسان عن رقم أبيه أو عن رقم أمه يقول: وهللا ما أدري، لكن سهل عندنا قريب هيفتح هللا ما في
تحصيل، كل شيء له أثر على الحافظة، لو الناس يحفظون من أول ما كل شيء له أثر على ال

بديل، ثم انتشرت الكتابة، اعتمد الناس على الكتابة ضعف الحفظ؛ ألنه  هيسمعون؛ ألنهم يهتمون بالحفظ ما في
ى تكلف نفسك الحفظ، والكتابة ال شك أنها حفظت العلم، وحفظت لنا الدين، ومن عان ماذاخالص ما دام مدون ل

 الكتابة استفاد فائدة عظيمة، لكن الكالم على الذي يعتمد على كتابة غيره.
ثم بعد ذلك جاءت المطابع، صارت تزف بألوف الكتب، الكتاب بعشرة مجلدات، كان اإلنسان إذا أراد 

ا خالص ينتهي، لكن إذو مثل هذا ينسخه  ،ثالثة ،يستعيره من زميله من شيخه من كذا، يجلس له يومين اكتاب  
كتابة وال أذن بالكتابة  هانتهى من النسخ أفضل من قراءة الكتاب عشر مرات، نعم، لو ما يعرف يكتب وال في

الكتاب عشرة  حضراعتمد الناس على المطابع، ي ،لكن اآلن الكتابة انتهت هذا أفضل، ي يمسكه ويحفظه،غيب
ب، المطابع أثرت في التحصيل بال شك، ، آخر عهده إذا رصه في الدالوب، في درج الكتامجلدات عشرين مجلد  

واإلنسان الجاد يدرك، لكن الكثير من الطالب إذا ضمن الكتاب وأقفل هي نعمة من نعم هللا وفرت الكتب،  يعني
عليه الدالوب قال: خالص، هذا غاية جهدي، فأثر هذا، ويسر تحصيل الكتب، وكثرة الكتب ال شك أنها مع أنها 

اإلنترنت وغيره -حصيل، مشغلة عن التحصيل، ثم بعد ذلك ظهرت هذه اآلالت نعمة لكنها مشغلة عن الت
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، إذا أراد مسألة ضغط زر طلعت عنده المسألة بمصادرها بالجزء صار اإلنسان ال يكلف نفسه شيئ ا -الكمبيوترو 
ات وحالنتيجة؟ النتيجة أنه يطلع عليه وهو جالس مثل ما يمر على ل ماالحصيلة و  ما هيوالصفحة، لكن 

، لكن لو كان بالمراجعة، أراد المحالت وهو بسيارته، كم يستطيع أن يحفظ من لوحة؟ نعم، ما يحفظ شيئ ا
 ؟المسألة وراجع الكتب كم يستفيد من فائدة قبل أن يصل إلى مسألته

يستفيد عشرات المسائل كثير منها أهم من مسألته التي يبحث عنها، ابن حبان لما ألف األنواع والتقاسيم 
: وهللا من أجل أال تأتي وتقولقصده؟ قصده  ماذاعلى طريقة مذهلة معجزة ما تستطيع أن تصل إلى الحديث، 

ال بعد وتجده، ال، تقرأ الكتاب من أوله إلى  كتاب الصالة في أول الكتاب تطلعه وتفتش لك صفحتين قبل وا 
هذه الطريقة، قد يقول قائل: العمر ما وكم تستفيد من فائدة ب ، حديثك التي تريده من أجل أن تصل إلىآخره، 

، يعني هو كثير يوم على حديث تمر ايوم   وليس؟ قال: ضيع سنة اونضيع يوم   احديث   ريديسعف يا أخي، ن
 بعشرات األحاديث؟

الكتب  كمن أجل حديث على الراحلة، وأنت اآلن في بيتك عند اسافر جابر بن عبد هللا شهر  ألم ي
لنا كل شيء،  وفرتستفيد، تقول: يسر هللا هذا الكمبيوتر ي اندك استعداد تفتح كتاب  مطبوعة بأفخر طباعة ما ع

، وحرص العلماء على اليس عبث  األمر ولذا النهي عن الكتابة في أول  ؛لكن ال شك أن أثره بالغ على التحصيل
 م.حفظ الصدر حتى منع بعضهم من حفظ الكتاب، وجعله ليس بحفظ، وال يعتمد على الكتاب، نع

 :هذه أسئلة وردت إلينا من ليبيا عن طريق اإلنترنت
مر علي بعض األحاديث ولم أجد لها : يقول السائل بعد السالم يقول: سالم عليكم فضيلة الشيخ

عن رسول  -رضي هللا تعالى عنهما-عن عبد هللا بن عمرو  ، أرجو من فضيلتكم توضيحها لي، منها:اشرح  
))من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه، غير أنه َل يوحى إليه، ل: قا -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر هللا، وصغر ما عظم هللا، وليس  اومن قرأ القرآن فرأى أن أحد  
ن أو يغضب فيمن يغضب، أو يحتد فيمن يحتد، ولك -هكذا شكلت- ينبغي لحامل القرآن أن يسفه فيمن يسفه

 .]رواه الطبري[ يعفو ويصفح بفضل القرآن((
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

، هذا ))من قرأ القرآن...((وكلها في الغالب عن القرآن،  ،بعد: هذه أسئلة جاءت من خارج المملكة، أما أجمعين
ومعناه  ))من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه((يض عند أهل العلم، ستفميذكر في فضائل القرآن 

وهو كتاب اإلسالم األول، ودستوره الخالد، الذي ال  -عليه الصالة والسالم-صحيح؛ ألن القرآن نزل على النبي 
 .يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه

ْطَنا ِفي الِكَتاِب صول الدين كلها موجودة في القرآن يعني أ :))كأنما استدرجت النبوة بين جنبيه(( }مَّا َفرَّ
إنما هو مبين للقرآن وموضح للقرآن،  -عليه الصالة والسالم-، وما جاء عنه [( سورة األنعام31)] ِمن َشْيٍء{

 .-عليه الصالة والسالم-وشارح للقرآن، إال أنه ال يحال إليه؛ ألن الوحي انقطع بوفاة النبي 
ألنه إذا أعطي : أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر هللا(( اقرأ القرآن فرأى أن أحد   ))ومن

القرآن، وال شيء أعظم من القرآن، وهو كالم هللا، وفضله على سائر الكالم كفضل هللا على خلقه، وال شك أن ما 
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ذا استثنينا ما يبين القرآن ويشرح القرآ عليه الصالة -ن من كالم المعصوم دون القرآن يصغر بالنسبة للقرآن، وا 
 .-جل وعال-فبقية كالمك ال شيء بالنسبة لكالم هللا  -والسالم

عليه -من أعطي الدنيا بحذافيرها والدنيا ال تساوي عند هللا جناح بعوضة، قد صغرها هللا، وصغرها نبيه 
، فجر خير من الدنيا وما فيها(())وركعتا الكما شرح عند العقالء، ووضعها  وصار أمرها كذلك -الصالة والسالم

الدنيا كلها ال تزن عند هللا جناح بعوضة، فمن رأى أن من أعطي الماليين بل أعطي المليارات بل من جاءته 
ا بحذافيرها أفضل ممن أعطي القرآن، فال شك أن هذا عظم ما صغر هللا، عظم الدنيا وقد صغرها هللا، نيالد

، فإذا فضل غيره عليه فقد -جل وعال-تابه ما يشرح كتابه هذا عظمه هللا وك -وهو كتابه- وصغر ما عظم هللا
، حضرنيصغر ما عظمه هللا، فالمعنى صحيح، وهو مشهور ومتداول عند أهل العلم، لكن درجته بدقة اآلن ما ت

 يذكر في فضائل القرآن.
آن ينبغي أن يعرف : ال شك أن حامل القر ))وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه فيمن يسفه((يقول: 

بالقرآن، يعرف بخشوعه يعرف بتواضعه، يعرف بإخباته، يعرف بصيامه النوافل، يعرف بقيام الليل، يعرف 
وازدجر عن نواهيه، مثل ، وائتمر بأوامره، يعرف بما حمل من قرآن، ال شك أن القرآن من تأدب بآدابه ،بالتالوة

 .عن غيره اهذا ال بد أن يكون متميز  
: يعني إذا لغط الناس واستغلوا بالكالم مع الناسبغي لحامل القرآن أن يسفه فيمن يسفه((: ))وليس ين

 .-جل وعال-المباح وغير المباح فصاحب القرآن ينبغي أن يعنى بما يحمله من كتاب هللا 
الدنيا، أو  أما الغضب بالنسبة لما يفوت من أمور: ))أو يغضب فيمن يغضب، أو يحتد فيمن يحتد((

كرر لمن قال له: أوصني، قال:  -عليه الصالة والسالم-أمور الدنيا ومشاكلها، فقد جاء النهي عنه، النبي على 
أمر مطلوب  اوال شك أن الغضب آفة، إال أن تنتهك محارم هللا، فالغيرة هلل ولرسوله ولدينه هذ، ))ال تغضب((

 في الشرع.
ألنه ينبغي أن يجعل ما أمامه نصب عينيه،  :))أو يحتد فيمن يحتد ولكن يعفو ويصفح بفضل القرآن((

ن كان همه اآلخرة ما غضب من أجل الدنيا، وال سفه مع من يسفه في أم ر الدنيا، وال خاض مع من يخوض و وا 
 .في أمور الدنيا

رضي هللا -وهذا الحديث مخرج في السنن، وعند ابن حبان والحاكم يقول: عن عبد هللا بن عمرو 
فقال: أقرئني يا رسول هللا؟ فانتهى إلى قوله تعالى:  -صلى هللا عليه وسلم-إلى الرسول  قال: أتى رجل -عنهما

، فقال: يكفيني وانصرف، [سورة الزلزلة (1 - 7)] َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشر ا َيَرهه{* َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْير ا َيَرهه }
 .نصرف الرجل وهو فقيه((ا)): -الصالة والسالمعليه -وانصرف الرجل فقال النبي 

عن الخيل وأنها لثالثة رجال  -عليه الصالة والسالم-لما تكلم النبي  ،هذه اآلية فيها الحديث الصحيح
َفَمن َيْعَمْل } كان من قوله: ا))لم ينزل علي فيها شيء إال م: -عليه الصالة والسالم-سئل عن الحمر فقال 

يعني هذه آية عامة شاملة لكل خير  .[سورة الزلزلة (1 - 7)] َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشر ا َيَرهه{*  ْير ا َيَرهه ِمْثَقاَل َذرٍَّة خَ 
 ومن كل شر، والكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها.
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ب ))كل مؤدِه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-يقول: عن سمرة بن جندب 
 .كل صاحب وليمة يحب أن تؤتى مأدبته وأن يؤكل منها ،المؤدبة الوليمة :يحب أن تؤتى مأدبته((

كرامه لخلقه هذا الكتاب، فهو يحب أن تؤتى هذه  ))ومأدبة هللا القران((: ومأدبته يعني وليمته ونزله وا 
 .المأدبة وهذا القرآن

 ل من هذه المأدبة.نعم؛ ألن من هجر بمنزلة من لم يأك :))فال تهجروه((
 ،(())إن هلل أهلين: -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك 
 .هم أهل القرآن، أهل هللا وخاصته(()) قال: قيل: من هم يا رسول هللا؟

ال بأس هذا معروف مخرج عند الدارمي في المسند وابن ماجه بإسناد حسن، عند الدارمي إسناده جيد، 
 به.

 .هم أهل هللا وخاصته -جل وعال-فأهل العناية بكتاب هللا  :))هم أهل هللا وخاصته((
أن أهل القرآن الذين هم أهل هللا وخاصته هم أهل العناية به  -رحمه هللا تعالى-ويقرر ابن القيم 

ن لم يحفظو  ه، على أنه جاء في الحفظ على واالهتمام بقراءته وتدبره وترتيله والعمل به، يقول: هم أهل القرآن وا 
وجه الخصوص ما جاء من نصوص تحث عليه، لكن ال ييأس من لم يستطع حفظ القرآن، تكن له عناية 

، ينظر في عهد ربه، بحيث ال تغيب شمس يوم إال -جل وعال-بالقرآن، وورد يومي من القرآن، يعنى بكتاب هللا 
ذا فات ورد وقد قرأ حزبه من القرآن، والمسألة تحتاج إلى ه مة، تحتاج إلى عزيمة، والتسويف ال يأتي بخير، وا 

 .، فات ورد الليل نضاعف حزب الغد، ما ينفع هذاليله في الاالنهار قرأن
 يوقفوهو في سفر في طريق في البراري والقفار  -وقت الحزب- ناس نعرفهم إذا جاء وقت الوردأ

 .يع الحفظ بهذه الطريقةالسيارة يقرأ حزبه ويواصل إذا لم يحفظ، هنا ال يض
بحيث ال يفرط فيه مثل هذا يفلح، وال يفرط في نصيبه من القرآن،  ايومي   اوحزب   امن حدد لنفسه ورد  
، يعني بالتجربة من جلس بعد صالة الصبح إلى أن تنتشر اترى، ال تكلف شيئ   ئ اوتالوة القرآن ال تكلف شي

المسألة تحتاج إلى ساعة، لكن مع  ئ ا،تم القرآن، ما تكلف شيالشمس قرأ القرآن في سبع، يعني في كل جمعة يخ
ذلكم تحتاج إلى همة، أما من يقول: إذا جاء الصيف وهللا اآلن الليل قصير، فإذا طال الليل أجلس بعد صالة 

ذا جاء الشتاء قال: وهللا برد إذا دفينا  -إن شاء هللا-الصبح  لكن  جلسنا، الفجر برد في الشتاء معروف، قليالوا 
 ا.إذا قال مثل هذا لن يصنع شيئ  

طنوا أنفسهم على و ألنهم اعتادوا هذا و  ؛ما ينامون بالليل ويجلسون بعد صالة الصبح اناس  أومعروف أن 
ذا جلس إلى أن تنتشر الشمس  اهذا، وجعل هذا جزء   من حياته كغداه وعشاه، كأكله وشربه، ما يفرط في هذا وا 

في  -جل وعال-فتكون هذه القراءة بتعهد القرآن والنظر في عهد هللا  -القرآن سبع-يقرأ السبع بدون أي مشقة 
من يومه  امن أجل اغتنام األجر المرتب على الحروف أقل األحوال، ويكون له ساعة أيض   اهذا الكتاب، وأيض  

ن أهل القرآن الذين هم ، يراجع عليه ما يشكل من التفاسير الموثوقة، وبهذا يكون ماقراءة تدبر يقرأ فيها ولو يسير  
أهل هللا وخاصته، لكن المشكل التسويف، هذا اإلشكال، وهللا إذا دفينا إذا بردنا ما ينفع يا أخي، ينتهي العمر 
وأنت ما دفيت، أو اآلن وهللا انشغلنا جاءنا ما يشغلنا نجعل نصيب النهار إلى الليل، ثم جاء الليل وهللا جاءنا 
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، ما يجدي هذا، هذا ما يمشي، فإذا اقتطع اإلنسان أو...ن باالستراحة، و خوان مجتمعضيف، جاءنا كذا، وهللا اإل
ال يفرط فيه مهما بلغت المساومة، مهما بلغت المغريات حينئذ يستطيع أن يقرأ القرآن بالراحة في  امن وقته جزء  

نعم ال يزيد على ، ال تزد(())اقرأ القرآن في سبع و كل سبع، وقد جاء األمر بذلك في حديث عبد هللا بن عمرو: 
ألنه مطالب بواجبات أخرى لكن الذي عنده من الفراغ أكثر وارتباطاته العامة أقل مثل هذا لو قرأ القرآن ؛ سبع

ترى ما  ابعد صالة العصر يقرأ القرآن في ثالث، والدنيا ملحوق عليهمن ، يزيد ساعة ئ افي ثالث ما كلفه شي
، وليت الناس ما ينشغلون إال بما ينفعهم؛ ألن من اليسير أن يجلس اإلنسان يأتيفاته شيء، والرزق المقسوم 

ومع األقران، ومع األحباب، يمشي  ، سهل مع اإلخوانإلى أذان الفجر يتحدث مع اآلخرينبعد صالة العشاء 
 -جل وعال- ري هللا، والمسألة تحتاج إلى أن اإلنسان ي  طيعسهل، لكن تقول له: اجلس، وهو ما تعود يقرأ ما يست

في حال الرخاء، ويتعرف عليه في حال الرخاء بحيث إذا أصابه شدة أو مأزق أو جاءه ضائقة أو  امنه شيئ  
من اإلخوان ومن  اكثير   أنتم جربتم، ))تعرف على هللا في الرخاء يعرفك في الشدة(( -جل وعال-شيء يعرفه هللا 

ى األماكن المقدسة في األوقات الفاضلة من أجل أن يتفرغ األخيار ومن طالب العلم يهجرون بلدانهم وأهليهم إل
بين صالة العصر وهو جالس ما طلع من المسجد  امع الجهاد يقرأ جزء   عجز يقرأ للعبادة، ثم إذا فتح المصحف

ال هو ق أن يأتي، يقرأ ويتلفت ويناظر، عسى هللا االحرام إلى أذان المغرب يا هللا يقرأ جزء   ام أحد، إن جاء أحد وا 
صعب، وهو بالراحة بعض الناس ما يغير جلسته يقرأ عشرة وهو  ،ألنه ما تعود، ما تعود يبحث عن أحد؛

 مرتاح؛ ألنه تعود، فالمسألة مسألة تعود.
 الرجل كان إن" :قال وسو طا عن ميسرة بن إبراهيم عن عيينة بن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 صاحبك أخبر :بالكتاب جاء الذي للرجل فيقول األمر عن يسأله -رضي هللا عنهما- عباس بنا إلى يكتب
 ".والقرآن الرسائل إَل الصحف في نكتب َل فإنا ،وكذا كذا األمر بأن

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 بن إبراهيم عن عيينة بن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-أجمعين. يقول المؤلف 

 .طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل المعروف :الرجل كان إن" :قال سو طاو  عن ميسرة
فتوى، يريد أن يحرر له فتوى مكتوبة، وهذا  :األمر عن يسأله عباس بنا إلى يكتب الرجل إن كانقال: 

 :كذا األمر بأن صاحبك أخبر :بالكتاب جاء الذي للرجل فيقول مريسأله عن األيكتب في باب تقييد العلم، 
يعني  :الرسائل إَل الصحف في نكتب َل فإنا ،وكذا أخبر صاحبك بأن األمر كذاالجواب كذا، يجوز أو ال يجوز، 

لى ملوك األرض وأقطارها، ما يكتب إال ما -عليه الصالة والسالم-ما يكتبه النبي  يؤثر  ويبعث به إلى عماله وا 
تدرج ب، وهذه المسألة مسألة تدريجية، ذلك فال يكت اأما ما عد :والقرآن ،-عليه الصالة والسالم-عن النبي 

تاريخي في هذا العلم، جاء النهي عن الكتابة لغير القرآن، ثم جاء اإلذن بكتابة الحديث، ثم تتابع الناس على 
، مثم دونت أقوال الناس كله ،أقاويل الصحابة والتابعينثم بعد ذلك كتبت اآلثار من  -كتابة الحديث- الكتابة

أول األمر يخشى من اختالط  -اختالط األمر بغيره-ي في أول األمر يخشى من االختالط المسألة تدريجية، يعن
ثم بعد ذلكم  -عليه الصالة والسالم-السنة بالقرآن، ثم بعد ذلك يخشى من اختالط أقوال الصحابة بكالم النبي 
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، اختالط اآلراء باآلثار، ثم لما أمن اللبس انتهت المشكلة وارتفع السبب الذي من أجله امتنعوا من الكتابةيخشى 
 وسلم على عبدك ورسولك. وهللا المستعان، اللهم صل   ، صاروا يكتبون كل شيء، هذه مسألة تدريجية، نعمف
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3شرح كتاب العلم ألبي خيثمة )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

  نعم.
مامنا وصلى و  ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وا 

 : -رحمه هللا تعالى-أما بعد: فيقول المصنف ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،محمد بن عبد هللا
 بيضاء في سوداء كتبت ما" :قال الشعبي عن شبرمة بنا عن فضيل بناقال: حدثنا  خيثمة أبو حدثنا

 ".عليَّ  يعيده أن فأردت احديث   رجل من سمعت وَل
نعم، هذا الشعبي عامر بن شراحيل المعروف بالحفظ والضبط واإلتقان، نقل عنه المؤلف أنه ما كتب 

يسجل،  ؛سوداء على بيضاء، وذكر عنه في كتب التواريخ واألدب أنه إذا دخل األسواق وضع أصبعيه في أذنيه
، وما كتب سوداء في بيضاء، [( سورة الجمعة5)] }َذِلَك َفْضله َّللاَِّ يهْؤِتيِه َمن َيَشاء{ما يفوت شيئ ا،  أي شيء يمر

 -جل وعال-الناس تعرفون اآلن حتى فيما بين اإلخوان واألقران والشيوخ والتالميذ وغيرهم، هذه هبة من هللا 
في مدة واحدة، مجلد في أسبوع، تسأل هذا ماذا أدرك من هذا  اواحد   ايتفاوتون، اثنان من األقران يقرءان كتاب  

لبتة، وهذا أدرك سبعين ثمانين بالمائة، وبعض أ اهذا أدرك عشرة بالمائة، وهذا ال يذكر شيئ   جد مثال  الكتاب، ت
كله مسح، انتهى، الشعبي ما كتب سوداء  ،في آن واحد اضوئي   االناس يحفظ من أول مرة فيكون مسحه مسح  

ثم بعد  ،نعم -جل وعال-من هللا  على بيضاء، لكن مع أن الحفظ ملكة غريزة ثابتة قوتها وضعفها في البداية
كغيرها من الغرائز، فهناك من الغرائز ما هو جبلي، ومنها ما هو  اذلك يكون القدر الزائد على ذلك مكتسب  

وْا َّللاهَ المدار على النية الخالصة الصالحة مع التقوى، د مع التمرين والتدريج، واألساس و مكتسب، يزي }َواتَّقه
مه َّللاهه   .[( سورة البقرة414)] {َويهَعلِهمهكه

 : -رحمه هللا-يقول الشافعي 
 شـــــــكوت إلــــــــى وكيـــــــع ســــــــوء حفظــــــــي
ــــــــــــم نــــــــــــور ــــــــــــم بــــــــــــأن العل ــــــــــــال اعل  وق

 

 فأرشـــــــــــدني إلـــــــــــى تـــــــــــرك المعاصـــــــــــي 
ــــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــــاص ــــــــــــــــــــور هللا ال يؤت  ون

 

، وبعض األخيار ا، عندهم حوافظ قوية جد  اقد يقول قائل: إننا نشاهد بعض العصاة يحفظون كثير  
، نقول: نعم، هذه أمور مقدرة من هللا ل مع هذا يطلع مع هذا ما يثبت شيئ ايدخ مفهومة( *)كلمة غير الصالحين

فعليه بذل  ،باليد، لكن اإلنسان يبذل السبب اهو المعطي، ما هي المسألة أخذ   -جل وعال-، وهللا -جل وعال-
يغتنم هذه في الحفظ  ،لسيادة، وقبل الالسبب ال أكثر وال أقل، ويغتنم وقت الفراغ، وراحة البال، وعدم المشاغ

والفهم وتعلم العلم بجميع فنونه، وما يحتاج إليه طالب العلم، أما إذا انشغل باألسرة، وانشغل بالمعيشة، وانشغل 
ببناء البيت وتأمين السيارة، وتربية األوالد، والروابط والعالقات االجتماعية، ال شك أن هذا له أثر كبير على 
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ن كان الماوردي يقرر أن الحافظة ما تزيد وال تنقص عند الكبير والصغير سواء، يعني  ،الحفظ بل وعلى الفهم وا 
ن، واحد، وهذا خالف ما عليه و ن، سبعو ن، خمسو ن، ثالثو سنة، عشر  ةخمس عشر  ،إنسان عمره عشر سنوات

 عامة أهل العلم.
لى وقت، لكن هذا الواقع ت إالموانع، األسباب تختلف من وق ،هو يقول: الغريزة واحدة، لكن المؤثرات

أو بعد سنة أو سنتين يجد اإلنسان في  االظروف واحدة، اليوم هذا وغد   ان اإلنسان يجد من نفسه أحيان  أل يرده؛
أن يحفظ ورقة في مجلس، لكن قد يصعب عليه فيما بعد حفظ آية، ال سيما إذا ترك الحفظ مدة  أول األمر سهال  

أن اإلنسان  -مما يرد كالم الماوردي-، يحتاج يبدأ من جديد، واإلنسان طويلة ثم عاد إليه هذا يصعب عليه
ن حفظ وأتقن في وقت إال أنه إن لم  ،عشر سنوات ،يذكر ما حفظه في الصغر، لكن بعد ذلك، بعد مدة خمس وا 

كليات الذين درسوا في العلم الشرعي في المعاهد العلمية، والاآلن يتابع المراجعة والمذاكرة يفوته، يتلفت، 
الشرعية، ثم بعد ذلك جاءت ما بعد ذلك من المراحل، يذكر ما قرأه وحفظه في المعهد أكثر مما حفظه في 

ن كان هذا أقرب عهد، هذا يتفق عليه، وأنا أعرف كثير   اآلن  عائشمن طالب العلم والعلماء من هو  االجامعة، وا 
ح، لكن مع ذلكم العبارة وحفظها يذكر ما حفظه على ما درسه في المعهد، نعم العلم ينمو، التصور يكون أوض

في الصبا أكثر مما حفظه في الكبر، والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر كما يقرر أهل العلم، وفي الكبر 
 كالخط على الماء أو على التراب، يذهب بسرعة، وهللا المستعان.

، ما يعيد مرة مرتين ن يعيده علي  فأردت أ :"فأردت أن يعيده عليَّ  ايقول: وَل سمعت من رجل حديث  
عشر عشرين، وتراجع الكتاب تحفظ قبل الحضور، وتنتبه وقت الحضور، وتذاكر بعد االنصراف، وتراجع من 

ثبت، عسى العلم يبقى، لكن فضل هللا يعطيه من يشاء، فعلى اإلنسان أن يحرص ويبذل األسباب و و...، ت الغد
كانت حافظته ضعيفة، ال ييأس؛ ألن األجر مرتب على سلوك الطريق، على لحفظ العلم وتثبيته، وال ييأس إذا 

، وكم من شخص برز في -جل وعال-ما تقدم، ابذل السبب وأنت مأجور على بذل السبب والنتائج بيد هللا 
حفظه وفي فهمه ثم في النهاية ال شيء، ودونه بمراحل بعض الناس من صار ممن يذكر على مستوى األمة 

 ن األول، لكن هذا تابع، وذاك ضيع، نعم.وهو من دو 
( 44)] }َواْجَعْلَنا ِلْلمهتَِّقيَن ِإَمام ا{ :مجاهد عن نجيح أبي بن عن عيينة بن ناقال: حدث خيثمة أبو حدثنا
 ".بعدنا من بنا يقتدي حتى بهم ونقتدي بهم أتم"ن :قال [سورة الفرقان
، [( سورة الفرقان44)] }َواْجَعْلَنا ِلْلمهتَِّقيَن ِإَمام ا{: -جل وعال-هذا من تفسير مجاهد في قول هللا  ،نعم

يعني يقتدى بهم في الخير، بعد أن يقتدوا بمن قبلهم، هم يقتدون بمن قبلهم، ويقتدي بهم من بعدهم ليسنوا السنن 
كما تكون  الحسنة بالقول والفعل، ويكونوا قدوات يقتدى بهم، ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، والداللة

بالقول تكون بالفعل، والتأثير بالفعل أكثر من التأثير بالقول، كثير من الناس يقتدي بهدي اإلنسان وسمته 
وطريقته وتعامله وعبادته، أكثر مما يقتدي بأقواله؛ ألن المعول على العمل، والعمل ال يتصور فيه الكذب 

، يوجه الناس وينصح الناس ويعظ الناس وهو بعيد كل وهو من أبعد الناس عنه ابخالف الكالم، قد يقول كالم  
القدوة الصالحة الحسنة هي المؤثرة، ومن أمر الناس ونهاهم  ،البعد عنه، مثل هذا ال يؤثر وال يفيد بخالف العمل

بل  -عليه الصالة والسالم-ولذا في حجة الوداع لما حذر النبي  ئ ا؛ولم يفعل هذا ال يكاد يكون له من األثر شي
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وأول ربا يوضع ربا ))ابن عمه، قدوة،  ((ربيعة ))أول دم يهدر دم رم الدماء واألموال واألعراض، قال:ح
من الربا، وأنت هللا أعلم بمعامالتك، ال، كن قدوة للناس، واألب الذي ما تقول لي: وهللا أمنع الناس  العباس((
سبال أو غيره من المحرمات وهو يفعلها ه عن التدخين وهو يدخن ما له أثر، أو ينهاهم عن اإلءينهى أبنا

عليه -مر النبي ولذا لما أ ؛ويزاولها ما له أثر، لكن إذا أردت أن تطاع بادر، واألثر بالفعل أكثر من األثر بالقول
الصحابة في الحديبية أن يحلقوا ترددوا، لكن لما حلق كادوا أن يقتتلوا على الحلق، فعلى  -الصالة والسالم
 وهللا المستعان، نعم. كون قدوة يقتدى به في أفعاله قبل أقواله،اإلنسان أن ي
{ مجاهد عن ليث عن رجل عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا نته ا َأْيَن َما كه َباَرك  ( 38)] }َوَجَعَلِني مه

 ".للخير امعلم  " :قال [سورة مريم
{}َوَجعَ : -جل وعال-من تفسير مجاهد في قول هللا  اوهذا أيض   ،نعم نته ا َأْيَن َما كه َباَرك  ( سورة 38)] َلِني مه

ذا علم الناس الخير فالبركة تتبع، البركة ". للخير امعلم  " :قال [مريم في أي مكان يحل فيه يعلم الناس الخير، وا 
إذا علم الناس في أي مكان يصل  -أينما كان- من نتاجها الخير، فإذا علم الناس الخير في أي مكان يحل فيه

 أينما كان، وأينما حل، وهللا المستعان، نعم. اصار مبارك   إليه،
 :قال ؟منك أعلم اأحد   تعلم :جبير بن لسعيد قيل :قال مغيرة عن جرير ثناقال: حد مةثخي أبو حدثنا

 موت بلغه لما الشعبي وقال :قال مثله بعده خلف ما :إبراهيم قال جبير بن سعيد قتل فلما ،"عكرمة ،نعم"
 بنا فضلي أنه والعجب ،مثله بعده خلف ما العلم أنعي :قلت لو :قال .نعم :له فقيل :قال ؟الرجل أهلك :إبراهيم
 حديثنا صفوة فأخذ جالسنا ثم ،فقههم فأخذ فقه بيت أهل في نشأ إنه ،ذلك عن وسأخبركم ،نفسه على جبير
 ".؟مثله كان فمن ،بيته أهل فقه إلى

ويعرف لغيره أقدارهم، ويحط من قدره  ،ع، ويعرف قدر نفسهنعم على حامل العلم وطالب العلم أن يتواض
بير يقول: إن عكرمة أعلم منه، ثم إبراهيم يقول: قال إبراهيم: جويرفع اآلخرين، هذه طريقة السلف، فهنا سعيد بن 

 .ما خلف بعده مثله
 إبراهيم موت بلغه لما الشعبي وقال :قال مثله بعده خلف ما :إبراهيم قال جبير بن سعيد لما قتل

}َحتَّى ؛ يعني مات، وداللتها اللغوية والعرفية على هذا، داللتها اللغوية والشرعية على هذا ؟الرجل أهلك :النخعي
} وَل  ، هلك، لكن االستعمال العرفي عند أهل العلم إنما [( سورة غافر35)] ِإَذا َهَلَك قهْلتهْم َلن َيْبَعَث َّللاَّه ِمن َبْعِدِه َرسه

ك فيمن ال تحمد سيرته، وجاء إطالقها في القرآن في حق نبي من األنبياء، وفي الفرائض هلك يستعملون هل
هالك، ولو كان من خير الناس، لكن استعمالها العرفي عند أهل العلم في التواريخ والسير الغالب أنهم إذا قالوا: 

ي: أهلك الرجل، يعني مثلما في حق من ال ترضى سيرته، وهنا يقول على االستعمال اللغوي والشرع "هلك"
 :قلت لو :قال نعم :له فقيل :قال وهو من خيار الناس، :أهلك الرجلنقول: هلك الجهم سنة كذا، هنا يقول: 

هذه  :نفسه على جبير بنا فضلي أنه والعجب مثله بعده خلف ما العلم خالص انتهى، مات العلم،، العلم أنعي
در نفسه مهما بلغ من العلم والرسوخ فيه أن يقول: هو أعلم من فالن، أحد من أهل الفضل يعرف ق هعادة، ما في

 .، بل العكس إذا حاول إبراز نفسه سقطانسان الذي يبرز نفسه، أبد  اإل، ما يحتاج إلى هذا، وال هو ب..أو
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جاء فيه شيخ من العلماء من كبار علماء المغرب، لكن الذكاء والعلم وحده ال  اوقد حضرت مجلس  
 التارك هذا الشيخ الفالن العالمة الفاعل اكاء، يعرف به واحد من الكبار أيض  ذبد أن يعطى اإلنسان ال ال ،يكفي

؟!! يعني هذا ماذاالمحدث، الكبير، وال يضاهيه في علم الحديث إال فالن، قال: يا شيخ فالن ما يعرف الحديث، 
، قال: يا شيخ سبعين، هل هذه طريقة افالن ال يعرف الحديث، وقد ألف في الحديث وعلومه أربعين كتاب  

 ؟!السلف
في بعض المجالس؛ ألن هذا الداء دب إلينا بعد أن كنا ال نعرف هذه األمور  ااآلن يشم بل يصرح أحيان  

دب إلينا، ومن يالحظ بعض المجالس العلمية الرسمية في المناقشات والرسائل وغيره يشم بعض هذا، يعني هل 
يا أخي  اترك فالن ا، ، فالن وفالنبرأيك ما  يعني بحيث يستشير ؟ على أكتاف غيركمعنى هذا أنك ما تطلع إال

اإلنصاف مطلوب ال بد منه، لك عليه مالحظات ناصحه وناقشه، فأنصف الناس، اإلنصاف مطلوب، أنصف 
تسبه شيء يسير، أما تهضم قدره أو  في ويبقى أنك تتفق معه في جل أبواب الدين، يعني ما بينكم خالف إال

؟ ألن بعض الناس إذا استشير عن فالن ماذاوتغتابه وتبلغ عنه في أمور هو بعيد كل البعد عنها من أجل 
، أنهم في كفة، ال بد ليطلع هذا ال بد ينزل هذا، ال، ليس بصحيح، وهللا ..عالن هضم قدره؛ ألنه يتصور أنه ما

  .، وهللا المستعانوالصدق واإلنصاف رفعك هو الذي بيده قلوب العباد، إذا رأى منك اإلخالص -جل وعال-
نعم يفضله، هذه عادتهم، وكثير من أهل العلم يقال في  :يفضل ابن جبير على نفسههنا يقول: 

معنى هذا الكالم؟ ما رأى مثل نفسه، يعني أنه فاق شيوخه، فاق شيوخه في  مانه ما رأى مثل نفسه، ه: إترجمت
يدعي ذلك، يعني أنه فاق شيوخه في العلم، لكن لو سئل عن تالميذه ما فضل  العلم، ال أنه يترفع عليهم، ال، أو

 عن شيوخه، والتواضع هو الذي يرفع اإلنسان في الدنيا واآلخرة، نفسه عليهم فضال  
 تواضــــــــع تكــــــــن كــــــــالنجم الح لنــــــــاظر
 وال تــــــــــــك كالــــــــــــدخان يعلــــــــــــو بنفســــــــــــه

 

 علـــــــى صـــــــفحات المـــــــاء وهـــــــو رفيـــــــع 
 إلــــــــى طبقــــــــات الجــــــــو وهــــــــو وضــــــــيع

 

 اضع هو الذي يرفع اإلنسان.فالتو 
فأخذ  :فقههم فأخذ ن كلهم أهل فقه وأهل علم،النخعيو  :فقه بيت أهل في نشأ إنه ،ذلك عن وسأخبركم 

 .-وأرضاه رضي هللا عنه-فقههم المأخوذ المتلقى عن ابن مسعود 
 فمن يتهب أهل فقه إلىيعني ضم إلى فقه قومه حديثنا،  :حديثنا صفوة فأخذ جالسنا ثم فأخذ فقههم

 بهذا ينبغي أن تكون عناية طالب العلم مقرونة بين الحديث والتفقه فيه، وهللا المستعان، نعم. :"مثله كان
 :يقول الشعبي سمعت :قال الطائي أيوب ثناقال: حد عيينة بن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ."مسروق  من اآلفاق من أفق في للعلم أطلب الناس من اأحد   رأيت ما"
 :اآلفاق من أفق في للعلم أطلب الناس من اأحد   رأيت ما"يقول الشعبي عامر بن شراحيل السابق ذكره: 

 .يعني في بلد من البلدان وال في قطر من األقطار
مسروق بن األجدع من سادات األمة ومن علمائها العاملين، من الع ب اد المعروفين، العلم  :"مسروق  من

فال يوجد أطلب للعلم في أفق ثم بذلك األسباب،  -جل وعال-بالتمني، إنما يأتي بتوفيق هللا ال يأتي بالدعاوى وال 
، الذي يسترخي ا، وبهذا يحصل العلم ويدرك العلم، وال يستطاع العلم براحة الجسم أبد  من اآلفاق من مسروق 
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، قد ال يتسنى لطالب ايتسنى أبد   ما يمكن، حتى أخذ العلم من الوسائل الميسرة السهلة قد ال أتيه،ي العلم يغويب
العلم أن يأخذ علمه المؤصل المضبوط المتقن من األشرطة أو من اإلنترنت أو من غيرها، ال بد من الحضور، 

من السهر، فالعلم ال يستطاع براحة الجسم، وهكذا كان  ،مذاكرة األقران، مزاحمة الشيوخ، ال بد من التعب
 اجتهد تجد، من جد وجد، وهللا المستعان نعم. ،ق من اآلفاق منهمسروق ال يوجد أطلب للعلم في أف

 في مصر إلى رحل رجال   نأ حيان بن جرير عن سيار ثناقال: حد هشيم ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 .((اآلخرة في عليه هللا ستر الدنيا في أخيه على ستر من)) :بيته إلى رجع حتى رحله يحل فلم الحديث هذا

عليه الصالة -حيث رحلوا إلى النبي  ؛في طلب الحديث معروفة من عهد الصحابةالرحلة  ،نعم
من أجل حديث واحد، وال تظنون أن الوسائل مثل الوسائل  ؛ورحل بعضهم إلى بعض الشهر الكامل -والسالم

صيل الموجودة اآلن، وال تظنون أن أمور المعيشة متيسرة كما هي موجودة اآلن، يكابدون الشدائد من أجل تح
من أجل حديث ينسى هذا الحديث؟ ال يمكن،  احديث واحد، لكن هل تظن أن هذا الشخص الذي رحل شهر  

واألجر على قدر النصب يقال في مثل هذا؛ ألنه تابع للعبادة، فرحل عقبة بن  ،ومشقته حسنات ،ورحلته عبادة
الدنيا  في عليه هللا ستر االدني في أخيه على ستر من)) :عامر إلى مسلمة بن مخلد أمير مصر من أجل

 .وهو جزء من حديث مخرج في الصحيح ((اآلخرةو 
فالستر هو األصل، ينبغي على من اطلع على هفوة أو زلة من أخيه أال ينشرها، بل يستر عليه، وهذا 

ق األصل في المسلم أنه يستر على أخيه، لكن هذا ليس على إطالقه، فاإلمام مالك وغيره يقررون أن أهل السواب
أهل السوابق وأهل المعاصي، وأهل المنكرات -اصي المتكررة مثل هؤالء ال يستر عليهم؛ ألن الستر عليهم عوالم

مثل هؤالء ينبغي أال يستر  -وال غيره، وال يستحييون من هللا وال من خلقه االذين ال يرعوون، وال يراعون دين  
، فالذي تكرر منه -جل وعال-ة، وتعطيل لحدود هللا عليهم؛ ألن المناداة بالستر المطلق هذه توطئة لإلباحي

المنكر وال يزدجر وال يرعوي مثل هذا يبلغ عنه، وال يجوز الستر عليه، لكن من حصلت منه هفوة وزلة وندم 
 على ذلك يستر عليه، نعم.

 ".نافع علي أملى" :قال جريج بن عن سفيان ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
بل يقرر أهل العلم أنه أقوى طرق التحمل؛ ألنه فرع من الطريق  ،ق التحملنعم اإلمالء طريق من طر 

األول الذي هو السماع من لفظ الشيخ، والعلماء يجمعون على أن السماع من لفظ الشيخ من طرق التحمل 
واء، ، وهي أقوى الطرق، يليها القراءة على الشيخ، وقال بعضهم: هما ساالمعتبرة، بل التلقي بها صحيح إجماع  

ومنهم من فضل القراءة على الشيخ على السماع لكنهم قلة، قول شاذ هذا، فأقوى طرق التحمل السماع من لفظ 
 لما يتضمنه من تحرز الشيخ والطالب. ؛الشيخ، وأقوى أنواع السماع اإلمالء من الشيخ للطالب
ف ما إذا كان الشيخ الطالب وهو يكتب ينتبه ويدون، بخالو الشيخ وهو يملي يتحرى ويتحرز ويحرر، 

هو  ا، مثل هذا قد يفوت بعض الشيء، والسماع عموم  وال... يلقي والطلبة يسمعون من غير إمالء وال كتابة
 الطريق األول، وهو األصل في الرواية من لفظ الشيخ، وأقواه ما جاء من طريق اإلمالء، نعم.

 أحسن هللا إليكم.طالب: 
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 عليَّ  أملى" :قال المغيرة كاتب وراد عن عمير بن الملك عبد نع جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".بيدي وكتبته المغيرة

، في هذا اإلمالء، المغيرة أملى عليَّ وله جاء أحاديث بهذه الصيغة:  ،نعم وراد كاتب المغيرة معروف
من طريق التحمل  ةدليل على صحة التحمل بطريق المكاتبة، المكاتبة وهي طريقة معتبر  اهذا أيض   ،وكتب بيده

وهو جزء من حديث مخرج في الصحيح، والمكاتبة حصلت  ،والرواية، فالمكاتبة حصلت بين الصحابة كما هنا
ففي  ،بين الصحابة، وحصلت بين التابعين، وتتابع أهل العلم على الرواية بها إلى عصر األئمة المصنفين

 .تبر من طرق الرواية، نعمالبخاري يقول: كتب إلي محمد بن بشار، فالمكاتبة طريق مع
وهناك كتابة ومكاتبة، فرق بين الكتابة والمكاتبة، الكتابة يكتب ابتداء  من غير طلب، والمكاتبة يكتب 

 هذه المكاتبة مفاعلة بين الطرفين، نعم.فإليه، يطلب أن يكتب إليه باألحاديث، ثم بعد ذلك يجيبه فيكتب له، 
 :فقال احديث   أو فريضة إبراهيم ذكر :قال األعمش عن نمير بن هللا عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".الدهر من ايوم   عنه تسأل لعلك هذا احفظ"
والعلم صيد والكتابة قيده والكتابة نائبة مناب الحفظ، األصل الحفظ،  ،نعم هناك فوائد يخشى من فواتها

-ى هذا، كثير ا ما يقول: احفظ هذا رص علاحفظ هذا، اح :وكثير ما يمر بالطالب وهو يقرأ في كتب أهل العلم
، وهو يحث طالب العلم على هذه الفائدة التي "لك أال تجده في مصنف آخر البتةع -رحمه هللا تعالى-ابن القيم 

وأنه يزدري  ،ال يعني هذا أن ابن القيم معجب بكتابته ،وال يعني هذا أنه معجب بكتابته ،تعب عليها ابن القيم
 .ى بما لم يأت به غيره، ال، هو يحث طالب العلم أن ينتبه لهذا الموضوع، هذا من باب النصيحةغيره، أو أنه أت

وجاء في حديث وفد عبد القيس  :احفظ هذا، قال: اوهنا يقول: إذا ذكر إبراهيم النخعي فريضة أو حديث  
فهذا حث  ،كم((ءار ن و ))احفظوهن وأخبروا بهن مقال:  -عليه الصالة والسالم-المخرج في الصحيح أن النبي 

الذي ال يحفظ يقال له: اكتب، اكتب يا أخي، اكتب هذه الفائدة، نعم؛ ألنها فائدة يعني  اعلى الحفظ، وأيض  
 يستعمل القلم، استعن بيمنك بالكتابة -ال يسعفه الحفظ-متعوب عليها ما تجدها في أي كالم، والذي ال يحفظ 

 فـــــــــــــــالعلم صـــــــــــــــيد والكتابـــــــــــــــة قيـــــــــــــــده
 ن تصــــــــــيد غزالــــــــــةفمــــــــــن الحماقــــــــــة أ

 

 قيــــــــــــد صــــــــــــيودك بالحبــــــــــــال الواثقــــــــــــة 
 وتتركهــــــــــــا بــــــــــــين الخالئــــــــــــق طالقــــــــــــة

 

وكم ندمنا على فوائد مرت بنا ونريد أن نتذكرها فال نذكر، نريد أن نراجع أي كتاب ما تقدر، إال إذا 
ئد تدون استعملت الكتابة، ولو كتبت العناوين ورؤوس المسائل، يعني معك هذا الكتاب تقرأ فيه تمر عليك الفوا

صفحة كذا فيها كذا، كفهرس خالصة للفوائد ورؤوس المسائل، وهذه طريقة معروفة من كتب العلماء واألئمة 
 نعم.. والمتقدمين والمتأخرين يستعملون هذه الكتابة

 أن يكرهون  كانوا" :قال إبراهيم عن األعمش ثناقال: حد معاوية أبو ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".ندهع ما الرجل يظهر

يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده، واآلن يوجد في مجالس أهل  -رحمهم هللا-وهذا من باب ورع السلف 
ليلفت أنظار الناس  ؛العلم من الطلبة الصغار من ال ينتظر الخبر، إذا قال الشيخ: مبتدأ، جاء بالخبر، ما ينتظر

إذا وجد من يكفيه، إذا وجد من يكفيه، يعني الدين إليه، والسلف كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده، ال سيما 
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 ؛محفوظ بال شك، واألمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، فإذا وجد من يكفيك احمد ربك على العافية
علك لو تصدرت وسبقت الناس ألنك إذا قمت بالشيء نعم حمل الدين فرض على األمة، فإذا وجد من يكفيك 

ذا تأملنا فيما يحفظه األئمة من مئات  ،خطأفيدون عليك ال يمكن تخطئ فافرح بمن يحمل عنك هذا الواجب، وا 
األلوف من األحاديث، ووجدنا في مصنفاتهم وال العشر مما يحفظونه عرفنا هذا، كانوا يكرهون أن يظهر الرجل 

تشر الخير ويتعلم المقصود أن ين ؛ووجد كتاب غيره يغني عنه أتلفه اما عنده، بل الواحد منهم إذا صنف كتاب  
 .هذا العلم إلى فالن أو إلى فالن وال يلزم أن ينسب ،الناس

، ااإلمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث وليس في مسنده وال نصف العشر؛ ألنه وجد أن هذا أدى واجب  
ونه يسقط ف، وهذا جمع يكفي، قاموا بالواجب ورأى أن هذا القسم الذي دف، وهذا أل  ، وهذا صن  اوذاك أدى واجب  

به الواجب عن نفسه، نعم، وعلى هذا إذا كان اإلنسان يستقل بمسألة حررها وتعب عليها ال يتصدر بها 
ن طرحها على  المجالس، كما يالحظ من بعض الناس، ال يتصدر بها المجالس، ينتظر حتى يسأل عنها، وا 

على ما يقولون في -باعتبار أنه هو طريقة السؤال واستفاد منها، ومناقشة مع اإلخوان، على أال يظهر نفسه 
سيد الموقف، ال، نعم على أنه مستفيد، عله أن يجد عند غيره ما ليس عنده، نعم، يكرهون أن يبدأ  -تعبيراتهم

اللفظ اآلخر أن يحدث بكل ما عنده، يفيد الناس لكن ال يظهر كل ما عنده؛ ألنه  اهو بالحديث، ويصلح أيض  
 وهذا في األمثلة الذي ذكرناها ما يدل عليه، نعم. ،الواجب يوجد عند الناس ما يسقط عنه

 إبراهيم سمعت ما" :يقول األعمش سمعت :قال العامري  علي بن عثام ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".قط برأيهشيء  في يقول

، هذا إبراهيم النخعي الفقيه المعروف ما يقول في شيء برأيه، إما أن يفتي بنص، أو بقول صاحب ،نعم
طالب الذي القال بعضهم: "إن استطعت أال تحك رأسك إال بأثر فافعل"؛ ألنك معرض للخطأ، معرض ال سيما 

مسألة  قد حصل من الصحابة الفتوى بالنص، يسأل عنفال يحيط بأقوال أهل العلم معرض، فكونه يفتي بالنص 
ليأمن  ؛-عليه الصالة والسالم-ه كذا، الجواب في كالم :-صلى هللا عليه وسلم-كذا فقال: قال رسول هللا 

الزلل، وأما الفتوى بمجرد الرأي ال شك أن هناك مسائل منصوص عليها ال مجال فيها للرأي واالجتهاد؛ ألن 
العبرة بالنص، أما إذا نزلت نازلة ال يوجد فيها نص فأهل العلم لهم أن يجتهدوا في حكمها ويلحقوا النظائر 

باهها، واألمر معروف عند أهل العلم، فاإلكثار من الرأي هذا مذموم، أما استعمال بنظائرها ويقيسوا األشباه بأش
ن أعيته النصوص وعجز عن حفظها ثم مالرأي بعد النصوص عند الحاجة إليه فهو ممدوح، لكن اإلشكال في

علم أنهم نص بعض أهل ال -كما هو شأن كثير من الفقهاء المنتسبين إلى مدرسة الرأي-صار يفتي الناس برأيه 
وهللا يعفو -هذا مالحظ، يعني كثير من طالب العلم و عجزوا عن حفظ النصوص فصاروا يفتون برأيهم، 

عليه أن تسأله عن درجة حديث، أو لفظ  يعني سهل عليك أنك تسأله عن معنى حديث، لكن يصعب -ويسامح
ا انتبه إلى األمر إال بعد حديث؛ ألن حفظ النصوص معجز صعب، ال سيما الذي ما مسك الطريق من أوله، م

فوات األوان، أما من يسر هللا له من يأخذ بيده إلى الطريق الصحيح من أول األمر هذا يحمد هللا على هذه 
 النعمة، نعم.
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وَن  جبير بن سعيد عن جعفر عن أشعث عن يمان بنا ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا }َيْبَخلهوَن َوَيْأمهره
 ".العلم من هذا" :قال [( سورة النساء34)] النَّاَس ِباْلبهْخِل{

 الذي بعدها، بعد يبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ ام
 طالب:.......

وَن النَّاَس ِباْلبهْخِل{}بما عندهم  :{}َيْبَخلهونَ نعم، الداللة فيما بعدها،  يعني في العلم في باب العلم  :َوَيْأمهره
اس بل يثبط من رآه يعلم الناس، أنت ما أنت بملزوم، أنت ما أنت ال ينفق مما أعطاه هللا من علم، وال يحث الن

من ورع  ئ ا، ويحفظ بعض ما جاء في مسائل ورع السلف، يحفظ شي...بمكلوف، أنت تعرض نفسك لكذا، أنت
الناس يشتغلون، وقصده من ذلك التبرير لنفسه وتحطيم الناس وتثبيطهم  يدعالسلف وهو ال هو بمشتغل وال هو 

يذهب إلى مكة ألداء العمرة ولزوم بيت هللا في  االخير، وهذا مشاهد في كافة وجوه الخير، تجد شخص  عن فعل 
ن و يأتيه من يأتيه يقول: هذه العشر  -عشرين ألف مثال  -األيام الفاضلة، وينفق في ذلك في العشر األواخر 

العشرين على خمس أسر تغنيهم أيام  ن، لو أنفقت هذهو األلف، يعني المسألة هذا نفع الزم، وهناك فقراء محتاج
يعني - الناصح هذا وهو أكثر غناة لرمضان وما بعد رمضان أفضل من كونك تترك بلدك وتذهب، لكن ه

ي يحرم هذا العمرة والمجاورة واألوقات الفاضلة غ؟ ما هو بدافع، لكن يبئ اهل هذا دفع شي -أغنى من المنصوح
وال يستفيد وال  يريده أن يذهبما قصده أن ذاك ينفق، بس ما ....، و ال نعم، وال هو منفق و  ،ومضاعفة الصلوات

هذه طريقة بعض الناس، يعني يشق عليه أنه من جيرانه راح ثم يبدأ عليه الضغوط  ايغتنم هذه الفرص، نعم، أبد  
قونها لو األموال التي تنف ذه، يمسكهم واحد، واحد يا أخي هماذا تريدمن بيته، الناس راحوا وخلونا، أنت 

وقات وال أزمان، وال أماكن فاضلة، بمصرف وال منفق على الفقراء وال مغتنم لأل هوال تصرفونها على الفقراء، و 
، محروم ال امن بعض من ينتسب إلى العلم تجده محروم   ا، ومثله أيض  ئ اشي مخرجفمثل هذا يخذل الناس وال هو 
ذا رأى شخص   السلف يتورعون ويتدافعون  انظر إلىمن نفسه، يقول: يا أخي  نفع هللا به وبذل ايريد أن يعطي، وا 

ال جاب له بعد  وهذه مزلة قدم وأنت يحفظ عنك كذا، هذا إن استفاد من نصوص السلف وما نصوص السلف وا 
ال  الذيالباب  أمور ..، تعرض ألذى، تعرض نفسك للمسائلة، تعرض نفسك، ال نفع به له أتى باب السلف وا 

وَن النَّاَس ِباْلبهْخِل{ }َيْبَخلهونَ ، هذا حرمان يا إخوة، هذا الحرمان بعينه، باب الخلف بعدب ، وال هو بنافع وال َوَيْأمهره
 .الناس ينفعون، ومع األسف لهم وجود مثل هؤالء يدع

قد ال يكون من سوء نية، قد يكون من تلبيس الشيطان عليه، مثل شخص عنده دروس مرتبة  اوأحيان  
رمضان أوقف الدروس، طيب لماذا أوقفت؟ هذا وقت مضاعفة األجور؟ قال: يا أخي السلف  ومنظمة إذا جاء

، ال يحدثون وال يعلمون وال شيء، خالص، اطبق الكتب إلى أن يطلع رمضان، هذا ئ اما يخلطون مع القرآن شي
ال ليس  هدي السلف؟نائم، وبالليل في االستراحة إلى الفجر، هل هذا  ،شهر القرآن، وهو بالنهار نائم، صائم

هذا من تلبيس الشيطان عليه، وقد يقوله لغيره، قد ينقل هذا لغيره، اإلمام مالك ما يتكلم بحديث في  هدي السلف،
ن فالن يقرأ القرآن في : إرمضان، يقبل على المصحف، لكن هات مثل مالك، اشتغل مثل مالك، ثم إذا قيل له

ال يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثالث، إذا قيل له ثالث، قال: رمضان في يوم جاء باألحاديث المتشابهة، 
ال بتدبر وال بغير  وختمة مع التدبر، وهو ال هو دار   ))أقرأ القرآن في سبع وال تزد((الرسول قال البن عمر: 
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وَن النَّاَس ِباْلبهْخِل{ }َيْبَخلهونَ تدبر، لكن كما قال:  في الواقع، لكن ومع ذلكم  ، وأمثلة هذا كثيرة وموجودةَوَيْأمهره
 من العلماء الربانيين الباذلين ما يكفي حاجة األمة وهلل الحمد، فالخير موجود. -وهلل الحمد-يوجد 

 ".قام أربعة إليه جلس إذا العالية أبو كان" :قال ليث عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
ابن أبي سليم، وهو محكوم بضعفه، لكن معروف  :ليث عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنايقول: 

 .هذا أثر ال يترتب عليه حكم
ال يحب الفتنة، وال يحب أن يوطأ عقبه، وال يحب أن  :"قام أربعة إليه جلس إذا العالية أبو كان" يقول:

 ا.فالن يحضره كذا، فالن مسكين ما يحضره إال كذا، ما يهمهم هذا أبد   :تلفت عليه األنظار، وال يقال
ما يسوون العنوة،  هؤالءجلس طالب علم ما هو بمنزلة هؤالء، وجلس عنده عشرين ثالثين قال: إذا 

 ؟-جل وعال-لموعود هللا  أم أتيتا الواحد ذله أتيت، أنت ماذا فيه؟يطلع، و  دعهويتأثر إذا طلع واحد من الباب، 
العلم بحقه يكفي، يكفيك يظنهم كثرة، ثالثة يكفون، ولو وجد واحد يحمل  ؛قام إذا جلس إليه أربعة:

ت ألنهم ينظرون إلى أنه كلما كثر  هو.,..؛ واحد، وبعض الناس ينظر إلى الكثرة وأنه مقياس، وأن هذا العالم
فئام الناس  رى ن ؛ما هو بصحيح !!على أنه أعلم من غيره، أو الناس أحوج إليه من غيرهالجموع كانت الداللة 

في اصل، تذكر محاضرة لفالن أو عالن، م الراسخين، هذا الحيجتمعون على القصاص أكثر من أهل العل
معك كتابك  الذي، والعالم الرباني ئ اأو فائدتين من هذه المحاضرة ما أدرك شي عطني فائدةأ لو تقول له:  تهانهاي

يشرح لك كالم هللا وكالم رسوله بعلم متين مؤصل متعوب عليه، كل كلمة فيها فائدة، ومع ذلك الحضور يكون 
 .أقل

وهذا أبو العالية إذا اجتمع إليه أربعة قام، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بمن يحمل هذا العلم عنك وينشره 
))إذا مات ابن آدم انقطع فيكون لك أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، وجاء في الحديث الصحيح:  ،بعدك

وهذا يكون بالتعليم والتأليف، ينتفع بالتعليم وبالتأليف، علم ينتفع به،  ((..عمله إال من ثالث: من علم ينتفع به
وا َّللاََّ مهْخِلِصيَن{ ))إنما األعمال بالنيات(( ؛لكن المدار على النية واإلخالص وا ِإَلَّ ِلَيْعبهده ( سورة 6)] }َوَما أهِمره

ذا نوى اإلنسان النية الصالحة الخالصة  ،، فال بد من اإلخالص[البينة عبرة الست يثرة وال القلة، ولتهمه الك ماوا 
 بالكثرة، أكثر من يحضر الدروس تجزم بأنهم ال قيمة لهم.

 -هذا الكالم قبل أربعين سنة- ن طالب كلية الشريعةإقيل له:  -رحمه هللا-الشيخ محمد بن إبراهيم 
كفينا عشر، البقية قال: إذا صفى لنا العشر يكفي، ي ،يعتمد عليهم ويعول عليهم اهم ناس  من ترى كثروا، لكن ما 

ي ما نحتاج وال غهؤالء يسدون وظائف ومرافق، يكفون حاجة المسلمين في بعض المرافق، أما علماء ما نب
عشرهم، الذين يحملون العلم بحق ويؤدونه إلى من بعدهم، هذا الكالم صحيح، أنت تجد اآلن في الحلقة 

 حاجة األمة، وهللا المستعان، نعم.يعني لو خرج منهم خمسين يكفي، يفون ب ا،خمسمائة أو ألف  
 :قال مكحوَل   سمعت :قال العالء بن هللا عبد حدثنيقال:  مسلم بن الوليد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 فما ،بها عليَّ  فأنعم ،بمصر هذيل من لرجل فوهبني ،العاص بن لسعيد أو العاصي سعيد بن لعمرو كنت"
 ظننت حتى منها خرجت فما المدينة قدمت ثم ،سمعته وقد إَل علم بها ليس أنه ظننت حتى مصر من خرجت

 ".-رحمه هللا- مثله أر فلم الشعبي لقيت ثم ،سمعته وقد إَل علم بها ليس أنه
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وهذا األثر عن مكحول، وهؤالء العلماء األئمة، إبراهيم، والشعبي، وسعيد بن جبير، وأبو العالية، 
لعلم أن يعنى بها ويطلع عليها، في السير كثير من أخبارهم، ومكحول، لهم قصص ولهم أخبار، على طالب ا

يعني تنشط همة طالب العلم وتفتح له آمال وآفاق؛ ألنه كما يقول أهل العلم: بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، 
ء من أخبارهم نشطنا، نعم المعول على الكتاب والسنة، لكن هؤال -في سيرهم وما دون عنهم- فإذا قرأنا في كتبهم

 تطبيق عملي للنصوص؛ ألنهم عملوا واقتدوا، ونفذوا، ائتمروا وانتهوا، فيستفاد من سيرهم.
 مكحول من يعرف من أوصافه شيئ ا؟ أوصافه الخلقية؟ -مكحول بن عبد هللا الشامي-هذا يقول 

ذا اطلعنا إلى بعض األوصاف التي ذكرت سواء  كانت في خلقه أو  مكحول مولى، عبد يباع ويشرى، وا 
، اإلنسان يحرص على ثوبه باستمرار يصير ئ اشي ي و امثله أو أشد من عطاء عرفنا أن الدنيا ال تسو في خلقه 

خلقة فيهم عاهات، لكن ليست العبرة  ؤالءهفيه شيء، أو شماغه أو ملبسه أو مركبه،  عرافيط والما فيه  امكوي  
 ايعني تصور شخص   ،لى قلوبكم وأعمالكم(())إن هللا ال ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إبالشكل، 

 ..،فيه عاهات وفيه تعكفات وفيه أمور يعني للمقبرة، الا إطالع أبد   نقاهة محكوم عليه أنه ما هوبمستشفى ال
لعمرو بن  ل ى، وهذا كان مو ايوجد من أهل العلم مثله في خلقته، ومع ذلكم على رؤوس الخلفاء يوضعون تاج  

 بيه سعيد بن العاص.سعيد بن العاص، أو أل
يعني أنعم عليه بالحرية،  :بها عليَّ  فأنعم بمصر لرجل من هذيل، :هذيل من لرجل فوهبنييقول: 

أعتقه، وال شك أن الرق مع ما جاء في فضله من النصوص، فيمن أدى حق هللا وحق مواليه هذا له أجران، لكن 
جل -ويقضي وقته فيما يرضي هللا  ،من بلد إلى آخر يبقى أن الحرية ال يعدلها شيء، يتعبد على راحته، وينتقل

 .يرتاح من خدمة المولى -وعال
من عالم  :سمعته وقد إَل علم بها ليس أنه ظننت حتى مصر من خرجت فما يقول: فأنعم علي بها،

 .ينيإلى عالم، من حلقة إلى حلقة، من كذا إلى كذا، أدرك كل علم المصر 
وهكذا ينبغي لإلنسان  :سمعته وقد إَل علم بها ليس أنه ظننت حتى منها خرجت فما المدينة قدمت ثم

أن يعنى بعلم أهل بلده، فإذا انتهى منهم ينتقل إلى بلد آخر، فإذا انتهى منهم ينتقل إلى بلد آخر، ليحصل ما 
 .عندهم من علم مما ليس عند أهل بلده

 -الشعبي–، وقف على هذا الحبر يكفيني علم مصر وعلم المدينة؟ ال :ليقو  :الشعبي لقيت ثم يقول:
ما تقدم أنه ما كتب سوداء على  شيء، مثل هالسبب؟. السبب ما يفوت ما :"-رحمه هللا- مثله أرَ  فلم يقول:

العلوم  ،بدون حفظ، نعم هعلم إال بحفظ، العلم الشرعي ما في هبيضاء، يحفظ، والحفظ ال علم إال بحفظ، ما في
وي أمرها سهل ما تحتاج إلى حفظ، إذا نظرت إلى اآللة وعرفت المسمار ومعك التجريبية مبنية على العمل اليد
تعلموا قيادة السيارة، وتعلموا الهندسة وصناعة السيارات بالخبرة أفضل  نولذا الذي ا؛المفك عرفت، ما يحتاج حفر  

وقل مثل هذا في األمور العملية، عندك كتاب  ؟الفائدة ماكتب تعليم قيادة السيارة، لكن  همن الذين درسوها، في
أو الذي يزاول بيده؟  -الذي يحفظ هذا الكتاب- ، هل هذا أفضلوكذا مجلد في تخريج األحاديث ودراسة األسانيد

ال، هذا يحتاج إلى مران، ويحتاج إلى عمل، لكن قال هللا، وقال رسوله، ال بد من الحفظ، وهناك دعاوى مغرضة 
زاد  ا،معنى هذا حفظ كتاب   ماقضايا يزعمون أنها تربوية، يقولون: الحفظ يبلد الذهن،  ،عن العلم الشرعيللصد 
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ثم لقيت . هذا العلم ؛نقول: نعم يزيده نسخة، احفظ وافهم، وحرر ونقح ووجه واستنبط ، ثم ماذا؟في البلد نسخة
 نعم. :-رحمه هللا-مثله  الشعبي فلم أر
 مكحوَل   سمعت :قال العنسي عطية بن تميم حدثنيقال:  مسلم بن الوليد ثناحدقال:  خيثمة أبو حدثنا

 ."به يقضي أسمعه بما يكتفأ ؛يءش عن أسأله فلم اأشهر   شريح ىإل تاختلف" :يقول
 ،شريح القاضي معروف من مشاهير القضاة: اأشهر   شريح إلي تاختلف"عن مكحول يقول:  اوهذا أيض  

 ؛يءش عن أسأله فلم ،ااختلفت إليه شهر  ا الباب من أهل العلم، والنباهة، يقول: من الدهاة المعروفين في هذ
، من جلس عنده ولو دقائق استفاد؛ ألن المجالس عالم مفت   ومثل شريح قاض   :"به يقضي أسمعه بما يكتفأ

ون أتركناهم يمعمورة بما ينفع، ليست مجالس قيل وال قال، تجلس عند العالم، وهذه طريقة كثير من العوام وأد
 -مجالس الشيوخ ،مجالس العلم ،مجالس الذكر من- يجلسون عند الشيخ يستفيدون، يستفيدون من المجالس

واآلن كثير من عوام المسلمين من كبار السن رجال ونساء صار عندهم معرفة ببعض المسائل الفقهية وبكثير 
بسبب مجالستهم لعلماء اآلن، ما يقوم مقامهم،  ؛من المسائل الفقهية أكثر من بعض من ينتسب إلى العلم وطلبه

برنامج نور على الدرب تفتحه العجوز أو الشايب ويسمعون واستفادوا فوائد عظيمة، هذه مجالس معمورة بالخير 
 .والفضل

إال  ه، ما فيالفالني أين راح؟ ال ما فيهتتصورون، كم األرض الفالنية، وكم المخطط  ماذامجلس شريح 
 فتاء، حل مشاكل، مشورة، نصح، توجيه، إلى غير هذا.قضاء، إ ،علم

شريح هذا جاءه  :أكتفي بما أسمعه يقضي به ؛ختلفت إلى شريح أشهر فلم أسأله عن شيءفيقول: ا
يه الطريق إن كان له حق قال: يختصر علل ؛يريد أن يعرضها عليه ،ولده وقال: إنه له مع آل فالن خصومة

ال تركهم، سمع القضيةمههات : ما لك واتقولون؟ قال لما مثلوا بين يديه ادعى عليهم، ماذاشريح قال: هاتهم، ف ، وا 
ال نتعب وال نتعبهم، قال: ال، خليك  نحضرهم،ما  أرحتني، نتك ،شيء، قال له: يا أبت أنا جئت قلت لك قبل

 .من هنا، هنا مقاطع الحقوق، أنت لو قلت لك: ما لك شيء، رحت تصالحهم ولو على شيء يسير
ما في ذمته شيء، لكن بدل ما يجاب ويجبر المحكمة يدعى عليه المليون  يجزم أن آلن بعض الناسا

ي يفدي نفسه ووقته غصحيح، وهو ما هي شيء، يب !!تقول: أعطيك عشرة آالف وأعفيك، يعطيك عشرين
تعرفون المسألة والقاضي هو الوالد و  ،ما لك شيء، راح يصالحهم، وهللا المسألة محرجة :وجهده، يعني لو قال

 رأيكم نصلح، ويصلحون ولو على شيء يسير، هذا شريح وهذا قضاء شريح. ماإحراج، 
ن يستطيعون الوصول إلى الحقوق بأيسر الطرق، وأسهل مفي اإلسالم على مر العصور قضاة دهاة م

 نها أخبار القضاةم ،وما زلنا إلى وقتنا هذا نسمع عن النوابغ ما نسمع، وأخبارهم مدونة في الكتب ،األسباب
 نعم.لوكيع معروف ثالثة مجلدات مطبوع، 

 تواعد" :قال مكحول عن العزيز عبد بن سعيد ثناقال: حد مسلم بن الوليد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبو فيهم فقام ،فيها فاجتمعوا معاوية قباب من قبة إلى الليالي من ليلة الناس
 ليلة الناس تواعد" نعم وهذا الخبر يقول مكحول: :"أصبح حتى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نع يحدثهم

: ليغتنموا فرصة وجود فيها فاجتمعوا ،قبة من قباب معاويةخيمة،  :قبة: معاوية قباب من قبة إلى الليالي من



 48 

ما لم يحفظه غيره بسبب  -والسالمعليه الصالة -الصحابي الجليل حافظ األمة أبي هريرة الذي حفظ عن النبي 
، كان يحفظ وال ينسى، -عليه الصالة والسالم-الدعوة النبوية، وبسبب وبركة بسط الرداء الذي أمره به النبي 

خوانه من كبار الصحابة ومتوسطيهم وصغارهم يشغلهم الضرب في األسواق والشغل باألموال وهو  وأقرانه وا 
ألمة، وال يطعن فيه إال عدو لإلسالم؛ ألن الطعن في مثل أبي هريرة متفرغ للحفظ، حتى صار بحق حافظ ا

ولذا تجدون الحملة على أبي هريرة من قبل المبتدعة أكثر منها على غيره؛  ؛يريح العدو، يهدم به نصف اإلسالم
حد أ ه، لكن ما في-عليه الصالة والسالم-ألنه بالطعن في أبي هريرة يرتاحون من نصف ما يروى عن النبي 

يطعن أللف شخص  الذيالمقلين، ويتعبهم، يحتاج إلى  ن حمال، أو الصحابةب، أو أبيض أبي اللحم طعن في
أن يحببه إلى األمة ويحبب األمة إليه،  -عليه الصالة والسالم-يعادل أبي هريرة، وقد دعا النبي  من أجل أن

كان في قلبه نفاق، نسأل هللا السالمة فكان كل من رآه من أهل الفضل يحبه، وال يبغض أبا هريرة إال من 
 والعافية.

فتكلم  -تداولها أهل العلم هذه القصة-ويذكر العلماء ويؤكدونها بأسانيد ثابتة أنهم كانوا في مجلس 
 .شخص في أبي هريرة فنزلت حية من السقف فلدغته فمات

كان عنده شيء من العلم أن ألنه أخذ العهد والميثاق على من  ؛يحدثهم هريرة أبو فقام ،اجتمعوا فيها
التدافع له مجال، إذا وجد من يكفيه يحرص أال ينسب  اوهذا له مجال، وذاك أيض   ،يبلغه لغيره وال يكتمه، نعم

مأمور بالبالغ، وقد أخذ هللا  -كما سيأتي- (())بلغوا عني ولو آيةإليه العلم، لكن إذا لم يوجد من يكفيه يحدث، 
 العلم بالبيان أن يبينوا للناس ما نزل إليهم. الميثاق على أهل -جل وعال-

وقد حفظ عن النبي  :"أصبح حتى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن ثهمدقام فيهم أبو هريرة يح
مثال للعطاء، وتلك أمثلة للورع، وكالهما مطلوب، ال نضرب الما لم يحفظه غيره، فهذا  -عليه الصالة والسالم-

 ا،في وقته، والبذل والعطاء والبيان مطلوب في وقته، مثل ما يحتاج إلى الحلم أحيان  هذا بهذا، الورع مطلوب 
، هذا ال يصح في موضع هذا وال يصح في موضع هذا، لو أن أبا هريرة تورع ودفع اويحتاج إلى السيف أحيان  

ه األمة وخيارها ما أحد، ولو أن أولئك األقوام من سلف هذ همن ينقل لنا هذه األحاديث، من ينقل لنا؟ ما في
 ،ما يكون هناك خطام وال زمام، السلف يحدثون  ء؟ضربوا لنا أمثلة في الورع من يتوقف عن التحديث بكل شي

نحدث، لكن هذا صنيع أبي هريرة عالج لمن بخل بعلمه، وصنيع أولئك من الورع عالج لمن حدث بكل شيء، 
 نعم.

 في يكن لم إن" :قال مكحول عن األوزاعي نال: حدثقا مسلم بن الوليد ناقال: حدث خيثمة أبو حدثنا
 ".أسلم فالعزلة خير ومخالطتهم الناس مجالسة

 -مخالطة الناس-الخلطة بة جاءت حجاءت النصوص بهذا وهذا، النصوص الصحي :العزلة والخلطة
ة وهي ونفع الناس والصبر على آذاهم، وشرعت الجمع والجماعات واألعياد والحج، كل هذا من أجل الخلط

))يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم األصل، لكن إذا خشي اإلنسان على دينه فالسالمة ال يعدلها شيء، 
فبعض الناس المتجه في حقه المخالطة، وبعض الناس المتجه في  يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن((
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الستحالة خلو المحافل من  ؛ي هذه األزمان العزلةحقه العزلة، والشراح من القرن الثامن وهم يقولون: والمتعين ف
 !الجرائم والمعاصي، يعني مجتمعات الناس ما تسلم، فكيف بهم لو رأوا زمننا هذا؟

العزلة ال شك أنها في حق بعض الناس متعينة، وفي حق آخرين ممنوعة، وفي حق أقوام فاضلة، وفي 
إن كان الشخص يستطيع أن يؤثر في الناس الخير وال حق آخرين مفضولة، ومرد ذلك إلى التأثير والتأثر، ف

يتأثر بشرورهم هذا تعينت عليه الخلطة، يخالط الناس، أما إذا كان بالعكس يتأثر بشرورهم وال يستطيع التأثير 
 في يكن لم إن"الحكم للغالب، وهنا يقول: و بهم، هذا يتعين في حقه العزلة، وبقية الناس سجال، يؤثر ويتأثر 

، وتجني منهم اإذا لم تكسب منهم خير   :"أسلم فالعزلة إذا لم تستفد من الناس :خير ومخالطتهم الناس مجالسة
ال دينك دينك، الزم ن غشمك الناس ذهبت علف بيتك إن استط، كن خثمرات تنفعك في دينك ودنياك، وا  ت، وا 

ال انتقل، وهللا المستعان، نعم.  إلى بيتك وما استطعت أن تعتزل وا 
 .عطية بن حسان عن األوزاعي ثناقال: حد مسلم بن الوليد ثناقال: حد خيثمة وأب حدثنا
 غير مصروف؟ أممصروف  :حسان

 طالب: مصروف.
 أو على الخالف، كانت النون أصلية أو زائدة؟ هو من الحسن أو من الحس؟ 

 .: من الحسنطالب
 من الحسن أو من الحس؟ 
 طالب: يقال من الحسن.
 ؟من الحسن أو من الحس

 طالب: الظاهر أنه من الحسن.
 مصروف، مصروف نعم.من الحسن إذن النون أصلية فهو 

 :.......طالب
 رأيكم بأبان؟ ما، ....حسان بن

 :.......طالب
 :.......لكن قالوا نعم،

 طالب:.......
غير مصروف؟ هل هو من اإلبانة أو من اإلباء؟ إذا كان من اإلبانة فهو مصروف،  أمأبان مصروف 

ذا بل ألن النون زائدة، مثل حسان، ويقولون في هذا ق ؛فهو ممنوع من الصرف -من الرفض-كان من اإلباء  وا 
، نعم، يقولون: من احسان من الحسن يصير مصروف   نعم،تكلم أحد يحرج، يقولون: من منع أبان فهو أتان، ما ي

 نعم. ،الصرفمنع أبان فهو أتان، مع أن ابن مالك اإلمام المعروف المشهور يمنعه من 
 :...قال ،عطية بن حسانِ  عن األوزاعي ثناقال: حد مسلم بن الوليد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 النون أصلية يا شيخ؟ما اتفقنا أنها طالب: 
 أصلية يصرف، متى يمنع من الصرف؟ إذا كانت األلف والنون زائدة.  *)كلمة غير مفهومة (
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 حدثه -رضي هللا تعالى عنهما- عمرو بن هللا عبد أن ةكبش أبو حدثنيعن حسان بن عطية قال: 
 ،حرج وَل إسرائيل بني عن وحدثوا ،آية ولو عني بلغوا)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمع أنه
 .((النار من مقعده فليتبوأ امتعمد   علي كذب ومن

فيه الرد على و  ،-الة والسالمعليه الص-فيه األمر بالبالغ عن النبي  ،هذا الحديث مخرج في الصحيح
 من يتورع عن نشر الخير وبذل الخير وتعليم الناس والبيان للناس.

فليبلغه  ئ اشي -عليه الصالة والسالم-أقل القليل، يعني من حفظ عن النبي ب :))بلغوا عني ولو آية((
 سقط عن الباقين. من يكفيمإلى غيره، هذا أمر، وال يجوز الكتمان، ال بد من البالغ، لكن إذا حصل 

من القرآن أو من  شيئ اغ آية، ولو آية واحدة، من حفظ يعني ولو كان المبل   :))بلغوا عني ولو آية((
 السنة يعلم غيره.

)فإن ) :حدثوا عن بني إسرائيل، وفي بعض الروايات عند البزار :))وحدثوا عن بني إسرائيل وَل حرج((
األخبار المتلقاة من بني إسرائيل وما يعرف باإلسرائيليات منها ما جاء فإن فيهم األعاجيب، و  فيهم األعاجيب((

مثل هذا ال تردد في أنه من شرعنا؛ ألنه جاء ما يشهد له في شرعنا فهو شرع لنا، ومنها  ،ما يشهد له في شرعنا
د له وال ما يرده، أما ما كان ال هذا وال هذا، لم يأت في شرعنا ما يشه ،مثل هذا يرد ،ما جاء في شرعنا ما يرده

، وفيهم أخبار، وفيهم بهذا أمره سهل، وفيهم أعاجي ))حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج((هذا الذي قيل فيه: 
ولذا تجدون كتب التفسير محشوة باإلسرائيليات كتب التواريخ، كتب األدب، مملوءة باإلسرائيليات،  ؛علوم، نعم

عندنا من شرع، هذه ترد وال ينبغي تسويد الورق بها، أما األخبار  لكن الشأن في اإلسرائيليات التي تخالف ما
 التي ال تحمل مخالفة لشرعنا وديننا فمثل هذه يحدث بها.

وليس في هذا الحديث ما يدل على أن اإلنسان  :فليتبوأ مقعده من النار(( امن كذب علي متعمد  و ))
اس يقول: لماذا ال أقرأ التوراة، أقرأ اإلنجيل، أقرأ أي يتلقى علومه ويعتمد على كتب األمم األخرى؛ ألن بعض الن

 : انظر،كتاب يؤلفه أي شخص، بنو إسرائيل وهم مخالفون وأمرنا بمخالفتهم، لماذا ال نقرأ الكتب؟ هنا نقول
السخاوي له كتاب اسمه )األصل األصيل في ذكر اإلجماع على تحريم النقل من التوراة واإلنجيل( ، طلعت ،استفد
ولذا  ؛ما هنا، ال، إذا كان المقصود به العمل راد بهذا ليس المراد به مجرد التحديث لإلخبار وللتسلية مثلوالم

على عمر لما رأى في يده قطعة من التوراة، نعم، الدين ال يخلط بغيره،  -عليه الصالة والسالم-غضب النبي 
ها، ما فيه ما يمنع من أن تذكر شرعنا ما يرد والقصة ما في الحكايةوهذه  حكاياتلكن إذا كانت المسألة مجرد 

 تناقل.وت
من النار،  ايختار له مقعد   ،من النار ايتخذ له مقعد  : فليتبوأ مقعده من النار(( ا))ومن كذب علي متعمد  

عليه الصالة -، الكذب على النبي -عليه الصالة والسالم-وهذا وعيد شديد لمن يتعمد الكذب على النبي 
عليه -بكفر من يتعمد الكذب على النبي  -كالجويني–حتى صرح بعضهم  ،قة من الموبقاتموب -والسالم

 .كغيرها من المعاصي يكفر لكن عامة أهل العلم على أنها كبيرة من كبائر الذنوب وال ،-الصالة والسالم
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معنى أنها والخالف في قبول توبة الكذاب معروفة عند أهل العلم، منهم من يرى أن توبته ال تقبل، ليس 
ما يمنع من قبولها، وليست بأعظم من الشرك، لكن  ه، إذا جاءت بشروطها ما في-جل وعال-ال تقبل عند هللا 

 المقصود في رواية الكذاب إذا تاب، هل تقبل روايته أو ال تقبل؟ هذا محل الخالف.
معروف مقطوع به عند وهذا قدر من الحديث متواتر  :فليتبوأ مقعده من النار(( ا))من كذب علي متعمد  

 أهل العلم، نعم.
 من امرئ  بحسب" :قال مسروق  عن الضحى أبي عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".بعلمه يعجب أن جهال   وبحسبه هللا يخشى أن العلم
 ألنه كلما كان أخشى هلل كان ؛نعم هذا تقدم فيما مضى، يكفي المرء من العلم ما يوصله إلى الخشية

هو أتقى الناس وأعلمهم باهلل وأخشاهم، وال شك أن من  -عليه الصالة والسالم-علمه أكثر وأعظم وأنفع، والنبي 
وال يحمل على  -جل وعال-د إلى الخشية والخوف من هللا والعلم الذي ال يقو كان باهلل أعرف كان منه أخوف، 

 .العمل الصالح فليس بعلم
ب بنفسه، يعجب بنطقه، يعجب بعرضه، يعجب بنفسه، يزدري يعج :أن يعجب بعلمه وبحسبه جهال  

 غيره، يكفيه، هذا جاهل؛ ألنه إذا جهل نفسه كان بغيره أجهل، نعم.
 الطيف   هللا عبد كان" :قال إبراهيم عن األعمش ثناقال: حد يمان بن يحيى ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".افطن  
ألن بعض الناس  ا؛فطن   الطيف   -وأرضاه رضي هللا عنه- نعم عبد هللا بن مسعود الصحابي الجليل كان

ويتحبب إلى  اولبق   اإذا ألين له الكالم وتلطف معه اتهم هذا بالغفلة، ال ما يلزم، ما يلزم، قد يكون اإلنسان لطيف  
رضي هللا عنه -الناس، ويتودد إليهم، ويتألفهم، ومع ذلك من أذكى الناس وأفطنهم، ومن هؤالء ابن مسعود 

 .لطيف يحسن التعامل مع الناس -وأرضاه
وبعض اللئام يتصور الناس مثله، هو لئيم ويدعي الفطنة والحذق، فيقرن هذا بهذا، فإذا انتفى اللؤم عند 

قال: هذا مغفل مسكين، وال يدري المسكين أنه هو  اصافي   اسليم   اشخص من األشخاص وصار قلبه طيب  
 .المسكين

هذه األمور بحيث لو قيل له: السالم عليكم، قال: هذا خائف مني، هذا وبعض الناس مجبول على مثل 
صلى هللا -، هذا أذكى منك؛ ألن الرسول -جل وعال-أكيد أنه خائف مني، ال يا أخي، هذا يريد ما عند هللا 

 في إال اما تجد قلب  اآلن فطن منك، لكن القلوب مدخولة، أو  م الذي يبدأ بالسالم(())خيرهيقول:  -عليه وسلم
القليل النادر سليم مثل سالمة قلوب السلف والصحابة على وجه الخصوص، يأتي الشخص إلى اآلخر يهديه 

ماذا  واحدة تصلح لك، ابنته، ما يشك أنه ناصح لكن لو جاء شخص لواحد من طالب العلم قال: ترى عندنا
عرضها على الناس، اتركه عنك، ا : لوال أن فيها عيب مال، يقول ؟يقول؟ يقول: هذا ناصح ومتخير أو مقتد  

قلب سليم يتعامل مع الخلق على ما أمر به، كما كان السلف يتعاملون  هما في يمكن أنه مهديها لعشرين قبلي،
كن ل يصير نسيب ا لي ولذلك يحتاج اإلنسان إذا أراد أن يسلك هذه المسلك يتحايل، يقول: وهللا أنا ودي بفالن ؛به

إال أن القلوب  وما الداعي وما الذي يحد الناس إلى هذا األمر، أني  قلت لكشعر بطريقتك دقق، بحيث ال ي
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َ ِبَقْلٍب * }َيْوَم ََل َينَفعه َماٌل َوََل َبنهونَ  ،مدخولة، رانت عليها الذنوب، فنسأل هللا السالمة والعافية ِإَلَّ َمْن َأَتى َّللاَّ
 ا األمر، نعم.، فالمعول على هذ[( سورة الشعراء19 - 11)] َسِليٍم{

 مسروق  عن صبيح بن مسلم عن األعمش ناقال: حدث عون  بن جعفر ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 القرآن ترجمان نعم :يقول وكان :قال أحد منا شرهاع ما أسناننا أدرك عباس بنا أن لو" :هللا عبد قال :قال
 ".-رضي هللا عنه- عباس بنا

هو أبو  :صبيح بن مسلم عن األعمش ناقال: حدث عون  بن فرجع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنايقول: 
عن هو مسلم بن صبيح ، مسروق  عن عن األعمش عن أبي الضحى ،نعم -في السند السابق- الضحى السابق

يعني ابن  :أحد منا شرهاع ما أسناننا أدرك عباس بنا أن لو" :هذا ابن مسعود :هللا عبد قال :قال مسروق 
 ما لنا، لو أدرك ابينما ابن عباس من صغارهم، يقول: لو كان قرين   ،من الكبار ،ةمسعود من كبار الصحاب

ما صار  ،إلى آخرها ما عاشره منا أحد، فاق -عليه الصالة والسالم-من أول حياة النبي  -ما أدركناه-أدركنا 
 ما أسناننا أدرك عباس بنا أن لو" بحوله وال إليه، على صغره أدرك ما لم يدركه الكبار، فـ نحنلنا وال  اقرين  
هو ترجمان القرآن، وهو حبر األمة، ودعا  ":عباس بنا القرآن ترجمان نعم" :يقول وكان :قال أحد منا شرهاع

ولذا أقواله أكثر ما  ؛أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين فاستجيبت الدعوة -عليه الصالة والسالم-له النبي 
أكثر من غيره رغم صغر سنه،  وهلصحابة أقوال ابن عباس، أكثر من غيره، يدور في كتب التفسير من أقوال ا

 .ثالثة عشرة سنة، ما احتلم، يناهز االحتالم ولما يحتلم -عليه الصالة والسالم-عمره يوم وفاة النبي 
رضي هللا -المقصود أن ابن عباس أدرك ما لم يدركه الكبار، رغم حداثته وصغر سنه، وكان عمر 

 يجلسون، فاختبرهم ال ماذامع الكبار، فيغار بعض الكبار؛ ألن لهم أوالد في سنه حدثاء مثله، فل يجلسه -عنه
 فأدرك الناس السبب، نعم. -رضي هللا عنه-واختبره عمر 
 :هللا عبد قال :قال مسروق  عن مسلم عن األعمش عن عبيد بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".أعلم هللا :يعلم َل الذي يقول أن العلم من إن"
نعم يقرر أهل العلم أن مقالة من ال يعلم عن حكم مسألة ما هللا أعلم، نصف العلم، نصف العلم، والذي 

ال أدري، هذا ال شك أنه ال بد أن  :صاب مقاتله، الذي ال يقولتال يقول: هللا أعلم فيرد العلم إلى مصدره هذا 
ما أن يقول: هللا أعلم، وهذا ال يغيظه بل تزيده رفعه، والكبار يقع في خطأ، فعلى اإلنسان إذا شك في مسألة 

، وهذه سمة السلف الصالح، والصحابة اقالوا: هللا أعلم، مالك قال: ال أعلم، ال أدري، واإلمام أحمد يقولها كثير  
 لمه.فيقولون: هللا ورسوله أعلم، يكلون العلم إلى عا -عليه الصالة والسالم-ما يسألهم النبي  اكثير  

ذا كان ال يدري يقول: هللا أعلم،  ؟ ءالمانع، هللا أعلم، وهل ينقصه شي مافعلى اإلنسان أن يكثر منها، وا 
في ، يعني حتى لو قدر أنه موظف معين من قبل ولي األمر إلفتاء الناس، هل يلزمه أن يفتي ءال ينقصه شي

عنده من العلم ما يفتي به الناس فال يلزم،  عوظف وولي على أن يفتي بما يعلم، توق؟ ما يلزمه، هو كل مسألة
إن هذه المسألة أخذت معناها مقابل ال، أنت عينت في هذا  :واألجرة ليست على كل فتوى بعينه، الذي يقول

األمر لما عندك من مجموع علم يمكن أن تمشي به حاجة بعض الناس، ما يلزم أن يكون جميع الناس، وال 
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، إن أجاب في كل مسألة دليل على العلم أن يجيب في كل ما سئل، أبد  يتصور في شخص مهما بلغ من ا
 .جهلة، ودليل على عدم ورعه وال احتياطه، ومن أهم شروط المفتي الورع

ـــــــــــع ـــــــــــت متب ـــــــــــي فتـــــــــــواه مف ـــــــــــيس ف  ول
 

 مـــــا لـــــم يضـــــف للعلـــــم والـــــدين الـــــورع 
 

 ، وهللا والمستعان نعم.ألن الذي ال يتورع ال يؤمن أن يفتي الناس بجهل، ال يؤمن أن يفتي الناس بهوى 
 أصحاب نسأل ما" :قال مسروق  عن الضحى أبي عن األعمش عن وكيع ناقال: حدث خيثمة أبو حدثنا

 ".عنه يقصر علمنا أن إَل ،القرآن في علمه إَلشيء  من -صلى هللا عليه وسلم- محمد
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء{يقول:  -جل وعال-هللا  كل شيء في القرآن، ما من  [رة األنعام( سو 31)] }مَّا َفرَّ

وجهلها من جهلها، لكن العلوم األخرى، يحتاج إليها لفهم ، علمها من علمها، مسألة تمر إال وجوابها في القرآن
القرآن، وتوضيح القرآن، وتفسير القرآن، فالسنة التي فيها األدلة التفصيلية على المسائل الشرعية هي تفصيل لما 

 -عليه الصالة والسالم-، وتوضيح لما أبهم في القرآن، فما من شيء نسأل عنه أصحاب النبي جمل في القرآن
إال كان علمه في القرآن، وطالب العلم في كل يوم ال سيما المتابع، في كل يوم يتكشف له من عجائب القرآن 

خفي على كثير من أهل  ائ  وغرائب القرآن ما ال يخطر على البال، ينزل عالم باالستدالل للمسألة من آية شي
ثم بركة هذا الكتاب العظيم، فعلينا أن نعنى بالقرآن، ونهتم  -جل وعال-العلم، من أين جابه هذا، هذا بتوفيق هللا 

بالقرآن، نحفظ القرآن، نقرأ القرآن، نتدبر القرآن، نعمل بالقرآن، نتدارس القرآن، نتذاكر القرآن، نعنى بما يعين 
 .على فهم القرآن
األسف أنه ينظر اآلن إلى المتخصصين في القرآن وعلوم القرآن إلى أنهم كغيرهم كمن يتخصص  ومع

التخصصات، لكن لو أدركنا  ذهفي الفقه أو يتخصص في التاريخ أو يتخصص في األدب، أو تخصص من ه
نعم قد يوجد  ،ا اآلنغير النظرة التي نراهحقيقة القرآن وما يحويه القرآن من علم لكانت نظرتنا إلى أهل القرآن 

الحروف من مخارجها  ،ممن يحمل القرآن نماذج تسيء، يعني يحفظون القرآن، ويتغنون بالقرآن، ويؤدون القرآن
بالتجويد، بالقواعد المعروفة، لكن تجدهم عن العمل أقل، بل قد وجد من يقصر في الواجبات ويرتكب بعض 

لكنها س إلى أهل القرآن من هذه الزاوية، نظرة بعض النا ، فجعل-جل وعال-وهو يحمل كالم هللا  ،المحرمات
 ويضع به آخرين(( ا))إن هللا ليرفع بهذا القرآن أقوام  ؛ األصل في حامل القرآن أنه متميز عن غيره ؛نظرة قاصرة
 ليست له يد في الكن ما يتصور أن عالم   ،لهم ميزة أهل القرآن، لهم ميزة، نعم العلماء لهم منازلال شك أن 

له  تفي القرآن، وليس ال يد له وهو ان، أو ال يعتني بالقرآن أو ال يهتم بالقرآن، ال يمكن أن يسمى عالم  آالقر 
ن العصر عصر تخصص صاحب الفقه ال يفتح القرآن، ما هو بصحيح، المتخصص : إعناية بالقرآن، ما قلنا

بمزيد العناية ال شك أنه يبين فضله، في السنة ال يقرأ القرآن، ما هو بصحيح، القرآن للجميع، ومن خصه 
ويضع به ، كما في الحديث الصحيح، ا))يرفع بهذا القرآن أقوام   -جل وعال-وتظهر مزيته على الناس، وهللا 

 (( كيف يرفع به؟آخرين
احترم القرآن، عمل بالقرآن، تدبر القرآن، لكن من أعرض عن القرآن، ، يرفع من اهتم به، واعتنى بشأنه

رههه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى{}َوَمْن أَ  ا َوَنْحشه ، فال يمكن أن يوجد [( سورة طـه145)] ْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلهه َمِعيَشة  َضنك 



 54 

شخص يتسمى بالعلم، أو ينوي طلب العلم، أو ينتسب إلى العلم ليست له قدم راسخة في القرآن وما يتعلق 
 بالقرآن.

مجرد ما تفتح المصحف وتقرأ تؤجر على ذلك، كل حرف عشر حسنات،  القرآن هو المتعبد بتالوته،
-لكن لو فتحت البخاري وأنت ال تريد التفقه، بس مجرد أنك تقرأ، تؤجر؟ ما تؤجر، وهو البخاري وكالم النبي 

ه بكل ))من قرأ القرآن، فل، -جل وعال-، لكن المتعبد بتالوته لذات التالوة هو كالم هللا -عليه الصالة والسالم
يعني ألف الم ميم فيها  ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف(( ،حرف عشر حسنات، ال أقول: ألم حرف

ثالثون حسنة، والختمة الكاملة كما هو معروف فيها ثالثة ماليين حسنة، وال يترك قراءة القرآن إال محروم، 
والتحليالت هذا وبال على اإلنسان، يعني إذا ن الحرمان، يعني إذا شغلنا بالصحف والمجالت والقنوات محروم بي   

 رأيت اإلنسان يتتبع هذه األمور وهو يغفل عما خلق من أجله اعرف أنه محروم مفلس.
نتدارس القرآن نتدبره، نحفظ القرآن وهذا من أهم المهمات،  -جل وعال-أن نعنى بكتاب هللا  افعلينا جميع  

لترتيل، وقراءة القرآن على الوجه المأمور به، كما يقول شيخ اإلسالم لتدبر واباونعنى بالقرآن قراءة بعد الحفظ 
 .ابن تيمية: تعطي القلب من اليقين واإليمان والطمأنينة ما ال يدركه إال من فعله

 ابن القيم يقول:
 فتـــــــــــدبر القـــــــــــرآن إن رمـــــــــــت الهـــــــــــدى

 

 فــــــــــــــــالعلم تحــــــــــــــــت تــــــــــــــــدبر القــــــــــــــــرآن 
 

مبينة للقرآن،  ،سوله، والسنة منزلتها من القرآن معروفةقال ر  ،إال من خالل قال هللا اعلم أبد   هما في 
ال فاألصل كالم هللا، المحفوظ السالم من الزيادة والنقصان، نعم.  موضحة للقرآن، مفسرة للقرآن، وا 

رضي - الدرداء أبو قال :قال الجعد أبي بن سالم عن األعمش عن جرير ناقال: حدث خيثمة أبو حدثنا
 ".بعد خير الناس سائر في وليس ،سواء األجر في والمتعلم الخير معلم" :-هللا تعالى عنه

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بينا محمد وعلى آله وصحبه ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:أجمعين، 
 أبي بن سالم عن األعمش عن ريرج ناقال: حدث خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 الخير معلم" :فالسند منقطع، يقول فيما يروى عنه ،سالم لم يدرك أبا الدرداء :الدرداء أبو قال :قال الجعد
ألن المتعلم مأجور، والمعلم مأجور، وهذا ال إشكال فيه،  ؛يعني في جنس األجر سواء :سواء األجر في والمتعلم

ن لم يتحدا ن يتفاوتون فكيف بالمعلم مع و في مقداره؛ ألن المتعلمين يتفاوتون، والمعلم يعني في جنسه، وا 
 خير الناس سائر في وليس لكنه في جنس األجر كلهم مأجورون، وأما بالنسبة لسائر الناس يقول: ؟المتعلم

 وأاله، ا وما و ))الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إال ذكر هللا: -وهو في الترمذي وغيره-يشهد لهذا الحديث  :"بعد
 خير، بقدر ما عندهم يعني ما عداها ال خير فيه، لكن هل عوام المسلمين ال خير فيهم؟ فيهم ((اأو متعلم   اعالم  

فهل مفهومه أن من لم يرد  يفقهه في الدين(( ا))من يرد هللا به خير  من دين وفضل، وهذا تقدم تقريره في حديث: 
نما عنده من  ا؟معناه أنه أراد به شر   ؟ال يفقهه في الدين اهللا به خير   تقدم تقرير أن هذا المفهوم ليس بالمراد، وا 

 وهذا مثله، نعم. ،الخير بقدر ما عنده، أما بالنسبة للخير المتعلق بالفقه فال يكون إال لمن تفقه في الدين



 55 

صلى هللا - هللا رسول ذكر" :قال لبيد بنا عن الجعد أبي بن سالم عن األعمش عن خيثمة أبو حدثنا
 نقرأ ونحن العلم يذهب وكيف هللا رسول يا :قالوا ،((العلم ذهاب أوان عند وذاك)) :قال اشيئ   -عليه وسلم

 والنصارى  اليهود هذه ليس أو ،لبيد أم بنا أمك ثكلتك)) :قال ؟همءأبنا أبناؤنا هؤ ويقر  أبناءنا ونقرئه القرآن
 .((؟ءبشي منها ينتفعون  َل واإلنجيل التوراة يقرؤون 

 :قال لبيد بنا عن الجعد أبي بن سالم عن األعمش عن خيثمة أبو حدثنا: -رحمه هللا تعالى-يقول 
عند شيء إنما يكون لا: إن هذا من أمر من األمور، وقال اشيئ   ":اشيئ   -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ذكر"

در موجودة، ويذهب العلم بذهاب العلماء المصانعم و  يذهب العلم والمصادر موجودة؟ يذهب، ،العلم ذهاب أوان
والكتب موجودة والقرآن موجود والسنة موجودة لكن  ،((جهاال   ااتخذ الناس رؤوس   ا))حتى لم يبق عالم  وبقبضهم 

 .مثل هؤالء ما أفادوا من هذه المصادر، إنما تلقفوا علومهم من غيرها، فبقوا على جهلهم
تقرءون : ؟القرآن نقرأ ونحن العلم يذهب وكيف هللا رسول يا :قالوا ك عند أوان ذهاب العلم((اوذ))

كذلك هو مجرد قراءة من غير تدبر وال تفهم، وال تفكر،  :أبناءنا هؤ ونقر  القرآن، لكن ال على الوجه المأمور به،
 .وال محاولة استنباط، هذه حال كثير من الناس، ال يستفيد من القرآن كما ينبغي

يعني تواتر العمل والتوارث موجود في األمة إلى رفع القرآن، وتواتر العمل  :؟همءأبنا أبناؤنا هؤ ويقر 
والتوارث والقرآن، وقراءة القرآن موجودة، فهؤالء يتوارثونه عن آبائهم، وأولئك عن آبائهم، وأولئك عن آبائهم، لكن 

 .اإلفادة منه تتفاوت، وكل له ما يكتب له من هذا العلم وهذا الخير، وهذا الفضل
عندهم  ((:واإلنجيل التوراة يقرؤون  والنصارى  اليهود هذه ليس أو ،لبيد أم بنا أمك ثكلتك)) :قال 

فاإلنسان ال يستطيع أن ينتفع إال إذا قدر هللا له ذلك، وأتى األمور من  :بشيء(( منها ينتفعون  َل))، كتب
 -جل وعال-؛ ألن هللا ئ العقود وال يستفيد شيمن الناس من يقرأ السنين بل ا ،، ولو أكثر القراءة..أبوابها، أما إذا
عن إرادته  اعن إرادته، لكنه مع النية الصالحة إذا كان خارج   افادة، سواء  كان بسببه أو كان خارج  لم يكتب له إ

؛ ألنه ئ اومع ذلك ال يدرك شي ،يكتب له أجر سلوك الطريق، لكن من الناس من يقرأ السنين الطويلة وهو مؤهل
رة يقرأ كذا، ومرة يقرأ كذا، ويقرأ كالم، ويقرأ نقيضه، ويقرأ ضده، وينشغل بغير شاغل، وتشغله الملهيات يتخبط، م

ثم بعد ذلك ال يكتب له شيء من العلم، فعلى  ،وتشغله المصادر المشبوهة، وينشغل بذلك عن الكتاب والسنة
صادره وعن أهله على الجواد والطرق المعروفة اإلنسان أن يلزم الجادة المعروفة عند أهل العلم فيأخذ العلم من م

وبذل الخير والفضل ألحبابه ومعارفه،  ،المرتبة عند أهل العلم، بالرفق واللين والنصح له لنفسه ولغيره من أقرانه
 ومن يستطيع بذله لهم، نعم.

 رضي هللا تعالى- عباس بنا قال :قال أبيه عن قابوس عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".العلماء يذهب أن :قال ،َل :قلنا :قال ؟األرض من العلم ذهاب ما أتدرون : "-عنهما

وقال: رجاله رجال الشيخين، ثقات،  -رحمه هللا تعالى-الحديث حديث ابن لبيد صححه الشيخ األلباني 
ه من ابن وسماع سالم بن مجاهد عن ابن لبيد، يعني عدم سماعه من أبي الدرداء هاذ مفروغ منه، لكن سماع

 لبيد هذا مختلف فيه، وعلى كل حال الحديث معناه صحيح، ما فيه إشكال.
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: عباس بنا قال :قال أبيه عن قابوس عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثناالحديث الذي يليه: 
هذا الحديث موقوف على ابن  :"العلماء يذهب أن :قال ،َل :قلنا :قال ؟األرض من العلم ذهاب ما أتدرون "
ينتزعه من صدور الرجال، بل  ا))إن هللا ال يقبض العلم انتزاع  باس وفي معناه الحديث الصحيح المتفق عليه: ع

بقبض العلماء، إنما يذهب العلم بذهاب العلماء، فإذا ذهب األخيار فالخير أدبر،  يقبض العلم بقبض العلماء((
ألن العلم في بطون الكتب، لكن هل بطون الكتب  إذا ذهب العلماء انتهى العلم؛ ألنه ال علم إال من طريقهم؛

تنطق، هل بذاتها تدخل في قلوب الرجال؟ ال، إنما يثيرها العلماء من بطون الكتب، والمسألة مفترضة في ذهاب 
ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم  ا))إن هللا ال يقبض العلم انتزاع  أهل العلم 
هذا متى؟ هذا إذا ذهب العلماء،  فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(( جهاال   ااتخذ الناس رؤوس   ايبق عالم  

ن كان العلم موجود وأهل العلم موجودون، لكن توفي بعض العلماء الذين  ئ اوأنتم أدركتم شي من هذا النموذج، وا 
جال لغيرهم لمن يفتون خالل الوسائل والقنوات يشار إليهم بالبنان من كبار علماء األمة، ثم بعد ذلك انفتح الم

من أهل العلم والعمل  -وهلل الحمد-والصحف والمجالت، نعم، وكثير منهم ليس بأهل ألن يفتي، ويبقى أن عندنا 
، وتعددت الوسائل ،من تقوم بهم الحجة، ويحفظ هللا بهم الدين، موجودون، لكن انفتح الباب على مصراعيه

 نعم. ،فصاروا يفتون الناس بغير علم، وهللا المستعانأهل العلم،  وأتيحت الفرص لغير 
 وَل اتبعوا" :هللا عبد قال :قال إبراهيم عن حماد عن العالء عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".ضاللة بدعة وكل ،كفيتم فقد تبتدعوا
شرط لصحة كل عبادة  :"اتبعوا" :ا"اتبعوا وَل تبتدعو عليه: " انعم هذا من كالم عبد هللا بن مسعود موقوف  

عليه الصالة -والمتابعة للنبي  ،فاإلخالص هو الشرط األول -عليه الصالة والسالم-فيها النبي  اأن تكون متبع  
{ ،هو الشرط الثاني -والسالم ْم َأْحَسنه َعَمال  ْم َأيُّكه عمل ال، قال الفضيل بن عياض: "أحسن [( سورة الملك4)] }ِلَيْبلهَوكه

ذا  الصه وأصوبه، قيل يا أبا علي: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل صواب  أخ غير خالص لم يقبل، وا 
 لم يقبل" فال بد من االتباع، وكل بدعة ضاللة. -على السنة-ليس بصواب  اكان خالص  
عليه -بيه ال تحدثوا في الدين ما لم يسبق له مشروعية من كتاب هللا وسنة ن ":اتبعوا وَل تبتدعوا"

 .-الصالة والسالم
ال نقص، ال،  ":كفيتم فقد تبتدعوا وَل اتبعوا" ال مزيد وا  نعم اإلسالم دين ليس بحاجة إلى ترويج مروج وا 
 .ال يقبل

به، أو إلى أخبار تلحق  قالدين كامل وشامل ومحفوظ من الزيادة والنقصان، فليس بحاجة إلى بدع تلص
من علم ويكفينا هذا،  -عليه الصالة والسالم-نستثير ما في كتاب هللا وسنة نبيه به، فكفينا هذا األمر، فعلينا أن 

 .وفيه غنية، ومن لم يكفه القرآن والسنة فال كفاه هللا، من لم يهتد بالقرآن، فال هداه هللا، نعم
))وكل : في السنن ا، وجاء أيض  ))كل بدعة ضاللة((جاءت في الحديث الصحيح  :"ضاللة بدعة وكل"

، كل بدعة ضاللة، كل شيء مبتدع في الدين لم يسبق له شرعية من الكتاب والسنة فهو لة في النار((ضال
ضاللة، وهذا فيه رد على من يقسم البدع إلى محمودة ومذمومة، بدع حسنة، وبدع سيئة، بل منهم من قال: إن 

 .))وكل بدعة ضاللة((الحديث من البدع ما هي بدع واجبة، ومنها ما هي بدع مستحبة، ولكن يرده عموم هذا 
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 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4شرح كتاب العلم ألبي خيثمة )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 نعم. ،أجمعين
نبينا محمد  ،لم وبارك على عبده ورسولهوصلى وس ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 : -رحمه هللا تعالى-قال: المصنف ، وعلى آله وصحبه أجمعين
 أصحاب وتدع علقمة تأتي كيف" :ألبي قلت :قال قابوس عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".سألونهي كانوا -صلى هللا عليه وسلم- محمد أصحاب إن بني يا :قال ؟-صلى هللا عليه وسلم- محمد
علقمة من كبار  :؟صلى هللا عليه وسلم محمد أصحاب وتدع ،علقمة تأتي كيف"في هذا الخبر يقول: 

وعليهم المعول في الدين،  :"-صلى هللا عليه وسلم-وتدع أصحاب محمد "التابعين وخيارهم وفقهائهم وعلمائهم، 
 .ونقل العلم والفتوى 

انقرض الجيل األول من  ،نعم :"يسألونه كانوا -ه وسلمصلى هللا علي- محمد أصحاب إن بني يا :قال"
وبقي أوساطهم وصغارهم، ال شك أنه يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض  -كبار الصحابة-الصحابة 

ن كان التفضيل اإلجمالي للصحابة، والفضل المطلق للصحابة، ال يوجد من بعد الصحابة من هو  الصحابة، وا 
قد يوجد من جمع من مسائل العلم وأحاط بها أكثر من بعض الصحابة ممن جاء أفضل من الصحابة، لكن 

ن أولذا جاء في الحديث  ؛بعدهم، وال يعني هذا أنهم أفضل من الصحابة؛ ألن الصحبة ال يعادلها أي شرف
 العامل المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر خمسين من الصحابة، يعني بالنسبة للعمل أجر العمل أفضل
من أجر خمسين؛ ألنه في عصر الصحابة يجد ما يعينه على هذا العمل، أما في آخر الزمان ال يجد من يعينه 

بعد  ،فيؤجر وتضاعف له األجور، لكن يبقى أن الصحبة شرف ال يناله أي شخص جاء بعدهم ،على العمل
 الصحابة.
- محمد أصحاب إن بني يا :قال ؟-صلى هللا عليه وسلم- محمد أصحاب وتدع علقمة تأتي كيف"

وقد جاء من حديث أنس في آخر عمره، يقول: "سلوا الحسن فإنه قد  :"يسألونه كانوا -صلى هللا عليه وسلم
ال شك أن اإلنسان إذا عمر وطالت به الحياة يدب إليه النسيان، فيوصي بأن يرجع إلى كبار ، حفظ ونسينا"

سألة دين، ما هي بمسألة احتكار، ال، الدين يؤخذ ممن هو عنده إليهم، والمسألة م اتالميذه، بل يرجع هو أحيان  
 نعم. ،وهللا المستعان
 زرعة أبي عن حدثني" :إبراهيم لي قال :قال القعقاع بن عمارة عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".احرف   منه أخرم فما سنتين بعد عنه سألته ثم حديث عن سألته فإني
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 أبي عن حدثني" :إبراهيم لي قال :قال القعقاع بن عمارة عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنايقول: 
 ، ابن جرير البجلي، يروي عن أبي هريرة، ويروي عنه عمارة بن القعقاع.وابن عمر  :زرعة

ألني  ؛يعني أكثر لي من حديث أبي زرعة :حديث عن سألته فإنيحدثني عن أبي زرعة، يقول: 
 ؛عطني إياهأ  ه،، ما يخل وال بحرف، فكل ما عندك من حديث أبي زرعة هاتامتقن   افظ  حا ااختبرته فوجدته ضابط  

 ولذا يحرص طالب العلم على أحاديث الثقات المتقنين الحفاظ الضابطين.
 :"احرف   منه أخرم فما سنتين بعد عنه سألته ثم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديثيقول: 

، -عليه الصالة والسالم-لما يضبطه من أحاديث النبي  ؛ل على أنه حافظ متقنيعني ما أسقط منه وال حرف، د
 نعم.

 هللا يرد من" :قال عمير بن عبيد عن سفيان أبي عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".فيه رشده ويلهمه ،الدين في يفقهه اخير   به

 في يفقهه اخير   به هللا يرد من" ير، قال:أو هذا الخبر موقوف على عبيد بن عم ،نعم هذا الحديث
يفقهه  ا))من يرد هللا به خير   :-رضي هللا عنه-أنه في الصحيحين وغيره من حديث معاوية وهذا تقدم، و  ":الدين

والمراد بذلك الفهم في جميع أبواب الدين، وعلى رأس ذلك الفقه األكبر العقائد، وفقه العمل، فقه ، في الدين((
طالب العلم بأمس الحاجة إليه،  اأعمال القلوب، والسلوك، أيض  لمعامالت إلى آخره، فقه القلوب، قه االعبادات، ف

 ا.ليكون ممن أراد هللا به خير   ؛فال بد أن يتفقه طالب العلم بجميع أبواب الدين
نما ، و هذه ال توجد في الصحيحين وال في غيرهما من الكتب الستة :"فيه رشده ويلهمه: "هذه الزيادة ا 

 نعم. ،هي عند البزار والطبراني وبعضهم يحسنها
 حدثنيقال:  البختري  أبي عن ةمرَّ  بن عمرو عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 إَل اشيئ   أعمل َل فجعلت :قال ،أخدمه وأن منه وأتعلم أعينه أن فأردت سلمان صحبت" :قال عبس من شيخ
 أن لي بدا ثم ،فسقيناها :قال ؟دوابنا سقينا لو :فقلنا تطفح وهي مدت وقد دجلة إلى فانتهينا :قال ،مثله عمل
 كراهية إَل أريده وما ،فشربت فعدت :قال .فاشرب عد عبس بني أخا يا :قال رأسي رفعت فلما ،فشربت أشرب

 وكذلك :قال ؟شربي ينقصها أن عسى وما ،هللا يرحمك :قلت :قال ؟نقصتها تراك كم :لي قال ثم ،أعصيه أن
 ".ينفعك بما العلم من فعليك ،اشيئ   تنقصه وَل تأخذه العلم

 أن فأردت سلمان صحبت"هذا الخبر عن سلمان المروي من طريق شيخ من عبس مجهول، قال: 
يعني يخدم سلمان الفارسي الصحابي الجليل، أراد أن يعينه ويخدمه في مقابل ما يسمعه منه  ":منه وأتعلم أعينه

 من علم.
 اَل أعمل شيئ  "يعني ال أقدم له الخدمة إال قدم لي مثلها،  ":مثله عمل إَل اشيئ   أعمل َل فجعلت" قال:
لذا بعض الناس يفرح أن يجد من يخدمه ويريحه من بعض األمور، نعم خدمة أهل  ؛ةأمكاف ":إَل عمل مثله

مون، لكن إذا كانت خدَ مون وي  خد  أهل الفضل ال ينبغي أن يكونوا عالة على غيرهم، يَ  االفضل مطلوبة، لكن أيض  
خدمتهم من أجل إراحتهم وتفرغهم للعلم والتعليم ونشر الفضل هذه قربة وعبادة، أما خدمتهم لذواتهم فهذه مسألة 

 ، من خدمك اخدمه.هفكافئ اأخرى، فمن صنع إليك معروف  
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 ":تمدَّ  وقد" ف في العراق،النهر المعرو  ":دجلة إلى فانتهينا :قال إَل عمل مثله، افجعلت َل أعلم شيئ  "
ه، هذا المد، والجزر المد معروف، الذي يقال خالف الجزر، نعم يعني زاد في مائه حتى طلع وتعدى حد  

 .نقصانه
 :قال ؟دوابنا سقينا لو :فقلنا، لو سقينا دوابنا" :فقال قد تناولت بعض اليابس، ":تطفح وهي قد مدت"
 :قال، "من الشرب ":رأسي رفعت فلما" شربت من دجلة، ":فشربت أشرب نأ لي بدا ثم" ،سقينا الدواب ":فسقينا

، لكن قليال  ئ ا شربت إال شي ما اشرب ثانية؛ ألنه لو سأله قبل احتمال يقول: أنا ":فاشرب دـعه  عبس بني أخا يا
 اشرب ثانية، ولو شربت ثالثة وعاشرة ومائة، ماذا ينقص النهر شربه هذا؟

روي قبل  ،يعني ما له حاجة للشرب ":أريده وما فشربت فعدت :قال ،ربيا أخا بني عبس عد فاش"
نقصت هذه الجهة هذا  ،كم تراك نقصتها نقص؟ ":؟نقصتها تراك كم :لي قال ثم ،أعصيه أن كراهة إَل" ذلك،
يريد أن يمثل، يقارن المعقول ويبينه  :"؟شربي ينقصها أن عسى وما ،هللا يرحمك :قلت :قال" النهر؟

نعم  :"اشيئ   تنقصه وَل تأخذه العلم وكذلك :قال قلت: يرحمك هللا، وما عسى أن ينقصها شربي؟"س، بالمحسو 
أنك ال تنقص من أخذت منه العلم؛ ألن العلم يزيد باإلنفاق،  العلم مهما أخذ منه، ومهما تزود اإلنسان منه، أوال  

 ما ينقص.
ذ منه كل هذا شيء يسير ال يذكر في أنك قد أخذت فأنت ومن أخذت منه وممن أخ األمر الثاني:

، وما علم موسى والخضر إال [( سورة اإلسراء16)] {}َوَما أهوِتيتهم مِهن اْلِعْلِم ِإَلَّ َقِليال   ؛-جل وعال-جانب علم هللا 
 .-جل وعال-كما نقر العصفور من البحر بالنسبة لعلم هللا 

العمر ال يستوعب كل العلم، فأنت تبدأ  ك، أوال  عليك من العلم بما ينفع :"ينفعك بما العلم من فعليك"
ن كان فيه شيء من النفع والفائدة ،لتدرك هذا المهم؛ بالمهم   .واترك غيره وا 

ــــــــــــــدأ لتدركــــــــــــــه  ــــــــــــــالمهم المهــــــــــــــم اب  وب
 

 وقــــــــــــــــــــدم الــــــــــــــــــــنص واآلراء فــــــــــــــــــــاتهم 
 

ن ويسار ويخلط ذا ويميهقط من توغير مهم، ويل اط مهم  لال بد أن يبدأ اإلنسان بالمهم؛ ألنه إذا كان يخ 
ما يصلح، يضيع العمر بدون فائدة، فعلى طالب العلم أن يرتب نفسه ويأخذ من العلم ما ينفعه؛ ألنه لن يحيط 

عما ال  ي نأخذ ما ينفع وما ال ينفع، العمر ما يستوعب، عمرك ال يستوعب كل ما ينفع، فضال  غبالعلم، يقول: نب
 ينفع، نعم.

 مسروق  عن مسلم عن األعمش عن زائدة ثناقال: حد عمرو بن ويةمعا ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ،الراكبين يروي  اإلخاذو  ،الراكب يروي  اإلخاذك فكانوا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب جالست" :قال
ن ،ألصدرهم األرض أهل به نزل لو اإلخاذو  ،العشرة يروي  اإلخاذو   ".اإلخاذ تلك من هللا عبد وا 

صلى هللا - هللا رسول أصحاب جالست"من الصحابة يقول:  ابعين الذين أدركوا جمع  مسروق من التا
ات متفاوتة اإلخاذهو مجتمع الماء، نعم، مجتمع الماء مثل الغدير، هذه  اإلخاذ ":اإلخاذك فكانوا -عليه وسلم

ب االثنين، ومنها ما منها الكبير ومنها الصغير، منها من يؤثر فيه شرب الشخص الواحد، ومنها ما يؤثر فيه شر 
 .ال يؤثر فيه شرب المئات، بل األلوف
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 اإلخاذو " يكفي االثنين، ":الراكبين روي يه  اإلخاذو " يروي واحد مع رحله، ":الراكب يروي  اإلخاذفكانوا ك"
ن" كبير يصدرهم، إخاذ ":ألصدرهم األرض أهل به نزل لو "اإلخاذو " ،أكبر منهم ":العشرة يروي   من هللا عبد وا 
منهم من مستواه ال يؤهله ألن يستقل في قرية، ومنهم من يستقل في  ،ال شك أن أهل العلم يتفاوتون  :"اإلخاذ تلك

بعلم األمة وحاجة األمة وهو واحد، ترد عليه الفتاوى  -ينوء–قرية، منهم من يستقل ببلد أكبر، منهم من يستقل 
ختلفة، ومع ذلك يصدرون عن رأيه، وهذا كل من كل بلد ومن كل فج، ومن كل صقع، مشاكل متعددة وأعراف م

هو المعطي، والنبي قاسم، فعلى اإلنسان  -جل وعال-من هذا العلم، فاهلل  -جل وعال-له نصيبه مما يعطيه هللا 
ذا كان الذي يروي الناس من الماء المحسوس  هيروي قدر ما يستطيعل إخاذ اأن يحرص أن يكون  من الناس، وا 

 لنصوص، فكيف بمن يرويهم بما ينفعهم في أمور دينهم؟ثبت فضله العظيم في ا
ال شك أن تعليم الناس أفضل من سقي الماء، ال شك أنه أفضل من سقي الماء، فبقدر ما تروي  وه

الذي يروي أهل األرض،  اإلخاذالناس من هذا العلم بعد تحصيله احرص على ذلك، احرص على أن تكون ك
ال ما ل ،احرص على ذلك إن تيسر  فابذله لغيرك، نعم. اك إال ما كتب لك، لكن إذا حصلت شيئ  وا 

 بن عمرعلم  أن لو" :هللا عبد قال :قال وائل أبي عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
ف  ك ف   هفي ،إيه ةك ف  انظر  الميزان": كفة في وضع -رضي هللا عنه- الخطاب  ة، ما الفرق بينهما؟ة وفيه ك 

 .......طالب:
 هي؟ ما

 طالب:.......
فة؛ ألنه في كتاب  فة، نعم، كل مستدير ك فة، وكل مستطيل ك  يقولون: كل مستدير ك فة، وكل مستطيل ك 

ليتم التناسق بين جملتي السجع  ؛ال ما هو بصحيح ،اسمه )الكفة في فضائل أهل الصفة( بعضهم يقول الك فة، ال
ة الميزان، ف  ة، وهنا المطلوب ك  ف  ة الميزان ك  ثوب هذه مستطيلة، نعم، وك ف  ة، كفة الف  ة، كل مستطيل ك  ف  تقول: الك  

 نعم. ،فهي بالكسر
 في األرض أهل علم ووضع الميزان فةكِ  في وضع -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمرعلم  أن لو"

 ".-رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر علم لرجح ةفَّ كِ 
الكتب المطولة،  ذهر وما أثر عن عمر ما يعادل كتاب من هنعم قد يقول قائل: إنه لو جمع فقه عم

يعني لو فقه عمر جمع من المصادر كلها يعادل المغني أو المجموع أو غيرها من الكتب المطولة؟ ال، لكن علم 
بخالف علم الخلف الذي شيب  ،السلف الكلمة الواحدة تعادل مجلدات؛ ألنه علم مبارك مأخوذ من معدنه مباشرة

تكلم بكلمة خالص يصدر عنها الناس، تعادل كتاب بالنسبة  إذا  مختصر وقليل لكنه مبارك،  علم السلف بغيره،
لغيره هذه الكلمة، ومن أراد أن يعرف قدر علم السلف وقلة كالم السلف مع متين علمهم فليقرأ في )فضل علم 

ن كان كالمهم-رحمه هللا تعالى-السلف على الخلف( البن رجب  قليل إال أنه مبارك بخالف علم  ، علمهم وا 
 مسألة واحدة، لكن مثل هذا ال يوجد عند السلف. هالخلف، يكتب لك رسالة في مجلد كبير وهي مسألة واحدة، في

على آخر بكثرة كالمه فقد أزرى  ا: "ومن فضل عالم  -رحمه هللا تعالى-ويقول الحافظ ابن رجب 
يعطيك الجواب، يعجبني،  اقيق للكالم وتفريع وتنظير ال، أبد  ألنهم ليسو أهل كالم، وليسو أهل تش ؛بالسلف"
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أكره، ال يعجبني، وقد اقتفى أثرهم من جاء بعدهم من سادات هذه األمة من علماء هذه األمة كمالك وأحمد 
؟ وتجد اآلن إذا سئل اإلنسان عن مسألة فأجاب بسطر قال: ما ينقد علي   ،وغيرهما، جوابهم قصير مختصر

، فتجده يأتي بكالم له حاجة، وكالم ال حاجة إليه من أجل أن يقال: ما شاء هللا عنده ةالكتاب تحقيسما سطر 
ال يوجد من الكتب الغثاء ال ؛صحيحببحور العلم، ما هو  ي يمأل المكتبات اآلن، تليس مرد هذا كثرة الكالم، وا 

ضيح، يحتاج إلى شيء من البيان، بسبب مسألة واحدة يطبع له كتاب كبير، نعم قد يحتاج إلى شيء من التو 
يحتاج إلى شيء من التفصيل، هذا مطلوب، لكن إذا كانت المسألة ليست بحاجة، المسألة ال تحتاج إلى هذا، 
شيخ اإلسالم يسأل عن المسألة الواحدة يفتي بمائتي صفحة، لكن عصره وجيله ووقته قت شبه تحتاج إلى 

فتوى مائتين وثالثين صفحة يقول: وصاحبها مستوفز يريدها، يعني تجلية، وتحتاج إلى توضيح وبيان، كتب عن 
ي هذه الفتوى، لكن العصر والشبه التي نشرت فيه تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تجلية، تحتاج غما تورث يب

كتب مسائل واضحة وما فيها شيء، أو ليست مسائل ما هن شيء، لكن ال بد يكتب،  اإلى بيان، لكن أحيان  
أنا موجود، ال بد أن يقول هذا، فتجده يفتح األمور ويكرر ويزيد وينقص ويشرق ويغرب ويطلع للناس  هايقول: 

كل لغثاء كثير في المكتبات، لكن علم السلف غير، فنصيحتي  ،، هذا موجودقدمهرأسه من  ماما يدرى  اكتاب  
ف مقدار السلف، ال يأتينا من ليعر ؛ للحافظ ابن رجب (فضل علم السلف على الخلف)طالب علم أن يقرأ كتاب 

 يقول: أنه لو جمع علم الصحابة كلهم ما عادل فتاوى ابن تيمية، ما هو بصحيح.
لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان ووضع علم األرض في كفة لرجح علم هنا يقول: 
من بعض  ان  عمر بن الخطاب صدرت األمة منذ أربعة عشر قر  :"-رضي هللا عنه-عمر بن الخطاب 

))عليكم بسنتي وسنة  :باتباع سنته -عليه الصالة والسالم-اجتهاداته، ويكفينا أنه الخليفة الراشد الذي أمر النبي 
 نعم. اقتدوا باللذين من بعدي(()) ،((الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

 قد عمر ألحسب إني" :هللا عبد قال :قال إبراهيم عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".العلم أعشار بتسعة ذهب

منزلة عمر في العلم ومتانته وأصالته، وال  -رضي هللا عنه وأرضاه-بين فيه ابن مسعود  اوهذا أيض  
ألن بعض الناس يسمع هذه األمور ويظن فيها إزراء ألبي  ؛-رضي هللا عنه-يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر 

إيمان األمة، والمعول على القلب، لكن الذي نقل عن عمر في بي بكر في كفة لرجح بكر، ال، لو وضع إيمان أب
واحتاج الناس على ما عنده بخالف ، كثير من القضايا أكثر مما نقل عن أبي بكر؛ ألن عمر طالت مدة خالفته

في عشر سنين، أبي بكر لم تطل مدة خالفته فلم يحتج الناس، ما استطاع أن ينشر من العلم مثل ما نشره عمر 
أفضل األمة بعد نبيها، فننتبه لمثل هذا؛ ألن بعض النصوص، وبعض  هفإيمان أبي بكر هو الذي رفعه وجعل

من يكتب في التراجم يذكر أوصاف وأمور لعمر قد يقر في قلب اإلنسان شيء يجعله أفضل، ال ما هو 
بكر لو وزن بإيمان األمة لرجح، ويليه في ال شيء، إيمان أبي  ابصحيح، ال، إذا قارنا عمر بأبي بكر صار شبه

 ثم عثمان ثم علي. -رضي هللا عنه-الفضل عمر 
وَل : قوله في مجاهد عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا سه }َأِطيعهوْا َّللاهَ َوَأِطيعهوْا الرَّ

ْم{  ".والعلم الفقه أولي" :قال [( سورة النساء95)] َوأهْوِلي اأَلْمِر ِمنكه
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ْم{}هذا هو األصل،  :}َأِطيعهوْا َّللاهَ{ وَل َوأهْوِلي اأَلْمِر ِمنكه سه فطاعة والة األمور واجبة على  :َوَأِطيعهوْا الرَّ
والة األمر هم أئمة  ،))الدين النصيحة((وفي حديث  ،خالف بين أهل العلم في المراد بولي األمر في هذه اآلية

 ا هل هم الوالة الذين هم األمراء والحكام، أو هم العلماء؟المسلمين، وكما اختلف في والة األمر هن
وال شك أن كل طرف من هذين له نصيب من الوالية، فالعلماء لهم الوالية الدينية، ولهم التوجيه الديني، 

، -جل وعال-طاعتهم فيما ال معصية فيه هلل  اوطاعتهم في هذا الباب واجبة، لكن األمراء والحكام لهم أيض  
، ال بد "على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره -صلى هللا عليه وسلم-بايعنا رسول هللا .... "

: ال بد من وجود ولي األمر، ثم من هذا وال تتم األمور وال تنتظم أمور الدين والدنيا إال بطاعة ولي األمر، أوال  
، وعليه حقوق، لكن إذا أمر بما ال شرع له حقوق ر كما هو معروف في البعد ذلك ال بد من طاعته، وولي األم

 .معصية فيه وجبت طاعته
هذا الخبر وهو من تفسير مجاهد أن أولي األمر هم أولي الفقه والعلم، والمسألة خالفية بين هنا يبين في 

ألمراء فالعلماء تجب طاعتهم، وا ،))الدين النصيحة((أهل العلم، ولكل منهما نصيب، من هذه اآلية ومن حديث: 
والملوك والوالة تجب طاعتهم، وكما أن العلماء تجب نصيحتهم واألمراء والوالة تجب نصيحتهم، كما جاء في 

 حديث تميم وكما هنا، نعم.
 أن فإما ،إلبراهيم فأذكره الحديث أسمع كنت" :قال األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".فيه يزيدني أو به يحدثني
فإذا سمع األعمش  -عليه الصالة والسالم-من سنة النبي  هسعة علم إبراهيم، سعة محفوظهذا من  ،نعم

له بما ليس عنده، يتحفه  ذكره إلبراهيم، لعله أن يأتي اإذا سمع حديث   -وهو من الثقات األثبات الحفاظ-حديث 
من طريقه، يكون  ه لييعني يروي ":فإما أن يحدثني به" -النخعي– ليس عند إبراهيم منه علم به، يظن أنه

ما أن يزيدني فيه" عنده قبل أن أذكره، امحفوظ    يزيده، نعم. ن قد ترك جملة منه أو كلمة أو شيئ ايكو  ":وا 
: الحسين بن علي لي قال :قال مالك بن مسعود عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 عنها أسأله أن أريد أشياءما حاجتك إليه؟ قال: و  :قلت :قال ؟جبير بن سعيد وبين بيني تجمع أن تستطيع"
 ".عندنا ليس بما :فقال نانيأبنو  الناس إن

 تجمع أن تستطيع"هذا علي بن الحسين زين العابدين بن علي بن أبي طالب، يقول لمسعود بن مالك: 
يتهم أهل البيت ماذا تريد منه؟ يريد أن يسأله عن أمور  ":وما حاجتك إليه :قلت ؟جبير بن سعيد وبين بيني

خصهم النبي ما ما عندهم علم، هم به دون غيرهم، و  -عليه الصالة والسالم-خصهم النبي  افيها أن عندهم علم  
 ماذا ،، إال ما استثنيا، كما جاء عن علي لما سئل قال: ما عندنا شيء، أبد  ابشيء أبد   -عليه الصالة والسالم-

  ....ما عندنا إال ؟؟ يحفظ ما عندهممعنده
 طالب: إَل ما في هذه الصحيفة.

وهي متاحة لهم ولغيرهم،  -عليه الصالة والسالم-ما عندهم إال الصحيفة التي يروونها عن النبي  نعم،
ما عند أهل البيت شيء يستقلون به، وأما ما وضع عليهم وكذب عليهم، وافتري عليهم وادعي فيهم، هذا ال 

 أساس له، بل هو من وضع األتباع.



 64 

 :"عندنا ليس بما نانيأبنو  الناس إن ،عنها أسأله أن أريد أشياءقلت: وما حاجتك إليه؟ قال: ": يقول
غير، يعني أنهم مخصوصون بعلم لم يصل إلى الناس، والذي يتهم بالعلم، ال شك أنه  ايتهموننا بأن عندنا علم  

 ،أن يسأل أسئلة يحرج فيها خشية ؛يتعرض لمسألة الناس، يتعرض لسؤال الناس، فعليه أن يسعى لتكميل نفسه
وزين العابدين إمام من أئمة المسلمين معروف يريد أن يجتمع بسعيد بن  ،، وهذا يريد أن يجتمعاال يجد لها جواب  

جبير ليسأله عن بعض المسائل التي يخشى أن تطرح عليه، نعم بعض الناس يكون في موقع، أو يكون له ذكر 
عظم من واقعه، فمثل هذا يحرج إذا سئل عن مسائل مشكلة، مثل هذا بعض الناس يكون ذكره أ  بين الناس،

-يتعرض إلحراج، فعليه أن يسعى لتكميل نفسه، وهذا لما كان من أهل البيت، نعم، يتصور الناس أن النبي 
 خصهم بشيء ال يوجد عندهم، فهو يحاول أن يكمل نفسه بحيث إذا سئل يجيب، نعم. -عليه الصالة والسالم

 عن نهى -رضي هللا تعالى عنه- عمر أن مجاهد عن ليث عن جرير ثناقال: حد خيثمة وأب حدثنا
 ."المقايسة يعني المكايلة

ما  أملليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن مجاهد، مجاهد أدرك عمر عن ا جرير هذا الخبر يرويه
، اعلى االتصال مطلق   و)أن( هذه ال تحمل": أن عمر نهى عن المكايلة"؟ نعم، مجاهد لم يدرك عمر، هأدرك

حكمها حكم السند المعنعن، لو قال: عن عمر، أو قال عمر، أو أن عمر نهى، هذه كلها ال تجب على 
وأمن من  -على الخالف في ذلك-عرفت المعاصرة، وعرف اللقاء ، االتصال إال بالشروط المعروفة إذا عرف

ال  تدليس  عن اللقاء فال اتصال. المعاصرة فضال  فال، وهنا ال توجد الراوي، تحمل على االتصال وا 
قد يقول مثل هذا الكالم،  -رضي هللا عنه-وعمر  :نهى عن المكايلة يعني المقايسة"هذا الخبر: "

للدين، وخشية أن يسترسل الناس في األقيسة والرأي ويتركون النصوص، جاء ذم الرأي، جاء ذم القياس،  ااحتياط  
النصوص التي تدل على المسألة بعينها ال بد من استعمال الرأي؛ ألن  لكنه مع وجود النصوص، أما مع عدم

نما لها أشباه ولها نظائر ال بد من استعمال القياس، والقول  هناك نوازل لم ينص عليها في الكتاب والسنة، وا 
 ألنه ال قياس مع النص، نعم. ؛بالقياس هو قول جماهير العلماء، لكن شريطة أال يوجد نص في المسألة

 ".نتعاهدها اكتب   لنا إن" :قال الحسن عن األعمش عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
معروف التابعي الجليل الحسن البصري، على حفظه وعلى سعة  -رحمه هللا-نعم هذا من كالم الحسن 

ر الوارثين من علمه واطالعه وفهمه، وفقهه يشبه فقه السلف، وكالمه ومواعظه تشبه بكالم النبوة، يعني من كبا
نعم ال بد من التعاهد، يعني الذي يعتمد على حفظه ويترك المكتوب،  :نتعاهدها" ا"إن لنا كتب  علم النبوة يقول: 
هل  ؟وال ينظر فيها هذا ينسى، ويخلط، إذا طال به العهد نسي هل القول لفالن، أو لعالن ،ما يراجع الكتب

 دهدها ويراجعها عناحصل عنده شيء من الخلط، فإذا كان يتعالقول مذكور في كتاب كذا أو في كتاب كذا؟ ي
 وثبت ما عنده، نعم. االحاجة ازداد علم  

 هللا عبد عند كنا" :قال مسروق  عن الضحى أبي عن منصور عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 آية أن يزعم كندة بوابأ عند اقاص   إن الرحمن عبد أبا يا :فقال رجل فأتاه ،نراه بيننا مضطجع وهو اجلوس  
 :-غضبان وهو وجلس- هللا عبد فقال ،الزكام كهيئة منه المؤمنين ويأخذ ،الكفار بأنفاس فتأخذ تجئ الدخان
 حدكمأل أعلم فإنه ،أعلم هللا :فليقل يعلم َل ومن ،يعلم بما فليقل اشيئ   منكم علم فمن ،هللا اتقوا ،الناس يأيها
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قهْل َما َأْسَألهكهْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا } :-عليه السالم- لنبيه قال تعالى هللا فإن ،أعلم هللا :يعلم َل لما يقول أن
َتَكلِهِفيَن{  ."[( سورة ص88)] ِمَن اْلمه

توجيه للعلماء وطالب العلم أال يتكلفوا ما ال علم لهم به؛  -رضي هللا عنه-وهذا من ابن مسعود  ،نعم
األمر أهون من ذلك، ما  اول يعصر ذهنه ويتمحل ويتكلف ال بد أن يجيب، ال،ألن بعض الناس إذا سئل يح

 .تعرف، قل: هللا أعلم، ما أنت مكلف
ا فهذا مثال  ،وهم في الغالب عمدتهم على القصص واألخبار والحكايات -القصاص: الوعاظ–، أن قاص 

تجذب الناس، لكن بالحكايات  ويغفلون عن نصوص الكتاب والسنة؛ ألنها معروفة لدى الخاص والعام فال
 والقصص واألخبار ينبسط الناس ويجتمعون، يطربون لذكر القصص.

َخاٍن فهذا القاص يزعم أن آية الدخان المشار إليها في سورة الدخان، نعم  َماء ِبده }َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السَّ
كفار ويأخذ المؤمنين، وعلى الخالف بين أهل العلم ، هذا الدخان يجيء فيأخذ بأنفاس ال[( سورة الدخان10)] مُِّبيٍن{

 .هل هو حصل أو ما حصل؟ والمسألة معروفة
 ،هللا اتقوا الناس يأيها :-غضبان وهو وجلس- هللا عبد فقال ،الزكام كهيئة منه المؤمنين ويأخذ"

من العلم يقول به،  قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من عنده شيء ،نعم ":يعلم بما فليقل اشيئ   منكم علم فمن
 أعلم فإنه" يكل العلم إلى عالمه ويرده إلى مصدره، ":أعلم هللا :فليقل يعلم َل ومن" من ال علم عنده يمسك،

كلمة هللا  يقول: هللا أعلم، قد يقول قائل: هو أسلم وأحكم، أن ،هو أعلم ":أعلم هللا :يعلم َل لما يقول أن حدكمأل
ليست بعلم، نقول: هي علم، ولو لم تكن إال علم اإلنسان بقدر نفسه فهي علم،  نأعلم كل يتقنها ويستطيعها إذ

ولذا ؛ ولو لم يكن من ذلك إال حرص اإلنسان على سالمة نفسه فهي أسلم، والحكيم الذي يسعى لخالص نفسه
 .يقرر أهل العلم أن المفتي يكون حرصه على خالص نفسه أشد من حرصه على خالص المستفتي

إنما يريد األجر والثواب من  ":{}قهْل َما َأْسَألهكهْم َعَلْيِه ِمْن َأْجرٍ  :-عليه السالم- لنبيه قال تعالى هللا فإن"
َتَكلِهِفيَن{}، -جل وعال-هللا   -جل وعال-جاءني علم، جاءني شيء عن هللا  :"[( سورة ص88)] َوَما َأَنا ِمَن اْلمه

متأكد منه محقق، يفتي به  عنده علم للعالم وطالب العلم إن كانبلغته، والذي لم يأت ال أتكلفه، وهكذا ينبغي 
ال يقول: هللا أعلم، نعم.  وا 

 بن الربيع عن يذكر جعفر أبا سمعت :قال الرازي  سليمان بن إسحاق ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".امجان   لمتعه  كما امجان   علم آدم بنا :األول الكتاب في مكتوب" :قال أنس

الرازي،  :جعفر أبا سمعت :قال الرازي  سليمان بن إسحاق ثناقال: حد خيثمة أبو حدثناهنا يقول: 
 عيسى بن ماهان؟

 طالب: عيسى بن أبي عيسى.
 هو، هو؟

 طالب: أبو عيسى اسمه عبد هللا.
 هو أبو جعفر الرازي نعم، لكنه ضعيف عند أهل العلم، هو هو؟

 .......طالب: هذا الثاني أبو جعفر
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 صحيح معروف. نعم،
يعني في الكتب  ":األول الكتاب في مكتوب" :قال أنس بن الربيع عن يذكريقول: سمعت أبا جعفر 

وقد يكون مكتوب في اللوح المحفوظ كما يقرر بعضهم، على  :"امجان   لمتعه  كما امجان   علم آدم بنا :المتقدمة
فضل، وأما أخذ األجرة على التعليم وعلى التحديث، وعلى قراءة كما تعلم اإلنسان هو األ اكل حال التعليم مجان  

قرا ))إن أحق ما أخذتم عليه  :لكن جاء في الحديث الصحيح ،ه هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلمئالقرآن وا 
علوم، وعلى تعليمه فمن باب أولى غيره من ال -جل وعال-فإذا جاء أخذ األجرة على كتاب هللا ، كتاب هللا(( اأجر  

ومن أهل العلم من يتورع من أخذ األجرة على تعليم العلم الشرعي، ويأخذ األجرة على غيره، يعلم الكتاب والسنة 
يعلم غيرها من العلوم باألجرة، فيتورع عن أن يعلم ما يبتغى  ،يعلم األدب يعلم العربية ،، لكن يعلم التواريخامجان  

المقرر عند أهل العلم أن التعليم باألجرة ال سيما إذا لم يكن له مصدر  به وجه هللا يعلمه باألجرة، وعلى كل حال
 وال كسب يكفيه ويكفي أوالده، أنه يفرض له من بيت المال وال شيء في ذلك، نعم.

 َلإ يبق فلم العلماء ذهب" :قال مجاهد عن ليث عن إبراهيم بن إسماعيل ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".قبلكم كان فيمن كالالعب إَل فيكم المجتهد وما ،المتكلمون 

نعم الكالم كثير، لكن هل الكالم هو العلم؟ ال، ما  ":المتكلمون  َلإ يبق فلم العلماء ذهب"يقول مجاهد: 
 .أكثر الكالم الذي ال ينفع وال يفيد، لكن العلم ما يفيد

 المجتهد وما" ع المسائل نعم،أهل الكالم الكثير تشقيق الكالم تفري ":ذهب العلم فلم يبق إَل المتكلمون "
ذا كان هذا يقوله في  ؟ما حال الالعب نالمجتهد كالالعب إذ ":كالالعب إَل" يعني بالنسبة لمن قبلكم ":فيكم وا 

أزمان جاءت بعده تقضى على أحسن  ؟جاءت بعده اعصر التابعين في القرون المفضلة، فكيف لو رأى أزمان  
-عن كونها تقضى األزمان واألوقات وتفنى األعمار فيما ال يرضي هللا  فضال  الوجوه بما ال خير فيه وال فائدة، 

 نعم. !وهللا المستعان -جل وعال
 :يقول سعد بن بالل سمعت :قال األوزاعي سمعت :قال مسلم بن الوليد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".مقصر وعابدكم ،راغب وزاهدكم ،جاهل عالمكم"
 بن بالل سمعت :قال األوزاعي سمعت :قال مسلم بن الوليد ثناقال: حد ةخيثم أبو حدثناهنا يقول: 

عالمكم جاهل؛ ألن هذه األمور، العلم والجهل، والعبادة،  -بالنسبة– يعني نسبي ":جاهل عالمكم" :يقول سعد
العالم  أمور نسبية، أمور نسبية، يعني تصور أن العالم في هذا الوقت مثل ا، يعني زيادة ونقص  نوالزهد وغيره

حافظ في هذه األوقات يعني ال يساوي شيء بالنسبة  :قبل خمسمائة سنة أو ستمائة؟ ال، يعني حتى من يقال له
لحفاظ الصدر األول، فالعالم بالنسبة ألولئك جاهل، يعني تجد العامي في عصر السلف عنده من العلم ما هو 

 .نها أمور نسبيةأل ":عالمكم جاهل"، علماء هذا الوقتأفضل من علم كثير من 
وجاء شخص من الجمهوريات بعد سقوط الشيوعية نائب مفتي، نائب مفتي في جمهورية من 

شيء، يسأل عن أمور بدهية، يسأل عن أمور في  هتتصورون عنده من العلوم؟ ما عند ماذاالجمهوريات، 
 ...نائب مفتي! الوضوء والصالة،
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على الجادة من  -وهلل الحمد-صحوة علمية عارمة  -حمدوهلل ال-في هذه البالد نعيش  نحن ،أمور نسبية
لكن في غيرها من البلدان عندهم جهل، جهل مطبق، بعد تيسر األسباب وانتقال العلم بواسطة  ،القرآن والسنة

دروس المشايخ الكبار والمتوسطين  -وهلل الحمد-هذه الوسائل بدأت العلوم تصل إلى أقاصي األرض، والدروس 
شكاالتهم وأسئلتهم تصل إليحتى الصغار ت ، ويختبر بعضهم هناك ناصل إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب، وا 

 .وهذه نعمة وهلل الحمد ا،حصل علم  تن مخير كثير، م مويجد عنده
بها، لكن  ايعني عندنا الزاهد الذي يترك الدنيا لكنه قلبه قد يكون متعلق   ":راغب وزاهدكم عالمكم جاهل"

 .سان خالص قلبه قالب، نعم، هذا زاهدكم راغب بالنسبة لزاهدهمهناك إذا زهد اإلن
، هذا أينقلنا: هذا  ،نصف صالة يجلس بعد كل صالة مثال   ايعني لو نجد شخص   :"مقصر وعابدكم"

رناه بعباد مضوا في الصدر األول ال انفسه شيء عظيم، بينما لو قأنه بعد يظلم  ين؟ ويمكنأراهب، هذا عابد، 
 .م يعجز اإلنسان عن بيانها، نعمشيء، وأخباره

ومع قلة المعين  ،هي أمور نسبية، لكن ال شك أنه مع كثرة المعين يسهل األمر ،ال ":عابدكم مقصر"
في هذه الظروف التي نعيشها إذا وجد العالم ولو عنده شيء من الخلل لو وجد الزاهد، لو تعلق قلبه بشيء من 

ها؛ ألن ظروف الحياة تضطره إلى هذا، لو وجد عابد لو كان عنده شيء أمور الدنيا؛ ألنه ال يمكن أن ينفك عن
من التقصير في العبادة أمور نسبية بالنسبة لغيره عابد، وبالنسبة لغيره زاهد، بالنسبة لغيره عالم، فاألمور تقاس 

ير مثل ابن تيمية، ية يصأو داعية، نقول: ال، الزم هذا الداع ابنظائرها وأمثالها، ما نقول: وهللا اآلن نختبر قاضي  
ال ما يصير  و بصحيح، أنت تنظر إليه إن كان أفضل قومه هو األنسب، قاض إن كان أمثل زمالئه ا هذا؟ موا 

 من هو األنسب، نفترض أن بعض الشروط اختلت لكن موجود العلم، أفضل من كون المسألة تبقى خالية
ثغرة، نعم، لو وجد مجموعة فساق وجاء وقت إقامة شيء ممن يسد هذه ال هما في 51:34 *)كلمة غير مفهومة(

ن، ال بد فعلو ي ماذاو   51:53*)كلمة غير مفهومة(المطوع  هم يقولون لصالة نقول: ال تصح إمامة الفاسق؟! ا
الزكاة من نفس المال،  ،ي تطلعغين تبأالزكاة من نفس المال، من  :أن تسد هذه الحاجة، فال شك أن يقولون 

 نعم.
 

 عن األعمش ثناقال: حد يحيى أبو الرحمن عبد بن الحميد عبد ثناقال: حد خيثمة أبو ثناقال: حد
 ".ذكره حياته فإن الحديث تذاكروا" :قال علقمة عن إبراهيم

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين. 

 ":خيثمة أبو ثناقال: حد"د هللا، هذا هو الراوي عن المؤلف : حدثنا عب-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :قال علقمة عن إبراهيم عن األعمش ثناقال: حد يحيى أبو الرحمن عبد بن الحميد عبد ثناقال: حد، "المؤلف

الحفظ  وقوة يعني ينتقي طالب العلم بعض األقران المعروفين بجودة الفهم :"ذكره حياته فإن الحديث تذاكروا"
فيذاكر معه أو معهم ما حفظ، يذاكر معهم ما فهم، والطريقة لحضور الدروس وتحضيرها ومذاكرتها، وال  ،والجد

يفلح طالب العلم حتى يعتني بدرسه، فيقرأ الدرس قبل الحضور، ويحفظ ما يراد حفظه، ويراجع ما يمكنه من 
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عليه، وينصت ويتأدب، ثم بعد ذلك إذا انتهى  الشروح، ثم يحضر الدرس إلى الشيخ ويناقش، ويسأل عما يشكل
لب العلم الذي ال يعرف الدرس تذاكر األقران، ذاكر األقران بما حفظ وبما فهم وبما سمع، وقل أن يفلح طا

بسهولة وال يستطاع براحة الجسم، فال بد من المعاناة،  يتأالدرس، قل أن يفلح، فالعلم متين ال ي الكتاب إال في
تمام قبل حضور الدرس، واإلنصات واإلفادة واالنتباه أثناء حضور الدرس، ومناقشة الشيخ عما ال بد من االه

يشكل، ثم بعد ذلك بعد االنصراف من الدرس يتذاكر الطالب مع أقرانه، ال سيما مع من عرف منهم بالجد، أما 
يسير منهم بحيث يفيدهم  على شيء يضيعون الوقت، فال يحسن رفقتهم إال األقران المعروفين بالهزل فهؤالء

فهؤالء هم الذين  -طالب العلم الجادون -ويستفيد منهم بقدر الحاجة، وال يضيع وقته معهم، أما الطالب 
}َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدعهوَن َربَّههم من العمل،  ئ ايصطفون، ال سيما إذا عرفوا مع حرصهم على العلم شي

هؤالء يضيعون الوقت، وهللا اللهو والغفلة والطرائف والنكت  ، أما أهل[( سورة الكهف41)] {ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيهِ 
 المستعان نعم.
 أبي بن الرحمن عبد عن زياد أبي بن يزيد ثناقال: حد فضيل بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 في أحييته حديث من كم ،هللا يرحمك :شداد بن هللا عبد فقال :قال ،فذاكروه مذاكرته الحديث إحياء" :قال ليلى
 ".مات كان قد صدري 

ولذا يقول عبد هللا بن شداد:  ؛ال بد من المذاكرة" فذاكروه مذاكرته الحديث إحياء" ،ذا مثلهمايعني 
 يعني، يعني من؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ نعم؟ ":"يرحمك هللا

 طالب:.......
عبد هللا بن شداد، يقصد بذلك يخاطب عبد الرحمن بن أبي  يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقولنعم، 
يعني هو يذاكر معه، يذاكر معه  :"مات كان قد صدري  في أحييته حديث من كم ،يرحمك هللا" ليلى، يقول:

الحديث الذي قد نسي، ونسيان العلم هو موته، وتذكره هو حياته، وتذكره إنما  ركذاألحاديث التي سمعوها، في
 ته، وهللا المستعان نعم.يكون بمذاكر 

 نجمع كنا" :قال رجاء بن إسماعيل عن األعمش عن فضيل بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".فنحدثهم الصبيان

الصبي يحضر مجالس العلم من تمام الخامسة عند األكثر؛ ": فنحدثهم الصبيان نجمع كنا"نعم يقول: 
وهو ابن  -عليه الصالة والسالم-الذي عقل المجة عن النبي  بحديث محمود ألنه حينئذ يكون قد عقل، عمال  

خمس سنين وجعل الجمهور الحد الفاصل بين من يحضر المجالس ومن يحدث خمس سنين، وأهل التحقيق 
نه يفهم ويلقن فيتلقن يرون أن الصبي ال يحدث إال إذا عقل سواء  في الخمس أو قبلها أو بعدها، إذا توقع منه أ

ا كان يقبل التلقين من التمييز، سواء  ميز قبلها أو بعدها لكن قبل خمس يندر أن يميز، فإذا إذمن الخمس، 
ضافة إلى أن من يحدث هذا الصبي  صار الصبي بحيث يفهم الكالم ويحفظ الكالم يبادر بتسميعه الحديث، وا 

يلقي هذا الحديث على هذا ينتفع نفسه المحدث، فكونه يحدث هذه مذاكرة، نعم كونه  االذي يرجى انتفاعه أيض  
الصبي مذاكرة، وبعض الناس الذين صارت لهم مهمة في الوعظ والتوجيه واإلرشاد لهم طرق في كيفية التعلم 
على هذا األمر، منهم من يذهب إلى حوش غنم، يلقي عليهم كلمة؛ ألنه يتمرن، يعني لو ألقاها على كبار في 
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 ئ الم يستمر هكذا، لكن بعضهم يجمع حصى أو أخشاب أو شيشيء ما تمرن وال تع أو فيفي درس  أومسجد 
على  ؤيثبت علمه ويجر و ويحدثهم، فالصبيان أفضل بال شك يستفيدون ويستفيد هو،  ايحدثهم، وهذا يجمع صبيان  

الكالم ويرتب أموره، وكل يوم أفضل من الثاني، هذه طريقة يسلكها بعضهم، يدخل على حوش الغنم ويتحدث، 
؛ ألنه قد يكون في ك، وتحديث الصبيان أولى مما ذكرن هذا إفادتهم لكن ليتمرن هو على ذلمقصد ليتمرن ال ي

 ،قد يكون فيهم من يحفظ، نعم، والناس يحتقرون الصبيان الصغار في الثالث في األربع، ال ،الصبيان من يفهم
يرة، جيء للمأمون بصبي كث اوجد منهم نوابغ، يحفظون حتى في هذه السن، ذكر أهل الحديث في هذا قصص  

طلب منه قراءة قرآن فقرأ، من أي سورة يقرأ، وعمره ثالث سنين، وطلب منه بعض األحاديث فيحدث، يقولون: 
 :، فال نحتقر هؤالء الصبيان، وفي هذا أكثر من فائدةغير أنه إذا جاع يبكي، وهو صغير ما زال طفال  

ى اإللقاء على هؤالء الصبيان، إذا عرفنا أن بعض عل ا: اإلنسان يتذكر ما حفظه، ويتمرن أيض  أوال  
شيوخ جاءوا وافدين، ما تعلموا الخطابة إال بهذه الطريقة، ندخل حوش  -هذه واقعة ما هي بنسج خيال- الناس

واحد يقول: جمعنا  هفيو  أنهم ما هلم بلمه+ام الغنم الظاهر لك قدال الغنم ونخطب، ويزبد ويرعد ويزمجر ق
صورناهم أناس وألقينا عليهم الخطب، وصاروا من الخطباء المشهورين، وتعلموا تو  حصى وأخشاب وكذا

 الخطابة، فكونهم يجمعون الصبيان ويحدثونهم الفائدة للطرفين، نعم.
رأيت أخوين شقيقين واحد في العاشرة والثاني في الحادية عشرة، يحفظون القرآن، وأتموا حفظ الصحيحين 

، كل يوم خمسين حديث من اكما ألف المؤلف، وبدءوا بسنن أبي داود والترمذي مع   يعني ، باألسانيدباألسانيد
 هذا وخمسين حديث من هذا بأسانيدها.

 طالب:.......
 الصبيان ما يحضرون، هللا المستعان نعم.

رضي هللا - حذيفة عن البختري  أبي عن عطاء عن فضيل بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 تعلم من إنه :قال ؟هذا على يحملك وما :قيل ،الشر أتعلم وأنا الخير تعلموا أصحابي إن" :قال -تعالى عنه

 ".يتقه الشر مكان
صلى -صاحب السر، يسمونه اآلن السكرتير، صاحب سر رسول هللا  -رضي هللا عنه-نعم هذا حذيفة 

عليه -من النبي  ":الخير اتعلمو " -رضوان هللا عليهم-الصحابة من  ":أصحابي إن"يقول:  -هللا عليه وسلم
 رويها حذيفة، وقد خص بشيء من ذلكولذا تجدون جل أحاديث الفتن إنما ي "؛الشر أتعلم وأنا" -الصالة والسالم

 :حذيفة، يتعلم الشر، لماذا؟ التقائه
 تعلمـــــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــــر ال للشـــــــــــــــــــــــــر

 

 ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ألتقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

ناس ديانة الذين عاشوا في الجاهلية ولذا كان أمتن ال ؛الذي ال يعرف الشر ال شك أنه يكاد أن يقع فيه
 تجد التائب الذي من   اوعرفوا الشرور ثم أسلموا، أمتن وأقوى ديانة ممن ولد في اإلسالم وال يعرفون الشر، وأيض  

بعد أن زاول منكرات وجرائم تجده من أنفع الناس في كشف الجرائم وأهلها، يصير عنده  هللا عليه بتوبة نصوح
 بوسائل األشرار وطرقهم. ، وعنده معرفةةخبر 
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: ينبغي أن اإلنسان يحصن نفسه بقدر ما يستطيع من الخير، ثم بعد على كل حال تعلموا الشر، أوال  
ذلك يتعلم من الشر ما يجعله يتقيه، وبعض الخطباء قد يذكر قصة، قصة على المنبر حقيقة للتنفير من هذه 

، لكن قد يوجد من الناس من إذا سمع مثل هذه ..قهم فيالواقعة أو التحذير من أهلها، أو من وسائلهم وطر 
من القضايا الموجودة اآلن التي ال تخطر على بال اإلنسان،  اولذلك تجدون كثير   ؛القصة تأثر بها وطبقها وزاولها

في شيء، شاهدها األطفال وطبقوها، فالذي  أوال تخطر على البال، إذا سئل عنها وجدها مطبقة في مسلسل 
يه بمثل هذه القصص وهذه الشرور وهذه المخالفات من غير تحصيل سابق من غير ديانة متينة يخشى يلقى إل

عليه، لكن إذا تأهل وتمكن ورسخ اإليمان في قلبه وتعلم الخير، يتعلم الشر ليتقه، وليحذر منه؛ ألن مثل هذا 
ه من أحاديث وأخبار الواقع وبسبر ما روا  ،الخبر فيه انقطاع عن حذيفة لكنه معروف عنه، هو معروف عنه

مثل هذا ال يتحرى فيه اتصال األسانيد، أو نظافة األسانيد، هذا معروف مستفيض عن حذيفة  ايشهد له، وأيض  
 . نعم.-رضي هللا عنه-

 كان" :قال أبيه عن ليعه  بن موسى ثناقال: حد مهدي بن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
َل ،فيه تكلم نعم :قال فإن ؟هذا لكان آهلل :قالشيء  عن رجل سأله إذا -نهرضي هللا ع- ثابت بن زيد  لم وا 

 ".يتكلم
إذا سأله رجل عن شيء يستحلفه  -رضي هللا عنه وأرضاه-هذا األثر المروي عن زيد بن ثابت كان و 

ال لم يتكلف جوابها ؛هل وقعت بالفعل ؟هل وقعت هذه المسألة كان السلف  ألنها لم تقع، ؛ليتكلف الجواب وا 
يتورعون عن الفتيا عن شيء لم يقع، لكن أهل العلم لما صنفوا ودونوا من أجل تمرين الطالب على فهم المسائل 
واستنباط المسائل، وتطبيق المسائل على الوقائع، صاروا يشققون المسائل، ويفترضون مسائل لم تقع للتنبيه، 

من أهل هذا الشأن، وبين أن يكون طالب علم يتمرن  اليسو وفرق بين أن يلقى على العامة مسائل لم تقع، وهم 
ينفع هللا به األمة، فمثل هذا يفرع ويشقق، ويشقق له مسائل، أما إذا جاء شخص يستفتي  اليترقى حتى يكون فقيه  

 فمثل هذا يقتصر على ما وقع له، فيجاب، وما -عامي ال عالقة له بالعلم وال صلة له بالعلم، وال ينوي التعلم-
 ذلك يصرف عنه إلى ما هو الواقع، نعم. اعد

 عن الشعبي عن أبجر بن الملك عبد عن سفيان عن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 حتى فأجمنا :قال ،َل :قلت ؟بعد أكان :فقالشيء  عن -رضي هللا عنه- كعب بن أبي سألت: "قال مسروق 
 ".رأينا لك اجتهدنا كان فإذا يكون 

أثر عن أبي بن كعب إذا سئل عن شيء، سأله مسروق عن شيء، ومسروق طالب علم،  اوهذا أيض  
 امثل هذا يسلك حتى مع طالب العلم أحيان   ":يكون  حتى فأجمنا :قال ،َل :قلت ؟بعد أكان"سأله عن شيء فقال: 

يصرف طالب ، والمسألة متصورة، يعني قد ابين   اول، واضح وضوح  ؤ في ذهن المس اإذا لم يكن الجواب واضح  
 ؟يعني أوجد، أوجد اآلن بعد :؟أكان ول، يصرف عنها بهذه الطريق،ؤ العلم لعدم وضوح الصورة في ذهن المس

يعني أرحنا حتى يكون، فمثل هذا فرق بين المسائل التي حصلت فيطلب جوابها،  "قال: فأجمنا":نعم، قلت: ال، 
يصرف باستمرار؛ ألنه ليس من أوعية العلم، وال  وبين المسائل التي لم تحصل، وفرق بين سائل وسائل، سائل

ن كانوا من طالب العلم قد يصرف أحيان   ا،يتمرن ليكون عالم   من باب التمرين والتأديب له  اوبعض السائلين وا 
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الجواب يحتاج إلى تكلف، يحتاج  اعلى هذا المنهج السلفي، وقد يصرفه الشيخ لعدم وضوح الجواب؛ ألنه أحيان  
 .حتاج إلى عصر ذهن؛ ألنه ليس بحاضر في ذهن الشيخ، فمثل هذا يصرف السائل بهذه الطريقةإلى عناء، ي

 في لكن لو كان :"رأينا لك اجتهدنا كان فإذا" يعني حتى يوجد هذا الشيء، "قال: فأجمنا حتى يكون":
 ول عنها وضوح وفيها نص، مثل هذه يجاب طالب العلم ولو لم تقع، نعم.ؤ المسألة المس
رضي هللا - سعد بن سهل عن الزهري  عن مالك ثناقال: حد الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 ".وعابها المسائل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كره" :قال -ماتعالى عنه
أنه كره المسائل وعابها،  -عليه الصالة والسالم-نعم وهذا الحديث عن سهل بن سعد المرفوع إلى النبي 

فحام  والمقصود  ا، أو المسائل التي ال تكاد تقع، وقد نهو المسؤولبالمسائل المكروهة، التي يظهر فيها التعنت وا 
عليه -عن المسائل، وجاء النهي عن األغلوطات، لكنه سأل  -عليه الصالة والسالم-عن المسألة، نهى النبي 

، يسألونك، [( سورة البقرة119)] ِن األِهلَِّة{}َيْسَألهوَنَك عَ  وسألوه، جاءت األسئلة في القرآن، -الصالة والسالم
واألغاليط والمسائل العويصة التي ال تكاد تقع، مثل  ،يسألونك لكن كثرة المسائل بحيث يظهر منها تعنت السائل

هذه يكره السؤال عنها، اللهم إال لالختبار، لالختبار ال للتعنيت، اختبار ذكاء الطالب وجودته، ليلقى عليه ما 
به من العلم، فحصه ليوضع في منزلته التي أمر أن ينزل فيها، مثل هذا يسأل، وكانوا يحبون أن يأتي يناس

 -عليه الصالة والسالم-الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل؛ ألنه ما بلغه النهي عن السؤال فيسأل فيجيبه النبي 
 فيستفيد الحاضرون، نعم.

 عن إبراهيم سألت ما" :قال زبيد عن سفيان ثناقال: حد نالرحم عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".الكراهية فيه رأيت إَل قطشيء 

يخطئ يصيب،  ؛مزلة قدم اال شك أن تعرض اإلنسان ألسئلة الناس تكليف، تكليف لهم، وهو أيض  
أن اإلنسان ال بد  ،أو الظرف الذي فيه خوف ..،عرضة ألن يخطئ وأن يصيب، وعلى هذا المكان الذي فيه

من  ، أوال  وجال   امن هذا الباب، أما الذي يفتي الناس وهو يضحك هذا مشكلة، ال بد أن يكون خائف   ايكون خائف  
مسألة الخطأ، أن يقع الخطأ في فتواه، وأن يقصر في بحث المسألة، أو يتسرع في جوابها قبل فهم سؤالها، ال بد 

من الشخص، وهذا الجهد العقلي وكد العقل  اوعقلي   اني  ذه اأن يتحرى في كل ذلك، ومعروف أن هذه تتطلب جهد  
واآلن من شيوخنا منهم  ":ما سألت إبراهيم عن شيء قط إَل رأيت فيه الكراهيةولذا يقول: " ؛مكروه لدى اإلنسان

ن كان قائم   اممن رسخ في العلم إذا سئل، إن كان جالس   هم الفتوى،  يحمل ؛اضطجع، الزم يتغير وضعه اقام، وا 
شيء بعد، يفتي في عضل  له صار ما الذينمن الطالب  اأهل الورع، أما اآلن كثير  ؤالء هم أهل التحري و ه

 المسائل وهو مرتاح، وهللا المستعان نعم.
 كنا" :قال عطاء عن ليلي أبي وابن عطاء عن حجاج ثناقال: حد هشيم ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا

 أبو فكان ،حديثه تذاكرنا عنده من خرجنا فإذا ،فيحدثنا -تعالى عنهما رضي هللا- هللا عبد بن جابر عند نكون 
 ".للحديث أحفظنا من الزبير

، حدثنا امع   ":ليلي أبي وابن عطاء عن حجاج ثناقال: حد هشيم ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"يقول: 
يكون تركيب اإلسناد ا لم ":قال عطاء عن" ، ثم اقتصر على لفظ عطاء،ابن أبي ليلى مع  احجاج عن عطاء و 



 72 

إنما يحدثهم عن عطاء وابن أبي ليلى  نعم، ،يءعن عطاء، وابن أبي ليلى عن عطاء، عطاء عن عطاء ما تج
 .عن عطاء قالثم اقتصر على لفظ عطاء، فقال: 

 :الحديث تذاكرنا عنده من خرجنا فإذا ،فيحدثنا" ،الصحابي الجليل ":هللا عبد بن جابر عند نكون  كنا"
 .دتهم، المذاكرة، ماذا قال الشيخ، ماذا تحفظ في كذا؟ نعم، تذاكروا الحديثهذه عا

مع أنه  :"للحديث أحفظنا من" محمد بن مسلم بن تدرس، الراوي عن جابر بكثرة ":الزبير أبو فكان"
لكن هو معروف بمالزمة جابر واألخذ عنه، فهو من أحفظهم للحديث، وهو حافظ من حفاظ  ،عرف بالتدليس

ث ال إشكال فيه، ثقة حافظ إال أنه موصوف بالتدليس، فيطلب تصريحه بالسماع من جابر في غير الحدي
 نعم.أعله،  لمن االصحيح، أما في الصحيح فتدليسه مقبول عند أهل العلم، خالف  

 ظبيان أبي خلف يوما صلينا" :قال ظبيان أبي بن قابوس عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 :الشباب يسأل جعل ثم إلينا التفت سلم فلما ،شيخ فإنه المؤذن إَل الحي من كلنا شباب نحنو  األولى صالة
 ".شاب وهو منه خير العلم يؤت ولم ،شاب وهو إَل نبي يبعث لم إنه :قال سألهم فلما ؟أنت من ؟أنت من

 أبي خلف ايوم   صلينا" :قال ظبيان أبي بن قابوس عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"يقول: 
عليه -جبريل النبي  مألنها أول ما أم   ؛صالة الظهر، هي الصالة األولى ":األولى صالة" يعني أباه، ":ظبيان

المؤذن شيخ  ":شيخ فإنه المؤذن إَل الحي من كلنا شباب ونحن"فيها، سميت الصالة األولى،  -الصالة والسالم
 من ؟أنت من، "هميسأل جعل ثمإليهم  التفت": سلم افلم، "كبير والبقية كلهم شباب، صلوا خلف أبي ظبيان

وعما يتم تعريفه به، لتتم  ،عن اسمه وعن أبيه ،من أنت هذه طريقة معروفة، السؤال عن الشخص ":؟أنت
معاملته والتعامل معه بما يليق به، فقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فيتعامل معهم على حسب منازلهم، وكل 

 .خاصةإنسان له معاملة 
شباب كلهم في سن الشباب لم يصلوا   *)كلمة غير مفهومة( ":قال سألهم فلما من أنت؟ ؟من أنت"

 اكبير   اوهو شاب، يعني ما بعث شيخ   ":شاب وهو إَل نبي يبعث لم إنه "قال:إلى حد الكهولة وال الشيخوخة، 
أن األنبياء يبعثون على رأس  أبيض اللحية، تعدى مرحلة الكهولة والشباب، إنما بعث وهو شاب، ومعروف

في  -عليه الصالة والسالم-وعلى رأسهم نبينا محمد  ،هذا في الغالب -عليهم الصالة والسالم-األربعين 
 .األربعين بعث

وهذا حث لهم على طلب العلم، حث لهم على طلب العلم،  :"شاب وهو منه خير العلم يؤت ولم"
يات أقل، والقوى المسؤولالبال فارغ، والتبعات و  اهله للتحمل، وأيض  ألن السن يؤ  ؛فالشاب يحرص على طلب العلم

 .يوجد من كبار السن من تعلم واستفاد ؛كلها مكتملة ومجتمعة، الشاب يحرص على طلب العلم، وال ييأس الشيخ
يذكر عن صالح بن كيسان أنه تعلم وهو ابن تسعين سنة، وأدرك حتى صار من كبار اآلخذين عن 

لما بدأ الطلب، فال ييأس كبير  اتلفون في السن، يعني أقل ما قيل خمسين، لكنه كبير، كبير جد  الزهري، ويخ
دور التحفيظ للذكور واإلناث من أكبر الشواهد على هذا، يعني في السبعين امرأة  -وهلل الحمد-السن، واآلن 

 اومسيطر   اواليأس التام الذي كان مطبق   ،أمية ال تقرأ وال تكتب، الحمد هلل فتحت آفاق وآمال !تحفظ القرآن كامال  
 .على الناس انتهى وهلل الحمد
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ذا لم  -إن شاء هللا تعالى-ويدرك ما يريد  -جل وعال-ليس على اإلنسان إال أن يعزم ويصدق مع هللا  وا 
 يدرك يكفيه أنه يموت وعنده هذه النية في طلب العلم، وهللا المستعان نعم.

 أوتي ما" :قال يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن عيينة بن سفيان ناثقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".علم إلى حلم من أزينشيء  إلىشيء 

م شيء إلى شيء، أفضل ضيعني ما ان ":شيء إلىشيء  أوتي ما" :قال يسار بن عطاء عن"نعم، 
ن عنف، فالعلم ألن العلم دون حلم يصاحبه ما يصاحبه من شطط ما يصاحبه م ؛"علم إلى حلم من"وأحسن، 

أن اإلنسان إذا طبع وجبل على ما  ا، نعم العلم الشرعي قال هللا وقال رسوله يربي الناس، لكن يبقى أيض  ..بمفرده
 ام الحلم إلى علمه، فصار نور  ور، وازدان بذلك، وزان علمه، وانضعلى ن ايحبه هللا ورسوله وهو الحلم كان نور  

، عليه أن يتحلم ويحاول أن يقهر نفسه على الحلم، ويرفق الخلق مثال  على نور، يبقى أنه إذا جبل على سوء 
أن يكون سجية له، لكن لو حصل له في يوم من األيام  -إن شاء هللا تعالى-ويتأدب باآلداب الشرعية، وال يلبث 

 .أنه غفل عن هذا التحلم ثم حصل منه ما ينتقد به، يعود إلى رشده، ويندم على ما فات وينتهي أثره
جبل بعض خلقه على هذا الخلق العظيم، لكن بعض  -سبحانه وتعالى-فالحلم ال شك أنه غريزة وهللا 

الحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم، فإذا وجد حلم  ،الناس ما عنده هذا الخلق، جبل على غيره، لكن إذا تحلم
ذا وجد علم بدون حلم ال شك أنه نقص، فإذا انابدون علم صار نقص   ر نور ا على نور صا ام األمران مع  ض، وا 

 واكتملت الحياة، الحياة الطيبة نعم.
 ن.ينبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،وهللا أعلم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5شرح كتاب العلم ألبي خيثمة )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بينا محمد وعلى آله وصحبه ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

  أجمعين.
 نعم.

مامنا الحمد هلل رب العالمين وصلى وس ،بسم هللا الرحمن الرحيم لم وبارك على عبده ورسوله نبينا وا 
 وعلى آله وصحبه ومن واَله. ،محمد بن عبد هللا

 كان" :قال -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن أبيه عن سهيل عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".يتناوله من فيكم لكان بالثريا امعلق   العلم كان فلو ،فروخ بني يا دنواا :يقول

 ،صار يتألف الناس أخذه من مشكاة النبوةمع ما حمله من علم عظيم  -رضي هللا عنه- أبو هريرة
- يا بني فروخ -وخذوا عني- ادنوا": على األخذ عنه، حتى قال ألبناء العجم همويقصدهم في أماكنهم، ويحث

))لو لحديث الصحيح: وجاء في ا "يتناوله من فيكم لكان بالثريا امعلق   العلم كان فلو -كنية العجم هذه كنيتهم
اع العلوم والمعرفة على كل حال ضرب العجم في جميع أنو  كان اإليمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس((

ذا عرفنا أن فروع اللغة العربيةبسهم وافر، و   االلغة العربية بجميع فروعها أكثر المؤلفين فيها من العجم، أيض   ،ا 
من غير العرب، فهذا العلم  ،العجم، شروح الحديث أكثرها من تلك الجهات العلوم األخرى، التفاسير أكثرها من

))من بطأ مشاع، وهذا الدين لكل أحد، والفضل والتفاضل إنما هو بالتقوى، مهما كان نسبه، مهما كان حسبه، 
به، ومن  ارع  ما لم يكن عمله مس ،ولو كان من الذرية الطاهرة، ما يستفيد وال ينتفع به عمله لم يسرع به نسبه((

 نعم. ،أسرع به عمله لم يضره نسبه، وهللا المستعان
 إلى نظر إذا -رضي هللا عنه- هريرة أبو كان" :قال سهيل عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".مناف عبد بني من يكون  أن هذا على كان ما" :قال صالح أبي
ومن  ،كوان السمان من المالزمين ألبي هريرةإذا نظر إلى أبي صالح ذ -رضي هللا عنه-نعم أبو هريرة 

 على كان ماقال: "" ليه أبو هريرةإذا نظر إرية بنت األحمس، ياآلخذين عنه، إذا نظر إليه وهو مولى، مولى جو 
ما ضره ما فاته، ال يضره ما فاته من نسب، بعد أن جمع من العلم والعمل " مناف عبد بني من يكون  أن هذا

العلم كمال، فمن اتصف به ال يضره ما يفوته ال سيما إذا اقترن بالعمل، إذا اقترن العلم ما جمع، وال شك أن 
بالعمل ال يضر اإلنسان ما فاته من أمور الدنيا، ال في مال وال في نسب، وال في جمال، وال في جاه، ما يضره 

لى مرض -جل وعال-؛ ألنه حصل على أعظم ذخر، أعظم ذخر يوصله إلى هللا اأبد   اته، هذا العلم إذا اقترن وا 
 نعم. ذي ينبغي أن يدخره اإلنسان لنفسه،وعمل به هذا هو الذخر ال ،خذ عن أهله باإلخالص واالتباعوأ   ،بالعمل
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 من أتمنى كنت ما" :قال صالح أبي عن األعمش عن يمان بن يحيى ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".ةهرير  أبا فيهما أجالس أبيضين ثوبين إَل الدنيا

يتمنى؟ يتمنى الماليين  ماذا ، وهو مولى يتمنى من الدنيا،هذا أبو صالح السمان الذي سبق ذكره
 ؟ ما يتمنى شيئ ا،والمليارات أو القصور أو العمائر الشاهقة، أو الضياع والمزارع واالستراحات أو المراكب الفارهة

ي غال، ثوبين معناه إزار ورداء، يب ا؟لوب ويلبس واحد  يتمنى ثوبين أبيضين، ثوبين مثل ثيابنا هذه يعلق واحد بالدا
لماذا؟ يبغي يقابل األمير الفالني أو الوزير الفالني أو الملك ، فقط م مرة واحدة، يتمنى ثوبين أبيضينيلبسه

فيهما أبا أجالس " الس أبا هريرة من فقراء المسلميني يجغنتقد؟ ال، يبي   حتى ال الفالني أو التاجر الفالني
لنظافة، فالبذاذة من اإليمان، ا فة المناسبة، ما هو بالمبالغة فيليأخذ عنه العلم، والمسلم مأمور بالنظا ؛يرة"هر 

لكن يبقى أن اإلنسان عليه أن يتوسط في أموره كلها، بحيث ال يزدرى بين الناس ويحتقر، وال يظن به ظن 
 وهلل الحمد، نعم. ،ه عن تحصيل ما ينفعه، فديننا وسطيبالغ في نظافة بدنه أو ثوبه مبالغة تعوق االسوء، وال أيض  

رضي هللا تعالى - ابن عباس عن أبيه عن :قابوس قال :قال جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
َهَداء :قوله في -ماعنه ونهوْا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط شه ( سورة 136)] َفِإنَّ َّللاهَ َكاَن ِبَما َتْعَملهوَن َخِبير ا{}إلى قوله:  {}كه
عراضه القاضي لي فيكون  القاضي عند يقعدان الرجالن" :قال [النساء  ".خراآل على الرجلين أحد إلى وا 

َهَداء ونهوْا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط شه القاضي يلزمه العدل بين الخصوم، ال يجوز له أن  [( سورة النساء136)] {}كه
إلى أحد الخصوم دون اآلخر، وال أن يبش في وجه أحد يلتفت إلى أحد الخصوم دون اآلخر، وال أن يصغي 

الخصوم دون اآلخر، بل عليه أن يعدل بينهما، وال يكون ألحدهما مزية مهما كانت منزلته، ولو كان هذا من 
أهل العلم وهذا من أهل الجهل، ال يؤثر هذا في هذه القضية، لكن إذا انتهت القضية يعامل كل إنسان بما يليق 

ته في الفصل في القاعة عليه أن يعدل بين طالبه، ومثلهما الوالد في بي -المعلم- لقاضي المدرسبه، ومثل ا
واألرض،  وبه قامت السماوات ،وعلى كل حال العدل مطلوب ،))اتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم((عليه أن يعدل 

عدلون، بخالف جميع ما ولوا ي الذين يعدلون في كل شيء، في ))المقسطون على منابر من نور يوم القيامة((
هم العادلون عن طريق الحق، و  [( سورة الجن16)] }َوَأمَّا اْلَقاِسطهوَن َفَكانهوا ِلَجَهنََّم َحَطب ا{ القاسطين، القاسطون 

 وأما القاسطون فهم المائلون الحائدون عن طريق الحق، نعم. ،فالمقسطون العادلون  ،يعني المائلون 
 رب :ربه كلم حين موسى قال" :قال ابن عباس عن قابوس عن جرير ثنا: حدقال خيثمة أبو حدثنا"

 كما نفسه على يقضي الذي :قال ؟أحكم عبادك أي رب :قال ،اذكر   لي أكثرهم :قال ؟إليك أحب عبادك أي
 ".أعطيته بما الراضي :قال ؟أغنى عبادك أي رب :قال ،الناس على يقضي

 أي رِب  :-أي- حين كلم ربه"م ابن عمران الرسول الشهير قال نعم وهذا الخبر المروي عن موسى الكلي
رحمه هللا -وفوائده ال تحصى، أثبت ابن القيم  ،والذكر فضله معروف "اذكر   لي أكثرهم :قال ؟إليك أحب عبادك
في مقدمة الوابل الصيب ما يقرب من مائة فائدة من فوائد الذكر، فالذكر ال يكلف شيء، في آية  -تعالى
 }َوالذَّاِكِريَن َّللاََّ َكِثير ا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ َّللاَّه َلههم مَّْغِفَرة  َوَأْجر ا َعِظيم ا{في آخرها لما عدد األصناف قال: ب قال األحزا

من  ))سبق المفردون(( ث ونصوص كثيرة تبين فضله وأهميتهفالذكر جاء في فضله أحادي [( سورة األحزاب36)]
والذاكرات(( ))الذاكرون المفردون؟  { هللا كثيرا   ( سورة 41)] }َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدعهوَن َربَّههم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِه
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والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر، في كل واحدة يغرس لك  ،ال تكلف، سبحان هللا الباقيات الصالحات [الكهف
وال ثانية،  تأخذ منك، وسبحان هللا ما يمكن تحيايمكن تموت،  ي شجرةتعمل ف لس سنينشجرة في الجنة، تج

غراسها و وأخبرهم بأن الجنة قيعان  ،))أقرئ أمتك مني السالم: -عليه والسالم-شجرة في الجنة، يقول إبراهيم 
 وهللا أكبر. ،وال إله إال هللا ،والحمد هلل ،سبحان هللا التسبيح والتحميد((

 : -ه هللا تعالىرحم-يقول ابن القيم 
 أو مـــــــــــــا ســـــــــــــمعت بأنهـــــــــــــا القيعـــــــــــــان
ــــــــــــــــــد   وغراســــــــــــــــــها التســــــــــــــــــبيح والتحمي

 

 فــــاغرس مــــا تشــــاء بــــذا الزمــــان الفــــان   
 والتكبيــــــــــــــــــر والتوحيــــــــــــــــــد للرحمــــــــــــــــــان  

 

 ،ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك :))من قال ، وهللا أكبروال إله إال هللا ،والحمد هلل ،سبحان هللا
ومن  ت، وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل((وله الحمد، يحيى ويمي

مائة مرة خذ من األجور  ،وهو على كل شيء قدير ،وله الحمد ،وحده ال شريك له، له الملك ،ال إله إال هللا :قال
حط مائة يو الصحيحين، جاء عتق عشر رقاب، وجاء مائة درجة، فضلها في في ، جاء شيء ال يعد وال يحصى

ال إله إال هللا هذه مائة مرة تقال بعشر دقائق بالراحة، سبحان  ..،شيء ماوكانت حرز ا له من الشيطان، خطيئة، 
ن كانت مثل زبد البحر، من قالها في يوم مائة مرة حطت عنه ههللا وبحمد ، ما فيعني في دقيقة ونص خطاياه وا 

ن  ي دقيقة ونصف سبحانه هللا وبحمدهك، فوأنت بمكاننعلك يحتاج ال تلبس ثوبك وال تلبس  حطت عنه خطاياه وا 
إذا رتبت األجور العظيمة على خبر  كانت مثل زبد البحر، وهذا الخبر في الصحيحين ليس ألحد كالم، يعني

حد ال يحد فضله، فهذا الخبر في الصحيحين ما ألحد كالم، في  هوفضل هللا واسع، يعني ما في يقبل األخذ والرد
ن كانت مثل زبد البحر، لكن لو أحصيت من يقولها من عموم المسلمين  دقيقة ونصف تحط عنك خطاياك وا 

 حرمان ما له نهاية، وهللا المستعان.ال، الموفق من وفقه هللا، و ايسير   الوجدت نفر  
ذكرته في مأل خير  ذكرته في نفسي، من ذكرني في مأل من ذكرني في نفسهو )) فالذكر شأنه عظيم

عن أن يقال  ن التاجر الفالني البارحة أثنى عليك، يمكن ما ينام، فضال  : إعم، بعض الناس لو يقال لهن منه((
ذكرك ما شاء هللا، وأثنى عليك خير، يمكن ما ينام تلك الليلة، لكن من  وزير الفالنياألمير الفالني أو ال :له
))من ذكرني في نفسه ذكرته في  والحمد هلل، وهللا أكبر، إله إال هللا وال ،وسبحان هللا ،ال إله إال هللا في نفسه :قال

-جل وعال-هذا الذكر الذي ينفع، يعني كونه يذكرك يثني عليك، وال أحد مدحه زين وذمه شين إال هللا  نفسي((
قال: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين، قال:  -عليه الصالة والسالم-، لما جاء األعرابي إلى النبي 

 مدحك ال يقدم وال يؤخر، وال ذمك ما يضر. ((-جل وعال-ذاك هللا  ))ال،
 "الناس على يقضي كما نفسه على يقضي الذي :قال ؟أحكم عبادك أي رب :قال، اأكثرهم لي ذكر  "

 أي رب :قال" ويحكم عليهم ،وفي ولده قبل أن يقضي على الناس ،ينصف، يعدل في نفسه، يعدل في نفسه
ال شك أن الذي يرضى ويقنع هذا غني، ولو كان عنده من المال شيء " أعطيته بما اضيالر  :قال ؟أغنى عبادك

 :يسير، هذا غني، أما إذا وجدت األموال الطائلة مع عدم الرضا وعدم القناعة هذا الفقر بعينه
 للفقــــــــر وادرع الرضـــــــــا اوكــــــــن صـــــــــابر  

 ج

ـــــــرحمن واشـــــــكره واحمـــــــد     بمـــــــا قـــــــدر ال
 ج
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األصحاء  ؤالءواحد من ه يراهلهج بذكر هللا وشكره ليل نهار، لو بعض الناس على سرير المستشفى ي
، يا أخي يشكر هللا على أن جعله من كل ناحية متكسره مقعدو  ،هذا على ظهره بعد ؟يشكر عليه لوا: ماذاقا

 ،مثم انحرف عن دين اإلسال ،كيف لو زاغ به طوفان الدنيا الموجود اآلن ،إلى الجنة -إن شاء هللا-، مآله امسلم  
 :-رحمه هللا-ومات على غير هدى، يقول ابن القيم 

نهــــــــــــا   وهللا مــــــــــــا خــــــــــــوفي الــــــــــــذنوب وا 
 لكـــــــن خـــــــوفي أن يزيـــــــغ القلـــــــب عـــــــن 

ــــــــــ  بــــــــــآراء الرجــــــــــال وخرصــــــــــها اورض 
 ج

 لعلــــــــــــــى ســــــــــــــبيل العفــــــــــــــو والغفــــــــــــــران   
ــــــــــــــوحي والقــــــــــــــرآن    تحكــــــــــــــيم هــــــــــــــذا ال
ـــــــــــــــــــرحمن    ال كـــــــــــــــــــان ذاك بمنـــــــــــــــــــة ال

 

 فعلى اإلنسان أن ينتبه لنفسه، نعم.
- ابن عباس كان" :قال طاوس عن ميسرة بن إبراهيم عن عيينة بن ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".األولى الزبر لفي هذا إن :فيقولالشيء  عن يسأل -رضي هللا عنهما
 إن"طاووس يذكر عن ابن عباس أنه كان يسأل عن الشيء فيقول:  "كان ابن عباس يسأل عن الشيء"

الكتب المنزلة األولى، أو على أنه مما كتبه في أول في أنه على اطالع  معنى هذاهل " األولى الزبر لفي هذا
فال شك أن ما يحفظه اإلنسان ويكتبه في أول  ؟األمر وحفظه وضبطه، كما يدل على ذلك الحديث الذي يليه

ويكتبه في آخر األمر، واألمر محتمل أنه يسأل عن الشيء فيقول:  ،األمر أضبط مما يحفظه في آخر األمر
َوَذَكَر اْسَم َربِهِه *  }َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّى: ذا موجود في كتب األنبياء السابقين، كما جاء في آخر سورة األعلىه

ْنَيا{*  َفَصلَّى وَن اْلَحَياَة الدُّ  بعده؟ [( سورة األعلى15-15)] َبْل تهْؤِثره
ِف اأْلهوَلى{طالب:  حه  .[لى( سورة األع11)] }ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ

ِف اأْلهوَلىنعم  حه ِف ِإْبَراِهيَم َومهوَسى{*  }ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ حه أو  ،يعني مثل هذا [( سورة األعلى19-11)] صه
يكون المراد أنه في الزبر يعني الكتب، الكتب المتقدمة التي كتبها في أول األمر، وهي في الغالب أضبط وأتقن 

 نعم. ،له النسيان بعد أن يتطرق  ،مما يكتب في آخر األمر
 إنك" :له قلت :قال عثمان أبي عن عاصم ثناقال: حد غياث بن حفص ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".األول بالسماع عليكم :قال ،نقصت وربما ،كذلك حدثتناه فربما بالحديث تحدثنا

تثليث الميم هو النهدي عبد الرحمن بن مل، ب "عن أبي عثمان" عم هذا حديث عن أبي عثمان النهدين
 وربما" يعني أعدته علينا مرة ثانية وثالثة ورابعة، نعم "كذلك حدثتناه فربما بالحديث تحدثنا إنك" :له قلت :قال"

 ، يكون الحديث مشتمال  على الجملالحديثفي يعني وربما زدت، يعني ليس من عندك، لكن جمل  "نقصت
 ،جزئه ،يحدث بطرفه ا، وأحيان  ع جمل يحدث به كامال  ، الحديث مكون من أربينشط اإلنسان فيحدث به كامال  

ال سيما إذا كان ما يتركه ال يترتب عليه فهم ما ذكره، هذا جائز عند أهل العلم تقطيع الحديث  ،نصفه ،ربعه
واالقتصار على جزء منه جائز لكن بشرط أال يكون آخره متعلق بأوله، أو ترتب فهم أوله المذكور على 

}ِإنَّ : -جل وعال-وكان الحديث عن األمانة لك أن تقول: يقول هللا  ،ئنا إلى آية النساء مثال  المحذوف، فإذا ج
وْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها ْم َأن تهؤدُّ كه َذا َحَكْمتهم }وتقف، لك ذلك، وال يلزمك أن تقول:  [( سورة النساء61)]{ َّللاهَ َيْأمهره َواِ 

مهوْا  }ِإنَّ َّللاهَ كما أنه إذا كان الحديث عن العدل ال يلزمك أن تقول:  [( سورة النساء61)] {ِباْلَعْدلِ َبْيَن النَّاِس َأن َتْحكه
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وْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها ْم َأن تهؤدُّ كه مهوْا }بل يكفي أن تقول:  [( سورة النساء61)] {َيْأمهره َذا َحَكْمتهم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحكه َواِ 
فربما  ،كامل المعنى ،فتأتي بما تحتاجه من الحديث شريطة أن يكون مستقل المعنى [( سورة النساء61)] ِباْلَعْدِل{

: المذكور بحاجته، لكن يقول ، ال، وال ينقص شيئ ازاد المحدث وربما نقص، لكن ما يزيد من كيسه من عنده
ر بعد م  لما طالت به الحياة، ع  ولذا أنس بن مالك  ؛الذي أديناه في وقت نشاط الذهن" األول بالسماع عليكم"

ت به الحياة قال: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا، ال أكثر من ثمانين سنة، لما طال -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ، نعم.وينسى بعض الشيء، لكن عليك بما سمعته منه أوال   ،شك أن اإلنسان يضعف في آخر عمره

 الصنابحي عن عدي بن عدي عن ليث ثناقال: حد إدريس بن هللا عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 فيما عمره :أربع عن يسأل حتى القيامة يوم آدم بنا قدم تزول َل" :قال -رضي هللا تعالى عنه- معاذ عن
 ".؟فيه عمل ما علمه وعن ؟اكتسبه أين من ماله وعن ؟أباله فيما جسده وعن ؟أفناه

 ،اء بالمرفوع بأسانيد بمجموعها تدل على أن له أصال  نعم هذا الخبر عن معاذ موقوف عليه، هو ج
"قدما عبد يوم القيامة  :المقصود الجنس، جاء في الرواية األخرى  ))ال تزول قدم ابن آدم(( :صححه بعضهم

عمرك ماذا صنعت فيه؟ العمر المدة التي مكثتها في هذه الحياة،  "؟حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه
أو في المباح واإلكثار منه؟ ولم تلتفت إلى  ؟أو فيما يغضبه ؟-جل وعال-صرفتها فيما يرضي هللا هل أنفقتها و 

؟ مدة بقائك في الدنيا، ال بد من السؤال عن عمره فيما أفناه، ماذا صنعت في هذه المدة ؟ما ينفعك في اآلخرة
 سان يستمر السبت األحد االثنين الثالثاءفي اآلخرة فال قيمة له، يعني كون اإلن هفيما ينفع والعمر إذا لم يفنَ 

-إذا لم يكتسب ما يقربه إلى هللا  ياته وعدمه واحدة،جديد، مثل هذا ح هاألسبوع الثاني كذلك، ما فيثم ، األربعاء
 ، ولذا يقول الشاعر:-جل وعال

 عمــــــر الفتــــــى ذكــــــره ال وطــــــول مدتــــــه
 وموتــــــــــــه خزيــــــــــــه ال يومــــــــــــه الــــــــــــداني                ج

 ج
 ج

ويبيع ويشتري وهو في حكم األموات، يعني ما  اس بين الناس يأكل ويشرب ويروح وأتيبعض النفحقيقة 
، وبعض الناس وهو ميت في ا، هذا إذا لم يكن األموات أفضل منه؛ ألنه يزداد من هللا بعد  ايزداد من هللا قرب  

عمله مئات السنين، وبعض وهو حي بين الناس يفيدهم وينفعهم، بعض الناس يجري عليه  -في القبر-التراب 
ْم َلَشتَّى{: -جل وعال-الناس تكتب عليه أوزار الناس؛ ألنه تسبب فيها مئات السنين، كما قال هللا   }ِإنَّ َسْعَيكه

مؤلف هذا الكتاب وغيره من المؤلفين اآلن متوفى له ما يقرب من اثنا عشر قرن،  ما شاء هللا [( سورة الليل5)]
ونه ويفيدون منه، مثل مؤلف هذا الكتاب، وغيره من األئمة، لكن الكتب تتفاوت ؤ يقر وكتابه يتداوله الناس و 

نفعها، ماذا تتصور لإلمام البخاري من األجور؟ نعم، وبعض الناس يؤلف الكتاب في عشرين مجلدة كبيرة، ومن 
هللا عليه قبل  ةن نعمكلت الكتاب من أوله إلى آخره ما أبقت وال ورقة، مأنعمة هللا عليه قبل غيره أن األرضة 

، ومن واله هللا ؛ ألن الكتاب فيه طوام، وهو شرح للبخاري، لكن على اإلنسان أن يحرص أن ينفع نفسه أوال  هغير 
أمانته وجيرانه، وأقاربه، ومعارفه وجماعته، ثم ينتشر علمه بين الناس، ومن دل على هدى كان له من األجر 

 .مثل أجور من تبعه
حر، أنت عبد بلك، تقول: أنا حر، ما أنت  االجسد ليس ملك   ،جسده فيما أباله" ؟اله"وعن جسده فيما أب

، ها الجسد ال بد أن يمتثل هذه العبودية، وال بد أن يسخر لهذه العبودية، أما تبلي جسدك -جل وعال-مذلل هلل 
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ك حرام عليك، وبهذا ، لو قطعت أصبع من أصابع..ال تستطيع أن اوتعرض نفسك للمهالك وتقول: أنا حر، أبد  
 يتجه القول بمنع التبرع باألعضاء؛ ألن اإلنسان ال يملك من جسده شيء.

بعض الناس يلهث  ؟من أين جاء السؤال ؟من أين ؟"وعن ماله من أين اكتسبه ؟وعن جسده فيما أباله"
كثر من ذلك، ليل نهار المسكين ما يستفيد من أمواله، يوجد تجار يملكون مئات بل المليارات مئات الماليين أو أ

ذا  ،أمام هذه الشاشات ارتفع الدوالر ذا ارتفع شيء أكل حبة، وا  نقص اليورو، زاد كذا، نقص كذا، ارتفع الين، وا 
تنعمون ويتلذذون، وقد ثم بعد ذلك يقتسمها الورثة ي ،؟ وأمواله من بنوك وربا ومشاكللماذانزل شيء أكل حبة، 

يعني  "وعن ماله من أين اكتسبه؟" ؟تإلى الحساب، من أين؟ من أين اكتسببها الجنة، وهو مآله  يدخل بعضهم
 ،هذا أشد من المال ،نعم"وعن علمه ما عمل فيه" ة ركن من أركان اإلسالم ال بد أن ينفق، الزكا ؟وفيما أنفقه

آن ونمت وانتهيت، لكن العلم، هل أخذت القر  أين ذهب بك؟ إلى ؟أتاك من أين ؟المال تسأل من أين جاءك هذا
لماذا  نعم، ؟هل كذا ؟هل عملت بالسنة؟ هل كذا ؟عنه؟ هل أخذت القرآن وسفهت مع الناس؟ هل هجرت القرآن

الذي ، ال، كذبت، تعلمت ليقال: عالم، وقد قيل، حصل خالص، ي وهللا تعلمت ألنفع نفسي وأنفع غير  تعلمت؟
 السالمة والعافية، ومثله الذي ينفق، بعض حصل في الدنيا، لكن اآلن أول من تسعر به النار، نسأل هللا تريده

 :أي مشروع هاته، مستعد، ماذا فعلت بمالك؟ وهللا أنفقته في سبيلك، ال، أنفقته ليقال ،الناس جواد ينفق، هات
 جواد، فيكون الثاني ممن تسعر به النار، والمجاهد في سبيل هللا الثالث.

لكن يصير بمجمع من الناس، جماعة تحفيظ  ،أحد تيهأتصوروا أن بعض التجار يكتب الشيك يفرح أنه ي
هل أعطى هذا الشيك ليكون  ،خذ هذه مائة ألف، قدام الناس، قدام زمالئه وأقرانه التجار وكذا..، القرآن يحتاجون 

احجزوا الشيك ال قد سن السنة الحسنة ليتبرع الناس؟ إذا طلع ماسك الشيك دخل من داخل وكلم على البنك 
، -جل وعال-من تجار المسلمين من فيه خير، من يبذل هلل  -وهلل الحمد-هذه مصائب، ويوجد يصرف، يعني 

بعض   (45:14عند الدقيقة  *)كلمة غير مفهومة من يدعم حلق القرآن، منمن يسارع، من يعمر المساجد، 
ين ماء العاملين المجاهد، لكن بالمقابل يوجد أمثال هؤالء، كما أنه يوجد من العل-وهلل الحمد-مجالس العلم يوجد 

عالم، فليحرص اإلنسان على نجاة نفسه، يحرص اإلنسان  :من يتعلم ليقال ايوجد أيض  األتقياء األبرار الربانيين، 
 أشد الحرص على نجاة نفسه، نعم.

 سمعت :قال ،سعيد بن يحيى عن سفيان ناقال: أخبر  دكين بن الفضل ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".يعلم َل بما يفتي أن من له خير جاهال   الرجل يعيش ألنيقول: " مدمح بن القاسم

، وقصدوه للفتيا، يشق عليه إذا جاءه شخص وهو ما اهذه مشكلة، بعض الناس تورط، سموه الناس عالم  
، ومن أثقل هذا يشق عليهما مقعدك وأنت ال تعلم،  ه ثان يقول: ال أعلم،أتييعرف مسألة يقول: ال أعلم، ثم ي

ينكسر، فعلى اإلنسان أن يسعى  سعفهالطريق ما ي مثل هذا، خالص لما تورط صار بنصف ء على النفسشي
ألن العلم من  "خير له من أن يفتي الناس بما َل يعلم"جاهل " ألن يعيش الرجل جاهال  في خالص نفسه، فـ"

غير علم، وعيشة الجاهل ال شك  على الفتيا من ؤبنية خالصة، وأن ال يجر  اال بد أن يكون مطلوب   ،أمور اآلخرة
رحمه -ولذا يقول الحافظ الذهبي  ؛أنها قد يسلم من كثير من الشرور التي يتلبس بها بعض من ينتسب إلى العلم
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 ،خير له من علم مثل علم فالن أو فالن" -يعني فالح مزارع- "ألن يعيش الرجل خلف أذناب البقر: -هللا تعالى
 نعم.

 أزهد :يقال كان" :قال أبيه عن عروة بن هشام عن نمير بن هللا عبد ثناحدقال:  خيثمة أبو حدثنا"
 ".أهله عالم في الناس

والسبب في ذلك  "وجيرانه" :بعض األلفاظوفي  "أزهد الناس في عالم أهله "كان يقال:نعم وهذا ظاهر 
ينما أهله وجيرانه يطلعون متماثل أمامهم متماسك، ب اأن الناس البعيدين عنه يحرصون عليه؛ ألنه يرونه دائم  

كثرة المجالسة تزيل الهيبة، كثرة المجالسة مع الشخص تزيل  امنه على أشياء قد تنزل قيمته عندهم بسببه، وأيض  
 ،وأعطاها حقها ،الهيبة، فإذا زالت الهيبة خفت قيمة الرجل عند هذا الشخص، لكن من نظر إلى األمور بحق

ولو كان من أقرب  ،وما يسمعه من غيره، ال شك أنه يقصد هذا العالم ،ووازن بين ما يسمعه من هذا العالم
 ،ويحرص عليها ،الناس إليه، لكن هذا كثير يعني قل أن تجد من أوالد العلماء من يعنى بوالده ودروس والده

إنما  ولذا تجدون أقل القليل من الرواة من يقول: حدثني أبي عن جدي، ؛ويالزمه مالزمة تامة، هذا قليل نادر
أن يوجد سلسلة بهذه الطريقة، اللهم إال سالسل معروفة  ايحدث البعيد عن البعيد، هذا الغالب، يعني يندر جد  

ذا رويت رويت أحاديث قليلة يعني ما هي ما تدل على أنه لزمه مالزمة  ..،ثالث أو أربع أو خمس بالكثير، وا 
 هم، وهللا المستعان، نعم.ونهم أزهد الناس بوالدمشايخ تر نعم، والواقع يشهد بذلك، ترون عيال ال ،تامة

 .وابنه وحفيده طالب:.......
وهللا المستعان، يوجد اآلن من بعض العلماء ممن أوالده  ،نعم المؤلف هذا وابنه وحفيده من أهل العلم

ن أهل العلم، سبعة كلهم حملوا العلم، لكن لو رأيت بعين البصيرة وجدت جلهم قد تلقوا العلم عن غيره، لكنهم م
 نعم.

 أطيق كنت لو" :مجاهد لي قال :قال األعمش عن نمير بن هللا عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".لجئتك المشي

 أطيق كنت لو" :مجاهد لي قال"هذا من باب التواضع في العلم من الكبير للصغير يقول األعمش: 
 ايه تربية، فيه تربية للطالب، يعني لما تجد عالم  يعني ألخذت عنك، وأخذ الكبير عن الصغير ف" لجئتك المشي

ال شك أنك تجل هذا العالم الجالس الذي تواضع لألخذ عمن هو دونه،  دونه في حلقة من هو اجالس   اكبير  
تحتقر نفسك، تزدري نفسك، أنت تفرط في هذا العلم، وهؤالء الكبار جاءوا ليأخذوا هذا العلم، فال شك أن  اوأيض  

ن كان ال  هذا من باب ن كان ليس بحاجة إلى ما عند هذا الصغير، نعم وا  التربية للطالب، أن يجلس العالم وا 
وأن يجلس لسماع العلم  ،فائدة، لكن من باب تربية الطالب، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا خلو مجلس مني

 من كل أحد، لكن إذا جاءت المفاضلة فاألخذ عن الكبار أولى، نعم.
 ."األرضين في األحاديث كتاب كره امحمد   أن عون  بنا عن إسماعيل ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

نعم الكتابة في األرض، تكتب حديث على األرض نعم، ال شك أن هذا امتهان للحديث، أو تكتب اسم 
ألرضين، هذا امتهان، فكره محمد بن سيرين كتابة األحاديث في ا ، أو آية من اآليات-جل وعال-من أسماء هللا 
ة الكتابة في األرض؛ ألن األرض تداس وتهان، فينبغي أن راهيس، لكن واضح يعني كر في الكرا :منهم من قال
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يكتب و  الناس أو يتعلم الخط ويتفنن فيه تصان، إذا أراد اإلنسان أن يعبث وهذه طريقة موجودة عند كثير من
وال ما فيه لفظ الجاللة؛ ألن هذه ينبغي أن أي كالم عادي، ال يكتب أحاديث وال آيات، على األرض يكتب 

بشيء، مثل  أوبعود  أوبأصبعه  خططي .....تحترم وتوقر وترفع عن مستوى األرض، كثير من الناس إذا جلس
ثم بعد  ،يس فكرهها جمع من السلفنعم، وأما كتابة العلم في الكرار  ،-جل وعال-هذا يترفع عما فيه ذكر هللا 

 ن أفضل العمل، نعم.ذلك أجمعوا على أنها م
 عن العلم يؤخذ كان" :قال الشعبي عن الشيباني عن العوام بن عباد ثناحدقال:  خيثمة أبو حدثنا"

 -مرضي هللا تعالى عنه- وزيد هللا وعبد عمر فكان ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أصحاب من ستة
 -مرضي هللا عنه- واألشعري  بيوأه  يعل وكان ،بعض من بعضهم يقتبس وكان ،ابعض   بعضهم علمهم يشبه
 :قال؟ هؤَلء إلى األشعري  وكان :له فقلت :قال ،بعض من بعضهم يقتبس وكان ،ابعض   بعضهم علمهم يشبه
 ".الفقهاء أحد كان

واآلن يجمع النظائر بعضهم إلى بعض، ، الصحابة من ستة عنيؤخذ  العلم كاننعم هذا الشعبي يقول: "
ال فعلماء الصحابة فيهم كثرةونص على هؤالء الستة من ب ا كثر،  ،اب التمثيل، وا  ومن يروي الحديث منهم أيض 

في إعالم الموقعين، هم علماء األمة،  -رحمه هللا تعالى-ستوعبهم ابن القيم ا، امن يفتي الناس فيهم كثرة أيض  و 
ه بعضهم بعض، وهؤالء ال، لكن هو يريد أن ينظر يجمع، هؤالء يشب ؟يؤخذ العلم عن ستة من الصحابة فقط أما

ايشبه بعضهم ب ا، لكن اقتصر على التمثيل بهؤالءوعشرة آخرين يشبه بعضهم بع ..،، يمكن ثالثة آخرينعض   ض 
 عمر فكان" وهذا ال يفيد الحصر، "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسولكان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب "

بعضهم من بعض،  ممتقارب علمه "ابعض   بعضهم همعلم يشبه -بن ثابت- وزيد ،-بن مسعود- هللا وعبد
 ي"عل وكان ،بعض من بعضهم يقتبس وكان" واستنباطها ،اهوفهم ،معين في تقرير المسائل اينحون منح  

 أبو موسى األشعري  "واألشعري"وأبي بن كعب،  ،علي بن أبي طالب "ابعض   بعضهم ...يشبه" الثالثة اآلخرون و 
 :قال ،بعض من بعضهم يقتبس وكان" ،مشابهة الثالثة األولين بعضهم لبعضك "ا"يشبه علمهم بعضهم بعض  

 وكان" بي؟ كأنه جعل شأنه أقل، قال:يعني كأنه تضم أبو موسى األشعري لعلي بن أبي طالب وأ   "له فقلت
ي أنت كان أحد الفقهاء، يعن" الفقهاء أحد كان :قال" م إلى هؤالء؟ نعم،يعني يمكن أن يض "؟هؤَلء إلى األشعري 

نعرفه بال شك، مقدار الرجال يعرفها الرجال، وقد يخفى  ، وال بلغك من علمه ما بلغك، لكن نحنما تقدره قدره
 عليك من أمر هذا العالم ما يبين لغيرك، نعم.

 :سعيد ألبي قلت :قال ةنضر  أبي عن الجريري  عن إبراهيم بن إسماعيل ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
نا ،معجبة ثأحادي تحدثنا إنك"  ،اقرآن   نجعله ولن نكتبكم لن :قال ،اكتتبناه فلو نقصن أو نزيد أن نخاف وا 

 ".حفظنا كما عنا احفظوا ولكن
 نزيد أو ننقص، نزيد أو ننقص، بعدما أحفظ عنك.

يعني نعجب  "معجبة أحاديث تحدثنا إنك" :-الخدري - سعيد ألبي قلت :قال ةنضر  أبي عن"يقول: 
يعني، تأتينا بشيء جديد ال نجده عند غيرك، فمثل هذا يحتاج إلى تدوين، يعني العلم الذي  منها، تأتينا بجديد

المشاع الذي وجد عند تجده عند شخص وال تجده عند غيره، احرص عليه ودونه واكتب؛ ألنه يفوت، أما العلم 
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نا" وفالن من الناس هذا لو فاتك من فالن أخذته من فالن فالن، وفالن نزيد أو  "نقصن أو زيدن أن نخاف وا 
 ألن الحفظ خوان، إذا اعتمدنا على الحفظ ال نأمن أن نزيد في هذا العلم وننقص ؛ننقص، يعني مع طول الوقت

ا "نكتبكم لن :قالف" يعني تملي علينا نكتب "اكتتبناه فلو" ال نشبه  "اقرآن   نجعله ولن" لن أملي عليكم لتكتبوا أبد 
وهذا من طريق أبي سعيد الذي روى  ،"حفظنا كما عنا احفظوا ولكن" يكتب الحديث واألخبار بالقرآن الذي

وكان الخالف  ،هو راوي هذا الحديث سوى القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحه(( ا))ال تكتبوا عني شيئ  حديث: 
 نعم. ،ثم أذن بها وأجمع الناس على جوازها ا،في الكتابة معروف  

رضي - هريرة أبا سمعت :قال األعرج عن الزهري  عن عيينة بن يانسف ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 وهللا ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن الحديث يكثر هريرة أبا أن تزعمون  إنكم" :يقول -هللا عنه
 المهاجرون  وكان ،بطني ملء على -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أخدم امسكين   رجال   كنت ،الموعد
صلى هللا عليه - هللا رسول فقال ،أموالهم على القيام يشغلهم األنصار وكانت ،سواقباأل الصفق يشغلهم
 إلي ضممتها ثم ،حديثه قضى حتى ثوبي فبسطت ((مني سمعه اشيئ   ىينس فلن ثوبه يبسط من)) :-وسلم
 ".بعد سمعته اشيئ   نسيت فما

وأنت ما  ئ ام، يعني كيف حفظت شيحافظ األمة قد يتعرض مثل هذا لالتها -رضي هللا عنه-أبو هريرة 
من أسلم قبلك  -عليه الصالة والسالم-أسلمت إال في السنة السابعة من الهجرة قبيل الوفاة النبوية ومع النبي 

من أين جئت بهذا العلم؟ يتهم بكثرة الحديث، لكن بسبب الدعوة النبوية،  ؟بعشرين سنة وما حفظ ما حفظت
ونفي الموانع أدرك أبو هريرة ما أدرك، وأنتم عاصرتم وقرأتم وسمعتم أن من أهل والحرص الشديد، وبذل األسباب 

يذكر، هذه هبات  بعضهم من استمر العقود ما أدرك شيئ االعلم من صار من بحور العلم في زمن يسير، و 
 ، اإلنسان ما يأخذ بيده، لكن عليه أن يبذل السبب.-جل وعال-وأعطيات من هللا 

يعني  "الموعد وهللا ،-صلى هللا عليه وسلم-با هريرة يكثر الحديث عن رسول هللا إنكم تزعمون أن أ"
ن كنتم كذبتم علي واتهمتموني فسوف  ،بيني وبينكم وهللا " يعاقبكمإن كنت كذبت عليه فسوف يعاقبني، وا 

إن التقلل من  :بهذا يقال "بطني ملء على -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أخدم امسكين   رجال   كنت ،الموعد
 يشغلهم -أصحاب األموال- المهاجرون  وكان ،بطني ءعلى مل" ا أفضل من التكثر لمن يريد العلمالدني

أهل  "أموالهم على القيام يشغلهم األنصار وكانت" متى يفرغون لطلب العلم؟ ،بيع وشراء "سواقباأل الصفق
هل الوظائف المشغلة، هذه تشغلهم أعمالهم عن أهل العقارات، مثل أهل الصنائع، مثل أ  روع، وقل مثل هذا فيز 

تحفظ الحديث، وهو ال يذم بذلك المهاجرين وال األنصار، إنما يبين الواقع، والشغل بالتجارة في األسواق أو في 
، هذا ال يذم بل مع النية الصالحة يصبح عبادة، وهذا أمر ال بد من ع والضياع....األموال والحروث والزرو 

صلى - هللا رسول فقال" هاألمة، ال بد من القيام بما تحتاجه األمة، لكن هو يريد أن يوضح موقفالقيام به في 
فبسطت "بادر وبسط ثوبه،  "ثوبي فبسطت ((مني سمعه اشيئ   ينسى فلن ثوبه يبسط من)) :-هللا عليه وسلم

 ."بعد سمعته اشيئ   نسيت فما -يعني الثوب- إلي ضممتها ثم ،حديثه قضى حتىثوبي 
 نعم. ،، وهللا المستعانابركة هذه الدعوة النبوية صار ال ينسى شيئ  ب
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 رجل قال" :قال أيوب عن زيد بن حماد عن مهدي بن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".منا بالقرآن أعلم هو من نريد ولكن ،َل وا:قال ؟تريدون  القرآن من أفضل :لمطرف

بن أبي - أيوب عن زيد بن حماد عن مهدي بن الرحمن عبد ثناحدقال:  خيثمة أبو حدثنا"نعم يقول: 
تريدون أفضل  "؟تريدون  القرآن من أفضل :-بن عبد هللا بن الشخير- لمطرف رجل قال" :-تميمة السختياني

الكتب، وتشترون، يعني يمكن أن يقال ألي شخص يعتني بالعلم، وعنده كتب كثيرة،  ذهتجلبون ه ؟من القرآن
وعندك  اأربعين خمسين تفسير   ،تشتري  ماذايعني المصحف،  ؟ يا أخي يكفيكمن القرآن تريدون أفضل

شيء أفضل من القرآن، لكن نريد من  هما في "قالوا: َل" ؟ ما فيهالمصحف؟ يكفي يا أخي، تريد أفضل من القرآن
واضح كله يكفي، نقول:  هو أعلم منا بالقرآن يعيننا على فهم هذا القرآن، قد يقول قائل: التفاسير كالم عربي

على فهم القرآن إال من أهل العلم الموثوقين، سواء  كانوا  ينهويع ،نعم، لكن من يستطيع أن يستخرج كنوز القرآن
نعم يعيننا على فهم  "منا بالقرآن أعلم هو من نريد ولكن"قالوا: َل، من المتقدمين أو من المتأخرين، يقول: 

علمه في الصحف والكتب، نعم، فكون اإلنسان يعنى بالكتب ال  امدون   ا،أو مفقود   االقرآن، وهو سواء  كان موجود  
يعني أنه ليست عنايته بالقرآن إنما يعتني بالقرآن، ويشتري هذه الكتب من أجل فهم القرآن، ومن أجل فهم السنة، 

 ومن أجل أن يعينه هذا على فهم النصوص، نعم.
 حدث" :يقول ليةاعال أبا سمعت :قال ،خلدة أبو ثناقال: حد حمنالر  عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".نشطوا ما :قال ؟حملوا ما :قلت :قال حملوا ما القوم
يعني ما كان عندهم  "حملوا ما القوم حدث" :يقول" -رحمه هللا-وهذا الخبر عن أبي العالية  ،نعم

 ما عندهم استعداد، الذي ينام، والذي ههم كلهاوجو  رى استعداد للحمل، عندهم استعداد ألن يحملوا العلم، أما ت
يعني " نشطوا ما :قال ؟حملوا ما :قلت حدث القوم ما حملوا،" تركهم لوقت آخر، تخولهم بالتعليميتشاغل وكذا، ا

، يطلع من ا إذا كان ما عندهم استعداد، لذلك الذي يأتي من الدوام مثال  صار عندهم استعداد لقبول الدرس، أم
الدوام ثنتين ونصف افترض أن المسألة في الرياض يحتاج إلى أن يصل البيت إلى ثالث ونصف تقول: تعال 

، ال  يعني مقب دعه يرتاح وينبسط ويأتيك بنفسأصعب كتاب، هللا المستعان، يا أخي  له انظرعندنا درس، تعال، 
اجعل درس العصر، لكن عندك درس العصر للموظفين هذا  نعم هذه األوقات لها ناس ما عندهم دوام مثال  

كان يتخولهم، كان  -عليه الصالة والسالم-صعب، فال بد من تخول الطالب في العلم وفي الموعظة والنبي 
 ، ال يمل الناس بتحديثه، نعم.بوالمق ن يتخولهم في الموعظة، وهذا العلم ال بد أن يؤخذ بانشراح صدر ليكو 

فقط تنبيه على التصحيف الموجود هو أبو العالية وليس أبا علية، كما هو موجود في السند رقم 
 ثمانية وتسعين.

 :يقول األحوص أبا سمعت :قال إسحاق أبي عن شعبة عن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".الناس تملوا َل" :قولي -رضي هللا تعالى عنه- هللا عبد كان

بحيث ال تتركون فرصة يرتاحون فيها ويستجمون فيها، يعني تجعل َل تملوا الناس" " ،مثله نعم وهذا
، اثم رابع   ا، ثم ثالث  اثاني   اله درس   تحضربساعة، إذا انتهى هذا  بعد صالة الصبح، ثم درس ثاني بعده مثال   ادرس  

وفهم  ،العلمية المكثفة التي فيها في كل يوم دروس متتابعة وحفظ من هذاهذا ال شك أنه يمل الناس، والدورات 
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لكن العتبار قصر مدتها، أسبوع يتحمل اإلنسان،  ،وشرح لهذا على طول اليوم، ال شك أنها تمل الناس ،من هذا
ى الكثير، أو شهر عل خالص ينقطع للعلم لمدة أسبوع؛ ألنه يعرف أنه بعد األسبوع الثاني يرتاح، أو أسبوعين،

الضحى فيه ثالثة دروس، الظهر درس أو درسين،  ،من درس إلى درس ،العام كله بهذه الطريقة لكن يكون 
ل العام ينبغي أن يكون االعصر درسين، المغرب وبعد العشاء درس، هذا يمل الناس، يمل الناس، فعلى هذا طو 

ثالثة أسابيع إلى شهر  ،أسبوعين ،س لمدة أسبوعأو درسين في اليوم، أما في الدورات المكثفة يتحمل النا ادرس  
 .اليوم لمدة ساعةذ اإلنسان أربعة دروس خمسة دروس في يأخ ،بالكثير

إذا وجد اإلنسان همة ونشاط من نفسه على سبيل الخصوص أو اتفق مع مجموعة من زمالئه فيهم هذه 
ناس يتفاوتون، ويوجد من الناس من يقرأ في اليوم، لكن ال اعشر درس   ىالهمة، ال بأس، النووي كان عنده اثن

الرغبة، وانتهى من زمن هذه ساعة متواصلة، وجدت هذه الهمة، ووجد هذا النهم، ووجدت  ةالكتب خمس عشر 
نعم، وقل مثل هذا في سائر العبادات، مثل هذا في سائر العبادات،  يقويه هللا ،المجاهدة وصار يتلذذ بالعلم

، الوتر إحدى عشر، الرواتب ثنتا عشر، وال ةأربعين ركعة، الفرائض سبع عشر شخص يصلي في اليوم والليلة 
هذا على خير كثير، ويقول ابن القيم: "من طرق الباب أربعين مرة يوشك أن يفتح له" لكن إذا  ،يزيد على ذلك

أعني على نفسك ))قال:  -عليه الصالة والسالم-تلذذ بالصالة، والنبي أزيد، أنا عندي أوقات زادت، و أقال: أنا 
ك، وجد من يصلي في اليوم والليلة ثالثمائة ، نقول: هللا يقويصلي باليوم والليلة مائة ركعةأأنا  بكثرة السجود((

ألنه يحسب ويضرب ثالثمائة ركعة في ثالث  ؛ركعة، وبالمقابل وجد من يقول: مستحيل يصلي ثالثمائة ركعة
يصلي، يا أخي تقيس الناس على نفسك؟ عشر ساعات واقف  ؟دقائق، أو في دقيقتين ستمائة دقيقة يعني كم

، وهو موجود، يعني بعض الناس إذا سمع أن بعض الناس يأكل ذبيحة قال: هذا مستحيل، ما هو بصحيح
، -جل وعال-إذا أكل له فخذ دجاجة شبع، يا أخي هذه األمور، أمور توفيق من هللا  يقيس الناس على نفسهف

بجلسة واحدة جلس مع طلوع الشمس وهذا معروف ما أذن الظهر إال وهو خاتم للقرآن، إن واحد  :تقدر تقول لي
ول: يقرأ القرآن في يعني حصل محاورة بين اثنين من كبار أهل العلم، واحد من المشايخ يق ؟تقول له: مستحيل

األمور على نفسه يقيس  الذيفاإلنسان  ،يا أخي هذا مجرب معروف يمكن :الثاني ، يقولما يمكن يوم، قال: ال
ع مثل هذا العمل ويتلذذ وهو ما يدري عن الناس، فال شك أن الذي عنده رغبة ويستطي اال شك أنه يحكم مسبق  

من العمل الصالح، واإلكثار من التعبد ليس ببدعة كما يقول بعضهم، ليس ببدعة في أكثر  ،هللا أكثر فيه أكثر،
))من صام  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((، لكن عندك نص: األمور المطلقة، ال تتعبد بشيء ما شرعه هللا

ن ال تحمل على نفسك على شيء صم يا أخي، لك ((افي سبيل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريف   ايوم  
ها لكن الذي يتلذذ بالعبادة وجد من يتلذذ ب فإن هللا ال يمل حتى تملوا(( ،))مه عليكم من الدين ما تطيقون  تمله

 ، نعم.-إن شاء هللا تعالى-وهو على خير  ،من سلف األمة إلى يومنا هذا
رضي - سمرة بن جابر عن سماك عن شريك ثناقال: حد الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".ينتهي حيث أحدنا جلس -صلى هللا عليه وسلم- النبي إلى نتهيناا إذا كنا" :قال -هللا تعالى عنه
وهو يحدث أصحابه  -عليه الصالة والسالم-يث يذكرون أنهم كانوا إذا انتهوا إلى النبي نعم هذا الحد

وهذا األدب الشرعي، ما يتخطى رقاب  ،يجلس أحدهم حيث ينتهي به المجلس ،في المسجد أو في غيره يجلسون 
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ولو كان من  ،خي، ال يا أنب الشيخ، أو بجانب العالمالناس ويؤذيهم، ويجلس بينهم، أو ال بد أن يجلس بجا
علية القوم أو من كبارهم، ال، يجلس حيث ينتهي به المجلس، نعم إن احترمه غيره كما هو المطلوب والمرغب 

ى ، من سبق إل..فيه؛ ألنه أكبر فقام عن مجلسه أو توسع له، األمر ال يعدوه، أما أن يقام شخص من مكان
 ا آثرك أحد في مجلسه فاقبل هديته، نعم.ينتهي بك المجلس، لكن إذ شيء فهو أحق به، تنتهي حيث

 :قال شعيب بن عمرو عن ثابت عن المغيرة بن سليمان عن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا
 ".وشمال يمين عن ولكن ،عقبه يوطأ أن يكره -صلى هللا عليه وسلم- النبي كان"

 بن عمرو عن ثابت عن المغيرة بن سليمان عن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"يقول: 
صلى هللا - النبي كان" :قال" وقف السند هنا، وعمرو بن شعيب دون التابعين، فالخبر معضل، نعم "شعيب

عن يمين وشمال، وهو " وشمال يمين عن ولكن"يعني يمشي الناس وراءه،  "عقبه يوطأ أن يكره -عليه وسلم
عن أبيه عن جده، مخرج عند الحاكم وغيره، وال شك أن  مروي بإسناد متصل عن عمرو بن شعيب على الجادة

المشي خلف اإلنسان جاء فيها ما جاء من السلف، أنه ذل للتابع، وفتنة للمتبوع، فإذا كان الناس عن يمينه وعن 
 شماله فذلك المطلوب، نعم.

 .......:طالب
 الخالف في سماع شعيب من جده.

 .......طالب:
 تابعي، نعم.ليس بما فيه إشكال أنه ال عمرو 

 أبو كان" :قال السائب بن عطاء عن زائدة عن مهدي بن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".يمشي وهو يسأل أن يكره الرحمن عبد

أنه ينصرف إلى ابن  لصحابة، نعم، الغالب إذا أطلقمن أبو عبد الرحمن؟ هذه كنية أكثر من واحد من ا
 مسعود.

يكره أن يسأل وهو يمشي، كراهة تنزيه، ال شك " يمشي وهو يسأل أن يكره الرحمن دعب أبو كان"يقول: 
قاعد هو أن كون اإلنسان يعلم ويفتي وهو على أكمل هيئة، ذلك المطلوب، لكن إذا احتيج إلى الفتوى وهو قائم و 

َ ِقَيا -إن شاء هللا تعالى-وهو مضطجع وهو يمشي ال بأس  وَن َّللاه ره نهوِبِهْم{}الَِّذيَن َيْذكه ا َوَعَلَى جه  م ا َوقهعهود 
نهوِبِهْم{}، [( سورة آل عمران191)] ا َوَعَلَى جه وَن َّللاهَ ِقَيام ا َوقهعهود  ره فإذا كان هذا في الذكر فالفتوى من باب  َيْذكه

 أولى، نعم.
 عن رجل عن زيد بن رياح عن المبارك بن هللا عبد عن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".المال كطغيان اطغيان   للعلم إن" :قال منبه بنا
لكن معناه في  ،بل فيه راو مجهول، ضعيف الخبر ا،هذا الخبر عن وهب بن منبه وهو منقطع أيض  

نَساَن َلَيْطَغى}نعم  :"المال كطغيان اطغيان   للعلم إن" ا يشهد لهالواقع ما يشهد له، في الواقع م  َأن رَّآهه * َكالَّ ِإنَّ اإلِْ
وذكره الناس فيه، تجدون بعض  ،من العلم ئ ال شيوبعض الناس يطغى إذا حص   [( سورة العلق7 - 5)] اْسَتْغَنى{

من ينتسب إلى العلم حياته وعيشته وطريقته وتعامله مع الناس مثل التجار بل مثل الملوك، يحتقر بعض الناس 
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ة أرباب الدنيا، لكن عالم اآلخرة ليس كذلك، العالم عن حيا اويزدريهم وينهر بعض الناس، حياته ال تختلف كثير  
ذا رأى أنه علم، إذا رأى أنه علم فقد جهل، كمن والدار اآلخرة ليس كذلك، ال يطغى، و الذي يريد بعلمه وجه هللا  ا 

 رأى أنه استغنى فقط طغى، وهللا المستعان.
 ى التواضع هذا ليس بعلم، نعم.فعلى العالم وطالب العلم أن يتواضع بعلمه، والعلم الذي ال يدل عل

 عن الحارث بن العالء عن صالح بن معاوية ثناقال: حد عيسى بن معن ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".فحسبكم معناه على بالحديث حدثناكم إذا" :قال -رضي هللا تعالى عنه- لةثوا عن مكحول

يكفيكم من أن نحدث بالمعنى،  "فحسبكم معناه على بالحديث حدثناكم إذا"نعم واثلة بن األسقع يقول: 
وما يحيل  ،بمدلوالت األلفاظ اورواية الحديث بالمعنى يجيزها جمهور أهل العلم شريطة أن يكون المحدث عارف  

وال يعرف ما يحيل المعاني قد يقلب المعنى إذا أراد أن  ،المعاني، ال بد، أما شخص ال يعرف مدلوالت األلفاظ
بد أن تتوفر الشروط للعالم الذي يستطيع أن يؤدي المعنى باللفظ غير المسموع، على  يحدث بالمعنى، لكن ال

أن من أهل العلم كابن سيرين من ال يرى الرواية بالمعنى، يقول: إذا كنت ال تحفظ الحديث بلفظه ال تحدث به، 
دة في ذلك، فالقصة وال شك أن مثل هذا أحوط، لكن الحاجة داعية إلى التحديث بالمعنى، وكتب األئمة شاه

 فدل على جواز الرواية بالمعنى وعليه عمل األئمة، نعم. ،الواحدة تروى بألفاظ مختلفة
 الدرداء أبي عن يزيد بن ربيعة عن صالح بن معاوية ثناقال: حد معن ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 أو هكذا إَل اللهم :قال -وسلم صلى هللا عليه- هللا رسول عن بالحديث حدث إذا كان" :قال -رضي هللا عنه-
 ".كشكله

ألن اإلنسان ال يضمن أن يأتي بالحديث على وجهه، فيأتي بلفظ  ؛وهذا من باب االحتياط في الرواية
 ،-عليه الصالة والسالم-يدل على تحريه، فيقول: هكذا، أو مثل هذا، أو نحو هذا، أو شكل هذا، أو كما قال 

المتحمل،  ظ هو المسموع، المؤدى هو المسموعوأنه ال يضمن أن هذا اللف ،حريهأو بمعناه، يأتي بلفظ يدل على ت
 نعم. .ال يلزم؛ ألن الرواية بالمعنى جائزة، لكن إذا بين للسامع أن هذا ال يضمن أنه اللفظ برئ من العهدة

 هري الز  سمعت" :قال أنس بن مالك عم بنا أويس أبو ثناقال: حد معن ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".بأس فال المعنى أصبت إذا: "يقول

مثلما يقول به جماهير أهل العلم في جواز الرواية بالمعنى بشرطها، ال تتاح الفرصة لمن ال  اوهذا أيض  
 انعم، وقد سمع حديث   ؟جاءتأين يعرف المعاني كما يحصل من بعض العوام يسوق لك أحاديث ما تدري من 

 و ليس من أهل العلم، مثل هذا َيضيعثم يعبر عنه، وه ئ امن الحديث شيحرفه وصحفه وأداه على فهمه يفهم 
ن أجازها جمهور أهل العلم إال أنها لها شروط:وي    ضيع، فالرواية بالمعنى وا 

رحمه -: إذا استحال اإلتيان باللفظ، لكن معك كتاب بين يديك صحيح البخاري فتقول: روى البخاري أوال  
إذا نقلت من مصنف من كتاب إلى  از، اآلن ما يستحيل عليك أن تأتي باللفظ، أيض  ما معناه كذا، ما يجو  -هللا

آخر، ال يجوز لك إال أن تنقل باللفظ؛ ألن جواز الرواية بالمعنى إنما هي لحاجة، حينما ال يستطاع اللفظ تجوز 
 ني، نعم.بما يحيل المعا االرواية بالمعنى بشرطها، لكن يبقى أنه ال بد أن يكون الراوي عالم  
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 هريرة أبا سمع أنه عطاء أخبرنيقال:  جريج بنا عن محمد بن حجاج ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 :قال أنه فلوَل ،بشيء أخبرت لما البقرة سورة في أنزلت آية لوَل" :يقول يسألونه والناس -رضي هللا عنه-

َناتِ  َواْلههَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاهه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب أهوَلِئَك َيلَعنهههمه َّللاهه َوَيْلَعنهههمه  }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتهمهوَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِه
ِعنهوَن{  ".[( سورة البقرة169)] الالَّ

نعم لوال هذه اآلية التي فيها الوعيد الشديد على من كتم العلم لكان للعلماء مندوحة أال يعلموا وال يفتوا، 
مت من شأن الكتمان، لوال آية أنزلت في سورة البقرة، فأبو هريرة كأنه يضيق وا للناس، لكن هذه اآلية عظ  وال يبين

ل: لوال هذه اآلية ما حدثت بمن يقول له: أكثرت يا أبا هريرة، أكثرت من الحديث، بعد أن أبدى عذره قا اذرع  
}ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتهمهوَن َما َأنَزْلَنا ِمَن  :قال أنه َلفلو  ،بشيء أخبرت لما البقرة سورة في أنزلت آية لوَل" بكلمة:

َناِت َواْلههَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاهه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب أهوَلِئَك َيلَعنهههمه َّللاهه َوَيْلَعنهههمه الالَّ   "[( سورة البقرة169)]ِعنهوَن{ اْلَبيِه
إلى البيان فيجبن العالم عن البيان، ويتفق ويتواطأ الناس على عدم البيان نسأل هللا السالمة والعافية، وقد يحتاج 

على أنفسهم، هذا الوعيد الشديد الذي يؤكد أنه ال بد من البيان للناس، ال بد من البيان لهم، وبالمقابل تجد  اخوف  
ذا تعين البيان، من يتصدى ويتصدر ويبين على غير هدى، فهناك ال شك إفراط وتفريط، ال يجوز الكتمان إ

أنه ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا بالنسبة  -عليه الصالة والسالم-وأهل العلم يقررون بالنسبة له 
لكن إذا لم يحتج إليه ففيه سعة؛  ،فيكيف بغيره؟ إذا احتيج إليه ال بد من البيان -عليه الصالة والسالم-للنبي 

 من يكفي سقط اإلثم عن الباقين، نعم.ألن البيان فرض كفاية، إذا قام به 
 العكلي والحارث شبرمة وابن أنا نجلس كنا" :قال أبيه عن فضيل بنا ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".الفجر لصالة النداء نسمع حتى نقم لم فربما الفقه نتذاكر بالليل يزيد بن والقعقاع والمغيرة

في الحديث الصحيح يكره النوم قبلها يعني صالة  كما -عليه الصالة والسالم-السهر مكروه وكان 
العشاء، والحديث بعدها، والسنة اإللهية أن الليل سكن، والنهار معاش، لكن السمر في العلم جائز وال شيء فيه، 
بل قد يستحب، ويطلب إذا كان أهيأ من النهار فهذه طريقة السلف، األصل أن الليل سكن، لكن إذا جلس 

 ة بالعلم ومذاكرته فهذا من أفضل األعمال؛ ألنه أفضل من قيام الليل.للتحديث والمسامر 
 "الفقه نتذاكر بالليل يزيد بن والقعقاع والمغيرة العكلي والحارث شبرمة وابن أنا نجلس كنا"يقول: 

 في" الفجر لصالة النداء نسمع حتى نقم لم فربما" األحكام، يستنبطون من النصوص، أحكام شرعية ويتذاكرونها
إن بعض الناس يمكن يجرى له  :الليل، نعم العلم، العلم من أوغل فيه له لذة وله متعة، وينسي، يعني لو قيل

عملية جراحية وهو يتذاكر مسألة ما هو ببعيد، كما أنها فعلت، قطعت رجل من يصلي وال يدري، فواحد من 
تذكر مسألة تفسير  ،مسألة ؟تذكر ماذاالمرأة ، ليلة زواجه لما دخل على اء في القرن الماضي في ليلة زفافهالعلم

 آية، أشكل عليه تفسيرها فنزل التفاسير من تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر، ليلة العرس.
 قبل يا شيخ؟ أوطالب: بعد ما دخل 

ماذا تظن المسألة عشر دقائق ربع ساعة وهو تذكر هذه المسألة فنزل،  ،ما دخل على المرأة ةال، عاد
 عن اإلفادة فيها. إذ التفتيش فيها متعة، فضال   ال، الكتب، طالع،
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سبحان هللا، أذن، نعم، ومر " الفجر لصالة النداء نسمع حتى نقم لم فربمانتذاكر الفقه " يقول: كنا
ينظر إلى الساعة يتمنى علينا وعلى غيرنا يعني لما كان اإلنسان يقرأ الكتب اآلن شغلنا عن القراءة، حقيقة ما 

شيء، فال شك  أوبقرب موعد  أباألذان، يفاج أعلى نفسه أن الزمن فيه بقية، نعم، ويفاج تتعطل ليضحك أنها
علم ثقيل من  علم، هذا الة الفجر، قد يقول قائل: لماذا؟النداء لص اهؤالء يتذاكرون ربما لم يقوموا حتى يسمعو 

الص لذة اآلن، يعني مثل ما يتلذذ الناس العلم يحتاج إلى مجاهدة، إذا تعدى مرحلة المجاهدة خيطيقه؟ ال، 
على فرشهم، ومثل ما يتلذذ أهل التجارة بمكاسبهم وأرباحهم، ومثل ما يتلذذ أهل الصيد بصيدهم، وأهل اللهو 

يامهم، يعني الذي يبكي عند الوفاة، ما بلهوهم يتلذذ أهل العلم بعلمهم، وأهل القيام بقيامهم، وأهل الصيام بص
 فوات قيام الليل وصيام الهواجر، هللا المستعان، نعم.ه يبكييبكيه؟  الذي

 عبد عن زياد بن كميل عن الصهباني يعني يزيد بن هللا عبد عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ،خطباؤه كثير ازمان   بعدكم نا  و  ،خطباؤه قليل ،علماؤه كثير زمان في إنكم" :قال -رضي هللا تعالى عنه- هللا

 ".قليل فيه والعلماء
ذا أطلق ينصرف إلى ابن مسعود   "علماؤه كثير زمان في إنكم"يقول:  -رضي هللا عنه-يقول عبد هللا وا 

الصحابة ترى الخطباء فيهم قليل، والتابعين وعموم  "خطباؤه قليل" العلماء كثير تجد من يفتيك بالجواب الصحيح
 االعالم الكبير تظنه عيي ما يعرف يتكلم، أيض   سلف األمة الكالم فيهم قليل، كالمهم قليل، يعني تجلس عند

ال عن شيء يمكن تنقد عليه، لكن إذا و العلماء الراسخ ن اآلن إذا صففت أحدهم إذا أردت يتكلم عن موضوع وا 
ستعداد يتكلم تعلم الخطابة والكالم يمكن عنده ا ذيوتجد الشاب من الشباب ال ،جاء سين جيم خذ العلم، نعم

، لكن علم السلف غير، كالم قليل، فهم للنصوص على المطلوب، وتصور صحيح دقيق قفساعة ساعتين ما ي
 للمسائل، وتصوير.

سيأتي الناس  "خطباؤه كثير ازمان   بعدكم نا  و  إنكم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه،هنا يقول: "
واقع، يعني تجد المسألة ال تجد الهذا والعلماء فيه قليل، " قليل فيه والعلماء" ، وهذا واقعاالكالم فيهم يكثر جد  

، إال القليل النادر، بينما مستعد يخطب لك عن أي ..من يفتيك في المسألة التي من عضل المسائل أو من
ويمتطي المنبر ويتكلم بما شئت،  ،اقترح، وال يحتاج إلى تحضير وال مراجعة كتب ،اقترح فقطموضوع تريده، 

 ، بعكس طريقة السلف، وهللا المستعان نعم.هفي لكن إذا جاء السؤال والجواب ما
 هذا؟ طالب: له حكم الرفع

 نعم له حكم الرفع باعتبار أنه حديث عن مستقبل، نعم.
 في بالسمر بأس َل" :قال مجاهد عن ليث عن حرب بن السالم عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".الفقه
ذا ترتب عليه ترك  ، الذي يسهر ومن جراء السهر اواجب صار محرم  نعم عرفنا أن السهر مكروه، وا 

له كلما سهر فاتته الصالة؛ ألن ما ال يتم  اتفوته صالة الفجر، هذا يحرم عليه السهر، إذا كان عادة وديدن  
هو فالواجب إال به فهو واجب، يجب عليه أن ينام، لكن إذا ترتب عليه ما دون ذلك من ضعف في قيام الليل 

صار  ، وفيما يقرب إليه-جل وعال-ا ترجحت المصلحة واستغل هذا السهر فيما يرضي هللا مكروه، يبقى أنه إذ
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السمر  :باب :وترجم اإلمام البخاري في كتاب العلم "عن مجاهد: َل بأس بالسمر في الفقه"ولذا قال:  ا؛مطلوب  
 فعله، نعم. -عليه الصالة والسالم-في العلم، فالعلم مطلوب، والنبي 

 من اشيئ   طلب من" :قال النخعي إبراهيم عن عمرو بن الحسن عن جرير ثناحد يثمةخ أبو حدثنا"
 ".يكفيه ما به -عز وجل- هللا آتاه -عز وجل- هللا به يبتغي العلم

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

والمقصود به العلم الشرعي المورث  "العلم من اشيئ   طلب من"ي يقول: هذا األثر عن إبراهيم النخع
 اال يريد به عرض   "-عز وجل- -بذلك وجه هللا- يبتغي" ، المتلقى من نصوص الوحيين،-عز وجل-لخشية هللا 

ه، من أمور دينه ودنيا" يكفيه ما" بسبب هذا العلم "به -عز وجل- هللا آتاه" وال يرائي به ،من عرض الدنيا
يوصله إلى المراد من أقرب طريق بالنسبة ألمور الدين، وبالنسبة ألمور الدنيا هذا الذي جعل اآلخرة نصب 
 عينيه، يأتيه رزقه من حيث ال يحتسب، ويرزقه من حيث ال يحتسب، يأتيه ما يكفيه بحيث ال يحيجه إلى الناس.

لعلم منهم بأمس الحاجة إلى ما في أيدي من طالب العلم، أو من أهل ا اوقد يقول قائل: إننا نرى كثير  
 فاحتاجوا إلى الناس. ،الناس؛ ألنهم انقطعوا للعلم الشرعي، وغفلوا عن تحصيل أسباب المعيشة

، فالدنيا ليست النقول: نعم قد يبتلى اإلنسان بالحاجة والعوز إلى ما عند الناس، وقد يبتلى بزيادة األمو 
العلم، بل صرح بعضهم أن العالم إذا رؤي في عيشته سعة وزيادة، ال شك  عن العالم وطالب للمسلم فضال   اهدف  

عليه في أمر دنياه فاتهمه" لكن ال يلزم  اأن هذا سببه نقص في دينه؛ ألن منهم من يقول: "إذا رأيت العالم موسع  
م وغير العالم، ، ويبتلى به العال-جل وعال-هذا، هذا ليس بالزم، لكن وجود األموال وعدمها ابتالء من هللا 

الصادق وغير الصادق، العابد وغير العابد، يبتلون بزيادة الدنيا لينظر في مدى شكرهم، كما أنهم يبتلون 
ويرزقه من حيث ال  اوعلى كل حال من يتق هللا يجعل له مخرج   ،بالحاجة والفاقة لينظر مدى الصبر عندهم

 يحتسب، نعم.
 بكتبه دعا الموت عبيدة حضر لما" :قال المرادي يزيد بيأ عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".فمحاها

هذا الخبر عن عبيدة بن عمر السلماني لما دنت وفاته وظهرت األمارات على دنو أجله دعا بكتبه 
لئال يعتمد عليها  ؛السبب في ذلك "دعا بكتبه فمحاها"فمحاها، عبيدة السلماني من الرواة األثبات من الثقات، 

الحفظ، وكان السلف يحذرون من الكتابة؛ ألن من يعتمد على الكتابة ال شك أنه يضعف حفظه، وقد ويترك 
من أجل أن  -عليه الصالة والسالم-يكون في هذه الكتب من األحاديث الضعيفة التي ال تثبت نسبتها إلى النبي 

مدونة، من أجل أن  اأيض  يعرفها، فاألحاديث الصحيحة مدونة، واألحاديث الضعيفة مدونة، والموضوعات 
تعرف؛ لئال يختلط الصحيح بغيره، وهذا من باب معرفة الشر ال للشر لكن ليتقى، تدون األحاديث الضعيفة 

مما لم يثبت، فقد  -عليه الصالة والسالم-والموضوعة من أجل أن يتقيها المسلم ويعرف ما ثبت عن النبي 
عليه -فيما بعد مروي منسوب إلى النبي  هبه ناس فيرون يكون من هذا النوع في كتب عبيدة فخشي أن يغتر

يكتبونه واألحاديث الموضوعة وغير و فيتلقونه بالقبول، والضعيف إنما يرويه أهل العلم  -الصالة والسالم



 91 

لكل عالم أو طالب علم عنده مكتبة كبيرة أو صغيرة تحتوي على كتب نما تعرف فتتقى، وهكذا ينبغي الصحيحة إ
ت ال سيما العقدية، وفيها شر يتعدى إلى طالب العلم، فمثل هذا إن كان شرها أكثر من نفعها هذه مخالفافيها 

ن كان فيها نفع كبير وفيها ضرر ويخشى أن تؤثر على طالب العلم، مثل هذه يكتفى  تحرق وال كرامة، وا 
، وال يلزم إتالفه، وقد كان أئمة بالتنبيه عليها، يكتب عليها أن هذا الكتاب فيه مخالفات عقدية فيه بدع، فيه كذا

وهكذا كتب الشرك أو كتب  والضرر منها متحقق، ،ألن نفعها معدوم ؛الدعوة يوصون بإحراق بعض الكتب
السحر أو غيرها تتلف وال كرامة، لكن كتب البدع التي فيها ما ينفع وفيها الضرر هذه ينبه عليها؛ ألن اليوم 

 ن المطابع التي طبعت هذا الكتاب طبعت عشرات األلوف.؛ ألمسألة اإلتالف قد ال يكون حال  
، يتجه إحراقه والخالص منه، لكن اآلن البلد كل طالب علم عنده نسخة اواحد   الما كان البلد يتداول كتاب  

ذا كان طالب العلم مكثر    من الكتب التي من هذا النوع، ال امن كتاب كذا، وفيه بدع، لكن يكتفي بالتنبيه عليه، وا 
هذا الكتاب فيه مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة ) :ع ختم مكتوب عليهنصيما من يحتاجها للرد عليها، يس

 يبرأ من العهدة، نعم. -إن شاء هللا تعالى-ويختم على هذه الكتب، وبهذا  (فليحذر
- هللا عبد قال :قال هللا عبد بنا عن عمير بن الملك عبد عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".سامع من أوعى محدث رب فإنه ،سمعه كما فرواه احديث   منا سمع من هللا رحم" :-رضي هللا تعالى عنه
 احديث   منا سمع من هللا رحم"نعم هذا الحديث عن عبد هللا بن مسعود يرويه عنه ابنه أبو عبيدة يقول: 

وفيه  ،وهذا فيه تحذير" سامع من ىأوع محدث رب فإنه" يعني حفظه عنا، فرواه كما سمعه "سمعه كما فرواه
لى فهم يخالف مراد ترغيب، فيه ترهيب وفيه ترغيب، ترهيب من المسارعة إلى نقل األقوال دون فهم لها، أو ع

، رف من قول من محب مشفق ينقل القول على أساس أنه ينتفع به اآلخرون وهو ما فهمه أصال  ح   القائل، وكم
أنه قال كذا، وفي الحقيقة ما قال،  " ينقل قول عن فالن وعن عالنإال رواتهاوهل آفة األخبار "نعم ما فهمه، 

يتصرف في لفظه وال في  ال " فرواه كما سمعه"، ولذا يقول: لكن هذا فهم منه أنه قال، فروى على حسب فهمه
لى من يبلغه حث على نقل العلم، ينقل العلم من السامع إ اهذا فيه أيض   "فإنه رب محدث أوعى من سامع" معناه

 -عليه الصالة والسالم-إلى النبي  اعنه، فقد يكون المبلغ أوعى وأحفظ من المبلغ، وهذا الخبر ثبت مرفوع  
ن كان العلم بالنسبة للسلف أكثروفي هذا يقرر أهل العلم أنه و  ))فإنه رب مبلغ أوعى من سامع(( وفي الخلف  ا 

في بعض  اصحيح   ادقيق   اد يوجد في المتأخرين من يفهم فهم  وأصح، إال أنه ق لسلف أدقأقل، وفهمهم أدق، فهم ا
و المسائل أفضل ممن سمعها من قبله، وعلى كل حال هذا الخبر فيه حث للرواة وطالب العلم على التبليغ، وه

ا حث لهم على التحري و   التثبت في النقل وفي الفهم، نعم.فيه أيض 
- الدرداء أبي عن حيوة بن رجاء عن عمير بن لكالم عبدعن  جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".يوقه الشر يتوق  ومن ،يعطه الخير يتحر ومن ،بالتحلم والحلم ،بالتعلم العلم" :قال -رضي هللا تعالى عنه
و ه، و -عليه الصالة والسالم-عن النبي  اويروى مرفوع   ،عن أبي الدرداء -هذا الخبر-وهذا الحديث 
ل، يعني يأتي بالتدريج، إال بالتعلم، والتعلم تفع ايعني ما يولد اإلنسان عالم  لعلم بالتعلم" "ا بشواهده مقبول بالجملة

كما أن الحلم واألناة والرفق والتؤدة تأتي بالتمرين والتدريج وقهر النفس على هذا، وقسرها على ذلك، فقد يكون 
على الغلظة والشدة وسوء الخلق،  وال  على الحلم كما جبل األحنف وغيره، لكن قد يكون مجب اإلنسان مجبوال  
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، وقد جبل على خالف ذلك، يتخلق بالحلم، يتخلق بالرفق الين   ا، يأمل أن يكون رفيق  اويأمل أن يكون حليم  
ا له، فإذا حاول وجاهد نفسهواألناة، ثم تصير سجية له  ال سيما إن  -إن شاء هللا تعالى-حصل له ما يريد  وطبع 

 .-جل وعال- صدق في اللجأ إلى هللا
أمر ال بد منه للمسلم، يتحرى الخير ويتحسس مواطن  -التثبت-التحري  "ومن يتحر الخير يعطه"

ما زج بنفسه في  ..،نعم من توقى "ومن يتوق الشر يوقه" ،الخير، فيسلك هذه الموطن، ويتتبعها، فيوفق لها
ما يفعل، وكل ما يقول، فإذا تحرى وقاه  وفي كل ما يرى، وكل ،يتحرى في كل ما يسمع ،أمور ال يدرك أبعادها
 هللا الشر وأهله، نعم.

- هللا عبد عن األحوص أبي عن الزعراء أبي عن سفيان عن وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".بالتعلم والعلم ،اعالم   يولد َل اأحد   إن" :قال -رضي هللا عنه

، هو ساذج ما عنده شيء، ال يعلم شيئ اولد المرء و أحد يولد وهو عالم، ي هنعم وهذا كسابقه، العلم ما في
، وال يوجد أحد ولد اببذل السبب واالجتهاد في ذلك حتى يكون عالم   افشيئ   اثم بعد ذلك تتكون هذه العلوم شيئ  

-يلقي في روع اإلنسان ما ينفعه، وكما علم آدم األسماء كلها، كما أنه  -جل وعال-قد يقول قائل: هللا  ا،عالم  
 ،، لكن هذه أمور على خالف األصل-جل وعال-علم آدم األسماء كلها، هل تعلمها آدم؟ علمه هللا  -وعالجل 

ال ينتظر اإلنسان عمره كله ما يطلب -سبحانه وتعالى-جعلها هللا  ،وعلى خالف العادة  من خصائص آدم، وا 
لك  اتزوج وانتظر الولد، إن كان هللا كاتب  ال ت اهذا ما هو بصحيح، إذ   ،علم آدم يعلمني ا الذيبد  أيقول: ال  العلم
لم ا، ال بد أن يتزوج ليكون وما تزوجت، هذا الكالم ما هو بصحيح، ال بد أن يتعلم ليكون عا ايصير لك ولد   اولد  
 .فال بد من بذل السبب ،وهكذا أب ا

ق المعروفة عند وأخذه على الطر  ،-جل وعال-يعني يأتي بالتدريج، مع اإلخالص هلل  "والعلم بالتعلم"
 نعم. ،ونمو ينمو ،وعقل اإلنسان، وكنمو النبات ،كنمو بدن اإلنسان افشيئ   اويتكون شيئ   ،أهل العلم
رضي هللا - هللا عبد قال :قال الفزاري  سهل عن سنان أبي عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".تهلكف الرابع تكونن وَل ،امستمع   أو امتعلم   أو اعالم   اغده : "-عنه
متعلم يغدو ويروح إلى حلق العلم والذكر ليفيد من علم  ،طالب علم أو يعلم الناس الخير، "اعالم   اغد"
ومسألة االستماع اليوم  ،إذا كنت لست من أهل العلم وال من طالبه استمع للخير والفضل "امستمع   أو"العلماء 
الذكر والخير يكتب ي المسجد ويجلس يستمع العلم و تيسرة باإلمكان أن يصلي اإلنسان فوم -وهلل الحمد-متاحة 

معه كتاب  اله األجر، وحلق الذكر هي رياض الجنة، فإذا جلس اإلنسان من أجل أن يستفيد ولو لم يكن متعلم  
فإنه على أقل  يستزد علم اال يقرأ وال يكتب، يمر به شيء يفهمه ويستفيد منه، إن لم  اويعلق، لو كان عامي  

ما دام في مصاله، واالستماع متيسر في  رياض الجنة والمالئكة تصلي عليه ما دام في روضة من األحوال أنه
هذه اإلذاعة  -وهلل الحمد-واإلنسان على فراشه يستمع من خالل إذاعة القرآن  ،في السيارة ،في البيت ،المسجد

إذا كان في السابق  ،أحد له عذر هن ما فيالمباركة فيها علوم كثيرة، وفيها برامج نافعة لعوام المسلمين، اليوم اآل
أحد  هال تتيح له ظروفه المعيشية أن يجلس عند العلماء، وفاته كما يقال القطار، قطار التعلم، وبيته ما في

عذر، كل بيت فيه من الذكور واإلناث باإلمكان أن يعلم هذا الشيخ الكبير السن، أو هذه  هيعلمه، اآلن ما في
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 أو الولد ويلقنونه تلقين ولماذا متعجلينيجلس وتمسكه البنت  ا من القرآن،التي ال تحفظ شيئ   المرأة كبيرة السن
 .، وهللا المستعان-جل وعال-وهو يزاول ويعاني حفظ كتاب هللا  هيكفيه أنه يأتيه أجل؟ عليه

ا يعني معنى الرابعة مع اأو متعلم   األنه إن لم تكن عالم   "الرابع تكونن وَل" ، الرابع هو رضأو مستمع 
-المعرض عن دين هللا ال يعلمه وال يتعلمه وال يحاول أن يسمعه، هذا معرض، وقد دخل ثالثة نفر على النبي 

))أال أخبركم بخبر وهو في المسجد يحدث أصحابه فجلس اثنان وانصرف الثالث ثم قال:  -عليه الصالة والسالم
الثاني: فاستحيا فاستحيا هللا منه، وأما الثالث: فأعرض فأعرض هللا  النفر الثالثة: أما األول فأوى فآواه هللا، وأما

استحيا الذي أوى هو المتعلم، والذي هو المعلم، و  -عليه الصالة والسالم-نسأل هللا العافية؛ ألن الرسول  عنه((
عنه، نسأل هللا العافية؛ ألنه أعرض فأعرض هللا  لتصور الرابع هو المعرض الذي يهلك، نسأوجلس استمع، ون

 هللا السالمة والعافية، نعم.
 رجل كان" :قال السليل أبي عن غياث بن عثمان عن سعيد بن يحيى ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".فيحدثهم بيت فوق  فيصعد عليه فيكثر الناس يحدث -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من
 أصحاب من رجل كان"لصحابة كما هنا: الجموع عند العالم، وقد حصل لبعض ا تنعم هذا إذا كثر 

هذا حصل لجمع من الصحابة عند ابن عباس، عند ابن مسعود،  "الناس يحدث -صلى هللا عليه وسلم- النبي
عند غيرهما من الصحابة كثرة الجموع فاحتاج ابن عباس إلى المترجم، المستملي الذي يبلغ الناس الحديث، 

نتصور مكبرات صوت وال غيرها، يجلس الشيخ في المسجد أو في مكان يعني إذا افترضنا أن الشيخ هنا وال 
، كيف يبلغهم الشيخ؟ كيف امتسع فتكثر عليه الجموع يمتأل المسجد والساحات والشوارع والبيوت المجاورة أحيان  

يسمع هناك عند الباب  هو الذي يبلغ كالم الشيخ، يجلس واحد :يبلغهم؟ اتخذ أهل العلم المستملين، المستملي
عشرة من ه وهكذا، وقد يكون في المجلس الواحد ءأولئك، سمعه شخص عند الباب الثاني يبلغ من ورا الشيخ يبلغ

 فيكثر يحدث الناس -صلى هللا عليه وسلم-كان رجل من أصحاب رسول هللا وهنا " المستملين إذا كثر العدد
ولذا اتخذ  ؛ان من علو ويطل عليهم يسمعهمألنه إذا ك" فيحدثهم بيت فوق  فيصعد -يكثر عليه الحضور- عليه

بحيث يراه الناس كلهم، ال شك أن الرؤيا تساعد على السماع، أما الذي ال يرى الشيخ ولو  ..،المنبر؛ ألن الذي
ولذا جاء عن  ؛منه قد ال يسمع صوته؛ ألن من األمور القولية والفعلية ما يستدل ببعضها على بعض اكان قريب  
وهو يخطب بوجوههم، كما  -عليه الصالة والسالم-أنهم كانوا يتجهون إلى النبي  -هللا عليهمرضوان -الصحابة 

 عند الترمذي والحديث مختلف فيه.
ولذا  ؛فإذا صعد على بيت، على سطح بيت وحدثهم سمعوا ،على كل حال الرؤيا تساعد على البيان

عرض  -رضي هللا عنهما-الناس، وابن عباس شرع األذان في المنارة، والخطبة على المنبر، من أجل تبليغ 
لذين ال لعلى أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أن يجلس عنده يترجم له، يعني يبلغ كالمه، يبلغ كالمه 

بلغوا ألوف، كيف إلى أن يسمعونه، وهذه سنة متبعة عند أهل العلم، حتى كثر الجموع في القرن الثاني والثالث 
 .وهللا أعلم ؟يبلغون إال بهذه الطريقة

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6شرح كتاب العلم ألبي خيثمة )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بينا محمد وعلى آله وصحبه ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

  أجمعين،
 نعم.

مامنا  ،سلم وبارك على عبده ورسولهوصلى و  ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم نبينا وا 
 محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :قال -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن يحدث أبي سمعت :قال عمير بن يحيى عن خيثمة أبو حدثنا"
 ".القتل :قال ؟الهرج وما :قالوا ،الهرج ويكثر ،الجهل ويظهر ،العلم رفعيه "

ن  عليه الصالة -مرفوع إلى النبي  ،وقف على أبي هريرة هنا إال أنه معروفنعم هذا الحديث وا 
ويكون ذلك  "يرفع العلم"في الصحيحين وغيرهما، يعني في آخر الزمان من عالمات الساعة أنه  -والسالم

ذا رفع العلم يثبت ضده وهو الجهل، إذا رفع العلم ثبت ضده وهو الجهل  ،ويظهر الجهل" ،بقبض العلماء، وا 
 يكثر الهرج،وهي في الصحيح، وهنا قال: " "يكثر الزناو  "يكثر شرب الخمرفي بعض الروايات:  "يكثر الهرجو

في رواية في حديث أبي موسى قال أبو موسى: الهرج القتل بلسان الحبشة،  "قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل
 منها.نسأل هللا السالمة والعافية  ،فالهرج هو القتل، وهذا في زمان الفتن

ا دام ما نقول: م ،بل هذا حث على تحصيل العلم، ما دام يرفع في آخر الزمان ،فليس هذا مجرد خبر
أنت مأمور بأن تطلب العلم؛ ألن هناك  ،ال فقط نكلف أنفسنا! في آخر الزمان، مرفوع ا مرفوع ا لماذا نتعب ونحن
رادة قدرية أن يكون هذا وصف آخر الزمان، لكنه  كونه قدر ا -جل وعال-أراد هللا  اقدر   ،أمور أو إرادة شرعية وا 

يعني هذا أن اإلنسان كما جاء في ال أن نتعلم، ونحن مأمورون بأن ندور مع اإلرادة الشرعية،  اأراد منا شرع  
نعم من عدن إلى صنعاء أو من كذا إلى كذا  ،الحديث أن الضعينة تسير من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب

ال، ال يجوز للمرأة أن تسافر بدون  ، هل معنى هذا أننا نسير نساءنا بهذه الطريقة؟ئ اشي خشىبدون محرم وال ت
كتب أن يوجد هذا، لكن مع ذلك أنت ال تكون الضحية، يعني  -سبحانه وتعالى-يوجد هذا، هللا  امحرم، لكن قدر  

ال تكون  لماذا؟ نقول: ال يا أخي لقتليكثر ا ،يكثر الهرج، يكثر القتل، تقول: وهللا هذا قدر، موجود كونه مثال  
))المسلم من خبر هللا عنه، لكن أنت مأمور بأن تصون نفسك، نعم، ة، نعم هذا سوف يوجد قدر ا، وقد أالضحي

يبقى أنه من  ،والقتل الذي سوف يكثر في آخر الزمان هذا موبقة من الموبقات سلم المسلمون من لسانه ويده((
لكن ال  ،يعني نصدق أنه سيوجد ((احرام   المسلم في فسحة من أمره حتى يصيب دم  ))ال يزال اكبائر الذنوب 

 يعني هذا أن اإلنسان يكون هو الضحية في هذا األمر، ال، ال قاتل وال مقتول، احرص على نفسك، نعم.
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 الورع العلم أفضل" :قال الحسن عن الربيع ناحدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدث"
 ".والتفكر

يعني " والتفكر الورع العلم أفضل"هذا األثر عن الحسن بن أبي الحسن البصري التابعي الجليل يقول: 
لكن إذا لم يتصف بالورع والتفكر  ،من األحكام اكثير   ئ اقد يكون اإلنسان عنده شيء من العلم، يعرف شي

}ِإنََّما َيْخَشى َّللاََّ ِمْن  يورث الخشية ال قيمة له، ، والعلم الذي ال-جل عال-واالعتبار ال يفيده علمه خشية هللا 
جل -فإذا استفاد من علمه الورع، الورع والتفكر واالعتبار في مخلوقات هللا  [( سورة فاطر41)] ِعَباِدِه اْلعهَلَماء{

بالورع فال ، واالستدالل بمخلوقاته عليه وعلى عظمته، حينئذ يكون استفاد من علمه، أما إذا لم يتصف -وعال
قيمة له، وال قيمة لعلمه، وال قيمة لفتواه؛ ألنه ال يؤمن على العلم إذا لم يكن هناك ورع، قد يفتي بعرض من 

ولذا يقرر أهل العلم  ؛، إذا أفتى في مقابل عرض من الدنيا بغير ما حكم هللا بهمضال   يكون ضاال   الدنيا، وحينئذ  
 .أن الورع شرط لقبول الفتيا
ـــــــــــي ـــــــــــيس ف ـــــــــــع ول ـــــــــــت متب  فتـــــــــــواه مف

 ج

 مـــــا لـــــم يضـــــف للعلـــــم والـــــدين الـــــورع 
 ج

أو في مسائل المحسوسات من مال  ،ال بد من الورع، والورع التحري والتثبت سواء  كان في مسائل العلم
 ومأكل ومشرب وغير ذلك، ال بد أن يتحرى ويتثبت، نعم.

 هللا عبد بن ثمامة عن أبي ثنيحدقال:  ،األنصاري  هللا عبد بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".بالكتاب العلم قيدوا بني يا :لبنيه يقول -رضي هللا عنه- أنس كان" :قال

-وبنوه فيهم كثرة كاثرة؛ ألنه دعا له النبي  ي الجليل أنس بن مالك يقول لبنيه،نعم هذا أمر من الصحاب
وفيهم  ،ومن أحفاده وأسباطه العدد الكبيرر، فرأى من صلبه م  بكثرة المال والولد وع   -عليه الصالة والسالم

ع الكالم ال ولذا يوصيهم بأن يقيدوا العلم بالكتابة؛ ألن الحفظ خوان، تسم ؛طالب علم، فيهم طالب علم كثير
 تقيده تندم فيما بعد. 

 فـــــــــــــــالعلم صـــــــــــــــيد والكتابـــــــــــــــة قيـــــــــــــــده
 

 قيــــــــــــد صــــــــــــيودك بالحبــــــــــــال الواثقــــــــــــة  
 جج

الكما هنا تمر عليك فائدة ما يصير معك قل تمناها في أحلك ت تقول: خالص أنا أحفظها ويكفي، م، وا 
األوقات، وأحرج الظروف ما تسعفك الحافظة، فإذا قيدتها على أال تعتمد على هذا القيد، يعني أنت قيد هذه، 

 ، نعم.-إن شاء هللا تعالى-وحينئذ تثبت  ،احفظها وقيدها وتعاهدها من الكتاب
رضي هللا - عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن عروة بن هشام عن وكيعقال: حدثنا  خيثمة أبو حدثنا"

 ،الناس من ينتزعه انتزاع  ا العلم يقبض َل هللا إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :قال -ماعنه
 ،علم بغير فأفتوا فسئلوا ،جهاَل   رؤساء الناس اتخذ اعالم   يبق لم إذا حتى ،العلماء بقبض العلم يقبض ولكن
 .((وأضلوا لوافض

 هشام عن وكيعقال: حدثنا  خيثمة أبو حدثنا" خرج في الصحيحين وغيرهما يقول:نعم هذا الحديث م
 يقبض َل هللا إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :قال عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن عروة بن

ن األيام يصبح الناس إذا صدورهم خاوية من يوم م ههذا في الجملة، ما في ((الناس من ينتزعه انتزاع  ا العلم
العلم، لكن قد يعاقب عالم أو طالب علم بنسيان العلم، لكن هذه حاالت فردية، قد يعاقب الرتكابه معصية، 
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تقبض أرواحهم واحد بعد  نما يفقد العلم بانتزاعه،يعاقب بنسيان العلم، أما بالنسبة لعموم العلماء فال، العلماء إ
 جهاال   ارؤوس   :وفي رواية ءساالذين يعتمد عليهم اتخذ الناس رؤ  من العلماء اذا لم يبق عالم  اآلخر، حتى إ

فتائهم في القضاء بينهم ويرجعون إليهم وقت الشدائد  ،وحل خصوماتهم ومنازعاتهم ،يصدرونهم لتعليم الناس وا 
 ون؛ ألنه ال يوجد غيرهملى أن يفتلكنهم ال علم لهم، ويضطرون إلى أن يفتون ما في غيرهم، يضطرون إ

 نعم. ،نسأل هللا العافية "((وأضلوا فضلوا ،علم بغير فأفتوا"))
 عروة ولكن" :شهاب بنا قال :قال صالح عن أبي ناقال: حدث يعقوب ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 -عز وجل- هللا بكتا في آية لوَل احديث   حدثنكمأل وهللا :قال عثمان توضأ فلما ايوم   قال أنه مرانع عن يحدث
 ثم ،الوضوء فيحسن رجل يتوضأ َل)) :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت إني ،حدثتكموه ما

}ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتهمهوَن َما َأنَزْلَنا  اآلية: عروة قال ((يصليها التي الصالة وبين بينه ما له غفر إَل الصالة يصلي
َناِت َواْلههَدى مِ  ِعنهوَن{ِمَن اْلَبيِه  .[( سورة البقرة169)] ن َبْعِد َما َبيَّنَّاهه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب أهوَلِئَك َيلَعنهههمه َّللاهه َوَيْلَعنهههمه الالَّ

في الوضوء مخرج في الصحيحين وغيرهما في تعليم الوضوء  -رضي هللا عنه-نعم حديث عثمان 
والترغيب في ذلك،  ،ثهم بما يقال بعد الوضوءيذلك حد بعد -رضي هللا عنه وأرضاه-حينما توضأ بالمقاعد 

ي هذا ))من توضأ نحو وضوئقال: يتوضأ، ثم  -عليه الصالة والسالم-شرح لهم كيفية الوضوء كما رأى النبي و 
في  دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء(()) إلى آخره ..((ثم قال: أشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك

، وتزاول المنكرات، أشهد أال إله إال هللا :يعني ال تغتروا بمثل هذا الكالم، تتوضأ وتقول ال تغتروا(())و  الصحيح:
ولذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى أحاديث الوعد هذه ويقرنها بأحاديث الوعيد  ؛ال، ترتكب الكبائر والجرائم، ال

 فال يغتر بهذا.
- هللا رسول سمعت إني حدثتكموه ما -عز وجل- هللا كتاب في آية لوَل احديث   حدثنكمأل وهللا"يقول: 

 وبين بينه ما له غفر إَل الصالة يصلي ثم ،الوضوء فيحسن رجل يتوضأ َل)): يقول -صلى هللا عليه وسلم
الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارة لما بينهم ما اجتنبت الكبائر، فالصلوات  "((يصليها التي الصالة

ائر، رمضان إلى رمضان يكفر الصغائر، العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر، الجمعة إلى الجمعة تكفر الصغ
 تكفر ما بينهما وزيادة ثالثة أيام، كلها في الصغائر، أما الكبائر ال بد لها من التوبة.

ال يخرج  أما صالة ،أن هذه العبادات المكفرة هي التي يؤتى بها على وجهها :هذه مسألة المسألة الثانية
، صاحبها منها إال بعشر أجرها هذه تكفر؟ يرى شيخ اإلسالم أنها يا هللا إن كفرت نفسها فطيب، نعم، صحيح

دخل مع باب المسجد، دخل الجسم والقلب برع، ويركع مع اإلمام صالة ال يدري هل هو اإلنسان وقلبه ما  عناية
هذه عند  ء، هل هذه الصالة تكفر الذنوب؟يدري عن شيما  ؟تسأله ماذا قرأ اإلمام ؟في األولى أو في الرابعة

أهل العلم من الفقهاء الذين يسمونهم فقهاء الظاهر تسقط الطلب، بمعنى أنه ال يؤمر بإعادتها وسقط الطلب، 
ولذا في  ؛لكن علماء الباطن يرونها ال شيء هذه الصالة، أصحاب القلوب الحية يرون هذه الصالة ما تجدي

اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلمهنَكِر{: -جل وعال-قوله   من الناس يصلي اتجد كثير   [( سورة العنكبوت56)] }ِإنَّ الصَّ
الصالة التي تنهى عن  ما، لكن اأو في خبر هللا؟ أبد   ؟هل هذا خلف في وعد هللاويزاول الفحشاء والمنكر 

 اآلية: عروة قال" -عليه الصالة والسالم-رسوله  الفحشاء والمنكر؟ الصالة المؤداة على ما جاء عن هللا وعن
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َناِت َواْلههَدى حجة كل عالم،  هذه حجة أبي هريرة، وهذه ،[( سورة البقرة169)] {}ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتهمهوَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِه
خذ لي مزرعة آ ،حد، أنا أعتزلباإلمكان أن يقول: أنا ما علي من أ لم يعدوا بها شيئ ا، السلفلوال هذه اآلية في 

وال علي من الناس كلهم، هذه سالمة ال شك وعزلة وترتاح من الناس ومشاكلهم وفتنهم،  ،زرع وأعيشأحرث و أو 
}ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتهمهوَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِهَناِت ب؟ هذا الخطاب ألهل العلم هذا الخطا ؟لكن يبقى هذه اآلية لمن

َناِت َواْلههَدىال بد من البيان  [( سورة البقرة169)] {َواْلههَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاهه  }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتهمهوَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِه
ِعنهوَن{  .[( سورة البقرة169)] ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب أهوَلِئَك َيلَعنهههمه َّللاهه َوَيْلَعنهههمه الالَّ

، وال شيء، اأفتي ما أفتي أنا ال أنا موظف وال أتقاضى راتب   ،تقول: وهللا أنا حر اللسهل، األمر ليس با
يتذرع كثير من طالب العلم، عليك تبعات،  اما أنت حر يا أخي، أنت مثل ما ضمن لك أعلى الدرجات، أيض  

ال كل الن..وما الورع، وأثر عن السلف التتابع وأنهم الورع ..، هذا سهل كل الناس اس، ال، ما يكفي هذا، وا 
 ،ال بد من البيان [( سورة البقرة169)] {}ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتهمهوَن َما َأنَزْلَنا ؟، لكن أين أنت من هذه اآليةيستطيع هذا

 نعم. ،لكن إذا لم يقم به أحد أثم الجميع ،والبيان فرض على علماء األمة، من قام به أسقط الواجب
 رأى أنه ضمرة بن عاصم عن الهيثم عن شعبة عن محمد بن حجاج ثناحدقال:  خيثمة أبو حدثنا"

 ".للمتبوع وفتنة ،للتابع مذلة هذا صنيعكم إن" :وقال ،فنهاهم جبير بن سعيد يتبعون  اأناس  
 اسعيد بن جبير التابعي الجليل المقتول ظلم   ،يتبعون سعيد بن جبير اهذا عاصم بن ضمرة رأى أناس  

ون سعيد بن جبير كما يتبع أي متبوع، الناس يتبعون من يفيدهم سواء  كان في أمور الدنيا على يد الحجاج، يتبع
أمور اآلخرة، الذي يوجههم ويرشدهم يعلمهم يتبعونه، والذي يعطيهم وينفق عليهم من أهل البذل واإلحسان  أو

كان هناك حاجة، هناك  نعم إذا "للتابع مذلة هذا صنيعكم إن"يتبع، لكن عاصم بن ضمرة نهى هؤالء وقال: 
ذا لم يكن شيء من أو تستشيره في شيء تتبعه، لكن إ ،نصيحة..، تريد أن يسدي لك هناك شيء، هناك ،مسألة

التابع ذليل حينما يمشي إلى تشييع شخص من غير فائدة " للمتبوع وفتنة" ، هذا مذلة للتابعذلك مجرد تشهيره
ويتكبر على غيره، ويرى أن له حق على غيره، هذه  ،قد يرى نفسه هو فتنة للمتبوع، المتبوع ايستفيدها، وأيض  

 .له فتنة
َل عاصم؟  طالب: الذي نهى سعيد وا 

 ين؟أ
 .......:طالب

 يتبعون  اأناس   رأى أنه"واألصل أن سعيد هو الذي ينهى،  ..،ن ظاهر السياق هذا، لكن الذي: إهو يقال
 الضمير محتمل، نعم. "فنهاهم جبير بن سعيد

 أبي عن األغر عن إسحاق أبي عن يونس ثناقال: حد محمد بن حجاج ثناقال: حد خيثمة أبو ثناحد"
 ".وجلسائه هريرة أبي على يصلون  ومالئكته هللا إن" :قال -رضي هللا عنه- هريرة

- إسحاق أبي عن يونس ثناقال: حد محمد بن حجاج ثناقال: حد خيثمة أبو ثناحد"نعم يقول: 
 هللا إن" عن أبي هريرة قال: -األغر المزني نعم؟. سلمان األغر- قال هريرة أبي عن األغر عن -السبيعي
إن هللا ومالئكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه؛ ألنهم يجلسون " وجلسائه هريرة أبي على يصلون  ومالئكته
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ذا جلس الرجل في مصاله تصلي عليه  مجالس علم، فمن يجلس في مجلس علم تصلي عليه المالئكة، وا 
وهم يتعلمون ذلك الخير،  ،المالئكة، نعم فهذا الخبر عن أبي هريرة ال ألنه أبو هريرة، إنما ألنه يعلمهم الخير

 نعم.
 طالب: معنى الصالة؟

}ِإنَّ َّللاََّ َوَماَلِئَكَتهه : -جل وعال-كما في قوله  ،على نبيه هذا األصل -جل وعال-صالة هللا  ،الصالة
ومنهم من يرى كأبي العالية أن صالة  ،قال ابن عباس: يبركون، نعم [( سورة األحزاب65)] {يهَصلُّوَن َعَلى النَِّبيهِ 

 نعم. .هم واستغفارهموصالة المالئكة دعاؤ ه، ثناؤ  -جل وعال-هللا 
ذكر عمر، مر ذكر أبي بكر، مر  والصالة على غير األنبياء محل خالف بين أهل العلم، إذا مر مثال  

فال بأس،  -عليه الصالة والسالم-للنبي  ا؟ ال، إن كان تبع  -صلى هللا عليه وسلم-ل ذكر أبي هريرة هل تقو 
ال بأس، أما على سبيل االستقالل فأهل العلم خصوا  اعلى محمد وعلى آله محمد وعلى أصحابه تبع   اللهم صل   

ونهم، فكما أنه ال والترضي عن صحابته الكرام، والترحم على من د ،-عليه الصالة والسالم-الصالة بالنبي 
عليه -، لكنه عزيز جليل، -عز وجل-محمد  :، هذا أمر عظيم يعني لو يقول اإلنسان-عز وجل-محمد  :يقال

 ،-عز وجل-محمد  :، لكن العرف العلمي عند أهل العلم تواطئوا على هذا وتوارثوه، أنه ال يقال-الصالة والسالم
، وأبو -صلى هللا عليه وسلم-، ومحمد -عز وجل-ا يقال: هللا ، إنم-صلى هللا عليه وسلم-أبو بكر  :وال يقال

 نعم. ،، إلى آخره-رحمه هللا-، والحسن -رضي هللا عنه-بكر 
 أبيه عن طاوس بنا عن الشهيد بن حبيب عن إبراهيم بن إسماعيل ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".كائن هو ما نبي قد هللا فإن ،يكن لم عما نسأل أن نحل َل إنا" :عمر قال :قال
هذه كراهية من  "يكن لم عما نسأل أن نحل َل إنا"قال:  -رضي هللا عنه-نعم هذا الخبر عن عمر 

إذا وقعت يسأل عنها أنه إذا لم تقع المسألة أنه ال ينبغي السؤال عنها، لكن  يتواطئون ويتفقون عليهاالسلف 
 هو ما بين قد هللا فإن" يسألهم عما لم يكن ولم يقع ايعني ال يحلون أحد   "إنا َل نحل أن نسأل" فيجاب السائل:

 يوجد له جوابه، نعم. ايعني الواقع له جوابه، والذي لم يقع إن وقع أيض   "كائن
 قلت :قال غيالن عن ميمون  بن مهدي عن مهدي بن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبوحدثنا "
 ".ذلك يطيق ومن" :قال ،والنقصان دةالزيا فيه فيكون  يألو َل بالحديث يحدث الرجل :للحسن

يعني يجتهد في أن  "يألو َل بالحديث يحدث الرجل" :هذا غيالن يقول: قلت للحسن "للحسن قلت"يقول: 
، اجديد   الزيادة التي ال تحمل معن ى "والنقصان الزيادة فيه فيكون " يؤدي الحديث كما سمع، يجتهد بقدر اإلمكان

" ذلك يطيق ومن :قالور، وهذا من باب الرواية بالمعنى "إخالل بفهم النص المذك والنقصان الذي ال يترتب عليه
وال يقدم وال  ،ال يستطيع أحد يطيق أن يحفظ كل ما سمع، ويحدث بكل ما سمع بالحرف ال يزيد وال ينقص

إال  اف هللا نفس  إال وسعها، وال يكل اوال يكلف هللا نفس   ،يؤخر، من يطيق ذلك؟ يعني اإلنسان مجبول على النسيان
 ما آتاها، نعم.

 :قال ،معقل بن الصمد عبد حدثنيقال:  ،الكريم عبد بن إسماعيل ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".السماء ملكوت الزناة يرث وَل ،الحكماء من البطال يكون  َل" :يقول اوهب   سمعت
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 "الحكماء من البطال يكون  َل" :يقول"ولعلها متلقاة عن أهل الكتاب  ،نعم هذا من أخبار وهب بن منبه
واحد البطلة، وجاء في سورة  :البطال "الزناة يرث وَل" ،إنما الحكيم الحازم الذي يحفظ وقته، ال يكون من الحكماء

 ؟ماذاالبقرة أنها 
 طالب: َل يستطيعها البطلة.

وا حكماء في يوم ال يستطيعها البطلة يعني السحرة، وعلى كل حال إن كان المقصود به السحرة لم يكون
البطال العاطل الذي يضيع أوقاته على حسب المعنى  امن األيام؛ ألن الحكمة شيء والسحر شيء آخر، أيض  

 .هال، ال بد أن يحصل الخلل في أقواله وأفعال ا،متثبت   امتحري   احكيم   اال يكون حازم   االعرفي، أيض  
 في الزنا ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة،وقد جاء  ،هذا تنفير من الزنا "ملكوت وَل يرث الزنا"

َم َّللاَّه ِإَلَّ ِباْلَحقِه وَ  ا آَخَر َوََل َيْقتهلهوَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ ََل َيْزنهوَن َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق }َوالَِّذيَن ََل َيْدعهوَن َمَع َّللاَِّ ِإَله 
{ َأَثام ا  ،السماءملكوت ال يرثون  وحينئذ   ،فالزناة لهم الوعيد الشديد [( سورة الفرقان59 - 51)] يهَضاَعْف َلهه اْلَعَذابه

 نعم. .في الرحمة، فهؤالء محجوبون عن هذا اء هذه للمبالغة كما يقال: رحموتملك السماء، والواو والت
 :الق معقل بن يعني ،الصمد عبد ثناقال: حد الكريم عبد بن إسماعيل ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 بستين بنجيب العبد هذا يصنع ما :سو لطاو  فقيل ،ادينار   بستين انجيب   سوو طا له فأهدى الجند عكرمة قدم
 ".ادينار   بستين طاوس بن هللا لعبد عباس بنا علم أشتري  َل أتروني: "قال ؟ادينار  

د مشهور في الجند ينتسب إليها كثير من المحدثين، الجندي، وهي بل "الجند عكرمة قدم"نعم يقول: 
مثل هذا كل  "ادينار   بستين انجيب   فأهدى له طاووس" عكرمة مولى البن عباس، عبد "سطاوو  له فأهدى" اليمن

ما ، أعطه نجيب بدينار أو اثنين أو ثالثة، عبد أعطه الذي يأتيشيء يكفيه على اعتبار الناس وعرفهم، 
واحد من سائر المسلمين وما طمع وال بأدنى سيارة  يأتيك، له مثال   يأتيفأهدى، مثل الذي  ؟ستين المقصود بـ

ال فيإما تفك له تعطيه من السيارات الفارهة  ال شيء منتاشبح وا  ال لكسز وا  ال من السيارات الغالية ..را وا  ، نعم وا 
طار من الفرح، قال:  +تالم، تقول: يا أخي هذا كل شيء يكفيه، كل عمره يمشي على حمار، لو تفك له دلسن

 كيفعبد، هذا عنده علم ابن عباس كله، هذا العبد عنده علم ابن عباس،  خي ما أنا ما جئت من أجل إنه يا أال
س طلب ما عنده من العلم، نعم، فطاوو ن من أجل أننطلع علم ابن عباس إال إذا أكرمناه، ال بد نكرم هذا العبد ع

 "؟ادينار   بستين بنجيب العبد هذا يصنع ما :سلطاوو  فقيل" م ابن عباس من أجل ابنه عبد هللايحتاج إلى عل
 سطاوو  بن هللا لعبد عباس بنا علم أشتري  َل أتروني: "قال" ذهب يعني مالية كبيرة عند أولئك ستين دينار

الذي تلقاه عنه عكرمة ما أشتريه لولدي بستين  ،وترجمان القرآن ،علم ابن عباس حبر األمة؟" ادينار   بستين
 ، وال ستة آالف دينار، نعم.وال ستمائة دينار ؟دينار

 الربيع كان" :قال ،دعلوق  بن يعني نسير عن سفيان عن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".شركم من باهلل أعوذ :قال أتوه إذا ميثخ بن

وفاض بزهده وعلمه  ،أخباره امتألت بها الكتب ،نعم الربيع بن خثيم العابد الزاهد العالم المعروف
م بصدد أن يفتن، ال شك أن المعل" شركم من باهلل أعوذليتعلموا منه قال: " -يعني الطالب-إذا أتوه  ،تالمصنفا

جوه الناس ال تؤمن الفتنة عليه، فيستعيذ باهلل من شرهم، وهؤالء يعرفون يحسبون للعواقب إذا أقبلت عليه و 
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حدث إلى أن ينتهي وهو يخوض في غمار حسابها، ونسأل هللا أن يقينا هذه الفتنة، اإلنسان يمكن من يبدأ ي
الفتن، لكن القلوب التي غطى عليها ران الذنوب ما تحس بمثل هذه األمور، لكن أولئك صفاء قلوبهم يدركون 

 مثل هذه الدقائق، نعم.
 مر اعلي   أن الرحمن عبد أبي عن حصين أبي عن سفيان عن وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".وأهلكت هلكت :قال ،َل :قال ؟المنسوخو  الناسخ أتعرف" :فقال بقاص
 واعظ يعظ الناس "قاص"على  "مر" -وأرضاه رضي هللا تعالى عنه- علينعم هذا األثر الثابت عن 

 وأنت ال تدري، ايعني تعظ الناس بآية أو بحديث عله أن يكون منسوخ   ؟المنسوخمن  الناسخ أتعرف" :له "فقال"
فكيف بمن يفتي الناس في الحالل والحرام وهو " وأهلكت هلكت :قال" لناسخ وال المنسوخوهللا ما أعرف ا "َل :قال"

وال من عام  ،يوجد، يفتي يتصدر إلفتاء الناس ما يعرف ناسخ من منسوخ ؟ال يعرف الناسخ من المنسوخ
ويفتي  ، ويتصدى للمجالس، يتصدر المجالسمن مبين، ما يعرف شيئ ا وال مطلق من مقيد، وال مجمل ،وخاص

 .الناس هو، وهذا فتنة له ولغيره
ورع فقد : تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: ال، -رهباخت-فعلي بن أبي طالب مر بهذا القاص فقال له 
والمنسوخ؟ وبعدين تصوير الناسخ والمنسوخ كل شيء  هذا الواعظ؛ ألنه قد يقال لبعض الناس: تعرف الناسخ

 يغيب ، نعم والذي يجيب في كل مسألةما هو بعاجز أن يقول هذا الكالم يتصدر الناس الذي ،هذا دعرفه، يوجن
 ،ال بد أن يكون على علم مما له أثر في تقرير الحكم ؟ما يعرف لماذاو  ؟الناسخ من المنسوخ ومايقول:  أن

ئي أو التقييد الذي هو رفع جز  ،فالنسخ الذي هو رفع كلي للحكم بدليل آخر، أو التخصيص الذي هو رفع جزئي
"قال: من يفتي الناس، من يتولى أمور الناس، ال بد من هذا،  ،هذا ال بد منه لمن يعلم الناس ،لبعض الصفات

قد تقص على الناس وتحرضهم على الجهاد  ،ص عليهم بآية منسوخة تقررها لهمقد تق َل، قال: هلكت وأهلكت"
وهي منسوخة باآلية التي تليها، قد تقص على الناس  ،مقابل عشرة وتقول لهم: ال يجوز لك أن تفر في مثال  

 نعم. ،وتأمرهم بقتل الكالب، واألمر بقتل الكالب منسوخ، نعم، وغير ذلك من القضايا
 "ثناقال: حد سعيد بن سفيانحدثنا  :قال عقبة بن قبيصة ناقال: حدث خيثمة أبو حدثنا"

 الظاهر أن هذه فيها تقديم؟
 .، عن أبي حصين، ثنا هذه قبل سفيان، نعمنفياثنا هذه قبل س
 طالب:.......

ير الصيغة، نعم يجوز ، أو قال: سعيد بن سفيان حدثنا، يجوز تأخفقطهذه قبل سفيان، تقديم وتأخير 
 نعم. ،، تأخير صيغة األداء عند بعضهم معروفاأحيان   ، يستعملونهتأخير الصيغ

 كان ما" :فقال ،مسألة عن أسأله إبراهيم أتيت :قال ،حصين أبي عن حدثنا :قال سفيان بن سعيد"
 ".غيري  تسأله أحد وبينك بيني

المسافة التي قطعتها  ذهأتاه وكأنه من بعد جاءه، قال: ه "أتيت إبراهيم النخعي أسأله عن مسألة" ،نعم
ي طريقك إلى البالد يذهب إلى الرياض، يعني ما ف ذهما فيها شخص تسأله غيري؟ يعني لو قدر أن واحد من ه

براهيم من أئمة المسلمين  اأو إلى الحجاز أحد   ،الرياض أسأله عن "تسأله غير هذا؟ هذا كله من ورع السلف، وا 
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يتعين عليه أن  اإذا ما لقيت أحد   ،؟ نعماما لقيت أحد   "مسألة فقال: ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري؟
 يجيب، نعم.
 ،الرحمن عبد بن القاسم عن المسعودي ناقال: أخبر  ،هارون  بن يزيد ناقال: حدث خيثمة أبو حدثنا"

 ".يعملها بالخطيئة يعلمه كان العلم ينسى الرجل ألحسب إني: "-رضي هللا عنه- هللا عبد قال :قال
ذا عمل اإلنسان الخطيئة قد يحتاج إلى عقوبة من أجل  ،-جل وعال-العلم موهبة وعطية من هللا  ،نعم وا 

 ب بنسيان شيء من العلم.هذه الخطيئة فيعاق
هذا من تعجيل العقوبة، وقد نظر بعضهم نظرة  "بالخطيئة يعلمه كان العلم ينسى الرجل ألحسب إني"

 محرمة فأنسي القرآن بعد ذلك بسنين عوقب بذلك.
نسيان العلم عقوبة دنيا وآخرة، وهللا  ، ويبقى أنوعلى كل حال عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة اآلخرة

 نعم. المستعان
قال:  علقمة بن عمرو بن محمد ثناقال: حد األنصاري  هللا عبد بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

صلى هللا عليه - هللا رسول علم عامة وجدت" :قال -مارضي هللا عنه- عباس بنا عن سلمة أبو ثناحد
 ولكن ،ذنأل عليه لي يؤذن أن شئت ولو أحدهم باب عند ألقيل كنت إن ،األنصار من الحي هذا عند -وسلم
 ".نفسه طيب بذلك أبتغي

ه نبينا محمد وعلى آله وصحب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:أجمعين، 

 هذا عند -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول علم عامة وجدت": -مارضي هللا عنه-فيقول ابن عباس 
وما يقوله مما  ،-جل وعال-هو ما جاءه عن هللا  -عليه الصالة والسالم-م الرسول عل "األنصار من الحي

في هو إال وحي يوحى، لكن إذا نظرنا  إن ،أوحي إليه من غير القرآن فكالمه وحي؛ ألنه ال ينطق عن الهوى 
شة، ابن عمر، ، عائحقيقة كالم ابن عباس، وجدنا أن أكثر من يحفظ السنة من غير األنصار، أبو هريرة مثال  

ابن عباس، يعني إذا عددنا المكثرين وجدنا أكثرهم من غير األنصار، فيهم أنس، ويليه في المرتبة الثانية جابر، 
 سعيد وغيرهم، لكن المكثرين من الرواية جلهم من غير األنصار. ووأب

 من الحي ذاه عند -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول علم عامة وجدت"كالم ابن عباس يقول:  اإذ  
: "ما -رضي هللا عنه-ه، كما قال أبو هريرة هو، وما تبين له من خالل استقرائ يعني على حد ظنه "األنصار

هذا على  ،إال ما كان من عبد هللا بن عمرو" -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  اكان أحد أكثر مني حديث  
 .اوة النبوية التي ما نسي بعدها شيئ  حسب ظنه، وعلى حسب توقعه، أو يكون قال ذلك قبل الدع

وعندهم خير عظيم، وآية اإليمان حب األنصار، وجاء في فضلهم  ،على كل حال األنصار عندهم علم
-ولوال الهجرة لتمنى أن يكون من األنصار، تمنى أن يكون الرسول  ،ما جاء من النصوص الصحيحة الصريحة

 -عليه الصالة والسالم-علم األنصار، والنبي  ااألنصار وأيض   من األنصار، لكن فضل -عليه الصالة والسالم
 لهم السبق في هذا الباب. اأوى إليهم، وآووه ونصروه وآزروه، والمهاجرون أيض  
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نو  ،األنصار من الحي هذا عند -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول علم عامة وجدت"  ألقيل كنت ا 
، بإمكانه أن -عليه الصالة والسالم-القرآن، ابن عم الرسول  ابن عباس حبر األمة ترجمان "أحدهم باب عند

يقيل، ال يريد أن يكدر على من  -رضي هللا عنه وأرضاه-يليق به، لكن من أدبه  ويستقبل استقباال   ،يطرق الباب
 يستفيد منهم، وهذا أدب من ابن عباس يتأدب به طالب العلم.
وأن يتحين الوقت المناسب لألخذ، وللسؤال واإلفادة،  وذكروا في آداب طالب الحديث: أال يضجر شيخه،

 الشيخ بشر، يعتريه ما يعتري البشر، له ظروفه مثل ظروف الناس، يتصل شخص الساعة الواحدة والثانية ليال  و 
نعم هذا ما هو بمناسب، ويقول: نأسف على اإلزعاج، تأسف على اإلزعاج؟ لكن هناك مسائل تفوت وال بد 

وهذا حاصل في الواحدة والنصف يتصل شخص  فإذا اتصل مثال   ،في هذا الوقت ايجد جواب  منها، ال بد أن 
وقد طلقها لو انتظر ربع ساعة أو ساعة خرجت من  ،إن امرأته في حال الطلق تطلق في حال الوالدة :يقول
، لكن هناك مسائل ، مثل هذا يعذرعاجال   ايعني لو انتظر إلى صالة الفجر خرجت من العدة، ويريد جواب   ،العدة

، يعني اإلنسان عليه أن يتحين ايتصل الساعة واحدة يسألك عن طبعة كتاب، ال هذا ما هو بمناسب إطالق  
إن بعض من ينتسب إلى العلم في هذا الوقت يعني يمكن غيرهم أصيبوا بداء  :الفرص المناسبة، نعم لو قلنا

 ، لكن يبقى أن المسألة تسديد ومقاربة.-هللا تعالىإن شاء -ونرجو أن يكونوا على خير  ،السهر مثل غيرهم
ينام، ما يطرق الباب  ،تصور يقيل عند الباب -عليه الصالة والسالم-هذا ابن عباس ابن عم النبي 

ال نشك أن هذا األنصاري الذي  "ذنأل عليه لي يؤذن أن شئت ولو" خشية أن يزعج من يريد أن يأخذ عنه العلم
طالب العلم على الشيخ  ايفرح بوجود ابن عباس، أو مثل ابن عباس في بابه، وعموم   قال ابن عباس عند بابه

، -عليه الصالة والسالم-، سواء  كان بهذه المنزلة أو دونها، ويرحب بهم، وهم وصية النبي اأن يفرح بهم، عموم  
واإلشارة عليهم بما  حوائجهم، يويقض ،وعليه أن يفرح بهم ،فهذا الشيخ يخاطب بهذا، عليه أن يعنى بطالبه

 ولكن" وتحين األوقات المناسبة ،الطالب يخاطب بما يليق به من الرفق بالشيوخ اوتسديدهم، لكن أيض   ،ينفعهم
ويعلل  ،ويوضح لك ،يبسط لك المسألة إذا سألته ،الشيخ يكون طيب النفس انعم أحيان   "نفسه طيب بذلك أبتغي

 ،نعم ما يبسط لك المسألة من وجهها ،يعطيك يجيبك باإليماء واإلشارة تأتيه في وقت غير مناسب اويدلل، وأحيان  
وهللا  ،ألن الظرف غير مناسب، أنت السبب يا أخي، فتحين الوقت المناسب ؛وقد تأخذ عنه تصور غير طيب

ل وأن يبذ ،المستعان، المسألة تسديد ال من الشيخ وال من الطالب، وعلى من ينتسب إلى العلم أن يرفق بطالبه
شكاالتهم ،لهم النصيحة ، ويمحضلهم مطالب  اطالب أيض  الو  ،وأن يقضي حوائجهم، ويجيب على أسئلتهم وا 

 ، نعم.-مارضي هللا عنه-بمثل هذا األدب من ابن عباس 
 وابن محمد بن القاسم كان" :قال عون  بن ثناقال: حد هللا عبد بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
براهيم الحسن وكان ،حروفه على الحديث يحدثون  حيوة بن ورجاء سيرين  ".بالمعاني يحدثون  والشعبي وا 

نعم الرواية إما أن تكون باللفظ أو بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى بشرطه على ما تقدم شرحه وبيانه 
 العلم، لكن رفق  جائزة عند جماهير العلماء؛ ألن لو اشترطنا الرواية بالحرف باللفظ قد ال يطيقها كثير من حملة ا

أن يكون الراوي عالم بمدلوالت  :للدين لئال يضيع أجاز أهل العلم الرواية بالمعنى بشرطها اوحفظ   ،بالرواة
وما يحيل المعاني، وأن ال يستطيع اإلتيان باللفظ؛ ألنه إذا حفظ اللفظ عليه أن يؤدي كما سمع، لكن إذا  ،األلفاظ
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ة، وكتب السنة بما في ذلك الصحيحان طافحة بالرواية بالمعنى؛ ألنك تجد لم يستطع ال يضيع الدين بهذه الطريق
مسلم على وجوه، وألفاظ، وزيادات  القصة الواحدة يسوقها البخاري في مواضع متعددة بألفاظ مختلفة، يسوقها

النقص منه مقبولة، والزيادة و  اونقصان، كل هذا ال يضر؛ ألن الزيادة في الخبر إذا كانت منه ممن رواه ناقص  
ما يتهم  افي مجلس آخر مقبولة، شريطة أن ترتفع منزلة الراوي عن التهمة بحيث إذا رواه ناقص   اممن رواه تام  

ذا رواه تام   ، ا، ومرة ناقص  اما ليس منه، فإذا رواه مرة تام   الخبرال يتهم بأنه زاد في  اأنه فرط بشيء من الخبر، وا 
 ويقتصر منه على ما يريد من جمل ال بأس به، نعم. ،حوال السامعومرة على وجه كل هذا يراعي فيه أ

 أحد الفقهاء السبعة المعروفين الذين يجمعهم قول الشاعر: "محمد بن القاسم كان"يقول: 
 فخــــــــــــذهم عبيــــــــــــد هللا عــــــــــــروة قاســــــــــــم

 

 ســــــــعيد أبــــــــو بكــــــــر ســــــــليمان خارجــــــــة 
 ج

 حيوة بن ورجاء" لرواية بالمعنىمحمد بن سيرين، ينص أهل العلم على أنه ال يجيز ا "سيرين وابن"
ال شك أن هذا أورع، وأضبط، وأتقن، وأحرى، وأجدر، وأليق، لكن ما كل الناس  "هحروف على الحديثب يحدثون 

براهيم الحسن وكان" يطيق هذا على أن الشعبي من الحفاظ المعرفين، الذي ال " بالمعاني يحدثون  والشعبي وا 
 ول وهلة، نعم.يحتاج إلى تكرار، يحفظ الحديث من أ

 على دخلت" :قال عون  بنا ثناقال: حد األنصاري  هللا عبد بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 أنه ألم :قال ،أطراف هي إنما :قال ؟هذا ما :فقال :قال أطراف ومعه يسأله فجعل حماد علينا فدخل إبراهيم

 ؟".هذا عن
قال:  ،األنصاري  هللا عبد بن محمد ثناقال: حد ةخيثم أبو حدثنا": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

يسأل - يسأله فجعل -بن أبي سليمان- حماد علينا فدخل -النخعي- إبراهيم على دخلت" :قال عون  بن ثناحد
أو منتصف الحديث يستذكر به،  أجزاء أحاديث، طرف الحديث األول أو آخر أطراف" أطراف ومعه -إبراهيم

يذكر  ،يكتب بعض الناس تذكرة يتذكر بها، هني جزء منه، أطراف الحديث أجزاؤ يعأنه طرف الحديث  المقصود
 إنما :قال ؟هذا ما :فقال" جملة من األحاديث، أو طرف من األحاديث، فدخل على إبراهيم يسأله، ومعه أطراف

، يث كامال  ما يلزم أن تكتب الحدو أنت إذا أردت أن تتأكد من ثبوت خبر أو من معناه تكتب طرفه،  "أطراف هي
عن ثبوت هذا الخبر الذي يكفيه  امن الحفاظ، إذا كنت تريد أن تسأل حافظ   اال سيما إذا كنت تريد أن تسأل أحد  

، نعمطرفه، أما إذا كنت تريد تسأل عن معنى حديث لمن ال يحفظه، ال ب يقتصرون  فهم د أن تأتي به كامال 
اكتب الحديث  يعني كتابة األطراف،؟" هذا عن أنه ألم :قال"على األطراف في هذه الحالة، إنما هي أطراف 

، وقد يكون الحديث كامال  أن فيظن  من بعدكلئال يقف أحد على هذه األطراف  ؛، هذا وجهة نظر عندهكامال  
اختصار ين أو ما ال يتم إال بما حذفت، و في هذه الجملة التي أثبتها في هذا الطرف ما ال يب االحديث مبتور  
أو بحاجة إلى ما حذف، فلو كان ما  اند أهل العلم إنما يجوز بشرط أال يكون الموجود منه محتاج  األحاديث ع

يسوغ هذا؟ ال بد أن نقول:  ))فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم((حذف شرط في الموجود، شرط ما ينفك، 
معناه  لفت األصناف فبيعوا كيف شئتم(())إذا اختألن هذا شرط، ألنه إذا سمعنا هذا الكالم  بيد(( ا))إذا كان يد  

وال يجوز  ،أننا نبيع البر بالتمر، أو الذهب بالفضة نسيئة، وهذا ال يجوز، فمثل هذا الشرط ال بد من ذكره
 االختصار بدونه، نعم.
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 يا شيخ؟طالب: ما قال أبو خيثمة.. 
 هو؟ مانعم، 

 هنا في الحاشية. طالب: على خالف ما سبق
  عم...  حدثنا جرير، ن

 طالب: حدثنا أبو خيثمة، أقول: حدثنا أبو خيثمة؟ 
 ال، ال.

 "األطراف بكتاب بأس َل" :قال إبراهيم عن منصور عنعن جرير "
يكتب اإلنسان  ،وبكتابة األطراف "األطراف بكتاب بأس َل"يقول:  ،إبراهيم الذي نهى عن األطرافهذا 

 ها أو يمسحها ويمحوها إذا انتهت الحاجة إليها.على أن يكمل ،األطراف، ال بأس ليتذكر بها في نفسه
المؤلف يذكر طرف  (تحفة األشراف بمعرفة األطراف) :كتاب اآلن كتب األطراف الموجودة عندنا مثال  

إن طالب العلم يعتمد على هذا الكتاب ويقتصر  :الحديث، وترتيبه على الرواة، يكتب طرف الحديث، هل نقول
، معروف بمثابة فهرس؛ ألن هذا الحديث ما يشترط لهذه الجملة الموجودة؟ أبد  وفي بقية ا ،على هذا الطرف

 ،، فينهى عن األطراف لمن يخشى عليه أن يعتمد على هذه األطرافوالفهارس ال يلزم فيها كتابة الخبر كامال  
ى، إذا أمن وعلى هذه الجمل الموجودة مع حذف ما قد تحتاج إليه، هذا في حال، ويؤذن بكتابتها في حال أخر 

 ذلك، نعم.
 هيك قال: كنتنَ  بن بشير عن مجلز أبي عن عمران ناقال: حدث معاذ ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ؟منك سمعته هذا :فقلت بالكتاب أتيته أفارقه أن أردت فلما -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن الحديث أكتب
 ".نعم :قال

يعني يروي الحديث عن أبي هريرة  "هريرة أبي عن ثالحدي أكتب كنت" :قال هيكنَ  بن بشير" يقول:
 أفارقه أن أردت فلماه وكتبه وضبطه وأتقنه يعرضه عليه "بطريق السماع، ومع ذلك يتأكد مع كونه سمعه من

التحمل و وهو األصل في الرواية  ،يعني يرويه بطريق السماع "نعم :قال ؟منك سمعته هذا :فقلت بالكتاب أتيته
يضبطه ويتقنه ثم يعرضه عليه، وعلى هذا المقابلة والمعارضة تشترط؛ ألن من نسخ أو كتب ولم ويكتبه ويدونه و 

رض عليه وأقره انتهى اإلشكال، كأنه يقابل، هو اآلن يكتب من حفظ الشيخ كأن حفظ الشيخ كتاب، فإذا ع  
ينسخ وال يقابل يقع فيه  عارضه بالكتاب األصل، فالمقابلة والمعارضة أمر ال بد منه لتصحيح الكتب، أما الذي

يقع الخطأ، ثم إذا نسخ من النسخة الثانية  ابل من النسخة الفرعية ولم تقابلاألخطاء، ثم إذا نسخ منه ولم يق
والثالث يزيد خطأ، ومتى  ،والثاني يجيب خطأ ،مسخ، الناسخ األول يخطئ، ي  اثالثة وهكذا يخرج الكتاب أعجمي  الو 

على أنه ال يمكن التصحيح باالجتهاد  ؟تقن ضابط، ثم يصحح ما يقع من األخطاءتقع النسخة بيد عالم فاهم م
ف بالكتب ويصحح ويعلق عليه، يقول: لعل المراد كذا، أما أن يتصر  نعم قد يستظهر اإلنسان شيئ اإال بالمقابلة، 

تاب خطأ ال يحتمل في ك ومثله المحقق للكتب إذا وجد هل الحديث بعد خالف بينهم أن الراوي فال؛ ولذا يقرر أ 
الصواب، أما إذا كان الخطأ في آية وليست هذه قراءة معتبرة يصحح، وينبه في الحاشية أنه وجد في األصل 
كذا، وصححه على مقتضى القرآن، لكن إذا كان في غير القرآن، من أهل العلم من يقول: يثبت الخطأ، وينبه 
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ن لم يجزم قال: لعل الصواب في الحاشية أنه وجده كذا في األصل أو في األصول،  وهو خطأ صوابه كذا، وا 
ما نقرأ عن بعض المحققين حتى من الكبار  ا، وكثير  ي من يبين له وجه ما تظنه خط ا؛ ألنه يأتأولى بعدكذا، 

، ثم إذا تأملت الكالم من منهم أنه يثبت لفظ في األصل في الصلب ويقول: في األصل كذا، والصواب ما أثبت  
دم وما تأخر تجد الصواب الذي حكم عليه بأنه الخطأ، هذا موجود، وهذا يكثر فيمن يتعاطى غير خالل ما تق

 ؟طالب علم يخفى عليه مسألة التورق  هفنه، يعني في إعالم الموقعين في إحدى طبعاته مرت مسألة التورق، في
كن ما له يد في العلم الشرعي، وهو من كبار المحققين ل أتيك، ي؟ ما فيه أحدأو ما مرت أقل األحوال على ذهنه

ن أقحم نفسه فيه، يقول: مسألة التورق كذا ف فلعلها تصحيف من  ي األصول كلها، وال أعرف لها معن ى،وا 
 ،طبعه واحد رئيس جماعة ،بع الكتابط   ،ال( 64*)كلمة غير مفهومة عند الدقيقة النساخ، ما استطاع أن

وهو رئيسهم، طبع الكتاب مرة ثانية  ،عتماد على الكتاب والسنةجماعة معروفة، نعم هذه الجماعة معروفة باال
مسألة  :وذكر من أخطاء الطبعة األولى أن المحقق األول لم يتبين له معنى بعض الكلمات التي وردت منها

يعتمد عليه ابن  الذي توقف الشيخ في فهمها بحثت عنها كتب ابن تيمية الذيهذه التورق، يقول: مسألة التورق 
بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي يعتمد عليه ابن القيم، فتوصلت إلى  -هذا في تحقيق إعالم الموقعين- قيمال

في أن  اناقشه مرار   ا،أنها مسألة ربوية محرمة، ابن القيم يجيزه، وشيخه معروف رأيه فيه، قد حاول معه مرار  
يق وعدم العناية باألصول، األصول، اآلن التحق ،، فهذه آثار جرأة بعض الناس على التحقيق..يعدل عن رأيه ما

ة األولى، وال إنه ما اطلع على الطبع تدرون ، على جودة المحقق واهتمامه وعنايته األخير إلعالم الموقعين مثال  
ما اطلع عليها، وشخص يحقق كتاب اآلن مشهور ويتداول ويقرر في  ؟على الثانية التي هي عمدة أهل العلم

ين بلغك؟ أ ؟ينأله ثالث نسخ أصلية، مخطوطات، يقول: وبلغني أن الكتاب طبع ثالث مرات،  الدورات، مجمع
ال بالبحر ، بلغني أن الكتاب طبع نعم، -وهلل الحمد-ين بلغك؟ كل الثالث الطبعات موجودة عندنا أ ؟بالبر وا 

لذي يتعاطى التحقيق ال بد وكلها اعتنى بها أهل العلم، الثالث الطبعات، فا ،ثالث مرات، وكلها طبعات نفيسة
ال نسخ الكتب سهل، بعضهم يكتب ضبط وتحقيقه خبرة و أن يكون عند واألولى أن يكتب مسخ  ،دراية،؟ وا 

 ا.وتحريف، فهذا أمر مهم جد  
ولذلك يشترط أهل العلم  ؛رتاحض؟ تأكد يا أخي، قال: نعم، اآلن اهذا سمعته منك؟ بطريق العر فقلت: 

قال:  -رحمه هللا-ما يكفي أصل واحد، النووي  ،ال بد أن يعرض على أصولعرض األصل على األصول، 
 يكفي واحد، نعم. 

صلى هللا عليه - هللا رسول قال :قال الحسن عن أشعث ناقال: حدث معاذ ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 قبل بالعلم بدأ أنه ترى  أَل :األشعث قال ((ويعلمه به فيعمل العلم الرجل يعلم أن الصدقة من)) :-وسلم
 "؟العمل

 قال :قال ،الحسن عن أشعث ناقال: حدث ،معاذ ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا": -رحمه هللا تعالى-يقول 
، هذا مرسل، ومراسيل -صلى هللا عليه وسلم-الحسن قال: قال رسول هللا  "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

إن شاء هللا -ي من طريق أبي هريرة بإسناد ال بأس به لكنه مرو  ،الحسن عند أهل العلم ال شيء، ضعيفة
 .-تعالى
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أو يَعلم، أن  "((العلم الرجل يعلم أن الصدقة من)) :-صلى هللا عليه وسلم-يقول: قال رسول هللا "
 عندك؟ ماذايَعلم الرجل العلم، 
 علم الرجل العلم.طالب: يَ 
ويعمل ويعلم، هذا حد الرباني عند جمع من أهل ليكون يعلم  ((ويعلمه به فيعمل علم الرجل العلم))أن يَ 

 يتعلم ثم يعمل بما علم، ويعلمه غيره، وسبق الكالم فيه. ،العلم
ألن العلم مصحح للعمل، فكم من شخص يعمل من  "؟العمل قبل بالعلم بدأ أنه ترى  أَل :األشعث قال"

وقد يخل بشرط، وقد يخل بركن من  ،لةغير علم، فيتضرر بعمله أكثر مما يستفيد؛ ألنه إذا عبد هللا على جها
وهو ال يشعر، لكن العمل ولو قل بعد العلم والعبادة على بصيرة ال شك أنه هو  أركان العمل، فيكون عمله باطال  

علم قبل القول ال :باب -رحمه هللا تعالى-األصل، أال ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل، وقد ترجم اإلمام البخاري 
 العمل، نعم.و 

 :يقول محمد بن القاسم سمعت :قال أيوب عن إبراهيم بن إسماعيل ثناقال: حد خيثمة أبو دثناح"
 ".كتمانه استحللنا وَل ،كتمناه ما علمناه لو وهللا ،نعلم َل عما تسألونا إنكم"

 َل عما تسألونا إنكم"نعم هذا األثر أو الخبر المقطوع عن القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يقول: 
 أنه يعلم كل شيء. ،ورسخ قدمه فيه ،يعني ال يتصور وال يتوقع من العالم مهما بلغة منزلته في العلم "علمن

ليس  ؟ال أعلم :فما المانع من أن يقول ،العالم في مسائل كثيرة ال يعلم اإذ   "إنكم تسألونا عما َل نعلم"
يترتب على هذا من  ما الذيأعلم، ال أعلم،  بل المتعين يجب عليه أن يقول: هللا ،في هذا أي مانع وال غضاضة

 ،رابعة ،ال أعلم، ثالثة :ال أعلم يتنقصك الناس، إذا قلت ثانية :الشيطان، الشيطان يسول له أنه إذا قلت ؟اآلثار
ا ال أعلم، لكن الشيطان يسول لهأب ؟بقي ماذانعم  ؟تصدر نفسك وأنت ال تعلم كيفطيب  ،عاشرة ، فعلى د 

 ما علمناه لو وهللا ،إنكم تسألونا عما َل نعلم"في خالص نفسه قبل سعيه في خالص غيره،  اإلنسان أن يسعى
إال لينفع  ؟جعله يتصدر ما الذيما قصرنا، فجاءوا إلى الفقيه من الفقهاء السبعة من كبار فقهاء األمة،  "كتمناه

 يحسنها وال يجيدها هذا ظلم له، ظلم أو يقحم في أمور ال ،الناس، لكن ال يلزم بشيء ال يطيقه، كونه يقحم نفسه
 ،التي لوالها ما حدث الناس اومضت اآلية مرار   "وهللا لو علمناه ما كتمناه" من غيره له، وظلم من نفسه لنفسه

لنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب أهوَلِئَك ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاهه لِ  }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتهمهوَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِهَناِت َواْلههَدى :وال أفتى الناس
ِعنهوَن{ ال يجوز الكتمان، من  "كتمانه استحللنا وَل" نسأل هللا العافية [( سورة البقرة169)] َيلَعنهههمه َّللاهه َوَيْلَعنهههمه الالَّ

 نسأل هللا السالمة والعافية، نعم. ،سأل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة
 طالب:.......

 نعم. ،تقديم الميم على الياء ابن علية، المعروف بابن علية نعم،
 أبا سمعت :قال كثير أبي عن األوزاعي ثناقال: حد ،مصعب بن محمد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".يكتب وَل يكتم َل هريرة أبا إن" :يقول -رضي هللا عنه- هريرة
ال ال يكتب؟   ال يكتم وا 

 و هكذا في األصل، عند الخطيب في تقييد العلم َل يكتب.طالب: هنا َل يكتب لكن ه
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ألنه استدل  "يكتم َل هريرة أبا إن" :يقول هريرة أبا سمعت"هو يقول:  ،هو الظاهر، قد قال عن نفسه
 يكتب، وقد أبان عن نفسه أن باآلية التي تحرم الكتمان، فهذا له وجه، في بعض النسخ واألصول والمصادر ال

يعني ال يرضى أن يكتب عنه، ومر بنا أنه كتب " بتِ كْ يه  وَل" ارو كان يكتب وال أكتب، يحفظ حفظ  هللا بن عمعبد 
عنه وعرض عليه ما كتب، فالمسألة مسألة مواقف وأوقات وظروف، يعني يأتي العالم في يوم من األيام أنه 

فرض نفسها عند الحاجة، يمنع التسجيل، ثم بعد ذلك يسمح به، يمنع المكبر ثم يرضى بذلك، فالظروف هي ت
عند عدم الحاجة ال يرضى بذلك؛ ألن األصل نه، و عند الحاجة للكتابة يكتب، وعند الحاجة للكتابة عنه يكتب ع

 هو الحفظ.
 وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (7شرح كتاب العلم ألبي خيثمة )

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بينا محمد وعلى آله وصحبه ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

  أجمعين،
 نعم.

نبينا  ،وسلم وبارك على عبده ورسوله هللا وصلى ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم
مامنا محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن واَله.  وا 

ياه:  قال المصنف رحمنا هللا تعالى وا 
 أحسبه -رضي هللا عنهما- عباس بنا عن مجاهد عن ليث عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 العلم طلب في منهوم :نهمته امنهم واحد يقضي َل انمنهوم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي إلى رفعه
 .((نهمته يقضي َل الدنيا طلب في ومنهوم ،نهمته يقضي َل

بن أبي سليم معروف ضعفه عند أهل العلم، لكن له طرق وشواهد تدل ، وفيه ليث هذا حديث ابن عباس
 ((نهمته امنهم واحد يقضي َل انمنهوم))قال:  -عليه الصالة والسالم-، مرفوع إلى النبي على أن له أصال  

 يقضي َل العلم طلب في منهوم)) هنا يقول: طالب علم، وطالب مال(( :))منهومان ال يشبعان :وفي لفظ
قد يستغرب بعض الطالب الذين هم في أول األمر يجاهدون أنفسهم على طلب العلم، يقولون: متى  ((نهمته
 نعم. ؟المرحلة لهذهنوصل 

 .......طالب:
بعض اإلخوان يستشكل، يقول: منهوم، طلب المال معروف الناس يلهثون وراء المال، لكن منهوم  :أقول

ومر بنا أنهم يتذاكرون الفقه حتى يفاجئهم أذان الصبح، نعم، يوجد اآلن من  ،نعم، يوجد منهوم ؟في طلب العلم
ن المسألة مسألة تدريج، مسألة ظن ضرب من الخيال، لكيزاول القراءة قراءة الكتب والبحث فيها إلى حد قد ي  

ثم طرفة، ثم قصة، ثم حكاية، ثم  ،ثم مسألة ،فائدة اإلنسان نفسه ثم يتلذذ إذا وقع علىمجاهدة ثم تلذذ، يجاهد 
 في ومنهوم منهوم في طلب العلم َل يقضي نهمته،)) ما ينتهي، فالمنهوم بالعلم ال يشبع ..،مسألة علمية، ثم

القيل والقال ال يمكن أن تجتمع معه نهمة العلم، المنهوم باألكل ال المنهوم بالكالم و  لكن لنعلم أن ((الدنيا طلب
بالعلم  ايجتمع معه نهمته بالعلم، المقصود أن اإلنسان يتخفف من الفضول كلها، ليتسنى له أن يكون منهوم  

بكذا، ال يشبع منه، قد رؤي والعمل، هناك من هو منهوم بقراءة القرآن، منهوم بالصالة، منهوم بالصيام، منهوم 
؟ وقال ال إله إال هللا :قال لمن رآه: كيف يشبع المسلم من قولف ،في المنام -وهو من العباد-أحد األشخاص 

 التلذذ حدث وال حرج. وهكذا، المقصود أنه إذا وصل إلى مرحلة ؟كيف يشبع المسلم من قراءة القرآنآخر: 



 118 

منهوم في طلب الدنيا، رسوله إلى المحل الشمس، إذا  ((نهمته يقضي َل ومنهوم في طلب الدنيا))
طلعت الشمس فتح، وال يغلق الحانوت إال بعد هزيع من الليل، يتمنى أن ترجع جميع األعمال بعد منتصف 
الليل، على حساب راحته ونومه أسهل من كونها على حساب تجارته، وقد توفي شخص قريب لواحد من التجار 

يه بعد صالة العصر، جاهد وسعى أن تؤجل الصالة إلى أن يغلق المحل، حاصل، هذا وأرادوا أن يصلوا عل
 .نسأل هللا السالمة ،منهوم

ْنَيا{لكن مع ذلك جاء قوله تعالى:  نعم األصل أنك  [( سورة القصص77)] }َوََل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
الدنيا الذي يعينك على تحقيق الهدف، مخلوق للعبودية، تشغل وقتك بما خلقت له، ثم ال تنس نصيبك من 

العبودية، أما أن تنقلب الموازين يكون األمر بالعكس في حياة الناس، كأنه مخلوق للدنيا، ويوصى بأال ينسى 
نصيبه من اآلخرة هذه مشكلة، هذا قلب للموازين، ويأتي من يقول: إن الدين دين جد، ودين عمل، ودين عمارة 

وَن ِبي َشْيئ ا{ ض بأي شيء؟ بالعبودية تعمر األرضمارة أر أرض، كل هذا صحيح، لكن ع وَنِني ََل يهْشِركه  }َيْعبهده
ة األرض، والحمد هلل الدين خلقنا لعمار  االناس يقولون: أبد  ، ويتحقق األمن، هنا يكمن األمن [( سورة النــور66)]

ن كثير من الناس، وهللا يا أخي أنت هذا لسان حال، بل لسان المقال م ؟بعد ماذا تريدون الصالة نصلي  علينا
وِن{خلقت للعبادة  نَس ِإَلَّ ِلَيْعبهده وخشية أن ينهمك المسلم في هذه  [( سورة الذاريات65)] }َوَما َخَلْقته اْلِجنَّ َواإلِْ

ْنَيا{}َوََل َتنَس َنِصيَبَك ويعينه على تحقيق هذه العبودية يحتاج أن يقال له:  ،وينسى ما يقيم أوده ،العبودية  ِمَن الدُّ
 نعم. [( سورة القصص77)]

 من: "-رضي هللا عنه- هريرة أبو قال :قال عطاء عن ليث عن جرير ثناقال: حد ةخيثم أبو حدثنا"
 ".نار من بلجام ألجم به ينتفع اعلم   كتم

 الكنه يروى مرفوع   ،أنه ضعيفبنا و  اوهو مر مرار   ،هذا الحديث الموقوف في إسناده ليث بن أبي سليم
))من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم : -عليه الصالة والسالم-من طريق أبي هريرة عن النبي 

فطالب العلم ال بد أن يجعل نصب عينيه هذه النصوص مجتمعة، ال يدفعه  ،وهو صحيح لغيره، يثبت القيامة((
ية التي توجب عليه البيان نصب عينيه مثل هذا الخبر إلى أن يقحم نفسه فيما يحسن وما ال يحسن، ويجعل اآل

أال يسترسل، ال يكتم وال يسترسل، يقول بما يحسن، من علم فليعلم، من علم  ابأال يكتم، ال يكتم وعليه أيض   اأيض  
ال علم عنده فال يجوز له  يبين، من كان عنده علم يفتي الناس، من كان عنده علم يقضي بين الناس، أما من

، وال يجوز له أن يتصدر ليقضي بين الناس، يحرم عليه ذلك، والقضاة ثالثة قاضيان في على الفتيا أن يجرؤ
في الجنة، منهم الجاهل الذي ال يعلم يقضي بين الناس بجهل، أو يفتي، يفتي الناس بجهل، هذا  النار، وقاض  

عن هللا، لة كذا، فهو موقع يكذب على هللا، يقول: إن مراد هللا من هذه المسألة كذا، أو حكم هللا في هذه المسأ
كل الحذر أن يكتم مع العلم، المسألة تحتاج إلى توسط في  اعلى الفتيا، ويحذر أيض   فليحذر كل الحذر أن يجرؤ

والنصوص التي تحث من الذي يحث؟ ؟ فمن الممنوع ى النصوص كلها، النصوص التي تمنعاألمر، والنظر إل
ممن توفرت لديه األهلية أحجم فترك المجال ألناس ليست  اأن كثير  ومن الذي يحجم؟ مع األسف  ؟من الذي يقدم

 ، وهللا المستعان، نعم.الديهم األهلية، فوقعنا في المحظورين مع  



 119 

 أخبركم َل"أ :قال -رضي هللا عنه- علي عن يحيى عن ليث عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ةرغب القرآن يدع وَل ،هللا معاصي في للمرء يرخص وَل ،هللا رحمة من الناس يقنط َل الذي الفقيه حق بالفقيه

 ".معها تدبر َل قراءة في خير وَل ،فيه فقه َل علم في خير وَل ،فيها علم َل عبادة في خير َل إنه ،غيره إلى
 أخبركم َل"أفي طريقه ليث بن أبي سليم، يقول:  -رضي هللا عنه-أثر موقوف على علي  اوهذا أيض  

 ؛نعم "هللا رحمة من الناس يقنط َل الذي" الفقيه حق الفقيه الذي هو بمنزلة الطبيب الماهر "الفقيه حق بالفقيه
بالمقابل  األن القنوط واليأس من رحمة هللا موبقة من الموبقات، هذا يبعث على الترك، ترك العمل، كما أنه أيض  

يضع العالج في موضعه، يشخص الداء ويضع  ،انبيه   احكيم   اال يؤمنهم من مكر هللا، فينبغي أن يكون طبيب  
العالج، وذكرنا أنه إذا وجد هذا الفقيه الذي هو بمنزلة الطبيب، هذا العالم في مجتمع لحظ فيه التفريط يعالج 

ن، لكن بالعكس إذا لحظ في في األصل مفرطو يرة التوسط؛ ألنهم ظمثل هؤالء بنصوص الوعيد، ليردهم إلى ح
يجعلهم يأمنون  اوال أيض   ،هم بنصوص الوعد، فال يقنط من رحمة هللاف والغلو يعالج داءاإلفراط والتطر مجتمعه 

ويتتبع  ،ال يرتكب الرخص باستمرار "هللا معاصي في للمرء يرخص وَل" من مكر هللا، هذا هو الفقيه كل الفقيه
ي الحقيقة فقه التضييع، فقه نادى بفقه التيسير الذي هو فاألقوال التي تسهل على الناس على حد زعمه، اآلن ي  

يِن ِمْن َحَرٍج{ لك بأن الدين يسر، نعم الدين يسرالتضييع والتمييع ويستدل لذ ْم ِفي الدِه ( سورة 71)] }َوَما َجَعَل َعَلْيكه
دين عبودية، دين عبودية ودين تكاليف، والجنة حفت بالمكاره، والتكليف إلزام ما فيه كلفة  الكنه أيض   [الحـج

-ماذا يقول صاحب فقه التيسير عن صيام الهواجر؟ ماذا يقول عن قيام الليل؟ قام حتى تفطرت قدماه ومشقة، 
، نعم التيسير في مقابل العسر، في مقابل اآلصار واألغالل التي كانت على من قبلنا، -عليه الصالة والسالم

الليلة ألف ركعة، ال، خمس صلوات و  يطاق، يعني ما كلفنا في اليوم تكليف ما ال يطاق، ما عندنا تكليف ما ال
فمثل هذه األمور التي هي في  ))أعني على نفسك بكثرة السجود(( اليوم والليلة، ومن زاد زاد أجرهكتبهن هللا في 

))مه، عليكم من الدين ما  سر، أما ما ال يطيقه اإلنسان، ويشملها إن الدين يور العبد هي داخلة في التيسيرمقد
فعلى اإلنسان أن يرفق بنفسه بحدود، وال يعطيها من اآلمال ويفتح لها  ال يمل حتى تملوا(( تطيقون، فإن هللا

ال، فالمسألة مسألة توسط، فال يرخص للمرء في معاصي هللا، يعني يأتيه من شرب  ،اآلفاق بحيث يترك العمل
ن حيوان ال يجيزه عامة أهل ل ذبيحة أو مأبي حنيفة جائز، نعم، جاءه من أك يقول: الحمد هلل عند نبيذ مثال  

يقول: الحمد هلل هذا عند مالك فيه سعة، ويأتي يقول: هذا عند أحمد كذا، ال، ال، هذا تضييع، هذا الذي  العلم
يسميه أهل العلم تتبع الرخص، هذه زندقة عند أهل العلم؛ ألنه ما من مسألة إال وفيها قول سهل، حتى يخرج 

 .اإلنسان من دينه
يعني ما خير بين أمرين إال اختار أيسرهما، وهذا في وقت،  -عليه الصالة والسالم-نبي يستدلون أن ال

أما بعد أن استقر الحكم بدليله فعلى المرء أن يعمل ما  ا،في وقت قبل استقرار الحكم، اختار أيسرهما ليكون شرع  
ل صار في اإلثم، والمسألة مقيدة بما ولذا إذا جانب ما يدل عليه الدلي ؛يدل عليه الدليل، سواء  كان أيسر أو أشد

 "غيره إلى ةرغب القرآن يدع وَل" ، فالذي يختار غير ما يدل عليه الدليل ارتكب اإلثم، وهللا المستعانالم يكن إثم  
والقنوات، تجد بعض  والقال، والصحف والمجالتمن المسلمين انشغلوا عن القرآن بالقيل  امع األسف أن كثير  
استعداد يفلي الجرائد كلها، أو المسلم الموظف بعد ما يطلع من وظيفته إلى أن ينام وهو يقلب  طالب العلم عنده
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، وهذه ين، وهذا تهكم بالدين، وهذا استهزاء بالمتدينئ؟ ماذا تستفيد من هذه الجرائد؟ هذا خبر سيلماذاالجرائد، 
الناس، ويمر عليه اليوم واليومين  الكالم؟ ومع ذلك هذا ديدن كثير من ما هذا، ..صورة عارية، وهذا خبر

خمس قرأ  ،ثالث ،ما فتح المصحف، إن تيسر له أن يحضر إلى الصالة قبل اإلقامة بدقيقتين واألسبوع والشهر
ولذا  ؛القرآن إال في رمضان، هذه مشكلة الناس ما يعرف وبعضوعليها،  قرأ له ورقة ورقتينا، قراءة هللا أعلم به

، أو في نعم هناك علوم يعني ال يشمل هذا الكالم النظر في السنة مثال   "رغبة إلى غيرهوَل يدع القرآن "يقول: 
القرآن، العلوم المساندة التي تعين على فهم القرآن، كلها من العناية بالقرآن؛ ألن السنة تفسر القرآن، توضح 

 َل إنهكلها داخلة في تعلم القرآن " لقرآنالعلوم التي تعين على فهم القرآن واإلفادة من القرآن، واالستنباط من ا
عبادة على الجهل ال خير فيها، قد يرتكب هذا العابد مبطل لهذه العبادة وهو ال  "فيها علم َل عبادة في خير
وال يريد أن يفهم،  ، لكن ال يفهميعني تجد بعض الناس منهوم بقراءة الكتب "فيه فقه َل علم في خير وَل" يشعر

 في خير وَل" مسائل، ال خير في علم ال فقه فيهالمسائل، وال يحقق الوال يحرر  ،المسائل مجرد سرد ال يقف عند
" يعني الخير المرتب على التدبر ال يأتي إال بالتدبر، وأما قراءة الحروف فتتم مع غير معها تدبر َل قراءة
 وهللا المستعان. ،وفضل هللا واسع ،التدبر

 يا" :قال -رضي هللا عنهما- عمر بنا عن مجاهد عن ليث عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".يكن لم عما يسأل من يسب أو يلعن كان عمر فإن ،يكن لم عما تسألوا َل الناس أيها

 أيها يا"وهذا علته ما في سوابقه من وجود ليث بن أبي سليم، هذا يرويه مجاهد عن ابن عمر قال: 
تكلفوا جوابها، ما لم تقع أجمنا  ؟أنهم يتثبتون عن المسألة هل وقعتومر بنا  "يكن لم عما تسألوا َل الناس

شديد على أهل المخالفات، وكانت  -رضي هللا عنه-عمر كان  "يسب أو يلعن كان عمر فإن" وأرحنا حتى تقع
رة، فهو شديد على يضرب بها المخالف، كان يضرب بها من يصلي بعد العصر، الد    -بكسر الدال-رة عنده الد   

المخالفين محتاط لدينه أشد االحتياط، ال يريد من الناس أن يتساهلوا في مثل هذه األمور، يكثرون السؤال والنبي 
نهى عن السؤال، وكان الصحابة يعجبهم أن يأتي العاقل من أهل البادية يسأل  -عليه الصالة والسالم-

ف، إال أن أهل العلم رأوا الفائدة والمصلحة في عند السل افيستفيدون، فمثل هذا األسئلة عما لم يقع كان مكروه  
هذه مصلحة راجحة عند أهل العلم، لمجرد التمرين، فتمرين الطالب على تشقيق المسائل وتفريعها ولو لم تقع، 

لم يقع، أما تمرين طالب العلم ليؤهل أن يكون  لعامي يسأل عما لم يقع، يتكلف شيئ اوتمرين الطالب غير كون ا
 األمة فال يدخل في مثل هذا، نعم.  ينفع اعالم  

 السنة من" :قال ثابت أبي بن حبيب عن سالم بن إسماعيل عن هشيم ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".أحد دون  اأحد   يخص وَل ،اجميع   عليهم يقبل أن القوم الرجل حدث إذا

ال ال تابع تابعي وا  يصير  ماذا؟ من األتباع؟ ..نعم يقول: من السنة، حبيب بن أبي ثابت، هذا تابعي وا 
ذا قال  .من السنة معروف أنه له حكم الرفع :من السنة؟ إذا قال الصحابي :خبره؟ معضل، وا 

 قــــــــــول الصــــــــــحابي: مــــــــــن الســــــــــنة أو
 بعـــــــــــــــــد النبـــــــــــــــــي قالـــــــــــــــــه بأعصـــــــــــــــــر

 

ــــــــــو   ــــــــــع ول ــــــــــا حكمــــــــــه الرف  نحــــــــــو أمرن
................................... 



 111 

عليه -لكن إذا قاله التابعي؟ يحتمل أن يكون سنة النبي  من السنة فحكمه الرفع، :إذا قال الصحابي
عليه الصالة -أو سنة من بعده من الخلفاء، وسالم يقول: "وهل يريدون بالسنة إال سنة النبي  -الصالة والسالم

 كما في الصحيح". -والسالم
ة الذين على كل حال هذا خبر مقطوع يحتمل أن يكون سنة من أدركه من أهل العلم، أو من الوال

 يخطبون بالقوم، أو يحدثون القوم.
نعم يعني على " أحد دون  اأحد   يخص وَل ،اجميع   عليهم يقبل أن القوم الرجل حدث إذا السنة من"

وبعد من عن  ،نعم، إذا تيسر له ذلك، أما إذا كثر الجمع ا،العالم أن يقسم بين طالبه بالسوية، فينظر إليهم جميع  
عليه -ق عليه، المقصود أنه ال يخص بحديثه واحد بعينه فيغار بقية الطالب، والنبي اليمين والشمال بحيث يش

فيقسم عليهم  ))وهللا المعطي((والقاسم عليه العدل في القسمة، نعم،  ))إنما أنا قاسم((يقول:  -الصالة والسالم
ا، وال يخ، يقبل عليهم جماجميع   ا، ويعتني بهم جميع  ا إذا كان بحضور اآلخرين، ال سيم ،دون أحد اص أحد  يع 

أو سئل عن كتاب وأثنى عليه وأشاد به، والطلبة جمع غفير ال يستطيع أن يؤمن  الكن لو مدح الشيخ كتاب  
الكتاب لهم، فانقسم الطالب منهم من غادر الدرس يبحث عنه في المكتبات، ومنهم من بقي قال له الشيخ: ترى 

اص الشيخ قال: عندي لكم نسخ، وبين للجميع أهمية الكتاب، ووضح موجود في المكتبة الفالنية، ومنهم من خو 
لرياض أخذ له يوم يومين يبحث في تاب، بعض الطالب صار يتخبط يمشي الهم أنهم يحتاجون هذا الك

ن و المكتبات عن هذا الكتاب، وبعضهم الذين بقوا قال لهم: تروا في المكتبة الفالنية، فأراحهم، ساعة وهم راجع
قال: عندي لكم نسخ، هل يكون  ،اعة، بعض من حوله من الطالب الذين لهم اتصال به مباشرأو نصف س

ظلم بعضهم على حساب بعض؟ البيان المطلوب للجميع بين، وال يلزم أن يؤمن الكتاب للجميع، أو يدل الجميع، 
يسعى في تأمينه لهم، أن  الكن من النصيحة إذا أمكنه أن ييسر على الجميع، ومن تمام النصيحة والفضل أيض  

 لكن إذا ما تيسر؟ هذا ال يلزمه، نعم.
 ،فاكتبه اشيئ   سمعت إذا" :قال الشعبي سمعت :قال كيران أبي عن وكيع ثناقال: حد ةخيثم أبو حدثنا"

 ".الحائط في ولو
نعم الشعبي مر بنا أنه ال يكتب، ما كتب سوداء على بيضاء، فيحث غيره بالكتابة، والذي يحث على 

تابة الذي يحتاج إليها، الذي ال يحفظ من أول مرة، الذي يسمع الشيء وال يحفظه، مثل هذا يؤمر بالكتابة ولو الك
في الحائط، إذا لم يجد عنده ما يكتب به من قرطاس ونحوه، فال تضيع الفائدة، وال يضيع العلم، يكتب الفائدة، 

أسوار الناس وبيوتهم من كالم ساقط وبذيء، ال، ما يكتب اآلن في  يس معنى هذا أننا نكتب في الحائطلكن ل
ما يجوز، لكن العلم خشية أن  امباح   اما يجوز، لو كان كالم   اهذا ال يجوز بحال، هذا اعتداء، هذا لو كان مباح  

 يضيع، وهذا للمبالغة، للمبالغة في تقييد العلم، اقتناص الفوائد والشوارد والمحافظة عليها، نعم.
 يكتبون  رأيتهم لقد" :قال حنش بن هللا عبد عن أبي ثناقال: حد وكيع ثناقال: حد ةخيثم أبو حدثنا"

 ".البراء عند بالقصب أكفهم على
 ؟ها ألف عندكفي

 "البراء عند بالقصب أكفهم على يكتبون  رأيتهم لقد" طالب: إي نعم



 112 

 ؟أو البرء
 طالب: هكذا عند البراء.

 يكون معناه؟ ماذا؟ البراء أو البرء
َل البرءطالب: ا  ؟فيكتبونه يسمعون الحديث في مجلس البراء ؟؟ البراء أليس الصحابيلبراء وا 

ال غير صحيح؟ نعم.  مجرد ما يلبث، هل المقصود صحيح وا 
 طالب........

ال البرء  ؟نعم؟ البراء وا 
 ....:...طالب

 معنى البرء؟ ما
 طالب: الشفاء من المرض؟

إذا  -قلم القصب-أنهم يجربون القلم  ا؟صواب  يصير  ن أنههني إلى شيء ما أدري يمكأنا ذهب ذ ،ال، ال
ال ما انضبط  ؟بري، يجربونه باألكف هل انضبط وا 

 طالب: يعني عند البري؟
 لكن أصلها مهموز. نعم،
 ....:...طالب

اتجه إليه فهمي، وهللا أعلم، إن كان من اآلخذين عن البراء يمكن، كما يكتب عند أبي هريرة  هذا الذي
ال كتابة يكتب عند ، لكن يمكن أن يجرب بها القلم ممكن ..البراء، لكن كتابة باألكف ما تحتمل كتابة أحاديث، وا 

 القلم القصب معروف، نعم. ،قلم القصب -قلم-يه وا عداده يمكن، القصب بعد بر 
 ....:...طالب

مهموز ، ما أدري ، ..ما أدري عند البرء الذي هو البري، تخفيفه وتسهيله بالبري، برى القلم يبريه أو
هذا الذي ذهب إليه فهمي، وبمراجعة المصادر يمكن يتبين، نعم، وعلى كل حال هو أثر، يكتبون  ؟أصله أو ال

، ثم ذهبوا نقلوه على أكفهم، مستحيل يكتبون أحاديث بأكفهم، نعم، اللهم إال إذا كتبوه في وقت ما عندهم قرطاس
 لى الكتابة، نعم.على كل حال هذا من حرصهم علئال ينسى ممكن، 

- عباس بنا عن كثير أبي بن يحيى عن عمار بن عكرمة عن وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".بدرهم اعلم   مني يشتري  من ،بالكتاب العلم قيدوا" :قال -رضي هللا عنهما

 بعده مثله. الذيو 
عليه - علي قال :قال ،علباء عن ثعلبة بن المنذر حدثنيقال:  وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ."العلم فيها يكتب بدرهم صحيفة يشتري  :يقول :خيثمة أبو قال، ؟"بدرهم اعلم   مني يشتري  من" :-السالم

نما يشترون هذا العلم، يعني تكلفة هذا العلم، اال يبيعون العلم، وجمهورهم ال يأخذ على التحديث أجر   ، وا 
وما يحتاج إليه، يحتاج إلى  ،، ويراد بذلك ما يحتف بهامبلغ   حضور الدرس عند فالن من الناس قد يكلف مثال  

قلم، يحتاج إلى دفتر، يحتاج إلى كتاب، تراجع حساباتك، هل هذا الشيخ عنده من العلم ما يكلف بمقدار ما 
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 أن الطالب يأتون إلى يذكر توسعت الدنيا والتعليم مجان، لكن في السابق مثال   -وهلل الحمد-اآلن  ؟يعلمنا به
: هذا اليوم كل واحد منكم يجيب درهم للقربة، قربة الماء، اليوم الثاني وا عليه في الكتاب، فيقول مثال  الشيخ ليقرؤ 

المسألة موازنة، من  رأىتحضرون درهم من أجل الرمل الذي يفرش به المدرسة، درهم للبسط، درهم لكذا، و 
ال شيءن المسأليشتري العلم بثالثة دراهم عند هذا؟ المسألة ما نتصور أ  ،ريالين ،ريال ة درهم لو تعطيه ولدك وا 

األمور متيسرة، لكن في وقت الدرهم يحتاج إليه، يفك أزمة، فإذا كان هذا  -وهلل الحمد-عشرة ما ترضيه، اآلن 
عند هذا الشيخ، الحضور عنده مضيعة وقت، لكن بعض أهل العلم من يكون العلم عنده  ادرهم   ي و االعلم ال يس

ن: تهدي و ، عكرمة مولى، يقول الحاضر ابستين دينار   ااألرض، كما فعل طاووس، أهدى لعكرمة نجيب   بخزائن
ي شترى  ؟أال أشتري علم ابن عباس بستين دينار ،بدينارين أو ثالثة، قال: ال، ال ايكفيه نجيب   امولى ستين دينار  

 يعني رفعة في الدنيا واآلخرة. ،علم المسألة مسألةا؟ ستين دينار   وماعلم ابن عباس بميزانيات الدول، 
، وهذا من باب اهو محتاج إلى قلم وورقة وشيء من هذا كلها ما تساوي درهم   فمن يشتري علم ا بدرهم؟
 ؟هو بالنسبة للعلم ماالتنشيط على طلب العلم، درهم 

، الناس في اهم  فيكون هذا العلم كلفه در " العلم فيها يكتب بدرهم صحيفة يشتري  :يقول :خيثمة أبو قال"
ربحان  فهو لخسارة معقولة، لكن في العلماانياتهم كذا، وينظرون في الربح و أمور الدنيا يحسبون حساباتهم وميز 

وبنزين وأوقات، يا  ذهاب وعودة،و  ا،، وأشرطة، وتعب  ، يكلفنا مسجال  اعلى أي وجه، تقول: وهللا العلم يكلفنا كتب  
 هذا ال شيء، هذا ال شيء بالنسبة لما تستفيده من علم، نعم. ؟من علم هو هذا بالنسبة لما تستفيده ماأخي 

 :قال ؟سمعت ما أكتب :لعبيدة قلت" :قال محمد عن عون  بنا عن وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".َل :قال ؟أقرؤه اكتاب   وجدت إن :قلت ،َل

 بن؟اقال، محمد  يسأله عن محمد ،يقول: أكتب ،السلماني وبيدة بن عمر نعم هذا عن عَ 
 .طالب: سيرين

أكتب ما سمعت؟ قال: ال، لماذا؟ ألنك إذا كتبت  ، يسأل عبيدة:نعم التابعي الجليل محمد بن سيرين
وال  ،ال تعتمد على الصحف ،أقرأه؟ قال: ال، احفظ ااعتمدت على الكتابة فأهملت الحفظ، قال: إن وجدت كتاب  

نسيت الحفظ، إذا اعتمدت على كتاب غيرك ال تأمن التحريف على الكتب؛ ألنك إذا اعتمدت على كتابتك 
والتصحيف، فالذي يعتمد على الكتب ال شك أنه يقع في شيء من التصحيف والتحريف، والذي ال يعتمد على 

: روى عن فالن األخذ من أفواه الشيوخ هذا يكثر عنده الخطأ، شيخ من الكبار وعنه  نوفال يقرأ في ترجمة راو 
إفتاء  اتولو  الذيأنه من الكبار  -وهللا- ، يقول: ابن كهبل، وهو من الكبارابن كهيل نعم؟بل، سلمة بن كه

؟ ما أخذ من الشيوخ، ما تلقى عن الشيوخ، أخذ هذا العلم من الصحف، فكونه يعتمد ماذاالناس، لكن هذا سببه 
ويعرف الرجال؛  ؟كيف يقرأ الكتبعلى كتاب يقرأه ال، نعم إذا تأهل وصار عنده ملكة وخبرة ودربة على معرفة 

، إن لم تسمعها تذهب إلى كتب ..معرفة الرجال من أشق األمور؛ ألنها أمور توقيفية، ال بد تسمعها، ال بد نأل
 ،....، يروح نقطة خالص، انتهىاالضبط التي تضبط لك اسم هذا الرجل، أما تقرأ من كتاب يحتمل تصحيف  

 يضحك عليك.
 .بيدةطالب: مثل عَ 
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ي يضم العين، فال غيب (30:65كلمة غير مفهومة *) عبيدة لو يضبط بضم العين الذي يقرأ على مثل
عنى بالضبط ككتب المشتبه، كتب بد من العناية باألخذ من أفواه الشيوخ المتقنين، ومراجعة الكتب التي ت  

ن علمه من كتابه كان خطأه من كاو ال بد من مراجعتها،  ،المشتبه، وكتب المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق 
 أكثر من صوابه.

ذا انتقدوا شخص    قالوا: علمه من الكتب، من الصحف، هذا يقع في المضحكات، نعم. اوا 
، ضمرة أبو ذاك :فقالوا ،فحليته اشيخ   سمعت" :قال شريك عن وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".ادني   به نريد ما وهللا :يقول وهو ،أنبجاني له كساء عليه اهيمإبر  عند يكتب احماد   رأيت :قال
 عليه -حماد بن أبي سليمان الفقيه، يكتب عند إبراهيم النخعي- إبراهيم عند يكتب احماد   رأيتيقول: "

ال وضيع؟ نعم. "أنبجاني له كساء  أنبجاني هذا رفيع وا 
 ....:...طالب

ما  ؟-عليه الصالة والسالم-طلب النبي  ماذاو أبي جهيم، في حديث اإلنبجانية، في حديث أبي جهم أ
 نبجانية أقل.ا اإل؟ إذ  ماذاطلب  ،أهدي له في أول األمر فشغله في صالته ثم طلب الذي

 ....:...طالب
ما نريد بعلمنا " ادني   به نريد ما وهللا :يقول وهو" من صوف  ال هي اإلنبجانية كساء غليظ، ولم يكن

على  -عليه الصالة والسالم-، وقد حج النبي ابعلمنا الدنيا، فاإلنسان يحضر الدروس متواضع  الدنيا، ال نريد 
، الرحل مركوب متواضع، -جل وعال-هلل  ا، إنما تواضع  ارحل، وحج أنس بن مالك على رحل، ولم يكن شحيح  

 لى رحل.ع -عليه الصالة والسالم-، وحج النبي -جل وعال-هلل  ا، إنما تواضع  اولم يكن شحيح  
وهنا أوساط الناس يبحثون عن الحمالت المريحة، التي تهيئ لهم كل شيء على حد الزعم، حمالت 

، -عز وجل-؟ أنت ذاهب لعبادة انكسار بين يدي هللا لماذا ،كر مبالغ ال تخطر على البالبألوف مؤلفة، يعني ذ  
ية أنا أخذت أنا سويت، أنا حجيت مع وفي النها ،، أما أن تتكبر وتتبختر-جل وعال-تواضع لتقرب من هللا 

كذلك الذين يذهبون في رمضان  ذاهب؟أنت  أين ؟الكالم هذا ما، ..الحملة الفالنية بمبلغ كذا، الحملة الفالنية
إلى األماكن المقدسة من أجل العبادة، يقول: أنا وهللا إن ما لقيت فندق خمسة نجوم ما سكنت، ما يناسبني، 

يعني اإلنسان عليه  ؟ي فندق مزخرف ويمكن يسكنه ناس ما هم على الشرط الذي تريدكيف يجتمع قلبك وأنت ف
؛ ألن االنكسار والتذلل والخضوع -جل وعال-أن يقرب في أموره كلها، ويتواضع في أموره كلها ليقرب من هللا 

وآكل وأفعل وأركب  ، أما تقول: وهللا أنا ألبس أفخر المالبس،من ربك والتواضع بين يدي هللا هذا الذي يقربك
 ؟ ال، المسألة أقل من ذلك.كذا وكذاو 

بالرجلين وبالتراب، وبعض الناس  وطأيالنعل دون نعل حتى نصل الجنة،  اإلمام أحمد يقول: نعل
حذاء، لكن  في محل بسبعة آالف ريال، سبعة آالف ريال فاتورة ءفاتورة، فاتورة حذا -يا إخوان-يشتري أنا رأيت 
كل شيء له ضريبة، إذا اهتم اإلنسان بهذه  "نعل دون نعل حتى نصل الجنة" ماذا يصير؟ كما قال اإلمام:

مأكله ال ملبسه في فق لها، وعلى اإلنسان أن يتوسط في أموره كلها، في ما و   ااألمور أضاع أمور كثيرة جد  
ق بعض األمور، بعضهم ال يطيقه؛ ألن بعض الناس نفسه رفيعة ال يطي ئ ايزدرى وال يتهم، وال بعد يزاول شي
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ْطَها  وميتكلف ما ال يطيق غير صحيح، لكن في الجملة اإلسراف مذم }َوََل َتْجَعْل َيَدَك َمْغلهوَلة  ِإَلى عهنهِقَك َوََل َتْبسه
لَّ اْلَبْسِط{  ، خير األمور أوسطها، نعم...فاألمور [( سورة اإلسراء49)] كه
 أن يرون  كانوا" :قال سيرين بنا عن عطية بن الحكم ناثقال: حد وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".ورثوها بكتب ضلوا إنما إسرائيل بني
م لها وال ، وكتب تروى بدون أسانيد، ال خطو ورثوها ئيل إنما ضلوا بكتب محرفة، محرفةنعم بنو إسرا

التي من خصائصها  بخالف هذه األمة المحمدية ؟وما رواتها ؟أزمة، ورثوا هذه الكتب ال يدرون ما مصادرها
الرواية باألسانيد، أنه ال يمكن أن تعمل بشيء حتى يثبت عندها، أولئك إذا سمعوا أدنى خبر عملوا، ثم يسمع 

أو من أخبار تذكر عن أتباع األنبياء ال خطام  ،وهكذا، إما من كتاب سماوي محرف ايعمل به، ثم ثالث   اثاني   اخبر  
 نعم. ،لوا بعملهم في هذه الكتبلها وال زمام، تروى بدون أسانيد فض

 فظهر اكتاب   أبي عن كتبت" :قال بردة أبي عن يحيى بن طلحة عن وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".فغسلها فيها بكتبي :فقال ،بمركن فأمر علي

 -ومن علمه هيعني من مروي- اكتاب   أبي عن كتبت"بن أبي موسى األشعري، يقول: عن أبي بردة 
ال  :مركن "بمركن فأمر -يورأى الكتاب بيد- علي فظهر ال الطنجرة وا  إناء يغسل فيه الثياب مثل الطشت وا 
كأن كتابته عن أبيه من  ..،مثل ما يغسل الثياب، يعني محا الكتابة؛ ألنهم" فغسلها فيها بكتبي :فقال" شيء

به عن نصوص الكتاب والسنة، وينشغل  -علم أبيه-علم أبيه ومن فقه أبيه، ال يريد له أن يعتني بفقه أبيه 
 فطالب العلم عليه أن يعنى بنصوص الوحيين األصل، نعم.

 :قال نهيك بن بشير عن مجلز أبي عن حدير بن عمران عن وكيع ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 نعم :قال ؟عنك فأرويه اكتاب   عنك كتبت إني هريرة أبا يا :قلت أفارقه تدأر  فلما اكتاب   هريرة أبي عن كتبت"

 ".عني اروه
، واستأذنه في أن كتب عن أبي هريرة ،نعم هذا كتب عن أبي هريرة من علمه بشير بن نهيك، تقدم

أن تنتشر عنه،  ن ألن بعض التعليقات لبعض الناس ال يريدو  ما كل العلم يتاح للرواية والنقل؛؛ ألنه يرويه عنه
وال ترووا بعض الناس يقول: اسمعوا و ي، ومن باب الورع، من هذا العلم ينسب إليه، من باب التحر  ئ اوال يريد شي

متلقي، هل له أن الفسمعه منه  -صلى هللا عليه وسلم-، نعم، لكن إذا حدث المحدث بحديث عن رسول هللا بس
عنه، ولو خص بعضهم قال: أنت ال تروي  فلو قال: ال ترووه عني، يروى يمنع من روايته عنه؟ ليس له ذلك، 

، إال إذا قال: أخطأت، هذا الحديث ليس من روايتي، أخطأ في هذا الحديث، فال تجوز الرواية عني، ال يمتثل
 نعم. "فأرويه عنك؟ قال: نعم اروه عني"هنا استأذن أبا هريرة ، عنه حينئذ  
: -رضي هللا تعالى عنه- هللا عبد قال :قال إبراهيم عن مغيرة عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 من يتعلم أن السن ذو أنف الشباب في العلم كان فإذا ،أسنانكم ذوي  في العلم دام ما بخير تزالوا لن إنكم"
 ".الشباب

 ذوي  في العلم دام ما بخير تزالوا لن إنكم"يقول:  -رضي هللا عنه-نعم هذا عبد هللا بن مسعود 
كلمة إجماع بالنسبة لمن دونهم بحيث  نعم إذا كان العلم عند الكبار الذين يقنع بهم من دونهم، ويكون  "أسنانكم
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عن أن  ال يأنفون من األخذ عنهم؛ ألن األقران يكون بينهم ما يكون، فيأنف اإلنسان أن يأخذ عن قرينه فضال  
يأخذ ممن هو دونه، فإذا كان العلم عند األحداث كبار السن يأنفون في األخذ عنهم، وهذه النفوس مجبولة على 

ومن تحته، التواضع ال بد أن تكون سمة  حتى يأخذ عمن هو مثله ومن فوقهسان وال يكمل هذا، لكن ال ينبل اإلن
وال يأنف أن يأخذ  ،العالم وطالب العلم، يأخذ العلم من أي شخص يوجد عنده، وال يأنف أن يروي عن الصغير

جبلة، يعني خلقة،  بارصغار األسنان، هؤالء يأنف الكعن الكبير، أما هو في الغالب أنه إذا كان عند األحداث 
وال عصرتهم  ،يأنفون من األخذ ممن هو دونهم، وقد يتهمونهم بالعجلة، وعدم الحنكة، وهؤالء ما حنكتهم التجارب

ما  ؟يتعللون بهذا فال يؤخذ العلم عنهم، لكن ما العذر إذا كان العلم عند أكبر شخص في البلديام وال كذا، األ
، اكون إجماع من الناس، ما في أحد يأنف أن يأخذ العلم عن ابن باز أبد  يأنف أحد، ومر بكم نماذج تكاد ت

إجماع بين الناس، وكذلك علماؤنا وشيوخنا الكبار ما في أحد يأنف عنهم، لكن وجد شخص صغير إما أن 
، وبمثابة أوالده كيف جمع العلم؟ متى يحذر منه بسبب أو بغير سبب، قد يقول قائل: من باب الحسد مثال  

هذا في الغالب يبعث عليه شبه حسد، وقد يكون كالم بعض الناس  ؟ ما له شيوخ، ما له كذا،؟ من شيوخهحصل
من حسن نية، يعني ليصرف الطالب عن هذا الشاب إلى الكبار؛ ألن الكبار في الغالب هم الذين يفوت علمهم 

ر تلقى عنهم الكبار، مالك جلس بوفاتهم، والصغير هذا ملحوق عليه، لكن في سلف هذه األمة نماذج من الصغا
 وهو صغير ابارع   ايعني إذا تميز صار الشخص متميز   ؟المانع ماللتحديث قبل العشرين، وازدحم الناس عليه، 

، فمثل هذا ليس على إطالقه، لكن في اأو كبير   افمتى احتيج إلى العالم عليه أن يجلس للتعليم صغير   يأخذ عنه،
 األخذ عن الصغار، نعم. الجملة أن الناس يأنفون من

 ما" :قال علقمة عن إبراهيم عن األعمش ناقال: حدث دكين بن الفضل ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".ورقة أو قرطاس في إليه أنظر فكأني شاب وأنا سمعته

التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، ويستمر مع اإلنسان إلى وفاته، إن ال شك أن الحفظ في الصغر و 
ختلط قبل ذلك، يستمر معه هذا المحفوظ، وقد يستمر معه بعد االختالط، إذا تلقاه في الصغر، أما ما تلقاه لم ي

يثبت، أما الباقي ينساه،  ا كرره، وما راجعه، وما ذاكر فيهوما احتاج إليه، وم ،بعد ذلك فيضبط منه ما يضبط
ي المعاهد أكثر مما يذكرون مما تلقوه في الكليات؛ من طالب العلم يذكرون ما تلقوه ف اوذكرنا فيما سبق أن كثير  

ألن في المعاهد وقت الحفظ، وقت التحصيل الصحيح بالحفظ والتخزين، يعني في وقت المراهقة، هذا أنسب 
، لكنه في وقت للحفظ، ثم بعد ذلك يضعف، نعم يزداد الفهم ويصح التصور بعد ذلك، لكن الحفظ يضعف قليال  

خمسين سنة يذكر ما حفظه في الصغر، وليكن من طالب المعاهد يحفظ  ،أربعين ،ثالثين ،النهاية بعد عشرين
 -وهلل الحمد-زالت  ما حفظه في المعاهد، والمعاهد فيها متون مباركة يؤسس ويؤصل عليها طالب العلم، وما

ذا انتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة تليها هو أيض   اب ونشاط الشباب، لكن زال في قوة الشب ما ابهذه المثابة، وا 
 حفظه أقل مما سبق.

ولذا تجدون اإلنسان إذا هرم أو  ؛"ورقة أو قرطاس في إليه أنظر فكأني شاب وأنا سمعته ما"يقول: 
، األقرب فاألقرب حتى يأتي إلى آخر ما هو في أول أمره، اخرف يكون المسح لألقرب فاألقرب في ذهنه، أبد  

ما هو مستحضره أو اليوم أو أمس أو العام، أو الذي قبله،  ا ما فيه إشكاله العام الماضي هذيعني الذي سمع
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 ة لعصر الشباب، يعني يذكر منه شيئ ا، ثم يبدأ يمسحالعصر الذهبي بالنسب الذي قبله، إلى أن يأتي إلى أو
حفظه وما  ،وهذا موجود في المختلطين، يعني آخر ما ينسى ما عرفه في الصغر ،يمسح إلى أن ينتهي، يطبق

 في الصغر.
 -وهذه حكمة–مور العامة ثم األقرب فاألقرب إلى أن يبدأ مختلطين من يبدأ بالنسيان في األمن ال هفي

؟ ألن هذا الكبير بير، هذا آخر ما ينسى، وهذا حاصل لماذابنسيان أصغر أوالده، ثم الذي يليه، إلى أن يبقى الك
بيته، فكيف بالعلوم والمعارف في  ا كان هذا في أوالده الذينبعد، فإذ معه في وقت شبابه، هؤالء ما جاءوا إال

 ، نعم.المذاكرةبدون مذاكرة العلم ال يثبت، فحياة العلم  ،وتطير افتح له مجاال   فقط ؟التي سهل النسيان
 بن هللا عبد عن رواد أبي بن العزيز عبد عن مهدي بن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".أخرى  ضالة وابتغى ،حواه اشيئ   منه أصاب كلما ،المؤمن ضالة علمال" :قال عبيد
كلما وجدت من هذه الضوال أضبط وأتقن  أنه ما هو بعندك، فأنت تبحث عنه األصل ،شارد نعم العلم

، لكن الذي يجمع أخرى ضالة  ، إذا حويتها وضمنتها ابتغ  هاوابحث، أتقن ،صور، وحررر، و واحفظ وجود، وتصو 
، لكن العلم بالتعلم وبالتدريج، إذا ضبطت هذه اطير جميع  يهذا كله  ة من غير تحرير وال تحقيق وكذاير مسائل كث

 ما وراءه، نعم. فابتغ   االمسألة وأتقنتها انتقل إلى التي تليها، وهكذا إذا أتقنت علم  
 ".أعقابهم توطأ أن يكرهون  كانوا" :قال إبراهيم عن منصور عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

إذا قال التابعي: "كانوا"  يعني الصحابة "كانوا"المرفوع ا يشهد له في معناه من الموقوف و م نعم، هذا تقدم
بأن يمشى خلفهم، بل من يمين ومن شمال، ليس من  "أعقابهم توطأ أن يكرهون " فهو يريد بهم الصحابة

 نعم. ،ا عن يمينه وعن شماله فهذا هو األصلالمناسب أن اإلنسان يترك الناس يمشون وراءه، إنما إذا كانو 
 العلم ويتذاكرون  يجلسون  كانوا" :قال إبراهيم عن منصور عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".لي ادعه  فالن يا :يقول وَل ،لبعض بعضهم يستغفر َل يتفرقون  ثم ،والخير

 فإذا انتهى، يتذاكرون العلم "العلم ويتذاكرون  يجلسون " مثلما تقدم في الغالب الصحابة "كانوا"نعم 
إذا انتهى الدرس تفرقوا، وعرفنا أنه ينبغي لهم في هذه الحالة أن يتذاكروا ما سمعوه من الشيوخ في  "والخير"

 ال يطلب أحد من بعض أن يستغفر له "لبعض بعضهم يستغفر َل يتفرقون  ثم" الدرس، ثم إذا تذاكروه، يقول:
هذا الغالب؛ ألنهم بمنزلة واحدة، لكن إذا وجد من هو متميز، مثل عمر، أو مثل  "يل ادعه  فالن يا يقول وَل"

د في النصوص ما يمنع من ذلك، بل يوجد ما يدل عليه، إذا كان وجأويس، يعني ممن ترجى إجابة دعوته فال ي
ذا دعا لك بظهر الغيب ادع   -وهللا المستعان-، أما إذا كان مثلك اشخص متميز   ن طلبت له أن و  ،لنفسك، وا  ا 

ألن هذا مطلب من مطالب الشرع، دعاء المسلم ألخيه بظهر الغيب مطلوب  ؟المانع مايدعو لك بظهر الغيب 
مجاب الدعوة، أو من في  مثال   "أويسـ "، نعم فطلب المطلوب مطلوب، لكن إذا وجد شخص متميز كاشرع  

كما في صحيح  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ما يمنع؛ همنزلته من العلم والعمل والورع ترجى إجابته ما في
))ال تنسنا يا أخي من مسلم أوصى كبار الصحابة حتى عمر أوصاه إذا جاء أويس أن يستغفر له، وقال لعمر: 

، أما عموم الناس فيتفرقون وال وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم في المتميزين الذين ترجى إجابتهم دعائك((
 ما له مزية ما يطلب منه، نعم. د، الذيأحد يطلب من أح
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 ....:...طالب
رف بمعرفة أو مالزمة قوم لهم الغالب أن التابعي إذا قال: كانوا، هذا األصل يعني الصحابة، لكن إذا ع  

 وصف معين يشملهم وصف معين فهم أقران، نعم.
 طالب: إبراهيم؟

م، أو أصحاب ابن مسعود الذي هو ألصق إبراهيم النخعي، يعني في الغالب إما الصحابة الذين أدركه
 بهم.

 ....:...طالب
 الذي يظهر، نعم. 
 :أحسن هللا إليكم

 يكرهون  كانوا" :قال إبراهيم عن منصور عن سفيان عن الرحمن عبد ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 ".الكتاب

أو يعتمد على نعم يكرهون الكتاب، أن يدون الطالب مروياته خشية أن يعتمد عليه فيضعف حفظه، 
 ، نعم.اكما مضى معناه مرار   ،كتاب غيره فيقع في التصحيف والتحريف

 ".األطراف بكتاب بأس َل" :قال إبراهيم عن منصور عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
وهذا تقدم، أطراف األحاديث التي يتذكر بها طالب العلم بقيته، قد يكون عنده الورق ما يستوعب كتابة 

، اديث، أو الوقت ال يستوعب فيذكر طرف الحديث ليتذكر به، وهذا مثل ما نكتب العناصر، عناصر خطبةاألح
ال شيء، ت  نعم. ،تذكر بها ما تريد الكالم فيهأو عناصر درس وا 

 حجيرة بن عن دراج ثناقال: حد لهيعة بنا ثناقال: حد موسى بن الحسن ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"
 يعلم الذي مثل)) يقول: -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت :قال -ي هللا عنهرض- هريرة أبي عن
 .((منه ينفق فلم ماَل   هللا رزقه رجل كمثل به يحدث وَل العلم

ثل رجل هذا م يحصل شيئ ا من العلم وال يحدث بههذا الخبر، مثل الذي يعلم العلم،  اهذا مضى أيض  
إذا وجد اإلنفاق من صاحب المال ووجد اإلنفاق من صاحب العلم،  ني مع الفارق رزقه هللا ماال  فلم ينفق منه، يع

ن كانت تزكية وتنمية وتطهير للمال، لكن االعلم ال شك أنه تزيده النفقة، وأما المال فتنقصه النفقة ولو ظاهر   ، وا 
ن االمسألة مسألة الظاهر، إذا أخذت من األلف مائة وأعطيتها فقير   باطن األمر أن  كان في نقص مائة، لكن وا 

يد، فالعلم ، لكن هذا نقص حقيقي مشاهد وملموس، لكن العلم إذا أنفقت منه ينقص؟ ال، يز المال ينمو ويزكو
وصاحب  قارنة التي عقدها بين صاحب العلمكما قرر ذلك ابن القيم من الم ،المال ينقص بهاتزيده النفقة، و 

 المال.
يعلم يتعلم العلم ويتعب عليه، ثم بعد ذلك ال يعلمه الناس مثل الذي  -هذا البخيل-يقول: مثل الذي يعلم 

 هذا بخيل، نعم.
 َل الحديث ذكر اطلبوا" :قال علقمة عن إبراهيم عن مغيرة عن جرير ثناقال: حد خيثمة أبو حدثنا"

 ".يدرس
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 الحمد هلل رب العالمين.تمت أحاديث أبي خيثمة، و 
ه، مع األقران فإذا طلبت مذاكرته ومدارسته بين األقران وفعلوا نعم ذكر الحديث يعني مذاكرته ومدارست

وال ينسى من الصدور، لكن يمحى إذا ترك، وينمو ويزكو بالتعاهد واإلنفاق  ،وال ينمحي ،ذلك، فإنه ال يدرس
 من العلم أن يضيع نفسه، يعني ؛ ولذا ال ينبغي لمن كان عنده شيءوالتعليم، مثل هذا ال شك أنه ينمو العلم

من العلم، ثم بعد ذلك يتوظف  اشخص متميز معروف بالحفظ والفهم يتخرج من الكليات الشرعية وقد حصل شيئ  
سر له بوظيفة إدارية كتابية ال تمت إلى العلم بصلة، هذا بضع سنوات وهو راجع عامي، لكن زميله الذي ي  

 .-إن شاء هللا تعالى-ويدرك  ،ويسر له التأليف مثل هذا يتابع العلم، ويزكو علمه وينمو ،التعليم
االصطالح في لى أبي خيثمة، هذه تسمى زوائد، و في زوائد خمسة أحاديث مرفوعة من زوائد البغوي ع

مثل هذه الزوائد أن الراوي يزيد في الكتاب ما ليس من أصله، يعني من غير طريق صاحب الكتاب، من غير 
 زوائد القطيعي، والزوائد كثيرة.و د على المسند، كما في زوائد عبد هللا بن أحم ،طريق صاحب الكتاب

ال  ..؟نقرأها وا 
 ....:...طالب

ا. اقرأ ،نعلق عليها بما تيسرو  الو نقرأها سرد    جميع 
قال:  -هو الراوي عن البغوي كما تقدم في إسناده، نعم- المقرئ  الكتاني إبراهيم حفص وأب حدثكم"

 أبي بن ومنصور البزار هشام بن خلفبن  محمد ثناقال: حد ي البغو  العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثناحد
 :قال -رضي هللا عنه- أنس عن الزهري  عن أنس بن مالك ثناحد :قالوا األسدي سليمان بن ومحمد مزاحم

 بأستار متعلق خطل بنا هذا :قيل نزعه فلما ،المغفر رأسه وعلى مكة -صلى هللا عليه وسلم- النبي دخل"
 .((تلوهاق)) :قال ،الكعبة

رضي هللا - أنس عن قتادة عن سلمة بن حماد ثناقال: حد التمار نصر أبو ثناقال: حد هللا عبد حدثنا
 َل وعمل ،ينفع َل علم من بك أعوذ إني اللهم)) :يقول كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -عنه
 .((يسمع َل وقول ،يخشع َل وقلب ،يرفع

 بن عاصم عن سلمة بن حماد ثناقال: حد النرسي حماد بن األعلى دعب ثناقال: حد هللا عبد حدثنا
 إلى يخرج -صلى هللا عليه وسلم- النبي كان" :قالت -رضي هللا عنها- عائشة عن صالح أبي عن بهدلة
 ".يصوم ثم ،احتالم َل جماع من يقطر ورأسه الفجر صالة

رضي هللا - أنس عن حميد ثناال: حدق هشيم ثناقال: حد يونس بن سريج ثناقال: حد هللا عبد حدثنا
 ((.اخير   إَل يوم كل يزداد َل أحدكم فإن الموت أحدكم يتمنى َل)) :-صلى هللا عليه وسلم- قال :قال -عنه

 أنس عن البكري  ميسرة بن سعيد ثناقال: حد الوركاني عمران أبو ثناقال: حد البغوي  هللا عبد حدثنا
 ".اأربع   عليها كبر جنازة على صلى إذا -صلى هللا عليه وسلم- نبيال كان" :قال -رضي هللا عنه- مالك بن

 وصالته على نبيه محمد وآله أجمعين. ،والحمد هلل رب العالمين ،تمت األحاديث
 وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. صل   
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ن طريق هذه الزوائد التي ذكرها الراوي، راوي الكتاب عن صاحبه البغوي جرت في العادة بأنه إذا كا
أو ال يشترط؟  منع :تعرض عليه، وهل يشترط أن يقول في النهايةأن يقال للشيخ: حدثكم فالن، لالرواية العرض 

 والجمهور على عدم اشتراطه، فإذا سكت يكفي. ،اشترطه بعض أهل الظاهر
الراوي  "ي البغو  العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثناقال: حد المقرئ  الكتاني إبراهيم حفصأبو  حدثكم"

ن من طريق الكتاب كله يرويه عن أبي خيثمة هذه الزوائد ال تكو  "خلفبن  محمد ثناقال: حد" عن أبي خيثمة
 األسدي سليمان بن ومحمد مزاحم أبي بن ومنصور البزار هشام بنحدثنا محمد بن خلف " صاحب الكتاب

 "المغفر رأسه وعلى -ى هللا عليه وسلمصل- النبي دخل" :قال أنس عن الزهري  عن أنس بن مالك ثناحد :قالوا
ألن  "خطل بنا هذاله:  قيل نزعه فلما" يعني في فتح مكة، دخل وعلى رأسه المغفر، دل على أنه غير محرم

يظن أن الكعبة  "الكعبة بأستار متعلق" أهدر دم بعض الناس ومنهم ابن خطل -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ."((اقتلوه)) :قالف" بقتله، -عليه الصالة والسالم-بي تعيذه من إهدار الدم، فأمر الن

 أن أنس عن قتادة عن سلمة بن حماد ثناقال: حد التمار نصر أبو ثناقال: حد هللا عبد حدثنا"ثم قال: 
العلم الذي ال ينفع وبال  ((ينفع َل علم من بك أعوذ إني اللهم)) :يقول كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

كذلك تعب، ال فائدة  "يرفع َل وعمل ،اللهم إني أعوذ بك من علم َل ينفع" ، شقاء في الدنيا واآلخرةى صاحبهعل
القول  "يسمع َل وقول" هللا القلب القاسي الذي ال يخشع، القلب القاسي، أبعد القلوب من "يخشع َل وقلب" فيه

 نفعت.الذي ال يسمع ضياع، كل هذه أمور هباء ال قيمة لها، إن لم تضر ما 
 عاصم عن سلمة بن حماد ثناقال: حد النرسي حماد بن األعلى عبد ثناقال: حد هللا عبد حدثناقال: "

حفظه شيء من الضعف، في  وفي ،عاصم بن أبي النجود القارئ المعروف، إمام من أئمة القراء "بهدلة بن
 يخرج -هللا عليه وسلم صلى- النبي كان" :قالت -رضي هللا عنها- عائشة عن صالح أبي عن" حفظه سوء

ألن النبي ال يحتلم  ؛"يصوم ثم احتالم َل" جماعيعني من أثر االغتسال بسبب  "يقطر ورأسه الفجر صالة إلى
ذا أخر الغسل ولو بعد طلوع الفجر  .من الجماع صومه صحيح كما هو معروف، وا 

 َل :قال أنس عن حميد ثنادقال: ح هشيم ثناقال: حد يونسبن  سريج ثناقال: حد هللا عبد حدثناقال: "
وتأخر  ،فإذا كان الشهيد التي حصلت له الشهادة "اخير   إَل يوم كل يزداد َل أحدكم فإن ،الموت أحدكم يتمنى

صاحبه عنه فاقه، فاقه لماذا؟ ألنه صلى صلوات، وذكر هللا بأذكار، وصام رمضانات، مثل هذا ال يضيع عند 
، وخيركم ا، فال ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت؛ ألنه في كل يوم يزداد خير  فقد يفوق فيه الشهيد ،-جل وعال-هللا 

من طال عمره وحسن عمله، لكن إذا خشي على نفسه الفتنة، وأنه سبب هذه الفتنة يخشى على رأس المال، 
هم لإن كان وال بد فليقل: ال :ببعض المكاسب التي يستفيدها في عمره، فيقول على الدين، نعم فيضحى حينئذ  
 لي. ا، وتوفني إذا كانت الوفاة خير  أحيني ما كانت الحياة خير ا لي

 عن البكري  ميسرة بن سعيد ثناقال: حد الوركاني عمران أبو ثناقال: حد البغوي  هللا عبد حدثنايقول: "
 ".اأربع   عليها كبر جنازة على صلى إذا -صلى هللا عليه وسلم- النبي كان" :قال أنس
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في يوم موت النجاشي نعى النجاشي في اليوم  -عليه الصالة والسالم-ن النبي وثبت في الصحيح أ
، وتكبيرات الجنائز مختلف فيها من تسع إلى اكبر بهم أربع  رج بمن معه.....، فصلى عليه فالذي مات فيه، فخ

 ثالث، لكن كأن اإلجماع أو شبه اإلجماع عند أهل العلم من فقهاء األمصار استقر على األربع.
وصالته على " يعني آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين "والحمد هلل رب العالمين ،تمت األحاديث"

 ."أجمعين -وصحبه-نبيه محمد وآله 
َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِهمهوا }: -جل وعال-لقوله  امتثاال   ا،واألولى أن يأتي بهما مع   ،وأفرد الصالة دون السالم

 .وهللا أعلم [حزاب( سورة األ65)] َتْسِليم ا{
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 


