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بده  يمك ورمحة هللا وبراكته، امحلد هللا رب العاملني وصىل هللا وسمل وابرك عىل  سالم  عا عل ل
به أمجعني نا محمد وعىل آهل و حصورسوهل  يب  .ن

 :أما بعد
ياملقرر قراءهتا يف هذ فإن هذه الرساةل رس قلتعلا ادلرس وا بل مؤلفهذه تي علهيا مبا   قيف وصف سنن أيب داود من 

سنن بني فهيا لا نه إىل أهل مكة  ش رساةل  ي نة يئام تب ا يه واألمئة املؤلفون  ته  تاب وطر لسـ من مهنجه ورشطه يف ا لك ف يق لك
ثريا مهنم هورة مل يرصح  كا متس رشطه من  ملش لرشطه، وإمنا ا تابهسربب تاب وسربي ك  ي ا بني رشطه وظرنلك يه  في   جتدونذلا ف

تالفالعلامء تلفون يف هذه ارشوط ا خ  ل تابهاريثك اخي نه من الكمه يشء مما اشرتطه يف  بخاري ما حفظ  ك، فاإلمام ا ع  وما ،ل
تاب، نعم هو اشرتط الصحة وترك  نظر يف ا يل إىل ما يذكر من خالل ا باط واسرتواح و لكيذكره أهل العمل إمنا جمرد ا م لن سـت

تاب كام نقل من الصحا ية أن يطول ا لكح أكرث  يهنعنه، خشـ تابه مما مل يرصح به ابوهل رشوط  نظر يف  ك أهل العمل من خالل ا ل
تلفون فهياذلاهو و  .خي 

ثاين وبني  تاب مقدمة يه اليت تقرأ يف ادلرس ا سمل رمحه هللا قدم بني يدي  لواإلمام  ك ئافهيم  شيا بعض رشطه وترك 
تابهل يف هذا ارشط من خالملن يزيد نظر يف  كل ا تاب،ل هذا ا يق  لك والصرب ادل ل رشطه مفصال، مفا ذكره أهل العمل  وقد بني ق

تلف يه وإن ا تلف  تابه ال  خيف  ف خي ثالثة اليت ذكرهواك بقات ا ل يف مراده اب  يذكره ما ملأما يف ماكنه إن شاء هللا تعاىل  مما يذكر الط
يه أكرث  .ففاخلالف 

رش ال بط من الكم ا لبولك أمر  يه الايسـتن öθ ® :برصحي قوهلختالف إن مل يكن ف بد أن يوجد  s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî 

«! $# (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏμŠ Ïù $ Z≈ n=ÏF ÷z $# # Z ÏWŸ2 〈] ساء تقراء  وهذا أيضا مرده إىل طريقة الصرب ]٨٢: لنا هل هو اتم أو غري اتم ؟ سـوالا
ناس يأخذ م  منلألن من ا تاب  ترب ا تاجئ  فتعجل ا لك خي ن لسـ ومن آخره ومن أدانه ن أوهل أحاديث ومن ووسطه احلديث ي

تلف  يامن فامي تركه ما  يه أن هذا طريقة املؤلف  خييحمك  بعل   . قررهمع ماف
ئا من رشطه يف علهل اليت بأخذ اجلامع ذكر يشء من رشطه ومهنجه وما تركه أكرث، وذلا  شياإلمام الرتمذي ذكر 

تلف يف مراده بقول يح إىل ب:خا سن و حصه  رشة قوالح ً          ع ضعة  يه يف علل   سن وإن نص  عل وا تلفجامعهحل  يف خ إن العلامء ا
بريا،مراده به  تالف  كا سايئ كذكل ما ذكر يشءخ نه رشطه وا تاب أخذ  لن لكن واقع ا م  .لك

نهما ذكر ي العلامء يف رشوط األمئة وبا ندمه ويقولونوات بخاري أعىل ارشوط  رشط ا ع يف تفريغه  لل  إنه البد من توافر :ف
تقم من ض الرواة ومتام ثقة بخاري  يوخ وقد يزنل ا نهم ومالزمهتم  ل يشـ فلل يوخمن  حديثبط  .لشـمل يالزم ا

تقي من أحاديثيليه  بقة و توعب أحاديث هذه ا سمل اذلي  ينرشط  لط سـ هم   منيم ثة ضبطخف  ثا لاليت يه ادلرجة ا ل
بقة الرابعزنل عهنا إهنا يه رشط أيب داود، وقد يوااليت قال همة ممن خفلط إىل أحاديث ا يوخ ضبط  للشـ ما عدم مالزمهتم 
سايئن مه من رشط اذلي  .لنالرتمذي وا

سايئ إىل  َّ               من مس برضب من لنوقد يزنل الرتمذي وا تجرحي الواحض اذلي هو رشط ابن ماجه، هكذا قرر أهل العمل ُ لا
ثال يف رشط األمئة، لكن بط؟ ال ميكن  هلماكحلازيم  بط أو ال  نض هذا  ينض بعا ً        األمئة رصحي  يأخذ من الكم ألنه مل بطه؛ضي تا 

باين يح عىل  يفتذلكل  بخاري  يح عىل رشط ا هام،  يح عىل رش يخني  رشط ا حص أقوال أهل العمل يف مراد احلامك  ل حص حص طشـ ل ب
تالف تلفوا بذكل ا سمل ا خ رشط  خ ً                     م ثرياا     .ك 

يخني رجاهلام،  رشط ا ثري من أهل العمل أن املراد  يخني واذلي رحجه  رشط ا شـمراده  ك لشـ بل ج احلديث من ِّ        فإذا خرب
يخان قاال يخني، وإذا خرج احلديث من طريق : لشـطريق الرواة أخرج هلام ا شـيح عىل رشط ا بخاري رجاللحص ل أخرج هلام ا
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سمل وإذا خرج: قال بخاري، وكذكل رشط  ميح عىل رشط ا ل سمل، أو  احلامكحص بخاري وال  م احلديث من طريق مل خيرج هلام ا ل
يه  سمل قالمل خيرج هل امن فوجد  مبخاري وال  هام وال عىل رشط : ل سب، ومل يقل عىل رش طيح  حف بخاري وال عىل رشط حص لا

يد عن بعض الرواة تخلفه هذا الالكم وهذا  تصعسمل  ل  .م
هام وال :عامثن احلديث عن أيب يف بعض ألنه قال ؛وهذا القول هل وجه ترصفات احلامك تقويه يح ومل يقل عىل رش ط  حص

يس هو الهنديعىل رشط واحد مهنام ق هام: ولو اكن الهندي لقلت،لال أبو عامثن  يح عىل رش ط إنه   .حص
يح عىل ضوء هذا ارشط  :اًّ                        الالكم يف رشوط األمئة يطول جد هم الكم احلامك وا لفائدة الالكم يف رشوط األمئة  لتصح ف

بخاري يه رشط ا ئت حبديث وافقت  لإذا  ف بخاري  ج يه رشط ا لأو واقفت عىل حديث توافر  يح تصححهف لتصح، علام بأن ا
تلف أهل العمل يف قول الرتمذي يامن  تون من اخملالفات،  ها وسالمة ا يب واتصا يف إمنا مرده إىل نظافة األسا خيوا حف مل ل لتضع  :ل

رش قوال بري أكرث من ثالثة  باين ا يح إىل هذا ا ع سن  لك ت حص ً                                        لح بة ملن يقدل الرتمذي         أحاكمه ولو يف لنسـ أو أكرث إمنا هو اب
نا أن ا سن :لرتمذي قالضافرت نا يف املراد اب يح ا سن  حل  حص يه ذكللاختلفح يل  ناد احلديث اذلي  نا إ فيح ودر ق سـ سـ عىل  صح
تأنس بقول الرتمذي وحمك الرتمذي كأحاكم غريه من األمئة لكن حمك اضوء تر نا قد  يد فإ سـخي األمئة يف دراسة األسا ن نن

نا إذا  يس مبلزم  لالرتمذي  ناده رجل مقالل يح ويف إ سن  سـ  حص ناده انقطاع فإذح ً                         سـ ضعف أو يف إ نا أن نصحح ذكل    ما ال يلز
يح نا عىل حديث ووجدانه  حص بعا للرتمذي لكن إذا  حمك ً                                       ت نفس إىل هذه ا     يح اطمنئ يف ا سن  نه  ل والرتمذي قال  حص ح ع

نا أن خندل الرتمذي يف أحاكمه يف  يح وا يجة إال عىل قول من يقول ابخنضاع ا يا تضع فعلتصح ل ل  .لنت
نظرملاف يه هذا الالكم؛ ألن الرتمذي قد يصحح وهو إمام لتأهل يف ا يد ال يؤثر  نظر يف األسا عل يف مجع الطرق وا ن ل

يس  نه  لترب  لك هل أنت ملزم مبعصوم مع بخاري يضعفهبقولفقد يصحح هذه ويضعفه غريه،  يح وا سن  ل الرتمذي  حص  وأبو ح
يس مبلزم، إذا تأهلت فأنت ملزم حامت وغريه من األمئة يه مبال   .اجهتادكل يؤديه إ

يان واقع سنن أيب داود نا ويه رساةل وجزية يف  بنعود إىل هذه الرساةل اليت بني أيد سنني  ورشط أيب داود ل ومزنةل ا
نه  نه واذلي ال  نه أيب داود واذلي  نه، وحمك ما سكت  ييف  ي بن ب يس ي باحث وع تاب إىل غري ذكل من ا ملعدة أحاديث ا لك

يفة، وقد يقول قائل إن هذه الرساةل  ها، للطا تحق هذه املدة اليت رضبت  لال  يح وابإلماكن أن ال هذا :نقولفتسـ حصالكم 
تصاراننهتـي مهنا يف درس؛ ألن الالكم  هل وابإلماكن أن نوسع الالكم فهيا ختطويال وا ف  توسط يس لتغرق الوقت لكن أظن ا سـ

بوع األول هذا  يف هاأخذ ثاين وترك سـاأل بوع ا لاأل ترص سـ ناسب إما  يه ما  خمتار  ي فيخ نقل يف العرص ألن حضور العرص ل نأو 
ند وضع  يقة  به ذكل قد يكون هل أثر وهذا مالحظ  ثري ولعل حرارة اجلو والارباط ابدلوام وما أ نه يف الفجر  عأقل  شـ حقت بك ٌ                                                                                                      م

 .اجلدول
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 بسم هللا الرمحن الرحمي
نا محمد وعىل ياء واملرسلني  سالم عىل أرشف األ يامحلد  رب العاملني والصالة وا بب نن هم اغفر آهل  ل به أمجعني ا للو حص

يوم سامعني اي يح اي  نا خري اجلزاء واغفر للحارضين وا قنا واجزه  ل ع  .لشـيخ
تح  يخ أبو ا سم هللا الرمحن الرحمي وال حول وال قوة إال اب العيل العظمي، أخربان ا نف رمحه هللا تعاىل  لفقال ا شـ ب لملص

بايق ألمحد بن سلامين املعروف ابب بد ا لمحمد بن  بطيع نه قال لن ا ته  مإجازة إن مل أكن  يخ أبو الفضل أمحد بن : مسع بأان ا شـأ لن
يل هل يه وأان حارض أمسع  سن بن خريون املعدل قراءة  قا عل سوري : حل بد هللا ا بد هللا محمد بن عيل بن  لأقرأت عىل أيب  ع ع

ساين : احلافظ؟ قال سني محمد بن أمحد بن محمد بن أمحد بن مجعي ا بصمسعت أاب ا لغ مسعت أاب بكر محمد : قر به قالأيدا فحل
بد العزيز بن محمد بن  بد املطلب اخلعبن  بد هللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن  عطب بن حيىي بن القامس بن عون بن  ع

هامشي مبكة يقول تاين و: لا شري بن شداد ا سـمسعت أاب داود سلامين بن األشعث بن إحساق بن  سـ ته اليت ئلسجب لل عن رسا
ناكتهبا  يمك:عليإىل أهل مكة وغريها جواب هلم فأمىل  يمك فإين أمحد:عل سالم  سأهل أن يصيل أ هللا اذلي ال إهل إال هو ول إ

يه وسمل لكام ذكر بده ورسوهل صىل هللا  علعىل محمد   .ع
توىف تاين ا ترصة من اإلمام أيب داود سلامين بن األشعث ا ملهذه الرساةل املوجزة ا سـ بعنيلسجخمل سة و نة  سـ  مخ  سـ

سمة  تحت اب تني ا بوما ت لئ ست بالكموف سمة اليت بصددها  يهذه ا لب ناد  ألهنا  املؤلف؛ل سـبق اإل يس من الكمتسـ ناد  لواإل  هسـ
نهوإمنا من الكم آخر الرواةرمحه هللا  ست من ً                                       وال حول وال قول إال اب العيل العظمي هذه أيض:  قالع فآخر الرواة  ليا 

بداءة ابالكم أيب داود ولكن  تداءلبسمةللا رشوع ا ق  أمر  ً              م يه وسملاب ابلقرآن العظمي و   علنيب صىل هللا   . يف رسائهلل
هار هو إ ظوأما قوهل ال حول وال قول إال اب العيل العظمي  تضمن تواضع للعجزف تقصري  ي وا سارال ً      نك  وا   عز وجل يف ا  

نة، فإذ نوز ا جلطلب اإلعانة، وال حول وال قوة إال اب العيل العظمي كزن من  سك األظفر مفا الكزن اذلي ك ملا اكن تراهبا ا
سك األظفر، مفا يع هو ا تاح  باح ا مليدخر وخيفى حتت هذا الرتاب إذا اكن الظاهر عىل ا للجم مل تصور العقلذامل  وماذا يدرك ي 

سمل أن يكرث مهنا!!من عظمة هذا الكزن؟ نةمل فعىل ا نوز ا جل ألهنا من   .ك
يخ أبو ا:يقول رمحه هللا لف أخربان ا بايق بن أمحد بن سلامين املعروف ابلشـ بد ا لتح محمد بن  ل  : أخربان،طي إجازةبع

يخ، أخربانأاألصل  يغة أداء ملن حتمل بطريق العرض عىل ا شـهنا  تقر الاصطالح:لص ها أعىل  سـ ا تعمل  يسـتعملهنا إمنا  تسـ
يخ ه .لشـعىل من حتمل اخلرب بطريق العرض عىل ا نه،  ته  نا يقول إجازة إن مل أقل  فو م مسع سمع أما هل و مرتدد ه يمسع أم مل 

ـي جمزوم هبا، واإلجازة يه  ناس يكن  فإن مل اإلذن ابلروايةفهاإلجازة  نه من لفظه فإنه جيزم بأنه رواه إجازة ألن بعض ا لمسع  م
يخ أو ي شـ سمع من لفظ ا ُ                   لي يخ     يخ لفظ اإلجازةلشـقرأ عىل ا لشـ أو يقرأ عىل ا ة وقد  مث يفرض إجازة ملاذا؟ ما الفائدة من اإلجازَ                              

ية أن  سامع خلل أو يكون يف العرض خلل، فريقع هذا اخللل يكونخشـحتمل من طريق أعىل مهنا وأقوى  إلجازة، ابل يف ا
سامع يه وإال فاإلجازة بة  نا يغة األداء ا تحمل، و سامع هو أقوى طرق ا يفة وا لل  سـ مل ص ل ل نا(ضع نا ) ثحد إن ثاألصل أن يقول حد

يخ  نا ق وألشـاكن مسع، وإن اكن عرض عىل ا يه يقول أخربان، و هرأ  سامع وعدمه عل يقن من ليقول أخربان وهو مرتدد بني ا متو
 .اإلجازة

تعامل  بأان يف اإلجازة، وكرث ا تعامل أ يخ ا تأخرين اذلي مهنم هذا ا تعامل ا سـكرث ا ن سـ شـ مل  يف اإلجازة، وكرث )عن(لسـ
تعامل عن  يغ ما ن وأم لكن إذا رصح ابملراد،)ما مقن ( ويه بوصليف هذا الزمن إجازةسـا يقل من ا لص تديس الراوي  فل ل

هال ناس  به، ما دام قال إجازة فال يظنسشاء، األمر يكون  شخص اذلي روأل أنه يدلس عىل ا  ىلنه قرأ الرساةل عىل هذا ا
نا أو أخربان أو: يرضه أن يقول ابملقصود فالفإذا رصح نا رصح إجازة عن فالن أو ث حد بأان فالن، و هأ  .ن
ته( نهمسعإن مل أكن  يخ وهذه يف غاية ادلقة واألمانة يف األداء، : )م  شك يف كونه مسع هذه الرساةل من هذا ا شـهو  لي
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يقن، وذلا يقوليف األعىل رصح يف إذا شك  يقن، إذا شك ابألعىل ال جيزم به ويرصح ابألدىن ألنه  تاألدىن ألنه  مت  أهيام :ونم
نفردا قال أخربين وإن شك بعد طول الزمن أخربين؟ إن اكن معه غريه قال و أخربان أ:أفضل أن يقول  مأخربان وإن اكن 

يقن ووجود غريه  أخربان ابمجلع  نعم أو أخربين؟يقول أخربانهل   أحدا؟ه اكن معو هل اكن وحده أيشك متوجوده ابلفرد 
يه  شكوك  فمعه  هل يقول أخربان أأ جيزم فهوم يقن يف وجوده يف حال ا أخربين؟وفنه موجود  لرواية لكن مت أخربين ألنه 

يه شكوك  فوجود غريه يف الرواية   . م
نفردا فإن. ومن أهل العمل يقول أخربان ملاذا؟ ألن أخربان أرحج مأقل مربة وجوده من غريه ألنه إذا وجد   ئذحين هت

تىن به، ألنخي شأنه وا تحديث، وإذا وجد مع غريه ال يعين هذا أن احملدث اهمت  عص اب ب   أو تقول إذا قلت أخربين فالنكل
يخ ناه أن ا يخ فالن  شـأخربين ا مع لشـ  جالس يف اجمللس ومعك مجموعة من يعين أنتوإذا قلت أخربان .  خصك هبذا اخلربل

ناس وال  تحديد أو غري مقصوديدرى هل لا ناسلاملقصود اب نال؟ أمجع ا   .ث كل أن تقول أخربان أو حد
تحديث وقد تزتيدل تقول أخربين ابإلفراد فكونك يس واقع، ل عىل إنك املقصود اب ناس، وتدعي ما  لود هبذا عىل ا ل

نفس وسلمت من هذا الطرف  نفردا فالعرب وهذا لوعىل لك حال إذا برئت ا هل، فإذا قال أخربان فإن اكن  تكرب فاألمر  ما س ل
يه شكوك  فتؤكد فعل الواحد بضمري امجلع، وإن اكن معه غريه فقد حىك الواقع، وإذا قال أخربين فاألصل أنه موجود وغري  ، م

نه إنه يريد بذكل  شم  نفس ما يدل أو ما  ملكن إذا وجد يف ا ي تحديث وأل ئذ ألنه مقصود اب تحديث  ننه أهل أن خيص اب حيل
 .يقول أخربان

يه وأان حارض  سن بن خريون املعدل قراءة  يخ أبو الفضل أمحد بن ا بأان ا نه قال أ ته  علإجازة إن مل أقل  حل شـ ن لمسع م
تلقى هذه الرواة بطريق يخالعرض هو القراءةو العرض، يأمسع ألن  يه وأان حارض أمسع يعين بقراءة غريه ال لشـ عىل ا عل، قراءة 

بهل  وسواء اكنت القراءة ته هو،بقراء يخهو اذلي يقرأ لكههو اذلي يقرأ أو غريه قمن  قراءة عىل   يعينلشـ عرض عىل ا
يخ،  يخ والرواية لشـا سامع من لفظ ا شـوالعرض دون ا يحة ابالتفاق لكن دون العرض جائزة من طريق لل حصابإلجامع، و

ه يخ، ور سامع من لفظ ا حجا شـ يخ ذ بعض من شالل سامع من لفظ ا شـ عىل ا يخ هو األصل لل سامع من لفظ ا شـفا والعرض لل
تلكم ابحلديث والصحاب سالم  يه الصالة وا نيب  يخ يقرأ وا سامع، واألصل يف الرواية أن ا ييه فرع وهو دون ا ل عل ل شـ ل  ةلعل

سامع  لسمعون، فا يخ هو األصلي  .  يف الروايةلشـمن لفظ ا
سامع  يخ يف حال ا سامع من لفظه، ويقولون إن الطالب إذا مسع من ا يخ عىل ا لمهنم من يرجع العرض عىل ا شـ ل لشـ ل

نهب يه أو  يخ وال جيد من يرد  تحمل قد خيطئ ا ياذلي هو أرفع طرق ا عل شـ  إىل اخلطأ لكن إذا اكنت الرواية بطريق العرض هلل
يه، هذا وجه من رحج العرض، لكن عامة أهل العمل عىل والقراءة عىل  يخ يف الرد  يخ إذا أخطأ الطالب مل يرتدد ا علا شـ لشـ ل

يخ هو األصل يف الرواية سامع من لفظ ا شـأن ا  .لل
يخ  بة ملا تلقي بطريق العرضسـيقت لشـالعرض عىل ا نا سـاألداء ا تقر الاصطالح علهي:مل ، وإن اكن اسـ أخربان، يعين ا

بخاري نا وأخربان ال يفرق بني لاإلمام ا تفريق وأن ما تلقي بطريق ثحد يه ل، لكن أكرث أهل العمل عىل ا سامع قال  فا نا، وما ل ثحد
بأان نا يقول أ يه أخربان، و نتلقي بطريق العرض قال  ه  .ف

بأان: األصل يف نا ،نأخربان، أ يثمنأهنا ألفاظ ث وحد تقارب إال أن اإلح   وإال خبار مبا هل شأن،نباء هو اإلم املعىن 

Ν§ ®خبار نباء اإلاإلمن األصل ف tã tβθä9 u™ !$ |¡ tF tƒ ∩⊇∪ Ç⎯ tã Î* t6 ¨Ζ9 $# ÉΟ‹Ïà yè ø9 بأ [〉 #$ باء واإل]٢، ١: لنا خبار ن يعين اخلرب العظمي، فاإل
باء يفوق اإلمب تقر الاصطالح نعىن واحد يف األصل وإن اكن اإل تلف إال بعد أن ا بأان أو أخربان ال  سواء قال أ سـبار  خي ن ف  لئالخ
يه أن ما تلقي بطريق تومه ي ناوةل، نعم يظن  فاإلجازة أو بطريق ا يخوالقراءة نه تلقي بطريق العرض أمل ؛ ألن اإلجازة لشـعىل ا

يخ ناوةل دون العرض عىل ا شـوا   .لمل
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يه وأان حارض أمسع سكني فامي ق:علقراءة  سايئ رمحه هللا تعاىل احلارث بن  ثري ما يقول ا م   ن ُ                                             لك يه وأان أمسع، وال ئر     عل 
يغة، ملاذا نا بدون  بأان وال أخربان وال حد صيقول أ ث سايئ من ادلرسنعم  ؟ن سكني طرد ا نألن احلارث بن   فاكن  من احلضورلم

سكني ثقة، عدل، حافظ، ضابط، مل يفرو ةخيتئب وراء ساري مسمع فلكون احلارث بن  نه ولكونه مل قي سايئ ابلرواية  ع ا لن
تحديث  سبلليقصد اب تجاز  نه ما ا نف طرد  لسـ يغةم  .صه أن يقول أخربان، وإمنا ترك األمر بدون 

يه وأان أمسع وهذا من متام ورعه رمحه هللا، لكن إذا طرد الطالب من ادلرس ألن  سكني فامي قرأ  علاحلارث بن  م
ثال  سمعوهذا رفع عىل الطالبيأخذ األجرة ماملدرس  سمع ويروي أم ال جيوز؟ ت يقال ال  لو هل ميكل هو عمل ي جيوز هل أن 

يخ وحيدهثممجم سون بني يدي ا شـوعة طالب جا فيقول اي فالن ال تروي عين يشء ميكل أو ال ميكل ؟ ما ميكل يقول ال  لل
نقل و نه أي  نه يروي  يتروي عن يشء فإذا مسع  ع يه مشاع، فيه أنه العمل األصل م سان تعب  أنلكن لوفهذا فامي ال لكفة  ن إ

تطع منعىل يشء  ته ما أرض قوا ناس من احلضور إال حة ودلهمبصلحته ومصلق و نع بعض ا يه أجرا و ل وأراد أن يأخذ  معل
سالم  يه الصالة وا ية بني أهل العمل، لكن قوهل  سأةل خال لابألجر ا عل ْ   متْ  ذَ  َخ    ا أَ  م َّ  قَ  َح    أَّ  نِ  إ«فمل يدل عىل »  هللاُ   ابَ  تِ  ك  اً  رْ  َج    أِ  هْ  ي َل  َع  ُ

 .اجلواز وإن اكن الورع تركه
يه وأان حارض أمسع سوري احلافظ قال أيب أقرأت عىلقيل هل: علقراءة  بد هللا محمد بن عيل ا ل  سني : ع حلمسعت أاب ا

يدا فأقر به، أقرأت؟ فقال ساين  بصمحمد بن أمحد بن محمد بن أمحد بن مجعي ا  الرواية أم مل ة نعم، ولو مل يقل ذكل حص:لغ
يل أقرأت عىل فالن أحدثك فالن يه أم ال؟ سكت؟قتصح؟ إذا  متر يف !لن ما قا ناد رسسـ وا هور عىل سـد اإل هذا ال أن مجلا

بعض يقول  .  ال بد أن يقول نعمالبد من أن يقر: ليؤثر، وا
سوري احلافظ قال أيبقيل هل أقرأت عىل بد هللا محمد بن عيل ا ل  سني محمد بن أمحد بن محمد بن أمحد : ع حلمسعت أاب ا

يدا فأقر به، ساين  بصبن مجعي ا بد الع: قال لغ زيز بن محمد بن الفضل بن حيىي بن القامس بن العون عمسعت أاب بكر محمد بن 
بد هللا  سب بن احلارث عبن  ية وا يه موجود ا نا  هامشي، الامس  بد املطلب ا نبن نوفل بن احلارث بن  ن ه لع لك ف هامشي(ل لكن ) لا

رش و رش واجلد احلادي  ثاين  رسد إىل اجلد ا رسد هبذه الطريقة  عالكون الامس  ع ي يد املعرف هبذه االعاجلد لي يسـتفرش، هل 
نه بذكر  هاةل  يد، هل ترتفع ا عالطريقة أو ال  جل هاةل أم ال ترتفع؟ ال ما يزول؟ نسـبه اكماليسـتف نه ا جلترتفع   إذا ذكر اجلد ع

نه إال واحد رشين ومل يرو إال  عا هوال لع جمبقى  نان ومل يذكر جبرح ثالثني لا  إىل جدهإذا ذكر. ي نه ا ثوروى  ع فرتتفتعديل ال وع
 .تهجاةل العمل وبقى هجاةل احلال

نا يقول  تههو تب الرتامج أحاطت مجلك من وقف عىل امسه مل يقف عىل تر كثري من الرواة وهذا بك، وهو هامشي و
يح من أعظم  يح، ألن ا يه يشء من ا متل أن يكون  هور يف العمل  يس  هاةل تدل عىل أنه  هل هذه ا تصحمهنم  لتصح ل ف ش ل جل فيحف مب

هاةل وعد باب ا جلأ  . مل تقف عىل الامس بدقة ما وصلت ليشء إذام الوقوف عىل ما يرفعه، ألنكسـ
تب الرتامج نعمي سخة موضوعة،ما ك بن سامل ال يعرفه أحد لك  يه  سب إ نذكر فهيا، و ل إذا   ملاذا ألنه األغمن ما هو نعميتن

يح  نا امسه ا لصحعر بادر مفثل هذه األمور ابإلماكن أن طالب العامل إذا مل يقف عىل ترمجف يه الوقوف علهيا ال  ية صعب  عل
نظر  يه أن يقلب  يه بل  يبقوهل مل أقف  عل يفاميفعل متل ا لتصح  نظر إىل مصادر أخرى اليت نقلت فحي نادها هذه ي و سـالرساةل بإ

يهوإذا مث بعد ذكل إىل جعز  ساكل حيمك بأنه مل يقف  علضاقت به ا  .مل
ثاين مبكة، فائدة ذكر األول: مبكة يدا وا ل   : الروايةدل ببدل لابص
بطادلالةل عىل املزيد: أوال  .لض من ا

ثاين يوخ اليت يعرف مهنا :لاألمر ا بقاء أو عدم اإلماكنلشـ معرفة بدلان ا  عن الراوي ، ألنه إذا قال مبكة وعرفلإماكن ا
يدا وعرفعنه أنه ما ورد مكة  يدابصأو قال  نه أنه ما ورد  ص عن الراوي  ندنعم  ع سـشك يف اتصال ا  .لي
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ياان مجموعة أما أها ها أكرث من طريق، وأ يدمه  تب وناقلوها بأسا بول وتداولوها اب حيل الرساةل اليت تلقاها األمئة  ل لك نبق ت
بت هبا اخلرب، لو قال اجمل يل  يثا يومثال ه خعن عدة من  بخاري ا كام قال  هؤالء العدة جماهلا،نشـ تحان ا لبن عدي يف قصة ا م

يوخه، قالوا إن ها جمهول هؤالء العدة لك واحد مهنم شـيروهيا بن عدي عن عدة من  بوت القصة،  هم يدل عىل  ل لكن مبجمو ثع
ثل هذه الرسائل اليت يد ونفى  مأكرث من طريق، وعىل لك حال  بات هذه األسا نشدد احلافظ اذلهيب رمحه هللا تعاىل يف إ ث ي

تب هبذه مجموعة  نقل عهنا، ومل جيلكمن ا تفاض بني أهل العمل وأكرث ا لالطريقة إذا ا بت عىل طريقة أهل سـ ها طريق  ثد  يل
ها إال إذا وجد  نفهيا عن مؤ بادر اإلسان  لفاحلديث فال  ب ن ثال رساةل الرد عىلالمن فيه ي سمل،  ناسب من  مفالكم ما ال  م  ي

ية  يخ اإلسالم عن :والزاندقة لإلمام أمحد قالواجلهما تب يف  ندي أكرث من مائة نقل يف  بوهتا لإلمام أمحد نظر و شـ إن يف  ك ع ث
يخ هذ سوبة إىل اإلمام أمحد، وعن غري  شـه الرساةل  بت : نقول، اإلسالممن ه أنوإلمام أمحد، ال سـامي لتثإن هذه الرساةل ال 
يه فهيا من ال ليس بت إ نكر وال يوافق أصول ما  نكر، فإذا وجد ما  ل  ي  . شك،قفنعم نسي

بهت ناين مل  بد العزيز ا يدة  ثرساةل ا يلك لع نظر يف ما يدون نكي اذلهيب لكن هل فهيا ما احل شخص،  بهتا إىل هذا ا ير  فل سن
ساب الرجال، األصل  ثل أ نكر نأيت ابلقافة يعين  نيف هذه الرسائل فإن اكن ما  تفاضة، أمي بت ابال سـهنا  بعض أهل العمل تث

تفاض من أن هذه الرساةل للغالم نقلوا مهنا من غري نكري  يع ما فهيا جار عسـا ية ال سـامي إذا اكن  تفاضة اك مجفاال ىل قواعده فسـ
تح جمال  ثل هذا الالكم هل  سب نعم نأيت ابلقافة، لكن  شك يف ا ساب الرجال، فإذا وجد ما  ثل أ يفوأصوهل  م نم ي ن أراد مللن

تب يقول هذا الالكمزورمن ي به وجيمع من الكمه ال من الكم غريه صدر عن فالن، لكهك  تقط من  ت و تب كيل ك يأيت إىل 
تابشـيخ اإلسالم، يخ اإلسالم، ميكن أن يرد  ابيي وسمك يقول يف  نكر لكه نطق به  شـمس ويقول لك هذا الالكم ما يف ما  ي
يه عىل ما ذكران نفي  يه ما  بغي  ف ما  ف ين تداولوها ونقلوي تفاضة بني أهل العمل  يالا ياان هسـ ثل أ حا مهنا  تاب عن م شـيخ كيقرأ 

سمى اب ثال،:مس جديدياإلسالم  يخ اإلسالمم عمل احلديث  تقط من الكم  شـ و سري أيل ثاللتفو دقائق ا يه بعض م  يسم، أو ما 
تاب  تب، يأيت إىل ابب أو فصل من  كيس ا لك تقل لبتنف تاب  سـرشه ويقول  مك  .فالنين

باب  سري وصول هذا الفصل وهذا ا هدف من ذكل  لوإذا اكن ا تي هم ل يه ملا تاب هذا فاعهل ألمع إشارة إ نجز من  كنه  م
بداية والهناية  ثال يف فصل يف ا لمأجور  يف كثري منم رش جمدلا أو أكرث من يقرأ ك طالب العمل  بداية والهناية يف أربعة  عا ل

تص ؟ذكل تظر فصل مهنا  خي،  سموات واألرض مث يذكر مثال خبفين بداية أللق ا نزتع من ا سموات واألرض  لن خلق ا مل
بوية البن  سرية ا ياء وا نوالهناية كام فعلوا يف قصص األ لل تاب أ، فإذا بني كثرينب سم من ا لكنه  رس بهق ييث ال  ألول  من يراه حب

تاب  هر  شرتيه مث  كمرة مث  ناوين ففاعهل مأجور، فإذا اكن آيظي تغري ا لعخر وشدد مرارا  ب هذااذكل من قصد يي تجارة  فلرتوجي   لل
نده، ويلزهمم بغري الزممذموم ناس ما يوجد  ع ألن هذا يروج عىل ا  .ل

نا تاين، وبعض مسعت أاب داود سلامين بن األشع:  مبكة يقولعليفأمىل  شري بن شداد ا سـث بن إحساق بن  بعض لسجب
سخ  برصة يف لنا برصة، واإلمام أيب داود سكن ا لاب تهبآل ته اليت  ئل عن رسا كخر معره، و ل  هلم  إىل أهل مكة وغريها جوااباسـ

نا يخ،  مسعتهنا يقول مسعت،: عليفأمىل  نالشـ تقال فامي مسع من لفظ ا سامع : عليفأمىل  أعىل طرق لواإلمالء إذا اكن ا
تحمل فاإل ساملا يخ والطالب علمالء أعىل أنواع ا يه من حترز ا لشـ ملا  تحرز ف تحرز ملك مهنم  يخ  مفا يقظلشـ  ألنه مييل، متو

سامع يخ، فاإلمالء أعىل درجات ا تب من لفظ ا يقن ألنه  تحرز و لوالطالب  شـ لت يك تحملمم  .ل اذلي هو أعىل طرق ا
تاينمسعت أاب داود سلامين بن األشعث بن إ: يقول شري بن شداد ا سـحساق بن  ته،لسجب ئل عن رسا ل و نا : سـ هالواو 

تهبأواو احلال، واحلال  ته اليت  ئل عن رسا كنه قد  ل تابه وعن بعض ما ، مجوااب هلا إىل أهل مكة وغريها سـ ككأهنم سألوه عن 
سامع ا نا أن اإلمالء أعىل درجات ا نا عر تابه فأجاهبم هبذه الرساةل فأمىل  يه  متل  لا ي ك فعل عل تحمل شـ لذلي هو أعىل طرق ا

ندمه ما يعرف مبجالس اإلمال ند أهل احلديث  نة معروفة  عواإلمالء واألمايل  ع ندمه أيضا ما سـ هم عء و فيعرف أيضا ابألمايل 
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 علهيم أمايل، أمايل هذه الطالبيعقدون األمايل وميلون عىل طالهبم، إضافة إىل ما حيدثوهنم به وما جيوزهنم به، وما يقرأه 
ي سموما ون عتكون  متقوهنا من رواايهتم ومن مقروءهتم ومن  نذ قرون، ولو أن عاين تعقد هذه اجملالس اليت اندثرت  مهتم،  ف

يوخ أعادوا هذ نذ عقود فعادها احلافظ العرايق رمحه هللا مث انقطعت فأعادها احلافظ ابن جحر مث  اجملالسهلشـا م اليت انقطعت 
يوطي واآلن اندرس سخاوي مث ا سـا يوخ من  لكن لو تلل يعقدون جمالس للطالب هتم ومدوانوقراءاهتم خالل مطالعهتم لشـأن ا

تحف وميلون يون من ل علهيم هذه ا سائل لعوهذه ا شاط يف ومن الطرائف والغرائب من ملا بعث اهلمم وا نأشعار ونرث ما  لي
ند أهل العمل قدميا، لكن مع األسف  بة  نة  سامعني اكنت  عقلوب ا ي سـ شار الوسائلأنه طل تحمس الطالب إىل نتمع ا ي ما 

تجد بون جتد واحد من  عقد جملسلو  الطالبفاإلمالء  بون أم ال  ت إمالء وحرض مجموعة من الطالب جتد الطالب  يكت يك
بون هم و تداولوهنا ما يلكفون أ تصور و تب يف أوراق  سجل و تالطالب  ي ت يكي سنف  . ألهنم وجدوا الراحةيك

بل وجود هذه  سابقة  قلكن يف القرون ا تابة جتداآلالت ل تب ال يوجد بديل عن ا لكاكن ال بد أن  يع الطالب تك مج 
يل هذه الفوائد وغاباإلمالء عىل هذه الصفة يكتبون، فإذا عقد اجمللس  يخ عىل  حتصوتعب ا بوعً             هو يوما يف لشـ ثالسـاأل ، م 

ثري من  ثالاثء لإلمالءكو بون للعمل يوم ا لأهل العمل يذ بب،ه تصف األلس ما أدري ما ا  سـبوع جيعلونه لإلمالءمن فلعهل يف 
بار واألشعار ما  يه من األ متعون ويدونون  خفالطالب  ف سامع، لكن اآلن من خالل ادلراسات يطربيسـ يةل مهنا ا نظا ما ، ل

يل جتد  صومن خالل حرص طالب العمل عىل العمل ارشعي األ بة عندمه ل تقدمون من الطرائف إىل لنسـجفاف اب ملما هيمت به ا
ية، وهذه ية واألد با شط غريه هباانفعةهنا أ ال شك لعلم بهبا و شط  تجم هبا و ن جدا لطالب العمل  ن يسـ ب سي  .ي

بة من العجائب، ية هذه  نقطة اتر ية  نا وسارا هذه تربة أد تاب ال خيرج  يخ مالزم ا يفادلرس إذا اكن ا خي ل ب ي ي جعشـ مي  لكل
تني العمل، ومن يوهذه حادثة قربة نام، لكن ال شك األصل  ثريا مهنم  م جتد الطالب  ي يخ، ومن أجهلك  حرض لشـأجهل جلس ا

يل يام ا نوم يعني عىل  نه، كام أن ا مترار يف تلقي  نه عىل الا نح العمل  للالطالب، لكن  ل ي قي تم متع  وكام أن األلك يعني عىل بقاء ،سـ
ها لطاعة هللا، مفن هذه إذا قصد نفس اليت  يسـتعملا يطل بهسـمترارالا عىل لتنشـ هبا ا ثاب يفإن هذا ال شك أنه  طل يف العمل و

 .ويكون هل حمك املقصدعليه 
نا يع الطالب أن يقر: عليفأمىل  سـىن ألي طالب من طالب العمل أو  بري املطوالت اليت ال  تب ا مجلبطول ا يت لك  ءوالك

تاب يقرءوا يف ءفهيا وإذا قر نوز ما ال ميكن وهكذاخر آكوا يف   ما اكن ديدنه القراءة  علهيا إالالاطالعلك فهيا من العلوم وا
تفنن املدون الفرائض والغرائوتوسع  ثل هذا املطلع ا مليف القراءة وتفنن فهيا،  ثل هذا لو والعجائب،بمف  أمىل عىل الطالب م 

هم بفائدة أو  هم ولو اختذ طريقة لك يوم  تحفئا  شط يي ين شط هبا الطالبيغربة أو طريفةش  .ين 
ها يفبملاذا ال جيمع هذه الطرائف وهذه الغرائ: ولقد يقول قائل بعه وجيمع و تاب واحد و ينت  يط  وال حاجة إىل أن رشك
يوهتم وال يشء يرغهب األموريضيع وقت ادلرس هبذه شرتي الطالب من  ب؟ ونقول نعم ميكن أن  س ولو حرض وم يف ادلري

نام،  ثريا مهنم  يالطالب  تني من أوهل إىل آخره ك ند أهل موصار ادلرس  نة  سأةل اإلمالء ويه  عهذا الالكم اذلي جره  سـ م
 .اندرست العمل

نا يمك:عليفأمىل  سالم ال شك : عل سالم  نكري ا نكري  لا ت نصوص، وذلا يقول أهل العملألت  وخيري بني تعريفه :لنه وارد يف ا
يمكاً    سالم: ، قالاً      سالمواتونكريه يف سالم عىل احلي، قال هدى، ، سالم عل، سالم  بع عىل ا لعىل من ا ثري يف ت نكري  كا لت

نصوص  تعريفلا يه أيضا ا لو س: ف نكري وارد لا تعريف وا باد هللا الصاحلني، املقصود أن ا نا وعىل  سالم  تالم عيل، ا ل ع ي لل عل
يمك، هبذا  نا يقول سالم  تعريف، و يس به إال ا يت  سالم عىل ا بة عىل ا سالم عىل احلي، أما اب بة عىل ا علاب ه ل مل ل سـ ل فلسـ ن لن ل

نات، ولو قال ورمحة هللا وبراكته حلصل عىل أجر أعىل ك رش  حسـحيصل عىل   .األحاديثام جاء يف ع
يمك  تأخري، ألن : فإينعلسالم  تقدمي وا يه يشء من ا لالفاء هذه مع قوهل أما بعد عافاان هللا وإايمك تدل عىل أن الالكم  ل ف
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ها ست  قبلالفاء تأيت بعد أما بعد و  .لي
 :أما بعد

هذه الفاء إمنا تقع يف جواب  يمك،  ففإين أمحد إ  .اً            تقدميا وتأخري الالكمأن يف  عىل أما بعد ما يدل:  يف قول ل، ويسأمال
يمك هللا نا األصل أن تقول أما بعد: لفإين أمحد إ  فإين، أو يقول أما بعد فعافاان هللا وإايمك ال بد من الفاء أما بعد: ه 

سخ وال حتدث، فإذا اكنت أما يف اجلواب اهنا ألهن ثري لنا تالف  تفق عىل هذا جند الا ك  سخجدا خت سخ ،لنيف ا لن بني ا
تب، فالرساةل نقلت حبذا هذه الرساةل، وبني ما نقل عهنا يف ا لكتقةل  ل تالف ريفاملسـ تب، ووجد ا خها يف بعض ا بني هذه لك

نقول ثالث، وإن اكنأي  ملاذا؟ ألهنا قدمية لا تصف القرن ا ليف  سافة ويهمن ست مل هبذه ا تداوها من لي  ية اليت  تب األ لا يلك صل
بوطة و سنن أيب داوديعين يفالطالب  يح ، متقنمض  ها حصويف  بخاري  ما تقن ابلرواايتبوطضقبلل  ماكل كذكل أ، وموطم و

بوط  مضبهل  ناية هبق تب هذه يه اهامتهمم مصبا ابلعألن الطالب بصدد ا لكتب؛ ألن ا ثل هذه الرساةل وغريها  إلهيالك م إما 
ست غا تاب و هم ا يةل  يمن الرسائل نعم فهيا فائدة لكن ما يه مزنل املقصد، يه و لسـ لك ست مقصدلف وذلا جتد . ليية و

بري  تالف  كا ثال يف خ رشة فروقمجتد  سخعالصفحة الواحدة  تالفات بني ا لن من الا  .خ
تح هبا ف: فإين أمحد هللا اذلي ال إهل إال هو رشوعة فا نة  تبدأ ابمحلد  فسـ سالم اكن القرآن م يه الصالة وا نيب  لوا عل ل

بد ورسوهليفتتح هبا اخلطب، فإين أمحد هللا اذلي ال إهل إال هو، نيب ع وأسأهل أن يصىل عىل محمد  ل أي مث ابلصالة عىل ا
سالم ليه الصالة وا سري قول عل سالم، وجاء يف  يه الصالة وا يه حق الرسول  بغي أن حيال، حفق هللا أعظم  تف، وهكذا  ل عل يل ين

$ ®هللا تعاىل  uΖ ÷è sù u‘ uρ y7 s9 x8t ø. ÏŒ 〈] ي]٤: لارشح سالم، ال إهل إال هللا محمد عل عن جماهد ال أذكر إال وتذكر معي  له الصالة وا
هد أن محمدا رسول هللارسوهل هللا، هد أن ال إهل إال هللا أ ش  يف األذان أ ً                                           ش ساواة   مل ويس معىن هذا يشء من ا تيض هذا ل يق، ال 

ساواة ملئا من ا سالم يف احملاريبشي يه الصالة وا نيب  ل، فذكر ا عل ثالل هة ام  ميىن هللا، وا هة ا لي جتد يف ا جل هل هذا لجل فرسى محمد 
ثل هذا؟ أو أن هذا من ابب ال أذكر إال وتذكر معي؟  بارهام عىل حد سوى، هل يقرن يف القلب  ساواة ال ممن ابب ا ت ألنه عمل

نذ قرون  تداولونه ويس بيشء جديد  سلمني و مسمع يف حمارب ا ل ي مل تب يشء الاألصل أني  .يك 
تب هل نقول  يه الصالة واميسحكولكن إذا  نفس ؟ ألنهجل وعال  مساو ه يظن أنلئاللسالم عل لفظ محمد  تب  ب  ك

ساواة بنفس ادلائرةاحلجم  هل هذا من ابب ا مل قطرها واحد  هلف يه  سأم نقول هذا من ابب ال أذكر إال وتذكر معي واألمر  ! ف
رشوعيف  يع هذا ما يف ملاذلكر ا نا ا مجل إذا وال لفظ اجلالةل يذكر هذا إذا ما أ جل شويش عىل  ما لو مل يكإشاكلً                                                       يه من ا لتن  ف

بغي أن يزال املصيل بةل املصيل هذا لكه  شغل املصيل وما يكون يف  نولك ما  يق ئال  ي سح محمد فقط  للكن إذا وجد هل نقول  مي
يع وجد ما خيالف  سح ا رس  ندي ما  سمى  يع ال أذكر هل  بقى ا يع كام هو األصل أو  سح ا ساواة أم  مجلتومه ا م ع م مجل ي مجل مي مل تيي

يف واملصلحة الراحجةوترك من ابب ا لتأ ساو  ل تومه أنه  ئال  سالم  يه الصالة وا مهل نقول عىل األقل امسحوا لفظ محمد  ي ل ل عل
تب ساواة لكن ماذا عن ال أذكر إال وتذكر معي أال. تك جل وعال ألنه يوجد أمور أخرى  تومه ا يل أو  ئال  مليعين  ي تخ  يل

ساواة أهنا يتصور  هد أن ال ملا يل هذا يف أ شأال  يه تتخ ندان إشاكل  رشوع ما  هد أن محمدا رسول هللا اذلكر ا فإهل إال هللا وأ عش مل                                                          ً
به  نا قد يرد أان أقول اذلي ميكن أن يقر يف  ناقش لكن اذلي يرد  قلوال نرتدد يف ذكره إن شاء هللا تعاىل وال ميكن أن  ه ي

ساواة ميكن أن  تصوتصور ملوجود هذه ا تصور يف مملوك  سه اذلي  ساواة يف  يا ي نف ثالمل ناس  مر يف ا  يعين إذا ذكر لفظ .ل
 .اجلالةل ذكر لفظ محمد

ياء أخرى ياان يذكرون أ شـأ ثالح ثال هللا   فوق يذكرون هللام  يكميذكرون  نوعمللا يف  هل نقول ل الوطن يشء من هذا ا
ساواة، وال تعظم بمثل هذا الالكم أو نقول ما دام وضع لفظ اجلالةل تصور ا مل فوق وما سواه حتت هذا ما  قدر تعظمي لفظ ي
رشوعة  تابة األلفاظ ا ملاجلالةل، وعىل لك حال  يطان ال شك أك تب آايت وال لفظ اجلالةلذال وامهتان نه ابهتحلعىل ا  تكفال 
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يطانوال أي يشء حمرتم  تذال وامهتان حلعىل ا رشات، ب ألنه ا حليقع علهيا ا باراألوساخويقع علهيا ف به ذكللغ وا  لك هذا شـ وما أ
نة ممهتها  بغي أن تذكر،جيعل  .ين فال 

بد ß‰ôϑ ®:  أمحد هللا أنه أرسل إلهيم وخياطهبم هبذا الالكم يقال: ورسوهلهعوأسأهل أن يصيل عىل محمد  ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ 

š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 يس فهيا إشاكل 〉 #$ يغة تؤدي الغرض اكنت فاملواجه واخملاطب هو محمد  ل، وأي   وأسأهل أن يصيل عىل محمد ،ص

بودية َ   وص: عبده ورسوهل بودية والرساةل جاء يف أرشف املقامات، وصفه اب سالم اب يه الصالة وا لعفه  لع ل ≈⎯z ®عل ys ö6ß™ ü“ Ï%©!$# 

3“ u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7yè Î/ 〈] ١: اإلرساء[ ® … çμ̄Ρ r& uρ $ ®R mQ tΠ$ s% ß‰ ö7tã «! $# çνθããô‰ tƒ 〈] يوصف هبا يف أرشف املقامات، والرساةل ]١٩: اجلن 
يه الصالة واتهظيفيه و يهنامعل  بسالم، فامجلع  بوديةل بودية :لع، ا سالم، ويغىل  يطرى لئاللع ذكر ا يه الصالة وا لبه   إمنا هوعل

يه لئال جيفى وذكره للرساةل وعالعبد  جل  يه  بة إ سمل أن يكون بني العلو واجلفاء اب سالم، فعىل ا يه الصالة وا عل  ل سـ مل ل لنعل
سالم يعرف  نه جل وا ً      مية جدعظحقه وحقوقه عىل األمة هل لالصالة وا نه وبني ربه فامي يزنل  بب هدايهتم والواسطة  مهو  ي بس

يه فال واسط  .لوعال أما فامي يصعد إ
سمع اذلكر يل اذلي  يه وسمل لكام ذكر، وا بده ورسوهل صىل هللا  يوأسأهل أن يصيل عىل محمد  بخ عل يه - لع عل ذكر امسه 

سالم يه -لالصالة وا يه، والصالة  عل وال يصىل  يه -عل سالماعل  β¨ ® ا مأمور هب-للصالة وا Î) ©! $# … çμ tG x6 Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ= |Á ãƒ ’ n? tã 

Äc©É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκš‰ r'¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ= |¹ Ïμø‹ n= tã (#θßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î=ó¡ n@ 〈] يهنام]٥٦: األحزاب ثال إال ابمجلع  ب وال يمت الا  وذلا مجع مت
ثريا، فامجلبيهنام سلامي  سخ  ك، يف بعض ا ت سالملن ثال األمر متام  هولع بني الصالة وا  .متا

تصار عىل أحدهام دون اآل يث ال يذكرقوأما الا هذا من اكن ديدنه ذكل  سمل فقط  حخر إما أن يصيل أو  ف   لفظي
ثاين  يهنام -كام قال احلافظ ابن جحر-لا ثاهل، وأما من اكن جيمع  بتجه الكراهة حبقه وال يمت ا ت  اترة ي اترة، ويصيل اترة، وسملمت

يه الكراهة وقد وقع يف الكم تجه إ لهذا ال  ثريا وهللا أعمل أهلت  .ك العمل 
به أمجعني نا محمد وعىل آهل و بده ورسوهل  حصوصىل هللا وسمل وابرك عىل   . نبيع
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يمك ورمحة هللا وبراكته سالم  علا  ل

يخ بكر أبو زيد ؟.س  تعامل  ية طالب العمل أو ا تاب  شـما رأيمك لو نأخذ  ل حل  للك
يخ ا سجل  يل عىل رشح  ثري وملح ولكين أ يه  ية طالب العمل فالطلب  شـ أما  م ك عل للحل ميني رمحه هللا، ويقول ح عثبن 

يخ طارق عوض هللا  ثة  بعة حد ناك  باعات القدمية، لكن  ها يف ا يل األوطار، إن قراءيت  بعة من  شـما أفضل  ي ط ه لط ن للط لك
تجويد نة  نهيا بعد، وهو  للصدرت مؤخرا ومل أ مظ  .قت

شواغل، إذا علمت إن نة وكرثت ا رشين  بع و يف أحفظ القرآن ومعري  لناك سائل يقول  سـ سـ ك  امرأة بلغت من عه
يك أن هتمت هبذا األمر وتفرغ هل  يأس، لكن  تب قد أمكلت حفظ القرآن، فال  ية ال تقرأ وال  نة، ويه أ بعني  علالعمر  ت سـ تكسـ م
نام الوقت ال من أطرافه، وال يكون ذكل يف أوقات الفراغ، أو أوقات الاتظار، إمنا تفرغ ولو ساعة يه أمه  تا من  نو سـ ق
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ساعات يف معرك، إما  قا ساعة، ل سك هذه ا رس كل احلفظ فإذا فرغت  ئذ  لبل صالة الفجر، أو بعد صالة الفجر، و نف يتين حي
نك عىل احلفظ ية فإنه  نك صدق ا يوعمل هللا جل وعال  يعن ل  .م

تفاضة؟: يقول  سـما معىن القافة والا
شق هذا هبذا ويعرف قرب هذا من هذا، ويه موجودة ع: القافة ناس،  به بني ا ميمه ممن يعرف ا ل فشـ نيب ل هد ا لىل  ع

سالم فرحا شديدا، ملا قال جمزز اجمللفي وهو مهنم من القافة يه الصالة وا نيب  سالم، وقد فرح ا يه الصالة وا لصىل هللا  عل ل ل : عل
تالف ما  خإن هذه األرجل يعين أرجل أسامة بن زيد من هذه األرجل، يعين أرجل زيد بن احلارث ويهنم من اللون من الا ب

سالم فرحا بيهنم، حىت اكن بعض  يه الصالة وا نيب  هم فلام حمك جمزز بأن هذه األرجل من هذه األرجل فرح ا ناس  لا عل ل يهتمل
 .شديدا

تفاضة بوهل، كام : سـأما الا يث يكون اإلسان ملزم  يهنم  يوعه  ناس و شار األمر بني ا شار ا يوع والا بقـي ا ب نه حب شـ ل ت ت نشـ ن ل ف
هدون أن فالن ب هم  ناس  ششـهتر أن فالن ودل فالن فا يلك ل تفاضة، ألن ما مهنم واحد حرض ال ي هدون ابال سـن فالن، وإمنا  يش

ناس من غري نكري ومل يدعي غري  ند ا تفاض  هدون بأن فالن بن فالن ألن ا لوقت الوقاع وال وقت للوالدة، وإن ما  ع سـ يش
ثل هذا باته  يه، وتكفي يف إ مأ ث  .ب

ها، فأرجوا  نا يف  بارة وا هميقول حنن عدة أشخاص قرأان هذه ا فتلف خ تاب لع نا مأجورين ويه يف  ها  كنمك تو ل يح الرتم ضم
بخل و رش ومائة قاللاملمدود يف ذم ا رش ومائة، وثالثة  تا  ناوي يف صفحة ا عمدح اجلود  ع ثن تنبيه أمجع عىل أن اجلود : للم

ها وقد قال هللا تعاىل ها اجلود مبا يطلب مهنا، قد جتود  ساء ألن املرأة إذا اكن  سحمدود إال يف ا نفبع ط بل Ÿξ ®: ن sù z⎯ ÷è ŸÒ øƒ rB 

ÉΑ öθ s) ø9 $$Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï%©! $# ’ Îû ⎯ Ïμ Î7 ù= s% ÖÚ t tΒ 〈 ]ومل ميدح أحد من العقالء كرم املرأة؛ ألن املرأة يف الغالب ال مال ]٣٢: األحزاب 
نعم الو بها، وإذا جادت فإمنا جتود مبال غريها إما من مال أبهيا أو من مال زوهجا، وذلا يقول العرب وهللا ما يه  دل نرصها ل

ساء شقائق الرجال،  ساء، فا نصوص اليت جاءت يف الرجال جاءت يف ا يح، فا يس  نباكء وبرها رصخي، ولكن هذا  ن ل لبصح ل ل
بوطا بضوابطه  رشعي  ناه ا ساء، عىل أن يكون جودا  بة  بة للرجال، ميدح اب مضفإذا مدح اجلود والكرم اب مبع ن سـ لسـ لل ن لن ل

ية حىت اجلود من الرجل قد جيود مبا  رش عا ئذل نع  نال جيوز أن جيود به و  .حيمي
ية  يات لكهنا فهيا أخطاء  بعذكر أ  مطب

يقول  :فميدح امرأة 
 فإذا القوم جادوا ويه ابخةل

شح يف الرجل ثل ا لواجلود يف اخلود   م
باتة  :نوقال ابن 

 جادت مبا جاد الرجال به
بخل سن ا لومن الغواين   حي

ية هل وجه لكن إذا يقصد هبذا أن املرأة إذا جادت جتود املرأة مبال غري تدرج، مفن هذه ا حليثها وإذا كرث مدهحا قد  تسـ
ها حمك الرجل ية اليت جاء احلث علهيا  رش ته يف املصاحل ا ته من وجه حالل وأ ها مبا ا حفمكجادت مبا نفق ب عل ل  .كتس

ندما تعرفت عىل هذا اإلذاعة الزتمت يا أدرس يف اجلامعة و تا يا يقول أان شاب من مور تا عهذا من مور ن ي ن  ابإلسالم ي
هاد هم ا ، ولكن دلي أصدقاء يزهدون يف العلامء ويقولون يل أنت ال  جلوامحلد  تمك يل وجزامك هللا خريا. تف  . نصيحمفا 

يين ذكل،  تابع للك ما تقدمه إذاعة القرآن الكرمي هل  ية ولكين  يكفيل أيضا سؤال آخر أان ال أدرس يف جامعة رش م ع
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نمك ادلعاء يل حىت أدرس اب نورة؟موأرجو  نة ا ية ابملد ملجلامعة اإلسال ي  م
رس كل األمر ومع ذكل اتبع الاسـامتع إىل إذاعة القرآن الكرمي فهيا برامج انفعة وتالوات  ييسأل هللا جل وعال أن  ن
ندمك من أهل العمل من جيلس للطالب عىل  بون وإذا وجد  ثريا من العامة اذلين ال يقرءون وال  تفع هبا  عبة، وقد ا ت ك ن يكي ط

يد فالزمهمعتق تو يق  يح و حد  للحتق  .حص
متع لدلروس وجتد فهيا فوائد ونفع، تقول:  هذه أم سلمة تقول بوع تقربا أن نظام : تسـإهنا  بل أ يذكرت يف درسك  سـ ق

سمى  بع يف املطامع وهو ما  ياأللك حىت ا توح"لشـ يه ا بو ملفا ف ناس مما يعرف ابجلطة " ل لال جيوز وهل يدخل يف ذكل مما يفعهل ا
هراي للفطور وجزامك هللا خرياإذا اكنوا  بلغا  ثال اكملعلمني يف املدرسة يدفع لك واحد مهنم  شيف ماكن معل واحد  م  .م

بذل لك واحد مهنم  ناهدون  متعون  سمى الهند، فالقوم  سأةل اجلطة اليت يه يف األصل  تلف يف  يهذا األمر  ت ت م فخي في جي
يع لك للجمبلغ من املال وجيمع هذا املال وشرتى به نفقة  ي ثل هذا، م ساحمون يف  ناس عادة  سان يألك ألكه العادي وا م إ ت ل ين

يألك اب رشة  ففال يقال هذا يألك وهو دفع  تعافون هذا ع يهنم  ية ما جيري هذا  رشة ما يألك إال بامث رشة، وهذا يدفع  يثىن  بن ع ع
ساحمة، لكن يف ا ية عىل ا سأةل  هم بعضا، ا هم بعضا وسامح  مليهنم ومه قوم يعرف  ن مل مبي بعض بعض يل تألك ب توح إذا  يه ا قبو ملف ف ل

متل،  متر ومل يألك أضعاف ما  بة فقط، أما يف الهند  سني ألنه عادي يف الو رشين رايل قد يألك  بع  حيحىت  مسـ ج خبم بعشـ ت
بري بني ما دفعه وبني ما  ناك تفاوت  يكون  توح قد يألك ويكرث وتحرى األلك من أغىل األطعمة،  يه ا بو كولكن يف ا ه ي فل ملف ف

سني، ألك، فاملدفوع يل هل ادفع  بل ادلفع  رشين لو ألك  مثن فاذلي دفع  بري هل وقع يف ا بون  هول، وا مخ معلوم واملأكول  ك لقل ق عجم ل
مثن مؤثر يف العقد لهذا هل وقع ا  .ف

سعودية تقول بد هللا من ا ل أم  باز رمحه هللا قال: سؤال هام جدا: ع يخ ا لذكر أحد أن ا تاج إىل : لشـ حتيع األعامل  مج
يقولنية ما عدا اجل بخاري  هد األخ ابحلديث اذلي رواه ا فلوس مع الصاحلني وا لش يقول مكل : ست هدمك إين قد غفرت هلم،  فأ ش

يقول من يخ : فاملالئكة إن فهيم فالن خطاء مل يردمه إمنا جاء حلاجة  ته أين قرأمت قول ا سأ هم،  شقى هبم  شـمه قوم ال  ل ف لي جليس
باز رمحه : هذا، فقال يخ ابن ا لأان مل أمسع ا بة العمللشـ ته نقال عن أحد  طلهللا ولكن   .مسع

نا ابن ابز رمحه هللا؟  شـيختقول هل مسعمت هذا القول عن 
سأةل تدالل ظاهر  ته، لكن الا للمال ما  سـ  .مسع

يهنام ما حمك : وهذه تقول شرتاك  تاجر به ويكون الرحب  بلغا من املال ليك  بعة أوالد أعطت واحدا مهنم  ها  بأم  م مل ي ً                                                                                       سـ
  احلديث اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدمك؟ ذكل؟ وهل يدخل يف

تاجر به فالبد من العدل ال سـامي  ته ودلها  بعة يريد من هذه األم ما أ يإذا اكن لك واحد من هؤالء األوالد ا عط لسـ ل
تجارة ومعرفهتم وخربهتم هبا واحدة، وإال إن مل تكن اخلربة واحدة ويغلب عىل ظهنا إن هذ ا إذا لإذا اكنت كفاءهتم واحدة يف ا

شرتك مع أحد  تاجرة فال مانع من أن  ية يف ا ست هل األ ثاين إذا اتجر مل يوفق و سب وا باب ا تاتجر عرف أ مل هل ي ل لك لسـ
 .أوالدها

بطي، يقول : قال أحد األخوة بايق بن أمحد بن سلامين املعروف اببن ا بد ا تح محمد بن  بطي أبو  بة البن ا لاب ل ع ل فسـ لن
بد هللا بن بطة العقربي ِ                              الفريوزآابدي يف القاموس بطة أو ب تح أبو  شة، واب شة يعين موضع اب رس عني اب عطة اب ب لفب حل حل لك

بد الوهاب بن أمحد بد هللا بن بطة األصهباين وبدليوه محمد بن موىس و عنف اإلابنة، وابلضم أبو  ع  وبط قرية بطريق ،ُ                                                                              مص
سان من هذه القرية فعرف به، وقال ا يب إ بطي احملدث  تح ا ندقوقة وأبو ا سل بلزيدي يف اتج العروس بط قرية بدقوقة نلف

سمى هنر  يل بل اكن  يخ، و بط فقالوا هنر بط كام قالوا دار  ندمه مراح ا يل ألنه اكن  يل ابألهواز وتعرف بهنر بط  يو بط ل قع ق ق
بط يل هنر ا ية خففف و لبط ألنه اكن المرأة  بط قن  .ن
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بطي احملد بايق بن أمحد بن سلامين بن ا بد ا تح محمد بن  لوأبو ا ل ع سان لف يب إ ندين اكن  بار ا بغدادي من  نث ا سـ ك نسل مل
بط يع ا يل بأن أحد جدوده اكن  لمن هذه القرية فعرف به نقهل احلافظ وغريه، و ب  .يق

باحث يقول بط -يؤيد هذا القول : لاألخ ا يع ا ل يعين اكن  بة أيضا كام ذكر -يب سب إىل هذه ا يه  سـ ويقويه أن أ لنن ي خ
تمكةل فلو اكن كام ذكر صاحب  سب أخوه إىل ذكل أيضا، وهللا تعاىل أعىل وأعمللصاحب ا  .ينالقاموس مل 

بطة وهو لقب  بة إىل ا شددة  باء املوحدة والطاء ا تح ا بطي  سن اجلزري يف هتذيب األساب ا لقال أبو ا سـ مل ل ل ن نحل بف
نا هاء ا بطي اكن من  بطة اكلعقربي ا هو ابن ا بط، أما األول  يع ا يه وإىل  سب إ حلبعض أجداد ا ل ل ل ب ل ت فقل ف يه تويف ملن فبةل تلكموا 

نجارية،  تقد مذهب ا بايق واكن ثقة غري أنه اكن  بد ا نا محمد بن  تح صا بع ومثانني وثالمثائة، وأبو ا نة  ليف حمرم  يع ل ع ب سـ حسـ لف
توفر  بوع ال  بعي فا بعون وثالمثائة، يقول لعل هذا ومه أو خطأ  نة أربع و بان  يسأل هللا العصمة، وتويف يف  ملط مط سـ سـ شع ن

 .عندي
بالءقال اذله سامئة يعين الفرق قرن : لنيب يف سري أعالم ا تني و نة أربع و رشين  يس سابع و مخواكن تويف يوم ا سـ سـ ع مخل

 .من الزمان
بطيء أما األول بطي وا ليف تمكةل اإلكامل ابب ا نا،  ل تح إىل آخره صا هو أبو ا همةل  باء وشديد الطاء وا بتح ا ت حل لف ف مل بف

ثاين  .لوأخوه ا
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 بسم هللا الرمحن الرحمي
هم اغفر ا به أمجعني ا نا محمد وعىل آهل و ياء واملرسلني  سالم عىل أرشف األ للمحلد  رب العاملني والصالة وا ي حصب بل نن

يوم سامعني اي يح اي  نا خري اجلزاء واغفر  قنا واجزه  لل ع  .لشـيخ
ها وال عقاب بعدها  ية ال مكروه  نف رمحه هللا تعاىل أما بعد عافاان هللا وإايمك عا معقال ا ف فإنمك سألمت أن أذكر لمك ملص

يع ما ذكرمت فاعلموا أنه كذكل لكه إال أن  باب، ووقفت عىل  سنن أيه أحص ما عرضت يف ا تاب ا مجاألحاديث اليت يف  ل ل ك
تايب  بت ذكل وال أرى يف  به أقدم يف احلفظ فرمبا  نادا واآلخر صا يحني فأحدهام أقوم إ كيكون قد روي من وهجني  سـ تحص كح

رشة أحاديث  باب أحاديث حصاح فإنه يكرث وإمنا أردت عمن هذا  ثني وإن اكن يف ا ثا أو حد باب إال حد تب يف ا لومل أ ي ي ل ك
نفعة يه لكمة زايدة عىل ،مقرب  يه، ورمبا يكون  باب من وهجني أو ثالثة فإمنا هو من زايدة الكم  ف وإذا أعدت احلديث يف ا ف ل

ته بطو ترصت احلديث الطويل، ألين لو  باألحاديث، ورمبا ا نه كتخ هم موضع الفقه  نه وال  مهل مل يعمل بعض من مسعه املراد  يف م
ترصته ذلكل  .خفا
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به أمجعني يف مطلع هذه  نا محمد وعىل آهل و بده ورسوهل  حصامحلد  رب العاملني وصىل هللا وسمل وابرك عىل  نبيع
 .الرساةل

هر  تعدية بإىل  يمك هللا ا ظيقول اإلمام أبو داود رمحه هللا فإين أمحد إ ل بعات قوهلل بعة من ا لطاحملقق حمقق  أمحد : ط
تقارب بني احلرفني إىل ومع، وهذا معروف  نا جيعل ا يل بن أمحد و تاب العني للخ يمك هللا أي أمحد معمك هللا وأحال إىل  لإ ه ل ك ل
تعدى به، فإم تعدى بدون حرف أو تعدى حبرف غري ما اكن  يأمك من أهل العمل، إذا عدي الفعل حبرف وهو يف األصل  ا ي

ناه كذا يعين حرف آخر öΝä3 ® :معأن يقال أن احلرف  ¨Ψt7 Ïk= |¹ _{ uρ ’ Îû Æíρ ä‹ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9 ناه عىل، : قالوا]٧١: طه [〉 #$ مبع يف 
رسين، هاء ا ثري من أهل العمل من العلامء ا ندمه، وهبذا يقول  ملفوتقارب احلروف معروف  لفق ك  .واللغويني وغريمه ع

يل إ يخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل  ميو يخ شـ شـىل تقارب األفعال وتضمني األفعال ال تضمني احلروف فكأنه عىل رأي 
يمك أين أمحد  يمك هللا اذلي ال إال هو كأنه قال فإين أبعث إ يل إن إىل مبعىن مع وإمنا فإين أمحد إ لاإلسالم ال تقول كام قال ا ل خلل

يأيت يمك، ال سـامي أن هذه رساةل، فال  أبعث"إىل"ـ ى بَّ           بفعل يعدفهللا جال وعال اذلي ال إهل إال هللا،  يمك، أو أرسل إ ل إ ل
يخ اإلسالم وهل وجه ويوجد من يقول به من  يح  شـتاج إىل أن نقوي حرف حبرف، نضمن الفعل بفعل آخر وهذا تر جحن
ثري من تدعة يف  يل إىل تضمني األفعال دون تضمني احلروف، قال ألن ا يخ اإلسالم  بب يف ذكل أن  كأهل العمل، وا ب مي ملشـ  لس
تحاىش هذا الفعل ويقول به مجع أهل العمل من  نوا احلروف معاين حروف أخرى، فرييد رمحه هللا تعاىل أن  يترصفاهتم  مض

 .اللغوين وغريمه
تعدى به اآلخر، فإما أن يكون الفعل ً                    فال بد من أن تأيت فعال تعدى مبا عدي به هذا الفعل اذلي عدي حبرف ال  ي  ي
نه بغري ا لكالزما ويعدى حبرف  ناه اكلالزمً                           ئذ يضمن  يعدى حبرف  سه  تعدى  تعد  معحلرف املذكور أو يكون  نف ني ف حفيم  .ب

سه ال بد أن  تعدى  نفاملقصود أنه إذا وجد حرف عدي به هذا الفعل والعادة أنه يعدى بغريه من احلروف أو  بي
نا رساةل كأنه قال نفس احلرف املذكور واذلي  تعدى  معيضمن الفعل معىن فعل  ب يمك: ي يمك هذا ظاهر فإنه لأرسل إ ل أو أبعث إ

ندمه،  يهنم ويس  يس  هم ألنه  عبعث يف هذه الرساةل إلهيم أنه حيمد هللا اذلي ال إهل إال هو وهذا أقرب من كونه حيمد  لي ب ل مع
نا هذه الرساةل  .ليألنه أرسل إ

 .فأما حرف رشط :أما بعد
بين عىل الضم ملا ذكر سابقا من أن املضاف: وبعد مقام مقام ارشط  بىن عىل الضمل ته  يه حمذوف مع  ي إ فل  .ني

ناظم ها قول ا ية أقوال  تلف أهل العمل يف أول من قال أما بعد يف مثا لو ن  :جيمعخي
 ترى اخللف أما بعد من اكن اب

 ً                           دئا هبا هن أقوام وداود أقرب
 ويعقوب وأيوب وصابور وآدم 

بان وكعب ويعرب  حسوقس و
نا، فإما أن يقالعافاان هللا وإايمك واألصل أن يكون جواب أم : ها مقرتان ابلفاء، ذلكل أان عىل شك يف موضع أما بعد 

سطر، أما بعد بل هذا املوجز  بإهنا  يمك، أو تكون امجلةل اليت بعدها مقرتنة ابلفاء، ألهنا الزم أن تقرتن ابلفاء: ق  .لفإين أمحد إ
يغة أم بعد: أما بعد لصنا أن هذه ا تاج إىل مث ً                          جاء فهيا أكرث من ثالثني حديث : فقل سالم، وأهنا ال  يه ا نيب  حتعن ا ل عل ل

سري الطربي، ويف أول القرن الرابع، واحملقق محمود شاكر وهو من أهل املعرفة  هم ويه موجودة مث يف  تفكام يقول  بعض
يب العرية يقول بابألسا ها، ومل تذكر وال يف: ل يب العرية، وحنن نقول مث ال داعي  ههل ابألسا لإن الطالب حرض مث  بجب  حديث ل

ها أبو  نه أكرث من ثالثني أحاديث يف أما بعد، فال داعي إىل مث، ولو ا سالم، وقد حص  يه الصالة ا نيب  سـتعملواحد عن ا ع ل عل ل
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سالم وما ذكر مث، وأما إبدال أما ابلواو كام  يه الصالة وا نا قدوة هو الرسول  لجعفر بن جرير وهو إمام من أمئة اللغة ألن  عل ل
تأخرون وهذ تأخرمليفعهل ا ها  تعام مه حادثة يف القرن العارش يعين أول من وقفت عىل ممن ا ل  .سـ

تداء إمنا : ويف رشح الزرقاين عىل املواهب قال قإن الواو تقوم مقام أما وال داعي ملا يقوم مقام مع إماكن األصل والا
سه وإل: ليمت بقونا سمل أن يدعو  بغي  ية هكذا  نفأما بعده عافاان هللا وإايمك عا لللم ن هايف ية ال مكروه  معخوانه عافاان هللا وإايمك عا : ف

ية اليت ال مكروه  يا إمنا العا ية، لكن هذا ال يكون يف ادل ية صا ية ال تقرتن مبكروه بل عا فيعين ال مكروه يصاحهبا يعين عا ف ف نف
يا ال بد فهيا من الكدر وال بد فهيا من املصائب  نة، أما ادل نها إمنا يه يف ا جل ً   ريَ    خِ  هِ    بُ    هللاْ  دِ  رُ    يْ  نَ  مَ  و«مع  .»ُ  ْه  نِ  م  ْ  بَ  ُص    ا يْ

ها با عوملكف األايم رد   ط
 متطلب يف املاء جدوة انر

يا ية يف ادل نة مزية، لو اكنت العا يا وإال ملا اكن  نه يف هذه ادل نفاملكروه ال بد  للج فن نة مزية، وال عقاب ،م للج ما اكن 
بض الروح ال ية وبعد متام املدة وبعد  قبعدها، يعين بعد هذه العا  عقاب بعدها، فإنمك سألمت أن أذكر لمك األحاديث اليت يف ف

سنن لتاب ا باب؟ الالكم اتم أم انقص يكفي أن يقال: ك تاج أن : لأيه أحص ما عرفت يف ا باب أو  حنأيه أحص ما عرفت يف ا ل
سؤال سؤال ابهلمزة أن يؤىت . اتم؟ نعم: لنقول أم ال؟ ا يه إشاكل لكن هل من الزم ا لاملعىن واحض ما  يس ف لبعدها بأمر أم 

سوية أو مهزة قامئة مقام أي األمرين كذا فال بد من أمر والعطف بعدها بأمر  .لتبذكل؟ أما إذا اكنت اهلمزة ا
سوية  لتوأمرها اعطف أثر مهز ا

ية  مغنأو مهزة عن لفظ أي 

سوية  ست  هام  نا مهزة الا تو ي لله ل ™í ®تفسـ !#uθ y™ óΟ ÎγøŠ n= tæ öΝ ßγ s? ö‘ x‹Ρr& u™ ÷Πr& öΝ s9 öΝèδ ö‘ É‹Ζ è? 〈] بقرة تاج إلهيا ]٦: لا حي فال 
نا  .هوالالكم اتم 

يد لكه، كذكل اآلن الاكف هذه جارة  يع ما ذكرمت فاعلموا أنه كذكل تأ باب ووقفت عىل  كأيه أحص ما عرفت يف ا مج ل
ست جارة؟ لو قال يح، نعم والاكف هذه من أصل اللكمة أم زائدة أي حرف جر يعين: ليأم   جتر حصفاعلموا أن ذكل لكه 

َ                   إن ذكل لكه، أو نقول: اإلشارة، نقول ِ                              إن ذكل لكه؟ أو يه من أصل اللكمة : َ ِ :® š Ï9≡ x‹ x. Ν çGΨà2 〈] ساء  هل ]٩٤: لنا
ثل كذا وكذا نقول، من أصل اللكمة أو يه حرف جر جير اإلشارة،ميه  ِ                                   كذكل لكه، إال أن يكون قد روي من وهجني : ف  ِ

نادا واآل يحني فأحدهام أقوم إ نني  سـا حص بت ذكلث به أقدم يف احلفظ فرمبا  تخر صا ثري يف أقوم وأقدم وخالف : كح نا الكم  كو ه
تاب  بت ذكل عىل هذا ا به أقدم يف احلفظ فرمبا  نادا واآلخر صا هم املعىن، فأحدهام أقوم إ يه  سخ ويرتتب  لكبني ا ت ح كف سـل عل ن

ند يقول يحني: ملسـأو عىل هذا ا نادا يعين أرجع وأقوى حصإال أن يكون يعين احلديث قد روي من وهجني  سـ فأحدهام أقوم إ
نه مرجوح وهو أعىل من  يح  ناد  نادا راحج وإ ندان إ يه العلو  به أقدم، والقدم يرتتب  نادا واآلخر صا لكإ حصح سـ سـ فع عل سـ

يح ناد األول الراحج انزل واملرجوح عايل والكهام  حصاإل  .سـ
تقمي الالكم إذا قال أق هم  يسـعىل هذا ا به أقدم يعين أعىل يف احلفظ أقدم يف لف نادا واآلخر صا حوم يعين أقوى إ سـ

بت األعىل وأعرضت  بت ذكل،  تارته وإن اكن مرجوحا إال أنه أقدم يف احلفظ فرمبا  به الراوي اذلي ا تاحلفظ يعين صا ت خ كح ك
رشة أحاديث تايب إىل سوى  نازل وإن اكن أقوى وأحص، وال أرى يف  ععن ا ك  .ل

ثا (حاديث سنن أيب داود فأعىل ما فهيا إذا نظران إىل أ رشون حد نان و يه ا ثاليات، و بخاري ا يأعىل ما يف ا ث ث ل عل ف
ند ابن ماجه لكن سنن أيب  يات، توجد ثاليات  ها راب سمل  يه ثاليات عوايل  يات ما  يه الرا سمل أعىل ما  عثاليا، و ث ع م ث بع م لكث ف ف

يات لكن حديث أيب برز عداود فهيا ثاليات أم ال؟ فهيا راب ة يف احلوض ظاهره أنه ثاليث ألنه وصل إىل أيب برزة من طريق ث
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ثاليث؛ ألن أيب برزة دخل عىل الوايل دخل عىل هو إما ثاليث أو يف حمك ا نني  لا يه  فث فاألمري وحتدث معه حبديث أساء 
 ً                      األدب إن محمدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سمل يروهي بخاري أنزل من  سمل أربعة أحاديث يروهيا اإلمام ا يح  مويف  ل م بخاري حص سمل عن طريق رجل، وا لا اإلمام  م
يحني ومن يقمي الفوائد  ناية يف ا هل ألن هل  يه؟  يع احلصول إ لصحيروهيا عن طريق رجل عن ذكل الرجل، هل  ع ل ستط نسـ

 .جيدها
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باب إال حديث: قال رمحه هللا تب يف ا لومل أ  .ك

سابقة يقول  تاب يف امجلةل ا ية من ا ثا بعة ا لنعود إىل ا ن ل فاعلموا أنه كذكل لكه إال أن يكون قد روي من وهجني لكلط
به أقوم يف احلفظ  نادا، واآلخر صا حيحني فأحدهام أقدم إ سـ سأةل-حص بت ا ملا بت واآلخر صا -نقل تبه أقوم يف احلفظ فرمبا  كح

يد ف: ذكل بت ذكل؟ ا نازل وهو األحص فلامذا يقول فرمبا  تب ا نازل وهذا هو األصل أن  تب ا تقلنا  ل ل له ت يك تب كيك يككونه 
يب مع الزنول أوىل  يد أوىل من العلو، نظافة األسا ند أهل العمل نظافة األسا نازل؛ ألنه أقوى وأحص هذا هو األصل، و لا ن ع ل

يد أقل نندمه من العلو مع كون األسا  .ع
بت ذكل ثل هذا ألن هذا هو األصل: كتفرمبا  به عىل  نا، وال داعي أن  تب رمبا  مال داعي أن  ن ييك لراحج عندي أن ا. ه

 . هو األول
تاح أبو غدة يقول بد ا يخ  لفنا يعلق احملقق ا ع شـ به أقدم يف احلفظ، : له نادا واآلخر صا حيف خمطوطة الظاهرية أقوم إ سـ

يوطي سخة احلافظ ا باغ، ويف  متده ا سخة الظاهرية وهو اذلي ا سـهذا يف  ن لص لن به أقدم : ع نادا واآلخر صا حأحدهام أقوم إ سـ
ته الك سه، وأ ثبيف احلفظ،  به قدم يف احلفظنف نادا واآلخر صا يث أقدم إ تح ا بعا ملا جاء يف  حوثري  سـف ملغ  .ت

سة للحازيم نقال عن رساةل أيب داود به أقوم يف احلفظ، : مخلوجاء يف رشوط األمئة ا نادا واآلخر صا حأحدهام أقدم إ سـ
ته كذكل باغ ألنه . ثبوكذا هو يف اخملطوطة إىل آخره فأ ته ا لصلكن املعىن يؤيد ما أ يمي ومل يعدل ثب لتقجاء برمبا اليت تدل عىل ا

نه رمبا خالف هذه  بني أنه عىل اجلادة يقدم األقوى وإن اكن أنزل  ند أهل العمل إال اندرا، ويريد أن  سلوكة  لكعن اجلادة ا ي ع مل
 .فرمبا إمنا تأيت يف اخملالفة ال عىل ما اكن عىل اجلادة. اجلادة

بت ذكل، توافق الكم إال أن يكون قد روي من وهجني أحدهام أق به أقدم يف احلفظ فرمبا  نادا واآلخر صا توى إ كح سـ
باغ  .لصا

رشة أحاديث مث قال بعد ذكل تايب من هذا إال  عوال أرى يف  ثني: ك ثا أو حد باب إال حد تب يف ا يومل أ ي ل أبو داود : ك
رشات األحاديث ألنه حيف تب يف لك ابب  ته أن  تطا يون حديث واب عحيفظ أكرث من نصف  يك ع سـ سامئة مل مخظ أكرث من 

 .ألف حديث
ثا أو حدثني باب إال حد تب يف ا يومل أ ل باب أحاديث حصاح فإنه يكرث،ك تاب تكرث : ل وإن اكن يف ا لكيعين يف ا

ته ناؤه ويصعب حفظه ومعا ثه، ويكرب جحمه ويصعب ا نأحاد ت ته. قي يعين هل معاانة طالب العمل يف : منفعوإمنا أردت قرب 
ثل املعاان بهيقي، إن اكن مسنن أيب داود  ثل إمامة ا ست  بهيقي؛ ال؛ ألن أقرص وأقل أحاديث وإمامة أيب داود  سنن ا لة  ي ل مل ل

ثه من طريقه، ورصح مجع من أهل العمل أن سنن أيب  ثري من أحاد بهيقي يروى  يلك مهنام إمام لكن هذا أقدم وهو أصل ا ك ل
يه سنن تصفى قاليكفداود تكفي اجملهتد، يعين إذا أراد أن جيهتد يف األحاكم  يه سنن : ملسـ أيب داود، والغزايل يف ا لويضم إ

بهيقي هوةل يقول. لا سة أضعافه: سيعين بلك  بهيقي وأكرث من  يه سنن ا مخيضم إ ل   .ل
ناؤه ويصعب علهيم قراءته  تاب فهيجر طالب العمل ويصعب علهيم ا ئال يطول ا ثني  ترصه عىل حديث أو حد تا ل قي لك خ



א١٩
 

 
  
 

تدرج إىل مذهب واإلحاطة به، وذلا يوىص طالب الع نه اإلحاطة هبا، مث  ترصاته اليت  يقرأ يف  تدرج  بداية أن  يمل يف ا خم ي ميكل ف
هاء األكرب فاألكرب  .لفقا

ته سامئة ألف حديث هذه األحاديث األربعة آالف ومثامنائة يعين : منفعفإنه يكرث، وإمنا أردت قرب  ترص من  مخهو ا خ
سامئة يعين  سة من  سامئة ا بهتا إىل  مخمك  مخل مخ بوع من جمدلات ثالثة أو نس تاب ا ملطواحد من مائة يعين لو تصوران أن هذا ا لك

ته العمر يفىن  تاد ودون اإلحاطة ومطا يهل خرط ا ياان يرضب يف مائة مك يكون احلجم؟ يكون دون  سة أ لعأربعة أو  حتص لقمخ ح
يه قريب مما حيفظه أيب نة  يوتر جيمع ا رشوع يف ا فبل ذكل، وأنمت تعرفون أعظم  سـق لب لمك سامئة ألف م مخ داود يعين قريب من 

بط ترصف ويوازن و شخص واحد حيفظ ما حتفظه هذه اآلالت مع أنه خشص مع حفظه  ها  ها وألفا نحديث بطر ظ يسـتق ي . ف
يهنا نصوص ويوازن  باط، ويوفق بني ا باط ألن أمه يشء الا بوهذه اآلالت جامدة؛ ال بد من الا ن لن ت سـت سـ                                                                                  ٌ. 
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نا محمد هم صل وسمل عىل  يا نبلل                          ِّ . 
 :قال رمحه هللا

متل احلديث املكرر عىل و يه، يعين  باب من وهجني أو ثالثة فإمنا هو من زايدة الكم  يشـإذا أعدت احلديث يف ا ف ل
ناد، فإمنا هو من هذه  الفائدة، وقد تكون  يفزايدة ند أيب داود، وقد تكون يف اإل ثري الغالب  سـالزايدة يف املنت وهذا ا ع لك

يه، ورمبا تكون يكرر احلديث اكمال من أجل هذه الالكم، لو تالحظفزايدة الكم  يه لكمة زايدة عىل األحاديث  ف  ا يف وف
سأأحاديث أيب داود  بخاري اقهوينه  نع اإلمام ا تاج إىل ابيق احلديث كام  ترص عىل مجةل من احلديث ألنه ال  ل اكمال وال  يص حي خي

سوق ا سمل مما  يرمحه هللا، بل طريقة أيب داود قربة من طريقة  م ترص عىل امجلةل اليت يريدها من احلديث ، حلديث بامتمةي يقال 
سلم بخاري؛ ألن  م يع اإلمام ا ل ً                       كصن نف وأاب داودا      نة إذا كرر احلديث كرره يف موضعه ص وجل من   يف موضع ما يكررهلسـ يف ا

بخاري رمحه هللا تعاىل رش مجةل يرتمج علهيا فإن احلديث الواحدلآخر خبالف اإلمام ا متل عىل  ع ا رش ملشـ بع رمحه هللا تعاىل 
يع أبواب  شمل  مجترامج  تاب ادلياحلديث من أبواب فيه  أو ما يدخل ادلين أبواب ل أو جادلينت تجده يرد احلديث يف  كن،  ف

نه عىل مجةل، وياإلميان ترص  م و تاب الصالة رديق نه، يقترص عىل مجةل مثال كه يف  ترص عىل مجةل  يوع و منه، ويرده يف ا يق لبم
نه ويرده يف املغ ترص عىل مجةل  مازي و تابوهكذايق نه .. لك إىل آخر ا بط  رشين موضعا ألنه ا تاب يف  موقد يورد ا ن سـتلك ع

رشين موضعكعرشين حكام، فلو  تابأ اعرر احلديث يف   .لكطال ا
بخاري من األحاديث و بري ألنه حيفظ مائة ألف الصحاحلقد ترك اإلمام ا حصيح، كام حيفظ مائيت حديث لك اليشء ا
يح فلو ألف غري تاب، ويقولحشد حص  لكيع ما حيفظه لطال ا تاب، :مج ية أن يطول ا لك ما تركت من الصحاح أكرث  خشـ

ثل  نحوه،  ثهل،  يقول  ناد وال يذكر املنت  سوق اإل سمل قد  سمل لكن اإلمام  مفطريقة أيب داود تقارب طريقة اإلمام  بف مب سـ ي م م
يع أن نهاملنت اذلي تقدم سمل نسـتط، وحنو املنت اذلي تقدمه، و ترص مصل إىل اللفظ اذلي طواه اإلمام  ناده قوا سـعىل إ

ن تب ا سـمبراجعة  تبةلك نا عىل هذه ا ـي  لك األخرى  حتيله  .ف
سمل  نة األخرى اليت تروي احلديث من نفس الطريق اذلي ذكره اإلمام  تب ا تفاد مهنا و تخرجات  ما سـ ك سـ لسـ ي مل

 .وطوى املنت
تأخرة اليت تروي األحا تب ا تفاد أيضا من ا ملو لكسـ بغوي ي بهيقي وا لديث بواسطة األمئة اك من احلديث  يروي قد ألنهل

سمل، وكفاان  يه ومل يذكره  يكون وقف  سمل ويذكر املنت  مطريق  عل بحث عهنااملؤونةفم يح  أمرل وهذه ال شك أن ا حص همم يف 
 .مسمل

ي سخ زائدة عىل األحاديث  لكمة زايدة عىل األحاديث، هفورمبا تكون  ترصت احلديث ورمبالنزايدة يف بعض ا خ ا
بت بطوهل الطويل؛ ألين ترص ن مل يعمل بعض مكتلو  ترصته ذلكل رمبا ا نه فا ـي  هم املوضع ا نه، وال  خ مسعه املراد  خ م ه يف لفقم

نه  ترص عىل مجةل  ماحلديث الطويل يعين مسة سنن أيب داود سوق احلديث واحد ال أقل اكمل بطوهل وإمنا يذكر احلديث ال  يق
ت نه ما  حيإمنا يذكر  ترص ملاذا؟ م ترص فاحلديث الطويل جدا  يه، لكن هو  تاج إ يه زايدة عىل ما  يه، وقد يكون  خياج إ خي ل حي فل

نة أو ترمجت برتمجة حبمك رش نه فائدة  ثا بطوهل وهو يريد  ناس إذا سقت هل حد تت القارئ، بعض ا يألنه  ي معل م ي وذكرت عيش
ثا طويال احتهت ً         ي  حد ً يه هذه الفائدة  ياان متر  عل، فالطالب أ يع الربط بني احلديث ح شعر فال  تط من طول اخلرب وهو ال  يسـي

 .والرتمجة
بطون.  بريرة بطوهل أو حديث قصة اإلفك بطوهل أو أحاديث الطوالمفثال حديث أكرث من مائة  احلديث بيسـتنالعلامء 

هذه الفائدة من احلديث بطوهل  هاد  لفائدة لكن طالب العمل قد ال يصل إىل املقصود أو حمل الا تت وال ستش ناس  يشبعض ا ل
ثل هذا متوعب ولك  يع أن يمل أطراف احلديث  يفيسـ ثال، بعض الطالب ال  تفرادات  تط ادلروس اليت حيصل فهيا ا يسـسـ م
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يل هل هذا الالكم بقدر يامن إذا  نه الفائدة املرجوة،  قيد  ب م ترص ضي جتده حيرصه و احلاجةفيسـتف نه، ذلكل أيب داود ا خبطه و يتق
ت ية أن  يتشاألحاديث   .ت القارئخشـ

ت ترصت حديث طويل ألين لو  بورمبا ا نههكتخ نه  عىل املرادف ألنه ال بد من أن يوق؛م بطوهل مل يعمل ما مسعه املراد  م 
ترص ، فإذا اكن احلديث اخلرب هالبقدر الرتمجةخملا يق س يكون الربط  سـ لكن إذا اكنت الرتمجة حبمك واحد مث بعد ذكل 

رشييف احلديث بطوهل  عرش مجةل أو  هم و مجل قد يفوته أين مجةل فإن الطالب ال يدري الرابط بني هذه الرتمجة وبني ع يفال 
ترصته ذلكل نه فا خموضع الفقه  سري: م يت ذهن الطالب مقصود اتييعين    .-رمحه هللا- أليب داودتشـت عىل الطالب وعدم 
تاج يأيت إن شاء هللا وأما الالكم يف املراسـمي  سط يقوإىل حيألنه  ثت يف تأخري هذا ادلرس : للبيشء من ا حبهذا لو 

شاء ألنه أفضل لألمئة  تأخر يف ادلرس مدة يفلعرشح رساةل أيب داود ألهل مكة إىل ا ساجد واملؤذنني عىل لك حال ال  ن ا مل
سجد أن يصل إىل ادلرس مليع هبا إمام ا بك إن شاء هللا تعاىليسـتط شاء فال بد أن  بة إىل صالة ا يني، وأما اب لع نهلنسـ  أو م 

يحخي بل اإلقامة لغرض  حصرج  هدف أو قصد راحج ألنه وراءه جامعة وق ية لكن إذا اكن اخلروج  لألن اخلروج بعد األذان   معص
بب راحج  . إن شاء هللا تعاىل ال بأسلسأن 
تجمل لزوهجا ةما حمك قص: يقول شعر للمرأة بقصد ا ل ا يح؟ل تو ضنرجو ا  ل
ناقلنا سأةل القص يف درس املرأة،  فقل لمك يف  سالم إ :م يه الصالة وا نيب  ساء ا لن  عل ل  من شعورمه بعد اكنوا يأخذونن

يحته وفا نع هذه القصة حلديث معاوية يف ا ناس  سالم حىت صارت اكلوفرة، وبعض ا لصحيه الصالة وا مي ل ل  إمنا هكل بين :عل
ساء القصة، وخيط يامن اختذ ا يل  نإرسا لئ يح ئح اوية املراد هبا الزايدة يف معحلديث لصح يف هذا ألن املراد ابلقص املذكور يف ا

بخاري شعر، كام ترمج عىل ذكل اإلمام ا لا به  مبا جاءل شعر إذا سمل من ا شعر، وأما القص واألخذ من ا شـ يف وصل ا ل لتل
نه إن شاء هللا تعاىل  .مابلكفار أو ابلرجال، وقصد به الزتين للزوج فال مانع 

يق عىل هذا الالكم ه: تعلهذا يريد  بخاري فيقول أحد احملدثني  يه وابألخص اكإلمام ا بدع  لذا العامل ابحلديث ا فمل
يانني، وأمحد بة وعيل بن املديينلسف، وا سايئ، وأيب داود،شعو سمل، وا ن، وحيىي بن معني، و ثال  والرتمذيلم م وادلارقطين، وأ

همه أوثق ، ولكام اكن طالب العمل أكرث قراءة لالكم هؤالء وأحفظ لالكم هؤهؤالء يدركون ما ال يدركه غريمه فالء اكن علمه و
تأخرة اكملقدمة  تب ا فظبعض مؤلفات احلاأو بن الصالح املبه من غريه، واذلين يقرءون اآلن يف املصطلحات ا كبن جحر أو 

نظري ماالعرايق يق العميل وا ندمه من اخللل يف ا يوطي هؤالء حيصل  ية ا ية أو أ ل اكأل ب ع تطسـ لل لف ند من ال يدمن  اللف ع حيصل 
ثالال تقدمنيمقراءة  تب األمئة ا هادي أو  بد ا تب بن  تب بن رجب أو  مل يف  ك ع ك  .لك

هم أمئة هلم .لويس معىن هذا أن مؤلفات هؤالء األمئة اكبن احلجر وابن الصالح ال تقرأ الك تفاد مهنا  ـي تقرأ و ف  يسـه ف
 أحد من قل هباصطلح مل ي رجل ال يعرف وزن هؤالء ولكن هؤالء األمئة هلم تفردات يف عمل امليف وماكنهتم وال خري مهقدر

سلف، وهلم  يف آلأمئة ا يح وا ية  يص تؤثر عىل األمور ا يق ودون  هم عن بعض دون  ها  تضعراء  تصح لعمل لمتح لل حتق بعض نقل
س سلفتليو  .ل مأخوذة عن أمئة ا

ت تدئ ال بد أن  يع، طالب العمل ا ئة من طالب العمل ولكن ال يوجه إىل ا يهذا الالكم ميكن أن يوجه إىل  ب ملمجل خرج ف
تقدمني وإن اكن تقدمني وعمل ا تأخر وال ميكن أن يلحق اب ملعىل قواعد ا مل تأخرين عىل حاهلم، فإذا خترج وامل مل مه األصل وا

نظرية اليت  يهنا بعد معرفة القواعد ا يد ويوازن  يف جيمع الطرق ويدرس األسا تأخرين وعرف  لطالب العمل عىل قواعد ا ن ك بمل
تأخرون إذا أكرث من ذكل نظر يف أحاكم األمئة وحيصل هل من امللكة ما حصل هلملقررها ا يه أن يدمي ا ل  نا معل بي، فال خالف 

ثل هذا الاكتب نا ويهنم خالفموبني اإلخوة  ب ما  تدئ إحلاقبين به ما هملب إال أن ا تقدمني أ نظر بالكم ا تقدمني وإدامة ا شـ اب مل ل مل
تأخرين عىل ال تخرج عىل قواعد ا يع، ال بد أن  مليكون اب ي تربة عىل طرق املعروفة لتضي ها أهل العمل، مث ملعا سلكاجلواب اليت 
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ي يق العميل من خالل مجع الطرق وخترجي األحاديث ودراسة األسا نظر يف القواعد وا نإذا تأهل بعد إدامة ا ب د إذا تأهل لتطل
تأخرين عاةلذلكل  ثل هذا العمملهذا فرض، ألن ا بق أن نذران مرارا  تقدمني، و م عىل ا سـ تفلمل تفقه ل اب يقه يف بداية األمر 

تدئ تفقه عىل طريقة إمام من األامبطالب العمل إذا اكنت    رقةنمئة يف مذهب معني عىل منت معني مث بعد ذكل خيرج عي 
يد تدرجيلتقلا نظر يف الراحج واملرجوح مث بعد ذكل خيلع لهذهيسـتدل  ل اب نظر يف أدلهتم و سائل، يوازن بني أقوال األمئة و ي ا ي مل
 .ليد ويكون فرضه الاجهتادلتقرقة ا

نة يف أول األمر من أول وهةل ال شك أن  تاب وا لسـأما إذا طولب ابالجهتاد وتذكر من ا  ال يدرك طبيعيوهذا لك
ً  شي ئا نا    تل إقل، و بل أن يعرف الفقه عن طريق األمئة مفر به ابب األمر  نة  تاب وا هم حاول أن جيهتد من ا بقن  ق لك لسـبعض

سدس  يومولك لكملالالكب فأخذ ا يه رصاصة هذا درس ا لب  قتل الالكب، بنفس األمر درس الغد ابب ما جاء يف و، يعط
نةهذا يصلحمثل هذا يصح أن يكون  تاب وا ه ا من ا لسـ أن يكون  لك نة ، نعم                  ً              فق تاب وا بقى من ا لسـثل هذا يصلح أن  لك ت يم

ند أهل العمل عىل اجلادةتبقىإذا أحاط أو نعم  يد الرجال، لكن، فرضه الاجهتاد وال جيوزع معروف    يف بداية األمر هوتقل 
يده ض حمكه حمك العايم فريف بداية الطريق باب  أهل العملالؤ وسلتقلا شامةل يف أحاديث ا نظرة ا تقدمني يف ا ل، إذا وازن ا ل ل مل

يع به أن حيمك عىل األحاديث هذا فرض   .يسـتطوتأهل ذلكل وتكون دليه من القرائن ما 
سع أحاديث فرنجو اإلفادةيذكر أيب داود يف بعض : يقول يب ذكر  ثني بل يف ابب ا تاألبواب أكرث من حد لغ  ؟ي

ث نا يذكر حد يال شك أن الكمه  سب احلاجةاه ثني يعين يف الغالب وقد يزيد  ح أو حد  .ي
بعة اجلديدة : يقول ية يف القراءة صفة الصالة لألباين ا تدئ يف هذه ا ية لطالب عمل  لطما رأيمك يف هذه ا ل ب لصيفملهنج م

باعيف  ية، ا نيب، رشح الرضر ا يد، الروض عن ا تح ا لثالثة جمدلات  لهب ل جمل ترص علوم احلديث هل ترون ثف خم احلديث رشح 
هذا الطالب؟أ يد  لنه   مف

تدانقول : اجلواب تون الصغريةعليه  ئملبلطالب ا بدأ اب باره،  بل  تدئ بصغار العمل  ملأن  ي فك ق ها وقرأ علهيا يب حفظ فإذا 
رشوح وحرض فهيا ادلرو تقل إىل ما بعدها عىل سلا ند أهل العمل فإذا أمت اجلين ومسع األرشطة وفرغ علهيا  عادة املعروفة 

يه أن يقرأ ما شاء بعد ذكل تقدمني  نهتني  توسطني  تدئني  ند أهل العمل ا علادلرجات املقررة  ب مع م م  .مل
باء  ياهتا ويف لك مرة تدل خيربها األ طإن اكنت امرأة امحلل والوالدة يرضان  ا ميكن أن متوت فقررت الربط بعد أن هنأحب

باء والربط ه ها األ طأ يع أن تأخذ موانع امحلوقنع نع امحلل لألبد لكوهنا ال  تسـتط    ما احلمك؟ فربطت؟لم
ثقات :اجلواب باء ا ترضر وأخربها األ ل إذا اكنت  ط ياهتا يف خطر واخلرباءأهل ت ياهتا همددة ميكن أن حادلراية أن  ح 

ها ياة الودل أن تفعل ذكل،فلمتوت  ياهتا أمه من  ح ألن   .ح
ها؟: يقول هم األحاديث و يع أن نوفق بني حفظ األحاديث وبني  يف  برية  تفقالعمر قصري واألحاديث  ف تطفك  نسـك

ت:اجلواب سديد ومقاربة فاجعل و تاج إىل  سأةل  ق ا ت حت تامل يد، ألن الطريقة اليت للتذكر اق للحفظ وو تسـتف، وبذكل 
ناه تفقه احرش ية ا ل يف  نة كتب  منكيف تاج إىل وقت لكهنا يف غاية اإلفادة ألن جمرد احلفظ ال يكفي فعىل أال شك لسـا حتهنا 

تون اجملردة عىل طريق منناإلسان أن حيفظ ثفةو اإلخوان ةمل ا هذه ادلورات ملكادلورات ا يه أن ف  يتفقه ويعاين فعلانفعة جدا 
تبالفقه  كتفقه من   . األمئة وهللا أعملي

بده ورسوناوصىل هللا وسمل وابر لك عىل  ناع به أمجعنينبي   .حص محمد وعىل آهل و
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يمك ورمحة هللا وبراكته سالم  علا  .ل
سأل ويقول شة:يهذا   ؟حلب حديث املكل يف قريش والقضاء يف األنصار واألذان يف ا

يح خم»ٍ  ْش  يَ  رُ    قْ  نِ    مُ  ةَّ  ِم  ئَ   األ« : اكن يقصد حديثنهذا إ يح وغريه،حص هذا حديث   هذا ال  األمئة من قريشلصحرج يف ا
يه ابللفظ اذلي ذكره  شةفإشاكل  : أخرجه أبو داود ال أعمل درجة اآلن لكن حديث. حلبخبصوص القضاء يف األنصار واألذان اب

يح وغريه»ٍ  ْش  يَ  رُ    قْ  نِ    مُ  ةَّ  ِم  ئَ   األ« يض ومصحح وخمرج يف ا يح  لصح حديث   .مسـتفحص
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سائاعالم: يقول يه من ا ل يدل   ؟لعل
سائل ليف من ا ـي ك ته  فه أما دال يار ألنه لو رحشت األمة ة فإن اخلالفظاهرةل خت ال خترج عن قريش يف حال الا

بيش ال بد من ، أما يف حال اإلألن األمئة ال بد أن يكونوا من قريشسرتحش من قريش  بد  هر فلو توىل  بة وا حبار وا لق عج لغل
سمع والطاعة، فأاي ً                 ل ا نس اكن جيب ا  يهج اكن من أي  ته وال جيوز اخلروج  بت وال علسمع والطاعة و ي  .تثل

باب؟لرحهلاألمر بإعادة الصالة ملن صىل  ناس يصلون هل هو للوجوب أم لال سجد وا تح مث أىت إىل ا ل  سـمل
باب ألنه رصح ابحلديث :اجلواب َ   هنِ  َإ  ف«سـتح هو لال َ     ا كلَّ ٌ   ةلِ  فَ    انَ بة»َ نافةل  تح وا ثاين مسـل هه إذا نأل، األمر ا رشو طأداها  ا ل

يقني مث تكون اإلعادة بعد ذكل  هدة الواجب  باهتا خرج من  بوأراكهنا ووا ع صالة  جل وعال يف يوم  هللا، ألنه ال يوجبً    نفالج
 .يف وقت واحد مرتني

يحنيابن ماجة منسنن درس يف يوم ذكرت : يقول يحني  اليت يف أكرث منلصح األحاديث اليت يف خارج ا لصح ا
تايب؟كيف يو: وكذكل األحاكم، سؤايل نة مل خيرج عن  تب أهل احلديث مائة  سمل بقوهل و كجه الكم اإلمام  سـ ك  م

تابه، يغري أل لك يقول هذا ويس معىن هذا :اجلواب تابه العجب املذموم ولكن من أجل اإلغراء  بكنه يعجب  بك
ثري من أهل العمل ال  ها  يد به، وهذا  بت هل أجر من  تابه  كطالب العمل  نع تف ث يصبك سـ يي تهبلل  وآراهئم عىل ابن قمي مبكإلجعاب 

ً   ك ثريا توبة  بحث ا ل يف  ثالم سالكني م  نفلنهبذا فإنك فاظفر : فقرة قالل يف مدارك ا تة، هل نقول  آخرمص جتده يف  ن إلب ا
به  ناس، خبصوص  تب وأراد أن مين به عىل ا به ما  تابن القمي أ ل ك ثريا من هذا ولكن يريد فهياكجع أن يغري طالب العمل بذكل ك 

يد للعناية هبذ باحث  ليسـتفه ا  . أجرهايثبت هل مث بعد ذكل مهنامل
تاب كرامات : يقول شايلحملمد بن أمحدلاألوياء كأسأل عن  ييل مل ا تهلعجا با بع مفا يه أكرث  بع ولو  ع هل  ط ط  ؟ط

تاب: اجلواب ثري لكأان ال أعرف هذا ا ها غلو ويف  تب  بقات األوياء ويف كراماهتم  بع يف  ك، و ك ل ط من املواضع مهنا جلط
ترصلرشك ا ثل هؤالء األوياء  ياألكرب وادعاء أن  ل شعراين وغري شاهد عىل هذابم بقات ا لون ابلكون و  .ط

شاطيب للموافقات ويكون موعدها العرص ألنه : س بوع القادم بدل هذه الرساةل مقدمات ا لهل يكون ادلرس األ سـ
تاأطول ً    ق  و  ؟ 

بري: ج يه شوط  شاطيب انقطع  كا ثلث فل ياراتمادته مسجل وإعوهو ل أكرث من ا تقاء أو ا تقدمات أو ا يد يف خن تف ال 
 .يشء

ندان مقال :  يقول اجلزائرمن هذا :س عهر  يحة أخوية ألحد ادلعاءبظ نصنوان  نازل  منع يه أنه جيوز ا ندمك يقرر  ت  لع ف
يل أعن أصول ادلين ملصلحة ادلعوة وأيضا يقرر فهيا  تارك قنه إذا  نؤمنجنس العمل ملا نه قد أه ع انقص اإلميان ال يقال 

 ؟توجهيمكفامي املرجع  وافق
ها ً     أوال : اجلواب نازل عن أصول ادلين ال  ميلكا يس ملاكمعرو زيد وال اللت ً             ل ، ادلين  نه فإن   نازل  يع أن  ع ألحد  يتتط يسـ

تحب فاألمر  ساهل يف  سامح وارتكب حمظورا فاألمر كذكل وإن  نازل عن واجب أمث بذكل وإن  نه  سـنازل عن يشء  ت ت ت مت م
هل نازل،  وإن ،سأ تساهل يف ركن من أراكن اإلسالم فاألمر أشد وأعظم ويس األوىل أن  يل تحمل هذا ت سه  بة  ياب نف لسـ لن

بوا حمظور نازلوا عن واجب أو ار نازلون إذا  ناس  ئوية أما أن جيعل ا تك ا تت ل ل يسـ ً                                                             مل ها           يه إ مث   .مفعل
يل اترك  فيه أنهأيضا يقرر و :يقول: س ئة، إذا قص اإلميان ال ي انمؤمنجنس العمل قإذا  نه إنه قد وافق املر جقال  ع

يفة؟ ثالثة وبني مذهب أيب  نما الفرق بني مذاهب األمئة ا  حل
يه اإلميان :ج ية قرر  يخ اإلسالم ابن  ف  مي سه رشط، وذلكل ،جنس العمل رشط يف حصة اإلميان ال مفرداتهأن تشـ جن 

تقاد ومعل وإ :جيعلون تعريف اإلميان املعرف بأجزائه وأراكنه نا عنه قول وا رشط أو أن اترك إقللو  يس  نس العمل  بن  ل ج
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مية يه ما صار هل  يد  تأ ند سلف األمة وا قنس العمل ال خيرج عن دائرة اإلميان، ما اكن الشرتاط العمل  عل ك ل ع   .ج
نازل عن أصول ادلين فأقول بة  تأما اب للسـ يه الصالة إذا ادلعوة :لن نيب  يه ا سلمي عىل ما اكن  عل مل تكن عىل املهنج ا ل عل ل

≅ö ®لسالم وأحصابه وا è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 بع ، ]١٠٨: يوسف [〉 #$?¨  الرسوليتإنه ال 
يل سالم ال لسبعىل هذا ا يه الصالة وا ل  بة إىل و. ً             يدخل، ال أبداعل نازل عن يشء اب تدي مصلحة ادلعوة ا سـقد  نت لل انس أتق

يل معينني نازل عىل أصول ادلين ويدعو عىل غري  متكن اإلميان من قلوهبم هذا هل وجه، أما أن  يف حىت  تأ ب من ابب ا ست ي ي ل ل
سالم يه الصالة وا نيب  لا عل هل أل  .لبتةجي وصدد من هذا ال 

نة ركن وجزءا يف تعريف اإلميان  ند عامة أهل ا سـ العمل  ً                                              لع يع أن حيرر الفرق      بني يسـتطواذلي يقول هذا الالكم ال 
يفة  ثالثة وبني مذهب أيب  نمذهب األمئة ا هاءحل  .لفقاملقصود بإرجاء ا

تاب: يقول: س سريكما قولمك يف  تب سلف الصاحلتف  نا نقرأ  نصحونا بقراءته ابلعمل أ ك القرآن هل  ن ن سريت ثري كتف  ك ابن 
 .وغريمه

متل عىل:ج تب اليت  ية اليت ال خلط فهيا وأما ا سلف الصاحل ا تب ا تشـ ألزم  لك لنق ل سري ك بدع  تف يشء من ا كل
نكر  تأخرين قد يوجد فهيا فوائد، ال  تقدمني وا تب ا سري الرازي وغريها من  رشي و يالز مل مل ك تف رشي فوائد أن يفخم سري الز خم  تف

سم،  يه ا ية لكن  يا ية وا بال ية اللغوية ا نا لمن ا ن ب غ ل فل ياته لح تدا لوا تخرجتع يحسـا سري الرازي ق ابملال  عظمي غرضهتف، وأيضا 
شـهبات ما جيعل القلوب ختضهبا، مث منظر األمة وابلغ عىل بدعة ويورد من ا ل ألهل ا ولك هذا يف الرد علهيا بعد ذكل يهنض ل

بدعة متةل عىل ا تفاسري ا ليف ا يه يشملشـل تاب أيضا مذكور  ف، وهذا ا يه يشء ممن خيالف سلف األمة، فعىل ءلك بدع و ف من ا ل
تب أهل العمل املوثقني احمل يدكطالب العمل أن يلزم  تو حققني   .لل

بري: يقول: س ية ما املقصود بإرغاء ا ندي الربيطا يط ا لكأرض ا ن ه نه لحمل بري املراد  م؟ وا تجاوز لك تنيملا مجهور ، ألن لسـنا
يه؟ ما حمك ذكل إال يف احلولني فإذا جتاوزاً            للروائع أثرأهل العمل ال يرون   ضع مر

هور أهل العمل عىل أنه:ج تني هذمج  هور ما اكن يف احلولني لسـن ال حيرم إذا أمكل ا عدا ذكل وما  حيرم فهومجلا قول ا
يج هل أذنموىل أيب، يف قصة سامل فال حيرم نيبحت حذيفة ملا ا بري، لكن عامة أهل ل ا سالم أن يرضع وهو  يه الصالة وا ك  ل عل

ية عني خاصة ال  شة ريض هللا عهنا األخذ بعمومه، وأتقضالعمل عىل أن هذه  ن ما جاز هل جيوز ئتعدى إىل غريه، ومذهب عا
يفعل لكن عامة أهل العمل عىل خالف هذا  ثل ذكل  ته احلاجة إىل  يخ اإلسالم يربط ذكل ابحلاجة، من د فللغريه، و ع مشـ

 .القول
ً       ن سأل سؤالا: يقول: س تب هل يه مرصية؟  سري القرطيب اجلديدة عن دار ا بعة  لك عن  تف  ط
تب املرص: ج ست دار ا تب  ست مرصية ألن عامل ا لكال  يلك لي تب املرصية ل نة أو انهتت لكية ألن دار ا سـمن أربعني 

نةأكرث ها، سـ من أربعني  تب املرصية خلفتل ال وجود  تب انقرضت لكدار ا ها، ودار ا بوالق يعين حلت  لك األمريية  حمل ب
ها يت حل  حملأ ها، و فامي بعد مسوهالغ تاب حلت  ئة العامة  ية مث بعد ذكل ا تب والواثئق القو ط دار ا حملي للك م بعات دار لهلك

تاب عىل وجه اخلصوص خمدوم خدمة ابلغة  ية تصحح، وأيضا هذا ا نة وحمررة وفهيا جلان  بعات  تب املرصية  لكا تق علملك مط
يه اإلحاالت عىل ما تقدم يك املرصيةيه ليست فهل يه املرصية؟ ال  يلحق،  مبافو هذه  تكف، وإن مل حتصل عىل املرصية  إن ف

 .  تعاىلشاء هللا
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 ن الرحميبسم هللا الرمح
نا   هم اغفر  به أمجعني ا نا محمد وعىل آهل و ياء واملرسلني  سالم عىل أرشف األ يخامحلد  رب العاملني والصالة وا حص لشـل لل ي بب نن

يوم سامعني اي يح اي  نا خري اجلزاء واغفر  قواجزه  لل  .ع
نف رمحه هللا تعاىل ث: ملصقال ا تج هبا العلامء فامي مىض  يل فقد اكن  موأما املرا حي ثوري وماكل بن أنس، سـ يان ا لل  سف

ند ضد  بل وغريه رضوان هللا علهيم، فإذا مل يكن  تلكم فهيا واتبعه عىل ذكل أمحد بن  شافعي  سـواألوزاعي حىت جاء ا ن مل ح ف
تايب  تصد يف القوة، ويس يف  ثل ا تج به، ويس هو  ند فاملرسل  يل، ومل يوجد  كاملرا حي سـ لسـ ملق م ل ته عن لام صنفسنن اذلي 

يهديث يشء، وإن اكنرجل مرتوك احل نكر ويس ف  ته أنه  نكر  ل حديث  م ن باب غريه، وهذه األحاديث عىل حنوه بيم ليف ا
تاب  كيس مهنا يف  تاب ال يل ويف  تاب هؤالء مرا ته يف  سري، وعا تاب ويع إال اليشء ا بارك وال يف  كبن ا سـ ك ي ك ك ممل  منسنن لال

نفات حامد بن سلمة، ماكل موطأ  تب مبا مصبن أنس يشء صاحل، وكذكل من  بد الرزاق ويس سلف هذه ا لكو ل حسـبه أع
تهب سمكيف  ته  بد الرزاق، وقد أ نفات ماكل بن أنس وحامد بن سلمة، و هم، أعين  ن  ع لفمص ندي، فإن ذكر وا عىل ما قمجيع عقع 

ته، فاعمل أنه حديث يس مما خر نة  يه وسمل  نيب صىل هللا  جكل عن ا ل سـ عل تايب من طريق آخر فإين واهل  ك، إال أن يكون يف 
تعمل، وال  سن بن عيل اخلالأململ أخرج الطرق، ألنه يكرث عىل ا تقصاء غريي، واكن ا حلعرف أحدا مجع عىل الا  قد مجع لسـ

يل هل سعامئة حديث  يه وسمل حنو  نيب صىل هللا  سنن عن ا بارك قال ا سعامئة حديث وذكر أن ابن ا فقنه قدر  تم عل ل ل مل إن أاب : ت
ب يفة وما اكن : اركمليوسف قال يه ألف ومائة قال ابن ا نا حنو األحاديث ا نا ومن  نات من  تكل ا لضعأبو يوسف يأخذ  ه ه ه لب

تايب  يهكيف  ها أحص من بعض شديد وهن فمن حديث  هو صاحل و ئا  يه  نده وما مل أذكر  نه ما ال يصح  ته و بعض فقد  ف ي ف م شن سـي ب
يه أكرث  .فوهذا لو وضعه غريي لقلت أان 

به أمجعني أما بعدامحلد هللا رب العاملني وصىل هللا وسمل نا محمد وعىل آهل و بده ورسوهل  حص وابرك عىل   :نبيع
ثوري وماكل بن أنس، :  رمحه هللا تعاىلفيقول املؤلف يان ا ثل  تج هبا العلامء فامي مىض  يل فقد اكن  لوأما املرا حي سفسـ م

تلكم فهيا واتبعه عىل ذكل  شافعي  فواألوزاعي حىت جاء ا بلاإلمام ل  .حنأمحد بن 
ي أوال امل ها فلك ما  تلف يف تعر يل  فرا يف خي بادئه أوهسـ ناد من  م انقطاع سواء اكن يف أول اإل ته أوسـ نائه ي يف هنا ث يف أ

ند القو عسمى مرسل  نده فالنمي يامن يقولون أرسهل فالن وأ سـ، وذكل  تصل، ويطلق أيضا . ح مليطلق مقابةل ا ما سقط عىل ف
يه  بنه حصا يه الصالة وافرفعهع نيب  تابعي عن ا عل ا ل هم ل بريا وخصه  توسطا أو  تابعي صغريا أو  بعضسالم، سواء اكن هذا ا كم ل ل

سالم يه الصالة وا نيب  بري إىل ا تابعي ا لمبا يرفعه ا عل ل  :لكل
هور  ملشمرفوع اتبع عىل ا

يدهومرسل   لكبرياب قأ
نه   ذومأو سقط راوي 
 واألول أكرثأقوال 
سالم هو مر يه الصالة وا تابعي عن  لاملقصود أن ما يرفعه ا عل سل وأما اخلالف يف حمكه فال شك أن املرسل يقابل ل

هات اليت فهيا  نده من أي موضع عىل قول األول أو من آخره من ا تصل، والاتصال رشط لصحة اخلرب فإذا انقطع  جلا سـ مل
سالمإىل  هالصحايب فرفع يه الصالة وا نيب  لا عل يس ابلصحايبل بريا أو صغريل من مل يلقه من   القول  أو عىلاك اتبعي سواء اكن 

تابعي  شرتط الاتصال يقول بضعف فيه كبري، لكه لالاألخري مرفوع ا يه رشط الاتصال مفن  ند ختلف  يسقط من ا فسـ ل
 .ليسـاملرا

ثاين،  يل يف القرن األول وا بلون املرا بار وجدانمه  يع األمئة ا لوإذا نظران يف  سـ يقن لك بد الرب يف مقدمة وذلاص ع نقل ابن 



א٢٧
 

 
  
 

تابع يد عن الطربي أن ا لا يللمته تجون ابملرا سـني بأرسمه  يب ،حي يد بن ا يد أيضا أن  بد الرب يف مقدمة ا ملس ونقل ابن  سعمت ه لع
ند مجع أهل العمل يرد عىل الكم الطربي أو ال يرد  تابعني  يل وهو رأس ا بل املرا يد اذلي ال  ثل  هل يرد  ها،  عال  ل سـ يقسع م ف يقبل

بل يقولعليه، الطربي يقول الاتفاق تابعني  يق اإلجامع أن ا ند الطربي ل يل، اإلجامع  عون املرا سريهو قولسـ  مملوء هتف األكرث و
يذكر فقرأ فالن وفالن وفالن تلف القراءة يف كذا  يقول ا فمما يدل عىل هذا جتده يأيت ابخلالف  خ  يذكر عدد مث يذكر  وفالنف

هم ثال، مث يقولا واحدلفمن خا ندان كذا إلجامع القرأة عىل ذكل،:م  ف ولكن اخملالف واحد عدد  هو ذكر اخلالع والصواب 
بري لكسري يف مقابل العدد ا يح رمحه هللاي يه ا نده قول األكرث، فال يرد  لصح فاإلجامع  عل تابعنيع  .ل، وإن اكن رأس ا

يد  بد الرب يف مقدمة ا يل، ذكر أيضا ابن  بلون املرا تابعون بأرسمه  ها ع سـ لمتل نه ال يعرف اخلالف بني أهل العمل يف أيق
يل إىل  سـبول املرا يل، ال يردق شافعي هل رأي يف املرا شافعي، وا تني يقصد بذكل إىل جميء اإلمام ا سـرأس املا ل ل  دوما وال هائ

ها بأربعة رشوط مهنا أن يكون اخلرب  بلها مطلقا، بل  يقبل يامليق  أو مرسل آخر يرويه غري رجال ة من آيهكرسل هل شاهد يذ
ند أو يفيت به عوام أهل العمل، هذه جت بوالمسـاألول أو حديث  شافعيمقعل املرسل  ند اإلمام ا ل   .ع

تابعني وأن يكون من احلفظ وا بار ا لوشرتط يف املرسل يف راويه اذلي أرسهل أن يكون من  ل ك يث ضي حببط واإلتقان 
سم نه مل  يإذا رشكه أحد من احلفاظ مل خيالفه وأن يكون إذا مسى من أرسل  نة، ضمكذا يف الرساةل، والرساةل ( يع متقبوطة و

يخ نا يف ضل أمحد شاكر أهل الشـوا سخة الريع، يعين ال يكن خطأ، وإن اكن األصل دارج يف  متد  بع  تبط واإلتقان و ب ن لغط يع
تل ياء  ياء، ألنه جيزم حبرف ا سم حبرف ا ند أهل العمل مل  معاللغة  ل ل ي تدر .ع شافعي جحة يف اللغة، ال  سـواإلمام ا يه بأقوال كيل عل 

ياراتهغريه وأهل العمل يذكرون  تب املصطلح يقولون اللختا شافعيؤم: لكغوية، يف ا ، وأكرث مهنا يف  نص علهيالتصل لغة اإلمام ا
تصل ناس يقول م مالرساةل ويف األم بدل من أن يكون  ته اليت يف الرصف احلاجبتصل، وأشار ابن ؤلكام يقول ا في يف شا

هو إمام جحة وتذكر أقواهل يف مصادرؤتعد ومؤقال م شافعي،  فتصل لغة اإلمام ا ثل ل بار  م ا سايئ وغريهسيبويهلك ، فال املك وا
سمي يسمييقال  تف علهيا طالب من الطالب مل  ي هذه  شافعيهي رسة يصوب عىل اإلمام ا لبدون ايء يصوب علهيا اب نعم  .لك

نا ساخ  لقللو تداوها ا لن بارشة خبط الريع يعين ما يف  إنل سخة الريع  بع  يخ أمحد  ساخ، لكن ا ب هذا خطأ من ا ب ن يط شـ من ل ل
ثل هذةطواس يخ أمحد شاكر همف،  يق ا شافعي  شـ الرساةل اإلمام ا لل منوذجبتحق تلمس لا يق الرائد، يعين أن من أراد حمقق  ي  للتحق

تابمعل  يخ أمحد شاكر يف هذا ا لكا بطه وحررهلشـ نه و ض أ  .)تق
تابعني، و بار ا نا من أن يكون من  شافعي، وأن يكون هذا الراوي مرسل، عر لنعود إىل رشوط اإلمام ا ك أن يكون فل

نه، يعين ال يرويكهإذا شار سمي أحدا مرغواب يف الرواية  سري، وإذا اكن مسي مل  نقص  ع أحد من احلفاظ مل خيالفه إال  ي ي  ب
نا هذا وأن اخلالف ال يعرف إال أن جاء  ال يرسل إال ثقة إال ثقة،عنه شافعي، إذا عر ها اإلمام ا ف هذه ارشوط اليت اشرت لط ل

رشو شافعي فاشرتط هذه ا لا يلل تجون ابملرا يفة  شافعي كامكل وأيب  بل ا سـط، مفن  حي ن حل  .ق
 :تعاىلهللا  العرايق رمحه احلافظوذلا يقول 

نعامن  تج ماكل كذا ا لوا  ح
 ودانوا وهامبه واتبع

يل  بول املرا شافعي شدد يف  شافعي، وما جاء بعد ا تني أجالوا ا شافعي، وحىت فاصل رأس املا بل ا سـيعين ما  ل ل ئ قل ق
يفاكإلمام أمحد وم سم ا لضعن بعده جفعلوها من   .ق

يل؟  بول املرا تأخر الزمن أثر يف  سـهل   قل
يل بلون املرا تقدمني  تدرج احلاصل اآلن ا سـيعين كام هو ا مل شافعي وضع رشوط.يقل ً               ل  ا قسم   من من جاء بعده جعهل.ا 

 : ل العرايق رمحه وتعاىلاضعيف ورده، ق
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نقاد  لورده جامهر ا
ناد ساقط يف اإل سـهل اب ل  للج

يد عهنم نقلوصاحب   لمتها
تاب سمل صدر ا لكو   أصلم

سانه خصمه ويقره، واملرسل يف أصل قو نقل عىل  تابه يقول  سمل يف  لألن  ل ي ك يس و نام بار  لقول أهل العمل ابإل خ
يد عهنم نقل عن  تاب أصلجامهرلمتهحبجة، وصاحب ا سمل صدر ا نقاد و لك ا م ته ونقهل عن غريه : ل ثبيعين أصل هذا القول و

هل  بلون لسقط ابابللجوأقره  تقدمني  نا  بول والرد رأ تدرج الزمين يف ا نا ا ناد جحة ظاهرة الرد، لكن إذا رأ يقإل م يلق ل ي سـ
يل تأخرين يردون املرا يل، وا سـاملرا مل  .سـ

يل ثه أثر يف رد املرا ناس وكرثة من يرد حد تغري أحوال ا بول، هل  تأخر الزمن أثر يف الرد وا سـهل  ي ل ل  ؟لقل
تدل حبديث مرسل هل نقول بإماكن املاليك سـ يعين ماذا عن ا.نعم هل أثر يامن  نة  سـتدالالت األمئة ماكل جنم ا يسـ حل

سنن، و متكن من جنم ا يف يرد قول إمامه هل  لمن جيهتد مهنم ويقف عىل طرق يعرف أن هذا املرسل أرسل عن  نريد يضع
بني  شيأن  نيب  ، ألن احملذوف حصايب أو اتبعياحلمك وهو أن تأخر الزمن ال أثر هل يف ئان تابعي اخلرب إىل ا يامن يرفع ا لحمذوف  ل ح

يق املرسل  سالم خل عن معىن ادل قيه الصالة وا ل فهل تغري وضع احملذوف مع تغري الزمن؟ ما تغري وضعه ألنه ممن تقادم عل
هد به  .لعا

يهله: قد يقول قائل نيب  تابعي اذلي رفع احلديث  عل ا لل سالم الغالب أنه رواه عن حصايب و  الصالةل هم حابةوالصلا لك 
سالم، ال الكم ألحد يه ا نيب  يل حدثين رجل صاحب ا هاةل هبم، وذلا لو  لعدول، فال يرض عدم ذكرمه، ال ترض ا عل ل ق  ألن ،جل

هم عدول، تابعي إذا رفع اخلرب لكالصحابة  سالم اذلي يغلب عىل الظن إىلل وا يه الصالة وا نيب  ل ا عل لكن . نه حلف حصايبأل
تابعني حلف  تابعنيلوجد من ترصفات ا  .لبعض ا

متال ناد  تابعني، فقد يكون اإل مشـوقد حيلف أكرث من واحد من ا سـ ثري  عىل اتبعي واحد ل عن حصايب، وقد كعىل 
متال يمشـيكون  متالنيبع عىل ات بقة واحد،مشـ، وقد يكون  سق يف  ط عىل ثالثة يعين عىل  هم عن بعض،ن  بعض ثالثة يروي 

يل سة وهذا  متل عىل أربعة أو  قلوقد يكون  مخ هم عن بعض عىل مشـ تابعني يروي  تة من ا تة وهو اندر، يعين  بعض أو  ل سـ سـ
تعلق يف نسق واحد هذا  ند أسورة اإلخالص يف فضل سورة اإلخالص وبيحديث  عهنا تعدل ثلث القرآن وهو خمرج 

تة من  بقة واحدة  يا ألنه يف  ناد يف ادل سايئ يقول هذا أطول إ سايئ وا سـا ط ن سـ ن لن بغدادي الرواة،ل يب ا ف و ل يه جزء للخط
سادس حذف  هم، ولو أن األخري مهنم ا تابعني يروي  تة من ا لبوع،  ل سـ سةبعضمط يد وكرثت ال شك مخلا ن، وإذا طالت األسا

يده، ذلا أهل العمل يفضلون العلو  تطرق إىل ما قلت أسا تطرق إلهيا أكرث من احامتل اخللل ا نأن الوهن واخللل  مل  الزنول، عىلي
ثالثة، احامتل أن وهذا احلديث انزل جدا، فلو حلف سة أو حلف األربعة أو حلف ا ل ا يهكون فهييمخل  . الالكمفم من 

ثل أ اً             الاحامتل موجود هذاما دام يس  تابعي  منه حلف مع الصحايب اتبعي وا ل همل متل أن يكون لكالصحابة  حي عدول، 
ساق هل اب نقاد  متل أن يكون قواي وهذا الاحامتل رده جامهر ا ليفا، و ل للجضع ل أما :  داود رمحه هللا يقولوسـناد، وأب ابإلطحي

يل  نة مائةفقد اكنسـاملرا ثوري، ووفاته  يان ا ثل  تج هبا العلامء فامي مىض  سـ  ل سفحي تني، وماكل بن أنس ووفاته  وواحدم سـ و
بعنيتمائة وسع  سسـو بع و نة  شافعي، واألوزاعي ووفاته  بل ا مخ  سـ سـ ل تني،نيق نة أربع وما توىف  شافعي ا ئ ومائة حىت جاء ا سـ مل  ل

تلف الرواية  بل رمحه هللا  بل، واإلمام أمحد بن  بوها رشوط ذكرانها واتبعه عىل ذكل أمحد بن  ختتلكم فهيا واشرتط  ن حن ح ل بق ف
يصح  يف يف بعض املواضع  بل ا يف، فإذا  يل ا يل من  نف املرا بول والرد، وعىل لك حال هو  فنه يف ا ق لضعلق لضع ب سـ يص قع

يل يف هذه بعض امل بل املرا سـأن يقال أنه  يف يف األحاكم، ألنه إذا روى يف يق بل ا ند اإلمام أمحد ال  لضعواضع واملعروف  يقع
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يف يف الفضائل دون األحاكم بل ا ساهل،  لضعاألحاكم شدد، وإذا روى يف الفضائل   .يقت
يف املذكور يف  يخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل يرى أن ا لضعو يخ اإلسالم ال الكم شـ  يتعاملشـاإلمام أمحد ؛ ألن 

يف  نا ما قرص اإلمام مراد إن : يقولمطلقا، ويريد أن يكون الكمه غري خمالف لالكم اإلمام أمحد، لضعاب يف  هأمحد اب لضع
تأخر سن يف عرف ا يح وهو ا ملعن ا حل يف هذا إ ويقول ين،لصح بل الرتمذي فاإلمام أمحد يريد اب سن ال يعرف  لضعن ا قحل

يخ رمحه هللا يح، والكم ا رس عن ربة ا سن اذلي  شـا لصح ت لحل سن عرف خ يه ألن ا يه ما  ته وجالةل قدره  حل تعاىل عىل إما ف ف م
يوخه، وأيضا محل يوخ  يوخه و بقة  شـبل الرتمذي، عرف يف  شـ شـ ط نه أن اإلمام أمحد واق هم  سن  م الكم اإلمام أمحد عىل ا يف حل

نا لك نا الالكم اإلمام أمحد وأبد تج هبا يف الفضائل، ألن إذا أ سن يف األحاكم إمنا  تج اب لال  حي حل يفتيحي سن ا لضعمة ا   يفحل
نا سن إذإنه : قلالكمه  بل ا حل إذا روى يف األحاكم شدد، وإذا روى يف الفضائل خفف و ً                                                      ق سن يف األحاكم،    بل ا حلا هو ال  يق

 .وهذا ال يعرف عن اإلمام رمحه هللا
يه وإال  تلف  نده ال  بول معروف  ففا خيلق نملع سم احلديث  سـ  بول، وال احي تن ربة ع يزنللق، لكن ما دام يف حزي ا

يح  ناس يقوللصحا نده يف األحاكم، وبعض ا بول  لفإنه  ع نقل الاتفاق :مق نقل الاتفاق ي  يف، و هاء عن العمل اب يا لضع عن لفق
يف حىت يف األحاكم، ويقول  تب اإلضعالعلامء عن العمل اب لفقن  يه أن هاءك يف، لكن يلزم  شحونة ابألحاديث ا عل  لضع م

نا  هاء يعمل ابملوضوعات إذا  قلبعض ا تب الفقه لفق شاغل فال ايتفرغوألهنم مل املوضوعات، فهيا من كهبذا ألن بعض  ل هبذا ا
نقلونه ع نطقون به و تهبم إمنا العربة مبا  يعربة بوجود اخلرب يف  ي  .م أمئهتنك

يف يف  نقل الاتفاق يف مقدمة األربعني ويف األذاكر اتفاق أهل العمل عىل العمل اب نووي رمحه هللا تعاىل  لضعا ي ل
سملالفضائ بخاري و يع ا تدى  مل مع أن اخلالف معروف ومأثور وهو  ل صن يف ،مق سن فضال عن ا تج اب لضع وأبو حامت ال  حل حي

ناك اتفاق ههل يقال  سن حديث  موجودف ئل عن راوي فقال  ح أو خالف،  تج به قال:قيلسـ بهاملعروف من . ال: حت أ  همذ
بول ا يف، فاخلالف يف  سن فضال عن ا تج عن ا لضعأنه ال  لضع حل ند أهل العمليف يف حىت قحي  .عالفضائل معروف 

يقول  بالغ  فبعض العلامء  به إي ند وهذا  سـن املرسل أقوى من ا نسـ يدامل بد الرب يف مقدمة ا هبن   وال  إىل من شذ،لمتع
ته واحد يقول شاذ شك أنه قول  ند قد مضن كل إعلو  لألمة خاشحلفه ثقة، ألنه لو مل يكن ثقة لاكن أن من سـن من أ
سأةل مفرت ند فقد ألقيمو ند فقد مضن، ومن أ نه أن يغش من أرسل فقد أ تصور  ثقة ال  سـضة يف راوي ثقة يرسل، وا سـ ي  مل

بععليك ند إلهيا وال يعو، وضامنه خري من ذكل، لكهنا جحة وعةلةلت اب يةل ال  يست  يهل عل تقر  علعلهيا لكن اذلي ا  هو  العملسـ
يل بول املرا سـعدم   .ق

ند  يل وملضدمسـفإذا مل يكن  ند؛:سـندملا يوجد سـ املرا ند خيالف هذا ا سـ أي ال يوجد  ملسـ باب م ل وال يوجد يف ا
باب حيتجمسـند غري هذا املرسل فاملرسل  يف إذا مل يوجد يف ا تج اب باب غريه، بل  ل به يعين ابملرسل إذا مل يوجد يف ا لضع حي ل

يفوغريه  تج اب لضعهو أيضا مأثور عن اإلمام أمحد رواية عن اإلمام أمحد أنه يقول  باب غريهيكن إذا مل حي  .ل اب
يفة أنه أقوى من رأي الرجال، يقوهل ثل حنويذكر عن أيب  تج به ويس هو  ية عن إماهمم  م ا ل حينف تصل ابلقوة، ملاحل

تصل، وال خالف مل يح ا تعارض ال تردد يف تر ند ا يح يف القوة،  ثل ا يف  ثهل، ويس ا ملن زمع أنه يفوقه أو  ل فع لصح جلضع م ل م
يح يح ا لصحتردد يف تر  .ج

يد قواعدمه يث ا لتقعأهل العمل  يف مطلقا  مضطربةح يد، ومن يرد ا لضع جتد من يرد املرسل ال يرتدد يف هذا يف ا لتقع
يف،  تدل حبديث  يق جتده قد  ند ا ضعيفعل هذا لكن  سـ ب يع تيف وشديده يف ل عن قاعدته، وقد يكون مع رده ويغفللتط لضع

ند  يد  عا نظري جتده واسعلتقع يخ أمحداخلاطر لتا شدد يف كر شالشـ ا شدد؟ قبول ي  يفة، لكن حقق هل أن  ياألحاديث ا لضع
بت  ساهل يف تويق الرواة، وقد وثق مجع فامي  يخ أمحد شاكر وهو شديد ا هر يف ا سملاذا؟ ألن ما احلديث اذلي  حيظ ثل ت لشـ
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يه يه ما  ناده عىل الصحة و يفه، وحيمك بإ رشين راوي امجلاهري عىل  فأكرث من  ف سـ تضع  .ع
ثل  نا أن  ماملقصود  نه ويصفه ابلضعف ال شك أنه ال ميكن هل أن هذا ه بول ألن احلديث اذلي يفلت  مشدد اب لق ي

بول، وإال  شددون يف رشوط ا يف فإمنا  بلوا ا هور أهل العمل إذا  يامن  لقبوهل يف احلال،  ق مج ب يق سأةل وبعض أهل تضيعلضع مل ا
ث شديده ال ياكد يفلت حد يالعمل من  يف مما يف غري  ات يحني من ا تضعا تفريطللصح تخرجيليعاين ا تأخرة، ل يف ا مل يف األايم ا

ها توسط يف أموره  يت فعىل اإلسان أن  ثل هذا  يف، ال شك  سمل وراجع ا ياان يقول احلديث رواه  لكوأ ت م يح ن لضع  .تشـم
سمل، ألن همام بلغت درجة إمامة من قاهل بخاري و يح مث يقول رواه ا تقد من يقول احلديث  مأان أ ل حص بخاري ن ل فإمامة ا

سمل يحني وترمو يانة ا نه و لصح فوقه وأعظم  ص ناس أمر بم يحني يف نفوس ا يحني وتعظمي ا سلمني عىل احرتام ا لية ا لصح لصح مل
نا إذا تط نه، أل نال بد  تدل أحد حبديث سنن أيب ام هل،  سنن  سخ ا هل  هل يعين  يحني مفا دوهنم  سـونا عىل ا ل ن لصح يل س س س

يف رشق،ضعداود وهو  باع ا رشقون وأ ت وذلكل ا ست ملس يح مفا م أكرث طعوهننيتمل بخاري، ألنه إذا أسقطوا ا يح ا لصح يف  ل حص
هل هلسدون أ يه أ تطاول  س أي فا عل هم أليبل هل حافظ األمة، وبإسقا ط، وإذا أسقطوا يف الرواة أاب هريرة مفا دونه أ   هريرةس
بدع، ومن امحلالت بل أهل ا رشقني ومن  بل ا يه من  شن  ل اليت  عل قت يه قدمي من أهل والطعوطعهنم يف أيب هريرة ملستق فن 

سنن، لكن  ثري من ا يه يراتحون من مجةل  بدع، ألهنم بطعهنم  لا ك يعون أفل يهيسـتطال  نون  فن   ألنه بدل أن يطعن  همم راو.يطع
نوا يف ألف راوياكن أرحي هل  خشص واحد وهو هريرة يف أيب نةيطعأن  هذا نصف ا لسـ،  بخاري أو .ف يح ا نوا يف  ل أو  حص يطع

بخاري سه مث ليف ا تطاول عىل ما دونه؛ ألن اذلي يعق يتطاولون د ذكل بعنف  لهل ا يه أن يقطع رمحهأس هل  علابه  هذا يس ف 
ثل من اكن ابرا بوادله ال يالم عىل الصةل م هل، فال يالم قاطع الرمح إذا اكن عاق بوادله  ً                                                                      س ها    بأ  ثل هذه األمور ال بد أن  ل  يتن مف

 . حني وآخرنويكون اإلسان عىل حذر من هذه ادلعاوي اليت تلقى بني
بخاري يح ا هري  لو حص بخاريتط يح ا هري  تاب يف مائة صفحة  بع  ل أو  لصح ك تاب آخر تطط  األمة من حتظريك أو 

بخاري بخاري،لافرتاءات ا يح ا ل و بخاري ألن  أوتصح هجمة موهجة  بخاري، وا يح ا ية يف  بار اإلرسا ساح األ لل يف ا ل حص يل لت ئخ ك
بخاري فقد انهتت مفا دوهنم أوىل،  فإذا سقط ا يحني أمر هامل لصحيانة ا شأب وترية عامة،ص نهةلن وا  .م عىل هذا أمر ال بد 

يه ضعف  تدرااكفما سكت أجاب ولكن اجلواب قد يكون  سمل تسـا يح  بة  يه اب م ادلارقطين توىل الرد  لصح سـ لنعل
نووي بخاري لا يح ا بة  ل، واب لصح رشاحبن جحرابن جحر وغري النسـ يه قوة وال من ا تدراك  ف، لكن قد يكون الا يف سـ ضعلرد 

سف الرد، وإال  شفق اذلي رد بإدراك احملاذف  نألنه ما   .الغالب فإن الصواب مع اإلمامنيففي
نه رمحه هللا تعاىل : قال رمحه هللا تعاىلمث  ته عن رجل مرتوك احلديث يشء  سنن اذلي  تاب ا لكويس يف  نف صل ل ك

يلّ   خر بعض من وصف ابلرتك، ملن  قج  يهل بل أهل العمل مرتوك، خرجف  تاب ق من  يس يف  نوع، ولكن  بعض هذا ا ك  ل لل
ته عن رجل مرتوك احلديث يشء سنن اذلي  صنفا  .ل

ندة فامي حاك بل ابن  بارة نقل ماكهنا من  موا ق ثهلع تايب حد ي عن أيب داود أنه قال ما ذكرت يف  ناس عىل تركه اك ل أمجع ا
يق دائرة ألن هؤالء املرتوكني اذلي خرج هل اإلمام أب نهوضوهذه أ يل سن داود يف  ناس عىل تركه وإن  ق مل جيمع ا  لك يفل

نوع بعض من خرج هلم أب ثه مرتوك ومن هذا ا لواحد مهنم مرتوك، ويرتك حديث الراوي إذا اهتم ابلكذب، حفد  داود لكهنم وي
 . وهذا رائع أن يصل إىل حد أن ميكل مرتوك.قةل

باب غريه نكر ويس عىل حنوه يف ا نت أنه  نكر  لوإذا اكن يف حديث  ل م ي تج به ً   إذ: بم ته وهو ال  حيا ما الفائدة من راو ي
يف، وبعا ويبني اإلمام أبل سن وا يح وا ت داود أن هذه الرتمجة اذلي ذكر هبا هذا احلديث ال يوجد ما يدل علهيا يف ا لضع حل لصح

بقى أمر هام  يهل الرصحييعين هل من الزم احلمك يذلكل هذا احلمك  يح؛لأن يكون د ً   حص   بت احلمك ابحلا  ديث بغري يث، أو قد 
ياس أو حديث ناوهل بعموهمابقاعدة عامةبق  تدالل هبذا تت  ثال الا شد األدةل واإلجالب علهيا، قد يكون  سمى  سـ أو مبا  حب مي
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هدمباحلديث  بت هذا اخلرب ويذكر ما  يق اخلرب ولكن  شفرده ال يهنض عىل  يث ي ناه من ، هل من القواعد العامةتطب يتب وما 
تابعني، وما أفىت مب به من أهل العمللالصحابة وا  .جو

بول  يح و تدى حديث  توى العامل عىل  نا يف املصطلح أن من أهل العمل من يقول إن  يأ قوذلكل  مق ف تصحي لحديث لتسـ
يةلاإذا مل يكن يف  ثل إن شاء هللا تعاىل يف درس األ يأيت يف هذا ا يف هل، و تجاج ابخلرب  لفباب غريه وعدم ا ملح سـ  .تضع

نت أن نكر  يه حديث  يوإذا اكن  م نكر ويس عىل حنو بف له  يان هل بني اإلمام أب: م نكر ولبهذا ا م داود يف لك حديث 
نكرأ بعا لوهجة نظره وحمكه عىل هذا احلديث إن اكن  نكر، أو عىل ما يراه هو  منه  نكر، وإن مل يكن اتم نده بني أنه  م  ع

نكرامنكر بني وإن اكن  نده مل  م  ي ند غريه، ويأيت ما يف قوهلاع يه وهن: ع  يان لكن من فوما اكن  ته وأنه الزتم ا لب شديد  بين
نكراطلع يه أحاديث  يهنا، و يف شديدة الضعف مل  يه أحاديث  سنن يوجب  م عىل ا ف ب يف ضع يهنا، فإما أن يقال ةل يان إيب مل  لبن ا

سه بل قد يكون فامي  تاب  سـال يلزم أن يكون يف ا نف نه، فإهنئلك ثل معل  نون  سألون عن رواة وعن أحاديث و مب  ئةل يبيي سـأ
نقول آلجري عنا تاب لاف أيب داود يشء من هذا،  لكيان خاص هبذا ا نكر لك حديثيربطب نكر وبني أنه  م   الواقع يرد يم

نكرة وأحاديث شديدة الضعف يهنامذكل، بأحاديث   . ب ما 
بارك تاب ابن ا يس مهنا يف  ملوهذه األحاديث  ك هذه : ل يان اإلمام رمحه هللا  لقد يكون  ناكرة قد يكواألحاديثب ن ل اب

بنيبيانه ب يامن  يه  ياذلي أشار إ نكر احلديث فكأنه قال،حمك الراوي حل نكر ألنه من راوية هذا : م إذا قال  مهذا احلديث 
تب  ند يف  نه يف ا نه، وقد يكون فامي نقل  نكر احلديث، وقد يقول يف سؤالات العلامء  يه بأنه  كالراوي اذلي حمك  سـ ع ع لعل م

ها غريه  يان أمه مأن امللفأ هالبقصود اب تاب  سن أن يكون يف ا  .نفلك
سري: يقول تاب ويع إال اليشء ا بارك وال يف  تاب ابن ا يس مهنا  سنن  يهذه األحاديث اليت يف ا ك ك مل لل بك ته: ل  يف موعا

يل، سـتاب هؤالء مرا سريك تاب ويع إال اليشء ا بارك، وال يف  تاب ابن ا سنن يف  يس مما يف ا ي  ك ك مل ك لل نفات ابن : ل مصيعين يف 
شام بارك ا لا تاب الزهد، فإمل تاب الزهد، وأيضا ويع هل  بع هل  بارك اشـهتر هل و كةل للزهد وغريه ألن ابن ا ك ك ط تايبنمل  ك نظران يف 

يس فهيام  هذين اإلمامني  لالزهد  ثرية، وإن من ل سري، لكن مجموع مؤلفات اإلمامني فهيام أحاديث  كسنن أيب داود إال اليشء ا لي
هر هو الظاهر، ألناكنت نظرة اإلمام أيب داود رمحه هللا  تاب ال ميكن أن يقارنهيظإىل العموم فامي    يف األحاكم أربعة أالفك 

تاابمن املائة حديث يف األحاكم سري أن يقارن  يس مهنا يف الزهد إال اليشء ا ك  لي تخصصل ية ام  لقض يف الزهد، بل لو عكس اب
بارك أو ويع إال  تاب ابن ا تاب أيب داود من  يس يف  كلاكن أفضل،  مل ك ك يه وهو الزهد، أما ل تفقان  سري إذا قاران مبا  فاليشء ا ي لي

تاب أيب داود أعظم مما يرويهوما كإذا نظران إىل العموم وهو ما يرويه ويع  بارك يف  كيرويه ابن ا يعة  رمح.مل  .مجلهللا عىل ا
يلتهموعا تاب هؤالء مرا سـ يف  يل؛ك تهبم مرا سـ؛ عامة ما يروونه يف  بل ك ف ألهنم يف الزمن اذلي  بل تق يل  قيه املرا سـ

يل رشوطوجود  بول املرا شافعي اذلي اشرتط  سـاإلمام ا تداول القل بوع و يل و تاب خاص يف املرا م، واإلمام أيب داود  مط سـ ك
 .مرار بني طالب أهل العمل

نه من املوطأ سم األحاكم  تاب بن ماكل بن أنس يف  سنن لوطأ  تاب ا مويف  ق ك ل سم ك سم الفضائل غري  ق يعين غري  ق
سنن ملوطأ ماكل بن املعازي غري تاب ا ها ابألحاكم ويف  تب املوطأ وغريها اليت ال عالقة  تب و سم اجلامع غريها من ا ل  ك ك لق لك

يه يف : يشء صاحلأنس  تفقان  تاب ماكل فامي  تابه  فيعين هو يقارن  يبك تاب لهو اك تابه و كسنن واألحاكم، ولعهل يقارن بني  ك
يه وهو الزهدوكويع  تفقان  بارك فامي  فابن ا ي  . أو عىل هجة العموم كام ذكرانمل

تاب  يه،: سنن موطأ ماكل بن أنس يشء صاحل لاكويف  ترص  نه ال  يد لطالب العمل  عليعين قدر اكيف و يق لك  يشء مف
بد الرزاق فهيا أيضا أحاديث ال توجد صاحل، نفات حامد بن سلمة و ع وكذكل  تب، يعين عندمص لك غريهام ويس ثلث هذه ا ل
تب برية:لكا هارة، د اليت أولك الرتامج ا تاب ا تابه،  لطها يف  كع تب، كتاب الزاكةكتاب الصالة ك ها  ك مجموع هذه يقال   توإن اكنل
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سننامندرج تاب فأسامه ا ل حتت   .ك
تب  لكويس ثلث هذه ا به-ل هم-حسـفامي أ تب  مجيع يف  تب:ك تاب :لك ثلث هذه ا ثه إذا نظران إىل  تابه  ك يعين ما يف  ثل ك

تب هؤالء اذلين ذكرمه ألف  آالف ومثامنائة حديث ثلثةأربع ك األربعة آالف ومثامنائة هو ألف وسـامتئة ألن ال يوجد يف 
بد الرزاق أكرب من سنن أيب داود بد الرزاق أكرب عوسـامتئة حديث، قد يكون  نف  ع  رشمص عبوع يف   جمدلات واحلادي ةمط

نف ي فامي يرو معمرعرش جلامع بد الرزاق و نف  نه،  بد الرزاق  مصه  ع مص ع شيبة مملوءة ابآلاثر، أما األحاديث أيب ابن ع
تب  ـي أقل، ويس ثلث هذه ا لكاملرفوعة  ل به-فه بد -حسـفامي أ نفات ماكل بن أنس وحامد بن سلمة و هم أعين  تب  ع  مص يع مجبك

 .الرزاق
سق: مث قال ته  ن وقد أ ً          لف ندي    بة عىل : عا عىل ما وقع  نا يف بني أبواب ا ميه وتأ ته وابلغت يف حتريره و سـيعين أ ت ملل تنظ لف

ثاين والعكس لكن تريب أيب داود ن باب األول وا ناسب ا تفق فهيا، أو  تحد فهيا أو  سق  تسق واحد يورد األبواب عىل  ل ل ي ي ي ن
سايئ  سمل وا بخاري و ثري من أبواب املعامالت خبالف تريب ا بادات عن  يل، جتده أخر أبواب ا ننه تريب  م ل ك لع لقل ت ت لسن

بادات واوالرتمذي مث فرغ  .عامالتمث بدءوا يف امللع من ا
ناكح تاب ا لقدم  ثالك سق: عىل احلج، يقولم  ته عىل  ن أ سق.لف ته  ن  أ ً       لف ندي     ، فإن ذكر كل هذا اجهتادهعا عىل ما وقع 

ته فاعمل أنه حديث يس مما خر نة  يه وسمل  نيب صىل هللا  ج عن ا ل سـ عل ٌ                                              ل يعين شديد الضعف، وهذا الالكم ال شك أن : ٌ       واهن       
سنن قدر زائد عىل م ليه نظر يصفو من ا يحني أحاديث ال ف بري فضال عن غريهام، ويف ا نه قدر زائد  لصحا أورده يف  ك سن

يحنيتوجد يف سنن أيب داود يف يقاللصح يف ا ية بل يه يف أعىل إ :فك  ند أيب داود وا هن هذه األحاديث اليت ال توجد  ع
يح وأحص مما خرجه أب نه، ولصحدرجات ا يحني مما ال يوجد يف سيعينسن داود يف  تب لصح ما يف ا كنن أيب داود، ويصفو من 

ثري نة ودواويهنا يشء  كا  .لسـ
ته واجهتادهولعل هذا عىل حد علم با لغ و س كل يف امجلع، فإن ذكرهم نة  يه وسمل  نيب صىل هللا  ي عن ا سـ عل  مما تلل

تاب من طريق آخرجخر تايب هذا  غرييفيوجد قد يعين : كته فاعمل أنه حديث واهن إال أن يكون يف  احلديث من هذا ك 
هم يوردون هذا احلديث لك من طريقه طرق نة  تب ا لك أو يف  سـ نه مما أخرجه من طريق لك تايب ما يغين  علكن جتد يف  ك

بلغتربآخر، فإين مل أخرج الطرق ألنه يك يح لو خرج الطرق هبذه األحاديث األربعة آالف ومثامنائة  تعمل،  ل عىل ا حص  فلو مل
ها رشين طريق أو يف  رش طرق أو  بعضللك حديث  ع ثل هذا يكرب  قد تصل إال مائة ألف طرق مائة طريقع م ال شك أن 

تعمل تقصاء غريياوال أعرف أحد .ملجحمه عىل ا ند وهذا يقوهل أب: سـ مجع الا يح خباري، ومع علمه  سـ داود مع علمه  مببصح
يخهاإلمام أمحد  نفه، هو، ومع علمه مبا جاء معه األمئة مماشـواإلمام أمحد  يل طريق  وال أعرف أحمص أكرب من  سبدا مجع عىل                      ً

تقصاء غريي  .  يف هذه األحاكم ولعل يقصد يف ذكل أحاديث األحاكم نعم مجع فهيا ما يغين طالب العملسـالا
سن بن عيل اخلال بارك قاللحلواكن ا سعامئة حديث، وذكر ابن ا نه قدر  مل قد مجع  ت يه :م نيب صىل هللا  سنن عن ا عل ا ل ل

سعامئة حديث، يعين نظري  سامئةقالوا يف ما توسمل حنو   .مخآايت األحاكم أهنا 
ثري من األحاكم  بط مهنا أحاكم من كو ، لكن مه يريدون أصول وآدابتسـتناآلايت اليت تفوق هذا العدد أضعاف 

 .األحاكم
ثري إذا نظران إىل  سعامئة، وال شك أهنا أكرث  يه وسمل حنو  نيب صىل هللا  سنن عن ا بارك قال ا بكوذكر أن ابن ا ت عل ل ل مل

نهملا سنتقى ويف أحاديث األحاكم أكرث من أربعة آالف حديث يف  ، فإن يريد يف ذكل األصول  أربع آالف ومثامنائة حديثن
يل اإل تغىن هبا عن غريها ولو عىل  بط مهنا أحاكم  تدل هبا عىل غريها من األحاكم وميكن أن  باليت  سن سـت يسـ غال يف ييسـي

باط ميكن ذكل؛ ثري مفن يدقق يف األسـتنادلقة يف الا يع ما ذكر فهيا حيصل هل خري  ها ويذكر  كحاديث ويعددها و مج  تسـتنبط
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سعامئة حديثمللكن ال ميكن  تغين  يه ال ميكن أن  يح  يل رصحي  سأةل بد تدل لك  تن أراد أن  سـ حص ل م بسـ ي  .في
سعامئة حديث ناتومائة، قال أبون أاب يوسف قال يه ألف إفقيل هل : تحنن  تكل ا ه يوسف يأخذ  ا يعين اليت فهي: لب

يفة يعين قد خيرج عن دائرة ا من أهل العملالكم نا حنو األحاديث ا نا ومن  مل من  لضع ه يفة، وإذا ه لضعبول إىل األحاديث ا ق
بول وأوغل يف ذكل وصلت لقخرج اإلسان إىل دائرة ا ندهن سب علمه ع األحاديث  ح ألوف مؤلفة، وعىل لك حال هذا عىل 

تا نه بكواطالعه واجهتاده وهذا من ابب اإلغراء  يفاد  مبه  بل ل نه إىل يوم قمن  تفاد  يكون هل أجر من ا مطلب العمل  سـف
يامة  .لقا

هذه يف ادلرس القادم إن شاء هللا تعاىل ته  هو من رشوط  ثه  تابه من حد فوما اكن يف  ن بيف ي  . ك
 : معجب، والعجب آفة ال شك أنه آفةفهم من الكمه أنهفهذا 

 إن العجب جمرتف حذرهفاالعجب 
به يف   مسـيهل العرحأعامل صا

ثاهل  شم مهنا راحئة العجب، ولكن ال يظن هبذا اإلمام وأ موهذا  نوأهنم ي  .عملميصلون إىل درجة اإلجعاب ا
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 رساةل أيب داود ألهل مكة
 
 

تور  كيخ ادل  عبد الكرمي اخلضري: للشـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يمك ورمحة هللا وبراكته  سالم  علا  .ل
يه وسؤايل أال ترى: س يعه مع ابن أ نا حديث بن مغفل  خمر  ن نع أحدان ذكل مع أحد أقاربه  أنصب نا لو  ص يف زما ن

يظ ربترى رمبا يكون رضره أك أال ا فعهل وخاصة إذا اكن صغارذنببسبب  تدين بني أقرابه بأنه  هرت ا غل من نفعه، ورمبا أ مل ظ
نه ولو قطع  ناس  نفر ا عالقلب  ل تلاألبف سوء سوف  نه فال يلكمه فإن رفاق ا ي العالقة مع ا ل شفقة والرمحة، قب بدون هل ا لفونه  ي

ثل هذه املواقف؟ما رأيمك سلمي يف  تعامل ا م يف ذكل وما هو ا ل  ل
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هجر رشعي و ذكر:اجلواب نه، لو جهر  اكن ينه عالج، لكن إذاألان أن ا نه فالصةل أوىل  سدة أعظم  يه  مرتتب  م مف عل
يت طردالابن أو  نةقبل يفعل كام اكنلب من ا رشين  سـ  نة األمر ممكن ألن ذكل اكن عالجاع باب سـ أو ثالثني  لشـ، اكن ا

سني بني  يت رجعوا اندمني ات متالصغار إذا جهروا وطردوا من ا ملئ واحد مهنم ولو الالعفو عهنم، وأما اآلن إذا طرد ن عزامئ و ملب
رشور ما ال خيطر عىل ابهل تح هل أبواب ا سن لوجد من يأويه، لوجد من  لاكن صغري ا يف  .ل

 يتساهل يف الصالة، وقد ال يصيل مع امجلاعة،إذا سأهل أب عن ودله اذلي  عن خشص ئلواسـاكن أهل العمل إذا و
ياان ً            ح وقد يرتك أ ناك شلل ا دد يف قوهل ال يرت  يه، واكن هذا العالج يف ذكل الوقت هل مردود إجيايب، ما  هطرده هذا ال خري  ف
ناكوال اجامتعات وال متع فهياه  بابجي اسرتاحات  نوات، أما اآلن قناء وعىل  عىل خمدرات وعىل لشـ بعض ا قجفور وعىل 

هجر نةد إذا أج قد يكون رضره أكرب من نفعه فعىل هذا الصةل هبذه الطريقةلفا هرت فائدهتا يه ا ملتعيت   .ظ
ية املوجودة اآلن؟: س يد اإلسال مما حمك األان  شـ
يد معوما إذا :ج باح، واألان يه ما هو  نوع و يه ما هو  شـ املوجود اآلن  ممم ف يه الصالة ضف نيب  ية ا علبطت بضوابط رش ل ع

سجد سان وغريه يف ا شده  شعر، أ شد بني يديه ا سالم أ ملوا ح ن ل ن شدل ً   م باح يكون رشيطة أن اللفظ أيضا، لكن ن أ ، وأن ال ا 
هو جائز، أمااألعامجأن يؤدى بلحون العرب ال بلحون وتصحبه آةل  يه هذه ارشوط  سق فإذا توافرت  ف وال بلحون أهل ا لف  لف

نوعةإذا ته آةل فاآلةل  مم  يحرم حىت لو اك يف غري؟؟؟؟عازف واملزامري وادلفوف امل.حصب نوعة وأما إذا اكن لفظه حمرمة  ف   ن نرثامم
شعر بويس  نوع كام قرر ذكل و، إذا أدي عىل حلون األعامج ل سق أيضا فإنه  ممأهل ا رمحه هللا تعاىل يف ابن رجب  احلافظلف

 .لبخاريل هرشح
باحة يد ا ثار من هذه األان ملوعىل لك حال اإل شـ يف احلديث  يصد عىل ما هو أمه وأوىل وقد جاء  ال شك أنهك

يح َ    ريَ  ي َّ  ىتَ    حاً  حْ  ي َ ق  ُْ   مكِ  دَ  َح    أُ  فْ  وَ    جَ  ئِ  لَ  ت ْم  َ ي  ْ  نَ  أل« :لصحا ٌ   ريَ    خُ  هِ ُ     هلْ تلئ جوفه هبذا ال شك »اً  رْ  عِ    شَ  ئِ  َل  ت ْم  َ ي  ْ  َن  أ ْ  نِ  م َّ نه ومعىن أم، فإذا ا
تالء يثمالا توعب غريه، أما من حفظ القرآن حب  نة وحفظ من أقوالويسـ ال  يه من ا لسـحفظ ما  تون  أهل يكف ملالعمل ومن ا

ية وحفظ مع ذكل أشعار ال بأ شعر ديوان العرب لعلما تهبم ورشحوا به همت به أهل العملالس، ا الغريب من ك وأوردوه يف 
شعر قد حفعىل اللغة فضال  ناظمي به العلوم ظلأن يكون ا هم ادلين هذه كغريها من ملوا ية يف علوم ادلين وما يعني عىل  ف ا لعلم
 .املؤلفات
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 بسم هللا الرمحن الرحمي
هم اغفر امحلد  رب العاملني والصالة و به أمجعني، ا نا محمد وعىل آهل و ياء واملرسلني  سالم عىل أرشف األ للا ي حصب بل نن

يوم سامعني اي يح اي  نا خري اجلزاء واغفر  قنا واجزه  لل ع  .لشـيخ
 :  داود رمحه هللا تعاىلوقال اإلمام أب

تاب، وال يرض رجالئاشيوال أعمل  تعلموه من هذا ا ناس أن  لك بعد القرآن ألزم  ي تب من العمل بعد أن  أن اللل يك 
تب من يكتب  يهذه ا همه ئاشلك يه وتدبره و حي، وإذا نظر  تف ثوري وماكل نف سائل ا سائل  لئذ يعمل مقداره، وأما هذه ا م مل

يه وسمل،  نيب صىل هللا  تب من رأي أحصاب ا تهبا الرجل مع هذه ا بين أن  هذه األحاديث وصوها و شافعي،  علوا ل يعج لكل يك ل ف
ثل جامع  تب أيضا  سو م متل ووضعفيان، وإنه يك تايب ل حا كناس من اجلوامع، واألحاديث اليت وضعهتا يف  سننل  أكرثها لا

تب  ند لك من  شيشاهري، ويه  ك ع ناس والفقر ئام يه لك ا يزيها ال يقدر  ل من احلديث إال أن  عل شاهري، وإنه ال أ هبامت مهنا 
ثقات منسعيدحيتج حبديث غريب ولو اكن من رواية ماكل وحيىي بن  تج رجل حبديث غريب وجدت ل وا ح أهل العمل ولو ا

تج  يه وال  حيما يطعن  تج به إذا اكن احلديث غربابف يحلديث اذلي قد ا يح ا شاذاح تصل ا هور ا لصح، وأما احلديث ا مل ملش
يك أحدهفليس يقدره أن يرد  .عل 

نخعيوقال إبراهمي   يب:لا شده كام  إذا مس:حب اكنوا يكرهون الغريب من احلديث، وقال يزيد بن أيب  ينعت احلديث 
يس اإال فدعه وإن من األحوتنشد الضاةل فإن عرف  سنن ما  تاب ا لديث يف  ل  .تصلملابك
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يقول اإلمام أب به أما بعد  نا محمد وعىل آهل و بده رسوهل  فامحلد  رب العاملني وصىل هللا وسمل وابرك عىل  حصي  ونبع
تايب ما اكن و: داود رمحه هللا تعاىل  ته،فمن حديث كيف  يان رمحه هللا تعاىل ملا ضعفه شديد،  بينيه وهن شديد فقد  لبالزتم ا

تفاد  ما ضعفهأما ترب به و متل قريب  سـ  ييع بني ضعفه، منهحم تقوية فإنه ال  ي  شديد وقد وىفوإمنالل يان الوهن ا ل  الزتم  َّ                            ب  ذكل،   
ي نده، وهذه امجلةل إن رجعت إىل ما  نه ما ال يصح  فو ناده بل ب وهن شديد اذلي الزتم هسـم سـيانه فاألمر واحض ألنه ال يصح إ

ناده اذلي نه  الزتمسـلكه ال يصح إ نه ما يرجع و نه للمخالفة لكن  شديد يف  ناد مع الوهن ا هم إال قد يصح اإل يانه ا ه  ت ل سـ مب ملل
شذوذ والعةل القادحة نه لوجود اخملالفة وا نه إىل  نه ما يرجع و ناده وهذا ظاهر و شديد إىل إ لا ت ه سـ مل  .م

تابه جيد جب داود و اإلمام أبلكن هل وىف ناظر يف  كمع ذكل، ا يه أحاديث أل ياان،  ياان ويرتك أ بني أ ضعفنه  ف ح ح  هاي
تاب ويكون من أنن الالكم أمع إ قال أهل العمل وذلا داود وشديد ما تلكم علهيا أب سه، فقد يكون يف ا تاب  لك يكون اب نفلك

بل اآلئسـفامي  نه من  قل  ياع تب الرجال، أبلبجري أو غريه، وقد يكون ا نقل عن أيب داود يف  يان حال راويه اذلي  كن يف  ي  وب
نه حياسب أ الرجال فإذا بني حال راو فكأنه بني حال املروي، وهذا لكه الامتس أليب داود، وإال فاألصل  يف أقوال هلداود

 . عىل هذه اللكمة
ثل هذه األحاديث  متاج إىل  تفللتقويفنح ثل يسـ وأما إذا اكن بعضه شديد فال  ماد به، أو نقول سواء بني أو بني 

ها مث بعد  يهنا وتلكم يف رجا ها ويوازن  نظر يف واقع هذه األحاديث وجيمع طر يه أن يدرس و تأهل  لأحاكم الرتمذي، ا ب يق ي عل مل
بة  نا يجة ا سـذكل خيرج اب مل نظر يف أقوال أهل العمل وأحاكمهق القواعد املحسبلنت ند أهل العمل وبعد ا لررة   .ع

يد أيبفاذلي يري يان حصل فامي ضعفه شديد، إذإ عىل الكمه، يقول  أاب داود داود وحياسبتقلد  ً                           لب ن ا نه    يبيا اذلي مل 
شديد ولو اكن شديدً            أبو داود إذ يس  با ضعفه  نه، ال ئذلبي  شديد ونقويه ونقوي به، حينو يس  بعض  ب نقدله يف هذا ونقول ا لل

نظر تأهل أن  تعني عىل طالب العمل ا يلكن ا مل بني قال صاحل أم ال، هذا يف حق من أراد من سـناد يف اإلمل ي سواء بني أو مل 
هر هذا الالكم لكه وجعل هل وقع ند الاجهتاد انقطع، ويس اشأن يقدل، واذلي  ل يف واقع طالب العمل هو ابن الصالح اذلي  ع

متوا بالكم أيب داود إذا ً     ، إذوايضعفال  ووالمتأخرين أن يصححل نقدل أاب داود مع اخلالف يف ،ً            يكون صاحلا صاحلقالهيا  ف 
ية  .حاملعىن الصال

يث  ند من  نظر يف ا نظر يف الرجال، و تون و يد وا نظر يف األسا يه أن  تأهل  حوعىل لك حال طالب العمل ا سـ ي ي مل ن ي عل لمل
يث املوافقة واخملالفة  نظر يف املنت من  حالاتصال والانقطاع، و ئذ حيمك ابحلمك الالئق عىل لكوالعةلي شذوذ و ن وا  حديث حيل

 .حديث
يه : يقال يوما مل أذكر  ها أحص من بعضئاشف هو صاحل، و بعض  يه : ف يما مل يذكر  هوم اذلي  ويؤيدهذا يؤكد: ئاشف ملف ا

يان معه فإنه يف حزي الصاحل، ألنه يقول نه أن ما ال  هم  نه، و يه ضعف شديد  سابقة، أن ما  ته ا ناه سابقا  بأبد ل مجلل مي يف ي   ما:يبف
يه مل ي أذكر  هو ئاشف ها أحص من بعض،صاحل،ف  نهبعض و سكوت  بني فا ع إذا مل  مل نه اخملرج :ي يح بل  نه ا م  بخاري يفلصحم ل ا

نه اخملرج  بخاري فقط، و نه اخملرج من ا سمل، و مو لم يحني، يفم نه مما مل خيرج يف ا ناده و نه ما يصح إ سمل فقط، و لصح  ت سـ مم م
بار يف صاحل لال نه ما هو  تجاج، و سن صاحل لال نه ما هو  تو ضع عح م ح يان إال يف م لب، لكن ضعفه غري شديد، ألنه مل يلزتم ا

شديد، إذ ً                   ل حاةل الضعف ا هاد، وعىل لك حال   تجاج أو لال ية أمع من أن تكون لال شا الصال ح ندهالاستح عتجاج  هو  واسعح ف 
ب شديد إذا مل يكن يف ا يس  نه  تج ابحلديث اذلي و باب غريه، و لتج ابحلديث املرسل إال إذا مل يكن يف ا ب ه حي ل  .اب غريهلحي

تح  يه أبو ا لفالكم أيب داود هذا قال  ناس قاليلاف يد ا لعمري ابن  ته، يقول : سـ سمل يف مقد ثل الكم اإلمام  مإنه  ن إمم
يا من الرواة احلفاظ ال بقة ا ند ا لعلاحلديث قد ال يوجد  لط نونابطون ضع تاج ملتقا ندمه  يح، قد ال يوجد  أن يزنل مسمل إىل فع

ثل عطاء، ويث لإىل   .، ويزيد، وغريمهلمي بن أيب سم
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 : العرايقاحلافظيقول 
يعمري إمنالو  لإلمام ا

سلامقول أيب  م داود حييك 
سمل:يعين  . م من الكم 

يح ال لصحيث يقول مجةل ا  ح
ند ماكل ٍ           ع توجد  بال   لن وا

ناد إىل يزيد بن أيب زايد، تاج أن يزنل يف اإل سـفا سائب ويث بن أيب سلمي، قدح ل عطاء بن ا ة، يف املقدمهيم  نص علل
بقات، إذف يحه  نده يف  نده درجات، والرواة  ط عىل هذا فإن األحاديث  حص ع ً                                                        ع نه وبني     أين ما :  وهو داود أيب قولبيا ما الفرق 

يه مل  يأذكر  هئاشف هو صاحل، و بعض  تج اف يل ما  ها من  ها دون ذكل، و ها غاية الصحة و حي أحص من بعض يعين  قب بعض بعض بعض
يح تقصريسنحل اكلصحهبا، ألن ال يصل إىل درجة ا نه عىل هذا ا شديد، لك ما سكت  يس  يه ضعف ولكن  ها  ل، و ع ب ل ف  .بعض

نه أب: وا العرايق قالاحلافظتابن الصالح وبعه  ية هذه دائرة بني و عإن ما سكت  سن ألن الصال هو  حداود  حف
هاد فال ميكن أن يعطى  تجاج والا شالا يه يشء يزنهل عن درجة األعىل، ألن لفظستح هد بأن ف واحد أعىل ما دام  يشالواقع 

يس بأعىل ادلرجات، كام  نه  لما سكت  سن، ال أع يه ابن الصالح بأنه  يس بأنزل ادلرجات ألنه صاحل، وذلا حمك  حنه  عل ل
سن يا وتوسط يف أمره وهو  يا وال ادلرجة ادل حيعطى ادلرجة ا ي ن  .لعل

ثري رمحه هللا اوذكر احلافظ  سخة من رساةل أيب داود رمحه هللاأنهكبن  يه :  أنه قالن وقف عىل  يوما مل أذكر  هو ئاشف ف 
سنابنقال ذلا حسن،  هو  نه  ح الصالح ما سكت   .فع

 :-ابن الصالح:  يعين-قال : احلافظ العرايق يقول
نة   لحسن مجعلمظومن 

سننأيب  ل داود أي يف ا
يه فيث يقول ذكرت   ح

يه  حيكما حص أو قارب أو 
شـهبه ييح وما يقاربه وما  شـهبه: للصح يح وما  يذكر ا نهلصح شـهبه أي ما يقرب  سن، وما  م وهو ا ي  .حل

تدرك  يد ابنسـوا ناسسـ  يح وما وسـتدراك اذلي ذكرانه يقول أبالا لا تفاوتة فهيا ما هو يف أعىل ا ثه  لصح داود أحاد مي
يع أيب ثالثة، مفا الفرق بني  بقات ا يح إىل ا بقات رجال ا يح و سم رواايت ا سمل  ندونه، و ل لط لصح ط لصح ق يع صم صن داود و

 :مسمل
يعمريولإل  إمنا لمام ا

سلام  مقول أيب داود حييك 
يح ال لصحيث يقول مجةل ا  ح

بال ند ماكل وا نتوجد   لع
ناد إىل يزيد بن أيب  تاج أن يزنل يف اإل سـفا تدرج زايدح تفاوت وهذا ا ل يقول ما دام هذا ا  ل

 
 

ند أيب سمل وموجود  ند  عموجود  م  : مفرما يوجدداود  ع
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سملَّ   هال تاب  م قىض عىل   ك
ي تحمكعلمبا قىض   له اب

تحمكيعين مبا قىض عىل أيب يحيعين . ل داود اب نا أحاديثً     أيضامسمل  حصأحاديث  ثل ما  سن،  جعل   داود  سنن أيبمح
تدراك بأن يقال  تأصل من هذا الا سـسن، لكن ميكن أن  ن سلمإح ً     م ن  سمل وا اشرتط الصحة، وأب  شرتط الصحة،  م داود مل  ي

بول، وأب لقته األمة اب تلقاه اوتلق بول، ت داود مل  تاب أيب داود للـ ؟؟؟؟ظهر الفرقفلقألمة اب تابني، وحمك عىل  ك بني ا  لك
بخاري يحليكفي جمرد خترجي ا سمل و، لصح للحديث يف ا يح،مجمرد خترجي  ثىن من الكم لصحللحديث يف ا يسـت هذا 
ته  ثنه حصح أابلقول ابلعمل، أما ما نقل عن اإلمام ومل يكن يعمل حصابن الصالح ألنه نص عىل  ً   ي حد  يف سنن أيب داود، أو ا 
بخاري  ثال عن ا لنقل الرتمذي  ثا يف جأم متد عىل هذا مع الرتمذي أو يف سنن أيباينه حصح حد نع داود أو غريها، هل 

تهبم ته يف  نص عىل  متد؟ حىت  يح أم  كا حص ي نعتصح  .ل
بل ما يروى عن األمئة  تاج إىل بتصحيحنقملاذا ال  نا  حن األحاديث عىل رأي ابن الصالح؟ أل بوتن ندمه، ثمعرفة  عه 

بوت ثتاج معرفة  يع حن يع أن نصحح األحاديثأو نضعف يف أن نصحح نسـتط هذا القول عن هذا اإلمام وحنن ال  نسـتط إذا ال 
يفأو نضعف فامي نقل عن األمئة ألن الطريق يح وا ية ا تضع يف  لتصح ل ناد مرفوع و كيف نا إ يد واحد سواء  نظر يف األسا سـا ث ن حبل

يف هذه أو موقوف أو مقطوع أو يح و تضع من قول اإلمام ال بد أن جنهتد يف  بارتصح ند ابن الصالح، خاأل باب مغلق  ع، وا ل
يفً   إذ يح يف ا نص اإلمام عىل ا تضعا ال بد أن  تصح لي تابهل متده األمئة ك يف  ع، وابن الصالح مل يوافق عىل هذا القول بل اذلي ا

تأهل يف  نا هذا أن ا مليف عرصه ومن بعده إىل يو تون ويصحح ويضعف لتصحيح ابم يد وا نظر يف األسا يف هل أن  ملوا ن ي لتضع
تأهل تعني عىل ا ملبل هذا هو ا  .مل
ها أحص من بعض تفاوتة: بعضو  .منعم يه 

يه أكرث تابه، بالكم يغري به طالب العمل، ال : فوهذا لو وضعه غريي لقلت أان  سنن مدح  كهو اآلن مدح ا ل
يعجب بعمهل لتخرج به وال  يغري به ليسـ ية طالب العملل، وإمنا  نفه غري أيب داود عىل هذه ا تاب  يف لكن لو أن هذا ا لكلك ص

يهيقول لقلت تايب، هذا لو وضعف  ته لكونه  ته أكرث مما مد ك أان أكرث ملد ح يهح يه أكرث يعين غرييف  يب ف لقلت أان  ل من أسا
ناء  .لثاملدح وا

نة يك  تاب ال ترد  سـ قال وهو  عل ٌ                       ك ناد      يه وسمل بإ نيب صىل هللا  سـ عن ا عل يح ل يه حص   ا، إال أن يكون الكمفال ويه 
تخرج من  يه ، ،هذايكون وال ياكد ديث احلسـا نة إال وهو  يك  ف وال ترد  سـ نيب عل بت عن ا توعب ما  تابه ا ناه أن  لو سـ ك ثمع

يه وسمل هذا الالكم  سالم من ظنه وومههنه عىل حد إما أن يقال إعلصىل هللا  يه الصالة وا نيب  بت عن ا ل وإال فقد  عل ل ث
سب اطالعه، مع لا ديثاألحا همه وعىل  يكون هذا عىل حد  تاب أيب داود  يد الصاحلة ما مل يوجد يف  حيحة ابألسا ك ن فصح ف
تب األمئة أ سابقنيكنه اطلع عىل  هلا يأيتاببعض وأوىص   .سـ عىل ما 

سمل  ست يف سنن أيب داود ويف  ثرية  بخاري أحاديث  تب وجدان يف ا موإذا نظران إىل واقع ا ي ك لل  ثكذكل أحاديلك
ند سـست يف سنن أيب داود، ويف  مي سنن أيب داود اإلمامل يس  ب أمحد مما   .ل

ثري تب األمئة اليشء ا سنن من  يس يف هذه ا يد الصاحلة مما  يح ابألسا لكويصفو من ا كل ل ن  اإال أن يكون الكم لصح
تخرج من احلديث وال ياكد  تاب لكن يويكون، يعين سـا نه حمك وال يوجد يف  بط  كقد يكون حديث  م تايبيسـتن  ما كجد يف 

باط، تخراج والا يل اإلشارة والا نه ولو عىل  نيغين  تب سـس سـ  .ع
تابئاشيوال أعمل : مث قال بعد ذكل تعلموه من هذا ا ناس أن  لك بعد القرآن ألزم  ي تابه مع القرآن : لل كيريد أن جيعل 

تايبايةالكرمي فهيام كف تعلموه من ئاشي وذلا قال إين ال أعمل.  العمللطالب بعد القرآن الزم ك، وتعمل  ناس أن  ي بعد القرآن ألزم  لل
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تاب  .لكهذا ا
نوال يرض رجال متل علهيا  تب اليت  تب يعين ا تب من هذا ا تب من العمل بعدما  ن أن ال  لك لك يك سيك تاب هتشـ ك، 

يع تاب األدب إىل  نة ،  تاب ا تاب الطالق،  هاد،  تاب ا تاب الزاكة،  هارة،  مجا ك سـ ك ك ك لك جل : ل سنن أيب داود ، يقو أبوابلط
تبوال يرض رجال ئا من هذه ا تب  تب من العمل بعدما  لك أن ال  ي يك تب : شيك سنن، لانن، سكيعين  متل علهيا ا لتب اليت ا شـ ك

ية عىل  ية عىل أبواب واألبواب قد تكون  تب  تب وا بين عىل  تاب الواحد  تب أهل العمل ا نوأنمت تعرفون أن  ن ك بك مب م لك م لك
تب ال يرضه عىل ما فاته من العمل؛ ألنه عىل حد زمع  تب هذه ا تب، من  متل عىل  تاب  لكفصول، املقصود أن ا يك كلك يشـ

ت ناس لكمؤلفه ألن هذا ا غريه، ولكن هذا الالكم إمنا يراد به اإلغراء لطالب العمل من أجل بللاب مجع فأوعى وال حاجة 
يحني مع  تب ا يحني أوىل من سنن أيب داود، واذلي  يقة هذا الالكم؛ ألن ا تاب، ومل تر  لصحالاهامتم هبذا ا يكلصح حق لك

ترص علهيامالقرآن ييق و يع الا ست هل وجه ال سـامي إذا اكن ال  تفي نعاب، وميسـتط بخاري وأراد أن  تب ا تب املصحف و يك  ل ك ك
سمى عامل تفى لكن ال  يا يطاك تام اذلي جاء مصحوب حبديث معاوية حىت احم  تفقه الفقه ا يع أبواب ادلين، وال ميكن أن  ل  ي جبم
يع أبواب ادلين تب من أبواب ادلين . مجيعرف   . يوجد يف بعضما اللكويف بعض ا
تب منوال يرض رجال تب يك أن ال  تب هذه ا ي العمل بعد ما  لك ئذ يعمل ئاشيك همه  يه وتدبره و حين، وإذا نظر  تف ف

بة ألحاديث األحاكم، حىت قال : مقداره ناسب لطالب العمل اب يعاب ا تاب يف غاية اجلودة ويف غاية الا سـال شك أن ا لنمل ت سلك
بة ألحاديث األحاكم سنن أيب داودإبعضهم   .لنسـنه يكفي طالب العمل اب

ئذ يعمل مقدارهوإذا نظر همه  يه وتدبره و حين  تف ثوري : ف ثل ا تاوى لألمئة اجملهتدين  سائل واألحاكم وا لوأما هذه ا ممل لف
شافعي،  سـوماكل وا يفيت، وئيل يسـل اإلمام ماكل  شافعي ئف ثوري كامكل وا باع ا يفيت وهل أ تقل  ثوري وهل مذهب  لل ا ل ت سـ فل م

تون، فألنه به، هؤالء األمئة اجملهتدون  يف انقرض مذ تاوى يف ه سائل يف سنن أيب داود، ال سـامي إذا اكنت ا لفأصول هذه ا مل
تفاد مهنا ويعو سائل أيب داود  سـاألحاكم، فأصوها يف  يم تالل  . عىل غريها إال اندرا عىل الكمهجحي علهيا وال 

يه وسمل نيب صىل هللا  تب من رأي أحصاب ا تب الرجل مع هذه ا بين أن  علو ل لكيعج رفوع،  امليقرص عىليعين ال : يك
سب إىل الصحابة الرواة ينتب مع املرفوعات أحاديث ما  ند مج من أهل العمل  رضوان هللا علهيم منفيك ع املوقوفات، ألهنا 

يح  نظر يف  هم املرفوع، ويعرف قدر هذا الالكم من  تاج إلهيا يف  ست حبجة لكن  حصجحة اكملرفوع، ومهنم من يرى أهنا  ي حي في ل
بخاري إذا ترمج  نه يربط الرتمجة الكم خفي غابلا يه خفاه،  يه من حديث مرفوع  نه وبني ما ترمج  لكمض قد يكون الربط  ف علي ب

هم  تعان هبا عىل  تابعني  يه، فأقوال الصحابة وا تابعني مما يرتحج به ما ترمج به وأخذه من ما ترمج  فبأقوال الصحابة وا سـ ل عل يل
تج  تج هبا أما ما  ند من ال  بار املرفوعة  حياأل حي ع  . ظاهرفهذا األمرخ

توي  تاب اذلي  ناس من اجلوامع، واملراد ابجلامع ا سن ما وضع ا ثوري فإنه أ يان ا ثل جامع  تب أيضا  حيو ل ح لكل سف م يك
يع أبواب  يد واإلميان ادلينمجعىل  تو يه ا تجد  ح  ف هارةولف يه ا لطجتد  يام واحلج والصالة والزاكةف يه لص وا هاد والزاكة وجتد  ف وا جل

يه املغازي و سريفاملعامالت وجتد  يةلا يه الرقاق واملواعظ وغري ذكل من أبواب اليت قض واأل يه أيضا األدب، وجتد  ف وجتد  ف
سمل، فحيتاهجا طالب العمل  يح  بخاري،  يح ا يع أبواب ادلين، ومن اجلوامع  سمى جامع، ألنه جيمع  تاب  مهذا ا حص ل حص مج ي لك

تامع الرتمذي وجاوج سنن اليت  يان وغريها من اجلوامع، خبالف ا ختمع  ل متع فهيا سف نفات اليت  جيص هبذه األحاكم، خالف ا ملص
يه  نيب  بار املرفوعة عن ا علثري من اآلاثر وتغطي عىل األ ل سالم، وأيضا املوطالصالة وخك سنن من هجة، آلا شـهبة  للت اليت  م

نفات من هجة شـهبة  للمصو  .م
تب  ند لك من  شاهري، ويه  سنن أكرثها  تاب ا شيواألحاديث اليت وضعهتا يف  ك ع م ل ، هذه األحاديث حديثن مئا ك

هورة  ها العلامء، وإمنا يه  ست ابلغرائب ال يعر شهورة و ف مش ل تب مسـتفيضةيم ند لك من  ندمه، ويه  شي  ك ع من حديث، ئا ع
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ند أهل العمل فلامذا  عيعين من اكنت هل رواية أو هل يد يف الرواية يعرف هذه األحاديث، فإذا اكنت هذه األحاديث معروفة 
تدويهنا؟ سك  بتلكف  ها:  قالنف يارها وتريهبا و يزيها يعين ا يقإال أن  سـت تنخ ت يه لك  ابلرتمجة علهيا مت ية ال يقدر  رش علابألحاكم ا ع ل

سريا عىل طالب العمل،  ناس، فقمت بذكل  يا تج بأحاديث غريب ولو اكن من روايأ هبا والفخرتل شاهري، فإنه ال  حيهنا   ةم
يد  نا منثقاتوسعماكل وحيىي بن  تفرد به راويه وهو مما ال  :قل األمئة ملاذا؟  نده صاحل ومل  بول إذا اكن  يالغريب  سـ  حيمتلمق

بول ئذ  تضمن خمالفة فإنه  مقتفرده أو ال  ن  .حيي
تج حبديث غريب ولو  يه، فإنه ال  حيلكن الغرائب فهيا الضعف بكرثة خبالف الرواايت واألحاديث اليت وفق روايهتا  عل

ثقات م يد وا لاكن من رواية ماكل وحيىي بن  تج سع يه، وال  تج رجل حبديث غريب وجدت من يطعن  حين أمئة العمل، ولو ا ف ح
يه يس يقدر أحد أن يرده  يح  تصل ا هور ا تج به إذا اكن احلديث غربا، فأما احلديث ا علابحلديث اذلي قد ا لصح مل فلي ش  .ملح

ية جتده مغرم ابلغرائب ويرتك ابألحاد ناعة احلد يثاآلن بعض طالب العمل ممن هلم يد يف ا ته لص نا هورة، جتد  ييث ا ع ملش
بخاري  يخة فالن، ومعجم فالن وهو ال يعرف من أحاديث ا شيبفوائد فالن، وجزء فالن و ل ، وال يعرف أحاديث ئامشـ

شيسمل  هورة ئام تب ا ي، وال يعرف من أحاديث  شش مل تب، ئاك تجده مغرم ابلغرائب سواء اكنت من األحاديث أو من ا لك،  ف
بون فوائد من مروايتفعناية بعض طالب العمل بفوائد  بون معامج،يكتفالن، العلامء  يخات، و بون  ت  وأيضا  شـ يكت َ                          ميك تجد           ف 

ناس والغرائب إمنا  يث إذا أخرهجا أو حدث هبا فنت به ا ناس،  تغرهبا ا لبعض طالب العمل هل هنم هبذه األمور اليت  حب ل يسـ
ناسويسـتعمل أكرثها القصاص ألهنا ال تد ثريا يف جمالس ا لر   .ك

تب ا بخاري أو من أحاديثلكأما ا لهورة يعين لو قام خشص حدث بأحاديث من أحاديث ا نووي األربعنيملش  أو ل ا
تغربونمن أحاديث رايض الصاحلني، ناس ما  سمعه ا سـ بكرثة ما  ل نوادر األصوهيي نه لب لكن لو جاء  م للحكمي الرتمذي وحدث 

ن ثل هذا ا يلون  ناس  شدودة، وا ها  لصجتد األنظار  مل مي ل م ناس مما جيلبعلك  .ل ا
يس هل  يح أو  يك إال جاهل ال يدري أنه  يس يقدر أحد أن يرده  يح  تصل ا هور ا لفأما احلديث ا فل حصش عل لصح مل مل

بخاري أو ما يف نوادر األصو يح ا يث ال يفرق بني ما يف  لدراية حبديث  حص  :غريها وأ أو يف معامج الطرباين لحب
ن نة للغاكنوا يكرهون الغريب من احلديث: عيخلوقال إبراهمي ا تفرد  مظ ألن ا ، وامجلع أوىل ابحلفظ من الواحد، لطل

نة  يه مجع من الرواة فإنه يأمظفإذا تفرد واحد خبرب  يه، لكن إذا وافق  علن خيطئ  نه هذا الغلطؤف  .ممن 
يب شد ال: حبوقال يزيد بن أيب  شده كام  نإذا مسعت احلديث فأ ث: اةل فإن عرف وإال فدعهضتن يسمع حد  ألول مرة ات

تعجب تسـتغرب يهنم من يعرف هذا احلديث اي علامء، فإذا عرفوه اكن اكلضاةل إذا اتسـ يقول ال  شده  نه أهل العمل وأ بسأل  ن ع
ناس وغالب الغرائب فهيا ضعف ألهنا مل أنشد وعرف، أما إذا مل يعرفوه فاعمل  يل من ا لنه غريب ال يعرفه إال ا لتداوها تلقل
نة، ومل تداوها أق ها األ لسنن، ومل تلو نقلسـك بهل وإال فدعهدلالم العلامء اب  .ق وغريه، فإن عرف احلديث فا
يان اذلي الزتمه أب بة  باب للسـ يخ أورد األحاديث اليت بني اإلمام أبولن نهولشـ داود هذا ا  وعددها  وذكرهاسن داود يف 

ث رش حد نا  يا سعاعث نكرةت، حديث رمق  ثاال  رش حديث اخلامت، وهو اذلي ذكره احلافظ العرايق  للم  م  .ع
يح خامته إن دخل وضعه، قال سالم إذا دخل اخلالء وضع خامته، قال أ: حصقلت ملاذا بل حديث  يه ا نيب  لاكن ا عل  بول

نكر إىل آخره، مث :داود نني قالاحلم هذا حديث  تني وا ثاين رمقه ما ثديث ا ئ نا حييي بن معني إىل آخره اكن :ل  يسجدث حد
نام نفخ يو هو حديث » ً   عاِ  جَ  طْ  ضُ    مَ  مَ    انْ  نَ    مَ  َىل    عُ   وءُ  ضُ    الو«: حلديث قال أبو داود قوهل إىل آخر ايتوضأ وال فيصيل يقوم مث يو

تني قال ثالث رمق مثاين وأربعني وما يه، واحلديث ا ئنكر وأطال الالكم  ل عل نا نرص بن عيل ، قال: م يه : ثحد نا احلارث بن و جحد ث
ْ     حتَّ  نِ  إ«: إىل أن قال ِّ     لكَ  تَ شُ  لِ  س ْ غ َا    فٍ  َة   ابَ  نَ  ج  ٍ  ةَ  رْ  عَ    شُ َّ     ل وا ا َ   رش  َ    لب وا اُ  ْق  َن  أَ    وَ  رْ  ع  نكر وهو : قال أبو داود» ْ ثه  يه حد ماحلارث بن و يج
 .ضعيف
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سري إىل أن قال يف قصة اإلفك ملا  نا قطن بن  سة ومثانني حد بعامئة و سمةل حديث  هر اب نابب من ال يرى ا ث مخ سـ لب جل

يطان الرجمي : نزلت الرباءة قال يع العلمي من ا شـأعوذ اب لسم β¨ ®ل Î) t⎦⎪ Ï%©!$# ρ â™ !% ỳ Å7 øù M} $$Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ ä3ΨÏiΒ 〈 ]نور  اآلية، ]١١: لا
نكر: قال أبو داود  .موهذا حديث 

بة أن محمد بن جعفر حدهثم  نا عامثن بن أيب  بعامئة وسعني قال حد باب إفراد احلج رمق ألف و شياحلديث اخلامس  ث ت سـ ب
يه وسمل أنه  نيب صىل هللا  باس عن ا بة عن حمك عن جماهد عن ابن  علعن  ل ع ْ   مع ِ  هِ  ذَ  ه«: قالشع َ   هب َا  ن ْع  َت  ْم  َت ْ  س ا ٌ  ةَ  رُ  ْ  نُ  َك  ي ْ  َم  ل ْ  نَ  َم  ف اِ

َّ   لك َّ  َل   احل َّ  لِ  حُ  ي ْل  َف  ٌ  يْ  دَ  ه ُ  هَ  دْ  ن ِع   .»ِ  ةَ   امَ  ي ِ  لق ا ِ  مْ  َو  ي َ   إىل ِّ  َج   احل يف ُ  ةَ  رْ  مُ    الع ْ  َت  لَ  خَ  د ْ  َد  قَ  و ُ  هُ
باس هو يف قول ابن  نكر وإال  نكر يعين رفعه  عقال أبو داود هذا  ف م  .م

سادس يف ابب ال بعني قاللاحلديث ا بع و نوم للصامئ برمق ألفني وثالمثائة و ند ا سـكحل  سـ ل ييل إىل أن قال : ع نا ا لنفحد ث
نيب عن نوم عند املروح ابإلمثد أمر أنه وسمل عليه هللا صىل لا ُ    امئَّ    الص  ْه ِ  قَّ  ت َ لي « وقال لا  هو معني بن حيىي يل قال داود أبو قال »ِ

 .الكحل حديث يعين منكر حديث
سابع اب بد العظمي إىل أن قالليف احلديث ا باس بن  نا  عب يف أخذ اجلزية حد ع  بين لنصارى بقيت لنئ: قال عيل: ث

تلن تغلب بني املقاتةل قأل تاب كتبت فإين اذلرية سـوأل نيب وبني بيهنم لكا ناءمه ينرصوا ال أن عىل وسمل عليه هللا صىل لا  قال بأ
 أبو هيقرأ ومل -اللؤلؤي هو- عيل أبو قال شديدا إناكرا ديثاحل هذا ينكر اكن أنه أمحد عن بلغين منكر حديث هذا داود أبو
ية العرضة يف داود ثا نا   .ل

رشين، ابب الرجل يألك من مال ودله قال  سامئة وسع و ثامن هذا احلديث ثالثة آالف  عاحلديث ا ت مخ نيب عنل  لا
يب من كسـبه من الرجل ودل " قال أنه وسمل عليه هللا صىل  سلامين أيب بن حامد داود أبو قال "أمواهلم من فلكوا كسـبه طأ
تجمت إذا " فيه زاد نكروه " حا  . مو 

بة إىل أن  نا عامثن بن أيب  تاسع يف ابب ما جاء يف اجللوس عىل مائدة علهيا بعض ما يكره، قال حد شياحلديث ا ث ل
 وهو الرجل يألك أنو. امخلر علهيا يرشب مائدة عىل اجللوس عن مطعمني نع وسمل عليه هللا صىل هللا رسول هنـى: قال

 .بطنه عىل منبطح
 .منكر وهو الزهري من جعفر يسمعه مل احلديث هذا :داود أبو قال

رش، ح ية  عواحلديث العارش ثالثة آالف ومثامنائة ومثا نان  بن الفضل أخربان قال رزمة أيب بن العزيز عبد بن محمد ثد
 عندي أن وددت " وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال :قال معر ابن عن انفع عن أيوب عن واقد بن حسني عن موىس
 .منكر حديث هذا داود أبو قال: إىل أن قال مسراء برة من بيضاء خزبة

ياين هو ليس وأيوب داود أبو قال  لسختا
يد اخلدري أن رسول هللا صىل هللا  ناده إىل أيب  رش ابب يف جلوس الرجل، قال رمحه هللا بإ سعاحلديث احلادي  سـ ع

تىب جلس إذا ناكعليه وسمل   .بيده حا
 .احلديث منكر شـيخ إبراهمي بن هللا عبد :داود أبو قال

ية الغىن والزمر قال  رش ابب كرا ثاين  هاحلديث ا  عبد بن سعيد ثنا مسمل بن لالويد ثنا الغداين هللا عبيد بن أمحد ثناعل
ي فوضع قال مزمارا معر ابن مسع :قال انفع عن موىس بن سلامين عن العزيز يه عىل هصبعإ  اي يل وقال الطريق عن ونأى نأذ
يه فرفع قال - يعين انقطع الصوت-ال فقلت قال شيئا؟ تسمع هل انفع يه من صبعإ نيب مع كنت وقال نأذ  عليه هللا صىل لا
 .هذا مثل فصنع هذا مثل فسمع وسمل

 .منكر حديث هذا :يقول داود أاب مسعت :اللؤلؤي عيل أبو قال
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نفع طالب العمل عىل اخلطايب هذا أفضل ما يقر يه فوائد مجة  تني و يف و ترص جدا و رشوح، رشح  تب ا تأ يف  لط خم فك م ل
تأويل يه أحاديث الصفات يف الغالب ا سكل  يس عىل أن ا تاب ا هذا ا تصاره  لا فمل نف لك ف  . لخ

تاب انفع ألهل العمل عىل طريقة أهل احلديث وفقه أهل احلديث، يف بذل ا بود هو انفع وهو  جملتاب عون ا ك ملع هول ك
ية يس. حلنفولكن عىل طريقة ا تاب انفع و هو عىل طريقة أهل احلديث، وهو  بود  هاء أما عون ا نفطريقة ا ف كلفق  . ملع

يب،  طناك رشح ابن رسالن أيضا رشح   ه
سط إال أنه مل يمكل أمكهل ودله، ولكن  يه يشء من ا يب ومرتب و بيك رشح  بيف املهنل املورود حملمود خطاب ا ط لسـ ف ل

تطععىل طريقة أراد ثل طريقة الوادل لكن مل  يسـ أن تكون عىل   .م
تأويل وهل رجعة عن هذا املذهب سكل ا بخاري ورشحه سكل أبو داود  ليف رشح ا م  ؟؟؟؟. ل

بعني نه : سـيف صفحة  سقط  با وقد  نه غا نه بل يو سقط  هذا ال  يه ما اكن بني الظاهر  عما اكن بني الظاهر مث  ي ل ه ع ي فيل
هرته وناكرته شسب  يان، يعين إذا اكن: حب تاج إىل  ثل هذا ال  يث يعرفه اخلاص والعام من طالب العمل  ب الراوي  حي محب

نه، وهذه من األجوبة اليت جياب هبا عن سكون  شديد بني للخاص والعام قد ال  يبيواحلديث أيضا إذا اكن ناكرته وضعفه ا ل
 .أيب داود عن بعض األحاديث

تاب يف هتذيب سنن أيب داود، وما: س يه؟كهل البن القمي   ف رأيمك 
يان علل أليب داود، وأبدى اإلمام احلافظ ابن :ج بوع أكرث من مرة مع ذكل هو يف  سنن  ب نعم البن القمي هتذيب ا مط ل

نه طالب العمل تغىن  يس ال  تاب  يق من علوم احلديث و نوع ادل عالقمي رمحه هللا براعة فائقة يف معرفة هذا ا سـ ك يل نف  .ق
بة  بعات اب سأل عن أثر ا لهذا  سـ لط نة : تحفة األرشاف وتذكرة احلفاظلني يدة و ندية  بعة ا تقحتفظ األرشاف ا مج ه للط

شكور لكن  ها وترقمي األحاديث ترقمي األطراف، هجده  با يف  شار عواض بذل فهيا هجدا  يخ  بعة ا موأيضا  ي ب شـ تصحيحط ط ل
شار بعة  تاج إىل  ندية ال  بعة ا نده ا باذلي  ط حي ه لط  .لع

ند لع بع أربع مرات اب هتذكرة احلفاظ  بد هللا املعلمنيلط يخ  ناية ا بعات  ثة أجود هذه ا ثا بعة ا عل ا شـ بع لط ل ل  .للط
سرت أخاه عن أعني : هذا يقول: س تقمي  سد يف األرض وهذا األخ ا تقمي أخوه مروج خمدرات  يشاب  سـ مف ملسـ م

يه؟ سرت  ية الرتوجي ما حمك ا علاحلكومة وأخوه مطلوب يف  ت  لقض
بل أن خي: ج سدين لكن  سرت عىل  قال جيوز ا مف ساد إن لت يه أن يقلع عن هذا اإل بار ويرص  نه هيدده ابإل فرب  عل خع

نه تفاد ال خيرب  عا  .سـ
 وما حمك أخذ مال من مال هذا املروج ؟ : س
 . واحلرام ال جيوز أخذه. ال جيوز ألنه حرام: ج
يني : يقول: س بوع القادم يف أحد أمرين ات ليريد أن يكون األ سعدي ، وامل: سـ ية البن ا لالقواعد ا رشة لفقه لعقدمات ا

هل ميكن؟   فمن املوافقات 
ميني والكم أي عامل من :ج يخ ابن  سعدي والكم ا يخ ا يقة الكم ا ية  بة للقواعد ا يس مبمكن اب عث  شـ ل شـ ه لسـ ل حقن لفقل ل

ها طالب العمل  ههل مسحة  تب  يه نظر، ألهنا  ندي  ية بل يف ادلروس  همالعلامء املعارصين هذا إدخاهل يف ادلورات ا س يفف ك ع لعلم
ية ومه يف تون األ ية عىل ا تة أو يف ادلورات ا ثا ية ترية طالب العمل سواء اكنت يف ادلروس ا يوهتم، أان رأيي يف  صل  مل لعلم ب ل ب كيفب

 . القدمية ألهل العمل اليت ميكن أن يرىب وخيرج علهيا طالب العمل
تاب نا أكرث من ثلث ا ناها وجسلت واآلن أ لكأما مقدمات املوافقات رش  . هنيح

  األحاديث اليت سكت عهنا أبو داود أحاديث موضوعة؟هل: يقول: س
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نه ابنص الكمه ؟؟؟؟:ج نا لفظه ال ال اي أيخ اذلي سكت عهنا أفضل مما  ل هذا الكم ما  بيهم  .ف
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 رساةل أيب داود ألهل مكة
 
 

تور  كيخ ادل  عبد الكرمي اخلضري: للشـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحمي
ياء  سالم عىل أرشف األ نبامحلد  رب العاملني والصالة وا هم اغفر ول به أمجعني ا نا محمد وعىل آهل و للاملرسلني  حصي نب

سامع نا خري اجلزاء واغفر  للنا واجزه  ع يوملشـيخ  .قني اي يح اي 
نف رمحه هللا تعاىل  : ملصقال ا

سنن كتاب يف األحاديث من نوإ  أهل عامة عند الصحاح توجد مل إذاوهو  )ومدلس( مرسل وهو مبتصل ليس ما لا
سن مثل وهو متصل أنه معىن عىل احلديث سن جابر عن حلا  لويس عباس ابن عن مقسم عن واحلمك هريرة أيب عن حلوا
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متع مكاحل وسامع مبتصل  إال احلارث عن إحساق أبو يسمع فمل عيل عن احلارث عن إحساق أبو وأما .أحاديث أربعة سـممن ا
سنن كتاب يف  ماماأو واحد مسـند فهيا ليس أحاديث أربعة نحو هذا من لا تاب األعور للحارث ليس ولعل .فقليل لا ك يف 
سنن  فرمبا عيل ذكل خيفى اكن إذا منه احلديث حصة يثبت مل ما ثاحلدي يف اكن ورمبا .بآخرة كتبته إمناف .واحد حديث إال لا
ته ورمبا  كتبته ورمبا أفقه مل إذا احلديث تركت  يكشف أن العامة عىل رضر ألنه هذه مثل عن أتوقف ورمبا عليه أقف ملبينو
باب هذا من اكن ما لك هلم سنن هذه بكت وعدد هذا مثل عن يقرص العامة عمل ألن احلديث بعيو من مىض فامي لا ية لا  نمثا

يل مع جزءا عرش يل واحد جزء مهنا سـاملرا نيب عن روي وما سـمرا يل من وسمل عليه هللا صىل لا  يصح ال ما مهنا سـاملرا
ندما ومهنا  وحنو حديث ائةومثامن آالف أربعة قدر األحاديث من كتايب يف ياذل ولعل حصيح متصل وهو غريه عند مسـ هو 
يل من حديث سـامتئة  من العامة عند وهو طريق من حديث جييء فرمبا األلفاظ مع األحاديث هذه ميزي أن أحب نمف سـاملرا
تب هذه مجيع من نقل عرفت وممن. كثرية معان لها تكون اليت اللفظة تطلب رمبا أنه غري مشهورون مه اذلين األمئة طريق  لكا
ناد جييء فرمبا  فيقف معرفة هل يكونو األحاديث يعمل بأن إال سامعلا يتبينه وال متصلغري  أنه غريه حديث من فيعمل سـاإل
 أنه يظن يسمع فاذلي الزهري عن جرجي ابن عن الربساين ويرويه الزهري عن أخربت قال جرجي ابن عن يروى ما مثل عليه
نا وإمنا .بته يصح وال متصل ثل معلول حديث وهو  وال يصح،متصل غري احلديث أصل ألن ذكل كتر  ال واذلي كثري هذا مو
ثا ترك قد يقول يعمل نف مل وإمنا .معلول حبديث وجاء هذا من حصيحا يحد نف ومل األحاكم إال لسننل كتاب يف صأ  كتب صأ
 والفضائل الزهد يف حصاح كثرية أحاديث فأما .األحاكم يف لكها امثمنائةالو آالف أربعة فهذه .وغريها األعامل وفضائل الزهد
  .أخرهجا ملف وغريها

يمك سالم  علوا سـيب هللا ونعم الويلل يدان محمد وعىل آهل وسمل وسلامي، و ك ورمحة هللا وبراكته وصىل هللا عىل  ح ت  .سـ
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به أمجعني نا محمد وعىل آهل و بده ورسوهل  حصامحلد  رب العاملني وصىل هللا وسمل وابرك عىل   .نبيع
 :أما بعد

سنن  تايب ا ليقول املؤلف رمحه هللا تعاىل وإن من األحاديث يف  ك تصلف يس  مبما  نده انقطاع سواء : ل سـيعين ما يف 
يل أو  نه  سنن  يه أو إعضال وهذا يوجد يف ا سقوط بعض رواته وإرساال  يه ظاهرا  يا اكن  قلاكن الانقطاع ظاهرا أو  ل لكك ف ف ً                                                                                                         خف ًّ

هر أكرث من األول من رواايت املدسني تديس وهذا موجود وهو فامي  ية وا يل ا يا اكملرا ليكون الانقطاع  ل يظسـ ل خلف هر من خف ظ أ
يه انقطاع ظاهر أو إرسال خفي، ومدلس وهذا من الانقطاع اخلفي ألن : األول، يقول هو مرسل ومدلس، مرسل فيعين 

سمني سقط ظاهر وسقط خفي ناد إىل  سقط من اإل سمون ا قأهل العمل  سـ ل  .يق
نف وشمل الانقطاع م ند من هجة ا بادئ ا يق وهو احلذف من  شمل ا سقط الظاهر  يفا ملص سـ تعل ي لل ند مل ناء ا سـن أ لث

توايل وشمل  شمل اإلعضال وهو سقوط أو إسقاط راويني فصاعدا عىل ا توايل، كام أنه  يبواحد أو بأكرث من واحد ال عىل ا ل ي ل
سالم يه الصالة وا نيب  تابعي إىل ا ناه اخلاص اذلي هو ما يرفعه ا لاإلرسال  عل ل ل  .مبع

شمل املرسل اخلفي وهو رواية  سقط اخلفي  يوأما الانقطاع ا تديس وهو فل يغة مومهة، وا لمعارصي عن من مل يلقه  ل بص
نه بعض  نه أو مسع  سمع  يه ومل  نه، إما أن يكون  سمعه  نه ما مل  نه فروى  سمع، أو مسع  نه مل  مرواية من لقي  م لق م م يلك ي ع ي
تابه لكن الغالب األكرث ها موجودة يف  نه وهذا تديس وهذه  سمعه  نه أحاديث أو حديث مل  كاألحاديث وروى  ي لكع ل  م

يد تصةل األسا ناألحاديث   .م
يف إذا مل يوجد يف  به وأنه خرج ا ناء عىل ما تقدم من مذ ثل هذا الانقطاع  ثل هذه اليت فهيا  لضعوهو خيرج  ه ب م م
باب اذلي ترمج به  ند عامة أهل احلديث مل جيد أحاديث حصاح يف هذا ا باب غريه وذلا يقول، وهو إذا مل توجد الصحاح  لا ع ل

يف املرسل واملدلسعند عامة الرواة فاض يح من ا يس اب لضعطر أن خيرج ما  لصح  .ل
تصةل فإنه ال خييل  يحة  تصل يعين مل يوجد أحاديث  ند عامة أهل احلديث عىل معىن أنه  مإذا مل توجد الصحاح  حصم ع

تفاد به فذكره ولو  باب من حديث يدل عىل ما ترمج به عهل أن يوجد هل طرق تضم إىل هذا الطريق اذلي ذكره  سـا اكن فيل
يه، قد يقف غري اإلمام أيب داود عىل طرق أخرى فانضاف إىل هذا  سن من حذفه وإهامهل؛ ألنه قد يضاف إ لمرسال أ ح

بهتا أبو داود فريتقى هبا احلديث  .ثالطريق اليت أ
بت به ذكل احلمك، هذا األصل،  يثوإال فاألصل أن اإلمام إذا ترمج حبمك رشعي أنه ال يذكر حتت هذا احلمك إال ما 

نده تقي من مروايته أقوى ما  تجده  سنن يرتمج حبمك رشعي،  يد ملاذا؟ ألن مؤلف ا سا سنن عىل ا عوذلا قدمت ا ل ن مل نل  .يف
ند عامثن إىل  ند معر  ند أيب بكر  يذكر امس الصحايب  ند فإنه يرتمج ترمجة الصحايب  سـوأما صاحب ا سـ سـ مسـ م م فمل

نه، من روا تجده يروي حتت هذه الرتمجة ما وقع هل  مآخره  سنن مقدم ف ها، فا نظر عن قوهتا و لايت هذا الصحايب بغض ا ضعفل
ها هللا تعاىل ناظم ر ية وذلا يقول ا يد من هذه ا سا محعىل ا لث ن  : حليمل

سنن-ودوهنا   ت يف ربة ما جعل-لأي دون ا
يدعى مجل      يد  سا فعن ا ن  مل

نه تقي ليك لكتدعى األحاديث عىل العموم ابمجلةل من مروايت هذا الراوي،  سعه إال أن  ين إذا ترمج حبمك رشعي ال  ي
بت حتت هذه الرتمجة أقوى ما جيد تجد حيرص عىل أن  رشعي اذلي ادعاه،  ثبت هذا احلمك ا ف يث  .لي

سن ال عن جابر  بت سامع ا سن عن أيب هريرة ومل  برصي عن جابر، وا سن ا سن عن جابر، ا ثل ا حلوهو  حل ل حل ثحل يم
سن يروي عن جابر أو يروي عن أيب هريرة هذا امسه إرسال خفي؛ وال عن أيب هريرة لكن املعارصة  حلموجودة، فكون ا

بات قال نا بة من ا نا تديس ألنه مل يلق جابرا وال أاب هريرة مع أنه يف  سـألن املعارصة موجودة ويس هذا من ا مل سـ مل ل حدثين : ل
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سن من أيب هريرة هبذا؛ ويقال حدثين أب بت سامع ا حلأبو هريرة، فأبو حامت أ يه ث يه أال يرصح  شرتط  تديس  فو هريرة، وا ف يل ل
تديس صار كذاب رصحيا يرصح وهو مل يلقه خرج عن دائرة ا تحديث،  ل الراوي اب لف ً                                                            ل     . 

نا  برصة حد نة وأان فهيا أو حدث أهل ا تأول يعين حدث أهل املد ثل هذا إال أنه  سن رمحه هللا تعاىل يفعل  ثوا ل ي ي محل
تعم ثال،  برصة  سـبة بن عدوان وهو اب ل يت ته وجالته وذلا مل خيرجه أهل العمل عن دائرة مع ثل هذا رمحه هللا تعاىل عىل إما لل  م م

ها لاكن أفضل وأوىل لكن الكامل   ثل هذه األمور، ولو تر تعمل  سلمني، ومع ذكل  تويق بل هو إمام من أمئة ا كا م سـ مل ث يل
س بة  ثل هذا يعين لو مل حيصل اب يحصل  يائه،  للحجل وعال، والعصمة أل لنسـ م ف ناس به هذه من نب ثل هذه األمور لفنت ا لن  م

ناس به ال بد أن  ناس به، غري املعصوم إذا أبدع وتعلق ا ئال يفنت ا نات  ثل هذه ا ثل هذا  لنعم هللا جل وعال أن حيصل  ل ل له م م
نوا به ناس وبني أن  تحيصل هل يشء حيول دون ا نه مع خادل بن الو. يفل ثرية، وقصة معر ريض هللا تعاىل  ثةل  لواأل ع ك يد حني م

هم يقرب من  نا أنه  يو ناس به، وحنن نرى من  تعلق ا ية أن  يوش ال ليشء يف خادل إال  يادة ا بعضعزهل عن  خ شـق ل ي شـ خجل
ثل هذه األمور حىت  نه  سه أن يقع  شخص  مالكامل مث بعد ذكل حيصل هل ما حيصل، وهذا من نعم هللا جل وعال عىل ا م نف ل

ثل ه تنت به، وأيضا هو نعمة لالباع،  مفال  ت سن وغريه، ولقد يقول قائليف ثل هؤالء العظام اك حلذه األمور تقع  كيف يوصف : مل
ناس به،  تنت ا ثل هذه األمور ال بال فلو مل حيصل مهنم  ثل هؤالء أمئة  ثوري مدلس  يان ا سن بأنه مدلس، و لا مف ل فحل م ج سف

سن وسمع عن زهده وعلمه، والكمه  سن، وسمع هذا الالكم ا ييعين ما يقرأ يف سرية ا حل ي بوة ما جاء حل به الكم ا ناذلي  لشـ ي
تعان بوة بل قد يزاد يف ذكل وهللا ا يه اب سـمن يدعي  ملن ل  .ف

سن عن أيب هريرة نان يف سامع : حلوا تلف ا به اإلقرار من الواضع أنه ا سمونه  ية يف ما  ثذكران يف درس األ شـ خي بلف
سالم يه الصالة وا نيب  نا فالن عن فالن عن ا سن من أيب هريرة فقال حد لا عل ل ث سن من أيب هريرة، من حل حل أنه قال مسع ا

متد عىل قوهل سن من أيب هريرة ا بت سامع ا عأ حل نة وهو فهيا : ث تون يقولون إنه حدث أهل املد نا أبو هريرة واذلين ال  يحد يثبث
يه بدل اذلي هو  نا للمجموع حدث أهل ا ففقوهل حد ل  .ث

تصل باس ويس  سم عن ابن  بة عن  مبواحلمك بن  ع لمق سم أربعة أحاديثوسامع احلمك: عتي يعين ما سوى هذه : مق من 
نه : األربعة حيمك علهيا ابالنقطاع، ما عدا أربعة األحاديث حيمك علهيا ابالنقطاع باس ريض هللا  علكن ماذا عن ما يرويه ابن  ع

هل نقول يف ا سالم إال أربعة أحاديث  يه الصالة وا نيب  سمع من ا يل مل  سالم مع أنه  يه ا نيب  لعن ا ل عل ل ي ل عل فل بايق أنه مل ق
يل  سامع فال إشاكل، وإن مل يرصح فاالحامتل قامئ لكهنا من مرا سالم هو إن رصح اب يه الصالة وا نيب  سـها من ا ل ل عل ل يسمع

 .الصحابة
بق أن احلافظ ابن جحر يقول باس فوجدت فهيا أربعني بدال من أربعة أربعني ما : سـوذكران فامي  عبعت مروايت ابن  تت

يح يرصح فهيا سن و حصبني  يق إن مل يكن أكرث؛ ألنه ابن مع ح سالم، وهذا شك أنه أ يه الصالة وا نيب  سامع عن ا ل اب ل عل ل ل
يه الصالة  نيب  نت احلارث حتت ا ميونة  ته  نده، ألن خا نه، وانم  سالم مالزم هل، وقريب  يه الصالة وا نيب  علا ل ل ع ل عل بل مم

سالم  .لوا
يعي عن احلارث األعور عن عيل ريض هللا سمع أبو إحساق من احلارث إال أربعة لسبوأما أبو إحساق ا نه فمل  ي  ع

بوةل ال سـامي  يه ورواايته غري  نده يشء من الغلو، ومطعون  يع، بل  هور اب مقأحاديث ومعروف أن احلارث األعور  ف عش لتشـ م
ند عامة أهل العمل يت فاحلارث مضعف  نه ال سـامي إذا اكن املوضوع يف فضائل أهل ا عإذا اكنت عن عيل ريض هللا   .لبع

بار من أجل  باحث عن علل الطعن يف احلارث، وقدح يف األمئة ا تدعة ا بل بعض ا ته من  لكوقد ألف يف تر لق ب ملمج
تصوف الغايل  يع، وأما ا سمل من شوب ا بخاري من أجل احلارث، واملؤلف ال  بخاري وغري ا لاحلارث املؤلف قدح يف ا شـ ي ل لتل

بال من فهو موجود، وهذه رساةل الغامري املغريب دافع فهيا واسـ جلامتت يف ادلفاع عن احلارث األعور، وقدح يف األمئة العظام ا
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يح حديث يع إن مل أقل الرفض، لك من أجل  سمل من ا تصحأمئة اإلسالم من أجهل، وهو ال  شـ َ ي نِ  دَ    مَ  اَن  أ«: لتي  ٌّ ِ يلَ   عَ    وِْ   ملِ      العُ  ة 
َ   هبَ  اب ي» اُ ند عامة أهل العمل، ويطعن  يدافع عن رجل مضعف  فلكه من أجل هذا  ه ال شك أن هذا خذالن ومؤلفاته تعج عف

تصوف املغرق الغايل  .لاب
ها  بات أن هل رساةل ا نا مسوذكران يف ا سـ بور"مل ساجد عىل ا شاهد وا ناء ا ية  رشو بور يف  ياء ا لقإ ملق ملح مل ب ع وقفت خبطه " م

يخ اإلسالم رمحه هللا  تاب  شـعىل  بكري"ك تغاثة للرد عىل ا تاب الا ليص  سـ ك ي"تلخ تاب  توب عىل ا لشـ،  لك خ اإلسالم مك
يح  ية وهذا الالكم  بد احللمي ابن  حصأمحد بن  مي يه وسمل(تع ياء )علمزح اإلسالم اكنت من الكفار صىل هللا  تابه إ ح وقرر يف  ك

ية  بور من أنواع ارشك ما قرر ورىم ادلعوة ا سلفا لملق  ل
 

 
 
 


