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 ٓ 

  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

ا٢بمد  رب العا٤بْب إلو األكلْب كاآلخرين، كالصبلة كالسبلـ على نبيو األمْب 
 كآلو كصحبو أٝبعْب، كأسلم تسليمان كثّبان مزيدان إىل يـو الدين أما بعد:

فإف ا٤بخطط ٥بذا ا٤بشركع العلمي كاف يقتضي إخراجو اتمان ابلطريقة ا٤برسومة 
مبلن على قسمْب أحدٮبا ٱبتص بشرح اآلاثر، كاآلخر بَباجم رجاؿ ُب الذىن مشت

  .الكتاب
كقد ًب ك ا٢بمد كا٤بنة إهناء قسمو األكؿ على الوصف السالف ذكره، فلما 

ككانٍت ا٣بطة ا٤برسومة فيو تتطلب جهدان  ؛انتقلتي إىل العمل على القسم اآلخر منو
ضي إىل التدقيق كالتوسع؛ كلذلك سار أكرب كزماانن أطوؿ حيث التزمتي فيها ٗبا يف

العمل فيها ببطئ عن ا٤بعهود، فطاؿ عليَّ األمد حٌب ٚبلل العمل ما يوجب 
 ،فلم أدرؾ نفسي إال كقد أبدعتٍ و من صوارؼ كمعوقات ما صادفتي انقطاعو بسبب 

بعد إهناء مقدار عشره، كىو ٫بو من بضعو كثبلثْب ترٝبة من أصل ٮبتها  كانقطعتٍ 
 ٍب ترٝبة. ستْب كمائ

فتوقفتي على أمل ا٤بعاكدة، كطاؿ زماف االنتظار كمل تظهر بوادر العودة ُب 
قطع العمل إىل  -كٗبشورةو من اثنْب ًمن خبلين  -األفق القريب فقررت عندئذ 

قطعتْب مستقلتْب يتم إخراج التامة منهما، فإف يسر هللا عز كجل إكماؿ القطعة 
 األخرل ًب إ٢باقها ابألصل. 
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ا كاف ُب ا٢بسباف إدراجو ُب مقدمة العمل: كضع ترٝبة مطولة للمصنف، ك٩ب
كالكبلـ عن ا٤بسائل كالفوائد الدائرة حوؿ مسمى الكتاب، كدراسة عامة حوؿ 
الكتاب كمسماه كما يضمو من ا٤بسائل، كغّب ذلك ٩با مل أٛبكن من القياـ بو 

 ا٤بستعاف.فتم إحالتها إىل القطعة ا٤برجأة إىل حْب كهللا  ؛حاليان 
 

           
 

 ىـ(ٖٕٗكتاب العلم أليب خيثمة زىري بن حرب )
 

ييعد كتابنا ىذا من كتب األجزاء
، كلقد كانت العادة ا١بارية ُب ذاؾ العصر (ُ)

إما التوسيع، أك التحديد كالتضييق، فما كاف على ىيئة ا١بمع  :ُب عمل ا٤بصنفات
د، كا٤بصنفات، كالتفاسّب، كالسّب، العاـ ٤بسائل متعددة ككتب السنن، كا٤بساني

 ٚبذ لو مسمى ٱبص الفن الذم يعتِب بو. كالتواريخ، كالَباجم... ك٫بو ىذا: اي 
كرٗبا احتاج أحدىم إىل ٚبصيص مسألة ما ابلكبلـ عليها فيجمع كل ما طالتو 
يده كبلغو علمو فيها، ك٤با كاف ا٤بوضوع ىنا يعترب كجزء مقتطع من فنو معْب؛ كانت 

 ية الدارجة حينها ىو تصنيفها ضمن مسمى: كتب األجزاء. التسم
 

                                 

ىي ما دكف »( بقولو: ّٕٓعرفها أبو ا٢بسن نور الدين ا٤ببل القارم ُب شرحو على ٬ببة الفكر )ص (ُ)

أ.ىػ. كأخذه عنو الصنعاين ُب  «حديث شخص كاحد، أك أحاديث ٝباعة ُب مادة كاحدة فيو
 ( ببل عزك. ُٓ/ِتوضيح األفكار )
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ككاف ادثوف كثّبان ما ٱبصصوف ُب ىذه التصانيف: أحاديث راكو من الركاة 

كٯبمعوف حديثو ُب  ،تتعلق اب١بامع مثبلن، فيعتنوف ٗبا كرد عنو ؛الذين ٥بم ميزة ما

  .جزء يسمى اب٠بو، كرٗبا كاف ا٤بصنف ٯبمع حديث نفسو

ذه األجزاء: جزء لوين، كاألشج، كابن عرفة، كا٤بؤمل، كشعبة... كغّبىم. كمن ى

كأيب بكر الصديق رضي هللا  ،عمر بن ا٣بطاب مكجزء سعد بن أيب كقاص، كمسند

 تعاىل عنهم كغّبىم.  

يكوف ا٤بوضوع مسألة علمية من مسائل الفركع أك األصوؿ، كجزء رفع  كقد

... أك ٦بموعة مسائل تدخل ضمن  ش، كالنزكؿاليدين، كالقراءة خلف اإلماـ، كالعر 

ابب من األبواب ككتب الزىد، كالرقاؽ، كا١بهاد، كالورع، كالصبلة، كالصياـ، 

 ...  كالدعاء، كاإلٲباف، كالفًب، كأشراط الساعة، كدالئل النبوة

كمنها كتب األدب، كا٤براد هبا الكتب ا٤بسندة ُب اآلداب الشرعية ككتاب 

كالبيهقي كغّبىم، كاشتهر أبو بكر ابن أيب الدنيا بتميزه ُب  ،شيبة كابن أيب ،البخارم

التصنيف ُب ىذا الباب فأفرد مكاـر األخبلؽ كمساكئها، كغّبىا، ٱبص كل مسألة 

 ٔبزء مسند، كشاركو ُب بعض ىذا ا٣برائطي كغّبه.
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القرآف،  من األعياف: كفضائلً  كرٗبا كاف ا١بزء ُب فضل مكاف أك زماف أك عْبو 
 لصحابة، كمكة، كا٤بدينة، كرمضاف، كرجب، كعشر ذم ا٢بجة ... كا

 ،د، حٌب خأخر الزماف، ككثر ا٤بصنفوفكا٤بوضوعات ُب ىذا الباب ال تكاد ٙبي 
كتوسعت ا٤بسائل، فحينئذ فقدٍت تلك الكتب ىذا ا٤بسمى لتعلقو  ،كطاؿ اإلسناد

اب٢بجج  شىعندىم ابإلسناد؛ كصارت التصانيف ٙبمل أ٠باء مواضيعها، كٙبي 
اقتبسوه من الكتب  فإف احتاجوا إىل استدالؿ أبثرو  ،كالرباىْب كما ٱبص الباب

 ا٤بسندة كأحالوا إىل مصدره.   
كمن كتب األجزاء ا٤بسندة كالٍب اعتُب هبا السلف: موضوع العلم، كقد صنف 

 رٞبو هللا تعاىل فعمم موضوعو منهم: أبو خيثمة زىّب بن حرب فيو غّب كاحدو 
بنا ىذا، كإسحاؽ بن راىويو، كأبو بكر بن أيب عاصم، ُب ٝباعة ذكرىم مصنف كتا

. كأبو عمر ابن عبد الرب ُب كتابو ا٤بشهور: (ُ)ابن حجر ُب كتابو ا٤بعجم ا٤بفهرس
 جامع بياف العلم كفضلو. 

كمنهم من خص ابابن فيو: كأخبلؽ العلماء لآلجرم، كاجملالسة كجواىر العلم 
العمل، كتقييد العلم، ك٫بوىا أليب بكر ا٣بطيب البغدادم.  للدينورم، كاقتضاء العلم
 .كغّبىا (ِ)كنشر العلم البن عساكر

(، ُّٰٔبتوم كتاب العلم أليب خيثمة على ثبلثة كستْب كمائة أثران مسندان )
ال االصطبلحي ا٣باص بكتب ا٤بصطلح كالذم  ؛ا٤بعُب اللغوم منو :كأعِب اب٤بسند

 فع. كا٤برفوع فيو فقليل ابلنسبة إىل ا٤بوقوؼ كا٤بقطوع.يدخل ٙبتو شرط االتصاؿ كالر 

                                 
 (ٖٓا٤بعجم ا٤بفهرس أك ٘بريد أسانيد الكتب ا٤بشهورة كاألجزاء ا٤بنثورة البن حجر )ص (ُ)
 ا٤بصدر السابق.  (ِ)
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(، ْٓ(، )ِٓ: اثنا عشر حديثان أرقامها فيو: )ملسو هيلع هللا ىلصمنو إىل النيب  ادلرفوعفعدد 
(ِٓ( ،)ٕٕ( ،)ٗٔ( ،)ََُ( ،)َُُ( ،)ُُِ( ،)ُِِ( ،)ُّٖ( ،)ُُْ ،)
(ُِٔ.) 

على الصحايب فخمسة كستوف أثران أرقامها ُب الكتاب على  ادلوقوفأما 
(، ُِ(، )ُُ(، )َُ(، )ٗ(، )ٖ(، )ٔ(، )ٓ(، )ْ(، )ّ(، )ُلنحو التايل: )ا
(ُْ( ،)ُٔ( ،)ُٕ( ،)ُٖ( ،)ُٗ( ،)ِٔ( ،)ِٕ( ،)ّْ( ،)ْٕ( ،)ْٖ ،)
(ْٗ( ،)ُٓ( ،)ّٓ( ،)ْٓ( ،)ٖٓ( ،)َٔ( ،)ُٔ( ،)ٔٓ( ،)ٕٔ ،)
(ْٕ(،)ٕٓ( ،)ٕٔ( ،)ِٖ( ،)ّٖ( ،)ٖٓ( ،)ٖٔ( ،)ٖٕ( ،)ٖٗ( ،)ٗٓ ،)
(ٗٗ( ،)َُٓ( ،)َُٕ( ،)َُٗ( ،)ُُّ( ،)ُُْ( ،)ُُٓ( ،)ُُٔ ،)
(ُُٕ( ،)ُُٖ( ،)َُِ( ،)ُِْ( ،)ُِٓ( ،)َُّ( ،)ُِّ(،)ُّّ ،)
(ُّٕ( ،)َُْ( ،)ُِْ( ،)ُّْ( ،)ُْْ( ،)ُْٖ( ،)ُْٗ( ،)ُّٓ ،)
(ُْٓ( ،)ُٓٓ.) 

من أقواؿ التابعْب فعددىا ستة كٜبانوف أثران، كٙبمل  ادلقطوعةكأما اآلاثر 
(، ِْ(، )ِّ(، )ِِ(، )ُِ(،)َِ(، )ُٓ(، )ُّ(، )ٕ)(، ِاألرقاـ التالية: )

(ِٖ( ،)ِٗ( ،)َّ( ،)ُّ( ،)ِّ( ،)ّّ( ،)ّْ( ،)ّٓ( ،)ّٔ( ،)ّٕ ،)
(ّٖ( ،)ّٗ( ،)َْ( ،)ُْ( ،)ِْ( ،)ْْ( ،)ْٔ( ،)َٓ( ،)ٓٓ( ،)ٓٔ ،)
(ٕٓ( ،)ٓٗ( ،)ِٔ( ،)ّٔ( ،)ْٔ( ،)ٔٔ( ،)ٖٔ( ،)ٔٗ( ،)َٕ( ،)ُٕ ،)
(ِٕ( ،)ّٕ( ،)ٕٖ( ،)ٕٗ( ،)َٖ ،)(ُٖ( ،)ْٖ( ،)ٖٖ( ،)َٗ( ،)ُٗ ،)
(ِٗ( ،)ّٗ( ،)ْٗ( ،)ٕٗ( ،)ٖٗ( ،)َُِ( ،)َُّ( ،)َُْ( ،)َُٔ ،)
(َُٖ( ،)َُُ( ،)ُُُ( ،)ُُِ( ،)ُُٗ( ،)ُِّ( ،)ُِٔ( ،)ُِٕ ،)
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 َُ 

(ُِٖ( ،)ُِٗ( ،)ُُّ( ،)ُّْ( ،)ُّٓ( ،)ُّٔ( ،)ُّٗ( ،)ُْٓ ،)
(ُْٔ( ،)ُْٕ( ،)َُٓ( ،)ُُٓ( ،)ُِٓ( ،)ُٓٔ( ،)ُٕٓ( ،)ُٖٓ ،)
(ُٓٗ( ،)َُٔ( ،)ُُٔ( ،)ُّٔ  .) 

كيغلب على أسانيد الكتاب الصحة لعلو إسناده كشهرة رجالو، كرٗبا كاف 
 االنقطاع أك شبهو كاقع بْب راكم ا٣برب كمن ينقل عنو مع صحة السند إىل الراكم. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]مدخل[ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 ُُ 

 منهج ادلؤلف:
أك توقع  مل أٛبكن من ا٣بركج بفكرة كاضحة عن منهج ا٤بصنف ُب كتابو ىذا،

خطة ترتيب سار عليها رٞبو هللا تعاىل، مع أنِب ال أستطيع ا١بـز أبنو مل تكن ىناؾ 
خطة هتدؼ إىل التوفيق بْب مواضيع اآلاثر، كذلك أنك ٘بد كل ٦بموعة من اآلاثر 
متتابعة ٯبمعها موضوع معْب ٲبكن تقدٲبها بتبويب يتصدرىا، لكن اإلشكاؿ أنك 

د بعد أف ينقطع موضوعها. ما ٯبعل الشك يتطرؽ إىل ٘بد بعض تلك ا٤بواضيع تيعا
اب٤بعادة منها موضوع آخر   أك أف مرادهالنفس أبهنا مل تيرتب ابلشكل الدقيق، 

 قريب.
كرٗبا بشيء من التأمل كقليل من التكلف يتم نظمها كانتزاع تبويب مناسب. 

 كاب تعاىل التوفيق.
           

 
 للكتاب:اخلطية  وصف الطرق والنسخ

صيرح بو ُب مقدمتو قاـ ابالعتماد قد ٩با ينبغي اإلشارة إليو: أف العمل كما   
على مطبوع الكتاب الذم قاـ على ٙبقيقو الشيخ األلباين رٞبو هللا تعاىل، كبعد 
٘باكز العامْب من إهناء ا٤بشركع؛ كابلتحديد قبل انتصاؼ شهر ٝباد آخر لسنة 

على ٦بموعة من النسخ ا٣بطية للكتاب، ككاف ىػ حصلتي بفضل هللا تعاىل ُُْْ
ا٢بصوؿ عليها مبكران قبل الشركع ابلعمل لوال أهنا مل تكن لدمَّ طلب ينبغي يب 

ِب مل أكن أتوقع أف ا٢بصوؿ عليها نبتلك األٮبية العتمادم على ا٤بطبوع، كما أ
 سيكوف ٩بكنان ٤بثلي. 
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 ُِ 

ص كالٍب أردتي هبا إعداد كا٤بقصود أنِب حصلتي عليها ُب مراجعٍب األخّبة للن
ا٤بشكبلت  العمل للخركج كعرضو على دكر النشر. ككاف ذلك ٤با استوقفتِب بعضي 

 النص الٍب كنتي ُب العمل السابق قد قمتي بتحقيقها كتصويب ما ظهر يل ٗبقارنة
ا االستعانة بنسخ خطية للكتاب مع ا٤بصادر ا٢بديثية األخرل. فخطر يل حينه

ات، كفعبلن قمتي ابلبحث كالتقصي كخلتِب سأجد عناء تلك النزاع للفصل ُب
ِب مل أتعرض نكشدة للخركج بواحدة؛ فخرجت أبربع نسخ ك ا٢بمد كا٤بنة. لك

فحسيب أين مل أفوت مواضع  ٤بقابلة ٝبيع الكتاب هبا لتأخر الوقت كضيقو.
  اإلشكاؿ كا٢بمد .

ىر ا٤ببارؾ بن ا٤ببارؾ بن كىذه النسخ ال ٚبرج عن طريقْب، أكالٮبا: طريق أيب طا
ا٤بعطوش، عن أيب الربكات عبد الوىاب بن ا٤ببارؾ بن أٞبد األ٭باطي، عن أيب دمحم 
عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا بن عمر بن الصريفيِب خطيب صريفْب، عن أيب حفص 

 . اآلخذ عن مصنف الكتابالكتاين عن البغوم 
دٲبتاف أصلهما كاحد لكنهما ق منهما كٮبا ثبلث نسخ هبذا اإلسناد، ثنتاف

ٚبتلفاف ُب درجة الوضوح، كتتعاكساف ُب لوف ا٣بط كاللوح، فإحداٮبا بيضاء ا٣بط 
 سوداء الصفحة، كاألخرل على خبلفها. 

كالنسخة الثالثة من ىذا الطريق حديثة كيتب عليها: )ٖبط عبد اللطيف بن 
قديران ... نسخة جيدة عبد ا٤بنعم بن علي ا٢براين ُب القرف الرابع عشر ا٥بجرم ت

 حديثة خطها رقعة حسن بعض الكلمات اب٢بمرة(. 
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كعبد اللطيف ىذا ىو اآلخذ عن ابن ا٤بعطوش ُب ٝبيع النسخ الثبلث كليس  
كما قد يوحيو الكبلـ ا٤بسطور. كىذه النسخة من ا١بماؿ كالوضوح ٗبكاف شديد 

ألصل كقد ساؽ يدؿ على كوهنا متأخرة فعبلن، كعليها توقيع السخاكم هبامش ا
سنده عرب ابن حجر إىل شيخ ابن األثّب راكم نسخة ا٤بطبوع: أيب الفرج عن 

 اإلخشيد. 

كىي الطريق الٍب اعتمد  ؛كالنسخة الرابعة للكتاب من طريق اإلخشيد السراج
ُب أكؿ الكتاب.  ى ركاهتاعليها ٧بقق ا٤بطبوع الشيخ األلباين، كأيٌب الكبلـ عل

األلباين مل يطلع على غّبىا، كإف كاف قد أكحى ُب  كالذم يظهر يل أف الشيخ
 وً مواضع من الكتاب أبنو يرجع إىل نسختْب لكنو مل ييشر ُب بياف النسخ من مقدمتً 

 إىل غّبىا، فكأهنا نسختاف من نفس الطريق كهللا أعلم. 

كنسخة )اإلخشيد( الٍب حصلتي عليها تتطابق أكىل لوحاهتا مع تلك الٍب 
ٚبتلف مع  عنده لباين صورهتا ُب مقدمة كتابو، إال أف آخر لوحاهتاالشيخ األ أثبتى 

ليست بذاؾ الوضوح، كفيها طمس؛ لكنو ال ٲبنع  ُب اجململ الٍب لدمَّ. كىي
 القراءة، كلعل الشيخ لقي منها عناء كشدة ُب إخراجها رٞبو هللا تعاىل.  

توجو للبحث ٍب كبعد إهنائي مراجعة مسودٌب كاستعدادم إلخراج ا٤بشركع كال
عمن يتبناه من دكر النشر، أىداين أحد إخواين نسخة مطبوعة للكتاب بتحقيق: 
نشأت بن كماؿ، كىو ا٤برجع الورقي الوحيد الذم ٤بسٍتو يدام ُب العمل على ىذا 

و فألفيتو ا٤بشركع لوال أنِب مل أستفد منو لتأخر كقت حصويل عليو، كقد تصفحتي 
 مفيدان كمتقنان.
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عملو ىذا على نسخة )ا٤بعطوش( القدٲبة كال أظنو رأل  ككاف اعتمد ُب
كال أشار إليها رغم توفر الداعي  ،لكونو مل يربزىا ُب مقدمة الكتاب ؛الواضحة

. ككاف بْب يديولذلك ُب بعض ا٤بواضع ا٤بشكلة كالٍب كاف ا٢بل فيها لو أهنا كانت 
قع فيها رٞبو هللا. ٍب من عملو أف قابل نسختو بعمل األلباين لتبلُب األخطاء الٍب ك 

 قاـ ٖبدمة الكتاب كٚبرٯبو فجزاه هللا خّبان.  

كلو كنتي كقعتي عليو أبكر من ىذا الوقت لكاف من مصادرم الرئيسية، كما 
أف الوقت مل يعد يسمح إلجراء مقابلة تفصيلية بْب عملي كعملو، فحسيب بعمل 

دكين أىم ا٤ببلحظات كت -نسختو كنسخة األلباين  -مقارنة بْب نسخٍب ا٤بطبوع 
 عليهما كإ٢باقها ٖباٛبة الكتاب، كىو ما ًب ك ا٢بمد كا٤بنة.

ككتاب العلم أليب خيثمة زىّب بن حرب فلو طرؽ متعددة إىل راكيو أيب القاسم 
أيب حفص الكتاين. فأما  -اآلخذ عنو  -البغوم، كالنسخ الٍب لدمَّ تلتقي ُب 
خوذة عن عز الدين ابن األثّب كما ىو مبْب نسخة )اإلخشيد( الٍب كقعٍت إلينا فمأ

ُب مقدمة الكتاب، كالثبت ٗبجلس السماع كأ٠باء الناسخْب ُب النسخة فغّب 
كاضح، لكن التوقيع الذم ُب ىامش أكىل لوحات ا٤بخطوط يوافق طريق اتج الدين 

( حيث كصل إىل شيخ ابن األثّب ُِِعبد الوىاب السبكي ُب معجم شيوخو )ص
دمحم عبد هللا بن دمحم بن يوسف بن عبد ا٤بنعم بن نعمة ن طريق: أيب أيب الفرج ع

عبد هللا دمحم بن إ٠باعيل بن أٞبد ا٤بقدسي خطيب  أيب عن ا٤بقدسي النابلسي 
 .مردا
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 ُٓ 

كأما نسخة )ا٤بعطوش( فمأخوذة عن عبد اللطيف بن عبد ا٤بنعم بن الصيقل. 
ما يدؿ على أف السخاكم  ككاف انسخ )الواضحة( قد ذيل ُب حاشية أكىل لوحاتو

صورة ما  »ركل الكتاب من طريق اإلخشيد أيضان، كالنص ا٤بكتوب عليها بوضوح: 

كتبو ا٢بافظ السخاكم ٖبطو ُب ىامش ىذه الصحيفة من نسخة األصل: ٠بعو 
على شيخنا شيخ اإلسبلـ كا٢بفاظ شهاب الدين أيب الفضل أٞبد بن علي بن دمحم 

بن حجر بقراءتو على القاضي اجملد إ٠باعيل بن دمحم العسقبلين الشافعي الشهّب اب
ا٢بنفي كما ىو ٖبطو ظاىر ىذه الورقة كإبجازتو من ا٤بسند أيب ىريرة ابن الذىيب 
عن ا٤بشايخ: العبلمة دمحم بن أيب بكر بن النحاس، كإسحاؽ بن ٰبٓب اآلمدم، كدمحم 

جاج يوسف بن خليل على أيب ا٢ب (ُ)بن أٞبد بن الزراد ٠باعان بسماع األكؿ )...(
الدمشقي ا٢بافظ، كالثاين على صقر بن ٰبٓب، كالثالث على دمحم بن عبد ا٥بادم، 
كإبراىيم بن خليل كأٞبد بن عبد الدائم ا٤بقدسي، قالوا ٟبستهم: أخربان أبو الفرج 
ٰبٓب بن ٧بمود الثقفي ٠باعان، أخربان إ٠باعيل بن الفضل اإلخشيدم أخربان أبو 

يم أنبأان الكتاين بسنده. بقراءة أيب ا٢بسن دمحم بن عبد الرٞبن بن طاىر بن عبد الرح

 أ.ىػ.  «دمحم السخاكم كىذا خطو لطف هللا بو

 
 

                                 
يتبْب يل ما ىو إال أف السياؽ ال ٱبتل ٕبذفو كأهنا حرؼ غّب كاضح أك مهمل مضركب عليو، كمل  (ُ)

 كهللا أعلم.
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، كمنو يؤخذ أف  (ُ)كإسناد ا٢بافظ ابن حجر مذكور ُب كتابو ا٤بعجم ا٤بفهرس
إىل عبد بو كتاب العلم عنده من طريقي )ا٤بعطوش( ك)اإلخشيد(، أما األكؿ: فيبلغ 

عن دمحم إ٠باعيل بن إبراىيم البلبيسي  ٦بد الدين أيبيف بن عبد ا٤بنعم عرب: اللط
عنو. كأما الثانية: فذات الطريق الٍب ذكرىا عمر بن حسْب بن مكي الشطنوُب 

 السخاكم. 
ٍب أيثبت ٙبت كبلـ السخاكم ُب النسخة )الواضحة(: ٦بلس السماع؛ فذكر 

ٝبادل  ُّح!( كثبت ُب يـو االثنْب ُب آخرين )ص»فيو عدة أ٠باء ختمهم بقولو: 

الثاين سنة ٟبسْب كٜبا٭بائة. ٠بعتو على ا٤بسمع كأجاز نقل ٠باعها كصلى هللا على 

 أ.ىػ.  «سيدان دمحم كآلو كصحبو كسلم تسليمان كثّبان 

كيظهر ُب سند السخاكم عدد ٩بن شارؾ ابن األثّب ركاية الكتاب؛ فهو قد 

ج بن أيب الرجا الثقفي من عدة طرؽ مل يذكر ابن كصل إىل شيخ ابن األثّب أيب الفر 

دمحم بن عبد مشس الدين عبد هللا  أيباألثّب بينها. كإحدل تلك الطرؽ كانت عن 

 .ا٥بادم بن يوسف بن دمحم بن قدامة ا٤بقدسي

كجدتي إسناد كتاب العلم من ىذه الطريق عند أيب عبد هللا مشس الدين دمحم ك 

ركذين السوسي من أىل القرف ا٢بادم عشر ىجرم، بن دمحم بن سليماف الفاسي ال

 (.ُِٗٗب كتابو: صلة ا٣بلف ٗبوصوؿ السلف )ص

                                 
 (ٕٓا٤بعجم ا٤بفهرس، أك: ٘بريد أسانيد الكتب ا٤بشهورة كاألجزاء ا٤بنثورة )ص (ُ)
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كقد ركل غّب كاحد من ا٤بصنفْب مواضع من كتاب العلم بطرؽ متعددة، 
فوصل بعضهم إليو عرب الصريفيِب من غّب طريق ا٤بعطوش كمن ىؤالء: ابن 

 (ِ)السمرقندم عيل بن أٞبدالقاسم إ٠با أيبحيث كصل إليو عن طريق  (ُ)عساكر
 ابن البنا. عبد هللا ٰبٓب بن ا٢بسن كأيب

من طريق أيب ا٢بسن علي بن عبيد هللا بن نصر بن الزاغواين، كطريق  (ّ)كالذىيب
عن جده كبلٮبا عن الصريفيِب. كاتج عبد هللا بن دمحم بن علي بن عبد السبلـ، 

٤ببارؾ بن علي بن عبد العزيز ابن من طريق أيب ا٤بكاـر ا (ْ)الدين السبكي ُب طبقاتو
 السمذم عن الصريفيِب. 

عن الصريفيِب: أبو سعد  - شيخ ا٤بعطوش - كأخذه عن أيب الربكات األ٭باطي
(، كابن ا١بوزم، كىذا فقد كقع ُب سياؽ ٕٔالسمعاين كما ُب أدب اإلمبلء لو )ص

 -َِِإسناد أيب حفص سراج الدين عمر بن علي القزكيِب ُب مشيختو )ص
 ( ُب ذكره سنده إىل كتاب العلم.َِّ

( َٗك ّٖ تقييد العلم )صعلى طريقو أليب بكر ا٣بطيب ُب كتابو  ككقفتي 
 طالب دمحم بن علي بن الفتح ا٢بريب أيب ن من آاثر كتابنا عن طريقكىو يسوؽ أثري

إثبات طريق اثلثة للكتاب، فنسخة )اإلخشيد(  ذا:ى عن أيب حفص الكتاين. كُب
يب طاىر عن الكتاين، كنسخة )ا٤بعطوش( فمن طريق الصريفيِب عنو، ىي من طريق أ

                                 
(، ْٖٔ/َُ(، ك)ّّْ/ٕذكره ُب مواضع كثّبة من خأريخ دمشق انظر على سبيل ا٤بثاؿ: ) (ُ)

 (. ِٓ(، كذكره ُب كتابو أخبار ٢بفظ القرآف )صِٖٗ/ُِ)
 (ّٓكمن طريق السمرقندم ركاه مشس الدين البياين ابن إماـ الصخرة ُب مشيختو )ص (ِ)
  ( حديثان عن كتابنا من ىذا الطريق.ُٗٓ/َِركل ُب سّب أعبلـ النببلء ) (ّ)
 (ِِّ/ُطبقات الشافعية الكربل ) (ْ)
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 كىذا ا٣بطيب أيخذىا عن غّبٮبا.
( يركم حديثان بسنده ُِْ/ِالسيوطي ُب خاٛبة كتابو بغية الوعاة ) ٍب كجدتي 

ا٤بعاَب بن زكراي بن ٰبٓب بن عن كتابنا ىذا كصل فيو إىل البغوم عن طريق أيب الفرج 
، كىذه متابعة للكتاين ُب البغوم، لكنو لقاضي ا٤بعركؼ اببن طراراٞبيد النهركاين، ا

 شر إىل أف ٝبيع الكتاب عنده من ىذه الطريق. مل يي 
ككذا فعل ابن عساكر حيث زاد متابعان آخر للكتاين فساؽ سندان إىل الكتاب 

( من طريق الكتاين كأيب ا٢بسْب دمحم بن عبد هللا ابن ِِّ/ُُب معجم شيوخو )
 مي كبلٮبا عن البغوم. أخي مي

ىذا ما ٛبكنتي من ٝبعو بغّب تقصو كال استيفاء، كالكتاب من الشهرة ٗبكاف 
 ال ينكر، كا٢بمد  على توفيقو.

 
 :(ُ)ككػػتبػػػػػػػػػػػػو                                             

 أبو ذر بن دمحم البيضاين. ٍب العدين. نزيل جدة 
 يـو الثبلاثء:

 ىػ. ُُْْ/ ٝباد آخر/ ِْ 
 ـ.ََِِ/ فرباير/ُٖا٤بوافق: 

  
 

                                 
: كقد ًب مراجعة النص بعد ىذا الزماف ككاف االنتهاء من آخر مراجعة ي (ُ) ىػػ. ُُْْ/رجب/ُٓـو

 ـ.ََِِ/مارس/َُا٤بوافق: 
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 صورة الوجو األكؿ من نسخة ا٤بعطوش األكىل. 
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 صورة الوجو األكؿ من نسخة ا٤بعطوش الثانية. 
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 صورة الوجو األكؿ من نسخة  ابن ا٤بعطوش الثالثة كالٍب أ٠بيتيها ابلواضحة
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نسخة ا٤بعطوش الثالثة كالٍب أ٠بيتها ابلواضحة صورة الصفحة األكىل من 
 كعليها توقيع السخاكم.
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 صورة الصفحة األخّبة من نسخة ا٤بعطوش الثالثة كالٍب أ٠بيتها ابلواضحة
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 صورة الصفحتاف األكليتاف من نسخة اإلخشيد.
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 ، كنعوذ اب من شركر أنفسناكنستعينو، نستغفرهتعاىل  إف ا٢بمد ، ٫بمده
كأشهد  .من يهده هللا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لوكمن سيئات أعمالنا، 

  .عبده كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمان أف أشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، ك 
 ايى ﴾، ﴿ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى حىقَّ تػيقىاتًًو كىالى ٛبىيوتينَّ ًإالَّ  ايى ﴿

أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ 
ـى ًإفَّ اَّللَّى  ا كىافى عىلىٍيكيٍم   ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كىًثّبنا كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا اَّللَّى الًَّذم تىسىاءىليوفى بًًو كىاأٍلىٍرحى

 ﴾. رىًقيبنا
ا ) ايى ﴿ ( ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم َٕأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن

  بعد.﴾. أما عىًظيمناكىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن ييًطًع اَّللَّى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا 
على عاقل ما للوقت من أٮبية ُب حياة ا٤برء، إذ ىو ا٤بسافة الٍب فبل ٱبفى 

 يقطعها االنساف ُب ٩بر حياتو. 
كقد أقسم هللا عز كجل ُب كتابو ُب غّب ما آية آبحاده كأفراده؛ كعظَّم شأنو، 

ٍنسىافي  يػىتىذىكَّري  كذىكَّر ابن آدـ بتحسره على فواتو كتضييعو، فقاؿ سبحانو: ﴿يػىٍومىًئذو   اإٍلً
 تػىقيوؿى  كقاؿ عز كجل: ﴿أىفٍ  ٢ًبىيىاٌب﴾، قىدٍَّمتي  ايى لىيػٍتىًِب  يػىقيوؿي ( ِّ) الذًٌٍكرىل لىوي  كىأىّنَّ 

حىٍسرىاتى  نػىٍفسه   .﴾السَّاًخرًينى  لىًمنى  كيٍنتي  كىًإفٍ  اَّللًَّ  جىٍنبً  ُب  فػىرٍَّطتي  مىا عىلىى ايى
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 ِٔ 

قق بلوغ ما يؤملو ك٤با كاف الوقت ٩با ال ٲبكن تدارؾ ما فات منو، كال ٲبكن ٙب
ا٤برء منو فيما يستقبلو، ككاف احتماؿ انقطاعو كاردان على النفس ُب أم ٢بظات 
حياهتا: كاف حتمان كالبد على العقبلء اغتناـ حركة سّب الوقت كتنظيم عملهم ٗبا 

سب لئلنساف من العمر بقدر ما أ٪بز كأنتج.   يتناسب مع سّبه، كإ٭با ٰبي

 ىااااااةّشددُُبأّفااااااة ًٍٍُااااااةُ   ااااااة ُُ
 

ًُ ى َاااااوُِح اااااة ُ ى ياااااٌُِ   اااااة َُإَُّ 
ُ

 أف ينبغي فيو أنت كيـو ترجوه، ال مضى يـو: ثبلثة فيها كرتى ف إذا األايـ»فػ 
 ،. كمع كل ىذا كذاؾ(ُ)«ابلعمل فتخل ابألمل تغَب فبل أملو يدؾ ُب كيـو تغنمو،
 :(ِ)رالعقبلء ٗبا فات، إال أنو ال يزاؿ أىوف مفقود، كما أحسن قوؿ الشاع كقطعي 

ُوِحبفظُِ تَنِعٍُُةُأّفسًُُ ىٌقتُ
 

 عُيض ُعي لٍَُةُأسيوَُ هًُأسَ 
 

 الصحةي  :من الناس فيهما كثّبه  نعمتاف مغبوفه »: (ّ)ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 
ال تزكؿ قدـ ابن آدـ يـو القيامة من عند ربو »: ملسو هيلع هللا ىلصو لو ق، كيركل عنو «كالفراغ
فيم أببله، كمالو من أين عن عمره فيم أفناه، كعن شبابو  :سأؿ عن ٟبسو حٌب يي 

 .(ْ)«اكتسبو كفيم أنفقو، كماذا عمل فيما علم

                                 
 ( لعمر بن ذر.ْٓٗ/ُنسب ىذه ا٤بقالة الراغب األصفهاين ُب ٧باضرات األدابء ) (ُ)
 ( للوزير ابن ىبّبة.ِْٕ/ِنسبو ابن مفلح ُب اآلداب الشرعية ) (ِ)
 (، من حديث ابن عباس.ُِْٔركاه البخارم ُب الصحيح ) (ّ)
(، كأبو يعلى ُب ٖ/َُ(، كالطرباين ُب الكبّب )ِٔٔ/ْ(، كالبزار ُب ا٤بسند )ُِٔ/ْركاه الَبمذم ) (ْ)

( من حديث ِٕٗ(، كُب الزىد لو )صِٕٕ/ّ(، كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف )ُٖٕ/ٗا٤بسند )
ابن مسعود كفيو: أبو علي الرحيب حسْب بن قيس مَبكؾ ا٢بديث، كحسنو األلباين لشواىدو ذكرىا 

 (.ُْٔٗب الصحيحة )
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 ِٕ 

 هْدَواجلِ والفراغَ الشثابَ إنَّ
 

ُ(1)هْمفسدَ أٌُّ للمرءِ مفسدجٌُ
ُ

ابدركا »: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا عن أيب ىريرة  (ِ)كُب صحيح مسلم
 مؤمنان  يأك ٲبس ،كافران   يكٲبس الرجل مؤمنان  صبحي كقطع الليل ا٤بظلم يي   ابألعماؿ فتنان 
ابدركا ابألعماؿ »: (ّ)، كُب ركاية عنده«من الدنيا يبيع دينو بعرضو  ،كيصبح كافران 

طلوع الشمس من مغرهبا أك الدخاف أك الدجاؿ أك الدابة أك خاصة أحدكم  :ستان 
 . «أك أمر العامة

أف  :كا٤براد من ىذا»: (ْ)قاؿ أبو الفرج زين الدين ابن رجب ُب جامع العلـو

  :ه األشياء كلها تعوؽ عن األعماؿ، فبعضها يشغل عنو إما ُب خاصة اإلنسافىذ
كبعضها عاـ كقياـ الساعة كخركج الدجاؿ  ،كفقره كغناه كمرضو كىرمو كموتو

 أ.ىػ.  «ككذلك الفًب ا٤بزعجة

كفيما ذيًكر حثه نبوم على مبادرة الوقت ابتغاء ٙبصيل ما يعود ابلنفع على 
ُب  موضوعة ىدفو إف مل تكن بلوغعن  ا٤بريد قد تعرقل عوقاتو النفس، كالتنبيو على م

ألصحاب ا٤بعايل  - ن أعظم ما ينبغي ٙبصيلو كشغل الوقت بوحسبانو. أال كإف مً 
 ٥بو العلم الشرعي. - ُب ا٥بمم كمريدم عظم ا١بزاء

                                 
( كمل ينسبو، كنسبو أبو الفرج األصبهاين ُب األغاين ّْٕ/ِذكره الراغب ُب ٧باضرات األدابء ) (ُ)

(، ُِٕ( كُب لباب اآلداب )صٕٔ(، كأبو منصور الثعاليب ُب: التمثيل كااضرة )صَْكِِ/ْ)
 ( أليب العتاىية.ٕٓ/ّكشهاب الدين النويرم ُب هناية األرب )

 (ِّٖصحيح مسلم ) (ِ)
 (ْٖٕٓح مسلم )صحي (ّ)
 (ّٖٖ/ّجامع العلـو كا٢بكم البن رجب ) (ْ)
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 ِٖ 

مل  كفضل العلم عظيم كشأنو كبّب كمشقتو أكرب من مشقة غّبه، إذ أنو إفٍ 
العامل الرابين ييساىم ُب  أبصوؿ. ٍب إفَّ  ول، ككرع، كزىد، أخلَّ يصاحب طالبو تق

الرقي كالولوج ُب سباؽ التقدـ، كالَبغيب ُب طلب  إنعاش األمة كتوجيهها إىل طلبً 
العلم العاـ، كإغناء األمة ٗبختلف التخصصات العلمية كي نستغِب كنرقى كىو 

 مطلب شرعي. 
تغاؿ بو كتقدٲبو على نوافل الطاعات كُب فضل العلم كطلبو كالَبغيب ُب االش

جل كقاؿ ، ﴿قيٍل ىىٍل يىٍستىوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى﴾تعاىل: هللاي يقوؿ 
﴾شأنو:  أيضان كقاؿ  ،﴿يػىٍرفىًع هللاي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا الًعٍلمى دىرىجىاتو

 .إ٭بَّىا ٱبىٍشىى هللاى ًمٍن ًعبىاًدًه العيلىمىاءي﴾﴿ سبحانو ُب فضل ىؤالء: 
اؿ: قاؿ رسوؿ ق معاكية من حديث  (ُ)كُب السينة: ما اتفق عليو الشيخاف

عن أيب ىريرة  (ِ)، كُب مسلم«من يرد هللا بو خّبا يفقهو ُب الدين»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
  سهل هللا لويلتمس فيو علمان  كمن سلك طريقان »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا ، 
الدنيا »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا  كعنو ، «إىل ا١بنة طريقان  بو

  . (ّ)«أك متعلمان  ملعونة ملعوف ما فيها إال ذكر هللا تعاىل كما كااله كعا٤بان 
 
 

                                 
 (َُّٕ(، كصحيح مسلم )ُٕصحيح البخارم ) (ُ)
 (ِٗٗٔصحيح مسلم ) (ِ)
( ِِٖ/ّ(، كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف )ُِّ/ٓ(، كابن ماجو )ُّٗ/ْركاه الَبمذم ُب السنن ) (ّ)

( من مسند ِّٔ/ُْب األكسط ) من حديث أيب ىريرة كسنده إىل ا٢بسن قريب. كركاه الطرباين
 .(ٖٗ/ٓابن مسعود كىو مقلوب اإلسناد كما قاؿ الدارقطِب ُب العلل )
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 ِٗ 

ىػ (: َّٗأليب ىبلؿ العسكرم ) ا٢بث على طلب العلمكجاء ُب كتاب 

 ،كزماف طويل ،قبكقاؿ بعض األكائل: ال يتم العلم إال بستة أشياء: ذىن اث»

ككلما نقص من ىذه الستة شيء  .كشهوة ،كمعلم حاذؽ ،كثّب كعمل ،ككفاية

، قلت: كقد نظمها ُب بيتْب مشهورين الشافعي فيما (ُ)أ.ىػ «نقص ٗبقداره من العلم

يينسب لو
 قاؿ فيهما: (ِ)

 إالُبسااااا  ٍُ ى ياااااٌَُتناااااةهَُأخااااا ُىاااااِ ُ

ُيغاااا ًٍبًُُ ج اااايةدٍُشصًٍحِااااُمااااة ٍرَ
 

 تفصاااااااا ييةُبب ااااااااةُُِعااااااااُِّب لَسااااااااأُ 

 صٍااااااةًُُِطااااااٌهُُأساااااا ةرًٍُصاااااا ب ِ
 

                                 
 (ْٖ-ْٕا٢بث على طلب العلم كاالجتهاد ُب ٝبعو  أليب ىبلؿ العسكرم )ص (ُ)
(، كمرض ّٓ/ُالبيتاف ٨بتلف ُب نسبتهما، فجـز بنسبتهما إىل الشافعي: األبشيهي ُب ا٤بستطرؼ ) (ِ)

كمن القوؿ ا٤بنسوب »( حيث قدـ البيتْب بقولو: ُِِ/ُبو اليافعي ُب مرآة ا١بناف كعربة اليقظاف )القوؿ 
 . «إليو

 الدينورم دمحم بن أٞبد بكر أاب أف ابن ا١بوزم ( عنُِٔ/ُكُب اآلداب الشرعية البن مفلح )
ا. كليس ُب ىذا تصريح أنشده إايٮب كٟبسمائة كثبلثْب اثنتْب سنة ُب ا٤بتوَب ا٣بطاب أيب تلميذ ا٢بنبلي

( أنو قرأىا ٖبط أيب حفص ُِٓ/ِبكوهنما لو. كذكر ابن الفوطي ُب ٦بمع اآلداب ُب معجم األلقاب )
 البادرائي، كىذا كذلك ليس فيو نسبة. 

كجـز ٝبع أبهنما أليب ا٤بعايل ا١بويِب الشافعي فقد ركل ابن النجار ُب ترٝبتو من ذيل خأريخ بغداد 
ٮبا لنفسو، كاتبعو على ذلك: ابن الدمياطي ُب ا٤بستفاد من خأريخ بغداد ( أنو أنشدْٓ/ُٔ)
(، كالتاج السبكي ُب طبقات الشافعية ُُٖ/ُٗ(، كالصفدم ُب الواُب ابلوفيات )َُّ/ُِ)
كمع ىذا االختبلؼ إال أف البيتاف أثبتهما أحد من ٝبع ديواف الشافعي كىو دمحم عفيف  (.َِٖ/ٓ)

 (.ُٖالزعيب )ص
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 َّ 

لكثرة العلم »(: كثرة العملتكلم عن أفراد ما ذكر فقاؿ ُب قو٥بم: ) (ُ)ٍب إنو

ككثرة العوائق كا٤بوانع كقصر العمر فمن ال يدأب ُب الطلب كيكثر من االلتماس ُب 

 (ِ)« عطبلن  اين كعار  قطعتو القواطع بعد قليل فيبقى صفران  ،كقت الفراغ كقوة الشباب

 أ.ىػ. 
ك٩با ال يتم العلم إال بو: الكفاية كىي من أكرب العوائق كالصوارؼ كالشواغل 

فييشغل ُب غّب  ؛العصرية فقد ييبتلى ا٤بسلم اب٢باجة كاالفتقار إىل إغناء من يعوؿ
فائدة تيرجى إال ما ريتب على فضل القياـ ٗبن يعوؿ، ال سيما ُب زماننا ىذا، فيا 

 ضى كاف أىلو ال يطالبوف بغّب سد ا١بوعة كسَب العورة. كيح زمن م
 من ليلو ان هناره كجزء كبّب  - لكننا أضحينا ُب زمن عجيب يظل ا٤برء يكد يومو

وج إىل أحدو غّب ربو، ييطالب أبمور مل تعرفها األكائل - صارٍت  ؛يكابد حٌب ال ٰبي
ها لنفسو ُب مستهل من ضركرايت ا٤بعيشة العصرية، فتعطلٍت أىدافو الٍب كاف ر٠ب

 حياتو، كال عزاء ٤بن تعزل، ما خبل فضل التصرب مع حسن الظن اب تعاىل.

 فاألكىل للعامل أف ٯبتهد ُب طلب الغُب كيبالغ ُب الكسب»: (ّ)قاؿ ابن ا١بوزم 

، كقاؿ «رضورضو عً كإف ضاع بذلك عليو كثّب من زماف طلب العلم فإنو يصوف بعى 

ا٤بعاش،  علماء يشغلهم طلبهم للعلم ُب زماف الصبا عنرأيت ٝبهور ال»: (ْ)أيضان 

                                 
 أاب ىبلؿ أعِب (ُ)
 (ْٗا٢بث على طلب العلم كاالجتهاد ُب ٝبعو )ص (ِ)
 (ِِِصيد ا٣باطر )ص (ّ)
 (َُُا٤بصدر السابق )ص (ْ)
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 ُّ 

فيحتاجوف إىل ما ال بد منو، فبل يصلهم من بيت ا٤باؿ شيء، كال من صبلت 
اإلخواف ما يكفي، فيحتاجوف إىل التعرض ابإلذالؿ! فلم أر ُب ذلك من ا٢بكمة 

 . «هبمإال سببْب: أحدٮبا: قمع إعجاهبم هبذا اإلذالؿ. كالثاين: نفع أكلئك بثوا

 من شيئنا تريد أنك تزعم أراؾ إين ٍب»: (ُ)أحد ىؤالء فقاؿ لو كذكر أنو خاطبى 

 بو تستغِب كسب نوع إىل التفاتك أف فاعلم! العلم طلب على بو تستعْب الدنيا
 فيما ترى  مل دينك بو ينقص ما عرفتى  فلو علمك، ُب التزيد من أفضل األراذؿ عن

 .«زايدةن  عليو عزمت قد

ليس ُب الدنيا أنفع للعلماء من ٝبع ا٤باؿ لبلستغناء عن »: (ِ)كقاؿ أيضان 

كإف ٝبهور العلماء شغلهم العلم عن  الناس؛ فإهنا إذا ضم إىل العلم، حيز الكماؿ.
الكسب، فاحتاجوا إىل ما ال بد منو، كقل الصرب، فدخلوا مداخل شانتهم، كإف 

ن صح لو ىذا إال ُب أحد مى  كمل نرى . ... خأكلوا فيها، إال أف غّبىا كاف أحسن ٥بم
أما من كاف لو ماؿ: كسعيد بن ا٤بسيب، كاف يتجر ُب الزيت كغّبه،  رجلْب:

كأما من كاف شديد الصرب قنوعنا ٗبا ، كسفياف الثورم، كانت لو بضائع، كابن ا٤ببارؾ
زؽ كإف مل يكفو، كبشر ا٢باُب، كأٞبد بن حنبل. كمٌب مل ٯبد اإلنساف كصرب ىذين ري 

طالب  اي فعليك أكلئك؛ فالظاىر تقلبو ُب ان كاآلفات كرٗبا تلف دينو. كال كماؿ
فما رأينا ُب  ،ابالجتهاد ُب ٝبع ا٤باؿ للغُب عن الناس فإنو ٯبمع لك دينك العلم

األغلب منافقنا ُب التدين كالتزىد كالتخشع كال آفة طرأت على عامل إال ٕبب الدنيا، 
                                 

 (ُُٖصيد ا٣باطر )ص (ُ)
 (ُٕٓا٤بصدر السابق )ص (ِ)
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 ِّ 

اؿ يكفيو، ٍب يطلب بتلك ا٤بخالطة الزايدة، كغالب ذلك الفقر. فإف كاف من لو م

 «فذلك معدكد ُب أىل الشره، خارج عن حيز العلماء، نعوذ اب من تلك األحواؿ

 انتهى.
كمع كل ذلك فإف حاجة ا٤بتقدـ إذا ما قورنٍت ٕباجة ا٤بتأخر ا٤بعاصر فبل تكاد 

رفها ا٤بتقدـ، كابتلينا ٘بد تقارابن، إذ أف ا٤بعيشة العصرية فرضت أموران على ا٤برء مل يع
لقد أضحى البحث عن قواـ العيش ٩با برسـو كحدكد ككاف ربك بكل شيء ٧بيطان. 

يفِب يـو العامل فبل يبقى معو ما ٰبافظ بو على شيء من طلب العلم إال من رحم 
هللا فريزؽ عمبلن كافق، أك رفقة أعانت أك ٫بو ذلك

(ُ) . 
فيا  ما   ، مل يتطلب إال حضور البدفكقد كنتي ريزًٍقتي قبل سنيات قليلة عمبلن 

كاف أركع تلك األايـ الٍب قضيتيها ُب البحث كا٤بدارسة، حٌب شرعتي ُب مشركع 
علمي كبّب التزمتي فيو ٖبطة موسعة ككأنِب ظننتِب ابؽو فيو، كال يدـك إال هللا. فبعد 

إال على  لبلنتقاؿ، فما كقعتي بعدىا مضي عاـ كبعضو قضى هللا بزكالو كاضطررتي 
ما يستوعب اليـو فبل يبقى للبدف مطلب إال الراحة. ٍب طاؿ العهد كأان أراقب 

 التدين ُب مستوام العلمي شيئان فشيئان.

                                 
كقد مىنَّ هللا عليَّ برفقة نفعِب هللا هبم، أعانتِب على ا٣بّب، كساندتِب ُب مشوار ا٢بياة، فبمجالسهم ( ُ)

مر العطاء كالطلب جزاىم هللا عِب خّب ا١بزاء، كرفع قدرىم كأجزؿ مثوبتهم. كىم: أبو عبد است
العزيز إحساف بن دمحم بن عبد العزيز النجار. كأبو معاذ ببلؿ بن علي بن ببلؿ اورم. كأبو عمار 

و٥بم يدان: عبد هللا بن دركيش بن عبد هللا ا٣بميسي ا٢بريب. كأعظمهم عليَّ حقان كأكثرىم منةن كأط
مىٍن ال أقدر على إيفاءه حقو: أبو دمحم تركي بن دمحم بن عبد هللا ا٣بميسي ا٢بريب، فا أسأؿ أف 
ٰبفظو كيرفع قدره كييعلي شأنو كيصلح لو حالو كينفعو يب كما نفعِب بو، فلقد أعجزتِب أايدو لو 

 عندم كهللا يتوىل جزاءه كىو خّب ا٢باسبْب.
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 ّّ 

ٍب خرجت من تلك التجارب أبف طوؿ األمل أحد أقول معاكؿ ٙبطيم ا٥بمم، 
ة، يسمح ابلعود - إٍف مده هللا - فلقد كنتي أعلل نفسي حينان بعد حْب أبف العمر
 كإٍف ىي إال مدة معلومة أقـو فيها على قدمي. 

كعلى نفسها جنت براقش؛ فما كاف ٥با كلطلب العياؿ إف كانت معلقة بطلب 
 ،(ُ)العلم. كقد علمٍت ما أيثر عن بعض أىل العلم من تفضيل العزكبة لطالب العلم

ب الدنيا ا خالفت فطلبٍت العفاؼ كقعت ُب حفر توفّب ا٤بؤكنة الٍب ٘بر إىل طلفلمَّ 
 كاالشتغاؿ هبا. 

على ا١بمع بْب  ٞبلهالكنِب أعود ألعللها فأقوؿ: العمل ابلعلم ىو الذم 

بتفضيل العزكبة حاؿ الطلب  - من قاؿ من أىل العلم -: ا٢بسنيْب. كإ٭با قاؿ

  كىذا ٩با يناُب االستقرار. ،هنم ابلرحلة كالَبحاؿالتعلقو ُب زم

اال٪براؼ كراء الدنيا، كاالشتغاؿ هبا، أكبحها عن نفسي أجاىد  بقيتي كلقد 

كقٍب اليومي ُب الطلب  ظ على القليل مناحفكالركوف إليها، كظللت أقاـك كأقاـك لل

 ان عن ا٢بلم الضائع كالطموح اآليل.ٕبث كا٤بدارسة الذاتية

 

                                 
 ا٤بستحب»: (َُُ/ ُ) السامع كآداب الراكم ألخبلؽ ُب كتابو ا١بامع قاؿ أبو بكر ا٣بطيب (ُ)

 اب٤بعيشة كاالىتماـ الزكجة ٕبقوؽ االشتغاؿ يقتطعو لئبل ذلك؛ أمكنو ما عزابن  يكوف أف ا٢بديث لطالب
 فإف االحَباؼ، على الطلب فآثر عزابن  للحديث الطالب كاف إذا»( قاؿ: َُْ/ُ، كفيو )«الطلب عن
( نصيحة ُّٗ. كأليب الفرج ُب صيد ا٣باطر )ص«ٰبتسب ال حيث من ابلرزؽ كأيتيو عوضوي تعاىل هللا

 لطالب العلم خأخّب الزكاج.
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 ّْ 

 التجارة زاكلتي »ككلما عنَّ يل طريق ُب التجارة تذكرتي أثر أيب الدرداء كقولو: 
فازددتي إصراران كثبااتن على  (ُ)«التجارة كتركت العبادة فاخَبت، ٘بتمعا مفل كالعبادة

اتباع ىدُب كالسعي لبلوغ أمنيٍب، كقنعتي من الكسب ابألجرة كعامل أجّب، على 
كذاؾ  ،كيعلق القلب بطريق غّب الذم اختاره ،االشتغاؿ ٗبا أيكل ا٥بمة كالوقت

 حضر أكاف الطلب.لعلمي أبف ىذا ا٢باؿ أيسر لقطع العبلئق إف 
إال أف صركؼ الدىر كالكدح على العياؿ مل تفتأ تدفع ابلعوائق على قارعة 

 ألف»الطريق، حٌب رسخ ُب نفسي: امتناع اجتماع طليب: العلم كا٤بعيشة لفقّب، 

 النَّفس ٛبيت كىا٢بٍىاجة مذلة، الٌرًجىاؿ ًإىلى  كىالرٍَّغبىة مقطعىة، ا٤بعاش كىتعذر التكسب

  .(ِ)«ا٢ٍبس كتفسد

رئ ا١بباف كيشجعو، كيرفع األمل، كينهض قد أكثر على أنو  عن السلف ما ٯبي

ال ييٍدرىؾ العلم إال ابلصرب على »قولو:  عن الشافعي (ّ)ا٥بمة، حيث ركل ا٣بطيب

ال يصلح طلب العلم إال ٤بفلس فقيل: كال الغِب ا٤بكفي؟ »، كعنو أيضان قاؿ: «الضر

  «فقاؿ: كال الغِب ا٤بكفي

                                 
(، كرجالو ثقات، عدا أٞبد بن عبد ا١ببار العطاردم ترجم ُٖٓ/ِركاه ا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو ) (ُ)

عرؼ لو حديث منكر ركاه، ال ي»( كذكر تضعيفهم لو كقاؿ فيو: ُّّ/ُلو ابن عدم ُب الكامل )
، كدافع عنو ا٣بطيب ُب ترٝبتو من خأريخ بغداد «كإ٭با ضعفوه ألنو مل يلق من ٰبدث عنهم

 (، كأثبت لو ٠باعان.ُٗ/ٓ)
 (ْٗمن كبلـ أيب ىبلؿ ُب ا٢بث على طلب العلم )ص (ِ)
 (ُٖٔ/ِالفقيو كا٤بتفقو ) (ّ)
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 ّٓ 

، ٝبيعها ُب  «الفهم كرث ابلفاقة العلم طلب من»: قولو راىيم اآلجرمكعن إب

 إما: رجلْب أحد إال العلم يتعلم ال: قيل»كفيو  -الفقيو كا٤بتفقو  -كتاب ا٣بطيب 

 للغِب مِب أرجى الفقّب للفقّب أان: بعضهم فقاؿ، فقّب فقّب كإما، غِب غِب

 .(ُ)«الغِب

 بن حـزأاب دمحم علي  – ككاف ذا حاجة - الباجي سليماف ك٤با انظر أبو الوليد

تعذرين فإف أكثر مطالعٍب كانت على »قاؿ لو الباجي:  - ككاف من أىل اليسر -

: كتعذرين أيضان فإف أكثر مطالعٍب كانت على منائر  .سرج ا٢براس فقاؿ ابن حـز

  .«الذىب كالفضة

كبلٮبا غُب  فكبلٮبا اعتذر ٕبالو ُب القصور عن الطلب، ما يعِب أف الفقر كال
نقلو ىذه ا٢بكاية بقولو  بعد (ِ)ا٢بموم مدعاة للركوف مدفعة للطلب، كعلق ايقوتي 

: قوؿ عن   .«أراد أف الغُب أمنع لطلب العلم من الفقر»ابن حـز

 ال أف: اليد بسعة كأراد»كعلق ا٣بطيب على سعة اليد لطالب العلم بقولو: 

 من كثّب عن أغنتو ناعةالق استعمل فإذا ،التكسب كطلب ابالحَباؼ يشتغل

                                 
 (ُٖٓ/ِالفقيو كا٤بتفقو للخطيب ) (ُ)
(، كشهاب الدين ُُٓٔ/ْأعبله شهاب الدين ايقوت الركمي ُب معجم األدابء ) نقل ا٢بكاية (ِ)

( دار الكتب الواثقية، كدار الكتب العلمية ُْٓ/ِّالنويرم ُب هناية األرب ُب فنوف األدب )
( كمع أنو مل ٰبل إىل مصدر إال أنو أكحى بشهرة ا٢بكاية إبيراده احتماؿ تغّب العْب ِٓٔ/ِّ)

 أ.ىػ. «كقيل: بل الفقيو إبراىيم ا٣بفاجي»اجي: فقاؿ بعد ذكر الب
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 ّٔ 

 . «ذلك

كلكن ىيهات ىيهات، ٛبر األايـ كمل  قد سبق،كاف مِب كما   قد كىذا ىو الذم
أنتبو إال كقد كثر العياؿ، كضعف البدف، كا٥بمة ُب خور، فمٌب ٰبْب أكاف االستيقاظ 

 من غركر األماين كالتعلق بزكائف اآلماؿ؟ 
بقى منها، فبعد أف أيستي من العودة كىا أان أتدارؾ نفسي ُب ٧باكلةو ٢بفظ ما ت

إىل ركاب أىل العلم ٗبا قيضي عليَّ من االكتساب كاالشتغاؿ بطلب قواـ العيش، 
ـ، فكرة َُِٕ/يناير/ّىػ، ا٤بوافق: ُّْٖ/ربيع اثين/ٓكردتِب اليـو الثبلاثء: 

العودة للطلب عن طريق التصنيف، كذلك أبف أختار مادة قصّبة، ٖبطة يسّبة، 
ها سويعات قصاران أسبوعيان من كقت راحٍب ُب رحلي، أشغل نفسي فيها أقتطع في

ابلبحث كالتصنيف، فهو اببه من أبواب الطلب كحفظ العلم، فما ال يدرؾ كلو ال 
 يَبؾ جلو.

كأقربو إىل حايل حيث قاؿ:  (ُ)البدر ا٤بنّبكما أٝبل ما قدمو ابن ا٤بلقن ُب  

عليو ٧ببة العلـو الشرعية  - و ا٢بمد كا٤بنةكل - سبحانو كتعاىل ككنت ٩بن أنعم هللا»

، فكنت أعلق فوائده كأضبط شوارده ]يريد ا٢بديث[ ىذا العلم الشريف خصوصان 
رجاء كصوؿ ىذا ... أف أشتغل بكتابة ا٢بديث النبوم  كأحببتي ...  كأقيد أكابده

لماء أكيل لقوؿ الع العلم الشريف إىل ذىِب الركود كقرٰبٍب الٍب قل أف ٘بود، كامتثاالن 
ذالتحصيلالفضل كالتفضيل:  ذطريقي ذأحد فيم  متحّبان  فبقيت زمنان  ...التصنيف

                                 
(، كما أرشد إىل اغتناـ التصنيف بعد األربعْب أبو الفرج ابن ا١بوزم ُب ُِٖ-ِٕٗ/ُالبدر ا٤بنّب ) (ُ)

 (.ِِْصيد ا٣باطر )ص
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 ّٕ 

 .انتهى «أكتبو، كما أعلقو كأصنفو، إىل أف خار هللا سبحانو كتعاىل كا٣بّبة بيده

كالعربة من اختيار مشركع علمي صغّب أسّب عليو كٖبطة مناسبة غّب موسعة: 
مكانية إٛبامو ٩با يزكد النفس بدافع االستمرار، كضوح رؤية هناية العمل، كالشعور إب

كيرفع ا٥بمة، كيسهل طريق ا٤بعاكدة بعد النكبات، كالوصل بعد القطع كهللا ا٤بوفق 
 لكل خّب. 

إٔبث عن بْب أركقة مكتبات العلم زمنان، ؿ و جبقيتي أفلما استحسنتي الفكرة، 
الذم خرجو الشيخ حٌب كقعٍت عيِب على كتاب العلم أليب خيثمة ك  ،عمل مناسب

بل  ؛األلباين رٞبهما هللا تعاىل. فوقع ُب نفسي مناسبتو لقصره كنفاسة موضوعو
، ، فشمرتي عن ساعد ا١بد كعزمت على ا٤بضي فيما ٮبمتي (ُ)كمناسبتو ٢بايل

ككضعت خطة السّب كمنهج العمل كمل أزؿ أضبطها كأضيقها إذ مل أٛبكن من رسم 
 حدىا كهللا ا٤بستعاف.

قد  معجبان بطريقة ا٤باضْب ُب العمل؛ اخَبت السّب عليها. ككنتي  ك٤با كنتي 
اعتنيت بكثّب منها قراءة كدراسة، ككاف من أٝبلها كقعان ُب نفسي: ٛبهيد ابن عبد 
الرب كفتح ابن حجر، كاألخّب منهما فقد لقي قبوالن منقطع النظّب ككقعٍت تصانيفو 

                                 
أنو مل يبلغ إىل علمي مىن تعرض لشرح الكتاب  -ُب اختيارم ىذا  -كمن االعتبارات الٍب كضعتيها  (ُ)

عصران ا٢بايل، كبعد شركعي ُب العمل اكتشفتي أف للشيخ الفاضل عبد الكرمي ا٣بضّب حفظو حٌب 
دركسان مسجلة لدكرة من  -كىو من خيار فضبلء علماء عصران رعاه هللا ككفقو  -هللا تعاىل 

ُب   الدكرات قاـ فيها بشرح الكتاب ار٘باليان، كفػيرًٌغ كبلمو ٍب نيزؿ على الشبكة، لكنِب مل أعرج عليو
كتايب ىذا اللتزامي ٖبطة كهنج اتبعتي فيها طريقة ا٤بتقدمْب، بينما شرح الشيخ اتسم ابلتيسّب 

 كاالختصار ليناسب حضور الدكرات.
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 ّٖ 

على أف كل من »: (ُ)افموقعان ُب نفس كل من خلفو حٌب قاؿ صديق حسن خ

تصدل لشرح ا١بامع الصحيح للبخارم صار عياالن على فتح البارم كاقتعد صهوتو 

 أ.ىػ. «كافَبع ذركتو كتبوأ خبللو كتفيأ ظبللو

قلت: صدؽ كهللا؛ بل كل من خلفو ٩بن تكلم ُب العلم كالشركح كلو خارج 
دفعو الواقع؛ بل اب٢بس كال ي لو ان دو مر مشهاألىذا قد صار ك ا١بامع الصحيح. 

كا٢بديث من مصنفاتو فيهما   ،الرجاؿ يككذلك ٲبكن تنزيل كبلمو على علم
كتهذيب التهذيب كتقريبو، كالنزىة كالنكت كغّبىا، فسبحاف من جعل ٥بذا الرجل 

 نظّبىا.  تلك ا٤بكانة السامقة كالٍب قلَّ 
ف أحاكؿ أ -ُب ىذا العمل  -ك٤با رأيتي ىذا األمر مستقران؛ آليتي على نفسي 

ما استطعتي ا٣بركج عن ىذا النمط، كأف أستقي الفائدة من مصادره كأف أقصر 
 استفادٌب على خالص كبلمو كسديد آرائو ال من نقوالتو رٞبو هللا تعاىل. 

كمن ا٤بعلـو أف ا٤بتأخر يتفوؽ على ا٤بتقدـ ُب ابب البحث من جهة إمكانية 
ها بنظّباهتا، فهو أسرع كأدؽ كمقارنت ،ا٢بصوؿ على الفائدة، كمن عدة مصادر

كأكثر ٙبصيبلن للفوائد كالنقوالت. كل ىذا بسبب ما بلغتو البشرية مؤخران من التقدـ 
التقِب. أضف إليها ثورة استخراج الَباث ا٤بخطوط كالذم خفي كثّب منو على كثّب 

 من ا٤بتقدمْب. ٍب إف ٝبعو ُب ا٢بواسيب سهل كسرع استخراج الفائدة.
سب لصاّب ا٤بتقدـ، ال يراتب بذلك مطلع على ربكة الوقت ٙبي كمع كل ىذا ف

أيضان ُب ٙبجيم  كرٗبا يعود ذلك إىل االنشغاالت العصرية كالٍب ساٮبتٍ  ،أحوالنا

                                 
 (ِ-ُ/ُُب مقدمة عوف البارم ) (ُ)
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 ّٗ 

ا٤بستول العلمي كعدـ تقدمو كارتقاءه إىل مصاؼ ا٤بتقدمْب، فأكلئك صرفوا األعمار 
 أما ىؤالء فأنفقوا أكقااتن كبينهما فرؽ. 

تيسر للمتأخر من الوسائل فإف غاية ما يصل إليو ُب نظرم من كمع كل ما 
(، على اختبلؼو ُب درجات ، فقيو، ٦بتهد، مستفيد...األلقاب لقب )ابحث

التوكيد ابلتكرار أك الوصف، كيعسر جدان ٘باكزه كا٢بصوؿ على لقب )العامل( ُب 
كأقارنو ٗبا  إال كجهة نظر قاصرة على كاقعي ك٧بيطي الذم أعيشو ذهزماننا؛ كما ى

 ا٤بفهـو ا٤بتقدـ للعامل الرابين.  حوؿ أقرأه
كلست أعِب هبذا: التهوين من شأف أىل العلم كالفضل ُب زماننا؛ فلن ٱبلو 
زماف من ٦بتهد يقـو أبمر هللا تعاىل، لكنو نوع من ا٤بقارنة بْب ا٤بتقدـ كا٤بتأخر ُب 

كالتحسر على أحوالنا ليس  ابب افوظ من العلم، كالعمل بو تقول ككرعان كزىدان،
إال، كلنقل أف ىذه نظرة شخصية ال تعرب إال عن رأم كاتبها كإدراكو كتصوره 

 ادكد ٕبسب ما ٰبيط بو. 
كلقد حصَّل كثّب من ا٤بتقدمْب على ا٢بفظ، ككثّب منهم ٛبيزكا بدقة االستنباط، 

ف يسمى عندىم كآخركف اشتهركا ابلتقول كٛبامها، إال أف قليبلن منهم من استحق أ
 ابلعامل الرابين كهللا تعاىل أعلم.  
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 َْ 

 :خطة العمل
  اعتمدتي على كتاب الشيخ األلباين بطبعتيو ُب إثبات النص، حيث مل

. كٮبا: طبعة مكتبة ا٤بعارؼ األكىل، سنة (ُ)يتوفر يل غّبٮبا حينها
 ىػ.َُّْىػ، كطبعة ا٤بكتب اإلسبلمي الثانية سنة ُُِْ

 يث كاآلاثر، كا٢بكم على سند الكتاب.قمت بتخريج األحاد 
  ٗبا أف الغرض من التخريج الوصوؿ للحكم فما كاف منو ٨برجه ُب

 الصحيحْب أك أحدٮبا؛ أكتفي ابإلحالة إىل موضعو منهما.
  بغرض إفرادىم ٝبيع ركاة الكتاب كاألعبلـ الذين ذيكركا ُب ثناايه  تحصر

 .(ِ)دثْب ا٤بوسعةٝبهم على طريقة ااتر ُب عمل علمي يقـو على ٝبع 

 أك جزء منها بْب قوسْب  ،كضعتي نص العبارة الٍب سأشرع ابلكبلـ عليها
.)( 

  :فرقتي بْب أشكاؿ األقواس؛ فحصرتي ما كاف طريقو اإلسناد هبذا الشكل

، كما كاف اقتباس من ا٤بتكلم نفسو أك من ينقل عنو بنفسو هبذا »«

 .»«الشكل: 

                                 
بعد ذلك على نسختْب خطيتْب، كمطبوع آخر ٨بدـك لغّب  أنِب حصلتي  )ا٤بدخل(قد بينتي ُب  (ُ)

بتحقيق اإلشكاالت ابالستفادة من كل ما أتيح يل من ىذه ا٤بعطيات ك ا٢بمد األلباين، كقمتي 
 كا٤بنة، فأضفتها ُب مواضعها ُب ثنااي الكتاب كا٢بمد  على ما كفق.

كانت ىذه إشارة إىل القسم اآلخر من الكتاب الذم عزمت على صنعو، لكن العمل فيو قد  (ِ)
 توقف. 
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 ُْ 

 ـ أىل العلم كالفن من كتبهم. كأضيف أشرح ا٤بتوف كأكضح الغريب من كبل
ما يناسبو من اآلاثر الٍب تشهد لو أك تعارضو مع ربطها ٗبا يفتح هللا عليَّ. 
كأراعي ُب النقل تقدمي ا٤بتقدـ زماانن. كرٗبا احتجت إىل ا٤بخالفة لعلة. كهللا 

 أسأؿ أف يعينِب على إٛبامو كيوفقِب إلتقانو.

 لصاحبو ما مل يشتبو عليَّ ككتاب  ُب إحاالٌب للمصادر أنسب ا٤بصدر
العْب ا٤بختلف ُب مصنفو بْب ا٣بليل كالليث، فبل أجـز حٌب أحقق إف 
تسُب يل األمر. كرٗبا كصفتو اب٤بنسوب أك ٫بوىا من ألفاظ التمريض الدالة 

 على انتفاء القطع بنسبة الكتاب لصاحبو ا٤بطبوع ا٠بو عليو. 
 الة كاالستطراد، كعليو ال أستوعب  األصل ُب منهج الكتابة ىنا ٘بنب اإلط

كل ما كقفتي عليو ُب الباب كأقدـ فيما اتسع منو قوؿ ا٤بتقدـ على ا٤بتأخر 
 مامل يكن للمتأخر فيو زايدة فائدة. 

  ،كلوال  لتقليل مساحتها على الورؽ،حاكلت قدر ا٤بستطاع ضغط ا٢بواشي

اإلحاالت إىل ؛ فلم أكدعها سول أٮبيتها ُب العمل ا٤بعاصر الستغنيت عنها

 ا٤بصادر، حٌب أ٘بنب ا٢بشو كالتطويل.

  حرصت على أال أكدع ا٢بواشي فوائد مستقلة، كاقتصرت فيها على توثيق

ا٤بصادر كالٍب ابت إٯبادىا ابلوسائل ا٢بديثة يغِب عن تكلف حشدىا 

  .(ُ)كإضاعة الوقت فيها كتكبّب الكتاب

                                 
 األمر ٛبامان لكِب اجتهدتي فيو كهللا ا٤بوفق. رٗبا مل أستطع الوفاء هبذا( ُ)
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 ِْ 

   لة النفس ُب النصوص من العيوب الٍب من اتمل نقد العمل هبا: إطا
ا٤بقتبسة. كىذا ٩با يعتربه العمل ا٤بعاصر ا٤بلتـز اب٤بعايّب األكادٲبية عيبان 
يتوجب نقده، كلقد كنتي أقف مَبددان أماـ النص الطويل، حائران بْب 
تلخيصو كبْب ترؾ صاحبو يشرح قولو بطريقتو كأسلوبو. ك٤با كاف أسلوب 

قدمي؛ رجح لدم تقدمي القوؿ ا٤بقتبس العمل منصرفان بكليتو إىل األسلوب ال
على طولو ٤با فيو من التميز ُب نفوس طبلب العلـو الشرعية، كهللا أعلم 

  ابلصواب.
  يبلحظ أف ىناؾ توسع ُب بعض الفقرات كقضب ُب أخرل، كإ٭با يقع ىذا

 ٕبسب النشاط كما يرافقو زماف كتابتها من أحواؿ كهللا ا٤بستعاف.
 

           
 

ُب الباؿ إخراج ىذا العمل للمؤل قط، كإ٭با ىو ٦برد مشركع لشغل  مل يكن

للنفس، ُب ٧باكلة ٢بفظ ا٢بصيلة الٍب ًب ٝبعها أايـ الصبا  ، كمدارسةو الوقت ُب خّبو 

 عرضو كنشره، فبقيتي خاطر خطر يل  -أك كاد  -ىذا العمل  فلما انتصفكالفراغ. 

ناظرات مع النفس ٢بل ىذه ، كًب عقد عدد من ا٤بأدافع ىذا ا٣باطر كيدافعِب

القضية، ٍب بدا بعد كل ذلك: أف أقدـ عليو بعد استخارة ريب عز كجل ليتقرر األمر 

 كيستقر.
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 ّْ 

رجاء النفع منو، فلعل هللا أف  أوالمهالسببْب اثنْب. كإ٭با كاف ىذا الَبجيح  
إذ  –إف صحٍت النية كبقي خلفان لكاتبو  -يطرح يل فيو من ا٣بّب ما ال أحتسبو 

رٗبا ال يسمح ا٢باؿ كال الزماف بفرصة أخرل لَبؾ عمل يبقى بعد الرحيل. كأما الزلل 
 فسينربم لو رجالو كهللا من كراء القصد. -كإف كىثير  -كا٣بلل ا٤بخوؼ منو 

ما ترجحت كفة النشر، أال كىو: رٗبا كىو أشدٮبا أثران، كلواله  اثنيهماك 
اللهم إال  ،مقابلة حسن صنيعوك  ،رد شيء من معركفو لعجزمابلغنب  الشعور

 ٤بثلو.  خّب ما ٲبكن ٤بثلي إىداؤهفهو لدعاء اب
سائبلن كل من يرل أنو فأي٥بمتي بتمرير ىذه ا٤بهمة، كالصدح بشكره على ا٤بؤل، 

بن  أال يبخل عليَّ بدعوة كاستغفار أليب دمحم تركي :قد استفاد شيئان من كتايب ىذا
  ي.ا٣بميس دمحم

مرادم كأٛبمت مشركعي كالذم كددت ألو أىديتو إايه لو  كأان ىنا قد بلغتي 
 .  غرمو غنمو كعليَّ 

كإ٭با أعارض النشر ألف الكتاب إف نيشر فهو بْب حاالت ثبلث: فإما أف يلقى 
مكانو  ٲبوتى  قبوالن فا٢بمد  على ما كفق، أك سخطان عياذان اب من ذلك، كإما أفٍ 

 أسأؿ هللا تعاىل اإلخبلص. 
حالة من دخوؿ تبعاهتا من اآلفات على النفس. فإف كانت األكىل  كال ٚبلو

فأخشى عليها من العجب كملحقاتو من حب الظهور كا٤بدح. كإف كانت الثانية 
فأخاؼ أال تسلم من الضغينة على انقد، أك ا٢بمل على ساخط، كفقد اإلنصاؼ 

 تشّب إىل ك٨بالطة النية ابلغضب للنفس. كإف كانت األخّبة فأخشى ا٢بسرة الٍب
 الرغبة كعدـ الرضا. كٝبيعها أحواؿ، السبلمة ُب ٘بنبها.
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 ْْ 

ٍب ترجح لدم أف أكاجو ٨باكُب كأقابلها ٗبا يصحح ا٢بالة ا٤بقضية، ك٦باىدة  
 النفس للبقاء ُب حياض ا٤بسموح بو كهللا تعاىل ا٤بوفق لكل خّب.

 
أسرٌب، ك٤با كاف ىذا العمل قد أخذ من كقٍب كجهدم، كشيغلت بو عن أىلي ك 

حٌب لقد عدتو بضرهتا، كما كاف مِب ذلك إال مسابقة للصوارؼ كالقواطع اتملة، 
أسأؿ هللا تعاىل فيو التوفيق  –كابتغاء الفوز كالفرح إبهناء أكؿ عمل كامل يل 

  ك٥بذا كذاؾ ارخأيتي أف أ٠بيو: -كالسداد، كالقبوؿ إنو ٠بيع عليم 

 

 حرب. من كتاب العلم لزهري بن (ُ)قضاء األرب

 

                                 
كاإلرب: ا٢باجة ا٤بهمة، يقاؿ: ما إربك إىل ىذا »(: ِٖٗ/ٖاألرب ىنا ا٢باجة، قاؿ ُب العْب ) (ُ)

، كبنحوه البن السكيت ُب إصبلح «األمر، أم: ما حاجتك إليو. كاإلربة كاألرب كا٤بأربة أيضان 
كقاؿ ابن مشيل: أرب ُب ذلك األمر، أم »(: ُْٖ/ُٓكُب هتذيب األزىرم ) .(ُُِا٤بنطق )ص

كقاؿ ابن األعرايب: أربت ابلشيء أم كلفت »(: ُٖٓ/ُٓ، قاؿ )«بلغ فيو جهده كطاقتو كفطن لو
: أكلعت بو، كأربت يءأربت ابلش»(: ْٗ/ُ، زاد أبو موسى ا٤بديِب ُب اجملموع ا٤بغيث )«بو

، كأربت ألمر: نس، كأرب بو: صار ماىران ء: رغب فيو، كأرب: أيء: قويت، كأرب ُب الشيابلش
األرب: فرط »(: ِٕ، قاؿ الراغب ُب ا٤بفردات )ص«ءي٠بوت كطلبت. كاألرب: الكلف ابلش

، ٍب يستعمل اترة ُب ا٢باجة ا٤بقتضي لبلحتياؿ ُب دفعو، فكل أرب حاجة، كليس كل حاجة أرابن 
: فبلف ذك أرب، كأريب، أم: ذك ا٢باجة ا٤بفردة، كاترة ُب االحتياؿ كإف مل يكن حاجة، كقو٥بم

احتياؿ، كقد أرب إىل كذا، أم: احتاج إليو حاجة شديدة، كقد أرب إىل كذا أراب كأربة كإربة 
 انتهى. «﴾كىيلى ًفيهىا مىآًربي أيٍخرىل﴿ كمأربة، قاؿ تعاىل:
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 ْٓ 

  ككيف ال  -ككثّب ما ىو  -كأخّبان كلمة لكل من كقع على خطأ أك زلل
 يكوف ك٠بة جامعو االشتغاؿ عنو بغّبه، أال فرحم هللا من صوب كنصح.

  كأىتبلها فرصة ىنا أف أكجو شكران خاصان للقائمْب على برانمج ا٤بكتبة
جل أال أسأؿ هللا عز ك  -الشاملة على ما قدموا للعلم من خدمة جليلة 

فجزاىم هللا عنا خّبان، فوهللا  -ٰبرمهم ثواهبا كأف يرزقهم هبا لذة طاعتو 
أدرم إف مل تكن ىذه الكتب بْب يدم كيف يل أف أدعي أين طالب  لستي 

 علم كهللا ا٤بستعاف.      
   

 
 أبو ذر بن دمحم البيضاين ٍب العدين                                       

 نزيل جدة                                      
 ىػ ُّْٖ/ٝباد اثين/ُِ    

 ا٤بوافق:                                          
 ـَُِٕ/مارس/َِ   
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ْٕ 

 

أخربان الشيخ االمام العامل  .ما توفيقي اال ابهلل و ميحرلا نمحرلا هللا بسم)
يف  الزاىد عز الدين أبو احلسن علي بن دمحم بن عبد الكرمي اجلزري أيده هللا

أان  :ابدلوصل برابط أخيو قال ةشهر رمضان من سنة أربع عشرة وست مائ
 (األصفهاين مام العامل رلد الدين أبو الفرج حيىي بن زلمود بن سعدالشيخ اإل

 
موضع البسملة ىنا فيما يظهر يل أنو من عمل ( بسمميحرلا نمحرلا هللا قولو: )

 رد للمصنف ُب كتابو ىذا كبلـ سول سرد اآلاثر. ساخ، كمل يى الني 

كقد أكثر الشراح الكبلـ عليها ُب كالبسملة فمسألة ذات تشعب كتفرع، 

بلؼ فيها، فأفاضوا ُب تفريع مسائلها، كذكر االخت ات٨بتلف الكتب كالشركح

 فرد ابلتصنيف. أي قد كبعضها طويل الذيل، 

كاخَبت ىنا اإلشارة إىل رؤكس تلك ا٤بسائل، فمنها: اتفاقهم على كوهنا جزء 

من آية من كتاب هللا تعاىل من سورة النمل، كاختبلفهم ُب استقبل٥با. كُب اإلسرار 

 هبا أك ا١بهر ُب الصبلة خبلؼ كاسع بْب ا٤بذاىب الفقهية. 

ُب استفتاح ا٣بّبات، ككتب العلم كالرسائل، كالطاعات: كالوضوء،  كتشرع

كقراءة القرآف... كالنعم: كاألكل كالشرب، كالذبح، كالصيد... كٱبتلف حكمها 

 نية كالفرضية.ٕبسب موضعها من ىذه األبواب بْب السي 
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ْٖ 

ككردت ٝبلة من ا٤بركايت ُب فضل االبتداء هبا إال أهنا مل ٚبلو من مقاؿ، كلعلو 
إىل  ملسو هيلع هللا ىلصرسائلو ككتابو  ملسو هيلع هللا ىلصال يصح ُب الباب شيء. إال أف االقتداء بكتابة النيب 

كقد استقر عمل األئمة ا٤بصنفْب على »كاؼو ُب التأسي، قاؿ ا٢بافظ:  (ُ)ىرقل

كاختلف القدماء فيما إذا   ،ككذا معظم كتب الرسائل ؛افتتاح كتب العلم ابلبسملة

 أ.ىػ.  (ِ)«كاف الكتاب كلو شعران 

سخاكم ُب فاٙبة شرحو على ألفية العراقي كبلمان ُب فضل االبتداء كذكر ال

كحينئذ فا٢بمد كالذكر كالبسملة سواء، فمن ابتدأ »ابلذكر مطلقان ختمو بقولو: 

 . (ّ)«بواحد منها، حصل ا٤بقصود من الثناء على هللا

من  ا٤بستفاد كا٤بعُب ا٤بتبادر إىل الذىن ،كعليو فؤلجل شرؼ داللة البسملة
كاف التزاـ ا٤بصنفْب هبا داالن على أهنا أدب من آداب التصنيف؛ يبها اللغوم:  ترك

  . (ْ)فإهنم ذكركا ُب تقديرىا: ابسم هللا أبتدأ كأشرع فيما أان بصدده
كاختلف النحويوف ُب تقدير ا٤بضمر ا٤بتعلق ابلباء من )ابسم هللا(، كىو يدكر 

ن ىاىنا ينكشف لك أف القولْب كم»: (ٓ)؛ يقوؿ أبو الفداء ابن كثّبسبقحوؿ ما 

 :عند النحاة ُب تقدير ا٤بتعلق ابلباء ُب قولك: ابسم هللا، ىل ىو اسم أك فعل
                                 

 (ُّٕٕ(، صحيح مسلم )حٕصحيح البخارم )ح (ُ)
 (ٗ/ُفتح البارم البن حجر ) (ِ)
 (ُٗ/ُيث للسخاكم )فتح ا٤بغ (ّ)
 (ْٖ/ُ(، كتفسّب ابن جزم: التسهيل لعلـو التنزيل )ُٔ/ُتفسّب ابن عطية: ارر الوجيز ) (ْ)
 (. دار طيبة ٙبقيق: سبلمة.ُُِ/ُتفسّب ابن كثّب ) (ٓ)
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أما من قدره ابسم، تقديره: ابسم هللا ابتدائي،  ؛متقارابف ككل قد كرد بو القرآف
، ﴾ًإفَّ رىيبًٌ لىغىفيوره رىًحيمه كىقىاؿى ارٍكىبيوا ًفيهىا ًبٍسًم اَّللًَّ ٦بىٍرىاىىا كىميٍرسىاىىا ﴿فلقولو تعاىل: 

اقٍػرىأٍ ﴿ ٫بو: أبدأ ببسم هللا أك ابتدأت ببسم هللا، فلقولو: كخربان  كمن قدره ابلفعل أمران 

 أ.ىػ. «ككبلٮبا صحيح﴾، اًبٍسًم رىبًٌكى الًَّذم خىلىقى 

، كأف فنقوؿ: ىذا ا٤بضمر ٰبتمل أف يكوف ا٠بان »: (ُ)كقاؿ ُب مفاتيح الغيب

، فهذه ، كأف يكوف متأخران لى التقديرين فيجوز أف يكوف متقدمان ، كعيكوف فعبلن 
فكقولك: أبدأ ابسم هللا، كأما إذا كاف  ككاف فعبلن  أما إذا كاف متقدمان  .أقساـ أربعة

 ككاف فعبلن  كأما إذا كاف متأخران  .ابتداء الكبلـ ابسم هللا فكقولك: ككاف ا٠بان  متقدمان 
فكقولك: ابسم هللا  ككاف ا٠بان  كاف متأخران   فكقولك: ابسم هللا أبدأ، كأما إذا

كٯبب البحث ىاىنا عن شيئْب: األكؿ: أف التقدمي أكىل أـ التأخّب؟  .ابتدائي

 أ.ىػ.  «...كبلٮبا كارد ُب القرآف  :فنقوؿ
           

 
 

مل يفد ٧بقق وما توفيقي إال ابهلل. أخربان الشيخ اإلمام العامل الزاىد( قولو: )
 اسم انسخو، كمنو يتبْب أف نسخة الكتاب الٍب اشتغل عليها الشيخ الكتاب تعيْب

 األلباين رٞبو هللا تعاىل ىي نسخة ابن األثّب. 
 

                                 
 (. دار إحياء الَباث.ٗٗ/ُتفسّب فخر الدين الرازم خطيب الرم ) (ُ)
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( بن عبد الواحد عز الدين أبو احلسن علي بن دمحم بن عبد الكرمي: )قولو
( صاحب كتاب: الكامل ُب التأريخ، كأسد الغابة ُب اجلزري أيده هللاالشيباين )

 لصحابة، كاللباب ٨بتصر األنساب. معرفة ا

نسابة  كاف إمامان »: (ُ)اتريخ اإلسبلـقاؿ مشس الدين الذىيب ُب ترٝبتو من 

كأقبل ُب أكاخر عمره . ككاف بيتو مأكل الطلبة. ٧بتشمان  نبيبلن  أديبان  خباراين أ مؤرخان 

 أ.ىػ. «على ا٢بديث، ك٠بع العايل كالنازؿ

ت كالدتو ُب رابع ٝبادل األكىل سنة كان»: (ِ)كُب كفاتو يقوؿ ابن خلكاف

كتوُب ُب شعباف سنة . ٟبس كٟبسْب كٟبسمائة ٔبزيرة ابِب عمر، كىم من أىلها

أ.ىػ. كذكر الذىيب ُب ا٤بصدر السابق  «ثبلثْب كستمائة، رٞبو هللا تعاىل، اب٤بوصل

 .اختبلفان ُب تعيْب شهر كيـو الوفاة
           

 
 :فائدة

٦بد الدين أبو السعادات ادث : ثبلثة إخوة أقدمهم كفاةلابن األثّب: لقبه 
( ىػَٔٔ)بن دمحم بن عبدالكرمي بن عبدالواحد الشيباين ا١بزرم  ا٤ببارؾ بن دمحم

 ،كجامع األصوؿ ،النهاية ُب الغريب :كتاب  ٧بدث أصويل لغوم كىو صاحب
 . كشارح مسند الشافعي

                                 
 (ِٔٗ/ُّخأريخ اإلسبلـ للذىيب ) (ُ)
 (ّْٗ/ّكفيات األعياف ) (ِ)
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( ىػَّٔ)و ا٢بسن علي بن دمحم عز الدين أب النسابة ا٤بؤرخ: ٍب صاحب الَبٝبة
 . كاللباب ٨بتصر األنساب ة،كأسد الغابُب التأريخ،  صاحب الكامل

 بن هللا نصر الفتح أبو الدين ضياء: كآخرىم كفاة ىو: األديب الكاتب الوزير
 .كالشاعر، كغّبه الكاتب أدب ُب السائر ا٤بثل :كتاب صاحب (ىػّٕٔ) دمحم

 

ربع عشرة وست مائة، ابدلوصل برابط قولو: )يف شهر رمضان من سنة أ
ػوًصل كذا ضبطها ايقوت أخيو( العراؽ كالٍب كاف ٥با ، كىي إحدل أقدـ مدف (ُ)الػمى

خأريخ منذ الدكلة الفارسية، كىي جارة بلدة النيب يونس عليو السبلـ نينول، كلعلها 
كذكر ايقوت ُب سبب تسميتها أقواالن . قد تبعتها ُب تقاسيم العصر ا٢بديث

بْب دجلة كالفرات،  :كصلٍت بْب ا١بزيرة كالعراؽ، كقيل :تلخص ُب الوصل فقيلت
 . كقيل غّب ذلك

الرابط اصطبلح شرعي ييراد بو اإلقامة ٘باه حدكد (. برابط أخيو: )كقولو
شى دخوؿ العدك منو،  العدك؛ ٢بفظ ثغور ا٤بسلمْب. كالثغر ىو ا٤بوضع الذم ٱبي

 ر. فا٤برابطة مبلزمة اجملاىدين للثغو 
كمنو ٠بيت ا٤بواظبة على الطاعات كالوضوء، كالصبلة... تشبيهان بو ُب ضبط 
النفس، كربطها على ا٤بشاؽ من الطاعات. ٍب استعّب اللفظ كأطلق على ما يوقف 
من ا٤بباين للفقراء، كللعلم كا٤بدارس ك٫بوىا، كىو اصطبلح حادث كصفو أبو 

 .(ِ)العباس الفيومي اب٤بولد

                                 
 (ِِّ/ٓشهاب الدين ايقوت بن عبد هللا الركمي أبو عبد هللا ا٢بموم ُب معجم البلداف ) (ُ)
 (َُِ/ٖ(، انظر هتذيب اللغة لؤلزىرم )ُِٓ/ُا٤بصباح ا٤بنّب للفيومي ) (ِ)
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٤براد ىنا، كلعلو يريد الرابط الذم أنشأه ٦بد الدين أبو كىذا األخّب ىو ا
السعادات ا٤ببارؾ بن دمحم صاحب كتاب النهاية ُب الغريب، قاؿ ابن خلكاف 

ككقف أمبلكو عليو  ،بقرية من قرل ا٤بوصل تسمى قصر حرب كأنشأ رابطان »: (ُ)عنو

 أ.ىػ. «كعلى داره الٍب كاف يسكنها اب٤بوصل
 

حيىي بن زلمود بن سعد  مام العامل رلد الدين أبو الفرجأان الشيخ اإل: )قولو
، كنسبو فيها ابلثقفي، كأرخ كالدتو (ِ)لو ترٝبة ُب سّب الذىيب كخأرٱبو( األصفهاين

أنو كاف  (ّ)، كأفاد ابن الفوطي ُب ٦بمع اآلداب(ىػْٖٓ)ككفاتو سنة  (ىػُْٓ)سنة 
 ييلقب ٗبجد الدين. 

كلقبو ُب مواضع اببن  ُب أسد الغابة ببل كاسطة كقد أكثر ابن األثّب الركاية عنو
أيب الرجا. فإف كاف ىو ىذا؛ فييشكل عليو خأريخ ٠باع النسخة كما سيأٌب ُب 

. فإما أف يكوف الغلط ُب تقييد السماع أك ُب (ىػُٖٓ)تقييدىا أبهنا كانت سنة 
 غّبه. خأريخ كالدة الشيخ ا٤بثبت ُب ترٝبتو اآلنفة عند الذىيب، أك أنو شخص آخر

، إال أنو ُب طبقة أعلى من طبقة (ْ)كُب الركاة من يلقب اببن أيب الرجا الصّبُب
ابن األثّب، ككاف أشكل علي عدـ ذكر الذىيب ىذا اللقب ُب ترٝبتو ليحٓب الثقفي 
األصفهاين شيخ ابن األثّب، ٍب تنبهتي أنو كُب أابه ٧بمود بن سعد: أبيب الرجاء. 

                                 
 (ُِْ/ْذكره ُب  ترٝبتو البن األثّب من كتابو كفيات األعياف ) (ُ)
 (ّٕٗ/ُِ(، خأريخ اإلسبلـ )ُّْ/ُِببلء )سّب أعبلـ الن (ِ)
 (ُٓٓ/٦ْبمع اآلداب ُب معجم األلقاب البن الفوطي ) (ّ)
 (ِِٔ/ُٗسّب أعبلـ النببلء ) (ْ)
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شيخو  -ود فقد ذكركا لو ركاية عن أيب الفتح اإلخشيد كقد ٙبقق يل أنو ىو ا٤بقص
كذكر اتج الدين السبكي ُب معجم شيوخو: سنده لكتابنا  -ىنا ُب ىذا اإلسناد 

 كىذه متابعة تؤكد أنو ا٤بعِب دكف غّبه.  (ُ)ىذا كتاب العلم فساقو من طريقو
د. لكن يبقى اإلشكاؿ قائمان ُب سنة كالدتو أك ُب صحة ٠باعو من اإلخشي

توُب بنواحي ٮبذاف كلو »بقولو:  (ِ)كرغم أف الذىيب أكد خأريخ كالدتو ُب العرب

تي يقينان أبف ا٣بطأ ُب خأريخ كالدتو كالذم مل ييوافق دزداأ.ىػ. إال أنِب  «سبعوف سنة

عليو الذىيب كال سيبق بو فيما أعلم، فقد أفاد اتج الدين السبكي ُب مواضع من 
ىػ. ُٔٓىػ، كسنة ُٓٓات أيب الفرج من شيوخو سنة تقييد ٠باع (ّ)معجم شيوخو

 كهبذا يثبت خطأ الذىيب ُب تعيْب سنة كالدتو كهللا تعاىل أعلم كبو التوفيق كالسداد.
           

 
أان الشيخ اإلمام أبو الفتح إمساعيل بن الفضل بن أمحد بن : )قال 

وعشرين ومخس اإلخشيد السراج يف سنة مثان عشرة ومخس مائة، وسنة اثنني 
أان أبو حفص : قال. أان الشيخ أبو طاىر دمحم بن أمحد بن عبدالرحيم: قال. مائة

ان أبو القاسم عبدهللا بن دمحم بن . عمر بن إبراىيم بن أمحد الكتاين ادلقرئ
 (عبدالعزيز البغوي

                                 
 (ُِِمعجم الشيوخ لتاج الدين السبكي )ص (ُ)
 (ٖٗ/ّالعرب ُب خرب من غرب للذىيب ) (ِ)
 (ّٖٔكَُٗكُُٗمعجم شيوخ اتج الدين عبد الوىاب السبكي )ص (ّ)
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كثقو  (ُ)لو ترٝبة ُب ٙببّب أيب سعد السمعاين..( أبو الفتح إمساعيل.: )قولو

أبصبهاف  ئة،اسبع كثبلثْب كأربعم كانت كالدتو ُب سنة ست أك»: خو بقولوفيها كأر 

 أ.ىػ.  «ئةاكتوُب هبا ُب شعباف سنة أربع كعشرين كٟبسم

إشارة إىل اختبلؼو كقع ُب  - من كبلـ األلباين - كجاء ُب حاشية كتابنا
 . (ِ)إحدل نسخ الكتاب ُب كنيتو، حيث كيِب فيها أبيب الفضل

السمعاين ُب ا٤بصدر السابق، كترجم لو ابن نقطة ُب :  الفتحكناه أبيب: قلتي 
كنيتو ىذه أيضان ُب سياؽ إسناد جرل على لساف: ابن   فكناه هبا، ككردتٍ  (ّ)التقييد

النجار ُب ذيل اتريخ بغداد، كابن عساكر ُب اتريخ دمشق، كابن األثّب ُب أسد 
  .(ْ)الغابة

 

                                 
 (َُُ/ُالتحبّب ُب ا٤بعجم الكبّب ) (ُ)
نسخة ا٤بخطوط الٍب عندم كاف رسم الكنية فيها كاضحان: )أيب الفتح(، كىي نسخة الشيخ ُب  (ِ)

إال  –ٕبسب مقارنتها ابلصورة الٍب أثبتها الشيخ رٞبو هللا تعاىل ُب مقدمة كتابو  -األلباين نفسها 
إىل مطبوع قدمي كاف ُب حوزتو، كال أثبت صورة لنسخة أنو مل يشر إىل أف لديو نسخة غّبىا؛ أك 

 أخرل للمخطوط، كمل يضع الشيخ مقدمة لشرح عملو لنتمكن من تفسّب قولو فا تعاىل أعلم. 
على النحو الذم كصف اقق الشيخ األلباين:  -أعِب السراج اإلخشيد  –كقد كردٍت كنيتو 

ُب نسختو ىذه يلتقي مع ابن  -سبكي أعِب ال –(، كىو ُُِِب معجم شيوخ السبكي )ص
األثّب ُب شيخو أيب الفرج ٰبٓب بن ٧بمود الثقفي األصفهاين عن اإلخشيد السراج، فوقعت كنيتو 

 عنده أبيب الفضل.
 دار الكتب العلمية ت ا٢بوت. -(َِٕالتقييد ٤بعرفة ركاة األسانيد أليب بكر ابن نقطة )ص (ّ)
(، خأريخ دمشق ال بن عساكر ُٓٔ/ُٔريخ بغداد كذيولو )ذيل خأريخ بغداد ا٤بطبوع ضمن خأ (ْ)

 (َِّ/ٓ( ك )ِٗٓ/ُ(، أسد الغاب. دار الفكر )ُٔٗ/ْٔ)
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نة اثنني وعشرين ومخس يف سنة مثان عشرة ومخس مائة، وسقولو: )
(، ذًكرىم للتواريخ ييراد بو تقييد زماف النسخ كما ال ٱبفى، كتكراره ىنا ...مائة

إشارة إىل ٠باع أيب الفرج من أيب الفتح النسخة مرتْب، كفيو زايدة تثبت كاىتماـ 
  اب٤بقابلة.

 

يد لو ترٝبة ُب تقي )أان الشيخ أبو طاىر دمحم بن أمحد بن عبد الرحيم( قولو:
نقل فيها عن ٰبي ابن منده توثيقو. كفيها قولو عن نفسو أنو كلد سنة  (ُ)ابن نقطة

س ٟبر سنة خمات يـو ا١بمعة ا٢بادم عشر من شهر ربيع اآل»: ىػ، قاؿّّٔ

 أ.ىػ. « ٰبدث ُب كقتو أكثق منو كأكثر حديثان ملكأربعْب كأربعمائة 
 

 ّب بن ىاركف بن مهرافبن كث (أبو حفص عمر بن إبراىيم بن أمحد)أان  :قولو
ا٢بادم عشر من  يـو االثنْبكلد سنة ثبلٜبائة، كتوُب  (،الكتاينػ: )ا٤بعركؼ با٤بقرئ 

لو ترٝبة ُب خأريخ بغداد، كإكماؿ ابن ماكوال،  رجب سنة تسعْب كثبلٜبائة.
 .(ِ)كأنساب السمعاين، كمنتظم ابن ا١بوزم، صرح ٝبيعهم فيها بثقتو

 
 

                                 
 (ِٓالتقييد ٤بعرفة ركاة األسانيد أليب بكر ابن نقطة )ص (ُ)
اإلكماؿ ُب رفع االرتياب عن ا٤بؤتلف ، (ِٕٔ/ُُخأريخ بغداد أليب بكر ا٣بطيب البغدادم ) (ِ)

(، األنساب أليب ُْٓ/ٕلؤلمّب أيب نصر ابن ماكوال ) أل٠باء كالكُب كاألنسابكا٤بختلف ُب ا
 (ُِ/ ُٓ)(، ا٤بنتظم ُب خأريخ ا٤بلوؾ كاألمم البن ا١بوزم ِّ/ٓسعد السمعاين )
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سقط من نسخة  عبد العزيز() بن (هللا بن دمحم)أبو القاسم عبد  قولو:
كىو مثبت ُب ترٝبتو من كتب  (ُ)الكتاب بطبعتيو إثبات لفظ )بن( بْب العلمْب

أبو القاسم ابن  .عبد العزيز بن ا٤برزابف بن سابور بن شاىنشاهالَباجم، فهو ابن 
  . أحد كبار أعبلـ زمانو.بنت أٞبد بن منيع

ْب األقراف كطيًعن فيو، كال يعتد هبذا ا٤بنصفوف. أكرده كقع بينو كبْب قـو ما يقع ب

كطاؿ عمره »كبعض تلك النقوالت، ٍب ختم ترٝبتو بقولو:  (ِ)ابن عدم ُب كاملو

 نٍ كل مى   ُب الكتاب أفَّ  كلوال أين شرطتي  ،كقبلو الناس ،كاحتملو الناس كاحتاجوا إليو

 أ.ىػ.  «ال أذكره تكلم فيو متكلم ذكرتو كإال كنتي 

رجل فقد اجتمع ا٤بتأخركف على إمامتو. ترجم لو أبو بكر ا٣بطيب ُب كال

، كقاؿ أبو يعلى ا٣بليلي ُب «عارفان  فهمان  مكثران  ككاف ثقة ثبتان »، فقاؿ: (ّ)التأريخ

أدرؾ الكبار  ،ر مائة كعشر سنْبمًٌ كعي  كتب عن العلماء قدٲبان   ،ثقة كبّب»: (ْ)إرشاده

من مائة شيخ مل  كقريبان »:  -ة منهم ٍب قاؿ كذكر ٝبل - «دمن شيوخ البصرة كبغدا

، يزافأ.ىػ، كانظر ا٤ب «كمات سنة سبع عشرة كثبلٜبائة .حد ُب عصره غّبهأيدركهم 

                                 
 كالسقط كذلك ُب نسخة ا٤بخطوط، ككاف على اقق تصويبها إف تنبو ٥با. (ُ)
 .(ّْٖ/ٓالكامل ُب ضعفاء الرجاؿ البن عدم ) (ِ)
 (َُُ/َُخأريخ بغداد للخطيب ) (ّ)
 (َُٔ/ِاإلرشاد ُب معرفة علماء ا٢بديث للخليلي ) (ْ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]افتتاح الكتاب[ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ٕٓ 

 . (ُ)ولسانك 
يـو االثنْب أكؿ يـو من شهر رمضاف ُب صدر النهار من سنة أربع عشرة كلد 
ـو الفطر كقد كدفن ي ،ليلة الفطر من سنة سبع عشرة كثبلٜبائةكتوُب  كمائتْب.

 . كذا ُب خأريخ بغداد للخطيب.  كاحدان  استكمل مائة سنة، كثبلث سنْب كشهران 
 
م

م 

                                 
 (َّْ/ّلساف ا٤بيزاف البن حجر )، (ّْٗ/ِميزاف االعتداؿ للذىيب ) (ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مأبومخقـؿةمزػريمبنمحربمثـاموطقعمثـاماألسؿشمسنممتقممم[- ٔ] حدثـا

ًٌ ممظك.اموالمتغدمبنيمذامأومعؿعؾّؿبنمدؾؿةمسنمأبيمسؾقدةمضال:مضالمسؾدماهلل:ماشدمسا

 
، كال سنده صحيح إىل أيب عبيدة بن عبدهللا بن مسعود : األثر األول

 . (ُ)يصح لو ٠باعان من أبيو كما رجحو ٝبع من اققْب
، كاتبعو أبو معاكية ُب األعمش عند أيب بكر ابن (ِ)كاألثر فركاه ككيع ُب الزىد

 . (ّ)أيب شيبة
أك  أغد عا٤بان »: قاؿعنو  عبدادللك بن عمري، فمن طريق كلو طرؽ عنو 

، كعبد (ْ)«تبغضهم فإف مل تفعل فأحب العلماء كال ،كال تغد بْب ذلك ،متعلمان 
 . فيو كبلـو ا٤بلك فلم يدرؾ ابن مسعود، على  

كال  أك مستمعان  أك متعلمان  اغد عا٤بان »عنو كلفظو:  احلسن البصريكمن طريق 
  .(ٔ)، كا٢بسن فلم يدرؾ ابن مسعود(ٓ)«تكن الرابع فتهلك

                                 
( ترٝبة عامر بن عبد هللا بن مسعود. كًب تلخيص كبلمهم فيو؛ ُب ٕٔ/ٓانظر هتذيب التهذيب ) (ُ)

 ألثر الثالث.مقدمة الكبلـ على ا
، كابن عبد الرب ُب (ّٗٗ/ّ)كمن طريقو: الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ  (،ِٖٗالزىد لوكيع )ص (ِ)

 (ُْْ/ُ)جامع بياف العلم 
 (ِْٖ/ٓمصنف ابن أيب شيبة ) (ّ)
 (َُٓ/ٗالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب ) (ْ)
 ىػ.ُُِْغِب ( دار ا٤بُّّ/ُ(، كالدارمي ُب السنن )ِٕٖركاه ككيع ُب الزىد )ص (ٓ)
، ككقفو أبو «. كىو منقطعكذا قاؿ: عن عبدهللا »( كقاؿ: ِٖٔكركاه البيهقي ُب ا٤بدخل )ص (ٔ)
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عن أيب بن عبد ا٢بميد جرير عن  (ُ)كركاه أبو خيثمة ُب أكاخر ىذا الكتاب
، بلفظ أثر ا٢بسن ا٤باضي. عنو  سهل الفزاريعن كىو سعيد بن سناف سناف 

كقولو: )سهل الفزارم( كذا ىو ُب ا٤بطبوع نسبة إىل فزارة، كقد أعياين البحث عنو، 
بلف الفزارم عن أبيو عن جندب، ككجدت الذىيب ذكره ُب ا٤بيزاف ابسم سهل بن ف

: بقاؼ كمهملتْب»٦بهوؿ.  كذا قاؿ، كتعقبو ا٢بافظ ُب اللساف فقاؿ:   أ.ىػ.  «قلتي

فتحوؿ البحث ٕبسب ما أفاد؛ فوجدتي البخارم قد ركل ىذه الطريق ُب كبّب 
ٙبت  (ّ)عن زىّب ُب ترٝبة سهل أبو أسد القرارم، لو ترٝبة ُب التهذيب (ِ)توارٱبو

أبو األسود، كىم شعبة ُب ا٠بو. كصنفو ا٢بافظ ُب تقريبو ُب درجة  اسم: علي
، كلعل (ٓ). كأدرجو ابن حباف ُب ثقاتو(ْ)ا٤بقبوؿ رغم نقلو توثيق ابن معْب كأيب زرعة

 الذم ٞبل ا٢بافظ على ذلك: االشتباه؛ ك٘بهيل الذىيب، كهللا تعاىل أعلم.
اغد عا٤بان أك »و: كمل يدركو، كلفظ عنو  الضحاك بن مزاحمكمن طريق 

. ركاه الدارمي ُب السنن كفيو أبو ا٥بزىاز نصر بن زايد «متعلمان كال خّب فيما سواٮبا

 ،«ككاف قليل ا٢بديث»العجلي، ترجم لو أبو عبد هللا ابن سعد ُب الطبقات كقاؿ: 

                                                                                             
(، كأبو عمر ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم ّٗٗ/ّيوسف الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ )

 ( على ا٢بسن، رحم هللا ا١بميع.ُّْ/ُ)
 (ُُٔبرقم ) (ُ)
 (ٗٗ/ْارم )التأريخ الكبّب للبخ (ِ)
 (ّٖٗ/ٕهتذيب التهذيب البن حجر ) (ّ)
 (َِٕ/ْتوثيقهما ُب ا١برح كالتعديل البن أيب حاًب ) (ْ)
 (ُِّ/ْالثقات البن حباف ) (ٓ)
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 . (ُ)كابن أيب حاًب، كمل يذكر فيو جرحان كال تعديبلن، كأكرده ابن حباف ثقاتو
عنو  ىارون بن رائبكمن طريق 

أك  اغد عا٤بان »كمل يدركو أيضان، كلفظو:  (ِ) 
ف ا٤ببلئكة تبسط إك  ،كال تغد فيما بْب ذلك فإف ما بْب ذلك جاىل متعلمان 

 . «أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا ٗبا يصنع
فجيل أسانيده نظيفة إف مل تكن ٝبيعها، رجا٥با ثقات إال أهنا مرسلة أك 

أخربان سفياف ىو ابن عبد األعلى حدثنا يونس قاؿ:  (ّ)ككصلو الطحاكممعضلة، 
أنو   عن عبد هللا بن مسعود  زر بن حبيشبن عيينة عن عاصم بن هبدلة عن 

، كىذا سند (ْ)«كال تغد إمعة فيما بْب ذلك أك متعلمان  اغد عا٤بان » :كاف يقوؿ
حْب، صدكؽ لو متصل رجالو ثقات خبل ابن أيب النجود كىو من رجاؿ الصحي

 أكىاـ كما ُب تقريب ا٢بافظ.

، ففي أكسط معاجم كاألثر هبذا اللفظ جاء أيضان من كبلـ غّب ابن مسعود 
بسند فيو حفص بن سليماف أبو عمر ابن أيب داكد ا٤بقرئ، مَبكؾ  (ٓ)الطرباين
حدثِب عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش قاؿ غدكت على : »قاؿ (ٔ)ا٢بديث

                                 
(، ا١برح كالتعديل البن أيب حاًب ِّٓ/ٗ، الطبقات الكربل البن سعد )(ّٗٓ/ ُ)سنن الدارمي  (ُ)

 (.ْٕٔ/ٓ(، الثقات البن حباف )ْٔٓ/ٖ)
(، كابن عبد الرب ُب ّٗٗ/ّ، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ )(َّٔ/ ُ)كاه الدارمي ُب السنن ر  (ِ)

 (ُْْ/ُجامع بياف العلم )
 (ُْٕ/ُٓشرح مشكل اآلاثر للطحاكم ) (ّ)
(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن ّٗٗ/ّكركاه من طريق سفياف بو: الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ ) (ْ)

 (.ّٖٗ/ِ( ك)ُّْ/ُق الفسوم ركاه ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )(، ، كمن طرئِٕ)ص
 (َُ/ُا٤بعجم األكسط ) (ٓ)
(. ك٤با ذكره ِٖٔ/ّ(، كالكامل البن عدم )ُّٕ/ّكما ُب ا١برح كالتعديل البن أيب حاًب ) (ٔ)
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 .ألتمس العلم :فقلت ؟فقاؿ: ما غدا بك اي زر  دلراديصفوان بن عسال ا
 ، ٍب ذكر حديثان.«كال تعدين ذلك أك متعلمان  اغد عا٤بان  :فقاؿ

ما من أحد إال على اببو ملكاف »:  أيب ىريرةعن  (ُ)الديلمي فردكسكُب 
علي بن أيب ، كعن «كلكن ال تكن الثالث أك متعلمان  غد عا٤بان ا :فإذا خرج قاال

 أك متعلمان  طلب العلم فريضة على كل مؤمن فاغد أيها العبد عا٤بان »: (ِ) طالب
كمل ٰبل إىل  (ّ)ذكره مرعي الكرمي ، كمن قوؿ علي «كال خّب فيما بْب ذلك

 مصدر. 
كمل يذكر مصدران. ٍب كقفتي  ؛ أيب الدرداءأبنو يركل عن  (ْ)كأفاد السخاكم

ق ٞباد بن سلمة عن ٞبيد عن ا٢بسن من طري (ٓ)عليو ُب ا٤بعرفة كالتأريخ للفسوم

                                                                                             
  أ.ىػ. «كثقو أٞبد كضعفو ٝباعة كثّبكف»(، قاؿ: ُِِ/ُا٥بيثمي ُب اجملمع )
ُب النقل أك كىم فيو، فإف أٞبد قاؿ ُب ركاية عبدهللا عنو كما  -ٞبو هللا تعاىل ر  -كلقد قصر 

، «صاّب»(: َِْ/ُ، كقاؿ ُب حفص بن سليماف ا٤بنقرم )«مَبكؾ ا٢بديث»(: َّٖ/ُِب العلل )
 فإف كاف ىذا سبب االشتباه فقد كىم؛ فجمع بْب متفرؽ. 
( حيث نقل تضارابن ُب الركاية ُّٖ/ٖ) أك يكوف سببو ما ركاه ا٣بطيب ُب ترٝبتو من التاريخ

، ٍب «صاّب»، كعن عبدهللا قولو: «ما بو أبس»عن أٞبد، فركل عن حنبل بن إسحاؽ عنو قولو: 
 ركل ركاية الَبؾ الٍب ُب العلل.

 (ّٓ/ ْ)الفردكس ٗبأثور ا٣بطاب  (ُ)
 (ّْٕ/ ِ)ا٤بصدر السابق  (ِ)
 (ُِِالفوائد ا٤بوضوعة )ص (ّ)
 (ُِٗة )صا٤بقاصد ا٢بسن (ْ)
(، كابن بطة ُب اإلابنة ِٗٔ(، كركاه البيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن )صّٖٗ/ّا٤بعرفة كالتاريخ ) (ٓ)

 .(ُُْ/ ُجامع بياف العلم كفضلو )كابن عبد الرب ُب  (،ُّْ/ُالكربل )
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، كال تكن ا٣بامس (ُ)أك متبعان  أك ٧ببان  أك متعلمان  كن عا٤بان » عن أيب الدرداء قاؿ:
، كا٢بسن فلم يدرؾ أاب «فتهلك. قاؿ: فقلت للحسن: من ا٣بامس؟ قاؿ: ا٤ببتدع

 .الدرداء 
 

عوف  أان حنظلة أف :قاؿمن طريق عبدهللا بن كىب ا٤بصرم  (ِ)كركل الفسوم
 استطعتى  فٍ إ»نو كاف يقوؿ: أعمر بن عبد العزيز  دثتي حى  :حدثو قاؿ بن عبد هللا
ف مل تستطع فبل إك  ،ف مل تستطع فأحبهمإك  ،ف مل تستطع فكن متعلمان إف ؛فكن عا٤بان 

. «قبل فٍ إ هللا عز كجل لو ٨برجان  تبغضهم. فقاؿ عمر بن عبد العزيز: لقد جعل
 كي لعمر مل ييعْب قائلو. ، كالكبلـ ا(ّ)قلت: رجالو ثقات

 

حدثنا مبارؾ عن »قاؿ:   احلسن البصريمن كبلـ  (ْ)الزىدكركاه ككيع ُب 
لذلك، كال تكن ا٣بامس  أك ٧ببان  أك منصتان  أك متعلمان  اغد عا٤بان »ا٢بسن قاؿ: 

. كركل أبو جعفر العقيلي ُب تتقى عنعتو ، كمبارؾ ىو ابن فضالة، مدلس«فتهلك
٠بعت ا٢بسن يقوؿ: اغد » عنو قاؿ: (ٓ)ابن أيب ٝبعة من الضعفاءترٝبة عبدا٤بلك 

 كال تكن الثالث فتهلك، فقيل: اي أاب سعيد، كما الثالث؟ قاؿ: ٩بارو  أك متعلمان  عا٤بان 

                                 
 «أك مستمعان »ُب لفظ ابن بطة :  (ُ)
 ىذا. (. كىو األثر الثاين من كتابناّٖٗ/ّا٤بعرفة كالتأريخ ) (ِ)
كزيد بن بشر ا٢بضرمي كعبدالعزيز بن عمراف شيخا ا٤بصنف كثقهما أبو زرعة كما ُب ا١برح كالتعديل  (ّ)

 (ٕٓٓ/ّك  ُّٗ/ٓ)
 (ِٖٔ)ص: الزىد لوكيع  (ْ)
 (ِٖ/ ّ)الضعفاء الكبّب أليب جعفر العقيلي  (ٓ)
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 . (ُ). كنقل تضعيف ابن معْب لو«أك مكابر
ركاه: أبو بكر البزار ُب   الثقفي أيب بكرةكاألثر ركم مرفوعان من حديث 

كأبو جعفر الطحاكم ُب ا٤بشكل، كأبو القاسم الطرباين ُب األكسط، كأبو ا٤بسند، 
بكر الدينورم ُب العلم، كأبو نعيم األصبهاين ُب ا٢بلية، كأبو بكر البيهقي ُب 

، ٝبيعهم من طريق: عبيد بن جناد عن (ِ)الشعب، كأبو عمر ابن عبد الرب ُب العلم
قاؿ: قاؿ بن أيب بكرة عن أبيو عطاء بن مسلم عن خالد ا٢بذاء عن عبد الرٞبن 

كال تكن ا٣بامس  أك ٧ببان  أك مستمعان  أك متعلمان  اغد عا٤بان »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 :قاؿ .زدتنا خامسة مل تكن عندان :قاؿ يل مسعر :قاؿ عطاء بن مسلم» .«فتهلك

كذا ُب ا٤بعجم كا٢بلية كىي ٨بتصرة كالذم ُب «. كا٣بامسة أف تبغض العلم كأىلو
ىذه خامسة زادان هللا مل  :قاؿ مسعر بن كداـ :قاؿ عطاء»٤بشكل: الشعب كشرح ا
كال تكن الرابع  أك مستمعان  أك متعلمان  اغد عا٤بان  :إ٭با كاف ُب أيدينا ،تكن ُب أيدينا

 «.٤بن مل يكن فيو كاحدة من ىذه كيله  :اي عطاء .فتهلك

                                 
كعبد »كقاؿ:  (ُّٓ/ ٔالكامل )(، كترجم لو ابن عدم ُب َٕكضعفو النسائي ُب ضعفاءه )ص (ُ)

  أ.ىػ. «كمل ٰبضرين لو شيء فأذكره ؛ا٤بلك ىذا ليس اب٤بعركؼ
أبو معبد البصرم ٠بع جابر بن زيد »قاؿ:  (َْٗ/ ٓ)قلت: ٤با ترجم لو البخارم ُب الكبّب 

أ.ىػ. ما يشّب إىل أنو مل يركم ا٤برفوع أك مل يكد. لكن  «٠بع منو مسلم بن إبراىيم ،كا٢بسن قو٥بما
 :سألت أىب عن عبد ا٤بلك بن أىب ٝبعة فقاؿ»: (ّْٓ/ ٓ)ُب ا١برح كالتعديل حاًب  ابن أيبقاؿ 

 (.ٖٗ/ٕ، كأكرده ابن حباف ثقاتو )«ال أبس بو
( ، ا٤بعجم األكسط ُْٕ/ُٓ(، شرح مشكل اآلاثر للطحاكم )ْٗ/ٗالبحر الزخار للبزار ) (ِ)

حلية األكلياء أليب نعيم ، (ٕٖ/ ٓ) للدينورماجملالسة كجواىر العلم (، ُِّ/ٓللطرباين )
 (.ُْْ/ُ(،  جامع بياف العلم البن عبد الرب )ِٓٔ/ِ(، شعب اإلٲباف للبيهقي )ِّٔ/ٕ)
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عنو  أيب سئل»: (ُ)صرح أبو القاسم الطرباين بتفرد عبيد، كقاؿ ابن أيب حاًب

مات سنة »كقاؿ:  (ِ)، كذكره ابن حباف ُب الثقات«كتب عنوأصدكؽ مل  :فقاؿ

مل يزد فيها على ما أفادا.  (ّ)، كلو ترٝبة ُب خأريخ بغداد«إحدل كثبلثْب كمائتْب

 ملسو هيلع هللا ىلصكىذا ا٢بديث ال نعلمو يركل عن رسوؿ هللا »كقاؿ البزار عقب ا٢بديث: 

كعطاء بن مسلم ليس بو  .ن أيب بكرةمن كجو من الوجوه إال من ىذا الوجو، ع

 أ.ىػ. «كمل يتابع عليو ،أبس

، قاؿ الذىيب ُب (ْ)قلت: عطاء أنكركا حديثو كضعفوه على صبلح فيو كصدؽ

، كتوسط ا٢بافظ ُب التقريب فقاؿ: «ليس بذاؾ، ضعفو أبو داكد»الكاشف: 

بيد عن سؤاالت أيب ع (ٓ)هتذيب الكماؿ، كنقل ا٤بزم ُب «صدكؽ ٱبطئ كثّبان »

، عن أيب داكد: مجر كقاؿ أبو عبيد اآل»اآلجرم أليب داكد توىينو حديثو ىذا، قاؿ: 

أيب بكرة، عن أبيو عن النيب  ن عبد الرٞبن بن عضعيف. ركل حديث خالد 

 أ.ىػ. «كليس ىو بشيء. : اغد عا٤بان  ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
 (َْْ/ ٓ) ا١برح كالتعديل (ُ)
 (ِّْ/ ٖ)الثقات  (ِ)
 (َُِ/ُٕخأريخ بغداد أليب بكر ا٣بطيب ) (ّ)
(، َْٓ/ّلعقيلي )(، كضعفاء اَٖ/ٕ(، ككامل ابن عدم )ّّٔ/ٔكما ُب ا١برح كالتعديل )  (ْ)

 (ُُّ/ِك٦بركحي ابن حباف )
 (َُٔ/ َِهتذيب الكماؿ ) (ٓ)
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  :تنبيو
قاؿ: عن البهلوؿ بن راشد  (ُ)طبقات علماء إفريقيةكنقل أبو العرب ُب 

عت سفياف الثورم، يقوؿ: جاءان عبد الرٞبن بن زايد اإلفريقي بستة أحاديث ٠ب»

. كذكر منها حديث الباب، كذكر «يرفعها ، مل أ٠بع أحدان ملسو هيلع هللا ىلصيرفعها إىل النيب 

 ىذا النقل ا٢بافظ ُب ترٝبة اإلفريقي من التهذيب. 
 كلو صح ىذا ا٣برب لكاف للحديث ٨برج آخر مل يذكركه. 

 
           

 
ييبلحظ تكرر اسم ا٤بصنف ( حدثنا أبو خيثمة زىري بن حرب ثنا...لو: )قو 

ُب ٝبيع أسانيد الكتاب ٩با قد يوىم أبنو أحد رجاؿ اإلسناد، كلعل ىذا األمر 
 يسبب إشكاالن لبعض القراء الغّب ملمْب ٕباؿ مصنفات أىل ا٢بديث. 

تاب من ٦بالس فراكم كتابنا ىذا كىو أبو القاسم البغوم إما أف يكوف ٝبع الك
شيخو أيب خيثمة ٍب رتبها كخرجها كجزء ٨بصص ُب ابب العلم منسوابن إليو، كىو 

 رٞبو هللا قد صنع مسند ا١بعد بنحو ىذه الطريقة. 
أك أخذه البغوم عنو  ؛كإما أف يكوف أبو خيثمة نفسو قد أملى عليو الكتاب
ا ىو األقرب ىنا لعدـ إبحدل طرؽ السماع ا٤بعركفة على الصورة ا٤بنقولة إلينا. كىذ

                                 
 (ِٕطبقات علماء إفريقية )ص:  (ُ)
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 . (ُ)اطبلعي على من ذكر الصفة األكىل ُب كصف كتابنا
كيبقى تعليل تكرار ذكر اسم ا٤بصنف بداية كل إسناد، كذلك أف النساخ الذين 

كالٍب قد أيثبت  -الراكم عن ا٤بصنف  -أخذكا الكتاب؛ أخذكه عن نسخة البغوم 
 سب ا٤بتبع ُب الركاية. فيها اسم شيخو مصنف الكتاب ُب أكؿ كل إسناد ٕب

ٍب للنيساخ عنو ُب النقل طريقتْب: فإما ٘بدىم كقد ٘باكزكا سند الكتاب إىل 
راكيو؛ بعد أف يثبتوه ُب أكؿ العمل، ٍب ٘بد أسانيد الكتاب تبتدأ ابسم ا٤بصنف ال 

 .ٱبلو سند من ا٠بو
كإما أف يتجاكز الناسخ ا٤بصنف فبل يربزه ُب كل إسناد، على اعتبار كضع 

 ا٤بصنف ُب حاؿ التحديث فإنو يذكر السند ابتداء من شيوخو فأعلى. 
هبا ٝبلة من كتب ا٢بديث  ككبل الطريقتْب معركفة مستعملة قد خرجتٍ 

ا٤بطبوعة. ككتابنا ىذا مثاؿ على الطريقتْب، إذ أف نسخة )اإلخشيد( الٍب اعتمد 
يها. كنسخة )ا٤بعطوش( عليها األلباين اتبعٍت الطريقة األكىل فخرج كتاب األلباين عل

الٍب اعتمد عليها نشأت بن كماؿ اتبعت الطريقة الثانية فخرج كتابو عليها، كهللا 
 تعاىل أعلم.

، فعل أمر من الغدك، كىو ُب األصل يدؿ على اغدي  ،(اغد عادلاً : )قولو

كالغدكة: ما »: (ّ)الصحاح، كمنو صبلة الغداة أم الفجر، قاؿ صاحب (ِ)الزماف

                                 
حدثنا أبو »كرد ُب ركاية ا٤بعطوش بنسخو ا٣بطية الثبلث كصف ٙبمل البغوم كزمانو حيث قاؿ:  (ُ)

 «.ئتْبخيثمة زىّب بن حرب النسائي قراءة تلقْب، ُب ٧بـر سنة ثنتْب كثبلثْب كما
 (ُْٓ/ ْمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ِ)
 (ِْْْ/ ٔ) أليب نصر ا١بوىرم الصحاح (ّ)
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سّب أكؿ »ىو:  (ُ)أ.ىػ. كُب النهاية البن األثّب «غداة كطلوع الشمسبْب صبلة ال

، قاؿ البقاعي ُب نظم ﴿أىًف اٍغديكا عىلىى حىٍرًثكيٍم﴾، كمنو قولو تعاىل: «النهار

أم بكركا جدان مقبلْب كمستولْب  :ر التنادم بقولو: أف اغدكاسًٌ كفي »: (ِ)الدرر

 أ.ىػ.  «كقادرين على حرثكم

ٍب كثر حٌب استعمل ُب  .ىذا أصلو»: (ّ)يومي ٤با سبق قاؿكبعد تقرير الف

 :أم .أنيس كاف، كمنو قولو عليو السبلـ: كاغد اي  الذىاب كاالنطبلؽ أم كقتو 

معُب  كضمن الغدكٯبوز أف يي »: (ْ)أ.ىػ، كقاؿ الز٨بشرم ُب الكشاؼ «كانطلق

 أ.ىػ.  «اإلقباؿ

أبنو أمر ابلصّبكرة أك الثبات،  كا٤براد منو ُب أثر الباب غّب ما ذيكر، فإنو مشعر
أك متعلمان. ٗبعُب حافظ  فكأنو يقوؿ: أقبل على العلم كتوجو إليو حاؿ كنت عا٤با ن
على ىذه ا٢باؿ كاثبت عليها. أك: ىو أمر بطلب العلم كالسعي فيو ببذؿ الوسع ُب 

 اإلقباؿ عليو؛ بدأ من التعلم إىل التمكن الذم يستحق بو الطالب اسم العامل.
 

                                 
 (ْٗٔ/ّالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ُ)
دار الكتاب اإلسبلمي ابلقاىرة  (َّٗ/ َِ)نظم الدرر ُب تناسب اآلايت كالسور للبقاعي  (ِ)

 ىػ.َُْْ
 (ِِٗفيومي )ص: لل ا٤بصباح ا٤بنّب (ّ)
 (ٓٗٓ/ْالكشاؼ ) (ْ)
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لعامل ابلشيء ىو من أحاط ٔبوانبو كأساسياتو. كُب الشرع من حصل من كا
العلم ما ٱبولو التوجيو كاالرشاد، فهو ا٤بستفيد كاجملتهد ُب اصطبلح أىل األصوؿ، 

 كرٗبا كاف عا٤بان متقنان ُب فن دكف آخر. 
ككل من أحاط علمان ٗبعلومات فنو ما فهو عامل فيو. ككل عامل ٰبتاج إىل مثلو 

االزدايد كالتمكن كالتوسع كاكتساب الدقة. كليس ُب الطبيعة البشرية ا٤بمكنة  لطلب
من يتمكن من اإلحاطة ابلعلم كاالشتماؿ على عمـو فنونو، لكن ا٤بعرفة الواسعة 

 مستحسنة.
كالعلم مكتسب، كتوىب أصل آلتو من الفهم كاإلدراؾ كا٢بفظ كالصرب 

سب اكتساب ىذه اآلالت ك٫بوىا. كاالجتهاد...، كاالستزادة ُب العلم تكوف ٕب
 كييعرؼ العامل بشهادة كتزكية مثلو أك الشهرة كاالستفاضة.

 -العلـو أبفَّ ا٢بصوؿ على مادتو ال تكفي  غّبه منكٱبتص العلم الشرعي عن 
، كأبو نعيم ُب (ُ)الزىدالستحقاؽ لقب: العامل. كركل أٞبد ُب  -كلو كسعٍت 

:  قاؿ عبد هللا»قاؿ:  (ّ)ن عبد هللا بن عتبةعوف ب، بسندو صحيح إىل (ِ)ا٢بلية
ليس : »وا٣بواص قولكعن إبراىيم  «.ليس العلم بكثرة الركاية كلكن العلم ا٣بشية

العلم بكثرة الركاية، كإ٭با العامل من اتبع العلم كاستعملو، كاقتدل ابلسنن، كإف كاف 
 .(ْ)«قليل العلم

                                 
 (َُّالزىد )ص (ُ)
 (ُُّ/ُحلية األكلياء كطبقات األصفياء أليب نعيم األصفهاين ) (ِ)
 مل يدرؾ عوف عمو ابن مسعود (ّ)
 (َّاقتضاء العلم العمل للخطيب )ص( ْ)
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 ،ور تقـو ابلقلب من خشية الشرعي يعتمد على أمابلعلم ذلك ألف العامل 
ٙبمل صاحبها على العمل ابلعلم: من كرع، كزىد، كتقول، كإخبلص،  ،ك٧ببة

 كتوكل، كرضا، كمراقبة، كإيثار... فالعلم ببل عمل: جهل. 
، ك٥بذا كانت ا٤بعصية ًإ٭بَّىا ٱبىٍشىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي كرأس العلم ا٣بشية، 

كعصاه  ،يعمل ٗبقتضى علمو فقد أطاع هللا تعاىل طاعةكمل  جهبلن، فمن علم
 . (ُ)معصية

كما جاء عن   - عمدان  كاف أك غّبه - ككل من عصى هللا فهو جاىل
آثر ف ،على بصّبة كعلم أبف عاقبتو مكركىة  أقدـ، كإ٭با كاف جاىبلن ألنو (ِ)السلف

 .(ّ)العاجل على اآلجل

 :ك٠بى عدـ مراعاة العلم»: (ْ)ا١بوزية ابن قيمأبو عبد هللا مشس الدين قاؿ 

كإما ١بهلو بسوء ما ٘بِب عواقب  ،زؿ منزلة ا١باىلإما ألنو مل ينتفع بو فني  ؛جهبلن 

العبد إذا عمل بطاعة هللا ٍب أتبعها ٗبا يبطلها كيفرقها من »: (ٓ)كقاؿ أيضان  .«فعلو

عتو كعملو معاصي هللا كانت كاإلعصار ذم النار ارؽ للجنة الٍب غرسها بطا
فلو تصور العامل ٗبعصية هللا بعد طاعتو ىذا ا٤بعُب حق تصوره كخأملو  ... الصاّب

                                 
 (ُْٖ/ِاقتباس من كبلـ القراُب ُب أنوار الربكؽ ) (ُ)
ًإ٭بَّىا ( ٝبلة من اآلاثر ُب ذلك ُب تفسّب قولو تعاىل: ﴿ٖٗ/ٖكقد ركل ابن جرير الطربم ُب تفسّبه ) (ِ)

 ﴾التػٍَّوبىةي عىلىى اَّللًَّ لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السُّوءى ًٔبىهىالىةو ٍبيَّ يػىتيوبيوفى ًمٍن قىرًيبو 
 ( عن الزجاج.ِِ/ٕنقل معناه ابن تيمية كما ُب ٦بموع الفتاكل ) (ّ)
 (ْٕ/ُمدارج السالكْب البن القيم ) (ْ)
 (ِّٕطريق ا٥بجرتْب كابب السعادتْب البن القيم )ص (ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٔ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
َٕ 

كلكن  ،إحراؽ أعمالو الصا٢بة كإضاعتها - كهللا – كما ينبغي ٤با سولت لو نفسو
فكل من عصى  ،ال بد أف يغيب عنو علمو عند ا٤بعصية ك٥بذا استحق اسم ا١بهل

 أ.ىػ. «و جاىلههللا ف

كنٍت آفات العلم من الطالب فأىلكتو. فبل يستحق اسم العامل: مىٍن كرٗبا ٛب
ل غلبتو شهوة ا٤باؿ أك السلطة أك ا٣بوؼ... فاستعمل ما يعلم لبلوغ مركمو كما مثَّ 

كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى الًَّذم ا٤بركية ٙبت قولو تعاىل: ا٤بفسركف بقصة بلعاـ بن ابعوراء 
تًنىا فىاٍنسى  نىاهي آايى نىا ُٕٓلىخى ًمنػٍهىا فىأىتٍػبػىعىوي الشٍَّيطىافي فىكىافى ًمنى اٍلغىاًكينى )آتػىيػٍ ( كىلىٍو ًشئػٍ

ٍلًب ًإٍف ٙبىًٍمٍل عىلىيٍ  ثىًل اٍلكى ثػىليوي كىمى ًو لىرىفػىٍعنىاهي هًبىا كىلىًكنَّوي أىٍخلىدى ًإىلى اأٍلىٍرًض كىاتػَّبىعى ىىوىاهي فىمى
تًنىا فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىلَّهيٍم يػىٍلهىٍث أىٍك تػىتػٍريٍكوي يػىٍلهىٍث ذىًلكى  مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّبيوا آًبايى

 . يػىتػىفىكَّريكفى 
مىثىلي الًَّذينى كمثلهم أحبار السوء ٧برفة الكتاب بعلم، كا٤بعرضْب عنو ُب العبادة 

ثىًل ا٢بًٍمىاًر ٰبىًٍملي  ليوا التػٍَّورىاةى ٍبيَّ ملٍى ٰبىًٍمليوىىا كىمى   .أىٍسفىارناٞبيًٌ
ك٥بذا فإف اإلخبلص أحد أىم دكافع اآلفات، فمن طلب العلم لغّب هللا لن 

عن  (ُ)نفسو فيعدؿ مساره. ركل أبو نعيم، كالبيهقيليصل إىل ىذه ا٤برتبة مامل يتنبو 
العلماء ثبلثة: عامل  :قاؿ بعض الفقهاء: كاف يقاؿ»قولو:   سفياف بن عيينة

فأما العامل اب فهو الذم ٱباؼ هللا كال  .عامل اب كأبمر هللاك  ،كعامل أبمر هللا ،اب
كأما العامل اب  ،كأما العامل أبمر هللا فهو الذم يعلم السنة كال ٱباؼ هللا ،يعلم السنة

ُب ملكوت  دعى عظيمان فذلك الذم يي  ؛كأبمر هللا فهو الذم يعلم السنة كٱباؼ هللا

                                 
 (ُّْ/ ِ) ، شعب اإلٲباف للبيهقي(َِٖ/ ٕ) األكلياء كطبقات األصفياء أليب نعيم حلية (ُ)
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 «. السموات
من طريق الثورم عن أيب حياف ٰبٓب بن سعيد التيمي عن  (ُ)كركاه ابن أيب حاًب

من  (ِ)رجل قاؿ... فذكره، كعرب فيو ابلفرائض كا٢بدكد عن السنة. كركاه الدارمي
طريق دمحم بن يوسف الفراييب عن سفياف بو. كالفراييب قد ركل عنهما  ٝبيعان، لكن 

الثورم كإذا أراد ابن عيينة  كالفراييب إذا أطلق سفياف أراد»: (ّ)قاؿ ا٢بافظ ابن حجر

 أ.ىػ. «نسبو

حدثنا ككيع عن سفياف عن أيب الزعراء : »(ْ)ابن أيب شيبةأيب بكر مصنف كُب 
 .(ٓ)«كإ٭با العلم ابلتعلم إف الرجل ال يولد عا٤بان  :قاؿ عبد هللا :عن أيب األحوص قاؿ

 
           

  
تعلمان، فابدأ ابلتعلم فهو مل تكن عا٤بان فكن م ، أم: إفٍ )أو متعلماً( :قولو

رد الطلب كسلوؾ الطريق الوحيد للوصوؿ إىل مرتبة العلماء، كإ٭با العلم ابلتعلم، ك٦ب
  ىذا الطريق عبادة.

 
                                 

 (ّْ/ ُِ) تفسّب ابن أيب حاًب (ُ)
 (ّّٕ/ُسنن الدارمي ) (ِ)
 (ُّٗ/ ُِ)فتح البارم  (ّ)
 (ِْٖ/ ٓ)مصنف أيب بكر ابن أيب شيبة  (ْ)
سنده صحيح كرجالو ثقات. سفياف ىو الثورم، كأبو الزعراء ىو عمرك بن عمرك، كأبو األحوص  (ٓ)

 عوؼ بن مالك.
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كا٤بتعلموف طبلب العلم يتفاكتوف ُب درجات التحصيل كاالستفادة ٕبسب 
لو بلغ رتبة تفاكت آالهتم كرغباهتم كما ينفقونو منها. كال يزاؿ ا٤بتعلم طالب علم ك 

 العلماء.  
أم كال تكن ٩بن يرضى بدكهنا، فليس ما سول (، وال تغد بني ذلك: )قولو

( تكوف ا٠بان كظرفان، كيراد هبا معاف أظهرىا ُب غّب ىذا ا٤بوضع: بنيذلك فضل. ك)

بػىٍْب موضوع للخبللة بْب الشيئْب »: (ِ)، قاؿ الراغب األصفهاين(ُ)التوسط

نػىهيما زىٍرعان كى ﴿ككسطهما. قاؿ تعاىل:    .«﴾جىعىٍلنا بػىيػٍ

أك لو عدد  .إال فيما كاف لو مسافة ٫بو: بْب البلدين (بْب)كال يستعمل »قاؿ: 

كال يضاؼ إىل ما يقتضي معُب  .٫بو: الرجلْب، كبْب القـو اثناف فصاعدان  ،ما
نػى ﴿، ﴾كىًمٍن بػىٍيًننىا كىبػىٍيًنكى ًحجىابه ﴿الوحدة إال إذا كرر ٫بو:  نىا كىبػىيػٍنىكى فىاٍجعىٍل بػىيػٍ

ا لك، كيقاؿ: ىو بْب يديك  ، كيقاؿ: ىذا الشيء بْب يديك، أم: متقدمان ﴾مىٍوًعدن

 أ.ىػ.   «...قريب منك أم:

 ؛مل يكن ما بينهما خارج عنهما ،جعلنا التعلم أكؿ طريق بلوغ رتبة العامل فإفٍ 
فصلتْب، ألنو مسار متصل اب١بهد كالطاعة. لكنو جعل رتبة العامل كرتبة ا٤بتعلم من

 فيكوف ا٤براد ٗبا بينهما أم ما سواٮبا من الرتب. 
 

                                 
 (َِْٖ/ٓٗبعُب كسط. الصحاح للجوىرم ) (ُ)
 (ُٔٓا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص (ِ)
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كال خّب »ك٥بذا جاءت بعض ألفاظو مصرحة بذلك كطريق الضحاؾ كفيها: 
ككضحتها طريق ابن رائب «. كال تعدين ذلك: »صفواف، كُب أثر «فيما سواٮبا

 ف ا٤ببلئكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغيإفإف ما بْب ذلك جاىل ك »كفيها: 
ألف ما سول العلم كطلبو: جهل، كال رابع ٥بم من «. العلم من الرضا ٗبا يصنع

 زركمن طريق «. كال تكن الثالث»أصلهم، ك٥بذا ُب أثر أيب ىريرة عند الديلمي: 
 «. كال تغد إمعة فيما بْب ذلك»عن ابن مسعود: 

في كتبقت بعض ا٤براتب ذات التعلق ابلعلم؛ كالواردة ُب بعض ألفاظ األثر، ف
، كُب أثر أيب «كال تكن الرابع فتهلك أك مستمعان » طريق ا٢بسن عن ابن مسعود:

، كال تكن ا٣بامس فتهلك. قاؿ: فقلت للحسن: أك متبعان  أك ٧ببان :»الدرداء قاؿ 
  .«من ا٣بامس؟ قاؿ: ا٤ببتدع

كال تكن الثالث »كُب ىذا إشارة منو إىل ا١بهل ا٤بركب، ك٫بوه ُب أثر ا٢بسن: 
كمن طريق «. يل: اي أاب سعيد، كما الثالث؟ قاؿ: ٩بار أك مكابرفتهلك، فق

ككذا ىو « تبغضهم فإف مل تفعل فأحب العلماء كال»عبدا٤بلك بن عمّب عنو قاؿ: 
 من طريق أيب بكرة ا٤برفوع.

كاالستماع، كابة للعلم، كاالتباع ٝبيعها تدخل ُب التعلم؛ ما توفرت النية ُب 
إال كانت مستقلة، كىي بْب ا١بهل كالعلم، فتكوف من ك  ؛الطلب كا٤بداكمة عليو

جاىل، فيطلب ما ٯبهلو كٰبب كيشتهي لو ٛبكن  بو ا١بهل الذم يعلم صاحبو أنو
 من التعلم.
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فيتلخص لنا أف ٜبة مراتب منها: ما كاف كماالن ٧بمودان كالتعلم فما عبله، كمنها 
س منها ذلك؛ كتنجو من ما كاف غّب مذمـو كىو ا٣بلو من العلم مع معرفة النف

 الذـ اب٢بب كاالستماع كاالتباع. 
كالثالث: ما كاف مذمومان كىو الذم توجو إليو التحذير الوارد، كترتيب ا٥ببلؾ 

على جهة االستقبلؿ كا٤بعتد بنفسو، أك  -عليو، كىذا إ٭با يكوف ُب ا١بهل ا٤بركب 
ا٤بستحق لوصف:  -دليل التبعية كا٤بقلد كىو اإلمعة ا٤بتابع ُب السوء ٤بثلو بغّب 

 ا٤ببتدع، كا٤بمار، كا٤بكابر، الذم ىو طريق من يبغض العلم كأىلو. 

كىذه الطبقة ٩بن ال يرجى ٥با صبلح كال يؤمل ٥با »: (ُ)قاؿ أبو ا٢بسن ا٤باكردم

كللعلم   ٦بداين كأف للجهل إقباالن  ،فبلح. ألف من اعتقد أف العلم شْب كأف تركو زين

 «، ككاف ىو ا٣بامس ا٥بالكعدان بكرشاده مست ضبللو مستحكمان كاف   ،مكداين  إدابران 

 أ.ىػ. 
ؿ كبلمو ىذا على من يفضل البقاء على ا١بهالة كالبعد عن ككاف رٞبو هللا قد نزَّ 

 طلب العلم ألسباب أشار إليها كتكلم عنها ٗبا يشفي. 
 

ك٩با غاب عنو: السبب الذم يتعلق بو جهاؿ زماننا من أف ُب ا١بهل: الغنم 
كا٤بتعة كالسبلمة، فهم يركف أف ا١باىل معذكر ٔبهلو، كيتجنبوف طلب ا٤بعرفة كالعلم 

رموف معاقرة ا٤بلذات؛ متأملْب السبلمة من الوزر.  حٌب ال ٰبي
 

                                 
 (ْْأدب الدنيا كالدين للماكردم )ص (ُ)
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كال ٱبفى على العاقل ا٤بتأمل أف العلم ٗبواضع ا٣بطر ييسر ٘بنبها؛ كاالستمتاع 
سنة مطلب العقبلء ال طريق إليها ٗبا تستلذه مع األمن كالطمأنينة، كأف العاقبة ا٢ب

 إال ابلعلم كهللا ا٤بوفق لكل خّب. 
 
 
 

ذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
م
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

ماظرازيمضالم[- ٕ] مإدقاقمبنمدؾقؿان مثـا مأبومخقـؿة مسعتمم:حدثـا

مضال ماهلل مسؾد مبن مسون محيدثمسن ماظعزؼزم:حـظؾة مسؾد مبن مظعؿر م:ضؾت

اًٌامصؽِنمساًٌا،مصإنمملمتلؿطعمصؽنمعؿعؾؿًا،مإِنمادؿطعَتمأنمتؽونمس:مؼؼال

متؾغضفم مصال مملمهؾفم مصإن مصأحؾفم، معؿعؾؿًا متؽن ممل مسؿرم.صإن م:صؼال

ممم.دؾقانماهللمظؼدمجعلمظهمخمرجًا

سنده صحيح إىل عوف بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ا٥بذيل، كقد أهبم قائل 
كىو  -من طريق حنظلة  (ُ)ا٤بقولة. كركاه أبو يوسف يعقوب بن سفياف الفسوم

 بو.  -ابن أيب سفياف بن عبد الرٞبن بن صفواف بن أمية ا١بمحي 
 

           
 

(، كاف عوف من العباد ا٤بوصوفْب ابلزىد، قلت لعمر بن عبد العزيزقولو: )
كلعل ما ٰبكيو من لقاءه عمر بن عبد العزيز كاف ُب ٦بلس من ٦بالس العلم كالوعظ 

 ٝبعهما. 
 
 

                                 
 (ّٖٗ/ّا٤بعرفة كالتأريخ ) (ُ)
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( ىذا أسلوب ٙبفيز إن استطعَت أن تكون عادلًا فكن عادلاً  يقال:)قولو: 
ن حصَّل ُب فنو ما أعلى مراتب العلم: مى  كحث على طلب معايل األمور، فإفَّ 

يستحق بو لقب العامل. فمن كاف ٲبلك ا٤بؤىبلت ُب نفسو من ا٥بمة كالرغبة كالصرب 
س عليو التهاكف كالتكاسل كاالجتهاد، كالفطنة كمقومات التحصيل كاالستنباط. فلي

 عن بذؿ السبب كٙبصيل ا٥بدؼ. 
ُب أدكاتو ا٤بذكورة  فإف مل يستطع فإف القصور البد كأف يكوف انتج عن نقصو 

 أعبله، من فقداف النشاط كقصور الرغبة كا٥بمة. 
(، فإف فاتتك ا٤برتبة العليا، كمل تستطع فإن مل تستطع فكن متعلماً قولو: )

أك الشتغاؿ النفس بغّبىا: فاحرص أال تضيع ا٤برتبة التالية  ،استيفاء أدكات طلبها
 كىي: التعلم.

كالتعلم كإف كاف ا٤برحلة األساسية لبلوغ ا٤برتبة العليا كاستحقاؽ اللقب ا٣باص 
اب٤بشتغل ابلعلم، إال أهنا مراتب متعددة تتفاكت ُب قوهتا ٕبسب جهد كرغبة كٮبة 

أال يفوت فضل التعلم، كحب االستزادة من  الطالب. كالناصح ىنا أراد من ا٤بنصوح
 العلم؛ كلو مل يكن يتطلع إىل أعلى مراتبو. 

كابلتعلم يناؿ الطالب فضبلن كاسعان، من ذلك: إزالة الشكوؾ العارضة، كتوسيع 
ا٤بدارؾ، كفهم ا٣ببلؼ، كمواطن الضرر، كمعرفة دكاء ا٣بلل، كمظاف عبلجو... 

مل يكن من فضائل التعلم إال معرفة جهل النفس كىكذا حٌب ُب العلـو الدنيوية فإف 
ٗبا ىي مقبلة عليو، كاكتساهبا الفطنة، كإدراؾ مواضع نقصها، كمعرفة ىدفها إلزالة 

 ىذا العور بطلب ا٤بختص، ك٘بنب ا٤بدعي ا٤بتعامل... لكفى هبذا فضبلن.  
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فإف كانت النفس أكسل من أف ٙبمل ٮبة ( فإن مل تكن متعلمًا فأحبهمقولو )
لى االطبلع كمتابعة طلب الفوائد، فبل أقل من معرفة قدر أىل العلم كفضلهم، ع

لو كاف منهم، كحبيب القـو منهم، فمن أحب أف كمن عرؼ ىذا أحبهم، كأحب 
قومان اتبعهم على ما ىم عليو كلو ابألماين، ك٥بذا فإف حب العلم مكسب لصاحبو 

  ُب شريف ما ىم عليو.ٰبملو على ا٤بتابعة كالتقليد ألىل الفضل كالعلم 
ُب مدينة  -منذ ٫بو ربع قرف أك يزيد  -كأتذكر أنو كاف ُب مسجد حينا قدٲبان 

كاف يدمن االستماع إىل إذاعة القرآف لكنو  ، من عواـ الناس مسن عدف رجله 
الكرمي، كخاصة الربامج العلمية منها كنورو على الدرب؛ فيحفظ ما يسمع من 

دع ٨بالفة كقعٍت عليها عيناه إال كأنكرىا، كال ينسى الفتاكل كأيٌب ا٤بسجد فبل ي
اإلحالة إىل مصدره كا٤بفٍب الذم ٠بع منو، ككاف أىل ا٤بسجد ال يسلموف لو، 

لؤلخذ عنو، حٌب يفصل بينهم أحد طلبة العلم  كٯبادلونو ظنان منهم أبنو ليس أبىلو 
 فيشهد لو بصحة نقلو، كيناقشو إف خالفو االختيار.

خ رٞبو هللا تعاىل أينما كاف ٯبسد حب العلم كأىلو، كإف مل فحاؿ ىذا الشي
يبدؿ من الوسع إال السماع كقت الفراغ لكنو اكتسب بو حصيلة جعلتو منافسان 

 لكثّب من طلبة العلم، كندان ٥بم ُب ا١بداؿ. 
، ك٧ببة الشيء البد أف يصاحبها (ُ)كقد تقرر ُب شرعنا أف اب مع من أحب

                                 
(، من حديث ابن مسعود عن رسوؿ هللا َِْٔ( كمسلم )ُٖٔٔبخارم ُب الصحيح )ركل ال (ُ)

، كفيهما أيضان بلفظ قريب: من حديث أيب موسى عند «ا٤برء مع من أحب»قولو:  ملسو هيلع هللا ىلص
(، ُُٕٔ(. كمن حديث أنس بن مالك ُب البخارم )ُِْٔ(، كمسلم )َُٕٔالبخارم )

 (.ِّٗٔكمسلم )
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وغ مراتب من أحب، كىذا ٕبده أحد مسالك ا٣بّبية؛ فالتعلق توقّب كتطلع إىل بل
 ابلعلم كأىلو ٯبعل الشخص قريبان من ا٢بق، بعيدان عن الباطل، رجاعان تواابن. 

 
كيتمكن من حبهم؛ كىذا يتصور ُب حق فإف مل ينجح ( فإن مل حتبهمقولو: )

ت الدنيوية كالٍب مىن كاف مىن حولو ًمن أىل ىذه الصنعة قريبْب منو إىل حد ا٤بعامبل
 تضعف جانب التوقّب كابة بينهما. 

أك كاف ٩بن ال رغبة لديو ُب العلم، كليس ٩بن يفهم ماىية العلـو كأثرىا على 
األمة كالفرد. أك حيل بينو كبْب ىذه العبادة؛ أعِب حب العلم كالعلماء ألعماؿ 

 كمعاصي قامت بو... 
ٞبل نفسك على حبهم فلتعمل أم: فإف مل تنجح ُب  (فال تبغضهمقولو: )

على حفظ نفسك من الوقوع ُب البغضاء، كىي ا٤برتبة اذر منها. فبْب ا٢بب 
 كالبغض مساحة من البلمباالة كعدـ االىتماـ.

فإف مل تقدر على ٧ببتهم لعارض أمل بنفسك جراء ٨بالطة لبعض من اشتغل 
ٛبلك من اإلنصاؼ ما ابلعلم، كاطبلع على بعض ما ييكره من سلوكو ا٤بخالف، كمل 

تفرؽ بو بْب العْب كالوصف. أك كاف لديك تصور مغلوط عنهم، أك عداكة نيصبت 
مع من ينتسب إىل العلم، أك لظنك أف العلم حائل بْب حاملو كبْب بعض ما يطمح 

 إليو... 
أك لغّب ىذا من األسباب، فبل تسمح لنفسك بكره ا٤بتعلمْب كطبلب العلم، 

سبب حرماف النفس لكثّب من الفضل، كرٗبا آذل ا٤ببغض  فإف البغض منفر، كىو
  نفسو ُب بعض األحواؿ.
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طبلب العلم ندمو عن قرار ىجره حضور ٦بالس أحد شيوخو  كيذكر بعضي 
لغضبة غضبها منو ألجل كبلمو ُب بعض رجاؿ مذىبو، ٍب أعلن بعد فوات زماف 

 . (ُ)الشيخ أنو بذاؾ التصرؼ مل يضر سول نفسو
ا٤بتوقع الختبلؼ الناس كجود ىذا الصنف، ككاف ُب حقهم النجاة ك٤با كاف من 

 بتجنب بغض أىل العلم لـز على الدعاة التحذير كالبياف. 
كالبغض فييعد من أقول الدكافع اإلنسانية ا٢باملة صاحبها على سلوؾ الطريق 
ا٤بكركىة، فإف كاف اإلنساف عاقبلن استطاع أف ٰبد من مشاعره كأف يفصل بْب 

كا٤بتصف هبا، فبل يبغض العلم كأىلو جملرد تعلق معرفتو ٖبلل ما ُب شخص أك  الصفة
 حاؿ. 

فافصل بْب فضل ما يطلبوف كبْب سيء ما تراه، كاعلم أف كرىهم ىو مبتغى 
 الشيطاف منك؛ إلبعادؾ عن خّب ما لديهم.

ككرىهم سبب لتوليد العناد كا٤بكابرة كرد ا٢بق، فالكره صفة ٙبمل النفس على 
ؽ األذل هبا فتعمى عن ٙبصيل طرؽ ا٣بّب ك٘بنب الشر لكوهنا ال ترل إال بعْب إ٢با

كال تشتهي إال النكاية ٗبن تعادم كٚباصم كلو مل يكن يستحق منها كل ما  ،االنتقاـ
كلو ٘برد اإلنساف من ىذه ا٤بشاعر كاستطاع أف ٯبرد حكمو على تنفقو عليو. 

 ،الشركر النا٘بة عن ردكد األفعاؿا٢بوادث كاألشخاص: فسيَبؾ التعميم كستقل 
 كستزداد خصوبة القلوب ا٤بتلقية لدعوة أىل ا٣بّب كهللا ا٤بستعاف.  

 
                                 

الدارقطِب لكبلمو ُب أيب يوسف القاضي، أيٌب ذكرىا ٙبت األثر حكاية الصيمرم ُب ىجره ٦بالس  (ُ)
 (.ُٗرقم )
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ذًٍكره معركؼ ييقصد بو تعظيم هللا تبارؾ كتعاىل. كالتسبيح:  سبحان هللا(قولو: )

 على نيصب ، التنزيو معناه هللا، كسيٍبحافى »: (ُ)قاؿ أبو نصر ا١بوىرمالتنزيو. 

 إذا كذا، ًمنٍ  سيٍبحاف: تقوؿ كالعرب. بىراءةن  السُّوءً  من هللا أيبٌرئي : قاؿ كأنَّو درا٤بص

  أ.ىػ. «منو تعجبت

جملد الدين ابن األثّب قولو:  (ِ)كاألثر ا٢بديث كجاء ُب كتاب النهاية ُب غريب

 مواضع ُب استعمل ٍب النقائص، من كالتربئة كالتقديس التنزيو: التسبيح كأصل»

 كمعُب التنزيو، اللغة ُب التسبيح»: (ّ)أ.ىػ، قاؿ أبو زكراي النوكم «اتساعان  منو تقرب

 أ.ىػ. «مطلقان  النقائص من لو تنزيهان  هللا سبحاف

كيستعمل الناس كلمات الذكر كالتسبيح كالتكبّب كالتهليل إلظهار العجب من 
 أمر ما بصور ٚبتلف ُب كل منها عن األخرل ٕبسب ما يتعلق هبا. فالتسبيح
تعجب مع استغراب، كرٗبا كاف ا٤بستغرب منو مستحسنان، أك مستقبحان فيضاؼ 

 ٤بعناىا ىنا التنزيو. كيكوف مراد القائل أبرأ إىل هللا من ىذا األمر أك أيبرئ هللا منو. 
أما التكبّب فتعجب مع سركر؛ إما لعلم جديد، أك لظهور أمر متوقع أك غّب 

 ء إىل هللا عز كجل. متوقع. كالتهليل فتعجب مع خوؼ ك١بو 

                                 
 (ِّٕ/ ُ) الصحاح (ُ)
 جملد الدين ابن األثّب (ُّّ/ ِ) كاألثر ا٢بديث النهاية ُب غريب (ِ)
 (َُُٓ: ص) األ٠باء هتذيب (ّ)
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  ( ىذه العبارة تعليق من عمر بن عبدالعزيز)لقد جعل لو سلرجاً قولو: 
مبنية  ىنا (ُجِعلعلى مسامعو، كالظاىر أفَّ )  على األثر الذم ألقاه عوف

للمجهوؿ، كىو مناسب لسياؽ الكتاب، كبنيت للمعلـو ُب ركاية الفسوم ا٤بشار 
 (. عز كجل لو ٨برجان إف قبللقد جعل هللاإليها آنفان كفيها: )

( أراد عدـ حصر ا٣بّب بْب العامل كا٤بتعلم، فمن مل يستطع أف يكوف سلرجاً قولو )
أحدٮبا فلن يعدـ ا٣بّب إذ ال يزاؿ إبمكانو النجاة من األخرل ا٤بكركىة: اببة، 

نو جعل كاالتباع، كترؾ ا٤بمارة كاالبتداع. كالزايدة الواردة عند الفسوم: )إٍف قبل( كأ
 الفرج مشركط ابلقبوؿ كىو النية فيما يبدك يل كهللا تعاىل أعلى كأعلم.

 
 
 

ذ

 
 
مم
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 قال ادلصنف رمحو هللا تعاىل:

مأبومخقـؿةمغامجرؼرمسنماألسؿشمسنممتقممبنمدؾؿةمسنمم[- ٖ] حدثـا

م.معنمؼردماهللمبهمخريًامؼػؼفهميفماظدؼن:مضالمسؾدماهللم:أبيمسؾقدةمضال

٢بميد الضيب، كاألثر فرجالو ثقات، كأبو عبيدة ىو ابن ا جرير ىو ابن عبد
ككانت كفاة . عبدهللا بن مسعود، كمر تصحيح قوؿ من رجح االنقطاع بينهما

، إال أنو أكثر من الركاية عنو، (ُ)سبعة أعواـ -فيما قيل  -كأليب عبيدة  عبدهللا 
، إال (ِ)العللكمع أف أاب ا٢بسن علي بن عمر الدارقطِب يصحح االنقطاع كما ُب 

 .(ّ)أنو شهد لو ُب السنن ٗبعرفة أحواؿ أبيو
 

                                 
 الربم إف شعبة:ل قلت»قاؿ:  قتيبة بن عن سلم (ُْٕ/ ُ) كالتعديل ركل ابن أيب حاًب ُب ا١برح (ُ)

 عبيدة أبو كاف أكه فقاؿ: مسعود؟ ابن ٠بع أنو ٰبدث عبيدة أاب ٠بع أنو إسحاؽ أيب عن حدثنا
  .«جبهتو يضرب كجعل سنْب. سبع ابن

 سنْب سبع ابن بكونو االستدالؿ ىذا»بقولو:  (ٕٔ/ ٓ) علق ا٢بافظ على ىذا ُب التهذيب
أ.ىػ، يريد عدـ ثبوت  «ضعيف عثماف ا٢بديث راكم كلكن بقائم؛ ليس أبيو من يسمع مل أنو على

( عن عمرك بن مرة قاؿ: ِْٖ/ُسنو كلعلو كاف أصغر، كقد ركل عبدهللا بن أٞبد ُب العلل )
  أ.ىػ. «قلت أليب عبيدة: تذكر من أبيك شيئان؟ قاؿ: ال»

 بيوأ عن مسعود بن هللا عبد بن عبيدة أيب ٠باع: قيل»:  (َّٖ/ ٓ) الدارقطِب جاء ُب علل (ِ)
 .«يديو بْب صغّبان  كاف كلكنو منو، يسمع مل أنو عندم فيو؛ كالصحيح ٱبتلف: قاؿ صحيح؟

 عبيدة أبو ركاه ٤با ٨بالف أنو أحدىا»كفيها ضعَّف حديثان لعلل فقاؿ:  (ِِٓ/ ْ) الدارقطِب سنن (ّ)
 كأبو عليو. خأكيل كال فيو مطعن ال الذم عنو الصحيح ابلسند أبيو عن مسعود بن هللا عبد بن

 أ.ىػ كخشف فثقة. «كنظرائو مالك بن خشف من كفتياه كٗبذىبو أبيو ٕبديث أعلم عبيدة
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كاألثر فقد اتفق على ركايتو الشيخاف مرفوعان من حديث معاكية بن أيب 
 ، كُب إغضاء ا٤بؤلف الطرؼ عن ا٤برفوع ٕبث يرجئ إىل حْب.  (ُ)سفياف

. كقد (ِ)من طريق األعمش: ابن أيب شيبة، كأٞبد، كالطرباين، كا٣بطيبكركاه 
من قوؿ عبيد بن عمّب. ككاف  (ّ)ركم من قوؿ غّبه، كسيأٌب لدل ا٤بصنف ىنا

ا٣بطيب افتتح كتابو الفقيو كا٤بتفقو ٔبمع طرؽ ىذا األثر عن عدد من الصحابة، 
فجمع ا٤برفوع كا٤بوقوؼ، كفيها من طريق أيب بكر بن عياش عن األعمش عن أيب 

 كائل عن ابن مسعود بو يرفعو. 
 

           
 

شرل لطبلب العلم ( ا٣بطاب بي من يُرِِد هللا بو خريًا يفقهو يف الدينقولو: )
ابلفتح من هللا تعاىل ٥بم فيما ىم مقبلوف عليو من الطلب، لرضاه عز كجل عنهم 
كلعظم ما ىم فيو. فإف كاف الطالب صاحب ٮبة كصدؽ ُب الطلب فإنو مبشر أبف 

ز بْب أقرانو، فيسهل عليو التعمق تفتح عليو ا٤بغاليق، كيتفوؽ على أترابو، كيرب 
 كاالستزادة. 

 

                                 
 (.َُّٕ( كمسلم )ُٕالبخارم ) (ُ)
(، ُُٓ/ٗ(، ا٤بعجم الكبّب للطرباين )ُُّ(، الزىد ألٞبد )صَِْ/ٔا٤بصنف البن أيب شيبة ) (ِ)

 (.ْٖ/ُالفقيو كا٤بتفقو للخطيب )
 (ٕٓاألثر رقم ) (ّ)
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فكاف ا٣بّب ا٤بوعود بو ىو: رزقو التحبيب كالنجابة... ككلما زاد ُب البذؿ ُب 
الطلب كجد الزايدة كالربكة ُب التحصيل. كمن مل يوفق رغم كلوجو ىذه الطريق 

لبلئمة كسلوكو ىذا الدرب كال زاؿ ال يرل من نفسو تقدمان فعلى ىذا أف يرجع اب
على نفسو ُب قصورىا ُب الرغبة كا٥بمة كاالجتهاد، كال ينكر أنو قد حصل من العلم 
الشيء الذم يتمناه كثّب ٩بن ىو دكنو، كرٗبا مل يوىب آالت النباىة فكاف عليو 
اكتساهبا كعدـ التواين ُب الطلب فلعلو أف يصل كلو بعد حْب، فلما خأخر ُب نفسو 

 خأخر عليو الفتح. 
هو هللا ُب الدين فقد أراد بو خّبان ٤با رآه منو من صدؽ كجد ُب الطلب، فمن فق

 فهداه  كأرشده لسلوؾ ىذا الطريق ككفقو كأعانو، كعلى قدر أىل العـز تؤتى العزائم. 
كفيو أف ٙبصيل العلم ىو: من ا٣بّب ا٤بوعود بو طبلب العلم. كفيو إشارة إىل أف 

فسو عن ا٤بساخط، كيتقرب اباب، كيدعو العلم رأس ا٣بّبات؛ فبو يرفع العبد ن
 سبحانو لطبلبو.  أفضل موىوب من البارم غّبه... فكاف العلم هبذا:

كيراد بو العلم ا٤بوصل إىل مرضاتو سبحانو ا٤بقَبف ابلعمل؛ كالذم بو يصلح 
العبد من نفسو فّبتقي ُب الطاعات كيزداد من ا٣بشية كالرغبة كأعماؿ القلوب 

 كا١بوارح.
كاف اإلسبلـ ىو التوحيد، كالتوحيد ىو: إفراد هللا ابلعبادة، كعبادة هللا ك٤با  

تيعرؼ أبهنا االسم ا١بامع لكل ما ٰببو هللا كيرضاه. ككاف العلم كالفقو ُب الدين 
كاف من   -بل ىو رأسها، كأشرفها مكانة كمنزلة  -كالذم ىو من أنواع العبادات 

ضل من هللا، إذ بو ييعبد هللا على يقْب؛ اختار ىذا الطريق انؿ ا٣بّبية كحاز الف
فتؤتى ٧بابو ك٘بتنب مكارىو، كأّن للعبد أف يعلم ذلك إال ابلعلم، كليس ُب طاعة 
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ا٤بطاع كعبادة ا٤بعبود فائدة إف مل توافق مراده كأمره، كلن ييعلم ذلك إال ابلفقو فلهذا  
 عباده.كاف كسب العلم كالفقو ُب الدين من خّب ما يرزؽ الرب سبحانو  

فبالفقو دعوة الغّب، كنشر ا٣بّب، كتصحيح ا٣بلل. كابلفقو ُب الدين يبلغ العبد 
أعلى درجات عبادتو ككما٥با، كيصل للتقول كا٣بشية الٍب مدح هللا أىلها فقاؿ: 

. كمىٍن فقهو ُب الدين فقد آاته ا٢بكمة فهي ﴾ًإ٭بَّىا ٱبىٍشىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ﴿
يػٍرنا كىًثّبنا﴿ الزمها  .﴾كىمىٍن يػيٍؤتى ا٢بًٍٍكمىةى فػىقىٍد أيكٌبى خى

، قاؿ ابن (ُ)( التنكّب فيها للتفخيمخرياً ( أسلوب شرط، ك)من يردقولو )

كىو دليل على أف هللا قد أراد ا٣بّب ألىل الفقو، كال معُب لتخصيصهم »: (ِ)الوزير

  .«بذلك إال لوقوع ما أراده هبم

 فيو فضل العلماء على سائر الناس. كفيو فضل الفقو ُب»: (ّ)كقاؿ ابن بطاؿ

، كإ٭با ثبت فضلو ألنو يقود إىل خشية هللا كالتزاـ طاعتو  الدين على سائر العلـو
قاؿ هللا تعاىل: ﴿ًإ٭بَّىا ٱبىٍشىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي﴾ كقاؿ ابن  - ك٘بنب معاصيو

ك٤بعرفة  - اآلخرة الدنيا الراغب ُب الزاىد ُبفقيو: إ٭با الفقيو  :قاؿ لو معمر للذ
كلعظيم نعم هللا على عباده اشتدت  ،العلماء ٗبا كعد هللا بو الطائعْب كأكعد العاصْب

 أ.ىػ. «خشيتهم

 
                                 

 (َُٗ/ُح ا٤بصابيح البن ا٤بلك )شر  (ُ)
 (ٖٗ/ِالركض الباسم ) (ِ)
 (َٕٓ/ّ(، ك٫بوه ُب إكماؿ ا٤بعلم شرح مسلم لعياض )ُْٓ/ُشرح البخارم ) (ّ)
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فإف »: (ُ)قاؿ أبو بكر دمحم بن ا٢بسْب اآلجرم ُب كتابو: "األربعوف حديثان"

يكوف ٩بن قد أراده هللا الكرمي : كيف صفة من فقهو هللا عز كجل ُب دينو حٌب قلتى 
ٖبّب؟ قيل لو: ىو الرجل ا٤بسلم العاقل الذم قد علم أف هللا عز كجل قد تعبده 
بعبادات كجب عليو أف يعبده فيها كما أمره ال كما يريد ىو، كلكن ٗبا أكجب العلم 
عليو، فطلب العلم ليفقو ما تعبده هللا عز كجل بو من أداء فرائضو كاجتناب ٧بارمو 
ال يسعو جهلو كال يعذره بو العلماء العقبلء ُب تركو، كذلك مثل الطهارة ما فرائضها 

 أ.ىػ. «...كما سننها كما يفسدىا كما يصلحها كمثل علم صبلة

 يريد»كُب تفسّب ا٣بّبية يقوؿ أبو الوليد سليماف بن خلف الباجي ُب ا٤بنتقى: 

 . سبحانو كتعاىل ا٣بّب لعبيدهأف الفقو ُب الدين يقتضي إرادة هللا - كهللا أعلم -
دخوؿ ا١بنة كالسبلمة  - كهللا أعلم - كا٣بّب .كأف من أراد هللا بو ا٣بّب فقهو ُب دينو

 أ.ىػ. (ِ)«من النار

قلت: إف طلب العلـو بكافة ألواهنا منقبة كفضل لصاحبها كمكسب كبّب، 
، لكن ُب يرجى منها نفع النفس كالغّب. إال أف الفضل ىنا ٨بصوص بعلم الشرع

 صرؼ ا٤بعُب إىل ا٤بآؿ األخركم نظر، بل ىذا إىل أثره كٜباره أقرب.

كىي اللذة أك ما يكوف  ،( أم منفعةقولو )خّبان »كعمم الكرماين ا٣بّب فقاؿ: 

ألف النكرة  ؛فائدتو التعميم :قلتي  ؟ىل ُب تنكّبه فائدة :ف قلتى إاللذة. ف كسيلة إىل

                                 
 ىػ. ٙبقيق بدر البدر.َُْٖ( دار أضواء السلف ّٕكتاب األربعْب حديثان )ص  (ُ)
 (َِٖ/ٕا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ للباجي ) (ِ)
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أك  ،فمن يرد هللا بو ٝبيع ا٣بّبات :فا٤بعُب ،فيُب سياؽ الشرط كالنكرة ُب سياؽ الن

  أ.ىػ. (ُ)« لو حاجب عن كل أمر يشينو :٫بو – إذ ا٤بقاـ يقتضي ذلك - التعظيم

قلت: فيشمل ا٣بّب ىنا: إرادة هللا ابلعبد حسن ا٤بآؿ، كٙبصيل علو 
الدرجات، كىذا يتأتى ابلعمل ابلعلم كتصحيح النية، كالٍب ىي طريق دخوؿ ا١بنة. 

 لذة االستزادة من العلم كنفع الناس كالدعوة إىل ا٣بّب كغّب ذلك.ك 
 

ًإذىا سبق  - بفتح القاؼ - وفقى  :يقاؿ مالفه»( كالفقو: يفقهو يف الدينقولو: )

فقيو فعيل  :كمنو .غّبه إىل الفهم، كبكسرىا ًإذىا فهم، كبضمها ًإذىا صار لو سجية

٤بلقن، كنقل عياض ُب ا٤بشارؽ كذا ُب كتاب ابن ا. (ِ)أ.ىػ «...ٗبعُب: فاعل

خبلفان ُب موضع ا٢بركة من: الفقو ُب الشرع؛ عنو من الفهم العاـ، كقاؿ قبلها: 

 أ.ىػ. (ّ)«الفقو: الفهم ُب كل شيء»

 
 

                                 
(، ك٣بصو مشس الدين ّٕ/ِشرح صحيح البخارم لشمس الدين الكرماين ) الكواكب الدرارم ُب (ُ)

 (. ِّٕ/ُالربماكم ُب البلمع الصبيح شرح ا١بامع الصحيح )
كقولو: لو حاجب ...، استشهاد منو ببيت مركاف بن أيب حفصة ابن أيب السمط، تتمتو: 

(، ُّٗ/ُلعلـو ). ذكره أبو يعقوب السكاكي ُب مفتاح ا«كليس لو عن طالب العرؼ حاجب»
 كغّبه.

 (ّْٔ/ ّ)لسراج الدين أيب حفص ابن ا٤بلقن التوضيح لشرح ا١بامع الصحيح  (ِ)
 (ُِٔ/ِمشارؽ األنوار للقاضي عياض ) (ّ)
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 (ُ)«كالفقو: التفهم ُب الدين كالنظر فيو كالتفطن فيما غمض منو»قاؿ ا٢بريب: 

من قاؿ: الفقو اسم لعلم  من الناس»: أ.ىػ. كُب كتاب الرازم مفاتيح الغيب

مىا ﴿كاحتجوا هبذه اآلية كىي قولو:  ؛٨بصوص، كىو معرفة غرض ا٤بتكلم من كبلمو
لنوع معْب من علـو  ٍب صار ا٠بان  ،فأضاؼ الفقو إىل القوؿ ﴾نػىٍفقىوي كىًثّبنا ٩بَّا تػىقيوؿي 

ن، أم ُب الدي كمنهم من قاؿ: إنو اسم ٤بطلق الفهم. يقاؿ: أكٌب فبلف فقهان  .الدين

 (ِ)«أم يفهمو خأكيلو «يفقهو ُب الدين من يرد هللا بو خّبان »كقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ، فهمان 

 أ.ىػ.
قلت: كمن ىذا يتبْب أف ا٤براد ابلفقو ُب ىذا ا٤بوضع: مطلق العلم ُب الشرع، 
كبيعد القوؿ بتخصيص علم الفركع ا٤بعركؼ ابلفقو عن غّبه من علـو الشرع؛ 

ح حادث كما ال ٱبفى، كيفهم التخصيص من عبارة السمعاين ُب فاالصطبل
 .(ّ)تفسّبه، كتصريح ابن عطية أبف اللفظ خرج على جهة التشريف لعلم الفقو

الفاء كالقاؼ كا٥باء أصل كاحد صحيح، يدؿ »: (ْ)قاؿ أبو ا٢بسْب ابن فارس

ء فهو ا٢بديث أفقهو. ككل علم بشي على إدراؾ الشيء كالعلم بو. تقوؿ: فقهتي 
فقو. يقولوف: ال يفقو كال ينقو. ٍب اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عامل 

 أ.ىػ. «واب٢ببلؿ كا٢براـ: فقي
                                 

 (ّٕٔ/ِغريب ا٢بديث إلبراىيم ا٢بريب ) (ُ)
 (ُّٗ/ُٖتفسّب الرازم ) (ِ)
 (ُْٕ/ّ(، كارر الوجيز البن عطية )َّٔ/ِتفسّب السمعاين ) (ّ)
 (ِْْ/ْمقاييس اللغة البن فارس ) (ْ)
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 كعرفان  ،الفهم :كالفقو لغة .أم ٯبعلو فقيهان  و:يفقه»قاؿ مشس الدين الكرماين: 

ستدالؿ. فإف العلم ابألحكاـ الشرعية الفرعية ا٤بكتسب عن أدلتها التفصيلية ابال
ليتناكؿ فهم كل علم من  ؛اللغوم ا٤بعُب :قلتي  ؟أم ا٤بعنيْب يناسب ا٤بقاـ :قلتى 

 أ.ىػ.  (ُ)«علـو الدين

 كٞبلو عليو .من الفقو، كىو ُب اللُّغة الفهم :يفقهو»ك٣بصو الربماكم بقولو: 

أحسن؛ ليشمل ٝبيع العلـو الدينية، كٰبتمل االصطبلحي على  ]يريد ا٤بعُب اللغوم[

«بيعد
 ىػ. أ. (ِ)

قلت: االحتماؿ كارد ُب كوف الفضل ُب معرفة علم األحكاـ كالفركع الٍب هبا 
تقاـ العبادات؛ لكن التخصيص ٙبكم ببل دليل، ال سيما كٝبيع فنوف العلـو 
الشرعية ذات ارتباط كثيق ببعضها، كإف كاف الفقو أكثر أثران على اجملتمع لكنو يفتقر 

. كجاء ُب شر  ما  (ّ)ح ا٤بصابيح للمظهرم، كابن ا٤بلكإىل غّبه كما ىو معلـو
٧بصلو: أم ٯبعلو عا٤بان أبحكاـ الشرع ذا فهم كبصّبة يستخرج ا٤بعاين الكثّبة من 

  األلفاظ القليلة.
كُب األثر الَبغيب بطلب العلم رجاء حصوؿ ا٣بّبية ا٤بختصة بو، كأبواب ا٣بّب 

يفتح عليو من العلم  فمتنوعة لكن الكبلـ ىنا حوؿ خّبية خاصة ٱبص هللا هبا من
ُب الدين. كمفهـو الشرط ىنا يقتضي تصور مفهـو ا٤بخالفة للنص كيتمثل بنفي 

                                 
 (ّٕ/ِالكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم لشمس الدين الكرماين ) (ُ)
 (ِّٕ/ُالبلمع الصبيح للربماكم ) (ِ)
 (ُُٗ/ُ(، كشرح ا٤بصابيح البن ا٤بلك )ََّ/ُا٤بفاتيح شرح ا٤بصابيح للمظهرم ) (ّ)
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من طبلب العلم  ان بو خّب هللا يرد  من ملإرادة كىب ا٣بّبية ٤بن مل يفقو ُب الدين، ف
، أم فبل يفتح عليو ُب العلم كهللا تعاىل أعلم. فكأنو فبل يفقهو فيوكعمـو ا٤بسلمْب 

 ن رغب عن العلم رغب العلم عنو كمن رغب فيو فتح عليو فيو.يقاؿ: م
كإ٭با يناؿ العبد من هللا ا٣بّب كالفتح إف علم هللا منو الصدؽ ُب الرغبة كا١بد ُب 
الطلب كالصرب عليو، فا٤بختاركف ىم من بذلوا السبب، فبل تناؿ ا٣بّبية ابألماين. 

٘بدكف الناس معادف، فخيارىم »: ملسو هيلع هللا ىلصكمن منعها فلمانع قاـ فيو، كيشهد ٥بذا قولو 
ُب ا١باىلية خيارىم ُب اإلسبلـ إذا فقهوا، ك٘بدكف من خّب الناس ُب ىذا األمر، 

، كفيو تنوع (ُ) أخرجاه من حديث أيب ىريرة« أكرىهم لو، قبل أف يقع فيو
 مواطن ا٣بّبية، كابلعلم تعرؼ تلك ا٤بواطن كسبل ا٢بصوؿ عليها.

يػيٍؤٌب ا٢بًٍٍكمىةى مىٍن يىشىاءي كىمىٍن يػيٍؤتى تعاىل: ﴿كيشهد لصحة ىذا ا٤بعُب قولو 

يػٍرنا كىًثّبنا جاء ُب التفسّب أنو »﴾ قاؿ أبو الوليد ابن رشد ا١بد: ا٢بًٍٍكمىةى فػىقىٍد أيكٌبى خى

 .(ِ)«الفقو ُب دين هللا

كمن ال يريد بو »كُب مفهـو ا٤بخالفة يقوؿ أبو حفص سراج الدين ابن ا٤بلقن: 

ال يريد بو  :على النفيقاؿ ألنو أبلغ، فكأنو  ان كأتى اب٣بّب منكر  .هو فيوفبل يفق خّبان 

 .(ّ)«خّبنا من ا٣بّب

                                 
 (ِِٔٓ(، كمسلم )ّْٔٗصحيحي البخارم ) (ُ)
( ٕٔٓ/ٓ(، كساؽ ابن جرير الطربم ُب التفسّب )ُِْكّّٗ/ُٕالبياف كالتحصيل البن رشد ) (ِ)

 بعض تلك األقواؿ مصدران إايىا أبهنا اإلصابة ُب القوؿ كالفعل. 
 (ّْٔ/ّالتوضيح البن ا٤بلقن ) (ّ)
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دليل خطابو أف من مل يرد »: (ُ)القرطيب ُب تفسّبه أيب عبد هللا  كبنحوه قوؿ 

: (ِ)، كقوؿ أيب العباس ابن تيمية«ضيق صدره كأبعد فهمو فلم يفقهو هللا بو خّبان 

أ.ىػ. كا٣بّب ا٤بنفي ىنا  «مل يفقهو هللا ُب الدين مل يرد بو خّبان كالـز ذلك أف من »

ٕبسب ىذا ا٤بعُب ىو: الفتح ُب العلم ا٤بوصل إىل ا٣بّبات الٍب ٰببها هللا من العبد، 
 كمل ٰبرمها إال من رغب عنها أك كسل كتواّن ُب طلبها.

و ُب دينو فبل يدؿ على أنو من مل يتفق»ُب األربعْب حديثان:  (ّ)أما قوؿ اآلجرم

، فهذا فيو نظر شديد، إذ ال يفهم من ا٢بديث نفي ا٣بّبية عن العبد، «خّب فيو

ىل مراد هللا، فمن مل يرد هللا بو إكلذا فإف أكثر من تكلم على ا٢بديث أعاد النفي 
 نيل ىذا ا٣بّب مل يفقهو؛ فتحان منو سبحانو؛ كال سهل عليو كسبو. 

غباهتا كاىتماماهتا على أمر ما، كُب كلو خّب كالناس فبل ٘بتمع ُب أحوا٥با كر 
. فبلبد (ْ)«خّب ا٤بؤمن القوم، خّب كأحب إىل هللا من ا٤بؤمن الضعيف، كُب كلو »ك

من كجود الضعيف كالقوم، اآلخذ ابلعزائم كا٤بائل للرخص، اجملتهد كا٤بقصر، يقوؿ 
نىا ًمٍن ًعبىاًدانى فىًمنػٍهيٍم ظىامله ﴿ٍبيَّ أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الًَّذينى اا٤بوىل سبحانو كتعاىل:  ٍصطىفىيػٍ

 . لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه اًب٣بٍىيػٍرىاًت إبًًٍذًف اَّللًَّ ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍضلي اٍلكىًبّبي﴾

                                 
 (ُٖ/ٕا١بامع ألحكاـ القرآف ) (ُ)
 (ُِِ/َِكما ُب ٦بموع فتاكاه ) (ِ)
 ( ا٢بديث األكؿ منها.ِٕحديثان )ص كتاب األربعْب (ّ)
 ( من حديث أيب ىريرةِْٔٔحديث ركاه مسلم ُب صحيحو ) (ْ)
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كىذا أمر ال نزاع فيو. كتفاكت الناس ُب األخذ اب٣بّب ا٤بتنوع ٕبسب اختبلؼ 
قيقة غّب مدفوعة كال متنازع فيها، ككل ما تعدل نفعو فهو أعلى قدراهتم كرغباهتم ح

كأفضل؛ كما تعلقت بو حياة القلوب كمعرفة هللا فهو األعلى فضبلن، فكيف إف 
اجتمعت ا٤بعرفة كالنفع ا٤بتعدم؟! فبل خّب ىناؾ أعلى منو، ك٥بذا ٱبتص هللا من 

لى العلم كثر؛ لكن يشاء من عباده ليحبيهم هبذا الفضل، كأنت ترل ا٤بقبلْب ع
 الذين يفتح ٥بم فيو ىم ا٣بلص منهم كهللا ا٤بستعاف.

 
مثل ما بعثِب »: ملسو هيلع هللا ىلصفعلى ىذا ينبغي ٞبل الكبلـ ىنا على ما جاء ُب قولو 
فكاف منها نقية قبلت  هللا بو من ا٥بدل كالعلم، كمثل الغيث الكثّب أصاب أرضان 

دب أمسكت ا٤باء فنفع هللا هبا ا٤باء فأنبتت الكؤل كالعشب الكثّب، ككانت منها أجا
كأصابت منها طائفة أخرل إ٭با ىي قيعاف ال ٛبسك  ،الناس فشربوا كسقوا كزرعوا

 ،فذلك مثل من فقو ُب دين هللا كنفعو ما بعثِب هللا بو فعلم كعلم .ماء كال تنبت كؤل
 . (ُ)«كمل يقبل ىدل هللا الذم أرسلت بو كمثل من مل يرفع بذلك رأسان 

ديث كصف طائفتْب منتفعتْب اب٥بدل: مىٍن أخذ ابلعلم فتعلم كمىٍن ففي ىذا ا٢ب
رجع إىل األكؿ ُب أمور دينو ٩بن مل يتعلم كىم عمـو ا٤بسلمْب، كالطائفة الثالثة إ٭با 

 (ِ)ىي ميٍعًرضىة عما أينزؿ من العلم كالوحي فيدخل فيها غّب ا٤بسلم الذم ال خّب فيو
 كهللا تعاىل أعلم. 

 
                                 

 ( من حديث أيب موسى األشعرمِِِٖ( كمسلم )ٕٗصحيح البخارم ) (ُ)
 (ُٕٕ/ُكىذه النتيجة ٩با استظهره ابن حجر ُب شرحو ٥بذا ا٢بديث ُب الفتح ) (ِ)
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أف ا٣بّب ا٤بوعود بو لن يكوف ُب علم ٦برد عن العمل، يقوؿ كمن ذلك يفهم 

كليس كل من فقهو »: (ُ)شيخ اإلسبلـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ ا٢براين

، فما أٝبلو من «بل ال بد مع الفقو ُب الدين من العمل بو ُب الدين قد أراد بو خّبان 

 استدراؾ. 

ف من مل أكىذا يدؿ على »: (ِ)بقولو ابن القيمأبو عبد هللا كيوضحو العبلمة 

كمن فقهو ُب  ،فقهو ُب دينوأراد بو خّب أف من أكما   ؛يفقهو ُب دينو مل يرد بو خّبان 
ريد بو ٦برد أ فٍ إما أك  ،ريد ابلفقو العلم ا٤بستلـز للعملأإذا  ،راد بو خّبان أدينو فقد 

الفقو حينئذ يكوف  فإفَّ  ريد بو خّبان أف من فقو ُب الدين فقد أالعلم فبل يدؿ على 

 أ.ىػ.  «كؿ يكوف موجبان رادة ا٣بّب كعلى األإل شرطان 

فمن أراد هللا بو خّبان فقهو، كىذا شرط حصوؿ ا٣بّبية، لكنو غّب موجب ٥با 
 حٌب ٰبصل ا٤بكتسب على الفقو ا٤بشتمل على العمل. 

 :يقاؿ كال ،رادة هللا ا٣بّب ُب العبدالفقو مستلـز إل»: (ّ)كيزيده توضيحان قولو

ف كل من أكال يدؿ على  ،فقهو ُب الدين راد هللا بو خّبان أف من أا٢بديث دؿ على 
جعل الفقو ُب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ... ]فػ[ػػػ .كبينهما فرؽ راد بو خّبان أفقهو ُب الدين فقد 

كالدليل يستلـز ا٤بدلوؿ كال يتخلف  رادة هللا بصاحبو خّبان إكعبلمة على  الدين دليبلن 

                                 
 (ِٔٔ/ِالصفدية ) (ُ)
 (َٔ/ُسعادة )مفتاح دار ال (ِ)
 (ٖٗ/ُمفتاح دار السعادة ) (ّ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٖ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ٗٓ 

 أ.ىػ.  «ككجود ا٤بلزـك بدكف الزمو ٧باؿ ،الزموعنو فإف ا٤بدلوؿ 

كىذا كاضح؛ فإف ٝبع من الناس قد كسبوا العلم ٔبهدىم فكاف ابلنسبة إليهم 

من ٝبلة العلـو الرايضية ال تزيدىم إٲباانن؛ بل رٗبا استعملها البعض ُب حرهبم على 

 اإلسبلـ كفعل كثّب من ا٤بستشرقْب ك٫بوىم من منافقي األمة.

يفهم أف من مل يرزؽ الفقو ال يلـز خلوه من ا٣بّب كاتصافو ابلشر،  كمن ىذا

فمن يرد هللا بو خّبان يفقهو ُب الدين فيفتح عليو من العلـو كآالهتا، كمن فنوف 

االستنباط، كا١بمع، كالَبجيح، كا٢بفظ كالفهم. كىذا الفتح إما هببة رابنية أك توفيق 

إىل زرع ا٥بمة، كتعظيم الرغبة، كالربكة ُب بتيسّب طرؽ اكتساهبا، ابتداء ابلتحبيب 

 الوقت، كالكفاية ُب الرزؽ، كىلم جرا... 

َب ليناؿ ىذا ا٣بّب ٢بكمة ما، كىذا  فمن مل يؤتى ىذا فليس لشر بو؛ لكنو مل ٱبي

مثلو كمثل اختيار هللا تعاىل لؤلنبياء فقد اختارىم كاختصهم ليعطيهم كٯبزؿ ٥بم كترؾ 

فاصطفاء هللا عز كجل ا٣بّب لقوـو   تحقوا أف يبلغوا ىذه ا٤برتبة. يسغّبىم ألهنم رٗبا مل

كالعلماء كاختصاصو سبحانو اجملاىدين بفضل خاص دكف غّبىم، كُب كلو 

  .(ُ)خّب

                                 
ًبيًل اَّللًَّ قاؿ سبحانو كتعاىل: ﴿ (ُ) الى يىٍستىًوم اٍلقىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى غىيػٍري أيكيل الضَّرىًر كىاٍلميجىاًىديكفى ُب سى
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فمن فضل العلماء أف خصهم هللا بفضل زائد على غّبىم كوهنم ٞبلة الرسالة 
 ككرثة األنبياء. كاب تعاىل التوفيق.  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             
اًىًدينى أبًىٍموىا٥ًبًٍم كى  أىنٍػفيًسًهٍم عىلىى اٍلقىاًعًدينى دىرىجىةن كىكيبلِّ كىعىدى اَّللَّي أبًىٍموىا٥ًبًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم فىضَّلى اَّللَّي اٍلميجى

ا اًىًدينى عىلىى اٍلقىاًعًدينى أىٍجرنا عىًظيمن  ﴾ا٢ٍبيٍسُبى كىفىضَّلى اَّللَّي اٍلميجى
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مٌصـفمرريهماهللمتعادي:مضالما

حدثـامأبومخقـؿةمثـامععاوؼةمبنمسؿرومثـامزائدةمسنماألسؿشمسنمم[- ٗ]

ؼامأؼفاماظـاسمتعؾؿوا.مصؿنم:ممتقممبنمدؾؿةمسنمأبيمسؾقدةمسنمسؾدماهللمضال

م.مسؾممصؾقعؿل

ىذا األثر ركاه أيضان من طريق األعمش: أبو داكد ُب الزىد، كالطرباين ُب 
. كإسناده صحيح إىل (ُ)ُب ا٤بدخل، كا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقوالكبّب، كالبيهقي 

 .(ِ)أيب عبيدة، كالكبلـ ُب الذم قبلو يتنزؿ عليو أيضان 
 

           
 

أسلوب نداء كخطاب يقتضي حضور ا٤بخاطب؛ كلعلو  اي أيها الناس(قولو: )
  أعلم.صدر منو حاؿ خطبة عامة أك درس، كجو فيو كبلمو إىل ٝبع من الناس كهللا

كمل تتعلق ابلناس صفة ٚبص ٝباعة منهم؛ فهو توجيو عاـ لكل من يشملو 
النداء، ىذا ا٤بفَبض؛ إال أف العرب ُب مثل ىذا ا٤بوضع تستعمل ا٣بطاب العاـ كإف  
كاف ٨بصوصان، كسياؽ الكبلـ يدؿ أف ا٤بقصود بو ا٤بسلمْب كىم ا١بماعة الغالبة 

                                 
(، ا٤بدخل إىل السنن الكربل للبيهقي ُِٓ/ٗ(، ا٤بعجم الكبّب للطرباين )ُٔٔالزىد أليب داكد )ص (ُ)

 (ِْكا٤بتفقو للخطيب )ص (، الفقيوُّْ)ص
ركاه الطرباين كرجالو موثقوف إال أف أاب عبيدة مل يسمع »( : ََِ/ُقاؿ ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد ) (ِ)

 .«من أبيو
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 .  على ٦بالس ابن مسعود 
( أمر إرشاد كتوجيو كحث من معلم لطبلبو، كمن ييقر لو علمواتقولو: )

على طلب العلم إلدراؾ فضلو. كلقد كانت الناس ُب  ،ابلفضل كا٤بعرفة من ا٢بضور
بفطنتو  ذاؾ الزماف مقبلة على العلم ُب الظاىر العاـ، فرأل أبو عبد الرٞبن 

اس حينها إىل طلب توجيههم إىل سبب فضل العلم كىو: العمل بو. ككاف توجو الن
، كذلك ٕبفظ القرآف كطلب معانيو كدالالتو، كطلب ملسو هيلع هللا ىلصعلم كتاب هللا كسنة النيب 

 الفقو بتتبع الدليل كركاايتو. 
( أم فمن حصَّل من العلم شيئان كاستفاد أمران سواء أكاف من فمن علمقولو: )

فعليو  ،(ملفليععلم القلوب أك ا١بوارح، النظرم أك العملي، الفركع أك األصوؿ... )
 أف ييرل منو أثر ما تعلمو على نفسو كغّبه. 

كقد ترسخ لديهم منذ العصر األكؿ: فضل نشر العلم، كفضل ىداية ا٣بلق، 
كعليو قامت الدعوة إىل هللا تعاىل. فعلـو القلوب؛ من العمل هبا: إيصا٥با إىل الناس 

التزاـ ا٤بتعلم هبا  ابلتعليم كالنشر، كعلـو ا١بوارح كالفركع كذلك، كيضاؼ إىل ذلك
 ُب نفسو كي يكوف موضع القدكة ٤بن يعلمو الحقان.

، فمن تعلم خّبان فليأتو؛ كمن عرؼ شران  كاألصل ُب العمل ىنا تعلقو اب٤بعلـو
، كُب ركاية «الشر تعلم أصحايب ا٣بّب كتعلمتي » :(ُ)قاؿ  عن حذيفةفليجتنبو. ف

أسألو عن الشر   عن ا٣بّب، ككنتي كاف الناس يسألوف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »(ِ)للشيخْب
 «.٨بافة أف يدركِب

                                 
 (َّٕٔصحيح البخارم )ح( ُ)
 (ُْٕٖ(، كمسلم )حَّٔٔصحيحي البخارم )ص (ِ)
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إىل ارتباط العلم ابلعمل لتحصيل  - ُب األثر السابق - اإلشارة تٍ كقد سبق
ا٣بّبية ا٤برجوة، فالعلم ببل عمل جهل، كال يستحق لقب عامل إال من ىو عامل 

 يعمل الذم الرب، بدين املالع الرابين: فمعُب»: (ِ)قاؿ أبو جعفر النحاس ،(ُ)بعلمو

 . (ّ)أ.ىػ. كبنحوه أليب إسحاؽ الزجاج «بعامل فليس بعلمو يعمل مل إذا ألنو بعلمو.

 ٜبرتو النتفاء يينفى الشيء»: (ْ)كُب شرح العمدة لتقي الدين ابن دقيق العيد

 ك٤با. لئلنسانية ا٤بناسبة األفعاؿ يفعل مل إذا إبنساف ليس فبلف: فيقاؿ. منو كا٤بقصود
 غّب جاىل أنو: بعلمو يعمل ال ٤بن يقاؿ أف جاز بو العمل العلم من ا٤بقصود كاف

 أ.ىػ.  «عامل

 كنا السلف: بعض كقاؿ»: (ٓ)كقاؿ أبو عبدهللا مشس الدين ابن قيم ا١بوزية

 ُب األسباب أقول من ابلعلم العمل فَبؾ بو. ابلعمل العلم حفظ على نستعْب
 يسر مل فإذا للسائر الدليل ٗبنزلة فإنو للعمل، يراد العلم فإف كأيضان  كنسيانو، ذىابو
 يعمل كمل علم من ألف شيئان  يعلم مل من منزلة فنزؿ بداللتو، ينتفع مل الدليل خلف
 يشَب كمل كعرل كجاع كفضة ذىبان  ملك من أف كما يعلم. ال الذم ا١باىل ٗبنزلة

 أ.ىػ.  «العادـ الفقّب ٗبنزلة فهو كيلبس أيكل ما منها
                                 

 بّب( البن جَٔ/ِنسب البغوم ٫بو ىذه ا٤بقالة ُب معامل التنزيل ) (ُ)
 (ُِِ/ْ(، كانظر ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )ِْٖ/ُمعاين القرآف للنحاس ) (ِ)
 (ّْٔ/ُمعاين القرآف للزجاج ) (ّ)
 (ِِّ/ُإحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ البن دقيق ) (ْ)
 (ََُ/ُمفتاح دار السعادة ) (ٓ)
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: معناه بل النافع، ىو صورتو ٗبجرد العلم كليس»: (ُ)أبو الفرج ابن ا١بوزم كقاؿ

 ككلما نيلو، ُب اجتهد فضل؛ على دلو فكلما بو، للعمل تعلمو من معناه يناؿ كإ٭با
 عليو كيسهل سره، لو العلم يكشف فحينئذ مباعدتو، ُب ابلغ نقص؛ عن هناه

 يعمل ال كالذم .سّبه ُب عجل حركو فإذا ا١باذب، ٰبث كمجتذب فيصّب طريقو،
 كمجذكب فيكوف سره، عن لو يكشف كال غوره، على العلم يطلعو ال ابلعلم

 أ.ىػ. «تتعب فبل كإال قصدؾ، كحسن ا٤بثل، ىذا فافهم. جاذبو ١باذبو 

ا٤ببارؾ:  بن هللا عبد سئل»بسنده إىل حباف بن موسى قاؿ:  (ِ)كركل ابن بطة
 كثّب كاستقل بعلمو، عمل من العامل اؿ: عبلمةق هبا؟ ييعرفوف عبلمة للعلماء ىل

 كأخذ بو، أاته من كل من ا٢بق كقبل غّبه، علم ُب كرغب نفسو، من كالعمل العلم
 عبد أليب ذلك فذكرت: ا٤بركذم قاؿ كصفتو. العامل عبلمة فهذه كجده. حيث العلم

 أ.ىػ. «ىو ىكذا: فقاؿ. هللا ]يعِب أٞبد بن حنبل[
 (ّ)الركذابرم عطاء بن أٞبد هللا عبد أيب بسنده إىلكركل أبو بكر ا٣بطيب 

 العمل يريد العلم إىل خرج كمن العلم، ينفعو مل العلم يريد العلم إىل خرج من»قاؿ: 
 العمل على موقوؼ العلم: يقوؿ هللا عبد أاب ك٠بعت: قاؿ. العلم قليل نفعو ابلعلم

« كجل عز هللا عن مالفه يورث  كاإلخبلص اإلخبلص، على موقوؼ كالعمل بو،

                                 
 (ُِٕصيد ا٣باطر )ص (ُ)
 (ُْٖ/ِأليب يعلى )(، كطبقات ا٢بنابلة ُِإبطاؿ ا٢بيل )ص (ِ)
 (ٕٗ/ٓ(، كخأريخ بغداد)ُٕالزىد كالرقائق للخطيب )ص (ّ)
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 ينفع ال ،ابلعلم كالعمل ،العلم أفَّ  اعلم»عن ابن رزؽ قولو:  (ُ)أ.ىػ. كنقل ابن ا٢باج

 «ضرران  فصار العمل كعاد جهبلن  فصار عليو العلم عاد كإال قلبو، ابستقامة إال العبد

 أ.ىػ.

نىاهي حيٍكمنا كىًعٍلمنا﴾كُب قولو تعاىل   العمل ىو: ما٢بك»: (ِ)يقوؿ ابن العريب ﴿آتػىيػٍ

 ىو ا٢بكيم أف كالعامل ا٢بكيم بْب كالفرؽ»: (ّ)، كُب معاين القرآف للنحاس«ابلعلم

ُب  (ْ)قاؿ أبو عبد هللا القرطيب أ.ىػ. «القبيحة األشياء من كٲبتنع بعلمو يعمل الذم

 اآلية كُب»: ٍمثىالىكيٍم﴾﴿كىًإٍف تػىتػىوىلٍَّوا يىٍستػىٍبًدٍؿ قػىٍومنا غىيػٍرىكيٍم ٍبيَّ الى يىكيونيوا أى قولو تعاىل: 

 كاف أك رعيتو، ُب يعدؿ فبل كرايسة كإمارة كالية لو كانت من ١بميع كتنبيو ٚبويف

 أ.ىػ.  «بغّبه كأيٌب يذىبو أف الناس، ينصح كال بعلمو يعمل فبل عا٤بان 

ليوٍا التػٍَّورىاةى ٍبيَّ ملٍى ٰبىًٍمليوىىا كىمىثىلً كُب قولو تعاىل  ا٢بًٍمىاًر ٰبىًٍملي  ﴿مىثىلي الًَّذينى ٞبيًٌ

﴾أىٍسفىاران بًٍئسى مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّبيوٍا آبً  ًت اَّللًَّ  علم من ككل»: (ٓ)يقوؿ الز٨بشرم ايى

 أ.ىػ.   «مثلو فهذا بعلمو؛ يعمل كمل

                                 
 (ٕٕ/ّا٤بدخل البن ا٢باج ) (ُ)
 (ُٔ/ٓأحكاـ القرآف ) (ِ)
 (َْٗ/ّمعاين القرآف ) (ّ)
 (َْٗ/ٓا١بامع ألحكاـ القرآف ) (ْ)
 (ُٕٓ(، كُب تلبيس إبليس البن ا١بوزم فصل انفع )صُّٓ/ْالكشاؼ ) (ٓ)
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ٍب إف العامل مل يبذؿ ما بذؿ من جهد، ككقت، كماؿ، إال كىو يرجو ركاجو، 
ذا ٩بن يدخل ُب كبلمنا، كإف كاف طالبان آلخرة: فكيف فإف كاف طالبان لدنيا فليس ى

 يعمل ال من بكبلـ االنتفاع عدـ على ٦ببولة كالنفوس»أيمل أف يركج علمو؟ 

عن أيب جعفر اويل   (ِ)، كُب ىذا ركل أبو بكر ا٣بطيب(ُ)«بو ينتفع كال بعلمو،

 «. إمامان  قوفا٤بت يتخذه أف بعلمو يعمل مل عامل كل على كحراـ»كبلمان جاء فيو: 
 

 زالت بعلمو يعمل مل إذا العامل إف التوراة: ُب قرأت» كعن مالك بن دينار قاؿ: 

 نثق ال: »(ْ). كعن الزىرم(ّ)«الصفا عن القطر يزؿ كما القلوب من موعظتو

 (ٓ)، كعن أيب حاـز«يعمل ال عامل بعلم ٥بم ترضى كال يعلم، ال عامل بعمل للناس

 ُب فأنت ابلعلم، العمل كمن ابلقوؿ، العلم من فيو رضىيي  زماف ُب كنت إذا»قاؿ: 

 «.أانس كشر زماف شر

 

                                 
 (ُّْ/ِألنوار للسفاريِب )لوامع ا (ُ)
 (ُِْ/ُْ(، كاتريخ بغداد لو )َٕالزىد كالرقائق للخطيب )ص (ِ)
(، كالبيهقي ُب ِٖٖ/ٔ( ك)ِّٕ/ِ(، كأبو نعيم ُب حلية األكلياء )ِِٔركاه أٞبد ُب الزىد )ص (ّ)

(، ُٔ(، كُب اقتضاء العلم العمل )صِّّ/ْ(، كا٣بطيب ُب التاريخ )ِٔٗ/ِشعب اإلٲباف )
 عن جعفر بن سليماف الضبعي عنو بو. من طرؽ

 (ِِركاه ابن بطة ُب إبطاؿ ا٢بيل )ص (ْ)
 (ّّٖ/ ْ) العلم كجواىر ركاه الدينورم ُب اجملالسة (ٓ)
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ُب شرحو سقوط حرمة األستاذ اب٤بخالفة،  (ُ)قاؿ تقي الدين ابن دقيق العيد

 ىو اَـب ألف أخف؛ بينهما فيما فاألمر كاألستاذ التلميذ كأما»كنصح الطالب لو: 

 يعاملو أف فلو بعلمو، يعمل ال لعامل حرمة كال الدين، حيث من للعلم ا٤بفيد األستاذ

 أ.ىػ.   «منو تعلمو الذم علمو ٗبوجب

كى عن بعض  (ِ)كقو٥بم: "ىتف العلم ابلعمل فإف أجابو كإال ارٙبل" عبارة ٙبي
السلف تيصور تعلق العلم ابلعمل، كلقد كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثاالن ٰبتذل بو ُب ىذا، 

يتأكؿ  ملسو هيلع هللا ىلص، كأنو كاف (ّ)كاف خلقو القرآف   ملسو هيلع هللا ىلص و أنوحٌب حكى عنو أزكاج
 (ٓ)أم: يعمل بو. كحذر من اختبلفهما ُب العبد كما ُب حديث أسامة (ْ)القرآف

ٯباء ابلرجل يـو القيامة فيلقى ُب النار، فتندلق »: ملسو هيلع هللا ىلصكفيو قوؿ رسوؿ هللا 
يقولوف: أم أقتابو ُب النار، فيدكر كما يدكر ا٢بمار برحاه، فيجتمع أىل النار عليو ف

                                 
 (ِِّ/ِشرح اإل٤باـ ) (ُ)
( عن علي بن أيب طالب، كعن ابن ا٤بنكدر. كعن ّٔركاىا ا٣بطيب ُب اقتضاء العلم العمل )ص (ِ)

( ككماؿ الدين ابن العدمي ُب بغية الطلب ُب اتريخ حلب َِ/ُٕا٤بنتظم ) علي ركاه ابن ا١بوزم ُب
(، كاإلسناد إىل علي مسلسل بتسعة آابء معظمهم ٦بهوؿ. كحكاه ابن قتيبة ُب عيوف ّّٕٔ/ٖ)

 ( عن الثورمِّ/ِ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )َُْ/ِاألخبار )
(، كالنسائي ُُٓ(، كالبخارم ُب األدب ا٤بفرد )صُٓ/ِْ( ك)ُّٖ/ُْركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ّ)

( من ِْٔ/ِ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )َّ/ُ(، كالطرباين ُب األكسط )ُّٗ/َُُب الكربل )
 حديث عائشة كأحد إسنادم أٞبد صحيح كاآلخر رجالو ثقات.

 يكثر أف يقوؿ ُب كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص»( من قوؿ عائشة: ْْٖ( كمسلم )ْٖٔٗركاه البخارم ) (ْ)
أم أنو يفعل ما أمر « ركوعو كسجوده: سبحانك اللهم ربنا كٕبمدؾ اللهم اغفر يل. يتأكؿ القرآف

 بو ُب سورة الفتح.
 (ِٖٗٗ( كمسلم )ِّٕٔركاه البخارم ) (ٓ)
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اب٤بعركؼ كتنهاان عن ا٤بنكر؟ قاؿ: كنت آمركم  فبلف ما شأنك؟ أليس كنت خأمرانن 
اللهم »: ملسو هيلع هللا ىلصككاف من دعاء النيب  ،«اب٤بعركؼ كال آتيو، كأهناكم عن ا٤بنكر كآتيو

 .(ُ)«إين أعوذ بك من علم ال ينفع
بيق فعلى طالب العلم أف ٯبعل ُب بداية طريقو من سبل الطلب النظرم: التط 

العملي، فكلما تعلم كاستفاد مسألة ثبت لديو صحتها الشرعية؛ أال يهمل العمل 
هبا عرب خطوات تبدأ اببة أك البغض ٕبسب ا٢بكم الشرعي ٥با، ٍب ا٥بم ابلعمل 
ابألسباب ا٤بعينة على االتصاؼ هبا كاكتساهبا كالتخلق هبا إف كاف فاقدان إايىا، أك 

  لنية لتحويلها من عادة إىل عبادة.مسبقان مع إضافة ا الثبات عليها إف كاف مكتسبها
كإفَّ أحدان إٍف أمل بو مرضه ما سارع كٕبث عن أسبابو، كأعراضو، كعبلجو، 
كالوقاية منو، ٍب يبدأ بعد ذلك إبتياف ما علم نفعو كاجتناب ما ثبت ضرره، فإف كاف 

 ىتمامان.ىذا حق جسده عليو فإف حق ربو عليو آكد ُب أف ييوىل عناية كا
فمن العمل ابلعلم: اكتساب األخبلؽ ا٢بميدة ُب التعامل مع الغّب، كمراقبة هللا 
ُب السر كالعلن، كموافقة أمره كهنيو للدليل، فأين ٫بن من: التبسم، كإفشاء السبلـ، 

  كالعفو، كالصفح ك٫بوىا من مكاـر األخبلؽ.
 طلبو العلم: تفرغو فقد التقول ُب كإف من اآلفات الٍب يتعرض ٥با الطالب إفٍ 

لسرد ا٢بجج ا٤بعارضة ٤با يشق عليو االلتزاـ بو بغية إقناع نفسو بَبؾ انفلة أك طاعة 
 ٣ببلؼو ُب ثبوهتا أك عدـ اإللزاـ ُب حكمها كهللا ا٤بستعاف. 

           

                                 
 (ِِِٕ)ح (َِٖٖ/ ْصحيح مسلم ) (ُ)
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 : مسألة
يوجد من ىواـ الناس من ينفر عن طلب العلم كيفضل ا١بهل ٕبجة رفع اإلصر 

 ، ككأنو يقوؿ: أف العامل ال يستطيع االسَبساؿ فيما يهول لعلمو بعواقبو.عن ا١باىل
معصيةن كقع فيها عامله كجاىله هبا، فبل ٰبسنب ىذا  كليعلم ىذا: أنو لو فيًرض أفَّ  

كتب عليو كزرىا. بل على العكس، إ٭با للجاىل من أف ا٣بّب للجاىل كونو مل يي 
 الفضل سبلمتو من اإلٍب. 

 يثاب على ترؾ ا٤بعاصي، كعلى قلبو ا٤بباحات إىل طاعات ابلنية، نوأما العامل فإ
عصى فاألغلب أنو يعلم طرؽ التوبة كأبواهبا، كأنو أقدر على قلب زؿَّ ف أنو كلو

العبد بعد التوبة النصوح خّب منو قبل ػ»معصيتو إىل ثواب ال ٰبلم بو ا١باىل فػ 

 . (ُ)«الذنب

ا١باىل من حيث أف ا١باىل سلم من اإلٍب، كرٗبا كاف كزر العامل أدّن من كزر 
أما العامل فقد ندـ كصاحب معصيتو خوؼ كشفقة من ربو، كليس ُب ىذا تزيينان 

 كهتوينان لشأف ا٤بعاصي لكن إظهاران لفضل العلم. 
ككل ىذا يعتمد على ما يقـو بقلب الشخص، كما التقول إال عمبلن ابلعلم. 

 عذاابن: فيو كأشد ا١بهل، على عذبو العلم نوع هللا حجب مىنٍ »كفيما يؤثر قو٥بم: 

                                 
الوابل (، كقاؿ ُب ّٕٓ )ص(، كطريق ا٥بجرتْبُُٖاقتباس من كتاب ابن القيم: شفاء العليل ) (ُ)

صادقة خالصة أحرقت ما كاف قبلها من  إذا اتب العبد توبة نصوحان »ذ:(ُٓالصيب )ص: 
 أ.ىػ. «السيئات كأعادت عليو ثواب حسناتو
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 .(ُ)«بو يعمل فلم علمان  إليو هللا أىدل كمن عنو، فأدبر العلم عليو أقبل من

كما طيًلب العلم إال رجاء ٙبصيل نفعو، كإ٭با يتحقق ذلك للطالب بطريقتْب 
ب إحداٮبا عائدة إىل نفس الطلب كونو عبادة رفيعة القدر، كما أهنا تفتح لو أبوا

طاعاتو كثّبة، كبعلمو يتمكن من االستزادة من ا٣بّبات ٤بعرفتو طرقها الشرعية، 
 كأكقات كأماكن الفضائل، كسبل مضاعفتها ك٫بو ذلك. 

كالطريقة األخرل نفعها أعلى كىي ُب الداللة على ا٣بّب، كاألمر اب٤بعركؼ، 
أخلص رٗبا كالنهي عن ا٤بنكر، كالدعوة إىل هللا، كىداية ا١باىل... فإف كفق ك 

تضاعفت أعمالو من حيث ال يدرم ُب طاعة انتشرت كاف ىو سببان ُب تعليمها، 
. كهللا ا٥بادم إىل سواء (ِ)كمن سن سنة حسنة  كاف لو أجرىا كأجر من عمل هبا

 الصراط. 
 

 
 

                                 
 ( على ا٢بكاية بغّب نسبة. َٗٔ/ُذكره ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم كفضلو ) (ُ)
من سن ُب : »ملسو هيلع هللا ىلص( كفيو قوؿ النيب َُُٕ) (َٕٓ/ ِصحيح مسلم )٢بديث جرير ُب  (ِ)

اإلسبلـ سنة حسنة، فلو أجرىا، كأجر من عمل هبا بعده، من غّب أف ينقص من أجورىم شيء، 
كمن سن ُب اإلسبلـ سنة سيئة، كاف عليو كزرىا ككزر من عمل هبا من بعده، من غّب أف ينقص 

 «.من أكزارىم شيء
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

محدثـامأبومخقـؿةمثـامدػقانمبنمسققـةمسنمساصممبنمأبيماظـفودم[- ٘]

مجاءمم:أتقتمصػوانمبنمسلالماٌرادي،مصؼالم:سنمزرمبنمحؾقشمضال عا

مضؾُت مظطاظبماظعؾممم:رؾبماظعؾم،مصؼالم:بك؟ مظؿضعمأجـقؿفا إنماٌالئؽة

مم.ؼطؾبم(1)رضامٌا

ىذا األثر جزء من حديث ُب ا٤بسح على ا٣بفْب اقتصر ا٤بصنف منو على ىذا 
لفضل شهاب الدين أٞبد القدر ا٤بوقوؼ، كىو حديث مشهور قاؿ ا٢بافظ أبو ا

 زر عن كركاه .عاصم عن األئمة من ثبلثْب من أكثر ركاه»ابن حجر العسقبلين: 

 منهم: عاصم عن الناس كركاه»: (ّ)، قاؿ أبو نعيم األصبهاين(ِ)«أنفس عدة أيضان 

 بن كعمرك كمسعر، أنيسة، أيب بن كزيد كزىّب، كمعمر، كا٢بماداف، كشعبة، الثورم،
 كأبو كٮباـ، القاسم، بن كركح صاّب، بن كعلي كشريك، غوؿ،م بن كمالك قيس،

 أ.ىػ.  «آخرين ُب عوانة،

كىو طريق  -ابن عيينة كىنا بعض ما كقفت عليو من الطرؽ: فمن طريق 
ركاه: عبدالرزاؽ، كأبو بكر ابن أيب شيبة، كأٞبد، كالَبمذم، كقاؿ:  -ا٤بصنف ىنا 

                                 
 ؽ )ٗبا(.كذا لفظ الَبمذم، كعند أٞبد كعبدالرزا  (ُ)
 (ّّٓ/ّاإلصابة ُب معرفة الصحابة ) (ِ)
 (َّٖ/ ٕ)حلية األكلياء كطبقات األصفياء  (ّ)
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. كإسناده حسن (ُ)، كالبيهقي، كابن حباف، كالطرباين«ىذا حديث حسن صحيح»

من أجل ما قيل ُب عاصم. كركاه عنو غّب ابن عيينة مع تغيّب ُب بعض ألفاظو، 
عن عاصم: سعيد بن منصور، كأٞبد،  محاد بن زيدكرفعو بعضهم. كركاه من طريق 

محاد بن زيد من طريقيهما أعِب:  (ّ). كىو عند ابن خزٲبة(ِ)كالَبمذم، كالطرباين
 . وابن عيينة

 صاحل بن صاحل. كمن طريق (ْ)عن عاصم بو؛ ركاه النسائي شعبةكمن طريق 
 كرجالو ثقات إال أهنم مل يذكركا لصاّب ركاية عن عاصم. (ٓ)عن عاصم عند الطرباين

، كمل يذكركه ضمن (ٔ)عن عاصم بو، ركاه الطرباين يزيد بن أيب زايدكمن طريق 
كىو مَبكؾ عن  انحفص بن سليمكىو ضعيف كمدلس. كمن طريق  ؛شيوخو

كمل ييذكر  (ٖ)عنو ركاه الطرباين ادلبارك بن فضالة. كمن طريق (ٕ)عاصم عند الطرباين
 . كيقاؿ: أنو يسوم ُب تدليسو ،ييذكر ُب شيوخو، كىو مدلس

                                 
، مسند أٞبد (ِْٖ/ٓ( ك)ُِٔ/ُ(، مصنف ابن أيب شيبة )َِٓ/ُمصنف عبد الرزاؽ ) (ُ)

(، معجم ُْٗ/ْ( ك)ُّٖ/ّ(، صحيح ابن حباف )ْٓٓ/ٓ(، جامع الَبمذم )ُٖ/َّ)
 (ُِِ/ِ(، كا٣ببلفيات لو )ِٕٔ/ُالسنن الكربل للبيهقي )(، ٔٓ/ٖالطرباين الكبّب )

(، كبّب ْٔٓ/ٓ(، سنن الَبمذم )ِْ/َّ(، مسند أٞبد )ُُٗ/ٓ) تفسّب سعيد بن منصور (ِ)
 (ٗٓ/ٖمعاجم الطرباين )

 (ْٓ/ ُ)ُب الصحيح  (ّ)
 (.ُِْ/ُُب السنن الكربل ) (ْ)
 (ْٔ/ُٖب كبّب معاٝبو ) (ٓ)
 (ِٔ/ٖ)ا٤بصدر السابق  (ٔ)
 (.َُ/ُ) ا٤بعجم األكسط (ٕ)
 (ِٔ/ُٖب ا٤بعجم الكبّب ) (ٖ)
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عن عاصم ركاىا أبو داكد  احلمادين وشعبة وابن عيينة ومهامكمن طرؽ عن 
 .(ُ)الطيالسي

، ركاه الطيالسي كما ملسو هيلع هللا ىلصإىل النيب  فجعلو مرفوعان  محاد بن سلمةكخالفهم 
فيما ركاه عنو عبد الرزاؽ، كمن  معمر، كاتبع ابن سلمة ُب رفعو: (ِ)أسلفتي كغّبه

 . (ّ)طريق عبد الرزاؽ ركاه ابن حباف ُب صحيحو
 خالد عن إسحاؽ بن دمحم ان األعلى قاؿ: كيركل مرفوعان بسياؽ أًب عند: عبد

. كابن إسحاؽ مدلس كقد (ْ)الطرباين عاصم بو، أخرجو عن اذلمداين كثري بن
من  (ٓ)عنعنو، كخالد مقل يكتب حديثو. كخرجو أيضان سليماف بن أٞبد الطرباين

 عن عاصم، كرجالو ثقات. زايد بن الربيع اليحمديطريق 
كللحديث طريق أخرل فيها متابعة لعاصم ركاىا الطرباين كمن طريقو الضياء، 

 ا٢بضرمي هللا عبد بن كدمحم حنبل بن أٞبد بن هللا عبد حدثنا: »(ٔ)قاؿ الطرباين
 ا٤بنهاؿ عن البناين ا٢بكم بن علي ثنا حزف بن الصعق ثنا فركخ بن شيباف ثنا: قاال
 بن صفواف حدث قاؿ:  مسعود بن هللا عبد عن حبيش بن زر عن عمرك بن

                                 
 (.ْْٖ/ُِب مسند الطيالسي ) (ُ)
(، كالطرباين ُب الكبّب َّٕ/ُ(، كالدارمي ُب السنن )ِّكٗ/َّركاه أيضان: أٞبد ُب ا٤بسند ) (ِ)

(ٖ/ٔٗ( ،)ّٕٓٗ.) 
 .(ُْٕ/ ْ)، صحيح ابن حباف (َِْ/ ُ)مصنف عبد الرزاؽ  (ّ)
 (ّٔ/ٖ( ككبّبىا )ُٗٓ/ٗٝبو )ُب أكسط معا (ْ)
( مكتبة ابن تيمية ٙبقيق ٞبدم السلفي، ككرد ُب ا٤بطبوع نسبة زايد ّٖٖٕ) (ٕٗ/ُٖب الكبّب )  (ٓ)

 ابليحمرم، كىو تصحيف فهو اليحمدم أبو خداش البصرم كهللا أعلم.
 (ْٓ/ٖ(. كمن طريقو الضياء ُب ا٤بختارة )ّْٕٕ(، )ْٓ/ٖالطرباين ُب الكبّب ) (ٔ)
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 فذكره، بسياؽ ٨بتلف، كرجالو موثقوف، إال أف أاب أٞبد عبد هللا« ا٤برادم... عساؿ

ىذا غّب »عن زايدة ابن مسعود ُب السند:  (ُ)بن عدم كاف قد قاؿ ُب الكامل

 .  «٧بفوظ

كىو  -جناب  من طريقْب عن الصعق بو، ٍب ركاه من طريق أيب (ِ)كركاه ا٢باكم
بو موقوفان كركاية  حبيش عن صفواف بن زر عن مصرؼ بن طلحة عن -ضعيف 

 فقد ا٢بديث ىذا يوىن ال ٩با ىذا يثا٢بد ُب كذكران»السابقْب، ٍب علق بقولو: 

أ.ىػ. قلت:  «مقبولة منهم كالزايدة أحفظ أسنده كالذم ٝباعة، كأكقفو ٝباعة أسنده

 بل من أكقفو أجل كأحفظ، كال مانع من قبوؿ الزايدة.
 يزيد بن دمحم قاؿ: حدثنا (ّ)عند أٞبد  أيب الدرداءكلو شاىد من حديث 

كثّب عن أيب الدرداء. كمن طريق دمحم  بن قيس عن حيوة بن رجاء بن عاصم أخربان
 (ٓ). كضعفو ابن ا٤بلقن؛ فأعلو ُب شرحو على البخارم(ْ)بن يزيد ركاه الَبمذم

، كعن ابن القطاف الفاسي (ٔ)ليس ٗبحفوظ: ابالضطراب، كنقل عن الدارقطِب قولو

                                 
 (ِْ/ٖالكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (ُ)
 (ُُٖ/ُا٤بستدرؾ ) (ِ)
 (ْٓ/ ّٔ) مسند أٞبد (ّ)
 (ْٖ/ٓسنن الَبمذم ) (ْ)
 (ِِّ/ّالتوضيح شرح ا١بامع الصحيح ) (ٓ)
 (ُِٔ/ٔكىو ُب علل الدارقطِب ) (ٔ)
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 طرابكاالض ركاتو، من راكيْب ٕباؿ ا١بهل ا٣برب ىو: علة من كا٤بتحصل»: (ُ)قولو

 أ.ىػ. «عدالتو تثبت مل ٩بن فيو

 رجاء بن عاصم عن داكد بن هللا ، من طريق عبد(ِ)كركاه أىل السنن كغّبىم
قيس بو. فجعل بْب عاصم، ككثّب: داكد.  بن كثّب عن ٝبيل بن داكد عن حيوة بن

 حيوة، بن رجاء بن عاصم حديث من إال ا٢بديث ىذا نعرؼ كال»قاؿ الَبمذم: 

 من أصح كىذا»، كذكر الركاية التالية ٍب قاؿ: «ىكذا تصلٗب عندم ىو كليس

أ.ىػ. كداكد بن ٝبيل ذ«أصح ىذا إ٠باعيل: بن دمحم كرأم خداش، بن ٧بمود حديث

 ككثّب بن قيس ضعيفاف.
 سلمة حدثنا»فقاؿ:  (ّ)ركاه البزار ُب ا٤بسند  عائشةكلو شاىد من حديث 

 عن الزىرم عن ا٤بلك عبد بن دمحم ناحدث: قاؿ ا٤بغّبة عبد القدكس أبو حدثنا: قاؿ
 ا٤ببلئكة لو تبسط العلم طالب إف: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن  عائشة عن عركة

ركاه البزار كفيو دمحم بن »: (ْ). قاؿ نور الدين ا٥بيثمي«لو كتستغفر أجنحتها

                                 
 (ِٗ/ ْ) األحكاـ كتاب ُب كاإليهاـ الوىم بياف (ُ)
( ٝبيعهم ُب السنن، كابن حباف ُّٔ/ُ، كالدارمي )(َُٓ/ ُ)(، كابن ماجة ْٖٓ/ٓأبو داكد ) (ِ)

(، كالبغوم ُب معامل التنزيل َِِ/ّ(، كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف )ِٖٗ/ُُب الصحيح )
(ٖ/ٓٗ.) 

 (ُٖٓ/ ُٖ)البحر الزخار  (ّ)
 (ُِْ/ُ)٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد  (ْ)
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قلت: ىو أبو عبد هللا األنصارم، لو ترٝبة ُب كامل أيب  .«عبدا٤بلك كىو كذاب

ذكر ُب ترٝبتو ركاية أليب ا٤بغّبة عنو، كلو عن الزىرم  (ُ)١برجاينأٞبد ابن عدم ا
 أيضان. 

 عن الزبيدم الوليد بن دمحم من طريق عبد القدكس قاؿ: ثنا (ِ)كركل البيهقي
 ا٤ببلئكة إف: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: قالت  عائشة عن عركة عن الزىرم
إليو . كُب السند . كليس ىو ٩بن ييذكر ُب شيوخو«العلم لطالب أجنحتها تبسط

 ا٢بسْب بن أيب السرم ضعيف. 
           

 
، كعناية السلف بو منذ الرعيل األكؿ، كطلبو لب العلماُب األثر فضله ظاىر لط

 من ا٤بكاف ىذا لو يتسع ال ما كا٤بتعلمْب العلماء تعظيم ُب جاء»: (ّ)قاؿ ابن الوزير

 بسط من كرد ما إال ذلك من يكن مل كلو، النبوية كاألحاديث القرآنية اآلايت
 مناقبو. قدر كتعظيم صاحبو منار رفع ُب كافيةن  لكانت لطالبو، أجنحتها ا٤ببلئكة

 أ.ىػ. «ا٤بعلم؟ العامل فكيف ا٤بتعلم الطالب حقًٌ  ُب كىذا

( يذكر زر بن حبيش التابعي ُب طلبو أتيت صفوان بن عسال ادلراديقولو: )
ان لسماع ركاية حديث ُب ا٤بسح على طلب العلم أنو أتى الصحايب صفواف 

                                 
 (ّْٓ-ّْٔ/ٕالكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (ُ)
 (ِْٔ/ِشعب اإلٲباف ) (ِ)
 (ُٕ/ ُ) الباسم الركض (ّ)
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ا٣بفْب، إما أنو بلغو أهنا عنده، أك أنو سألو ابتداء سؤاؿ ا٤بتعلم للعامل كونو مظنة 
حك ُب : »طلبتو، كيشهد ٥بذا ركاية عند أٞبد كغّبه جاء فيها قوؿ زرو لصفواف 

، بعد الغائط، كالبوؿ - كقاؿ سفياف مرة: أك ُب صدرم - نفسي مسح على ا٣بفْب
منو ُب ذلك  ىل ٠بعتى  :ك أسألك، فأتيتي ملسو هيلع هللا ىلصامرأ من أصحاب رسوؿ هللا  ككنتى 
 .(ُ)«قاؿ: نعم ؟شيئان 

عن الغرض من الزايرة،  ( يسأؿ الصحايب فقال: ما جاء بك؟قولو: )
قدـ رجل »كرٗبا ييفهم من ىذا أهنا كانت رحلة كما ُب حديث أيب الدرداء كفيو: 

، إال أف زران كصفواف كبلٮبا كوُب، فيكوف «بدمشقمن ا٤بدينة إىل أيب الدرداء كىو 
 كمراده التأكد من ٚبلل النية ٕباجةو غّب طلب العلم.  ،السؤاؿ عن قصده من الزايرة

( كبو اتضح خلوص النية من ا٢باجات الدنيوية، قلت: طلب العلمقولو: )
بلن ( فيكوف ىذا تعليإن ادلالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم: )كىنا قاؿ لو 

لسؤالو السابق عن سبب الزايرة، فذكر لو فضل طلب العلم، كىو قد التـز  منو 
هبذا التعليل ألنو سأؿ ضيفان عن سبب الزايرة، كاألصل أف الضيف ال ييسئل مامل 
يكن من كراء السؤاؿ فائدة ترجى، كىو هبذه الزايدة يكوف قد أكرمو بفائدة فوؽ 

 الٍب أتى لطلبها.
ما أقدمك، أم أخي؟ قاؿ: حديث بلغِب أنك ٙبدث »درداء: كُب ركاية أيب ال

 لتجارة؟ قاؿ: ال. قاؿ: أما قدمت ٢باجة؟ بو عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قاؿ: أما قدمتى 
ٍب ذكر لو فضل « إال ُب طلب ىذا ا٢بديث؟ قاؿ: نعم قاؿ: ال. قاؿ: ما قدمتى 

                                 
(، كصحيح ابن ٗٓ/ٖ(، ككبّب معاجم الطرباين )ْٔٓ/ٓ(، كسنن الَبمذم )ُٗ/َّمسند أٞبد ) (ُ)

 (، ُْٗ/ْحباف )
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 الرحلة ُب طلب العلم. 
( إن ادلالئكةة متعددة ىذا أحدىا. كقولو: )كقد كرد ُب فضل الطلب أدل

 ا٤ببلئكة كائنات ٨بفية عن عا٤بنا، خلقهم هللا كككلهم ٗبهاـ، قاؿ أبو بكر األنبارم:

٠بيت مبلئكة لتبليغها رسائل هللا عز كجل إىل أنبيائو صلوات هللا عليهم. أيًخذكا »

بن دريد ُب ا١بمهرة، . كبنحو ىذا يقوؿ: أبو بكر ا(ُ)أ.ىػ «من األلوؾ كىي الرسالة

كأبو منصور األزىرم ُب التهذيب، كأبو نصر ا١بوىرم ُب الصحاح، كأبو ا٢بسْب 
 . (ِ)ابن فارس ُب ا٤بقاييس

ًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَّاًس ًإفَّ اَّللَّى كمن ىذا قولو تعاىل: ﴿ اَّللَّي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلى
يعه بىًصّبه  امهم كاقتصار ٞبل الرسالة الشرعية ﴾، كال يشكل على ىذا تنوع مه٠بًى

على بعض دكف آخر، فلرٗبا غلبت لشرفها، أك ألثرىا الظاىر على الناس، كإال فإهنم 
 ٝبيعان رسل هللا ا٤بوكلوف بشؤكف ٨بلوقاتو على تنوع كظائفهم كهللا تعاىل أعلم.

قاؿ ابن ا١بزرم ُب »جاء ُب شرح ابن عبلف الصديقي على أذكار النوكم: 

أما أعماؿ ا٤ببلئكة فأكثرىم  :كُب كتاب السلوة البن ا١بوزم :٢بصْب كغّبهمفتاح ا
كمنهم ﴾، ييسىبًٌحيوفى اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى الى يػىٍفتػيريكفى ﴿مشغوؿ ابلتعبد كما قاؿ سبحانو: 

 ،كإسرافيل صاحب اللوح كالصور ،كجربيل للوحي ،موكل بعمل كحملة العرش
كمنهم موكل  ،كمنهم موكل ابلقطر ،كل ابلشمسكمنهم مو  ،كعزرائيل قابض األركاح

                                 
 (ِْٓ/ِالزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنبارم ) (ُ)
(، الصحاح للجوىرم َِِ/َُ(، هتذيب اللغة لؤلزىرم )ِٖٗ/ِٝبهرة اللغة البن دريد ) (ِ)

 (.ُّٖ/ٓ(، كتاب العْب )ُِّ/ُ(، مقاييس اللغة البن فارس )ُُُٔ/ْ)
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كمنهم سياحوف ُب األرض يتبعوف  ،كمنهم كتاب على بِب آدـ ،ابلرايح كاألشجار
كما ذكره من أف  أ.ىػ. كمنهم من يصيغ حليها ،كمنهم من يغرس ا١بنة ،أىل الذكر

 أ.ىػ. (ُ)«اسم قابض األركاح عزرائيل توقف فيو غّب كاحد من ا٢بفاظ

إف  تبارؾ »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  مسلم من حديث أيب ىريرة  كُب صحيح
فيو ذكر  يتتبعوف ٦بالس الذكر، فإذا كجدكا ٦بلسان  ،كتعاىل مبلئكة سيارة، فضبل

أبجنحتهم، حٌب ٲبلئوا ما بينهم كبْب السماء  قعدكا معهم، كحف بعضهم بعضان 
 . (ِ)ا٢بديث...« الدنيا

: (ّ)ة هبذا الفعل، قاؿ علي القارم ُب ا٤برقاةكمل يرد تعيْب أم ا٤ببلئكة ا٤بقصود

)كإف ا٤ببلئكة(: البلـ للجنس أك للعهد أم: مبلئكة الرٞبة. قاؿ ابن حجر: »

، كقاؿ عبد الرؤكؼ ا٤بناكم ُب «كٰبتمل أف ا٤ببلئكة كلهم كىو أنسب اب٤بعُب اجملازم

ػ. كُب شرح أ.ى «أم الكراـ الكاتبوف، أك سكاف األرض منهم، أك أعم»: (ْ)التيسّب

كا٤ببلئكة ٰبتمل كوهنم مبلئكة الرٞبة ك٫بوىم من »البن عبلف:  (ٓ)رايض الصا٢بْب

                                 
 (ٓٗ/ُالفتوحات الرابنية على األذكار النوكاية البن عبلف ) (ُ)
(، كاختلفوا ُب ضبط لفظ )فضبل( ففسرىا األكثر من الزايدة، كما فعل ِٖٗٔصحيح مسلم )ح (ِ)

ع فاضل؛ كالطييب ُب شرح ا٤بشكاة (، كبعضهم جعلها: ٝبُُٓ/ّابن ا١بوزم ُب كشف ا٤بشكل )
(، كأيب ُُ/ٕ(، كأنكر ىذا التفسّب ٝبع ٩بن قبلو: كأيب العباس القرطيب ُب ا٤بفهم )َُّٕ/ٓ)

 (. َُٔ/ِ(، كأيب الفضل عياض ُب ا٤بشارؽ )ْٓٓ/ّالسعادات ابن األثّب ُب النهاية )
 (ِٔٗ/ُمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح للقارم ) (ّ)
 (ّّٔ/ْ(، ك )ِّٗ/ِ(، ك٫بوه ُب فيض القدير )ُُْ/ِ شرح ا١بامع الصغّب للمناكم )التيسّب (ْ)
 (َُٖ/ٕ(، ك)َُّ/ُدليل الفا٢بْب للصديقي ) (ٓ)
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الساعْب ُب مصاّب بِب آدـ، كٰبتمل أهنم كلهم. قيل: كاألكؿ أنسب اب٤بعُب ا٢بقيقي 

 أ.ىػ. «كالثاين اب٤بعُب اجملازم

فإف كاف قلت: يريد هبذا اإلشارة إىل ما سيأٌب من تفسّب معُب كضع ا١بناح، 
ا٤بعُب منو التواضع ا٢باصل من ا٤ببلئكة لطبلب العلم فوضع ا١بناح يكوف ٦بازان ال 
حقيقة، كيكوف األنسب دخوؿ ٝبيع ا٤ببلئكة. كإف كاف ا٤بعُب من كضع ا١بناح 
الكف عن الطّباف كالنزكؿ لسماع العلم فهذا كضع حقيقي كاألنسب بو ا٤ببلئكة 

ك٫بوىم كىكذا شرحو الطييب، كجـز البيضاكم ُب  ا٤بوكلة ابلذكر من مبلئكة الرٞبة
 .  (ُ)شرح ا٤بصابيح أبنو ٦باز عن االنقياد لطالب العلم كاالنعطاؼ عليو

: (ِ)( جناح الشيء جانباه، كأصلو ا٤بيل قاؿ ابن فارسلتضع أجنحتهاقولو: )

 يم كالنوف كا٢باء أصل كاحد يدؿ على ا٤بيل كالعدكاف. كيقاؿ جنح إىل كذا، أما١ب»

كجناح »: (ّ)، كقاؿ ابن دريد«ماؿ إليو. ك٠بي ا١بناحاف جناحْب ٤بيلهما ُب الشقْب

، كقاؿ ابن «ككل انحية جناح ،ألنو ُب أحد شقيو ،من ىذا اشتقاقو ؛الطائر

 أ.ىػ. «كمنو اشتق ا١بناح ٤بيلو ُب أحد شقيو»: (ْ)سيده

                                 
(، كٙبفة األبرار ُب شرح مصابيح السنة للقاضي ِٕٔ/ِالكاشف عن حقائق السنن للطييب ) (ُ)

 (ُِٓ/ُالبيضاكم )
 (ْْٖ/ُمقاييس اللغة البن فارس ) (ِ)
 (ِْْ/ُٝبهرة اللغة البن دريد ) (ّ)
 (ِّٓ/ِا٤بخصص البن سيده ) (ْ)
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ّب. كُب كتاب ، قالو ا١بوىرم، كتبعو ٦بد الدين ابن األث«كجناح الطائر: يده»

. كُب مفردات الراغب (ُ)«كجناحا الطائر يداه، كيدا اإلنساف جناحاه»العْب: 

ك٠بي جانبا الشيء جناحيو، فقيل: جناحا السفينة، »ما نصو:  (ِ)األصفهاين

اٍضميٍم ﴿كجناحا العسكر، كجناحا الوادم، كجناحا اإلنساف ١بانبيو، قاؿ عز كجل: 
، عبارة عن اليد، ﴾كىاٍضميٍم ًإلىٍيكى جىنىاحىكى ﴿ ،جانبكأم:  ﴾،يىدىؾى ًإىلى جىنىاًحكى 

 أ.ىػ.  «لكوف ا١بناح كاليد، كلذلك قيل ١بناحي الطائر يداه

ًئكىًة ريسيبلن أيكيل كفيو إثبات األجنحة للمبلئكة، قاؿ هللا تعاىل: ﴿ جىاًعًل اٍلمىبلى
عى يىزًيدي ُب ا٣بٍىٍلًق مى  ثى كىريابى ﴾، كفيو اختبلفهم ُب امتبلكها، ا يىشىاءي أىٍجًنحىةو مىثٍػُبى كىثيبلى

فمنهم من ٲبلك مثُب كمنهم من يزيد، كثبت ُب الصحيحْب عن ابن مسعود أف 
 .(ّ)رأل جربيل لو ستمائة جناح ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

كعلى ىذا فبل يلـز من امتبلؾ ا١بناح ثبوت الطّباف، فهو كإف كاف آلتو ُب 
طّباف، كما أف ٦برد إطبلؽ الوصف بعض ا٤بخلوقات إال أنو ُب بعضها ال يؤىلها لل

بو ال يعِب أنو آلتو كما ذكركا أهنا ُب اإلنساف اليدين. كعامل ا٤ببلئكة من عوامل الغيب 
فبل نعرؼ عنهم إال ما أيخربان بو. كتكلف بعضهم كأيب البقاء الكفوم ُب 

فتعرض ُب كبلمو إىل ما ال ٲبكن معرفتو إال بنص أك حس، كنقل كبلـ  (ْ)الكليات

                                 
 (ْٖ/ّ(، العْب )َّٓ/ُ(، النهاية البن األثّب )َّٔ/ُالصحاح للجوىرم ) (ُ)
 (َِٕا٤بفردات ُب غريب القرآف لؤلصفهاين )ص (ِ)
 (ُْٕ(، كمسلم )ِِّّصحيح البخارم ) (ّ)
 (ْٖٓالكليات أليب البقاء )ص (ْ)
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ىل الكبلـ ُب ا١بسم كالتشكل، كلو أضربوا عما ٯبهلوا لكاف خّبان لنا ك٥بم كهللا أ
 ا٤بستعاف.

قاؿ أبو سليماف ( كبلـ طويل؛ إن ادلالئكة لتضعكُب توجيو قولو: )

 ا٤ببلئكة؛ من ا١بناح كضع معُب يكوف أف أحدىا: أكجو. ثبلثة فيو»: (ُ)ا٣بطايب

 طلب ُب مشى إذا كمعونة لو كطاءن  لتكوف العلم لطالب كفرشها أجنحتها بسط
 كتوقّبان  ٢بقو تعظيمان  ا٤ببلئكة من التواضع ٗبعُب ذلك يكوف أف الثاين: كالوجو .العلم
﴿كىاٍخًفٍض ٥بىيمىا جىنىاحى تعاىل:  كقولو الطّباف عن كٚبفضها لو أجنحتها فتضم لعلمو

 ٦بالس عند النزكؿ بو ييراد ا١بناح كضع يكوف أف الثالث: . كالوجوالذُّؿًٌ ًمنى الرٍَّٞبىًة﴾
 عز هللا يذكركف قـو من ما»: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص أنو ركم كما الطّباف كترؾ كالذكر العلم
 هللا كذكرىم السكينة عليهم كنزلت الرٞبة كغشيتهم ا٤ببلئكة هبم حفت إال كجل

 ىػ. .أ «(ِ)«عنده فيمن

 كأعاد الشيخ كبلمو ُب موضع آخر من الكتاب، كزاد الوجو األكؿ توضيحان 

 حيث فتبلغو عليها لتحملو العلم لطالب كفرشها ا١بناح بسط معناه كقيل:»فقاؿ: 

 «العلم طلب ُب لو السعي كتيسّب ا٤بعونة كمعناه: طلبو، ُب البقاع من كيقصده يؤمو

 أ.ىػ. 
 

                                 
 (ُٔ/ ُ) لسننا معامل (ُ)
 (ََِٕ( ك)ِٗٗٔركاه مسلم ُب الصحيح من حديث أيب ىريرة كأيب سعيد ا٣بدرم ) (ِ)
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كاختصر كبلمو ٝبع من أىل العلم منهم: أبو ا٢بسْب البغوم ُب شرح السنة، 
م على صحيح مسلم، كالتوربشٍب ُب شرحو على كأبو العباس القرطيب ُب ا٤بفه

 غريب ُب ا٤بصابيح، ك٦بد الدين أبو السعادات ا٤ببارؾ ابن األثّب ُب كتابو النهاية
القرآف، كابن ا٤بلك ُب  ألحكاـ كاألثر، كأبو عبد هللا القرطيب ُب ا١بامع ا٢بديث

 أف»بعان فقاؿ: كجهان را (ِ). كزاد السفّبم ُب شرح البخارم(ُ) شرحو على ا٤بصابيح

 رأسو فوؽ ٘بعلها القوؿ ىذا على أجنحتها تضع فمعُب هبا، إظبل٥بم بو: ا٤براد

 . «كالظلة

 ٯبوز»على الوجو الثاين كتوسع ُب تقريره فقاؿ:  (ّ)كاقتصر أبو بكر الكبلابذم

 للرجل يقاؿ كأىلو، للعلم كتتواضع ٚبضع: أم أجنحتها( )تضع معُب يكوف أف
: ﴿كىاٍخًفٍض ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لنبيو تعاىل هللا قاؿ ا١بناح، خافض حق:لل ا٤بنذؿ ا٤بتواضع

  التواضع. عن عبارة ا١بناح فوضع ،جىنىاحىكى ًلمىًن اتػَّبػىعىكى ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى﴾
 هللا ألف تعاىل، هللا عماؿ سائر بْب من خاصة العلم ألىل ذلك تفعل كإ٭با

 األرض ُب جاعل أنو ا٤ببلئكة تعاىل هللا أخرب ٤با كذلك آدـ، ُب ذلك ألزمها تعاىل

                                 
(، ا٤بفهم على صحيح مسلم ِٕٕ/ُ(، كشرح السنة للبغوم )ُّٖ/ْمعامل السنن للخطايب ) (ُ)

 غريب ُب (، النهايةَُّ/ُ(، ا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة للتوربشٍب )ٖٓٔ/ٔللقرطيب )
، (ِٔٗ/ ٖ) القرآف للقرطيب ألحكاـ ، ا١بامع(َّٓ/ ُ) ألثر جملد الدين ابن األثّبكا ا٢بديث

 (.َِِ/ُشرح ا٤بصابيح البن ا٤بلك )
شرح البخارم لشمس الدين دمحم بن عمر السفّبم ا٤بسمى ابجملالس الوعظية ُب شرح أحاديث خّب  (ِ)

 (ُٖ/ِ)الربية 
 (ِّٖ: ص)ٕبر الفوائد  (ّ)
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 الركاايت بعض كُب االستفهاـ، جهة على تعاىل هللا كسألتً  استخربتٍ  خليفة
 خلقان  إف االستعظاـ: جهة على كاف سؤا٥با أف على يدؿ ما الكبلـ من الكتبية
 هللا فقاؿ األرض؟!، ُب هللا خليفة يكوف ٍب الدماء كسفك الفساد منهم يكوف
 -عليو  هللا صلوات -آدـ  تعاىل هللا كعلم ،لىمي مىا الى تػىٍعلىميوفى﴾:﴿ًإيٌنً أىعٍ تعاىل

ًء﴾للمبلئكة قاؿ ٍب األ٠باء : ﴿سيٍبحىانىكى الى ا٤ببلئكة ، فقالت: ﴿أىنًٍبئيوين أبًى٠ٍبىاًء ىىؤيالى
 ،بىأىىيٍم أبًى٠ٍبىاًئًهٍم﴾: ﴿أىنًٍبئػٍهيٍم أبًى٠ٍبىائًًهٍم فػىلىمَّا أىنػٍ آلدـ ، فقاؿًعٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا عىلٍَّمتػىنىا﴾

 لو ا٣بضوع هللا كألزمها عليها، آدـ فضل كرأتٍ  نفسها ُب ا٤ببلئكة تصاغرت
 فلما األدب، بذلك ا٤ببلئكة فتأدبت متواضعْب، خضعان  لو فسجدتٍ  كالسجود،

 منهم كرضا كأىلو، للعلم إعظامان  كتذللت كتواضعت، لو خضعت بشر علم ٥با ظهر
 منهم، الرابنيْب فيهم ابألخيار فكيف منهم ابلطبلب فهذا بو. كالشغل لو ابلطلب

 أ.ىػ. «عظيم فضل ذك إنو كطولو ٗبنو كفيهم منهم هللا جعلنا

 ا٤براد أف: كٰبتمل»بقولو:  (ُ)كللحليمي ُب ا٤بنهاج كبلـ مطوؿ ٣بصو التوربشٍب

، كٰبتمل ىهنا ا٤ببلئكة من  أف: الكاتبوف. كٰبتمل الكراـ منها ا٤براد أف: العمـو
 ُب يكوف أف: اآلخرة، كٰبتمل ُب يكوف أف: كٰبتمل الدنيا، ُب ىذا صنيعهم يكوف

 أنفسهم ُب كاالستشعار العلم طبلب ا٤ببلئكة توقّب: ذلك ٝبيعان. ككل الدارين
 لتلك ٙبقيقان  ضرب ٗبا ا٤بثل فضرب كا١ببلؿ، ا٤بهابة بعْب إليهم كالنظر ٥بم تعظيمان 

 أ.ىػ. «ا٤بعاين

                                 
 (َُّ/ُ(، كا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة للتوربشٍب )ُْٗ/ِاإلٲباف للحليمي )ا٤بنهاج ُب شعب  (ُ)
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بعض تلك الوجوه  (ُ)زين الدين ابن رجب ُب إحدل رسائلو كنقد أبو الفرج

فمنهم من ٞبلو على  كقد اختلف الناس ُب خأكيل كضع ا٤ببلئكة أجنحتها:»فقاؿ: 

ظاىره، كأف ا٤براد فرش األجنحة كبسطها لطبلب العلم لتحملهم عليها إىل 
 ّبه عليهممقاصدىم من األرض الٍب يطلبوف فيها العلم؛ إعانة ٥بم على الطلب كتيس

كمنهم من فسر كضع ا٤ببلئكة أجنحتها ابلتواضع ٥بم، كا٣بضوع لطبلب العلم  .. .
كُب ىذا  .﴾ كىاٍخًفٍض جىنىاحىكى ًلمىًن اتػَّبػىعىكى ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى ﴿كما ُب قولو تعاىل: 

كمنهم من فسر ذلك أبف  نظر؛ ألف للمبلئكة أجنحة حقيقة ٖببلؼ البشر.
٦بالس الذكر إىل السماء كما جاء ذلك صرٰبنا ُب حديث  ا٤ببلئكة ٙبف أبجنحتها
كلعل ىذا القوؿ ]يريد ا٢بديث ا٤باضي قبل قليل[...  ملسو هيلع هللا ىلصأيب ىريرة، عن النيب 

 أ.ىػ.  «أشبو

: ال أرل تعارضان بْب التواضع كحقيقة امتبلؾ األجنحة مع أننا ال  قلتي
بو موسى ا٤بديِب قد نستطيع ا١بـز بكيفيتها، كطريقة استعما٥با من قبلهم. ككاف أ

كقيل: كضع ا١بناح، يراد بو النزكؿ عند »ك٩با قالو:  (ِ)انقش ىذه الوجوه ُب الغريبْب

كٰبتمل أف يكوف ا٤براد بو كضع األجنحة بعضها »، قاؿ: «٦بالس العلم كترؾ الطّباف

كذكر أبو ا٢بسْب ابن فارس »ٍب أضاؼ كجهان فقاؿ:  .«٥بم ٔبنب بعض إظبلالن 

مل ُب أماليو، عن علي بن إبراىيم القطاف. قاؿ: ٠بعت أاب حاًب صاحب كتاب اجمل

                                 
 ( شرح حديث أيب الدرداء.ِٔ/٦ُبموع رسائل ابن رجب ) (ُ)
 (ّْٔ-ّّٔ/ُاجملموع ا٤بغيث ُب غرييب القرآف كا٢بديث أليب موسى ) (ِ)
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 معُب قوؿ رسوؿ هللا يقوؿ: الرازم يقوؿ: ٠بعت ابن أيب أكيس يقوؿ: ٠بعت مالكان 
 .من األيدم تبسطها ابلدعاء لطالب العلم بدالن  :تضع، يعِب ا٤ببلئكة أجنحتها ملسو هيلع هللا ىلص

لو  : تدعوأم عليو ا٤ببلئكةا٢بديث اآلخر من أنو تصلي  كيؤيد ىذا القوؿ ما ُب

 أ.ىػ.  «كتستغفر...

 كتوقّبان  ككضع ا٤ببلئكة أجنحتها لو تواضعان »: (ُ)قاؿ أبو عبد هللا ابن القيم

٤با ٰبملو من مّباث النبوة كيطلبو، كىو يدؿ على ابة كالتعظيم، فمن ٧ببة  كإكرامان 
ة العامل ك٪باتو، ففيو ا٤ببلئكة لو كتعظيمو تضع أجنحتها لو؛ ألنو طالب ٤با بو حيا

شبو من ا٤ببلئكة، كبينو كبينهم تناسب، فإف ا٤ببلئكة أنصح خلق هللا كأنفعهم لبِب 
كمن نفعهم لبِب آدـ  آدـ، كعلى أيديهم حصل ٥بم كل سعادة كعلم كىدل.

كنصحهم أهنم يستغفركف ٤بسيئهم، كيثبتوف مؤمنيهم، كيعينوهنم على أعدائهم من 
مصاّب العبد أضعاؼ حرصو على مصلحة نفسو، بل  الشياطْب، كٰبرصوف على

 أ.ىػ. «يريدكف لو من خّب الدنيا كاآلخرة ما ال يريد العبد كال ٱبطر لو بباؿ

 
           

 
 
 

                                 
 (ُُٕ/ُمفتاح دار السعادة البن القيم )( ُ)
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  :فائدة
كقعٍت ُب ىذا ا٢بديث حوادث معارضة كمناقضة مصحوبة ابستهزاء عوجل 

 حامد أاب ا٢بديث ذاهب حدثت»: (ُ)أصحاهبا ابلعقوبة، قاؿ أبو حياف التوحيدم

 من ُب ٝباعة كىو يومان  قاؿ ا٢بديث أصحاب خلعاء بعض إف: فقاؿ ا٤بركركذم
 العلم طالب فإف قليبلن  قليبلن  امشوا: عنو للركاية شيخ إىل ٲبشوف ا٢بديث طبلب
 متهزائن  -ا١بناح  يتكسر ال حٌب العلم طلب ُب داـ ما ا٤ببلئكة أجنحة على ٲبشي

أ.ىػ، ك٣بصها الز٨بشرم ُب  «الكبلـ ىذا عند منها عرج رةعث فعثر -ا٢بديث  هبذا

 . (ِ)ربيع األبرار

 ابلبصرة ادثْب بعض عند كنا»عن أٞبد بن شعيب قاؿ:  (ّ)كركل الدينورم

 كُب ،«العلم لطالب أجنحتها تضع ا٤ببلئكة إف: »ملسو هيلع هللا ىلص النيب ٕبديث فحدثنا
 نعلي غدان  ألقطرف كهللا: فقاؿ اب٢بديث يستهزئ فجعل ا٤بعتزلة من رجل معنا اجمللس
 ٝبيعان  رجبله فجفت النعلْب ُب كمشى ففعل: قاؿ. ا٤ببلئكة أجنحة هبما فأطأ

ىػ. قلت: ُب ىذا دليل على أف التوجيو السائد .أ «اآلكلة ٝبيعان  رجليو ُب ككقعت

 للسلف ُب معُب ا٢بديث ىو الوجو األكؿ من كبلـ ا٣بطايب ا٤باضي.  
 

                                 
 (ُِٓ/ ّ) كالذخائر البصائر (ُ)
 (ُُْ/ٓربيع األبرار ) (ِ)
 (ِْٗ/ ٓ) العلم كجواىر اجملالسة (ّ)
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ق اإلشارة إىل كركد ركاية أبدؿ فيها ا٢برؼ )٤با( سب( رضا دلا يطلبقولو: )
اب٢برؼ )ٗبا(. كا٤بقصود بياف أف فعل طالب العلم يلقى رضا ك٧ببة من ا٤بؤل األعلى، 
كلن يقع على ا٢بقيقة إال إف كاف ا٤بطلوب ىو العلم النافع ُب الدين دكف الفضوؿ 

بشرية كال ٰبـر صاحبو كما ال نفع فيو شرعان، كىذا كإف كاف ال ٱبلو من نفع عاـ لل
 ثوابو إال أف الفرؽ بْب العلمْب ينبغي أال ٯبهل مكانو.

ٍب إف طالب العلم الشرعي لن يلقى ا٢بفاكة التامة مامل يصاحب عملو 
اإلخبلص كا٤براقبة، أما من طلبو لدنيا كحاجة أك استعملو ٥با فليس لو نصيب من 

لو بسبب العلم الذم يطلبو أك أم رضى »: (ُ)ىذا الفضل، كقاؿ ا٤بناكم ُب الفيض

كفيو كالذم قبلو ندب الرحلة ُب طلب العلم كطلب  ،رضى ابلعلم الذم ىو طالبو

 أ.ىػ.   «العلو فيو

 

 
 

                                 
 (ّْٓ/ُفيض القدير شرح ا١بامع الصغّب ) (ُ)
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ُِٓ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

حدثـامأبومخقـؿةمثـامحمؿدمبنمخازممثـاماألسؿشمسنممشرمسنمم[- ٙ]م

اظـاسماًريمؼلؿغػرمإنماظذيمؼعؾمم:مدعقدمبنمجؾريمسنمابنمسؾاسمضال

م.مظهمطلمدابةمحؿىمايوتميفماظؾقر

كاألثر ركم مرفوعان . رجالو ثقات، كىو متصل إٍف سلمت عنعنة األعمش
ركاه ابن  األعمشفعن ابن عباس موقوفان من طريق كموقوفان كعن عدد من الصحابة، 

دارمي، كابن . كركاه أيضان أبو دمحم عبدهللا ال(ُ)أيب شيبة، كمن طريقو ابن عبد الرب
 . (ِ)بشراف، كأبو عبد هللا الدقاؽ

لكنو أهبم شيخ األعمش فقاؿ: عن رجل عن  (ّ) كىو ُب ا٤بدخل للبيهقي
سعيد بن جبّب. كعند البيهقي ُب ا٤بصدر السابق متابعة لؤلعمش من طريق أيب 

 ثنا مشر بن عطية بو. كمل أعرؼ شيخ أبو قتيبةاألزىر أٞبد بن منيع األزىر قاؿ: ثنا 
 أيب األزىر كلستي أظنو من طبقة تسمح لو ابلسماع من مشر كهللا أعلم. 

 

                                 
( أليب عمر ابن عبد الرب ْٖٗ/ُجامع بياف العلم )، (ِْٖ/ٓمصنف أيب بكر ابن أيب شيبة ) (ُ)

 النمرم.
كتعاىل  تبارؾ هللا رؤية ُب إمبلء (، ٦بلسُّٔ)ص ، األمايل البن بشراف(ّّٔ/ُالسنن للدارمي ) (ِ)

 (ُّٓ: ص)للدقاؽ 
 (ِّٕ)صا٤بدخل إىل السنن الكربل  (ّ)
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كقد اختلف ُب توثيقو،  (ُ)عن مشر، ركاه اآلجرم قيس بن الربيعكمن طريق 
كُب السند إليو ا٢بسْب بن علي بن األسود العجلي كحالو كذلك. كاتبع مشر بن 

كىو رافضي  (ِ)بن عبد الربركاه ا أبو محزة اثبت بن أيب صفيةعطية عن ابن جبّب: 
أيضان إبسقاط الواسطة بْب األعمش كابن جبّب،  (ّ)ضعيف. كركاه ابن عبد الرب

ركاية أيب داكد الطيالسي عن سعيد  (ْ)كرجالو ثقات. كذكر البخارم ُب كبّب توارٱبو
 بن عطية عن ابن جبّب بو. 

 ا٥بيثم بن كرميال عبد ثنا أيب حدثِب»قاؿ:  (ٓ)كركم مرفوعان، ركاه ابن شاىْب
 أيب عن هبدلة بن عاصم عن البزار عمر أبو ثنا السمرم الصباح بن موسى ثنا

 الدكاب لو يستغفر ا٣بّب معلم: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ عباس ابن عن ا١بوزاء
. كرجالو موثقوف خبل موسى بن الصباح السمرم «البحر ُب ا٢بوت حٌب كلها،

 كشيخو فلم أقف ٥بما على ترٝبة.  
 السنة، أىل مذاىب شاىد من حديث أيب أمامة عند ابن شاىْب ُب شرح كلو

 سلمة قاؿ: ثنا بشر أبو خلف بن من طريق بكر (ٔ)كابن عساكر ُب خأريخ دمشق
 أمامة أيب عن الرٞبن عبد بن القاسم ثنا الدمشقي ٝبيل بن الوليد ثنا رجاء بن

 كأىل السموات كأىل كمبلئكتو هللا إف: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ الباىلي
                                 

 (ّْأخبلؽ العلماء )ص:  (ُ)
 (ُُٕ/ُجامع بياف العلم كفضلو ) (ِ)
 (ُِٕ/ُجامع بياف العلم كفضلو ) (ّ)
 (َْٓ/ّ)التأريخ الكبّب  (ْ)
 (ّٕعماؿ )ص(، كالَبغيب ُب فضائل األْٖشرح مذاىب أىل السنة )ص (ٓ)
 (ُُٔ/ّٔ)كخأريخ  دمشق ، (ْٖ: ص) السنة أىل مذاىب شرح (ٔ)
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ُِٕ 

. كرجالو ٨بتلف ُب «ا٣بّب معلم على يصلوف جحرىا، ُب النملة حٌب األرض،
 توثيقهم. 

، (ِ) ، كآخر عن عائشة(ُ)  كشاىد آخر معلوؿ من حديث أيب الدرداء
البن عبد الرب شاىد بياف الجامع . كُب كامل ابن عدم، ك (ّ) كمن حديث جابر
 .(ْ) من حديث أنس

كمنها ما ركاه ا٣بطيب عن  ،د لو ُب بعض األحاديث ا٤بطولةكقد ركم ما يشه
 . (ٓ) أيب ىريرة

                                 
كفيو عثماف بن عطاء ضعفوه. كأبوه فلم يدرؾ أاب الدرداء كما  (ُُٔ/ ُ)ُب السنن  عند ابن ماجو (ُ)

، كالراكم عن عثماف: حفص بن عمر، نقل ا٤بزم ُب (ُِّٖب جامع التحصيل للعبلئي )ص
( غّب كاضح فيو ُُٖ/ّحاًب ٘بهيلو، كالنص ُب  ا١برح كالتعديل )( عن أيب ْٗ/ٕالتهذيب )

 فّبجئ ٕبثو إىل حْب.
( كرجالو ثقات خبل دمحم بن عبدا٤بلك األنصارم فقد قاؿ أبو بكر البزار ُْٖ/ُٖعند البزار ) (ِ)

 كىذه. عليها يتابع مل أبحاديث ا٤بنكدر ابن كعن الزىرم عن حدث ا٤بلك عبد بن كدمحم»عقبو: 
 كحكم أبو ا٢بسن نور الدين ا٥بيثمي ُب ٦بمع «اإلسناد هبذا غّبه ركاىا أحدان  نعلم ال حاديثاأل

عليو أبنو كذاب. قلت: مل يذكره ا٤بزم ُب التهذيب ُب الركاة عن  (ُِْ/ ُ) الفوائد كمنبع الزكائد
(، كلو ّْٔ/ٕالزىرم، كال ُب شيوخ أيب ا٤بغّبة، كما أفاده ا٥بيثمي ٘بده عند ابن عدم ُب الكامل )

 (.ُِْ/ٔترٝبة ُب ا٤بيزاف )
 كليس ُب سنده متهمان. (ُِْ/ ٔ) األكسط عند الطرباين ُب ا٤بعجم (ّ)
( أليب عمر ابن عبد الرب، ٖٔ/ُ( كجامع بياف العلم كفضلو )ُِٖ/ْالكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (ْ)

لو على ترٝبة، كعنو كالراكم عن أنس: زايد بن ميموف أبو عمار متهم، كعنو أبو عركة مل أقف 
 ا٤بفضل بن فضالة ضعيف. كمن طريق أيب عمار ركاه أبو يعلى فيما أفاده البوصّبم ُب إٙباؼ

 كعنو سعيد بن عبد الكرمي مَبكؾ. (ْٓ/ ُ) ا٣بّبة
كسنده ليس ابلقوم، فيو نعيم بن ٞباد، كٰبٓب بن عثماف بن صاّب،  (ََُ/ ُ) كا٤بتفقو الفقيو (ٓ)

 هم.كالدراكردم ٨بتلف في
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 حسن حديث كىو»كقاؿ عقبو:  (ُ)عند ابن عبد الرب  كمنو حديث معاذ

 . «موقوفنا شٌب طرؽ من قوم، كركيناه إسناد لو ليس كلكن جدِّا،

زيد  قلت: فيو موسى بن دمحم بن عطاء متهم ابلوضع،  كشيخو عبد الرحيم بن
من  (ِ)العمي مَبكؾ، عن أبيو ضعيف، كمل يدرؾ معاذان. كركاه أبو نعيم ُب ا٢بلية

 .(ّ)كما ُب التهذيب   طريق آخر فيو رجل مبهم كرجاء بن حيوة مل يدرؾ معاذ

أراد اب٢بسن: »معلقان على كبلـ ابن عبد الرب ا٤بذكور أعبله:  (ْ)قاؿ العراقي

الذم سبق ذكره   نها حديث أيب الدرداء، ٍب ساؽ علتو. كم«حسن اللفظ قطعان 

 عند الطرباين. (ٓ) ُب ا٢بديث ا٤باضي من كتابنا ىذا. كمنها حديث ابن عباس
 

           
 
 
 
 

                                 
 (ِّٖ/ ُ) كفضلو العلم بياف جامع (ُ)
 (ِّٗ/ُ)حلية األكلياء  (ِ)
 (ُِٓ/ٗهتذيب الكماؿ ) (ّ)
 (َٔالتقييد كاإليضاح )ص (ْ)
 كفيو عبدهللا بن خراش متهم.   (ُُٕ/ ٕ) ُب ا٤بعجم األكسط (ٓ)
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كا٢بديث ظاىره ُب فضل إنفاؽ العلم ابلتعليم، كونو أحد كسائل العمل بو، ألف 

 ُب - كقيل»: (ُ)قاؿ أبو سليماف ا٣بطايب .العلم يرشد إىل ذلك، كٰبذر من كتمو

 من كغّبىا للحيتاف قيض قد هللا إف : - ا٤باء جوؼ ُب ا٢بيتاف لو كتستغفر :قولو
 فهم كاإلرفاؽ، كا٤بصاّب ا٤بنافع من أنواعان  العلماء ألسنة على ابلعلم ا٢بيواف أنواع
 كأكصوا ابهبا ُب ا٤بصلحة إىل كأرشدكا منها كٰبـر ٰبل فيما فيها ا٢بكم بينوا الذين
 حسن على ٦بازاة للعلماء االستغفار هللا فأ٥بمها عنها الضرر كنفي إليها سافابإلح

 ىػ. .أ «عليها كشفقتهم هبا صنيعهم

 كفضل»: بغّب عزك ٍب قاؿ (ِ)كنقل كبلمو أبو مسعود البغوم ُب شرح السنة

 الدين إحياء كفيو ا٣بلق كافة إىل العلم يتعدل نفع إف حيث من العبادة على العلم

 بو إذ ابلعاملً  منوط العىاملى  صبلح أف كحكمتو»أ.ىػ. قاؿ ا٤بناكم:  «النبوة تلو كىو

 .(ّ)«كتعذيبو أذاه ٰبـر كا٢بوت الطّب أف ييعرؼ

 سببان  ا٣بّب للناس تعليمو كاف ٤با»: (ْ)كقاؿ أبو عبد هللا مشس الدين ابن القيم

 من يوعل جعل أبف عملو جنس من هللا جازاه نفوسهم كزكاة كسعادهتم لنجاهتم

                                 
 ي ُب ٨بتصر(، كنقلو ٗبعناه ٪بم الدين أبو العباس أٞبد ابن قدامة ا٤بقدسُّٖ/ْمعامل السنن ) (ُ)

 .(ٖٓٔ/ٔ. كأبو العباس القرطيب ُب ا٤بفهم على مسلم )(ُْص) القاصدين منهاج
 (ِٖٕ/ُشرح السنة ) (ِ)
 (ِِٔ/ِالتيسّب بشرح ا١بامع الصغّب ) (ّ)
 (ّٔ/ ُ) كاإلرادة العلم كالية كمنشور السعادة دار مفتاح (ْ)
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 كأيضان  كفبلحو. كسعادتو لنجاتو سببان  يكوف ما األرض كأىل مبلئكتو كصبلة صبلتو
 كصفاتو أب٠بائو ٥بم كمعرفان  كأحكامو الرب لدين مظهران  كاف ٤با ا٣بّب الناس معلم فإف

 لو كتشريفان  بو تنويهان  يكوف ما عليو كأرضو ٠باكاتو أىل كصبلة صبلتو من هللا جعل

 أ.ىػ. «السماء كاألرض أىل بْب عليو للثناء كإظهاران 

كشرؼ العلم الذم  فضلو يتفاكتا٤بعلم ( إن الذي يعلم الناس اخلري)قولو 
ييعلمو، فإف كاف خّبان كنفعان فهذا الفاضل الذم فيطرت النفوس على االمتناف 
لصاحبو، فإٍف صاحب فعلو االمتثاؿ كطلب رضا هللا فهذا فعلو ىو العبادة الٍب 

 قصد معلم ُب ىذا»قاؿ ا٤بناكم: الفضل ا٤بَبتب ٤بعلمي الناس ا٣بّب،  يستحق عليها

كأعلى مراتب ا٣بّب ما كاف . (ُ)أ.ىػ  «كالتفاخر التطاكؿ دكف تعاىل هللا كجو بتعليمو

 .ُب علـو الشريعة ألف هبا حياة القلوب كاألبداف كصبلح اجملتمعات
فيو عمـو ما ٰبصل بو ( اخلري)يدخل فيو غّب ا٤بسلم، كقولو ( الناس)كقولو 

ا٣بّب للناس من شؤكهنم كالطب كالعمراف ك٫بوه، فإهنا أيضان ٩با دلت الشريعة على 
فإفَّ تعليم الناس ما ٰبتاجوف إليو من أمور حياهتم كلو مل يكن ٩با يتعلق  .العناية بو

، لكن الفضل ابلشريعة فضل يستحق عليو صاحبو الثواب إف صلحت نيتو
 للعلم الشرعي فقط.  ا٤بخصوص ىنا ينصرؼ

 
 

                                 
 (ِٕٗ/ ِ) الصغّب ا١بامع بشرح التيسّب (ُ)
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ُُّ 

أم يطلب ( يستغفر)قولو (. يستغفر لو كل دابة حىت احلوت يف البحر)قولو 
قاؿ . كىو ٗبعُب يدعو لو( يصلي)لو ا٤بغفرة من هللا، كجاء ُب بعض الركاايت 

 طهارة من لو، ا٤بستغفر حاؿ استقامة إرادة من ٦باز( ليستغفر: )كقولو»: (ُ)الطييب

 الغّب كمن حقيقة، العقبلء من االستغفار ألف العيش، كرخاء ا٤بنزلة كرفعة النفس

 أ.ىػ.  «٦باز

قلت: ا٢بمل على ا٢بقيقة ال يستحاؿ كما قد قرر ُب اببو، كعلق ا٤ببل علي 

كقاؿ مشس الدين السفّبم ُب شرحو  ،«أكىل كا٢بقيقة»: (ِ)القارم على كبلمو بقولو

 ال الٍب ا٢بيواانت من ك٫بوه ا٢بوت استغفار ىل: كىو سؤاؿ كىنا» :(ّ)البخارم

 كتسبح تستغفر إهنا: النوكم قاؿ كما القاؿ؟ كا٤برجح بلساف أك ا٢باؿ بلساف تعقل:
 ٯبوز كما كٛبيز، هبا تنطق قوة فيها هللا ٯبعل أف عقبلن  ٲبتنع ال إذ القاؿ، بلساف
 خىٍشيىةً  ًمنٍ  يػىٍهًبطي  لىمىا ًمنػٍهىا كىًإفَّ : ﴿ا٢بجارة ُب تعاىل كقولو ا١بمادات بعض ُب ذلك

 أ.ىػ.  «﴾ًٕبىٍمًدهً  ييسىبًٌحي  ًإالَّ  شىٍيءو  مًٌن كىًإف: ﴿تعاىل كقولو﴾ اَّللًَّ 

 حيواف كل بعدد لو يكتب أف معناه أف ٰبتمل»: (ْ)كقاؿ عبد الرؤكؼ ا٤بناكم

، كىذا خأكيل غّب مستساغ. كلو قلنا أف استغفارىم على ا٢بقيقة «مستجابة استغفارة

                                 
 (ْٕٔ/ ِ) السنن حقائق عن ابلكاشف للطييب ا٤بوسـو ا٤بشكاة شرح (ُ)
 (ِٔٗ/ُا٤بصابيح ) مشكاة شرح ا٤بفاتيح مرقاة (ِ)
 (ْٖ/ ِ) الربية خّب أحاديث شرح ُب الوعظية اجملالس (ّ)
 (ِِٔ/ِالتيسّب بشرح ا١بامع الصغّب ) (ْ)
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كوف ٥بم لساف مقاؿ؛ كإال أثبتنا أف الدكاب كائنات انطقة كىذا فبل يعِب ىذا أف ي
ما ال نستطيع ا١بـز بو كإف كاف احتماالن قائمان، لكن ٲبكن إجراءه على عمـو 

تيسىبًٌحي لىوي السَّمىاكىاتي السٍَّبعي كىاأٍلىٍرضي ذكرىم فكأهنا تذكر هللا عمومان لقولو تعاىل: ﴿
﴾، كتستغفر ٍيءو ًإالَّ ييسىبًٌحي ًٕبىٍمًدًه كىلىًكٍن الى تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيمٍ كىمىٍن ًفيًهنَّ كىًإٍف ًمٍن شى 

 ٤بعلمي ا٣بّب خصوصان ضمن ذكرىا هللا تعاىل، كهللا تعاىل أعلى كأعلم.
 ،﴿كىبىثَّ ًفيهىا ًمٍن كيلًٌ دىابَّةو﴾( كل ما دب من ا٢بيواف قاؿ هللا تعاىل: الدابةك)

، كقاؿ سبحانو: دىابَّةو ُب اأٍلىٍرًض ًإالَّ عىلىى اَّللًَّ رًٍزقػيهىا﴾ ﴿كىمىا ًمنٍ كقاؿ عز كجل: 
 على ماشو  ، ككل(ُ)﴿ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ ًعٍندى اَّللًَّ الصُّمُّ اٍلبيٍكمي الًَّذينى الى يػىٍعًقليوفى﴾

 .(ْ)، كعلى ا٢بمار منها أخص(ّ)، كغلب ُب العرؼ على ما يركب(ِ)دابَّةه  األرض
، كىو ىنا (ٓ)كعلى ما عظم منها ،يطلق على السمك( وت يف البحراحل)قولو: 

إشارة ١بميع أحياء البحر خصها ابلذكر ٤با قد يتوىم من اختصاص الدابة ابألرض، 

 إذ ا٤بذكور، ٝبلة ُب دخو٥با لعدـ ابلذكر ا٢بيتاف كخص»: قاؿ ابن ا٤بلك الكرماين

                                 
أليب البقاء   الكربل افا٢بيو  ، كحياة(َّٔ: ص)األصفهاين  للراغب القرآف غريب ُب انظر ا٤بفردات (ُ)

 (ُْْ/ ُ) كماؿ الدين الدمّبم
 (ُِْ/ ُ)للجوىرم  العربية كصحاح اللغة اتج انظر الصحاح (ِ)
 (ِٖ: ص)للفّبكز أابدم  ايط انظر القاموس (ّ)
، كأفاد ُب شرحو تنقيح (ُِٕ-ُُٕ/ُ) أليب العباس القراُب الفركؽ أنواع ُب الربكؽ انظر أنوار (ْ)

أف قصرىا على ا٢بمار كاقع ُب أرض مصر كعلى الفرس أبرض العراؽ. قاؿ  (ِْالفصوؿ )ص
٤براد هبا ُب اللغة كل ما مشى على األرض، كُب العرؼ ما ا»:  (َُٖ/ ُفتح البارم )ا٢بافظ ُب 

 أ.ىػ «كبعض أىل العرؼ خصها اب٢بمار ... يركب
 (ِْٕ/ُ(، كالصحاح للجوىرم )ُُْ/ِانظر ا٤بعجم البن فارس ) (ٓ)
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ُّّ 

 ما العلم أف إىل لئلٲباء فذكرىا يشملها( األرض ُب: )قولو أف سلم كإف ا٤باء. ُب ىي

  أ.ىػ. (ُ)«بو ٨بتص بقاؤه من لو ا٤بسبب للعامل استغفر فلذلك شيء، كل حياة بو

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (َِِ/ُشرح ا٤بصابيح البن ا٤بلك ) (ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

حدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظررينمبنمعفديمثـامبشرمبنمعـصورمم[- ٚ]

عنمتعؾمم:مبنمعرؼمضالماٌلقحمام:سنمثورمسنمسؾدماظعزؼزمبنمزؾقانمضال

م.موسؿلمصذاكمُؼدسىمسظقؿًاميفمعؾؽوتماظلؿاء

أبو عبد هللا أٞبد  :ركاه من طريق ابن مهدم. ىذا األثر سنده إىل ثور صحيح
 . (ُ)كأبو بكر ا٣بطيب، كأبو القاسم ابن عساكر بن حنبل، كأبو بكر البيهقي،

فيفهم من  . «العزيز بن ظبياف عن عبد :الرٞبن كقاؿ غّب عبد»: قاؿ أٞبد

كبلمو أف ركاية ابن مهدم عنده إبسقاط ابن ظبياف، كىو ما ركاه أبو نعيم ُب 
من طريق أٞبد بسند صحيح، كركل أبو نعيم أيضان متابعة ا٤بعاَب بن  (ِ)ا٢بلية

  .(ّ)عمراف البن مهدم عن ثور من قولو
 كلعل أٞبد أراد بغّب ابن مهدم: ركاية عمر بن ىاركف عن ثور عن ابن ظبياف

كىو مَبكؾ. كركاية أيب  (ْ)بو، ركاىا ا٣بطيب ُب ترٝبة ابن ىاركف ىذا من التأريخ

                                 
( كبلٮبا ّْٗ(، كا٤بدخل إىل السنن الكربل )صِْٖ/ّ، شعب اإلٲباف )(ِٓ: ص) الزىد (ُ)

( ْٔٓ/ْٕ(، خأريخ دمشق )َٗ/ُللبيهقي، كا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع للخطيب )
 البن عساكر

 (ّٗ/ٔحلية األكلياء كطبقات األصفياء ) (ِ)
 (ْٕٓ/ْٕ(، كخأريخ دمشق البن عساكر )ّٗ/ٔكلياء أليب نعيم )حلية األ (ّ)
 (ُٖٖ/ُُخأريخ بغداد كذيولو للخطيب ) (ْ)
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ُّٓ 

عن بشر بن منصور عن  (ُ)سلمة سيار بن حاًب العنزم عند ابن عساكر ُب التأريخ
 ثور عن ابن ظبياف، كسيار ليس بذاؾ ُب التثبت. 

كٰبتمل أف يكوف ابن مهدم حدث بو على الوجهْب، فلم يسمع منو أٞبد 
زايدة ابن ظبياف، كإ٭با قلتي ىذا ألف زىّب ثقة كقد زاد، ال سيما كقد اتبعو ىاركف 

 (ِ)بن سليماف عن ابن مهدم بو على كفق ركاية الكتاب عند البيهقي، كا٣بطيب
 كرجالو ثقات.

كنسب ابن عبد الرب ىذا ا٤بقولة لعلي بن أيب طالب كمل يذكر ٥با سندان كال 
بها لثور عن ابن ظبياف، ككذا فعل ابن قدامة، كابن  أحاؿ على مصدر، ٍب عاد فنس

كثّب، كالسيوطي كعزاه ىذا األخّب إىل أٞبد كالبيهقي. ُب حْب نسبها إ٠باعيل 
 . (ّ)األصبهاين لثور

 كابن ظبياف ىذا فليس لو أثر ُب كتب الَباجم.
 

                                 
(، ككاف قبلها ركل األثر عن كتابنا ىذا من طريق الصريفيِب ْٕٓ/ْٕخأريخ دمشق البن عساكر ) (ُ)

لو. كٗبراجعة عن الكتاين بو ككقع عنده اسم ظبياف ٧برفان إىل كيساف، كصوبو بذكر طرؽ أخرل 
النسخ الٍب حصلتي عليها مؤخران لكتابنا ىذا كجدهتا متفقة على "ظبياف"، سول النسخة 
)الواضحة( منها حيث كرد فيها رسم االسم بػ: "ميساف". كلعلها النسخة الٍب كقعٍت البن عساكر 

 فصوهبا كهللا تعاىل أعلم.
ا١بامع ألخبلؽ الراكم ٮبا للبيهقي، ك كبل  (ِْٖ/ّ(، كشعب اإلٲباف )ّْٗا٤بدخل إىل السنن )ص (ِ)

 (  َٗ/ُكآداب السامع للخطيب )
(، الرقة كالبكاء البن قدامة َٗٔ/ُ(، ك)ْٕٗ/ُجامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب ) (ّ)

(. سّب السلف ُِّ/ِ(، الدر ا٤بنثور للسيوطي )َُٕ/ِ(، البداية كالنهاية البن كثّب )ٕٖ)ص
 (ٖٓٗاين )صالصا٢بْب إل٠باعيل األصبه
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كاألثر اكي عن عيسى منقوؿه عن كتاب اإل٪بيل، فقد ذكره برىاف الدين 

 من اإل٪بيل ُب ٩با شيء ذًكر»، ُب سياؽ نقلو شيء منو حيث قاؿ: (ُ)عيالبقا

فذكره، كىو مثبت ُب النص ا٢بايل ا٤بعاصر  «كآايتو ... كقاؿ مٌب:.. كحكمو بيناتو

 .    (ِ)منو
           

 
سبق الكبلـ ( يف ملكوت السماء عظيماً  ىدعمن تعلم وعمل فذاك يُ قولو )

 ما العلم خّب»قاؿ:  مطر الوراؽ عن (ّ)كركل ا٣بطيبعن العمل ابلعلم كفضلو. 
«. تركو ٍب علمو من بو ينفع كال بو، عمل ٍب علمو من ابلعلم هللا ينفع كإ٭با نفع،

 مل كإف الناس. أعلم فأان أعلم ٗبا عملتي  أان إفٍ »كبسنده إىل سفياف بن عيينة قاؿ: 
  «.مِب أجهل أحد الدنيا ُب فليس أعلم ٗبا أعمل
 

، «ٯبهل ما هللا علمو يعلم، ما بعشر عمل من»الدرداء قولو:  إىل أيب كبسنده
 العلم على هللا ٯبازيكم فلن تعلموا اف شئتم ما تعلموا»قاؿ:  (ْ)ا٢بسن البصرم كعن
 «.الرعاية ٮبتهم العلماء كإف الركاية ٮبتهم السفهاء فإف تعملوا، حٌب

 
                                 

 (ْٕٖ/ ُ) ىػٖٖٓ البقاعي - كالسور اآلايت تناسب ُب الدرر نظم (ُ)
 (ُٗالعهد ا١بديد اإلصحاح ا٣بامس من إ٪بيل مٌب ) (ِ)
 (َٗ/ُا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ّ)
 ( بسند ضعيف.ُٗ/ُا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ْ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٚ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
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ماء، أم ُب ملك فمن حقق ذلك فهو الذم يسمى ابلعظيم ُب ملكوت الس

 كىو تعاىل، هللا ٗبلك ٨بتص: ا٤بلكوت»: (ِ)، قاؿ الراغب األصفهاين(ُ)هللا كسلطانو

: ﴿كىكىذىًلكى نيرًم ًإبٍػرىاًىيمى قاؿ كرىبوت، رٞبوت: ٫بو التاء، فيو أيدخلتٍ  ملك مصدر
لسَّمىاكىاًت ﴿أىكىملٍى يػىٍنظيريكا ًُب مىلىكيوًت ا :كقاؿ ،مىلىكيوتى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض﴾

 أ.ىػ.  «كىاأٍلىٍرًض﴾

فجاءت على  (ّ)( ا٤بلكوت تصريف من ا٤بلك أضيفت ٥با التاءملكوتقولو: )
كزف فعلوت، كذكر ابن دريد بضعة كلمات على ىذا الوزف كزعم السيوطي ُب ا٤بزىر 

قوؿ أيب بكر:  (ْ)عن ابن دريد أنو مل أيٌب على ىذا الوزف غّبىا، كالذم ُب ا١بمهرة

ع ا كرجل خلبوت: خد انقة تربوت: آنسة ال تنفر.: ما جاء على فعلوتابب »

كملكوت كجربكت كرٞبوت كرىبوت من الرىبة. كمن أمثا٥بم: رىبوت خّب  ..مكار.
كعظموت من العظمة، كال أدرم  من رٞبوت، كرٗبا قالوا: رىبوتى خّب من رٞبوتى.

م تصلح للحلب كقالوا: انقة حلبوت ركبوت، أ كسلبوت من السلب. ما صحتو.

 أ.ىػ. «كالركوب

 

                                 
( للصاحب ابن عباد، كا٤بخصص البن سيده، كقاؿ الفّبكز أابدم ِْٕ/ٔكما ُب ايط ُب اللغة ) (ُ)

 «العز كالسلطاف»( :ُْٓٗب القاموس )ص
 (ٕٕٓا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ِ)
 (ِِٕ/ْالكتاب لسيبويو ) (ّ)
 (ِٕ/ِ(، ا٤بزىر ُب علـو اللغة للسيوطي )ُِّٗ/ّٝبهرة اللغة أليب بكر ابن دريد ) (ْ)
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ملكوت »كفسرىا ا٤بتقدموف اب٤بلك كوهنا منو، قاؿ أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب: 

ا٤بثل: رىبوت خّب من  خرجت ٨برج قو٥بم ُبالسماكات: أم ملك السماكات، 

ملكوت كل شيء، »، كُب موضع آخر منو قاؿ: «رٞبوت، أم: رىبة خّب من رٞبة

قولو بغّب عزك: البخارم ُب تفسّب األنعاـ، كُب ابب النـو  ، كنقل(ُ)«كا٤بلك. كاحد

كىذا ىو الصواب: فسر معُب »على الشق األٲبن من كتاب الدعوات، قاؿ ا٢بافظ: 

 . (ِ)«ملكوت ٗبلك، كأشار إىل أف كزنو رىبوت كرٞبوت

كىكىذىًلكى نيرًم ُب تفسّب قولو تعاىل: ﴿ (ّ)كقاؿ أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم

نريو ملكوت السماكات كاألرض: يعِب »﴾: رىاًىيمى مىلىكيوتى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ًإبػٍ 

ملكو، كزيدت فيو التاء كما زيدت ُب ا١بربكت من ا١برب، ككما قيل: رىبوت خّب 
من رٞبوت، ٗبعُب رىبة خّب من رٞبة. كحكى العرب ٠باعان: لو ملكوت اليمن 

 أ.ىػ.  «كالعراؽ، ٗبعُب: لو ملك ذلك

كبنحوه البن قتيبة ُب الغريب، كغبلـ ثعلب ُب الياقوتة، كأبو إبراىيم الفارايب ُب 

أم: أف ترىب »زاد األكؿ ُب تفسّب ا٤بثل قولو:  (ْ)ا٤بعجم، كا١بوىرم ُب الصحاح

                                 
 (ُٓٔ/ِ(، ك )ُٖٗ-ُٕٗ/ُعبيدة )٦باز القرآف أليب  (ُ)
 (ِٖٗ/ٖفتح البارم البن حجر ) (ِ)
 (َْٕ/ُُجامع البياف ُب تفسّب آم القرآف البن جرير ) (ّ)
(، معجم ِّْ(، ايقوتة الصراط ُب تفسّب غريب القرآف )صُٔٓكُٗغريب القرآف البن قتيبة )ص( ْ)

 (َُُٔ/ْ(، الصحاح للجوىرم )ٕٗ/ِديواف األدب )
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رىبوٌب خّب من رغبوٌب، كىذا   :كُب ا٤بثل»: (ُ)، كقاؿ الزجاج«خّب من أف ترحم

رىبوٌب خّب من رٞبوٌب فمعُب صحيح.  :ن ركلكم .من حب خّبان  أك فرقان  :كقو٥بم

 أ.ىػ.  «ٰبقق من اللساف أف تكوف لو ىيبة ترىب هبا خّب من أف يرحم

إ٭با تستعمل ُب كوف  -أعِب ا٤بثل ا٤بضركب  -قلت: كلعل ىذه الكلمة 
التأديب كالبياف ابلَبىيب كالشدة أنفع منو ابلدالؿ كاللْب، فأمل الرىبة يزكؿ كٰبل 

سبو من الصواب الذم يزين ا٤برء كٯبعلو موضع استحساف من حولو، أما  ٧بلو ما اكت
السركر ا٢بادث من ٦باراة ا٤بؤدب فإنو ٯبر الحقان إىل استقرار السلبيات ُب 
الشخصية ما يصحبو أمل مواجهة استخفاؼ الناس بو، كمعاانة التخلص منها ُب 

العامي ا٤بشهور ُب الثناء على  الكرب كهللا أعلم. كىو هبذا ا٤بعُب مشابو للمثل ا٤بصرم
 .  (ِ)من أبكاين كأبكى الناس عليَّ، كالذـ ٤بن أضحكِب كأضحك الناس عليَّ 

ٍب بدا يل ببعض التأمل اختبلفهما، كساكرين ريب من اتفاقهما، ذلك أف 
كإعطاء  عليها، كإضفاء ا٥بيبة ،التفاسّب ا٤بنقولة تشّب إىل: أف ا٢بـز ُب الشخصية

أصلح من التواضع كاللْب ا٤بؤدم لتسلط الناس عليك ك٘برؤىم  ،غّبلل منها الرىبة
 بقلة االحَباـ معك. 

                                 
 (ِٓٔ/ِلقرآف للزجاج )معاين ا (ُ)
(، مطابع دار الكتاب َُّْ( )ِّٓكٗبراجعة كتاب "األمثاؿ العامية" ألٞبد تيمور ابشا )ص (ِ)

بربطو ىذا  -رٞبو هللا  –ىػ. ٕبثان عن ا٤بثل ا٤بذكور، كجدتو كقد سبقِب ُّٕٓالعريب الطبعة الثانية 
كالعرب تقوؿ ُب أمثا٥با: "رىبوت »عامي: ا٤بثل العامي اب٤بثل العريب أعبله، فقاؿ بعد شرحو للمثل ال

خّب من رٞبوت"... كتقوؿ أيضان ُب ا٤بعُب: "فرقان أنفع من حب"، كأكؿ من قاؿ ىذا ا٢بجاج. كُب 
 أ.ىػ. «ا٤بخبلة لبهاء الدين العاملي: "من بذؿ لك نصحو فاحتمل غضبو"
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ا٢بكاية ا٤بشهورة عن األحنف بن قيس سيد بِب  -على بعد  -زؿ عليو كرٗبا ني 
فأمسك األحنف يده »ٛبيم ا٤بوصوؼ اب٢بلم كالدىاء حينما ٘برأ عليو رجل فلطمو، 

 .على أف ألطم سيد بِب ٛبيم تعلت جعبلن اج :فقاؿ ؟ما شأنك :على عينيو كقاؿ
 - ككاف جارية ُب ا٤بسجد - إ٭با سيدىم جارية بن قدامة ؛بسيدىم لستي  :فقاؿ

 :فقاؿ الرجل .كانكلو ،كقطع يده فأخرج جارية من خفو سكينان  ،فذىب إليو فلطمو
 .(ُ)«إ٭با قطعها األحنف بن قيس ؛يدم ما أنت قطعتى 

أصحاب الوجوه كا٤بناصب، أما أىل العلم كىذا إ٭با يناسب أف ٱباطب بو 
كالفضل كالدين فيعلموف فضل التواضع كاللْب ُب عْب ا٤بوىل سبحانو، فا تعاىل 

 أعلى كأعلم.
لكنو زاد فعرب عنو  (ِ)ُب كتاب العْب -أعِب معُب ا٤بلكوت  –ككذا ىو  

من ابب أ.ىػ. كىذا  «ا٤بلكوت: ملك هللا، كملكوت هللا سلطانو»ابلسلطاف فقاؿ: 

كيقاؿ للملك: »: (ّ)التفسّب، كتبعو ٝباعة، فنقل األزىرم عن اللحياين ُب التهذيب

كيقاؿ:  كيقاؿ: لو ملكوت العراؽ كعزه كسلطانو كملكو. مليك، كٯبمع ملكاء.

كملك هللا، كملكوتو: سلطانو »أ.ىػ. ككذا فعل ابن سيده ُب اكم فقاؿ:  «ملكوة

                                 
(، كمن طريقو ابن عساكر ُٗٓ/ِركل ا٢بكاية: أبو أٞبد العسكرم ُب كتابو تصحيفات ادثْب ) (ُ)

(، كأبو ّٕٕك ِّٖ/ُِ(، كذكرىا: الببلذرم ُب أنساب األشراؼ )ُِ/ُِٕب خأريخ دمشق )
 ( كغّبىم كثّب.ُُْ/ُ(، كُب ٝبهرة األمثاؿ )ُِْىبلؿ العسكرم ُب األكائل )ص

 (َّٖ/ٓالعْب ) (ِ)
(، كمشس العلـو ٓٓ/ٕ)(، اكم كايط األعظم البن سيده َُٓ/َُهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ّ)

 (ّْٕٔ/ٗلنشواف ا٢بمّبم )
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 أ.ىػ.  «عن اللحياين .أم عزه كسلطانوكلفبلف ملكوت العراؽ:  كعظمتو.

كىو اسم  ؛كقد تكرر ُب ا٢بديث ذكر ا٤بلكوت»: (ُ)قاؿ ٦بد الدين ابن األثّب

 أ.ىػ.  «مبِب من ا٤بلك، كا١بربكت كالرىبوت، من ا١برب كالرىبة

ك٤با تقرر عندىم أبف زايدة ا٤ببُب تؤثر على ا٤بعُب ابلزايدة فقد ٚبوض ا٤بتأخركف 
ال يدعم، أما ا٤بتقدموف فقد اكتفوا ابإلشارة إىل الفائدة، يقوؿ أبو  فيها كأتوا ٗبا

كا٤بلكوت ٗبنزلة ا٤بلك، إال أف ا٤بلكوت أبلغ ُب اللغة »: (ِ)إسحاؽ الزجاج ُب ا٤بعاين

 الواك كالتاء تزاداف للمبالغة، كمثل ا٤بلكوت الرغبوت، كالرىبوت. من ا٤بلك، ألف

ملكوت ُب »قاؿ أبو جعفر النحاس ُب ا٤بعاين: أ.ىػ. ككذا  «ككزنو من الفعل فعلوت

ملكوٌب كملكوت ُب  »، كُب اإلعراب: «اللغة ٗبعُب ملك إال أف فيو معُب ا٤ببالغة

: (ْ). كجاء ُب كتاب الفركؽ أليب ىبلؿ العسكرم(ّ)«كبلـ العرب ٗبعُب ملك

كفخامة  ؛كيدؿ على ىذا فخامة لفظها .ككذلك ا١بربكت ،رب١بربية أبلغ من ا١با»

 :ك٥بذا قاؿ أىل العربية ،تدؿ على فخامة ا٤بعُب فيما ٯبرم ىذا اجملرل ظاللف

 أ.ىػ.  «لفظو ا٤بلكوت أبلغ من ا٤بلك لفخامة

                                 
 (ّٗٓ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ُ)
 (ِٓٔ/ِمعاين القرآف للزجاج ) (ِ)
 (ِٕٔ/ّ(، كإعراب القرآف للنحاس )ْْٗ/ِمعاين القرآف للنحاس ) (ّ)
 (ِْٔالفركؽ اللغوية للعسكرم )ص (ْ)
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أما ا٤بتأخركف فقد تكلفوا ما ليس ٥بم بو علم، كما ال دليل عليو. ففي كتاب 

ا٤بلكوت: عامل الغيب ا٤بختص ابألركاح »ا١برجاين "التعريفات" يقوؿ الشريف: 

. كتبعو ا٤بناكم ُب التوقيف فجعل ا٤بلك عامل الشهادة كاسوسات، «كالنفوس

عامل ا٤بلك: ىو العامل  »كا٤بلكوت عامل الغيب، كُب موضع آخر منو يفصل فيقوؿ: 

الظاىر كلو، كعامل ا٤بلكوت ىو ابطن ا٤بلك الظاىر كىو عامل الكرسي الذم كسع 
 كابطنان  ت: ىو موضع تدبّب ا٤بلك ظاىران السموات كاألرض كما بينهما، كعامل ا١بربك 

أ.ىػ. ككاف ُب موضع قبلهما ابلغ ُب التكلف كالتخرص الغّب  «كىو عامل العرش

 .(ُ)٧بمود من مثلو
كجاء ُب كتاب فركؽ اللغات كىو ملحق بكتاب الفركؽ اللغوية للعسكرم  

( ما ىػُُٔٓأدرجو الناشر كنسبو لنور الدين نعمت هللا ا١بزائرم توُب سنة )

: لو كيقاؿ اب٢بس، يدرؾ ما: ابلضم ا٤بلك،: كا٤بلكوت ا٤بلك بْب الفرؽ»: (ِ)نصو

 عامل األمر. كلكوف كعامل الغيب عامل كىو بو يدرؾ مامل: كا٤بلكوت .الشهادة عامل
 كالثاين ملكان : األكؿ يسمى البحر، من كقطرة الغيب عامل إىل ابلنسبة الشهادة

 أ.ىػ. «ا٤بعاين زايدة على تدؿ ٤بباينا زايدة أف تقرر ٤با ملكواتن،

  

                                 
(، ك ِّّ(، ك)صُّْمهمات التعاريف )ص (، التوقيف علىِِٖالتعريفات للجرجاين )ص (ُ)

 (ُُْ)ص
 ( للجزائرمُُٓمعجم الفركؽ اللغوية )ص (ِ)
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 كملكوت»كشرح لنا الكفوم أبو البقاء أف ىذا من عقائد الصوفية فقاؿ: 

كثيفة شجية الشيء عند الصوفية: حقيقة اجملردة اللطيفة غّب ا٤بقيدة بقيود  

. كُب موضع آخر منو يقوؿ: «: ٗبعُب ا٤بادة الكثيفة ابلقيودكيقابلو ا٤بلك. جسمانية

 .(ُ)«ا٤بلكوت أعظم ا٤بلك»كُب موضع اثلث:  ،«كوت ىو ا٤بلك ابلنبطيةا٤بل»

ىو »عن عكرمة قاؿ:  (ِ)قلت: ذكره النبطية إشارة إىل ما كرد ُب التفسّب

. ككبلـ أىل اللغة ال يدعمو فلم يشر إىل ذلك «ا٤بلك لكنو بكبلـ النبطية ملكوات

كاألكىل ما  .الكلمة معربةكعلى ىذا فيحتمل أف تكوف »: (ّ)أحد منهم، قاؿ ا٢بافظ

 أ.ىػ.  «كأهنا مشتقة من ملك كما كرد مثلو ُب رىبوت كجربكت ؛تقدـ

 
           

 
كُب األثر فضل شغل الوقت بشريف العلم طلبان، ٍب بو تعليمان، كالعمل ٗبا يعلم، 
كهبذا يستحق ا٤برء ٛباـ الفضل ككمالو، فمن قصر عن بعض ذلك مل يستكمل 

حامد الغزايل ُب سياؽ كبلمو عن أنفع ما تيشغل بو األكقات يقوؿ:  الفضل، كأليب

                                 
 (ٖٖٓ(، ك)صَٖٖ(، ك)صْٖٓالكليات للكفوم )ص (ُ)
 (ُِّٔ/ْ(، كابن أيب حاًب ُب التفسّب )ُْٕ/ُُركاه الطربم ُب جامع البياف ) (ِ)
 (َِٗ/ٖفتح البارم البن حجر ) (ّ)
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وؿ ضطلب العلم النافع ُب الدين، دكف الف إىلصرفو تفضل: أف األكىل كىي األ»

كالعلم النافع ما يزيد ُب خوفك من هللا تعاىل،  .الناس عليو ك٠بوه علمان  الذم أكبَّ 
، كيقلل عز كجل بعبادة ربك كيزيد ُب بصّبتك بعيوب نفسك، كيزيد ُب معرفتك

اآلخرة، كيفتح بصّبتك آبفات أعمالك  من رغبتك ُب الدنيا، كيزيد ُب رغبتك ُب
  .حرز منهاتحٌب ت

علماء السوء، حٌب الد الشيطاف كغركره، ككيفية تلبيسو على ئكيطلعك على مكا
يلة كسخطو؛ حيث أكلوا الدنيا ابلدين، كاٚبذكا العلم كس عز كجلعرضهم ٤بقت هللا 

كقاؼ كاليتامى كا٤بساكْب، كصرؼ السبلطْب، كأكل أمواؿ األ من مواؿاألاىل أخذ 
ٮبتهم طوؿ هنارىم إىل طلب ا١باه كا٤بنزلة ُب قلوب ا٣بلق، كاضطرىم ذلك إىل 

 ٍب بو كاعمل فحصلو أىلو من كنتى  فإفٍ ...  كا٤بباىاة.كا٤بنافسة ة، راا٤براءاة كا٤بما
 ُب عظيمان  يدعى فذلك إليو كدعا الناس بو، كعمل ذلك علم فمن إليو، كادع علمو

 أ.ىػ. (ُ)«السبلـ عليو عيسى بشهادة السموات ملكوت

 ألنو العقل، ببديهة العلم فضل ٱبفى كال»: (ِ)قاؿ أبو الفرج ابن ا١بوزم 

 إىل التقرب يعرؼ كال الدائم، النعيم ُب ا٣بلود كسبب ا٣بالق معرفة إىل الوسيلة

 شعرم ليت: ا٢بكماء بعض كقاؿ»قاؿ:  «الدارين ٤بصاّب سبب وفه بو، إال ا٤بعبود

  .«العلم أدرؾ من فات شيء كأم العلم؟ فاتو من أدرؾ شيء أم

                                 
 ىػُِْٓ( للغزايل. دار ا٤بنهاج َُُ-َُٖبداية ا٥بداية )ص (ُ)
 (ُّٗ/ِالتبصرة ) (ِ)
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 الرسل كرثة: الرابعة الطبقة»: (ُ)كُب تصنيف ابن القيم ٤براتب الناس قاؿ

 ،هللا إىل للخلق كدعوة كعمبلن  علمان  بو بعثوا ٗبا القائموف كىم أي٩بهم، ُب كخلفاؤىم

 ُب عظماءى  ييدعوف ا٤برتبة ىذه كأصحاب»: (ِ)إىل أف قاؿ «كمنهاجهم طرقهم على

 يدعى فذلك كعلَّم، كعمل علم من: السلف بعض قاؿ كما السماءً  ملكوت

 أ.ىػ. «السماء ملكوت ُب عظيمان 

 ،قاؿ بعض الفقهاء: كاف يقاؿ العلماء ثبلثة: عامل اب»كسبق ٚبريج أثر: 
فأما العامل اب فهو الذم ٱباؼ هللا كال يعلم  .كعامل اب كأبمر هللا ،كعامل أبمر هللا

كأما العامل اب  ،كأما العامل أبمر هللا فهو الذم يعلم السنة كال ٱباؼ هللا ،السنة
ُب ملكوت  دعى عظيمان كأبمر هللا فهو الذم يعلم السنة كٱباؼ هللا فذلك الذم يي 

 أ.ىػ.« السموات
كإ٭با خص ستحق أف ينادل كيلقب ُب السماء ابلعظيم، فمن علم كعمل ا

ٝبلة من األحاديث  ملكوت السماء عن األرض ألهنا موطن ا٤ببلئكة، كقد كردتٍ 
 (ّ)فيها ذكر ٦بالس ا٤بؤل األعلى، كأف هللا يباىي بعباده مبلئكتو ففي صحيح مسلم

ا م»خرج على حلقة من أصحابو، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث معاكية أف رسوؿ هللا 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر هللا ك٫بمده على ما ىداان لئلسبلـ، كمن بو علينا، 
قاؿ: آ ما أجلسكم إال ذاؾ؟ قالوا: كهللا ما أجلسنا إال ذاؾ، قاؿ: أما إين مل 

                                 
 (ُّٓطريق ا٥بجرتْب كابب السعادتْب )ص (ُ)
 (ّْٓا٤بصدر السابق )ص (ِ)
 (َُِٕصحيح مسلم )ح  (ّ)
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أستحلفكم هتمة لكم، كلكنو أاتين جربيل فأخربين، أف هللا عز كجل يباىي بكم 
 . «ا٤ببلئكة

ما من يـو أكثر من أف »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ف رسوؿ هللاأة عائشمن حديث  (ُ)كفيو
 «.من النار، من يـو عرفة، كإنو ليدنو، ٍب يباىي هبم ا٤ببلئكة يعتق هللا فيو عبدان 

 كاب تعاىل التوفيق.
 
 
 

 
 

                                 
 (ُّْٖصحيح مسلم )ح ( ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مأبومخقـؿةمثـامحمؿدمبنمخازممثـاماألسؿشمسنمذؼققمسنمم[- ٛ] حدثـا

 م.عؾؿوامصإنمأحدطممالمؼدريمعؿىمخيؿلمإظقهت:مسؾدماهللمضال
كاألثر فركاه من طريق . إسناده صحيح، كدمحم بن خاـز ىو أبو معاكية الضرير

. كاتبعو سفياف الثورم ُب (ُ)(مٌب ٰبيل إليو)بلفظ  أيب معاكية: ابن أيب شيبة
من  (ِ)األعمش كجاءت عنو من طرؽ اختلف ُب لفظها، فركل إحداىا الدارمي

. كعند الطرباين ُب (ّ) بن يوسف الفراييب عنو، كلفظها )مٌب ٱبتلف إليو(طريق دمحم
بلفظ  (ٓ)من طريق عبدالرزاؽ عنو بلفظ )مٌب ٰبتل إليو(، كىو ُب مصنفو (ْ)الكبّب

 من طريق قبيصة بن عقبة عنو بلفظ ا٤بصنف. (ٔ))ٱبيل(، كركاىا البيهقي

                                 
(، كطبعة الدار السلفية ِْٖ/ٓمصنف أيب بكر ابن أيب شيبة طبعة دار التاج بتحقيق ا٢بوت ) (ُ)

(. إال أنو كقع فيهما خطأ كاضح حيث استبدؿ شيخ األعمش شقيق ُْٓ/ٖيق الندكم )بتحق
بسفياف، كىو خطأ ظاىر لكنو جاء على الصواب كٗبثل ركاية ا٤بصنف ىنا ُب: طبعة مكتبة الرشد 

(، كطبعة عوامة ُٖٓ/ٖ(، كطبعة الفاركؽ ٙبقيق أسامة )ُٗٓ/ٖٙبقيق اللحيداف كا١بمعة )
 (.ّٕٔ/ُقل ابن عبد الرب عنو ُب كتابو جامع بياف العلم )(، كيقويها نّّٖ/ُّ)

 (ِٖٓ/ُسنن الدارمي ) (ِ)
أف النسخ ا٤بطبوعة  -ابلرجوع إليها  –مؤخران بدأتي ٔبمع نسخ الدارمي للعمل عليها؛ فظهر يل  (ّ)

تأخرة القدٲبة للدارمي لفظ األثر فيها ٕبسب ا٤بثبت أعبله: )ٱبتلف إليو(، كأما النسخ ا٤بخدكمة ا٤ب
 فلفظها كلفظ ا٤بصنف )ٱبتل إليو(.

 (َُٕ/ ٗ) للطرباين الكبّب ا٤بعجم (ْ)
 (ِّّ/ ْ) الصنعاين الرزاؽ عبد مصنف (ٓ)
 (ُِٕ: ص) للبيهقي الكربل السنن إىل البيهقي ا٤بدخل (ٔ)
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بلفظ ا٤بصنف.   (ُ)الرب كمن ركاية الفضيل بن عياض عن األعمش عند ابن عبد
 عبد بن عمرك من طريق (ِ)كبلفظ )مٌب ٰبتاج إليو( ركاىا كماؿ الدين ابن العدمي

 عن األعمش إال أنو مَبكؾ ا٢بديث. الغفار
 

           
 
كاألثر يدؿ على فضل التعجيل ابلطلب، ككل ألفاظو تعود إىل لفظ )ٱبتل(  

ككذلك لفظ )ٰبيل( كىي ٗبعُب التغّب؛ كلو أما )ٰبتل( فلعلها تصحيف ًمٍن )ٱبتل(، 
 كجو، ك٫بوه )ٱبتلف( من الرجوع.

. قاؿ (ّ)( فسرىا ٝبع اب٢باجة من ا٣بلة أم: ٰبتاج إليوخيتلفقولو: ) 

 إىل أىخىلَّكى : يقاؿ. بو أخل ككذلك. ماليو كذىب افتقرى : الرجلي  كخىلَّ »: (ْ)ا١بوىرم

 معناه اختللناىا، كقولو:»: (ٓ)ايب. كقاؿ أبو سليماف ا٣بط«أحوجىكى  ما أم ىذا،

 خليل رجل كيقاؿ:»، قاؿ: «الفقر حاجة كا٣بلة خلة. طلب طلبناىا أك إليها افتقران

                                 
 (ُّٕ/ ُ) كفضلو العلم بياف جامع (ُ)
 (ّّٕٔ/ٖبغية الطلب بتأريخ حلب ) (ِ)
األعظم  كايط أليب عبيد أٞبد ا٥بركم، كاكم (ّٗٓ/ ِ) كا٢بديث القرآف ُب انظر الغريبْب (ّ)

 غريب ُب ، كالنهاية(ّّٗ/ ُ)( البن سيده، كالفائق أليب القاسم جار هللا الز٨بشرم ُٓٓ/ْ)
 (ّٕ/ ِ)جملد الدين ابن األثّب  كاألثر ا٢بديث

 (ُٖٗٔ/ ْ) العربية كصحاح اللغة اتج ُب الصحاح (ْ)
 (ِّٔ/ ِ) ا٢بديث بُب غري (ٓ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٛ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ُْٗ 

 أف: كالفقر ا٣بلة بْب الفرؽ»: (ُ)أ.ىػ. كُب فركؽ أيب ىبلؿ العسكرم «فقّب ٗبعُب

 صار اكأ٭ب هبا ا٢باؿ الختبلؿ خلة ا٢باجة ك٠بيت اتاج، كا٤بختل: ا٢باجة، ا٣بلة

 أ.ىػ.  «ٰبتاج أم إليها ٱبتل الٍب ا٣بصلة أيضان  كا٣بلة سده، إىل ٰبتاج خلل هبا

كنقل عن  (ِ)كذكر أبو عبيد القاسم ابن سبلـ ىذا األثر ُب كتابو الغريب

، ٍب نقل عن الكسائي «كا٢باجة ا٣بلة من كىو إليو، ٰبتاج مٌب»األصمعي قولو فيو: 

 ما يشتهي مٌب أم إليو؟ ٱبتل مٌب: بقولو لكسائيا فأراد»قوالن آخر قاؿ ُب شرحو: 

 ىذا ُب األصمعي كقوؿ»، ٍب اختار األكؿ فقاؿ: «للخلة اإلبل كشهوة عنده

 أ.ىػ. «اب٤بعُب كأشبو إيلَّ  أعجب

قاؿ » بسندين صحيحْب إىل أيب قبلبة ا١برمي قاؿ: (ّ)كركل الدارمي ُب السنن
 عليكم أبصحابو. يذىب أف ضوكقب يقبض، أف قبل ابلعلم عليكم : مسعود ابن

 إنكم -عنده  ما إىل يفتقر أك -إليو  يفتقر مٌب يدرم ال أحدكم فإف ابلعلم
 ظهورىم كراء نبذكه كقد هللا كتاب إىل يدعونكم أهنم يزعموف أقوامان  ستجدكف

 «.ابلعتيق كعليكم كالتعمق، كإايكم كالتنطع، كإايكم كالتبدع، كإايكم ابلعلم فعليكم
 
 

                                 
 (ِِّ: ص) اللغوية الفركؽ معجم (ُ)
 (ّٔ/ ْ) ا٢بديث البن سبلـ غريب (ِ)
 (ِْٔ/ ْ) كأىلو الكبلـ ، كمن طريقو ركاه أبو إ٠باعيل ا٥بركم ُب ذـ(ُِٓ/ ُ) الدارمي سنن (ّ)
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( الضمّب إما أف يعود إىل ا٤بتعلم أك إىل العلم. فعلى األكؿ يكوف ليوإقولو ) 
ا٤بعُب: فإنو ال يدرم مٌب ٰبتاج الناس إليو كإىل علمو. كعلى الثاين يكوف ا٤بعُب: فإنو 

؛ كإف مل ال يدرم مٌب ٰبتاج ىو إىل العلم.  كفيو توجيو إىل التوسع ُب طلب العلـو
 حينها، فإنو ال يدرم مٌب خأٌب ا٢باجة إليها.  يكن ُب حاجة بعض مسائلها كفنوهنا

كاألمر موجو اب٣بصوص إىل طبلب العلم: ابالستزادة من العلم، كتطوير آالت 
 االستنباط، كاستخراج الفوائد، كٝبع ذخّبة كاسعة بقدر ا٤بستطاع، فإفَّ تعاقبى 

إىل  الزماف أيٌب على القدكات فيفنيها، كسيستمر تبدؿ القدكات حٌب يؤكؿ األمر
فتشرئب آنذاؾ أعناؽ الناس إليهم ُب  ؛صغار الطبلب بعد أف يضحوا كبار أقوامهم

ا٢بوادث كا٤بد٥بمات، فيجدكف أنفسهم كقد تعلقت الناس هبم، فحينئذ رٗبا ندموا 
 على ما فوتوه ُب حاؿ الطلب. 

 - القصابميموف أيب ٞبزة األعور دمحم بن طلحة عن كركل غّب كاحد عن 
اي أاب »قاؿ يل إبراىيم:  أنو قاؿ: - ف إبراىيم بن يزيد النخعيصاحب أيب عمرا

فيو فقيو  أكوفي  زماانن  كإفَّ  .ما تكلمتي  بدان  ، كلو كجدتي ٞبزة، كهللا لقد تكلمتي 
، كفيو تواضعو رٞبو هللا تعاىل، كتفضيلو السكوت على (ُ)«أىل الكوفة زماف سوء

 ر، كٙبسره على فوات زماف شيوخو.التصد
 

                                 
(، َِٕ(، كابن أيب الدنيا ُب اإلشراؼ ُب منازؿ األشراؼ )صِِٖ/ُركاه الدارمي ُب السنن ) (ُ)

(، كا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو ِِّ/ْ(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )َْٗ/ِكالدكاليب ُب الكُب )
(، كمىٍن أبرزتيو منهم ُب اإلسناد أعبله ففيو كبلـ من جهة الضبط ييرد بو حديثو كمل يبلغ ّٕٕ/ِ)

 الَبؾ، كيستأنس ٕبكايتو ىنا لركايتو عن نفسو.
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علم يظل مستمران يكد ُب التحصيل كال ينتبو إىل ا٬براـ جيل شيوخو كطالب ال
فيظل يعجب من جرأتو زماانن،  ،كىدؼ ا٤بستفهمْب ،كصّبكرتو مطلب السائلْب

رٗبا »كركل غّب كاحد عن سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم عن أبيو أنو قاؿ: 
 .(ُ)«احتيج إيل! ،إبراىيم يعجب يقوؿ: احتيج إيلَّ  ٠بعتي 
ظهر ذلك جليان ُب عصران الراىن مع تقدـ كسائل التواصل كاالتصاؿ كي

على األمة معاكؿ ا٥بدـ كالتدمّب من أعداء صرحاء،  كاإلعبلـ، حيث تكاثرتٍ 
منافقة ككفرة، كمن جهلة جهبلن مركبان من أىل ا٤بلة شاركوا أكلئك ُب ضرب قواعد 

رغبة أك رىبة، تزلفان كمداىنة، أك  الدين؛ إما تعبدان، أك طمعان بدنيا السبلطْب الفانية؛
 عداكة ك٨باصمة... أعاذان هللا من الفًب كشركرىا.

فيجدر بطبلب العلم أال يهملوا ُب دراستهم كطلبهم للعلم ٛبكْب أنفسهم ُب 
العلم لرد شبهات أىل الضبلؿ كدحضها اب٢بجة كالبياف ا٤بدعم ابألدلة الصحيحة 

 كلو كره الكارىوف. ،كمتم نور ،ل كلمتوكمع ،نقبلن كعقبلن، كهللا انصر دينو
 

                                 
(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية َٓٔ/ِ(، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ )ِٕٗ/ٔركاه ابن سعد ُب الطبقات ) (ُ)

(، كا٤بذكور ُب شيوخ الثورم من ترٝبتو: إبراىيم التيمي ال النخعي، كىو غّب مراد ىنا ِِٔ/ْ)
لشهرة النخعي دكنو ابلفقو كالفتول، لكنهما كوفياف كمن طبقة كاحدة فبل يستبعد إدراؾ بلديهما 

 كقد ذكركا ُب شيوخو: أقدمهما كفاة. الثورم ٥بما؛ السيما 
(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل ِٔٓ/ُُكيؤيد تعيْب النخعي منهما ركاية معمر ُب ا١بامع )

كقاؿ إبراىيم النخعي: احتيج »عن عبد ا٤بلك بن أٔبر قاؿ:  -سفياف  –( عن الثورم ّْٕ)ص
هما إال أنو كوُب أيضان أدرؾ كإف مل يذكركا ُب شيوخو أاين من -أعِب ابن أٔبر  –، كىو «إيل فعجبتي 

 طبقتهما، كهللا تعاىل أعلم.
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 قيبض ٤با»بسند صحيح عن ابن عباس قاؿ:  (ُ)ركل أبو عمر ابن عبد الرب
 فلنسأؿ ىلم فبلف اي: األنصار من لشاب قلتي  شاب، كأان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ

 ابن اي لك العجب: قاؿ كثّب. فإهنم منهم، كلنتعلم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أصحاب
 هللا رسوؿ أصحاب من ترل مىنٍ  األرض كُب إليك فٰبتاجو  الناس أف أترل عباس

 هللا رسوؿ أصحاب كتتبع ا٤بسألة على كأقبلتي  ذلك فَبكتي : قاؿ ؟!ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ من ٠بعو أنو يبلغِب ا٢بديث ُب الرجل آلٌب فإف كنتي  ملسو هيلع هللا ىلص
 فإذا ٱبرج، حٌب كجهي على الريح تسفي اببو على ردائي فأتوسد (ِ)قائبلن  فأجده
 ٙبدث أنك بلغِب حديث: فأقوؿ لك؟ ما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عم بنا اي: قاؿ خرج

 إيلَّ  بعثت فهبل: فيقوؿ: قاؿ منك. أ٠بعو أف فأحببتي  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عن بو
 كقد يراين ذلك بعد الرجل ذلك فكاف آتيك. أف أحق أان: فأقوؿ آتيك. حٌب

  «.مِب أعقلي  كنتى : فيقوؿ الناس إيلَّ  كاحتاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أصحاب ذىب
أان كالزىرم، ك٫بن نطلب العلم،  اجتمعتي : »(ّ)صاّب بن كيساف وه قوؿك٫ب

، قاؿ: ٍب قاؿ: نكتب ما ملسو هيلع هللا ىلص فقلنا: نكتب السنن، قاؿ: ككتبنا ما جاء عن النيب
: إنو ليس بسنة فبل نكتبو، قاؿ: فكتب، جاء عن الصحابة، فإنو سنة، قاؿ: قلتي 

بن سعد، عن أبيو، قاؿ: قاؿ: قاؿ يعقوب بن إبراىيم  .فأ٪بح كضيعت ،كمل أكتب

                                 
 (ّٓٔ/ُجامع بياف العلم ) (ُ)
 من القيلولة (ِ)
(، كحلية ِٖٓ/ُُ(، كىو ُب جامع معمر )ّْْ/ٕ(، ك)ّّْ/ِركاه: ابن سعد ُب الطبقات ) (ّ)

العلم  (، كجامع بيافَُٗ/ِ(، كا١بامع ألخبلؽ الراكم للخطيب )َّٔ/ّاألكلياء أليب نعيم )
 (ِّّ/ُالبن عبد الرب )
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إان ما سبقنا ابن شهاب بشيء من العلم، إال أان كنا أنٌب اجمللس فيستنتل، كيشد 
بو التوفيق  ،كهللا ا٤بستعاف .«ثوبو عند صدره، كيسأؿ عما يريد، ككنا ٛبنعنا ا٢بداثة

 كعليو التكبلف.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
م

م

م
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

مأبومخقـؿةم[- ٜ] مابنمسونمسنماألحـفممحدثـا مععاذمبنمععاذمثـا ثـا

مم.متػؼفوامضؾلمأنمتلودوا:مضالمسؿرم:ضال

فهو منقطع، كالواسطة بينهما:  رجالو ثقات إال أف ابن عوف مل يدرؾ األحنف
دمحم بن سّبين كقد ركاه موصوالن ٝباعة أيٌب ذكرىم، كمل أقف عليو منقطعان ُب غّب  

ختنا ىذه، فلعل سقطان كقع فيها غفل عنو ٧بقق كتابنا ىذا؛ ما جعلِب أراتب ُب نس
الكتاب، كليس بْب يدم ما ٲبكن مراجعتو لطلب التأكد من ٨بطوط أك نسخة من 

 عمل آخر. 
٤با كصل األثر الذم علقو البخارم ساقو  (ُ)كيقوم ظِب أف ا٢بافظ ُب التغليق

عة. ككاف ُب من كتابنا ىذا من طريق البغوم عن زىّب بو موصوالن على ركاية ا١بما
سنده يصل إىل اآلخذ عن البغوم: عمر بن إبراىيم ا٤بقرئ الكتاين من طريقو أخرل 
غّب الطريق ا٤بثبتة ُب نسختنا ىذه، فاختبلؼ النسختْب يدؿ أف الغلط كقع ُب 

 .(ِ)نسختنا ىذه الٍب اشتغل عليها الشيخ األلباين دكف غّبىا كهللا تعاىل أعلى كأعلم
  

                                 
 (ُٖ/ِتغليق التعليق البن حجر ) (ُ)
من النسخ ا٣بطية للكتاب، كجدتي أف ابن  -بفضل هللا كمنتو   -كٗبراجعة ما ٙبصلتي عليو مؤخران   (ِ)

سّبين مثبت ُب النسختْب: )اإلخشيد( الٍب اعتمد عليها األلباين، كالنسخة األخرل الٍب من طريق 
 ما يعِب أف السقط ىنا كاقع من جهة الناشر. )ا٤بعطوش(،
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: قاؿ (ُ)صحيح موصوؿ ٝباعة منهم: أبو بكر ابن أيب شيبةكاألثر ركاه بسند 
بو، كىو ُب زىد « األحنف عن سّبين ابن عن عوف ابن حدثنا: قاؿ ككيع حدثنا»

 . (ِ)ككيع
كمن طريق أيب عوف ابن أرطباف ا٤بزين ركاه: الدارمي، كأبو بكر ا٤بركزم، 

م بصيغة ا١بـز ُب كا٣بطايب، كالبيهقي، كا٣بطيب، كابن عبد الرب، كعلقو البخار 
  .(ّ)الصحيح ُب ابب "االغتباط ُب العلم كا٢بكمة"

           
 

إىل عدة كجوه  كاختلفوا ُب توجيو كبلـ أيب حفص عمر بن ا٣بطاب 
فظاىر األثر أمره كحث على طلب العلم كالتفقو . ٧بتملة، كا٢بمل على عمومها جيد

الشواغل االستزادة منو، كتكثر  فحينها ٛبنع ؛ف قبل الصوارؼافيو كمسابقة الزم
ا٢بوادث ا٤بتعلقة بو، فمن مل ٰبسن الطلب كالتفقو ُب فراغو كقوتو كشبابو احتاج 

فعربَّ ابلتسويد عن تلك ا٤بوانع ألهنا كانت حالو . كلن يستطيع تدارؾ ما فاتو بعدىا،
ُب ٧بيطو  أك رٗبا أراد السيادة الٍب يبلغها كل أحدو  -أعِب ا٣ببلفة  -الٍب كصل إليها 

 . بعامل السن، كهللا تعاىل أعلم

                                 
 (ِْٖ/ ٓ) شيبة أيب مصنف أيب بكر ابن (ُ)
 (ِّٕالزىد لوكيع )ص (ِ)
(، ا٣بطايب ُب العزلة ُٓٔ(، ا٤بركزم ُب أخبار الشيوخ كأخبلقهم )صُّْ/ُالدرامي ُب السنن ) (ّ)

(، ِٓٔربل )ص(، كُب ا٤بدخل إىل السنن الكَِٔ/ّ(، البيهقي ُب شعب اإلٲباف )ّٖ)ص
(، ّٕٔكّٔٔ/ُ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )ُّٓ/ِكا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو )

 (ِٓ/ُ(، كىو ُب صحيح البخارم )ِْْكركاه القاضي عياض ُب كتابو اإل٤باع )ص
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أم  - ىو بضم ا٤بثناة كفتح ا٤بهملة كتشديد الواك - تسودكا»قاؿ ا٢بافظ: 

الظاىر أف ا٤بعُب: أف تصّبكا »، كُب غريب ا٢بديث البن ا١بوزم: «٘بعلوا سادة

كا٤بالك، كالشريف، كالفاضل، كالكرمي،  ،الرب :كالسيد يطلق على»، «سادة

، كمتحمل أذل قومو، كالزكج، كالرئيس، كا٤بقدـ. كأصلو من ساد يسود فهو كا٢بليم

أ.ىػ من كبلـ ابن ذ«سيود، فقلبت الواك ايء ألجل الياء الساكنة قبلها ٍب أدغمت

 .(ُ)األثّب ُب النهاية
مناظرة كقعت بْب  (ِ)كحكى أبو بكر الزبيدم اإلشبيلي ُب طبقات النحويْب

ة "سيدتك كسودتك العرب"، ككانت الغلبة ٤بن علمْب ُب تصويب تصريف الكلم
 احتج أبثر عمر على الواك.

 أف كبعد»: (ّ)قاؿ البخارم معلقان  .كُب تفسّب ىذه ا٤بوانع كتفسّب السيادة أقواؿ

أ.ىػ. فهذا فيو إشارة إىل  «سنهم كرب ُب ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب تعلَّم كقد تسودكا.

سيادة غاية الطلب؛ لكنها مشغلة فبل يعِب أف ال (ْ)ال مفهـو لو أف كبلـ عمر 
حيث  عنو، كمىٍن غالب ىواه فقد فاز. كاستداللو بفعل الصحابة 

                                 
(، النهاية البن األثّب َٕٓ/ُ(، غريب ا٢بديث البن ا١بوزم )ُٔٔ/ُفتح البارم البن حجر ) (ُ)

(ِ/ُْٖ) 
 (ِِٕطبقات النحويْب للزبيدم )ص (ِ)
 (ِٓ/ ُ) البخارم صحيح (ّ)
 (ُٔٔ/ُككذا قاؿ ا٢بافظ ُب الفتح ) (ْ)
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 طلبوا العلم كباران يفيد أنو يرل السؤدد يكوف بتقدـ السن.
ككاف البخارم ذكره ٙبت ابب: "االغتباط ُب العلم كا٢بكمة". فقاؿ أبو 

  جو مطابقة قوؿ عمرك »: (ُ)ةالعباس انصر الدين ابن ا٤بنّب ُب مناسبتو للَبٝب

أنو جعل السيادة من ٜبرات العلم، كأكصى الطالب ابغتناـ الزايدة قبل بلوغ  :للَبٝبة
درجة السيادة. كذلك ٰبقق استحقاؽ العلم، ألنو يغتبط بو صاحبو، ألنو سبب 

 أ.ىػ. «سيادتو

 كنقل قولو على سبيل اإلقرار: ابن ا٤بلقن ُب التوضيح ببل عزك، أما ابن

ككجو مطابقة الَبٝبة: أف ُب »الدماميِب ُب ا٤بصابيح فعرب عن كبلـ ابن ا٤بنّب بقولو: 

صاحبو حيث كقع التحذير من  غبط بوىذه الوصية ما ٰبقق استحقاؽ العلم؛ ألف يي 
من طلبو، كمراده: اطلبوا العلم قبل السيادة كبعدىا، كال  أف تكوف السيادة مانعان 

 . (ِ)«الطباعكما ُب   يكن كجودىا مانعان 

 ،كذا قاؿ»كمل يرتًض ا٢بافظ ىذا التوجيو فقاؿ بعد نقل كبلـ ابن ا٤بنّب: 

كانت ٩با يغبط هبا صاحبها ُب   الرايسة كإفٍ  أف مراد البخارم أفَّ  :كالذم يظهر يل
العلم أك  :دؿ على أف الغبطة ال تكوف إال أبحد أمرين (ّ)العادة لكن ا٢بديث

تعلموا العلم قبل  :فكأنو يقوؿ .إال إذا كاف بعلم دان كال يكوف ا١بود ٧بمو  ،ا١بود

                                 
 (ٖٓا٤بتوارم على أبواب البخارم البن ا٤بنّب )ص (ُ)
 (ُٔٗ/ُ(، مصابيح ا١بامع البن الدماميِب )َّٔ/ّالتوضيح شرح ا١بامع الصحيح البن ا٤بلقن ) (ِ)
 (ّٕ، صحيح البخارم )ح «ال حسد إال ُب اثنتْب: »يريد حديث الَبٝبة (ّ)
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إف تعجلتم الرايسة الٍب من  :كيقوؿ أيضان  ،حصوؿ الرايسة لتغبطوا إذا غبطتم ٕبق
عادهتا أف ٛبنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة كتعلموا العلم لتحصل 

 .  (ُ)أ.ىػ «لكم الغبطة ا٢بقيقية

األكؿ كأنو جعل كقوع الغبطة على نفس السيادة كالفرؽ بْب التوجيهْب أف 
 كالٍب كاف سببها العلم. أما الثاين فجعل الغبطة على نفس العلم كجعل السيادة بو.

السيادة كالٍب العلم أحد أسباهبا. كعلى الثاين  ىي فعلى األكؿ تكوف الغاية
ه. كُب ىذا يكوف العلم ىو السيادة بنفسو، كرٗبا نبا صاحبو بنفسو عن السيادة بغّب 

  مراعاة ٤بوقف السلف كحا٥بم ُب الورع كالتقى من الدنيا، كهللا أعلم.

 يعِب»معلقان على األثر:  (ِ)كقاؿ أبو سفياف ككيع بن ا١براح بن مليح الرؤاسي

، ككأنو ٰبكي حاؿ نفسو، فإف الفقيو إٍف قصَّر ُب «فتيسألوا للناس، ٘بلسوا أف قبل

بد كأف يشعر ابلنقص كالقصور ٤با يرد عليو من الطلب حٌب ترأس كجلس للفتيا ال
ا٤بسائل فيتمُب أف لو استزاد حينها ُب الطلب، كلرب مسألة عاجلة ال يقدر على 
حلها أك الرجوع إىل مضاهنا النشغالو ٗبهاـ الرايسة من التعليم كاألسرة. أك ٲبنعو 

 حياء كغّبه.
  

                                 
 (ُٔٔ/ُفتح البارم البن حجر ) (ُ)
 (ِّٕ: ص) الزىد لوكيع (ِ)
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ه الناس يستحيي أف يقعد ألف من سود»قولو:  (ُ)ككقع ُب كتاب ابن الدماميِب

لشمس  (ِ). كجاء ُب اآلداب الشرعية«مقعد ا٤بتعلم خوفان على رائستو عند العامة

 -يعِب ثعلب  - مل صار أبو العباس :كقيل: للمربد»الدين ابن مفلح ما نصو: 

 «كأان حدث، كترأس كىو شيخ أحفظ منك للغريب كالشعر؟ قاؿ: ألين ترأستي 

 صغره ُب العلم ٱبدـ مل من أف يريد»: (ّ)ماف ا٣بطايبأ.ىػ. ك٥بذا قاؿ أبو سلي

 . «السؤدد كإدراؾ السن كرب ُب ٱبدمو أف استحٓب

 ا٣باًب الطينة تقبل إ٭با: يقاؿ كاف»: قاؿ ا٤بركزم دمحم أيب عن (ْ)كركل ا٣بطيب

. «السن طراة ُب يطلب أف ينبغي العلم إف: أم»قاؿ ا٣بطيب:  ،«رطبة دامت ما

سّب انصراؼ عن موضوع األثر مع أنو ليس ٖبارج عنو، كقد ربط كلعل ُب ىذا التف
 ٝباعة ٩بن تكلم على األثر بْب السن كالطلب كونو مدعاة للمشاغل بكافة ألواهنا.

 كاف حداثتو ُب ترأس من قاؿ: أنو الثورم سفياف عن كبلغِب»: (ٓ)قاؿ ا٣بطايب

 قاؿ: أنو عليو هللا ٞبةر  حنيفة أيب كعن العلم. من كبّب حظ يفوتو أف عقوبتو أدّن

                                 
 (ُٔٗ/ُمصابيح ا١بامع البن الدماميِب ) (ُ)
 (ْٕٓ/ّاآلداب الشرعية البن مفلح ) (ِ)
 (  ّٖالعزلة للخطايب )ص (ّ)
 (ِْصيحة أىل ا٢بديث لو )ص، كن(ُّٓ/ ِ) البغدادم للخطيب كا٤بتفقو الفقيو (ْ)
 (  ّٖالعزلة )ص (ٓ)
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 (ُ)أ.ىػ. كركل البيهقي «بقي ما ذؿو  ُب يزؿ مل أكانو قبل ابلعلم الرايسة طلب من

 فبل ترأستى  فإذا، ترأس أف قبل تفقو»بسنده إىل دمحم بن إدريس الشافعي قولو: 
 «. التفقو إىل سبيل

 أف قبل صغاران  دمتم ما العلم تعلموا: يقوؿ»: (ِ)قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ

 بعد تعلموه أف استحييتم ذلك قبل تعلموا مل فإف إليكم، منظوران  رؤساء سادة تصّبكا
 عبد ٕبديث شبيو كىذا بكم. ذلك فيزرم األصاغر من خأخذكنو جهاالن  فبقيتم الكرب

 فقد أصاغرىم من أاتىم فإذا أكابرىم عن العلم أخذكا ما ٖبّب الناس يزاؿ لن: هللا
 ابألصاغر يذىب كاف أنو ا٤ببارؾ ابن عن بلغِب آخر تفسّب اغراألص كُب. (ّ)ىلكوا

 أان أرل كالذم: عبيد أبو قاؿ كجو. كىذا السن، أىل إىل يذىب كال البدع أىل إىل
 على ذلك كيقدـ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب بعد كاف عمن العلم يؤخذ األصاغر أفٍ  ُب

 أرل كال: عبيد أبو قاؿ األصاغر، من العلم أخذ ىو فهذا كعلمهم، الصحابة رأم

  .أ.ىػ «ىذا إال أراد هللا عبد

: فعلى تفسّب األصاغر أبىل البدع يكوف ا٤بانع من األخذ ليس االستحياء  قلتي
لكن فقداف الكفؤ من طبقتو أك طبقة شيوخو. كُب شرح ابن بطاؿ على 

                                 
 (ِٔٔ: ص)   الكربل السنن إىل ا٤بدخل (ُ)
( كُب ُْٓ/ِ، كركاه عنو ا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو )(ّٗٔ/ ّ) سبلـ بن للقاسم ا٢بديث غريب (ِ)

 (ِٓنصيحة أىل ا٢بديث )ص
(، كا٣بطيب ُب ْٗ/ُٖب ا٢بلية )(، كأبو نعيم ُُْ/ٗركاه عن ابن مسعود: الطرباين ُب الكبّب ) (ّ)

(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم ُِٕ(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل )صُٓٓ/ِالفقيو كا٤بتفقو )
 (، كرجالو ثقات.ُٔٔ/ُ)
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 رائستو على خوفنا ا٤بتعلم مقعد يقعد أف يستحٓب الناس سوده من فإف»: (ُ)البخارم

 مل حكم، أك خطبة إىل ربيعة ٦بلس من قاـ إذا الرجل كاف: مالك كقاؿ .العامة عند

 أ.ىػ. «كثّب علم فاتو الرائسة عاجل مىنٍ : معْب بن ٰبٓب كقاؿ. بعدىا إليو يرجع

 (ّ)مشر عن ،(ِ)كنقل أبو منصور األزىرم، كأبو عبيد أٞبد ا٥بركم، كالبيهقي

 استاد: كيقاؿ: قاؿ. بيوت أرابب فتصّبكا تزكجوا أف قبل الفقو تعلموا: معناه»: قولو

 لطالب ا٤بستحب»: (ْ)أ.ىػ. كيؤيده قوؿ ا٣بطيب «تزكج إذا فبلف بِب ُب الرجل

 الزكجة ٕبقوؽ االشتغاؿ يقتطعو لئبل ذلك أمكنو ما عزابن  يكوف أف ا٢بديث

. أما القسطبلين فلم يستحسن ىذا التوجيو «الطلب عن اب٤بعيشة كاالىتماـ

ال كجو ٤بن خصو ابلتزكج ألف السيادة أعم ألهنا قد تكوف بو كبغّبه من ك »: (ٓ)فقاؿ

 أ.ىػ.  «األشياء الشاغلة

 

                                 
 (ُٖٓ/ُشرح ابن بطاؿ على صحيح البخارم ) (ُ)
ا٤بدخل إىل ، (َٓٗ/ ّ) للهركم كا٢بديث القرآف ُب ، الغريبْب(ِٔ/ ُّ) اللغة لؤلزىرم هتذيب (ِ)

 (ِٓٔالسنن الكربل )ص
ىػ(، كىناؾ مشر من طبقةو متقدمة ِٔٓلعل مشر ىذا ىو أبو عمرك ابن ٞبدكيو األديب اللغوم. ) (ّ)

( ُٔٔ/ُيركم عن أيب كائل كزر بن حبيش كىو ابن عطية الكاىلي. كلقبو ابن حجر ُب الفتح )
 ابللغوم مؤكدان أنو األكؿ.

 (َُُ/ ُ)   السامع ابكآد الراكم ألخبلؽ ا١بامع (ْ)
 (ُِٕ/ُإرشاد السارم شرح صحيح البخارم للقسطبلين ) (ٓ)
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كلست أدرم من ذا الذم ادعى ا٣بصوص، ٍب ىو قوؿ لو كجهو من النظر كقد 
حكاه ٝبع من العلماء ضمن األقواؿ ا٤بطركحة كسكتوا عنو، كمنهم ابن األثّب ُب 

. ك٤با ذكر «كىو متجو»علق بقولو:  (ُ)دين ابن ا٤بلقنالنهاية، ك٤با أكرده سراج ال

كلكن ىو مفسر ٗبا ىو أعم من »ىذا التوجيو علق بقولو:  (ِ)مشس الدين السخاكم

 أ.ىػ.  «ذلك

قلت: إف كانت العبارة موجهة إىل عمـو طبلب العلم فإف الزكاج أحد ا٤بشاغل 
ج كترأس األسرة. كإف كاف كالصوارؼ العارضة ٥بم، فبلبد للرجل من الزكا  ،الطبيعية

مقصودىا من الطبلب الذين نبغوا فسادكا قومهم إما ابلعلم أك ا٤بناصب كاأللقاب 
 فهؤالء فئة ٨بصوصة كليس كل من يطلب العلم يكوف مؤىبلن لبلوغها. ،العرفية

 أتباع كأنتم أىليتكم كماؿ ُب اجتهدكا معناه»: (ّ)قاؿ أبو زكراي ٰبٓب النوكم

 الرتفاع التعلم من امتنعتم متبوعْب سادة صرًب إذا فإنكم ادة،س تصّبكا أف قبل

 ُب كالتمكن العلم إتقاف على احرصوا معناه»: (ْ)، كقاؿ أيضان «شغلكم ككثرة منزلتكم

 سادة كصرًب كربًب إذا فإنكم سن، كال رائسة كال لكم أشغاؿ ال شباف كأنتم ٙبصيلو

 أ.ىػ. «كالتحصيل التفقو من امتنعتم متبوعْب
                                 

(، التوضيح شرح ا١بامع الصحيح البن ا٤بلقن ُْٖ/ِالنهاية ُب غريب ا٢بديث البن األثّب ) (ُ)
(ّ/ُّٔ) 

 (َِٔا٤بقاصد ا٢بسنة للسخاكم )ص (ِ)
 (ُّ: ص) القرآف  للنوكم ٞبلة آداب ُب التبياف (ّ)
 (ُِاف العارفْب للنوكم )صبست (ْ)
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ليس ا٤بانع ُب نفس التقدـ ُب السن لكن ما يصحبو من عوالق لوالىا لكاف ك 
التقدـ ُب الطلب متناسبان مع التقدـ ُب السن لقوة العقل كخربتو، قاؿ أبو ا٢بسن 

ُب سياؽ كبلمو عن فضل الطلب ُب الصغر لكثرة القواطع ُب  الكرب:  (ُ)ا٤باكردم

 على كالنقش الصغر ُب لتعلما: يقوؿ رجبلن  ٠بع قيس بن األحنف أف حيكي»

 فحص لقد كلعمرم قلبان. أشغل كلكنو عقبلن  أكثر الكبّب: األحنف فقاؿ ا٢بجر
 ذكران ما فمنها. كثّبة الكبّب قواطع ألف العلة على كنبو كبينو ا٤بعُب عن األحنف

 أ.ىػ. «االستحياء من

 كمنها. أشده العيش من القى أشده بلغ من البلغاء: بعض كقاؿ»إىل أف قاؿ: 

 ذا كاف فاذا أايمو، كتستنفد زمانو تستوعب إهنا حٌب أحوالو كترادؼ أشغالو كثرة
 كقاؿ. تسودكا أف قبل تفقهوا: قيل كلذلك قطعتو معيشة ذا كاف كإف أ٥بتو رايسة

 طلبو ُب يِب ال أف العلم لطالب فينبغي. مفسدة كالفراغ ٦بهدة الشغل: بزرٝبهر

 أ.ىػ «٠بح، كضن ٗبا منح ٗبا زمافال شح فرٗبا بو، الفرصة كينتهز

 كزمن كنشاطو فراغو كقت كيغتنم»: (ِ)كُب ا٣بامس من آداب ا٤بتعلم البن ٝباعة

 موانع أك البطالة عوارض قبل شواغلو، كقلة خاطره كنباىة شبابو كشرخ عافيتو
 أف قبل تفقو: الشافعي كقاؿ. تسودكا أف قبل تفقهوا:  عمر قاؿ الرايسة،

 الكماؿ بعْب نفسو نظره من كليحذر. التفقو إىل سبيل فبل سترأ فإذا ترأس

                                 
 (ٕٓ: ص) ا٥ببلؿ ط: كالدين للماكردم. الدنيا أدب (ُ)
 (ُُٔ: ص)   كا٤بتعلم العامل أدب ُب كا٤بتكلم السامع تذكرة (ِ)
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 حصلو ٩با أكثر يفوتو كما ا٤بعرفة كقلة ا١بهل عْب ذلك فإف ا٤بشايخ عن كاالستغناء
 كظن التعليم ترؾ فإذا تعلم، ما عا٤بان  الرجل يزاؿ ال: جبّب بن سعيد قوؿ تقدـ كقد

 أ.ىػ.  «يكوف ما أجهل فهو استغُب قد أنو

 أف كينبغي»عن النوكم ٝببلن من النصائح كفيها:  (ُ)رىاف الدين البقاعيكنقل ب

 كنباىة البدف، كقوة الشباب، كحاؿ كالنشاط، الفراغ كقت ُب التحصيل يغتنم

 أ.ىػ.  «ا٤بنزلة كارتفاع البطالة عوارض قبل الشواغل كقلة ا٣باطر،

لعلم أك فكل تلك األقواؿ كانت تشّب إىل الندـ كاالنشغاؿ عن العلم اب
من ٞبلها على التهديد كالتحذير من ترأس ا١بهاؿ كاستعجاؿ  كمنهم .ٗبفضوؿ

: كعلى ىذا ٞبلو أبو سليماف ا٣بطايب حيث علق على حديث الَبأس قبل التفقو،

أعلم  كهللا -يريد »: (ّ)، بقولو(ِ)ا١بهل كيظهر العلم يرفع أف الساعة أشراط من إف

 الدين ُب يتفقهوا أف قبل بو الناس على َبأسْبا٤ب للعلم ا٤بنتحلْب ا١بهاؿ ظهور -

من حديث  (ْ)، كاستشهد أبثر عمر. كفيما اتفق عليو الشيخاف«علمو ُب كيرسخوا

إف هللا ال يقبض العلم »: ملسو هيلع هللا ىلصعن رسوؿ هللا  عبد هللا بن عمرك بن العاص 
 ا٤بان ينتزعو من العباد، كلكن يقبض العلم بقبض العلماء، حٌب إذا مل يبق ع انتزاعان 

                                 
 (ّٔٓ-ّٓٓ/ ِ) األلفية شرح ُب ٗبا الوفية النكت (ُ)
 ( من حديث أنس بن مالك.ُِٕٔ( كمسلم )َٖٖٔركاه البخارم ُب الصحيح )  (ِ)
 (ّٖالعزلة للخطايب )ص (ّ)
 (ِّٕٔ( كمسلم )ََُالبخارم ) (ْ)
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  .«، فسئلوا فأفتوا بغّب علم، فضلوا كأضلواجهاالن  سان ؤك اٚبذ الناس ر 
فذكر قولْب شذا ُب ظاىرٮبا عما سبقهما كاستغرهبما فقاؿ:  (ُ)كزاد ا٢بافظ

 من فيها ما يعرؼ يتفقو الذم ألف الرايسة طلب عن الكف عمر أراد كقيل:»

 اللحية ُب السواد من يكوف أف الكرماين بعيد ... كجوز ٞبل كىو فيجتنبها. الغوائل
 سواد يتحوؿ أف قبل للكهل أمر أك ٢بيتو، تسود أف قبل ابلتفقو للشاب أمران  فيكوف

 أ.ىػ .  «تكلفو ٱبفى كال الشيب. إىل اللحية

عن ابن عيينة  (ِ): األكؿ مفهـو ٩با حكاه الصا٢بي ٝباؿ الدين ابن ا٤بربدقلتي 
أما قوؿ  «.إذا فقو مل يطلب السؤدد ألف الرجل»ُب كبلمو على أثر عمر قاؿ: 

كُب حْب كصفو ابن حجر الكرماين ىذا فهو مذكور ُب شرحو على البخارم، 
ابلتكلف، كتبعو القسطبلين على ذلك، اعتربه العيِب تعسفان كخركجان عن مقصد 

كقد فهم أف » البخارم، كأغلظ الكوراين القوؿ فيو زاعمان أنو مل يفهم النص فقاؿ:

من ٛباـ كبلـ عمر، فوقع ُب ىذه األشياء الركيكة  ،م: كبعد أف تسودكاقوؿ البخار 

: مل يصب رٞبو هللا ُب ظنو كٙبامل؛ كا٤بتأمل ُب   «الٍب ٛبجها األ٠باع أ.ىػ.، قلتي

 كبلـ الكرماين يعرؼ براءتو من ىذه الدعول. 

ككأف ىذه الزايدة »أما مشس الدين الربماكم فعلق على قوؿ الكرماين بقولو: 

أ.ىػ. كأراد ابلزايدة: تعليق  «عت لو ُب نسخة، كال ٱبلو ما قالو فيها من نظركق
                                 

 (ُٔٔ/ُفتح البارم ) (ُ)
 (ِٖٕ/٧ِبض الصواب ُب فضائل أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب البن ا٤بربد ) (ِ)
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 البخارم على األثر بقولو: كبعد أف تسودكا، فكأنو مل يقف على مصدرىا.
قلت: االحتماؿ الذم أكرده الكرماين ُب كبلمو عن سواد اللحية، ينبغي أف 

شتقاؽ اللفظ، كبيعد مناسبتو يوجو قوؿ من استهجنو كمل يرضو إىل ا١بانب اللغوم كا
للسياؽ، أما ا٤بعُب العاـ فبل يستبعد، إذ تغّب سواد اللحية ىو من لواـز التقدـ 

. قاؿ ٦بد الدين ابن األثّب ُب (ُ)ابلسن، كىو أحد الوجوه القوية ُب تفسّب العبارة 

كم إلي قبل أف تصّبكا سادة منظوران  دمتم صغاران  أم تعلموا العلم ما»: (ِ)النهاية

 أ.ىػ.  «فتستحيوا أف تتعلموه بعد الكرب فتبقوا جهاالن 

أنو كاف ٯبمع  بسند صحيح عن ىشاـ بن عركة عن أبيو (ّ)كُب سنن الدارمي
، فعسى أف تكونوا كبار آخرين، »بنيو فيقوؿ:  اي بِب تعلموا، فإف تكونوا صغار قـو

  .«كما أقبح على شيخ يسأؿ ليس عنده علم
، كُب تفسّبىا كجهاف «السؤدد مع السواد»قولو: كفيما يركل عن األحنف 

من أتتو السيادة ُب حداثتو كسواد  يكوف سيدان  :يريد أنو»يقوؿ ابن قتيبة الدينورم: 

السؤدد يكوف  :كقد يذىب ٗبعناه إىل سواد الناس كعامتهم يراد أف .رأسو ك٢بيتو

                                 
(، عمدة القارم للعيِب ُِٕ/ُ(، إرشاد السارم للقسطبلين )ُْ/ِالكواكب الدرارم للكرماين ) (ُ)

(، البلمع الصبيح َُٕ/ُ(، الكوثر ا١بارم للكوراين )ُّٔ/ّا٤بلقن ) (، التوضيح البنٔٓ/ِ)
 (، كٝبيعها شركح على صحيح البخارم.ّٕٗ/ُللربماكم )

 (ُْٖ/ِالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر البن األثّب ) (ِ)
 (ِْٖ(، كا٤بدخل للبيهقي )صُٕٕ/ِ(، كىو ُب حلية األكلياء أليب نعيم )ْٗٓ/ُسنن الدرامي ) (ّ)
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 أ.ىػ. (ُ)«ةمبتسويد العا

ردانه من تفاسّب، فإف السيادة ٙبصل قلت: كال يعارض ىذا أثر الباب، كما أك 
بعدة أسباب، كإف كما٥با فيمن حصلها ُب قوتو كصغر سنو ألنو أقدر على تسيّب 
األمور كالتمتع بوجاىتو، ككذا من سوده ا١بمهور فعم الناصر كقل ا٤بعارض فبل شك 
أف ىذا ينعم ٗبا ىو عليو، كىو أكمل سؤددان. كىذه األسباب الٍب ٘برم هبا العادة 

 ُب الناس، لكن كسب ا٢بكمة النابعة عن العلم من أقول ثوابتها.
سبلـ خياركم ُب ا١باىلية إذا فقهوا»كُب ا٢بديث:  ، دليل أف (ِ)«خياركم ُب اإلو

طلب الفقو طريق السيادة، كأف ا٢بصوؿ على الشرؼ ُب ا١باىلية كاف إما بكـر أك 
من تسلح من ىؤالء ابلعلم حكمة أك قوة أك غُب أك كرب سن ك٫بوىا من ا٤بادايت، ف

 كالعمل فبل شك أف ذلك ىو السؤدد التاـ.  

ا٣ببلفة »: (ّ)كقاؿ الراغب األصفهاين ُب كتابو الذريعة إىل مكاـر الشريعة 

أحدٮبا:  كالسياسة ضرابف: .تستحق ابلسياسة، كذلك بتحرم مكاـر الشريعة
ه من ذكيو كأىل كالثاين: سياسة غّب  سياسة اإلنساف نفسو كبدنو كما ٱبتص بو.

كال يصلح لسياسة غّبه من ال يصلح لسياسة نفسو، ك٥بذا ذـ اَّللَّ تعاىل من  .بلده
ترشح لسياسة غّبه، فأمر اب٤بعركؼ كهنى عن ا٤بنكر كىو غّب مهذب ُب نفسو، 

ليوفى اٍلًكتى ﴿فقاؿ:  ﴾، ابى أىفىبلى تػىٍعًقليوفى أىخأىٍميريكفى النَّاسى اًبٍلربًٌ كىتػىٍنسىٍوفى أىنٍػفيسىكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىتػٍ
                                 

(، البصائر ُْٖ/ِ(، كانظر العقد الفريد البن عبد ربو )ِّّ/ُعيوف األخبار البن قتيبة ) (ُ)
 (ِْٔ/ْ(، ربيع األبرار للز٨بشرم )ِٔ/ٓكالذخائر أليب حياف )

 ( من حديث أيب ىريرةْٖٗٔركاه البخارم ) (ِ)
 (ْٖالذريعة إىل مكاـر الشريعة للراغب )ص (ّ)
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بػيرى مىٍقتنا ًعٍندى اَّللًَّ أىٍف ِايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ملى تػىقيوليوفى مىا الى تػىٍفعىليوفى )﴿كقاؿ تعاىل:  ( كى
ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا عىلىٍيكيٍم أىنٍػفيسىكيٍم الى ﴿كقاؿ تعاىل: ﴾،  تػىقيوليوا مىا الى تػىٍفعىليوفى 

يٍػتيمٍ يىضيرُّ   أم ىذبوىا قبل الَبشح لتهذيب غّبكم.﴾. كيٍم مىٍن ضىلَّ ًإذىا اٍىتىدى
أنكم ال تصلحوف للسيادة قبل  تنبيهان  .كهبذا النظر قيل: تفقهوا قبل أف تسودكا

كألف السائس ٯبرم من ا٤بسوس ٦برل ذم الظل من  .معرفة الفقو، كالسياسة العامة
الظل أعوج، كالستحالة أف يهتدم ا٤بسوس الظل، كمن ااؿ أف يستوم الظل كذك 

 أ.ىػ. كاب تعاىل التوفيق كالسداد.  «الن مع كوف السائس ضا
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي.

حدثـامأبومخقـؿةمثـامحمؿدمبنمخازممثـاماألسؿشمسنمذؼققمسنمسؾدمم[- ٓٔ]

صؼالمم:ضالماألسؿشم.واهللمإنماظذيمؼػيتماظـاسميفمطلمعامؼلأظوغهمجملـون:ماهلل

مأصيتميفمم:ظيمايؽم مطـُت معا ماظقوم مايدؼثمعـكمضؾل مبفذا مطـُتممسعُت ظو

م.مطـريمممامطـُتمأصيت

كقوؿ ابن . إسناده صحيح، ابن خاـز ىو أبو معاكية الضرير، كشقيق ىو أبو كائل
علي بن ا١بعد من طريق ا٤بصنف. كالدارمي، كالطرباين، كابن مسعود ىذا ركاه أيضان: 

من طريق األعمش من دكف تعليق ا٢بكم بن عتيبة. كركاه ابن عبد  (ُ)د الرب كغّبىمعب
الرب من غّب طريق األعمش عن ابن عباس من ببلغات مالك، ٍب من ركايتو عن ٰبٓب بن 

 .(ِ)سعيد عن ابن عباس كىذا منقطع
 

           
 

اؿ عن كل صغّب كاألثر فظاىر ُب التحرز من الفتيا، كأف الناس من طبعهم السؤ 
 ،ا٤بتعةالتسلية ك كجملرد  ،كلعبان  ،ك٥بوان  ،كاستهزاء ،كاستهتاران  ،ككبّب، كمنهم من يسأؿ تعنتان 

  اهنا من قبل ا٤بفٍب كا٤بستفٍب.. كُب ىذا ضياع ٥بيبة الفتوة كامته..كقضاء الوقت
                                 

 بياف (، جامعُٖٖ/ٗ(، ا٤بعجم الكبّب للطرباين )ِِٕ/ُن الدارمي )، سن(ِٔ: ص) ا١بعد ابن مسند (ُ)
 ( من طريق ا٤بصنف كمن طريق غّبهٓٔ، كركاه ابن بطة ُب إبطاؿ ا٢بيل )ص(ُُِّ/ ِ) كفضلو العلم

 (ُُِٓ- ُُِّ/ ِ) كفضلو العلم بياف جامع  (ِ)
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فينبغي على ا٤بفٍب أف يعلم أنو موقع عن ربو ُب الفتيا فبل يستجيب ٥بم ُب كل 
ألف فتواه ٙبتاج منو إىل عصر ذىنو، كاستحضار معلوماتو، كإعداد نفسو بلباس  ؛لكذ

كثر كبلمو كثر سقطو، فعلى من تصدر لئلفتاء أال   نٍ التقول، كال ٱبفى على عاقل أف مى 
 كليعلمهم مدل خطورة التسرع ُب إصدار األحكاـ.  ،يعطي الناس على ىواىم

أىيػُّهىا الًَّذينى  ﴿ايى كقد قاؿ سبحانو كتعاىل:  ؛كما ال ٰبسن هبم السؤاؿ عن كل قضية
دى آمىنيوا الى تىٍسأىليوا عىٍن أىٍشيىاءى ًإٍف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيٍم كىًإٍف تىٍسأىليوا عىنػٍهىا ًحْبى يػينػىزَّؿي اٍلقيٍرآفي تػيبٍ 

ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ٍبيَّ أىٍصبىحيوا هًبىا   ( قىٍد سىأى٥بىىا قػىٍوـه َُُلىكيٍم عىفىا اَّللَّي عىنػٍهىا كىاَّللَّي غىفيوره حىًليمه )
قاؿ: إف  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب »من حديث سعد بن أيب كقاص  (ُ)كُب البخارم كىاًفرًينى ﴾

، فحـر من أجل مسألتو أعظم ا٤بسلمْب جرمان   .«من سأؿ عن شيء مل ٰبـر
من  (ّ)أف هللا تعاىل كره لنا كثرة السؤاؿ، كُب صحيح مسلم (ِ)كُب الصحيحْب

أيها الناس قد فرض هللا عليكم ا٢بج »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصىريرة أف رسوؿ هللا  حديث أيب
، فقاؿ رسوؿ هللا فقاؿ رجل: أكل عاـ اي رسوؿ هللا؟ فسكت حٌب قا٥با ثبلاثن فحجوا. 
: لو قلت: نعم لوجبت، ك٤با استطعتم، ٍب قاؿ: ذركين ما تركتكم فإ٭با ىلك من  ملسو هيلع هللا ىلص

م، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منو ما كاف قبلكم بكثرة سؤا٥بم كاختبلفهم على أنبيائه
 . «استطعتم، كإذا هنيتكم عن شيء فدعوه

 

                                 
 (ِٖٕٗصحيح البخارم ) (ُ)
( أيضان من حديث ٤ُُٕٓبغّبة بن شعبة. كركاه مسلم )( من حديث اّٗٓ(، كمسلم )ُْٕٕالبخارم ) (ِ)

 أيب ىريرة
 (ُّّٕصحيح مسلم ) (ّ)
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كقد سأؿ قـو عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب فامتنع عن ا١بواب فيما حكاه أبو 
ابن عمر كسألو رجل من أىل  : شهدتي (ُ)ا٢بكم عبدالرٞبن بن أيب نعم البجلي قاؿ

كقد قتلتم  العراؽ، تسألوين عن ٧بـر قتل ذابابن ، فقاؿ: اي أىل ـ قتل ذابابن رً العراؽ عن ٧بيٍ 
 ، كركم«: ٮبا رٰبانٍب من الدنياملسو هيلع هللا ىلص؟ كقد قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصابن بنت رسوؿ هللا 

 ال ما كفيها عنها، يسأؿ أف ألحد ٰبل ال ما ا٤بسائل ُب: »قاؿ أنو (ِ)شربمة ابن عن
  .«عنها يبحث أف ألحد ٰبل

ليس ٥با  كقعتٍ  أال يسأؿ إال ُب حاجةو  كمن كل ىذا ٬بلص أبنو من أدب ا٤بستفٍب:
أال  -كإف مل يكن من أىل العلم كطبلبو  -نظّب مسبق من فتيا ماضية، فعلى ا٤بسلم 

، فبعض ا٤بسلمْب يسأؿ ُب ا٤بسألة الواحدة  وليهمل العلم الذم حصَّ  من سؤاؿو سابقو
أك تردد  ،كعددان من ا٤بفتْب، كىذا إما قصور كإٮباؿ ُب ضبط ا٤بسألة ،مرات عديدة

 ككبلٮبا عيب ُب حقو.  ،ككسوسة
كعلى ا٤بفٍب أف يعطي الفتوة أٮبيتها فبل يفٍب ُب كل ما ييسأؿ عنو، بل ينظر ُب 
ا٤بسألة كُب السائل، كيزف ضبط نفسو للمسألة ك٫بوىا من األمور، فبل يكتم علمان، كال 

لكثّب من اآلاثر الٍب ا كيسمح ابللعب كالعنت فيو. ك٥بذا كذاؾ كردتٍ  ،ينثره ُب غّب أىلو
 تفيد توقف السلف عن الفتوة، كٚبوفهم منها، كإحالة ا٤بستفٍب إىل مفتو آخر. 

 
 

                                 
(، ُُٗ/ٔ(، كالَبمذم ُب السنن )ُٗ(، كالبخارم ُب األدب ا٤بفرد )صَْٔ/َُركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ُ)

 (، كإسناده صحيح.ُّّ/ُِكالبزار ُب ا٤بسند )
 ل بغّب اسناد( ا٢بئِذكره ابن بطة ُب ابطاؿ ا٢بيل )ص (ِ)
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كالػميٍستػىٍفٌبى إما أف يكوف عا٤بان اب١بواب حاضر اإلجابة، أك مَبددان فيها، فعلى األكؿ: 
قف . كعلى الثاين: فإف مسلك التو (ُ)الَبيث كعدـ االستعجاؿ ففي التأين دكمان سبلمة

كرعه مامل يضق الوقت فيقلد لو ٕبسب ا٤بصلحة، أك ٰبلو إىل مليء كٱبلي نفسو فهو أكىل 
 الناس أرل إين ربيعة اي: »خالد ابن يل قاؿ: قاؿ (ِ)الرٞبن عبد بن ربيعة ابلسبلمة، فعن

 لتكن كلكن ٚبلصو؛ أف ٮبتك تكن فبل مسألة عن الرجل سألك فإذا بك أحاطوا قد
 .«نفسك ٚبلص أف ٮبتك

( ألنو اتبع رلنون: )ك٥بذا انسب أف ييوصف اب١بنوف من قوؿ ابن مسعود 
شهوتو ُب التصدر كالربكز على مصلحة نفسو، كلرٗبا كاف ٰبفر لنفسو من حيث ال 

فيكوف كالذم ال ٰبسن اٚباذ القرارات كالنظر ُب مصا٢بو فيوقع نفسو ُب ا٤بهالك  ،يدرم
 لنقص تقديره كقصور عقلو.

، ككأنو يراد منو فساد العقل كفصلو (ّ)من ا١بنة كىو السَب كالتغطيةكا١بنوف أصلو 
عن التحكم بقرارتو كأفعاؿ جوارحو فينتج عنو صدكر أفعاؿ طائشة غّب ٧بكومة من 

كا١بنوف: »العقل يستهجنها العقبلء، قاؿ أبو القاسم ا٢بسْب بن دمحم الراغب األصفهاين: 

 .(ْ)«حائل بْب النفس كالعقل

 

                                 
 (.ُّّال سيما إف كاف السؤاؿ مبهمان، كأيٌب ذكر بعض اآلاثر ُب ىذا ا٤بعُب ٙبت األثر رقم ) (ُ)
 (ّٔركاه ابن بطة ُب ابطاؿ ا٢بيل )ص (ِ)
 (ُِْ/ُمقاييس اللغة البن فارس ) (ّ)
 (َِٓا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص( ْ)
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ا٢بكم بن عتيبة لعلها كانت نتيجة عن تعارض كقع لديو مع أدلة النهي كاستجابة 
عن كتم العلم فخشي أف يدخل فيها إف منع الفتيا فكاف ٰبمل نفسو على ما يكره، ٍب 

 فهم أف ذاؾ ُب حاؿ دكف حاؿ كهللا تعاىل أعلم.
 سليماف نب دمحم عن (ُ)كمن اآلاثر الواردة ُب التهرب من الفتيا ما ركاه ابن عبد الرب

 ذلك ُب الرجل أرل كنت»: قاؿ إسحاؽ أاب يكُب ا٤بدينة أىل من شيخ عن ا٤برادم
 إىل ييدفع حٌب ٦بلس إىل ٦بلس من الناس فيدفعو الشيء عن يسأؿ ليدخل كإنو الزماف
« ا١برمء ا٤بسيب بن سعيد يدعوف ككانوا قاؿ: للفتول، كراىية ا٤بسيب بن سعيد ٦بلس
 أ.ىػ. 

 : ا فإف ابن ا٤بسيب كاف يفٍب ٗبا يعلم مع ما اشتهر عنو من الورع صح ىذ كإفٍ قلتي
، كمن كاف ُب (ِ)كالتقى، كىو مشهور ابلعلم كا٢بكمة حٌب لقد كصف بسيد التابعْب

فهو أيضان من أىل العلم ا٤بشهود ٥بم، لكنهم  -الٍب تدفع ابلسائلْب إليو  - تلك اجملالس
ٰبٓب فعن  ؛كىو مع كل ذلك غّب مطمئنة. تورعوا ُب حضور مثلو بينهم يكفيهم ا٤بؤكن

إال قاؿ:  كاف ابن ا٤بسيب ال يكاد يفٍب فتيا كال يقوؿ شيئان »قاؿ: األنصارم بن سعيد 
 رٞبهم هللا تعاىل كغفر لنا.  (ّ)«كسلمو مِب ،اللهم سلمِب

 

                                 
 (ُُِّ/ ِ) كفضلو العلم بياف جامع (ُ)
 «ككاف سعيد سيد التابعْب، كأفقو أىل ا٢بجاز، كأعرب الناس للرؤاي»( : ِْٕ/ْقاؿ ابن حباف ُب الثقات ) (ِ)
( دائرة ا٤بعارؼ العثمانية. كالبيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن الكربل ُُٓ/ّركاه: البخارم ُب التأريخ الكبّب ) (ّ)

 ىػ.َُْٓ( دار ا٣بلفاء. ٙبقيق ضياء الرٞبن األعظمي ّْٗ)ص
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كركم عن عمر بن ا٣بطاب 
 على أجرأكم الفتول على أجرأكم: »قاؿ أنو (ُ)

 على يقوؿ أف من لو خّب جاىبلن  الرجل يعيش أفٍ : »قاؿ (ِ)بن دمحم كعن القاسم «النار
 من كمائة عشرين أدركت قاؿ»: قاؿ ليلى أيب بن الرٞبن . كعن عبد«يعلم ال ما هللا

 أخاه أف كدَّ  إال ٧بدث منهم كاف فما ا٤بسجد ىذا ُب قاؿ أراه ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب
 . (ّ)«الفتيا كفاه أخاه أف كد إال مفت كال ا٢بديث كفاه

 ُب ليفٍب أحدىم إف»: قولو حصْب عثماف بن عاصم بن حصْب كيركل عن أيب
 داكد طريق كمن. »(ْ)«بدر أىل ٥با ١بمع  ا٣بطاب بن عمر على كردتٍ  كلو ا٤بسألة،

، ا٣ببّب على: قاؿ سيئلتم؟ إذا تصنعوف كنتم كيف: للشعيب قلتي  ىند أيب بن  سقطتى
   .(ٓ)«األكؿ إىل يرجع حٌب يزاؿ فبل هم،أفت: لصاحبو قاؿ الرجل سئل إذا كاف

                                 
( بسند معضل، ِٖٓ/ُ( بغّب إسناد كقد ركاه الدارمي مرفوعان )ُُّذكره ابن بطة ُب ابطاؿ ا٢بيل )ص (ُ)

أجرأكم على »( عن ابن عمر: ِِٔ/َُكلعل ابن بطة اختلط عليو ما ركاه عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )
لسيوطي ُب الدر أم على الفتيا ُب إرث ا١بد. كسنده صحيح إال أف ا «جراثيم جهنم أجرأكم على ا١بد

 ( ٤با عزاه لو جعلو من مسند عمر، فا تعاىل أعلم.ُْٓ/ِا٤بنثور )
 (ٔٔ: ص)   ا٢بيل إبطاؿ (ِ)
(، كالدارمي ُب السنن ُِ(، كا٤بصنف فيما أيٌب ُب ا٢بديث رقم )ُٗركاه ابن ا٤ببارؾ ُب الزىد )ص (ّ)

(، كا٣بطيب َُِ/ُأخبلؽ العلماء )(، كاآلجرم ُب ُٖٖ/ِ(، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالػتأريخ )ِْٖ/ُ)
(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل إىل َُُِ/ِ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )ِّ/ُِب الفقيو كا٤بتفقو )

( ٝبيعهم من طريق عطاء بن السائب عنو ٖٔ/ِٔ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ّّْالسنن )ص
 الكتاب. كسنده إليو صحيح. كأيٌب ُب ا٢بديث ا٢بادم كالعشرين من

( كابن بطة ُب ُُْ/ّٖ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ّْْركاه البيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن )ص (ْ)
 (ِٔإبطاؿ ا٢بيل )ص

 من ادث أدب ُب سعيد بن الغِب عبد أخرجو»كقاؿ:  (ْْٓ/ ْ) ا٢ببّب ذكره ابن حجر ُب التلخيص (ٓ)
 «لوجو ىذا
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علق على أثر ابن مسعود  (ُ)كبعد أف ساؽ ابن بطة عددان من اآلاثر ُب الباب

 ىذا زماننا ُب ا٤بفتْب أكثر أف: -لصدؽ  قاؿ: أك -لرب  حالف حلف كلو»: (ِ)بقولو

 كال عنها، فان متوق كال جواهبا، ُب متلعثمان  مسألة عن مسئوالن  تلقى تكاد ال ألنك ٦بانْب،
؟ أين من: لو يقوؿ أف لو، مراقبان  كال  خائفان   فبلف سئل: يقاؿ أف كٯبزع ٱباؼ بل قلتى

 أ.ىػ. «عنده يكن فلم مسألة عن

 التقدمي كترؾ التوقف فيو ييستعمل أف األشياء كأكىل»: (ّ)بكر ابن ا٤بنذر أبو قاؿ

 ٯبيب أف بو لو علم ال عما سئل من على ٧بـر بل الفتيا. أمر فيػ]ػػو[: كالتثبيت عليو، 
ءً  أبًى٠ٍبىاءً  أىنًٍبئيوين : ﴿٥بم قاؿ ٤با هللا مبلئكة قالتو ما كيقوؿ فيو، تيمٍ  ًإفٍ  ىىؤيالى  صىاًدًقْبى، كينػٍ
 النيب ذلك كفعل .اآلية﴾ ا٢بٍىًكيمي  اٍلعىًليمي  أىٍنتى  ًإنَّكى  عىلٍَّمتػىنىا مىا ًإالَّ  لىنىا ًعٍلمى  الى  سيٍبحىانىكى  قىاليوا

 ذلك كاستعمل .(ْ)أدرم ال: فقاؿ البقاع، كشر البقاع خّب عن سئل ٤با ملسو هيلع هللا ىلص
 الناس، أسأؿ حٌب ارجعي: للسائلة فقاؿ ا١بمرة، عن أحدٮبا كسئل كالفاركؽ، الصديق،

 ُب عنده يكن مل ٤با زكجها، دية من ا٤برأة توريث ُب سفياف بن الضحاؾ ٖبرب اآلخر كقبل

  أ.ىػ. «علم ذلك

                                 
 (َّٓ/ُالبغوم ُب شرح السنة )ُب كتابو إبطاؿ ا٢بيل ، ككذا فعل  (ُ)
 (ٔٔ: ص) ا٢بيل إبطاؿ (ِ)
 (َُٓ/ ٔ) ا٤بنذر البن العلماء مذاىب على اإلشراؼ (ّ)
( بسند ضعيف. كمن حديث ابن عمر عند َّٖ/ِٕمن حديث جبّب بن مطعم عند أٞبد ُب ا٤بسند ) (ْ)

( ٓٔ/ّالكربل ) (، كالبيهقي ُبُٕٔ/ُ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ْٕٔ/ْابن حباف ُب الصحيح )
( كسنده ضعيف فيو عبيد ُْٓ/ٕكرجالو ثقات. كمن حديث أنس بن مالك عند الطرباين ُب األكسط)

 بن كاقد.
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 الفتول، ُب التسرع يكرىوف كالتابعْب الصحابة من السلف ككاف»: (ُ)كقاؿ ابن القيم

 ُب بذؿ اجتهاده عليو تعينت قد هبا رأل فإذا غّبه، إايىا يكفيو أف منهم كاحد كل كيود

أ.ىػ. كاب تعاىل  «أفٌب ٍب الراشدين ا٣بلفاء قوؿ أك كالسنة الكتاب من حكمها معرفة

 التوفيق.

 
 

                                 
 (ِٕ/ ُ) العا٤بْب رب عن ا٤بوقعْب إعبلـ  (ُ)
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ممتعادي:ضالماٌصـفمرريهماهلل

مرجاءمم[- ٔٔ] مسن ماألسؿش مثـا مخازم مبن محمؿد مثـا مخقـؿة مأبو حدثـا

دخلمرجالنمعنمأبوابمطـدةم:ماألغصاريمسنمسؾدماظررينمبنمبشرماألزرقمضال

مؼـظرمبقــا؟ممأال:موأبومعلعودماألغصاريمجاظسميفمحؾؼةمصؼالمأحدػؿا رجْل

معنمحم:أغا،مضالم:يفمايؾؼةمصؼالمرجل صىمصرعاهمبه،مصأخذمأبومعلعودمطػًا

مم.إغهمطانمُؼؽرهماظؿلرعمإديمايؽمم:وضالمظه

كاألثر أخرجو أبو داكد، . ُب إسناده ضعف، فرجاء كاألزرؽ كبلٮبا مستور ا٢باؿ
 .من طريق أيب معاكية بو (ُ)كالبيهقي، كابن عساكر

           
 

 تعود نسبتها كندة قبيلة ٲبانية مشهورة( من أبواب كندةدخل رجالن )قولو 
زيد  بن أدد مرة بن بن ا٢بارث بن عدم بن عفّب بن ثور -أعِب كنده  – كىو ،لقحطاف

قحطاف.  بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن كهبلف بن زيد بن عريب بن يشجب بن
 . (ِ)لثور كفيها أقواؿ أخرل. ككندة لقبه 

                                 
 (ِِٓ/َْ(، خأريخ دمشق )َُُ/َُ(، سنن البيهقي الكربل )َّْ/ٓسنن أيب داكد ) (ُ)
(، كنسب معد كاليمن الكبّب للكليب َِالعباس ابن ا٤بربد )ص انظر نسب عدانف كقحطاف أليب (ِ)

(، كاإلنباه على قبائل الركاة البن عبد الرب ِْٓ/ِ(، كٝبهرة أنساب العرب البن حـز )ُّٔ/ُ)
(، كاللباب ُب هتذيب ِٕٖ/ِ(، كاألنساب السمعاين )ِّ(، كعجالة ا٤ببتدم للحازمي )صِٔ)ص

 (ُُْ/ّاألنساب لعز الدين ابن األثّب )
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 . (ِ)ٍب تفرقت ُب الببلد (ُ)كسكنت كثّب من أفخاذىا حضرموت
ان تسمية ا٤بواضع الٍب تسكنها القبائل أب٠بائها، فحضرموت ككاف من عادهتم قدٲب

كتسمى تلك ا٤بواضع ابألبواب على . كٮبذاف كغّبٮبا أ٠باء قبائل، كأ٠باء مواضع أيضان 
 ىيئة ا٢بارات ا٤بعاصرة.

دمحم  هللا قوؿ أيب عبدكيستفاد ذلك من كا٤بوضع ا٤بذكور ُب ىذا األثر ىو ُب الكوفة، 

 اختطها حْب الكوفة كاختط»: (ّ)شعث بن قيس من طبقاتواأل بن سعد ُب ترٝبة

 هبا كابتُب الكوفة كنزؿ»قاؿ:  (ْ)، كُب ترٝبة زيد بن أرقم«كندة ُب داران  هبا كبُب ا٤بسلموف

 يلي ٩با الرحبة ُب ا١بماعة مسجد عند ابلكوفة علي كدفن»: (ٓ)، كقاؿ«كندة ُب داران 

 . «كندة أبواب

كُب   ،«الكوفة يعِب كندة، أبواب عند»قولو:  (ٔ)لنبوةكجاء ُب كتاب تثبيت دالئل ا

 بقي حٌب يتفرقوف زالوا فما»: ُب خركج ا٢بسْب بن علي (ٕ)كتايب الوطواط، كالنويرم

                                 
 (، كحضرموت قبيلة كموضع.ٖٓ/ُذكره ا٥بمداين ُب صفة جزيرة العرب ) (ُ)
 (َُْ/ٓأنساب أيب سعد السمعاين )  (ِ)
 (ِّٔ/ٔالطبقات الكربل البن سعد ) (ّ)
 (َُْ/ٖالطبقات الكربل ) (ْ)
 (ْٕٗ/ِ(، ك٫بوه ُب أنساب األشراؼ للببلذرم )ّٔ/ّالطبقات الكربل ) (ٓ)
 ىػ(ُْٓ(، الكتاب للقاضي أيب ا٢بسْب عبد ا١ببار ا٥بمداين )ِٖ/ُوة )تثبيت دالئل النب (ٔ)
( كاللفظ ِْٗ/َِ(، هناية األرب ُب فنوف األدب للنويرم )ِّْغرر ا٣بصائص الواضحة للوطواط )ص (ٕ)

 لو.
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 فلما كندة، أبواب ٫بو خرج ذلك رأل فلما رجبلن، ثبلثْب ُب ا٤بسجد ُب عقيل بن مسلم

أ.ىػ.  «يذىب أين يدرم ال الكوفة أزقة ُب فمضى أحد، معو يبق مل الباب إىل كصل

 االستشهاد لعدـ كقوُب على تعريف يغِب كهللا ا٤بستعاف.  كإ٭با أطلتي 

 كفتح ا٢باء بكسر -ا٢بلق »: (ُ)قاؿ ٦بد الدين ابن األثّب( جالٌس يف حلقةقولو: )

 كحلقة مستديركف الناس من ا١بماعة كىي كقصع، قصعة مثل ا٢بلقة، ٝبع -البلـ 

أ.ىػ. كىي عادة الناس إذا  «ذلك يتعمدكا أف كىو منها، تفعل كالتحلق. كغّبه الباب

لق الدائمة ُب ا٤بساجد ٝبعهم أمر أف يتحلقوا حلقان ٤بدارستو كالنظر فيو، كمنو أقيمت ا٢بً 
: "ابب ا٢بلق (ِ)كغّبىا إلقامة دركس العلم أك لغّبىا، كبوب البخارم ُب صحيحو

 ُب حلقة هللا  عبد بن ١بابر رأيت» :(ّ)كا١بلوس ُب ا٤بسجد"، كقاؿ ىشاـ بن عركة
 «.ا٤بسجد

( طلب الدخيبلف االحتكاـ لرجل يفصل بينهما ُب نزاع أال رجٌل ينظر بينناقولو: )
أك قضية. كالظاىر أنو كقع اختيارٮبا على ا٢بلقة الٍب ظنا فيها كجود من يقضي بينهما 

 حاب ا٢بلق العلمية.بعلم، كىذه كانت عادة الناس ُب طلب الفتوة من مضاهنا كىم أص
( أم أنو تطوع رجل كاف بْب ا١بلوس ُب ا٢بلقة فقال رجل يف احللقة: أانقولو: )

للحكم بينهما، كقد أهبم الراكم عينو ألف ا٤بقصود حكاية  الٍب كاف فيها أبو مسعود 
 الفعل.

                                 
 (ِْٔ/ُالنهاية ) (ُ)
 (َُُ/ُصحيح البخارم ) (ِ)
 (ِْٓ/ْم ُب هتذيب الكماؿ )(، كذكره ا٤بز ِّّ/ُُركاه ابن عساكر ُب خأريخ دمشق ) (ّ)
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كلعلو ظن أف ُب الفصل بينهما فضيلة، لدخو٥با ُب ابب اإلصبلح، كالتوفيق 
ْب الناس، كأف ىذا من التعاكف على الرب، كأف فيو إدخاؿ السركر على مسلم، كالتأليف ب

ك٫بو ىذا ٩با ٲبكن أف يرد على الشخص الصاّب ا٢باصل على شيء من العلم الشرعي. 
فأراد معلمو أف يظهر لو ا١بانب اآلخر ٥بذا الفعل؛ كالذم رٗبا كاف ٨بفيان بفعل الشيطاف، 

 ح لنفسها. كحب النفس ا٣بّب لغّبىا كا٤بد 
( مل يذكر مكاف ا٢بلقة كلعلها كانت ُب مسجد فإهنا أنسب من حصى كفاً قولو: )

ففي تعليقو البن مكاف ٢بلقات أىل العلم، ككانت أرض ا٤بساجد آنذاؾ تفرش اب٢بصى. 

 فرش ُب ا٤بوجود كاف لكونو للغالب خرج كابلَباب اب٢بصى التقييد»: (ُ)حجر قاؿ

 ا٤بسجد حصى من قبضة عمر ابن كأخذ: »(ِ)صحيح مسلم أ.ىػ. كُب «ذاؾ إذ ا٤بساجد

كيكوف ذكر أبواب كندة إشارة إىل تعيْب ا٤بدخل الذم قدـ منو «. يده ُب يقلبها
الرجبلف، فلعل ا٤بساجد كانت ذكات أبواب متعددة يطل كل منها على جهة ذات اسم 

 أك كصف.
 بدء كاف ماع»: كركم ُب بدء فرش ا٤بساجد هبا حديث فيو سئل ابن عمر 

 فجعل الغداة لصبلة فخرجنا الليل من مطران نعم،: قاؿ ا٤بسجد؟ ُب الٍب ا٢بصباء ىذه

 رسوؿ رأل فلما قاؿ: عليو. فيصلى ا٢بصباء من ثوبو ُب فيجعل البطحاء على ٲبر الرجل

                                 
 (ٕٗ/ّفتح البارم ) (ُ)
 (ْٓٗصحيح مسلم ) (ِ)
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. قاؿ أبو (ُ)«بدئو أكؿ ذلك فكاف البساط"، ىذا أحسن "ما :قاؿ ذاؾ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اب٢بصباء يفرش أف ا٤بسجد كٙبصيب ا٢بجارة، كا٢بصبة صغار» :(ِ)عبد هللا ا٢بميدم

 أ.ىػ. «لؤلقشاب كأغفر للمصلي كألْب أكثر ليكوف

كفعل أيب مسعود ىذا دليل على استنكاره كحنقو. كُب لفظ أيب داكد: )كقاؿ: مو(. 
يو فلرٗبا مل يكن الرجل ُب نظره مؤىبلن لذلك، أك أنو كره التطلع ٥بذا األمر كا٤بسارعة إل

 من مؤىل للحكم. ان در اص كاف  لكونو ليس من الورع كلو
( ىذا تعليل سبب الغضب كاإلنكار. ىل احلكمإكره التسرع إنو كان يُ قولو: )

فيكوف ُب حكم ا٤برفوع، أك لعلو أراد  ملسو هيلع هللا ىلصكالكراىة ىنا إف كانت تعود إىل زماف النيب 
اع الوحي تورع الصحابة ُب زماف ا٣ببلفة كعند علماء الصحابة، يؤيد ىذا أنو بعد انقط

 كأىل العلم ُب ىذا الباب ليعلموا اآلخذين عنهم خطورتو.
 حديث أيب ىريرةتقوية لؤلكؿ، كمنو  ملسو هيلع هللا ىلصكُب ثبوت الكراىة كالتنفّب عن النيب 

 :ركاه  «سكْب بغّب ذيبح فقد الناس بْب قاضيان  جيعل من: »ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ النيب قاؿ
كأبو داكد كالَبمذم كابن ماجو كالنسائي  أٞبد ُب ا٤بسند، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف،

                                 
( كاللفظ لو كسنده ضعيف إذ أبو َْْ/ِ(، كالبيهقي ُب الكربل )ّْْ/ُركاه أبو داكد ُب السنن ) (ُ)

 الوليد الراكم عن ابن عمر: ٦بهوؿ.
الوفا ُب أخبار ا٤بصطفى (، كانظر خبلصة ّٖٗص) كمسلم البخارم الصحيحْب ُب ما غريب تفسّب (ِ)

 (َُِ/ِللسمهودم )
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 . (ِ)ىريرة بو أيب عن ا٤بقربم عن األخنسي دمحم بن عثماف من طريق (ُ)ٝبيعهم ُب السنن
 اذىب: عمر البن قاؿ عثماف  أف»كُب الباب حديث عبدهللا بن موىب 

 كاف دكق ذلك من تكره فما: قاؿ ا٤بؤمنْب، أمّب اي تعافيِب أك: قاؿ الناس، بْب فاقض
 ابلعدؿ فقضى قاضيان  كاف "من: يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت إين: قاؿ يقضي؟ أبوؾ

 .(ّ)، كسنده ضعيف«ذلك؟ بعد أرجو فما كفافان" منو ينقلب أف فبا٢برم
كال يستقيم التزىيد ُب القضاء مع مقاصد الشريعة فبل ينبغي أف يفهم على العمـو 

 هللا رسوؿً  عن كنيابة أرضو ُب هللا خبلفة القضاء كالية»: (ْ)قاؿ أبو بكر ابن العريب

 النيب خوَّؼ كلذلك ا٣بطًر، من فيها ما مع خطرو  ذات كمنزلتو، شرعو ُب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىذه كردت فكيف قيل:»أ.ىػ. كساؽ طرفان من األدلة ٍب قاؿ:  «كثّبان  منها ملسو هيلع هللا ىلص

 شرفيها: قلنا. منو؟ بد ال فيما يزىد ككيفى  منها؟ بد ال كىي الوالية ُب ا٤بزىدة األحاديث
 ىو كإ٭با بتزىيدو  ليس كىذا فيها، ا٣بطرً  عظم متعلقاهتا ككثرة شرًفها كمن قطعان، معلـو

                                 
(، سنن ِْٔ/ٓ(، سنن أيب داكد )ّْٓ/ْ(، ك مصنف أيب بكر بن أيب شيبة )ِٓ/ُِمسند أٞبد ) (ُ)

( ّْٖ/ُْ(، كُب )ّٖٗ/ٓ(، سنن النسائي الكربل )َْٕ/ّ(، سنن ابن ماجو )َٔٔ/ّالَبمذم )
 ذكر متابعة األعرج للمقربم.

( متابعة األعرج للمقربم، كصحح سنده أٞبد شاكر ُب ّْٖ/ُْد ُب ا٤بسند )رجالو ثقات، كركل أٞب (ِ)
 (ٖٓٓ/ٔتعليقو على ا٤بسند )

( أف البخارم حكم إبرسالو ُٖٗ( كضعفو، كأفاد ُب العلل الكبّب )صَْٔ/ّركاه الَبمذم ُب السنن ) (ّ)
(، ّٗ/َُمسنده )(، كأبو يعلى َْْ/ُُلعدـ إدراؾ ابن موىب لعثماف. كأكرده ابن حباف صحيحو )

( ألٞبد أيضان كمل أقف عليو ُّٗ/ْ( كنسبو ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )ُّٓ/ُِكالطرباين كبّب معاٝبو )
، ككأنو غفل عن عبد ا٤بلك بن أيب ٝبيلة كىو «رجالو ثقات»( عن إسناده: ُّْ/َُفيو، كقاؿ فيو كُب )

 ٦بهوؿ.
 (ٔٓٗ: ص) أنس بن مالك موطأ شرح ُب القبس (ْ)
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 أ.ىػ.  «الطريق غوائلً  من االحَباس على كتنبيو ٙبذير

 
 على فسلط ماال هللا آاته رجل: اثنتْب ُب إال حسد ال» ملسو هيلع هللا ىلصقلت: يؤيده قولو 

، فجعلها ٩با ييغبط (ُ)«كيعلمها هبا يقضي فهو ا٢بكمة هللا آاته كرجل ا٢بق، ُب ىلكتو
 عليها، كالعاقل ال يغبط غّب فاضل. 

 
 
 

 
 

                                 
 ( من حديث ابن مسعودُٖٔ( كمسلم )ّٕكاه البخارم )ر  (ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مصاحلمبنمم[- ٕٔ] ماألسؿشمسن مثـا مبنمخازم محمؿد مثـا مخقـؿة مأبو حدثـا

مالمُؼ:مخؾابمسنمحصنيمبنمسؼؾةمسنمدؾؿانمضال ـػقمطؽـزمالمُؼم،ؼالمبهسؾم

م.معـه

لص العمل ُب قسم الَباجم بتوثيق صاّب، كركاه من طريق إف خ، ال أبس بسنده
  .(ُ)أبو بكر بن أيب شيبة، كالدارمي، كالبيهقي، كابن عبد الرب :األعمش

إف مثل علم ال ينفع كمثل  »بلفظ:  (ِ) أيب ىريرةكقد ركم مرفوعان من حديث 
ألسود عنو  عياض ابن امن طريق إبراىيم ا٥بجرم عن أيب ،«كنز ال ينفق ُب سبيل هللا

  .بو. كإبراىيم ضيعف لرفعو ا٤بوقوفات 
 ا٥بيثم أيب عن السمح أيب دراج بن ٠بعاف من طريق ابن ٥بيعة عن كركم عنو 

مثل الذم يتعلم العلم ٍب ال »بو بلفظ:   ىريرة أيب عن حجّبة بن الرٞبن كعبد

                                 
(، ا٤بدخل إىل السنن الكربل للبيهقي ُْٔ/ُ(، السنن للدارمي )ُُِ/ٕا٤بصنف البن أيب شيبة ) (ُ)

 (ِْٗ/ُ(، جامع بياف العلم كفضلو أليب عمر ابن عبد الرب )ّْٕ)ص
(، كأبو ُٖٔ/ُٕ، كالبزار ُب ا٤بسند )(ُْٔ/ُ(،  كالدارمي ُب السنن )ِٖٖ/ُٔركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ِ)

(، كذكره البوصّبم ُب إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة بزكائد ا٤بسانيد العشرة من مسند ِِٖ/ٕنعيم ُب ا٢بلية )
( كحسن إسناده رغم تصرٰبو اب٣ببلؼ ُب إبراىيم. كذا ذكره ا٢بافظ ُب ا٤بطالب العالية ٓٔ/ُمسدد )

(، ِْسند مسدد، كركاه ا٣بطيب ُب اقتضاء العلم العمل )ص( من مّٖٔ/ُِبزكائد ا٤بسانيد الثمانية )
(. كضعفو ٖٔ/ِٕ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ِٗٔ/ُكابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )
 ( إببراىيم.ِْٖ/ُعبدا٢بق اإلشبيلي ُب األحكاـ الكربل )
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ٔبانب ابن  سند ضعيف، ففيو كىذا (ُ)«ٰبدث بو كمثل الذم يكنز الكنز فبل ينفق منو
 ٥بيعة: دراج كفيو كبلـ، كمىٍن قبلو استثُب ركايتو عن أيب ا٥بيثم. 

لو طريقان عند السلفي فيها زيد بن عبد هللا أبو ا٣بّب رفاعة ا٥بامشي  (ِ)كذكر الذىيب
 . بسند ضعيف (ّ) ابن عمركىو كضاع. كشاىد آخر من حديث 

كالينابيع يغشاىن الناس أف العلم  »كفيو يقوؿ:  (ْ) سلمانكشاىد منقطع عن 
فيختلجو ىذا كىذا فينفع هللا بو غّب كاحد، كإف حكمة ال يتكلم هبا كجسد ال ركح 
فيو، كإف علمان ال ٱبرج ككنز ال ينفق منو، كإ٭با مثل العامل كمثل رجل ٞبل سراجان ُب 

 . «طريق مظلم يستضيء بو من مر بو ككل يدعو لو اب٣بّب
من طريق دمحم بن معاكية النيسابورم عن  (ٓ)دمكشاىد ضعيف مرسل ركاه ابن ع

                                 
( لكن مل ْٖٗ/ُالعلم كفضلو )(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف ُِّ/ُركاه الطرباين ُب أكسط معاٝبو ) (ُ)

(، كأبرزه ا٤بنذرم ُب الَبغيب كالَبىيب ُْٔ/ُيذكر فيو أاب ا٥بيثم. كاببن ٥بيعة ضعفو ا٥بيثمي ُب اجملمع )
 ( من آاثر الكتاب.ُِٔ( من السند إشارة لعدـ الرضى. كأيٌب ٫بوه برقم )ُٕ/ُ)

 (ّٓ/ِميزاف االعتداؿ ) (ِ)
(، كٰبٓب بن ا٢بسْب الشجرم ُب أماليو. ترتيب األمايل ُْٗ/ُياف العلم )ركاه ابن عبد الرب ُب جامع ب (ّ)

. كفيو عمر بلفظ أثر سلماف عند ا٤بصنف( ِِ/ٗ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ٕٖ/ُا٣بميسية )
(، ٖٔ/ُبن ٰبٓب األيلي  اهتمو ابن عدم بسرقة حديث، ذكره ُب ترٝبة جارية بن ىـر من الكامل )

 بَبٝبة صدرىا ٕبرؼ )ز( إشارة إىل أهنا من إضافاتو على ا٤بيزاف. (ُٖٓ/ٔاللساف ) كأفرده ابن حجر ُب
 عن إسحاؽ ابن ىو دمحم حدثنا يعلى ]ىو ابن عبيد[ أخربان: »( قاؿُْٔ/ُركاه الدارمي ُب السنن ) (ْ)

 فذكره، كىو ببلغ كفيو عنعنة  الدرداء أيب إىل كتب سلماف أف بلغِب: قاؿ عمو يسار بن موسى
(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق ِٗابن إسحاؽ. كمن طريق يعلى ركاه اآلجرم ُب أخبلؽ العلماء )ص

 .( مطوالن ُُِ/ٕ(. كىو ُب مصنف ابن أيب شيبة )َْْ/ُِ)
، ككذا ىو ُب كتاب «عليو دراج يتابع ال ٩با أمليتها الٍب األحاديث ىذه كعامة»( كقاؿ: ُٓ/ْالكامل ) (ٓ)

 (ُِِّ/ْظ )ابن طاىر ذخّبة ا٢بفا
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 بو، كابن معاكية مَبكؾ. عبد الرمحن بن حجريةابن ٥بيعة عن دراج بن ٠بعاف عن 
مثل علم ال يظهره »بلفظ:  (ُ)بسند ضعيف  ابن عباسكشاىد من قوؿ 

بلفظ  (ِ) مسعودكلو شاىد من كبلـ ابن « صاحبو كمثل كنز ال ينفق منو صاحبو
 ا٤بصنف. 

 الًَّذينى  ًميثىاؽى  اَّللَّي  أىخىذى  كىًإذٍ ﴿قولو ُب قوؿ ا٤بوىل سبحانو تعاىل:  (ّ)قتادةكمن كبلـ 
ىذا ميثاؽ أخذه » قاؿ: ﴾ظيهيورًًىم كىرىاءى  فػىنػىبىذيكهي  تىٍكتيميونىوي  كىالى  لًلنَّاسً  لىتػيبػىيًٌنػينَّوي  اٍلًكتىابى  أيكتيوا

كإايكم ككتماف العلم فإف كتماف العلم ىىلىكة،  هللا على أىل العلم فمن علم شيئنا فليعلًٌمو،
كال يتكلَّفن رجل ما ال علم لو بو فيخرج من دين هللا فيكوف من ا٤بتكلًٌفْب، كاف يقاؿ: 

كمثل حكمة ال ٚبرج كمثل صنم قائم ال  ،مثل علم ال يقاؿ بو كمثل كنز ال ينفق منو
. ىذا رجل علم علمنا أيكل كال يشرب. ككاف يقاؿ: طويب لعامل انطق كطويب ٤بست مع كاعو

 أ.ىػ.  «فعلمو كبذلو كدعا إليو كرجل ٠بع خّبنا فحفظو ككعاه كانتفع بو
 
 

           
 
 

                                 
( من طريق موسى بن عبيدة عن أخيو عبدهللا عن ابن َْٗ/ُركاه ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم ) (ُ)

 عباس ، كٮبا مضعفاف كمل يذكر ٥بذا ركاية عن ابن عباس.
(، من طريق ابراىيم ا٥بجرم عن أيب األحوص عنو. كتقدـ َُٖ/ُركاه القضاعي ُب مسند الشهاب ) (ِ)

 .إبراىيم الكبلـ على
 ( بسند حسن عن بشر بن معاذ عن يزيد بن زريع عن ابن أيب عركبة بو.ُْٔ/ٕركاه ابن جرير الطربم ) (ّ)
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( علم ال يُقال بوكاألثر فظاىر ُب التنفّب من كتماف العلم كالَبغيب ُب نشره. قولو: )

: )علم ال ينفع(، كمنو تعوذ النيب  ىو »: (ِ)لقرطيب، قاؿ أبو العباس ا(ُ)ملسو هيلع هللا ىلصكُب لفظو

أ.ىػ. كىذا التفسّب ىو الذم يذكره جيل أىل العلم، كىو مأخوذ من   «الذم ال ييعمل بو

كوف ا٤بعرفة اب٣بّب ال تفيد صاحبها مامل يصحبها عمل ٗبواقع ا٣بّب منها، فمن عرؼ 
مل ينفعو علمو ككانت كابالن  ،كال عمل ٗبقتضاىا ،التوحيد كشهادة ا٢بق كمل ينطق هبا

 عليو. 
كساؽ أبو عمر ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم عددان من اآلاثر تدكر حوؿ ىذا 

كليس شيء أضر من  ،ليس شيء أنفع من علم ينفع»ا٤بعُب كمنها عن ابن عيينة قولو: 
إف من شر الناس منزلة عند هللا يـو القيامة : »وقول  الدرداء أيب، كعن «علم ال ينفع

  أ.ىػ. (ّ)«من مل ينفعو قليل علمو ضره كثّبهكيقاؿ: »أبو عمر: قاؿ  «عامل ال ينتفع بعلمو

كمن ىذا: ا٤بثل الذم ضربو هللا تعاىل ُب ٞبلة التوراة من أحبار اليهود ُب قولو 
ثىًل ا٢بًٍمىاًر ٰبىًٍملي أىٍسفى سبحانو كتعاىل عنهم: ﴿ ليوا التػٍَّورىاةى ٍبيَّ ملٍى ٰبىًٍمليوىىا كىمى ارنا مىثىلي الًَّذينى ٞبيًٌ

ًت اَّللًَّ كىاَّللَّي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى   ﴾. فرب علمو بًٍئسى مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّبيوا آًبايى
شريف ُب نفسو غِب اب٤بنافع، مل ينتفع منو طالبو، فكاف عليو ضران ُب حياتو األكىل 

 كاألخرل. 

                                 
 علم من بك أعوذ إين اللهم»من حديث زيد بن أرقم كفيو من دعاءه ملسو هيلع هللا ىلص : ( ِِِٕ) مسلم ُب صحيح (ُ)

 «ينفع ال
 (َٓ/ٕللقرطيب ) ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ِ)
 (َّٔ -ِٕٔ/ُركاه ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم كفضلو ) (ّ)
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طالب كأثر العلم عليو، ال على العلم كا٤بتأمل ٯبد ىذا التفسّب إ٭با يعود على عمل ال
نفسو، فالعلم اجملموع من الطالب قيم ُب نفسو؛ لكن جامعو كحاملو مل ينتفع بو، كمل 
يَبؾ أثران عليو، فكاف انتفاء النفع راجعان إىل عمل ا٤بكتسب الذم كاف خبلفان ٤با ٝبعو 

 من العلم.
عي ا٤بوصل إىل اآلخرة ذلك أف العلم ا٤بقصود اب٢بديث عنو ىنا ىو العلم الشر 

أبسلم السبل ا٤بمكنة، إال أف ٜبة علـو غّب العلم الشرعي عرفها اإلنساف كتفنن فيها 
بعض الناس تتعلق أكثرىا ٕبياة البشر كدنياىم، كلو نزلنا عليها ىذا ا٤بعُب صح فيها 

٬برج  أيضان، لكننا قد ٫بتاج إىل ا٢بكم على نفع تلك العلـو من عدمو ُب ذاهتا فنجد أننا
 أبف األثر أكرب معامل التحكيم.

           
 

٤بعرفة بشكل عاـ فذات كالعلـو اإلنسانية فمتعددة غّب ٧بدكدة ٕبدو كمان كال نوعان، كا
فائدة كنفع، ك٥بذا رٗبا مل يكن ىناؾ علم معْب ٲبكن أف يكوف غّب انفع ُب نفسو طا٤با لو 

 غّب ٨بالط للمحظورات الشرعية. أثر يعود على صاحبو ُب حياتو الدنيوية كىو 
ككاف ٦بد الدين أبو طاىر الفّبكز أابدم فرؽ بْب نفس العلم فبل يوصف ابلضر 

ء يء من العلـو من حيث ىو علم بضار، بل انفع. كال شيكاعلم أنو ال ش»: (ُ)فقاؿ

ألان سنبْب عند ذكر كل علم منفعة: إما  .من ا١بهل من حيث ىو جهل بنافع، بل ضار
بعض العلـو أنو ضار أك غّب انفع؛ لعدـ اعتبار  إ٭با توىم ُب ا٤بعاد أك ا٤بعاش. أمر ُب

                                 
 ( كما بعدىا.ْْ/ُبصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز ) (ُ)
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كلكل عامل الٍب ٘بب مراعاهتا ُب العلم كالعلماء فإف لكل علم حدان ال يتجاكزه  الشركط

إىل آخر ما  «ذو...العلم فوؽ غايت فمن الوجوه ا٤بغلطة أف يظن ُب ال ٱبل بو. انموسان 

ذذكره.

فالعلـو الٍب ليست بشرعية تنقسم إىل ما ىو ٧بمود كإىل ما ىو »: (ُ)قاؿ الغزايل

مذمـو كإىل ما ىو مباح فامود ما يرتبط بو مصاّب أمور الدنيا كالطب كا٢بساب 
فبل يتعجب ... كذلك ينقسم إىل ما ىو فرض كفاية كإىل ما ىو فضيلة كليس بفريضة

من  أصوؿ الصناعات أيضان من قولنا إف الطب كا٢بساب من فركض الكفاايت فإف 
كأما ما يعد ... فركض الكفاايت كالفبلحة كا٢بياكة كالسياسة بل ا٢بجامة كا٣بياطة

فالتعمق ُب دقائق ا٢بساب كحقائق الطب كغّب ذلك ٩با يستغُب عنو  :فضيلة ال فريضة
م كأما ا٤بذمـو فعلم السحر كالطلسمات كعل. كلكنو يفيد زايدة قوة ُب القدر اتاج إليو

كأما ا٤بباح منو فالعلم ابألشعار الٍب ال سخف فيها كتواريخ . الشعبذة كالتلبيسات
ا٤بقصودة ابلبياف فهي ٧بمودة كلها أما العلـو الشرعية كىي . األخبار كما ٯبرم ٦براه

كلكن قد يلتبس هبا ما يظن أهنا شرعية كتكوف مذمومة فتنقسم إىل امودة 

 أ.ىػ. «...كا٤بذمومة

 -النفع ىنا يراد منو: ضياع الوقت ا٤ببذكؿ، كرٗبا ا٤باؿ كا١بهد، بغّب عائد كانتفاء 
ذم فائدة لو ُب دينو أك دنياه. فالعلم  -يعود على الطالب من أثر العلم ا٤بنفق عليو 

الذم يكوف لو أثر مفيد كانفع على الطالب كمىٍن حولو فهو انفع، أما ما مل يكن كذلك 

                                 
 (ُٔ/ُإحياء علـو الدين ) (ُ)
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ع. كمن ذلك ما كاف يتوصل بو إىل اللعب كاللهو، أك ما  فإنو إما ضار أك ىباء كضيا 
 كاف من نتائجو الضرر على العقائد كاألخبلؽ. 

اعلم أف صرؼ ا٥بمة إىل ما ليس ٗبهم، كتضييع الزماف ٗبا عنو بد »: (ُ)قاؿ الغزايل

ىو غاية الضبلؿ كهناية ا٣بسراف سواء كاف ا٤بنصرؼ إليو اب٥بمة من العلـو أك من 

 .ىػ.أ «األعماؿ

كرٗبا استعملنا مفهـو ا٤بخالفة لقياس مدل فائدة العلم ا٤بٍقدىـ عليو، فإف كاف ا١بهل 
بو ال يضر كاف أخذه ال ينفع. كمن ذلك التعمق ُب بعض العلـو إىل درجة االنشغاؿ هبا 

 عن أكلوايت؛ فيكوف طالبها قد اتبع شهوتو فضر نفسو كمل ينتفع ٛباـ النفع ٗبا يطلبو. 
ض أىل العلم على علم األنساب ٖبلوىا من النفع، كأجاب عنهم كقد حكم بع

 . (ِ)ٝباعة كابن حـز كابن عبد الرب فيما نقلو ابن حجر ُب الفتح عنهما
كبعضهم ذكر علم التأريخ، كلعل من ذكر ىذه العلـو رأل أهنا من البحث عما ال 

ناطة هبا، كلكن ال ٲبكن التحقق منو النعداـ الوسائل كالدالالت، ككثرة األساطّب ا٤ب
ٱبفى أف ىذا ينحصر ُب مواطن قليلة من ىذين العلمْب كما سول ذلك ٩با كاف داخل 

 نطاؽ البحث كالتحقيق ا٤ببِب على القرائن كالدالالت فنفعو من الظهور ٗبكاف.
 

           
 

                                 
 (ُِاالقتصاد ُب االعتقاد )ص (ُ)
 (ُُٔ/ُو )(، كابن خلدكف ُب مقدمة خأرٱبِٕٓ/ٔفتح البارم البن حجر ) (ِ)
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كعلى عكس ما مضى فمن العلـو ما يكوف القصور ُب أخذه ميضر مامل ييتخصص 
، قاؿ أبو العباس تقي  فيها كإال فا١بهل هبا أسلم، كىذا كالتعمق ُب دقائق بعض العلـو

كنعوذ اب من  ،ما لو علمو كثّب من الناس لضرىم علمو ؛كمن ا٤بعلـو»الدين ابن تيمية: 

 علم ال ينفع. كليس اطبلع كثّب من الناس بل أكثرىم على حكم هللا ُب كل شيء انفعان 

 (ُ)«﴾الى تىٍسأىليوا عىٍن أىٍشيىاءى ًإٍف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيمٍ ﴿اؿ تعاىل: ق ،بل قد يكوف ضاران  ؛٥بم

 أ.ىػ. 

ك٥بذا يقاؿ: العلم »كغالب ىذا يكوف فيما ال تدرؾ حقيقتو ابلعقوؿ كعلـو العقائد، 

ما قاـ عليو الدليل، كالنافع منو ما جاء بو الرسوؿ، كىذاف النوعاف ٮبا اللذاف يذكرٮبا أبو 
ه ُب كصف غّب العلـو الشرعية، فيقوؿ: ىي بْب علـو صادقة ال منفعة فيها حامد كغّب 

 .(ِ)«كبْب ظنوف كاذبة ال ثقة هبا، كإف بعض الظن إٍب -كنعوذ اب من علم ال ينفع  -

السبب الثالث ا٣بوض ُب علم ال يستفيد ا٣بائض فيو فائدة »: (ّ)كُب اإلحياء لو

ككالبحث ، لعلـو قبل جليلها كخفيها قبل جليهافهو مذمـو ُب حقو كتعلم دقيق ا ،علم
عن األسرار اإل٥بية إذ يطلع الفبلسفة كا٤بتكلموف إليها كمل يستقلوا هبا كمل يستقل هبا 
كابلوقوؼ على طرؽ بعضها إال األنبياء كاألكلياء فيجب كف الناس عن البحث عنها 

ص خاض ُب العلـو فكم من شخ، كردىم إىل ما نطق بو الشرع ففي ذلك مقنع للموفق

                                 
 (ّٗ/ّمنهاج السنة النبوية البن تيمية ) (ُ)
 (ِّٗ/ٕدرء تعارض العقل كالنقل البن تيمية ) (ِ)
 ىػ. ُِْٔ ُ( طَْ/ُ( دار ا٤بعرفة. كطبعة دار ابن حـز )َّ/ُإحياء علـو الدين للغزايل ) (ّ)
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كاستضر هبا كلو مل ٱبض فيها لكاف حالو أحسن ُب الدين ٩با صار إليو كال ينكر كوف 

  أ.ىػ. «العلم ضاران لبعض الناس

           
 

: ا٥بدؼ ا٤براد بلوغو من كراءىا، فإف كاف  ك٩با ينبغي اعتباره ُب ا٢بكم على العلـو
ال تنفعو ُب مسّبتو الٍب يهدؼ ٥با فيكوف  الطالب يطلب اآلخرة كالثواب فإف ٜبة علـو

 ما يصرفو من كقت كماؿ كجهد فيها، ٩با يضره كال ينفعو. 
كمن طلب دنيا بعلم ما، فإنو ينزؿ عليو قاعدة النفع السابقة أيضان، كلعل بعض 
العلـو تكوف ضارة على قـو دكف آخرين، كأظهر العلـو الضارة ما كانت كسيلة إىل حراـ 

 ع كعلـو الفلسفة، كا٤بوسيقى، كالشعوذة ... أك لغو كضيا 

الفكر »كجعل ابن القيم الفكر ببعض ذلك من فضوؿ العلم الذم ال ينفع، كمثَّل بػ: 

كمنها الفكر ُب الصناعات  ،ُب كيفية ذات الرب كصفاتو ٩با ال سبيل للعقوؿ إىل إدراكو
نواع األشكاؿ كالتصاكير الدقيقة الٍب ال تنفع بل تضر كالفكر ُب الشطرنج كا٤بوسيقى كأ

  كال شرفان  كمنها الفكر ُب العلـو الٍب لو كانت صحيحة مل يعط الفكر فيها النفس كماالن 
كالفكر ُب دقائق ا٤بنطق كالعلم الرايضي كالطبيعي كأكثر علـو الفبلسفة الٍب لو بلغ 

 .(ُ)«...اإلنساف غايتها مل يكمل بذلك كمل يزؾ نفسو كمنها الفكر ُب الشهوات

كمثَّل أبو بكر ا٣بطيب هبذا الضرب من العلـو اظورة ما ال فائدة فيها: بقسم من 
، كا٢بساب الفلكي من جهة إنفاؽ األعمار على ما ال يرجع للطالب منو  علم النجـو

                                 
 (ُٖٗالفوائد البن القيم )ص (ُ)
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فائدة العلم نقل صورة ا٤بعلـو من ا٣بارج »: (ِ). قاؿ ابن القيم(ُ)شيء ُب دينو كال دنياه

للحقيقة ُب نفسها فهو علم  فإف كاف الثابت ُب النفس مطابقان  ... كإثباهتا ُب النفس
ىو نوعاف نوع تكمل النفس إبدراكو كالعلم بو كىو العلم اب كأ٠بائو  ... صحيح

كنوع ال ٰبصل بو للنفس كماؿ كىو كل علم ال يضر  .كصفاتو كأفعالو ككتبو كأمره كهنيو

 أ.ىػ. «ا١بهل بو فإنو ال ينفع العلم بو

ن العلـو الدنيوية ما ٙبتاجها البشرية ُب تسهيل حياهتا، خاصة ُب عصران لكن م
الراىن الذم ابتت ا٢باجة إىل بعض تلك العلـو ٥با أٮبيتها كمكانتها ُب اجملتمع، كىي 
معَبؼ هبا كبفضل طالبها ٕبسب نفعها، كإف كانت قدٲبان ٩با ال يضر ا١بهل بو، كوف 

ألمواؿ ببل نفع عاجل ٥بم، أما اآلف فإف الدكؿ تتوىل طبلهبا ينفقوف فيها من األعمار كا
ببل ريب من العلـو الٍب تنفع البشر ُب دنياىم، كلعل ُب ٙبسْب  دعم طبلهبا، فصارتٍ 

 النية ُب بعضها نفع لطالبها. 
 

كمع كل ذلك يظل الكبلـ ىنا عن العلم النافع للعباد الذم بو صبلحهم الدنيوم 
 االنتفاع بو بَبؾ العمل بو كهللا ا٤بستعاف.كاألخركم كالذم ٱبسر طالبو 

 
           

 

                                 
 (ُٖٔالقوؿ ُب علم النجـو للخطيب )ص (ُ)
 (ْٖالفوائد البن القيم )ص (ِ)
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ال ( التنكّب دليل على التعميم؛ فكل علم انفع يدخل فيو، كقولو: )علمكقولو: )
( ٚبصيص القوؿ فيو إشارة إىل إرادة أحد كجوه العمل بو، أال كىو النشر كالتعليم يُقال بو

كٰبتمل أنو أراد: "ال ييعمل بو" لصحة ٞبل فإف أقول كسائل التعليم إ٭با تكوف ابلقوؿ، 
 . (ُ)القوؿ على الفعل

إذ ا٢بفظ  -، فهذا ال يستفيد منو ال ُب حفظو لنفسو (ِ)كيقابلو: كاًب العلم كمانعو
 -خواف كالتفلت داء ال كقاية منو إال اب٤بعاىدة، كأحسن طريق لو ىو ا٤بذاكرة كالتعليم 

ف نيشر عاد نفعو على معلمو، كىي دائرة؛ فمن كال ُب ٙبصيل كماؿ نفعو، فإف العلم إ
أنفق منو أينفق عليو منو، كحاؿ الطبيب كحاجتو إىل من يطببو. كالعلم الشرعي كجوه 

  نفعو آكد.
 

 أيصىيل كالزاء كالنوف الكاؼ»الكنز قاؿ أىل اللغة:  (ككنز ال ينفق منوقولو: )

 كاكتنز»، (ّ)«٦بتمعة مأ اللحم، كناز انقة ذلك شيء، من ُب ٘بمع على يدؿ صحيح

 أحرز إذا للماؿ اسم: كالكنز يكنزه. ماالن  اإلنساف كنز: يقاؿ»، (ْ)«كامتؤل اجتمع الشيء

 ُب التمر كنزتي  من كأصلو. كحفظو بعض على بعضو ا٤باؿ جعل: الكنز»، ك(ٓ)«كعاء ُب

                                 
 (.ُّٓأيٌب الكبلـ على استعماؿ "القوؿ" ٗبعُب "الفعل" ٙبت األثر ) (ُ)
 ( شيء من الكبلـ عن كتم العلم.َُٕكأيٌب ُب األثر ) (ِ)
 (ُُْ/ٓمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ّ)
 (ّٖٗ/ّالصحاح أليب نصر ا١بوىرم ) (ْ)
 (ِِّ/ٓ(، ككتاب العْب )ٖٓ/َُ)هتذيب اللغة أليب منصور األزىرم  (ٓ)
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 أ.ىػ.  (ُ)«الوعاء

ع كمل تؤذ زكات  :(ِ)و، قاؿ ابن حبافكُب الشرع يطلق على سبيل ا٤بذمة لكل ماؿو ٝبي

 كعبل جل هللا من العقوبة ا٤بكتنز صاحبو يستوجب الذم الكنز أبف ا٤بصرح ا٣برب ذًكر»

 كاف كإف زكاتو أيدمى  ما دكف ظاىران  كاف كإف زكاتو يؤد مل الذم ا٤باؿ ىو: أخراه ُب

 أ.ىػ.  «مدفوانن 

 فإذا األرض، تٙب ا٤بدفوف ا٤باؿ: األصل ُب الكنز»: (ّ)كقاؿ ٦بد ابن الدين األثّب

وز شرعي حكم كىو مكنوزان. كاف كإف كنزان  يبق مل عليو الواجب منو أيخرج  عن فيو ٘بي

، ركاه ابن أيب «ما أيدم زكاتو فليس بكنز»أ.ىػ. ككرد ُب ذلك آاثر منها:  «األصل

 عن عمر، كجابر، كابن عمر، كابن عباس، كغّبىم، كرجاؿ بعضها ثقات.  (ْ)شيبة
( فما فائدة ٝبعو إذان؟!. ال ينفق منوكا٤باؿ الثمْب ا٤بخزكف )  ( أمككنزفقولو: )

. قاؿ شرؼ (ٓ)«منو ا٤بستحق ٗبنع كالظلم بو، االنتفاع عن ا٢ببس ٔبامع»كالتشبيو ىنا: 

 ُب الطعاـ، ُب كا٤بلح الكبلـ ُب النحو: قو٥بم ٫بو على التشبيو ىذا»: (ٔ)الدين الطييب

                                 
 (ِٕٕا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب األصفهاين )ص (ُ)
 (ّٓ/ٖصحيح ابن حباف ) (ِ)
 (َِّ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ّ)
 (ُُْ/ِمصنف ابن أيب شيبة ) (ْ)
 (ِْٔ/ِقالو ا٤بناكم ُب التيسّب شرح ا١بامع الصغّب ) (ٓ)
 (ِِٕ/ِن )الكاشف عن حقائق السن (ٔ)
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 ُب كارد ابلكنز العلم تشبيو كالكثرة. القلة ُب ال ا،إبٮبا٥ب كالفساد ابستعما٥با، الصبلح
 يزيد العلم كإف ال؟ ككيف آخر، أمر ُب ال منهما، كاإلنفاؽ االنتفاع ُب النفع عدـ ٦برد

. فإف كالكنز ابؽ كالعلم ينقص، كالكنز ابإلنفاؽ  ابؽو  العلم كإف قريب عن يفِب ا٤باؿ فافو

 أ.ىػ.  «يزاؿ ال

 اب٤باؿ، الباخل من أألـ ابلعلم الباخل»ذبقولو: (ُ)لي بن حـزكقارف بينهما أبو دمحم ع

 النفقة، على يفُب ال ٗبا ٖبل ابلعلم كالباخل بيده، ما فناء من أشفق اب٤باؿ الباخل ألف

 أ.ىػ. «البذؿ! مع يفارقو كال

كهبذا يتضح كجو التنفّب عن كتماف العلم، ككتماف العلم عده بعض العلماء من 
 (ِ)ألمر ٰبتاج إىل تفصيل، كفصل فيو  أبو العباس ابن حجر ا٥بيتميالكبائر إال أف ا

 ما إىل نظركا ككأهنم ا٤بتأخرين؛ من كاحد غّب بو صرح ما ىو كبّبة ىذه عد»فقاؿ: 

 ٯبب، قد الكتم فإف إطبلقو، على ذلك كليس فيو الشديد الوعيد ىذا من ذكرتو
 إعبلمو من عليو كٱبشى لطالبا عقل ٰبتملو ال ففيما يندب. كقد ٯبب، قد كاإلظهار

 اإلعبلـ، كجب حكمو ُب أك عْب فرض كىو كقع إف غّبه كُب عنو، الكتم ٯبب فتنة بو
 ظور.  كسيلة يكن مل ما ندب؛ كإال

 فيما ككفاية العْب، ُب عينان  الواجب ُب فيجب العلم إىل كسيلة التعليم أف كا٢باصل
كالشعبذة.  كالسحر ا٢براـ ُب كٰبـر كالعركض، ا٤بندكب ُب كيندب الكفاية، على ىو

                                 
 (، دار ابن حـز ٙبقيق إيفار رايض.ٖٗاألخبلؽ كالسّب ُب مداكاة النفوس البن حـز )ص (ُ)
 ( ُب الكبّبة الرابعة كاألربعْبُٕٔ/ُالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ِ)
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 ا٤ببتدع تعليم كال ييسلم، حٌب علمان  كال قرآانن  الكافر تعليم ٯبوز ال ا٤بفسرين: بعض قاؿ
 هبا يقتطع حجة خصمو على ا٣بصم تعليم كال ا٢بق، أىل بو ليحاج كا٢بجاج ا١بدؿ
 السفهاء ُب صالرخ نشر كال الرعية، إضرار إىل بو يتطرؽ خأكيبلن  السلطاف كال مالو،

 .أ.ىػ «الواجبات كترؾ اظورات الرتكاب طريقان  يتخذكهنا

كقد ساؽ أبو عبد هللا مشس الدين ابن مفلح آاثران ُب امتناع السلف عن النشر  

 من جاءين رٗبا: سعيد بن ٰبٓب قاؿ قاؿ: أٞبد سألتي »: بقوؿ مهنا (ُ)٢بكمة كصدرىا

أ.ىػ. قلت: كىذا ٰبمل  «فأحدثو أحدثو أف يستأىل ال من كٯبيء أحدثو، فبل يستأىل

على بعض العوارض كاألحواؿ ا٣باصة الٍب تطرأ على الشيخ ك٧بيطو، كأف يكره شيئان 
 فيغضب على الطالب كٲبنعو أك يؤجلو.

: السر كتاب ُب ا١بوزم ابن قاؿ»: (ِ)كفيو  كل األسرار إليداع يصلح ال ا٤بكتـو

 ككما ابلكنز، ينتفع كمل ىو ذىب فرٗبا طلقان م يكتمو أف بكنز كقع ٤بن ينبغي كال أحد،
 العلم أبسرار ا٣بواص ٱبص أف فينبغي علم بكل العواـ ٱباطب أف للعامل ينبغي ال أنو

 أ.ىػ. «األفهاـ تفاكت علم كقد أكلئك، ٰبتملو ال ما ىؤالء الحتماؿ

بها كىذا ابلتأكيد ألف بعض ا٤بسائل ُب كثّب من العلـو ال ٯبوز أف ٰباط ببعض جوان
دكف بعض، إال أف ييلم هبا، كىذا ٩با ٰبتاج إىل جهد ككقت كرغبة كاىتماـ كعناية... فإف 
فيقد بعض ىذه مل يكن يصلح أف تطرؽ من أساسها. ك٥بذا فإف من ليس ىو من أىل 

                                 
 (ُِٓ/ ِ) ا٤برعية كا٤بنح الشرعية اآلداب (ُ)
 (ٖٔ/ ِ) ا٤برعية كا٤بنح الشرعية اآلداب (ِ)
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العلم كإ٭با تسلق عليهم فبل يستحق أف يعطى أسرار العلم، كًمٍن شرط العلم الشرعي 
علم لغّب مستحق فلرٗبا اٚبذىا كسيلة ٢برب أىلو متعمدان أك التقول، كلو تصور حصوؿ 

غّب عامد، كيكثر ا٣بطأ كٚبرؽ القواعد، كمن ىذا الباب قاؿ بعض السلف ُب معرض 
 «. ال تعلق الدر ُب أعناؽ ا٣بنازير: »(ُ)النهي كالزجر

 ليس السامع كاف اذا التحديث من يتمنع السلف بعض ككاف»: (ِ)كقاؿ ا٣بطيب

 ٙبدث أفٍ  العلم إىانة من»قاؿ:  أنس ابن ، كذكر آاثران منها عن مالك«العلم أىل من

 كما ا٢بديث منعي ُب ألحتسب إين: »(ْ)، كعن مغّبة بن مقسم(ّ)«سألك من كل
 بِب اي»كمنها ما حكاه بعض السلف عن عيسى عليو السبلـ قولو: «. بذلو ُب ٙبتسبوف
 .(ٓ)«فتظلموىم أىلها ٛبنعوىا كال ظلموىا،فت ا١باىل عند اب٢بكمة تتكلموا ال إسرائيل

                                 
(، كعن غّبه كانظر: ِٓ/ٓ(، كحلية األكلياء أليب نعيم )ُِٗألعمش ُب مسند ابن ا١بعد )صركم عن ا (ُ)

(، كركم مرفوعان ّٕٓ، كادث الفاصل )ص(ِّٓكَِٓ/ ُ) السامع كآداب الراكم ألخبلؽ ا١بامع
( كفيو حفص ُُْ/ّْ( كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )َُِ/ٕكال يصح ركاه ابن عدم ُب الكامل )

 ( كفيو ابن أيب العيزار متهم ابلوضع.ّٔٓ/ٗمَبكؾ، كا٣بطيب ُب التأريخ ) بن سليماف
 (َِٓ/ ُ)   السامع كآداب الراكم ألخبلؽ ا١بامع (ِ)
 (َِٓ/ ُ)   السامع كآداب الراكم ألخبلؽ ا١بامع (ّ)
 (ِّٓ/ ُ)   السامع كآداب الراكم ألخبلؽ ا١بامع (ْ)
(، كالقاضي عياض ُب اإل٤باع ِِٓبد بن ٞبيد ُب ا٤بسند )ص، كع(َُّ/ ْ)ركاه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ  (ٓ)

( كُب سنده أبو ا٤بقداـ ىشاـ بن زايد مَبكؾ. ْٖٓ/ْٕ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ِّّ)ص
( عن عكرمة عن عيسى كفيو رجل مبهم مل يسمى. َْٓ/ُكركاه ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )

(، كتذكرة ِِٔ/ُ(، كتنزيو الشريعة البن عراؽ الكناين )ِِّ/ُكانظر: ا٤بوضوعات البن ا١بوزم )
 (.ِٔا٤بوضوعات للفتِب )ص
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 تفيد كجوه بو يعرؼ علم: ىو»ُب الكبلـ على علم البديع:  (ُ)كقاؿ حاجي خليفة

 ىذه فإف ا٤براـ، على الداللة ككضوح ا٤بقاـ، ٤بقتضى ا٤بطابقة رعاية بعد الكبلـ ُب ا٢بسن

 «ا٣بنازير أعناؽ على الدرر كتعليق لكاف كإال الرعايتْب تينك بعد ٧بسنة تيعد إ٭با: الوجوه

 أ.ىػ.  
كأليب عبد هللا دمحم بن إدريس الشافعي ا٤بطليب أبيااتن تدكر حوؿ ىذا ا٤بوضوع يقوؿ 

 :(ِ)فيها
ُبيَُُأٔأٔهثُُ ُاههبمُُِسارحةُُِدرًا

ُضُُؼَُمَُ ُمنئ ُشُُِّؼُتُيُِّمري ُبدلةٍُُيف

ُسَُ ُللاُُمنئ ُوطفوُِِبُُامؼزيزُُُيل

ُوُِ ُواس تفدُت ُمفيدًا ُادهُُدَُبثثُت

ُأٔضاػَُالُُُنحَُمَُُنُْومَُ ُػوامً ُوُُيال

ُيريدُُعُمُادلينُُِػلَُُواكتُُ ُهُُن
ُ

ُامغنُُْمُُوأٔهظُُِ ُمراغية ُمنثورًا

ُفهيمُُيمُضَُمُُُفوسُتُ ُمُْامكَُُِرَُرَُغُُُؼًا

ُنوؼُِ ُأٔىاًل ُونوحمكُوومُِوصادفُت

ُمفكنونٌُٕاُُو َُتُتَُكُْومُُُدليُمُال

ُظَُاملس توجُُِمنعَُُنُْومَُ ُفقد ُلَُبي

َُ ُبأٔوزارٍُـُي ُكَُُوأٓثٍُُبوء ُتَُٕاذا
ُ

 
                                 

 (ِِّ/ُكشف الظنوف )  (ُ)
مل أر ُب نسبتها إليو اختبلؼ بينهم، على خبلؼ ُب بعض ألفاظها بينهم، كقد ركاىا عنو ابلسند البيهقي  (ِ)

(، كالذىيب ُب خأريخ اإلسبلـ َِْٕ/ٔ(، كأكردىا ايقوت ُب معجم األدابء )ِٕ/ُِب مناقب الشافعي )
 (. ِْٗ/ُ(، كاتج الدين السبكي ُب طبقات الشافعية )ِٕ/َُ(، كسّب األعبلـ )ُٖٔ/ٓ)

كالبيت السادس األخّب منها تفرد بو الذىيب ُب ا٤بصادر اآلنفة، ككاف صدر األبيات بقولو ُب حكاية 
٤با دخل مصر أاته جلة أصحاب مالك،  كنقل أبو الشيخ بن حياف كغّبه من كجو أف الشافعي»سببها: 

كاختلف ُب  أ.ىػ.«ذكأقبلوا عليو، فلما رأكه ٱبالف مالكان كينقض عليو تنكركا لو كجفوه، فأنشأ يقوؿ: .. 
(، كمل ّٗ -ِٗإثبات ُب البيت السادس األخّب جامعوا الديواف، فأثبتو: ٦باىد مصطفى هبجت )ص

(، كمل أقف عليها عند ُِٗ- ُِٖراىيم سليم )ص(، كدمحم إبٕٓيثبتو: دمحم عفيف الزعيب )ص
 ا٣بفاجي.
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( زايدة ٕبث ُب ىذه ا٤بسألة، كاب تعاىل ُِْ(، ك)َُٕكسيأٌب ُب األثر )
 التوفيق. 
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

بؾغينمسنمعطرفمبنمم:حدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماألسؿشمضالم[- ٖٔ]

وخريمصضلماظعؾممأحبمإظيَّمعنمصضلماظعؾادة،مم:أغهمضال:مسؾدماهللمبنماظشِّكِّري

م.مدؼـؽمماظورع

لكن األثر صحيح إىل مطرؼ  إسناده ضعيف النقطاعو فهو من ببلغات األعمش،
بسند حسن ألجل ابن أيب السميط عن قتادة عنو بو،  (ُ)فقد ركاه أبو بكر ابن أيب شيبة

  .(ْ)، كأبو عوانة(ّ)كابن أيب عركبة (ِ)كىو صدكؽ. كاتبعو ُب قتادة: ٞباد بن سلمة
 

من  (ٓ)ركاه البزار :يرفعو  حذيفةأبسانيد كاىية، فعن مطرؼ عن  كركم مرفوعان 
عن عبدهللا بن عبد  ،عباد بن يعقوب :، كُب الطريق إليو(ٔ)طريق األعمش عنو، كمل يلقو

 القدكس ٨بتلف ُب االحتجاج هبما. 

                                 
 (ِِّ/ٕا٤بصنف ) (ُ)
( ا٤بطبوع ُب آخر  ّّح -ُٕٓ(، كالفراييب ُب فوائده )صُِْ/ٗركاه ابن سعد ُب الطبقات الكربل ) (ِ)

ىػ، كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف ُُِْ/ ُكتاب الصياـ لو ٙبقيق عبد الوكيل الندكم الدار السلفية: ط
(ّ/ِِٕ) 

 (َّْ(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن )صُْٗركاه أٞبد ُب الزىد )ص (ّ)
 (، كمل أقف لو على ركاية عن قتادة.ِٖ/ِركاه أبو يوسف يعقوب بن سفياف الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ ) (ْ)
إىل  (، كا٤بدخلُُٕ/ُ(، كمستدرؾ ا٢باكم )ُٔٗ/ْ(، كمعجم الطرباين األكسط )ُّٕ/ٕمسند البزار ) (ٓ)

 (ُُِ/ِ(، كحلية األكلياء أليب نعيم األصبهاين )َّّالسنن الكربل للبيهقي )ص
 .«مل يلق األعمش مطرفان »قاؿ أبو حاًب الرازم ُب ا٤براسيل البنو:  (ٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٖٔ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
َِِ 

 ثوابن، كعن (ِ) ابن عمر، كعن (ُ) سعد بن أيب وقاصكركم أيضان: عن 


 . (ٓ) ابن عباس، كعن (ْ)  ة وجابرأيب ىرير ، كعن (ّ)
، (ٕ)وعمرو بن قيس ادلالئي، (ٔ)طاووسكركم أيضان مرسبلن، يركل رفعو عن: 

 . (ٗ)أيب قالبة اجلرمي، كعن (ٖ)احلسن وابن سريينك

كليس يثبت من ىذه األسانيد شيء، كإ٭با يركل ىذا عن »: (َُ)قاؿ الدارقطِب

 .ىػ. أ «مطرؼ بن عبد هللا بن الشخّب من قولو

كالصحيح أنو من .. كال يصح منها شيء.»كقاؿ ُب موضع آخر بعد ذكره طرقو: 

                                 
، (ُّٕ/ُ) (، كأبو سعيد ا٥بيثم بن كليب الشاشي ُب مسندهَُٕ/ُركاه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ) (ُ)

(. كليس ُب ِّٓ(، كُب اآلداب )صَِّ، كُب ا٤بدخل إىل السنن )ص(َّٗكالبيهقي: ُب الزىد )ص
 سنده ضعيف.

(، كأبو عبد هللا القضاعي ُب مسند ٕٗ/ُركاه ٰبٓب بن ا٢بسْب الشجرم كما ُب ترتيب األمايل ا٣بميسية ) (ِ)
 ( من طريق ليث بن أيب سليم عن ٦باىد عنو بو، كليث ترؾ.ِْٗ/ِالشهاب )

 ( كفيو نوح ا١بامع ابن أيب مرمي كذبوه.ٓٗاألربعْب البلدانية )صذكره ابن عساكر ُب  (ّ)
 (ُْٓ/َُ( ك)ُّٗ/ْذكره أبو ا٢بسن علي بن عمر الدارقطِب كما ُب العلل ) (ْ)
( ٕٗ/ُ(، كٰبٓب بن ا٢بسْب الشجرم ُب األمايل ا٣بميسية )ٗٓ/ُركاه أبو عبدهللا القضاعي ُب الشهاب ) (ٓ)

 صعب عن ليث بن أيب سليم ضعيفاف عن طاككس عنو بو.( بسند ضعيف من طريق سوار بن مٕٗ/ُ)
 ( ابلسند السالف عن ابن عباس لكنو كقف على طاككس.ّٖ/ُُا٤بعجم الكبّب للطرباين ) (ٔ)
(، كسنده إليو ُْٕ(، كمن طريقو ككيع ُب الزىد )صٖٖ/ٕ( ك)ِْٖ/ٓركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ٕ)

 صحيح كىو معضل
 ( قاؿ حدثنا ابن فضيل عن أابف عنهما، كمل أعرؼ أابف ىذا.ْٓٔ/ِ) ركاه ىناد ُب الزىد (ٖ)
( عن أيب نوفل علي بن سليماف عن األعمش عنو، كال ِٕركاه عبد األعلى بن مسهر ُب نسختو )ص (ٗ)

 أبس بسنده.
 (ُّٗ/ْعلل الدارقطِب ) (َُ)
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 .(ِ)ككذا قاؿ أبوا بكرو: البزار كالبيهقي، (ُ)«قوؿ مطرؼ بن الشخّب

           
 

فما العلم . كتفضيل العلم على العبادة أمر ال يكاد ٱبتلف فيو، كا٤بقارنة فبْب نفليهما
 . تإال أحد أنواع العبادا

ضيلة: الزائد عن الواجب أك ضلة أك الفى ( الفضل ىنا إما من الفي فضل العلمقولو: )

 ُب زايدة على يدؿ صحيح أصل كالبلـ كالضاد الفاء»الزايدة ُب ا٣بّبية. قاؿ ابن فارس: 

 . (ّ)«اإلحساف: كاإلفضاؿ. كا٣بّب الزايدة: الفضل ذلك من. شيء

: كالًفضاؿ». (ْ)«شيء منو كفضل شيء من فضل ما: كالفضالة الفضلة»: فاألول

 االحساف بْب الفرؽ». قاؿ أبو ىبلؿ العسكرم: (ٓ)«الشيء من البقية كىي فضلة، ٝبع

 أحدو  على كاجبان  يكوف ال كالفضل كاجب، كغّب كاجبان  يكوف قد اإلحساف أف: كالفضل

                                 
 (ُْٓ/َُعلل الدارقطِب ) (ُ)
 أبسانيد مرفوعا يركل ا٢بديث ىذا( : »٤َّْبدخل )ص(، كقاؿ البيهقي ُب إُّ/ٕمسند البزار ) (ِ)

، كنقلو عنو ابن مفلح ُب اآلداب الشرعية «الشخّب بن هللا عبد بن مطرؼ قوؿ من صحيح كىو ضعيفة
(ِ/ُْ) 

 (َٖٓ/ ْ) فارس البن اللغة مقاييس معجم (ّ)
 (ُُٕٗ/ٓالصحاح أليب نصر ا١بوىرم ) (ْ)
 (ْٔاالشتقاؽ أليب بكر ابن دريد )ص (ٓ)
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  أ.ىػ. (ُ)«يوجبو سبب غّب من بو يتفضل ما ىو كإ٭با

 ،(ّ)النػٍَّقص ضد: الفىٍضل». (ِ)«كالنقيصة النقص خبلؼ لةكالفضي الفضل»: والثاين

. ًمٍنوي  ٧باسنى  أىكثر فكنتى  ٧باسنكما ذكرٛبا ًإذا ففىضىٍلتيو، فبلانن  كفاضلتي  فىاضل، رجله 

 فضيلة،»، (ْ)«األٍزيىد مثل: كاألٍفضىل. أىٍيضان .. ااسن كىًىي فىًضيلىة، كىاًحدىىا كالفضائل،

. قاؿ أبو ىبلؿ (ٓ)«فضائلىهما تذاكرا إذا كًفضاالن، مفاضلة فاضلوي  مصدر: كالًفضاؿ

 من خصلة ُب غّبه على الزائد ىو الفاضل أف: كا٤بتفضل الفاضل بْب الفرؽ»العسكرم: 

 إذا غّبه كفضلو زاد إذا نفسو ُب الشيء فضل يقاؿ: الزايدة كالفضل ا٣بّب، خصاؿ

 أ.ىػ. (ٔ)«زاد

( ىو الشرعي من العلميأٌب تفصيلو. ك)ككبلٮبا يصح ُب معُب األثر ىنا كما س
، ك)اؿ( ىنا للعهد الذىِب؛ ألف ا٤بقارنة إ٭با تكوف بْب ا٤بتماثبلت ك٥بذا قرنو ُب  العلـو

عن الواجب، أك  - كالفضلة – ا٤بفاضلة ابلعبادة. فيكوف ا٤بعُب: فضل العلم؛ أم الزائد
  يقاؿ: فضيلة العلم كخّبيتو.

                                 
 (ِْ: ص) اللغوية الفركؽ معجم (ُ)
 (ُُٕٗ/ٓالصحاح أليب نصر ا١بوىرم ) (ِ)
، كُب مفردات الراغب األصفهاين (َُِٗ: ص)   العزيز الكتاب لطائف َب التمييز ذكل بصائر (ّ)

 «الفضل الزايدة عن االقتصاد»(: ّٗٔ)ص
 (َٕٗ/ِٝبهرة اللغة أليب بكر ابن دريد ) (ْ)
 (ْٔابن دريد )صاالشتقاؽ أليب بكر  (ٓ)
 (ّٓٗ: ص) اللغوية  الفركؽ معجم (ٔ)
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 فرض أف كما العمل، نفل من أفضل العلم نفل أم»: (ُ)قاؿ عبدالرؤكؼ ا٤بناكم

 أ.ىػ.  «ا٤بفَبض على زاد ما العلم كفضل العمل. فرض من أفضل العلم

قلت: ُب إ٢باقو الفرض ابلنفل ُب ا٤بقارنة نظر، إال أف يفصل فيعْب التوحيد إذ ىو 
 أشرؼ معلـو معموؿ بو.

و االشتغاؿ ابلعلم ى ( األحب كاألكىل كاألفضل ُب اختيارهأحب إلي قولو: )  

 كمعُب». (ِ)«الطاعة :العبادة»ك ،(فضل العبادة( االشتغاؿ بػػػ )من. )ٙبصيبلن كتعليمان 

 بكثرة مذلبلن  كاف إذا معبد طريق كيقاؿ:. ا٣بضوع مع الطاعة: اللغة ُب العبادة

«لىوي  تذللت ًإذا للرجل مشتقػ]ػة[ من التذلل ... كتعبدت». كىي (ّ)«الوطء
(ْ).  

 كاف طاعة عبادة، فهو خضوع فوقو ليس خضوع ككل»ا٢بسن ابن سيده:  قاؿ أبو

 كالعبادة عبادة. فهي كالتذلل ا٣بضوع جهة على  طاعة ككل. طاعة غّب أك للمعبود
 كالسمع كالفهم كا٢بياة النعم أجناس أبعلى ا٤بنعم إال يستحقو ال ا٣بضوع من نوع

 النعم أجناس أبعلى تنفرد العبادة ألف ةابلنعم إال تستحق ال كالعبادة كالشكر. كالبصر
 النعمة؛ من جنس أعلى لو كاف من إال يستحقو أف عن يكرب العبادة من القليل أقل ألف

                                 
 (ّْْ/ْفيض القدير ) (ُ)
 (َّٓ/ِالصحاح ) (ِ)
 (ُّٗ/ِهتذيب اللغة أليب منصور األزىرم ) (ّ)
 (ِٗٗ/ ُ) أليب بكر ابن دريد اللغة ٝبهرة (ْ)
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 أ.ىػ.  (ُ)«هللا إال العبادة يستحق ال فلذلك سبحانو هللا إال

 غاية ألهنا منها، أبلغ كالعبادة التذلل، إظهار: العبودية»: (ِ)كقاؿ الراغب األصفهاين

. قاؿ أبو العباس أٞبد «تعاىل هللا كىو اإلفضاؿ، غاية لو من إال يستحقها كال التذلل،

 تتضمن فهي ا٢بب، كمعُب الذؿ معُب تتضمن هبا ا٤بأمور العبادة لكن»: (ّ)ابن تيمية

: أصلْب ٘بمع كالعبادة»، كقاؿ مشس الدين ابن قيم ا١بوزية: «لو ابة بغاية  الذؿ غاية

 ا٣بضوع كماؿ مع ا٢بب كماؿ»، كىي: (ْ)«كا٣بضوع الذؿ غايةب ا٢بب غاية

 . (ٓ)«كالذؿ

 ٰببو ما لكل جامع اسم ىي»: (ٔ)كأٝبلها شيخ اإلسبلـ ُب تعريفو بكلمات فقاؿ 

: (ٕ)، ك٫بوىا ُب ا٤بدارج البن القيم قاؿ«كالظاىرة الباطنة كاألعماؿ األقواؿ من كيرضاه هللا

 من كيرضاه كرسولو هللا ٰببو ٗبا التحقق: عدقوا أربع على ﴾نعبد إايؾ﴿ كبِب»: (ٕ)قاؿ

                                 
 (ِٔ/ْا٤بخصص ) (ُ)
 (ِْٓا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ِ)
 (ُٕٓ/ٓالفتاكل الكربل ) (ّ)
 (ٓٗ/ُمدارج السالكْب البن القيم ) (ْ)
 (ِّٓ/ُا١بواب الكاُب أك الداء كالدكاء البن القيم ) (ٓ)
 (ُْٓ/ٓ(، الفتاكل الكربل )ُْٗ/٦َُبموع الفتاكل ) (ٔ)
 (َُِ/ُمدارج السالكْب ) (ٕ)
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 «األربع ا٤براتب ٥بذه جامع اسم: كا١بوارح. فالعبودية القلب كعمل كالقلب، اللساف قوؿ

 أ.ىػ.
           

 
كقد كردت آاثر كثّبة ُب تفضيل السلف مذاكرة العلم على إحياء الليل كصـو 

 كاف كإال بو، العمل مع العبادة من ران جوى أشرؼ العلم:  اإلسبلـ حجة قاؿ». (ُ)النفل

 لكوهنا للشجرة فالشرؼ الثمر ٗبنزلة كالعبادة الشجرة ٗبنزلة العلم إذ منثوران  ىباء علمو
 حظ األمرين كبل من لو يكوف أف من للعبد بد فبل بثمرهتا، االنتفاع لكن األصل

 ال طلبان  العبادة كاطلبوا العبادة، يضر ال طلبان  العلم اطلبوا: (ِ)ا٢بسن قاؿ ك٥بذا كنصيب،

 . (ّ)«ابلعلم يضر

 بسند كىب ابن خرجو ما التأكيل ىذا يوضح ك٩با»: (ْ)كقاؿ أبو إسحاؽ الشاطيب

 على كالعامل طريق، غّب على كالسائر علم غّب على العامل قاؿ: ا٢بسن عن مقطوع
 العبادة كاطلبوا العبادة بَبؾ يضر ال طلبان  العلم فاطلبوا يصلح، ٩با أكثر يفسد ما علم غّب
 على أبسيافهم خرجوا حٌب العلم كتركوا العبادة طلبوا قومان  فإف العلم، بَبؾ يضر ال طلبان 

                                 
 (ُْ/ِنقل ٝبلة منها ابن مفلح ُب كتابو اآلداب الشرعية ) (ُ)
 يضر ال طلبان  العلم اطلب»( كفيو رجل مبهم مل يسمى. كلفظو: ُٕٖ/ٕصنف )ركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤ب (ِ)

 «يصلح ٩با أكثر يفسد ما كاف علم بغّب عمل من فإف ابلعلم، يضر ال طلبان  العبادة كاطلب ابلعبادة،
 ( لعبد الرؤكؼ ا٤بناكمّْْ/ْفيض القدير ) (ّ)
 (ُٕٓ/ِاالعتصاـ ) (ْ)
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 قرأكا ألهنم أعلم كهللا ا٣بوارج يعُب فعلوا. ما على يد٥بم مل العلم طلبوا كلو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم أمة
 عن (، كركماقيهميقرأكف القرآف ال ٯباكز تر ) ا٢بديث إليو أشار حسبما يتفقهوا كمل القرآف

 أ.ىػ.  «الدين فساد السفلة كالدنيا، كتفقو الدين فساد الرعاع قاؿ: تفقو أنو مكحوؿ

عن عقيل بن خالد األيلي  (ُ)الكربل السنن إىل كركل أبو بكر البيهقي ُب ا٤بدخل
سئل الزىرم: العلم أفضل أك العمل بو؟ فقاؿ: العلم أفضل من العمل ٤بن جهل، : »قاؿ

 فإٛباـ نقص النفس كاجب عليها. «. ل من العلم ٤بن علمكالعمل أفض
ُب اإلشارة إىل ا٤بلحظ الدقيق  (ِ)الذىيب مشس الدينكما أحسن تعليق أيب عبد هللا 

كيبْب مداخل الشيطاف على  ،فيقوؿ معلقان على ا٤بقارنة بْب العلم كنوافل الطاعاتبينهما 

ىذا ا٢بديث يصدكم عن ذكر هللا، إف  يقوؿ: قاؿ أبو أسامة: ٠بعت مسعران »العباد: 

: ىذه مسألة ٨بتلف فيها: ىل طلب العلم أفضل، قلتي  كعن الصبلة، فهل أنتم منتهوف؟
 ُب طلب العلم، كذىنو جيد،  أك صبلة النافلة كالتبلكة كالذكر؟ فأما من كاف ٨بلصان 

 حظ لو ُب طلب العلم ال فإف رأيتو ٦بدان  .فالعلم أكىل، كلكن مع حظ من صبلة كتعبد
كأما من كاف طلبو  .ُب القرابت، فهذا كسبلف مهْب، كليس ىو بصادؽ ُب حسن نيتو

ا٢بديث كالفقو غية ك٧ببة نفسانية، فالعبادة ُب حقو أفضل، بل ما بينهما أفعل تفضيل، 
 ُب طلب العلم. من رأيتو ٨بلصان  -كهللا- كىذا تقسيم ُب ا١بملة، فقلَّ 

ديث اليـو على الوضع ا٤بتعارؼ من حيز طلب دعنا من ىذا كلو، فليس طلب ا٢ب
العلم، بل اصطبلح كطلب أسانيد عالية، كأخذ عن شيخ ال يعي، كتسميع لطفل يلعب 

                                 
 (َّٖا٤بدخل )ص (ُ)
 (ُٕٔ/ٕلنببلء )سّب أعبلـ ا (ِ)
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كفاضلهم  كال يفهم، أك لرضيع يبكي، أك لفقيو يتحدث مع حدث، أك آخر ينسخ.
 أك ابلنعاس، كالقارئ إف كاف لو مشاركة، فليس ،مشغوؿ عن ا٢بديث بكتابة األ٠باء

عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما ُب ا١بزء، سواء تصحف عليو االسم، أك اختبط 
فالعلم عن ىؤالء ٗبعزؿ، كالعمل ال أكاد أراه، بل أرل  ا٤بًب، أك كاف من ا٤بوضوعات.

 أ.ىػ. «نسأؿ هللا العفو -سيئة  أموران 

           
 

 كالراء الواك»( عرَ وَ ال )أم أحسن ما ٰبفظ دين أحدكم:  (وخري دينكمقولو: )

 ال عما الكف كىي العفة،: الورع منو كاالنقباض الكف على يدؿ صحيح أصله : كالعْب
: ككرعتو. جباانن  كاف إذا كرعان، يورع ككرع ا١بباف، الرجل: كالورع .كىرًع كرجل ينبغي،

 . (ُ)«كأكرعتو كففتو،

 إىل ابلورع يذىبوف كأصحابنا: السكيت ابن قاؿ»: (ِ)قاؿ أبو نصر ا١بوىرم

 إ٭با: كيقاؿ. (ْ)عنده غناء ال الذم الضعيف الصغّب الورع كإ٭با كذلك، كليس ،(ّ)ا١بباف
 أم كذا، من .. كتورع.التقي الرجل: الراء بكسر .. كالورع.صغار أم أكراع، فبلف ماؿ

                                 
 (ََُ/ ٔ) فارس البن اللغة مقاييس معجم (ُ)
 (ْٖ(، كعنو بغّب عزك الصفدم ُب الشعور ابلعور )صُِٔٗ/ّالصحاح اتج العربية ) (ِ)
 ( عن أيب عبيد عن الكسائيُُِ/ّحكاه أبو منصور األزىرم ُب هتذيب اللغة ) (ّ)
، كال يبعد ىذا عن «الضعيف ُب رأيو كعقلو كبدنوالورع »(: ِٖٕ/ُكُب نقل ابن سيده عنو ُب ا٤بخصص) (ْ)

 الوصف اب١بنب كقد اتفقت كلمتهم عليها.
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 أ.ىػ.  «كففتو أم توريعان، ككرعتو. ٙبرج

 إذا متورع كرع كرجل كفان، كففوا : كرعو التحرج، شدة: الورع»: (ُ)كُب كتاب العْب

 ا١بباف ك٠بي رعة. يرع كرع: التحرج كمن كراعة، يورع كرع ا١بباف: كالورع متحرجان. كاف

 قرأانه ما كُب»: (ِ)أ.ىػ. كقاؿ أبو عبدهللا بن أيب نصر ا٢بميدم «كنكوصو إلحجامو كرعان 

 ال كاف كإذا متقارابف، كالعفة ... كا٤بعنياف ا١بباف الورع الز٪باين: سعد على اجململ ُب

 أ.ىػ.. «عليها جرمء ٥با مقتحم فهو ااـر عن ٯبنب

فيتلخص أنو ُب اللغة من الكف كالعفة كالتحرج كالتوقي. قاؿ أبو ا٢بسن ابن سيده: 

كقاؿ ٧بمود بن عمر أبو  ،«التوقي من»: (ْ)، كقاؿ أبو بكر ابن دريد(ّ)«التحرج: الورع»

. كُب الشرع يقوؿ ٦بد الدين ابن «ينبغي ال عما كف إذا»: (ٓ)القاسم الزمشخرم

 عن للكف استعّب منو... ٍب كالتحرج ااـر عن الكف: األصل ُب الورع»: (ٔ)األثّب

 أ.ىػ.  «كا٢ببلؿ ا٤بباح

 

                                 
 (ِِْ/ِكتاب العْب ا٤بنسوب للخليل ) (ُ)
 (ْٖٓتفسّب غريب ما ُب الصحيحْب )ص (ِ)
 (ّْٗ/ِاكم كايط األعظم ) (ّ)
 (ٕٕٔ/ِٝبهرة اللغة ) (ْ)
 (َْْ/ُّب اجملموع ا٤بغيث ) (، كتبعو أبو موسى ا٤بديِبٔٓ/ْالفائق ) (ٓ)
 (ُْٕ/ٓالنهاية ) (ٔ)
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، زاد عليو ابن «الكف كأصلو الشبهات عن التحرج الورع»: (ُ)كقاؿ عياض

، كقاؿ أبو عبدهللا بن أيب «تعاىل هللا من كٚبوُّفنا ٙبرُّجنا الشبهات عن الكف»: (ِ)قرقوؿ

، كقاؿ أبو بكر «شيبػٍهىة ًفيوً  مىا يقتحم كىمل كىتوقف تعفف ًإذا»: (ّ)نصر ا٢بميدم

 .«لو اترؾه  لو، ٰبل ال عما كاؼه  العرب: كبلـ ُب معناه»: (ْ)األنبارم

 علماء بعض قاؿ»: (ٓ)كمن أقوا٥بم ُب فضلو كمدح فاعلو ما جاء ُب قوت القلوب

 الورع، من ابب كلو كالتعبد التعبد، من ابب كلو العلم: سهل دمحم أبو كىو ألبداؿا
 كال حد للتوكل فليس: قاؿ التوكل، من ابب كلو كالزىد الزىد، من ابب كلو كالورع

 أ.ىػ. «إليو تنتهي غاية

ٯبمع متفرؽ أقوا٥بم فيو. كىو ُب األصل: الكف  كاختلفت كلماهتم ُب إٯباد حدو 
إف كاف عن حراـ فهذا كرع كاجب ال مدح لصاحبو يعود لورعو، كإف كاف كالتوقف، ف

عن مكركه فهذا أرفع قدران من األكؿ، كإف كاف عن حبلؿ فبل ٱبتلف إما أف يكوف 
 ٧بضان أك مشتبهان فاألكؿ ال ٯبوز كالثاين ىو الورع ا٤بمدكح. 

 

                                 
 (ِّٖ/ِمشارؽ األنوار ) (ُ)
 (ُِٗ/ٔمطالع األنوار ) (ِ)
 (ٗٓتفسّب غريب الصحيحْب )ص (ّ)
 (َُْ/ُالزاىر ُب معاين كلمات الناس ) (ْ)
 (ْ/ِقوت القلوب أليب طالب ا٤بكي ) (ٓ)
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ُِِ 

 تركو كفرضان  حرامان  ا٤بشتبو كاف فلو»قاؿ أبو دمحم علي بن حـز الظاىرم رٞبو هللا: 

 كخاؼ تركو على حض لكنو ذلك يفعل مل ملسو هيلع هللا ىلص كلكنو عنهم، هنى قد ملسو هيلع هللا ىلص النيب لكاف
 ا٢براـ ىو فا٢بمى ا٢بمى، حوؿ ابلراتع ملسو هيلع هللا ىلص ذلك كنظر ا٢براـ على يقدـ أف مواقعو على
 فهو حرامان  يكن مل كما ا٢براـ من ليس كا٤بشتبهات ا٢بمى من ليس ا٢بمى حوؿ كما

 أيٍب كال اتركو يذـ كال كيؤجر فاعلو ٰبمد الذم الورع ىو كىذا البياف غاية ُب كىذا حبلؿ

 أ.ىػ. (ُ)«البْب ا٢براـ يواقع مل ما

 كىو ا٢براـ عن كرع درجات: ثبلث على كىو»: (ِ)زمقاؿ أبو القاسم دمحم ابن جي 

 ُب الوقوع ٨بافة ا٢ببلؿ عن ككرع ٯبب. مل كإف متأكد كىو الشبهات عن ككرع كاجب.

 أ.ىػ. «البأس بو ٩با حذران  بو أبس ال ما ترؾ كىو فضيلة ىوك  ا٢براـ

 من ابب أكؿ كىو الزىد أكؿ الورع أف كاعلم»: (ّ)كُب ضبطو يقوؿ أبو طالب ا٤بكي

 ُب ينفع ماال ترؾ الزىد: أف الورع، كبْب بينو كالفرؽ»: (ْ)، قاؿ ابن القيم«اآلخرة أبواب

 لو يصح ال ابلشهوات ا٤بعلق كالقلب ة.اآلخر  ُب ضرره ٱبشى ما ترؾ كالورع: اآلخرة،

 أ.ىػ.  «كرع كال زىد

                                 
 ىػ. ٙبقيق أٞبد شاكر.َُّْ -ِفاؽ ا١بديدة ط، دار اآل(ٓ/ٔاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حـز ) (ُ)
 (ْٕٕالقوانْب الفقهية ُب تلخيص مذىب ا٤بالكية )ص (ِ)
 (ِّٕ/ُقوت القلوب أليب طالب ا٤بكي ) (ّ)
 (ُُٖالفوائد )ص (ْ)
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ُِّ 

 ُب ىيئة فالزىد»: (ُ)كُب الفرؽ بينهما يقوؿ أبو العباس شهاب الدين أٞبد القراُب

 بو ٩با حذران  بو أبس ال ما ترؾ كىو ا١بوارح، أفعاؿ من كالورع بيانو، تقدـ كما القلب

 خبلؼ كخلص إىل أنو ليس من ابب الورع. ، ٍب ذكر اختبلفان ُب التورع فيما فيو«البأس

 على ٙبرج أك حذر على مستقصي توؽ الورع»: (ِ)كقاؿ أبو إ٠باعيل عبد هللا ا٥بركم

كقاؿ أبو علي ابن  «للمريد الزىد مقاـ كأكؿ للعامة، الزىد مقاـ آخر تعظيم، كىو

كنقل ابن  .«النفس كماؿ فيها الٍب ا١بميلة األعماؿ لزـك فهو الورع كأما»: (ّ)مسكويو

  .«كابطنان  ظاىران  اآلاثـ عن الورع ىو: ا٣بوؼ صدؽ»عن أيب عثماف قولو:  (ْ)القيم

 اإلقداـ عن ا١بنب ىو الورع»: (ٓ)كحصره قـو بَبؾ الشبهات فقاؿ أبو طالب

، كقاؿ ابن «سكوت أك بسكوف ا٤بشكبلت عند كالوقوؼ الشبهات، على كا٥بجـو

 أىل من فليس - بو أبس ال الذم كىو - ا٤بتشابو ٯبتنب مل من أف علمناكقد »: (ٔ)حـز

، ٝبع ا٤بتقْب ألف ا٤بتقوف، ىم الورع كأىل الورع، أىل  خاؼ كمن ا٣بائف. كا٤بتقي متقو

                                 
 (ِّٕ/ٖأنوار الربكؽ ُب أنواع الفركؽ ) (ُ)
 (ُّمنازؿ السائرين )ص (ِ)
 (ِٗهتذيب األخبلؽ البن مسكويو )ص (ّ)
 (َُٓ/ُمدارج السالكْب ) (ْ)
 (ِّٔ/ُقوت القلوب ) (ٓ)
 (ْ/ٔاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ) (ٔ)
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ُِْ 

 .«حقان  ا٣بائف فهو ا٢براـ مواقعو

 الدرجة درجات. ثبلث على كىو»: (ُ)ٍب صنفوه ٤براتب قاؿ أبو إ٠باعيل ا٥بركم 

 الثانية: اإلٲباف. كالدرجة كصيانة ا٢بسنات كتوفّب النفس لصوف القبائح ٘بنب األكىل:
 كٚبلصان  الدانءة على كصعودان  كالتقول الصيانة على إبقاء بو أبس ال ما عند ا٢بدكد حفظ

 الوقت شتات إىل تدعو داعية كل عن التورع الثالثة: ا٢بدكد. كالدرجة اقتحاـ عن

 أ.ىػ.  «ا١بمع حاؿ يعارض كعارض ابلتفرؽ كالتعلق

 الدرجة :أربع درجات لو كالورع»: (ِ)٪بم الدين أبو العباس أٞبد ابن قدامةكقاؿ 

 .أمثلة إىل ٰبتاج ال كىذا ٙبرٲبو، الفتول تقتضي ما كل عن العدكؿ كىي درجة: األكىل
 قسم ُب أيٌب كما يستحب كلكن اجتناهبا، ٯبب ال شبهة كل عن الورع: الثانية الدرجة

: الثالثة . الدرجة(ّ)«يريبك ال ما إىل يريبك ما دع» ملسو هيلع هللا ىلص قولو ىذا كمن. الشبهات
  ليس ما كل عن الورع: الرابعة الدرجة .ا٢براـ ُب الوقوع ٨بافة ا٢ببلؿ بعض عن الورع

 أ.ىػ. «الصديقْب كرع كىو تعاىل،

 

                                 
 (ُّمنازؿ السائرين )ص (ُ)
( فقد توسع ُب الكبلـ ْٗ/ِ(، ك)ُٖ/ُ(، كانظر إحياء علـو الدين )٨ٖٖبتصر منهاج القاصدين )ص (ِ)

 على ىذا الباب.
(، كالدارمي ُب السنن ٖٔٔ/ْالَبمذم ُب ا١بامع )(، ك ِْٖ/ّركاه: أٞبد بسند صحيح ُب ا٤بسند ) (ّ)

 (، كغّبىم.ُُٕ/ٓ(، كالنسائي ُب الكربل )ُْٖٔ/ّ)
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 االحتياط، ُب درجات كبينهما كغاية، أكؿ لو الورع أف فيو كالتحقيق»: (ُ)قاؿ

 ظهران، كأخف الصراط، على جوازان  أسرع كاف يدان،تشد أشد اإلنساف كاف فكلما
 دركات تتفاكت كما الورع، ُب الدرجات ىذه تفاكت ٕبسب اآلخرة ُب ا٤بنازؿ كتتفاكت

 شئت كإف االحتياط، ُب فزد شئت فإف ا٢براـ، درجات ٕبسب الظلمة حق ُب النار

 أ.ىػ.   «تَبخص كعليها ٙبتاط فلنفسك فَبخص،

س أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبدالسبلـ ابن تيمية تفصيل فيما كلتقي الدين أيب العبا

 الرغبة ترؾ ىو ا٤بشركع كالزىد»: (ِ)ذكره ابن القيم أعبله ُب الفرؽ بْب الزىد كالورع قاؿ

 كما هللا. طاعة على هبا يستعاف ال الٍب ا٤بباح فضوؿ كىو اآلخرة، الدار ُب ينفع ال فيما
 الٍب كالشبهات ارمات ترؾ كىو اآلخرة، الدار ُب ريض قد ما ترؾ ىو ا٤بشركع الورع أف

: (ّ)أ.ىػ. كقاؿ ُب موضع آخر «كالواجبات منها أرجح فعلو ما ترؾ تركها يستلـز ال

 ٙبرٲبو ُب يشك كما ٙبرٲبو يعلم كىو ما عاقبتو ٚباؼ قد عما الورع ىو ا٤بشركع الورع»

 . «فعلو من أعظم مفسدة تركو ُب كليس

مان ُب التوازف بْب ٙبصيل ا٤بصاّب كتقليل ا٤بفاسد كضرب على ذلك كذكر تفصيبلن مه

 الورع أما»: (ْ)أمثلة تيراجع للفائدة. كفصل ُب موضع آخر منو فيما ال يندرج ٙبتو فقاؿ

                                 
 (٨ٖٖبتصر منهاج القاصدين )ص (ُ)
 (ُِ/٦َُبموع الفتاكل ) (ِ)
 (ُُٓ/٦َُبموع الفتاكل ) (ّ)
 (ُٓٔ/٦َُبموع الفتاكل ) (ْ)
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 دفع أك راجحة منفعة جلب من بو ٤با تقَبف – مرجوحة مضرة فيو أك فيو مضرة ال عما
 ا٤بنافع: عنها يتورع ال أقساـ ثبلثة منيتض كذلك. كظلم فجهل - راجحة أخرل مضرة

 عنها الورع فإف الواجب أك ا٤بستحب أك اض كا٤بباح كا٣بالصة، كالراجحة ا٤بكافئة

 . «ضبللة

 كا٢بذر عنو كاإلمساؾ كالكف كاتقاؤه الفعل فهو اجتناب  الورع كأما»إىل أف قاؿ: 

 الواجبات أف: يتبْب كهبذالو ...  كالبغض منو كالنفرة األمر كراىة إىل يعود كىو منو
 الزىد فيها فيصلح كا٤بكركىات ارمات كأما كرع، كال زىد فيها يصلح ال كا٤بستحبات

 أبدّن تعرفو ظاىر القدر كىذا الورع، دكف الزىد فيها فيصلح ا٤بباحات كأما. كالورع

 أ.ىػ. «خأمل

: قاؿ كثّب أيب بن بسند صحيح إىل ٰبٓب (ُ)ركل أبو بكر دمحم بن ا٢بسْب اآلجرم
 «. الورع هللا كخشية، هللا خشي من العامل»

 

 
 

                                 
 (َٕأخبلؽ العلماء )ص (ُ)
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ُِٕ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

:محدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماألسؿشمسنمُدؾقممسنمحذؼػةمضالم[- ٗٔ]

م:حبلبماٌرءمعنماظعؾممأنمخيشىماهللمسزمومجل،موحبلؾهمعنماظؽذبمأنمؼؼول

م.ادؿغػرماهللموأتوبماظقه؛مثممؼعود

متوقف على معرفة سيليم فإنو من مهمبلت األ٠باء، كبقية رجالو ثقات، كقد  إسناده
ىناد، كأبو داكد من طريقو، كبلٮبا ُب الزىد، كابن أيب شيبة ُب  ركاه من طريق األعمش:

، كنعتوه أعِب سليمان ابلعامرم. كىو ُب خأريخ (ُ)ا٤بصنف كمن طريقو أبو نعيم ُب ا٢بلية
 . (ِ)ابن عساكر من طريق ا٤بصنف

كسليم ُب ىذه الطبقة اثناف: أحدٮبا أبو الشعثاء ابن حنظلة ااريب، كىذا مل ييذكر 
فيمن ٠بع منو األعمش. كاآلخر ابن عامر أبو ٰبٓب الكبلعي أك ا٣ببائرم، كمل تذكر لو 

 ركاية عن حذيفة كال لؤلعمش عنو. 
ن حذيفة، كرٗبا يكوف األكؿ أقرب ألف ركاية ىناد فيها التصريح ابلسماع م

 كاألعمش معركؼ ابلتدليس. 
لكن ركاية من نعتو ابلعامرم مشكلة، فإف كاف أحدٮبا فكبلٮبا ثقة، كالظاىر أنو 
ليس أحدٮبا كما يفهم من صنيع البخارم كأيب حاًب الرازم كابن حباف حيث مل يذكركا 

                                 
(، حلية األكلياء ُّٗ/ٕ(، ا٤بصنف البن أيب شيبة )ِّْد أليب داكد )ص(، كالزىْٖٓ/ِالزىد ٥بناد ) (ُ)

 (ُِٖ/ُكطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين )
 (ِٖٗ/ُِخأريخ دمشق ) (ِ)
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 .(ِ)، كذكركا آخر يركم عن عمر أيضان (ُ)لو غّب ىذه الركاية
           

 

، فذكر أك٥با: «أربعة أصوؿ كالباء كالسْب ا٢باء»: (ّ)قاؿ ابن فارس( حبسب: )قولو

 من أعده الذم»العد، من ا٢بساب. ٍب أدخل ٙبتو ابلقياس: الظن، من ا٢بسباف بتقدير: 

 األشياء ُب يعده االحتساب للثواب كا٢بسبة، كالتقدير: أنو ، كمنو«الكائنة األمور

كأدخل ُب ىذا األصل أيضان: ا٢بسب، من الشرؼ بتقدير: . تعاىل هللا عند لو ا٤بذخورة
أشرافان. كذيكر ٫بو ىذا ُب كتاب: العْب، كا١بمهرة البن دريد، كايط البن  آابء يعد أنو

 . (ْ)عباد، كا٤بخصص البن سيده

 كالشرؼ»كعارضو ابن السكيت بذكر فارؽ دقيق بْب ا٢بسب كالشرؼ فقاؿ: 

 ُب متقدموف آابء لو ماجد، أم كرجل شريف، رجل: يقاؿ، ءابآلاب إال يكوف ال كاجملد
 رجل يقاؿ: شرؼ، ٥بم آابء لو يكن مل كإف الرجل ُب يكوف كالكـر كا٢بسب الشرؼ.

أ.ىػ. ذكره ُب كتابو إصبلح ا٤بنطق، كنقل قولو: ا١بوىرم ُب  «بنفسو كرمي كرجل حسيب

                                 
(، الثقات البن حباف ُِّ/ْ(، ا١برح كالتعديل البن أيب حاًب )ُُّ/ْالتاريخ الكبّب للبخارم ) (ُ)

(ْ/َّّ) 
(، الثقات البن حباف ُِٔ/ْ(، ا١برح كالتعديل البن أيب حاًب )ُُّ/ْم )التاريخ الكبّب للبخار  (ِ)

(ْ/ُّّ) 
 (ٗٓ/ِمعجم مقاييس اللغة ) (ّ)
 (.ّْٗ/ِ(، ايط البن عباد الصاحب )ِٕٗ/ِ(، ٝبهرة اللغة البن دريد )ُْٖ/ّكتاب العْب ) (ْ)
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 .(ُ)الصحاح، كابن سيده ُب ا٤بخصص

قلت: أراد أف »بقولو:  على كبلـ ابن الًسكيت (ِ)مكعلق أبو منصور األزىر 

ا٢بسب ٰبصل للرجل بكـر أخبلقو كإف مل يكن لو نسب، كإذا كاف حسيب اآلابء فهو 

 األثّب ُب النهاية، كقاؿ األكؿ سيده ُب اكم، كابني  ابني  :أ.ىػ. كجعلهما قولْب «أكـر لو

ىو الشرؼ ُب الفعل، عن ابن  :كا٢بسب، الشرؼ الثابت ُب اآلابء. كقيل»: (ّ)منهما

كرب حسيب األصل ) أنشد ثعلب:.. كا٢بسب: الفعاؿ الصاّب، حكاه ثعلب. األعرايب.

 أ.ىػ.  «أم لو آابء يفعلوف ا٣بّب كال يفعلو ىو(. غّب حسيب

قاؿ عياض ُب مشارقو: . الكفاية األصل الثاين ٩با ذكره أبو ا٢بسْب ابن فارس ىو:

كأما »، كالذم ُب كتاب سيبويو: «االكتفاء ، قطمعُب :معُب حسب :قاؿ سيبويو»

 صغار . كالثالث: ا٢بسباف: الوسادة الصغّبة، كمنو سهاـ(ْ) «حسب فمعناه كمعُب قط

كالرابع: . جراد أم حسباف، األرض أصاب قو٥بم: الفارسية. كمنو القسي عن هبا يرمى

 .(ٓ)«أبرص كأنو شعرتو، ففسدت داء من جلدتو ابيضت الذم األحسب»

 

                                 
 (ِّٖ/ُ) (، ا٤بخصص البن سيدهَُُ/ُ(، الصحاح للجوىرم )ِِٖإصبلح ا٤بنطق )ص (ُ)
 (ُُٗ/ْهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ِ)
 (ُّٖ/ُ(، النهاية جملد الدين ابن األثّب )َِٓ/ّاكم كايط األعظم ) (ّ)
 (ُِّ/ْ(، الكتاب لسيبويو )ُُِ/ُمشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر لعياض ) (ْ)
 (ُٔ/ِمعجم ا٤بقاييس البن فارس ) (ٓ)
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َِِ 

ك٩با ييزاد عليو ما نقلو أبو منصور األزىرم من أف ا٢بسيب ىو ا١بواد، كمن كثر 

خّبتنا »بنوه أيضان كاستدؿ بلفظ ألٞبد ُب حديث ٚبيّب ىوازف بْب ا٤باؿ كالسيب فقالوا: 

كتقوؿ: افعل كذا ككذا ». كمنو قوؿ ابن السكيت: «بْب أحسابنا كأموالنا، ٬بتار أبناءان

 .(ُ)أ.ىػ «على قدر ذلكعلى حسب ذلك، أم: 

 كحسبان  كحسبك حسيب قولو:»: (ِ)كا٤براد ىنا ىو األصل الثاين، قاؿ القاضي عياض

 أم اإلماـ قراءة كحسبو هللا كحسبك ككفاؾ، كفاين أم السْب بسكوف هللا كتاب
 بشهادهتما، تريد ما يكفيك أم هبما، حسبك رجبلف عندؾ شهد كلقد كافيتو،

 أ.ىػ.  «االكتفاء قط معُب حسب معُب سيبويو: اؿق كفاين، الشيء كاحسبِب

: أمٍ  ىذا، حىٍسبيك: تقوؿ كما فمعناه ٦بزكمان  حىٍسب كأٌما»: (ّ)كُب كتاب العْب

، : (ٓ)، قاؿ الراغب(ْ)، ك٫بوه ُب كتاب ابن سيده«كفاين: أم أعطاين ما كأىٍحسىبىِب كىفاؾى

 ىو، ناكافي  :أم ،﴾هللا حسبنا﴿ الكفاية، معُب ُب يستعمل كحسب»: (ٓ)الراغب

 أ.ىػ. «عليو ٰباسبهم رقيبان : أم ،﴾حسيبان  اب كفى﴿ك ك ،﴾جهنم حسبهم﴿ك 

                                 
 (ِِٗ(، إصبلح ا٤بنطق البن السكيت )صُٕٕ/ٔند أٞبد )(، مسُُٗ/ْهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ُ)
 (ُُِ/ُمشارؽ األنوار ) (ِ)
 (ْٗ/ّالعْب ) (ّ)
 (َِٔ/ّاكم كايط األعظم ) (ْ)
 (ِّْا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ٓ)
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ُِِ 

 ٗبعُب فعيل الكاُب، ىو )ا٢بسيب( تعاىل هللا أ٠باء ُب»: (ُ)كقاؿ ٦بد الدين ابن األثّب

 يرضيو ما أعطيتو ابلتشديد كحسبتو كأحسبتو. كفاين إذا الشيء أحسبِب من مفعل،

( أف )ٰبسبك . كقاؿ ُب:«حسيب يقوؿ: حٌب  ركم )ٕبسبك كلو»قاؿ: . يكفيك تصـو

( أف  لكاف زائدة، كالباء السوء، قوؿ ٕبسبك كقو٥بم كافيك، أك كفايتك، أم تصـو

 أ.ىػ.  «كجهان 

: لفظ حديث ابن عمرك بن العاص ا٤بشهور ُب الصحيحْب كدكاكين  (ِ)قلتي
لياء ا٤بثناة مل أقف لو على ا٢بديث كرد ابلباء ا٤بوحدة كٕبذفها، كما ذكره ابن األثّب ىنا اب

 مصدر.

 مرءان  كرأيت صاّب، ٗبرء كمررت صاّب، مرء ىذا: يقاؿ الرجل،: ا٤برء»(، ادلرءقولو: )

 ىذه: يقوؿ كبعضهم. لفظو على ٯبمع كال صا٢باف، مرآف كٮبا لغة، ا٤بيم كضم صا٢بان،
 كاف الوصل لفٕبركتها. فإف جئت أب الراء كبتحريك ا٥بمزة بَبؾ أيضان  كمرة صا٢بة مرأة
 حاؿ، كل على كضمها الفراء، حكاىا حاؿ كل على الراء فتح: لغات ثبلث فيو

 لو ٝبع كال امرؤا، كرأيت امرؤ، ىذا: كتقوؿ. ابمرئ كمررت امرأ، كرأيت امرأ، ىذا: تقوؿ

  .(ّ)«لفظو من

 

                                 
 (ُّٖ/ُالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ُ)
 (ُُٗٓ( كمسلم )ُٕٓٗالبخارم ) (ِ)
 (ِٕ/١ُبوىرم )الصحاح أليب نصر ا (ّ)
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ِِِ 

 ُب يقاؿ ك٥بذا األعماؿ، على القوة يفيد رجل قولنا أف: كا٤برء الرجل بْب الفرؽ»ك

 أدب ا٤بركءة يقاؿ: ك٥بذا النفس، أدب أنو يفيد كا٤برء رجل، إنو اإلنساف: دحم

 أ.ىػ.  (ُ)«٨بصوص

(، يعِب يكفيو من العلم ما ٰبملو على من العلم أن خيشى هللا عز وجلقولو: )
. (ِ)كا٣بشية كا٣بوؼ ٗبعُب كاحد عند أىل اللغةمعرفة هللا بقدر كسب خشيتو سبحانو. 

فقاؿ أبو ىبلؿ  ار األلفاظ عن فركؽ دقيقة بينهما؛ُب أسر  من يبحث كتكلم بعضي 

 ،َبؾ ا٤بكركهبأف ا٣بوؼ يتعلق اب٤بكركه ك : الفرؽ بْب ا٣بوؼ كا٣بشية»: (ّ)العسكرم

خفت ا٤برض   :كتقوؿ ،﴿ٱبىىافيوفى رىبػَّهيٍم ًمٍن فػىٍوًقًهٍم﴾: كما قاؿ تعاىل  خفت زيدان  :تقوؿ
كال يسمى  ،كا٣بشية تتعلق ٗبنزؿ ا٤بكركه .٢بًٍسىاًب﴾﴿كىٱبىىافيوفى سيوءى ا :كما قاؿ سبحانو

 ،﴿كىٱبىٍشىٍوفى رىبػَّهيٍم كىٱبىىافيوفى سيوءى ا٢بًٍسىاًب﴾ :ا٣بوؼ من نفس ا٤بكركه خشية ك٥بذا قاؿ
إنو  :قلنا ،﴿ًإيٌنً خىًشيتي أىٍف تػىقيوؿى فػىرٍَّقتى بػىٍْبى بىًِب ًإٍسرىائًيلى﴾ أليس قد قاؿ :قيل فإف

 :كقاؿ بعض العلماء .ٗبنزلة من يفعلو ،م إىل الفرقة كا٤بؤدم إىل الشيءخشي القوؿ ا٤بؤد
 ؛فإف قيل ذلك فليس على األصل ،خشيت ذىاب زيد :كال يقاؿ خشيت زيدان  :يقاؿ

                                 
 (ِْٗمعجم الفركؽ اللغوية أليب ىبلؿ العسكرم )ص (ُ)
(، كصحاح ا١بوىرم ُْٗ/ٕ(، كهتذيب األزىرم )ِْٖ/ْكما ُب ا٤بعاجم اللغوية ككتاب العْب ) (ِ)

(، كاكم البن سيده ِٖٗ(، ك٦بمل اللغة لو )صُْٖ/ِ(، كمقاييس ابن فارس )ِِّٕ/ٔ)
(، كالنكت ُب َّٓ/ّ(، كانظر: معاين القرآف للزجاج )ُُّٖ/ّ(، كمشس العلـو للحمّبم )ِِْ/ٓ)

 (.ُٕٖالقرآف الكرمي أليب ا٢بسن القّبكاين )ص
 (ُِْالفركؽ اللغوية أليب ىبلؿ )ص (ّ)
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 «كقد يوضع الشيء مكاف الشيء إذا قرب منو ،ضع ا٣بشية مكاف ا٣بوؼك كلكن على 

 أ.ىػ.

. كأصلو من النقصاف، كمنو ..نا٣بوؼ خبلؼ األم»: (ُ)كقاؿ ُب كتابو النظائر

قيل: خوفت الشيء إذ أنقصتو، كدينار ٨بوؼ انقص الوزف، كقد ٯبيء ا٣بوؼ ٗبعُب 
﴾العلم، قاؿ هللا تعاىل:  ككذلك ا٣بشية ٗبعُب العلم،  ،﴿ًإالَّ أىٍف ٱبىىافىا أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اَّللًَّ

 أ.ىػ. «﴾ كىكيٍفرنافىخىًشينىا أىٍف يػيٍرًىقىهيمىا طيٍغيىاانن ﴿ قاؿ هللا: 

: (ِ)كجعل بعضهم بينهما خصوصان كعمومان، فقاؿ أبو القاسم الراغب األصفهاين

ا٣بشية: خوؼ يشوبو تعظيم، كأكثر ما يكوف ذلك عن علم ٗبا ٱبشى منو، كلذلك »

 أ.ىػ. «﴾ًإ٭بَّىا ٱبىٍشىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ﴿خص العلماء هبا ُب قولو: 

كقاؿ أبو علي الدقاؽ: ا٣بوؼ على »لشمس الدين البعلي:  (ّ)ا٤بطلع كُب كتاب

ا٣بوؼ، كا٣بشية، كا٥بيبة؛ فا٣بوؼ من شرط اإلٲباف، كا٣بشية، من شرط العلم،  :مراتب

فا٣بوؼ أف ٚبافو من عظمتو، »: (ْ)أ.ىػ. كقاؿ ا٢بكيم الَبمذم «كا٥بيبة من شرط ا٤بعرفة

 أ.ىػ. «أف ٚبشاه من مهابتوكالرجاء أف ترجوه من رٞبتو، كا٣بشية 

                                 
 (َِّالوجوه كالنظائر أليب ىبلؿ )ص (ُ)
 (ِّٖا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص( ِ)
 (ِّٗا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع للبعلي )ص (ّ)
 (ُُِاألمثاؿ من الكتاب كالسنة )ص (ْ)
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فا٣بوؼ: توقع العقوبة على »: (ُ)كُب بصائر أيب طاىر ٦بد الدين الفّبكز أابدم  

األنفاس، قالو جنيد. كقيل: اضطراب القلب كحركتو من تذكره ا٤بخوؼ. كقيل:  م٦بار 
كا٣بشية أخص من ا٣بوؼ؛ فإف  ا٣بوؼ ىرب القلب من حلوؿ ا٤بكركه عند استشعاره.

 إين: »ملسو هيلع هللا ىلص خوؼ مقركف ٗبعرفة. قاؿ النيب يلعلماء اب تعاىل كما تقدـ. فها٣بشية ل
فا٣بوؼ حركة، كا٣بشية ا٪بماع كانقباض كسكوف، فإف  «.أتقاكم  كأشدكم لو خشية

يرل العدك كالسيل ك٫بو ذلك لو حالتاف: إحداٮبا حركة ا٥برب منو، كىى حالة  مالذ
فا٣بوؼ لعامة ...  ال يصل إليو كىى ا٣بشيةمكاف  ا٣بوؼ، كالثانية سكونو كقراره ُب

 ...كعلى قدر العلم كا٤بعرفة يكوف ا٣بشية ... ا٤بؤمنْب، كا٣بشية للعلماء العارفْب
فصاحب ا٣بوؼ يلتجئ إىل ا٥برب كاإلمساؾ، كصاحب ا٣بشية إىل االعتصاـ ابلعلم، 

ىل ا٢بمية كمثلهما كمثل من ال علم لو ابلطب كمثل الطبيب ا٢باذؽ. فاألكؿ يلتجئ إ
كا٥برب، كالطبيب يلتجئ إىل معرفتو ابألدكية كاألدكاء. ككل كاحد إذا خفتو ىربت منو، 

 أ.ىػ. «إال هللا، فإنك إذا خفتو ىربت إليو. فا٣بائف ىارب من ربو إىل ربو

كا٣بشية: أشد من ا٣بوؼ، ألهنا مأخوذة »: (ِ)كقاؿ أبو البقاء الكفوم ُب كلياتو 

من انقة  أم ايبسة، كىو فوات ابلكلية، كا٣بوؼ: النقص من قو٥بم: شجرة خاشية:
كىٱبىٍشىٍوفى  ﴿: خوفاء: أم هبا داء كليس بفوات، كلذلك خصت ا٣بشية اب ُب قولو

كا٣بوؼ يكوف من  ،كا٣بشية تكوف من عظم ا٤بخشي كإف كاف ا٣باشي قواين . رىبػَّهيٍم﴾
خوؼ من تعظيم، كلذلك كأصل ا٣بشية . يسّبان  ضعف ا٣بائف كإف كاف ا٤بخوؼ أمران 

                                 
 (ْٓٓ/ِبصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز للفّبكز أابدم ) (ُ)
 (ِْٖالكليات للكفوم )ص (ِ)
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على قراءة نصب ، ﴿ًإ٭بَّىا ٱبىٍشىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي﴾خص هبا العلماء ُب قولو تعاىل: 

 أ.ىػ.  «ا١ببلؿ

 كاان كإف كا٣بشية ا٣بوؼ أف»: (ُ)كنقل نور الدين ا١بزائرم عن الطوسي ما حاصلو

 أف كىو فرقان  القلوب أرابب عرؼ كُب وكخشيت هللا خوؼ بْب أف إال كاحدو  ٗبعُبن  اللغة ُب
 .الطاعات ُب كالتقصّب ا٤بنهيات، ارتكاب بسبب ا٤بتوقع العقاب من النفس خأمل ا٣بوؼ

 إال ٙبصل ال منو العليا كا٤برتبة جدان، متفاكتة مراتبو كانت كإف ا٣بلق ألكثر ٰبصل كىو
 عنو، ا٢بجب خوؼك  كىيبتو ا٣بالق بعظمة الشعور عند ٙبصل حالة: كا٣بشية .للقليل
: تعاىل قاؿ كلذا القرب، لذة كذاؽ الكربايء حاؿ على اطلع ٤بن إال ٙبصل ال حالة كىذه

 أ.ىػ. «﴿ًإ٭بَّىا ٱبىٍشىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي﴾

           
 
( أم مث يعود ؛ليوإاستغفر هللا وأتوب  :وحبسبو من الكذب أن يقولقولو: ) 

العودة للذنب بعد  على ربو ُب إعبلف توبتو: اؽ كصف الكذبكيكفيو ُب استحق
كمناسبة التعبّب ابلكذب أنو استغفر؛ كاالستغفار ىو طلب ا٤بغفرة، كىذا  .االستغفار

الطلب ال ييقدـ إال بشركط ذكرىا أىل العلم: من الندـ، كاالقبلع عن الذنب، 
 .(ِ)ك٫بوىا
 

                                 
 ( لنور الدين ا١بزائرمُِٖمعجم الفركؽ اللغوية )ص (ُ)
 (َُِ/ُُانقشها ا٢بافظ ُب ا٤بصدر السابق فتح البارم ابب التوبة من صحيح البخارم ) (ِ)
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ا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكا اَّللَّى فىاٍستػىٍغفىريكا كىالًَّذينى ًإذىا فػىعىليو ﴿كُب قولو تعاىل 
: (ُ)قاؿ ا٢بافظ﴾ ًلذينيوهًبًٍم كىمىٍن يػىٍغًفري الذُّنيوبى ًإالَّ اَّللَّي كىملٍى ييًصرُّكا عىلىى مىا فػىعىليوا كىىيٍم يػىٍعلىميوفى 

شرط قبوؿ االستغفار أف  نٍ فيو إشارة إىل أف مً  ﴾كمل يصركا على ما فعلوا﴿: كقولو تعاىل»

 أ.ىػ. «يقلع ا٤بستغفر عن الذنب كإال فاالستغفار ابللساف مع التلبس ابلذنب كالتبلعب
 

كيفهم من ترتيب الوصف ابلكذب ٤بن عاد بعد االستغفار: بطبلف التوبة؛ لفقد 
: عدـ العودة إليو، كىو ط التوبة عن الذنبك من شر شرطها، كىذا يتأتى على القوؿ أبف 

 بكر أيب للقاضي عيزم»عن بعض من أدركو كعلق عليو بقولو:  (ِ)وؿه حكاه ا٢بافظق

 ، ٍب ساؽ أقواالن ُب ذلك. «ابابن  عشرين بعد اآلٌب ا٢بديث كيرده الباقبلين،
 

 عبدان  إف: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب ٠بعت: »قاؿ (ّ)  كلعلو يريد حديث أيب ىريرة
 فاغفر - أصبت: قاؿ كرٗبا - نبتي أذ رب: فقاؿ - ذنبان  أذنب قاؿ: كرٗبا - ذنبان  أصاب

 مكث ٍب لعبدم. غفرتي  بو؟ كأيخذ الذنب يغفر رابن  لو أف عبدم أعلم: ربو فقاؿ يل،
 -آخر   أصبت أك - أذنبت رب: فقاؿ -ذنبان  أذنب أك -ذنبان  أصاب ٍب هللا شاء ما

 كثم ٍب لعبدم، غفرتي  بو؟ كأيخذ الذنب يغفر رابن  لو أف عبدم أعلم: فقاؿ فاغفره؟
 قاؿ أك - أصبتي  رب: قاؿ: قاؿ -ذنبان  أصاب: قاؿ كرٗبا -ذنبان  أذنب ٍب هللا، شاء ما

                                 
 (ٗٗ/ُُفتح البارم ) (ُ)
 (َُْ/ُُفتح البارم ) (ِ)
 (ِٖٕٓ( كمسلم )َٕٕٓركاه البخارم ) (ّ)
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ِِٕ 

 غفرتي  بو؟ كأيخذ الذنب يغفر رابن  لو أف عبدم أعلم: فقاؿ يل، فاغفره آخر - أذنبت
 التوفيق. كاب تعاىل .«فليعمل ما شاء ثبلاثن، لعبدم
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ِِٖ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

حدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظررينمبنمعفديمثـامدػقانمسنماألسؿشمم[- ٘ٔ]م

حبلبماظرجلمعنماظعؾممأنمخيشىماهللمسزموجلم:مسنمسؾدماهللمبنمعرةمسنمعلروقمضال

 .وحبلبماظرجلمعنماىفلمأنمؼعفبمبعؾؿه

: عن أوذلا. كاختلف عليو على أربعة أكجو، (ُ)إسناده صحيح لوال عنعنة األعمش
من طرؽ ثبلثة: أك٥با طريق الثورم، كركاىا أبو خيثمة ابن حرب كيركل عنو بو، رة ابن مي 

طريق شعبة  :. كاثنيها(ِ)ُب كتابنا ىذا، كأبو عبد هللا بن حنبل، كأبو القاسم ابن عساكر
طريق عبيدة بن ٞبيد عنو ركاىا اآلجرم كأبو بكر  :. كاثلثها(ّ)عنو، كركاىا ابن عساكر

 فظ ا٤بصنف. . كٝبيعهم بل(ْ)ا٣بطيب
يركل عن األعمش عن أيب الضحى مسلم بن صبيح عن مسركؽ  :الوجو الثاينك

، كاثنيها طريق (ٓ)بو، من طرؽ: أكالىا طريق أيب معاكية الضرير عند أيب بكر بن أيب شيبة
كثبلثتهم عند ابن  ،زائدة بن قدامة، فجرير بن عبد ا٢بميد، كداكد بن نصّب الطائي

 . (ٕ)كأيب شهاب ا٢بناط عند ابن عبد الرب .(ٔ)عساكر ُب التأريخ

                                 
 لكنها غّب مؤثرة لركاية شعبة عنو كما أيٌب. (ُ)
 (.ِْٗ/ٕٓ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ِِٖكتاب الزىد ألٞبد )ص (ِ)
 و.( من طريقْب إحداٮبا عن ابن مهدم عنِْٗ-ِْٖ/ٕٓخأريخ دمشق ) (ّ)
 (ٕٓ/ِ(، الفقيو كا٤بتفقو للخطيب )َٕأخبلؽ العلماء لآلجرم )ص (ْ)
 (ُْٗ/ٕمصنف ابن أيب شيبة ) (ٓ)
 (ِْٗ-ِْٖ/ٕٓخأريخ دمشق ) (ٔ)
 (ٗٔٓ/ُجامع بياف العلم كفضلو ) (ٕ)
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ِِٗ 

من طريق داكد بن نصّب عن األعمش إبسقاط  (ُ)ركاه ابن عساكر :الوجو الثالثك 
من  (ِ)شيخو، كُب السند إليو مصعب بن ا٤بقداـ ٨بتلف ُب توثيقو. ككصلو ابن أيب شيبة

،  ن مسعودطريق دمحم بن فضيل بن غزكاف ٗبثل طريق ا٤بصنف لكنو أبدؿ مسركقان ابب
. كلن تعارض ركاية ابن غزكاف أساطْب الركاية. كركل ابن عساكر الوجو الرابعكىذا ىو 

 أثر مسركؽ ىذا من غّب طريق األعمش كُب سنده كبلـ يرجئ إىل حْب.
           

 
(، مضى الكبلـ عن ىذا حبسب الرجل من العلم أن خيشى هللا عز وجلقولو: )

 ل ىذا. ا٤بعُب ُب األثر الذم قب
( ا١بهل خبلؼ العلم، كىو )وحبسب الرجل من اجلهل أن يعجب بعلموقولو:   

 ،كالسرؼ ،كالسفو ،الطيش :ُب ا٤بذمة درجات فأسوؤىا: ما كاف خبلؼ العقل، كىو
كأبوابو كثّبة. كال أعِب بو ا٢بمق كالغباء ا٣بلقي الذم ىو ا١بهل ٔبرايف األمور  ،كالفحش
 .(ّ)ُب العادة
ا كاف خبلؼ العلم، كىذا فمراتب ٚبتلف ابختبلؼ مقابلها، فقد م ا١بهل كمن

فجهل الرجل حاؿ فبلف كونو مل ٱبربىا، كمنو قولو تعاىل:  (ْ)تكوف خبلؼ ا٣بربة
 ا ٩با ال يعاب ُب العادة.ذى ﴾، ك٫بوٰبىٍسىبػيهيمي ا١بٍىاًىلي أىٍغًنيىاءى ﴿

                                 
 (ِْٖ/ٕٓخأريخ دمشق ) (ُ)
 (َُّ/ٕمصنف ابن أيب شيبة ) (ِ)
 (ََُانظر الفركؽ اللغوية أليب ىبلؿ العسكرم )ص (ّ)
 (َّٗ/ُ(، كالغريبْب للهركم )ّٖ/ٔهتذيب اللغة ) (ْ)
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َِّ 

عقل... فهذا ىو ٍب إف ىذا الذم ىو خبلؼ العلم؛ إما أف يكوف ٕبلم كإنصاؼ ك 
الذم يعلم أنو ال يعلم؛ فبل يوصف مثلو اب١بهل؛ ألنو عليو طارئ. كمن عرؼ قدر ما 
يعلم فقد برئ من ا١بهالة، إذ ال يتصور بل يستحيل على ٨بلوؽ اإلحاطة ٔبميع األمور، 

 فعلى ىذا فكلهم ٯبتمع فيو العلم كا١بهل. 
ا من كاف يدعي علم ما ال فمن جهل علم شيء ٗبعرفة كعقل فهذا ليس ٔباىل. أم

كىو  -إف برئ من ا٣بطأ كالوىم  -يعلم كيعاند كيكابر ُب ذلك، فهذا من القسم األكؿ 
 ا١بهل ا٤بركب.

كالعبارة ىنا من قوؿ مسركؽ سيقت للتشنيع من خلق العيجب، إذ أنو رتب كصف  
ف ا١بهل ا٤بستقبح على من اتصف ابلعجب، كابلغ حٌب جعلو كافيان الستحقاؽ الوص

 اب١بهل.
كالعيجب ىو من التعجب كاإلعجاب، كىو أيٌب إما على جهة االستحساف تقوؿ:  

يكوف ٕبدكث »أعجبِب ىذا، إذا سرتك صفة فيو. أك من ابب االستغراب كاالستنكار. ك

، (ُ)«علم بعد أف مل يكن، ك٥بذا قيل ُب معناه: التعجب ما ظهر حكمو كخفي سببو

لشعور أبمر ٱبفى سببو، ك٥بذا قيل: إذا ظهر السبب يعرض للنفس عند ا انفعاؿ»كىو: 

، كذا قاؿ رضى الدين االسَباابدم، كأبو الفداء عماد الدين صاحب «بطل العجب

                                 
اقتباس من كتاب أيب الربكات كماؿ الدين األنبارم: اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ بْب النحويْب البصريْب  (ُ)

 (ّّٗ/ِكالكوفيْب )
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ُِّ 

 .(ُ)ٞباة

، كا٤بقصود ٖبفاء السبب قلة النظّب كا٤بثل، (ِ)«سببو ٣بفاء الشيء استعظاـ» كأصلو:

ش لغرابتو كبلوغو مبلغان عاليان فقد يقع مع معرفة السبب لكنو حصل بطريقة تثّب االندىا
: (ّ)من االتقاف، أك السقط الغّب معتاد من مثل فاعلو، يقوؿ أبو بكر األنبارم ُب الزاىر

ا٤بتعجب من الناس إ٭با يتعجب من الشيء إذا كاف ُب النهاية من ا٤بعُب الذم بلغو، »

 .(ٓ)«حسنكشيء معجب، أم: »، (ْ)«األمر الغريب :العجب»أ.ىػ. فػػ:  «ككصل إليو

كقالوا: معُب العجب ُب اللغة: أف تنكر الشيء فتعجب »: (ٔ)قاؿ نشواف ا٢بمّبم 

من الشيء إذا عظم موقعو  إ٭با يتعجب اآلدمي»، كُب غريب ا٢بديث البن ا١بوزم: «منو

. كتوسع ُب كتابو ُب البديع (ٕ)«كخفي عليو سببو»، زاد ٦بد الدين ابن األثّب: «عنده

التعجب: قسم من أقساـ الكبلـ األكؿ، كمعناه »: (ٖ)-سعادات أعِب أبو ال -فقاؿ 

                                 
حب (، كالكناش ُب فِب النحو كالصرؼ لصاِِٖ/ْشرح الرضى على كافية ابن ا٢باجب لبلسَباابدم ) (ُ)

 (ْٗ/ِٞباة )
 (.ِٖٓمعجم الفركؽ اللغوية أليب ىبلؿ )ص (ِ)
 (ِٖٓ/ِالزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنبارم ) (ّ)
 (ّٗٔ/ّا٤بخصص البن سيده ) (ْ)
 (ِّٓ/ُكتاب العْب ا٤بتأرجحة نسبتو بْب ا٣بليل كالليث ) (ٓ)
 (ّْٕٗ/ٕمشس العلـو كدكاء كلـو العرب من الكلـو للحمّبم ) (ٔ)
 (ُْٖ/ّ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث البن األثّب )َٕ/ِيب ا٢بديث البن ا١بوزم )غر ( ٕ)
 (ْٔٗ/ُالبديع ُب علم العربية جملد الدين ابن األثّب ) (ٖ)
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ِِّ 

ؽ دكىو ضرب من اإلخبار يصح فيو الص... خفي سببو، كخالف نظائره  يءش
مل تر مثلو، أك استطرفتو، أك استبعدت كقوعو،  كالكذب، أال ترل أنك إذا رأيت شيئان 

سببو فليس  كما أحدث لك التعجب إال خفاء سببو عليك، كما علمت تعجبت منو؟

 أ.ىػ. «بعجب عندؾ

تعريفهم لو فقاؿ:  (ُ)كذكر الشاطيب أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى الغرانطي

سببها، كخرج  يالتعجب ُب اصطبلحهم العاـ: استعظاـ زايدة ُب كصف الفاعل خف»

 أ.ىػ.   «هبا ا٤بذكور هبا عن نظائره، أك قل نظّبه، بلفظ داؿ على ذلك

كقولو: )استعظاـ زايدة( تنبيو على أنو إ٭با »ف فقاؿ: ٍب شرع بشرح حدكد التعري

كقولو: )ُب كصف الفاعل( تنبيو على أنو إ٭با يتعلق  يصح ٩با يقبل الزايدة كالنقصاف.
كقولو: )خفى سببها( ٙبرز من ا٣بلق الظاىرة  التعجب ٗبن قاـ بو ذلك الوصف.

ا مل يقل نظّبه ال كما بعد ذلك بياف أف الوصف إذ كاأللواف؛ إذ ال يتعجب منها.

 أ.ىػ. «هبذا عرؼ التعجب بعضهم يتعجب منو.

، «مثلو كيىًقلي  ينكره ما رأل إذا اإلنساف أف اللغة ُب العجب كأصل»: (ِ)كقاؿ الزجاج

. قاؿ (ّ)«سره: األمر اعتياده... كأعجبو لقلة عليك يرد ما إنكار»، كىو: «مثلو

                                 
 (ِّْ/ْشرح ألفية ابن مالك ا٤بوسـو اب٤بقاصد الشافية للشاطيب ) (ُ)
 (ِْٕ/ُىرم ُب هتذيب اللغة )(، كعنو أبو منصور األز ََّ/ْمعاين القرآف أليب إسحاؽ الزجاج ) (ِ)
 (ّّٗ/ُاكم كايط األعظم أليب ا٢بسن ابن سيده ) (ّ)
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 ك٥بذا الشيء، بسبب هلا١ب عند لئلنساف تعرض حالة: كالتعجب العجب»: (ُ)الراغب

: فيقاؿ للمونق مرة كيستعار»، قاؿ: «سببو يعرؼ ال ما العجب :ا٢بكماء بعض قاؿ

 يكوف أك». قاؿ: «﴾كىًمنى النَّاًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ﴿ :تعاىل قاؿ. راقِب: أم كذا أعجبِب

ا لىشىٍيءه ك ﴿ ﴾ ،أىتػىٍعجىًبْبى ًمٍن أىٍمًر اَّللًَّ ﴿ :٫بو أنكرت، ٗبعُب مستعاران  عجبت ًإفَّ ىىذى

 أ.ىػ. «﴾عيجىابه 

:  ،أك كسبها ،أك على فعلها ،فإف كقع العجب من النفس عليها فهذا ىو ا٤بذمـو

 كيقاؿ»اإلعجاب ابلنفس كالسركر هبا كىو بريد الكرب. قاؿ الراغب ُب تتمة ما سبق: 

 أصبلف لباءكا كا١بيم العْب»: (ِ)، قاؿ ابن فارس«بنفسو معجب فبلف: نفسو يركقو ٤بن

 أف كىو العجب، فاألكؿ»، قاؿ: «للشيء كاستكبار كرب على أحدٮبا يدؿ صحيحاف،

 أ.ىػ. «بنفسو معجب ىو: نفسو، تقوؿ ُب اإلنساف يتكرب

قلت: كليس العجب ىو نفس الكرب بل بينهما فرؽ؛ إذ الكرب استصغار الغّب 
لغّب، كفرؽ أبو ىبلؿ كاحتقاره، بينما العجب اإلعجاب ابلنفس كبكسبها ببل ازدراء ل

 عند شيء يعادلو ال حٌب بو السركر شدة ابلشيء العجب»: (ّ)العسكرم بينهما فقاؿ

                                 
 (ْٕٓا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ُ)
 (ِّْ/ْمعجم ا٤بقاييس اللغوية ) (ِ)
(، ْٖٗ/َُ(، كذا فرؽ بينهما ابن حجر ُب ابب الكرب من الفتح )ِْٖمعجم الفركؽ اللغوية )ص (ّ)

 (ِّّْ/َُن حقائق السنن )كالطييب ُب الكاشف ع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )٘ٔ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ِّْ 

 إذا بنفسو معجب كىو هبا، السركر شديد كاف إذا بفبلنة معجب ىو تقوؿ: صاحبو،
 الكرب من العجب فليس بو، سر يقاؿ: كما أعجبو يقاؿ: ك٥بذا .ٖبصا٥با مسركران  كاف

 أ.ىػ.  «شيء ُب

 الكماؿ بعْب ٥با مبلحظتو ىو بنفسو الرجل إعجاب»: (ُ)القرطيب العباس أبو قاؿ

 «ا٤بذمـو الكرب فهو كاحتقره الغّب على رفعها فإف تعاىل، هللا منة نسياف مع كاالستحساف

 أ.ىػ. 

 ُب فوقو نفسو لّبل عليو، متكربان  يستدعي الكرب فإف»: (ِ)كقاؿ أبو حامد الغزايل

 غّب يستدعي ال العجب فإف! العجب على الكرب ينفصل كبو. بو ان كمتكرب  ا٤باؿ صفات

 «متكربان  يكوف أف يتصور كال معجبان  يكوف أف يتصور كحده إال ٱبلق مل لو بل ا٤بعجب،

 كالكرب كالزىو التيو عنو يتفرع أصل اٍلعيٍجب»: (ّ)أ.ىػ. كُب تعلقهما يقوؿ ابن حـز

 على بينها الفرؽ صعب متقاربة كلذلك عافم على كاقعة أ٠باء كىذه كالتعايل كالنخوة

 أ.ىػ.   «الناس أكثر

كمع أنو غّبه إال أنو رٗبا أحبط عمل صاحبو. كقاؿ ٝبع من العلماء أنو ٧ببط للعمل 

                                 
 (ِْ/ٗ(، كعنو العراقي ُب طرح التثريب )َْٔ/ٓا٤بفهم ُب شرح مسلم للقرطيب ) (ُ)
 (ِّّْ/َُ(، كعنو الطييب ُب الكاشف عن حقائق السنن )ّْْ/ّإحياء علـو الدين ) (ِ)
 (ُْٓاألخبلؽ كالسّب )ص (ّ)
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 ؛صحت إذا لؤلعماؿ ٧ببط العجب»قاؿ:  (ِ)، كابن ا٢باج(ُ)منهم: أبو طالب ا٤بكي

 . «سقمو؟ من صحتو يعرؼ مل عمل ُب بو فكيف

 النفس ٞبد فأصلو العجب كأما»: (ّ)آخر من ا٤بدخل قرنو ابلرايء فقاؿ كُب موضع

هللا  من منة ىو إ٭با ذلك أف كينسى كأفعالو نفسو إىل العبد نظر كىو النعمة، كنسياف
 من ىو شيئان  نفسو إىل كينسب شكره كيقل عنده، نفسو حاؿ فيحسن عليو تعاىل

 مزراين  بعبادتو معجبان  ككاف تدرجكاس ىلك غفل فإف خبلفو على مطبوعة كىي غّبىا،
 بو مسركران  لعملو مستكثران  فيكوف نفسو عيوب عن عمي قد عملو يعمل مل من على

 بعملو ا٤بعجب ٱبلو كال ٥با. كرضاه ٥با غضبو ىواىا، ُب يسعى هبا فرحان  نفسو عن راضيان 

 أ.ىػ. «يفَبقاف ال قريناف ألهنما مرائيان  يكوف أف من

لعمل استدؿ اب٢بديث الذم ركاه أبو ا٤بنذر سبلـ ابن أيب كلعل من رأل بطبلف ا
 أكرب ىو ما عليكم ٣بشيت تذنبوف تكونوا مل لو: »(ْ)الصهباء عن اثبت عن أنس يرفعو

 ، كسبلـ ٨بتلف ُب توثيقو كاألكثر على ضعفو. «العجب منو،
: قاؿ الناس، تزدرم أف: قاؿ الكرب؟ ما»: ا٤ببارؾ أنو سئل عن ابن (ٓ)كركل البيهقي

 ُب أعلم كال: قاؿ غّبؾ، عند ليس شيئان  عندؾ أف ترل أف: قاؿ العجب، عن وكسألتي 

                                 
 (ُّٖ/ِقوت القلوب ) (ُ)
 (َٔ/ُا٤بدخل ) (ِ)
 (ِٓ/ّا٤بدخل ) (ّ)
 (ّٗٗ/ٗ( ، كالبيهقي ُب الشعب )ِّٔ/ُّركاه البزار ُب ا٤بسند ) (ْ)
 (ُْٓ/َُشعب اإلٲباف ) (ٓ)
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ِّٔ 

 يغفر؟ ال الذم الذنب ما»كفيو: سئل ابن ا٤ببارؾ: «. جبالعي  ًمن شران  شيئان  ا٤بصلْب
 ألىلو، مهلكة العجب فإف كالعجب، إايكم: »(ُ)، كعن ٰبٓب بن معاذ«العجب: قاؿ
 جبالعي : »(ِ)، كعن ابن ا٤بعتز«ا٢بطب النار خأكل ماك ا٢بسنات ليأكل العجب كإف
 «.العقل آفات شر

كُب العبلج يرل أبو عيسى الَبمذم: اإلسرار دكاء العجب، فيقوؿ شارحان ٢بديث  

 أيمن كإ٭با معُب ىذا عند أىل العلم: لكي»: (ّ)ُب فضل السر على العلن ُب الطاعات

 من عليو ٱباؼ ما العجب عليو ؼٱبا ال العمل يسر الذم ألف العجب، من الرجل

 أ.ىػ. «عبلنيتو

 ىو سبحانو هللا أف اعلم»كاقتبلع جذره يكوف ٗبعرفة قدر نفسو كمنة هللا عليو، فػػػ 

 كال بعلمو عامل بعملو كال عامل لعجب معُب فبل أعمالك، كإٯباد إبٯبادؾ عليك ا٤بنعم
 لفيض ٧بل اآلدمي كإ٭با تعاىل، هللا فضل من ذلك كل إذ بغناه غِب ٔبمالو كال ٝبيل

: (ٓ). فإف تفاقم رٗبا أكصل للكرب، قاؿ ا٢بافظ(ْ)«أخرل نعمة لو ٧ببلن  ككونو عليو، النعم

 .«فيهلك فيتكرب يتغّب أف خشية مزية لنفسو يرل ال أبف العجب ترؾ»

           

                                 
 (ّٓٗ/ٗ(، ك)ّٔٗ/ٗشعب اإلٲباف ) (ُ)
 (ٖٓ/ِالفقيو كا٤بتفقو للخطيب ) (ِ)
 (ُّ/ٓسنن الَبمذم ) (ّ)
 (ِّْاقتباس من كبلـ أيب العباس ٪بم الدين ابن قدامة ُب ٨بتصر القاصدين )ص (ْ)
 (ِٔٔ/ُفتح البارم ) (ٓ)
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ِّٕ 

 
كا٤بقصود من كبلـ مسركؽ ُب أثر الباب أنو: يكفيك ُب استحقاؽ العلم اكتسابك 
ا٣بشية، كمن ا١بهل اإلعجاب ابلعلم، ألف من أعجب بعلمو فقد جهل قدره من العلم، 
إذ العلم ما ازداد منو مستزيد إال ازداد علمو ٕبدكد نفسو كٗبا ٯبهلو فيما يعلمو. كركم 

 كأف يعنيو، ال فيما ا٤بنطق ككثرة العجب،: ثبلث ا١بهل عبلمة»قولو:  (ُ)عن أيب الدرداء
 «.يوكأيت شيء عن ينهى

 بكبلمو معجبان  يكوف ال أف كينبغي»ُب أدب طالب العلم:  (ِ)قاؿ أبو بكر ا٣بطيب

أ.ىػ.  «بلية كل رأس كىو العصبية تقع كمنو، الصواب ضد اإلعجاب فإف، ٔبدالو مفتوانن 

 كاب تعاىل التوفيق.
  
 

 
  
 

                                 
 (َٕٓ/ُجامع بياف العلم كفضلو ) (ُ)
 (ٕٓ/ِالفقيو كا٤بتفقو ) (ِ)
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ِّٖ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

ؿشمسنمعاظكمبنمايارثمسنمحدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماألسم[- ٙٔ]

بقـؿامدمنميفماٌلفدمإذمجاءمخؾابم:مأبيمخاظدمذقخمعنمأصقابمسؾدماهللمضال

ماظؼوم مظه مصؼال مصلؽت، مصفؾس ماألرت مإظقكمم:بن ماجؿؿعوا مضد مأصقابك إن

م.ممبمآعرػم؟مصؾعؾيمآعرػمممبامظلتمصاساًلم:ظؿقدثفممأومظؿأعرػم،مضال

دين أبو ا٢بسن ابن األثّب إيراده ُب ترٝبة تفرد بركايتو أبو خيثمة، ك٤با أراد عز ال
خباب من كتابو ُب الصحابة عمد إىل نسختو من كتاب العلم لزىّب بن حرب فركاه من 

كمل أقف لو على طريق أخرل على قصور ُب البحث كالتقصي.  .(ُ)طريق أيب خيثمة
كمل يَبجم فقد ذكره ا٤بزم ُب شيوخ مالك بن ا٢بارث  ؛كإسناده فضعيف ١بهالة أيب خالد

 . لو، كمل أجد لو ترٝبة عند غّبه
           

 

 أيشبعتٍ  فيعلى: (بينا)ك»: (ِ)قاؿ أبو نصر ا١بوىرم( بينما حنن يف ادلسجد: )قولو

 نرقبو ٫بن بينا: تقوؿ. كاحد كا٤بعُب ،(ما) عليها زيدتٍ  (بينما)ك. ألفان  فصارت الفتحة

، كا٤بسجد (ادلسجد)ىم ماكثوف ُب  فوقتي ىػ. أ. «إايه رقبتنا أكقات بْب أاتان أم أاتان،

                                 
 (ِٗٓ/ُأسد الغابة ) (ُ)
 (ّٓ/ّ(، كنقلو عنو النوكم ُب هتذيب األ٠باء كاللغات )َِْٖ/ٓالصحاح اتج اللغة ) (ِ)
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ِّٗ 

ككاف ٤بن قبلنا دكر  ،(ُ)«مسًجد فهو فيو ميتػىعىبَّدو  موضع ككل»فدار العبادة عند ا٤بسلمْب، 

 . (ِ)كجيعلت لنا األرض مسجدان فأٲبا رجل أدركتو الصبلة فليصل

 نىدىبي  يصيبو حيثي  الرجل جبهةي : ابلفتح كا٤بٍسجىدي »كىو اسم موضع من سجد، 

 جامع اسمه : كا٤بسجد»: (ٓ)، قاؿ األزىرم(ْ)، كيطلق على مصلى ا١بماعات(ّ)«السجودً 

 من ا٤بسجد فأما لذلك، اٚبذ يكوف أف بعد يسجد ال كحيث كفيو، عليو يسجد حيث

 أ.ىػ. «نفسو السجود فموضع األرض

سىاًجدى كىأىفَّ اٍلمى ﴿ :تعاىل قولو»: (ٔ)قاؿ عبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن دمحم ا٣بازف 

 مساجد فيو فيدخل ،تعاىل هللا كذكر ،(ٕ)كالعبادة للصبلة بنيت الٍب ا٤بواضع ﴾، يعِبَّللًَّ 

أ.ىػ. فخصص  «أحدان  هللا مع تدعوا فبل كالنصارل لليهود الٍب كالبيع كالكنائس ا٤بسلمْب

 ا٤بسجد اب٤بتخذ للصبلة ابلبناء. 

                                 
 (ُِٔ/ٕم كايط األعظم )(، كعنو ابن سيده ُب اكُٔٗ/ُمعاين القرآف أليب إسحاؽ الزجاج ) (ُ)
(، كأيب ىريرة ِِٓ(، كحذيفة )ُِٓخرج مسلم ُب صحيحو ٫بو ىذا اللفظ عن جابر بن عبدهللا ) (ِ)

 (ّّٓ(، كخرج البخارم حديث جابر منها )ِّٓ)
(، كُب معاين القرآف للزجاج ُْٗ/ّ(، ك٫بوه ُب معاين القرآف للفراء )ْٖٓ/ِالصحاح للجوىرم ) (ّ)

 «اإلنساف من السجود مواضع ا٤بساجد ل:كقي»(: ِّٔ/ٓ)
 (َُّ/َُهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ْ)
 (ٔ/ٕ(، ك٫بوه ُب ايط ُب اللغة للصاحب ابن عباد )َُّ/َُهتذيب اللغة ) (ٓ)
 (ُُٔ/ٕلباب التأكيل ُب معاين التنزيل ) (ٔ)
ليدين كالركبتْب كالقدمْب. اآلية فيها قوؿ آخر كىو مواضع السجود السبعة من جسد اإلنساف، ا١ببهة كا (ٕ)

 ىػ.ُُْٕ( دار طيبة ِِْ/ٖانظر على سبيل ا٤بثاؿ: تفسّب البغوم )
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َِْ 

 أشرؼ السجود كاف ك٤با»: (ُ)شيكقاؿ أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن هبادر الزرك

. مركع يقولوا كمل ،مسجد: فقيل منو ا٤بكاف اسم اشتق ربو من العبد لقرب الصبلة أفعاؿ
 اجملتمع ا٤بصلى ٱبرج حٌب ا٣بمس للصلوات ا٤بهيأ اب٤بكاف ا٤بسجد خصص العرؼ إف ٍب

ئص أ.ىػ. كإ٭با قاؿ ذلك، ألف للمساجد خصا «حكمها يعطى فبل ك٫بوىا لؤلعياد فيو

 .كأحكاـ
كشيء من أخباره إىل قسم  ننسأ ترٝبتو ( إذ جاء خباب بن األرت: )قولو 

ليس ُب الكبلـ ما يفيد كونو ٦بلس علم ( فجلس، فسكت: )قولو. الَباجم من الكتاب
راتب، لكن يفهم من السياؽ أنو أتى جمللس اعتاده؛ كىو رأسو، لكنو مل يتكلم رغم 

 .  تشوؽ ا١بالسْب لكبلمو
، كخصو بعضهم (ِ)القـو لفظه داؿ على ٝباعة من الناس( فقال لو القوم) :قولو

ا»: ٍب عاد فقاؿ (ّ)ابلرجاؿ، قالو ا١بوىرم  ألف التبىع، سبيل على فيو النساء دخل كرٗبَّ

 أ.ىػ.  «كنساء رجاؿه  نيب كل قـو

 كلذلك النساء، دكف األصل ُب الرجاؿ ٝباعة: كالقـو»: (ْ)كقاؿ الراغب األصفهاين

﴾ :اؿق كلذلك  .ٝبيعان  كالنساء بو أريدكا القرآف عامة كُب... ﴿الى يىٍسخىٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو

                                 
 (ِٖإعبلـ الساجد )ص (ُ)
 (ّْ/ٓانظر معجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ِ)
 (َُِٔ/ٓا١بوىرم ُب الصحاح ) (ّ)
 (ّٗٔا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ْ)
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ُِْ 

الٌرًجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النًٌسىاًء ٗبىا فىضَّلى اَّللَّي بػىٍعضىهيٍم ﴿: قولو عليو نبو ٤با للرجاؿ كحقيقتو

 أ.ىػ.  «﴾عىلىى بػىٍعضو 

 على غلب ٍب بو، فوصف قاـ مصدر :األصل القـو ُب»أليب السعادات:  كُب النهاية

 ابألمور النساء على قواموف ألهنم بذلك ك٠بوا. بو قابلهن كلذلك النساء، دكف الرجاؿ

 قػىٍوـه  يىٍسخىرٍ  الى  ﴿ :أ.ىػ. يريد اب٤بقابلة هبن قولو تعاىل (ُ)«هبا يقمن أف للنساء ليس الٍب

ك٠بوا بذلك ألهنم ». أما قولو: ﴾ًنسىاءو  ًمنٍ  ًنسىاءه  كىالى ﴿ إىل قولو سبحانو: ﴾قػىٍوـو  ًمنٍ 

: من القياـ ابألمر؛ كحفظو كمراعاتو«قواموف ، قاؿ أبو دمحم ا٢بسْب بن (ِ)، فؤلف القـو

 كالتدبّب اب٤بصاّب القائم كىو أبلغ كالقواـ كاحد، ٗبعُب كالقيم كالقواـ»: (ّ)مسعود البغوم

 .(ْ)«بو يقـو الذم عماده: الشيء قواـ»ك أ.ىػ. «كالتأديب

األصحاب من ( إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرىم: )لوقو 
استصحبو، كذا قاؿ ابن فارس، كا١بوىرم، كقاؿ  فقد شيئان  الءىـى  شيء الصحبة ككل

 . (ٔ)«كالصاحب ا٤بعاشر». كُب كتاب ابن سيده: (ٓ)الـز: األزىرم

                                 
 (ُِْ/ْن األثّب )النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر الب (ُ)
 (َٗٔانظر مفردات الراغب )ص ( ِ)
 (َِٕ/ِمعامل التنزيل ) (ّ)
 (ُِْ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ْ)
 (ُْٓ/ْ(، هتذيب اللغة لؤلزىرم )ُِٔ/ُ(، الصحاح للجوىرم )ّّٓ/ّمقاييس اللغة البن فارس ) (ٓ)
 (.ُٕٔ/ّاكم كايط األعظم البن سيده ) (ٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٙٔ([ شر ح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ِِْ 

بعضهم،  ٍب ىل ىؤالء القـو الزموه حٌب استحقوا لقب أصحاب؟ ٰبتمل ذلك ُب
. كالسياؽ يشعر أهنم كانوا يستجدكنو ٙبديثهم فاستلطفوا ُب الكبلـ ٤با رأكه سكت

يريد يعلمهم ا٣بّب ( أو لتأمرىم)أم تعظهم كتذكرىم كتعلمهم، ( لتحدثهم: )كقولو
 . كيد٥بم عليو

أم ٗبا عسام أف آمرىم ( مب آمرىم؟ فلعلي آمرىم مبا لسُت فاعالً : )قولو
كقد كاف السلف يتقوف . فعلتي أف أسَبسل فآمر ٗبا ال أفعلكأعظهم، كأخشى إٍف 

 ابلرجل ٯباء»: قولو ملسو هيلع هللا ىلصاختبلؼ فعلهم عن قو٥بم، كركل أسامة بن زيد عن النيب 
 برحاه، ا٢بمار يدكر كما فيدكر النار، ُب أقتابو فتندلق النار، ُب فيلقى القيامة يـو

 اب٤بعركؼ خأمران كنت يسأل شأنك؟ ما فبلف أم: فيقولوف عليو النار أىل فيجتمع
 .(ُ)«كآتيو ا٤بنكر عن كأهناكم آتيو، كال اب٤بعركؼ آمركم كنت: قاؿ ا٤بنكر؟ عن كتنهاان

كال ٱبلو من أف يكوف انعقاد ىذا اجمللس حاداثن من غّب اعتياد، فعلى ىذا يكوف 
عيرؼ سؤا٥بم إايه كجوابو ٥بم غّب مستغرب. أك يكوف من اجملالس ا٤بعتاد انعقاده بينهم ك 

بوعظهم كتعليمهم، كىنا ينبغي أف يكوف طلبهم جرل على عادةو استنكركا  فيو 
انقطاعها كتغّبىا، كتوقفو ُب ىذا ا٢باؿ ٰبتمل أف يكوف لطارئ طرئ على قلبو من رقة، 

 أك ذكرل حادثة، أك ٫بو ذلك كهللا تعاىل أعلم.  

 
 

                                 
 (ِٖٗٗ( كمسلم )ِّٕٔح البخارم )صحي (ُ)
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ِّْ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مخقـؿةم[- ٚٔ] مأبو محدثينممحدثـا مدـان مبن مدعقد مدـان مأبو مثـا موطقع ثـا

عامدؾكمرجْلمررؼؼًامؼؾؿؿسمصقهمسؾؿًامإالمدفلم:ممسعتمابنمسؾاسمؼؼولم:سـرتةمضال

 .ماهللمظهمبهمررؼؼًامإديماىـة
مطوالن، كليس فيو تصريح بسماع أيب سناف من عنَبة،  (ُ)األثر ركاه ككيع ُب الزىد

رجلْب صنفهما للقبه  -ُب كتاب ا٤بزم  -لشيباين ك٠باعو من عنَبة ٧بتمل. كأبو سناف ا
ابن حجر ُب طبقة كاحدة كىي السادسة، األكؿ منهما ىو: الشيباين األكرب كىو قدمي 

. كالثاين ثقة ثبت الوفاة كلعل ككيعان مل يدركو، كمل ييذكر ُب شيوخو، كا٠بو: ضرار بن مرة
، ٨بتلف ُب يوخ ككيعىو صاحب الَبٝبة: الشيباين األصغر سعيد بن سناف من ش

 . توثيقو
كذكر أبو ا٢بجاج ٝباؿ الدين ا٤بزم أاب ككيع عنَبة الشيباين ُب شيوخ ضرار أيب  

سناف الشيباين األكرب من ترٝبتو. كمل يذكره ُب شيوخ األصغر منهما صاحب الَبٝبة من 
ذكر  كمل يقيد؛ فقاؿ ُب سياؽ -ا٤بزم  –ىذا ا٤بوضع. كُب ترٝبة أيب ككيع عنَبة أطلق 

، كٝبيعهم كوفيوف فبل يستبعد أف يكوان أخذا عنو، «كأبو سناف الشيباين»اآلخذين عنو: 

  كهللا تعاىل أعلم.
 
 

                                 
 (َّٖالزىد لوكيع )ص (ُ)
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ِْْ 

ابن أيب شيبة من قبل ىاركف بن عنَبة عن أبيو بو، ركاه: أبو بكر  أبو سناف كقد توبع
 . (ُ)كابن أيب حاًب ُب التفسّبكالدارمي ُب السنن، ُب ا٤بصنف، 

، كدمحم بن فضيل بن غزكاف، كالبيهقي، كا٣بطيب (ِ)، ركاه: مسددكركم مطوالن 
 . كسنده ال أبس بو، ألجل ىاركف. (ّ)البغدادم، كابن عبد الرب

، كركاه (ْ)، ركاه أٞبد كغّبه بلفظ كتابنا كثبت مرفوعان من حديث أيب ىريرة 
(. كلو شاىد ِٓأبلفاظ متقاربة كأيٌب برقم ) (ٔ)كغّبٮبا (ٓ)مطوالن أيضان: أٞبد كمسلم
 مر ٚبرٯبو ٙبت األثر ا٣بامس.  آخر من حديث أيب الدرداء

           
 

السْب كالبلـ »، فػػ: (ٕ)«السلوؾ النفاذ ُب الطريق»(، ما سلك رجل طريقاً : )قولو

الطريق أسلكو. كسلكت  سلكتي  :كالكاؼ أصل يدؿ على نفوذ شيء ُب شيء. يقاؿ

                                 
 (.ْْٕ/ُُ(، تفسّب ابن أيب حاًب )ّْٔ/ُ، سنن الدارمي )(ِْٖ/ ٓ) شيبة أيب ابن مصنف (ُ)
( مع َُٕ/ّ(، كا٤بطالب العالية البن حجر )ُِٓ/ُٔب مسنده كما ُب اٙباؼ ا٣بّبة للبوصّبم ) (ِ)

 اختبلؼ ُب لفظيهما
(، ّّٓ/ِ(، موضح أكىاـ ا١بمع كالتفريق للخطيب )َُْ/ّ(، ك)ُٔٔ/ِللبيهقي ) شعب اإلٲباف (ّ)

 (ٔٔ/ُجامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب )
(، كمستدرؾ ِٖ/ٓ(، كالَبمذم ُب السنن )ِْٖ/ٓ(، كمصنف ابن أيب شيبة )ٔٔ/ُْمسند أٞبد ) (ْ)

 (ُٓٔ/ُا٢باكم )
 (ِٗٗٔم )(، صحيح مسلّّٗ/ُِ(، ك)ُٕٓ/ُٓمسند أٞبد ) (ٓ)
 (،  ْٕ/ُٔ(، كالبزار ُب ا٤بسند )ُِٓ/ُ(، كابن ماجو )ِٗ/ٓمنهم: الَبمذم ُب السنن ) (ٔ)
 (ُِْاقتباس من ا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص (ٕ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٚٔ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ِْٓ 

، (ِ)«، كا٤بسلك: الطريقكالسلوؾ: مصدر سلك طريقان »، (ُ)«الشيء ُب الشيء: أنفذتو

فانسلك، أم أدخلتو فيو  يءالش ُب يءكالسلك ابلفتح: مصدر سلكت الش»

كىذىًلكى ﴿كسلك الشيء ُب الشيء: إدخالو فيو، قاؿ هللا عز كجل: »، (ّ)«فدخل

 .(ْ)«قكىو سلوؾ الطري ﴾،سىلىٍكنىاهي ًُب قػيليوًب اٍلميٍجرًًمْبى 

كذكر  (ٔ)، كىو أصوؿ أربعة ذكرىا ابن فارس(ٓ)قالو ا١بوىرم «بيلالطريق: الس»ك

كأصل الطرؽ الضرب، كمنو ٠بيت مطرقة »: (ٕ)منها الضرب، كالذم قاؿ فيو األزىرم

الطريق: السبيل الذم »: (ٖ)قاؿ الراغب األصفهاين أ.ىػ. «الصائغ كا٢بداد؛ ألنو يطرؽ هبا

كعنو استعّب كل ﴾، قنا ُب اٍلبىٍحرً طىرًي﴿الذم يطرؽ ابألرجل، أم يضرب. قاؿ تعاىل: 

 أ.ىػ. «كاف أك مذمومان   مسلك يسلكو اإلنساف ُب فعل، ٧بمودان 

 

                                 
 (ٕٗ/ّمقاييس اللغة البن فارس ) (ُ)
 (ُُّ/ٓ(، كتاب العْب )ّٖ/َُهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ِ)
 (ُُٗٓ/ْالصحاح للجوىرم ) (ّ)
 (ُِٕ/ِمعجم ديواف األدب للفارايب ) (ْ)
 (ُُّٓ/ْالصحاح للجوىرم ) (ٓ)
 (ْْٗ/ّمقاييس اللغة البن فارس ) (ٔ)
 (ٗ/ٗهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ٕ)
 (ُٖٓا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص (ٖ)
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ِْٔ 

، قاؿ (ُ)االلتماس: الطلب(، ك يلتمس فيو علماً )سبيبلن  كا٤بعُب: ما كِب رجله 

، كيفهم من كبلـ الراغب «كااللتماس ُب األصل: طلب اللمس»الصاحب ابن عباد: 

. (ِ)فارؽ ا٤بس أبف األخّب ٱبتص بطلب ما يدرؾ ٕباسة اللمساألصفهاين أف اللمس ي

الطلب إذا كرد من »كيستعمل ىذا اللفظ للتعبّب عن األمر الصادر بغّب استعبلء، فػ: 

،  «األعلى فهو أمر، كإذا كرد من األدّن فهو دعاء، كإذا كرد من ا٤بساكم فهو التماس

 .(ّ)كذا قاؿ ا٤برادم ُب ا١بُب الداين، كغّبه

 هللا كجو بو قاصدان  شرعي علم ٙبصيل إىل مشى من أم»٤براد من أثر الباب: كا

كىو حض كترغيب ُب  مكرمان ... مسلمان  ا١بنة إىل يوصلو أبف عليو هللا جازاه تعاىل

، كذا قاؿ أبو العباس القرطيب ُب شرحو «الرحلة ُب طلب العلم كاالجتهاد ُب ٙبصيلو

 . (ْ)على صحيح مسلم
ؼ قيودان كخص أموران مل ييشر ٥با ُب ألفاظ ا٢بديث ٫بو: اشَباط كيبلحظ أنو أضا

اإلخبلص، كتعيْب العلم الشرعي دكف غّبه. أما اإلخبلص، فهو شرط كقوع اإلاثبة، كىو 

                                 
عظم البن (، اكم كايط األَْٔ/ِ(، معجم ديواف العرب للفارايب )ٕٓٗ/ّالصحاح للجوىرم ) (ُ)

 (ُُٔٔ/ٗ(، مشس العلـو للحمّبم )َِٓ/ٖسيده )
 (ٕٕٔ(، ا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )صّّٓ/ٖايط ُب اللغة البن عباد ) (ِ)
(، ُٖٕ(، الكليات للكفوم )صّْ(، التعريفات للجرجاين )صَُُا١بُب الداين ُب حركؼ ا٤بعاين )ص (ّ)

 (َٔ(، التوقيف ُب مهمات التعاريف )صُٖٕ)ص
 (ْٖٔ/ٔفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب العباس القرطيب )ا٤ب (ْ)
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ِْٕ 

: (ُ)أمر مفركغ منو، ك٥بذا ايعَبض عليو، فجاء ُب كتاب الفيض لزين الدين ا٤بناكم

 لقائلو يعتذر لكن عبادة، كل ُب شَباطوال إليو؛ حاجة ال بو هللا كجو بقصد كتقييده»

 أ.ىػ. «اإلخبلص على للتنبيو فاحتيج أكثر للعلم الرايء تطرؽ أبف ىنا

فيو فضل »: (ِ)كقاؿ شهاب الدين ابن رسبلف الرملي ُب شرحو على سنن أيب داكد

ا٤بشي ُب طلب العلم، كيلـز من ذلك فضل االشتغاؿ ابلعلم، كا٤براد العلم الشرعي بشرط 
ُب كل عبادة، لكن عبادة العلماء كطلب  يقصد بو كجو هللا تعاىل، كإف كاف شرطان أف 

اإلخبلص منهم أبلغ؛ ألهنم يقتدل هبم كإ٭با نلفت ٥بذا؛ ألف بعض طلبة العلم يتساىل 

 أ.ىػ. «ُب ىذا كيغفل عنو، كال ينظر ُب اإلخبلص كال شركطو كال يعتِب بو

ا كإف اشَبط ُب كل عبادة، لكن عادة قيل: كىذ»: (ّ)كعبارة ا٥بيتمي ابن حجر

. انتهى. العلماء تقييد ىذه ا٤بسألة بو؛ ألف بعض الناس قد يتساىل فيو أك يغفل عنو
ككأنو يريد: إف تطرؽ الرايء للعلم أكثر من تطرقو لسائر العبادات، فاحتيج للتنبيو فيو 

 أ.ىػ. «على اإلخبلص اعتناء بشأنو

أكسع ٩با فسركه بو،  -كمن فعل فعلو كقاؿ قولو  -قلت: ُب ظِب أف مراد القرطيب 
فهو ٤با ذكر ا١بزاء كىو ا١بنة انسب أف يشّب إىل اإلخبلص ألنو مفتاحها. كما أنو ليس  

                                 
 (ُْٓ/ٔفيض القدير شرح ا١بامع الصغّب لعبدالرؤكؼ ا٤بناكم ) (ُ)
 (ُٕ/ُٓشرح سنن أيب داكد البن رسبلف ) (ِ)
(، كعنو ابن عبلف الصديقي ُب شرح رايض ّٕٓالفتح ا٤ببْب شرح األربعْب البن حجر ا٥بيتمي )ص (ّ)

 (ّٖ/ّْب دليل الفا٢بْب )الصا٢ب
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ِْٖ 

، فلرٗبا طلبو من أراد بو دنيا:  تعاىل كل طبلب العلم الشرعي يريدكف بطلبهم كجو هللا
ا٢بو فيستجدم بو ككظيفة غلبت على نفسو. كمنهم من يستعملو ُب مص ،كشهادة

كمنهم من يطلبو كليس من أىلو  ،كيتزلف بو لدنياه، كيتقرب من ذكم اليسار كالسلطاف
بل من أىل النفاؽ كالكفر للبحث عن مواطنو يطعن فيها أماـ ٝبهوره كمن على 
شاكلتو. فهذا كغّبه يناسب التشديد على تقييد الفضل ابإلخبلص كهللا تعاىل أعلم. 

 دكف غّبه من العلـو فيأٌب البحث فيو بعد قليل.  كأما العلم الشرعي

 كليندرج الدينية العلـو ٙبصيل إىل ا٤بوصلة الطرؽ أنواع ليتناكؿ»كنكر طريقان كعلمان 

 أم بسبب، تسبب أم للشيوع، فيو التنكّب»: (ِ)، قاؿ الطييب(ُ)«كالكثّب القليل فيو

 كالتعليم، كالتعلم فيو، نفاؽكاإل البلداف، ُب كالضرب األكطاف، مفارقة من كاف، سبب

  .«كثرة ٰبصى ال ٩با فيو كالكدح كالتصنيف،

 مفارقة من كاف، طريق أم ُب جنسهما ليشمبل كالعلم الطريق أطلق كإ٭با»: (ّ)قاؿ

 علـو من كاف علم أم( علمان )ك سبق، كما ذلك غّب إىل البلداف ُب كالضرب األكطاف

 أ.ىػ. «رفيع غّب أك رفيعان  كثّبان، أك كاف قليبلن  الدين،

 

                                 
(، كلزكراي ُٓٗ/ُ(، ك٫بوه البن ا٤بلك الكرماين ُب شرح ا٤بصابيح )َُٔ/ُفتح البارم البن حجر ) (ُ)

 (ِٕٔ/ُاألنصارم ُب منحة البارم )
 (ٔٔٔ/ِالكاشف عن حقائق السنن للطييب ) (ِ)
 (ِٕٔ/ِالكاشف عن حقائق السنن ) (ّ)
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ِْٗ 

 ا٤بشي كىو ا٢بقيقي، الطريق سلوؾ فيو يدخل العلم اللتماس الطريق كسلوؾ»

 العلم حصوؿ إىل ا٤بؤدية ا٤بعنوية الطرؽ سلوؾ فيو كيدخل العلماء. ٦بالس إىل ابألقداـ
 الطرؽ من ذلك ك٫بو لو، كالتفهم ككتابتو، كمطالعتو، كمذاكرتو، كدراستو، حفظو، مثل:

. قالو زين الدين أبو الفرج ابن رجب، كعنو ببل عزك «العلم إىل هبا يتوصل لٍبا ا٤بعنوية

  .(ُ)شهاب الدين أبو العباس ا٥بيتمي ابن حجر
  

           
 

كلقد اعتاد الشراح على تقييد الفضل الوارد ُب العلم على الشرعي منو دكف غّبه، 
لم الشرعي ييعد أحد أنواع كىو ما ال خبلؼ فيو لفضلو ُب نفسو على صاحبو، فالع

العبادات لشرفو، ككونو كسيلة لتحصيل الثواب ٗبعرفة مواطن رضا هللا من سخطو فيأٌب 
 األكؿ كٯبتنب الثاين، كفضائل األكقات كاألماكن كاألحواؿ كمراعاهتا، كالدعوة إليها. 

كالعقائد كىو أنواع متعددة منها: علـو القرآف كالسنة كما تفرع عنهما، كاللغة كالفقو 
كالسّبة كالتأريخ كغّبىا. فدخل فيها علـو اآللة كالٍب ىي إحدل كسائل بلوغ ا٤بقاصد 
لكن يتنبو من التعمق فيها عن طلب األصوؿ، فلرٗبا قادت الشهوة كا٥بول صاحبها 

 فصرفتو عن ا٤بقصد من علـو اآللة، على أهنا لن تزاؿ ضمن العلـو الشرعية اب١بملة.
 

                                 
(، الفتح ا٤ببْب بشرح األربعْب البن حجر ِٕٗ/ِابن رجب ا٢بنبلي ) جامع العلـو كا٢بكم أليب الفرج (ُ)

 (ِٕٓا٥بيتمي )ص
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َِٓ 

ع من غّب الشرعي كالذم تقـو بو مصاّب الناس الدنيوية فإنو ييطلب بينما العلم الناف
ألثره على الغّب غالبان، كالفضل العائد على النفس منو يكوف دنيواين. ك٥بذا مل يدخل ُب 
ىذا الفضل ابتداء كإف كاف يشملو الفضل ٢باقان إف استعملو صاحبو ُب مرضاة هللا 

 تعلم ال للعلم نفسو كهللا تعاىل أعلم.كاستصحب اإلخبلص، فيكوف الفضل لفعل ا٤ب
 

           
 

يسر لو أعماالن صا٢بة يسلك هبا »( أم: إال سهل هللا لو بو طريقاً إىل اجلنةقولو: )

]يعِب من  الباء»: (ِ)، قاؿ ا٤بظهرم(ُ)«فإف طلب العلم سبب لتيسّب البشرل ،إىل ا١بنة

لوصولو إىل ا١بنة من  بو ُب طلب العلم سببان ابء السببية؛ يعِب: جعل هللا تعاىل ذىا )بو([
غّب تعب، كذلك أف من طلب العلم يعرؼ بو طريق الدين، كطريق الدين: ىو الطريق 

 أ.ىػ. «الذم يوصل العبد إىل ا١بنة، كالعلم ىو الدليل إىل ا١بنة

أحدٮبا: أف طلب العلم كٙبصيلو  كىو ٰبتمل كجهْب:»: (ّ)كقاؿ ٪بم الدين الطوُب

 سبيل ا٥بداية كالطاعة ا٤بوصلة إىل ا١بنة، كذلك بتسهيل هللا عزَّ كجل لو، كإال يرشد إىل
كالثاين: أنو ٯبازل على طلب  فبدكف لطفو كتوفيقو ال ينتفع بشيء من علم كال غّبه.

العلم كٙبصيلو بتسهيل دخوؿ ا١بنة بقطع العقاب الشاقة دكهنا يـو القيامة، أبف ييسهَّل 
                                 

 (ِٓٔ/َُالتنوير شرح ا١بامع الصغّب للصنعاين ) (ُ)
 (َّٔ/ُا٤بفاتيح شرح ا٤بصابيح للمظهرم ) (ِ)
 (َُّالتعيْب ُب شرح األربعْب للطوُب )ص (ّ)
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 أ.ىػ. «ر كا١بواز على الصراط ك٫بو ذلكعليو الوقوؼ ُب اش

 جنس من ا١بزاء أف على كالقدر الشرع تظاىر كقد»كفيو يقوؿ ابن قيم ا١بوزية: 

 طريقان  بو هللا سلك ا٥ببلؾ من ك٪باتو قلبو حياة فيو يطلب طريقان  سلك فكما العمل

 غّب من نةا١ب إىل لوصولو سببان  العلم طلب ُب ذىابو هللا يعِب جعل»، (ُ)«ذلك لو ٰبصل

 كغّب الصراط على كا١بواز كالوقوؼ الشاقة، العقبات قطع بتسهيل عليو كٯبازل تعب،

 .(ِ)«ذلك

 الصا٢بة لؤلعماؿ يوفقو أبف الدنيا ُب أك اآلخرة، ُب»فيكوف الطريق إىل ا١بنة إما 

 إىل ا٤بوصلة الطرؽ من طلبو ألف طالبو على العلم بتسهيل بشارة كفيو ا١بنة. إىل ا٤بوصلة

 من طريق أيضان  ألنو علمو، بو يزيد ما عليو يسهل»، كمن األعماؿ الصا٢بة أف (ّ)«ا١بنة

   .(ْ)«العلم على متوقفة كقبو٥با األعماؿ صحة ألف كأعظمها، أقرهبا ىو بل ا١بنة، طرؽ

 هللا أف بذلك يراد قد»: (ٓ)قاؿ أبو الفرج عبد الرٞبن زين الدين ابن رجب ا٢بنبلي 

 ا١بنة، إىل موصل طريق العلم فإف عليو، كييسره طريقو كسلك طلبو لذما لو العلم يسهل
: السلف بعض كقاؿ﴾. ميدًَّكرو  ًمنٍ  فػىهىلٍ  لًلذًٌٍكرً  اٍلقيٍرآفى  يىسٍَّرانى  كىلىقىدٍ : ﴿تعاىل كقولو كىذا

                                 
 (ُٕ/ ُ) دةكاإلرا العلم كالية كمنشور السعادة دار مفتاح (ُ)
 (ُٓٗ/ُاقتباس من كبلـ ابن ا٤بلك الكرماين ُب شرح ا٤بصابيح ) (ِ)
 (ِٕٔ/ُ(، ك٫بوه ُب منحة البارم لزكراي األنصارم )َُٔ/ُفتح البارم ) (ّ)
 (ِٕٔ/ِالكاشف عن حقائق السنن ) (ْ)
 (ِٕٗ/ِجامع العلـو كا٢بكم البن رجب ) (ٓ)
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 قصد إذا العلم لطالب ييسر هللا أف أيضان  يراد عليو؟. كقد فيعاف علم طالب من ىل
بذلك.  ا١بنة كلدخوؿ ٥بدايتو سببان  فيكوف ٗبقتضاه، كالعمل بو االنتفاع هللا كجو بطلبو
 من: قيل كما ا١بنة إىل موصلة كتكوف هبا ينتفع أخر علومان  العلم لطالب هللا ييسر كقد

 دؿ كقد بعدىا، ا٢بسنة ا٢بسنة ثواب: قيل ككما يعلم، مل ما علم هللا أكرثو علم ٗبا عمل
ٍكا ىيدنلكىيىزً : ﴿تعاىل قولو ذلك على  زىادىىيمٍ  اٍىتىدىٍكا كىالًَّذينى ﴿كقولو:  ،﴾يدي اَّللَّي الًَّذينى اٍىتىدى

ىيمٍ  ىيدنل  . ﴾تػىٍقوىاىيمٍ  كىآاتى
 كما الصراط كىو القيامة يـو ا٢بسي ا١بنة طريق تسهيل أيضان  ذلك ُب يدخل كقد

 يدؿ علمال فإف لبلنتفاع بو العلم طالب على ذلك فييسر األىواؿ، من بعده كما قبلو
 كإىل تعاىل هللا إىل كصل عنو يعرج كمل طريقو سلك فمن إليو، الطرؽ أقرب من هللا على
 الدنيا ُب كلها ا١بنة إىل ا٤بوصلة الطرؽ عليو فسهلت كأسهلها الطرؽ أقرب من ا١بنة

 ُب ك٦باكرتو بقربو كالفوز رضوانو إىل الوصوؿ كإىل هللا معرفة إىل طريق فبل كاآلخرة،
 كبو عليو الدليل فهو كتبو، بو كأنزؿ رسلو بو هللا بعث الذم النافع ابلعلم الإ اآلخرة،

 أ.ىػ. «ا١بهل ظلمات ُب يهتدل

ٍب ا٤براد بتسهيل تلك الطريق: تسهيل العلم »: (ُ)كقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي ُب ىذا

أك تسهيل االنتفاع بو،  .الذم طلبو كتيسّبه عليو؛ ألف العلم طريق موصل إىل ا١بنة
٥بدايتو كدخوؿ ا١بنة، أك تسهيل علـو أخر توصلو للجنة،  عمل ٗبقتضاه، فيكوف سببان كال

أك تسهيل طريق ا١بنة ا٢بسي يـو  .(أكرثو هللا علم ما مل يعلم ،من عمل ٗبا علم)كمنو: 
القيامة كىو الصراط كما قبلو كما بعده من األىواؿ؛ فإف العلم يدؿ على هللا تعاىل من 

                                 
 (ْٕٓبن حجر )صالفتح ا٤ببْب بشرح األربعْب للهيتمي ا (ُ)
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فمن سلك طريقو كمل يعرج عنو. كصل إىل هللا تعاىل كإىل ا١بنة من أقرب الطرؽ إليو، 
أقرب الطرؽ كأسهلها، فسهلت عليو الطرؽ ا٤بوصلة إىل ا١بنة ُب الدنيا كاآلخرة؛ إذ ال 
طريق إىل معرفتو كرضاه إال ابلعلم النافع، كىو العلم اب تعاىل كأ٠بائو كصفاتو كأفعالو 

 أ.ىػ. «كرجائو ا٤بقتضي ٣بشيتو كإجبللو ك٧ببتو

           
 

قلت: كُب ترتيب ىذا الفضل ترجيح كوف العلم ىنا ا٤براد بو ىو العلم الشرعي دكف 
غّبه، لكن عمـو العلم النافع من غّب الشرعي أيضان صاّب دخولو ُب ىذا الفضل إف 

ائل اعتربانه طريقان إىل بلوغ مرضاة هللا بصبلح القصد كالعمل، فاألدلة العامة ُب فض
 األعماؿ تشملو كهللا تعاىل أعلم. 

عاـ  ان(يلتمس فيو علم من سلك طريقان )فإف قلت: قولو: »: (ُ)كُب ىذا يقوؿ الطوُب

قلنا: بدليل قولو:  ُب كل علم شرعي أك فلسفي، فلم خصصتموه ابلعلم الشرعي؟.
طريقها ىي  كالعلـو الٍب يطلب هبا ا١بنة كيسهل هبا (،إىل ا١بنة سهل هللا لو بو طريقان )

 أ.ىػ.  «الشرعية دكف غّبىا

إال أنو أعِب ٪بم الدين الصرصرم أيب الربيع الطوُب مع تقريره ىذا ُب استبعاد ما 
سول العلـو الشرعية إال أنو اجتهد ُب إدخاؿ غّبىا ٙبتها لتناؿ ىذا الفضل كلو كبلـ 

                                 
 (ُِّالتعيْب ُب شرح األربعْب للطوُب )ص (ُ)
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كالعلم »: (ُ)طويل ُب ما يدخل ٩با ال يدخل من العلـو ُب الفضل ا٤بَبتب حيث يقوؿ

العلم الشرعي النافع بنية القربة  :الذم يَبتب على التماسو تسهيل طريق ا١بنة ىو
كاالنتفاع، كنفع الناس بو كعلـو القرآف كا٢بديث كالفقو كأصولو ك٫بو ذلك، ال ا٣بارج 

إال أف يقصد بتعليمها  .عن علم الشرع كالفلسفة من منطق كإالىي كطبيعي كرايضي
لها للرد عليهم كدفع شبههم ككف شرىم عن الشريعة فيكوف من ابب معرفة مذاىب أى

  .إعداد العدة، ىذا قوؿ غالب مشايخ الشريعة كا٢بليمي ُب شعب اإلٲباف، كغّبه
نطق فإنو علم مفيد ال ٧بذكر فيو، كبلـ صحيح، غّب أان نستثِب من ذلك ا٤ب كىو

ما أف النحو منطق األلفاظ، كألف إ٭با اذكر ُب غّبه من علومهم، كألنو ٫بو ا٤بعاين، ك
بعض فضبلء األصوليْب صرح كبعضهم عرَّض أبف ا٤بنطق علم شرعي، كىو كالعربية ُب 

أك  أنو من مواد أصوؿ الفقو ألف األحكاـ الشرعية ال بد من تصورىا كالتصديق هبا إثبااتن 
 يكوف علمان ، كالعلم ا٤برصد لبياف أحكاـ التصور كالتصديق ىو ا٤بنطق، فوجب أف نفيان 

، إذ ا٤براد ابلعلم الشرعي ما صدر عن الشرع، أك توقف عليو العلم الصادر عن شرعيان 
 كعلم العربية  كا٤بنطق.  :الشرع توقف كجود كعلم الكبلـ، أك توقف كماؿ

كاعلم أين قررت ىذا البحث مع علمي أبف أكثر الفقهاء يكرىونو ٤با تقرر عندىم 
ال أعرؼ ا٤بنطق، كإ٭با ىو شيء قاد إليو  - علم هللا - من النفرة عن ا٤بنطق، كمع أين
كالغزايل كالرازم كأيب ا٢بسْب البصرم كالسيف   فاضبلن  الدليل، ٍب إف ٥بم فيو سلفان 

اآلمدم كابن ا٢باحب كشراح كتابو من بعده كل ىؤالء عارفوف اب٤بنطق فبل كجو لنفرهتم 

 أ.ىػ. «عنو كإنكارىم لو
                                 

 (ُُّ-َُّالتعيْب ُب شرح األربعْب للطوُب )ص (ُ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٚٔ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ِٓٓ 

ين أيب العباس ابن حجر ا٥بيتمي فنقلو ببل عزك كعدؿ كأخذ ىذا الكبلـ شهاب الد

كىذا ىو »: (ُ)فقاؿ «توقف كماؿ: كعلم العربية كا٤بنطق»ُب صياغتو؛ كأضاؼ بعد قولو: 

موجب مدح الغزايل لو كقولو: )ال ثقة بفقو من مل يتمنطق( أم: من ال تكوف قواعد 
كقوؿ ابن .. ؿ، أك ابلتعلم.ا٤بنطق مركوزة ابلطبع ُب ذىنو كاجملتهدين ُب العصر األك 

الصبلح كغّبه بتحرٲبو ٧بموؿ على ما كاف ُب زمنهما من ا٤بخلوط ابلفلسفة كفركعها من 
اإل٥بي كالطبيعي كالرايضي، على أف ا٢بليمي كغّبه صرحوا ٔبواز تعلم ىذه؛ لّبد على 

 أ.ىػ. «أىلها، كيدفع شرىم عن الشريعة، فيكوف من ابب إعداد العدة

سبق ىنا ٧باكلة الطوُب كمتابعة ابن حجر ا٥بيتمي على إدراج علم قلت: ُب ما 
ا٤بنطق كالكبلـ ضمن العلـو الشرعية ا٤بعترب فيها الفضل الوارد ُب العلم الشرعي. كىذا 

 فيما نقبله عن الفقهاء.  - ٮبا – الكبلـ مل يوافقا عليو كما بيناه

ال أعرؼ  - علم هللا -كمع أين » كيثّب استغرايب عبارة الطوُب اآلنفة كالٍب قاؿ فيها:

، كأظن أف فيها خلبلن كأف مراده: مع أين ال أعرؼ «ا٤بنطق، كإ٭با ىو شيء قاد إليو الدليل

ا٤بنطق إال أنو شيء قاد إليو الدليل. فإنو ييعد من علماء الكبلـ األصوليْب العارفْب 
 . (ِ)اب٤بنطق كما ىو عليو

حة ُب األذىاف عن ىذا العلم كالذم يعتربه ىو ككبلمو يريد بو إزالة الصورة ا٤بستقب
من العلـو ا٤بكملة كا٤بساعدة ُب التحليل الربىاين كالتفسّب العقلي البديهي للقواعد 

                                 
 (ِٕٓالفتح ا٤ببْب بشرح األربعْب البن حجر ا٥بيتمي )ص (ُ)
كترٝبتو ال تسر، فقد اهتم ابلرفض كسب الشيخْب كأظهر توبة.. كطعن فيو بعض أجلة من أدرؾ من  (ِ)

 (ِٓٗ/ِن رجب كغّبه، كانظر ترٝبتو ُب الدرر الكامنة البن حجر العسقبلين )عاصره كاب
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 كاألدلة.
كلعل االكتفاء منو ٗبا يفيد غّب ٧بذكر، لكن التوسع فيو يوِب أصحابو ا٤بزالق، كال 

لفبلسفة ا٤بنابذ لؤلدايف كإف أنكرتو تكاد ٘بد من ا٤بهتمْب بو من يصفو فكره عن كبلـ ا
 نفس ا٤بؤمن لكنو يظل من العوالق فيها، ك٥بذا كرىو أىل العلم.

كعلم ا٤بنطق فيحوم حقان كابطبلن، كلعل أكثر ما فيو من الباطل ىو ما أ٢بقو بو 
الفبلسفة من قواعد بنو عليها نظرايت عاملوىا كا٢بقائق ُب حْب أهنا تفتقر إىل الثبوت. 

ٰبويو من طرؽ برىنة كإثبات، كآالت قياس كنظر ك٫بو ذلك فلعلو لن ٱبالف أحد  أما ما
، لكن ربطو ابلشريعة ُب تقرير بعض العقائد، كإٯباب  ُب جواز االستعانة بو ُب العلـو
تعلمو كما يقوؿ بو كيفعلو أىل الفلسفة ىو ما ٯبر إىل الويبلت. ك٥بذا كاف ابن تيمية إذا 

ة كاليوانف، مع إقراره ابحتوائو بعض القضااي الصا٢بة. كمن كبلمو ذكره نسبو إىل الفبلسف

أعلم أف ا٤بنطق اليوانين ال ٰبتاج إليو الذكي كال ينتفع بو  فإين كنت دائمان »: (ُ)فيو قولو

ٍب تبْب يل  البليد كلكن كنت أحسب أف قضاايه صادقة ٤با رأيت من صدؽ كثّب منها.

 أ.ىػ.  «بت ُب ذلك شيئان فيما بعد خطأ طائفة من قضاايه ككت

كا٢بق الذم فيو كثّب  .كأما ىو ُب نفسو فبعضو حق كبعضو ابطل»: (ِ)كقاؿ أيضان 

 ،كالقدر الذم ٰبتاج إليو منو فأكثر الفطر السليمة تستقل بو ،تاج إليومنو أك أكثره ال ٰبي 
ـو األنبياء بعل كالبليد ال ينتفع بو كالذكي ال ٰبتاج إليو، كمضرتو على من مل يكن خبّبان 

أكثر من نفعو فإف فيو من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثّب من الفضبلء 
                                 

 (ِٖ/ٗ(، كىو ُب ٦بموع الفتاكل )ّمقدمة الرد على ا٤بنطقيْب )ص (ُ)
 (ٕٖ/ٓالفتاكل الكربل ) (ِ)
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   أ.ىػ. «ككانت سبب نفاقهم كفساد علومهم

كإشارتو إىل فساده مع ما فيو من قضااي صحيحة لفتة سديدة منو رٞبو هللا تعاىل، 
إلٲباف ابلغيبيات، ك٥بذا فإنك ٘بده فإف االعتماد على القواعد ا٤بنطقية كليان ال يتوافق مع ا

يكسب النفس اعتدادان كجرأة على ا٤بسلمات، كمعاملتها رايضيان بغّب استصحاب 
تقديس ا٤بقدسات كتعظيمها، كىذا ما ٯبعل إٲباف ا٤بتبحر فيو ركيكان، كرٗبا جره إىل 

 اإل٢باد ك٫بوه إف مل يكن إٲبانو ابلقدر الكاُب لدفع االضطراابت العقلية.

ا٤بنطق مظنة الزندقة ٤بن مل يقو اإلٲباف ُب قلبو »: (ُ)ؿ تقي الدين أبو العباسيقو 

كذلك مفقود عنده ُب غالب  ،حيث اعتقد أنو ال علم إال هبذه ا٤بواد ا٤بعينة كىذه الصورة
ما أخربت بو األنبياء فيشك ُب ذلك أك يكذب بو أك يعرض عن اعتقاده كالتصديق بو 

 أ.ىػ. «ن اعتقاده الفاسد أنو ال علم إال من ىذه ا٤بواد ا٤بعينةفيكوف عدـ إٲبانو كعلمو م

كابطل ا٤بنطق أكقعهم ُب غاية  ،فصحيح ا٤بنطق مل ينتفعوا بو ُب معرفة هللا»: (ِ)قاؿ

: (ّ)أ.ىػ. كقاؿ أيضان  «﴾كىمىٍن ملٍى ٯبىٍعىًل اَّللَّي لىوي نيورنا فىمىا لىوي ًمٍن نيورو ﴿الكذب كا١بهل اب 

كر أف ُب ا٤بنطق ما قد يستفيد ببعضو من كاف ُب كفر كضبلؿ كتقليد ٩بن نعم ال ين»

نشأ بينهم من ا١بهاؿ كعواـ النصارل كاليهود كالرافضة ك٫بوىم فأكرثهم ا٤بنطق ترؾ ما 
مضلْب ٥بم  ،عليو أكلئك من تلك العقائد. كلكن يصّب غالب ىؤالء مداىنْب لعوامهم

                                 
 (ُِٔ/٦ٗبموع الفتاكل ) (ُ)
 (ّْْ/٦ٓبموع الفتاكل ) (ِ)
 (ِٓ -ِْ/٦ٗبموع الفتاكل ) (ّ)
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دقة ال يقركف ٕبق كال بباطل بل يَبكوف ا٢بق كما أك يصّبكف منافقْب زان ،عن سبيل هللا
فأما أف يكوف ا٤بنطق كقفهم على حق يهتدكف بو: فهذا ال يقع اب٤بنطق.  ... تركوا الباطل

ففي ا١بملة: ما ٰبصل بو لبعض الناس من شحذ ذىن أك رجوع عن ابطل أك تعبّب عن 
طق من الكماؿ. كمن حق: فإ٭با ىو لكونو كاف ُب أسوأ حاؿ ال ٤با ُب صناعة ا٤بن

: أف ا٤بشرؾ إذا ٛبجس كاجملوسي إذا هتود: حسنت حالو ابلنسبة إىل ما كاف فيو  ا٤بعلـو

 أ.ىػ. «قبل ذلك. لكن ال يصلح أف ٯبعل ذلك عمدة ألىل ا٢بق ا٤ببْب

فأحسن ما ٰبمل عليو كبلـ ا٤بتكلم ُب ىذا: أف »: (ُ)كُب موضع آخر منو يقوؿ

غاية ا١بهالة كالضبللة كقد فقدكا أسباب ا٥بدل كلها فلم يكوف قد كاف ىو كأمثالو ُب 
ٯبدكا ما يردىم عن تلك ا١بهاالت إال بعض ما ُب ا٤بنطق من األمور الٍب ىي صحيحة 

كإف مل ٰبصل ٥بم حق  ،فإنو بسبب بعض ذلك رجع كثّب من ىؤالء عن بعض ابطلهم
إىل شريعة اإلسبلـ ينفعهم كإف كقعوا ُب ابطل آخر. كمع ىذا فبل يصح نسبة كجوبو 

 أ.ىػ. «بوجو من الوجوه

كىذا الكفر ا٤بتناقض كأمثالو ىو »: (ِ)يقوؿ العقل كالنقلبْب تعارض الدرء كُب 

فهم يسبب ما اشتهر بْب ا٤بسلمْب أف ا٤بنطق ٯبر إيل الزندقة، كقد يطعن ُب ىذا من مل 
سبلـ كال فساده، نو ُب نفسو ال يستلـز صحة اإلأا٤بنطق كحقيقة لوازمو، كيظن  ةحقيق

اءه، كإ٭با ىو آلة تعصم مراعاهتا عن ا٣بطأ ُب النظر، كليس األمر  فكال ثبوت حق كال انت

                                 
 (ٔ/ٗل )٦بموع الفتاك  (ُ)
 (ُِٖ/ُدرء تعارض العقل كالنقل ) (ِ)
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كذلك، بل كثّب ٩با ذكركه ُب ا٤بنطق يستلـز السفسطة ُب العقليات كالقرمطة ُب 
أىٍك  كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىٍسمىعي ﴿السمعيات، كيكوف من قاؿ بلوازمو ٩بن قاؿ هللا تعاىل فيو: 

 أ.ىػ. «﴾نػىٍعًقلي مىا كينَّا ًُب أىٍصحىاًب السًَّعّبً 

ككاف أبو عبد هللا ابن قيم ا١بوزية قد أسهب ُب الوجو الثاين كالثبلثْب بعد ا٤بائة من 
كٕبث فيو قوؿ من يدرج العلـو النافعة   (ُ)كجوه فضل العلم من كتابو مفتاح دار السعادة

كفاية، كأغلظ فيمن أدخل علم ا٤بنطق كجعلو كعلم الطب كا٥بندسة ٙبت حكم فرض ال
أعلى منها. كاختار أف كجوب بعضها ٱبتلف ابختبلؼ ا٢باجة كالزماف كاألشخاص، 

ال يتوقف فهم   ماكٕبوثه ماذ الكثّب من مسائلهكحٌب أنو أدخل علم اللغة كأصوؿ الفقو إ
ب معرفتو القدر الذم يتوقف فهم ا٣بطاب عليو منو ٯبك عليها  ملسو هيلع هللا ىلص كبلـ هللا كرسولو

 منها. فضلةالدكف 
           

 
كابلعودة إىل خبلصة أثر الباب: فيو استحباب طلب العلم كٙبمل مشاقو كالرحلة 

، كترتيب ىذا الفضل دليل على أنو خص بو العلم الشرعي دكف غّبه، كمن بذؿ (ِ)فيو
الببلدة السبب كاجتهد كىو صادؽ ُب نيتو لكن مل يوفق ُب حصولو على العلم لعائق ك

 . (ّ)أك ٫بوىا فهو داخل ُب الفضل قالو ا٤بناكم
 

                                 
 (ُٗٓ -ُٕٓ/ُمفتاح دار السعادة البن القيم )( ُ)
 (ِْٔ/ِإحياء علـو الدين ) (ِ)
 (ُْٓ/ٔفيض القدير شرح ا١بامع الصغّب لعبدالرؤكؼ ا٤بناكم ) (ّ)
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أال كإننا أضحينا ُب عصر ال تكاد تلقى مشقة ُب ٙبصيل العلم لكن تكاثرت 
الصوارؼ عنو ك٥بذا فإف نسبة ا١بهل ابلعلـو الشرعية أمست أشد ٩با مضى لفقداف 

ليو من ٘باربو الرغبة. فلو أف ا٤بسلم حرص على العناية ٕبفظ ما كسبو ٩با اطلع ع
كسؤاالت مقربيو لكاف خّبان كثّبان، لكن التواكل كالتجاىل أصبح داء األمة ُب ىذا 

 العصر، كهللا ا٤بستعاف.
 
 

  

 
 

م

م

م

م

م
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ممضالماٌصـفمرريةماهللمتعادي:

ماظررينمم[- ٛٔ] مسؾد مبن مععن مسن معلعر مسن موطقع مثـا مخقـؿة مأبو حدثـا

م.متماحملدثمصاصعلإنمادؿطعتمأنمتؽونمأغ:مضالمسؾداهلل:مضال

إسناده صحيح إىل أيب القاسم معن بن عبد الرٞبن بن عبد هللا بن مسعود كمل يدرؾ 
 .  زماف جده

. كركاه أبو داكد من غّب طريقو إىل (ُ)ركاه ككيع ُب الزىد، كمن طريقو أٞبدفكاألثر 
  .(ِ)مسعر

 أخربان»فقاؿ:  (ّ)أما أبو عبد الرٞبن عبد هللا بن ا٤ببارؾ فركاه ُب الزىد بسياؽ أًب

 مسعود كابن ساكنان  حذمل بن ٛبيم مسعود ابن أبصر قاؿ: شربمة ابن عن عيينة بن سفياف

 ادث أنت تكوف أف استطعت إف حذمل بن ٛبيم اي مسعود: ابن فقاؿ القـو ٰبدث

 . كابن شربمة فبل ينبغي أف يكوف أدرؾ ابن حذمل. «فافعل

 

ف يعقوب بن سفياف الفسوم، كأبو بكر دمحم بن كمن طريق ابن عيينة ركاه: أبو يوس
خلف الضيب ككيع البغدادم، كأبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت ا٣بطيب البغدادم، كأبو 

                                 
 (َُّ(، الزىد ألٞبد )صِٖٓالزىد لوكيع )ص (ُ)
 (ُٗٔالزىد أليب داكد )ص (ِ)
 (ُٖ/ُد كالرقائق البن ا٤ببارؾ )الزى (ّ)
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 .(ُ)عمر يوسف بن عبد الرب النمرم
           

 

( ىو توجيو إىل تقدمي فافعل ؛ثدَ حَ ـمُ أن تكون أنت ال إن استطعتَ قولو: )

٤ببادرة إىل الكبلـ؛ فإف السلف كانوا يكرىوف التصدر للفتوة  اإلنصات كاالستماع على ا

 من كمائة عشرين أدركتي : »قولو (ِ)ليلى أيب بن الرٞبن عبد كما سبق النقل عن

 كفاه أخاه أف كد إال ٧بدث منهم كاف فما ا٤بسجد ُب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أصحاب

 . (ّ)«الفتيا كفاه أخاه أف كد إال مفت كال ،ا٢بديث

الكبلـ على األثر العاشر ٝبلة من أقوا٥بم ُب كراىية الفتية كتدافعها، كقد سقتي ُب 
قاؿ » ك٩با يركل عنهم ُب التناصح على ىذا: ما يركل عن دمحم بن سّبين أنو قاؿ:

من يعلم ما نسخ من القرآف، قالوا: كمن يعلم ما  :حذيفة: إ٭با يفٍب الناس أحد ثبلثة

                                 
(، ٕٓ/ّ(، أخبار القضاة لوكيع الضيب )ْٗٓ/ِا٤بعرفة كالتأريخ أليب يوسف يعقوب بن سفياف الفسوم ) (ُ)

(، جامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب ّّٕ/ُا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع للخطيب )
(ِ/َُُِ) 

 (ُِا برقم )ٙبت األثر العاشر كأيٌب ُب كتابن (ِ)
 سبق ٚبرٯبو ٙبت األثر العاشر كأيٌب ُب األثر ا٢بادم كالعشرين. (ّ)
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قاؿ: فرٗبا قاؿ ابن  .أك أٞبق متكلف .د بدان أك أمّب ال ٯب .نسخ من القرآف؟ قاؿ عمر
 .(ُ)«كما أحب أف أكوف الثالث ،من ىذين بواحدو  سّبين: فلستي 

أان بلغِب، أنك تقضي كلست : »(ِ)قاؿ ألحد الصحابة كعنو أيضان أف عمر 
، عن أيب ا٤بنهاؿ (ّ). كُب الصحيحْب«حارىا من توىل قارىا قاؿ: فوؿً  .قاؿ: بلى ؟أبمّب

 .زيد بن أرقم فهو أعلم سألت الرباء بن عازب عن الصرؼ، فقاؿ: سلٍ » أنو قاؿ:
 ا٢بديث.« ، فقاؿ: سل الرباء، فإنو أعلمفسألت زيدان 

كعلة ذلك تظهر ُب أفَّ ا١برأة على تصدر ٦بالس اإلفتاء مدعاة للعجب كالرايء، 
و ُب آخرتو. مشكوؾ فيو فيكوف كابالن علي كقد يدفع اجمللس ا٤بتكلم إىل التجرئ على قوؿو 

كركل « خيبلء القلب ُب اإلسناد لذكر إف هللا، استغفر» أنو قاؿ: (ْ)كعن ٞباد بن زيد
 فأعجبو اجمللس ُب ٰبدث ا٤برء كاف إذا»قولو:  جعفر أيب بن هللا عن عبيد (ٓ)ا٣بطيب
 «.فليحدث السكوت فأعجبو ساكتان  كاف كإف فليسكت، ا٢بديث
 

                                 
(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف ُّّ/ِ(، كا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو )ِِٕ/ُركاه الدارمي ُب السنن ) (ُ)

بواسطة:  ( كابن سّبين مل يدرؾ حذيفة، كركاه الدارمي أيضان بسند رجالو ثقات فوصلؤُُِ/ِالعلم )
 أيب عبيدة بن حذيفة، كىو مقبوؿ ُب حكم ا٢بافظ.

( ُِٕ/ُ(، كفيو كاف الصحايب أاب موسى، كىو ُب سنن الدارمي )َُّ/ٖركاه عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف ) (ِ)
( كصحابيو فيو أبو مسعود ُُِٔ/ِكصحابيو ىو ابن مسعود، كُب جامع بياف العلم البن عبد الرب )

 ابني سّبين أحدان منهم. عقبة بن عمرك. كمل يدرؾ
 (ُٖٗٓ(، كمسلم )َُِٖركاه البخارم ُب الصحيح ) (ّ)
 (ّّٖ/ُركاه ا٣بطيب ُب ا١بامع ألخبلؽ الركام كآداب السامع ) (ْ)
 ( كُب السند إليو من ال تقبل ركايتو للحديث.ّّٖ/ُُب ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ٓ)
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سكوت ابن حذمل، كىو مع ذلك ال يريد   كاألثر فيو استحساف ابن مسعود  
( من كتابنا ىذا. كاجملالس ٕٔاطبلقو ك٥بذا سيأٌب عنو تقييده اب٤بعرفة ُب األثر رقم )

بطبعها مكاانن للكبلـ كالتخوض ُب حاجة أصحاهبا كاىتماماهتم، فإف كاف ٦بلس علم 
اجمللس، فإف قيم نفسو ُب فإف األصلح للعاقل أف يستفيد من ىذه اجملالس ٕبسبها، فيي 

كجد نفسو بْب أقراف أخذ ابجمللس مأخذ ا٤بذاكرة فيزيد ما عنده كيعمل على تثبيتو، 
 كيفيد غّبه، كٯبنبهم اللغو كا٣بطل من القوؿ كما ال فائدة ترجى منو.

كإف كجد للمجلس رأسان، فيحسن بو التعامل معو معاملة الطالب مع شيخو، 

لى إفادهتم كمناقشة ا٤بسائل لتعم الفائدة. كيلتـز فيفتح من ا٤بسائل ما يغرم بو ا٤بعلم ع

كاف ىو رأس اجمللس،   أبدب اجمللس كمراعاة حاؿ رأسو كعدـ االفتيات عليو. فأما إفٍ 

كليعمل على إفادة  ،فإنو ٰبرص على مراقبة ما ٱبرج منو، فبل يكوف مهذاران كال مقتاران 

  كيعطيهم من قوة العلم ما يطيقونو. ،اجمللس كفق حاجتو

كمع كل ذلك فإف تغليب االستماع على الكبلـ ُب اجملالس عمومان: أدب رفيع ال 

ٰبسنو كل أحد، ال سيما عن كثرة النقد كتتبع مواطن ا٣بلل اتمل التغاضي عنو، فإف 

 .(ُ)بعض أىل العلم عد ىذا من ا٤براء ا٤بذمـو

قدير ا٤بصاّب، التزاـ االستماع ابالستطاعة إشارة إىل ت كُب تعليق ابن مسعود 
فلرٗبا لزمو التحديث لتصويب خلل أك نصح أك تذكّب. كُب األثر التايل زايدة توضيح. 

                                 
  ختاـ آخر آاثر الكتاب.سقت بعض النقوؿ ُب ىذا الباب ُب (ُ)
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 كاب تعاىل التوفيق.
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مسنمم[- ٜٔ] مسؿرو مسن مسققـة مبن مدػقان مسن موطقع مثـا مخقـؿة مأبو حدثـا

ػذامم:دؾؿانمصقلؿؿعونمحدؼـهمصقؼولطانماظـاسمؼأتونم:محيقىمبنمجعدةمضال

م.مخريمظؽمموذرمظي

كاألثر . إسناده إىل ابن جعدة صحيح، كمل أقف لو على ركاية صرٰبة عن سلماف
٧بي الدين البغوم تعليقان بغّب  - ُب شرح السنة - ، كذكره(ُ)ركاه ابن ا٤ببارؾ ُب الزىد

 .(ِ)إسناد
رغبة ُب  الفارسي  ون سلمان(أيت) ىم طبلب العلم كا٣بّب، (كان الناس: )قولو

فهم منو أهنم يتحركف ا٤بكاف كالزماف الذم سيكوف فيو ما عنده من العلم كا٣بّب، كيي 
أف انسان كانوا يتبعوف »ليلتقوه كٯبتمعوا بو، فهم هبذا متتبعوف لو، كُب لفظ ابن ا٤ببارؾ: 

و غّب مقصود أبثر ، كىذا دليل على ا٤ببلزمة. كرٗبا أاته من صادفو ُب طريقو لكن«سلماف
 الباب.

كاف لو ٦بلس يعظ فيو كيعلم،   ، كفيو إشارة أنو ()فيستمعون حديثو قولو:
: كيبلزمو بعض طبلب العلم لينهلوا ٩با عنده من ا٣بّب كالعلم كأيخذكا بنصحو. قولو

كحسن االستماع  ،أم أف ىذا الفعل الصادر عنكم من تتبع العلم كأىلو( ىذا خري لكم)
ال شك خّب لكم ُب دينكم كآخرتكم. إشارة إىل فضل ٦بالس العلم كغنيمة  كاألخذ، ىو

                                 
 (ُّ/ِالزىد ) (ُ)
( للبغوم، كذكره أيضان بغّب عزك كال إحالة ا٤ببل علي القارم أبو ا٢بسن نور الدين َُٕ/ُّشرح السنة ) (ِ)

 (ُُّا٥بركم ُب كتابو شم العوارض ُب ذـ الركافض )ص
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 ٙبصيلو.
فمن أدب طالب العلم مريد النفع كالفائدة: مبلزمة أىل العلم، كمراقبة سلوكهم 
بقصد االنتفاع ككسب ٧باسن األخبلؽ كالتأدب آبداهبم، ركل ا٣بطيب بسنده إىل 

الفقهاء كالعلماء، كتعلم  اي بِب، إيتً »أيب: قاؿ: قاؿ يل إبراىيم بن حبيب بن الشهيد 
لك من كثّب من  منهم، كخذ من أدهبم كأخبلقهم كىديهم، فإف ذاؾ أحب إيلَّ 

، كبسنده إىل مالك بن أنس أف ابن سّبين بعث رجبلن ينظر كيف ىدم «ا٢بديث
 .(ُ)القاسم كحالو

ستماع لكبلـ كيلتـز الطالب اإلنصات كالسكوف ُب ٦بالس العلم، كا٢برص على اال
قاؿ: عن أيب حصْب  (ِ)ا٤بفيد، كاقتناص الفريد منو، كُب ىذا يركم ابن سعد ُب طبقاتو

عنو ابن عباس؟ فقاؿ: ال.   : أكل ما أ٠بعك ٙبدث سألتى سألت سعيد بن جبّب قلتي »
. فيتحدثوف فأحفظ كنتي    .«أجلس كال أتكلم حٌب أقـو

د ٕبيث ال ٰبرجو، بل يعمل على ترقب كفيو التعلم عن طريق اجملالسة، كالَبفق اب٤بفي
فوائده، كال يتكلف السؤاؿ إال من حاجة، كفيو أف ٦بالس أىل العلم كا٣بّب كانت مفيدة 
مليئة اب٣بّب كالنفع ال يتخللها من الدنيا ما ٱبرجها عن النفع كالعلم، ك٥بذا كاف ٦برد 

الدنيا فلن ترجو ا٢بضور كاالستماع ٰبصل منو خّب كنفع كثّب. كلو خالطت اجملالس 
 منها نفعان للسامع. 

كليحرص الطالب على عدـ ٦بادلة ا٤بعلمْب كمناقشتهم إال فيما البد من توضيحو، 
كذلك ألف تشتيت ذىن ا٤بلقي أك ا٤بتلقي يفضي إىل ضياع لب الفائدة، كخركج كتشعب 

                                 
 (َٖ/ُا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ُ)
 (ّٕٓ/ٖ(، كطبعة ا٣با٪بي )ِٖٔ/ٔل ط العلمية )طبقات ابن سعد الكرب  (ِ)
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قبل نقده ال يرجع غالبان ٖبّب على ا٤بتلقي. كرٗبا عارض الطالب شيخو فأغضبو، أك مل يت
ُب بعض رموزه فسمح لغضبو ابلتغلب عليو كحـر نفسو خّبان كاف سينتفع بو لو ٞبل 

 نفسو على الصرب؛ كبعض التغاضي انفع. 
أف  (ُ)كمراعاة حاؿ ا٤بعلمْب من أسباب انتفاع الطبلب هبم. كُب صحيح البخارم

ب فلم ٯببو فكرر عليو ٍب خشي أف يكوف أغض ملسو هيلع هللا ىلصسأؿ النيب  عمر بن ا٣بطاب 

بل  ؛يستفاد منو أنو ليس لكل كبلـ جواب»: (ِ)فانصرؼ، قاؿ ا٢بافظ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 أ.ىػ.  «لبعض الكبلـ السكوت قد يكوف جواابن 

كفيو أف العامل إذا سئل »: (ّ)كعلق أبو عمر ابن عبد الرب على ىذا ا٢بديث بقولو

ابو كرب كبلـ جو  .أف يسكت كال ٯبيب بنعم كال ببل :عن شيء ال ٯبب ا١بواب فيو
كفيو من األدب أف سكوت العامل عن ا١بواب يوجب على ا٤بتعلم ترؾ اإل٢باح  .السكوت

 ،كفيو الندـ على اإل٢باح على العامل خوؼ غضبو كحرماف فائدتو فيما يستأنف .عليو
اببن  لو رفقتي  :قاؿ أبو سلمة بن عبد الرٞبن ،كقلما أغضب عامل إال احَبمت فائدتو

إذ ا٤بعهود أف سكوت ا٤برء عن ا١بواب كىو قادر . ... عباس الستخرجت منو علمان 

 أ.ىػ «عليو عامل بو دليل على كراىية السؤاؿ

 

                                 
 (ُْٕٕصحيح البخارم ) (ُ)
 (ّٖٓ/ٖفتح البارم البن حجر ) (ِ)
 (ِٓٔ/ّالتمهيد البن عبد الرب ) (ّ)
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، ندـ أيب عبد هللا (ُ)قلت كمن أمثلتو ٔبانب ما ذكره عن أيب سلمة مع ابن عباس
ا٢بسْب بن علي الصيمرم على تغليب غضبو على عقلو كحرمانو من علم كثّب، قاؿ أبو 

كافر العقل، ٝبيل  عنو ككاف صدكقان  كتبتي »: (ِ)ترٝبتو من التأريخبكر ا٣بطيب ُب 

عند أيب ا٢بسن الدارقطِب  و يقوؿ: حضرتي ك٠بعتي  .ٕبقوؽ أىل العلم ا٤بعاشرة، عارفان 
منو أجزاء من كتاب السنن الذم صنفو. قاؿ: فقرئ عليو حديث غورؾ  ك٠بعتي 

ل، كُب الكتاب غورؾ ضعيف، السعدم عن جعفر بن دمحم ا٢بديث ا٤بسند ُب زكاة ا٣بي
الذم ركاه عن غورؾ ىو أبو يوسف  :فقيل ء.فقاؿ أبو ا٢بسن: كمن دكف غورؾ ضعفا

فقاؿ: أ٢بقوا ىذا  ككاف أبو حامد اإلسفراييِب حاضران  .فقاؿ: أعور بْب عمياف! ،القاضي
كمل أعد إىل  ،قاؿ الصيمرم: فكاف ذلك سبب انصراُب عن اجمللس .الكبلـ ُب الكتاب

 «ٍب قاؿ: ليتِب مل أفعل، كأيش ضر أاب ا٢بسن انصراُب؟! أك كما قاؿ .ا٢بسن بعدىا أيب

 أ.ىػ. 
           

 
أم أف ىذا التصدر كالَبأس الذم ىو مكاف ا٤بلقي ا٤بفيد لغّبه مع ( وشٌر ل: )كقولو

أنو ُب الظاىر خّب كفضل كبّب، إال أنو ٧باط ٖبطر يعود عليو ابلسوء، كمن ٰبـو حوؿ 
٢بمى إف حافظ على ا٢بدكد رعى كانتفع، كإف فرط فلم ينتبو كقع ُب ا٣بطر كأضر بنفسو ا

                                 
كاف أبو سلمة ٲبارم ابن »( عن الزىرم قاؿ: ُّٖ/ِكركل ابن أيب خيثمة ُب التأريخ السفر الثالث ) (ُ)

 «.عباس فحـر من ذلك علمان كثّبان 
 (ٖٕ/ٖخأريخ بغداد كذيولو للخطيب ) (ِ)
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، كلرٗبا ٞببله على قوؿ كمن معو. ذلك أنو مظنة دخوؿ الرايء كالعجب ٧ببطة األعماؿ
كال شك أف عليو ٦باىدة النفس كتقوٲبها، كىي عليو أصعب ُب حاؿ ما ال يعلم. 

 التصدر كالتحديث. 
بو ىنا عائد على إرىاؽ ادث نفسو ُب تقدمي ما عنده من العلم مع  فالشر ا٤براد

كال ريب أف منزلة ىذا أعلى، كقدره أرفع، ككلما  . اافظة على االستقامة كاإلخبلص
 .كاف أداؤه أكمل كاف ثوابو أكرب

 

ك٤با كاف لفظ ابن ا٤ببارؾ مقتصران على االتباع أكرده ُب سياؽ النهي عن العجب،  
 ابلدرة، فعبله انس كمعو  كعب بن أيب إىل أنو نظر (ُ) قبلو إىل عمركأسند 

، كبسنده إىل «للتابع كمذلة للمتبوع، فتنة إهنا»: قاؿ تصنع؟ ما ا٤بؤمنْب أمّب اي: فقاؿ
  .«كانوا يكرىوف أف توطأ أعقاهبم: »إبراىيم قاؿ

 

 أك دينو ع،ابألصاب إليو يشار أف الشر من المرئ كفى: »(ِ)كمن مراسيل ا٢بسن
 «. هللا عصم من إال دنياه

 

                                 
 ( بسند حسن ألجل ىاركف بن عنَبةُّ/ِالزىد ) (ُ)
 أف الشر من اب٤برء كفى»( كسند إليو صحيح، كلو شاىد من حديث عمراف بن ا٢بصْب ُِ/ِالزىد ) (ِ)

(، كأبو ٕ/ْء )، كالعقيلي ُب الضعفا(َُِ/ ُٖ) الكبّب ، ركاه الطرباين ُب ا٤بعجم«ابألصابع إليو يشار
( كفيو كثّب بن مركاف  ِِٔ/ٗ(، كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف )ِْٕ/ٓنعيم األصبهاين ُب حلية األكلياء )

 كذبو ابن معْب كأبو حاًب
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، (ُ)«كقد كرىت الشهرة بذلك خوؼ الفتنة»ألف الشهرة ابب الرايء كالعجب، 

 ا٣بفية، اآلفات من يسلم قلما الدنيوية أك الدينية ا٣بصاؿ من خصلة ُب اشتهر من ألف»

  .(ِ)«هللا عصمو من ذلك إال كغّب كالسمعة كالرايء كالكرب كالعجب

 

 أضر من كىو الناس، قلوب ُب كا١باه الرائسة حب»: (ّ)الدين الطييبقاؿ شرؼ 

 ا١بد ساؽ عن كا٤بشمركف كالعباد، العلماء بو يبتلى مكائدىا، كبواطن النفس غوائل
 عن كصانوىا الشهوات عن كفطموىا أنفسهم قهركا مهما فإهنم اآلخرة؛ طريق لسلوؾ

 ُب الطمع عن نفوسهم جزتع العبادات، أصناؼ على ابلقهر كٞبلوىا الشبهات،
 العلم كإظهار اب٣بّب الظاىر إىل االسَباحة فطلبت ا١بوارح، على الواقعة الظاىرة ا٤بعاصي
 ابطبلع تقنع كمل ا٣بلق، عند القبوؿ لذة إىل اجملاىدة مشقة من ٨بلصان  فوجدت كالعمل،
 ٗبشاىدتو كتربكهم مدحهم فأحب كحده، هللا ٕبمد تقنع كمل الناس ٕبمد كفرحت ا٣بالق،
 كألذ اللذات أعظم ذلك ُب النفس فأصابت اافل، ُب كتقدٲبو كإكرامو كخدمتو

 الٍب ا٣بفية الشهوة ىذه حياتو كإ٭با. كبعبادتو تعاىل اب حياتو أف يظن كىو الشهوات،
 يظن كىو ا٤بنافقْب، من تعاىل هللا عند ا٠بو أثبت قد النافذة، العقوؿ إال دركها عن تعمى

 . ا٤بقربْب عباده من هللا عند أنو
 

                                 
 (ُٗ/ِاقتباس من كبلـ هباء الدين ابن ٞبدكف ُب التذكرة ا٢بمدكنية ) (ُ)
 (ْْٖ/ٓ) اقتباس من كبلـ ابن ا٤بلك الكرماين من شرحو على ا٤بصابيح (ِ)
 (ّّّٕ/ٖ(، كعنو ا٤ببل علي القارم ُب ا٤برقاة )ّّْٕ/ُُالكاشف عن حقائق السنن ) (ّ)
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 من ٱبرج آخر ما: قيل كلذلك الصديقوف؛ إال عنها يسلم ال للنفس مكيدة كىذه
 إال ا٤بخموؿ، امود فإذان  للشياطْب، شبكة أعظم كىو الرائسة، حب الصديقْب رؤكس

 كالعلماء الراشدين، كا٣بلفاء كاألنبياء منو، تكلف غّب من دينو لنشر هللا شهره من

 أ.ىػ. كاب تعاىل التوفيق. (ُ)«الصا٢بْب كالسلف قْباق

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
، كأيٌب (ُٔٗ/ّ(، كانظر فيض القدير )ِٕٓ/ّعامتو مأخوذ من كبلـ أيب حامد الغزايل ُب اإلحياء ) (ُ)

 الكبلـ على ىذه ا٤بسألة ُب غّب موضع من الكتاب.
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

مأبومخقـؿةمثـامدػقانمبنمسققـةمسنمؼوغسمسنمم[- ٕٓ] مسؾدماهللمثـا حدثـا

إِنمطانماظرجلمظقفؾسمععماظؼوممصريونمأنمبهمسقًاموعامبهمعنمسيم:مايلنمضال

م.مإغهمظػؼقهمعلؾم

بن عيينة فيمن أخذ عن أاب دمحم ا٤بزم  أبو ا٢بجاج لم يذكرف كبو علة. ؛رجالو ثقات
، مع أنو بن دينار العبدم ا٤بشهور ابلركاية عن أيب سعيد ا٢بسن البصرم يونس بن عبيد

 . ال يبعد ذلك لكثرة شيوخو كإدراكو طبقتو
بن أبيو زاده ا٢بافظ ُب التهذيب على اكىناؾ يونس بن عبيد الثقفي أخو زايد 

ا٤بزم؛ كنقل عن ا٣بطيب ُب ا٤بتفق أنو نقل عن أٞبد ركاية ابن عيينة عنو، كتعقبو أبنو 
ابن عبد هللا. كمل أجد ىذا ُب ا٤بتفق كا٤بفَبؽ للخطيب. كأحتاج إىل كقتو للعودة إىل ىذا 

 ا٤ببحث.
ىو أبو عبد  ذاى كاألظهر أف .سفياف بوعن  (ُ)كاألثر فركاه ككيع بن ا١براح ُب الزىد

كإ٭با استظهرتو ٤با ىو مقرر  .و كصحة إسنادهلاصأكد حينئذ اتالثورم فيتبن سعيد  هللا

 ىو سفياف( )عن قولو:» :(ِ)ُب إسناد ٫بو ىذا من الفتح قاؿ ا٢بافظ ،الفن عند أىل

 يقاؿ األطراؼ: ُب الدمشقي مسعود أبو كقاؿ عنو، ابلركاية مشهور ككيعان  ألف الثورم،
 متفقي عن ركل من كل ُب القاعدة ألف لنسبو، عيينة ابن فكا لو قلت: عيينة. ابن أنو

                                 
 (ّٗٓالزىد )ص (ُ)
 (َِْ/ُرم البن حجر )فتح البا (ِ)
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 كما ك٫بوه، إكثارو  من خصوصية بو لو يكوف من على نسبتو أيٮبل ٰبمل مىنٍ  أفٍ  االسم

 «الثورم ٖببلؼ عيينة ابن عن الركاية قليل ككيعان  ألف ىنا نقوؿ كىكذا ىذا. قبل قدمناه

 أ.ىػ.
من طريق أيب أٞبد دمحم بن  (ُ)ُب الزىد األثر ىذا كيؤيده أف أٞبد ابن حنبل ركل

عن الثورم، كقد أخذ أٞبد عن ابن  أيضان  عبد هللا الزبّبم عن سفياف، كىو من اآلخذين
 .(ِ)ثر من ركاية الثورم عن يونس بو صحيحان األفيكوف عيينة ببل كاسطة. 

مع  جالسان  إف كاف الرجل ليكوف فقيهان »كُب سياؽ أٞبد اختبلؼ يسّب؛ كنصو: 
 «. كما بو من عي إال كراىية أف يشتهر ،فّبل بعض القـو أف بو عيان  ؛قـوال

            

: ( الًعيُّ فريون بو عياً قولو: ). كىذا األثر يلحق ما قبلو ُب فضل الغفلة كالصمت
حيًصر: عيان  ا٤بنطق ُب . كعيي(ْ)منطقو ُب عىيَّ  كقد. (ّ)البياف ًخبلؼ

 عجزه  كالعي: .(ٓ)
                                 

 (ُِِالزىد ألٞبد )ص (ُ)
، ُب «ثنا سفياف بن عيينة»كٗبراجعة النسخ ا٣بطية للكتاب كجدتي أف نسخة )اإلخشيد( كيًجدى فيها:  (ِ)

كىو موافق لبقية ا٤بصادر « حدثنا ككيع عن سفياف عن يونس»حْب ا٤بثبت ُب نسخ )ا٤بعطوش( الثبلث: 
 كبو يزكؿ اإلشكاؿ كيصح األثر.

حيث أنو  –أعِب نسخة )اإلخشيد(  –كىذا ٰبملِب على الظن أبف غلطان مركبان كقع لناسخ األصل 
توىم أف إسناد أثر الباب كالذم قبلو كاحد، ككاف الذم قبلو عن  ككيع عن ابن عيينة، فسقط عليو رسم 

من السفيانْب؛ مل  ككيع من أكؿ السند، كبقي ابقي اإلسناد على حالو، ك٤با كاف ابن عيينة شيخ ا٤بصنف
 يدرؾ كقوع السقط،  فسبب ىذا اإلشكاؿ ا٤بذكور. كهللا تعاىل أعلى كأعلم كأحكم ابلصواب. 

 (ُُٔ: ص) فارس البن اللغة ٦بمل (ّ)
 (ِِْْ/ ٔ)  ا١بوىرم نصر أليب اللغة اتج الصحاح (ْ)
 (َِٔ/ ِ) سيده ابن ا٢بسن أليب األعظم كايط اكم (ٓ)
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 إذا كعنو، األمر هبذا كعييتي  عيان، حجتو عن عي كقد .(ُ)كالكبلـ األمر توىل من يلحق

 شفاء» ا٢بديث: كمنو»: (ّ). كقاؿ ٦بد الدين أبو السعادات ابن األثّب(ِ)لوجهو أىتدً  مل

 ىاىنا العي»: (ٓ)، قاؿ أبو سليماف ٞبد بن دمحم ا٣بطايب«ا١بهل: العي (ْ)«السؤاؿ العي

  أ.ىػ. «لو يهتد مل إذا عيان  يعيا هأبمر  الرجل عي :يقاؿ. ا١بهل

كال كال يشاركوهنم ا٢بديث،  العلم أىل ٦بالس ٰبضركفكا٤بقصود أف ٜبة رجاؿ 
ن هبم القصور ُب ا٤بستول العلمي لضعفو حٌب لييظى  اجمللس ٱبوضوف مع القـو ُب مسائل

تواضع. كذكر ككراىة الشهرة إيثار ال ة، كما هبم إال تقول هللا كالورع،ُب ا٤بنطق أك ١بهال
ابن ا٤بربد ٝباؿ الدين ابن عبد ا٥بادم الصا٢بي ُب ترٝبة ا٢بافظ الزاىد الورع أيب الفرج 
عبد الرٞبن بن رجب ا٢بنبلي من كتابو الذم صنفو ُب طبقات متأخرم ا٢بنابلة حادثة 

عن القاضي عبلء الدين بن اللحاـ أنو قاؿ: ذكر  خربتي كأي »: (ٔ)تصلح ٥بذا ا٤بوضع قاؿ

 .ن إتقانو ٥بامن ذلك كمً  فأطنب فيها، فعجبتي  مسألةن  ]يعِب ابن رجب[ رة الشيخلنا م
 .فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة ؛ا٤بذاىب كغّبىم ن أراببً مً  بعد ذلك ٗبحضرو  فوقعتي 

                                 
 (ََٔ: ص) األصفهاين للراغب القرآف ريبغ ُب ا٤بفردات (ُ)
 (ِِٕ/ِكتاب العْب )  (ِ)
 أليب كا٢بديث القرآف غرييب ُب ا٤بغيث ، ك٫بوه ُب اجملموع(ّّْ/ ّ) كاألثر ا٢بديث غريب ُب النهاية (ّ)

 (ّْٓ/ ِ) ا٤بديِب موسى
( ٖٓٓ/ُ) ( كالدارمئِّ/ُ( كابن ماجو )ِِٓ/ُ( كأبو داكد )ُّٕ/ٓىذا ا٢بديث ركاه أٞبد ) (ْ)

 ( كغّبىم كاختلف ُب صحتو.ّْٗ/ُكالدارقطِب )
 (ٖٗٔ/ ُ) ا٢بديث غريب (ٓ)
 (ِٓا١بوىر ا٤بنضد ُب طبقات متأخرم أصحاب أٞبد )ص (ٔ)
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قاؿ: إ٭با أتكلم ٗبا أرجو  ؟!فيها بذلك الكبلـ لو: أليس قد تكلمتى  فلما قاـ، قلتي 

أ.ىػ. فانظر إىل إحجامو  «ـ ُب ىذا اجمللس، أك ما ىذا معناهمن الكبل ثوابو، كقد خفتي 

عن الكبلـ فيما ٰبسنو كيتقنو ُب موضع رٗبا بلغ بو مكانة ُب نفوس من حضره ٩بن ال 
 يعرؼ قدره، كما ذلك إال ابتغاء صبلح دينو كاستقامة نفسو لو رٞبو هللا رٞبة كاسعة.

بو ٥بم؛  من األثر كا٤براد كال يعرؼ فضلهم كقدرىم لعدـ شهرهتم ذكر فضل قـو ال أيي
ن هبم من ال يعرؼ فضلهم ظي كال تصدرىم، كإف جلسوا ٦بلسان كانوا أقل كبلمان حٌب ليى 

 عيان، أم عجزان عن البياف؛ كجهبلن، كىم أبعد ما يكوف من ذلك. 

( كلكنها التقول كطلب سبلمة النفس من زلل ا٤بنطق، كآفات وما بو من عيقولو: )
( أم أهنم إف نطقوا؛ بينوا، كظهر فضلهم كأهنم من فقهاء و لفقيو مسلمإنالشهرة، )

عبد الرٞبن بن إىل  (ُ)ا٤بسلمْب. كركل أبو نعيم ُب ا٢بلية كالبيهقي ُب ا٤بدخل بسنديهما
فقاؿ: اي  .ما ٯبيبو ؛جاء رجل إىل مالك بن أنس يسألو عن شيء أايمان »ؿ: امهدم ق

ٍب رفع رأسو فقاؿ:  طاؿ الَبدد إليك قاؿ: فأطرؽ طويبلن أاب عبد هللا إين أريد ا٣بركج كقد 
ك أحسن مسألتى  اي ىذا إين إ٭با أتكلم فيما أحتسب فيو ا٣بّب، كلستي  :ما شاء هللا

 «.ىذه
يتحرل كقت الكبلـ األنسب فيديل فيو بدلوه، كيناؿ  من ا٢بكمة للعاقل أفٍ  كفيو أفَّ 

ُب حاؿ كيفي من غّبه، أك كاف  ا٢باجة، فيسكت نفضلو ٗبقدار ا٢باجة كال يزيد ع
الفضل للسكوت دكف الكبلـ. قاؿ أبو الفرج زين الدين ابن رجب ُب رسالة فضل علم 

                                 
 (ّّْ(، ا٤بدخل إىل السنن الكربل للبيهقي )صِّّ/ٔحلية األكلياء أليب نعيم ) (ُ)
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فمن عرؼ قدر السلف عرؼ أف سكوهتم عما سكتوا عنو من ضركب »: (ُ)السلف

 الكبلـ ككثرة ا١بداؿ كا٣بصاـ كالزايدة ُب البياف على مقدار ا٢باجة مل يكن عيان كال جهبلن 

 أ.ىػ. «عما ال ينفع ٗبا ينفع كخشية َّللَّ كاشتغاالن  كإ٭با كاف كرعان  ، قصوران كال

           
 
السو مقالو؛ فإٍف   كييذكر ُب فضل الصمت: سَبه العيب، كإضفاء ا٥بيبة، كترقب ٦بي

نطق كاف ٤بنطقو كقعان ٖببلؼ من كاف مهذاران ال ينتبو ١بل قولو. كألجل ذلك كاف من 
 يب الصامت حٌب ينطق فيصنف حينها ٗبا ىو أىلو. عادة الناس هت

ركل أبو دمحم قاسم بن اثبت السرقسطي عن ابن عائشة، كأبو بكر ا٣بطيب عن دمحم 
  فٌب، كاللفظ لؤلكؿ أًب، كفيو: أف (ِ)بن سبلـ، كأبو بكر أٞبد الدينورم عن األصمعي

األايـ خبل  ٯبالس األحنف كيطيل الصمت، فكثر ذلك منو، فلما كاف ُب بعض كاف
اجمللس، فقاؿ لو األحنف: اي ابن أخي، انبسط ُب الكبلـ، كٙبدث، فقاؿ لو: اي عم، 

 - يريد شرفات ا٤بسجد ا١بامع ابلبصرة - سقط من ىذه الشرفات لو أف رجبلن  أرأيتى 
كما    ك ساكتان أين تركتي  قاؿ األحنف: اي ابن أخي، لوددتي  ؟أكاف يضره سقوطو شيئان 

 ٛبثل ابلبيت ا٤بشهور: ٍب .كمل أكشفك كنتى 

                                 
 (ّْ/٦ّبموع رسائل ابن رجب ) (ُ)
(، اجملالسة كجواىر َٔ/ِ(، الفقيو كا٤بتفقو للخطيب )ِّٓ/ُديث للسرقسطي )الدالئل ُب غريب ا٢ب (ِ)

(، كذكره ابن العدمي ُب بغية ّْٖ/ِْ(، كمن طريقو ابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ّٓٔ/ِالعلم )
( عن َُُ( بسياؽ ٨بتلف. كركل إسحاؽ بن إبراىيم ا٣بتلي ُب كتاب الديباج )صُُّٕ/ّالطلب )

 تتحد مع قصتنا ُب التمثل ابلبيت. األحنف حكاية ٨بتلفة
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ُمساااُنُامفااُْهْ ااٌصُوِه ااٌصُفُاا اُدهُُ

ُُمْؼَ ااٍ ُ ََ ُواَكئِااْنُرَاارنُِمااْنَُصااامٍتُ
ُ

ُٕاالُُصااااورَةُانوحااااِمُوادلمُُِ َُ ُفَااااَلُيَْباااا

ُِزايَدثُاااااااُؤُأوُهَْقُ اااااااُوُيفُاماااااااتمَك مُِ
ُ

كركل البيهقي حكاية ٫بوىا كفيها ٛبثل ابلبيت: سعيد بن أيب عركبة لشاب أيعجب 
 . (ُ)ك٤با تكلم سألو عن ذكاة القرعبصمتو 

كالبيت نسبو: السرقسطي، كأبو حفص الصقلي: لؤلعور الشِب من عبد القيس، 
كسبقهما أبو عثماف عمر بن ٕبر ا١باحظ، كركل أبو بكر ابن أيب الدنيا ُب الصمت عن 

 كىذا»: (ّ). كقاؿ أبو عبيد البكرم(ِ)الشعيب ينسبو إليو، كذا حكاه ابن عساكر عنو

أ.ىػ. ككاف ابن ىشاـ اللخمي ُب  «الشِب لؤلعور كقيل النخعي، األسود بن للهيثم لبيتا

. كنسبو أبو ا٤بعايل هباء الدين ابن ٞبدكف أليب بكر (ْ)شرح الفصيح نسبو للهيثم
. كأغرب (ٓ)العرزمي. كركاه ابن عساكر ُب ترٝبة سابق الرببرم كنسبها إليو ضمن قصيدة

 . (ٔ)ابن رجب فنسبهما للمتنيب
: ا٤بشهور أنو من معلقة زىّب بن أيب سلمى كما ٘بده ُب كتاب ٝبهرة أشعار  قلتي
العرب أليب زيد القرشي، كا٢بماسة أليب عبادة البحَبم، كشرح ا٤بعلقات التسع للشيباين، 
كالسبع للزكزين، كٞباسة الظرفاء للعبدلكاين، كالعقد الفريد البن عبد ربو، كاإلمتاع 

                                 
 (ٓٗ/ٕشعب اإلٲباف للبيهقي ) (ُ)
(، الصمت البن أيب ُْٓ/ُ(، البياف كالتبيْب للجاحظ )ُُّتثقيف اللساف كتنقيح ا١بناف للصقلي )ص (ِ)

 (َُٓ/ْٕ(، خأريخ دمشق ترٝبة ا٥بيثم بن األسود )ُٕالدنيا )ص
 (ِٓ: ص) األمثاؿ للبكرم كتاب شرح ُب ا٤بقاؿ فصل (ّ)
 (ُٕٗشرح الفصيح البن ىشاـ اللخمي )ص (ْ)
 (ٕ/َِ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ِّٖ/ُالتذكرة ا٢بمدكنية البن ٞبدكف ) (ٓ)
 (ّْٓ/٦ُبموع رسائل ابن رجب ) (ٔ)
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 . (ُ)حياف التوحيدمكا٤بؤانسة أليب 

 إال الزلل من ا٤بتكلم يسلم ال شركطان  للكبلـ أف كاعلم»: (ِ)قاؿ أبو ا٢بسن ا٤باكردم

 يكوف أف األكؿ: فالشرط: أربعة كىي يستوفيها، أف بعد إال النقص من يعرل كال هبا،
 ُب بو أيٌب أف الثاين: كالشرط. ضرر دفع أك نفع اجتبلب ُب إما إليو يدعو لداعو  الكبلـ
. حاجتو قدر على منو يقتصر أف الثالث: كالشرط. فرصتو إصابة بو كيتوخى موضعو
 ا٤بتكلم أخل مٌب شركط أربعة فهذه. بو يتكلم الذم اللفظ يتخّب أف الرابع: كالشرط

 أ.ىػ. «ابقيها فضيلة أكىن فقد منها بشرط

 لسٯب كاف رجبلن  أف الفقيو يوسف أيب عن حيكي ككالذم»ٍب ضرب مثاالن فقاؿ: 

: قاؿ الصائم؟ يفطر مٌب بلى،: قاؿ تسأؿ؟ أال: يوسف أبو لو فقاؿ الصمت فيطيل إليو
 رٞبو يوسف أبو فتبسم: قاؿ الليل؟ نصف إىل تغرب مل فإف: قاؿ الشمس. غربت إذا
 :(ّ)جرير جد ا٣بطفي ببيٍب كٛبثل اَّللٌ 

                                 
(، شرح ا٤بعلقات التسع ّْٓ(، ا٢بماسة للبحَبم )صُٖٕٝبهرة أشعار العرب أليب زيد القرشي )ص (ُ)

 -ُُٓعمرك الشيباين، شرح ا٤بعلقات السبع أليب عبد هللا حسْب الزكزين )ص( ينسب أليب ُِّ)ص
(، َُْ/ِ( لعبد هللا العبدلكاين الزكزين، العقد الفريد البن عبد ربو )ُٕ(، ٞباسة الظرفاء )صُِٓ

 (ِٔٓاإلمتاع كا٤بؤانسة أليب حياف )ص
 (ِّٖأدب الدنيا كالدين )ص (ِ)
، كالبيتاف ُب ديواف جرير (ِْٔ/ّحياف ككيع الضيب ُب أخبار القضاة )ركاىا أبو بكر دمحم بن خلف بن  (ّ)

(، كإليو نسبها: أبو الطيب الوشاء ُب  ُْٓ/ُبشرح ابن حبيب ٙبقيق د/نعماف طو. دار ا٤بعارؼ )
(، ّٓٔ/ُ(، كأبو ا٤بعايل هباء الدين ابن ٞبدكف ُب التذكرة ا٢بمدكنية )ٗكتاب ا٤بوشى )ص

الك بن سلمة العبسي ُب كتاب ا٢بماسة أليب عبادة الوليد بن عبيد (. ككقعت نسبتها ٤بّْٖ/ّ،)
 (.ُِّٔ( رقم )ِْْالبحَبم )ص
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

حدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمسطاءمبنماظلائبمسنمسؾدماظررينمم[- ٕٔ]

عنماألغصارممملسو هيلع هللا ىلصوعائهمعنمأصقابمردولماهللممأدرطُتمسشرؼنم:بنمأبيمظقؾىمضال

عامعـفممأحْدمُؼلألمسنمذيءمإالمودمأنَّمأخاهمطػاه،موالمحيدثهمحدؼـًامإالمودمأنَّم

م.مأخاهمطػاه

رجالو ثقات، كمن ىذا الوجو ركاه: أبو نعيم ُب ا٢بلية، كابن عبد الرب ُب العلم، 
. ٠بع من عطاء بعد اختبلطو ا٢بميد إال أف جرير بن عبد. (ُ)كابن عساكر ُب التأريخ

، (ْ)، كزائدة بن قدامة(ّ)، كشعبة(ِ)الثورم: لكنو توبع ٩بن ٠بع قبل االختبلط كمنهم
 . (ٓ)كٞباد بن زيد

 األنصار من كمائة عشرين أدركت: »كمن طريق ابن عيينة عنو بلفظ ٨بتلف قاؿ
 إىل كىذا ىذا، إىل ىذا فّبدىا ا٤بسألة أحدىم يسأؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أصحاب من

                                 
(، كابن ُُُِ/ِ(، جامع بياف العلم كفضلو )ُّٓ/ْحلية األكلياء كطبقات األصفياء أليب نعيم ) (ُ)

 (ٕٖ/ّٔعساكر ُب خأريخ دمشق )
، كالدارمي ُب السنن (َِّ/ٖ)ُب الطبقات الكربل  ، كدمحم بن سعد(ُٗص)ركاه ابن ا٤ببارؾ ُب الزىد  (ِ)

، كدمحم (ُٕٖ/ِ)، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالػتأريخ (َٕٔص)، كأبو زرعة الدمشقي ُب خأرٱبو (ِْٖ/ُ)
، كابن عبد الرب ُب جامع بياف (ِّ/ِ)، كا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو (ُِٓ/ٗ)بن حباف ُب الثقات 

 (ّّْص)خل إىل السنن ، كالبيهقي ُب ا٤بد(َُُِ/ِ)العلم 
 (َُِ/ُ)، كاآلجرم ُب أخبلؽ العلماء (َِّ/ٖ)ركاه ابن سعد ُب الطبقات الكربل  (ّ)
 (ٖٔ/ّٔ)ركاه ابن عساكر ُب خأريخ دمشق  (ْ)
 (ُٕٖ/ِ)كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالػتأريخ (، َِّ/ٖركاه ابن سعد ُب الطبقات الكربل ) (ٓ)
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 .(ُ) «األكؿ... إىل ترجع حٌب ىذا،
           

 

، (من األنصار ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول هللا  أدركت عشرين ومائة: )قولو
ينبغي أف أكوف أكردتي شيئان من أخبار عبد الرٞبن ُب ترٝبتو ُب قسم الَباجم من 

رؾ رٞبو هللا الكتاب. كٚبصيصو األنصار خأكيدان منو لبلوغو العدد ا٤بذكور منهم، فقد أد
، فيكوف قد تعاىل ٝبعان من ا٤بهاجرين أيضان، كما تتلمذ على علي بن أيب طالب 

كألبيو  أدرؾ أكثر من ىذا العدد، كىو أنصارم كلد ُب عهد أيب بكر أك عمر 
 . صحبة كهللا أعلم

أدركت عشرين كمائة من »، كفيها: «كلهم من األنصار»ككرد ُب بعض ألفاظو 
، كلعل ُب ىذا إشارة إىل ٙبديد من أرادىم هبذا «... ملسو هيلع هللا ىلصاب دمحم األنصار من أصح

األمر، فهو كإف أخذ عن ا٤بهاجرين لكنهم كانوا من الفقهاء ٩بن تصدر للفتول، بينما  
كاف كثّب من األنصار مل يشتغل هبا كال تصدر ٥با، فلهذا كانوا يتوقوف كيتورعوف عنها 

 يتو كهللا تعاىل أعلم. فلذلك خصهم هبذا، كفيو داللة على دقة ركا

إال  وال حيدثو حديثاً  ،سأل عن شيء إال ود أن أخاه كفاهما منهم أحد يُ قولو: )

 ابإلمامة شهرتو ٲبنعو ال أحدىم ككاف» فيو هتيب السلف من الفتوة، (ود أن أخاه كفاه

                                 
(، كا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو ّّْ، كالبيهقي ُب ا٤بدخل )ص(ُٕٖ/ِ) ركاىا الفسوم ُب ا٤بعرفة كالػتأريخ (ُ)

 (ٕٖ/ّٔ( كابن عساكر ُب اتريخ دمشق )ّْٗ/ُّ، كخأريخ بغداد )(ِّ/ِ)
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 أك اب١بواب يدافع أف من العامة من يسألو من اعتقاد ُب ا٤بعضبلت ٗبعرفة كاضطبلعو

كساؽ  (ُ)قالو أبو عمرك ابن الصبلح «يدرم حْب إىل ا١بواب يؤخر أك أدرم ال :ؿيقو 

  .آاثران ُب ذلك

 ُب نظر كمن منو، كخوفهم كجل عز هللا ٣بشيتهم السلف سجية ىذه كانت كإ٭با»

 الفىتػٍوىل، ُب التسرع يكرىوف كالتابعْب الصحابة من السلف ككاف». (ِ)«خأدب سّبهتم

 اجتهاده بذؿ عليو تعيَّنت قد أهنا رأل فإذا غّبه، إايىا يكفيو فأ منهم كاحد كل كيود

، قاؿ ٰبٓب بن (ّ)«أفٌب ٍب الراشدين ا٣بلفاء قوؿ أك كالسنة، الكتاب من حكمها معرفة ُب

 اللهم: قاؿ إال شيئان  يقوؿ كال فتيا يفٍب يكاد ال ا٤بسيب ابن كاف»سعيد األنصارم: 
 .(ْ)«مِب كسلم سلمِب

اعلم أف اإلفتاء »: (ٓ)٧بي الدين النوكم ُب مقدمتو ُب شرح ا٤بهذب قاؿ أبو زكراي

ألف ا٤بفٍب كارث األنبياء صلوات هللا كسبلمو عليهم  ،عظيم ا٣بطر كبّب ا٤بوقع كثّب الفضل

 أ.ىػ.  «ا٤بفٍب موقع عن هللا تعاىل :كقائم بفرض الكفاية لكنو معرض للخطأ ك٥بذا قالوا

 
                                 

 (ْٕ(، ككتاب أدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب كبلٮبا البن الصبلح )صٖ/ُفتاكاه ) (ُ)
 (ُْٖتلبيس إبليس البن ا١بوزم )ص (ِ)
 (ِٔ/ِالعا٤بْب البن القيم ) إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب (ّ)
 (ُُٓ/ّركاه البخارم ُب التأريخ الكبّب ) (ْ)
 (َْ/ُاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكرم ) (ٓ)
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ل، فمن هتاكف فيو كقع ُب اظور، كمن راقب هللا قلت: فهو مع خطره كبّب الفض
ُب أقوالو كفعالو انؿ فضلو. ك٤با كاف األمر ال ٱبلو من ا٤بشقة؛ كالسبلمة كالكفاؼ بتجنبو  
كاف أىل الفضل يفركف منو إف مل يتعْب عليهم القياـ بو، خاصة من كاف يشك أك 

 :ألة، فسكت، فقيل لوأنو سئل عن مسٱبشى دخوؿ الوىم عليو. كيركل عن الشافعي 
. كاب تعاىل (ُ)أال ٘بيب رٞبك هللا؟ فقاؿ: حٌب أدرم الفضل ُب سكوٌب، أك ُب ا١بواب

 التوفيق.  
 
 

 

م

م

م

                                 
(، ٕٗ(، كابن الصبلح ُب أدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب )صَُذكره ابن ٞبداف النمّبم ُب صفة الفتول )ص (ُ)

 (ُّْ/ٔكابن القيم ُب إعبلـ ا٤بوقعْب )
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

ماظزػريمضالم[- ٕٕ] مدػقانمسن مثـا مأبومخقـؿة مؼؿأظفم:محدثـا طانمسروة

م.ماظـاسمسؾىمحدؼـه

ن أيب شيبة ُب ا٤بصنف، كأٞبد بن زىّب بن حرب ابن اب :كركاه أيضان . سنده صحيح
أيب خيثمة، كأبو يوسف الفسوم، كعباس الدكرم، كابن عساكر ٝبيعهم ُب التواريخ، 
كأبو نعيم األصبهاين ُب ا٢بلية، كأبو علي الصواؼ ُب الفوائد، كا٣بطيب، كابن عبد الرب 

 .(ُ)كبلٮبا ُب ا١بامع ُب اآلداب، كاإلشبيلي ُب الفهرس
 

           
 

بعد ما سبق تقريره من اآلاثر ُب التحذير من خطورة ا١برأة على الفتيا كالتسرع 
فيها، كوهنا سبب الوقوع ُب ا٤بهالك كالعجب كالرايء كرٗبا اال٪براؼ ا٤بسبب للقوؿ على 
هللا بغّب علم. يعرج ا٤بصنف إىل بياف فضل نشر العلم كالدعوة إىل هللا تعاىل، كعدـ 

بْب ىذا؛ كاآلفات اذر منها، كأف مراعاة آداب الطلب كمبلزمة التقى كالورع ٩با  التبلـز

                                 
(، ا٤بعرفة ُْْ/ِ(، التأريخ الكبّب البن أيب خيثمة السفر الثالث )ُِّ/ٓبة )مصنف ابن أيب شي (ُ)

(، ُٕٔ/ِ(، حلية األكلياء أليب نعيم )ُّٗ/ّ(، خأريخ ابن معْب للدكرم )ِٓٓ/ُكالتأريخ للفسوم )
(، جامع َّْ/ُ(، ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع للخطيب )ّٓفوائد أيب علي الصواؼ )ص

(، فهرسة ابن خّب ِٔٓ/َْ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ُْٕ/ُفضلو البن عبد الرب )بياف العلم ك 
 (َّاالشبيلي )ص
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ال ينفك ُب أصلو عن العلم طلبان كنشران. فكل شخص ينبغي أف يراعي من نفسو ما 
يصلحها كيهذهبا كيبتغي ُب ذلك ٙبسينها بتجنب ما ٱبشاه عليها كتعويدىا على ضبط 

 ما ٛبيل إليو من ا٣بّب. 

كمنهم عركة بن الزبّب  ؛عض أىل العلم يرل نشر العلم كاجبان يتحتم عليوككاف ب
. بل بلغ بو األمر أنو كاف يسأؿ هللا تيسّبه لو ذلك، ففي حلية (ُ)كٱباؼ كتم العلم

اجتمع ُب »أليب نعيم األصبهاين عن أيب الزاند عبد هللا بن ذكواف قاؿ:  (ِ)األكلياء
فقالوا: ٛبنوا، فقاؿ عبد هللا  .لزبّب كعبد هللا بن عمرمصعب كعركة كعبد هللا بن ا :ا٢بجر

بن الزبّب: أما أان فأٛبُب ا٣ببلفة، كقاؿ عركة: أما أان فأٛبُب أف يؤخذ عِب العلم، كقاؿ 
مصعب: أما أان فأٛبُب إمرة العراؽ، كا١بمع بْب عائشة بنت طلحة كسكينة بنت 

قاؿ: فنالوا كلهم ما ٛبنوا، كلعل  .٤بغفرة: أما أان فأٛبُب اا٢بسْب، كقاؿ عبد هللا بن عمر
 «.ابن عمر قد غفر لو

األلف أصلو االنضماـ، كما ُب  ( كان عروة يتألف الناس على حديثو: )قولو

كألفت  ، إذا أنست بو.كألفت فبلانن »كتاب ابن فارس، كجاء ُب هتذيب األزىرم قولو: 

، (ّ)«كصلت بعضو ببعضكألفت الشيء:  إذا ٝبعت بينهم بعد تفرؽ. بينهم خأليفان 

                                 
 (ُّْ/ِانظر ما ركاه ابن أيب خيثمة ُب التأريخ الكبّب السفر الثالث ) (ُ)
(، كمن طريقو ابن عساكر ُب خأريخ ِٕٔ/ِ(، ك)َّٗ/ُحلية األكلياء كطبقات األصفياء أليب نعيم ) (ِ)

 (ِٕٔ/َْ)دمشق 
 (ِِٕ/ُٓ(، هتذيب اللغة لؤلزىرم )ُُّ/ُمقاييس اللغة البن فارس ) (ّ)
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 :التألف». كعبارة أيب السعادات ابن األثّب: (ِ)«كالتأليف: ضد التفريق». (ُ)كلزمتو

األلف ... مشتقة من األلفة؛ ضد »، كُب بصائر الفّبكز أابدم: «ا٤بداراة كاإليناس

 أ.ىػ.  (ّ)«كاإللف: اجتماع مع التئاـ». قاؿ الرغب: «الوحشة

من الطبلب الٍب  -وسع ُب تقريب ككصل أفراد ا٤بؤلفة كا٤بقصود منو ىنا: بذؿ ال
كذلك بوصلها كزرع األلفة  -٘بد مشقة ُب ٙبمل أعباء الطلب لفقداف الرغبة أك ضعفها 

بينها كبْب طلب العلم كتعويدىا على مشقتو كتذكقها لذتو كي تلزمو رغبة بو كتعرؼ 
ٕبيث ٯبتمعوف عليو بعد فضلو، كيكوف بطرؽ من الَبغيب كاإلغراء ا٤بناسب آلحادىا 

 افَباقهم عنو كنفرهتم منو.
 

كالدافع للمؤلف ٱبتلف كيتعدد، فلرٗبا كاف خأٜبان، أك رغبة ُب الدعوة كنشر ا٣بّب 
كٙبصيل فضلو، كىذا يكوف من العامل العارؼ إىل عواـ ا٤بسلمْب كجها٥بم. فمعلم ا٣بّب 

و كذلك لرغبتو ُب توسيع مداركو أحد منارات ا٥بدل. كرٗبا كاف الغرض منو عائد إليو نفس
كآفاقو كتثبيت ما عنده من ا٤بسائل اب٤بذاكرة كا٤بناقشة كتبادؿ ا٤بعلومات... كىذا يكوف 

 بْب األقراف كطبلب العلم.

                                 
 (ِٔ/ُاألفعاؿ البن القطاع ) (ُ)
 (ِِٖ/ْمعجم ديواف األدب أليب إبراىيم الفارايب ) (ِ)
(، بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب َٔ/ُالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر جملد الدين ابن األثّب ) (ّ)

 (ُٖ(، ا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب األصفهاين )صْ/ِعزيز جملد الدين الفّبكز أابدم )ال
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 يتألف من السلف ُب ككاف»: (ُ)قاؿ أبو بكر أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم 

، قالو رٞبو هللا «حقو كاجب من كذل أف كيرل نشره ُب ا٤بثوبة ابتغاء حديثو على الناس

 مرة بن تعاىل بعد أف سرد ٝبلة من آاثرىم ُب كراىية التحديث لعلة، كذكر قوؿ كثّب
 ُب عليك أف كاعلم .فتجهل أىلو غّب بو ٙبدث كال فتأٍب أىلو العلم ٛبنع ال :ا٢بضرمي

 .حقان  مالك ُب عليك أف كما حقان  علمك

بد هللا بنشر علمو كيرغب طبلبو ما استطاع، كا٤براد أف عركة بن الزبّب كاف يتع
إذ ا٤بذاكرة كالتعليم من كسائل ا٢بفظ  - كفائدتو راجعة إليو إما بتثبيت ما عنده من العلم

كفضائل تعليم الناس ا٣بّب كنشره قد مضى ذكر  أك رجاء نيل ثواب نشره. – كالضبط
 .  بعضها

قاؿ »: ىشاـ بن عركةب منها قوؿ ٝبلة من اآلاثر ُب ىذا البا (ِ)كركل ابن عبد الرب
عبد الرٞبن بن كعن . «كهللا، ما يسألِب الناس عن شيء، حٌب لقد نسيتي : يل أيب

سفياف الثورم كعن  ،«اكتبوا قبل أف أنسى :كاف زائدة ٱبرج إليهم فيقوؿ» :ومهدم قول
ن عن سعيد بك ، «يعِب أصحاب ا٢بديث .كهللا لو مل أيتوين ألتيتهم ُب بيوهتم»: وقول

قتادة ، كعن «إف ٩با يهمِب أين كددت أف الناس قد أخذكا ما معي من العلم»: جبّب قاؿ
فما مات حٌب دعا : قاؿ .أتى على ا٢بسن زماف كىو يعجب ٩بن يدعو إىل نفسو: »قاؿ

 . «إىل نفسو

                                 
 (َّْ/ ُ) السامع كآداب الراكم ألخبلؽ ا١بامع (ُ)
 (ُٕٔ/ِ(، كانظر حلية األكلياء أليب نعيم )ّْٕ-ْٗٔ/ُجامع بياف العلم كفضلو ) (ِ)
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اي بِب »: عثماف بن عركة عن أبيو أنو كاف يقوؿ لبنيوعن  (ُ)كركل ابن أيب خيثمة
إين كنت  .فتعلموا فإنكم أكشك أف تكونوا كبار قـو عامل أىلو، ىلموا إيلَّ أزىد الناس ُب 

فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونِب، فما أشد  ال ينظر إيلَّ  صغّبان 
 .«سأؿ عن شيء من أمر دينو فيجهلوعلى امرئ يي 

 

اي بِب »قاؿ:  (ِ)يوسف يعقوب بن سفياف الفارسي بسنده إىل عركة كُب خأريخ أيب
حٌب كدت أف أنسى كإين ألسأؿ عن ا٢بديث فيقيم يل حديث  تي كٍ ًر سلوين فلقد تي 

 كُب ىذا فضل مذاكرة العلم كالفتح على ا٤بتعلم أبواب من العلـو فوؽ طلبو.«. ييوم
 

كمن طرؽ التأليف الٍب ينبغي على ا٤بعلم ا٢برص عليها: ٘بنب ما يسبب السآمة،   
لك بطوؿ اجمللس، أك ثباتو على كتّبة كاحدة. كلّباعي ما كيوقع ا٤ببللة سواء أكاف ذ

يستدعي شد انتباه ا٤بتلقي بتنويع الفوائد كأساليب اإللقاء، كطرح ما يناسب ا٤بتلقي من 
ا٤بسائل الٍب ٛبس بواقعو كأحوالو إما العامة أك ا٣باصة. كإضافة عناصر التشويق من 

جيع الطبلب بتنمية دكافعهم ابلثناء القصص كأحواؿ ا٤باضيْب، مع أبواب الرقاؽ، كتش
عليهم، كإعطاءىم اجملاؿ الكتشاؼ ذكاهتم كمواىبهم كما بلغوه مع رسم أىداؼ عليا ٥بم 

مع ابة كاإلخاء كالتعاكف ... كل ذلك يعزز ٛبسك  بينهم كتنمية ركح ا٤بنافسة ،ليبلغوىا
  الطالب كحبو للمادة كبذلو ٥با.

 

                                 
 (ُّْ/ِالتأريخ الكبّب السفر الثالث ) (ُ)
 (ِٓٓ/ُرفة كالتاريخ للفسوم )ا٤بع (ِ)
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كبلمان البن حـز فيو دعوة لتألف الطبلب كلو بوضع ( َُٕكأيٌب ُب خاٛبة األثر )
 جعالة لَبغيبهم، كاب تعاىل التوفيق. 
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

ؼعينمم-مٌامضدممعؽة:مضالمسؿروم:حدثـامأبومخقـؿةمثـامدػقانمضالم[- ٖٕ]مم

 .مائؿوغيمصؿؾؼوامعينم:ضالم–مسروة
ألثر ركاه أيضان: أبو بكر ابن أيب شيبة ُب كاسنده صحيح، كعمرك ىو ابن دينار. 

. كأبو زرعة عبد الرٞبن بن عمرك الدمشقي، كأبو بكر ابن أيب خيثمة، كأبو (ُ)ا٤بصنف
كأبو الفضل عباس الدكرم، كأبو القاسم ابن عساكر  يوسف يعقوب بن سفياف الفسوم،

مر ابن عبد الرب ُب ، كأبو ع(ّ). كأبو نعيم األصبهاين ُب ا٢بلية(ِ)ٝبيعهم ُب التواريخ
 .(ْ)العلم

           
 

فالعادة أف الطبلب ىي  .الناس على أخذ العلم -رٞبو هللا تعاىل  -كىذا من خألفو 
من تبحث عن مصادر التلقي، كرٗبا ساد ىذا األمر بعد زماف عركة، بينما كاف حرصو 

 كأترابو ُب زماهنم على ٙببيب الطبلب ابلعلم كنشره. 
عاين منها عركة رٞبو هللا ألمر ُب زماننا ىذا إىل تلك ا٢باؿ الٍب كاف يي كرٗبا رجع ا

تعاىل، فلقد كثر العزكؼ عن الطلب مع تعدد كسائل الَبفيو كتنوع ا٤بشاغل حٌب ال تكاد 

                                 
 (ُِّ/ٓمصنف ابن أيب شيبة ) (ُ)
(، ا٤بعرفة كالتأريخ ُّْ/ْ(، التأريخ الكبّب البن أيب خيثمة السفر الثالث )ُِٓخأريخ أيب زرعة )ص (ِ)

 (ِٔٓ/َْ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ُّٗ/ّ(، خأريخ ابن معْب للدكرم )ِٓٓ/ُللفسوم )
 (ُٕٔ/ِعيم )حلية األكلياء أليب ن (ّ)
 (َْٕ/ُجامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب ) (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٖٕ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ِِٗ 

 ٘بد طالبان مهتمان. 
كلقد حاكلتي ُب كثّب من أعمايل ا٤بعاشية الٍب شغلتيها أف أطرح  الفوائد العلمية ُب 

طرحان مشوقان مناسبان ألبناء عصران  -ُب األكقات ا٤بناسبة  -ْب الزمبلء العماؿ ٧بيطي ب
بغرض زرع ثقافة شرعية كخأصيلهم دينيان كعقداين، كرٗبا اخَبتي منهم من ٰبمل رغبة 
ٕبسب ما يظهره يل اىتمامو فحبوتو كزدتو بنية كالدة طبلب علم. كلكن مهما كجدتو 

نِب أكتشف الحقان أهنا مل تكن إال فورة كقتية تنتهي ابنتهاء من القبوؿ كالرغبة فيهم إال أ
اجمللس أك بعد حْب. كلعل ىذه ىي النتيجة الطبيعية ٢بالنا ا٤بعاصر؛ فالذم سيحبس 

 نفسو على الطلب ُب زماننا فإ٭با ىو كالقابض على ا١بمر كهللا ا٤بستعاف.
لناس إ٭با يوجو ألىل العلم بقي أف يقاؿ أفَّ عرض العامل ما عنده من العلم كتعليمو ل

كطبلبو، كقد مضى أف ا٢بكمة تقتضي منعو عن بعض من ال يريد بو خّبان ٩بن ليس ىو 
 . كهللا ا٤بوفق لكل خّب. كخألف الطبلب ألخذ العلم يصب ُب ميزاف ا٤بعلم. من أىلو
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مععاوؼةمبنمسؿروم[- ٕٗ] مأبومخقـؿةمثـا مزائدةمسنماألسؿشمسنممحدثـا ثـا

مضال مؼزؼد مبن ماظررين مسؾد مايارثمسن مظعؾؼؿةم:عاظكمبن مضقل ميفم: متؼعد أال

موُت مإظقك مصقفؿع مُؼم،لألمونؾسمععكاٌلفد مدوغكصإغه مػو معن م:ضالم؟لأل

م.ػذامسؾؼؿةمػذامسؾؼؿةم:ؼؼالم،إغيمأطرهمأنمؼورأمسؼيبم:صؼالمسؾؼؿة

 كمالك ىو الرقي السلمي، كعبد معاكية بن عمرك ىو ابن ا٤بهلب،. سنده صحيح
، كما (ُ)كركاه من ىذا الوجو أبو نعيم األصبهاين. الرٞبن بن يزيد ىو ابن قيس النخعي

 القرآف فأقرأتى  جلستى  لو: لعلقمة قيل»: قاؿ رافع بن من طريق ا٤بسيب (ِ)ركاه أيضان 
 . «علقمة ىذا: يقاؿ كأف عقيب يوطأ أف أكره: قاؿ .كحدثتهم

 هللا عبد مات حْب - لو قيل: »من طريق إبراىيم النخعي قاؿ (ّ)كخرجو الدارمي
 -  :عقيب؟ يوطأ أف أتريدكف: فقاؿ السنة؟ الناس فعلمتى  قعدتى  لو». 

           
 

 شهرة فأم :قلتى  فإف» .ىذا األثر فيو كراىية التعرض للشهرة كإيثار ا٣بموؿ عليها

 ا٣بموؿ؟ فضيلة فاهتم فكيف العلماء، كأئمة الراشدين كا٣بلفاء األنبياء شهرة على تزيد

                                 
 (ُُٖ/ُْ(، كابن عساكر ُب التاريخ )ََُ/ِحلية األكلياء ) (ُ)
 (ٗٗ/ِحلية األكلياء ) (ِ)
 (ْْٕ/ُسنن الدارمي ) (ّ)
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 من تكلف غّب من سبحانو هللا جهة من كجودىا فأما ،الشهرة طلب ا٤بذمـو أف فاعلم

 . (ُ)«ٗبذمـو فليس العبد

لعل السائلْب لو ( أال تقعد يف ادلسجد فُيجمع إليك وتسأل وجنلس معك: )قولو
فسألوه نشر ما . ع كراىيتو ا٣بركجالربكز ىم من طبلبو كقد أرىقهم استقاء ما عنده م

عنده من العلم عن طريق إظهار نفسو ُب ا٤بسجد كتعرضو للناس فيجتمعوف إليو 
فاستلطفوا ُب السؤاؿ ( فإنو يسأل من ىو دونك. )كيسألونو فيعلمهم كينا٥بم فائدة ذلك

 .كاستحثوه أبف منزلتو أعلى من أف تدفن، فمن دكنك ُب العلم قد خرج كتصدر
ه اآلاثر يتضح أف السلف كأىل العلم كاف ٥بم ُب ىذا الباب مسلكاف كمن ىذ

فمنهم من تصدر كأفٌب كحرص على خألف الطبلب كٝبعهم، كمنهم من آثر ا٣بموؿ 
 . كخشي الشهرة كا٣بركج إال فيما اضطر إليو أك بْب خواصو

 ؛بوككبل الفريقْب على خّب فإف ا٤بسلم عليو أف يطلب لنفسو ما تقول عليو كٙبيا 

 غّبه، عليو يقول ٗبا اإلنسافي  يطالبى  أف ينبغي كال»كلو كاف يرل غّبه أكثر فضبلن، 

  .(ِ)«نفسو بصبلح أعرؼ اإلنساف فإف عنو، ىو فيضعف

فمن كاف يزداد خّبان اب٣بلطة مع قوة على ضبط نفسو عن ا٤بهالك فخّب لو أال ٱبتار 
فا٤بسلم إ٭با ييسأؿ عن نفسو غّب ىذا ا٤بسلك، كمن خاؼ فاحتاط لنفسو فبها كنعمت 

 .فليحرص على أال يؤثر على خبلصو شيء كهللا ا٤بستعاف

                                 
 (ِٖٕ/ّإحياء علـو الدين ) (ُ)
 (.ْٗاقتباس من كبلـ أيب الفرج ابن ا١بوزم ُب صيد ا٣باطر )ص (ِ)
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فيو أنو تفهم ( ىذا علقمة ىذا علقمة :إين أكره أن يوطأ عقيب يقال: )كقولو
كقد عيلم . سؤا٥بم كعلم حسن نيتهم، فشرح ٥بم كجهة نظره، كأابف ٥بم عذره ُب الرفض

شر كقسم بينهم أخبلقهم كطباعهم، ككل عاقل أعلم أف هللا جل كعز خالف بْب طباع الب
ٗبواضع نفعو من ضره، فمن فضل الربكز كحافظ على إخبلصو كاف ُب حقو النشر 

فضل الغفلة كا٣بركج أكىل، كمن خاؼ غوائل الشهرة كظنها عائقة لو عن شؤكنو 
ره ككاف لو كقد خرج لعلقمة علمان ٝبان فهو مل ٲبنع العلم؛ بل نش كا٣بموؿ، كُب كلو خّب.

 .طبلابن يبلزموه

 من ألف كالقتل، الغزك بو ميفسي  ابلقدـ، الدكس: األصل ُب الوطء»( يوطأ: )قولو

 كأصلو ا٤بوافقة،: كا٤بواطأة» ،(ُ)«كإىانتو ىبلكو ُب استقصى فقد برجلو الشيء على يطأ

دىةه  ءي النًَّسي ًإ٭بَّىا﴿ : كمن ىذا قولو تعاىل .(ِ)«صاحبو موطئ برجلو الرجل يطأ أف  ُب  زايى

لُّونىوي  كىفىريكا الًَّذينى  بًوً  ييضىلُّ  اٍلكيٍفرً    .﴾اَّللَّي  حىرَّـى  مىا ًعدَّةى  لًيػيوىاًطئيوا عىامنا كىٰبيىٌرًميونىوي  عىامنا ٰبًي

، «كتسهيلو شيء ٛبهيد على تدؿ كلمة. كا٥بمزة كالطاء الواك»: (ّ)قاؿ ابن فارس

كُب دعاء النيب  .«كالضغطىةً  أيضان  كىي قدـ،ال موضع: كالوٍطأىةي »: (ْ)كُب الصحاح

 ،(ٓ)«اللهم اشدد كطأتك على مضر» :ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
 (ََِ/ٓمن كبلـ أيب السعادات ٦بد الدين ابن األثّب ُب النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ُ)
 (ٕٖٓمن كبلـ أيب القاسم ا٢بسْب بن دمحم الراغب األصفهاين ُب ا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ِ)
 (َُِ/ٔمعجم مقاييس اللغة ) (ّ)
 (ُٖ/ُالصحاح اتج اللغة أليب نصر ا١بوىرم ) (ْ)
 (ٕٓٔ( كمسلم )َْٖمن حديث أيب ىريرة ُب البخارم ) (ٓ)
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  .(ِ)«شديدان  أخذان  خذىم»، أك(ُ)«ذللهم: أم» 

 أصبلف كالباء كالقاؼ العْب»: (ّ)فارس ابن ا٢بسْب ( قاؿ أبوعقيبكقولو: )

كمن ابهبا . ، كا٤بادة كاسعة«غّبه بعد كإتيانو شيء خأخّب على يدؿ أحدٮبا: صحيحاف

 . (ٓ)، كىو الرئيس ا٤بتبوع(ْ)«األتباع كثّب أم .العقب موطأ فبلف»: قو٥بم

على رجل هبا  ككراىية السلف للتصدر معلومة حٌب لقد دعا عمار بن ايسر 
، كغوائل (ٔ)«فابسط لو ُب الدنيا، كاجعلو موطأ العقبْب اللهم إف كاف كاذابن : »فقاؿ

 . (ٕ) (َُُكَْ)كأيٌب برقم  (َِكُٗ)ر مضى برقم الشهرة سبق اإلشارة إليها ُب أث
 

م

                                 
 (ٕٖٓمن كبلـ أيب القاسم ا٢بسْب بن دمحم الراغب األصفهاين ُب ا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ُ)
 (ََِ/ٓمن كبلـ أيب السعادات ٦بد الدين ابن األثّب ُب النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ِ)
 (ٕٕ/ْمعجم مقاييس اللغة ) (ّ)
 (َُِ/ٓ(، كالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر البن األثّب )ّٖ/ْمعجم ا٤بقاييس البن فارس ) (ْ)
 (ُٕٗ/ُمن كبلـ الصاحب أيب القاسم إ٠باعيل ابن عباد ُب ايط ُب اللغة ) (ٓ)
( ، ُْٓ(، كأٞبد ُب الزىد )صِْٓ/ٓ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )ُْٕركاه ككيع ُب الزىد )ص (ٔ)

(، كسنده ُِْ/ُ(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )َِْ(، كأبو داكد ُب الزىد )صَُّ/ُزىد )كىناد ُب ال
( ٫بوه ٖٓصحيح إف سلم من عنعنة األعمش كإبراىيم التيمي. كذكر أٞبد بن حنبل ُب كتابو الورع )ص

 .لعامر بن عبد القيس
 ُب الباب. كأليب بكر ابن أيب الدنيا جزء ُب التواضع كا٣بموؿ ساؽ فيو آاثران مفيدة (ٕ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مسنمم-م52 مأبيمصاحلمسنمأبيمػرؼرة مسنماألسؿشمسن مواظضرؼر مجرؼر حدثـا

مم-مملسو هيلع هللا ىلصاظـيبم مأرى مضالمجرؼرم-صقؿا مررؼؼًا: مدؾك مسؾؿًامعن مصقه مؼؾؿغي

مم.عمبهمغلؾهوعنمأبطأمبهمسؿؾهمملمؼلرم.إديماىـةمدفلماهللمظهمبهمررؼؼًا

سنده صحيح، ركاه بلفظ ا٤بصنف: ابن حباف من طريق أيب معاكية الضرير عن 
 .(ِ). كمن طريق زائدة عنو خرجو: أبو داكد، كالدارمي، كا١بوىرم، كا٢باكم(ُ)األعمش

كركاه مطوالن: مسلم، كأٞبد، كالَبمذم، كابن ماجو، كالبزار، كابن حباف، كالطرباين، 
كاختصره ابن أيب . ، أبلفاظ متقاربة(ّ)ابن أيب الدنيا، كابن عبد الربكالبيهقي، كاآلجرم، ك 

 .(ْ)أيب شيبة

           
 

                                 
 (ِْٖ/ُصحيح ابن حباف ) (ُ)
(، ٖٖ(، مسند ا٤بوطأ للجوىرم )صّّٔ/ُ( ا٤بكتبة العصرية، السنن للدارمي )ُّٕ/ّسنن أيب داكد ) (ِ)

 (. ُٓٔ/ُا٤بستدرؾ للحاكم )
(، ُِٓ/ُ(، سنن ابن ماجو )ْٓ/ٓ(، سنن الَبمذم )ّّٗ/ُِ(، مسند أٞبد )ِٗٗٔصحيح مسلم ) (ّ)

(، ُِٔ/ْ(، معجم الطرباين األكسط )ْٓ/ّ(، صحيح ابن حباف )ْٕ/ُٔ(، مسند البزار  )ُِٓ/ُ)
(، كا٤بدخل إىل السنن ُِٗ(، كالزىد الكبّب )صِٓ/ِ(، )ُٓ/ُ(، كاآلداب )ُِٖ/ّشعب اإلٲباف )

(، اصطناع ا٤بعركؼ ابن أيب الدنيا ِْ( ٝبيعها للبيهقي، أخبلؽ العلماء  لآلجرم )صِْٖ)ص
 (ٓٔ/ُن عبد الرب )(، جامع بياف العلم كفضلو البُٖ)ص

( من طريق أيب أسامة عنو ِّٓ/ْ، من طريق الضرير، كسنن الَبمذم )(ِْٖ/ٓا٤بصنف البن أيب شيبة ) (ْ)
 عنو األعمش 
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لعلو أراد أف أاب معاكية رفعو ُب حْب كقفو جرير أك ( قال جرير .رىفيما أُ : )قولو
كمل أقف على من اتبع ا٤بصنف . كُب صنيع ا٤بصنف إشارة إىل ٙبريو ُب الركاية. شك

 .فركاه من طريقو

 ُب ا٢بفاظ من كاحد غّب [يعِب على مسلم] عليو كاعَبض»: (ُ)قاؿ ابن رجب

: قاؿ األعمش عن ركاه دمحم بن أسباط فإف كالدارقطِب. ا٥بركم أبو الفضل منهم: ٚبرٯبو،
 بو حدثو من يذكر كمل صاّب أيب من يسمعو مل األعمش أف فتبْب صاّب، أيب عن حيدثت

 . ىػ.أ «ركايةال ىذه كغّبه الَبمذم كرجح عنو،

مل يتبْب يل من كبلـ الدارقطِب اعَباضان من ىذا النحو؛ لكن أاب الفضل ابن : قلت

 فلم صاّب أيب عن األعمش عن ا٣بلق ركاه حديث كىو»: (ِ)عمار فعل، كنص كبلمو

 أبو حدثنا: قاؿ األعمش عن): فيو قاؿ فإنو أسامة أيب غّب إسناده ُب ا٣برب يذكر
 أيب عن صاّب أيب عن أصحابو بعض عن األعمش عن دمحم نب أسباط كركاه(. صاّب

 . ىػ.أ«الثقات غّب عن أخذ فرٗبا تدليس، صاحب كاف كاألعمش. ىريرة

كاستوعب أبو . (ْ)، ككذا فعل أبو زرعة الرازم(ّ)أما ترجيح الَبمذم: ففي سننو
فوافق  الطرؽ، كذكر أنو قد ايختلف على أسباط أيضان  (ٓ)ا٢بسن علي بن عمر الدارقطِب

                                 
 (ِْٖ/ِجامع العلـو البن رجب ) (ُ)
 (ّٔعلل أحاديث مسلم )ص (ِ)
 (ٖٔ/ّجامع الَبمذم ) (ّ)
 (ُِٔ/ِكما ُب علل ابن أيب حاًب ) (ْ)
 (ُُٖ/َُلدارقطِب )كما ُب العلل ل  (ٓ)
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 طريقْب من (ُ)ا٢باكم كركاه .كما ذكر من اتبع األعمش عن أيب صاّب ركاية ا١بماعة،
كأفاد أبو موسى ا٤بديِب بركاية . حديث األعمش يصحح ىذا: كقاؿ األعمش، طريق غّب

 . (ِ)كوف ا٢بكم بن عتيبة ىو شيخ األعمش ا٤ببهم عن أيب صاّب بينت
           

 
ومن أبطأ بو : )قولوك (. ُٕ)٢بديث األكؿ ُب األثر رقم سبق الكبلـ على شطر ا

كا٣ببلص من النار  ،ُب أف الثواب ال يكوف إال ابلطاعة نصه »( عملو مل يسرع بو نسبو

كالبيطء نقيض السرعة. (ّ)«ال يكوف إال ابلعمل الصاّب
، (ٓ)، كأبطأ عليو األمر خأخر(ْ)

لعمل الصاّب؛ مل يستطع أف يواكب مىٍن . كا٤بعُب أف من خأخر مركزه لفقره من ا(ٔ)كتراخى
 . ملة ا٤بتعارؼ عليها ُب ىذا اجملاؿ ىي الصا٢باتمىٍن تقدمو بنسبو كشرفو، ألف العي 

كُب ا٢بديث دليل على سقوط العربة بكل معايّب التقييم ُب الدنيا خبل العمل 
أكاف ماالن فبل اعتبار أبم مركز تنالو ألف ما كاف ُب الدنيا فهو ٥با كهبا كفيها،  ،الصاّب

أك جاىان أك منصبان أك شهرة أك شرفان أك حسبان أك نسبان أك قوة أك ٝباالن أك غّب ىذا من 
معايّب التفاضل بْب البشر، فإف انتهت الدنيا مل يبقى إال العمل الصاّب معيار التقدـ 

                                 
 (ِْٓ/ْا٤بستدرؾ ) (ُ)
 (ْٗ/ُاللطائف من دقائق ا٤بعارؼ ) (ِ)
 (ُّٕ/ّمن كبلـ الفخر الرازم ُب مفاتيح الغيب ) (ّ)
 (َِٖ/ٗ(، كاكم كايط األعظم )ّٔ/ُالصحاح ) (ْ)
 (َِٗ/ٗاكم كايط األعظم ) (ٓ)
 (٦ِْٔبمل اللغة البن فارس )ص (ٔ)
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 كالقبوؿ ُب التقرب إىل هللا تعاىل. 
قاؿ سبحانو . ياه من شرؼ ك٫بوهر ُب ىذا مل ٯبرب نقصو ٗبا ملكو ُب دنكمن قصَّ 

( ّٖ) أيٍخرىل كًٍزرى  كىازًرىةه  تىزًري  أىالَّ ﴿: ، كقاؿ تعاىل﴾أىتٍػقىاكيمٍ  اَّللًَّ  ًعٍندى  أىٍكرىمىكيمٍ  ًإفَّ ﴿كتعاىل: 
 .  ﴾سىعىى مىا ًإالَّ  ًلئٍلًٍنسىافً  لىٍيسى  كىأىفٍ 

 قريش معشر اي»: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا ﴾ كىأىٍنًذٍر عىًشّبىتىكى اأٍلىقٍػرىًبْبى ﴿ ك٤با أينزلتٍ 
 من عنكم أغِب ال مناؼ عبد بِب اي شيئان، هللا من عنكم أغِب ال أنفسكم من هللا اشَبكا

 هللا رسوؿ عمة صفية كاي شيئان، هللا من عنك أغِب ال ا٤بطلب عبد بن عباس اي شيئان، هللا
 عنك أغِب ال مايل من شئتً  ما سليِب دمحم بنت فاطمة كاي شيئان، هللا من عنك أغِب ال

 كأموالكم، صوركم إىل ينظر ال هللا إف»: ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ رسوؿ هللا ،(ُ)«شيئان  هللا من
 . (ِ)«كأعمالكم قلوبكم إىل ينظر كلكن

 اللحاؽ عن للدرجات عليةمي ػال ا٢بسنات ُب تفريطو أك السيئ عملو» فمن أخره

 ُب كمكانتو نسبو ةرفع ترفعو مل زمرة، أكؿ ُب ا١بنة دخوؿ كعن كاألبرار، ا٤بتقْب ٗبنازؿ

 تقول إال فيها ينفع ال اآلخرة أف» ، إذ(ّ)«حالو ثلم الذل النقص ىذا جرب كال الدنيا،

 .(ْ)«الواضح النسب كال الراجح الفخر ال الصاّب، كالعمل تعاىل هللا

                                 
( من حديث َِٓ( من حديث أيب ىريرة، كركاه ٨بتصران مسلم )َِٔ( كمسلم )ِّٕٓ) ركاه البخارم (ُ)

 عائشة
 ( من حديث أيب ىريرةِْٔٓركاه مسلم ) (ِ)
 (ُٓٗ/ٖمن كبلـ القاضي عياض ُب إكماؿ ا٤بعلم شرح مسلم ) (ّ)
 (ٖٖٔ/ٔمن كبلـ أيب العباس القرطيب ُب ا٤بفهم على مسلم ) (ْ)
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 على يتكل ال  أف فينبغي األعماؿ أصحاب ٗبرتبة يلحقو مل انقصان  عملو كاف كمن»

 علماء أكثر أف ذلك كشاىد» ،(ُ)«العمل ُب كيقصر ابءاآل كفضيلة النسب شرؼ

، السلف علماء من كثّب بل هبا، تفاخريي  ٥بم أنساب ال كا٣بلف السلف  ذلك كمع مواؿو
 مواطن ُب كذلك ليسوا الذين العلية األنساب كذكك الرٞبة، كينابيع األمة سادات ىم

 . (ِ)«منسيان  نسيان  جهلهم

 يػىٍومنا كىاٍخشىٍوا﴿ تعاىل كقولو»: (ّ)١بصاص ُب أحكاموقاؿ أبو بكر أٞبد بن علي ا  

ئنا كىاًلًدهً  عىنٍ  جىازو  ىيوى  مىٍوليوده  كىالى  كىلىًدهً  عىنٍ  كىاًلده  ٯبىٍزًم الى  يػٍ  ال أحدان  أف على يدؿ ﴾شى

 «أحد دكف بذلك أحدان  ٱبصص مل ألنو بنسبو كال ،أبيو بشرؼ فضيلة هللا عند يستحق

  أ.ىػ.

: أم ﴾خىلىتٍ  قىدٍ  أيمَّةه  تًٍلكى ﴿: تعاىل قولو»: (ْ)إ٠باعيل ابن كثّبكقاؿ أبو الفداء 

تيمٍ  مىا كىلىكيمٍ  كىسىبىتٍ  مىا ٥بىىا﴿مضت  بػٍ  من آابئكم من ا٤باضْب السلف أف: أم ﴾كىسى
 فإف عليكم، نفعوي  يعود خّبان  تفعلوا مل إذا إليهم انتسابكم ينفعكم ال كالصا٢بْب األنبياء

  أ.ىػ. «﴾يػىٍعمىليوفى  كىانيوا عىمَّا تيٍسأىليوفى  كىال﴿أعمالكم  كلكم وىاعمل الٍب أعما٥بم ٥بم

 
                                 

 (ِِ/ُٕ)شرح النوكم على مسلم  (ُ)
 (ِٖٖ/ُمن كبلـ أيب ا٢بسن نور الدين علي ا٤ببل القارم ُب مرقاة ا٤بفاتيح على مشكاة ا٤بصابيح ) (ِ)
 ( دار إحياء الَباثَِِ/ٓأحكاـ القرآف للجصاص ) (ّ)
 (ْْٕ/ُتفسّب ابن كثّب ) (ْ)
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قاؿ أبو الفرج عبد الرٞبن ابن رجب ا٢بنبلي ُب شرحو ا٢بديث من األربعْب 

: تعاىل قاؿ كما اآلخرة، درجات ابلعبد يبلغ الذم ىو العمل أف معناه»: (ُ)النوكية

 تعاىل، هللا عند العالية ا٤بنازؿ بو يبلغ أف عملو بو أبطأ فمن ،﴾عىًمليوا ٩بَّا دىرىجىاته  كىًلكيلٌو ﴿
 ال األعماؿ، على ا١بزاء رتب تعاىل هللا فإف الدرجات، تلك فيبلغو نسبو، بو يسرع مل

نػىهيمٍ  أىٍنسىابى  فىبلى  الصُّورً  ُب  نيًفخى  فىًإذىا﴿: تعاىل قاؿ كما األنساب، على  كىالى  يػىٍومىًئذو  بػىيػٍ
: قاؿ كما ابألعماؿ، كرٞبتو مغفرتو إىل اب٤بسارعة تعاىل هللا أمر كقد ،﴾يػىتىسىاءىليوفى 

( ُّّ) لًٍلميتًَّقْبى  أيًعدَّتٍ  كىاأٍلىٍرضي  السَّمىاكىاتي  عىٍرضيهىا كىجىنَّةو  رىبًٌكيمٍ  ًمنٍ  مىٍغًفرىةو  ًإىلى  كىسىارًعيوا﴿
 ًمنٍ  ىيمٍ  الًَّذينى  ًإفَّ ﴿ :كقاؿ اآليتْب، ﴾اٍلغىٍيظى  كىاٍلكىاًظًمْبى  كىالضَّرَّاءً  السَّرَّاءً  ُب  يػيٍنًفقيوفى  الًَّذينى 
تً  ىيمٍ  كىالًَّذينى ( ٕٓ) ميٍشًفقيوفى  رىهبًًٌمٍ  خىٍشيىةً   الى  ًبرىهبًًٌمٍ  ىيمٍ  كىالًَّذينى ( ٖٓ) يػيٍؤًمنيوفى  رىهبًًٌمٍ  آًبايى

 أيكلىًئكى ( َٔ) رىاًجعيوفى  رىهبًًٌمٍ  ًإىلى  مٍ أىنػَّهي  كىًجلىةه  كىقػيليوبػيهيمٍ  آتػىٍوا مىا يػيٍؤتيوفى  كىالًَّذينى ( ٗٓ) ييٍشرًكيوفى 
 ابلصراط هللا أيمر:  مسعود ابن قاؿ. ﴾سىابًقيوفى  ٥بىىا كىىيمٍ  ا٣بٍىيػٍرىاتً  ًُب  ييسىارًعيوفى 
 ٍب الربؽ كلمح أكائلهم زمران، زمران  أعما٥بم قدر على الناس فيمر جهنم، على فيضرب

 مشيان، الرجل ٲبر كحٌب سعيان  الرجل ٲبر حٌب البهائم، كمر ٍب الطّب كمر ٍب الريح كمر
 بك، أبطئ مل إين :فيقوؿ يب؟ أبطأت مل رب اي: فيقوؿ بطنو، على يتلبط آخرىم ٲبر حٌب

 .ىػ.أ «(ِ)عملك بك أبطأ إ٭با

                                 
 (َّٖ/ِجامع العلـو كا٢بكم ) (ُ)
(، كركاه مطوالن ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ُٖٗ/ُالزىد )ىذا األثر ركاه هبذا اللفظ ىناد بن السرم ُب  (ِ)

(، كركاه دمحم ُْٔكُْٓ/ْ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ّْٓ/ٗ(، كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب )ُُٓ/ٕ)
( ٨بتصران ، كسنده إىل أيب الزعراء صحيح، كقد كثقو َّٕ/ُبن نصر ا٤بركزم ُب تعظيم قدر الصبلة )

 ثقة كحيد.العجلي كابن سعد، كركل عنو 
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: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف  ٍب ذكر ٝبلة من األحاديث منها حديث أيب ىريرة
 الناس أيتيِب فبل نسب من أقرب نسب كاف كإف ا٤بتقوف القيامة يـو أكليائي إف»

 ،ال كىكذا ىكذا :فأقوؿ دمحم، اي :فتقولوف رقابكم على ٙبملوهنا ابلدنيا كخأتوف ابألعماؿ
  .(ُ)«عطفيو كبل ُب كأعرض

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف  جده عن أبيو، عن رفاعة، بن عبيد بن إ٠باعيل كحديث
 دخل ٍب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بيت عند عمر فجمعهم قومك، يل اٝبع»: لعمر قاؿ
: قاؿ إليهم أخرج بل: فقاؿ إليهم؟ ٚبرج أك عليك أدخلهم هللا رسوؿ اي: فقاؿ عليو

 أخواتنا أبناء كفينا حلفاؤان فينا نعم،: قالوا غّبكم؟ من أحد فيكم ىل: فقاؿ فأاتىم،
 إف تسمعوف؟ أال كأنتم منا، كموالينا منا أختنا كبنو منا حلفاؤان: فقاؿ موالينا، كفينا
 ابألعماؿ الناس أيٌب ال أف فانظركا كإال فذلك، أكلئك كنتم فإف ا٤بتقوف، منكم ئيأكليا
 قريشان  إف الناس، أيها اي: فقاؿ يديو، رفع ٍب عنكم فيعرض  ابألثقاؿ كخأتوف القيامة يـو

 .(ِ)ثبلاثن  قا٥با «ٗبنخريو هللا أكبو العوائر بغاىم فمن أمانة أىل
 هللا رسوؿ معو خرج اليمن إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بعثو ٤با كمن حديث معاذ  

 اي»: قاؿ فرغ فلما راحلتو، ٙبت ٲبشي ملسو هيلع هللا ىلص هللا كرسوؿ راكب كمعاذ يوصيو ملسو هيلع هللا ىلص
 فبكى. كقربم ىذا ٗبسجدم ٛبر أف كلعلك ىذا عامي بعد تلقاين ال أف عسى إنك معاذ
 أكىل إف: فقاؿ ا٤بدينة ٫بو بوجهو فأقبل التفت ٍب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ لفراؽ خشعان  معاذ

                                 
(، ْٖٔ/ِ(، ك)ّٗ/ُ( كاللفظ لو، كابن أيب عاصم ُب السنة )َّٗراه البخارم ُب األدب ا٤بفرد )ص (ُ)

 ( بسند جيد.َّٓكالبيهقي ُب الزىد الكبّب )ص
(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ْٓ/ٓ(، كالطرباين ُب الكبّب من معاٝبو )ُٕٔ/ٗأخرجو البزار ُب مسنده ) (ِ)

 ف خبل إ٠باعيل بن عبيد بن رفاعة ركل عنو كاحد كمل يوثقو معترب.(، كرجالو موثقو ِٖ/ْ)
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 أىل إف»: (ِ)كلفظ غّبه (ُ)، ىذا لفظ أٞبد«كانوا كحيث كانوا من ا٤بتقوف يب اسالن
 .كانوا كحيث كانوا مىنٍ  ا٤بتقوف، يب الناس أكىل كإفَّ  !يب الناس أكىل أهنم يركف ىؤالء بيٍب

 يكفأ كما دينها عن أمٍب ليكفؤكف هللا كامي أصلحتي  ما فساد ٥بم أيحل ال إين اللهم
  . «ءالبطحا ُب اإلانء

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت :ُب الصحيحْب قاؿ  كمن حديث عمرك بن العاص
 هللا كليي إ٭با أبكلياء، يل ليسوا -فبلانن  يعِب - أيب آؿ إف أال: »يقوؿ سر، غّب جهاران 
  .«بببلىا أبلها رحم ٥بم كلكن»: (ْ)، زاد البخارم(ّ)، ىذا لفظ مسلم«ا٤بؤمنْب كصاّب
 

 ابإلٲباف تناؿ كإ٭با قرب، كإف ابلنسب تناؿ ال كاليتو فأ إىل يشّب»: ٍب علق بقولو

 منو لو كاف سواء لو كالية أعظم فهو كعمبلن  إٲباانن  أكمل كاف فمن الصاّب، كالعمل
 :بعضهم يقوؿ ا٤بعُب ىذا كُب يكن، مل أك قريب نسب
 

ُوِبذينِاااااااُإالُ إلّساااااااةٍُُُاااااااةُكشَُ ااااااا َىَ

ُفاااةس ٍُسااايَةَُُ إلسااا ًُُسفاااعَُىقاااذ
ُ

َُُناةالاُ تُِّ ى قٌٍُكِرتُتَُف ُ ُسا  ُ ىنَُعيا

 (ٓ)«هلا  ُُأباُةُ ىشاق َُُّشكُ ىش ُاًُضعًَُقذ 
 

                                 
 ( كسنده حسن أك صحيحّٕٔ/ّٔا٤بسند ) (ُ)
 (.ُْْ/ِ(، كابن حباف ُب الصحيح )َُِ/ِالطرباين ُب مسند الشاميْب ) (ِ)
 (ُِٓصحيح مسلم ) (ّ)
 (َٗٗٓصحيح البخارم ) (ْ)
 (َُّ/ِجامع العلـو كا٢بكم ) (ٓ)
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 صاحب أف: كا٤بعُب»، (ُ)«ا١بد منك ا١بد ذا ينفع كال»: ملسو هيلع هللا ىلص كمنو دعاء النيب

 كالعمل اإلٲباف ينجيو كإ٭با جده، منك كٱبلصو ينجيو ال أم جده، منك ينفعو ال ا١بد

 . (ِ)«ا٤باؿ كىو العظمة كىو الغُب ىو كا١بد الصاّب،

كال يتعارض حديث الباب مع ما ثبت ُب غّب ما حديث من تفضيل قريش على 

 قريش اختصاص ثبت قد أنو ريب كال»: (ّ)غّبىم قاؿ أبو العباس تقي الدين ابن تيمية

 بتحرمي ىاشم بِب اختصاص كثبت. غّبىم دكف فيهم اإلمامة كوف كىو شرعي ٕبكم
 ُب معهم ا٤بطلب كبنو العلماء، أكثر عند الفيء نم استحقاقهم ككذلك عليهم، الصدقة
 كىذه كعليهم، ٥بم أبحكاـ ٨بصوصوف فهم الباب، ىذا من عليهم فالصبلة ذلك،

 ترتيب نفس كأما. عاصيان  كاف بل صا٢بان  رجبلن  يكن مل كإف منهم للواحد تثبت األحكاـ
 تعاىل هللا عند امتوككر  ا٤بعْب، للشخص كجل عز هللا كمدح القرابة، على كالعقاب الثواب

انتهى. كاب  «التقول كىو الصاّب كالعمل اإلٲباف فيو يؤثر كإ٭با النسب، فيو يؤثر ال فهذا

 تعاىل،التوفيق. 
 

                                 
( من حديث ا٤بغّبة بن شعبة، كركاه مسلم من حديث أيب سعيد ّٗٓ(، كمسلم )ْْٖرم )ركاه البخا (ُ)

 (ْٖٕ(، كمن حديث ابن عباس )ْٕٕا٣بدرم )
 (َِْ/ِمن كبلـ أيب العباس أٞبد بن عبدا٢بليم ابن تيمية كما ُب الفتاكل الكربل ) (ِ)
 (ََٔ/ْمنهاج السنة ) (ّ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

مأبومخقـؿةمزػريمثـامدػقانمبنمسققـةمسنمسؿرومسنمحيقىمم[- ٕٙ] حدثـا

طانمسـدهممِنَعم:ممطؿبميفماظـاسثم،أرادمسؿرمأنمؼؽؿبماظلـة:مبنمجعدةمضال

مم.ذظكمصؾقؿقهمِنذيءمِع

. (ُ)ا٣بطيب، كابن عبد الرب :جعدة صحيح، كمن طريق ا٤بصنف ركاهابن سنده إىل 
 كقد توبع. مرسلة ُب الغالب  عن عمر بن ىبّبة ا٤بخزكمي جعدةٰبٓب بن كركاية 
أف يكتب السنن أراد عمر بن ا٣بطاب : »عن الزىرم قولو (ِ)فركل ابن سعد عليها؛

ذكرتي قومان كتبوا كتاابن فأقبلوا عليو : فاستخار هللا شهران، ٍب أصبح كقد عـز لو، فقاؿ
: من طرؽو إليو عن عركة بو، كزاد (ّ)كركاه ا٣بطيب كابن عبد الرب .«كتركوا كتاب هللا

فاستشار فيها أصحاب : »(ْ)، كُب بعضها«كإين كهللا ال ألبس كتاب هللا بشيء أبدان »

 ،إسناده جيد قوم»: (ٓ)، قاؿ ابن كثّب«فأشار عامتهم بذلك عليو ملسو هيلع هللا ىلصسوؿ هللا ر 

 . «إال أف عركة مل يلق عمر بن ا٣بطاب

           

                                 
 (ِٕٓ/ُف العلم كفضلو البن عبد الرب )(، جامع بيآِتقييد العلم للخطيب )ص (ُ)
 (ِٕٔ/ّالطبقات الكربل ) (ِ)
 (ِْٕ/ُ(، جامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب )ْٗتقييد العلم للخطيب )ص (ّ)
 (ُٓتقييد العلم )ص (ْ)
 (َُ/ّمسند الفاركؽ ) (ٓ)
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كاف األمر ُب الصدر األكؿ على النهي عن كتابة غّب القرآف خشية اختبلطو 
بعة ُب كا٤بسألة مش. ابلكتابة ملسو هيلع هللا ىلص ابلقرآف، ٍب زالت العلة فنسخ النهي كأذف النيب

. ككاف بعض السلف من الصدر األكؿ ابقوف على (ُ)مظاهنا من كتب االصطبلح
   ، حٌب استقر األمر.(ِ)النهي

 ىي إ٭با األكؿ الصدر من الكتاب كره من كراىة أف ثبت فقد»: (ّ)قاؿ ا٣بطيب

 الكتب عن كهني بسواه، القرآف عن يشتغل أك ؛غّبه تعاىل هللا بكتاب يضاىي لئبل
 القرآف أف مع فاسدىا من كصحيحها ابطلها من حقها يعرؼ ال ألنو تتخذ فأ القدٲبة
 لقلة كجدتو اإلسبلـ صدر ُب العلم كتب عن كهني عليها، مهيمنان  كصار منها كفى

 ُب فقهوا يكونوا مل األعراب أكثر ألف كغّبه الوحي بْب كا٤بميزين الوقت ذلك ُب الفقهاء
 ابلقرآف الصحف من ٯبدكف ما يلحقوا أف يؤمن فلم العارفْب العلماء جالسوا كال الدين

 أ.ىػ. «الرٞبن كبلـ عليو اشتملت أف ما كيعتقدكا

 يضبط ال كا٢بديث»: (ْ)كذكر الرامهرمزم عددان ٩بن أجاز الكتابة كأكجبها ٍب قاؿ

 عن كالفحص كالسؤاؿ كا٤بذاكرة كالتحفظ كالتعهد كا٤بدارسة اب٤بقابلة ٍب ،ابلكتاب إال
 العهد لقرب األكؿ الصدر من كره من الكتاب كره كإ٭با. نقلوه ٗبا التفقوك  الناقلْب

                                 
 (ُُٕ/ِكانظر اآلداب الشرعية البن مفلح ) (ُ)
( أقوا٥بم كعقبها أبقواؿ اجمليزين. كذا فعل الدارمي ُب ِٕٗ-ِٖٔ/ُلعلم )ركل ابن عبد الرب ُب جامع ا (ِ)

 ( كغّبٮبا.ُِْ/ُالسنن )
 (ٕٓتقييد العلم )ص (ّ)
 (ّٖٓادث الفاصل أليب ا٢بسن الرامهرمزم )ص (ْ)
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 فأما بو، كالعمل ٙبفظو عن يرغب أك فيهملو الكاتب يعتمده كلئبل اإلسناد كتقارب
 النسياف كآفة متشاهبوف كالنقلة ٨بتلفة كالطرؽ متقارب غّب كاإلسناد متباعد كالوقت
 كجوبو على كالدليل كأشفى، أكىل ابلكتاب العلم تقييد فإف مأموف، غّب كالوىم معَبضة

 أ.ىػ.  «أقول

كاف معرضان لبلجتهاد،    فيو أف األمر عنده( أراد عمر أن يكتب السنة): قولو
. كلعلو ىم ٔبمع كتاب ُب األحكاـ، أك السّب، ٗبخالفة النهي إف كاف مطلقان  كإال ٤با ىمَّ 

   أعلم، ك٥بذا تنازع األمر لديومن صدكر الصحابة كما فعلوا ُب ٝبع القرآف كهللا
مل ٱبرج بصورة مناسبة  كخشي اختبلطو على بعض من ٯبهل ابلقرآف. كأتصور أنو 

ٕبيث يسهل التفريق بينها كبْب القرآف، كلكنو هبذا الَبدد  لتدكين السنة ُب زمانو على ٫بوو 
ه من السنة، إىل أف ساىم ُب رسم الطريق ٤بن بعده ٩بن استقر األمر لديو بتدكين ما يتلقا

 آؿ األمر بعدىا إىل ا٥بيئة الٍب ىي عليو حاليان كهللا تعاىل أعلم.
 تغّب رأيو  (من كان عنده شيء من ذلك فليمحو :مث كتب يف الناس: )قولو

ما يعِب أنو اجتهاد ٧بض  ،خشية اللبس كىي: بعد ذلك، كُب بعض الطرؽ ذكر العلة
 نهي. اإلذف بعد ال ملسو هيلع هللا ىلص، كقد ثبت عنو منو 

 عِب، تكتبوا ال»: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف (ُ)ا٣بدرم سعيد أيب فعنأما النهي 
ابلكتابة ففي خطبة  ملسو هيلع هللا ىلصٍب ُب آخر األمر أذف  ،«فليمحو القرآف غّب عِب كتب كمن

 شاه، أبو لو يقاؿ اليمن أىل من رجل فقاـ: »(ِ) قاؿ أبو ىريرة ملسو هيلع هللا ىلصفتح مكة لو 

                                 
 (ََّْصحيح مسلم ) (ُ)
 (ُّٓٓ( كمسلم )َٖٖٔركاه البخارم ) (ِ)
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ٍب استقر  «شاه أليب اكتبوا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ. هللا رسوؿ اي يل اكتب: فقاؿ
 أكثر أحد ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب من ما: »أنو قاؿ (ُ)ىريرة األمر على ذاؾ فعن أيب

 .«أكتب كال يكتب كاف فإنو عمرك، بن هللا عبد من كاف ما إال مِب، عنو حديثان 
 
 
 
 

                                 
 (ُُّصحيح البخارم ) (ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

نمإبراػقممبنمعقلرةمسنمحدثـامأبومخقـؿةمثـامدػقانمبنمسققـةمسم[- ٕٚ]ذ

مراوسمضال م: مإدي مؼؽؿب ماظرجل مطان ماألعراإن مسن مسؾاسمؼلأظه صقؼولمم،بن

أخربمصاحؾكمبأنماألعرمطذامومطذامصإغامالمغؽؿبميفمم:ظؾرجلماظذيمجاءمباظؽؿاب

مم.اظصقفمإالماظردائلمواظؼرآن

سنده صحيح كرجالو ثقات، كمل أظفر بركاية لو عن غّب ا٤بصنف، كمن طريقو ركاه 
األٞبداف: ابنو أبو بكر أٞبد بن زىّب بن حرب ابن أيب خيثمة، كأبو بكر أٞبد بن علي 

 .(ُ)بن اثبت ا٣بطيب البغدادم
           

 
كاف يتلقى   أم أف ابن عباس ( إن كان الرجل يكتب إىل ابن عباس: )قولو

أيو كما ييسأؿ فيها عن ر ( يسألو عن األمر. )الرسائل كالكتب من األقطار كاألمصار
حيث  ؛قريب كىذا ما كاف عليو األمر إىل زمنو . يعلمو ُب مسائل حادثة تقع للناس

يتواصل الناس عرب الكتب كالرسائل الربيدية كاٚبذكا ألجل ذلك ا٣بواًب كالتواقيع إلثبات 
شخصية الكاتب، حٌب بلغنا ُب عصران الراىن مستول أضحت فيو كسائل التواصل أكثر 

عن الواسطة البشرية بْب ا٤برسل كا٤برسل  شخصية الكاتب، كاستغنتٍ أمنان كٙبققان من 
 . إليو

                                 
 (ِْ(، تقييد العلم للخطيب )صُِّ/ُيب خيثمة الكبّب السفر الثالث )خأريخ ابن أ (ُ)
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، (أخرب صاحبك أبن األمر كذا وكذا: فيقول للرجل الذي جاء ابلكتاب: )قولو
 ال نكتب يف الصحف إال فإاني : )مشافهة ال مكاتبة، ٍب يعلل بقولو فكاف جوابو 

 . (الرسائل والقرآن

 ،(ّ)«الكتب من الورقة الصحيفة»، ك(ِ)ٍب يكتب فيهاال (ُ)فالكتاب( الصحف)أما 

 يكتب قرطاس أك جلد من قطعة»: ، أك يقاؿ(ْ)«كرؽ أك أبيض أدـ من القطعة كىي»

 صحيفة تسمى ال الصحيفة: قيل»: (ٔ)قاؿ أبو موسى ا٤بديِب. ، ككبلٮبا ٗبعُب(ٓ)«فيو

 الصحيفة تتضمن ما مأ ﴾صيحيفنا يػىتػٍليو﴿: تعاىل قاؿ فيها، للمكتوب ظرفان  تكوف حٌب

  أ.ىػ. «فيو كتب ٩با

، قاؿ: «الصحيفة ىو القرطاس»: (ٕ)كقاؿ أبو دمحم عبد هللا بن مسلم الدينورم

﴾ قػىرىاًطيسى  ٘بىٍعىليونىوي ﴿:قولو ككذلك. صحيفة أم ﴾ًقٍرطىاسو  ًُب  ًكتىاابن  عىلىٍيكى  نػىزٍَّلنىا كىلىوٍ ﴿»

 كالصحيفة ٦بموعة، أكراقان  إال يكوف ال الدفَب أف»كيفرؽ بينها كالدفَب . «صحفان  أم

 أهنا أفدتى  صحف :قلتى  فإذا بيضاء صحيفة عندم :تقوؿ كاحدة كرقة تكوف
                                 

 (ُّ/ّ(، كالنهاية البن األثّب )ُّْٖ/ْالصحاح للجوىرم ) (ُ)
 (ُٗٓ/ّ(، كاكم كايط األعظم البن سيده )ّّْ/ّمقاييس اللغة البن فارس ) (ِ)
 (َْٕو تفسّب غريب ما ُب الصحيحْب )صاقتباس من كبلـ أيب عبد هللا ابن أيب نصر ا٢بميدم ُب كتاب (ّ)
 (َْٓ/ُٝبهرة اللغة أليب بكر ابن دريد ) (ْ)
 (ّٖٓ/ُأساس الببلغة أليب القاسم ٧بمود الز٨بشرم ) (ٓ)
 (ِْٓ/ِاجملموع ا٤بغيث ُب غرييب القرآف كا٢بديث ) (ٔ)
 (ُُٓ-َُٓغريب القرآف البن قتيبة الدينورم )ص (ٕ)
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 . (ُ)«مكتوبة

 االنبعاث: الرسل كأصل ،(ِ)فمفردىا رسالة، كىي ما ٞبلو الرسوؿ( الرسائل)كأما 

 كأرسلتو ،كتراسلوا كمراسبلت، مكاتبات كبينهما. كذا ُب راسلو»: ، يقاؿ(ّ)التؤدة على

 . (ْ)«رسبلن  األمم ُب هللا كأرسل. كذا افعل أف إليو كأرسلت كبرسوؿ، برسالة

 إىل ا٤برسل من أمر انبعاث الرسالة»فهي أحد الثبلثة: رسالة كرسوؿ كمرسل إليو، فػػػ 

 من تكوف الٍب ا٤بسائل من قليل على ا٤بشتملة الصحيفة أم اجمللة كأصلها .إليو ا٤برسل

 حد كىو ابلداللة، ا٤بقصود إىل الكبلـ من ٝبلة ٙبميل»: كيقاؿ أيضان ، (ٓ)«كاحد نوع

 إيصاؿ ُب إليو كا٤برسل ا٤برسل بْب الوساطة ىي ا٣بلق بْب فيما رسالة كل أف ٤با صحيح،

 أك ابلتسليم الرسالة أبداء ا٤برسل أمره الذم ىو: اللغة ُب الرسوؿ»أما . (ٔ)«األخبار

 . الرسالة كتابة أك مشافهةكعلى ىذا فقد تكوف . (ٕ)«ابلقبض

           
 

                                 
 (ُِّىبلؿ العسكرم )صمعجم الفركؽ اللغوية أليب  (ُ)
 (َِٕ/ِٝبهرة اللغة البن دريد ) (ِ)
 (ِّٓا٤بفردات لغريب القرآف للراغب )ص (ّ)
 (ّّٓ/ُأساس الببلغة للز٨بشرم ) (ْ)
 (ّّٔالتوقيف على مهمات التعاريف للمناكم )ص (ٓ)
 (ْٕٔالكليات أليب البقاء الكفوم )ص (ٔ)
 (َُُالشريف ا١برجاين ُب التعريفات )ص (ٕ)
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ُب الكتابة أهنا تقصر على ما سول العلم،  كهبذا يظهر أف مذىب ابن عباس 
 رجله  عباس ابن سأؿ»: قاؿ (ُ)أعِب الفتول كا٢بديث، كىو ا٤بشهور عنو، فعن طاككس

 ابن فقاؿ ،يل اكتبو: الرجل فقاؿ مسألتو حسن عباس ابن فأعجب ٪براف أىل من
ككاف ينهى عن ذلك حٌب عمي، فكتبوا عنو خفية، قاؿ . «العلم نكتب ال إان: باسع

: قاؿ ،كيكتبوف يسألونو العراؽ أىل من انس جعل عباس ابن عمي ٤با: »(ِ)طاككس
 «. قاـ حٌب يتكلم فلم أذنو فالتقم أىلو من إنساف فجاء

 فقيل: قاؿ ،يكتب جبّب بن سعيد ككاف: قاؿ عباس ابن عند كنا: »(ّ)كقاؿ أيضان 
 كلوال: قاؿ ،ا٣بلق حسن ككاف: قاؿ .قاـ ٍب أيكتبوف؟: قاؿ ،يكتبوف إهنم: عباس البن

 .فرضي هللا عنو كرحم هللا طبلبو ،«القياـ من أبشد لغّبَّ  خلقو حسن
 
  

 
 

                                 
 (ِْتقييد العلم للخطيب )ص (ُ)
 ( بسند قومّْ(، كا٣بطيب ُب تقييد العلم )صُِّ/ُركاه عنو ابن أيب خيثمة ُب خأرٱبو ) (ِ)
 (ّْتقييد العلم للخطيب )ص (ّ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

عام:مبنمذربعةمسنماظشعيبمضالابنمصضقلمسنماحدثـامأبومخقـؿةمغامم[- ٕٛ]

مم.أنمؼعقدهمسؾيَّمصأردُتمحدؼـًامدوداءميفمبقضاءموالممسعتمعنمرجٍلمؿؾُتط

أبو عبد هللا دمحم بن سعد، كأبو : سنده جيد من أجل ابن غزكاف، كمن طريقو ركاه
كأبو يوسف يعقوب بن سفياف الفسوم، كأبو بكر  دمحم عبد هللا بن عبد الرٞبن الدارمي،
أبو بكر دمحم بن خلف ككيع الضيب، كأبو دمحم ا٢بسن عبد هللا بن دمحم  ابن أيب الدنيا، ك 

بن عبد الرٞبن الرامهرمزم، كأبو نعيم أٞبد بن عبد هللا األصبهاين، كأبو بكر أٞبد بن 
علي بن اثبت ا٣بطيب، كأبو عمر يوسف بن عبد هللا ابن عبد الرب، كأبو القاسم علي 

 . (ُ)بن ا٢بسن ابن عساكر
أبو دمحم عبد الرٞبن ابن أيب «: حفظتو اال ٕبديث لرج حدثِب كال»كركاه بزايدة: 

 . (ِ)حاًب، كأبو أٞبد عبد هللا بن عدم ا١برجاين
           

 
                                 

(، الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ ِْٖ/ُ(، الدارمي ُب السنن )ّٖٔ/ٖابن سعد ُب الطبقات الكربل ) (ُ)
(، ككيع الضيب ُب أخبار القضاة ِْٕاإلشراؼ ُب منازؿ األشراؼ )ص (، ابن أيب الدنيا ُبِّٕ/ّ)
(، أبو نعيم ُب حلية األكلياء كطبقات َّٖ(، الرامهرمزم ُب ادث الفاصل )صٓٔ/ّ( ك)َِْ/ِ)

(، كُب ا١بامع ألخبلؽ الراكم ّْٗ/ٔ( ك)ِِْ/ُِ(، ا٣بطيب ُب خأريخ بغداد )ُِّ/ْاألصفياء )
(، ابن عساكر ُب خأريخ ِٖٖ/ُعبد الرب ُب  جامع بياف العلم كفضلو ) (، ابنِّٓ/ِكآداب السامع )

 (.ّْٗ/ِٓ( ك)ُّٔ/ٖدمشق )
 (ِِِ/ُ(، كابن عدم ُب الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ )ِّّ/ٔابن أيب حاًب ُب ا١برح كالتعديل ) (ِ)
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. أم مل أخلط حربان على كرؽ ُب كتابة العلم( ما كتبُت سوداء يف بيضاء: )قولو
عيب كاألثر دليل على قوة حافظة القـو كاستغنائهم عن الكتابة، كعامر بن شراحيل الش

رٞبو هللا تعاىل فقد كاف آية ُب ذلك، كحالة فريدة من نوعها مل يشاركو ُب ىذه ا٤بوىبة 
 -من العلم الكثّب بطارئ النسياف  نفسو قد فوتى  -رٞبو هللا تعاىل  -إال القليل. ٍب إنو 

كما اعَبؼ بذلك فيما أيٌب بيانو، فكاف التقييد ىو الطريقة اآلمنة دكمان،   -خلق البشر 
إذا ٠بعتى شيئان فاكتبو كلو »ك ٪بده ٩بن كاف أيمر طبلبو ابلكتابة كيشدد فيقوؿ: كلذل

  .(ُ)«ُب ا٢بائط
 (ِ)، ركل الفسومكقوة حفظو رٞبو هللا كٝبعو للعلـو ظبل مضرب ا٤بثل ألزماف تلتٍ 

 سنة عشرين منذ ٠بعتي  ما: يقوؿ الشعيب ٠بعت: »بسند صحيح عن ابن شربمة قاؿ
 لكاف رجل حفظو لو ما العلم من نسيتي  كلقد منو، بو أعلم أان إال ٕبديث ٰبدث رجبلن 

عن صاّب بن صاّب بن مسلم بن حي  (ّ)القضاة كركل ككيع الضيب ُب أخبار«. عا٤بان  بو
 أنشد أفٍ  شئتي  كلو للشعر، مِب ركاية أقل العلم من بشيء أان ما: »عن الشعيب قاؿ

 .«لفعلتي  قصيدة أعيد ال يـو كل شهران 
فيو إشارة إىل أف عدـ ( عليي  من رجل حديثًا فأردُت أن يعيده ال مسعتُ و : )قولو

كقد كرد ٫بو . االستعادة كانت عن عدـ ا٢باجة، لضبطو رٞبو هللا تعاىل كقوة استحضاره
 شككتي  كال ،قط حديثان  استعدتي  ما: »قاؿ (ْ)ىذا عن غّبه فعن ابن شهاب الزىرم

                                 
 ( من كتابنا ىذأُْأيٌب ُب األثر رقم ) (ُ)
 (ِٖٗ/ُبد الرب ُب جامع بياف العلم )(، كابن عِّٕ/ُّب ا٤بعرفة كالتأريخ ) (ِ)
 (َِْ/ِأخبار القضاة ) (ّ)
 (ِّٓ/ِا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ْ)
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رٞبو  –كأنكر «. حفظتي  كما ىو فإذا يبصاح فسألتي  كاحدان  حديثان  إال حديث، ُب
 أعد بكر أاب اي»: قلتي : (ُ)على مالك بن أنس استعادتو حديثان؛ قاؿ مالك -هللا تعاىل 

 تستعيد كنتى  كما: قلت: قاؿ ا٢بديث؟! كتستعيد: قاؿ بو، حدثتنا الذم ا٢بديث عليَّ 
 . «ال: قاؿ تكتب؟ كال: قلت. ال: قاؿ ا٢بديث؟!

 قد بصحيفة موسى بن سليماف جاء: »(ِ)لعزيز التنوخيكقاؿ سعيد بن عبد ا
 صدرم فاستودعتو قط شيئان  ٠بعتي  ما أتعجب، مكحوؿ: لو فقاؿ فأعجبو، استظهرىا

: . كركل علي بن خشـر أثر الباب على إسحاؽ بن راىويو قاؿ«أريد حْب كجدتو إال
 عن إال حدثكأ ال :قاؿ .نعم :قلتي  !حسن؟ أاب اي ىذا من أتعجبي  :إسحاؽ يل فقاؿ»

 سبعْب من أكثر إىل أنظر لكأين اآلف كإين حفظتو، إال شيئان  أكتب ال كنتي  نفسي؛
 (ْ)، كُب ترٝبة أيب زكراي ٰبٓب بن زايد الفراء من خأريخ بغداد(ّ)«كتايب ُب حديث ألف

 أثبتى  رأيناه فما الشيوخ، على معنا يطوؼ الفراء كاف: »عن ىناد بن السرم يقوؿ
 من بشيء متعلق أك التفسّب، من شيء فيو حديث مر إذا لكنو قط، بيضاء ُب سوداء
 «.إليو ٰبتاج ما ٰبفظ كاف أنو كظننا. علي أعده: للشيخ قاؿ اللغة،
 

                                 
 ( كسنده صحيح.ُّْ/ُسنن الدارمي ) (ُ)
 (ُِّ/َٔركاه ابن عساكر ُب خأريخ دمشق ) (ِ)
كرفعة  -رٞبو هللا  -هبا ، قلت: كمع قوة حفظو ا٤بشهور(ِّٓ/ِا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ّ)

منزلتو ُب العلم؛ إال أف من ٰبفظ من ٦برد السمع أعجب ٩بن ٲبر على ا٤بسموع حٌب يكتبو فيحفر صورة 
 ا٤بكتوب ُب رأسو.

 (ُٕٓ/ُْخأريخ بغداد ) (ْ)
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: (ُ)كيركل ندـ غّب كاحد منهم على ما فوتو بَبؾ الكتابة، قاؿ مالك بن أنس
 مثل يل يكوف فٍ أ من إيلَّ  أحبي  أ٠بع ما كتبتي  أكوف لئن: يقوؿ سعيد بن ٰبٓب ٠بعت»

، ٍب «قاؿ إبراىيم: ما كتبتي شيئان قط»كركل شعبة عن منصور بن ا٤بعتمر قاؿ: . «مايل
 . (ِ)«من كذا ككذا أحب إيلَّ  كألف أكوف كتبتي »علق منصور بقولو: 

 ،فعمل على ا١بمع بْب قوة ا٢بفظ ؛ك٥بذا فإفَّ من خلف ىؤالء استفاد من ٘بربتهم
 فأدركوا من سبقهم كضربوا أمثلة رائعة ُب ذلك. ،ا٤بذاكرة كمراعاة ،كالعناية ابلكتابة

كقد بلغ من قوة حفظ أيب زرعة عبيد هللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فركخ الرازم أنو  
عن  (ّ)كاف ٯبتهد أال ٰبفظ ما ال ٰبتاجو من ٦برد ٠باعو فركل ا٣بطيب كابن عساكر

ُب بيٍب ما كتبتو منذ ٟبسْب  إفَّ  أاب زرعة يقوؿ: ٠بعتي »أيب جعفر التسَبم أنو قاؿ: 
سنة، كمل أطالعو منذ كتبتو، كإين أعلم ُب أم كتاب ىو، ُب أم كرقة ىو، ُب أم صفحة 

من العلم إال  أذين شيئان  قاؿ: ك٠بعت أاب زرعة يقوؿ: ما ٠بعتٍ  ىو، ُب أم سطر ىو.
فأضع رؼ صوت ا٤بغنيات أمشي ُب سوؽ بغداد فأ٠بع من الغي  كعاه قليب، كإين كنتي 

 «. إصبعي ُب أذين ٨بافة أف يعيو قليب
كييذكر أف أاب ا٢بسن علي بن عمر الدارقطِب منذ صغره ُب أكؿ الطلب كاف آية ُب 

على ا١بمع بْب ٠باع  -بسبب قوة حفظو كإ٤بامو  -النباىة أيضان فقد كاف يدرؾ كيقدر 
                                 

 (ِّٕ/ّركاه عنو الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتاريخ ) (ُ)
(، كا٣بطيب ُب تقييد ُّٖ ادث الفاصل )ص(، كالرامهرمزم ُبِٕٗ/ٔركاه ابن سعد ُب الطبقات ) (ِ)

( على قوؿ إبراىيم من طريق ا٤بغّبة عنو. ُْٔ/ُ(، كاقتصر الدارمي ُب السنن )ُٔ -َٔالعلم )ص
( ُب خطأ حيث نسب التحسر إلبراىيم ككأنو ظنو ُّٗ/ُككقع مغلطام ُب إكماؿ هتذيب الكماؿ )

 صحاب تلك ا٤بصادر كهللا تعاىل أعلم.من ٛباـ كبلمو كليس ىو كذلك فيما يظهر من صنيع أ
 (ِْ/ّٖ(، خأريخ دمشق البن عساكر )َّّ/َُخأريخ بغداد للخطيب ) (ّ)
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ُّٖ 

لغِب أف حدثنا األزىرم قاؿ: ب: »(ُ)اجمللس كنسخ الكتب، قاؿ أبو بكر ا٣بطيب
كاف معو   الدارقطِب حضر ُب حداثتو ٦بلس إ٠باعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءان 

كإ٠باعيل ٲبلي. فقاؿ لو بعض ا٢باضرين: ال يصح ٠باعك كأنت تنسخ! فقاؿ لو 
الشيخ من حديث  ىٍب قاؿ: ٙبفظ كم أمل .الدارقطِب: فهمي لئلمبلء خبلؼ فهمك

األحاديث  تٍ دَّ . فعي ٜبانية عشر حديثان  ىفقاؿ الدارقطِب: أمل .إىل اآلف؟ فقاؿ: ال
كما قاؿ. ٍب قاؿ أبو ا٢بسن: ا٢بديث األكؿ منها عن فبلف عن فبلف، كمتنو    دتٍ جً فوي 

كذا. كا٢بديث الثاين عن فبلف عن فبلف، كمتنو كذا. كمل يزؿ يذكر أسانيد األحاديث 
« أك كما قاؿ .وكمتوهنا على ترتيبها ُب اإلمبلء حٌب أتى على آخرىا، فتعجب الناس من

 أ.ىػ.
كما فعلو الناىوف عن الكتابة لو كجهة نظر يظهر أثرىا ابلنظر إىل ما آؿ إليو  :أقوؿ

فقد ضعف الضبط لدل الناس كا٬بفض . األمر عندما اتكل الناس على الصحف
فما عاد أحد يعتمد على عقلو ُب  . مستول النباىة لديهم خاصة ُب العصر الرقمي ا٢بايل

أغنت األجهزة الناس فاستغنت هبا، فمن استعاف هبا على تطوير فكره  كبّب أمر فقد
 .كهللا ا٤بستعاف، كحفظو فقد أفلح كإال فالببلدة ٍب

 
 

                                 
 (ّٔ/ُِخأريخ بغداد ) (ُ)
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ُّٗ 

 ضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مم[- ٜٕ] مغا مخقـؿة مأبو ماحدثـا مسن مسققـة مجماػدابن مسن منقح مأبي :مبن

ـَامِظْؾُؿؿَِّؼنَيمِإَعاّعا﴿ مم.حؿىمؼؼؿديمبـامعنمبعدغام،وغؼؿديمبفمم،فمأمتمبغم:ضالم﴾َواِجَعْؾ

إسناده صحيح، كركاه: أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين، كأبو جعفر دمحم بن 
، كُب الَباجم: ابن (ُ) جرير الطربم، كأبو دمحم عبد الرٞبن بن أيب حاًب ٝبيعهم ُب التفسّب

 .، بنحوه(ِ)أيب خيثمة ُب التأريخ، كأبو نعيم األصبهاين ُب ا٢بلية

           
 

ىذا األثر أكرده ا٤بفسركف كأحد األقواؿ الواردة ُب تفسّب اآلية، ككأف ا٤بصنف اقتصر 
أفَّ : ، أكالٮبا(ْ). كقد اختلفوا ُب معُب الدعاء على قولْب(ّ)على القوؿ الذم ارتضاه منها

حوؿ كعكرمة ، كابن جبّب كمك(ٓ)الداعي يطلب اإلمامة لييقتدل بو، كىو قوؿ ابن عباس
 ،(ٔ)كالسدم

                                 
(، تفسّب عبد َِّ/ُٗ(، جامع البياف ُب خأكيل آم القرآف البن جرير )ُٕ/ٓتفسّب عبد الرزاؽ ) (ُ)

 ( مكتبة البازِِْٕ/ٖالرٞبن بن أيب حاًب )
(، حلية األكلياء كطبقات األصفياء أليب نعيم ُٗٗ/ُخأريخ ابن أيب خيثمة الكبّب السفر الثالث ) (ِ)

(ّ/ِٗٓ) 
 (ِٗ/ٗكذا فعل البخارم ُب الصحيح حيث علق األثر ُب ابب االقتداء بسنن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) (ّ)
 (ُّٔ/ُطأ للباجي )(، كا٤بنتقى شرح ا٤بو ُُُ/ٔانظر زاد ا٤بسّب البن ا١بوزم ) (ْ)
 (ُّٗ/ُٗركاه ابن جرير ) (ٓ)
 (ّٖٓ/َُركاه ابن أيب حاًب عنهم ُب التفسّب ) (ٔ)
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َِّ 

 . عن الضحاؾ كا٢بسن (ُ)كحكاه النحاس 
أف الداعي يطلب االىتداء ابألئمة كصحة االقتداء هبم، فيكوف قدكة ٤بن : اثنيهما

كأفاد ابن  اجعل ا٤بتقْب لنا إمامان، كىو قوؿ ٦باىد،: كأنو يقوؿ. بعده ُب ا٤بسلك
 . الباقْبأف ابن أيب حاًب ركل قولو ٗبا يوافق قوؿ  (ِ)حجر

 كاجعلنا: معناه: قاؿ من قوؿ ابلصواب ذلك ُب القولْب كأكىل»: قاؿ ابن جرير

 إ٭با ألهنم ا٣بّبات، ُب بنا أيٛبوف إمامان  عقابك كٱبافوف معاصيك، يتقوف الذين للمتقْب

  أ.ىػ. (ّ)«إمامان  ٥بم ا٤بتقْب ٯبعل أف يسألوه كمل أئمة للمتقْب ٯبعلهم أف رهبم سألوا

 أف إال يكوف ال كىذا ا٣بّب، ُب بنا يقتدل قدكة أم»: القرطيب عبد هللاأبو  كقاؿ

 يرجع كإليو ،أظهر األكؿ كالقوؿ...  الداعي قصد ىو كىذا قدكة، متقيان  الداعي يكوف

 .(ْ)«ندب الدين ُب الرايسة طلب أف على دليل فيو كيكوف كمكحوؿ، عباس ابن قوؿ

 أف يسألوا مل إهنم أما: »(ٔ)قاؿ إبراىيم النخعيك  .(ٓ)ط ا٤باكردم من اآليةااستنبىو ككذا 
 «.  هبم يقتدل للخّب أئمة يكونوا أف سألوا كلكنهم أمراء، يكونوا أف

 

                                 
 (ٓٓ/ٓمعاين القرآف ) (ُ)
 (ُِٓ/ُّفتح البارم ) (ِ)
 (َِّ/ُٗتفسّب الطربم ) (ّ)
 (ّٖ/ُّا١بامع ألحكاـ القرآف ) (ْ)
 (ُُٔ/ْالنكت كالعيوف للماكردم ) (ٓ)
 (ّٓشرح مذاىب أىل السنة )صركاه ابن شاىْب ُب  (ٔ)
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ُِّ 

 :كيقاؿ .يبتدع كال بو يقتدل من اإلماـ»: (ُ)قاؿ عبد الكرمي القشّبم( إماماً : )قولو

 اختيارىم، فيها ايدعو  كمل تضرع، بنوع فسألوىا اإلمامة رتبة ذكركا أقوامان  مدح هللا إف

 كاف. قدكة معناه»: (ِ). كُب أحكاـ أيب بكر ابن العريب«ابلدعول ال ابلدعاء فاإلمامة

: (ْ)ا٣بطاب بن عمر كقاؿ. (ّ)ا٤بتقْب أئمة من اجعلنا اللهم: دعائو ُب يقوؿ عمر ابن

  .«بعده من هبم فاقتدل قبلهم ٗبن اقتدكا ألهنم كذلك. بكم يقتدل أئمة الرىط أيها إنكم

على الصفا  ككاف من ٝبلة دعاء أيب عبد الرٞبن عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب 

 :عمر ابن قوؿ كأما»بقولو:  (ٔ)كعلق أبو عمر ابن عبد الرب ،(ٓ)أف يكوف من أئمة ا٤بتقْب

 كجل: عز هللا قوؿ من مأخوذ عندم فهو ا٤بتقْب، أئمة من اجعلِب اللهم :عمر
 أف إىل تدعوه ا٤بؤمن ٮبة تكوف أف ا٢بسنة األسوة ىذا كُب ﴾اًإمىامن  لًٍلميتًَّقْبى  كىاٍجعىٍلنىا﴿

 علمو ٗبا عمل من كأجر أجره لو كاف ا٣بّب ُب إمامان  كاف كإذا ا٣بّب، ُب إمامان  يكوف

 أ.ىػ. «عنو كأجزاه علمو فيما بو كائتم

                                 
 ِٓٔ/ُِب تفسّبه ا٤بسمى لطائف اإلشارات ) (ُ)
 (ْٔٓ/ّأحكاـ القرآف ) (ِ)
(، كالبيهقي ُِٗ/ِ( بسند صحيح، كالفاكهي ُب أخبار مكة )َُٖ/ٔركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ّ)

 (ْٗ/ُٓب السنن الكربل )
 سنده صحيح.( بركاية الليثي، ك َْٕ/ّركاه مالك ُب ا٤بوطأ ) (ْ)
(، كالبيهقي ُب ٔٓ/ْ( بسند صحيح، كالفاكهي ُب أخبار مكة )َُٖ/ٔركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ٓ)

 ( من ببلغات مالك.َّٔ/ِ(. كُب ا٤بوطأ )َّٖ/ُ(، كأبو نعيم ُب حلية األكلياء )ْٗ/ُٓب الكربل )
 (ِْٓ/ِاالستذكار ) (ٔ)
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 ألنو آاثرىم يقتفوف أئمتهم أم ا٤بتقْب، قادة كالعلماء»: (ُ)كقاؿ أبو طالب ا٤بكي

...  ٥بم أئمة كجعلهم ا٤بتقْب على العلماء ففضل ،﴾ًإمىامنا لًٍلميتًَّقْبى  كىاٍجعىٍلنىا﴿: تعاىل قاؿ

 ٘بعلنا كال بنا، يقتدم ٤بن أئمة اجعلنا». فاللهم «عا٤بان  تقيٌ  كل كليس تقي عامل كل ألف

  .(ِ)«بنا يضل ٤بن فتنة

 كا٣بليفة األئمة، إماـ ملسو هيلع هللا ىلص كالنيب. األمور ُب كقيدـ بو ايقتدم من كل: كاإلماـ»

 .(ّ)«ا٤بسلمْب إماـ كالقرآف الرعية، إماـ

كا٤براد السّب على . (ْ)بو اقتدل: بو مَبادفات، ائٍػتىمَّ ( أنمت هبم ونقتدي هبم: )كقولو 
حٌب إذا سيودان ( حىت يقتدي بنا من بعدان)طريق أىل التقول كمبلزمة الطاعات 

دعاء أف ينصب الراغب لنفسو ىدفان يسعى استحققنا أف يقتدم بنا من بعدان. كا٤براد ابل
لبلوغو: كىو الطموح ُب أف يناؿ اإلمامة ُب الدين؛ كإ٭با تناؿ ابلصرب كاليقْب، كليست 

 . ىذه من مطامع الدنيا كهللا ا٤بستعاف

. ابلصرب تيدفع: الشهوات كفتنة ابليقْب، تيدفعي : الشبهات ففتنة»: (ٓ)قاؿ ابن القيم

 أىًئمَّةن  ًمنػٍهيمٍ  كىجىعىٍلنىا﴿: فقاؿ األمرين، هبذين منوطة الدين إمامة سبحانو جعل كلذلك
                                 

 (ِّٔ/ُقوت القلوب ) (ُ)
 (َُِ/ٖتاكل ابن تيمية )اقتباس من ٦بموع ف (ِ)
(، اكم كايط األعظم البن ِْٖ/ٖ(، ك٫بوه ُب: العْب )ِٖ/ُمعجم ا٤بقاييس اللغوية البن فارس ) (ّ)

 (ِٕٓ/َُسيده )
 (ُٖٓٔ/ٓالصحاح للجوىرم ) (ْ)
 (َّٗ/ِإغاثة اللهفاف ) (ٓ)
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ِّّ 

تًنىا كىكىانيوا صىبػىريكا لىمَّا أبًىٍمرانى  يػىٍهديكفى   تيناؿي  كاليقْب ابلصرب :أنو على فدؿ. ﴾ييوًقنيوفى  آًبايى

 أ.ىػ. «الدين ُب اإلمامة

 
 
مم

م

م

م

م

م

م
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م
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

ـِيم﴿م:بومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمرجلمسنمظقثمسنمجماػدحدثـامأم[- ٖٓ] َوَجَعَؾ

ـُِت     م.ظؾكريمععؾؿًام:ضالم﴾ُعَؾاَرًطامَأِؼَنمَعامُط
إسناده ضعيف؛ ١بهالة الواسطة. كمن ىذا الوجو ركاه أٞبد ُب الزىد، كابن عساكر 

عيف. فسواه إبسقاط الواسطة؛ كليث بن أيب سليم فض (ِ)كركاه ابن جرير. (ُ)ُب التأريخ
كالكلمة ركيت عن ابن عيينة بسند . (ّ)كركاه ابن أيب خيثمة من طريق أبيو فأسقط ليثان 

 .(ْ)صحيح
           

 
، قاؿ (ٔ)، كالكثرة كاالتساع(ٓ)كالنماء الزايدة من الربكة كىي( مباركاً : )قولو

: البعّب ؾكبر  بركة،: لو كيقاؿ غّبه، ُب استعمل كإف البعّب صدر الربؾ أصل»: (ٕ)الراغب

، معُب منو كاعترب بركو، ألقى: البعّب  كالزموا ثبتوا: أم ا٢برب، ُب ابَبكوا: فقيل اللزـك
                                 

 (َّٔ/ْٕ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ُّٖالزىد ألٞبد )ص (ُ)
 (، كشيخو فيو دمحم بن ٞبيد: مَبكؾ.ُُٗ/ُٖف )جامع البيا (ِ)
 (ُٗٗ/ّخأريخ ابن أيب خيثمة ) (ّ)
(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف ْٖ(. كا١بوىرم ُب مسند ا٤بوطأ )صُُٗ/ُٖركاىا الطربم ُب التفسّب ) (ْ)

 (ْٗٗ/ُالعلم )
حياف األندلسي (، كٙبفة األريب أليب ْٖ/ُ(، كمشارؽ األنوار لعياض )ّٖٔ/ٓكتاب العْب ) (ٓ)

 (َُِ/ُ(، كالنهاية البن األثّب )ٖٔ)ص
 (ُِٕ/ُالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث أليب عبيد ا٥بركم ) (ٔ)
 (ُُٗا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ٕ)
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ِّٓ 

: تعاىل كقولو»: ، إىل أف قاؿ«الشيء ُب اإل٥بي ا٣بّب ثبوت: كالربكة... ا٢برب  موضع

 ُب لنا ابرؾ اللهم :قولو ىذا كمن»أ.ىػ.   «اإل٥بية ا٣بّبات موضع: أم ﴾كىجىعىلىًِب ميبىارىكنا﴿

 .(ُ)«منو زدان أك لنا أدمو أم كذا،

 ما لو أدـ أم. دمحم على ابرؾ: التشهد حديث ُب»: (ِ)قاؿ أبو موسى ا٤بديِب

 ك٠بى فلزمو، موضع ُب استناخ إذا البعّب برؾ: قو٥بم من ك٫بوه، التشريف من أعطيتو
 ىو فيما ةالزايد. عليو ابرؾ: بقولو يريد كقد. يكوف عليو الربكؾ ألف كبركة، بركان  الصدر

 موضع القوؿ ىذا يوضع كقد أصلو، دكاـ يوجب الشيء تزايد ألف ذكرانه ما كأصلو فيو،
 يكره، فيما ال بقائو ُب ييرغب فيما تستعمل فإ٭با الدكاـ هبا أريد إذا الربكة ألف الييمن

 على ينكر فبل يزايلو، ال منو لو عرض ما كاف إذا. جهلو ُب لو مبارؾ فبلف: كيقولوف

 .انتهى «٧ببوب أم: مبارؾ للميموف: يقاؿ أف ىذا

: أيضان  (ْ)منها قوؿ ٦باىد الوارد ُب أثر الباب، كركم عنو (ّ)كُب تفسّب اآلية أقواؿ
كانت بركتو األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر. قاؿ ٧بي السنة ا٢بسْب بن : نفاعان، كقيل

 كقاؿ. للخّب علمان م: ٦باىد كقاؿ. توجهت ما حيث نفاعان  أم»: (ٓ)مسعود البغوم

                                 
 (ٖٓ/ُمن مشارؽ األنوار للقاضي عياض ) (ُ)
 (ُُٓ/ُاجملموع ا٤بغيث ُب غرييب القرآف كا٢بديث ) (ِ)
 (َّٕ/ّ(، كالنكت كالعيوف تفسّب ا٤باكردم )ُُٗ/ُٖتفسّب الطربم ) (ّ)
(، من َّٔ/ْٕ( بسند ضعيف جدان ، كابن عساكر ُب التاريخ )ُُٗ/ُٖركاه ابن جرير ُب التفسّب ) (ْ)

 طريق أيب خيثمة بسند الباب
 (َِّ/ٓمعامل التنزيل  للبغوم ) (ٓ)
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ِّٔ 

: أ.ىػ. زاد غّبه «تبعِب من على مباركان : كقيل. كعبادتو توحيده كإىل هللا إىل أدعو: عطاء

 (ّ)«للحوائج قضاءن » .(ِ)«تعاىل هللا إىل أدعو للخّب معلمان ». (ُ)«إليو كداعيان  اب عارفان »

: التسَبم .لو كمعلمان  وإلي كالدعاء الدين ُب كمنافع بركات ذا أم»: (ْ)أ.ىػ. كقاؿ القرطيب

 «ا٤بلهوؼ كأغيث ا٤بظلـو كأنصر الضاؿ كأرشد ا٤بنكر عن كأهنى اب٤بعركؼ آمر كجعلِب

  أ.ىػ. 
 : فائدة

 إما ا٤باضي بلفظ كالتعبّب»: (ٓ)قاؿ أبو سعيد انصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاكم

 عقلو هللا أكمل :كقيل كالواقع، كقوعو اقق ٔبعل أك قضائو، ُب سبق ما ابعتبار إما

 .«طفبلن  كاستنبأه

، كقصر الربكة على العلم كاضح (ٔ)أم ييتعلم مِب حيثما كنتي ( معلمًا للخري: )قولو

 . من حيث ظهور ا٤بعُب اللغوم كالشرعي للربكة على العلم

 

                                 
 (َّٕ/ّالنكت كالعيوف للماكردم ) (ُ)
 (َٖٔالواحدم ُب الوجيز )ص (ِ)
 (ُٕٕ/ٔنسبو أبو حياف النحوم ُب البحر ايط للضحاؾ ) (ّ)
 (َُّ/ُُا١بامع ألحكاـ القرآف ) (ْ)
 (َُ/ْأنوار التنزيل كأسرار التأكيل ) (ٓ)
 (ُٕٔ/ِقالو الفراء ُب معاين القرآف ) (ٔ)
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ِّٕ 

كاآلية ا٤بذكورة من سورة مرمي؛ كردت من مقوؿ عيسى بن مرمي عليو السبلـ. 
ا ظاىرة من حيث أف ا٤بصنف اختار تفسّب من فسر الربكة كمناسبة أثر الباب لكتابن

 بتعليم ا٣بّب، ككأنو أضاؼ إىل فضائل نشر العلم نيل  الربكة من هللا. كهللا تعاىل أعلم. 
  

  

ذ
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 ضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

م:ضقلمظلعقدمبنمجؾريم:ثـامجرؼرمسنمعغريةمضالمخـقؿةحدثـامأبومم[- ٖٔ]

مأحد مضالمم.سؽرعةم،غعمم:ضالم؟عـكمأسؾُممًاتعؾم مجؾري مبن مدعقد مضؿل صؾؿا

مم.عامخؾفمبعدهمعـؾهم:إبراػقم

م.غعمم:صؼقلمظهم:ضالم؟أػؾكماظرجل:موضالماظشعيبمٌامبؾغهمعوتمإبراػقمم:ضال

بنمجؾريماػضلمؼواظعفبمأغهمم،عامخؾفمبعدهمعـؾهم،أغعيماظعؾممظومضؾُتم:ضال

ثممم،صأخذمصؼففممصؼٍهمأميفمأػلمبقِتإغهمغشم:ودأخربطممسنمذظكم.سؾىمغػله

مم!؟صؿنمطانمعـؾهم،جاظلـامصأخذمصػوةمحدؼــامإديمصؼهمأػلمبقؿه

سنده إىل مغّبة بن مقسم الضيب صحيح، كركاه من ىذا الوجو الدكرم ُب خأرٱبو 
. كقسمو أبو نعيم ُب ا٢بلية إىل (ُ)عن ابن معْب بو، كابن عساكر من طريق ا٤بصنف

كذكر ابن عبد الرب ُب  .(ِ)كاآلخر ُب ترٝبة إبراىيم ،ترٝبة عكرمة جزأين ذكر األكؿ ُب
 ا١بزء ا٣باص بعكرمة معلقان عن جرير بو، لكنو جعلو من كبلـ إبراىيم. (ّ)التمهيد

  

           

                                 
 (ٖٖ/ُْ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ّٖٓ/ّخأريخ ابن معْب أليب الفضل عباس الدكرم ) (ُ)
 ( ُب ترٝبة إبراىيم.ُِِ/ْ( ا١بزء األكؿ ُب ترٝبة عكرمة، كا١بزء الثاين )ِّٔ/ّية األكلياء )حل (ِ)
 (ِٗ/ِالتمهيد البن عبد الرب ) (ّ)
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ِّٗ 

القائل ىو ا٤بغّبة بن مقسم الضيب كىو مشهور ( قيل لسعيد بن جبري: )قولو
تعلم أحدًا أعلم . )يذكركا لو ركاية عن ابن جبّب ابلتدليس كاإلرساؿ عن إبراىيم، كمل

ُب ذىنو مكانة  ىذا سؤاؿ فيو ثناء رفيع على ا٤بسئوؿ؛ إذ أف السائل قد رسختٍ ( منك؟
ا٤بسئوؿ كعلو قدره ُب العلم حٌب اشتبو عليو إف كاف ٜبة من يتفوؽ عليو، كىو سؤاؿ 

 . دائمان ما يدكر ُب أذىاف الطبلب أثناء الطلب على ا٤بشايخ

 ًذم كيلًٌ  كىفػىٍوؽى ﴿: كا٢بقيقة أف إجابة مثل ىذا السؤاؿ قد قررىا القرآف، قاؿ تعاىل
فتحديد  .(ُ)هللا تعاىل إىل العلم ينتهي حٌب عامل، فوقوك  إال من عامل فليس﴾، عىًليمه  ًعٍلمو 

 مستول علم شخص ٥بو أمر غييب يفتقر إىل معايّب قياس دقيقة ال ٲبتلكها البشر. 
قارف ُب أحد أبواب العلم كقو٥بم: أيهم أعلم ُب ابب كذا أك ُب فن كذا؟، نعم رٗبا ي

فههنا ال أبس اب٤بفاضلة؛ على أنو ال يلـز منها تفوؽ الفاضل على ا٤بفضوؿ مطلقان فلعل 

 عند يكوف قد ٍب». ُب علم ا٤بفضوؿ ما يفيد الفاضل كىو أمر من الوضوح ٗبكاف

 يكوف أف ذلك يوجب كال منو، فيستفيدىا فضلاأل يعلمها مل معينة قضية علم ا٤بفضوؿ

   .(ِ)«بو امتاز ما ا٤بفضوؿ ذلك من يتعلم األعلم ىذا أف كال مطلقان، منو أعلم ىذا

 ُب تفاكهتم من أعظم ؛طرفاه ينضبط ال تفاكاتن  متفاكتة العلم ُب آدـ بِب قول»فػػ 

 ليس ما دكاح كقت ُب معلومات استحضار على القوة من كلبعضهم ،األبداف قول

                                 
 ( عن ا٢بسن البصرم كعن غّبه ٫بوه.ُّٗ/ُٔركاه ابن جرير ) (ُ)
 (ِْٓ/ٕاقتباس من كبلـ ابن تيمية ُب منهاج السنة ) (ِ)
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َّّ 

 يكوف أف ٲبكن ال البشر من أحدان  أف يعتقدكف للناس معلـو حد لذلك كليس لبعض،

 . ، كما قصة ا٣بضر مع موسى عليهما السبلـ ببعيد(ُ)«ذلك ُب أقول

أقوؿ: ٍب إف ا٤بقارنة تفتقد لكثّب من اآلالت الٍب يستعاف هبا ُب طلب ٙبقق درجة 
 بعض الفنوف ا٤بادية نظران ألف ا٤بعلومات ا٤بنظور مثلى، فلرٗبا توفرت كثّب من ا٤بعطيات ُب

٥با بعْب ا٤بقارنة شبو ملموسة كالقواعد كالنظرايت فهي من ا٤بعلومات ا٤بعدكدة كادكدة، 
كيتفاضل أىل ىذه العلـو بكثرة االطبلع كسعة ا٤بادة لديهم مع قوة االستحضار 

 كاالستدالؿ كدقة االستنباط. 
م عناصر مهمة ترفع من قدر صاحبها العلمي مثل: تقواه لكن العلـو الشرعية ٙبو 

كما يقـو بقلبو من كرع كخشية يؤثراف على أحكامو العلمية. كليس من كثر كبلمو ُب 
 العلم بدليل على فضلو على من قل كبلمو، فإف قلة الكبلـ رٗبا كانت علمان كتقى أيضان. 

 من ا٤بتأخرين هبذا فظنوا أف كقد فًب كثّب»: (ِ)قاؿ أبو الفرج زين الدين ابن رجب

من كثر كبلمو كجدالو كخصامو ُب مسائل الدين فهو أعلم ٩بن ليس كذلك. كىذا جهل 
٧بض. كانظر إىل أكابر الصحابة كعلمائهم كأيب بكر كعمر كعلي كمعاذ كابن مسعود 

، كقاؿ «... كزيد بن اثبت كيف كانوا. كبلمهم أقل من كبلـ ابن عباس كىم أعلم منو

كقد ابتلينا ٔبهلة من الناس يعتقدكف ُب بعض من توسع ُب القوؿ من ا٤بتأخرين »ان: أيض

 أ.ىػ. «نو أعلم ٩بن تقدـأ
                                 

 (َّٓ/ِخأسيس بدعهم الكبلمية البن تيمية ) بياف تلبيس ا١بهمية ُب (ُ)
 (ِِ - ُِ/ّمن رسالة فضل علم السلف على ا٣بلف، ٦بموع رسائل ابن رجب ) (ِ)
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ُّّ 

كال يصح ا٤بقارنة بْب علمْب غّب متعاصرين، ففي ىذا إجحاؼ بٌْب، إذ الناظر ال 
 ٰبكم إال على ما اطلع عليو من أثرٮبا الغّب ٦بموعة أطرافو لديو. 

ئمان ما ينظر إىل ما يثّب انتباىو ٩با يهواه، فلرٗبا فضل البعض ٍب إف ا٤بقارف دا 
صاحب ا٢بفظ األكثر، ُب حْب اىتم آخر ٗبن ىو أسرع ُب االستحضار كالبديهة، أك  

 كاف األدؽ استنباطان كإ٢باقان للفركع ابألصوؿ أعجب آلخر من غّبه.  
، فليست حكمان عامان كىكذا تكوف ا٤بقارنة غالبان مقركنة ٗبا يفضلو كيهواه فاعلها

مطلقان، كرٗبا كاف حقيقة األمر خبلؼ ما ظهر للمقارف؛ كىذا يتضح اب٤بثاؿ الذم ضربو 
أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقبلين ُب حكايتو عن شيخيو: ا٥بيثمي نور 

 كصار ا٥بيثمي لشدة ٩بارستو أكثر استحضاران »: (ُ)الدين كالعراقي زين الدين بقولو

ألف ا٢بفظ  ؛حٌب يظن من ال خربة لو أنو أحفظ منو، كليس كذلك ؛شيخو للمتوف من

 أ.ىػ. «ا٤بعرفة

كتفضيل العامل غّبه على نفسو داللة على إعجابو بو ُب فن ما؛ يرل نفسو دكنو 
فيو، رغم أف الطبلب الذم شهدكا الفاضل كا٤بفضوؿ رٗبا يكوف ٥بم رأم آخر. كلعل 

٤باضي ىو سعة افوظ مع سرعة االستحضار، بينما ُب أكثر ما كاف يثّب اىتماـ ا١بيل ا
زماننا ىذا قد ضمن ا٤بتعامل ابآلالت ضبط ا٤بادة كحفظها، كاختلفوا ُب القدرة على 

 التحقيق كاالستدالؿ، كدقة االستنباط مع الورع، كهللا ا٤بستعاف.
  

           
                                 

 (ِٕٕ/ِإنباء الغمر أببناء العمر البن حجر ) (ُ)
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 بلى، انقض كرٗبا .االستفهاـ كجواب كتصديق، عدة: نعم»( نعم، عكرمة: )قولو

فإف كاف ، (ُ)«تكذيبه  كبلى، لو، تصديق نعم، :فقولك كديعة عندؾ يل ليس: قاؿ إذا

ُب السؤاؿ جحد كنفي فجوابو بنعم إٯباب كإثبات للمنفي، كببلى إثبات بنفي ا٤بنفي، 
أدين لك(، كببلى نفيو  فإف قاؿ قائل: ألستى تديني يل؟، فيكوف ا١بواب بنعم )نعم لستي 

، قاؿ أىل التفسّب: لو ﴾بػىلىى قىاليوا ًبرىبًٌكيمٍ  أىلىٍستي ﴿ين لك(. ك٫بوه قولو تعاىل:)بلى أد

 العْب فتح: لغتاف كفيو. فيو جحد ال ٤با جواابن  الكبلـ ُب تقع»ك. (ِ)قالوا: نعم لكفركا

 . (ْ)، كذكر ا٤برادم فيها لغة اثلثة كىي ٫بم اب٢باء(ّ)«ككسرىا

، إال أنو ال ييتصور خبلفو، فإف كل من عو كجواب سعيد ىذا كإف دؿ على تواض
كما كرد عن بعضهم خبلفو كأيب . توسع ُب العلم تواضع كأيقن قدره كعظيم ما ٯبهل

 (ٓ)سلمة بن عبد الرٞبن فقد عيب ُب ذلك كمل ييقر، كركل ابن أيب خيثمة ُب خأرٱبو

دينة، قاؿ: ال : دلِب على أعلم رجل اب٤بأاب سلمة فقلتي  لقيتي »: بسنده إىل الشعيب قاؿ

 .«و عن أربع مسائل فأخطأ فيهن كلهنفسألتي  .كأنت عنده عليك أف تعدك رجبلن 

 

                                 
 ( .َِّْ/ٓالصحاح اتج العربية ) (ُ)
 .(ُِّ/ُبن جزم )(، كالتسهيل الُِ/ِ(، جامع القرطيب )َُٓكانظر الفركؽ للعسكرم )ص (ِ)
 (ُّٗ/ّاجملموع ا٤بغيث ُب غرييب القرآف كا٢بديث أليب موسى ا٤بديِب ) (ّ)
 (َٔٓا١بُب الداين ُب حركؼ ا٤بعاين )ص (ْ)
 (ُّٖ- ُّٕ/ِالتأريخ الكبّب السفر الثالث ) (ٓ)
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 كانكساران  كخشية تواضعان  ازدادكا  العلم ىذا من ازدادكا كلما النافع العلم كأىل»

 كيقركف العلماء من سلف ٗبن الظن كٰبسنوف أبنفسهم الظن ، ك٘بدىم يسيؤكف«كذالن 

 .(ُ)عليهم سلف من بفضل كأنفسهم بقلوهبم
عكرمة؛ رٗبا ألنو كاف قريبان منو فإنو زكج أمو، فلعلو   –رٞبهم هللا ٝبيعان  -كاختياره 

 -كإف شاب  -كاف يتطلع إليو؛ كمن شبَّ على إعجابو بشخص فرٗبا مل يبلحظ 
 . تفوقو عليو؛ إف كاف

قتلو ا٢بجاج بن ( ال يزاؿ القائل ىو مغّبة، كسعيد فلما قُتل سعيد بن جبري: )قولو
يوسف الثقفي سنة ٟبس كتسعْب أك آخر الٍب قبلها كما سيتم تفصيلو ُب ترٝبتو إف شاء 

( كىو ابن يزيد النخعي ا٤بتوَب سنة ست قال إبراىيمهللا تعاىل من قسم الَباجم. قولو: )
كفيو شهادة عامل آخر البن جبّب؛ كتفضيلو على ( ما خلف بعده مثلوكتسعْب قاؿ: )

 . لذم كاف حيان بعد ابن جبّب قرابة التسع سنواتعكرمة ا
كليس ُب ىذه ا٤بقارانت ما يستحق ا٣بوض فيها للَبجيح فكل من ذيًكر عامل جليل 

عبارة فيها جرأة إذ أهنا من علم الغيب ( ما خلف بعده مثلو: )كقولو. تفاكتوا فيما كىبوا
ا، كحقيقتها تصدؽ ُب انتفاء كال ييقصد هبا ظاىرىا، كإ٭با ىي مبنية على غلبة ظن قائله

 .  ا٤بثلية بْب ا٤بتفاضلْب كهللا تعاىل أعلم
 
 

                                 
اقتباس ابلتصرؼ، من رسالة ابن رجب فضل علم السلف على ا٣بلف، ٦بموع رسائل ابن رجب  (ُ)

(ّ/ُّ- ِّ) 
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 ا٥باء»: قاؿ ابن فارس( أىلك الرجل؟: وقال الشعيب دلا بلغو موت إبراىيم: )قولو

 :للميت يقاؿ كلذلك السقوط،: ا٥ببلؾ منو. كسقوط كسر على يدؿ: كالكاؼ كالبلـ

النعي خرب ( أنعي العلم: لو قلت. )(ِ)، كذكر الراغب فيها كجوىان أيخر(ُ)«ىلك

 إشاعة على يدؿ صحيح أصله : ا٤بعتل كا٢برؼ كالعْب النوف»: ، قاؿ ابن فارس(ّ)ا٤بوت

 . (ْ)«ا٤بوت خرب: النعي منو. شيء

يقوؿ رٞبو هللا تعاىل: أنعى أم أذيع كأنشر خرب موت العلم، إشارة إىل كبّب ما كاف 
ما رأل : كالعبارة ا٤بستعملة عند ا٤بتأخرين منهم( ومثل ما خلف بعده. )عند إبراىيم منو

كُب مقالة الشعيب ىذه ُب إبراىيم إشارة إىل أنو يفضلو على من بقي، كقد . مثل نفسو
 أفقو دفنتم: »ركم عنو ُب إبراىيم ثناء كثّبان منها قولو أليب بكر ابن شعيب بن ا٢ببحاب

 أىل كمن البصرة، أىل كمن سن،ا٢ب من أفقو: قاؿ ا٢بسن؟ كًمنٍ : قلت: قاؿ. الناس
كُب ىذا ما يوىن ا٢بكاية الٍب ذكرىا الذىيب ُب . (ٓ)«ا٢بجاز كأىل الشاـ، كأىل الكوفة،

ذاؾ الذم يركم عن مسركؽ كمل يسمع منو »: ترٝبتو من ا٤بيزاف عنو أنو قاؿ ُب إبراىيم

 . (ٔ)«شيئان 

                                 
 (ِٔ/ٔمعجم مقاييس اللغة ) (ُ)
 (ْْٖا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ِ)
 (، كجل كتب الفن.ُِِٓ/ٔ(، كالصحاح للجوىرم )٦ْٖٕبمل اللغة البن فارس)ص (ّ)
 (ْْٕ/ٓمعجم ا٤بقاييس ) (ْ)
 (َِِ/ْركاه ابو نعيم ُب ا٢بلية ) (ٓ)
( لتأريخ ابن أيب خيثمة عن ُُْلتحصيل )ص(، كنسبها العبلئي ُب جامع إٓ/ُميزاف االعتداؿ ) (ٔ)
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ضع، رغم معرفتو أنو يريد أنو توا( والعجب أنو يفضل ابن جبري على نفسو: )قولو 
كقد كاف ابن جبّب أيضان علمان ال ٯبهل قدره كال يدرؾ . أكسع علمان، كالتواضع رفعة

. كلئن كاف العلم ابلركاية كاإلدراؾ فبلبن جبّب مزية عليو، إذ مل يثبت للنخعي لقاء غوره
 صحابة.

و يريد أف ل( إنو نشأ يف أىل بيت فقو فأخذ فقههم :وسأخربكم عن ذلك: )قاؿ 
أحد أبرز أصحاب  علقمةذبنذقيسذالنخعيمن العلماء منهم:  عبلقة نسب كطيدة ٔبمعو 

خاؿ  األسودذبنذيزيدذبنذقيسذالنخعيابن مسعود ككبارىم، كىو خاؿ إبراىيم. كمنهم: 
، حج (ِ)الذين يقرءكف كيفتوف أحد ا٤بخضرمْب كمن أصحاب ابن مسعود  (ُ)إبراىيم

 . (ْ)ف فقيهان زاىدان ، ككا(ّ)مع أيب بكر كعمر كعثماف
ذقيسكمنهم:  ذبن ذيزيد ذبن ذاألسود ذبن ذالرمحن ذحفصذعبد ذأبو  ، أدرؾ عمرابنه


أخو األسود بن يزيد خاؿ إبراىيم. كابنو  عبدذالرمحنذبنذيزيد أبوذبكر، كمنهم: (ٓ)

                                                                                                  
كركايتو عن »األعمش قاؿ: ذكر الشعيب إبراىيم فقاؿ...، كعلق عليها صبلح الدين العبلئي بقولو: 

 (َِ، كعنو نقل أبو زرعة العراقي ُب ٙبفة التحصيل )ص«مسركؽ اثبتة ُب الكتب
 (َُٔ/ْ(، كالبن أيب خيثمة )ْْٗ/ُالتاريخ الكبّب للبخارم ) (ُ)
(، كذكر ابن سعد ُب الطبقات ٔٔ(، كابن ا٤بديِب ُب العلل )صِِٗ/ُقالو العجلي ُب الثقات ) (ِ)

 . ( أنو كاف مبلزمان لعمر ُْٗ/ٖ)
 (ِٔ/ّخأريخ ابن أيب خيثمة الكبّب السفر الثالث ) (ّ)
 (ُّ/ْقالو ابن حباف ُب الثقات ) (ْ)
( كمشاىّب ٖٕ/ٓرضو ما قاؿ ابن حباف ُب الثقات )(، كيعآِِ/ّْقالو ابن عساكر ُب خأريخ دمشق ) (ٓ)

كذا حكاه الدكرم ُب خأرٱبو عن ابن معْب   «كاف سنو سن إبراىيم النخعي»(: ُّٔعلماء األمصار )ص
(، قلت:  يتوجو ىذا االعَباض على من صحح عمر إبراىيم حْب مات بنيف كٟبسْب. كىو أعلى ٓ/ْ)

 (.َُْ/ٖما قيل ُب الطبقات الكربل )
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قاؿ أبو ا٢بسن السعدم علي  ، كٝبيعهم ثقات أجلة.أبوذجعفرذحممدذبنذعبدذالرمحن

ككاف إبراىيم عندم من أعلم الناس أبصحاب عبد »: ن ا٤بديِبر اببن عبد هللا بن جعف

إبراىيم النخعي، كإبراىيم لقي من  :قاؿ: ك٩بن يقوؿ بقو٥بم كيفٍب بفتواىم .هللا كأبطنهم بو

  أ.ىػ.  (ُ)«كعبيدة األسود كعلقمة كمسركقان  :ىؤالء

شأ فقيهان أم أنو ن( مث جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إىل فقو أىل بيتو : )كقولو
كٝبع مع ذلك ا٢بديث كاألثر من ٦بالس أىل ا٢بديث  ،صاحب رأم كاستدالؿ

ذ.!(؟فمن كان مثلو)كالشعيب أحدىم، 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                 
 (ُٖٔا٤بدخل إىل السنن الكربل للبيهقي )ص (ُ)
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ممضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

مضالم[- ٕٖ] ماظطائي مأؼوب مثـا مسققـة مبن مدػقان مثـا مخقـؿة مأبو م:حدثـا

ظؾعؾمميفمأصقمعنماآلصاقممعنماظـاسمأرؾبمأحدًامعامرأؼُت:ممسعتماظشعيبمؼؼول

مم.عنمعلروق

إسناده صحيح، ركاه من ىذا الوجو: عبد الرزاؽ، كأٞبد، كابن أيب خيثمة، كأبو 
كجعل . (ُ)جعفر العقيلي، كالرامهرمزم، كأبو نعيم، كالبيهقي، كا٣بطيب، كابن عساكر

 . وخ أيوببْب أيوب كالشعيب ٦بالدان؛ كمل ييذكر ُب شي (ِ) ابن أيب شيبة كابن عبد الرب
           

 
أم أكثر كأشد لو طلبان، كإ٭با يظهر ( للعلم أطلبَ  أحدًا من الناس ما رأيتُ قولو: )

ذلك ببذؿ الوقت كا١بهد كا٤باؿ، كإفراغ الوسع، كالتصرب، كاتقاد ا٥بمة، كمتابعة ا٤بفيد 
اهنم، كقد أينما كاف، كمذاكرة األقراف، كمناقشة ا٤بسائل ككل ذلك يتحقق ابلرحلة ُب زم

 . (ّ)بلغ من ٮبة مسركؽ أف رحل ُب حرؼ

                                 
(، خأريخ ابن أيب ُْٓ/ِ(، العلل كمعرفة الرجاؿ ركاية عبدهللا بن أٞبد )ِْٔ/ٖمصنف عبد الرزاؽ ) (ُ)

(، ادث الفاصل للرامهرمزم َُْ/ّ(، الضعفاء الكبّب للعقيلي )ُُُ/ّخيثمة الكبّب السفر الثالث )
(، خأريخ بغداد ُُٖ/َُ(، السنن الكربل للبيهقي )ٓٗ/ِ) (، حلية األكلياء أليب نعيمِِْ)ص

 َْٓ/ٕٓ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ِّْ/ُّللخطيب )
 (ّٕٗ/ُ(، جامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب )ِٖٓ/ٓمصنف ابن أيب شيبة ) (ِ)
كابن عساكر  (،ّٔٗ/ُ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )ِٖٓ/ٓركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ّ)

( معلقان، ٝبيعهم عن الثورم ُٖٗ(، كا٣بطيب ُب الرحلة ُب طلب العلم )صَْٔ/ُٕٓب خأريخ دمشق)
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دخل مسركؽ ُب آية إىل البصرة »عن الشعيب قاؿ:  (ُ)كُب خأريخ ابن أيب خيثمة
 .«خرب أنو ابلشاـ فتجهز ٍب خرج إىل الشاـ حٌب أخرب عنهافسأؿ عن الذم يفسرىا فأي 

 كالقاؼ كالفاء ا٥بمزة»: (ّ)، قاؿ ابن فارس(ِ)اآلفاؽ النواحي( يف أفق من اآلفاق)

 كمن. النهاية بلوغ كعلى كاتساعو، الشيء أطراؼ بْب ما تباعد على يدؿ كاحد، أصل

كأفق »، (ْ)«ككذلك آفاؽ السماء نواحيها كأطرافها»، «كاألطراؼ النواحي: اآلفاؽ ذلك

ىو أفقي، كاآلفق الرجل يبلغ النهاية ُب : الرجل إذا ذىب ُب األرض، يقاؿ منو

 .(ٔ)«هان ابألفق الذاىب ُب اآلفاؽتشبي»، (ٓ)«الكـر

( ىو ابن األجدع ا٥بمذاين أحد أعبلـ الدنيا؛ أدرؾ ا٣بلفاء مسروق نْ مِ قولو: )
األربعة، كشهد لو ا٤بتقدموف ابلعلم كالورع كالزىد، ككبلـ الشعيب ىنا شهادة رفيعة من 

ُب الطلب  أبنو ال يعرؼ أكثر اجتهادان  :رجل مثل الشعيب ُب العلم كالطلب، فإنو يقوؿ
 من مسركؽ.

                                                                                                  
 عن رجل مل يسمو.

(، كمن طريقو أبو يعلى ا٣بليلي ُب اإلرشاد ُب ُُُ/ّالتاريخ الكبّب السفر الثالث البن أيب خيثمة ) (ُ)
 (ّّٓ/ِمعرفة علماء الببلد )

(، هتذيب ِٖٓ/ٗ( أليب نصر ا١بوىرم، كهتذيب اللغة أليب منصور األزىرم )ُْْٔ/ْالصحاح ) (ِ)
 (ٗ/ّاأل٠باء كاللغات أليب زكراي النوكم )

 (ُُْ/ُمعجم مقاييس اللغة ) (ّ)
(، ككتاب العْب ا٤بتأرجحة نسبتو بْب ا٣بليل ْْ/ٔايط ُب اللغة أليب القاسم الصاحب ابن عباد ) (ْ)

 (ِِٕ/ٓكالليث )
 (ٗٗاللغة البن فارس )ص٦بمل  (ٓ)
 (ٕٗا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب األصفهاين )ص (ٔ)
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كٗبا أف الشعيب كغّبه من أىل زمانو كانوا يرحلوف ُب آية أك حديث، كال ييعد ىذا ٩با 
ألسّب الليايل كاألايـ ُب  كنتي   إفٍ »، فعن سعيد بن ا٤بسيب أنو قاؿ: ٲبيز الطالب عندىم

إف كنت ألركب إىل »عن بسر بن عبيد هللا ا٢بضرمي قاؿ: ، ك «طلب ا٢بديث الواحد
، ركاٮبا ابن عبد الرب، كركل ٫بوىا «صر من األمصار ُب ا٢بديث الواحد؛ أل٠بعوا٤ب

الرامهرمزم عن: جابر بن عبد هللا أنو خرج إىل مصر ُب حديث، كعن أيب قبلبة كأيب 
 . (ُ)معشر الكوُب كغّبىم

 

كركاي كبلٮبا عن الشعيب نفسو ٫بوىا؛ فعن صاّب بن حي أف الشعيب حدثو ٕبديث 
، كركل «كإف كاف الراكب لّبكب إىل ا٤بدينة فيما دكنو ؛أعطيكو بغّب شيء» ٍب قاؿ لو:

سافر من أقصى الشاـ إىل أقصى اليمن؛ ليسمع   لو أف رجبلن »أبو عمر قوؿ الشعيب: 
  «.كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع

كعند أيب دمحم الرامهرمزم أف الشعيب خرج إىل مكة ُب ثبلثة أحاديث يرجو أف يلقى 
"ا٣بركج ُب طلب العلم. كرحل كبوب البخارم ُب صحيحو ابب:  حابة فيها.أحد الص

جابر بن عبد هللا مسّبة شهر إىل عبد هللا بن أنيس ُب حديث كاحد" كترجم لو بقصة 
 .(ِ)رحلة موسى إىل ا٣بضر

 

                                 
(، كالرامهرمزم ُب ادث الفاصل ََْ -ّٔٗ/ُركل ىذه اآلاثر: ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم ) (ُ)

 (َّْ/ّ(، التوضيح البن ا٤بلقن )ٖ(، كانظر معرفة علـو ا٢بديث للحاكم )صِِْ-ِِّ)ص
(، كحديث رحلة جابر إىل ابن أنيس ركاه: أٞبد ُب ا٤بسند ّٔ/ُبخارم كتاب العلم )صحيح ال (ِ)

(، كا٢باكم ُب ُِّ/ُّ(، كالطرباين ُب كبّب معاٝبو )ّّٕ(، كالبخارم ُب األدب ا٤بفرد )صُّْ/ِٓ)
 (.ُٖٔ/ْ(، ك)ْٕٓ/ِا٤بستدرؾ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٕٖ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
َّْ 

كلكل ىذا ينبغي أف تينزؿ شهادة الشعيب ُب مسركؽ أبعلى من ٦برد الرحلة؛ فلعلو 
مية، كإف كاف صنيع ا٤بصنف يدؿ أنو أراد هبا الرحلة ك٥بذا أتبعو ابألثر أراد أعمالو اليو 

 التايل فيها.
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ذ:ذضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي

منمرجاًلأمحدثـامأبومخقـؿةمثـامػشقممثـامدقارمسنمجرؼرمبنمحقانم[- ٖٖ]ذ

معنمدرتم:رحلمإديمعصرميفمػذامايدؼثمصؾممحيلمرحؾهمحؿىمرجعمإديمبقؿه

مممم.سؾىمأخقهميفماظدغقامدرتماهللمسؾقهميفماآلخرة

إسناده إىل جرير صحيح، كركاه أبو بكر ا٣بطيب من طريقْب: إحداٮبا ُب كتابو 
ا١بامع عن كتابنا ىذا من طريق البغوم عن ا٤بصنف بو، كاآلخر ُب كتابو الرحلة اتبع فيو 

ىذا ترجم لو ابن سعد . كشريح (ُ)ا٤بصنف فركاه من طريق شريح بن يونس عن ىشيم بو
ككثقو، كقد ٙبرؼ ا٠بو ىكذا فوقع ُب عدد غّب قليل من الكتب؛ كإ٭با  (ِ)ُب الطبقات

 ىو: أبو ا٢بارث ا٤بركركذم سريج بن يونس بن إبراىيم البغدادم.
           

 

 كا٢باء الراء»: (ّ)رحل ٗبعُب سافر؛ قاؿ ابن فارس( أن رجاًل رحل إىل مصر: )قولو

 بلد: كمصر»، «رحلة يرحل رحل: يقاؿ. سفر ُب مضي على يدؿ كاحد لأص كالبلـ

 . (ْ)«أمصار كا١بمع كالكوفة، كبغداد البصرة ٫بو: .مصر فهو عظيم بلد ككل معركؼ،

                                 
 ( كبلٮبا للخطيب.ُِّديث )ص(، الرحلة ُب طلب ا٢بِِٔ/ِا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ُ)
 ( طبعة ا٣با٪بي.ُّٔ/ٗالطبقات الكربل البن سعد ) (ِ)
 (ْٕٗ/ِمعجم مقاييس اللغة ) (ّ)
 (ْْٕ/ِٝبهرة اللغة البن دريد ) (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٖٖ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ِّْ 

( يريد أف رحلتو كانت لطلب ا٢بديث اآلٌب، كىو الشاىد يف ىذا احلديثقولو: )
ييعد ىذا من أعلى األمثلة من األثر حيث عقد رحلتو لطلب العلم ُب حديث كاحد، ك 

على ا٥بمم العالية الٍب حفظ هللا تعاىل دينو هبا؛ فرزؽ سلفنا الصاّب ٮبمان تنقل ا١بباؿ عن 
كىدفان كاف سببان لبلوغ العلم بْب أيدينا هبذه الصورة ا٤بيسرة فا٢بمد  على ما  ،أماكنها

رضاتو إنو كلينا عليو أنعم بو علينا، كنسألو أف يوفقنا لتقدير نعمتو كالعمل كفق م
 التكبلف، كهللا ا٤بستعاف.   

 البعّب على يوضع ما»: الرحل ىنا ىو( فلم حيل رحلو حىت رجع إىل بيتو: )قولو

قالو  «رحاؿ كٝبعو ا٤بنزؿ، ُب عليو ٯبلس عما كاترة البعّب، عن اترة بو ييعرب ٍب للركوب،

  .(ِ)«لقتبىو أصغر من ا»رحل البعّب فػػ : ، فأما األكؿ(ُ)الراغب

، كمنو (ْ)«األاثث من يستصحبو كما» ،(ّ)«منزؿ الرجل كمأكاه»كأما الثاين فهو 

 كا٤بنازؿ، كا٤بساكن الدكر يعِب»: (ٔ)قاؿ ابن األثّب .«(ٓ)أال صلوا ُب الرحاؿ»حديث 

                                 
 (ّْٕا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ُ)
 -سنامو  -، كالقتب اسم اآللة ا٤بعركفة الٍب توضع على ظهر البعّب (َُٕٕ/ْالصحاح للجوىرم ) (ِ)

 لتسهيل ركوبو.
 (٦ِْْبمل اللغة البن فارس )ص (ّ)
 (َُٕٔ/ْالصحاح للجوىرم ) (ْ)
كاف أيمر ا٤بؤذف إذا   ملسو هيلع هللا ىلص( من حديث ابن عمر أف رسوؿ هللا ٕٗٔ( كمسلم )ِّٔأخرجو البخارم ) (ٓ)

 «أال صلوا ُب الرحاؿ»كانت ليلة ابردة أك ذات مطر ُب السفر أف يقوؿ 
 (َِٗ/٢ِبديث كاألثر )النهاية ُب غريب ا (ٔ)
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 .«منازلنا أم: رحالنا إىل كانتهينا. رحلو: كمسكنو اإلنساف ٤بنزؿ يقاؿ. رحل ٝبع كىي

مل ينزؿ ُب ا٤بوضع الذم بلغو؛ كال أقاـ فيو سول ا٤بدة الٍب أخذ فيها كا٤براد أنو 
لبتو، كما أف انتهى من ٠باع ما أراد قفل راجعان ُب رحلة العودة حاجتو ككجد فيها طً 
 فسافر راجعان إىل بلده.

كمل يسمي جرير بن حياف الراحل كال مبتدأ الرحلة، كا٤براد أنو مل يكن لو من رحلتو 
 . ديث، كىذا من أعلى مقامات الطلبغرض سول ا٢ب

من سرت على أخيو يف الدنيا سرت هللا عليو يف ىو: ) كا٢بديث الذم رحل إليو
، كا٤بثل ا٤بضركب ىنا مشكل ُب كوف ا٢بديث ليس (ُ)حديث أيب ىريرة( ىو اآلخرة

 . ٨برجو مصراين بل مدنيان، ككوف جرير من طبقة التابعْب يضيق األمر فا تعاىل أعلم
 أاب ٠بعت: »عن ابن جريج قاؿ (ِ)ٍب ظهر يل أف ا٤براد ىو: ما ركاه أٞبد ُب ا٤بسند

 فخرج ٨بلد بن مسلمة فأتى عامر بن عقبة إىل أيوب أبو رحل: قاؿ عطاء ٰبدث سعد
 أحد يبق مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ من و٠بعتى  ما حدثنا: فقاؿ عقبة، فأتى. دلوين: فقاؿ إليو،
 يـو هللا سَبه الدنيا ُب مؤمن على سَب من: يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت: قاؿ. ٠بعو

 . «كرجع فركب راحلتو فأتى .القيامة

                                 
(. كُب السنن: أيب داكد ّْٗك ِٕٗ/ُٔ(، كأٞبد )ُّٖ/ْأخرجو ُب ا٤بسند: الطيالسي أيب داكد ) (ُ)

(، كركاه أيضان ىناد ُب ْٔٔ/ٔ(، كالنسائي ُب الكربل )ِّٔ/ْ(، كالَبمذم )َِّ/ٕالسجستاين )
األصبهاين ُب التوبيخ كالتنبيو (، كأبو الشيخ ِّْ(، كالطرباين ُب مكاـر األخبلؽ )صْٔٔ/ِالزىد )

( من كتابنا ىذا. ِٓ(. كاختلف ُب سنده كذكر بعض الكبلـ عليو ٙبت ا٢بديث رقم )ُٔ -ٖٓ)ص
 (.َِٗٓ( كبلفظ  ٫بوه فيو أيضان برقم: )ِٗٗٔكىو ُب صحيح مسلم )

 (ٕ(، معرفة علـو ا٢بديث للحاكم )صُّٔ/ِٖمسند أٞبد ) (ِ)
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أرسلو ابن جريج فأسقط الواسطة؛ كىو مل يدرؾ جيل  (ُ)كُب موضع آخر من ا٤بسند

. كٜبة ركاية أخرل أف عقبة كعقبة بن عامر مات ٗبصر. الصحابة، كأبو سعد فمجهوؿ

عن مكحوؿ بو،  (ِ)أخرجو أٞبد كمن طريقو الطرباين أتى مسلمة بن ٨بلد ٗبصر فذكره،

بسنده إىل دمحم بن  (ّ)كمكحوؿ مل يدركهم فهو مرسل أيضان. كركاه الطرباين ُب الكبّب

 .سّبين كمل أرىم ذكركه فيمن أخذ عنو 

 بن فضالة إىل رحل ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب من رجبلن  أف بريدة بن هللا كركل عبد

 حديثان  كأنت أان ٠بعتي  كلكِب زائران، آتك مل إين أما: قاؿف عليو، فقدـ ٗبصر، كىو عبيد

فذكر حديثان ليس ىو حديث . علم منو عندؾ يكوف أف رجوتي  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ من

كتوبع  كسنده صحيح إف سلمٍت ركاية يزيد عن ا١بريرم. (ْ)الباب، خرجو أٞبد كغّبه

 وضع الشاىد.، كليس ُب ركايتو ذكر ٤ب(ٓ)ابن ىاركف من ابن علية ُب ابن إايس

 
 

                                 
 (ٔٓٔ/ِٖمسند أٞبد ) (ُ)
 (ّْٗ/ُٗ(، ا٤بعجم الكبّب للطرباين )َُٔ/ِٖد أٞبد )مسن (ِ)
 (ّْٗ/ُٕا٤بعجم الكبّب للطرباين ) (ّ)
(، شعب اإلٲباف للبيهقي ْٖٔ/ُ(، سنن الدارمي )ِّٕ/ٔ(، كسنن أيب داكد )ّٖٖ/ّٗمسند أٞبد ) (ْ)

 ( من طريق يزيد بن ىاركف عن سعيد بن إايس ا١بريرم عن ابن بريدة بو.َّْ/ٖ)
 ( كتاب الزينة ابب الَبجل غبان.ُّٖ/ٖلنسائي الكربل )ُب سنن ا (ٓ)
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كُب الباب فيمن تكبد مشاؽ الرحلة كقطع ا٤بفاكز ُب حديث كاحد ما ركاه البخارم 
 من رجل عن حديث بلغو أنو عن جابر بن عبد هللا  (ُ)ُب األدب ا٤بفرد كغّبه

 الشاـ قدمتي  حٌب شهران  رحلي إليو فشددتي  بعّبان  فابتعتي »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب
 عبد بن جابر :فقاؿ الرسوؿ فرجع ابلباب، جابران  أف إليو فبعثتي  أنيس بن هللا عبد فإذا
 أك أموت أفٍ  خشيتي  أ٠بعو مل بلغِب حديث :قلت .فاعتنقِب فخرج .نعم :فقلت هللا؟

ما غرالن  عراة الناس أك العباد هللا ٰبشر: يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب ٠بعت :قاؿ .ٛبوت  «...هبي
   ا٢بديث

 لركبتي  اإلبل تبلغو هللا، بكتاب مِب مأعل أحدان  أعلم كلو: »كقوؿ ابن مسعود
: بسند صحيح إىل حساف بن عطية قاؿ (ّ)سبلـ بن للقاسم القرآف ، كُب فضائل(ِ)«إليو

                                 
(، ُِّ/ُّ(، كالطرباين ُب الكبّب )ُّْ/ِٓ(، كركاه أيضان أٞبد ُب ا٤بسند )ّّٕاألدب ا٤بفرد )ص (ُ)

(، ُِٖ( كصححو ككافقو الذىيب، كا٣برائطي ُب مساكئ األخبلؽ )صْٕٓ/ِكا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )
(، كا٣بطيب ُب ا١بامع ُب أخبلؽ الراكم كآداب السامع ِٗ/ِكالبيهقي ُب األ٠باء كالصفات )

 ( أكعب ا٣بطيب ُب ذكر طرقو. ُُٕ-َُٗ(، كُب الرحلة ُب طلب ا٢بديث )صِِٓ/ِ)
كعلقو البخارم ُب موضعْب ُب ابب ا٣بركج ُب طلب العلم فجـز بو، كُب ابب الشفاعة مرضو. قاؿ 

 حيث البخارم أف ا٤بشهورة القاعدة ينقض ىذا أف ا٤بتأخرين بعض كادعى»( ُْٕ/ُا٢بافظ ُب الفتح )
 ٍب ىنا اب١بـز علقو ألنو علة فيو يكوف التمريض بصيغة يعلق كحيث صحيحان  يكوف ا١بـز بصيغة يعلق
 هللا ٕبمد كالقاعدة مردكدة الدعول كىذه»قاؿ:  «التمريض بصيغة التوحيد كتاب ُب متنو من طرفان  أخرج
 ألف بو جـز فقط االرٙباؿ ذكر حيث فإنو ىذا ٗبثل عليو ييعَبض أف من أدؽ البخارم كنظر منتقضة غّب

كا٢بديث حسنو األلباين ُب ظبلؿ ا١بنة  «بو ٯبـز مل ا٤بًب من طرفان  ذكر كحيث اعتضد، كقد حسن اإلسناد
(، ك٨برجو القاسم بن عبد الواحد عن عبد هللا بن دمحم بن عقيل األكؿ مقبوؿ كاآلخر صدكؽ ِٕٔ/ُ)

 لْب. ُب حديثو
 (ُٕٖ/ٔصحيح البخارم ) (ِ)
 ( للقاسم بن سبلـَُُفضائل القرآف )ص (ّ)
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 إال علي يفتحها أحدان  أجد فلم كجل عز هللا كتاب من آية أعيتِب لو: الدرداء أبو قاؿ»
 «. إليو لرحلتي  الغماد بربؾ رجبلن 

اء عمن بعدىم فمما يعسر حصره، فمثاؿ ما جاء ىذا ما كرد عن الصحابة، كما ج
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أصحاب عن الركاية نسمع كنا: »(ُ)عن التابعْب قوؿ أيب العالية

كُب حديث أيب ىريرة  ،«أفواىهم من فسمعناىا ا٤بدينة إىل ركبنا حٌب نرضى  فلم ابلبصرة
 ٯبدكف ال العلم، يطلبوف اإلبل أكباد الناس يضرب أف يوشك»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب 

  .(ِ)«ا٤بدينة أىل عامل من أعلم عا٤بان 
كمن أحب االستكثار من أخبارىم كعنايتهم ابلرحلة كأمرىم هبا مع ما لقوه من 
مشقة ُب البدف، كتلف للماؿ، كمعاينة للهبلؾ، فلينظر ما سطره ا٣بطيب ُب كتابيو: 

كما كتبو أبو ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع، ككتاب الرحلة ُب طلب ا٢بديث، 
دمحم عبد الرٞبن ابن أيب حاًب ُب مقدمة ا١برح التعديل ُب ترٝبة كالده، كغّبىا كثّب، كلوال 
خشية االطالة كا٣بركج عن منهج ىذا العمل لطرزتو ٔبميلها رضي هللا عن سلفنا كمن 

 . سلك طريقهم
           

 
( ىذا ىو ا٢بديث آلخرةمن سرت على أخيو يف الدنيا سرت هللا عليو يف اقولو: ) 

لفظو يركل عن عدد من الصحابة منهم: أبو ىريرة  الذم ىو شاىدان من أثر الباب. ك 

                                 
 (ِِْ/ِا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ُ)
(، كابن ِّٔ/ْ(، كالنسائي ُب الكربل )ّْْ/ْ(، كالَبمذم ُب السنن )ّٖٓ/ُّركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ِ)

 عنعنة ابن جريج كأيب الزبّب.( كغّبىم كرجالو ثقات لوال ِٓ/ٗحباف ُب الصحيح )
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، (ّ)، كأنس بن مالك(ِ)، كأبو سعيد ا٣بدرم(ُ)كما سبق ٚبرٯبو عنو، كعبد هللا بن عمر
 .  (ٓ)، ككعب بن عجرة(ْ)كمسلمة بن خالد

َب هللا للعبد ُب اآلخرة ٰبمل فسً ، (ٔ)ء( السَب ىو التغطية كاإلخفارتسَ  نْ مَ كقولو: )
ك٘بنب فضحو كإذاعة  ،على ا٤بغفرة، ُب حْب أف سَب العبد على أخيو ىو التغاضي عنو

ما يشينو. ففي األكؿ خرب عن رٞبة هللا بعبده، كُب اآلخر إنشاء كترغيب للمسلم مراعاة 
 حق اإلخوة.

ال »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصيب عن الن  من حديث أيب ىريرة (ٕ)كما جاء ُب صحيح مسلم
، ليس على إطبلقو؛ فرٗبا ٞبل «يسَب هللا على عبد ُب الدنيا، إال سَبه هللا يـو القيامة

على التائب من ذنبو ٝبعان بينو كبْب حديث عبادة بن الصامت ُب الصحيحْب كفيو قوؿ 
فأقيم عليو، فهو كفارتو، كمن سَبه هللا عليو،  من أتى منكم حدان ك : »ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ الكرمي 

كما قاؿ زين الدين أبو الفرج ابن « مره إىل هللا، إف شاء عذبو، كإف شاء غفر لوفأ
 .(ٖ)رجب

                                 
 (ِِْْصحيح البخارم ) (ُ)
 (ُْْ/ُأخبار أصبهاف أليب نعيم ) (ِ)
 (ّٕٗ/ْخأريخ بغداد للخطيب ) (ّ)
 ( شطر ا٢بديث األكؿ.ُُْ/ٖ(، كركل الطرباين ُب أكسط معاٝبو )ْٓ/ٖٓخأريخ دمشق البن عساكر ) (ْ)
 (، كُب إسناده ليث بن أيب سليمُٖٓ/ُٗ( كالكبّب )ُِ/ٔركاه الطرباين ُب األكسط )( ٓ)
(، كاكم كايط األعظم البن ِّٗ/ُ(، ٝبهرة اللغة البن دريد )ُِّ/ّمقاييس اللغة البن فارس ) (ٔ)

 (ّٔٗ(، ا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )صْٓٔ/ٖسيده )
 (َِٗٓصحيح مسلم ) (ٕ)
ب ُب شرحو على البخارم ا٤بوسـو (، ككبلـ ابن رجَُٕٗ(، كصحيح مسلم )َُٖٔصحيح البخارم ) (ٖ)

 (ْٖ/ُبفتح البارم )
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أف الغفراف أخص كىو »يقوؿ أبو ىبلؿ العسكرم:  السَبك الفرؽ بْب الغفراف كُب  

ضراب عن ذكر ٍب استعمل ُب اإل .كالسَب سَبؾ الشيء بسَب. يقتضي إٯباب الثواب
يو خبلؼ لكسَب هللا ع ،مل يذكر ما اطلع عليو من عثراتوإذا  ؛سَب فبلف :فيقاؿ ،الشيء
عن استحقاؽ  ينبئألف الغفراف  ،إنو غفر لو :كال يقاؿ ٤بن يسَب عليو ُب الدنيا .فضحو

 أ.ىػ. (ُ)«كٯبوز أف يسَب ُب الدنيا على الكافر كالفاسق ،الثواب على ما ذكران

فاظو )على ا٤بسلم(، كُب (، إخوة الدين؛ ك٥بذا كرد ُب  بعض ألعلى أخيوقولو: )
﴾، كُب الصحيحْب يقوؿ رسوؿ ًإ٭بَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه آخر )مؤمن(، كقاؿ هللا عز كجل: ﴿

 . (ِ)«ا٤بسلم أخو ا٤بسلم: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ُب ىذا ا٢بديث من الفقو أف كل مسلم »: (ّ)قاؿ أبو ا٤بظفر عوف الدين ابن ىبّبة

أبف أينف من  ؛أف يتعاظم على أخيو الفقّب كال ٯبوز لغِب .على اإلطبلؽ أخ لكل مسلم

لي أبف ٍب إف بي  ،كلذلك يقبح اب٤بسلم أف يظلم ابإلطبلؽ .٦بالستو أك يتكرب عن مؤاكلتو

قبيح أف يظلم أخاه الذم ىو جدير أبف يرفده كيسعده، فإذا مل يكن ىنالك فبل  ؛يظلم

 أ.ىػ. «أقل من أف ال يظلمو

                                 
 (ِّٔالفركؽ اللغوية للعسكرم )ص (ُ)
( من حديث ابن عمر. كمسلم من حديث أيب َِٖٓ(، كمسلم )ِِْْركاه البخارم ُب الصحيح ) (ِ)

 (ِْٔٓىريرة )
 (ّٓ/ْاإلفصاح عن معاين الصحاح البن ىبّبة ) (ّ)
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شف لو من كمراعاة حقو كالعناية بو؛ بتغطية ما كي كا٤براد بسَب ا٤بسلم حفظ مكانتو 
ل عواره كعدـ فضحو بو. كىذا يتضح من خبلؿ أمور أنٌب على ذكرىا، كىو ما فهمو جي 

 الشراح الذين اطلعتي على أقوا٥بم فيو. 
مل أيضان  كذىب بعضهم إىل معُب خفيو لسهولتو، فوضعوا احتماؿ كوف السَب قد ٰبي

ف، فحوؿ السَب من معامبلت األخبلؽ إىل اإلنفاؽ، قاؿ على ظاىره بسَب عوار البد

أحدٮبا: أف يرل رجبلن على فعلو قبيح فيسَب عليو كال  ىذا ٰبتمل أمرين:»: (ُ)ا٤بظهرم

ٯبوز أف يراد بو »: (ِ)أ.ىػ. كاتبعو الطييب فقاؿ «ثوابن  كالثاين: أف يكسو مسلمان ، يفضحو

 أ.ىػ. «ضحوالظاىر، كأف يراد سَب من ارتكب ذنبان فبل يف

من »كسياؽ ا٢بديث داؿ على ا٤بعُب ا٤بشهور ٔبميع ألفاظو؛ ككرد ُب بعض ألفاظو: 
، كال (ّ)ركاىا عبد الرزاؽ ُب األمايل« سَب عورة مسلم ُب الدنيا سَب هللا عورتو ُب اآلخرة

 كهللا تعاىل أعلم.  اٱبتل ا٤بعُب هب
انيتو معرض للزلل كا٣بطأ ( مكاف قبوؿ العمل. كا٤بسلم ٕبسب إنسيف الدنياقاؿ: )

سواء أكاف من ا٣بطااي كا٤بعاصي، أك ٩با ييستحيا منو من خواـر ا٤بركءة، كما قد يسبب 
خجل معيب لصاحبو إف نيشر عنو، ككل ما ييستحيا من االطبلع عليو إف ظهر عليو 
مسلم ُب حق أخيو فاألدب الشرعي ىو مراعاة حالو كطلب السَب لو ابلتغاضي كالتغطية 

ا٥بيئات كا٤بكانة االجتماعية بْب الناس فتأثرىم كخأذيهم أشد  كى ُب ذلك ذك راعى و. كيي علي

                                 
 (َّٓ/ُرم )ا٤بفاتيح شرح ا٤بصابيح للمظه (ُ)
 (ٓٔٔ/ِالكاشف عن حقائق السن للطييب ) (ِ)
 (َّ- ِٗاألمايل ُب آاثر الصحابة لعبد الرزاؽ الصنعاين )ص (ّ)
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فرٗبا افتدل البعض منهم نفسو ابلنفائس، فمعاملتهم  ؛من غّبىم ٢برصهم على كضعهم
 ابلسَب أكثر ٙبتمان كهللا أعلم.

 أما ا٤بعاصي الظاىرة كالذنوب فهي ال ٚبلو من أف تكوف صغائر أك كبائر، ما
يوجب حدان كما ال يوجبو، الزمة لفاعلها أك متعدو أثرىا على غّبه. فأما ما كاف الزمان 
لفاعلو ٩با ال يوجب ا٢بد فالسَب على فاعلو ىو ا٤بطلوب الشرعي على كجو اإلٝباؿ؛ مع 

 النصيحة. ٙبرم الوقت ا٤بناسب للنصح كالتوجيو كاإلرشاد. كالديني 
أيضان من أف يكوف اجتمع نصاب الشهود  فإف كاف الذنب يوجب حدان، فبل ٱبلو

ا٤بوجب إلقامة ا٢بد، أك ال. فإف مل يكن اجتمع الشهود فيتأكد ىنا أبف سَبه ىو 
 ا٤بطلوب الشرعي مع مرافقة إنكار ا٤بنكر كاألمر اب٤بعركؼ كفقان للحاؿ ا٤بناسب لوضعو.

بْب سَبه مع كإف كاف ا٤بطلع عليو يتم هبم نصاب إقامة ا٢بد، فتتأرجح ا٤بصلحة ىنا 
كعظو، كبْب رفع أمره للحاكم. ككبل األمرين يرجع إىل ا٤بصلحة الراجحة ُب نظره مع  

 كوف السَب من ٧باسن األخبلؽ أكىل ُب ٝبيع األحواؿ. 
رفع إال إبعبلـ كيل األمر ككل ىذا فيما إذا مل يكن تعلق اب٤بنكر إضرار ابلغّب ال يي 

ال يرعوكف عن غيهم. كىؤالء رفع أمرىم إىل  كنشر خربه، أك كاف من أىل الفساد الذين
خاصة ُب كضعنا ا٢بايل من استفحاؿ  -ا٢باكم طاعة، لكن فضحهم كنشر عوارىم 

 ينظر ُب مصلحتو؛ كاألصل عدمها كهللا أعلم. -النشر كطّباف شراره ُب كل مكاف 

م قاؿ ابن ا٤بنذر: كيستحب ٤بن اطلع من أخيو ا٤بسل»: (ُ)قاؿ أبو ا٢بسن ابن بطاؿ

                                 
(، كقوؿ ٕٔٓ/ُٓ(، كعنو ببل عزك ابن ا٤بلقن ُب التوضيح )ِٕٓ/ٔشرح صحيح البخارم البن بطاؿ ) (ُ)

( أيضان  ِّّ/ُ(، كلو ُب اإلقناع )ُِّ/ٕابن ا٤بنذر ٘بده ُب كتابو اإلشراؼ على مذاىب العلماء )
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أف يسَبه  :ذلك عيب أك عار ، أك يلحقو ُب، أك تعزيران على عورة أك زلة توجب حدان 
عليو؛ رجاء ثواب هللا، كٯبب ٤بن بلى بذلك أف يستَب بسَب هللا، فإف مل يفعل ذلك الذل 

ء من يش  مل ٪بد ُب؛ ألانَّ ان أصاب ا٢بد، كأبدل ذلك لئلماـ كأقر اب٢بد مل يكن آٜب
أنو هنى عن ذلك، بل األخبار الثابتة دالة على أف من  ملسو هيلع هللا ىلص لنيباألخبار الثابتة عن ا

 أ.ىػ. «كأقيم عليو فهو كفارتو أصاب حدان 

غّب ا٤بستهَبين، كأما  كىذا السَب ُب»: (ُ)كقاؿ أبو الفضل عياض اليحصيب

كا كٛبادكا، و كا غّب مرة فلم يرعَبً السَب كسي  ا٤بنكشفوف ا٤بستهَبكف الذين يقدـ إليهم ُب
هللا  يىم كقمع شرىم ٩با ٯبب؛ ألف كثرة السَب عليهم من ا٤بهادنة على معاصفكشف أمر 

رؼ انفراد سَب معصية انقضت كفاتت، كأما إذا عي  تعاىل كمصانعة أىلها. كىذا أيضان ُب
رجل بعمل معصية كاجتماعهم لذلك فليس السَب ىاىنا السكوت على ذلك كتركهم 

كتغيّبه  ؛بتغيّبىم عن ذلك كل حاؿ :كنورؼ ذلك إذا أمإايىا، بل يتعْب على من عى 
 كإف مل يتفق ذلك إال بكشفو ٤بن يعينو أك للسلطاف. 

ضطر إىل كشف حالو من الشهود كاألمناء كادثْب، حاؿ من يي  (ِ)كأما إيصاء
الشاىد فعند  فأما ُب فبياف حا٥بم ٩بن يقبل منو ذلك كينتفع بو ٩با ٯبب على أىلو.

إذا رأل حكمان يقطع بشهادتو كقد علم منو ما يسقطها،  طلب ذلك منو لتجرٰبو، أك
                                                                                                  

 كبلمان ٨بتصران ٫بوه.
 (ْٗ/ٖإكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ) (ُ)
مل يتضح يل صواب لفظها ُب ىذا ا٤بوضع، رغم ثبوهتا ُب ا٤بطبوع، كتعامل اقق معها ككأهنا ظاىرة  (ِ)

وصية. ككاف األنسب أف تكوف من فتجاىل اإلشارة إىل ضبطها، فا أعلم. كاإليصاء مشتقة من ال
 اإلفشاء كالفضح كالكشف ك٫بوه كهللا تعاىل أعلم. 
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أصحاب ا٢بديث كٞبلة العلم ا٤بقلدين فيو، فيجب كشف أحوا٥بم  كأما ُب فيجب رفعها.
دين هللا  ذلك، كيلتفت إىل قولو؛ لئبل يغَب هبم كيقلد ُب السيئة ٤بن عرفها ٩بن يقلد ُب

يثنا. كليس السَب ىنا ٗبرغب فيو كال من ال ٯبب. على ىذا اجتمع رأل األئمة قدٲبنا كحد

 أ.ىػ. «مباح

نكر على سَب على األكؿ كيي كبْب ا٤بتلبس هبا، فيي  كتفريقو بْب ا٤بعصية الٍب انقضتٍ 
. (ُ)الثاين كلو برفعها لويل األمر اتبعو ملخصان كبلمو ببل عزك ٝبع من الشراح كالعلماء

حالو، فاإلنكار على ا٤بتلبس ال كُب ظِب أف السَب عليهما يشملهما ٝبيعان كبلن كفق 
 يعارض السَب عليو، كما قد صرح بو غّب كاحد. كما أف مناصحة ككعظ من انقضتٍ 

 معصيتو أيضان ال ٚبالف السَب إف علم الفاعل ابطبلع الناصح عليها.
عاند ككابر أك استفحل أمره فإف ا٤بصلحة ا٤بقتضية ال  أمره لويل األمر إفٍ  أما رفعي 

ا٤بؤل كالتشهّب بو، كإ٭با إببلغ ا٤بعنيْب طمعان ُب قمع ابطلو كطلبان لسَب  تعِب فضحو على

ىذا السَب »عن العلماء أف:  (ِ)عواره عن عامة الناس كهللا أعلم. كُب ىذا ينقل النوكم

لكن ىذا خبلؼ األكىل كقد يكوف  ؛مندكب فلو رفعو إىل السلطاف ك٫بوه مل أيٍب ابإلٝباع

 أ.ىػ. «ُب بعض صوره ما ىو مكركه

 

                                 
(، شرح األربعْب ُّٓ/ُٔ(، شرح النوكم على مسلم )ٖٓٓ/ٔا٤بفهم بشرح مسلم أليب العباس القرطيب ) (ُ)

(، البلمع الصبيح ُٖ/ُُ(، الكواكب الدرارم للكرماين )ُُٗلتقي الدين ابن دقيق العيد )ص
 (ِٖٗ/ُِ(، عمدة القارم لبدر الدين العيِب )ٕٗ/ٓ(، فتح البارم البن حجر )ْْْ/ٕاكم )للربم

 (ُّٓ/ُٔشرح مسلم للنوكم ) (ِ)
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، أك ٤بن  أما الشهادة فليست من ىذا الباب كما ىو ظاىر، سواء أكانت عند قاضو
استنصحو كاسَبشده ُب أمر ىو بو عامل، كليحرص على عدـ تعديو ما دكف ا٤بطلوب. 
كذكر الفقهاء أف الشاىد ٨بّب بْب الشهادة كالسَب على ا٤بشهود عليو ُب حد من 

ق ابلشهادة مصلحة ترجحها: كحق للعباد رٗبا يضيع، كرٗبا ا٢بدكد، كالسَب أكىل مامل تتعل
 .(ُ)كجب حينها، كما قاؿ ا٤برداكم ُب اإلنصاؼ

كأما جرح الركاة كالشهود كاألمناء على الصدقات »كيكمل النوكم ما بدأه فيقوؿ: 

كاألكقاؼ كاأليتاـ ك٫بوىم فيجب جرحهم عند ا٢باجة كال ٰبل السَب عليهم إذا رأل 
ح ُب أىليتهم كليس ىذا من الغيبة ارمة بل من النصيحة الواجبة كىذا منهم ما يقد 

 أ.ىػ.  «٦بمع عليو

كٝبيع ما فات من فضل السَب ينطبق على حاؿ ا٤بستَب بفعلو ال اجملاىر بو، فإنو 
كجو  ؛كتضمن جواابن لتقي الدين ابن تيمية ٫بوان من ىذا ،ىو من طلب بفعلو الفضيحة

 . (ِ)من غّب مفسدة راجحةعليو  هبجره كإعبلف اإلنكار

                                 
(، ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ِِٖ/ٔانظر لكبلـ الفقهاء: بدائع الصنائع لعبلء الدين الكاساين ) (ُ)

(، البحر الرائق شرح كنز ِِٓ/ِرم للعبادم )(، ا١بوىرة النّبة على ٨بتصر القدك ُُٔ/ّللمرغيناين )
(، كالكاُب ٕٕ/ٗ(، ٝبيعها ُب الفقو ا٢بنفي. كُب الفقو ا٢بنبلي: ا٤بغِب )ٓ/ٓالدقائق البن ٪بيم )

( كبلٮبا للمرداكم، َّٗ/ُُ(، كالفركع )ٖ -ٕ/ُِ( كبلٮبا البن قدامة، كاإلنصاؼ )ُِٕ/ْ)
(، كذكرىا ابن حجر ا٥بيتمي ُب ْْ/ُِالبن حـز )(، كالى ِّّ/ُكاآلداب الشرعية البن مفلح )

 (َِٗ -َِٕ/ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )
(، ككذا قاؿ ُب التفريق بْب ا٤بستَب ّْْ/ّ(، كالفتاكل الكربل )ُِٕ/ِٖكانظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ) (ِ)

(، ْْٖ/ِيحْب )كاجملاىر: أبو الفرج ٝباؿ الدين ابن ا١بوزم ُب كتابو كشف ا٤بشكل من حديث الصح
(، كللكوراين ُب ٕٕٓ/ُٓكبنحوه ببل عزك لسراج الدين ابن ا٤بلقن ُب التوضيح شرح ا١بامع الصحيح )
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نو ٩با يتعْب على ا٤بسلم أف يسَب أخاه ا٤بسلم ُب كل ما ظهر إف»: (ُ)قاؿ ابن ىبّبة

ما  عليو لو من عورة، ما داـ صاحب العورة ٱبفيها من الناس، كليكن نصحو لو سران 
ى قـو كإين ألخاؼ عل .استطاع، فأما إذا جاىره فاعلو هبا فليس إال ٦باىرتو ابإلنكار

، ٰبملهم إنكار ا٤بنكرين كالغّبة للدين على أف ٱباصموا ذلك العاصي ٍب يتخذكنو عدكان 

 أ.ىػ.  «ٍب ٰبرصوف على إظهار عورتو فليتقوا هللا

: رٞبة هللا تعاىل عليو ما أٝبل ما أشار إليو من آفات النفس الٍب تغلف قلتي 
د ٩با يفعلو أىل ا٤بعاصي كهللا دكافعها الشخصية ابلتدين كالقربة فتسيء إىل دينها أبش

 ا٤بستعاف. 

فسَب ا٤برء على نفسو أكىل بو من سَبه »ذكيدخل ُب فضل السَب سَب ا٤بسلم نفسو،

فإذا كاف ا٤برء يؤجر ُب السَب على غّبه »: (ّ)قاؿ أبو عمر ابن عبد الرب (ِ)،«على غّبه

انبة كالندـ على ما كالذم يلزمو ُب ذلك التوبة كاإل .أك أفضل ؛نفسو كذلك فسَبه على

كمعلـو أف إصبلح ا٤برء على »: (ْ)، كقاؿ أيضان «صنع فإف ذلك ٧بو للذنب إف شاء هللا

أفضل من إصبلحو على غّبه كما أف  نفسو فيما بينو كبْب أىلو ٗبا ال يؤذم بو أحدان 

 أ.ىػ. «سَبه على نفسو أكىل بو من سَبه على غّبه
                                                                                                  

 (.ُُٗ/ٓالكوثر ا١بارم )
 (ّٔ/ْاإلفصاح عن معاين الصحاح البن ىبّبة ) (ُ)
 (ْْْ/ٖاقتباس من شرح ابن بطاؿ على البخارم ) (ِ)
 (ّّٖ -ّّٕ/ٓالتمهيد البن عبد الرب ) (ّ)
 (ِْٖ/ُٔالتمهيد البن عبد الرب ) (ْ)
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رأيت »قاؿ:  زاذاف ا٤بدايِبعن  (ُ)لنفسكركل أبو عبد الرٞبن السلمي ُب عيوب ا
من الناس ٥بم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسَب هللا عيوهبم كزالت عنهم تلك  أقوامان 

« فصارت ٥بم عيوب مل تكن ٥بم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس كرأيت أقوامان  ،العيوب
 أ.ىػ.

كأما سَب »بقولو:  (ِ)كمن ا٤بعاين الدقيقة الٍب ٰبتملها اللفظ ما ذكره أبو ا٤بظفر

ٰبملو على أف ال  أك يكوف يسَبه ٗبا .ا٤بسلم فيجوز أف يكوف إذا رآه على ذنب يسَبه
أك إىل الكسب  ،إىل النكاح فيتوصل ُب تزكٯبو يهتك سَب نفسو: مثل أف يكوف ٧بتاجان 

كفيو إشارة إىل ترؾ »أ.ىػ. كمنها أيضان قوؿ ا٢بافظ:  «فيقم لو كجو بضاعة فيتجر هبا

أ.ىػ. كقد أخذىا من عبارة ٝباؿ الدين أيب  «ألف من أظهر مساكئ أخيو مل يسَبه ؛بةالغي

 .(ّ)الفرج ابن ا١بوزم ُب كشف ا٤بشكل
كصاغ ا٢بافظ زين الدين أبو الفرج ابن رجب ا٢بنبلي شرحو على ىذا ا٢بديث 

رٞبة بسياؽ ٩بيز ٛبامان عن كافة الشراح كعادتو ُب التفصيل كاإلسهاب رٞبو هللا تعاىل 
كطرز كبلمو ابآلاثر كالنقوالت عن  ،كاسعة، فقسم الناس إىل مستَب كمشتهر اب٤بعاصي

 السلف ك٦بمل كبلمو مل ٱبرج عن ا٤بذكور ىنا كلنفاستو أنقلو. 

                                 
 (ُِعيوب النفس أليب عبد الرٞبن السلمي )ص (ُ)
 (ِٓ -ُٓ/ٖاإلفصاح عن معاين الصحاح البن ىبّبة ) (ِ)
 -ْْٖ/ِ(، كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب البن ا١بوزم )ٕٗ/ٓفتح البارم البن حجر ) (ّ)

ْٖٓ) 
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ال  كاعلم أف الناس على ضربْب: أحدٮبا: من كاف مستوران »: (ُ)قاؿ رٞبو هللا تعاىل

فإنو ال ٯبوز كشفها، كال  :وة، أك زلةعرؼ بشيء من ا٤بعاصي، فإذا كقعت منو ىفيي 
ألف ذلك غيبة ٧برمة كىذا ىو الذم كردت فيو النصوص، كُب  ؛ىتكها، كال التحدث هبا
بُّوفى أىٍف تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي ُب الًَّذينى آمىنيوا ٥بىيٍم عىذىابه ﴿ ذلك قد قاؿ هللا تعاىل: ًإفَّ الًَّذينى ٰبًي

نٍػيىا كىاآٍلخً  . كا٤براد: إشاعة الفاحشة على ا٤بؤمن ا٤بستَب فيما كقع منو، أك ﴾رىةً أىلًيمه ُب الدُّ
 اهتم بو كىو برمء منو، كما ُب قصة اإلفك. 

قاؿ بعض الوزراء الصا٢بْب لبعض من أيمر اب٤بعركؼ: اجتهد أف تسَب العصاة، 
كمثل ىذا لو  .ظهور معاصيهم عيب ُب أىل اإلسبلـ، كأكىل األمور سَب العيوب فإفَّ 
ستفسر، بل يؤمر أبف يرجع كيسَب نفسو، كما كأقر ٕبد كمل يفسره، مل يي  اندمان  ء اتئبان جا

. (فأقمو علي حدان  أصبتي )كالغامدية، ككما مل يستفسر الذم قاؿ:  أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ماعزان 
مثلو  شفع لو حٌب ال يبلغ اإلماـ. كُبكمثل ىذا لو أخذ ٔبرٲبتو، كمل يبلغ اإلماـ، فإنو يي 

   أ.ىػ. «(أقيلوا ذكم ا٥بيئات عثراهتم): ملسو هيلع هللا ىلصجاء ا٢بديث عن النيب 

عرؼ منو أذل للناس قاؿ مالك: من مل يي »كقاؿ ُب خاٛبة كبلمو عن الضرب الثاين: 

رؼ بشر أك كإ٭با كانت منو زلة، فبل أبس أف يشفع لو ما مل يبلغ اإلماـ، كأما من عي 
ؾ حٌب يقاـ عليو ا٢بد، حكاه ابن ا٤بنذر فساد، فبل أحب أف يشفع لو أحد، كلكن يَب 

ال  ككره اإلماـ أٞبد رفع الفساؽ إىل السلطاف بكل حاؿ، كإ٭با كرىو ألهنم غالبان  كغّبه.
أنو يقيم عليو ا٢بد فارفعو، ٍب ذكر  يقيموف ا٢بدكد على كجهها، ك٥بذا قاؿ: إف علمتى 

                                 
 (ِِٗ/ِجامع العلـو كا٢بكم البن رجب ) (ُ)
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 ػ.أ.ى «فمات: يعِب أنو مل يكن قتلو جائزان  أهنم ضربوا رجبلن 

أقيلوا ذكم ا٥بيئات »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصكُب الباب حديث عائشة قالت أف رسوؿ هللا 
أتيت »قاؿ:  عن موىل لعقبة بن عامر  (ِ). كركل أٞبد كغّبه(ُ)«عثراهتم إال ا٢بدكد

يشربوف ا٣بمر، قاؿ: دعهم. ٍب جاءه فقاؿ: أال  عقبة بن عامر، فأخربتو أف لنا جّباانن 
يقوؿ: من  ملسو هيلع هللا ىلصكٰبك دعهم، فإين ٠بعت رسوؿ هللا أدعو عليهم الشرط؟ فقاؿ عقبة: 

 «.رأل عورة فسَبىا، كاف كمن أحيا موءكدة من قربىا
كنقل أبو عبد هللا مشس الدين ابن قيم ا١بوزية كأبو عبد هللا مشس الدين ابن مفلح 

قلت ألٞبد: إذا علم من الرجل الفجور أٱبرب بو الناس؟ قاؿ: »قاؿ:  ابن منصور عن

ٱبرب بو عند ا٢باجة ُب تعديل أك  :كزاد ابن منصور .إال أف يكوف داعية ،ربك يسَب عليو

 .  (ّ)«٘بريح أك تزكيج

           
 

 مكىذا حديث شريف ٰبتو »: (ْ)( قاؿ ابن بطاؿسرت هللا عليو يف اآلخرةقولو: )

 اآلخرة من جنس الطاعة ُب على كثّب من آداب اإلسبلـ، كفيو أف اجملازاة قد تكوف ُب

                                 
(، كالسنن ِْٖ/ٔ(، سنن أيب داكد )ُٓٔ(، األدب ا٤بفرد للبخارم )صََّ/ِْركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ُ)

 (ّٖٔ( كغّبىم كصححو األلباين ُب الصحيحة )ْٖٔ/ٔالكربل للنسائي )
 ( كُب سنده مقاؿ.ِْٓ/ٕ(، سنن أيب داكد )ٖٔٓ/ِٖمسند أٞبد )  (ِ)
 (ِّّ/ُداب الشرعية البن مفلح )(، كاآلَٖ/ْبدائع الفوائد البن القيم ) (ّ)
 (ِٕٓ -ُٕٓ/ٔشرح ابن بطاؿ على البخارم ) (ْ)
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 اآلخرة قد تكوف من جنس العمل ُب أف اجملازاة ُب: (ُ)، كعبارة عياض كابن القيم«نياالد

فهذا إ٭با يرجى لعبد مؤمن سَب على »: (ِ). قاؿ أبو حامد الغزايلالدنيا من خّب أك شر

كمل  ،كمل ٰبرؾ لسانو بذكر مساكيهم ،حق نفسو تقصّبىم كاحتمل ُب ،الناس عيوهبم

 أ.ىػ. «القيامة فهذا جدير أبف ٯبازل ٗبثلو ُب ،رىوف لو ٠بعوهغيبتهم ٗبا يك يذكرىم ُب

سَب عيوبو كمعاصيو  :يكوف سَبه لو»: (ّ)كعن سَب هللا لو يقوؿ القاضي عياض 

، «كقد يكوف ترؾ ٧باسبتو عليها كذكرىا لو. كاألكؿ أظهر .عن إذاعتها على أىل اشر

مراف: فبل يذيع معاصيو كعيوبو قلت: كٯبوز األ»كنقل كبلمو ابن رسبلف كعلق بقولو: 

 أ.ىػ. (ْ)«ألىل ا٤بوقف، كيَبؾ ٧باسبتو عليها

منو  جر ٲبكن أف ٱب»كأخرج عز الدين ابن الوزير اجملاىرين من فضل ا٢بديث فقاؿ: 

. (ٓ)«اجملاىركف الذين سَب هللا عليهم، ففضحوا نفوسهم ُب الدنيا، كجاىركا ابلفجور

كل أمٍب معاَب »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  (ٔ)يحْبكاستشهد ٕبديث أيب ىريرة ُب الصح
، ٍب يصبح كقد سَبه هللا عليو، إال اجملاىرين، كإف من اجملاىرة أف يعمل الرجل ابلليل عمبلن 

                                 
 (ُّّ - َّّ/ِ(، إعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم )ْٗ/ٖإكماؿ ا٤بعلم لعياض ) (ُ)
 (ّْٔ(، كعنو القرطيب ُب التذكرة أبحواؿ ا٤بوتى كأمور اآلخرة )صُٗٓ/ْإحياء علـو الدين ) (ِ)
 (ُٔ/ٖمسلم لعياض )إكماؿ ا٤بعلم بفوائد ( ّ)
 (ّٗ/ُٗشرح سنن أيب داكد البن رسبلف ) (ْ)
 (ِٖٗ/ٗالعواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم البن الوزير ) (ٓ)
 (َِٗٗ(، كمسلم )َٗٔٔصحيح البخارم ) (ٔ)
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فيقوؿ: اي فبلف، عملت البارحة كذا ككذا، كقد ابت يسَبه ربو، كيصبح يكشف سَب هللا 
 «.عنو

اي معشر من أسلم بلسانو كمل : »ملسو هيلع هللا ىلصكاللفظ لو عن النيب  (ُ)كركل الَبمذم كغّبه
ال تؤذكا ا٤بسلمْب كال تعّبكىم كال تتبعوا عوراهتم، فإنو من تتبع  :يفض اإلٲباف إىل قلبو

 .«عورة أخيو ا٤بسلم تتبع هللا عورتو، كمن تتبع هللا عورتو يفضحو كلو ُب جوؼ رحلو
الغيبة كتعرض أبو بكر ا٣بطيب ُب جوابو عمن يعَبض على جرح الركاة أبنو من 

٥بذا ا٢بديث، كأجاب أبف السكوت عن إظهار عيوب الركاة ٩با قد يؤدم إىل ٙبرمي 
 . كاب تعاىل التوفيق.(ِ)ا٢ببلؿ أك ٙبليل ا٢براـ ُب ٕبث مفيد ذم طوؿ

 
 

                                 
(، كركاه من حديث أيب برزة األسلمي أٞبد ُب ّٖٕ/ْركاه الَبمذم من حديث ابن عمر ُب السنن ) (ُ)

(. كمن مسند ابن عباس ُب معجمي الطرباين ُْٖ/َُ(، كالبيهقي ُب السنن الكرل )َِ/ّّسند )ا٤ب
 (ُٖٔ/ُُ(، كالكبّب )ُِٓ/ْاألكسط )

 (َْالكفاية ُب علم الركاية للخطيب )ص (ِ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مأعؾىمسؾيمغاصعم:مبنمجرؼجمضالاحدثـامأبومخقـؿةمثـامدػقانمسنمم[- ٖٗ]

حيح رجالو ثقات، كقف فيو ا٤بصنف على اإلمبلء، ككأنو أراد التعريج ىذا سند ص 
 . كنص على أعبلىا عنده كىو اإلمبلء. على أنواع األداء كالتحمل ُب الركاية

           
 

 بن هللا عبد ٠بع: »من طريق ا٤بصنف كتتمتو قوؿ انفع (ُ)كا٢بديث أخرجو مسلم
 اب٣بيار منهما كاحد فكل ابلبيع ا٤بتبايعاف تبايع إذا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: يقوؿ عمر
 فقد خيار، عن بيعهما كاف فإذا خيار، عن بيعهما يكوف أك يتفرقا، مل ما بيعو من

 .«كجب

 ككجوه النقل طريق أف اعلم»: (ِ)قاؿ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب

 فركع لو منها ضربو  ككل .ضركب ٜبانية كٯبمعها كثّبة، أنواع على الركاية كأصوؿ األخذ
 ُب أك ٝبيعان  فيهما فيو، ٱبتلف ما كمنها كالعمل، الركاية ُب عليو ييتفق ما كمنها كشعوب،

 ا٤بناكلة، :كاثلثها عليو، القراءة :كاثنيها الشيخ، لفظ من السماع :أك٥با... أحدىا
 الكتب ىذه أبف للطالب اإلعبلـ :كسادسها اإلجازة، :كخامسها الكتابة، :كرابعها

 أ.ىػ.  «فقط الراكم خط على الوقوؼ :كاثمنها لو، بكتبو كصيتو :كسابعها ركايتو،

                                 
 (ُُّٓصحيح مسلم ) (ُ)
 (ٖٔاإل٤باع إىل معرفة أصوؿ الركاية كتقييد السماع )ص (ِ)
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 :إىل منقسم»: كاإلمبلء فرع عن الضرب األكؿ: أعِب السماع من لفظ الشيخ، كىذا

 أنواع درجات أرفع كىو كتابو، من القراءة أك حفظو من كاف كسواء ٙبديث، أك إمبلء
 كأخربان حدثنا :منو السامع يقوؿ أف ىذا ُب ٯبوز أنو خبلؼ كال. األكثرين عند الركاية

 .  (ُ)«فبلف لنا كذكر فبلف، لنا كقاؿ يقوؿ، فبلانن  ك٠بعت كأنبأان

 أف :األنواع ىذه كأصح»: (ّ)، قاؿ أبو سعد السمعاين(ِ)«لكن االمبلء أعبلىا»

لى  قرأ كإف يستمع، ال أك يغفل :رٗبا عليو قرأتى  إذا ألنك لفظو، من كتكتبو عليك ٲبي

 أ.ىػ.  «فكذلك ٠باعو كٙبضر عليو قريئ كإفٍ  ٠باعو، عن بشيء تشتغل :فرٗبا عليك

 أف ا١بمهور عليو الذم كا٤بشهور»: (ْ)كعلة الَبجيح يزيد توضيحها ا٢بافظ بقولو

 عليو القراءة يصّب عارض يعرض مل ما عليو القراءة من رتبة أرفع الشيخ لفظ من السماع
 ٙبرز من منو يلـز ٤با الدرجات أرفع اإلمبلء ُب لفظو من ماعالس كاف ٍب كمن أكىل،

 . كتسمى القراءة على الشيخ عرضان  أ.ىػ. «كالطالب الشيخ
 

 

                                 
 (ُٗٔب اإل٤باع )صمن كبلـ القاضي عياض  (ُ)
 ( للبقاعيِْ/ِ( للسخاكم، كالنكت الوفية )ٕٗالغاية ُب شرح ا٥بداية ُب علم الركاية )ص (ِ)
 (ُِِأدب اإلمبلء كاالستمبلء )ص (ّ)
 (َُٓ/ُفتح البارم ) (ْ)
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م

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

حدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمسؾدماٌؾكمبنمسؿريمسنمورادمطاتبمم[- ٖ٘]

م.أعؾىمسؾيماٌغريةموطؿؾؿهمبقديم:اٌغريةمضال

 كتب: »، كنصو(ُ)صحيح، كمن طريق جرير أخرجو البخارم ُب األدب ا٤بفرد سنده

 عليَّ  فأملى :ادكرَّ  قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ من ٠بعتى  ٗبا إيلَّ  اكتب ا٤بغّبة إىل معاكية

كأخرجو  «كقاؿ قيلو  كعن ا٤باؿ كإضاعة السؤاؿ كثرة عن ينهى و٠بعتي  إين :بيدم ككتبتي 

 .ُب نص حديث آخر (ّ)ابن خزٲبة :. ك٫بوه أخرج(ِ)أٞبد

           
 

كُب ىذا النص يشّب ا٤بصنف إىل الركن الثاين من أركاف ىذا الضرب من ضركب 

، فالتقييد أضبط (ْ)ُب كتبو اإلمبلء ملسو هيلع هللا ىلصالنقل أال كىو الكتابة، ككانت طريقة النيب 

                                 
 (َِاألدب ا٤بفرد )ص (ُ)
 (ُِٔ/َّمسند أٞبد ) (ِ)
 (ّٕٖ/ُصحيح ابن خزٲبة ) (ّ)
لزيد بن اثبت آية من كتاب هللا.  ملسو هيلع هللا ىلص( ُب إمبلءه ِِّٖالبخارم ُب الصحيح )كمن أمثلتو ما أخرجو  (ْ)

كتبو، من كتاب أدب اإلمبلء كاالستمبلء أليب سعد السمعاين   ملسو هيلع هللا ىلصكانظر فصل إمبلء النيب 
 (ُّٗ)ص
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ًذم عىلىٍيًو ٍمًلًل الَّ ﴿فػىٍليىٍكتيٍب كىٍليي للمسموع. كُب آية الدين من كتاب هللا يقوؿ تعاىل: 

 كفيو دليل على كتابة ا٢بديث كالعلم.  ﴾ا٢بٍىقٌ 
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م

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

ماألسؿشمضالم[- ٖٙ] مسن ممنري مبن ماهلل مسؾد مثـا مخقـؿة مأبو ذطرمم:حدثـا

 .احػظمػذامظعؾكمُتلألمسـهمؼوعًامعنماظدػر:مإبراػقممصرؼضةمأومحدؼـًامصؼال

األعمش. كمن طريق ابن ٭بّب ركاه: أبو زرعة الدمشقي، كابن عبد سنده صحيح إىل 
شاب، ]كُب ركاية  كأان إبراىيم يل قاؿ»كفيو تصرٰبو ابلسماع، كلفظ أيب عمر:  (ُ)الرب

 .«عنها تسأؿ أف لعلك ىذه احفظ: فريضة ُب عنده كأان غبلـ[
           

 
على لسانو أك ذىنو فائدة إما ( أم أنو كرد ذكر إبراىيم فريضة أو حديثاً قولو: )

 ٗبعُب جيعلت ٍب اإلٯباب، كىو االفَباض، من اسم كالفريضة:»مسألة أك حديثان. 

 ا٤بفركض، ٗبعُب صفة أك الركن ُب الشرط من األعم الشرعي ا٤بعُب إىل نيقل ٍب ا٤بفَبض،
 استواء أتىيت كال للمذكر، صا٢بان  فيكوف للتأنيث ال اال٠بية إىل الوصفية من للنقل كالتاء

  .(ِ)«فيو كا٤بؤنث ا٤بذكر

 أم كافَبض، كذا علينا هللا فرض». (ّ)«عنها كهنى هبا أمر الٍب حدكده هللا كفرائض»

                                 
 (ّٗٓ/ُ(، جامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب )ٔٔٔخأريخ أيب زرعة الدمشقي )ص (ُ)
 (ٖٗٔالكفوم ُب كتابو الكليات )صمن كبلـ أيب البقاء  (ِ)
 (ُْٖ/ٖمن كتاب اكم كايط األعظم البن سيده ) (ّ)
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 ما: أيضان  فرائض... كالفريضة ا٤بواريث بقسمة العلم كيسمى. الفريضة كاالسم. أكجب
 كذلك يضة،الفر  فيها كجبت أم ا٤باشية، أفرضت: يقاؿ الصدقة، من السائمة ُب فيرض

 فرض الٍب الصدقة فريضة ىذه: » ، كمنو حديث كتاب أيب بكر(ُ)«نصاابن  بلغت إذا

 .(ِ)«ا٤بسلمْب على ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
، أمر من الشيخ لطالبو ا٢بديث السن يوجهو فيو إىل العناية (احفظ ىذا: )قولو

النسياف، ابلضبط، كطريق ا٢بفظ إما الكتابة أك احتواء الصدر، كاألكؿ أسلم من طوارئ 
تعود أبناءىا على ضبط الصدر فإنو قد عيلم ابلتجربة أنو كسيلة انجعة  ككانت العربي 

كيستعاف عليو . لتوسيع الفهم كاإلدراؾ، كاكتسابو يتم ببذؿ ا١بهد ُب الَبكيز كا٤بذاكرة
كلبِب عن ا٢بسن بن علي أنو قاؿ لبنيو  (ّ)ابلكتاب، كركل ابن عبد الرب بسند منقطع

فمن مل ٰبفظ منكم  ،كتكونوف كبارىم غدان  ،فإنكم صغار قوـو  ،موا العلمتعل: »أخيو
 .«فليكتب

الشيخ الكبّب الذم  عد نظرً ( فهذا من بي لعلك ُتسأل عنو يومًا من الدىركقولو: ) 
هتم ا٤بتكررة ٤بسائل يافهم كاقع الناس كمعرفة حاجلترسخ لديو من العلم ما أكسبو ملكة 

 معينة. 
د بو الزماف، أك جزء منو؛ فهما مَبادفاف. كمنهم من فرؽ بينهما كالدىر يطلق كيرا

أبف الزماف يقع على القليل كالكثّب ٖببلؼ الدىر فإنو ٱبتص ٗبا كثر منو كما ُب هتذيب 

                                 
 (َُٖٗ/ّالصحاح للجوىرم ) (ُ)
 (ُْْٓصحيح البخارم ) (ِ)
 (ّٖٓ/ُجامع بياف العلم كفضلو ) (ّ)
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األزىرم. كزاد العسكرم ُب الفركؽ ُب حد الدىر أبنو ما ٝبع أكقااتن ٨بتلفة فإنو يقاؿ 
فصوؿ السنة الستواء ا٢باؿ فيو كاختبلفو فيها،  للسنْب: دىران كال يقاؿ ذلك لفصل من

 . (ُ)كجعل الراغب أصلو: اسم ٤بدة العامل من مبدئو إىل منتهاه
كفيو رفق الشيخ بطالبو كتوجيهو ٥بذه الفوائد الدقيقة، كا٤براد بو ىنا: حياة ا٤بخاطب، 

صب ُب ألف نبوغ الطالب إ٭با ىو دليل ٪باح ا٤بعلم ال سيما كأنو ثواب ي ؛كنصحو لو
 صحيفتو. كاب تعاىل التوفيق.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (،َُُ -َُٗ/ٔ(، هتذيب اللغة أليب منصور األزىرم )ُْٔ/ِٝبهرة اللغة أليب بكر ابن دريد ) (ُ)

(، الفركؽ اللغوية ّّٕ(، ٦بمل اللغة أليب ا٢بسْب ابن فارس )صُٔٔ/ِالصحاح أليب نصر ا١بوىرم )
 (ُّٗ(، ا٤بفردات ُب غريب القرآف أليب القاسم الراغب األصفهاين )صِّٕأليب ىبلؿ العسكرم )ص
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مضالم[- ٖٚ] مإبراػقم ماألسؿشمسن مثـا مععاوؼة مأبو مثـا مخقـؿة مأبو :محدثـا

مم.ظفرماظرجلمعامسـدهطاغوامؼؽرػونمأنمُؼ

إسناده إىل أيب دمحم سليماف بن مهراف األعمش صحيح. كمن طريق ا٤بصنف ركاه 
 سّبه إبسناده إليو. كاتبع أاب خيثمة زىّب بن حرب ُب أيب معاكية دمحم بن خاـز الذىيب ُب

 .«أحسن ما عنده»، كزاد: (ُ)الضرير: أبو السرم ىناد بن السرم ُب الزىد
كركاه ٝبع فجعلوه من كبلـ أيب عوف عبد هللا بن عوف بن أرطباف ا٤بزين عن إبراىيم 

«. عنده ما أحسن حديثو أك أحسن الرجل رجٱب أف اجتمعوا إذا يكرىوف كانوا»بلفظ: 
ككيع بن ا١براح، كعبد هللا بن ا٤ببارؾ، كدمحم بن عبد هللا األنصارم ٝبيعهم عن ابن  :ركاه

 . (ِ)عوف بو
كأشهل، كركح بن عبادة كبلٮبا عن ابن عوف بو، األكؿ عند أيب دمحم ا٢بسن بن 

 .(ّ)خبلد الرامهرمزم، كالثاين عند أيب بكر ا٣بطيب
 
 

                                 
 ( ْْٓ/ِ(، الزىد ٥بناد )ُٗٓ/َِسّب أعبلـ النببلء للذىيب ) (ُ)
(، جزء األنصارم من كتاب الفوائد لعبد ْٓ/ُ(، الزىد كالرقائق البن ا٤ببارؾ )ّٗٓالزىد لوكيع )ص (ِ)

 ـََِِ( دار الكتب العلمية ّّ/ُالوىاب ابن منده )
(، ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ُٔٓادث الفاصل بْب الراكم كالواعي للرامهرمزم )ص (ّ)

 (ََُ/ِللخطيب )
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كركاه من طريق ككيع: أبو بكر ابن أيب شيبة، كأبو دمحم ابن حياف أبو الشيخ 
 .(ِ)، كمن طريق األنصارم ركاه: أبو نعيم األصبهاين، كاتج الدين السبكي(ُ)األصبهاين

أعِب  -قلت: ىذا االختبلؼ يورد احتماؿ كوف إبراىيم قاؿ عبارتو لكليهما 
من معلم لتبلميذه، مع تعدد ٨بارج الركاية  ستبعدكىو أمر ال يي  -األعمش كابن عوف 

كثقة ركاهتا. لوال أف ىذا التوجيو يضعف ابلنظر إىل الركاية التالية كالٍب جاءت من طريق 
األعمش عن ابن عوف عن إبراىيم، ركاىا مصعب بن ا٤بقداـ عن داكد بن نصّب البكائي 

 عن األعمش عن ابن عوف بو. 
. كمل أقف على من (ّ)ا، كالرامهرمزم، كأبو الشيخكخرجها: أبو بكر ابن أيب الدني

جباؿ ا٢بفظ  ٤بعارضة بل تقول ركايتوفك٥بذا  ،كىو ٨بتلف ُب توثيقو ؛اتبع مصعب عليها
  كأئمة الضبط كهللا تعاىل أعلم.

           
 

ىذا ٩با تلقاه األعمش من التوجيهات من قبل شيخو، كغالبان ما ( كانوا: )قولو
ا٤بعلم ىذا التعبّب يريد بو نقل ما سار عليو شيوخو كشيوخهم. كإبراىيم يكوف استعماؿ 

 . ككبار التابعْب كا٤بخضرمْب منهم فكاف شيوخو كبار أصحاب ابن مسعود 

                                 
 (،ُٓٔ/ّطبقات ادثْب أبصبهاف أليب الشيخ )(، ِٗٗ/ٓمصنف ابن أيب شيبة ) (ُ)
 (ِٔٓ(، معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي )صِِٗ/ْحلية األكلياء كطبقات األصفياء أليب نعيم ) (ِ)
(، ُٔٓ(، ادث الفاصل بْب الراكم كالواعي للرامهرمزم )صَٕاإلخبلص كالنية البن أيب الدنيا )ص (ّ)

 (ٗٓأدب اإلمبلء كاالستمبلء أليب سعد السمعاين )ص (،ْٗذكر األقراف أليب الشيخ )ص
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، كُب (أن يظهر الرجل ما عنده)الكره خبلؼ الرضا كابة، ( يكرىونقولو: )

 عُب»: يب ابلغريب قاؿ، كىذه أكضح، كفسرىا أبو بكر ا٣بط(أحسن ما عنده)ركاية 

 ا٤بشهور من أكثر ييستحسن ا٤بألوؼ غّب الغريب، ألف الغريب ابألحسن: إبراىيم

 أ.ىػ.  (ُ)«العبارة هبذه ا٤بناكّب عن يعربكف ا٢بديث كأصحاب ا٤بعركؼ،

كبوب الرامهرمزم ابب: من كره أف يركم أحسن ما عنده. كساؽ آاثران ُب كراىيتهم 

 عندؾ، ما أبحسن الناس ٙبدث ال»إبراىيم قاؿ: ركاية الغريب، كمنها عن 

 .(ّ)«كالكبلـ ا٢بديث غريب يكرىوف كانوا»: ، كاآلخر قولو(ِ)«فّبفضوؾ

، كغّبه (ْ)قلت: كصف الغريب اب٢بسن ثبت من قوؿ السلف كما قرره ا٢بافظ

ككانوا ينفركف منو لكثرة ضعفو كندرة الصحيح فيو. كما أف ما أيٌب بو من الشهرة يقوم 

 ُب النفس من الشهوة؛ فرٗبا ادعت ما ليس ٥با، كضربوا لذلك أمثلة تينظر ُب مظاهنا.  ما

                                 
(، كنقلو بنصو أبو سعد السمعاين ُب أدب ََُ/ِقالو ُب كتابو ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ُ)

(، ٕٖ(، كمل يعزه، فاغَب بذلك من بعده كابن ا٤بلقن ُب ا٤بقنع )صَّٖاإلمبلء كاالستمبلء )ص
 ( فنسبوا الكبلـ إليو.ُٕٕ/ُكالسيوطي ُب تدريب الراكم )(، ُّٔ/ُكالزركشي ُب النكت )

(، من طريق ا٢بسن بن قتيبة عن عيسى بن ا٤بسيب ُٔٓادث الفاصل بْب الراكم كالواعي )ص (ِ)
 ضعيفاف.

 ( كرجالو ثقات عدا دمحم بن جابر.ٓٔٓادث الفاصل )ص (ّ)
 (ِْْ/ُالنكت على ابن الصبلح البن حجر ) (ْ)
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يراد بو: اإلقباؿ كالرغبة الٍب تدفعها النفوس لطلب كا٢بيٍسن ا٤بوصوؼ بو الغريب 
حيازة النوادر؛ ما ٯبعلها ىدؼ كمطمع كل طالب، كىذا ييعد من ا٤بنافسة كطلب 

 الشهرة ا٤بذمـو ُب طلب العلم. 

ىو: ما يقع ُب النفس من  فإف صحت النية كاف الدافع الستحساف الغريب كطلبو
اشتباه الصحة، كا٢برص على عدـ تفويت سنن كشرائع، كيف إف كانت نظيفة اإلسناد 
ُب الظاىر؟ كىو من ا٢بسن اللغوم ال االصطبلحي، فليس فيو تعرض ٤بكانو من الصحة 

 كعدمها.

ى ٦برد اللفظ كما قد يفهم من كبلـ تقي الدين كما أف ا٢بسن ىنا ال يقتصر عل  
 -كالَبمذم   –ابن دقيق العيد ُب مبحث الكبلـ عن ضابط ا٢بسن، عن ٝبع بعضهم 

 ابعتبار ا٢بسن إطبلؽ أما»بْب ا٢بسن كالصحيح كإطبلقو على حديث كاحد فقاؿ: 

 أنو -فظ الل حسن كاف إذا -ا٤بوضوع  ا٢بديث على ييطلق أف: عليو فيلـز اللغوم ا٤بعُب

 أ.ىػ.  (ُ)«اصطبلحهم على جىرىكا إذا ا٢بديث أىل من أحد يقولو ال كذلك حسن،

كالظاىر ُب توجيو أثر الباب أنو أعم ٩با قيل فيو ٩با نقل ىنا، حيث خرج الكبلـ ُب 
سياؽ تعليم طالب ُب مبتدأ الطلب، ليقاؿ لو: اعلم أف إخراجك أحسن ما عندؾ من 

وعك ُب شهوة ا٤بنافسة كالٍب ىي سبب سقوط الراكم، العلم كا٢بديث ىو مظنة كق
فاحرص على التزاـ اإلخبلص ك٘بنب دكاعي الرايء كأسبابو. ك٥بذا أكرده كل من ابن 

                                 
 ىػ.َُْٔ(، دار الكتب العلمية َُُب بياف االصطبلح )ص االقَباح (ُ)
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ا٤ببارؾ كىناد ُب كتابيهما ُب الزىد ُب ابب الذكر ا٣بفي، كإخفاء العمل، ك٘بنب 
فركع الكبلـ ُب العبلنية. ككضعو ككيع ُب ابب: الببلء موكل ابلقوؿ، كىذاف أحد 

 اإلخبلص. كخرجو ابن أيب الدنيا ُب كتاب اإلخبلص.
ركاية غريب ا٢بديث فإين  يتوقىينبغي للرجل أف »فعن زىّب بن معاكية قولو: 

غريب  توما أفسده عند الناس إال ركاي ،كاف يصلي ُب يومو مائة ركعة  أعرؼ رجبلن 
لعلم الغريب كخّب العلم شر ا». كركل ا٣بطيب عن مالك بن أنس قولو: (ُ)«ا٢بديث

قيل لشعبة: ما لك ال تركم »، كعن أمية بن خالد قاؿ: «الظاىر الذم قد ركاه الناس
، كعن «عن عبد ا٤بلك بن أيب سليماف كىو حسن ا٢بديث؟ فقاؿ: من حسنها فررت

. كعن أيب (ِ)«كنا نرل أف غريب ا٢بديث خّب، فإذا ىو شر»عبد الرزاؽ بن ٮباـ قاؿ: 
. كحكى ا٢بافظ ابن رجب (ّ)«من تتبع غريب ا٢بديث كذب»قاؿ:  يوسف القاضي
 كمان كبّبان من ىذه اآلاثر.  (ْ)ُب شرح العلل

كٍبى مىٍن كقع ُب ىذا ا٤بزلق كسقط؛ ففي أىل ا٢بديث من بلغ مرتبة ا٢بفاظ كتيرؾ 
حديثو لغلبة حب الغريب كشهوة الشهرة عليو؛ فوقع ُب الكذب ُب اإلسناد لييغرب على 

                                 
(، ا١بامع ِٔٓ(، ادث الفاصل للرامهرمزم )صُُُ/ُالكامل ُب ضعفاء الرجاؿ البن عدم ) (ُ)

 (ََُ/ِألخبلؽ الراكم كآداب السامع للخطيب )
ب اإلمبلء (، كالسمعاين ُب أدَُُ/ِركاىا ا٣بطيب ُب ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ِ)

 (ٗٓكاالستمبلء )ص
(، اإلابنة الكربل البن ِٔٓ(، كالرامهرمزم ُب ادث الفاصل )صِٖٓ/ُركاه: ابن عدم ُب الكامل ) (ّ)

(، كا٣بطيب ُب ا١بامع ٖٓ(، أبو الفضل الرازم ُب منتخبو من أحاديث ُب ذـ الكبلـ )صّٕٓ/ِبطة )
(، ُِْ، كُب الكفاية ُب علم الركاية )ص(ٓ(، كُب شرؼ أصحاب ا٢بديث )صُٗٓ/ِآلداب الراكم )

 (.ٖٓ(، كالسمعاين ُب أدب اإلمبلء )صُٕ/ٓكأبو إ٠باعيل ا٥بركم ُب ذـ الكبلـ )
 (ِِٔ/ِشرح علل الَبمذم البن رجب ) (ْ)
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و كيناؿ إعجاب صغار الطبلب فيتكاثركف على اببو، كمن ىؤالء: دمحم بن ٞبيد أقران
 الرازم، كسليماف الشاذكوين، كدمحم بن يونس الكدٲبي.

ك٩با ييذكر ُب ذلك ما ركاه أبو القاسم ابن عساكر ُب التأريخ
عن صاّب جزرة  (ُ)

مذاكرة، كأبو حكايتو ما جرل بْب أيب زرعة الرازم كالشاذكوين، حيث ٝبعهما ٦بلس 
زرعة ييعد من الصغار أمامو، كمع ذلك فلم يستطع التفوؽ عليو لسعة حفظ أيب زرعة. 
فلما أعياه األمر صنع إسنادان فلم يعرؼ أبو زرعة ٨برجو، فاستعلى عليو حينها كفخر 
بنفسو كحفظ ماء كجهو. األمر الذم أرؽ ا٢بافظ الصادؽ فلم تزؿ غمتو، كال نزعو من 

إال ٗبعرفتو أنو سند مصطنع كضعو ليتغلب عليو فقط، فسيرم حينئذ عنو ٮبو كفرج عنو 
رؽ، كأنو ليس ٕباجة للبحث عن  رٞبو هللا ٤با خأكد أف القواعد الٍب قاـ عليها علمو مل ٚبي

 علتها كسببها.
           

 
كابلعودة للتأمل ُب أثر الباب ٪بد احتماؿ كوف ا٢بسن يراد بو: ما يعتز بو الطالب 

ا عبل سنده، أك انلو ٔبهد زائد، أك ٩با خيص بو من شيوخو، أك ٫بو ىذا، ككل ذلك ٩ب
فيو نوع من الغرابة. كالعبلج يكوف ٕبسبو، فإما أنو ال ٱبرجها إال ٤بن يعرؼ أنو 
يستحقها من أىل العلم كالفضل ال لعمـو طبلب ا٢بديث ٩بن ال يعرفوف ابلتقى كالورع 

 شأنو بْب عواـ الناس.كقد كاف طلب ا٢بديث آنذاؾ لو 
 

                                 
( ٙبت ترٝبة أيب زرعة. كىي بلفظ ٨بتصر ُب خأريخ بغداد للخطيب ِٔ/ّٖخأريخ دمشق البن عساكر ) (ُ)

 (٢ُٕبكاية بلفظها ُب الكبلـ على األثر )(، كلقد سقت إْ/ٗ)
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كإما أنو ينشرىا ٕبيث ال تبقى لديو مزية على غّبه، فبل يستخدـ ىذه النوادر 
كالغرائب ١بذب الطبلب كإرضاء النفس، كلكن ليحدث داينة كقربة، فينشر ما يراه 
صواابن حٌب ال يبقى للطبلب فيو مطمع كال ييعرؼ بينهم بعدىا ابلغرائب، فبل يطلبو إال 

 م كالدين الذين ال يبحثوف عما سول هللا ُب العلم. أىل العل
كعلى لفظ ا٤بصنف بعدـ قيد ا٢بسن ُب لفظو، رٗبا يكوف التوجيو أف ا٤بعلم يرشد 
ا٤بتعلم أبف ٰبفظ لنفسو شيئان ٲبيزه من العلم ٩با سبق ذكره كال ٱبرج كل ما لديو من 

كقد نيقل عن بعض ادثْب الركاية حٌب ال يهجره الطبلب لفقدانو الفائدة ا٤بتجددة، 
، كما سبق ركايتو عن التابعْب كعركة (ُ)خأ٤بهم من ىجر الطبلب ٥بم كعبد الرزاؽ الصنعاين

كغّبه من خألفهم الطبلب كٕبثهم عمن أيخذ عنهم، كإف كاف علم العامل ال يقتصر على 
تعليم. كال ، كاستمرار عطاءىم ُب العليو ٧بفوظو من الركاية إال أهنا سبب إقباؿ الطبلب

يعِب ىذا دعوة إلخفاء العلم لغّب هللا، كلكن طريقة من طرؽ خألف الطبلب كهللا تعاىل 
 أعلم. 

قدت أك في  كيدخل ُب أثر الباب أف ٰبفظ العامل أصولو فبل ٱبرجها كلها، فلرٗبا تلفتٍ 
 دخل فيها ما ليس منها. أك أي 

ُب كل ما يعلم، بل يقتصر  كيدخل فيو أيضان كوف العامل ال ٰبتاج أف يناظر كٯبادؿ
ُب استعماؿ آلتو الستنباط فتواه؛ فرٗبا لو أخرج ما عنده مل يلقى إال ٨باصمان ك٦بادالن 

                                 
حدثِب بعض : »ؿاعباس الدكرم ق( عن أيب الفضل ُٕٗ/ّٔركل ابن عساكر ُب خأريخ دمشق ) (ُ)

فمضيت  ؛ثبلثة أايـ ال ٯبئِب أصحاب ا٢بديث مكة فمكثتي  قدمتي  :قاؿ عبد الرزاؽ :أصحابنا قاؿ
فرجعت إىل البيت  :قاؿ ؟أـ مدلس أان ؟أان أكذابه  ،اي رب :فطفت كتعلقت أبستار الكعبة كقلتي 

 أ.ىػ.« فجاؤين
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 ٱبرج العلم عن مقصوده.
ن ا٤بنافسة الٍب ال ترفعو بل تضعو ُب مصاؼ األمور عككلها ترجع إىل إخراج العلم 

 يبث ُب غّب أىلو. كهللا تعاىل أعلم. الدنيوية. كيدخل فيو قو٥بم: ال ييكتم العلم أىلو كال
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مبنمسؾيماظعاعريمضالممسعتماألسؿشمم[- ٖٛ] مسـام مأبومخقـؿةمثـا حدثـا

مم.مسعتمإبراػقممؼؼولميفمذيءمبرأؼهمضطمؼؼول:معا

سنده حسن، أك صحيح، ألجل عثاـ، كإليو ترجع طرقو؛ فركاه عنو من طريق 
. كاتبع أاب خيثمة غّب كاحد عن عثاـ منهم: أبو سعيد (ُ)٤بصنف أبو زرعة الدمشقيا

كأبو مسعود سهل بن  ،األشج ركاه عنو عبد هللا بن أٞبد ُب العلل، كالدارمي ُب السنن
 . (ِ)عثماف العسكرم عند أيب نعيم ُب ا٢بلية

لدارمي عن ابن كيركل ىذا القوؿ عن غّب إبراىيم، حيث ركل عبد هللا بن أٞبد، كا
. كعن عركة بن الزبّب عند الفسوم (ّ)«أنو كاف ال يقوؿ برأيو إال شيئان ٠بعو»سّبين: 

ما ٠بعت أيب يقوؿ ُب شيء قط »كابن عساكر ُب توارٱبيهما عن ابنو ىشاـ قاؿ: 
. (ْ)«كرٗبا سئل عن الشيء فيقوؿ: ىذا من خالص السلطاف»، زاد ابن عبد الرب: «برأيو

بد الرٞبن بن أيب الزاند عن ىشاـ كفيو كبلـ، لكنو ثبته ُب ىشاـ فلعلو كىو من طريق ع
 أف يغتفر لو ىذا.

 
                                 

 (ٖٔٔخأريخ أيب زرعة الدمشقي )ص (ُ)
(، حلية األكلياء كطبقات ِّْ/ُ(، سنن الدارمي )ُْٗ/ّالعلل كمعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٞبد ) (ِ)

 (ِِِ/ْاألصفياء أليب نعيم )
 (ِّْ/ُسنن الدارمي )(، َْٗ/ّالعلل كمعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٞبد ) (ّ)
(، جامع بياف العلم كفضلو ِٕٓ/َْ(، خأريخ دمشق البن عساكر )َٓٓ/ُا٤بعرفة كالتاريخ للفسوم ) (ْ)

 (َُٓٔ/ِالبن عبد الرب )
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كأما أثر ابن سّبين فهو من طريق حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سّبين بو، 
كذكر ا٤بزم ُب شيوخ حفص ثبلثة رجاؿ يسموف أبشعث ٝبيعهم ركل عن ابن سّبين، 

ثقة. كمل يظهر يل حاليان أيهم ا٤بعِب ُب ىذا  أحدىم ضعيف، كاآلخر صدكؽ، كالثالث
األثر. كلعلو ا٤بضعف منهم كىو ابن سوار فإنو كاف من بلديي حفص؛ ككاف حفص يثِب 

أعِب ا٢بمراين الثقة كابن سوار ا٤بتكلم  (ُ)عليو كيوثقو، رغم أف أٞبد نفى ٠باعو منهما
 فيو. كُب ٙبديد أحدىم ٕبث يرجئ إىل حْب كهللا ا٤بستعاف.

           
 

كترؾ االستحساف كالرأم ما كاف ُب  ،كُب األثر إشارة إىل عناية السلف ابلدليل
رجاء  :ما رأيت أكف من ثبلثة»عن ابن عوف قولو:  (ِ)الباب نص، كركل ابن عساكر

مل ٯباكزكا ما  :يقوؿ .كابن سّبين ابلعراؽ ،كالقاسم بن دمحم اب٢بجاز ،بن حيوة ابلشاـ
كعنده بسند فيو نظر عن ببلؿ بن سعد قاؿ: «. فوا أف يقولوا برأيهمكمل يتكل ،علموا

 :قاؿ ؟اي أاب عمرك ما الرأم :قيل .الشرؾ كالكفر كالرأم :ثبلث ال يقبل معهن عمل»
. كعن سليماف بن طرخاف (ّ)«كيقوؿ برأيو ملسو هيلع هللا ىلص أف يَبؾ كتاب هللا تعاىل كسنة نبييو

آبرائهم كما يكرىوف  ملسو هيلع هللا ىلصوؿ هللا كانوا يكرىوف تفسّب حديث رس: »(ْ)التيمي قولو
 «. تفسّب القرآف برأيهم

                                 
 (ُْٔسؤاالت أيب داكد ألٞبد )ص (ُ)
 (َُٕ/ُٖخأريخ دمشق ربن عساكر ) (ِ)
 (ُٖٔ/ِْخأريخ دمشق البن عساكر ) (ّ)
 (َُْ/ُ(، كسنن الدارمي )ْٕٔ/ٓأيب حاًب )علل ا٢بديث البن  (ْ)
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رٞبهم هللا  -( يريد أف إبراىيم ما مسعُت إبراىيم يقول يف شيء برأيو قطفقولو: ) 
كاف ال يقدـ على النص رأاين رآه، كال يعِب ىذا أنو مل يستعمل الرأم ُب بعض   -ٝبيعان 

اجتهاده لفقده ما يعتمد عليو من اآلاثر، ا٢بوادث الٍب ال ٯبد ا٤بفٍب فيها بدان من إعماؿ 
فإنو يلحقها أبصل قريب ٕبسب رأيو، لكن الذم ييعاب على العامل: تقدمي الرأم 

 ،كالقياس على النص؛ كىو ما أنكره أىل ا٢بديث على أىل الرأم كابلغوا ُب اإلنكار
  كشنعوا عليهم كعدكه من البدع. 

أنو ال  - رٞبو هللا تعاىل - عبد العزيزكتب عمر بن »األكزاعي قاؿ: عن  (ُ)كيركل
األئمة فيما مل ينزؿ فيو كتاب، كمل ٛبض بو سنة من  ُب كتاب هللا، كإ٭با رأمي  رأم ألحدو 
 «. ملسو هيلع هللا ىلص ، كال رأم ألحد ُب سنة سنها رسوؿ هللاملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا

 الذم األمر ليكن»: عن ابن ا٤ببارؾ قولو (ِ)ركل ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم
كُب طبقات ابن  ،«ا٢بديث لكم يفسر ما الرأم من كخذكا ،األثر ىذا عليو كفتعتمد
 ٠بعتو أشيء ؛الناس بو تفٍب ما أرأيتى : للحسن أف أاب سلمة بن عبد الرٞبن قاؿ (ّ)سعد

 خّب ٥بم رأينا كلكن ؛٠بعناه الناس بو نفٍب ما كل ما كهللا ال: »ا٢بسن فقاؿ برأيك؟ أـ
 .«ألنفسهم رأيهم من

 يسألو  عمر إىل كتب أنو شريح بسند صحيح إىل (ْ)النسائي ُب السننكركل  
 هللا رسوؿ فبسنة هللا كتاب ُب يكن مل فإف هللا، كتاب ُب ٗبا اقض أف» إليو فكتب

                                 
 (َُْ/ُسنن الدارمي ) (ُ)
 (ُٖٕ/ُجامع بياف العلم ) (ِ)
 (ٖٔٓ/ِ(، كعنو ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )ُٔٔ/ٗالطبقات الكربل ) (ّ)
 (ُِّ/ٖسنن النسائي ) (ْ)
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 بو قضى ٗبا فاقضً  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ سنة ُب كال هللا كتاب ُب يكن مل فإف ،ملسو هيلع هللا ىلص
 بو يقضً  كمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ؿرسو  سنة ُب كال هللا كتاب ُب يكن مل فإفٍ  الصا٢بوف،
 كالسبلـ لك، خّبان  إال التأخر أرل كال فتأخر، شئت كإف فتقدـ، شئتى  فإف الصا٢بوف،

  .«عليكم
 هللا عبد على ركاأكثى »: عبد الرٞبن بن يزيد النخعي قاؿ (ُ)كفيو بسند صحيح إىل

 هللا إف ٍب ىنالك، كلسنا نقضي، كلسنا زماف علينا أتى قد إنو: هللا عبد فقاؿ يـو ذات
، بعد قضاء منكم لو عرض فمن تركف، ما بلغنا أف علينا قدر كجل عز  ٗبا فليقض اليـو
 فإف ،ملسو هيلع هللا ىلص نبيو بو قضى ٗبا فليقض هللا، كتاب ُب ليس أمر جاء فإف هللا، كتاب ُب

 الصا٢بوف، بو قضى ٗبا فليقضً  ملسو هيلع هللا ىلص نبيو بو قضى كال هللا كتاب ُب ليس أمر جاء
 الصا٢بوف بو قضى كال ملسو هيلع هللا ىلص نبيو بو قضى كال هللا كتاب ُب ليس أمر جاء فإف

 كبْب بْب، كا٢براـ بْب ا٢ببلؿ فإف أخاؼ، كإين أخاؼ إين: يقوؿ كال رأيو، فليجتهد
    .«يريبك ال ما إىل يريبك ما فدع مشتبهات، أمور ذلك

 ال االجتهاد أف لك يوضح ىذا»: (ِ)بقولو  عمر على أثر ابن مسعود أبو علق

 كمن هبا، عامل إال ٯبتهد ال كأنو كالتحرمي، التحليل إليها ضاؼيي  أصوؿ على إال يكوف
 من لو نظّب ال دينو ُب قوالن  هللا على ٰبيل أف لو ٯبز كمل الوقوؼ، لزمو شيء عليو أشكل
 كحديثان  قدٲبان  األمصار أئمة بْب فيو خبلؼ ال الذم كىذا أصل، معُب ُب ىو كال ،أصل

 أ.ىػ. «فتدبره

                                 
 «ىذا ا٢بديث جيد جيد»( كقاؿ النسائي: َِّ/ٖسنن النسائي ) (ُ)
 (ِّّ/ُِ(، كخأريخ ابن عساكر )ْٕٖ/ِبياف العلم البن عبد الرب )جامع  (ِ)
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أحدان قط أحضر مقياسان  ما رأيتي : »اد بن أيب سليماف قولوعن ٞب (ُ)كركل أٞبد
كسرعة استحضاره  ،كقوة استنباطو ،كىذا ٰبمل على جودة ذىنو ،«من إبراىيم

عن إ٠باعيل  (ِ)كتنزيلو على الوقائع، ك٫بو من ىذا ما ركاه أبو نعيم ،كاستدعاءه فوظو
كأصحابنا ٯبتمعوف ُب ا٤بسجد  كاف الشعيب كأبو الضحى كإبراىيم»بن أيب خالد، قاؿ: 

فيتذاكركف ا٢بديث، فإذا جاءهتم فتيا ليس عندىم منها شيء رموا أببصارىم إىل إبراىيم 
 ؛، فادثوف يتوقفوف على ما ٠بعوا، كمل يكن ما ٞبلو إبراىيم من ا٢بديث كبّبان «النخعي

يقركف لو ا١بمع لكنو كاف فقيهان ٰبسن إ٢باؽ األحكاـ بعللها، كسبق قوؿ الشعيب أبهنم 
 (. ُّبْب الفقو كا٢بديث ُب األثر رقم )

كال . فما نفاه كاف الرأم اجملرد - ُب أثر الباب - كال يعارض ىذا قوؿ األعمش
عنو أنو  (ّ)شكل عليو ما ركاه أبو داكدجرأة، لكن يي  شك أف البتَّ ُب مسألة بغّب نصو 

كٰبتمل  .«مل يسمعو من إبراىيم ٢بديثو  أردَّ  أحدان  ما رأيتي » :-أعِب األعمش  –قاؿ 
معارض ٥با مل يبلغو  لديو من السنن ٕبديثو  أنو أراد أنو يتورع عن صرؼ كخأكؿ ما ثبتى 

، كإ٭با كثر لديو الرد لؤلحاديث لكونو مل أك يقدر على تصحيحو ىو بسند يصح عنده
 يكن كاسع الركاية. 

هادتو لو ابلتفوؽ، على أف سند ىذه ا٢بكاية ليس بذاؾ، كا٤بشهور عن األعمش ش
يعِب النخعي  -كاف إبراىيم »فقد كاف يلجأ إليو ُب تفسّب األحاديث فيقوؿ ُب ذلك: 

أ٠بع من الرجاؿ فأجعل طريقي عليو فأعرض عليو ما  ككنتي  ،ُب ا٢بديث صّبفيان  -

                                 
 ( بسند صحيح.ِّٓ/ُالعلل كمعرفة الرجاؿ لعبد هللا ) (ُ)
 (ُِِ/ْحلية األكلياء كطبقات األصفياء )( ِ)
 ( طبعة الفاركؽٖٗسؤاالت أيب عبيد اآلجرم أليب داكد السجستاين )ص (ّ)
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كنت أ٠بع ا٢بديث »( قولو: ّٔ، كسيأٌب عنو ُب األثر )(ُ)، ركاه أبو أسامة عنو«٠بعت
بطريق  (ِ)كاستدؿ أبو بكر ا٣بطيب«. راىيم فإما أف ٰبدثِب بو أك يزيدين فيوفأذكره إلب

 أيب أسامة على ٙبرم ادث عن اإلسناد كالبحث عن صحتو كالسؤاؿ عن أمره.
مذىبان ُب األخذ من ا٢بديث ٗبا يوافق  -رٞبو هللا  -كمع ىذا فبل ينكر أف إلبراىيم 

إين أل٠بع ا٢بديث فآخذ ما يؤخذ »و قولو: ، كيركم األعمش عنما عداهكترؾ  ما عنده
، ك٤با ركل عبد هللا بن أٞبد كبلمو السابق عن أيب أسامة ٞباد بن (ّ)«كأدع سائره ،بو

حدثنا أبو أسامة عن  :حدثِب أيب قاؿ: »(ْ)أسامة زاد فيو ما يستنكر حيث قاؿ عبد هللا
 :فكتب ٩با أخذتو :قاؿ .أجيئو اب٢بديث ،ُب ا٢بديث كاف إبراىيم صّبفيان   :األعمش قاؿ

، كُب «كانوا يَبكوف أشياء من أحاديث أيب ىريرة  :قاؿ ،عن أيب صاّب عن أيب ىريرة
خأريخ ابن عساكر ركاايت متعددة تدؿ على تصرٰبو بَبؾ بعض أحاديث أيب ىريرة، 

كال  ،قوؿ إبراىيم النخعي ىذا غّب مقبوؿ منو »: (ٓ)ككاف ابن عساكر قد علق بقولو

 أ.ىػ. «ن حكى لو عنومرضي عند م

 

                                 
(، معرفة علـو ا٢بديث ُِٗ/ْ(، كحلية األكلياء أليب نعيم )ُٕ/ِا١برح كالتعديل البن أيب حاًب ) (ُ)

(، كاختصره الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتاريخ ُِْ/ِ(، ا١بامع ألخبلؽ الراكم للخطيب )ُٔللحاكم )ص
 (.ٔٓٓ/ِ(، ا٣بليلي ُب اإلرشاد )َٕٔ/ِ)

 (،ُِْ/ِا١بامع ألخبلؽ الراكم للخطيب ) (ِ)
 (َّٕ/ُ(، كا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو )َٕٔ/ِخ )ركاه الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأري (ّ)
 (ِْٖ/ُالعلل كمعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٞبد )( ْ)
 ( كبلـ عن بعض ىذا.ٔٗ(، كُب األثر رقم )ُّٔ/ٕٔخأريخ دمشق ) (ٓ)
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 ما» :كلقد أكثر أىل ا٢بديث ذـ ا٤بتعاملْب ابلرأم، كيركل عن الشعيب قولو
 (ِ)، كفيو(ُ)«عليو فبيل برأيهم فيو قالوا كما بو، فخذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أصحاب عن حدثوؾ

  . «من يرغب برأيو عن أمر هللا يضل: »عن مسركؽ
الن حشاىا آاثران عن السلف ُب ذـ كقد ساؽ أبو عمر ابن عبد الرب ُب الكتاب فصو 

، ككفى بشهادة ابن ا٤ببارؾ لو أبىليتو (ّ)الرأم كأىلو، كأنصف ُب كبلمو عن أيب حنيفة
إف كاف أحد ينبغي لو أف يقوؿ برأيو، فأبو حنيفة ينبغي لو أف يقوؿ : »(ْ)حيث يقوؿ

 «.  برأيو
كال مع سنة نبيو ليس ألحد أف يقوؿ برأيو مع كتاب هللا، »كيركل عنو أنو قاؿ: 

كرضي عنهم، كما اختلفوا فيو نتخّب من  ملسو هيلع هللا ىلصكال على ما اجتمع عليو أصحاب دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص
أقوا٥بم أيها أقرب إىل الكتاب كالسنة ك٪بتهد، كما جاكز ذلك فاالجتهاد ابلرأم موسع 

 . . فرحم هللا علماء األمة(ٓ)«على الفقهاء من عرؼ االختبلؼ كقاس على ذلك

                                 
(، ُّٗ/ْ(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )ِْٖ/ُ(، كركاه الدارمي ُب السنن )ٕٕٔ/ُجامع بياف العلم ) (ُ)

 (ُّْٕب ا٤بدخل إىل السنن )صكالبيهقي 
 (َُُٓ/ِجامع بياف العلم ) (ِ)
 (ََُٖ/ِجامع بياف العلم ) (ّ)
(، أبو عبد هللا الصيمرم ُب أخبار أيب حنيفة كأصحابو َِركاه عنو: أبو نعيم ُب مسند أيب حنيفة لو )ص (ْ)

 (.ّّْ/ُّ(، كا٣بطيب ُب خأريخ بغداد )َُْ)ص
(، بسنده إىل ا٢بسن بن زايد اللؤلؤم عن أيب حنيفة ّٗٔفي ُب معجمو )صركاه عبد ا٣بالق بن أسد ا٢بن (ٓ)

 حنيفة بو، كىو ا٢بسن متهم ُب ا٢بديث، كىو من أصحاب أيب حنيفة كينقل قوؿ إمامو.
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م

مماهللمتعادي:مضالماٌصـفمرريه

مم[- ٜٖ] مأبومخقـؿةمثـا بنمميانمسنمأذعثمسنمجعػرمسنمدعقدمبنمجؾريماحدثـا

مم.ػذامعنماظعؾمم:ضالم﴾َؼِؾَكُؾوَنمَوَؼْأُعُروَنماظَّاَسمِباْظُؾِكِل﴿

ال أبس إبسناده، كمدار طرقو على ٰبٓب بن ٲباف، أخرجو بسياؽ ا٤بصنف: أبو 
 . (ُ)بن العدمي ُب خأريخ حلبا٢بسن العجلي ُب الثقات، ككماؿ الدين ا

كركاه أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم، كأبو دمحم عبد الرٞبن بن أيب حاًب كبلٮبا ُب 
 . (ِ)«كليس للدنيا منو شيء: »كزادكاُب ا١بامع،  التفسّب، كأبو بكر ا٣بطيب البغدادم

 ، كانفرد ا٤بصنف إببداؿ حرؼ ا١بر«ىذا ُب العلم»كلفظو عند ٝبيع من ركاه: 
)ُب( ٗبن، كلعلو خطأ ُب النسخة، ككاف ٧بققها رٞبو هللا تعاىل قد نبو عليو كصوب ركاية 

 .(ّ)ا١بميع كهللا أعلم

                                 
 (ُٓٗ/ِ(، بغية الطلب ُب خأريخ حلب )ّٓٗ/ُالثقات للعجلي ) (ُ)
 (ُٖٓ/ْتفسّب ابن أيب حاًب )، (ِّٓ/ٖجامع البياف ُب خأكيل القرآف ) (ِ)
كالعجيب أف ٝبيع نسخ ا٤بخطوط بطريقيها؛ كٗبا فيها طريق )اإلخشيد( الٍب ىي أصل مطبوع الشيخ:  (ّ)

توافق ركاية ا١بميع: ٕبرؼ ا١بر )ُب(. فلعل اقق ٤با كتب تصويبو مل يتكلف مراجعة النسخة للتأكد من  
 كونو أحكم النقل عن ا٤بخطوط ُب مسودتو أك مل يفعل.
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 كاف»: من غّب طريق ابن اليماف عن ابن جبّب قاؿ (ُ)كُب ركاية عند ابن أيب حاًب 
 شيئان  الناس يعلموا أف العلماء كينهوف العلم، من عندىم ٗبا يبخلوف إسرائيل بِب علماء
 «.اآلية ﴾الًَّذينى يػىٍبخىليوفى ﴿ :تعاىل هللا فأنزؿ بذلك هللا فعّبىم

           

أكرد ا٤بصنف ىذا األثر إشارة منو إىل كجوب نشر العلم، كأف من العمل ابلعلم بثو 
أيىٍميريكفى النَّاسى اًبٍلبيٍخلً ﴿كقوؿ هللا تعاىل: . ألىلو البخل : ُب اآلية أقواؿ منها﴾ يػىٍبخىليوفى كى

أهنا أنزلت ُب أىل الكتاب : كمنها. كىم مانعوا حق هللا من الزكاة كغّبىا. ُب الرزؽ
 .(ِ)كىو البخل ُب العلم، كنسبو الثعليب لؤلكثر ملسو هيلع هللا ىلصلكتماهنم العلم بنبوة نبينا 

 القوؿ ىذا: قلنا كإ٭با»القوؿ الثاين كعلل ترجيحو بقولو:  (ّ)كرجح ابن جرير الطربم

 عن يبلغنا كمل ابلبخل، الناس أيمركف أبهنم كصفهم ثناؤه جل هللا ألف ة،اآلي بتأكيل أكىل
 كتذَـّ  قبيحنا ذلك ترل بل ٚبلُّقنا، كال داينةن  ابلبخل الناس خأمري  كانت أهنا األمم من أمة

 كتعدُّه كا١بود ابلسخاء - أنفسها ُب كاستعملتو ابلبخل ٚبلَّقىت ىي كإف - كىٛبتدح فاعلو
 كاف إ٭با بو هللا كصفهم الذم ٖبلهم إفَّ : قلنا كلذلك. عليو كٙبثُّ  مكاـر األفعاؿ من

 .ابألمواؿ البخل دكف ككتموه، للناس بتبيينو فبخلوا آاتٮبوه هللا كاف الذم ابلعلم ٖببلن 
 كيسيبلو، هللا حقوؽ ُب ينفقوهنا الٍب أبموا٥بم يبخلوف الذين: ذلك معُب يكوف أف إال 

 كأمرىم أبموا٥بم، ٖبلهم فيكوف. ذلك ُب النفقة بَبؾ ـاإلسبل أىل من الناس كأيمركف
                                 

 ( كمل يتعرض لسندهُٕٖ/ِ(، كذكره ابن حجر ُب العجاب ُب بياف األسباب )ُٓٗ/ّالتفسّب ) (ُ)
 (َْْ/ُ(، النكت كالعيوف للماكردم )َّٔ/ّالكشف كالبياف للثعليب ) (ِ)
 (ّٓٓ/ٖجامع البياف ) (ّ)
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 لذلك فيكوف - عباس ابن عن الركاية من ما ذكران على - ا٤بعُب هبذا ابلبخل الناس

 . ىػ.أ «بو كأمرًىم ابلبخل كصفهم ُب مفهوـه  كجو

كنشر العلم ك٫بوه، أك ثبطهم   من أمر الناس ابلتوقف عن فعل خّبو  فعلى ىذا فإفَّ 
ٲبتهم أبم أسلوب كاف: كنصح مرغب، أك هني مرىب، فإنو يدخل ُب ىذه ككسر عز 

فوصف ا٤بغضوب عليهم أبهنم »: (ُ)اآلية، كهللا تعاىل أعلم. قاؿ تقي الدين ابن تيمية

عن إظهاره ابلدنيا، كاترة خوؼ أف ٰبتج  بو، كاترة اعتياضان  يكتموف العلم اترة ٖببلن 
بو طوائف من ا٤بنتسبْب إىل العلم فإهنم اترة  كىذا قد يبتلى .عليهم ٗبا أظهركه منو

عنو  بو، ككراىة ألف يناؿ غّبىم من الفضل ما انلوه، كاترة اعتياضان  يكتموف العلم ٖببلن 
برائسة أك ماؿ، فيخاؼ من إظهاره انتقاص رائستو أك نقص مالو، كاترة يكوف قد 

فيكتم من العلم ما  خالف غّبه ُب مسألة، أك اعتزل إىل طائفة قد خولفت ُب مسألة،

أ.ىػ. قلت: رٞبو هللا فقد أصاب كبد  «فيو حجة ٤بخالفو كإف مل يتيقن أف ٨بالفو مبطل

 كاقع حالنا ا٤بعاصر، كأيىب هللا إال نصرة دينو. 

؛ قالو «عنو فضل ما كعنده لديو ما سائلو الرجل منع: العرب كبلـ ُب كالبخل»

 حبسها ٰبق ال عما ا٤بقتنيات إمساؾ»: ىوك . (ّ)«الواجب منع: الشرع كُب»، (ِ)الطربم

                                 
 (، ككنت قد أفدتو من اختصار بدرٖٓ/ُاقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٤بخالفة أصحاب ا١بحيم البن تيمية ) (ُ)

 (ِّالدين البعلي للكتاب، كا٤بوسـو اب٤بنهج القومي ُب اختصار اقتضاء الصراط ا٤بستقيم )ص
 (ّٕ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب للفيومي )ُّٓ/ٖمن كبلـ ابن جرير ُب التفسّب ) (ِ)
 (ُِّ/ِمن كبلـ أيب دمحم ا٢بسْب بن مسعود البغوم ُب معامل التنزيل ) (ّ)
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أما البخل فهو أف يضن اإلنساف ٗبالو أف يبذلو ُب »: (ِ)كُب كتاب ابن ا١بوزم. (ُ)«عنو

 .«اللواـز أك ا٤بكاـر

قلت: البخل كلمة مستعملة قبل نزكؿ الشريعة، كلعل أصلها كاف ا٤بنع كاإلمساؾ، 
فاف، كاف بينهما كسط ليس أىلو طر  -أعِب ا١بود كالكـر  -ك٤با كانت ىي كضدىا 

 ينتموف ألحدٮبا. 
كاستعملت الكلمة للتعبّب عن ا٤بنع كاإلمساؾ ا٤بخالف اسن األخبلؽ ككماؿ 

إف البخيل من : »ملسو هيلع هللا ىلصاإلٲباف فخرجت عن إرادة ا٤باؿ كا٤بقتنيات بعينها، كمن ىذا قولو 

معُب البخل: منع الواجب ك »: (ْ)، قاؿ أبو موسى ا٤بديِب(ّ)«عليَّ  صلًٌ عنده فلم يي  ذيكرتي 

 أ.ىػ. «ُب دين أك مركءة أك عادة

كيبلحظ تفريقهم بْب ا٤بعُب اللغوم كالشرعي كما سبق نقلو كقاؿ أبو العباس 

كالبخل ُب الشرع منع الواجب كعند العرب منع السائل ٩با »: (ٓ)الفيومي ُب ا٤بصباح

 عن فعل مستقبح، فمن أ.ىػ.  كاستعما٥بم للفظ الواجب كوف الكلمة تعرب «يفضل عنده

                                 
 (َُٗا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص  (ُ)
 (ِّْ/ُكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب ) (ِ)
(، ُٓٓ/ٓ(، كالَبمذم ُب السنن )ِِٗ/ِ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )ِٖٓ/ّركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ّ)

 (، بسند جيدِٖ/ٗالنسائي ُب السنن الكربل )
 (ُّٓ/ُاجملموع ا٤بغيث ُب غرييب القرآف كا٢بديث للمديِب ) (ْ)
 (ّٖ/ُللفيومي ) ا٤بصباح ا٤بنّب (ٓ)
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: (ُ)مل ٲبنع مستحقان مل يستحق الوصف هبا على األغلب، ك٥بذا قاؿ العسكرم ُب الفركؽ

 أ.ىػ.  «ٖبيل : تعاىليؤدم حقوؽ هللا ٤بن فبل يقاؿ ؛كالبخل منع ا٢بق»

منع ا٢بق الذم فرضو هللا تعاىل  :كحده»: (ِ)قاؿ أبو ا٤بظفر عوف الدين ابن ىبّبة

إال أف البخل قد  ،و الزكاة، فإذا أخرج الرجل زكاة مالو مل يسم ٖبيبلن ُب األمواؿ، كى
أك  ،أك ابلبشر ُب كجو أخيو ،ملكايعرض ُب غّب ا٤باؿ مثل أف يبخل الرجل ابلسبلـ ال
أف يبخل  :كأفظعو من أٖبل البخل اب٣برب الطيب الذم يسر قلبو بو ك٫بو ذلك، كإفَّ 

نو، فيحسده أك يبخل عليو ٗباؿ غّبه إذا رزقو الرجل على أخيو ا٤بسلم بفضل ربو سبحا

 «البخل ابلعلم مع علم العامل أف علمو يزكو على اإلنفاؽ :هللا منو، كإف من قبيح البخل

 أ.ىػ.

كٖبل: ... البخل: ىو نفس ا٤بنع»بقولو:  (ّ)كعرفو أبو البقاء الكفوم ُب الكليات

. م: فإنو إمساؾ عن مستحقكالتعد، ، لتضمنو معُب اإلمساؾعدل بعن كبعلى أيضان يي 
كالبخل كا٢بسد مشَبكاف ُب أف صاحبهما يريد منع النعمة عن الغّب، ٍب يتميز البخيل 

 أ.ىػ. «، كا٢باسد يتمُب أف ال يعطى ألحد سواه شيئان بعدـ دفع ذم النعمة شيئان 

 

                                 
 (ُٕٔالفركؽ اللغوية أليب ىبلؿ )ص (ُ)
 (ِّْ -ُّْ/ُاإلفصاح عن معاين الصحاح البن ىبّبة ) (ِ)
 (ِِْالكليات أليب البقاء )ص (ّ)
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كأما البخل فهو منع ما يطلب ٩با »فقاؿ:  (ُ)ل ا٢بافظ ُب الكبلـ عن حكموكفصَّ 

كأشار  .كال سيما إف كاف من غّب ماؿ ا٤بسئوؿ ،كشره ما كاف طالبو مستحقان  .يقتُب
إىل أف بعض ما ٯبوز اطبلؽ اسم البخل عليو قد ال يكوف  (كما يكره من البخل) :بقولو

أف منو ما ٰبـر كما أف فيو  :كمقابلو ،كالَبٝبة تتضمن أف من البخل ما يكره... مذمومان 

أ.ىػ. كاب  «فلذلك اقتصر ا٤بصنف على قولو يكرهما يباح بل كيستحب بل كٯبب 

 .تعاىل التوفيق
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (ْٖٓ- ْٕٓ/َُفتح البارم البن حجر ) (ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

مظقثمضالم[- ٓٗ] مسن مجرؼر مثـا مخقـؿة مأبو محدثـا مإذام: ماظعاظقة مأبو طان

م.جؾسمإظقهمأربعةمضام

زء سنده إىل ليث بن أيب سليم صحيح، كمن ىذا الوجو ركاه: ابن أيب الدنيا ُب ج
ألفاظهم: فوقف ا٤بصنف على  كاختلفتٍ . (ُ)كابن عساكر ُب التأريخ التواضع كا٣بموؿ،

، أما ابن «أكثر من ثبلثة»األربعة، بينما كانت عبارة ابن أيب الدنيا أكسع حيث قاؿ: 
أكثر من »عساكر فجمع بْب لفظيهما كخرج عن ا٤بعُب ا٤بتفق عليو بينهما فقاؿ: 

جاج ا٤بزم ليثان فيمن ركل عن أيب العالية رفيع بن مهراف كمل يذكر أبو ا٢ب «.أربعة
 . الرايحي

: أبو بكر بن أيب شيبة ُب ا٤بصنف، كمن عنو كاتبع ليثان: عاصم األحوؿ، ركاه
طريقو: عبد هللا بن أٞبد ُب الزىد كُب العلل، كابن عساكر ُب التأريخ من طريق دمحم بن 

: حدثنا ابن عيينة عن عاصم قاؿ: »قاؿ (ِ)عثماف بن أيب شيبة عن أبيو كعمو أيب بكر
 .«قاـ أربعة من أكثر العالية أيب إىل جلس إذا كاف

                                 
 (ُّٖ/ُٖ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ّٕالتواضع كا٣بموؿ البن أيب الدنيا )ص (ُ)
(. ْٓٓ/ٖ(، الطبعة السلفية، كطبعة الرشد ٙبقيق ا١بمعة كاللحيداف )َِ/ٗف البن أيب شيبة )ا٤بصن (ِ)

، خأريخ دمشق البن (ْْٕ/ِ(، كالعلل كمعرفة الرجاؿ كبلٮبا لعبد هللا بن أٞبد )ُٕٔالزىد )ص
 ( عن ابن عيينة عن عاصم بو.ِٕٗ/ٔ(، كعلقو ابن ا١بوزم ُب ا٤بنتظم )ُّٖ/ُٖعساكر )
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كركاه أيضان من طريق ابن عيينة: ابن معْب كابن ا٤بديِب، ركاه عنهما أبو العباس ابن  
 . (ُ)٧برز ُب معرفة الرجاؿ

مان كفيو علة، حيث ركاه غّبىم عن ابن عيينة فأدخل بينو كبْب عاصم: نعي
التميمي، ركاه عن ابن عيينة ابلواسطة: عبد ا١ببار بن العبلء العطار عند: أيب نعيم 

 .(ِ)األصبهاين ُب ا٢بلية، ككماؿ الدين ابن العدمي ُب البغية

إبثبات الواسطة؛ كال ينبغي أف  (ّ)طبعات مصنف ابن أيب شيبة بعضككذا ىو ُب 
يقو ٝبع كما سبق إيضاحو أعبله يصح ىذا الوجو عن ابن أيب شيبة فقد ركاه من طر 

إبسقاطها، كال أظن ىذا إال من فعل الناشر؛ فلعلو كقع على نسخة خطية ٧بشاة فأثبتو 
أك ٫بو ذلك من األعذار، إال أنو ٩با يؤخذ عليو أنو مل يتكلف التعليق على ا٤بوضع كلو 

 ، ككاف ينبغي بو ذلك كهللا ا٤بستعاف. لديوبكلمة تشّب إىل اختبلؼ النسخ 

                                 
 ( منو على طبعة الفاركؽ.ِٕٗ( طبعة ٦بمع اللغة بدمشق، ك)صٓٓ -ْٓ/ِالرجاؿ البن ٧برز )معرفة  (ُ)
(، كبغية الطلب ُب خأريخ ُِٕ/ِ(، حلية األكلياء أليب نعيم )ُّٖ/ُٖخأريخ دمشق البن عساكر ) (ِ)

  .(ّٖٔٔ/ٖحلب البن العدمي )
(، كالطبعة السلفية ُِّ/ٔقيق اللحاـ )كدار الفكر ٙب (.َِّ/ٓمنها: طبعة دار التاج ٙبقيق ا٢بوت ) (ّ)

( كُب ىذه كرد تعليق على إضافة لفظ نعيم مفاده أف اقق قاـ إبضافتو عن َِ/ٗاب٥بند ٙبقيق الندكم )
 حلية األكلياء أليب نعيم!.

(، كطبعة دار كنوز ُْٓ/ُّكعلى الصواب مل ييذكر اسم نعيم ُب طبعة دار القبلة ٙبقيق عوامة )
(، كأفاد اقق أبنو كردت إضافة نعيم ُب بعض النسخ. كذا فعل أبو ُْٗ/ُْق الشثرم )إشبيليا ٙبقي

 ( أبف نعيم ليس ُب أصوؿ الكتاب ا٣بطية.ْٓٓ/ٖأسامة ٧بقق طبعة دار الفاركؽ )
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كعبد ا١ببار فبل يقول على ٨بالفة ابِب أيب شيبة، كابن معْب. كما أنو قد اختلف 
عنو، فركاه ا٥بركم أبو إ٠باعيل األنصارم ُب ذـ الكبلـ عنو موافقان لركاية ا١بمع إبسقاط 

 . (ُ)الواسطة

حيث اتبع ابن عيينة ُب ركايتو عن نعيم ىذا:  ؛لكن كرد ما يرجح ثبوت الواسطة
بن مهدم عند ابن عساكر، ككاف أبو ا٢بسن علي بن ا٤بديِب قد أخذه عن عبد الرٞبن 

جاء ُب تتمة  (ِ)ابن مهدم كابن عيينة على الوجهْب؛ ففي كتاب أيب العباس ابن ٧برز

 ا٢بديث هبذا حدثنا مهدم ابن إفَّ  :لسفياف فقلتي  :علي قاؿ»الركاية السابقة ما نصو: 

 أ.ىػ. «التميمي نعيم من و٠بعتي  إ٭با أيضان  كأان :سفياف فقاؿ عاصم؟ عن التميمي نعيم عن

كنعيم ىذا فلم أعرفو، كمل يرد لو ُب كتب الَباجم ذكر فهو ٗبنزلة اجملهوؿ، كتتمة  
 .ىذا؟ التميمي نعيم قصة كانت ما تدرم :سفياف يل قاؿ ٍب: »كبلـ علي بن ا٤بديِب

 فبلانن  قتلتي  إين :فقاؿ ؿا٤بقتو  كيل إىل فجاء بعد، تقشف قد إنو ٍب رجبلن  قتل قد كاف
 معو فمضى :قاؿ .السلطاف عند أقتلك إال لستي  :الويل لو فقاؿ :قاؿ .فاقتص فدكنك

 عنو اعف :قاؿ. أفعل ال :قاؿ .دية كلك عنو اعف :السلطاف فقاؿ :قاؿ السلطاف، إىل
 :قاؿ .أفعل ال :قاؿ .دايت ثبلث كلك عنو اعف :قاؿ .أفعل ال :قاؿ .ديتاف كلك

 السماء إىل رأسو الويل رفع صربه، كرأل أكقفو فلما ليقتلو، بو فذىب كبينو، وبين فخلى
 نعيم فمضى قاؿ. لوجهك تركتو قد كإين ىذا، دية ُب اثمنوين ىؤالء إفَّ  اللهم :فقاؿ

                                 
 (َُ/ٓذـ الكبلـ ك أىلو للهركم )( ُ)
 نو على طبعة الفاركؽ.( مِٕٗ( طبعة ٦بمع اللغة بدمشق، ك)صٓٓ -ْٓ/ِمعرفة الرجاؿ البن ٧برز ) (ِ)
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 كيدعو يبكى :قاؿ فيو أحسبو يزؿ فلم دخلو الليل كاف إذا فكاف قربان  لنفسو فاحتفر
 قاؿ .الصبلة اىل خرج ٍب ايرب لبيك :قاؿ ا٤بؤذف ذفكأ الفجر، طلع إذا حٌب كيتضرع

 . انتهى« أحفظو فلم ا٢بريث بن أٞبد فذكر ىذا نعيم عن يونس بن أٞبد كحدثِب :علي

أف ا٢بكاية ال تفيد تعديبلن للراكم، كإف كانت : ُب ىذا مسألتاف، أكالٮبا: قلتي 
فيكوف ٩بن ركل عنو . لةأثبتت عينو كتقواه فبل يزاؿ حالو من جهة الضبط ُب حيز ا١بها

كرٗبا أضفنا أيضان إليهما ركاية  .ثقتاف ٮبا ابن عيينة كابن مهدم، ككصف ابلعدالة كالعبادة
أٞبد بن عبد هللا بن يونس الّببوعي فيما أفاد ابن ا٤بديِب كأخرب أنو مل ٰبفظ ركايتو فيها، 

لو لكونو ٩بن ينتقي  ، كٲبكن اعتبار ابن مهدم موثقان فاجتمع ثبلثة ثقات ُب الركاية عنو
 .ُب الشيوخ

كصنفو ا٢بافظ  تقرر ُب ابب التدليس أف ابن عيينة ال يدلس إال عن ثقة،: اثنيهما

 تدليسو األئمة احتمل من»: فها بقولوكالٍب عرَّ  ،(ُ)ُب طبقاتو ُب ا٤برتبة الثانية منها

 ال كاف أك كالثورم، ركل ما جنب ُب تدليسو كقلة إلمامتو الصحيح ُب لو كأخرجوا

أ.ىػ. كقاؿ أبو سعيد صبلح الدين خليل بن كيكلدم  (ِ)«عيينة كابن ثقة عن إال يدلس

 أ.ىػ.  «مكثر من التدليس لكن عن الثقات»: (ّ)العبلئي فيو

                                 
 (  ِّتعريف أىل التقديس ٗبراتب ا٤بوصوفْب ابلتدليس البن حجر )ص (ُ)
 (ُّتعريف أىل التقديس ٗبراتب ا٤بوصوفْب ابلتدليس البن حجر )ص (ِ)
 (ُٖٔجامع التحصيل )ص (ّ)
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إما إعادة النظر فيما تقرر أعبله : فما ثبت ىنا ُب ىذه ا٢بكاية يوجب أحد أمرين
وثيق ابن عيينة الضمِب لنعيم ىذا، فيكوف أك يؤخذ منها ت. من قاعدة تدليسو عن الثقات

 . صدكقان لركاية ثقتْب عنو، كتوثيق معترب -أعِب نعيمان  -

ًب ا٤بيل إىل ىذه النتيجة فلن يزكؿ هبا اإلشكاؿ السابق، ألنو كاف  مع أنو كإفٍ 
ا٤بفَبض بو أال يدلس إال عمن ثبتت ثقتو كاشتهر هبا؛ ال عمن ينفرد ىو بتوثيقو كهللا 

 أعلم. تعاىل 

           
 

كُب األثر طريقة السلف ُب إيثار ا٣بموؿ ككراىية الشهرة خوفان من تبعاهتا. قاؿ أبو 
حدثنا عبد الصمد، قاؿ: ٠بعت فضيل يقوؿ: كاف بعضهم إذا : »(ُ)بكر ابن أيب خيثمة

، الفضيل ىو ابن عياض، كعبد «جلس إليو أربعة أك أكثر من أربعة قاـ ٨بافة الشهرة
د ٩بن اختص بو؛ كال ييعرؼ بركاية ا٤برفوع كما قاؿ ابن عدم. كىو أبو عبد هللا الصم

الصائغ، خلص اققوف بتوثيقو كابن حجر كغّبه، ككجدهتم ينسبونو اببن يزيد، ُب حْب 
أف ا٤بثبت ُب خأريخ ابن أيب خيثمة: عبد الصمد بن عبد العبلء بن عبد الرزاؽ أبو عبد 

كيكوف   -أعِب من كتاب ابن أيب خيثمة  -نو: ابن يزيد هللا الصائغ، فلعو سقط م
الباقوف اقتصركا على اسم األب كحسب. ٍب رأيت أاب القاسم ابن عساكر ُب خأرٱبو أتى 

   .(ِ)بو على الوجو التاـ

                                 
 (.ِِٗ/ُالتأريخ الكبّب البن أيب خيثمة السفر الثالث ) (ُ)
(، ثقات ابن حباف ِٓ/ٔ(، ا١برح كالتعديل  البن أيب حاًب )ّّٔ/ٕ) الطبقات الكربل البن سعد (ِ)
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 كم األعمش: سألت»: عن أيب بكر أبو بكر بن عياش قاؿ (ُ)كركل ابن أيب الدنيا
عن ٰبٓب بن سعيد  (ِ)كفيو أيضان « ٟبسة أربعة، قاؿ: ؟إبراىيم عند رأيت ما أكثر رأيتى 

 «. الشهرة ٨بافة قاـ حلقتو كثرت إذا كاف أنو معداف بن خالد عن»األنصارم قاؿ: 
كاف سعد بن أيب »عن عامر بن سعد بن أيب كقاص قاؿ:  (ّ)كُب صحيح مسلم

ذا الراكب، كقاص ُب إبلو، فجاءه ابنو عمر، فلما رآه سعد قاؿ: أعوذ اب من شر ى
فنزؿ فقاؿ لو: أنزلت ُب إبلك كغنمك، كتركت الناس يتنازعوف ا٤بلك بينهم؟ فضرب 

يقوؿ: إف هللا ٰبب العبد التقي،  ملسو هيلع هللا ىلصسعد ُب صدره، فقاؿ: اسكت، ٠بعت رسوؿ هللا 
 «.الغِب، ا٣بفي

كُب فصل الكبلـ عن فضيلة ا٣بموؿ من كتاب أيب العباس ٪بم الدين ابن قدامة 
يستفتح الكبلـ ابلتحذير من  (ْ)تصره على ا٤بنهاج، ا٤بختصر من اإلحياءا٤بقدسي ُب ٨ب

كىذه الشهوة ا٣بفية يعجز عن الوقوؼ على »الرايء كٱبلص أبف الشهرة سببو فيقوؿ: 

غوائلها كبار العلماء، فضبلن عن عامة العباد، كإ٭با يبتلى هبا العلماء كالعباد ا٤بشمركف عن 
فإهنم ٤با قهركا نفوسهم كفطموىا عن الشهوات،  ساؽ ا١بد لسلوؾ سبيل اآلخرة،

                                                                                                  
(، خأريخ دمشق ُْ/ُُ(، خأريخ بغداد للخطيب )ِّ/ٕ(، الكامل ُب الضعفاء البن عدم )ُْٓ/ٖ)

( كبلٮبا للذىيب، ِٕٖ/ٓ(، كخأريخ اإلسبلـ )ُِٔ/ِ(، ميزاف االعتداؿ )ّٖٗ/ْٖالبن عساكر )
( كبلٮبا البن حجر، الثقات ٩بن مل يقع ُب الكتب ِّ/ْا٤بيزاف ) (، كلسافِّٖ/ٔهتذيب التهذيب )

 (.ّّٔ/ٔالستة البن قطلوبغا )
 (ّٕالتواضع كا٣بموؿ البن أيب الدنيا )ص (ُ)
 (ُٕالتواضع كا٣بموؿ البن أيب الدنيا )ص (ِ)
 (ِٓٔٗصحيح مسلم ) (ّ)
 (٨َِٗبتصر منهاج القاصدين )ص( ْ)
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كٞبلوىا ابلقهر على أسباب العبادات، مل تطمع ُب ا٤بعاصي الظاىرة، الواقعة على 
ا١بوارح، فاسَباحت إىل التظاىر ابلعلم كالعمل، ككجدت ٨بلصان من شدة اجملاىدة ُب 

ابت النفس ُب ذلك لذة لذة القبوؿ عند ا٣بلق، كنظرىم إليها بعْب الوقار كالتعظيم، فأص
ثبت عظيمة، فاحتقرت فيها ترؾ ا٤بعاصي، فأحدىم يظن أنو ٨بلص  عز كجل، كقد أي 

 ُب ديواف ا٤بنافقْب، كىذه مكيدة عظيمة ال يسلم منها إال ا٤بقربوف.
كلذلك قيل: آخر ما ٱبرج من رؤكس الصديقْب حب الرايسة، كإذا كاف ىو الداء 

للشياطْب، كجب شرح القوؿ ُب سببو، كحقيقتو الدفْب، الذم ىو أعظم شبكة 
اعلم: أف أصل ا١باه ىو حب انتشار الصيت كاالشتهار، كذلك خطر عظيم،  كأقسامو.

كالسبلمة ُب ا٣بموؿ. كأىل ا٣بّب مل يقصدكا الشهرة، كمل يتعرضوا ٥با كال ألسباهبا، فإف 

 . «كقعت من قبل هللا تعاىل، فركا عنها، ككانوا يؤثركف ا٣بموؿ

فإف قيل: ىذا فيو فضيلة ا٣بموؿ، كذـ »كساؽ آاثران عديدة ٍب ختم ٕبثو بقولو: 

طلب اإلنساف  :قلنا: ا٤بذمـو الشهرة كأم شهرة أكثر من شهرة األنبياء، كأئمة العلماء.
، غّب أف  الشهرة، كأما كجودىا من جهة هللا تعاىل من غّب طلب اإلنساف فليس ٗبذمـو

ء، فإف مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة ُب السباحة، ُب كجودىا فتنة على الضعفا
إذا تعلق بو أحد غرؽ كغرقو، فأما السابح النحرير، فإف تعلق الغرقى بو سبب لنجاهتم 

 انتهى ا٤براد منو. «كخبلصهم

قلت: كطلب الرايسة كالشهرة قد يفضي ابلفاضل إىل التنازؿ عن ا٤ببادئ كٙبوير 
اتو اإلٲبانية كالعلمية، كتعديل أىدافو ٕبسب غشاكة تقع هنجو الذم ر٠بو ُب مستهل حي

على عينو ٘بعلو يرل الوىم حقان كالباطل كٮبان، كرٗبا نصب العداكة ُب سبيل بلوغ مركمو 
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فيسقط ُب أكحاؿ الطريق عن غفلة منو أك عمد، كهللا يتوالان برٞبتو، كيسَب علينا بسَبه 
 إنو ىو الرحيم الستّب. 

التحاسد بْب العلماء،  خأملتي »: (ُ)بن ا١بوزم ُب صيد خواطرهيقوؿ أبو الفرج ا

كاألمر ...  فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإف علماء اآلخرة يتوادكف، كال يتحاسدكف
الفارؽ بْب الفئتْب: أف علماء الدنيا ينظركف إىل الرائسة فيها، كٰببوف كثرة ا١بمع كالثناء، 

أ.ىػ.  «قد كاف يتخوفونو، كيرٞبوف من بلي بوكعلماء اآلخرة ٗبعزؿ من إيثار ذلك، ك 

 كاب تعاىل التوفيق.
  

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (َّصيد ا٣باطر البن ا١بوزم )ص (ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:مم

ماظعالءمم[- ٔٗ] ماهللمبن محدثينمسؾد مبنمعلؾم ماظوظقد مثـا مخقـؿة مأبو حدثـا

ظعؿرومبنمدعقدماظعاصيمأومظلعقدمبنماظعاصممطـُت:مضالممسعتمعؽقواًلم:ضال

مسؾيَّمذؼلممبصَرعنمػمصوػؾينمظرجٍل مخرجُتم،بفامصأغعم عنمعصرمحؿىممصؿا

عـفامماٌدؼـةمصؿامخرجُتمثممضدعُتم،أغهمظقسمبفامسؾممإالموضدممسعؿهمزــُت

اظشعيبمصؾممأرمعـؾهممثممظؼقُتم،أغهمظقسمبفامسؾممإالموضدممسعؿهمحؿىمزــُت

مم.رريهماهلل

، (ُ)كابن عساكرابن سعد، كابن أيب خيثمة، : سنده صحيح، كركاه من طريق الوليد
كاقتصر على العتق: أبو زرعة الدمشقي، ككذا كليس عند ابن سعد تردد ُب اسم ا٤بالك. 

 . عن أيب مسهر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي بو (ِ)البخارم
 عتقتي »بسند حسن إىل أيب كىب الكبلعي عنو قاؿ:  (ّ)كأًب القصة أبو زرعة كغّبه

 علمان  هبا أدع مل العراؽ أتيت ٍب -أرل  فيما -عليو  حويتي  إال علمان  هبا أدع فلم ٗبصر
 فيما -عليو  حويتي  إال علمان  هبا أدع فلم ا٤بدينة أتيت ٍب -أرل  فيما -عليو  حويتي  إال

 عنو، ٱبربين أحدان  أجد فلم النفل، عن أسأؿ ذلك كل فغربلتها. الشاـ أتيتي  ٍب -أرل 

                                 
 (َِٓ/َٔ(، خأريخ دمشق )َُٔ/ِ(، خأريخ ابن أيب خيثمة السفر الثالث )ْٔٓ/ٗالطبقات الكربل ) (ُ)
 (ُِ/ٖ(، التأريخ الكبّب للبخارم )ِّٖخأريخ أيب زرعة الدمشقي )ص (ِ)
(، كركل ا٤برفوع منو كأشار إىل حذفو للقصة أبو نعيم األصبهاين ُب ِّٖخأريخ أيب زرعة الدمشقي )ص (ّ)

(، ُْٓ/ِ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ّٖٕ/ْ(. كركاىا أبو داكد ُب السنن )ِْٖ/ِة الصحابة )معرف
 (َُٓ/ٔكالبيهقي ُب الكربل )
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. فسألتو كرسي على جالسان  جارية نب زايد: لو يقاؿ ٛبيم بِب من بشيخ مررت حٌب
 الربع البداءة ُب نفل: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ شهدت :قاؿ مسلمة بن حبيب حدثِب: فقاؿ
 «.الثلث الرجعة كُب

           
 

( الشك من ا٤بصنف كنت لعمرو بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاصقولو: )
ابن سعد بعمرك، كثبلثتهم من كأكدتو ركاية ابنو أٞبد. أما أبو زرعة فجـز بسعيد، كجـز 

 طريق الوليد. 
: التنوخي كما مضى عن خأريخ البخارم، كاتبعو عليو ابن أيب حاًب،  كبسعيد جـز

عن:  (ُ)كابن حباف، ككذا ىو ُب ركاية أيب كىب ا٤باضية عند أيب نعيم، كركاه ابن عساكر
 دمحم بن ا٤بنذر، كابن معْب، كدمحم بن سليم.    

اص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ قلت: سعيد بن الع
بن قصي بن كبلب بن لؤم بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزٲبة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانف. قيتل أبوه العاص كافران يـو بدر، 

ىو أحد كتبة ، ك (ِ)كىو ابن تسع سنْب ملسو هيلع هللا ىلصكسعيد فصحايب قبض رسوؿ هللا 
 .    (ّ)مصحف عثماف

                                 
(  ُّٖ(، كمشاىّب علماء األمصار )صْْٔ/ٓ(، الثقات )َْٕ/ٖا١برح كالتعديل البن أيب حاًب ) (ُ)

 (.َِّ/َٔكبلٮبا البن حباف، خأريخ دمشق البن عساكر )
 (ّٓ/ٕابن سعد )طبقات  (ِ)
 (ُِٔ/ِ(، كاالستيعاب البن عبد الرب )ّٓحذؼ من نسب قريش ٤بؤرج السدكسي )ص (ّ)
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أما عمرك بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس فهو من مهاجرة ا٢ببشة،  
 ،. كىو أقدـ من أف ٲبلك مكحوالن، كىو عم سعيد  ا٤بذكور(ُ)كاستشهد ُب أجنادين

 كأخو أبيو العاص. 
ب فيكوف ا٤براد عمرك بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ا٤بلق

ىػ( كعمو عمرك ٖٓابألشدؽ، كىذا متأخر، فعلى األكؿ الشك يدكر بْب سعيد )
 ىػ(. َٕىػ(، كعلى الثاين بْب سعيد كابنو عمرك )ُّ)

، كركاه ابن عساكر (ِ)( كذا عند ابن سعد، كابن أيب خيثمةفوىبين لرجلقولو: )
 . (ّ)عن ابن منده عن أيب سعيد ابن يونس، كعن دمحم بن سليم

، كىي ركاية أيب كىب الكبلعي ا٤باضي ٚبرٯبها ُب السنن، (ْ)زرعة: المرأةكعند أيب 
كىو ما نقلو البخارم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، كتبعو ابن حباف، كعليو خليفة 

. كُب حكاية عبد ا٤بلك بن مركاف (ٔ)، كركاه ابن عساكر عن دمحم بن ا٤بنذر(ٓ)بن خياط
 من أـ العرب فمن: قاؿ مكحوؿ،: قلت: قاؿ شاـ؟ال أىل يسود فمن: قاؿ»كالزىرم: 

 .(ٕ)«ىذيل من امرأة أعتقتو نويب عبده  ا٤بوايل من: قلت: قاؿ ا٤بوايل؟

                                 
 (ُُٕٕ/ّاالستيعاب ) (ُ)
ىذا ُب ركايتو كما ُب ا٤بصدر ااؿ إليو آنفان ُب التخريج، أما من قوؿ نفسو ُب التأريخ الكبّب السفر  (ِ)

 ( فنسبو أبنو المرأة من ىذيل.َُٖ/ِالثالث )
 (َِٓكَِّ/َٔاتريخ دمشق ) (ّ)
 (، من ركاية ابن العبلء،ِّٖخأريخ أيب زرعة الدمشقي )ص (ْ)
 (ٔٔٓطبقات خليفة )ص (ٓ)
 (َِّ/َٔخأريخ دمشق ) (ٔ)
 (ُٗٗركاه ا٢باكم ُب معرفة علـو ا٢بديث )ص (ٕ)
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المرأة من »( كذا عند ٝبيعهم عدا ابن أيب حاًب حيث قاؿ: من ىذيلقولو: )

موىل المرأة »: (ُ)، كيدعمو ٛبريض أيب عمرك شباب العصفرم القائل ُب طبقاتو«قريش

 أ.ىػ.  «ىذيل، كيقاؿ: المرأة من آؿ سعيد بن العاصمن 

كبْب النسبتْب فرؽ؛ فهذيل ىو: ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
على  –الذم منو قريش؛ فهم: فهر  (ّ)، ككاف ٤بدركة من الولد: ىذيل كخزٲبة(ِ)عدانف

 بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزٲبة بن مدركة.  -األغلب 
نسبة ىذلية أخرل  (ْ)ا٤بتفقة ر أبو الفضل ابن طاىر ابن القيسراين ُب األنسابكذك

 ُب  عمر قصة ُب ا٤بباىل تقاصف أبو منهم: خزاعة؛ من كقيل ا٥بذليوف»فقاؿ: 

 ىو كخزاعة خزاعة. من ٍب ىذيل من القتيل ىذا أف ملسو هيلع هللا ىلص خيطبتو ُب مكة كُب رجب،
 األنصار، أبو ىو الذم ميزيقياء مركع بن حارثة بن ٢بي كىو ربيعة بن عمرك بن كعب

 أ.ىػ.  «اثناف ٮبا فإذان  ذاؾ؛ غّب ككأنو

قلت: ىذا كىم منو رٞبو هللا تعاىل؛ سببو التصحيف فيما أظن، فإف حكاية أيب 
تقاصف ُب رجب ركاىا: دمحم بن إسحاؽ بن يسار ُب السّب، كأبو سليماف ا٣بطايب ُب 

كر ُب فضل رجب، فنسبوه اب٣بناعي، شرحو على البخارم، كأبو القاسم ابن عسا 

                                 
 (ٔٔٓ(، طبقات خليفة بن خياط )صَْٕ/ٖا١برح كالتعديل البن أيب حاًب الرازم ) (ُ)
 ( أليب بكر ا٢بازميُِْ(، كعجالة ا٤ببتدم كفضالة ا٤بنتهي )صُّٔ/ٓنساب أيب سعد السمعاين )أ (ِ)
(، اإلنباه على قبائل الركاة البن عبد الرب ٖ(، نسب قريش للزبّبم )صّٓ/ُأنساب األشراؼ للببلذرم ) (ّ)

 (ُُ/ُ(، ٝبهرة أنساب العرب البن حـز )َٓالرب )ص
 (ِِْاألنساب ا٤بتفقة )ص (ْ)
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 .(ُ)«ا٥بذيل ٍب ا٣بناعي»ككقعت البن أيب الدنيا كابن ا١بوزم صرٰبة بقو٥بما: 
كذكرىا على ىذا الوجو بغّب إسناد: أبو عبيد البكرم ُب ا٤بعجم، كالفّبكزأابدم ُب 

، (ّ)ي، كركاىا أبو بكر البيهقي ُب جزء األكقات فوقعت نسبتو لديو اب٣بزاع(ِ)القاموس
كىو كىم كما ٘بده ُب كتب كبار النسابة كالكليب كالببلذرم كغّبٮبا من أف ا٣بناعي 

 .(ْ)بطن من ىذيل، منسوب إىل خناعة بن سعد بن ىذيل
كفيو أف ىذليان قتل خزاعيان ٍب  (ٓ)أما ا٢بديث الذم ذكره فهو مشهور ُب الدكاكين

 فليس ذلك سبة خزاعة؛ كٙبقيقالعكس كقع، فليس فيو ضم النسبتْب قط. كاختلفوا ُب ن
 ٧بلو. ىذا

كعلى ىذا فمكحوؿ ىذيل، ألف الرقيق ا٤بعتق يكتسب كالء من أعتقو. قولو: 
( أراد أنو أعتقو  أُنعم( فسمى ا٢برية الٍب أيعطيها نعمة. كقولو: )فأنعم علي هبا مبصر)

عتق من ككرد التصريح هبا ُب بعض ألفاظ حديث أيب كىب، كقد كاف السلف يعتنوف ب
                                 

 -َُٕٔ/ّ(، أعبلـ ا٢بديث شرح ا٣بطايب على البخارم )َّسّب كا٤بغازم البن إسحاؽ )صال (ُ)
(، الرب كالصلة ِْ(، ٦بابو الدعوة البن أيب الدنيا )صَّٕ(، فضل رجب البن عساكر )صُِٕٔ

 (ُٖٔ- ُٕٔالبن ا١بوزم )ص
يط للفّبكزأابدم (، القاموس إَُٗ/ّمعجم ما استعجم من أ٠باء الببلد كا٤بواضع أليب عبيد ) (ِ)

 (ْٖٓ)ص
 (ََُفضائل األكقات للبيهقي )ص (ّ)
(، َِٓكِْْكَِٗ/ُُ(، أنسب األشراؼ لببلذرم )َُّانظر: ٝبهرة النسب ٥بشاـ الكليب )ص (ْ)

(، عجالة ا٤ببتدم َُِ/ٓ(، األنساب أليب سعد السمعاين )ُٕٗ/ُٝبهرة أنساب العرب البن حـز )
 (ٔٓللحازمي )ص

(، ٓٔ/ٗ(، مسند البزار )ُِ/ْ(، جامع الَبمذم )ٔٓٓ/ٔ(، سنن أيب داكد )ََّ/ِٔمسند أٞبد ) (ٓ)
(، السنن الكربل ٖٓ/ْ(، كسنن الدارقطِب )ُٖٔ -ُٖٓ/ِِ( ك)َُُ/ُٖكمعجم الطرباين الكبّب )

 (َُِك ّٗ/ٖللبيهقي )
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ُب انفع ٜبنان عاليان ٤با   تظهر عليهم ٠بات الصبلح كالعلم كقد أيعطي عبد هللا بن عمر
. كمصر فدار معتقو (ُ)دخل معو على  عبد هللا بن جعفر فأىب كأعتقو لوجو هللا تعاىل

 ا٥بذيل.
(، أم أنو ليس هبا علم إال وقد مسعتو من مصر حىت ظننتُ  فما خرجتُ قاؿ: )

علماءىا ال يَبؾ أحدىم حٌب يستنزؼ ما عنده؛ فيغلب على ظنو أف  أنو ترحل بْب
بقاءه ليس منو استزادة؛ فينتقل، ككاف علماء مصر من التابعْب حينها مثل: عبد الرٞبن 

ُب  (ِ)بن عسيلة الصنإبي، كأيب كىب، كأيب ٛبيم ا١بيشانيْب كٝباعة ذكرىم ابن سعد
 .ملسو هيلع هللا ىلصفقهاء أىل مصر بعد أصحاب رسوؿ هللا 

منها حىت ظننت أنو ليس هبا علم إال وقد  ادلدينة فما خرجتُ  مث قدمتُ اؿ: )ق 
(، ككاف من علماء ا٤بدينة آنذاؾ: ابن ا٤بسيب كالفقهاء السبعة كٝباعات. ك٠بى مسعتو

مكحوؿ ُب ركاية أيب كىب ببلدان أيخر، كفيو أنو أكثر الَبحاؿ كأحسن التلقي كالطلب 
طفتي األرض »، كقاؿ: (ّ)«اه كمدخلو مع أىل العلمًمٍن فقو الرجل ٩بش»ككاف يقوؿ: 

 .(ْ)«كلها ُب طلب العلم، فما لقيتي أعلم من ابن ا٤بسيب

                                 
 (ِْٗ/ُٔخأريخ دمشق ) (ُ)
 (ُٓٓ/ٗالطبقات الكربل البن سعد ) (ِ)
 (، بسند صحيح إف تغاضينا عن عنعنة الوليد.َّٖشقي ُب التأريخ )صركاه أبو زرعة الدم (ّ)
( بسند حسن إال أنو مل يصرح ابلسماع عن شيخو عبيد بن ُُٓ/ّركاه البخارم ُب التأريخ الكبّب ) (ْ)

( من طريق أٞبد العطاردم ّْٖ/ٔيعيش عن يونس فلعلو علقو، ككصلو ابن عبد الرب ُب االستذكار )
( بسند جيد عن األكزاعي عنو أنو: ْٕٗ/ُدم متكلم ُب ركايتو. كركل الفسوم )عن يونس، كالعطار 

 أفقو من أدرؾ.
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ىذا القوؿ منو »على قولو ىذا ُب طواؼ األرض بقولو:  (ُ)كعلق الذىيب ُب السّب

قلت: كىذا من البديهي، فإ٭با مراده أنو تتبع العلم  ،«على سبيل ا٤ببالغة ال على حقيقتو

، كلعل الذم ٞبل  مظانو من األرض، كا٤ببالغة فأسلوب عريب مستعمل لشذ االنتباهُب
 الذىيب على ىذا التعليق اطبلعو على من ىو أكثر رحلة من مكحوؿ كهللا تعاىل أعلم.

( كىذا ثناء عايل منو، كيركل عنو فيو مث لقيت الشعيب فلم أر مثلو رمحو هللاقاؿ: ) 
، قالو عبد الرٞبن بن يزيد بن «الشعيب من ماضية بسنة أعلم ان أحد رأيتي  ما»أيضان قولو: 

 «.ما لقيتي مثل الشعيب»عنو قاؿ:  (ّ)، كعن سعيد بن عبد العزيز التنوخي(ِ)جابر عنو
: (ْ)كظاىر ىذا: التعارض مع ما قالو آنفان ُب ابن ا٤بسيب، كجاء عنو فيو أيضان  

؟ من أعلم من»مكحوالن: ، كسأؿ التنوخي «العلماء عامل ا٤بسيب بن سعيد» : قاؿ لقيتى
 الناس، استول ا٤بسيب بن سعيد مات ٤با». كٯبيب ىو عن ىذا بقولو: (ٓ)«ا٤بسيب ابن
 بو حدثتكم ما»، كقاؿ: (ٔ)«ا٤بسيب بن سعيد حلقة إىل أيٌب أف أينف أحد كاف ما

 . (ٕ)«كالشعيب ا٤بسيب عن ابن فهو

                                 
 (ُٖٓ/ٓسّب أعبلـ النببلء للذىيب )( ُ)
 ( بسند صحيح.َِٔ/ِ(، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتاريخ )ِّٕ/ٖركاه ابن سعد ُب الطبقات الكربل ) (ِ)
 ( بسند حسن.َْٔ/ِركاه الفسوم ) (ّ)
 ( البن سعد كفيو الواقدمِّٔ/ِت الكربل )الطبقا (ْ)
 ( من طريق الواقدمِّٕ/ِالطبقات الكربل ) (ٓ)
 (، فيو الواقدم كابن أيب فركة مَبككافِّٖ/ِالطبقات الكربل ) (ٔ)
(، كسنده ُٖ/ّ(، كعبد هللا بن أٞبد ُب العلل كمعرفة الرجاؿ )ِّٔ/ِابن سعد ُب الطبقات الكربل ) (ٕ)

 صحيح.
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، كقاؿ: (ُ)«الزىرم من ماضية بسنة أعلم أحدان  رأيت ما»كيقويو قولو ُب الزىرم: 
ف ا٣بطاب، فلقد عاش الشعيب ا، فكأف قولو يتغّب كفق زم(ِ)«ابن شهاب أعلم الناس»

 كخلف بعده الزىرم، كهللا تعاىل أعلم.  ،بعد ابن ا٤بسيب
 
 

 
  
 

                                 
 ( بسند حسنّْٕ/ٕالكربل )الطبقات  (ُ)
( عن التنوخي كعن أيب بكر ابن أيب مرمي بسندين جيدين. كراه الفسوم ُُْركاه أبو زرعة الدمشقي )ص (ِ)

 ( بسند صحيح عن شعيب بن أيب ٞبزة  عنو.ّٔٔ/ُ)
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ممضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مم[- ٕٗ] مبن ممتقم محدثين ماٌلؾم مبن ماظوظقد مثـا مخقـؿة مأبو سطقةمحدثـا

صؾممأدأظهمسنمم،ذرؼحمأذفرًامإديمُتاخؿؾػ:مؼؼولممسعتمعؽقواًلم:اظعـليمضال

مم.مبامأمسعهمؼؼضيمبهمياطؿػم،ذيء

ال أبس إبسناده، كركاه من طريق الوليد: ابن سعد، كالبخارم، كابن أيب خيثمة، 
 . (ُ)كالفسوم، كككيع الضيب، كابن عساكر

راكم عنو، فقد ذكره ُب موضعْب ككقع ُب طبقات ابن سعد اختبلؼ ُب تسمية ال
مصحفان؛ فسماه ُب األكؿ منهما عثماف بن عطية، كتنبو ٧بققوا النسخ على ا٣بطأ، كُب 

 .(ِ)ا٤بوضع الثاين حيرؼ إىل ٭بّب بن عقبة، كمل يتنبو إليو أحد
كٛبيم فصدكؽ يهم كىذا من أكىامو، إذ أنكره أبو حاًب دمحم بن إدريس الرازم فيما 

سألت أيب عن ٛبيم بن عطية، فقاؿ: ٧بلو الصدؽ »فقاؿ:  (ّ)عبد الرٞبن حكاه عنو ابنو

من حديثو إال شيئان ركل إ٠باعيل بن عياش عنو عن مكحوؿ قاؿ: جالستي  كما أنكرتي 
شرٰبان كذا شهران. كما أرل مكحوالن رأل شرٰبان بعينو قط، كيدؿ حديثو على ضعفو 

                                 
(، خأريخ ابن أيب ُٓٓ/ِالتأريخ الكبّب للبخارم ) (،ُّٓ/ٕ(، )ُٖٖ/ٔالطبقات الكربل البن سعد ) (ُ)

(، أخبار القضاة للضيب ككيع َّٔ/ِ(، كا٤بعرفة كالتأريخ للفسوم )ُْٔ/ٓيثمة الكبّب السفر الثالث )خ
 (ٖٖ/ُُ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ِِٖ/ِ)

(. كطبعة دار صادر ُّٓ/ٕ(، ك)ُٖٖ/ٔالطبقات الكربل البن سعد: طبعة دار الكتب العلمية ) (ِ)
 (ْٔٓ/ٗ(، ك)َِٔ/ٖ(. كطبعة ا٣با٪بي )ّْٓ/ٕ(، ك)ُّٗ/ٔ)

 (ّْْ/ِا١برح كالتعديل البن أيب حاًب ) (ّ)
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 أ.ىػ.  (ُ)«ىممل يدرؾ مكحوؿ شرٰبان، ىذا ك »، كقاؿ: «شديد

كىو مل يرد هبذا: الزماف، فإنو أدرؾ زمانو كقومان ٩بن مات قبل شريح، لكنو أراد 

 يذكر من ك٠بعتي »: (ّ). كقاؿ الفسوم(ِ)اللقاء، كهبذا كجو الرشيد العطار قوؿ أيب حاًب

 إىل اختلف لو مكحوالن  ألف ٗبحفوظ ليس عطية بن ٛبيم حديث: قاؿ مسهر أيب عن

 أ.ىػ. «الشعيب مثل لقيتي  ام يقل: مل شريح

: لعل مكحوالن إ٭با قاؿ ما قالو ُب الشعيب ال ُب شريح؛  -ُب أثر الباب  – قلتي
قاضيان أيضان ُب الكوفة. كإ٭با مل يسألو ٤با لؤلقراف من طبع ٞبل نظرة  الشعيب فلقد كاف

كاألخذ الندية كالنقد كا٤براقبة لبعضهم. كلو كاف شرٰبان مل يكن ٤بكحوؿ تفويت سؤالو 
 عنو. 

كمن تلك ا٤براقبة الٍب كاف يقـو هبا: نفهم كيف تكونٍت صورة الشعيب الرفيعة ُب 
 ذىن مكحوؿ كالٍب مضى الكبلـ عنها ُب األثر ا٤باضي، كهللا تعاىل أعلم. 

 
           

 

                                 
 ( .ُِّا٤براسيل البن أيب حاًب )ص (ُ)
( للرشيد العطار، كعنو أبو زرعة ابن العراقي ُب ٙبفة ُِّغرر الفوائد اجملموعة للرشيد العطار )ص (ِ)

 (ُّْالتحصيل )ص
 (َْٔ/ِا٤بعرفة كالتأريخ ) (ّ)
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( شريح أشهراً ، )«يَبدد :فبلف إىل ٱبتلف»: (ُ)( قاؿ الزبيدماختلفُت إىلقولو: ) 

اضي أحد ا٤بخضرمْب؛ مشهور، اشتغل ابلقضاء ألكثر من ستْب عامان، كقضى شريح الق
( تفرد هبا ا٤بصنف ُب ىذا الكتاب؛ كٝبيع أشهراً لعمر كعلي رضي هللا عنهما. كقولو )

كلعلو سقط الرقم من النساخ فاضطركا « ستة أشهر»من ذيكر ُب التخريج أعبله قاؿ: 
. كهللا تعاىل (ِ)اه من طريقو موافقان للجماعةلنصبها ٘بنبان للحن، فإف ابن ا٤بصنف رك 

 أعلم.

( ىذه إحدل كسائل فلم أسألو عن شيء، أكتفي مبا أمسعو يقضي بوقولو: )
لق العلم كأىلو الطلب الٍب استخدمها مكحوؿ ُب طلبو العلم، فكما أنو كاف يتتبع حً 

اكؿ مسائل يسأ٥بم عما ٰبفظونو من األحاديث، فقد حضر ٦بلس علم تػيٍعرض فيو للتد
ككقائع يومية كييفصل فيها ٕبسب ما لدل رأس اجمللس من حصيلة علمية كقدرة على 

آداابن كحكمان. كسبق  –للتعلم  -االستنباط كاستحضار األدلة، فيكتسب منها ا٤بستمع 
( كلعل مكاهنا األكىل هبا كاف ىذا ُٗذكر بعض األاثر ُب ىذه ا٤بسألة ٙبت األثر رقم )

 ا٤بوضع.

يؤخذ أف كسائل التحصيل للطالب ال تقف على ا٤بعتاد، فلرٗبا احتاج  كمن ىذا
الطالب إىل اكتساب بعض القدرات كا٤بهارات العلمية أك ا٤بعينة لو ُب الطلب، كتطوير 
ا٢بفظ، كاالستحضار، ك٫بوىا، عرب أساليب غّب معتادة، فعليو حينها أف ٰبكم على ما 

                                 
 (ِٕٗ/ِّاتج العركس ) (ُ)
كمل ٚبتلف النسخ ا٣بطية بطريقيها على ما ثبت أعبله ما يعِب أف التصحيف متقدـ؛ فهو إما من نسخة  (ِ)

 الكتاين أك البغوم نفسو كهللا أعلم. 
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يو، ك٘بارب من قبلو، ليعلم جدكاىا لو من يراه ٕبسب علمو بنفسو، كٗبا ىو مقدـ عل
 عدمها، فيقدـ أك ٰبجم. كاب تعاىل التوفيق. 
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

ماظوظقدمبنمعلؾممثـامدعقدمبنمسؾدماظعزؼزمسنمم[- ٖٗ] مأبومخقـؿةمثـا حدثـا

صاجؿؿعوامصقفامتواسدماظـاسمظقؾةمعنماظؾقاظيمإديمضؾةمعنمضؾابمععاوؼةم:معؽقولمضال

مم.حؿىمأصؾحمملسو هيلع هللا ىلصصؼاممصقفممأبومػرؼرةمحيدثفممسنمردولماهللم

كمن طريق ا٤بصنف ركاه: . (ُ) سنده إىل مكحوؿ صحيح، كمل يلق أاب ىريرة
تواعد الناس »من طريق الوليد كزاد فيها:  (ّ). كركاه ابن سعد(ِ)ا٣بطيب، كابن عساكر

 .«كىم اب١بابية قبة من قباب معاكية
 أبو قاؿ: »من طريق الوليد بلفظ أطوؿ كفيو (ْ)رباين، كأبو نعيم األصبهاينكركاه الط

 بلى، ؟ قاؿ:ملسو هيلع هللا ىلص القاسم أيب عن أحدثك أال لكعب ]يعِب كعب األحبار[: ىريرة
 أٝبع ليلتو ىريرة أبو زاؿ فما الناس عليهما كاجتمع معاكية، قباب من قبة ليلةن  فتواعدا

 إال كعب يراده فلم أصبح حٌب ،ملسو هيلع هللا ىلصم القاس أبو قاؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ يقوؿ
 «.أحاديث ثبلثة ُب

           
 

                                 
( ِٖٓ(، كحكاه العبلئي ُب جامع التحصيل )صُِِقالو أبو زرعة كما ُب ا٤براسيل البن أيب حاًب )ص (ُ)

 .عن الدارقطِب
 (ُّْ/ٕٔ(، كخأريخ دمشق البن عساكر )ٖٓ/ِكم كآداب السامع للخطيب )ا١بامع ألخبلؽ الرا (ِ)
 (ِّٗ/ٓالطبقات الكربل ) (ّ)
(، كحلية األكلياء أليب نعيم أٞبد بن عبد هللا ُٕٕ/ُمسند الشاميْب أليب القاسم سليماف الطرباين ) (ْ)

 (ِٕٔ/ٖاألصبهاين )
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( بينٍت ركاية الطرباين تواعد الناس ليلة من الليال إىل قبة من قباب معاويةقولو: ) 
تواعد ككعب األحبار أف ٰبدثو عن  كأيب نعيم سبب ٘بمع الناس، كىو أف أاب ىريرة 

ُب ا٣برب زماهنا، كحيدًٌدى ا٤بكاف بقبة من قباب فتواعدا ليلة مل ييعْب  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 معاكية، زاد ابن سعد فيها ذًكر ا١بابية. 

 من كىو مستدير، صغّب بيت: ا٣بياـ من القبة»، ك(ُ)«معركفة البناء من القبة»ك

، «كىي الرحبة فيها»أف ُب الكوفة قبة قاؿ:  (ّ)، كذكر ايقوت ا٢بموم(ِ)«العرب بيوت

كعلى ىذا فالقبة ا٤بذكورة ىنا ىي ُب الشاـ، كوهنا نيسبٍت إىل كذكر ُب مصر ٫بوىا. 
، قاؿ أبو عبد هللا شهاب الدين الركمي ايقوت بن ملكها معاكية  ، كألف ا١بابية ٍبى

 من قرية لئلبل ... كىي ا٤باء فيو ٯبىب الذم ا٢بوض اللغة ُب أصلو»: (ْ)عبد هللا ا٢بموم

 كابب ا٤بشهورة، خطبتو ا٣بطاب  بن رعم خطب ا٤بوضع ىذا ... كُب دمشق أعماؿ

 أ.ىػ.  «ا١بوالف جابية ٥با كيقاؿ ا٤بوضع، ىذا إىل منسوب بدمشق ا١بابية

(، مل يعرض الراكم لذكر اجملتمعْب، كالظاىر أهنم طبلب العلم فاجتمعوا فيهاقولو: )
( حىت أصبح ملسو هيلع هللا ىلص حيدثهم عن رسول هللا  فقام فيهم أبو ىريرةكا٢بديث، قاؿ: )

. كيؤخذ منو ٮبة طبلب العلم ييذكر ُب فضل علم أيب ىريرة كسعة حفظو  كاألثر
كحبهم للمعرفة كسعيهم إليها كتتبعهم ٥با، كإابحة شغل الليل ابلعلم كا٤بذاكرة، كالسمر ُب 

                                 
 (ُِْ/ٔاكم كايط األعظم أليب ا٢بسن البن سيده ) (ُ)
 (ّ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر البن األثّب ) (ِ)
 (َّٖ/ْمعجم البلداف لياقوت ) (ّ)
 (ُٗ/ِمعجم البلداف لياقوت ) (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ا٣بّب، كفيما أيٌب من اآلاثر تفصيل بعض ىذه ا٤بسائل.
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

:مثـامأبومخقـؿةمغاماظوظقدمبنمعلؾممغاماألوزاسيمسنمعؽقولمضالحدم[- ٗٗ]

مم.إنمملمؼؽنميفمجماظلةماظـاسموخماظطؿفممخريمصاظعزظةمأدؾم

، كلو طرؽه كألفاظ، فمن (ُ)سنده صحيح، كمن طريق ا٤بصنف ركاه ابن عساكر
 فضيلة ا١بماعة ُب كاف إف: »عن األكزاعي عن مكحوؿ بلفظ عيسى بن يونسطريق 

عبد هللا بن داود بن . كبنحوه ركاه ابن أيب الدنيا من طريق (ِ)«العزلة ُب سبلمةال فإف
: عن األكزاعي بو كلفظو أيب إسحاق الفزاريكمن طريق . (ّ)عن األكزاعي بو عامر

، كمن (ْ)«الدين ُب السبلمة العزلة كُب العلم، ُب الزايدة الناس ٦بالسة ُب: يقولوف كانوا»
 الناس ٨بالطة ُب كاف إف: »عن مكحوؿ قاؿ (ٓ)يز التنوخيسعيد بن عبد العز طريق 

 «.سبلمة العزلة ُب فإف ؛خّب
           

                                 
 (ُِِ/َٔخأريخ دمشق البن عساكر ) (ُ)
(، ُُٓ/ُّ(، كىو ُب مسند مسدد كما ا٤بطالب العالية البن حجر )َُٖ/ٓركاه أبو نعيم ُب ا٢بلية ) (ِ)

( من غّب ِٔ(، كركاه ابن أيب الدنيا ُب العزلة )صْٗركاه البيهقي ُب الزىد الكبّب )ص كمن طريقو
 طريقو.

 (ِٔالعزلة كاالنفراد البن أيب الدنيا )ص (ّ)
 ( انتخاب أيب طاىر السلفي من أصوؿ أيب ا٢بسْب الطيورم.ٓٗٓ/ِالطيورايت ) (ْ)
(، كابن ْٗ(، كالبيهقي ُب الزىد الكبّب )صٖٓركاه: ابن حباف ُب ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء )ص (ٓ)

 (ِِِ/َٔعساكر ُب اتريخ دمشق )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كالبلـ كالزاء العْب»، فػ (ُ)«كالعزلة: االعتزاؿ نفسو»كاألثر فظاىر ُب الَبغيب ابلعزلة، 

 ُب ٫باه إذا يعزلو، الشيء اإلنساف عزؿ: تقوؿ كإمالة تنحية على يدؿ صحيح أصله 

 . (ْ)«٨بالطتهم كترؾ»، (ّ)«الناس عن كاالنقباض االنفراد»: ، كىي(ِ)«بجان

فهي ضد ا٣بلطة، كقد خاض الناس ُب ا٤بفاضلة بينهما، فمنهم من فضل ا٣بلطة، 
كفصل قـو بينهما، ككبلـ مكحوؿ الوارد ُب ىذا الباب ىو  . كمنهم من فضل العزلة

 . ليهماكا١بواب ا٤بفصل؛ حيث فاضل بينهما كذكر ما٥بما كع
شرط عدـ ا٣بّبية ُب ا٣بلطة ( إن مل يكن يف رلالسة الناس وسلالطتهم خري: )قولو

ال يتوفر إال ُب حاؿ الفًب العامة، أك رٗبا أحاطت ابلشخص نفسو عوامل جعلتو ٗبنزلة 
كالسبلمة ليست فضبلن ُب نفسها ييطلب، كإ٭با ( فالعزلة أسلم: )قاؿ. الواقع ُب الفًب

ألفضل ا٣بلطة ألهنا فطرة اإلنساف كخلقتو اجملتمعية كهبا يتم العمل ٪باة، فاألكىل كا
فإف تعلقٍت سبلمة الشخص من الشركر . ابلدين، كالدعوة إليو، كالتمسك بشعائره

 .على نفسو فضائل كمصاّب شرعية ابلعزلة فليلجأ إليها لسبلمتو مع كونو سيفوتي 
زلة كا٣بلطة ٩با أدل إىل كقوع كقد تعارضت ظواىر بعض األدلة ُب ا٤بفاضلة بْب الع

 فمذىب .مشهور خبلؼ ذلك كُب»: (ٓ)اختبلؼ ُب ذلك، قاؿ أبو زكراي النوكم

                                 
 (ّّٓ/ُكتاب العْب ) (ُ)
 (َّٕ/ْمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ِ)
 (َٖ/ِمشارؽ األنوار للقاضي عياض ) (ّ)
 (ِْٓ/ْمطالع األنوار البن قرقوؿ ) (ْ)
 ( بغّب عزك.َِّٔ/ٖكاشف عن حقائق السنن )( كعنو الطييب ُب الّْ/ُّشرح النوكم على مسلم ) (ٓ)
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 كمذىب الفًب، من السبلمة رجاء بشرط أفضل االختبلط أف :العلماء كأكثر الشافعي

 من األفضل ُب الناس كاختلف»: (ُ)كقاؿ ابن مفلح أ.ىػ. «أفضل االعتزاؿ أف :طوائف

 قاؿ: ركايتاف ذلك ُب عنو - هللا رٞبو - أٞبد اإلماـ كعن مذىبْب، على عزلةكال ا٣بلطة
 حيث الرجل يعتز٥با أف أبس فبل الفتنة كانت إذا :عنها سألو كقد الصقر أيب ركاية ُب

 أ.ىػ. «خّب فاألمصار فتنة، يكن مل ما فأما شاء

قولو سبحانو  كقد كرد األمر ابالجتماع كفضلو، كالنهي عن التفرؽ كشنئو؛ من ذلك
يعنا اَّللًَّ  ًٕبىٍبلً  كىاٍعتىًصميوا﴿: كتعاىل تيمٍ  ًإذٍ  عىلىٍيكيمٍ  اَّللًَّ  نًٍعمىتى  كىاذٍكيريكا تػىفىرَّقيوا كىالى  ٝبًى اءن  كينػٍ  أىٍعدى
ًتوً  فىأىٍصبىٍحتيمٍ  قػيليوًبكيمٍ  بػىٍْبى  فىأىلَّفى   ًمنػٍهىا فىأىنٍػقىذىكيمٍ  النَّارً  ًمنى  حيٍفرىةو  شىفىا عىلىى كىكينػٍتيمٍ  ًإٍخوىاانن  بًًنٍعمى

ي  كىذىًلكى  تًوً  لىكيمٍ  اَّللَّي  يػيبػىْبًٌ  كىالًَّذينى  تىكيونيوا كىالى ﴿: ، كقاؿ تبارؾ كتعاىل﴾تػىٍهتىديكفى  لىعىلَّكيمٍ  آايى
 . ﴾عىًظيمه  عىذىابه  ٥بىيمٍ  كىأيكلىًئكى  اٍلبػىيًٌنىاتي  جىاءىىيمي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  كىاٍختػىلىفيوا تػىفىرَّقيوا

 شيئان  أمّبه من رأل من: »قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن  عباس ْب عن ابنكُب الصحيح
، (ِ)«جاىلية ميتة مات إال فمات، شربان  ا١بماعة فارؽ من فإنو عليو فليصرب يكرىو

 (ّ)كفيهما عن ابن مسعود
 مسلم، امرئ دـ ٰبل ال»:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا : قاؿ 

 كالثيب ابلنفس، النفس: ثبلث إبحدل إال هللا، رسوؿ كأين هللا إال إلو ال أف يشهد
 عن  ىريرة أيب عن (ْ)مسلم ، كُب صحيح«للجماعة التارؾ الدين من كا٤بارؽ الزاين،

                                 
 (.ْٕٔ/ّاآلداب الشرعية ) (ُ)
 (ُْٖٗ( كمسلم )َْٕٓالبخارم ) (ِ)
 (ُٕٔٔ(، كمسلم )ٖٕٖٔالبخارم ) (ّ)
 (ُْٖٖمسلم ) (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ميتة مات فمات، ا١بماعة كفارؽ الطاعة، من خرج من: »قاؿ أنو ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 اإلنساف ذئب الشيطاف إف»: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأف نيب هللا  ، كيركل عن معاذ «جاىلية
 كالعامة اب١بماعة كعليكم كالشعاب، فإايكم كالناحية، القاصية الشاة أيخذ الغنم، كذئب

 .، كغّبىا من األدلة ُب الباب استدؿ هبا من كره العزلة(ُ)«كا٤بسجد
عدـ ا٤بنافاة بْب ىذه األدلة كبْب العزلة ُب كبلـ طويل  (ِ)كذكر أبو سليماف ا٣بطايب

 كال العزلة ُب منها شيء يعَبض ال ا١بماعة كمفارقة التحذير أف األدلة ُب: خبلصتو

 الفرقة» كاالتساؽ، قاؿ: االئتبلؼ كقضية الوفاؽ سنن على معو ٘برم يناقضها لكنها

 ىي ٝباعة: ٝباعتاف كا١بماعة كاألبداف، األشخاص كفرقة كاألدايف اآلراء فرقة فرقتاف
 ٧بظور نوفإ كاألدايف اآلراء ُب االفَباؽ فأما. كالدٮباء العامة ىي كٝباعة كاألمراء األئمة

 . «كاإلٮباؿ التعطيل كسبب الضبلؿ داعية ألنو األصوؿ قضااي ُب ٧بـر العقوؿ ُب

 أف حكمها من فإف العواـ ىي الٍب ا١بماعة األبداف كمفارقة عزلة كأما»إىل أف قاؿ: 

، إىل «نفسو حاؿ يتأمل أف اإلنساف فعلى. ا٤بصلحة.. مع كجارية للحاجة اتبعة تكوف

 ا١بماعات ُب الناس مفارقة ٬بتارىا الٍب العزلة هبذه -هللا  رٞبك - نريد كلسنا»أف قاؿ: 

 من ٦براىا جرل كما التحيات كرد السبلـ كإفشاء العبادات ُب حقوقهم كترؾ كا١بمعات
 فإهنا بينهم، فيما ا٤بستحسنة كالعادات السنن ككضائع ٥بم، الواجبة ا٢بقوؽ كظائف
 مانع عنها ٲبنع كال شغل حائل دكهنا ٰبل مل ما سبلها على جارية بشرائطها مستثناة

                                 
 ( كغّبٮبا بسند منقطع عن معاذ.ُْٔ/َِ(، كالطرباين ُب الكبّب )ّٖٓ/ّٔركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ُ)
 ا٤بطبعة السلفية.   (ٖصكتاب العزلة )  (ِ)
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 حاجة ال الٍب العبلكة كحط منها الزايدة كنبذ الصحبة فضوؿ ترؾ ابلعزلة نريد إ٭با. عذر
 إليو يدعو ما على معرفتهم من كاالستكثار الناس صحبة ُب جرل من فإف إليها بك

 إليو ا٢باجة وهتدع الذم كاالقتصار فيها االقتصاد كترؾ العادات كإلف النفوس، شغف

 انتهى ا٤براد منو.  «عاقبتو تستوخم كأف غبو ٰبمده أال جديران  كاف

كهبذا ٬بلص أنو ٲبكن تقسيم العزلة إىل مطلقة كمقيدة، أما ا٤بطلقة فهي شبيهة 
ابلَبىب كالتنسك حيث يتم ىجر اجملتمع ٗبا فيو، ٍب ال ٱبلو من أف يكوف ا٤بعتزؿ يعيش 

كاألكؿ إما أف يكوف اعتزؿ الناس بدانن أك معاملة، كالثاين   ُب اجملتمع نفسو أك خارجو،
 . كمن خرج بنفسو كأىلو كمالو إىل ا٣ببلء

فيكوف األكؿ فوت على نفسو طاعات، كأكقع نفسو ُب ٨بالفات، كارتكب نواهو 
:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا .. عديدة بَبكو ا١بماعات كا١بمع إف كاف حبس نفسو عنهم

 كال الناس، ٱبالط ال الذم من أفضل أذاىم على كيصرب سالنا ٱبالط الذم ا٤بؤمن»
 .(ُ)«أذاىم على يصرب

أما الثاين فهو كإف مل ٘بب عليو ُب حالو ا١بماعة إال أنو فوت على نفسو فضائلها، 
 خّب يكوف أف يوشك» :ملسو هيلع هللا ىلصعلى أنو ٯبوز ُب حاؿ الفًب ىذه العزلة قاؿ رسوؿ هللا 

 .(ِ)«الفًب من بدينو يفر القطر، مواقعك  ا١بباؿ شعف هبا يتبع غنم ا٤بسلم ماؿ
 

                                 
(، ِٔٔ/ْ(، كالَبمذم ُب السنن )ْٔ/ٗ(، كأٞبد ُب ا٤بسند  )ِّٗ/ٓركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ُ)

 ( من حديث ابن عمر.َُْ(. كالبخارم ُب األدب ا٤بفرد )صَُٔ/ٓكابن ماجو )
 ( من حديث أيب سعيد اب٣بدرمُٗركاه البخارم ) (ِ)
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كأما العزلة ا٤بقيدة فهي قيود يضعها ا٤بعتزؿ على نفسو مع أشخاص كُب أحواؿ  
عطوف حق معينة، ٕبيث ٲبتنع عن ٨بالطة من يرل أال نفع من ٨بالطتهم، كىؤالء يي 

 اإلسبلـ من إلقاء السبلـ، كتشميت العاطس، كاتباع ا١بنائز، كينقطع عما نفل من
كانت معينة لو على   الواجب ُب ا٤بعاملة. كفضل ىذه العزلة يعتمد على مكاسبها فإفٍ 

االزدايد من ا٣بّب، مانعة لو من مقارفة الشر، فنعم، كإال فقد فوت على نفسو فضائل 
 ٧باسن األخبلؽ الٍب ال تظهر إال على من يتعامل مع الناس كهللا تعاىل أعلى كأعلم.

 
 فرسو بعناف آخذ رجل منزلة؟ الناس ٖبّب أخربكم أال»: ملسو هيلع هللا ىلصكُب الباب قوؿ النيب 

 يقيم - غنيمة أك - غنم ُب معتزؿ رجل بعده؟ منزلة الناس ٖبّب أخربكم أال هللا، سبيل ُب
، كساؽ ابن أيب الدنيا ُب كتابو (ُ)«شيئان  بو يشرؾ ال هللا كيعبد الزكاة، كيؤٌب الصبلة،

ابب العزلة راحة : لها كبوب البخارم ُب الصحيحالعزلة كاالنفراد عددان من اآلاثر ُب فض
جاء أعرايب إىل النيب »: قاؿكركل ٙبتو حديث أيب سعيد ا٣بدرم . من خبلط السوء

رجل جاىد بنفسو كمالو، كرجل ُب : اي رسوؿ هللا أم الناس خّب؟ قاؿ: فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 . (ِ)«يعبد ربو، كيدع الناس من شره: شعب من الشعاب

على  (ّ) الباب ما علق بو أبو عمر ابن عبد الرب ُب التمهيدكمن كبلـ أىل العلم ُب

 كتعذر فسادىم ظهور مع اليـو اب٢باؿ فكيف الناس من قدٲبان  الناس فر»: ا٤بسألة بقولو

                                 
( من حديث أيب ىريرة كسنده حسن. كركاه الَبمذم ُب السنن ْٓٓ/ُٔركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ُ)

 ( من حديث ابن عباس بسند ضعيف.ِّْ/ّ)
 (ُٖٖٖ(، كمسلم )ْْٗٔصحيح البخارم ) (ِ)
 (ّْْ/ ُٕ) كاألسانيد ا٤بعاين من ا٤بوطأ ُب ٤با التمهيد (ّ)
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 العزلة العلماء من طائفة جعلت كقد»: ٍب قاؿ. كساؽ آاثران ُب ذلك «منهم السبلمة

 . «هرانيهمظ بْب كنت كإف كعملك بقلبك كأىلو الشر اعتزاؿ

 فيو، كقعوا فيما كقعوا قد الناس إف: »فقاؿ منبو بن كىب إىل كذكر أف رجبلن جاء
 ،منهم لك بد كال منك للناس بد ال تفعل، ال: فقاؿ أخالطهم؟، ال أف نفسي فحدثت

 سكواتن  بصران، كأعمى ٠بعان، أصم فيهم كن كلكن حوائج، إليهم كلك حوائج إليك فلهم

 فإذا القـو مع تكوف أف :العزلة تفسّب ُب ا٤ببارؾ ابن كقاؿ»: عمر قاؿ أبو ،(ُ)«نطوقان 

 . ىػ.أ «فاسكت ذلك غّب ُب خاضوا كإف معهم فخض هللا ذكر ُب خاضوا

 على إٝباع ُب ا٣بلق ٨بالطة كانت ك٤با»: (ِ)كقاؿ أبو ا٤بظفر عوف الدين ابن ىبّبة

 تباين على: الصرب]ك[  ق،ا٣بل مداراة احتماؿ كاف تركهم، من أفضل أذاىم؛ على الصرب
 ُب ا١بهاد مقامات ٝبلة من منهم: ا٢بق عن يبعد من كبعد أخبلقهم، كعسر أخبلقهم،

 أ.ىػ. «هللا سبيل

 السلف أكثر كاف كقد: ا١بوزم ابن الفرج أبو قاؿ»: (ّ)كقاؿ مشس الدين ابن مفلح

 لقضاء بدنو أك ٗبالو الناس نفع على قدر من إف: أيضان  كقاؿ ا٣بلطة على العزلة يؤثركف
 إال عزلتو ُب يشتغل ال كاف إف العزلة من أفضل إنو الشرع ٕبدكد القياـ مع حوائجهم

 ذكر بدكاـ ابلقلب عمل طريق لو انفتح ٩بن كاف كإف البدنية، كاألعماؿ الصبلة بنوافل
                                 

 (ّّٗ/ُركاه ابن ا٤ببارؾ ُب الزىد كالرقائق ) (ُ)
 (َّْ -َِْ/ٔين الصحاح البن ىبّبة )االفصاح عن معا (ِ)
 (ْٕٔ/ّاآلداب الشرعية البن مفلح ) (ّ)
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 أ.ىػ. «ألبتة بو يعدؿ ال الذم فذلك فكر أك

 ٱبتلف ذلك أف ذكران كقد»:  ا٤بفاضلةابلكبلـ كقاؿ ُب (ُ)كأفردىا أبو حامد الغزايل 

 فكذلك كفوائده النكاح آفات من فصلناه ما ٕبسب كاألشخاص األحواؿ ابختبلؼ

 ُب الذىيب كقاؿ»: (ِ)أ.ق، كُب شرح ا٤بناكم على ا١بامع الصغّب «فيو ٫بن فيما القوؿ

 فمن تعبد،ال العزلة ُب ما كغاية .العبادة من فهي شرعية كانت إذا الناس ٨بالطة: الزىد

 أ.ىػ. «منهم فليفر بطاؿ فذا الشرعية السنن كعن هللا عن هبم اشتغل ٕبيث خالطهم

 يغّبه، فبل اإلنساف يراه ا٤بنكر ُب ا٤بأٍب من السبلمة العزلة كُب»: (ّ)كقاؿ ا٣بطايب

 قبوؿ الزماف ىذا أىل أكثر أىب فقد غّبه، إذا عاديتهم كمن ؛أىلو غوائل من كاألماف
 الوحدة ُب يكن مل فلو. ردل عن هناىم أك ىدل إىل دعاىم ٤بن العداكة واكنصب النصائح
 الرابح الربح ذلك ُب لكاف ا٤بكافحة كخطر ا٤بداىنة إٍب من السبلمة إال منهم كالتباعد

  أ.ىػ. «الباردة كالغنيمة

 من أيسر العزلة مكابدة :بربكتو هللا نفع ا١بنيد قوؿ أحسن كما»: (ْ)كُب فتح البارم

 جليس من خّب الوحدة: يقاؿ كاف»: (ٓ)، كقاؿ أبو منصور الثعاليب«ا٣بلطة اةمدار 

                                 
 (ِِٔ/ِإحياء علـو الدين للغزايل ) (ُ)
 (ِٓٓ/ٔفيض القدير للمناكم ) (ِ)
 (ِٕالعزلة للخطايب )ص (ّ)
 (ُّّ/ُُفتح البارم البن حجر ) (ْ)
 (ُِٓاللطائف كالظرائف للثعاليب )ص (ٓ)
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 مؤنة كترفع الفاقة، كتسَب ا١ببللة، كتبقي العرض، تقي الناس من العزلة: كيقاؿ. السوء

 أ.ىػ. «الواجبة ا٢بقوؽ ُب ا٤بكافأة

: إذ يقوؿ (ُ)ا٤بسألة ما خطتو أانمل أيب علي ابن مسكويو كمن ركائع ما قيل ُب

 كثّب خلق فيها مدينة إىل ٧بتاج ىو أم ابلطبع مدين اإلنساف أف :ا٢بكماء قاؿ ك٥بذا»

 إىل مضطر لذلك فهو غّبه إىل ٰبتاج كابلضركرة ابلطبع فكله  اإلنسانية، السعادة لو لتتم
 ذاتو يكملوف ألهنم الصادقة ابة ك٧ببتهم ا١بميلة العشرة كمعاشرهتم الناس مصافاة

 . ذلك مثل هبم يفعل أيضان  كىو توإنساني كيتمموف
 بنفسو العارؼ العاقل اإلنساف يؤثر فكيف كابلضركرة ابلطبع كذلك كاف فإذا

 ُب الفضيلة رأكا الذين القـو فإذا. غّبه ُب الفضيلة يرل ما يتعاطى كال كالتخلي التفرد
 الصوامع ببناء كإما ا١بباؿ ُب ا٤بغارات ٗببلزمة إما عنهم كتفردكا الناس ٨بالطة كترؾ الزىد

 الٍب اإلنسانية الفضائل من شيء ٥بم ٰبصل ال البلداف ُب ابلسياحة كإما. ا٤بفاكز ُب
 النجدة كال العفة فيو تظهر ال ا٤بدف ُب يساكنهم كمل الناس ٱبالط مل من أف ذلك. عددهنا

 إىل ال تتوجو ال ألهنا ابطلة فيو ركبت الٍب كملكاتو قواه تصّب بل العدالة كال السخاء كال
  .شر إىل كال خّب

 الناس من كا٤بوتى ا١بمادات ٗبنزلة صاركا هبا ا٣باصة أفعا٥با تظهر كمل بطلت فإذا
 ككذلك بعدكؿ، كليسوا عدكؿ كأهنم أبعفاء كليسوا أعفاء أهنم هبم كيظن يظنوف كلذلك

 سالنا هبم ظن. شركر ىي الٍب ىذه أضداد منهم يظهر مل إذا أنو أعِب الفضائل، سائر ُب
 الناس مشاركة عند تظهر كأعماؿ أفعاؿ ىي بل إعدامان  الفضائل كليست أفاضل أهنم

                                 
 (ّّٖب األعراؽ البن مسكويو )صهتذيب األخبلؽ كتطه (ُ)
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 الفضائل كنتعلم نعلم إ٭با ك٫بن. االجتماعات كضركب ا٤بعامبلت كُب كمساكنتهم
 إىل كهبا منها لنصل أذاىم على كنصرب ك٬بالطهم الناس هبا نساكن الٍب اإلنسانية

انتهى   «اآلف لنا موجودة غّب ا٢باؿ كتلك .أخرل حاؿ إىل صران إذا أخر سعادات

  .كبلمو

 اعتزا٥بم من خّب فهي ا٣بّب، ُب خلطتهم كاألفضل»: (ُ)كمن كبلـ ابن القيم القيم

 أك أزالو خالطهم إذا أنو علم فإف فيو، خلطتهم من أفضل فهو الشر، ُب كاعتزا٥بم فيو،
 هللا مرضاة إيثار كحاؿ كقت كل ُب فاألفضل .اعتزا٥بم من أفضل حينئذ فخلطتهم قللو
 ىم كىؤالء كمقتضاه ككظيفتو الوقت ذلك بواجب كاالشتغاؿ كا٢باؿ، الوقت ذلك ُب

  أ.ىػ. «ا٤بطلق التعبد أىل

 كا١بمعة ا٣بّب ُب الناس ٱبالط أف ا٣بلطة أمر ُب النافع كالضابط»: (ِ)كقاؿ

 كفضوؿ الشر، ُب مكيعتز٥ب كالنصيحة كا١بهاد، العلم، كتعلم كا٢بج، كاألعياد كا١بماعة،
 أف ا٢بذر فا٢بذر اعتزا٥بم ٲبكنو كمل الشر، ُب خلطتهم إىل ا٢باجة دعت فإف ا٤بباحات،
 كلكن. انصر كال قوة لو يكن مل إف يؤذكه أف بد ال فإهنم أذاىم، على كليصرب يوافقهم،

 . العا٤بْب رب كمن ا٤بؤمنْب كمن منهم عليو كثناء كتعظيم، لو ك٧ببة عز يعقبو أذل
 .العا٤بْب رب كمن ا٤بؤمنْب، كمن منهم كذـ كمقت، لو، كبغض ذؿ يعقبها موافقتهمك 
 ُب خلطتهم إىل ا٢باجة دعت كإف مآالن، كأٞبد عاقبة، كأحسن خّب أذاىم على فالصرب

                                 
 (َُُ/ُمدارج السالكْب البن القيم ) (ُ)
 (ّْٓ/ُا٤بصدر السابق ) (ِ)
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 نفسو كيشجع أمكنو، إف  طاعة اجمللس ذلك يقلب أف فليجتهد ا٤بباحات، فضوؿ
 ك٧ببة رايء ىذا أبف ذلك، عن لو القاطع لشيطاينا الوارد إىل يلتفت كال قلبو، كيقوم
 ما ا٣بّب من فيهم كيؤثر اب، كليستعن فليحاربو، ذلك، ك٫بو كحالك، علمك إلظهار
 .أمكنو

 العجْب، من الشعرة كسل بينهم من قلبو فليسل ذلك، عن ا٤بقادير أعجزتو فإف
 كيسمع يبصرىم، كال إليهم ينظر يقظاانن، انئمان  بعيدان، قريبان  غائبان، حاضران  فيهم كليكن

 حوؿ يسبح األعلى، ا٤بؤل إىل بو كرقى بينهم، من قلبو أخذ قد ألنو يعيو، كال كبلمهم

 . ىػ.أ «النفوس على كأشقو ىذا أصعب كما الزكية، العلوية األركاح مع العرش

كقد ابلغ قـو ُب اٚباذ العزلة منهجان كتعبدان حٌب ىجر ا٣بلق، قاؿ أبو الفرج ابن 

 ،«عنو فمنهي كالعزلة السياحة كطلب العبادة كجو على البوادم سكُب فأما»: (ُ)رجب

 . كأطاؿ النفس رٞبو هللا تعاىل ُب ا٤بسألة

 آثر إذا العبد حقًٌ  كًمنٍ »: ُب التنبيو على أمر دقيق (ِ)كقاؿ عبد الكرمي القشّبم

 شر من سبلمتو ديقص كال شره من الناس سبلمة ا٣بلق عن ابعتزالو يعتقد أف :العزلة
. ا٣بلق على مزيتو شهود كالثاين نفسو، استصغار نتيجة: القسمْب من األكؿ فإف ا٣بلق،

 أ.ىػ. «متكرب فهو أحد، على مزية لنفسو رأل كمن متواضع، فهو نفسو استصغر كمن

 

                                 
 (َُُ/ُفتح البارم البن رجب ) (ُ)
 (ِِِ/ُالرسالة القشّبية ) (ِ)
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: كتكلم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية فيها ُب غّب موضع فأطاؿ، ك٩با قالو

 يكوف قد الواحد كالشخص ،مستحبة أك كاجبة تكوف اترة ا٣بلطة أف األمر فحقيقة»

   .كاب تعاىل التوفيق . (ُ)إىل آخر ما قالو «اترة كابالنفراد اترة اب٤بخالطة مأموران 

 

ذ

                                 
 (.ُّٔك ُُٓ/ِ(، كالفتاكل الكربل )ِْٓكَْْ/َُانظر ٦بموع الفتاكل ) (ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

ماألوزاسيمسنمحلانمبنمم[- ٘ٗ] ماظوظقدمبنمعلؾممثـا مأبومخقـؿةمثـا حدثـا

مملسو هيلع هللا ىلصمطؾشةمأنمسؾدماهللمبنمسؿرومحدثهمأغهممسعمردولماهللسطقةمحدثينمأبوم

بؾغوامسينموظومآؼةموحدثوامسنمبينمإدرائقلموالمحرجموعنمطذبمسؾيم»:مؼؼول

مم«صؾقؿؾوأمعؼعدهمعنماظـارمعؿعؿدًا

، (ُ)إسناده صحيح لوال خشية تسوية الوليد، كمن طريق الوليد ركاه أٞبد كغّبه

، كعبد هللا (ِ)أبو عاصم الضحاؾ بن ٨بلد: اتبعو كا٢بديث فصحيح فقد توبع الوليد فيو،

  .(ْ)كعبد الرزاؽ الصنعاين (ّ)بن ٭بّب

                                 
(، كأبو ُْٗ/ُْ(، كابن حباف ُب الصحيح )ٖ التمييز )ص(، كركاه مسلم ُبِٓ/ُُمسند أٞبد ) (ُ)

(، كأبو دمحم عبد الغِب األزدم ُب األكىاـ الٍب ُب مدخل ا٢باكم ِٗالقاسم ا١بوىرم ُب مسند ا٤بوطأ )ص
 (.ُّ(، كُب شرؼ أصحاب ا٢بديث )صُٗٓ/ُّ(، كا٣بطيب ُب خأريخ بغداد )ُّٔ)ص

(، كركاه ِِٓ/ِ(، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتاريخ )ّّٕ/ْ)(، كسنن الَبمذم ُُّْٔب صحيح البخارم ) (ِ)
(، كالبيهقي ُب معرفة السنن ُِٖ/ْ(، كشرح معاين اآلاثر )ُِٓ/ُالطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر )

(، الطرباين ُب جزء حديث من كذب علي متعمدان ٖٕ/ٔ(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )ُّٖ/ُكاآلاثر )
 (َُْصحيح )(، كا٢باكم ُب ا٤بدخل إىل الصٕٓ)ص

(، كابن عبد الرب ٖٕ/ٔ(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )ّْٗ(، كالبيهقي ُب اآلداب )صْٖٖ/ُُ)مسند أٞبد  (ّ)
كابن العدمي ُب (، ُّكا٣بطيب ُب شرؼ أصحاب ا٢بديث )ص(، ٕٗٗ/ُِب جامع بياف العلم كفضلو )
 (.ُّكا٣بطيب ُب شرؼ أصحاب ا٢بديث )ص (ِْٕٓ/ٓبغية الطلب ُب خأريخ حلب )

(، كأبو نعيم ُب ْٖٖ/ُُ(، كمن طريقو أٞبد ُب ا٤بسند )ُُّ/َُ( ك)َُٗ/ٔمصنف عبد الرزاؽ ) (ْ)
 (ّٕٖ/ُ(، كأبو عبد هللا القضاعي ُب مسند الشهاب )ّٗ/ُا٤بستخرج على مسلم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )٘ٗ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ِْْ 

، كإ٠باعيل بن (ِ)، كبشر بن بكر التنيسي(ُ)كأبو ا٤بغّبة عبد القدكس ا٣بوالين

، (ٓ)، كٰبٓب بن عبد هللا بن الضحاؾ البابلٍب ا٢براين(ْ)، كدمحم بن كثّب الصنعاين(ّ)٠باعة

، (ٖ)، كعمر بن عبد الواحد السلمي(ٕ)، كالوليد بن مزيد البّبكٌب(ٔ)كدمحم بن مصعب

. (ُُ)، كدمحم بن القاسم األسدم(َُ)، كأبو إسحاؽ الفزارم(ٗ)كسفياف بن سعيد الثورم

  .(ُِ)عبد الرٞبن بن اثبت بن ثوابف: كاتبع األكزاعي ُب ركايتو عن حساف

 

                                 
 (ٖٕ/ٔ(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )ْٓٓ/ُ(، كسنن الدارمي )ّٖٓ/ُُُب مسند أٞبد ) (ُ)
 (ُِٓ/ُح مشكل اآلاثر )ركاه الطحاكم ُب شر  (ِ)
 (ٔركاه ابن حذمل ُب جزء حديث األكزاعي )ص (ّ)
 (ٖٕ/ٔحلية األكلياء كطبقات األصفياء أليب نعيم ) (ْ)
(، كٰبٓب بن ٖٕ/ٔ(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )ٕٓالطرباين ُب جزء حديث من كذب علي متعمدان )ص (ٓ)

 (ٖٔ/ُا٢بسْب الشجرم ُب ترتيب األمايل ا٣بميسية )
 (ّٖركاه ا٢باكم ُب ا٤بدخل إىل الصحيح )ص (ٔ)
 (ّٕ/ْٔ( ك )ُْ/ُُ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق)ُٓركاه ا٢باكم ُب ا٤بدخل إىل اإلكليل )ص (ٕ)
 (ُّٔاألزدم ُب: األكىاـ ُب مدخل ا٢باكم )ص (ٖ)
ف عن ( من طريق جابر بن نوح عن عبد هللا بن كاقد. ضعيُِٖ/ُركاه الطرباين ُب صغّب معاٝبو ) (ٗ)

 مَبكؾ.
 ( للخطيب.ُّشرؼ أصحاب ا٢بديث )ص (َُ)
 (. كاألسدم ىذا مَبكؾ كذبوه.ُّركاه ا٣بطيب ُب شرؼ أصحاب ا٢بديث )ص (ُُ)
(، كُب ُُٔ/ِ(، كا٣بطيب ُب ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )ّّٕ/ْركاه الَبمذم ُب السنن ) (ُِ)

 (ُُُب اإل٤باع )ص(، كأبو الفضل عياض اليحصيب ُٓشرؼ أصحاب ا٢بديث )ص
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، كاثلث (ِ)بشة األ٭بارم، كآخر من حديث أيب ك(ُ)كلو شاىد من حديث أيب ىريرة
 . (ْ)، كآخر أرسلو عبد الرٞبن بن سابط (ّ)كاثلث من حديث جابر

 يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن ٮباـ حدثنا خالد بن كُب الباب حديث ىدبة
 حرج كال إسرائيل بِب عن حدثوا: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ عن
 فليتبوأ متعمدان  علي كذب كمن القرآف، إال حوفليم عِب كتب فمن شيئان، عِب تكتبوا كال

 ، كرجالو ثقات. (ٓ)ركاه الطرباين «النار من مقعده

 أيب عن الصحيح ُب البخارم ركاه»عقب ركايتو حديث األكزاعي:  (ٔ)كقاؿ البيهقي

                                 
(، كأبو داكد ُب السنن ُّٖ/ٓ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )ُِٓ /ُٔركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ُ)

(، ُِٔ/ُ(، كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر )ُْٕ/ُْ(، كابن حباف ُب الصحيح )َّٓ/ٓ)
بسند (، ُٓ(، كا٣بطيب ُب شرؼ أصحاب ا٢بديث )صُّٖ/ُكالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلاثر )

حسن من طريق دمحم بن عمرك بن علقمة الليثي عن أيب سلمة عن أيب ىريرة بو. كٜبة شاىد آخر من 
 (ِّحديثو بسند اتلف فيو كذاب عن ضعيف، ركاه أبو سعيد النقاش ُب فنوف العجائب )ص

تصر (، كأبو جعفر العقيلي ُب الضعفاء بلفظ ٨بُٖٔركاه أبو نعيم األصبهاين ُب خأريخ أصبهاف )ص (ِ)
 (ْٗ/ٓ(، كسنده مسلسل ابلضعفاء، كلساف ا٤بيزاف البن حجر )ِّٗ/ِ)

(، كركاه أٞبد ُب ِّ(، كأبو سعيد النقاش ُب فنوف العجائب )صِِّركاه ابن أيب شيبة ُب األدب )ص (ّ)
( مطوالن، كرجالو ثقات خبل الربيع بن سعد كىو ال يكاد يعرؼ، كذا ُب ا٤بيزاف للذىيب ُٕالزىد )ص

( قاؿ فيو: ال أبس بو، كذكره ابن حباف ِْٔ/ّكلو ترٝبة ُب ا١برح كالتعديل البن أيب حاًب )( َْ/ِ)
 (.ِٕٗ/ُٔب الثقات )

 (، كالسند إليو ضعيف.ِٖٖ/ُْ(، )ََِ/ٓركاه البغوم كما ُب ا٤بطالب العالية ) (ْ)
ان على اإلذف ُب (، كركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف مقتصر ُٖٗب طرؽ حديث من كذب علي متعمدان )ص (ٓ)

كيقاؿ أف افوظ »( طرقان كقاؿ: َّالتحديث عن بِب إسرائيل، كساؽ لو ا٣بطيب ُب تقييد العلم )ص
 .«ملسو هيلع هللا ىلصركاية ىذا ا٢بديث عن أيب سعيد من قولو غّب مرفوع إىل النيب 

 (ُّٖ/ُمعرفة السنن كاآلاثر للبيهقي ) (ٔ)
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 ُب ما دكف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ا٣بدرم، سعيد أيب حديث من مسلم كأخرجو عاصم، أيب

 ٤بسلم.  (ُ)ه أبو ا٢بجاج ٝباؿ الدين ا٤بزم ُب التحفة، ككذا عزا«اآلية ذكر من أكلو

 عِب، تكتبوا ال: »(ِ)قلت: إال أف ركاية مسلم هبذا السند فيها اختبلؼ، كنصها
 قاؿ - علي كذب كمن حرج، كال عِب كحدثوا فليمحو، القرآف غّب عِب كتب كمن
ال عبلقة لو ابإلذف كظاىر السياؽ  «النار من مقعده فليتبوأ متعمدان  - قاؿ أحسبو: ٮباـ

ابلتحديث عن بِب إسرائيل فإ٭با ىو هني عن كتابة ا٢بديث، كالتوجيو إىل التحديث بو 
كالتبليغ مشافهة كأخذه ٠باعان مع االحَباز من ا٣بطأ الذم ىو كذب على الشارع، كهللا 

 تعاىل أعلم. 
           

 
تبليغ كاإلببلغ ىو ( ىذا أمر بنشر العلم كتبليغو، كالبلغوا عين: )ملسو هيلع هللا ىلصقولو 

من  (ْ)( حرؼ يتعلق بو حكم شرعي، ففي صحيح مسلملو(. )ولو آية، )(ّ)اإليصاؿ
 هللا إىل كأحب خّب القوم، ا٤بؤمن» :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  حديث أيب ىريرة 

 كإف تعجز، كال اب كاستعن ينفعك ما على احرص خّب. كلو  كُب الضعيف، ا٤بؤمن من
 فعل، شاء كما هللا قدر قل: كلكن ككذا، كذا كاف فعلت أين لو تقل: فبل شيء أصابك

 . «الشيطاف عمل تفتح لو فإف

                                 
 (َْٖ/ّٙبفة األشراؼ للمزم ) (ُ)
 (ََّْصحيح مسلم ) (ِ)
 (ُُّٔ/ْالصحاح للجوىرم ) (ّ)
 (ِْٔٔصحيح مسلم ) (ْ)
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قاؿ أبو عبد هللا شهاب الدين  ،كقد كرد استعمالو ُب الكتاب كالسنة بكثرة

 كإ٭با الصور، كسائر األحواؿ ٝبيع ُب الكلمة بتلك التلفظ كراىة بو ييرد مل»: (ُ)التوربشٍب

 أمور من فاتو ما على التأسف دكف القدر منازعة فيها يكوف صيغة ُب اهب اإلتياف بو عُب
 لىوٍ  قيلٍ  ىىاىينىا قيًتٍلنىا مىا شىٍيءه  اأٍلىٍمرً  ًمنى  لىنىا كىافى  لىوٍ : ﴿سبحانو قولو ا٤بعُب ىذا كيبْب الدنيا،
تيمٍ   على اآلية فأتت ﴾اًجًعًهمٍ مىضى  ًإىلى  اٍلقىٍتلي  عىلىٍيًهمي  كيًتبى  الًَّذينى  لىبػىرىزى  بػيييوًتكيمٍ  ُب  كينػٍ

 ما أمرم من استقبلت أين لو» ملسو هيلع هللا ىلص النيب كقوؿ يذـ، كما منو ٰبمد ما القسمْب
 القدر، منازعة يرد مل ألنو الباب؛ ىذا ُب داخل غّب كبلمو من أشبهو كما (ِ)«استدبرت

 أ.ىػ.  «الصحيح القصد فيو قصد كإ٭با

 حظوظ على التأسف على وؿ٧بم»: (ّ)قاؿ أبو زكراي النوكم ُب توجيو ا٢بديث

 الدنيا حظوظ غّب ُب )لو( استعماؿ ُب الصحيحة األحاديث كثرت كقد ك٫بوىا الدنيا

 أ.ىػ. «ذكرانه ٗبا األحاديث بْب فيجمع ك٫بوىا

كفرؽ بعضهم بْب ما يكوف منها لبلستقباؿ فيجوز؛ كما كاف ٤باضو فبل، حكاه 
زيو كوهنا تلقي ُب القلب معارضة كمل يرتضو كاختار أف النهي للتن (ْ)القاضي عياض

                                 
 (ُُُٓ/ّا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة للتوربشٍب ) (ُ)
 (ُُُِ(، كمسلم )ُٖٕٓصحيح البخارم ) (ِ)
 (ُٔٓ/ٖشرح مسلم ) (ّ)
( فزاد عما ُب ا٤بصدر كلعلو أخذه من ِِٖ/ُّ(، كنقلو عنو ابن حجر ُب الفتح )ُٕٓ/ٖإكماؿ ا٤بعلم ) (ْ)

 مصدر آخر.
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 كقولو ا٤باضي ُب( )لو استعماؿ جاء كقد»: (ُ)القدر. كقاؿ شرؼ الدين الطييب

 إ٭با النهي أف فالظاىر. (ِ)«ا٥بدل أسق مل استدبرت ما أمرم من استقبلت لو: »ملسو هيلع هللا ىلص
 من تفا ما على متأسفان : قالو من كأما. ٙبرمي ال تنزيو هني فيكوف فيو، فائدة ال فيما كرد

( لو) استعماؿ أكثر ٰبمل كعليو بو، أبس فبل ذلك من معتذر ىو أك تعاىل هللا طاعة

 أ.ىػ. «األحاديث ُب ا٤بوجودة

 على الدالة األحاديث من كرد ما كبْب النهي ىذا بْب ا١بمع طريق الطربم: قاؿ» 

 لو قع:ي مل لشيء تقل ال فا٤بعُب يقع، مل الذم ابلفعل اب١بـز ٨بصوص النهي أف ا١بواز
 تعاىل، هللا مشيئة شرط نفسك ُب مضمر غّب ذلك بتحتم قاضيان  لوقع، كذا فعلت أين
 ال أنو كىو ا٤بذكور ابلشرط موقنان  قائلو كاف إذا ما على ٧بموؿ )لو( قوؿ من كرد كما

 . (ّ)، نقلو ا٢بافظ ُب الفتح«كإرادتو هللا ٗبشيئة إال شيء يقع

 القدر، ُب معارضة أطلقت إذا فيما ىو إ٭با هاإطبلق عن النهي ٧بل»: (ْ)كُب ا٤بفهم

 على اب٤بانع أخرب لو ا٤بقدكر، فأما خبلؼ لوقع ارتفع لو ا٤بانع ذلك أف اعتقاد أك مع
 فتح ُب ذلك إذ ليس إطبلقو جواز ُب ٱبتلف فبل ا٤بستقبل ُب فائدة بو تتعلق أف جهة

 أ.ىػ. «٩بنوع كال حراـ إىل شيء يفضي كال الشيطاف، لعمل

                                 
 (ّّّٓ/َُالكاشف عن حقائق السنن للطييب ) (ُ)
 (ُُُِ(، كمسلم )ُٖٕٓصحيح البخارم ) (ِ)
 (ِِٖ/ُّفتح البارم البن حجر ) (ّ)
 (ِِٖ/ُّ(، كعنو ابن حجر ُب الفتح )ّٖٔ/ٔا٤بفهم شرح مسلم أليب العباس القرطيب ) (ْ)
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: (ِ)، قاؿ القاضي عياض(ُ)حرؼ امتناع يدؿ على امتناع الثاين المتناع األكؿ كىو

 كنتي  لو كقولو: غّبه، المتناع الشيء المتناع العرب كبلـ ُب غالبان  خأٌب )لو( أف اعلم»

 كىلىوٍ ﴿ تعاىل: كقولو )إف( ٗبعُب خأٌب كقد». قاؿ: «(ّ)رٝبتها بينة بغّب راٝبان 

بػىٍتكيمٍ   فأقصر السنة تصيب أف تريد كنتى  لو» ا٢بديث: يتأكؿ كعليو ﴾(ْ)أىٍعجى
 من خاٛبان  كلو كالتمس»، (ٔ)«ٛبرة بشق كلو» كقولو: للتقليل كخأٌب ،«(ٓ)ا٣بطبة

 أ.ىػ. كذكر قوالن أبهنا خأٌب ٗبعُب )ىبل(. كرده.  «(ٕ)«حديد

: فائتال على ا٤بتندـ قوؿ يريد»: (ٗ)، قاؿ ٦بد الدين ابن األثّب(ٖ)كخأٌب أيضان للتمِب

 على االعَباض من ذلك ألف ا٤بتمِب؛ قوؿ ككذلك. كفعلت لقلت كذا كاف لو: فائتال
 الشيء هبا ٲبتنع ا٤بعاين، حركؼ من حرؼ كىي الواك، ساكنة لو فيو كاألصل .األقدار

 أ.ىػ.  «غّبه المتناع
                                 

ا٤برادم ُب ا١بُب الداين ُب حركؼ ا٤بعاين (، ك ِّٗ/َُ( ك)ِْ/ّقالو ابن بطاؿ ُب شرح البخارم ) (ُ)
 ( كأسهب ُب الكبلـ عليها.ِِٕ)ص

 (ّْٔ/ُمشارؽ األنوار ) (ِ)
 (.  ٖٓٓٔ(ك)َُّٓ(،  كبنحوه عند البخارم )ُْٕٗجزء من حديث ركاه مسلم ) (ّ)
ىمىةه ﴿ (ْ) يػٍره  ميٍؤًمنىةه  كىألى بػىٍتكيمٍ  كىلىوٍ  ميٍشرًكىةو  ًمنٍ  خى  ﴾ أىٍعجى
(، كابن خزٲبة ُب ُّٓ/ْ(، كالنسائي ُب الكربل )ّٗٗ/ُ(، كمالك ُب ا٤بوطأ )ُّٔٔم )ركاه البخار  (ٓ)

 من كبلـ ابن عمر للحجاج ُب مناسك ا٢بج.« إف كنت»( كغّبىم بلفظ: ُِّٔ/ِالصحيح )
 ( من حديث عدم بن حاًب.َُُٔ(، كمسلم )ُُّْركاه البخارم ) (ٔ)
 ( من حديث سهل بن سعدُُِٓركاه البخارم ) (ٕ)
 (ّٕٔ/َُ(، كالصاحب ابن عباد ُب ايط ُب اللغة )ُٖٔ/ُقالو ابن دريد ُب ٝبهرة اللغة ) (ٖ)
 (َِٖ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ٗ)
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 ؛أتى على كجو التقليل»: (ُ)( قاؿ القاضي أبو الفرج ا٤بعاَب بن زكرايولو آيةكقولو: )

بتبليغ ا١بميع أك  - ع كل امرئ ُب تبليغ ما كقع من اآلم إليو، فيتصلليسار  ؛التقليل

 أ.ىػ.  «نقلو، كيتكامل ابجتماعو كاستكماؿ أداؤه - بعضو

: آايت»: (ّ)، قاؿ أبو بكر دمحم بن عزير السجستاين(ِ)كآايت ( ٝبعها: آمآيةك)

 من آية معُب: كقيل. انقطاعو إىل متصل كبلـ القرآف كآية أيضان، كعجائب عبلمات

 أ.ىػ.  «ٔبماعتهم أم آبيتهم القـو خرج: يقاؿ. حركؼ ٝباعة أم القرآف

 اآلية: عبيدة أبو قاؿ: قوالف فيها»: (ْ)كقاؿ أبو بكر دمحم بن القاسم األنبارم

بعدىا...  كالذم قبلها الذم الكبلـ النقطاع عبلمة أهنا: اآلية فمعُب: قاؿ. العبلمة
: عمرك أبو قاؿ. منو كطائفة القرآف، من ٝباعة ألهنا آية ٠بيت تكوف أف: الثاين كالقوؿ

 أف كىو: اثلث قوؿ اآلية كُب». قاؿ: «ٔبماعتهم خرجوا: أم آبيتهم، القـو خرج: يقاؿ

 كبلـ ميباينتها على قرأىا إذا يستدؿ قارئها أف كذلك عجب؛ ألهنا آية ٠بيت تكوف
: قو٥بم من العجب: اآلية فتكوف .ٗبثلها التكلم عن يعجزكف العامل أف كيعلم ا٤بخلوقْب

 أ.ىػ.   «العجائب من عجب: أم اآلايت، من آية فبلف

                                 
 ( للمعاَب ابن زكرايَُا١بليس الصاّب كاألنيس الناصح )ص (ُ)
 (َِٓ/ُٝبهرة اللغة البن دريد ) (ِ)
 (ْٕغريب القرآف للسجستاين )ص (ّ)
 (ٕٔ/ُلزاىر ُب معاين الكلمات لؤلنبارم )ا (ْ)
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. (ّ)، كالعجب(ِ)، كٝباعة ا٢بركؼ(ُ)فيتلخص من ذلك عدة معاف فهي: العبلمة

 :أكجو ستة على القرآف ُب اآلية أف ا٤بفسرين بعض كذكر»: (ْ)كقاؿ أبو الفرج ابن ا١بوزم

تًوً  كىًمنٍ : ﴿الرـك ُب عاىلت قولو كمنو العبلمة،: أحدىا ... ﴾تػيرىابو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  أىفٍ  آايى
تًنىا ميوسىى جىاءىىيمٍ  فػىلىمَّا﴿ القصص: ُب تعاىل قولو كمنو ا٤بعجزة،: كالثاين ... ﴾بػىيًٌنىاتو  آًبايى

ٌب  كىانىتٍ  قىدٍ : ﴿ا٤بؤمنْب ُب تعاىل قولو كمنو الكتاب،: كالثالث ، ﴾عىلىٍيكيمٍ  تػيتػٍلىى آايى
ي  كىذىًلكى ﴿ :البقرة ُب تعاىل قولو كمنو كالنهي، األمر: ابعكالر  تً  لىكيمي  اَّللَّي  يػيبػىْبًٌ ، ﴾اآٍلايى

تو  ذىًلكى  ًُب  ًإفَّ ﴿   النحل: ُب تعاىل قولو كمنو العربة،: كا٣بامس ايى ... ﴾يػيٍؤًمنيوفى  لًقىٍوـو  آلى
 ًمنٍ  نػىٍنسىخٍ  مىا: ﴿قرةالب ُب قولو تعاىل كمنو آية ا٤بسمى القرآف من ادكد ا١بزء: كالسادس

 انتهى.   «﴾نػيٍنًسهىا أىكٍ  آيىةو 

 دالة القرآف من ٝبلة كلكل»: (ٓ)كاألخّبة ىي ا٤برادة ُب حديث الباب، قاؿ الراغب

 كبلـ لكل يقاؿ كقد -سورة  من فصبلن  أك فصوالن  أك كانت سورة -آية  حكم: على

 أ.ىػ. «السورة هبا تعد الٍب السور آايت اعتبار ىذا كعلى .آية: لفظي بفصل منفصل منو

                                 
 (ُْْ/ٖالعْب ) (ُ)
 (ِِٕٔ-ِِٕٓ/ٔالصحاح للجوىرم ) (ِ)
(، كأليب ُِٗ/ُ(، كذكر ا٤بعاين الثبلثة أبو عبيد ا٥بركم ُب الغريبْب )ِْٕ/َُايط ُب اللغة البن عباد ) (ّ)

  يراجع للفائدة.( كبلمان ٝبيبلن ُٓ - َُالفرج ا٤بعاَب بن زكراي ُب ا١بليس الصاّب )ص
 (ُٓٓ -ُْٓنزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر البن ا١بوزم )ص (ْ)
 (َُِا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ٓ)
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 طريق من ففيها اآلية فأما»: (ُ)كللقاضي أيب الفرج ا٤بعاَب بن زكراي كبلمان فيها قاؿ

 الوجوه فأحد أضرب، ثبلثة كاإلعراب النحو صناعة جهة كمن أكجو، ثبلثة اللغة علم
 كالوجو اصلة،ا٢ب األعجوبة أهنا الثاين: كالوجو الفاصلة، العبلمة أهنا: اللغة قبل من فيها

 ُب راجعة متقاربة أصو٥با إىل ردت إذا الثبلثة األكجو كىذه الفاصلة، ا٤بثلة أهنا الثالث:

 ، ٍب شرع ُب ضرب األمثلة ٥با. «...متناسبة آحادىا كٝبلة كاحدة، طريقة إىل ا٤بعُب

 الظاىرة، العبلمة ىي: كاآلية»: (ِ)كعرفها بكبلـ ا٤بناطقة الراغب األصفهاين بقولو

 الظاىر مدرؾ أدرؾ فمٌب ظهوره، يظهر ال لشيء مبلـز كىو ظاىر، شيء لكل حقيقتوك 
 ظاىر كذلك سواء، حكمهما كاف إذ بذاتو، يدركو مل الذم اآلخر أدرؾ أنو علم منهما

 أنو علم العلم كجد ٍب ا٤بنهج للطريق العلم مبلزمة علم فمن كا٤بعقوالت، اسوسات ُب

 أ.ىػ. «صانع من لو بد ال أنو علم مصنوعان  يئان ش علم إذا ككذا الطريق، كجد

، (ْ)، لغة ُب إسرائيل(ّ)كيقاؿ: إسرائْب ( إسرائيل.وحدثوا عن بين إسرائيلقولو: ) 

أبلفاظ  هبا فلفظتٍ  العرب إىل دفعت أعجمية أ٠باء كىذه»: (ٓ)قاؿ أبو إسحاؽ الزجاج

، «كإسرايل سرايًيل، كإسراؿ،إ: أيضان  لغات فيو كإسرائيل كميكائيل. جربيل، أعِب: ٨بتلفة

                                 
 (َُا١بليس الصاّب الكاُب كاألنيس الناصح الشاُب )ص (ُ)
(، ٗٓٔ/ِ)(، كاقتصر الطييب على أكلو ُب شرحو على ا٤بشكاة َُُا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ِ)

 (ٖٔكا٤بناكم ُب التوقيف على مهمات التعاريف )ص
 (ُٖٗ/ْا٤بخصص البن سيده ) (ّ)
 (َّٔ/ٖايط ُب اللغة البن عباد ) (ْ)
 (َُٖ/ُمعاين القرآف للزجاج ) (ٓ)
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 أعلم كال بعضهم: جربعىل كقاؿ ًجرٍبًيل، قالوا:»: (ُ)ك٫بوه أليب ا٢بسن األخفش قاؿ

عتي  قد أين إال كجهو  فمن»: (ِ)، قاؿ«الراء إٍسرًييًل فأماؿ بعضهم: كقاؿ ًإسراًئل، ٠بًى

 ا٥بمزة بعد الٍب الياء ٰبذؼ إسرىاًئل يقوؿ: من كمنو. يهمز ال من كمنهم يهًمزي  من العرب

 .(ّ)كذكرىا «فيو سبع لغات»، كقاؿ أبو عبد هللا القرطيب: «كيكسرىا ا٥بمزة كيفتح

. قاؿ هللا تعاىل: (ْ)«ينصرؼ ال أعجمي اسم كىو السبلـ، عليو إسرائيل: يعقوب»ك

 تػينػىزَّؿى  أىفٍ  قػىٍبلً  ًمنٍ  نػىٍفًسوً  عىلىى ًإٍسرىائًيلي  حىرَّـى  مىا ًإالَّ  ًإٍسرىائًيلى  لًبىًِب  ًحبلِّ  كىافى  الطَّعىاـً  ﴿كيلُّ 
كىًإٍسرىائًيلى﴾. كىل ىو  ًإبٍػرىاًىيمى  ذيرًٌيَّةً  كىًمنٍ  نيوحو  مىعى  ٞبىىٍلنىا التػٍَّورىاةي﴾، كقاؿ سبحانو: ﴿كى٩بَّنٍ 

 ألنو بو ٠بي اسرائيل، اسم: كيعقوب»: (ٓ)اسم لو أك لقب؟ قاؿ صاحب كتاب العْب

 خرجا بعقبو متعلق كيعقوب قبلو، عيصو كلد. دكاح بطن ُب الرـك أيب عيصو مع كلد

إىل  أ.ىػ، كليس بْب يدينا ما يؤيد أك يعارض؛ فتفويض العلم «العقب من كاشتقاقو. معان 

  فيما شيك ُب جدكاه أكىل، كهللا تعاىل أعلم. هللا
 

                                 
 (ُْٔ/ُمعاين القرآف لؤلخفش ) (ُ)
 (َٖ/ُا٤بصدر السابق ) (ِ)
 (ُّّ/ُا١بامع ألحكاـ القرآف ) (ّ)
 (ُّّ/ُ(، ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )ٕٗآف أليب بكر دمحم بن عزير السجستاين )صغريب القر  (ْ)
 (ُّٖ/ُ(، كعنو األزىرم ُب التهذيب )ُُٖ/ُالعْب ) (ٓ)
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، «إيل إىل مضاؼ ىو: قيل اسم، إسرائيل»: (ُ)قاؿ أبو عبد هللا زين الدين الرازم

 معناه: قيل يعقوب، لقب: اسرائيل»: (ِ)و لقب، قالو أبو البقاء الكفوم قاؿكقيل بل ى

 أك هللا، سر كقيل: هللا، صفوة كقيل: ابلسراينية، هللا أ٠باء من اسم( إيل) ألف هللا، عبد
 ابلنهار، كيكمن ابلليل يسرم فكاف عيصو، أخوه يقتلو أف خشية حالو إىل انطلق ألنو

 إال القرآف ُب اليهود ٱباطب مل: بعضهم األحاديث. قاؿ كتب بعض ُب مسطورة كقصتو
بىًِب  بػػػ  كذكركا هللا بعبادة خوطبوا ألهنم ىي: لنكتة يعقوب، بِب اي دكف ًإٍسرىائًيلى﴾ ﴿ايى

 أ.ىػ. «اب تذكرة فيو الذم ابالسم فسموا غفلتهم من كتنبيهان  ٥بم موعظة أسبلفهم بدين
 

ية. كىو مأخوذ من كونو كا٤بركب اإلضاُب من إيل كُب معناه قيل: عبد هللا ابلعربان
كما قبلها، ٫بو جربيل كميكائيل كإسرافيل كإسرائيل، ٍب اختلفوا ُب تفسّبىا ففسر بعضهم 

، كيفهم من كبلـ (ّ)الثابت بلفظ ا١ببللة )هللا( كا٤بتغّب بػ )العبد(، كيركل ىذا عن عكرمة
لعبد ُب لغتهم، إال أف ينصرؼ إىل الكفوم اآلنف. كفيو إشكاؿ من حيث تعدد أ٠باء ا

ما يصح إضافتو؛ كما ٪بده ُب فعل بعض ا٤بسلمْب ُب التسمية كقو٥بم: ضيف هللا، نصر 
هللا، فتح هللا، غـر هللا، عوض هللا، دخيل هللا، سعد هللا، خّب هللا، حبيب هللا، زين هللا، 

 رزؽ هللا، عطية هللا، ىبة هللا... 
 

                                 
 (٨ُْٕبتار الصحاح )ص (ُ)
 (ُُٓالكليات )ص (ِ)
( ُّّ/ُ)(، كحكاه القرطيب ُب ا١بامع ُٓٔ/ٖعلقو البخارم ُب الصحيح ابب من كاف عدكا ١بربيل ) (ّ)

 .عن ابن عباس
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الثابت ٗبعُب )عبد( كا٤بتغّب ٗبعُب )اسم من أ٠باء هللا(  كقاؿ بعضهم ابلعكس أم أف 

 أف كيؤيده»: (ُ)كقولنا عبد هللا، عبد الرٞبن، عبد الرحيم، أفاده ا٢بافظ كقواه بقولو

 أ.ىػ. «ا٤بضاؼ على إليو ا٤بضاؼ فيو يتقدـ غالبان  العرب غّب لغة ُب ا٤بضاؼ االسم

 معظم كىو كاحد، أصل كا١بيم لراءكا ا٢باء»، فػػ (ِ)(، أم ال إٍبوال حرجقولو: )

، قاؿ الراغب أبو القاسم (ّ)«كضيقو الشيء ٘بمع كذلك فركعو، مرجع كإليو الباب

 ما ضيق منو كتصور الشيئْب، ٦بتمع كا٢براج ا٢برج أصل»: (ْ)ا٢بسْب بن دمحم األصفهاين

 أ.ىػ. «حرج كلئلٍب حرج،: للضيق فقيل بينهما،

أمر بنشر العلم، كالعناية ابلنقل، كأال يستقل ( بلغوا عين ولو آية: )ملسو هيلع هللا ىلصفقولو 
ا٤ببلغ القدر ا٤ببلغ؛ فإنو ال يدرم أين تكمن الفائدة، كفيو أٮبية التبليغ حيث ال يعجز 
عنو أحد، كلو آبية من كتاب هللا الذم يفَبض أنو أيسر العلـو على ا٤بسلم لوقره ُب 

 القلب. 

 ىذا ٝبلة ُب كيدخل الصحابة، بو قيصد أمره »: (ٓ)دمحم بن حباف البسٍب حاًب أبو قاؿ

 فرض كىو ملسو هيلع هللا ىلص عنو بعدىم من تبليغ ُب القيامة يـو إىل بوصفهم كاف من ا٣بطاب

                                 
 (ُٓٔ/ٖفتح البارم البن حجر ) (ُ)
 (َّٓ/ُ(، كالصحاح أليب نصر ا١بوىرم )٦َِّبمل اللغة أليب ا٢بسْب ابن فارس )ص (ِ)
 (َٓ/ِمعجم مقاييس اللغة ) (ّ)
 (ِِٔا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ْ)
 (ُْٗ/ُْصحيح ابن حباف ) (ٓ)
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 كاف من فرضيتو يلـز كإ٭با فرضو، اآلخرين عن سقط بتبليغو البعض قاـ إذا الكفاية على
 يلزمو ينئذفح ا٤بسلمْب خاف بثو عن امتنع مٌب كأنو غّبه، عند ليس أنو يعلم ما منو عنده

 على ا٣بطاب كاف لو إذ اآلم: ٥با يقاؿ أف ٯبوز السنة أف على دليل فرضو. كفيو

 أ.ىػ. «الواحد ا٤بعُب على معان  الشتما٥بما الستحاؿ السنن دكف نفسو الكتاب

 اآلية ألف»: (ُ)( قاؿ أبو عبد هللا شهاب الدين فضل هللا التوربشٍبولو آيةكقولو: )

 النوع ىذا أف مع حديثان  كلو: يقل مل فلم: قيل فإف التبليغ، ابب ُب مفيدان  يكوف ما أقل
: كقولو ٛبرة( بشق كلو )تصدقوا ملسو هيلع هللا ىلص كقولو كاألدّن، األقل على يرتب إ٭با الشرط من

 حديد(؟!.  من خاٛبان  كلو )اطلب
 ابب ُب ٢بقها استقبلؿ كال اآلية، لشأف استقصار ا٢بديث ىذا ُب ليس: قلنا

 كثرة، الكتاب ٞبلة ُب ألف ا٢بديث تبليغ دكف اآلية تبليغ إىل ذلكب أشار كلكنو التبليغ،

 كالتبديل التحريف عن كتابو ٕبفظ هللا تكفل كقد التواتر، فيها ثبت كقد إال آية من كما

 ٕبفظها قاـ ٢بىىاًفظيوفى﴾ كقد لىوي  كىًإانَّ  الذًٌٍكرى  نػىزٍَّلنىا ٫بىٍني  ﴿ًإانَّ : قائل من عز فقاؿ كالضياع،

 مستغنية فيها: الركاية كصحة قبو٥با على األمة كإلٝباع ا٤بعاين؛ ٥بذه فاآلية أمة، بعد أمة

 منو كا٤بعترب الصحابة، من األفراد يركيو أف ا٢بديث على كالغالب التبليغ، ُب ا٤ببالغة عن

 األمر فصار الصحابة، من عصبة على ركايتو يدكر ما منو كقليل صحابياف، نقلو ما

                                 
 (ٔٗ/ُا٤بيسر ُب شرح ا٤بصابيح ) (ُ)
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ّْٕ 

 جدكل كأعظم مؤكنة أكثر السنة تبليغ ألف اآلية، بتبليغ األمر من آكد ا٢بديث بتبليغ

 بتبليغ يعدؿ مل العلل ىذه مكاف كلوال الكتاب، مبلغ ذكرانىا الٍب ا٤بعاين ُب تبلغ مل إذا

 انتهى.  «شيء اآلية

 تتميم فهو عبلمة، أم( آية كلو: )قولو كأما»: (ُ)كٞبلها الطييب على ظاىرىا بقولو 

 أ.ىػ. «كاألصابع ابليد إشارة أك فعبلن، كا٤بؤدل ا٤ببلغ كاف ول أم كمبالغة،

ٗبكة  ملسو هيلع هللا ىلصُب نقلو خطبة النيب  ابلتبليغ ما ركاه أبو بكرة  ملسو هيلع هللا ىلصكمن عنايتو 
 الشاىد فليبلغ اشهد، اللهم: قاؿ نعم،: قالوا بلغت؟ ىل أال»: ملسو هيلع هللا ىلصكفيها قولو 

 مقالٍب ٠بع امرأ هللا نضر»: ملسو هيلع هللا ىلص، كقولو (ِ)«سامع من أكعى مبلغ فرب الغائب،
 من إىل فقو حامل كرب لو، فقو ال فقو حامل فرب يسمعها، مل من إىل أداىا ٍب فوعاىا

 . (ّ)«منو أفقو ىو
 

           
  

                                 
 (ٗٓٔ/ِالكاشف عن حقائق السنن للطييب ) (ُ)
 (ُٕٗٔ( كمسلم )ُُْٕصحيح البخارم ) (ِ)
(، َِّ/ُ(، كالدارمي )َُّ/ِٕيركل من حديث عدد من الصحابة منهم: جبّب بن مطعم عند أٞبد ) (ّ)

(. كمن حديث ابن مسعود عند َٔ/ُِ(. كمن حديث أنس بن مالك عند أٞبد )َّْ/ٖكالبزار )
(، كىو ُٔٓ/ُ(. كركاه ابن ماجو من حديثهم ٝبيعان كزاد من مسند زيد بن اثبت )ّْ/ٓالَبمذم )

 (.ْٕٔ/ّٓعند أٞبد )
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ّْٖ 

( فيو مسائل: فاألمر ابلتحديث ىنا وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرجكقولو: )
فيو ضعف عن بسند  (ِ)، كقد سبقو هني، منو: ما أخرجو أٞبد ُب مسنده(ُ)لئلابحة

 شيء، عن الكتاب أىل تسألوا ال: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ جابر بن عبد هللا 
 كاف لو فإنو ٕبق، تكذبوا أك بباطل، تصدقوا أف إما فإنكم ضلوا، كقد يهدككم، لن فإهنم

 . «يتبعِب أف إال لو حل ما أظهركم، بْب حيان  موسى
 (ّ)كفيو عنو

 :أف عمر بن ا٣بطاب قاؿ بكتاب أصابو  ملسو هيلع هللا ىلصنيب ، أتى ال
أمتهوكوف فيها اي ابن »فغضب كقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصمن بعض أىل الكتب فقرأه على النيب 

ا٣بطاب، كالذم نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية، ال تسألوىم عن شيء 
فيخربككم ٕبق فتكذبوا بو، أك بباطل فتصدقوا بو، كالذم نفسي بيده لو أف موسى كاف 

 .«ِب، ما كسعو إال أف يتبعحيان 

 ملسو هيلع هللا ىلص منو تقدـ كاف ألنو عنهم ا٢بديث ُب عليكم ضيق ال أم »: (ْ)قاؿ ا٢بافظ

 قبل كقع النهي ككأف ذلك. ُب التوسع حصل ٍب كتبهم ُب كالنظر عنهم األخذ عن الزجر
 اإلذف كقع اذكر زاؿ ٤با ٍب الفتنة، خشية الدينية كالقواعد اإلسبلمية األحكاـ استقرار

                                 
( لقولو: )ال حرج( كذا ابن ا٤بلقن ُب التوضيح ُِٕ/ُقرره الطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر ) (ُ)

البحر ايط  اختبلؼ بْب األصوليْب، انظر األمر بعد ا٢بظر يفيد اإلابحة، (، كُب مسألة:ُٔٔ/ُٗ)
 (.ْ/ْ(، كبو يقوؿ ابن القيم ُب بدائع الفوائد )ُٔ(، كا٤بسودة آلؿ تيمية )صُُُ/ِللزركشي )

 (، كرجالو ثقات خبل ٦بالد فإنو ضعيفْٖٔ/ِِمسند أٞبد ) (ِ)
( كفيو ٦بالد. كلو شاىد عند عبد الرزاؽ ُب ُِّ/ٓ(، كمصنف ابن أيب شيبة )ّْٗ/ِّمسند أٞبد ) (ّ)

( بسند فيو انقطاع عن زيد بن أسلم مرسبلن، كأخرج الطرباين ُب الكبّب ُُّ/َُ(، ك)َُُ/ٔا٤بصنف )
 ( ٫بوه عن ابن مسعود موقوفان كال أبس إبسناده.ّْٓ/ٗ)

 (ْٗٗ/ٔفتح البارم شرح صحيح البخارم البن حجر ) (ْ)
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 أ.ىػ.  «االعتبار من زماهنم ُب كانت الٍب خباراأل ٠باع ُب ٤با ذلك ُب

 يستعملو، إٍب ارتكاب غّب من الفعل ٥بذا إابحة أمر »: (ُ)قاؿ أبو حاًب ابن حباف

 أ.ىػ. «فيو يلزمكم حرج غّب من كالسنة الكتاب ُب ما إسرائيل بِب عن حدثوا: بو يريد

نا االستئناس بقو٥بم مع كا٤بأذكف ُب ذلك مقصور على ما مل ييعلم كذبو، كإ٭با أذف ل
كاف أىل »، قاؿ: عن أيب ىريرة  (ِ)التوقف عن تصديقهم ففي صحيح البخارم

الكتاب يقرءكف التوراة ابلعربانية كيفسركهنا ابلعربية ألىل اإلسبلـ، فقاؿ رسوؿ هللا 
 . «نىا﴾: ال تصدقوا أىل الكتاب كال تكذبوىم، كقولوا: ﴿آمىنَّا اًبَّللًَّ كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىيػٍ ملسو هيلع هللا ىلص

 أف ٕباؿ أحدان  أيمر ال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أف العلم أحاط»: (ّ)قاؿ أبو عبد هللا الشافعي

 أف فليس إسرائيل بِب عن ا٢بديث أابح فإذا. غّبىم على كال إسرائيل بِب على يكذب
 عمن بو حدث عمن ذلك قبوؿ أابح كإ٭با إسرائيل، بِب على الكذب ا٢بديث يقبلوا
هل : قاؿ أنو ملسو هيلع هللا ىلص عنو يركل ألنو كذبو؛ يعرؼ عمن أيضان  ويبح كمل ككذبو، صدقو ٯبي

  (ْ)««الكاذبْب أحد فهو كذاب يراه كىو ٕبديث حدث من»

 

                                 
 (ُْٗ/ُْصحيح ابن حباف ) (ُ)
 (ْْٖٓصحيح البخارم ) (ِ)
(، كاختصر معناه ُّٗ/ُ(، كحكى نصو البيهقي ُب معرفة السنن كاآلاثر )ّٖٗالرسالة للشافعي )ص (ّ)

(، كابن عبد الرب ُب التمهيد ُُٕ/ِ(، كا٣بطيب ُب ا١بامع ألخبلؽ الراكم )ُِٓ/ٗأبو نعيم ُب ا٢بلية )
(ُ/ِْ) 

 «من حدث عِب ٕبديث يرل أنو كذب فهو أحد الكاذبْب» ( بلفظ:ٖ/ُركاه مسلم ُب ا٤بقدمة ) (ْ)
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 ُب الكذاب يرل ألنو الكذب؛ من يربأ مل كذاب عن حدث كمن»: الشافعي قاؿ

 إسرائيل بِب عن كا٢بديث عنو ا٢بديث بْب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فرؽ كاذابن ... كإذ حديثو
 هناىم الذم الكذب أف ٰبيط هللا شاء إف فالعلم «علي تكذبوا كال ِبع حدثوا: »فقاؿ
 كاف إذا الكذب ألف صدقو؛ يعرؼ ال عمن ا٢بديث كذلك ا٣بفي، الكذب ىو عنو

 انتهى.    «ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على كذب من أعظم كذب فبل حاؿ كل على عنو منهيان 

:  ملسو هيلع هللا ىلص يبالن قوؿ قلت:»: (ُ)كُب مسائل أيب الفضل صاّب بن أٞبد ألبيو

 عن يركل أيب: قاؿ يريد؟ شيء بكل الرجل ٰبدث «حرج كال إسرائيل بِب عن حدثوا»
 (ِ)«الكذابْب أحد فهو كذب أنو يرل شيئان  عِب حدث من» قاؿ: أنو ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 كبْب عنو ٰبدث ما بْب ففرؽ .«حرج كال إسرائيل بِب عن حدثوا» :ملسو هيلع هللا ىلص النيب كقاؿ

 فيهم كانت فإنو «حرج كال إسرائيل بِب عن حدثوا» فقاؿ: إسرائيل، بِب عن ٰبدث ما
 أف أبس فبل كذلك ليس أنو يرل كىو إسرائيل بِب عن ٰبدث الرجل فيكوف األعاجيب

 أ.ىػ.  «صدؽ أنو يرل ما إال ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ٰبدث كال بو ٰبدث

 عمن ا٢برج كرفع إسرائيل بِب أخبار ُب الكذب إابحة معناه ليس»: (ّ)قاؿ ا٣بطايب

 مل كإف الببلغ معُب على عنهم ا٢بديث ُب الرخصة معناه كلكن ب،الكذ عنهم نقل

                                 
(، كنقلو ابن مفلح ُب اآلداب الشرعية ّٗٔ- ّٖٔ/ُسائل االماـ أٞبد ركاية أيب الفضل صاّب )م (ُ)

(ُ/ِِ.) 
 (ّّّ/ّّ(، كمن حديث ٠برة )َُٓ/َّركاه أٞبد ُب ا٤بسند من حديث ا٤بغّبة ) (ِ)
 (ِْْ/ُ(، كٗبعناه قاؿ البغوم ُب شرح السنة )ُٕٖ/ْمعامل السنن ) (ّ)
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 ا٤بسافة لبعد أخبارىم ُب تعذر قد أمر ألنو كذلك اإلسناد، بنقل ذلك صحة يتحقق

أ.ىػ. كنقل معناه أبو السعادات ا٤ببارؾ ٦بد  «النبوة زماين بْب الفَبة ككقوع ا٤بدة كطوؿ

 . (ُ)الدين ابن األثّب ُب جامع األصوؿ

 يكوف ما كركاية اإلسرائيليات، عن يلقى ٩با كىذا»: (ِ)اؿ مشس الدين السخاكمكق

 الشريعة قواعد من شيئنا ٱبالف كأف كذب أنو ٰبقق أف إال جائزة القبيل ىذا من

 كىذا»: (ّ)أ.ىػ. كقاؿ أبو الفداء ابن كثّب «فيو اإلذف ثبت ذلك عدا كما امدية،

 صحيحان  يكوف أف ٲبكن ما على ٧بموؿ فهو نهمع الركاية جواز تقرر إذا غريب حديث
 مردكد مَبكؾ فذاؾ ا٤بعصـو عن أبيدينا الذم ا٢بق ٤بخالفتو بطبلنو يظن أك يعلم ما فأما

 أ.ىػ. «صحتو تعتقد أف ركايتو جواز من يلـز ال كلو ىذا مع ٍب عليو يعرج ال

بن عبد  كُب عدـ خلو التحديث عنهم من فائدة كلو مع عدـ تصديقهم يقوؿ أٞبد

 تصديقهم عن هنى ىذا كمع عنهم، ا٢بديث ُب رخص فإنو»: (ْ)ا٢بليم ابن تيمية

 جاز كلو بو، كأمر فيو رخص ٤با فائدة عنهم ا٤بطلق التحديث ُب يكن مل فلو كتكذيبهم.
 ُب صدقو تظن ٗبا تنتفع فالنفوس تصديقهم، عن هنى ٤با اإلخبار ٗبجرد تصديقهم

 أ.ىػ. «مواضع

                                 
 (ُٗ/ٖجامع األصوؿ ) (ُ)
 (ٖٖٓ/ِاألجوبة ا٤برضية ) (ِ)
 (ُّّ/ِالبداية كالنهاية ) (ّ)
 (ٕٔ/ُٖانظر ٦بموع فتاكاه ) (ْ)
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 أكثر حاؿ ُب كانوا فإهنم إسرائيل بِب عن قلتم مهما أنكم يريد»( وال حرجقولو: )

، ىذا ما يتوجو إليو اللفظ؛ (ُ)«عليكم إٍب كال تقولونو فيما عليكم ضيق فبل كأكسع منها

 أعِب رفع ا٢برج عن التحديث.

 النيب قوؿ ٠بعوا ٤با القـو أف ٰبتمل»: (ِ)قاؿ شهاب الدين فضل هللا التوربشٍب

 فرخص إسرائيل بِب عن التحدث عن ٙبرجوا ٦براه، ٯبرم كما( أنتم أمتهوكوف) ملسو هيلع هللا ىلص
 ُب ٥بم فرخص إسرائيل بِب عن بو حدثوا ٩با تعجبوا أهنم ٰبتملك عنهم. ا٢بديث ُب ٥بم

 األمور جبلئل من إسرائيل بِب عن بو حدثوا ٩با تعجبوا أهنم ٰبتملك عنهم. ا٢بديث
 التفوه إىل ذلك هبم يفضي أف يةخش بو، التحدث عن ٙبرجوا حٌب الشئوف كعظائم

 الغريبة، اآلايت فيهم كاف فقد «حرج كال إسرائيل بِب عن حدثوا»: فقاؿ ابلكذب،

 أ.ىػ.  «حرج كال البحر عن حدث: قو٥بم مثل كىو العجيبة كالوقائع

 ألكيل كموعظة لعربة ذلك ُب فإف ٠بعتم؛ ما عنهم ٙبدثتم إف عليكم إٍب ال: أم»

، كقيل: أم ال حرج أال (ْ)القوؿ عليو عامة من تكلم على ا٢بديث. كىذا (ّ)«األلباب

                                 
 (ُٗ/ٖاقتباس من جامع األصوؿ البن األثّب ) (ُ)
 (ٔٗ/ُا٤بيسر ُب شرح ا٤بصابيح للتوربشٍب ) (ِ)
ب األفكار ُب تنقيح (، ك٫بوه لبدر الدين العيِب ُب ٬بُٖٗ/ُقالو ابن ا٤بلك الكرماين ُب شرح ا٤بصابيح ) (ّ)

 (ّٔٔ/ُٔمباين األخبار )
 (ُِْ/ُكمنهم إبراىيم ا٢بريب ُب غريب ا٢بديث ) (ْ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )٘ٗ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ّْْ 

 حرج عليهم يكوف حٌب عليهم بواجب ليس عنهم التحديث ألف كذلك»ذ(ُ)ٙبدثوا عنهم

  .(ِ)«بَبكو

 ٟبسة فيو»:(ّ)فيتلخص من ذلك أربعة أقواؿ حكاىا ابن ا١بوزم كزاد خامسان فقاؿ

 التوراة من بكلمات عمر جاء إذ النهي، بويش ما منو تقدـ قد كاف أنو: أحدىا أقواؿ،
. عنهم ا٢بديث فأجاز ٝبلة ذكرىم عن النهي يتوىم أف فخاؼ «عنك أمطها: »لو فقاؿ

 فقد عنهم، يسمع ما عجائب من السامع صدر يضيق كال: ا٤بعُب يكوف أف: كالثاين
 أمر على ليس أنو بْب أمر لفظ( حدثوا: )قولو كاف ٤با أنو: كالثالث .أعاجيب فيهم كاف

 قد أفعا٥بم كانت ٤با أنو: كالرابع .ٙبدثوا مل إف حرج كال: أم( حرج كال: )بقولو الوجوب
 كىرىبُّكى  أىٍنتى  فىاٍذىىبٍ : ﴿كقولو بذلك، التحديث أابح ا٤بؤمن ذكره من يتحرز ما فيها يقع

 إسرائيل ببِب أراد يكوف أف: كا٣بامس. (ْ)«موسى آدر»﴾ اٍجعىٍل لىنىا ًإ٥بىناك﴿﴾ فػىقىاًتبلى 

 ىػ.أ «(ٓ)بيوسف فعلوه كما يعقوب أكالد

                                 
(، كأبو حفص الصقلي ُب تثقيف اللساف كتنقيح ا١بناف ُِٕ/ُقالو الطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر) (ُ)

كحكاه ٩برضان (، ِْٓ/ِ( كتبعهما ٝباؿ الدين أبو ااسن ا٤بلطي ُب ا٤بعتصر من ا٤بختصر )ِْٕ)ص
( كمل يسمي قائلو. كذا فعل أبو موسى ا٤بديِب ُب ُٕٖ/ُبعد جزمو ابألكؿ: عياض ُب مشارؽ األنوار )

 .«كىذا خأكيل بعيد»( لكنو عقبو بقولو: ُْٗ/ُاجملموع ا٤بغيث )
ق  (، على أنو صدر كبلمو ُب توجيو ا٢بديث ٗبا يوافّٔٔ/ُٔاقتباس من كبلـ العيِب ُب ٬بب األفكار ) (ِ)

 كبلـ األكثر.
 (ُّٔ/ّكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب البن ا١بوزم )  (ّ)
 (ّّٗ(، كمسلم )ِٖٕجزء من حديث فيو قصة ركاه البخارم ) (ْ)
 .«كىذا أبعد األكجو»( على ىذا بقولو: ْٗٗ/ٔعلق ا٢بافظ ُب فتح البارم شرح صحيح البخارم ) (ٓ)
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 فيهم مضتٍ  ٤با هبذا إسرائيل بِب كخص»: (ُ)كقاؿ أبو الفرج ا٤بعاَب بن زكراي النهركاين

 عنهم التحدث ُب كأرخص ،(ِ)العجائب من فيو ٗبا البحر خص كما األعاجيب، من
 يكوف أف: إحداٮبا بلف،خأكي فيو يتجو حرج( )كال: فيو. كقولو ابلكذب ا٢برج اتقاء مع

 كثّبه  ككاف أعاجيب فيهم ككانت إسرائيل بِب ذكر ٤با كأنو كلفظو، معناه ُب ٧بضان  خربان 
 هبا، الناس ٰبدث أف منها علم عنده ٤بن مقطعة ىذا فيكوف عنها، ٠بعيو ينبو الناس من
 لفكرة،ا إعماؿ طريق كانسداد الفائدة، مواد كانقطاع ا٢بكمة، دركس إىل ىذا أدل فرٗبا

 .حرج ذلك من علمتموه ٗبا ٙبدثكم ُب ليس: قاؿ ككأنو كالعربة، االتعاظ أبواب كإغبلؽ
 تتحدثوا أبف ٙبرجوا كال: قاؿ فكأنو النهي،: ىذا ُب ا٤بعُب يكوف أف: الثاين كالتأكيل

 الوجو ىذا على اللفظ فهذا بو، أحدان  غارين أك لو ٧بققْب فيو الكذب لكم تبْب قد ٗبا
 بفعل متعلقان  إال أيٌب ال النهي كلفظ ا٤بعُب، جهة من النهي كفائدتو ا٣برب لفظ لفظو

 أف جاز حرج كال: قيل فإذا ابلنهي، اللفظ صريح فهو ٙبرجوا كال: قيل فإذا مستقبل،
 النهي كمعناه بنيتو، ُب ا٣برب لفظ لفظو يكوف أف كجاز كلفظان، معُب ٧بضان  خربان  يكوف
 ىو ا٤بوضع ىذا ُب ا٢برج كنصب كصيغتو، اللفظ ورةص دكف كإرادتو، ا٤بخاطب لقصد

 «التربئة الكوفيوف كيسميو النفي البصريوف يسميو الذم ا٤بعُب يقتضيو ما على الوجو

                                 
 (ُُّب للمعاَب ابن زكراي )صا١بليس الصاّب الكاُب كاألنيس الناصح الشا (ُ)
ذكره  «حدث عن البحر كال حرج، كعن بِب إسرائيل كال حرج، كعن معن كال حرج»يريد ما كاف يقاؿ:  (ِ)

(، كأبو سعد األيب ٖٕ/ِ(، كا١باحظ ُب البياف كالتبيْب )ُْٔ/ُابن قتيبة الدينورم ُب عيوف األخبار )
ب ما يركل عنهم، كمعن ىذا فهو ابن زائدة الشيباين (، كاالشَباؾ بينها ُب عجائٓٗ/ُٕب نثر الدر )

٨بضـر بْب الدكلتْب األموية كالعباسية كلو أخبار ُب الشجاعة كالبأس، كاشتهر اب١بود، ككثرت فيو ا٤بدائح، 
 .«أحد أبطاؿ اإلسبلـ، كعْب األجواد»( بقولو: ٕٗ/ٕكصفو الذىيب ُب صدر ترٝبتو من السّب )
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 انتهى كبلمو.
كىل ٰبمل اإلذف ابلتحديث عما ىو من شرعهم كُب كتبهم ا٤بقدسة من ا٢بكاايت 

 ا٤براد»: (ُ)؟ قاؿ شرؼ الدين الطييبعما آثركه عمن قبلهم وكا٤بواعظ أك يشمل ما يتناقلون

 القصص كتفصيل العجل، عبادة من لتوبتهم أنفسهم قتلهم من بقصصهم ىنا ابلتحدث
 النهي كأما. األلباب ألكيل كموعظة عربة ذلك ُب ألف ذلك؛ ك٫بو القرآف، ُب ا٤بذكورة

 كاألدايف الشرائع ٝبيع ألف األحكاـ؛ من ابلعمل يتعلق كما التوراة، كتاب على فوارد

 أ.ىػ     «ملسو هيلع هللا ىلص نبينا بشريعة منسوخة كالكتب

 أذف ما إال اإلسرائيليات من نذكر كلسنا»: (ِ)كقوؿ ابن كثّب ُب مقدمة خأرٱبو

 ال الذم القسم كىو ملسو هيلع هللا ىلص رسولو كسنة هللا كتاب ٱبالف ال ٩با نقلو ُب الشارع
 ال ٩با اشرعن بو كرد ٤ببهم تسمية أك عندان ٤بختصر بسط فيو: ٩با يكذب كال يصدؽ
 كاالعتماد إليو االحتياج سبيل على ال بو التحلي سبيل على فنذكره لنا تعيينو ُب فائدة

 أ.ىػ. «ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كسنة هللا كتاب على كاالستناد االعتماد كإ٭با عليو

ككل ىذا من القصص ا٤بسطورة ُب كتاب التوراة ا٤بسمى ابلعهد القدمي، ككثّب ٩با 
ب بن منبو كغّبٮبا من اآلاثر نصها أك أصلها موجود ُب ينقل عن كعب األحبار ككى

، كقد تتبعتي بعضها فوجدهتا متطابقة، كلعل علماءان إ٭با أرادكا قصر  نسخة التوراة اليـو
النقل عمن أسلم منهم، كما صرح بو ابن العريب كخالفو ابن عبد الرب فعممو فيما أيٌب 

                                 
 (ٗٓٔ/ِن للطييب )الكاشف عن حقائق السن (ُ)
 ( دار الفكرٔ/ُالبداية كالنهاية البن كثّب ) (ِ)
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 النقل عنهما.

 كمعُب»: (ِ)، قاؿ أبو بكر ابن العريب(ُ)«شرعنا خذتت ال إسرائيل بِب عن ا٢بكاية»ك

 عن بو ٱبربكف ٗبا ال كقصصهم، أنفسهم عن بو ٱبربكف ٗبا عنهم ا٢بديث ا٣برب ىذا
 ٱبربكف كما ا٣برب، منتهى إىل كالثبوت العدالة إىل مفتقرة غّبىم عن خبارىمأ ألف غّبىم،

 أ.ىػ.  «بذلك أعلم فهو وموق أك نفسو على ا٤برء إقرار ابب من فيكوف أنفسهم عن بو

فكأنو جعل النقل عن كتبهم من طريقهم إقراران منهم ٗبتناقضو كخللو. كٰبتمل أال 

 يعلموا أف منو إرادة أعلم كهللا عندان ذلك فكاف»: (ّ)يقتصر على كتبهم، قاؿ الطحاكم

، «تسوسها األنبياء كانت أمورىم كألف فيهم كانت الٍب العجائب من فيهم كاف ما

 تسوسهم إسرائيل بنو كانت»قولو:  ملسو هيلع هللا ىلصستدؿ ٕبديث أيب ىريرة عن رسوؿ هللا كا
 . (ْ)ا٢بديث «نيب خلفو نيب ىلك كلما األنبياء،

كقصص أنبياءىم كعجائبهم ٙبصل هبا العربة كالعظة، كتوسع أبو عمر ابن عبد 

 من كائنان  منو ٠بعو من كل عن بو ٰبدث أف لو جاز شيئان  منهم ٠بع من»فقاؿ:  (ٓ)الرب

 الشريعة ُب يقدح ما عنهم ا٢بديث ُب ليس أعلم كهللا ألنو بلغو ٗبا عنهم ٱبرب كأف كاف،
 شيء ال عنهم هبا ٰبدث الٍب فهي األعاجيب فيهم كانت كقد حكمان، فيها يوجب كال

                                 
 (ِّٓ/ُاقتباس من كبلـ ابن ىبّبة ُب االفصاح عن معاين الصحاح ) (ُ)
 (ّٕ/ُأحكاـ القرآف البن العريب ) (ِ)
 (ُِٔ/ُشرح مشكل اآلاثر للطحاكم ) (ّ)
 (ُِْٖ(، كمسلم )ّْٓٓركاه البخارم ) (ْ)
 (ّْ/ُبد الرب )التمهيد البن ع (ٓ)
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 من ألسنة على قبلهم من يرد قوؿ كل»: (ُ)أ.ىػ. ك٫بوه قوؿ ابن العريب «الداينة أمور من

 أ.ىػ.  «الشرع ُب ما على يعَبض مل ما عنهم يوثر أف ٯبوز معلمائه من أسلم

 عليكم، حرج كال عنهم حدثوا: بقولو يرد كمل»: (ِ)كضبطو ٦بد الدين ابن األثّب بقولو

 ما حكاية ُب اإلذف أراد كإ٭با عنهم، ٠بع أك يصح كمل يفهم مل ٗبا عنهم ٰبدث أف إجازة
 الكذب اختبلؽ ال كا٤بؤرخْب، العلماء بْب كدار الناس كحكاه الركاة تناقلتو ٩با عنهم ٠بع

 كاف إف كاألكؿ الكذب، صريح ُب إذف ذلك فإف عنهم، تسمع مل أشياء كاخَباع عليهم
 أك اختلقو من على فيو فالعهدة كذابن  كاف كإف ٠بع، ٗبا الراكم حدث فقد صحيحان 

 العجيبة اؿاألحو  من فيهم كاف إسرائيل بِب بو، كألف كحدث ركاه من على ال كضعو
 منهم لقي كما ا٤باضية كالقركف ا٣بالية األمم من غّبىم ُب كانت قلما الٍب الغريبة، كاآلاثر

 منهم، كالطلب أنبيائهم سؤاؿ على كاإلقداـ ا١برأة من فيهم كاف كما كعلماؤىم، أنبياؤىم
 كالكرامات ا٤بعجزات من كالسبلـ الصبلة عليو موسى زمن ُب منهم كاف ما كيكفي

 جواز من ٗبكانة فإهنا الغريبة، األمور من عنهم ادث ٰبكيو ما ككل ا٤بلتمسات، بةكإجا
 عن فبلف كحدثنا أبخربان عنهم كالركاية بعيد، إسرائيل بِب زماف كألف منهم، مثلها كقوع

 «اإلسناد سبيل ال الببلغ سبيل على ٠بعتموه ٗبا عنهم حدثوا: فقاؿ متعذرة، فبلف

 انتهى.
 

                                 
 (ََُٓالقبس ُب شرح ا٤بوطأ البن العريب )ص (ُ)
 (ٔٔٓ/ٓالشاُب شرح مسند الشافعي ) (ِ)
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من ذلك ابلعجب كما  اثّب من أىل العلم ُب النقل عنهم حٌب جاءك كقد اسَبسل ك
على بعض ذلك  (ُ)يدفعو ا٢بس كالعقل، فعلق ا٢بافظ أبو الفداء ابن كثّب ُب تفسّبه

 لو يقاؿ األرض، ٔبميع ٧بيط جبل: )ؽ( قالوا أهنم السلف بعض عن ركم كقد»بقولو: 

 بعض عنهم أخذىا الٍب رائيلإس بِب خرافات أعلم من ىذا كهللا ككأف. قاؼ! جبل
 ىذا أف كعندم .يكذب كال يصدؽ ال فيما عنهم الركاية جواز من رأل ٤با الناس،
 كما دينهم، أمر الناس على بو يلبسوف زاندقتهم، بعض اختبلؽ من كأشباىو كأمثالو
 النيب عن أحاديث -كأئمتها  كحفاظها علمائها قدر جبللة مع - األمة ىذه ُب افَبل

 ا٢بفاظ كقلة ا٤بدل، طوؿ مع إسرائيل بِب أبمة فكيف قدـ، من لعهداب كما ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا كتب كتبديل مواضعو، عن الكلم علمائهم كٙبريف ا٣بمور، كشرهبم فيهم، النقاد
 فيما «حرج كال إسرائيل بِب عن كحدثوا: »قولو ُب عنهم الركاية الشارع أابح كإ٭با! كآايتو

يلو فيما فأما العقل، ٯبوزه قد  الظنوف على كيغلب ابلبطبلف، عليو كٰبكم العقوؿ ٙبي

  .أ.ىػ «أعلم القبيل كهللا ىذا من فليس كذبو،

 البتات، على العلماء عند مرفوضة كاإلسرائيليات»: (ِ)كقاؿ أبو عبد هللا القرطيب

 إال فكرؾ تعطي ال فإهنا أذنيك، ٠باعها عن كاصمم بصرؾ، سطورىا عن فأعرضٍ 

 أ.ىػ.  «خباالن  إال فؤادؾ تزيد كال خياالن،

                                 
 ( تفسّب القرآف العظيم البن كثّبّْٗ/ٕقالو ُب تفسّبه سورة ؽ ) (ُ)
 (َُِ/ُٓا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) (ِ)
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 ىذه كلكن»: (ُ)كما أٝبل ضبط تقي الدين أيب العباس ابن تيمية ٥بذه ا٤بسألة بقولو

 ما: أحدىا :أقساـ ثبلثة على فإهنا لبلعتقاد، ال لبلستشهاد تذكر اإلسرائيلية األحاديث
 اٗب كذبو علمنا ما: صحيح. كالثاين فذاؾ ابلصدؽ لو يشهد ٩با أبيدينا ٩با صحتو علمنا
 القبيل، ىذا من كال القبيل ىذا من ال عنو مسكوت ىو ما: كالثالث .ٱبالفو ٩با عندان

 تعود فيو فائدة ال ٩با ذلك كغالب. (ِ)تقدـ ٤با حكايتو؛ ك٘بوز نكذبو كال بو نؤمن فبل
 ا٤بفسرين عن كأيٌب كثّبان، ىذا مثل ُب الكتاب أىل علماء ٱبتلف ك٥بذا ديِب، أمر إىل

 كلبهم، كلوف الكهف، أصحاب أ٠باء ىذا: مثل ُب يذكركف كما ،ذلك بسبب خبلؼ
 إلبراىيم، اَّللٌ  أحياىا الٍب الطيور كأ٠باء كانت، الشجر أم من موسي كعصا كعدهتم،
 موسى، منها كلم اَّللٌ  الٍب الشجرة كنوع البقرة، من القتيل بو ضرب الذم البعض كتعيْب

 دنياىم ُب ا٤بكلفْب على تعود تعيينو ُب فائدة ال ا٩ب القرآف، ُب اَّللٌ  أهبمو ٩با ذلك غّب إىل
ثىةه  سىيػىقيوليوفى : ﴿تعاىل قاؿ كما جائز، ذلك ُب عنهم ا٣ببلؼ نقل كلكن دينهم، كال  ثىبلى

ٍلبػيهيمٍ  رَّابًعيهيمٍ  ٍلبػيهيمٍ  سىاًدسيهيمٍ  ٟبىٍسىةه  كىيػىقيوليوفى  كى بػٍعىةه  كىيػىقيوليوفى  اًبٍلغىٍيبً  رىٍٝبنا كى ًمنػيهيمٍ  سى  كىاثى
ٍلبػيهيمٍ   تىٍستػىٍفتً  كىالى  ظىاًىرنا ًمرىاء ًإالَّ  ًفيًهمٍ  ٛبيىارً  فىبلى  قىًليله  ًإالَّ  يػىٍعلىميهيمٍ  مَّا بًًعدَّهًتًم أىٍعلىمي  رَّيبًٌ  قيل كى

نػٍهيمٍ  ًفيًهم  . ﴾أىحىدنا مًٌ
 مثل ُب ينبغي ما كتعليم ا٤بقاـ، ىذا ُب األدب على الكرٲبة اآلية ىذه اشتملت فقد

 الثالث، عن كسكت األكلْب، القولْب ضعف أقواؿ، بثبلثة عنهم أخرب تعاىل فإنو ىذا؛
 على االطبلع أف إىل أرشد ٍب ردٮبا، كما لرده ابطبلن  كاف لو إذ صحتو؛ على فدؿ

                                 
(، كنقل ابن كثّب النص كامبلن ُب ّٔٔ/ُّ(، كىي ُب ٦بموع فتاكاه )ّٗ/ِمقدمة ُب أصوؿ التفسّب ) (ُ)

 (.ُْٕ/ِ(، كُب البداية كالنهاية )ِٖٓ/ّ( بغّب عزك، ك٣بصو فيو )ٗ/ُمقدمة تفسّبه  )
 يريد من اإلذف ابلتحديث عنهم. (ِ)
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 بذلك يعلم ما فإنو﴾ بًًعدَّهًتًم أىٍعلىمي  رَّيبًٌ  قيل﴿ :ىذا مثل ُب فيقاؿ ٙبتو، طائل ال عدهتم
 أم﴾ ظىاًىرنا ًمرىاء ًإالَّ  ًفيًهمٍ  ٛبيىارً  فىبلى  ﴿ :قاؿ فلهذا عليو؛ اَّللٌ  أطلعو ٩بن الناس من قليل إال
 إال ذلك من يعلموف ال فإهنم ذلك عن تسأ٥بم كال ٙبتو، طائل ال فيما نفسك ٘بهد ال

 . الغيب رٍجم
 ا٤بقاـ، كأف ذلك ُب األقواؿ تستوعب أف ا٣ببلؼ؛ حكاية ُب يكوف ما أحسن فهذا

 النزاع يطوؿ لئبل كٜبرتو؛ ا٣ببلؼ فائدة كتذكر الباطل، كيبطل منها، حالصحي على ينبو
 كمل مسألة ُب خبلفنا حكى من فأما .األىم عن بو فيشتغل ٙبتو، فائدة ال فيما كا٣ببلؼ
 ٰبكى أك تركو الذم ُب الصواب يكوف قد إذ انقص؛ فهو فيها الناس أقواؿ يستوعب
 غّب فإف صحح.  أيضنا انقص فهو األقواؿ من الصحيح على ينبو كال كيطلقو، ا٣ببلؼ
ا الصحيح  ا٣ببلؼ نصب من كذلك أخطأ، فقد جاىبل أك الكذب، تعمد فقد عامدن

 قولْب أك قوؿ إىل حاصلها يرجع ك لفظنا، متعددة أقواالن  حكى أك ٙبتو فائدة ال فيما
 وفقا٤ب كاَّللٌ . زكر ثويب كبلبس فهو بصحيح ليس ٗبا كتكثر الزماف، ضيع فقد معُب

 .انتهى «للصواب

ابن تيمية أخذىا كتصرؼ فيها برىاف أبو العباس كتلك األقساـ الثبلثة الٍب كضعها 

: األكىل :أقساـ على إسرائيل بِب أحاديث أف اعلم»: (ُ)الدين البقاعي فجعلها أربعة قاؿ

 .فيها ا٢برج كعدـ ركايتو حسن ُب ريب فبل ملسو هيلع هللا ىلص نبينا إبخبار صدقو يعرؼ أف
 ما: كالثالث .٢بالو البياف كجو على إال ركايتو ٙبرمي ُب ريب فبل كذبو، يعرؼ أف: كالثاين
 القسم ىذا إىل ابلنسبة الكراىة ركايتو، كٙبمل تنبغي فبل الصدؽ ٰبتمل كىو كذبو يظن

                                 
 (َّْ/ِالنكت الوفية ) (ُ)
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: كالرابع .معنييو ُب للمشَبؾ استعماالن  التحرمي على قبلو الذم إىل ظاىرىا، كابلنسبة على

 «حرج( كال إسرائيل بِب عن حدثوا) ملسو هيلع هللا ىلص ا٤براد ىو فهذا ماالفاالحت فيو يتساكل أف

 أ.ىػ.
           

 
ىذا اللفظ من ا٢بديث ( متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ن كذب عليي مَ قولو: )

ييعد من ا٤بتواتر لفظان، حيث ركاه جم غفّب من الصحابة فمن بعدىم، كقد أحصى 
 . (ُ)جاكزكا ا٤بائة ا٢بافظ من ركاه من الصحابة فذكر أهنم

 إىل غّبىم منو كا٤براد الصحابة هبا خوطب لفظة»: (ِ)قاؿ أبو حاًب ابن حباف عنو

 الكذب عليهم يتوىم أف عن الصحابة أقدار نزه كعبل جل هللا إذ ال؛ ىم. القيامة، يـو
 حذر سننها على كيرككىا السنن فيعوا بعدىم من يعترب ألف ىذا ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ   كإ٭با

 أ.ىػ. «ملسو هيلع هللا ىلص عليو للكاذب النار إٯباب

 ملسو هيلع هللا ىلصكا٤براد من الكذب ُب ىذا ا٢بديث ىو االختبلؽ كالتلفيق، على رسوؿ هللا 
كىؤالء ىم الوضاعوف،  ملسو هيلع هللا ىلصكتقويلو ما مل يقل، كمن ٘برأ على نسبة أمر إىل رسوؿ هللا 

كال يدخل فيهم من اهتم ابلكذب ُب اإلسناد؛ فهؤالء كذبوا على شيوخهم فادعوا مامل 

                                 
نقل ُب شرح (. ككاف النوكم قد ٔٓ/ُ(، كانظر موضوعات ابن ا١بوزم )َِّ/ُفتح البارم البن حجر ) (ُ)

( عن َُ/ُ( عمن مل يسمو أهنم بلغوا ا٤بائتْب. كنقل ابن عراؽ الكناين ُب تنزيو الشريعة )ٖٔ/ُمسلم )
 العراقي استبعاده كقوعو.

 (َُٓ/ُْصحيح ابن حباف ) (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )٘ٗ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ِْٓ 

اران للحديث كرغبة ُب الشهرة، فتجد أحدىم يركب إسنادان معركفان على يسمعوا استكث
مًب مشهور، أك ٱبتلق لو إسنادان، كىؤالء ىم الكذابوف عند أىل ا٢بديث. كأخف منهم 

. أما من عملت (ُ)حاالن من يسرؽ سندان صحيحان لكنو يدعي ٠باعو طلبان للعلو كالشهرة
الوضاع كىو شر الثبلثة كالذم يتنزؿ عليو اإلٍب فهو  ملسو هيلع هللا ىلصيداه ُب مًبو ينسبو إىل النيب 

 الوارد ُب ا٢بديث.
           

 
: الكذب ُب ا٤بسألة األكىل( يشتمل على ٝبلة من ا٤بسائل كالفوائد. كذبقولو: )

 قاؿ»: (ّ)، قاؿ أبو عبيد ا٥بركم(ِ): كىو خبلؼ الصدؽ، كيكوف ُب ا٤بقاؿ كالفعاؿاللغة

 عن انصرؼ ما أم كذب فما ٞبل يقاؿ: ا٢بق، عن االنصراؼ الكذب: عرفة ابن

، كمنها استعمالو ُب (ْ)، كذكر لو اللغويوف عددان من االستعماالت كاألساليب«القتاؿ

 أف كما الصواب، ضد كونو ُب الكذب يشبو ا٣بطأ»كا١بامع بينهما أف  (ٓ)ا٣بطأ

 يقولو ما أف يعلم الكاذب ألف كالقصد، النية حيث من كافَبقا الصدؽ، ضد الكذب

                                 
(، كقد يوحي كبلـ ابن حجر ٖببلفو ُِٓ/ِ(، كفتح ا٤بغيث للسخاكم )ُِانظر ا٤بوقظة للذىيب )ص (ُ)

ىو عاـ ُب كل كاذب مطلق ُب كل نوع من الكذب، كمعناه ال تنسبوا »(: ُٗٗ/ُالفتح )حيث قاؿ ُب 
 .«الكذب إيل

 (َْٕا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب األصفهاين )ص (ِ)
 (ُُِٔ/ٓالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث ) (ّ)
 (ِْٕ/ّ(، كغريب ا٢بديث البن سبلـ )ُٕٓ/ْانظر النهاية ) (ْ)
 (ُّٕ/ُ(، مدارج السالكْب )ّّٕ/ُمشارؽ األنوار ) (ٓ)
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 رجع لو تبْب إذا ك٥بذا صواب، يقولو ما أف كيظن ا٢بق، يقصد كا٤بخطئ ابطل، ٧باؿ

 .(ُ)«إليو

: اختلف أىل الكبلـ ُب ضبطو اصطبلحان : ُب ضبط حده اصطبلحان ا٤بسألة الثانية

 إخباره  ىو: كقيل للواقع، مطابقتو عدـ: ا٣برب كذب»فأضافوا ُب حده ا٤بطابقة، فقيل: 

 فهو أخربه ما خبلؼ على ٨بربه خرب كل»: (ّ)، كقيل(ِ)«عنو ا٤بخرب ليوع ما على ال

ىو ا٣برب عن الشيء على خبلؼ ما ىو بو، غّب »: (ْ). قاؿ أبو العباس القرطيب«كذب

 .«، ا٤بستقبح عادة ىو العمد ا٤بقصود، إال ما استثِبأف اـر شرعان 

فإف ابلغ مستعملو حٌب عيرؼ ، (ٓ)األصل فيو الذـ كالتحرمي : حكمو:ا٤بسألة الثالثة
إذا حدث  »: ملسو هيلع هللا ىلصبو كصار صفة لو فهذه خصلة من خصاؿ النفاؽ، قاؿ 

إف الصدؽ يهدم إىل الرب، كإف الرب يهدم »: (ٕ)ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ رسوؿ هللا ، (ٔ)«كذب
. كإف الكذب يهدم إىل الفجور، كإف إىل ا١بنة، كإف الرجل ليصدؽ حٌب يكوف صديقان 

                                 
 (ِٔ/ّاجملموع ا٤بغيث أليب موسى ا٤بديِب ) (ُ)
 (َِٖ(، كعنو ا٤بناكم ُب التوقيف على مهمات التعاريف )صُّٖالتعريفات للجرجاين )ص (ِ)
 (ِْٕأبو البقاء الكفوم ُب الكلبات )ص (ّ)
 (َُٕ/ُا٤بفهم على مسلم للقرطيب ) (ْ)
أما إذا مل يَبتب على الكذب ضرر ألحد فهو من الصغائر »(: ٗٓ/ِلبخارم )قاؿ السفّبم ُب شرح ا (ٓ)

 «القبيحة الفاحشة، كقد دؿ على ٙبرٲبو الكتاب كالسنة كإٝباع األمة
(. كمن حديث ابن عمرك بن العاص ُب البخارم ٗٓ(، كمسلم )ّّمن حديث أيب ىريرة ُب البخارم ) (ٔ)

 (ٖٓ(، كمسلم )ّْ)
 (َِٕٔ(، كمسلم )َْٗٔركاه البخارم ) (ٕ)
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. كلقد عده «رجل ليكذب حٌب يكتب عند هللا كذاابن الفجور يهدم إىل النار، كإف ال
 .(ُ)بعض أىل العلم ُب ىذه ا٢باؿ من الكبائر

: ٜبة حاالت كأساليب لغوية مباحة كىي داخلة ٩با يذـ منو : ما ٱبرجا٤بسألة الرابعة
لكنها مستثناة من  -أعِب انتفاء مطابقة الواقع للخرب  -ُب عمـو الضابط الذم ذكركه 

.الكذب ا٤بذم  ـو
 معيط، أيب بن عقبة بنت كلثـو ما كاف ٤بصلحة نص عليها الشارع، فعن أـ فمنها:

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعت أهنا ملسو هيلع هللا ىلص النيب ابيعن البلٌب األكؿ ا٤بهاجرات من ككانت
متفق  «خّبان  كينمي خّبان  كيقوؿ الناس، بْب يصلح الذم الكذاب ليس: »يقوؿ كىو
 كذب الناس يقوؿ ٩با شيء ُب يرخص أ٠بع كمل: شهاب ابن قاؿ»، زاد مسلم: (ِ)عليو
 ا٤برأة كحديث امرأتو الرجل كحديث الناس، بْب كاإلصبلح ا٢برب،: ثبلث ُب إال

 ، فحدد ا٢برب كاالصبلح كحديث الزكجْب.«زكجها
، (ّ)كقد اختلفوا ُب توجيو ىذه الثبلث مع جـز ابن حجر أبهنا مدرجة ُب الركاية

كما  (ْ)لى كل أحد ال ٯبوز استعمالو ُب شيء قطفقاؿ قـو أبف الكذب ٧بظور حراـ ع

 الشر، من علمو عما ا٣بّب كيسكت من علمو ٗبا ٱبرب أنو ا٤براد ىنا»ذكر ُب ا٢بديث إ٭با 

                                 
، كقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي ُب «الكبّبة الثبلثوف: الكذب ُب غالب أقوالو»( ُِٓقاؿ الذىيب ُب الكبائر)ص (ُ)

الكبّبة األربعوف بعد األربعمائة: الكذب الذم فيو حد أك »( : ِِّ/ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )
 «ضرر

 (َِٓٔ( كمسلم )ِِٗٔركاه البخارم ) (ِ)
 ( بصحتها مرفوعة.ْٓٓقبو األلباين ُب الصحيحة )كتع (ّ)
 (ُِٔ، ُٖٔ/ْنقلو الطربم ُب هتذيب اآلاثر ) (ْ)
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 كىذا بو، ىو ما خبلؼ على ابلشيء اإلخبار الكذب ألف كذابن  ذلك يكوف كال

كىذا اختيار ، (ِ)، كٞبلو قـو على أنو من التورية(ُ)«قوؿ لساكت ينسب كال ساكت

 الطربم. 
 ا٤بذكورة ىنا الثبلث إف كقالوا: اإلصبلح لقصد الكذب كذىبت طائفة إىل جواز

، قاؿ (ّ)مصلحة فيو ليس ما أك مضرة فيو فيما ىو إ٭با ا٤بذمـو الكذب كقالوا: كا٤بثاؿ

 ُب كما كالضابط ٯبب؛ كقد يباح قد الكذب أف كاعلم»: (ْ)ابن حجر ا٥بيتمي

 فالكذب ٝبيعان  كالكذب ابلصدؽ إليو التوصل ٲبكن ٧بمود مقصود لك أف :(ٓ)اإلحياء
 ا٤بقصود ذلك ٙبصيل أبيح إف فمباح كحده ابلكذب التوصل أمكن كإف حراـ، فيو

 أ.ىػ.  «ذلك... ٙبصل كجب إف ككاجب

قلت: يشهد ٥بذا قصة ا٢بجاج بن عبلط ٤با احتاؿ ُب استخبلص مالو من أىل 
 .(ٔ)بشأف ىزٲبة ا٤بسلمْب أف يكذب ملسو هيلع هللا ىلصمكة فاستأذف النيب 

                                 
 (ِٗٗ/ٓفتح البارم ) (ُ)

 (ُٖٗ/ْهتذيب اآلاثر ) (ِ)
 ( للخطايبََّ/ٓنسبو ابن حجر ُب الفتح ) (ّ)
 (ِّٓ/ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ْ)
اعلم أف الكذب ليس حرامان لعينو بل ٤با فيو »ككاف صدره بقولو:  (،ُّٕ/ّكبلمو ُب إحياء علـو الدين ) (ٓ)

من الضرر على ا٤بخاطب أك على غّبه، فإف أقل درجاتو أف يعتقد ا٤بخرب الشيء على خبلؼ ما ىو 
 (.ِٗ/ُأ.ىػ.، كذكر مثاالن لوجوبو ُب إ٪باء النفس من طلب ظامل ٥با ُب ) «عليو فيكوف جاىبلن ...

(، كالنسائي ََْ/ُٗ(، كمن طريقو أٞبد ُب ا٤بسند )ْٔٔ/ٓاؽ الصنعاين ُب ا٤بصنف )ركاىا عبد الرز  (ٔ)
(، كسندىا ُّٔ/ُّ(، كالبزار ُب ا٤بسند )َّٗ/َُ(، كابن حباف ُب الصحيح )ّٕ/ُٖب الكربل )

 صحيح.
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فإذا أخرب ا٤بتكلم ٖبرب مطابق للواقع »: (ُ)قاؿ ابن القيم .التورية والتدليس ومنها:

ف قصد خبلؼ الواقع كقصد مع ذلك إك  ،كقصد إفهاـ ا٤بخاطب فهو صدؽ من ا١بهتْب
ال ىو الواقع كال ىو ا٤براد فهو كذب من  إفهاـ ا٤بخاطب خبلؼ ما قصد بل معُب اثلثان 

كقصد مع ذلك التعمية على  صحيحان  كإف قصد معُب مطابقان  .١بهتْب ابلنسبتْب معان ا
ا٤بخاطب كإفهامو خبلؼ ما قصده فهو صدؽ ابلنسبة إىل قصده كذب ابلنسبة إىل 

 أ.ىػ.  «إفهامو كمن ىذا الباب التورية كا٤بعاريض

﴾، كقولو للظامل يمه ًإيٌنً سىقً أك الذم قبلو قوؿ إبراىيم عليو السبلـ لقومو: ﴿ ومن ىذا

 كذب أنو ٱبفى ال كذب ككل»: (ّ). قاؿ أبو حامد الغزايل(ِ)«أخٍب»عن زكجتو سارة: 

  «ا٤بنكرات ٝبلة من فليس التلبيس بو يقصد كال

ٕبديث فاطمة بنت قيس أف  (ْ)كاستدؿ لو ا٥بيتمي ُب الزكاجر، ابدلبالغةكمثَّل ٥با 
، كمعلـو أف ال بد «عصاه عن عاتقو أما أبو جهم فبل يضع»: (ٓ)قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

بد كأف يضعها ُب بعض أحوالو اإلنسانية؛ كإ٭با ىي كناية عن كثرة األسفار أك ضربو 
 . (ٔ)النساء

                                 
 (ّٔ/ِمفتاح دار السعادة ) (ُ)
غّب كاحد منهم: الزجاج ُب معاين ، كأشار إىل ىذا (ُِّٕ(، كمسلم )ّّٖٓركاه البخارم ُب الصحيح ) (ِ)

 (ُّّ/ٕ(، كالباجي ُب ا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ )ّٕٗ/ّالقرآف )
 (،ُّْ/ِإحياء علـو الدين ) (ّ)
 (ِّٓ/ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ْ)
 (َُْٖركاه مسلم ) (ٓ)
(، ُّٖ/ِ(، كىو ُب أصلو: ا٤بعلم للمازرم )ْٗٓ- ْٖٓ/ْك٩بن ذكر ىذا: عياض ُب إكماؿ ا٤بعلم ) (ٔ)
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ففيو دليل على أف ا٤بفرط ُب الوصف ال يلحقو »: (ُ)قاؿ أبو عمر ابن عبد الرب

قاؿ ُب  ملسو هيلع هللا ىلص أال ترل أف رسوؿ هللا، كا٤ببالغ ُب النعت ابلصدؽ ال يدركو الذـ ،الكذب
كىو قد يناـ كيصلي كأيكل كيشرب كيشتغل ٗبا  ؛ال يضع عصاه عن عاتقو :أيب جهم

أ.ىػ.،  «... كإ٭با أراد ا٤ببالغة ُب أدب النساء ابللساف كاليد، ٰبتاج إليو من شغلو ُب دنياه

دليل على جواز اإلغياء ُب الصفة كأف ا٤بغيي ال يلحقو كذب إذا »كُب موضع آخر قاؿ: 

 أ.ىػ. «صد قصد الكذب كإ٭با قصد اإلببلغ ُب الوصفمل يق

 ُب الكذب أيضان: يستثُب ك٩با»: (ِ)كيدخل فيما قالو الغزايل ىنا قوؿ ا٥بيتمي  

: القفاؿ قاؿ الشهادة، رد ُب ابلكذب يلحق فبل ا٤ببالغة على ٞبلو ٲبكن مل إذا الشعر
: كقولو ا٤ببالغة ُب بكالكتا الشعراء طريق على يكوف أف إال حاؿ بكل حراـ كالكذب

 الكذب أف يظهر الكاذب ألف شكرؾ. عن ٦بلسان  أخلي كال كهناران، ليبلن  لك أدعو أان
 فبل ىذا كعلى صناعة، ىو كإ٭با شعره، ُب الصدؽ الشاعر غرض كليس كيركجو، صدؽ

 كىذا: كالصيدالين القفاؿ عن ذلك نقلهما بعد الشيخاف قاؿ .كالكثّب القليل بْب فرؽ

 أ.ىػ.   «ابلغ حسن

 

                                                                                                  
(، كالرافعي ُب شرح مسند ُٔٗ/ّ(، كبنحوه قاؿ ا٣بطايب ُب معامل السنن )ِِٕ/ْكالقرطيب ُب ا٤بفهم )

 (ُٖٓ/ّالشافعي )
 (َُٔ/ُٗ، التمهيد )(ُُٕ/ٔاالستذكار ) (ُ)
 (ِّٔ/ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )٘ٗ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ْٖٓ 

: ك ا فىاٍسأىليوىيٍم أيضان قوؿ إبراىيم عليو السبلـ لقومو: ﴿ منهاقلتي بىٍل فػىعىلىوي كىًبّبيىيٍم ىىذى
، ُب حاؿ ا٤بطالبة ابإلجابة عن ابلتهكم﴾، كرٗبا صينف مثل ىذا النوع: ًإٍف كىانيوا يػىٍنًطقيوفى 

 ملسو هيلع هللا ىلصبراىيم سؤاؿ بديهي ال ٰبتاج إىل تكلف جواب؛ فلم يكن ُب ا٤بكاف سول إ
ًإبٍػرىاًىيمي كا١بمادات، فماذا سيكوف جواب سؤا٥بم: ﴿ ا آًب٥ًبىًتنىا ايى  ﴾؟! قىاليوا أىأىٍنتى فػىعىٍلتى ىىذى

كى عن الشعيب أف رجبلن ديؿ عليو فأاته كمع الشعيب امرأة فاستوقفو  ك٫بو ىذا ما ٰبي
 . (ُ)«ىذه»، فأشار الشعيب إىل ا٤برأة كقاؿ: «أيكما الشعيب؟»كقاؿ سائبلن: 

كمن ىذا قوؿ اجملامع ُب هنار رمضاف جواابن على  اجلزم مبا يغلب على الظن: ومنها
 !فقاؿ الرجل: أعلى أفقر مِب اي رسوؿ هللا؟ .خذىا، فتصدؽ بو»: ملسو هيلع هللا ىلصقوؿ رسوؿ هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص فضحك النيب .أىل بيت أفقر من أىل بيٍب -يريد ا٢برتْب  -فوهللا ما بْب البتيها 
جـز بظن على ما يغيب  . كال شك أنو (ِ)«أطعمو أىلك حٌب بدت أنيابو، ٍب قاؿ:

لو ليس تصويبان لقولو، كلكن تصحيحان ٢بالو ُب  ملسو هيلع هللا ىلصعنو علم حقيقتو. كإقرار النيب 
كاف كفق   كال كجو اب٤بنع دؿ أف كبلمو  ملسو هيلع هللا ىلصاستحقاؽ الصدقة، ك٤با مل ينكر 

 األساليب ا٤بستعملة غّب ا٤بستنكرة كهللا أعلم. 
﴾، كىم مل يسرقوا أىيػَّتػيهىا اٍلًعّبي ًإنَّكيٍم لىسىارًقيوفى عليو السبلـ: ﴿ أما قوؿ مؤذف يوسف

قىايىةى ُب رىٍحًل فيما حكاه هللا عز كجل بقولو سبحانو: ﴿ فػىلىمَّا جىهَّزىىيٍم ًٔبىهىازًًىٍم جىعىلى السًٌ
دىا ٝبع من أىل العلم من الكذب ﴾. فعأىًخيًو ٍبيَّ أىذَّفى ميؤىذًٌفه أىيػَّتػيهىا اٍلًعّبي ًإنَّكيٍم لىسىارًقيوفى 

                                 
من عدة طرؽ إليو ُب خأريخ دمشق  األثر مشهور يذكر ُب ترٝبتو من كتب الَباجم، كركاه ابن عساكر (ُ)

(، كالسلفي ّْٓ/ُ(، كعيوف األخبار )َْٓ(، كما ركاه ابن قتيبة ُب كتابيو: ا٤بعارؼ )صُْٔ/ِٓ)
 (.َُّٖ/ُْب الطيورايت )

 (ُُُُ(، كمسلم )ُّٔٗركاه البخارم ُب الصحيح )( ِ)
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كذىبوا لتخرٯبها ٗبا ٰبسن ا٢بمل عليو كخأك٥با: إما ابإلذف من هللا عز كجل، أك عدـ 
معرفة ا٤بؤذف اب٢بقيقة، أك أف يوسف أضمر ُب نفسو: فعبلن كقع منهم قدٲبان كاطلع عليو 

 . (ُ)، أك غّبىا من ا٤بخارجملسو هيلع هللا ىلصىو 
: كلعل ا١بواب أف التكذيب إ٭با ي كوف للخرب، كعبارة ا٤بؤذف إنشاء، فهي من قلتي

قبيل االهتاـ، حيث يطالبهم بدليل الرباءة أك اإلدانة، ك٥بي أقرب إىل الشتم منها إىل 
الكذب االصطبلحي، كلو صح جواهبم بكذبتى علينا، فهو ٗبعُب أخطأت ابهتامك إايان  

 كما ىو معلـو من لغة أىل ا٢بجاز كهللا تعاىل أعلم. 
الكذب كالصدؽ يتعلقاف : : ىل بْب الكذب كالصدؽ كاسطة؟امسةا٤بسألة ا٣ب

ابألخبار، فا٣برب قسماف إما كذب أك صدؽ، كزاد أبو عثماف عمرك بن ٕبر ا١باحظ 
، كإ٭با أراد إضافة العمد كالعلم، فيكوف (ِ)قسمان اثلثان، كىو ما ليس بكذب كال صدؽ

ل مطابقتو. قاؿ ابن حجر ىناؾ حالة: من أخرب عن أمر على خبلؼ الواقع كىو ٯبه

، «بو ابلعلم فقيدكه ا٤بعتزلة كأما لئلٍب، شرطاف ٮبا فإ٭با كالتعمد العلم كأما»: (ّ)ا٥بيتمي

فنخرج من ىذا أبف: ا٤بعتزلة يركف ا٤بخرب ٔبهل غّب كاذب، ك٨بالفوىم يركنو كاذب غّب 
 كوف ا٣ببلؼ لفظيان.  (ْ)ك٥بذا صحح الرازم ُب اصوؿ آٍب.

                                 
(، شرح ُٖٓ/ُٔكم )(، شرح مسلم للنو ٕٕ/ٖ(، إكماؿ ا٤بعلم لعياض )ُْٗ/ُٔتفسّب الطربم )( ُ)

 (ٖٓٔ/ُٖ(، شرح ابن رسبلف لسنن أيب داكد )ِّٕ/ُالبخارم للسفّبم )
 (َُ/ِانظر اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم ) (ِ)
 (ِّٓ/ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ّ)
 (ُِْ/ُ(، كانظر إرشاد الفحوؿ للشوكاين )ِِٓ/ْاصوؿ ُب علم األصوؿ للرازم ) (ْ)
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اإلخبار عن  :كأما الكذب فهو عند ا٤بتكلمْب من أصحابنا»: (ُ)قاؿ النوكم 

كقالت  ،ىذا مذىب أىل السنة .كاف أك سهوان   عمدان  .الشيء على خبلؼ ما ىو

 عن اإلخبار ىو»: (ِ). كُب ا٤بصباح ا٤بنّب أليب العباس الفيومي«شرطو العمدية :ا٤بعتزلة

 على كالكذب الصدؽ بْب اسطةك  كال كا٣بطأ. العمد فيو سواء ىو، ما ٖببلؼ الشيء

القوؿ  (ّ)كنسب ا٤بازرم كبدر الدين العيِب، «العمد يتبع كاإلٍب السنة. أىل مذىب

 .   (ْ)ا٤بنسوب ىنا ألىل السنة إىل األشاعرة
ذكر األصوليوف ُب مسألة نسخ  : ىل للكذب تعلق ابلزماف؟ا٤بسألة السادسة

ا٣برب  :ا٤بشهور أف الكذب»: (ٔ)لزركشي. قاؿ بدر الدين ابن هبادر ا(ٓ)األخبار خبلفان 

أليب القاسم الزجاجي ُب كتاب  خبلفان  كاف أك مستقببلن   ا٤بخالف للمخرب عنو ماضيان 
األذكار اب٤بسائل النحوية كالبن قتيبة، حيث خصا الكذب ٗبا مضى، كأما ا٤بستقبل 

خبار، ٍب أم أهنما جعبله من اإلنشاء ال من اإل «لف، كال يقاؿ لو: كذبفيقاؿ لو: خي 

 فا٢بق أنو يوصف هبما ماضيان »احتج الزركشي أبدلة من الكتاب كالسنة كقاؿ: 

                                 
 (ٗٔ/ُشرح مسلم ) (ُ)
 (ِِٕا٤بصباح ا٤بنّب )ص (ِ)
 (ُِٔ/ّ(، كالعيِب ُب عمدة القارم )ِّٕ/ُقوؿ أيب عبد هللا ا٤بازرم ُب ا٤بعلم بفوائد مسلم ) (ّ)
 (َُُ/ُكذا فعل عياض ُب إكماؿ ا٤بعلم ) (ْ)
 (ُٕٔ/ّالبحر ايط للزركشي ) (ٓ)
 (َُٕ/ُ(، كانظر ا٤بفهم للقرطيب )ِٖٓ/ّالبحر ايط للزركشي ) (ٔ)
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 أ.ىػ. «ا٣بلف كالوفاء :، لكن لو كصف خاص كىوكمستقببلن 

الكذب يراد بو أمراف، »فقاؿ:  (ُ): قسم ابن القيم الكذب إىل قسمْبالسابعة

، قاؿ: «ككذب خطأأحدٮبا: ا٣برب غّب ا٤بطابق ٤بخربه، كىو نوعاف: كذب عمد، 

 كالثاين من أقساـ الكذب: ا٣برب الذم ال ٯبوز اإلخبار بو، كإف كاف خربه مطابقان »

٤بخربه، كخرب القاذؼ ا٤بنفرد برؤية الزان، كاإلخبار بو، فإنو كاذب ُب حكم هللا، كإف كاف 
اًء فىأي ٤بخربه، ك٥بذا قاؿ تعاىل  خربه مطابقان  ٍتيوا اًبلشُّهىدى كلىًئكى ًعٍندى اَّللًَّ ىيمي ﴿فىًإٍذ ملٍى أيى
فحكم هللا ُب مثل ىذا أف يعاقب عقوبة ا٤بفَبم الكاذب، كإف كاف خربه  اٍلكىاًذبيوفى﴾

، كعلى ىذا فبل تتحقق توبتو حٌب يعَبؼ أبنو كاذب عند هللا، كما أخرب هللا مطابقان 
كىل ىذا إال ، فأم توبة لو؟ بو عنو، فإذا مل يعَبؼ أبنو كاذب كجعلو هللا كاذابن  تعاىل

 «٧بض اإلصرار كاجملاىرة ٗبخالفة حكم هللا الذم حكم بو عليو؟

فإف الكذب نوعاف أحدٮبا: كذب »: (ِ)قاؿ ا٤بسألة الثامنةكإىل قسمْب آخرين كىي 

كمل يكن  ،أك كلد لو ،أك تزكج ،مات فبلف :كمن يقوؿ  ٯبوز أف يكوف متعلقو كاقعان 
قو كىو ما ٰبيلو العقل كىذا أقبح نوعي كالثاين: كذب ال ٯبوز أف يقع متعل .ذلك

  أ.ىػ. «الكذب

 

                                 
 (ُّٕ/ُمدارج السالكْب البن القيم ) (ُ)
 (ُّٖٓ/ْالصواعق ا٤برسلة البن القيم ) (ِ)
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كىذا ال يعارض قاعدة الغزايل اآلنفة، كما ال يعارضو ضرب األمثاؿ على لساف من 
 .(ُ)ال يعقل كما يركل عن النعماف بن بشّب أنو ضرب مثاالن على لساف ا٢بيواانت

 لو كما االضطرار عند الكذب جواز على كاتفقوا»: (ِ): قاؿ ا٢بافظا٤بسألة التاسعة

 أيٍب كال ذلك على كٰبلف عنده كونو ينفي أف فلو عنده ٨بتف كىو رجل قتل ظامل قصد

 أ.ىػ. «أعلم كهللا

           
 

ليس   عليَّ  إف كذابن »: ملسو هيلع هللا ىلص( أم ال تنسبوا يل ما مل أقلو، كقاؿ عليي قولو: )

إذا كاف ك »، (ّ)«ار، فليتبوأ مقعده من النمتعمدان  ككذب على أحد، فمن كذب عليَّ 

عليو السبلـ أشد؛ ألف حقَّو أعظم كحق  الشرع ٝبلةن فهو على النيب الكذبي ٩بنوعان ُب

كال »، (ْ)«الشريعًة آكد، كإابحةي الكذب عليو ذريعةه إىل إبطاؿ شرعو، كٙبريف دينو

 .(ٓ)«يتصور أف يكذب لو لنهيو عن مطلق الكذب ألنو ال يَّ(عل)مفهـو لقولو 

معُب ىذا ا٢بديث السلفي كا٣بلف، فذىب بعضيهم  كقد اختلف ُب»: (ٔ)قاؿ عياض

                                 
 (َْٗاألمثاؿ ُب ا٢بديث أليب الشيخ األصبهاين )ص (ُ)
 (ََّ/ٓفتح البارم ) (ِ)
 ( من حديث ا٤بغّبة بن شعبة.ْ( كمسلم )ُُِٗركاه البخارم ) (ّ)
 (ُُّ/ُإكماؿ ا٤بعلم لعياض  ) (ْ)
 (ُٗٗ/ُبارم البن حجر )فتح ال (ٓ)
 (ُُُ/ُإكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم ) (ٔ)
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 ء كاف من الدين أك غّبه، كذىب آخركف إىل أف ذلك خاص ُبيكل ش  إىل أنَّو عاـ ُب
، أك إثبات شريعةو  الكذب عليو ُب الدين كتعمُّده ا٣برب عنو بتحليل حراـو أك ٙبرمي حبلؿو

 .«أك نفيها

حديث آخر أنَّو إ٭با ىو فيمن   فسّب الكذب عليو ُبكقد ركل قـو أيضان ت»قاؿ:  

رجيلو  كذىب آخركف إىل أىفَّ ا٢بديث كرد ُب»، قاؿ: «كشْب اإلسبلـ غيبو كذب عليو ُب

أموا٥بم كدمائهم، فأمر  حياتو كادَّعى لقـو أنَّو رسوليو إليهم ٰبكم ُب بعينو كذب عليو ُب

 . «تان ًجد ميكيًجد حيان كإحراقو إف كي  عليو السبلـ بقتلو إف

كقد اغَب قـو »: (ِ)، قاؿ ا٢بافظ(ُ)ككل من عدا القوؿ األكؿ مستمسك ٗبا ال يصح

من ا١بهلة فوضعوا أحاديث ُب الَبغيب كالَبىيب كقالوا ٫بن مل نكذب عليو بل فعلنا 
ما مل يقل يقتضي الكذب على هللا تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصأف تقويلو  ذلك لتأييد شريعتو كما دركا

من األحكاـ الشرعية سواء كاف ُب اإلٯباب أك الندب ككذا مقابلهما ألنو إثبات حكم 
كىو ا٢براـ كا٤بكركه كال يعتد ٗبن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزكا كضع الكذب 
ُب الَبغيب كالَبىيب ُب تثبيت ما كرد ُب القرآف كالسنة كاحتجوا أبنو كذب لو ال عليو 

 ا٤براد ألف ابطل اعتبلؿ كىو»: (ّ)وضع آخركقاؿ ُب م أ.ىػ. «كىو جهل ابللغة العربية

 ٧بتاج غّب كامل هللا ٕبمد كالدين عليو أك لو كاف سواء الكذب عنو نقل من ابلوعيد
                                 

 ىػ.ُِْْمكتبة السنة. ط  (ِّّ/ُكانظر فتح ا٤بغيث للسخاكم ) (ُ)
 (ََِ-ُٗٗ/ُالفتح البن حجر ) (ِ)
 (ْٗٗ/ٔالفتح ) (ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )٘ٗ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ْْٔ 

 .    «ابلكذب تقويتو إىل

 ملسو هيلع هللا ىلصفتخويفو »: (ُ)كا٤بشار إليهم ىنا ىم فرقة الكرامية، قاؿ أبو عبد هللا القرطيب

فحذار ٩با كضعو  يعلم أنو سيكذب عليو. أمتو ابلنار على الكذب، دليل على أنو كاف
 أعداء الدين كزاندقة ا٤بسلمْب ُب ابب الَبغيب كالَبىيب كغّب ذلك، كأعظمهم ضرران 

ـ من ا٤بنسوبْب إىل الزىد كضعوا ا٢بديث حسبة فيما زعموا، فتقبل الناس اأقو 

 أ.ىػ.  «موضوعاهتم، ثقة منهم هبم كركوان إليهم فضلوا كأضلوا

قاؿ أبو بكر دمحم بن ا٤بنصور السمعاين: »، (ِ)ّب اب١بهلة األغبياءككصفهم ابن كث

فيما ال يتعلق بو  ملسو هيلع هللا ىلصذىب بعض الكرامية إىل جواز كضع االحاديث على النيب 
٥بم عن ا٤بعصية كاغَبكا  للناس ُب الطاعة كزجران  حكم من الثواب كالعقاب ترغيبان 

 «ن كذب علي ليضل بو الناسم»، منها ما جاء ُب بعض الطرؽ من زايدة (ّ)«أبحاديث

على التوكيد ال على ما سواه ، مثل »، كعلى تقدير صحتها تكوف (ْ)كىي زايدة ضعيفة

 .(ٓ)«﴾فىمىٍن أىٍظلىمي ٩بًَّن افٍػتػىرىل عىلىى اَّللًَّ كىًذابن لًييًضلَّ النَّاسى بًغىٍّبً ًعٍلمو ﴿ذلك قولو: 

                                 
 (َٖ/ُا١بامع ألحكاـ القرآف ) (ُ)
 (ّٗٔ/ّتفسّب القرآف ) (ِ)
 (ٔٗ/ُا٤بوضوعات البن ا١بوزم ) (ّ)
(، كفتح البارم ٔٗ/ُ(، كا٤بوضوعات البن ا١بوزم )ِّْٗ/ْانظر: ذخّبة ا٢بفاظ البن طاىر ) (ْ)

 .«اتفق أئمة ا٢بديث على أهنا زايدة ضعيفة»( : ٖٓٓ/ِ(، كقاؿ ُب نكتو على ابن الصبلح )ََِ/ُ)
علم (، كعنو القاضي ُب إكماؿ ا٤بِّٕ/ُمن كبلـ أيب جعفر الطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر ) (ٓ)

(ُ/ُُِ) 
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 ،الـ العاقبة ال الـ التعليل (ضللي) :قولو ألف البلـ ُب»: (ُ)قاؿ ابن عراؽ الكناين

فىمىٍن أىٍظلىمي ٩بًَّن ﴿ :كعلى ىذين الوجهْب خرج قولو تعاىل ،أك ىي للتأكيد كال مفهـو ٥با
 ألف افَباء الكذب على هللا ٧بـر مطلقان  ﴾افٍػتػىرىل عىلىى اَّللًَّ كىًذابن لًييًضلَّ النَّاسى بًغىٍّبً ًعٍلمو 

أك ، كا٤بعُب أف مآؿ أمره إىل اإلضبلؿ»: (ِ)ُب الفتح ، زاد«سواء قصد بو اإلضبلؿ أـ ال

الى خأىٍكيليوا الٌرابى ﴿ :ىو من ٚبصيص بعض أفراد العمـو ابلذكر فبل مفهـو لو كقولو تعاىل
ؽو ﴿ ،﴾أىٍضعىافنا ميضىاعىفىةن  دىكيٍم ًمٍن ًإٍمبلى فإف قتل األكالد كمضاعفة الراب  ﴾كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى

 أ.ىػ. «اآلايت إ٭با ىو لتأكيد األمر فيها ال الختصاص ا٢بكم كاإلضبلؿ ُب ىذه

كىذا الذم انتحلوه »: (ّ)كأطاؿ النوكم النفس فيهم فجمع متفرؽ قو٥بم ك٩با قالو

كأدؿ الدالئل على بعدىم من معرفة  ،كهناية الغفلة ،كفعلوه كاستدلوا بو غاية ا١بهالة
ألغاليط البلئقة بعقو٥بم السخيفة من ا كقد ٝبعوا فيو ٝببلن  ،شيء من قواعد الشرع

﴿كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه ًإفَّ  :كأذىاهنم البعيدة الفاسدة فخالفوا قوؿ هللا عز كجل
﴾ كخالفوا صريح ىذه األحاديث  ،السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسئيوالن

كخالفوا إٝباع أىل ا٢بل  ،رٰبة ا٤بشهورة ُب إعظاـ شهادة الزكرا٤بتواترة كاألحاديث الص
كغّب ذلك من الدالئل القطعيات ُب ٙبرمي الكذب على آحاد الناس فكيف ٗبن  ،كالعقد

 :على هللا تعاىل قاؿ هللا تعاىل كإذا نظر ُب قو٥بم كجد كذابن  ،قولو شرع ككبلمو كحي
كمن أعجب األشياء قو٥بم ىذا   وى ًإالَّ كىٍحيه ييوحىى﴾( ًإٍف ىي ّ﴿كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل )

                                 
 (ََِ/ُ(، كانظر فتح البارم )ُّ/ُُب تنزيو الشريعة ا٤برفوعة ) (ُ)
 (َُِ/ُفتح البارم البن حجر ) (ِ)
 (َٕ/ُشرح مسلم للنوكم ) (ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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منهم بلساف العرب كخطاب الشرع فإف كل ذلك عندىم كذب  كذب لو كىذا جهل
 .عليو

أف  :كأما ا٢بديث الذم تعلقوا بو فأجاب العلماء عنو أبجوبة أحسنها كأخصرىا
 .ال تعرؼ صحيحة ٕباؿزايدة ابطلة اتفق ا٢بفاظ على إبطا٥با كأهنا  (ليضل الناس) :قولو

 :أهنا لو صحت لكانت للتأكيد كقوؿ هللا تعاىل :الثاين جواب أيب جعفر الطحاكم
أف البلـ ُب ليضل ليست  :الثالث .﴾فىمىٍن أىٍظلىمي ٩بًَّن افٍػتػىرىل عىلىى اَّللًَّ كىًذابن لًييًضلَّ النَّاسى ﴿

ذبو كمصّبه إىل اإلضبلؿ بو  الـ التعليل بل ىي الـ الصّبكرة كالعاقبة معناه أف عاقبة ك
كنظائره ُب القرآف ككبلـ ﴿فىاٍلتػىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍوفى لًيىكيوفى ٥بىيٍم عىديكِّا كىحىزىانن﴾  :كقولو تعاىل

كعلى  .العرب أكثر من أف ٰبصر كعلى ىذا يكوف معناه فقد يصّب أمر كذبو إضبلالن 
تم إببعاده كأفسد من أف ٰبتاج ا١بملة مذىبهم أرؾ من أف يعتُب إبيراده كأبعد من أف يه

 انتهى.  «إىل إفساده

ككثّب من الفساؽ »: (ُ)كُب سياؽ كبلـ ا٣بطيب عن عدـ قبوؿ ركاية الفاسق قاؿ

. «غّب مغفور كبّب كجرـه   كالتعمد لو ذنبه  ملسو هيلع هللا ىلصيعتقدكف أف الكذب على رسوؿ هللا 

ذب على هللا كعلى ذىب طائفة من العلماء إىل أف الك»: (ِ)قاؿ الذىيب ُب كتابو الكبائر

كال ريب أف الكذب على هللا كعلى رسولو ُب ٙبليل حراـ  .رسولو كفر ينقل عن ا٤بلة

أ.ىػ، لعلو يريد ُب  «كٙبرمي حبلؿ كفر ٧بض كإ٭با الشأف ُب الكذب عليو فيما سول ذلك

                                 
 (ٕٕالكفاية ُب علم الركاية للخطيب البغدادم )ص:  (ُ)
 (ُِٔ/ُ(، كالزكاجر للهيتمي )َٕالكبائر )ص (ِ)
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 الَبغيب كالَبىيب. 

كبّبة كأنو فاحشة عظيمة كموبقة   ملسو هيلع هللا ىلصتعظيم ٙبرمي الكذب عليو »: (ُ)قاؿ النوكم

ىذا ىو ا٤بشهور من مذاىب العلماء من  .(ِ)كلكن ال يكفر هبذا الكذب إال أف يستحلو
 :كقاؿ الشيخ أبو دمحم ا١بويِب كالد إماـ ا٢برمْب أيب ا٤بعايل من أئمة أصحابنا ،الطوائف

حكى إماـ ا٢برمْب عن كالده ىذا ا٤بذىب كأنو كاف  ،ملسو هيلع هللا ىلصيكفر بتعمد الكذب عليو 
كضعف  ،كفر كأريق دمو  عمدان  ملسو هيلع هللا ىلصمن كذب على رسوؿ هللا  :يقوؿ ُب درسو كثّبان 

 ،إنو مل يره ألحد من األصحاب كإنو ىفوة عظيمة :إماـ ا٢برمْب ىذا القوؿ كقاؿ

 أ.ىػ.  «كالصواب ما قدمناه عن ا١بمهور

نقل ا٢بافظ عماد »: (ّ)كقد توبع ا١بويِب فيما ذىب إليو، قاؿ ابن عراؽ الكناين

على  شيخ ابن عقيل من ا٢بنابلة أنو كافق ا١بويِب  الفضل ا٥بمذاينالدين ابن كثّب عن أىب

 .(ٓ)أف ابن ا٤بنّب ماؿ ٥بذا القوؿ، كأاب بكر ابن العريب (ْ)، كأفاد ابن حجر«ىذه ا٤بقالة

 
 

                                 
 (ٗٔ/ُشرح مسلم ) (ُ)
(، كالبن ّْ/ُ(، كللعيِب ُب ٬بب األفكار ُب تنقيح مباين األخبار )ُُٓ/ُوه للقرطيب ُب ا٤بفهم )ك٫ب (ِ)

 (ُُٔ/ْأمّب ا٢باج ُب التقرير كالتحبّب )
 (ُِ/ُتنزيو الشريعة ) (ّ)
 (َِِ/ُفتح البارم ) (ْ)
 (ْٗٗ/ٔفتح البارم ) (ٓ)
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 مسألة: 
 

حديث كاحد فسق  ُب عمدان  ملسو هيلع هللا ىلصمن كذب على رسوؿ هللا »: (ُ)قاؿ النوكم

فقد قاؿ ٝباعة  ،فلو اتب كحسنت توبتو ،يعهاكلها كبطل االحتجاج ٔبم  وكردت ركاايت
من العلماء منهم أٞبد بن حنبل كأبو بكر ا٢بميدم شيخ البخارم كصاحب الشافعي 
كأبو بكر الصّبُب من فقهاء أصحابنا الشافعيْب كأصحاب الوجوه منهم كمتقدميهم ُب 

كأطلق  ،جرحو دائمان بل ٰبتم  ال تؤثر توبتو ُب ذلك كال تقبل ركايتو أبدان  :األصوؿ كالفركع
كجدانه عليو مل نعد لقبولو  كل من أسقطنا خربه من أىل النقل بكذب  :الصّبُب كقاؿ

كذلك ٩با افَبقت فيو الركاية  :قاؿ .بعد ذلك بتوبة تظهر كمن ضعفنا نقلو مل ٪بعلو قواين 
 .كالشهادة

عن  بليغان  كزجران  ٤بذىب ىؤالء كٯبوز أف يوجو أبف ذلك جعل تغليظان  كمل أر دليبلن  
إىل يـو القيامة ٖببلؼ  مستمران  لعظم مفسدتو فإنو يصّب شرعان  ملسو هيلع هللا ىلصالكذب عليو 

كىذا الذم ذكره  :قلت .الكذب على غّبه كالشهادة فإف مفسدهتما قاصرة ليست عامة
كا٤بختار القطع بصحة توبتو ُب ىذا  ،ىؤالء األئمة ضعيف ٨بالف للقواعد الشرعية

توبتو بشركطها ا٤بعركفة كىي اإلقبلع عن ا٤بعصية كالندـ  كقبوؿ ركاايتو بعدىا إذا صحتٍ 
كقد أٝبعوا  ،فهذا ىو ا١بارم على قواعد الشرع ،يعود إليها على فعلها كالعـز على أف ال

فأسلم كأكثر الصحابة كانوا هبذه الصفة كأٝبعوا على  على صحة ركاية من كاف كافران 

 انتهى كبلـ النوكم.  « ىذا كهللا أعلمقبوؿ شهادتو كال فرؽ بْب الشهادة كالركاية ُب

                                 
 (َٕ-ٗٔ/ُشرح صحيح مسلم ) (ُ)
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ره، بل لو كجو قوم من النظر، فإف معرفة ه ابلضعف الذم صوَّ قلت: كليس الذم ردَّ 
 صحة توبة من تسور ابب الكذب على الشارع أمر يعسر ا١بـز بو كهللا ا٤بستعاف.

 
           

 

. يقاؿ: أابء اإلماـ أصل البواء: ال»: (ُ)( قاؿ أبو عبيد ا٥بركمفليتبوأقولو: ) لزـك

فبلانن بفبلف: أم ألزمو دمو، كقتلو بو، كفبلف بواء لفبلف: إذا قتل بو. كىو كقولو: بوأه 
: أم ألزمو إايه، كأسكنو إايه. قاؿ هللا تعاىل:  كىلىقىٍد بػىوٍَّأانى بىًِب ًإٍسرىائًيلى ﴿هللا تعاىل منزالن

 أ.ىػ.  «ا٤بلزـك كا٤ببوأ: ا٤بنزؿأم أنزلناىم منزالن صا٢بنا،  ﴾ميبػىوَّأى ًصٍدؽو 

أصل البواء: مساكاة األجزاء ُب ا٤بكاف، خبلؼ النبو الذم ىو »:(ِ)كقاؿ الراغب

: سويتو بنازلو، كبوأت لو مكاانن  مكاف بواء: إذا مل يكن انبيان  منافاة األجزاء. يقاؿ:

الباء »: (ْ)فارس ، قاؿ ابن«كا٤بباءة: ا٤برجع إىل الشيء »: (ّ)، كُب ٝبهرة ابن دريد«فتبوأ

، كاتفق «أصبلف: أحدٮبا الرجوع إىل الشيء، كاآلخر تساكم الشيئْب ،كالواك كا٥بمزة

 .(ٓ)ا١بميع على: منزؿ القـو

                                 
 (ُِٖ/ُديث )الغريبْب ُب القرآف كا٢ب (ُ)
 (ُٖٓا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ِ)
 (ِِٗ/ُٝبهرة اللغة البن دريد ) (ّ)
 (ُِّ/ُمعجم مقاييس اللغة ) (ْ)
(، ّْْ/َُ(، كايط ُب اللغة )ّٕ/ُ(، كالصحاح )ُّٖ/ُ(، ك٦بمل اللغة )ُُْ/ٖكانظر العْب ) (ٓ)
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َْٕ 

أم لينزؿ منزلو  «فليتبوء مقعده من النار»كمنو ا٢بديث: »: (ُ)قاؿ أبو عبيد ا٥بركم 

أم ينزؿ  ،مهموز األخّب «نارفليتبوأ مقعده من ال» :قولو»: (ِ)كُب مشارؽ األنوار .«منها

أم بوأه هللا ذلك كخرج ٨برج  ،ىو على طريق الدعاء عليو :قيل .منزلو منها كيتخذه

  أ.ىػ. «بل ىو على ا٣برب كأنو استحق ذلك كاستوجبو :كقيل .األمر

كىذه صيغة أمر كا٤براد هبا التهديد كالوعيد، كقيل: »: (ّ)كقاؿ أبو العباس القرطيب

، «كقيل: معناىا اإلخبار بوقوع العذاب بو ُب انر جهنم ،أم بوأه هللا ذلكمعناىا الدعاء 

 كجاء بو بلفظ األمر جواابن »: (ْ)كُب شرح ٦بد الدين ابن األثّب على مسند الشافعي

 . «ابلشرط ليكوف أبلغ ُب كجوب الفعل كالذـ لو

 النار، مل إذ لو قيل: كاف مقعده ُب ،كاألمر ابلتبوء هتكم كتغليظ»: (ٓ)قاؿ الطييب

كأيضان فيو إشارة إىل معُب القصد ُب الذنب كجزائو، أم كما أنو قصد ُب  ،يكن كذلك

أصل التبوء من مباءة اإلبل: كىي أعطاهنا، »ك «الكذب التعمد فليقصد ُب جزائو التبوء

إذا اٚبذه. كظاىر اللفظ األمر كمعناه ا٣برب، كقد يكوف ظاىر  يقاؿ: تبوأ لنفسو مكاانن 
                                                                                                  

 (،ِٔٓ/َُكاكم كايط األعظم )
 (ُٗٓ/٫ُبوه ُب النهاية البن األثّب )(، ك ُِٗ/ُالغريبْب ) (ُ)
 (َُّ/ُمشارؽ األنوار لعياض ) (ِ)
 (ُُْ/ُا٤بفهم للقرطيب ) (ّ)
 (ْٔٓ/ٓالشاُب شرح مسند الشافعي ) (ْ)
 (َِٕ/ِالكاشف عن حقائق السنن ) (ٓ)
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ُْٕ 

كىاٍلوىاًلدىاتي ﴿،  ﴾كىاٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىرىبٍَّصنى أبًىنٍػفيًسًهنَّ ﴿٣برب كمعناه األمر كقولو: اللفظ ا

دىىينَّ     . كاب تعاىل التوفيق.(ُ)«﴾يػيٍرًضٍعنى أىٍكالى

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (ِِٖ/ُكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب البن ا١بوزم )  (ُ)
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ِْٕ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

مسنمم[- ٙٗ] ماظضقى مأبي مسن ماألسؿش مسن مجرؼر مثـا مخقـؿة مأبو حدثـا

أنمؼعفبمموحبلؾهمجفاًلم،حبلبماٌرءمعنماظعؾممأنمخيشىماهلل:مقمضالعلرو

ذ.بعؾؿه

 (.ُٓ)مضى الكبلـ على ىذا األثر ُب أكؿ الكتاب برقم 
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ّْٕ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

:محدثـامأبومخقـؿةمثـامحيقىمبنمميانمثـاماألسؿشمسنمإبراػقممضالم[- ٚٗ]

مم.صطـًامطانمسؾدماهللمظطقػًا

، كمدار األثر عليو، فركاه عنو ال أبس إبسناده، رجالو ثقات خبل ٰبٓب فمتكلم فيو      
راكم كتابنا ىذا عن أيب  - ُب كتابنا ىذا، كركاه أبو القاسم البغومأبو خيثمة ثبلثة: 
كبلٮبا عن ابن ٲباف ُب كتابو الذم صنفو ُب   عبد هللا بن عمركعن  ،عنو – خيثمة

ُب  أمحد ابن حنبلالبغوم ركاه ابن عساكر ُب خأرٱبو. كاتبعهما الصحابة، كمن طريق 
كاقتبس نص األثر أبو نعيم . (ُ)ابن ٲباف فيما ركاه عنو صاّب ابنو ُب مسائلو عنو

 .(ِ)األصبهاين ُب سياؽ كصفو البن مسعود من كتابو ُب الصحابة

           

 

تكرار على خبلؼو بينهم، لفظ )كاف( مشعر ابلدكاـ كال(، كان عبد هللا: )قولو
إفادتو االستمرار كعمـو األزماف ٍب ٞبلها كما بعدىا على معُب الغالب  (ّ)رجح الشوكاين

                                 
(، مسائل أٞبد ركاية ابنو أبو ٔٔ/ّّدمشق البن عساكر ) ( للبغوم، كخأريخْٓٔ/ّمعجم الصحابة ) (ُ)

 (ُٖٓ/ّالفضل صاّب )
 ( ببل عزك.ُٔ/ّّ(، كنقلو ابن عساكر ُب التأريخ )ُٕٓٔ/ْمعرفة الصحابة أليب نعيم ) (ِ)
 (ِٖٔ/ِنيل األكطار للشوكاين ) (ّ)
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ْْٕ 

كالصواب من ىذه ا٤بقاالت مقالة »: (ُ)كساؽ الزركشي أقواالن ٍب قاؿ. من ا٢باؿ

لة ٥با غّب كال دال هنا تفيد اقَباف معُب ا١بملة الٍب تليها ابلزمن ا٤باضي الأالز٨بشرم ك 
من ذلك كاف لدليل  فادة الكبلـ شيئان إبل إف  ونفسها على انقطاع ذلك ا٤بعُب كال بقائ

 .ىػ.أ «آخر

 كالكبلـ ىنا منقوؿ على لساف إبراىيم النخعي يصف بو عبد هللا بن مسعود 
فقد أخذ عن شريح، ، ن كبار التابعْبر العناية بعلمو كتبع مىن صحبو مً فقد كاف أكثى 

قمة، كعبيدة، كمنهم من أىل بيتو كاألسود بن يزيد، كعبد الرٞبن بن كمسركؽ، كعل
: قلت إلبراىيم النخعي: »(ِ)يزيد، كغّبىم إال أنو مل يلقو. كيركل عن األعمش أنو قاؿ

إذا حدثتكم عن رجل عن عبد هللا فهو : أسند يل عن عبد هللا بن مسعود، فقاؿ إبراىيم
كفيو أنو إذا  ،«فهو عن غّب كاحد عن عبد هللا :قاؿ عبد هللا: ، كإذا قلتالذم ٠بعتي 

 .أرسل جازمان فقد أحكم ا٤بركم من غّب ما طريق
 

                                 
 (ٕٕ/ِيط ُب أصوؿ الفقو )(، كانقشها أيضان ُب البحر اُِِ/ْالربىاف ُب علـو القرآف للزركشي ) (ُ)
(، كالطحاكم ُب ْٕٓ(، كالَبمذم ُب العلل الصغّب )صَِٖ/ٔركاه: ابن سعد ُب الطبقات الكربل ) (ِ)

(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن ِِٔ/ُ(، كشرح معاين اآلاثر لو )ُٗٓ/ُْشرح مشكل اآلاثر )
(. كركاه ابن ٖٗٓ/ُِالب العالية )(. كركاه إسحاؽ ُب مسنده فيما أفاده ابن حجر ُب ا٤بطَُْ/ُ)

(، من طريق ابن أيب خيثمة ُب التأريخ، كحكاه معلقان عن خأريخ ابن ّٖ -ّٕ/ُعبد الرب ُب التمهيد )
(، كبدر ّٖٓ/ُأيب خيثمة: أبو الوليد الباجي ُب التعديل كالتجريح ٤بن خرج لو البخارم ُب الصحيح )

 (َُّ/ِالدين الزركشي ُب النكت على ابن الصبلح )
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ْٕٓ 

فهذه الركاية »ُب ركاية من ىذا النحو:  (ُ)قاؿ أبو ا٢بسن علي بن عمر الدارقطِب

فإبراىيم النخعي ىو أعلم الناس بعبد هللا كبرأيو كبفتياه، قد أخذ  ؛كإف كاف فيها إرساؿ
علقمة، كاألسود، كعبد الرٞبن ابِب يزيد، كغّبىم من كرباء أصحاب  :والوذلك عن أخ

عبد هللا، كىو القائل:  إذا قلت لكم: قاؿ عبد هللا بن مسعود فهو عن ٝباعة من 

 أ.ىػ.   «أصحابو عنو، كإذا ٠بعتو من رجل كاحد ٠بيتو لكم

           
 

، كىي ىنا رٗبا تعود على ا٣بىلق كلمة تطلق كيراد هبا أكثر من معُب( لطيفاً : )قولو
 . أك ا٣بيلق فعلى األكؿ يصفو بصغر ا٢بجم، كعلى الثاين ابلرب كالرفق

كيدؿ على  يدؿ على رفقو  أصله  ،البلـ كالطاء كالفاء»: (ِ)قاؿ أبو ا٢بسْب ابن فارس

 «ىو لطيف بعباده، أم رءكؼ رفيق: يقاؿ؛ الرفق ُب العمل: فاللطف. ُب الشيء صغرو 

.. .ابلضم يلطف لطافة، أم صغر، فهو لطيف يءلطف الش»: (ّ)ُب الصحاحك  أ.ىػ.

كألطفو بكذا، . التوفيق كالعصمة: كاللطف من هللا تعاىل. الرفق فيو: كاللطف ُب العمل

 أ.ىػ.  «أم بره بو

                                 
 (ِِٔ/ْسنن الدارقطِب ) (ُ)
 (َٖٖ(، ك٦بمل اللغة )صَِٓ/ٓمعجم مقاييس اللغة ) (ِ)
 (ُِْٔ/ْالصحاح اتج اللغة أليب نصر ا١بوىرم ) (ّ)
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ْٕٔ 

كلطف الشيء يلطف إذا »: (ُ)كنقل أبو منصور األزىرم عن ابن األعرايب قولو

، كُب كتاب الصاحب ابن «صر إذا كانت ضامرة البطنكجارية لطيفة ا٣ب: قاؿ ،صغر

 .«أم قليبلن  لطفان  اللطيف كالشيء اليسّب، كطعم طعامان  كاللطف»: (ِ)عباد

: اللطيف إذا كصف بو ا١بسم فضد ا١بثل، كىو الثقيل، يقاؿ»: (ّ)قاؿ الراغب 

ألمور كثّب، كيعرب ابللطافة كاللطف عن ا٢بركة ا٣بفيفة، كعن تعاطي ا: شعر جثل، أم
الدقيقة، كقد يعرب ابللطائف عما ال تدركو ا٢باسة، كيصح أف يكوف كصف هللا تعاىل بو 

. على ىذا الوجو، كأف يكوف ٤بعرفتو بدقائق األمور، كأف يكوف لرفقو ابلعباد ُب ىدايتهم
. الستخراجٰبسن ا: أم ﴾ًإفَّ رىيبًٌ لىًطيفه ًلمىا يىشىاءي ﴿، ﴾اَّللَّي لىًطيفه بًًعبىاًدهً ﴿: قاؿ تعاىل

على ما أكصل إليو يوسف حيث ألقاه إخوتو ُب ا١بب، كقد يعرب عن التحف  تنبيهان 

 أ.ىػ.  «ا٤بتوصل هبا إىل ا٤بودة ابللطف

إذا رفق بو،  ابلفتح، يلطف لطفان  ،لطف بو كلو»: (ْ)كفرؽ ابن األثّب بينهما فقاؿ

 .«فأما لطف ابلضم يلطف، فمعناه صغر كدؽ

                                 
 (ِّٓ/ُّهتذيب اللغة ) (ُ)
(، كالغريبْب أليب عبيد ا٥بركم ِْٗ/ٕ(، كانظر أيضان : كتاب العْب )ُٕٕ/ٗايط ُب اللغة ) (ِ)

 (ِٖٗ/ُ(، كاجملموع ا٤بغيث أليب موسى )ُْٕ/ِريب ا٢بديث للخطايب )(، كغُٖٗٔ/ٓ)
 (َْٕا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ّ)
 (،  ُِٓ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ْ)
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ْٕٕ 

، كما أنو كاف رفيقان (ِ)كدقة ساقيو (ُ)ر بصغر ا٢بجمييذك  ككاف ابن مسعود
فلعلو مل يرد كصف ا٢بجم، خاصة  أبصحابو بران هبم، كإبراىيم ٤با مل يثبت لو لقاء بو 

 .كأنو أتبعها بوصف آخر من أكصاؼ النفس
           

 

تدؿ على ذكاء كعلم »، ك(ْ)«كالفهم»، (ّ)«ضد الغباكة»: الفطنة( فطناً : )قولو

قاؿ أبو  .«عامل: كفطن أم ،ىو فطن: الفطنة من قولك»: (ٔ)، قاؿ ابن فارس(ٓ)«شيءب

أف الفطنة ىي التنبو على ا٤بعُب، كضدىا : الفرؽ بْب الفطنة كالعلم»: (ٕ)ىبلؿ العسكرم

بتداء ا٤بعرفة من كجو اف الفطنة أكٯبوز أف يقاؿ  ...الغفلة كرجل مغفل ال فطنة لو 

                                 
كاف »( عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود قاؿ: ُْٓ/ّركل ابن سعد ُب الطبقات الكبّب ) (ُ)

رأيت عبد هللا بن مسعود رجبلن خفيف »، كعن قيس بن أيب حاـز قاؿ: «قصّبان  عبد هللا رجبلن ٫بيفان 
 .«اللحم

(، ِٗ(، كاألدب ا٤بفرد للبخارم )صّْٖ/ٔ(، كمصنف ابن أيب شيبة )ِْْ/ِففي مسند أٞبد ) (ِ)
(، كمسند ٗٗ/ٕ( من حديث علي بن أيب طالب. كُب مسند أٞبد )ٓٗ/ٗكمعجم الطرباين الكبّب )

( أف القـو ٗٗ/ٕ(، من حديث عبد هللا بن مسعود )ْٔٓ/ُٓ(، كصحيح ابن حباف )ِْٓ/ٖالبزار )
مم تضحكوف؟  قالوا: اي نيب هللا من دقة ساقيو، »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ رسوؿ هللا ضحكوا من دقة ساقيو 

 ، كرجا٥بم موثقوف كسنده حسن«فقاؿ: كالذم نفسي بيده، ٥بما أثقل ُب ا٤بيزاف من أحد
 (ِّّ/ُّلساف العرب ) (ّ)
 (ُِٕٕ/ٔالصحاح أليب نصر ا١بوىرم ) (ْ)
 (َُٓ/ْمعجم مقاييس اللغة أليب ا٢بسْب ابن فارس ) (ٓ)
 (٦ِّٕبمل اللغة )ص (ٔ)
 (َْٖمعجم الفركؽ اللغوية )ص (ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٚٗ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ْٕٖ 

الفرؽ بْب الذكاء »: (ُ)أ.ىػ. كقاؿ «س كل علم فطنةفكل فطنة علم كلي ،غامض

ففي الذكاء  ... شتعا٥بااأف الذكاء ٛباـ الفطنة من قولك ذكت النار إذا ًب : كالفطنة

 .ىػ.أ «معُب زائد على الفطنة

ٕباجة  لطفو مع فطنتو، فًعلمو  كلعل أكثر ما شد انتباه الراكم ُب ا٤بوصوؼ 
 (ِ)حسن خلقو كبره هبم، مع فطنة كفهم كمراعاة ألحوا٥بمطبلبو كعنايتو هبم دليل على 

 . كهللا تعاىل أعلم
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 (ِِْا٤بصدر السابق )ص (ُ)
 ( ذكر بعض من ذلك.ٗٓكسيأٌب ٙبت األثر رقم ) (ِ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

حدثـامأبومخقـؿةمثـامجعػرمبنمسونمغاماألسؿشمسنمعلؾممبنمصؾقحمم[- ٛٗ]

مساظومأنم:مضالمسؾدماهللم:سنمعلروقمضال ذرهمعـامابنمسؾاسمأدركمأدـاغـامعا

م،مأحد

م.غعممترذيانماظؼرآنمبنمسؾاسمم:وطانمؼؼولم:ضال

سنده صحيح لوال عنعنة سليماف بن مهراف األعمش، كصححو مع ذلك ا٢بافظ  
 .(ُ)أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقبلين

كىو أثر مشهور عنو، كقد ٝبع ا٤بصنف طرفيو، ُب حْب فرقو غّبه، فركاه قـو مقتصران 
عن األعمش  جعفر بن عونفو الثاين. فركاية على الطرؼ األكؿ، كآخركف على طر 

ٝبعها ا٤بصنف ىنا كاتبعو عليها: أٞبد بن حنبل ُب الصحابة، كدمحم بن بشار: عند 
الطربم كأيب عركبة ا٢براين. كدمحم بن عبد الوىاب بن حبيب عند البيهقي ُب الدالئل، 

 .(ِ)كأٞبد بن حاـز ابن أيب غرزة الغفارم عند ا٣بطيب البغدادم
كرد عن جعفر أنو اقتصر على أحد جزئيو، حيث ركل ابِب أيب شيبة: أبو بكر  لكن

ا١بزء األخّب  -أعِب جعفر  –عنو  (ّ)ُب ا٤بصنف، كعثماف عند أيب نعيم األصبهاين
                                 

 (ََُ/ٕفتح البارم البن حجر ) (ُ)
(، ُِٕ/ُ(، هتذيب اآلاثر أليب جعفر الطربم مسند ابن عباس )ٕٓٗ/ِلصحابة ألٞبد )فضائل ا (ِ)

(، خأريخ بغداد ُّٗ/ٔ(، دالئل النبوة للبيهقي )ٖٔا٤بنتقى من كتاب الطبقات أليب عركبة )ص
 (ُٖٔ/ُللخطيب )

 (َُِٕ/ّمعرفة الصحابة أليب نعيم ) (ّ)
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 ا٣باص ابلَبٝباف.
عن األعمش، كاختلف عنو، فخرجو أبو بكر بن أيب شيبة  حفص بن غياثكركاه : 

ؼ األكؿ منو، كمن طريقو إبراىيم ا٢بريب ُب الغريب. كاتبع ُب ا٤بصنف مقتصران على الطر 
أاب بكر عليو: عمر بن حفص عن أبيو عند البخارم ُب التأريخ، كالفسوم ُب ا٤بعرفة. ٍب 
 أتبعو الفسوم ابلطرؼ اآلخر من األثر من طريق دمحم بن عبد هللا بن ٭بّب عن حفص بو

(ُ). 
تلف عنو ٗبثل ما جرل ٢بفص، عن األعمش، كاخ سفيان الثوريككذلك ركاه 

، كبلٮبا عند أٞبد، كاقتصر على الطرؼ األخّب (ّ)، كعبد الرزاؽ(ِ)فجمع طرفيو القطاف
منو: ككيع كإسحاؽ األزرؽ، كدمحم بن كثّب. ركل األكالف منهما: الطربم ُب التفسّب، 

 . (ْ) كاثلثهما عند ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، كاثنيهما ُب الشريعة لآلجرم
طربم ٤با ساؽ إسناده من طريق األزرؽ ُب هتذيب اآلاثر ذكره اتمان بطرفيو، كلكن ال

 .(ٓ)كركل كذلك الطرؼ األكؿ من األثر من طريق دمحم بن عبد هللا بن الزبّب عنو
، كأفاد أبف ركاية أيب معاوية الضرير، والنضر بن إمساعيلكركاه ابن سعد من طريق 

 –الضرير مقتصرة على الطرؼ األكؿ، ككذا خرجو  النضر فيها الزايدة، ما يعِب أف ركاية
على النحو الذم أفاده ابن سعد: الطربم ُب التهذيب،  -أعِب طريق أيب معاكية 

                                 
- ْٓٗ/ُ(، ا٤بعرفة كالتأريخ للفسوم )ْ/ٓللبخارم ) (، التأريخ الكبّبّّٖ/ٔمصنف ابن أيب شيبة ) (ُ)

ْٗٔ) 
 (ْٖٔ -ْٖٓ/ِفضائل الصحابة ألٞبد ) (ِ)
 (ْٔٗ/ُ(، ا٤بعرفة كالتأريخ للفسوم )ْٕٖ/ِفضائل الصحابة ألٞبد ) (ّ)
 (،ُِِٕ/ٓ(، الشريعة لآلجرم )ُٖٔ/ّ(، مستدرؾ ا٢باكم )َٗ/ُجامع البياف للطربم ) (ْ)
 (ُّٕ/ُابن عباس للطربم )هتذيب اآلاثر مسند  (ٓ)
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 .(ُ)كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، كالبيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن
عن األعمش، إال أنو فرؽ ُب سنده،  أيب مسهرٍب ركل البيهقي األثر اتمان من طريق 

األخّب من كبلـ األعمش عمن مل يسمي من شيوخو. كاتبع األعمش ُب  فجعل الطرؼ
«. قاؿ عبد هللا: نعم ترٝباف القرآف ابن عباس»الطرؼ األخّب منو: سلمة بن كهيل قاؿ: 

 . . كمل يثبتوا لو لقاء اببن عباس؛ بلو ابن مسعود(ِ)ركاه عنو: ابن سعد، كأٞبد
بسنده إىل ابن عيينة عن  (ّ)الفقيو كا٤بتفقوكٜبة ركاية غريبة عند أيب بكر ا٣بطيب ُب 

، فجعلو من كبلـ «قاؿ عمر: نعم ترٝباف القرآف ابن عباس»األعمش عن إبراىيم قاؿ: 
، كمل ييتابع عليو فيما بلغو علمي. كركاه أبو نعيم عمر

، ملسو هيلع هللا ىلصمرفوعان من قوؿ النيب  (ْ)
 كُب سنده عبد هللا بن خراش ضعفوه.

           
 

فبلف سن فبلف، إذا كاف مثلو ُب  يقاؿ:»( أم أعماران، رك أسنانناأدقولو: )

، (ٔ) ملسو هيلع هللا ىلصابن ثبلث عشرة سنة حْب توُب النيب  كقد كاف ابن عباس  .(ٓ)«السن

                                 
( طبعة دار الكتب العلمية، هتذيب اآلاثر مسند ابن عباس للطربم ِٕٗ/ِالطبقات الكربل البن سعد ) (ُ)

 (ُٕٓ/ِ(، ا٤بدخل إىل السنن الكربل للبيهقي )ُٖٔ/ّ(، ا٤بستدرؾ للحاكم )ُّٕ/ُ)
 ْٖٓ/ِل الصحابة ألٞبد )( طبعة دار الكتب العلمية، فضائِٕٗ/ِالطبقات الكربل البن سعد ) (ِ)

 (ٕٓٗك
 (ِِٗ/ِالفقيو كا٤بتفقو للخطيب ) (ّ)
 ( كبلٮبا أليب نعيم األصبهاين.َُُٕ/ّ(، كمعرفة الصحابة )ُّٔ/ُحلية األكلياء كطبقات األصفياء ) (ْ)
 (ُِْ/ِانظر النهاية البن األثّب ) (ٓ)
(، كإال ُِِ/ْحجر ُب اإلصابة )(، كابن ّْٗ/ّصحح ىذا أبو عمر ابن عبد الرب ُب االستيعاب ) (ٔ)
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حٌب صار ذا شأف أايـ عمر  ملسو هيلع هللا ىلصفاجتهد ُب الطلب كتتلمذ على صحابة رسوؿ هللا 
 . (ُ)ككاف يدخلو مع أشياخ بدر بن ا٣بطاب 

ٗبا  من بقيعن مسألة فقاؿ: ائت ابن عباس، فإنو أعلم سئل  كيركل أف ابن عمر
من كيل ا٤بوسم؟ قالوا: ابن  أهنا سألت:  . كعن عائشة(ِ)ملسو هيلع هللا ىلصأنزؿ هللا على دمحم 

اللهم »فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص. كقد كاف دعا لو النيب (ّ)عباس. قالت: ىو أعلم الناس اب٢بج
 .(ٔ)«كيلكعلمو التأ»، (ٓ)«اللهم فقهو ُب الدين»ك، (ْ)«علمو الكتاب
. قاؿ ابن (ٖ)، كصححو الذىيب(ٕ) ( كُب لفظ: )عشره(ما عاشره منا أحدقولو: )

العْب كالشْب كالراء أصبلف صحيحاف: أحدٮبا ُب عدد معلـو ٍب ٰبمل عليو »: (ٗ)فارس

 ، كاألكؿ ىنا ىو ا٤براد. «غّبه، كاآلخر يدؿ على مداخلة ك٨بالطة

                                                                                                  
 فقد ركم عنو عددان من األقواؿ كمل يتجاكز فيها ا٣بمسة عشر عامان.

 (َْٕٗصحيح البخارم ) (ُ)
 (ُِٕ/ْ(، كانظر اإلصابة )ِّّ/ِ(، كأخبار مكة للفاكهي )ُٔٔخأريخ أيب زرعة )ص (ِ)
 (ُٔٔخأريخ أيب زرعة الدمشقي )ص (ّ)
  «اللهم علمو ا٢بكمة»( ّٕٔٓظ )(، كُب لفٕٓصحيح البخارم ) (ْ)
 (ُّْصحيح البخارم ) (ٓ)
(، كابن حباف ُب الصحيح ّّٖ/ٔ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )ِِٓ/ْزايدة ركاىا أٞبد ُب ا٤بسند ) (ٔ)

(ُٓ/ُّٓ.) 
(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل ُّٓ/ِ(، كابن سعد ُب الطبقات )ٕٓٗ/ِلفظ أٞبد ُب فضائل الصحابة ) (ٕ)

(ُ/ُّٓ) 
 (ِٔٔ/ِريخ اإلسبلـ )خأ (ٖ)
 (ِّْ/ْمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ٗ)
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، قاؿ أبو جعفر (ُ)«علمه ُب الحد منا عشر لو كاف ُب السن مثلنا ما بلغ أ»كا٤بعُب 

ما بلغ عشّبه منا أحد.  «ما عاشره منا أحد»فإنو يعِب بقولو: »: (ِ)دمحم بن جرير الطربم

، كالعشر ا٤بصدر، كىو يعشره عشران  ، إذا بلغ عشرهأحد. يقاؿ منو: عشر فبلف فبلانن 
لىغيوا ًمٍعشىارى مىا كىمىا بػى ﴿ كمعشاره، كمن ا٤بعشار قوؿ هللا تعاىل ذكره: عشره كعشّبه

نىاىيمٍ   ، كمن العشّب قوؿ الشاعر:﴾آتػىيػٍ

 فَمَااااااا تَلَااااااَُ الْمَاااااادَّا َ مَاااااادْ َ َ  ُل اااااا َ    
 

 وَلَااااا رَشْاااارَ مِاْشَااااا ِ الْاَشِاااا ِ الْمَاَشَّاااارِ   
 

 ، كما قاؿ امرؤ القيس بن حجر ُب ٝبعكالعشر أعشاران  ،كٯبمع العشّب أعشران 
  العشر:

ٍ وَمَاااااا ََ َفَاااااكْ رَُْ َاااااا ِ    إِل اااااا لَِِِْااااارِتِ
 

 أ.ها. «تِسَهْمَُْ ِ فٍِ أَرْشَا ِ قَلْةٍ مَقَِ لِ 
 

 
قاؿ األعمش: »ذ(ّ)( القائل ىو األعمش، ففي ركاية الفسوموكان يقولقولو: )

 . فذكره« ك٠بعتهم يتحدثوف أف عبد هللا قاؿ
 
 

                                 
(، كنقلها بغّب عزك أبو موسى ا٤بديِب ُب ُٔٓ/ُاقتباس من كبلـ إبراىيم ا٢بريب ُب غريب ا٢بديث ) (ُ)

(، كابن َِْ/ّ(، ك٦بد الدين ابن األثّب ُب النهاية )َْٓ/ِاجملموع ا٤بغيث ُب غرييب القرآف كا٢بديث )
 (.َٕٓ/ُْب لساف العرب )منظور 

 (ُْٖ -ُّٖ/ُهتذيب اآلاثر للطربم ) (ِ)
 (ْٓٗ/ُا٤بعرفة كالتأريخ ) (ّ)
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( نًعم، كلمة مدح ضد بئس، قاؿ أبو القاسم نعم ترمجان القرآنقولو: )

 ،نعم الرجل زيد :للحمد كالثناء ا٤بستحق الشائع ُب ا١بنس كقولك :نعم»: (ُ)جيالزجا

 أ.ىػ.  «إ٭با ىو مدح لو اب٢بمد ا٤بستحق ُب جنس الرجاؿ

           
 
( اسم لفاعل الَبٝبة، كاختلفت عباراهتم ُب شرح معناىا؛ مع اتفاقهم الرتمجانك) 

ل من ذلك كأعم، كإ٭با يتحقق معُب على استعما٥با بْب اللغات ا٤بختلفة. كىي أمش
الكلمة بْب اللغات ا٤بتباينة لظهور حاجة األطراؼ إىل التوضيح كالبياف، كإال فمن حيث 

، كمنهم التفدريالوضع ال بد كأف ٥با أصبلن ٰبمل عليو ىذا ا٤بعُب، فمنهم من جعلها من 
 .  الواسطةُب  ، كتستعمل أيضان التبليغ"، ككيِب هبا عن التعبريمن استعمل عبارة "

يقاؿ: قد ترجم كبلمو، »: (ِ)قاؿ أبو نصر ا١بوىرمكأغلب ا٤بعاجم اللغوية ٘باىلتها، 

كقد ترٝبو،  كالَبٝباف: ا٤بفسر للساف.»، كُب كتاب ابن سيده: «إذا فسره بلساف آخر

. كقاؿ أبو الفتح «ا٤بفسر للبياف»، كُب موضع آخر قاؿ: «كترجم عنو كا١بمع: تراجم

 .«منقوؿ من ترجم عن الشيء إذا فسرهترجم كىو »جِب: عثماف بن 

 

                                 
 (ُٔحركؼ ا٤بعاين كالصفات للزجاجي )ص (ُ)
(، ا٤ببهج ُب تفسّب أ٠باء شعراء ّٗٓك ُِْ/ٕ(، اكم كايط األعظم )ُِٖٗ/ٓالصحاح للجوىرم ) (ِ)

 (ْٖ -ْٕديواف ا٢بماسة )ص
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كترجم كبلـ  ،إذا بينو كأكضحو :ترجم فبلف كبلمو»: (ُ)كقاؿ أبو العباس الفيومي

أ.ىػ. ٍب ذكر ا٣ببلؼ ُب أهنا رابعية على كزف  «غّبه إذا عرب عنو بلغة غّب لغة ا٤بتكلم

ة من رجم كىو صنيع ا١بوىرم، فعلل، من ترجم اتءىا أصلية، كأف منهم من جعلها ثبلثي
 كأفاد أبف األكثر على أصليتها.  

قد عرض لذكر ا٣ببلؼ كنصر ا١بوىرم ُب  (ِ)ككاف أبو الفيض مرتضى الزبيدم

ع أف م»كضعو الكلمة ُب تركيب رجم كليس ترجم، ك٩با قالو معقبان على قوؿ ا١بوىرم: 

ُب أدب الكاتب أف الَبٝبة  أاب حياف قد صرح أبف كزنو تفعبلف، كيؤيده قوؿ ابن قتيبة
تفعلة من الرجم، ٍب كقع ا٣ببلؼ ىل ىو من الرجم اب٢بجارة؛ ألف ا٤بتكلم رمى بو، أك 
من الرجم ابلغيب؛ ألف ا٤بَبجم يتوصل لذلك بو؟ قوالف ال تناُب بينهما. كىل ىو عريب 

وضع فم قلت: إذا كاف معرابن  درغماف( فتصرفوا فيو؟ فيو خبلؼ نقلو شيخنا.)أك معرب 

 أ.ىػ. «ذكره ىنا ألنو حينئذ ال يشتق من )رجم(، فتأمل

قلت: ما نقلو عن أدب الكاتب مل أجده فيو، لكنو ُب شرحو أليب منصور 

كىو تفعلة من رٝبت أرجم  ،تفسّب لساف بلساف آخر :الَبٝبة»كفيو يقوؿ:  (ّ)ا١بواليقي

فكأف الَبٝباف الذم ﴾ ... رىٍٝبنا اًبٍلغىٍيبً : ﴿إذا ظننت كحدست كمنو قولو تعاىل رٝبان 

                                 
(، كقد استعمل تفسّبه ىذا غّب كاحد غفلت عن تقييدىم كمنهم ابن ٪بيم ْٕ/ُا٤بنّب للفيومي ) ا٤بصباح (ُ)

 (ٖٔ/ُٕب البحر الرائق )
 (ِّٖ/ُّاتج العركس ) (ِ)
 (ِّشرح أدب الكاتب للجواليقي )ص (ّ)
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 أ.ىػ. «نو معُب كبلـ ا٤بتكلمْب بلسانْبظيصيب ب

ٍب إف تفسّب اللفظ كنقلو من لساف آلخر ليس من الظن كا٢بدس، بل ىو عن 
: (ُ)معرفة كعلم ابللفظْب كما كضعا لو ُب لغتيهما. لكن لعلها مبالغة ُب القوؿ كقد قالوا

. مع أف ىذه الكلمة أيضان ٱبتلف مدلو٥با  «الن قوا إذا كاف فصيحان  ؛لساف مرجم :يقاؿ»

، كقاؿ أبو إبراىيم (ِ)«ككبلـ مرجم: عن غّب يقْب»ٕبسب ا٤بضاؼ إليها، فيقاؿ: 

: (ْ)، كُب كتاب ابن فارس«رجل مرجم، أم: شديد. كأنو يرجم بو مناكئ»: (ّ)الفارايب

منها إىل الظن، كإف . فتكوف الَبٝبة إىل الرمي أقرب «كفرس مرجم: يرجم األرض ٕبوافره»

  قيل أبصلية التاء فهي كلمة مستقلة كهللا تعاىل أعلم.

كعلى األكؿ  ،كالثاين أشهر ؟كقد اختلف ىل ىو عريب أك معرب»: (ٓ)قاؿ ا٢بافظ

فعلى الثاين تكوف التاء  .من الرجم :كقيل ،ىو من ترجيم الظن :ٍب قيل .فنونو زائدة اتفاقان 

 «لرجم أف الذم يلقي الكبلـ كأنو يرجم الذم يلقيو إليوكيوجب كونو من ا ،زائدة أيضان 

 أ.ىػ.
 

                                 
 (ْٕ/ُ(، مصباح الفيومي )َٓ/ُُهتذيب األزىرم ) (ُ)
 (ْٔٔ/ُٝبهرة اللغة البن دريد ) (ِ)
 (ََّ/ُجم ديواف العرب للفارايب )مع (ّ)
 (٦ِّْبمل اللغة البن فارس )ص (ْ)
 (ُِٕ/ٖفتح البارم البن حجر ) (ٓ)
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من الشراح مقتصران عليو: أبو العباس القرطيب، كابن  بالتفدريك٩بن عرؼ الكلمة 

. كمنهم من قيد التفسّب ابختبلؼ اللغة أك اللساف كمن ىؤالء: (ُ)ا٤بلك الكرماين

 . (ِ)ن علي ا٤ببل ا٥بركما٤بظهرم، كالكوراين، كالقسطبلين، كالقارم نور الدي

 

كالَبٝبة »فقاؿ:  -ُب حدكد ما أعلم  -ككاف الكوراين قد ٘برأ فأتى ٗبا مل يسبق إليو 

أ.ىػ. كمل أقف على من سبقو  «ُب األصل نقل معُب اللغة إىل لغة أخرل، ٍب اتسع فيو

ُب  –بعد ، كقد اختلفوا فيما ذكرتي آنفان ُب اشتقاقها كعربيتها، كي(ّ)هبذا من أىل الفن
أف يكوف كضع الكلمة العربية كاف ٥بذا ا٤بعُب ُب حْب يكثر استعما٥با  -ظِب كهللا أعلم 

هبا  كاألكىل أف تكوف العرب تكلمتٍ  ه كما ستأٌب أمثلة كثّبة على ذلك.بينهم ُب غّب 
فيما بينها، ك٤با احتاجت إىل التعبّب عن ا٤بعُب ا٤بذكور استلت الكلمة ا٤بناسبة ٕبسب 

 اؽ أك غّبه كهللا تعاىل أعلم.االشتق
 

                                 
 ّٗ/ٔ(، ، ابن ا٤بلك ُب شرحو مصابيح البغوم )ُٔ/ّالقرطيب ُب شرحو على مسلم ا٤بوسـو اب٤بفهم ) (ُ)

 (ِٕٔك
اين ُب شرح البخارم الكوثر ا١بارم (، الكور ُٕٗ/ٔ(، ك)ْٖٔ/ٓا٤بظهرم ُب ا٤بفاتيح على ا٤بصابيح ) (ِ)

(، القارم ُب مرقاة ِٖٓ/َُ(، القسطبلين ُب شرحو على البخارم إرشاد السارم )ِْٖك ْٗ/ُُ)
 (ِّْٓ/ٖا٤بفاتيح على ا٤بشكاة )

( كابلغ حٌب ِْٓ/ٓلكن تبعو ابلتصريح هبذا شهاب الدين ا٣بفاجي ُب حاشيتو على تفسّب البيضاكم ) (ّ)
 ا٤بعاين ٦بازان. جعل ما سول ذلك من
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الَبٝباف »ككفى، كقوؿ أيب الفرج ابن ا١بوزم:  التعبريكمن الشراح من جعلها من 

 (ِ)كمن ىذا ما نقلو أبو جعفر النحاس، كأبو عبد هللا القرطيب، (ُ)«ا٤بعرب عن اإلنساف

ـي ًمسٍ ﴿عن أيب عبيد ترجيحو لقراءة اإلفراد من قولو تعاىل:  ﴾ لبياف حكم ًكْبو ًفٍديىةه طىعىا

فبينت أف لكل يـو إطعاـ كاحد، فالواحد مَبجم عن ا١بميع، كليس »الواحد فقاؿ عنها: 

 ، كفيو استعماؿ الَبٝبة للتعبّب كهللا أعلم.«ا١بميع ٗبَبجم عن كاحد

كذا فعل الكوراين ،  (ّ)كمنهم من قيد التعبّب ابختبلؼ اللغات كمن ىؤالء: النوكم

من  - بضم التاء كفتحها -الَبٝباف »فقاؿ:  (ْ)ادعاءه السابق ُب موضع من كتابو ككرر

أ.ىػ. كلعل معتمده ما  «ييعرب عن اإلنساف عند ا٢باكم، أصلو نقل كبلـ الغّب بلساف آخر

إنو )ُب حديث ىرقل  :ترجم»: (ٓ)نقلو من كبلـ ٦بد الدين ابن األثّب إذ يقوؿ ُب النهاية

: ىو الذم يَبجم الكبلـ، أم ينقلو من لغة إىل لغة الَبٝباف ابلضم كالفتح (قاؿ لَبٝبانو

 أ.ىػ.  «مأخرل. كا١بمع الَباج

كال ٱبفى أف ابن األثّب كاف بصدد الكبلـ عن استعماؿ الكلمة ُب ىذا ا٤بوضع، كمل 
يتوسع فيها، كال تطرؽ إىل أصلها، كُب الباب أحاديث ٙبمل على غّب ىذا امل أنٌب 

                                 
 (ّْْ/ُابن ا١بوزم ُب كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب ) (ُ)
 (ِٕٖ/ِ(، كتفسّب القرطيب )ٓٗ/ُإعراب القرآف للنحاس ) (ِ)
 (َُُ/ٕالنوكم ُب شرحو على مسلم ) (ّ)
 (ُْٕ/ّالكوثر ا١بارم للكوراين ) (ْ)
 (ُٖٔ/ُالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر البن األثّب ) (ٓ)
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 -أعِب اختبلؼ اللغة  –ن أىل العلم اسَبكح ٥بذا ا٤بعُب على ذكرىا، مع أف الكثّب م
 .(ُ)منهم: عياض، كابن قرقوؿ، كبطاؿ الركيب، كزين الدين الرازم

 

، (ِ)كمن أقوا٥بم: العْب ترٝباف القلب ،كتنوع استعما٥بم ٥با ٗبعُب التعبّب، فتوسعوا

كيفهم منو ىنا التعبّب  ،(ّ)ككأف ا٤براد هبا ىنا الواسطة، كقالوا أيضان: اللساف ترٝباف القلب

كمنو قوؿ أيب ا٢بسن ا٤باكردم ُب  ،أم أف اللساف ىو ا٤بعرب عما ُب القلب كيفصح عنو

اعلم أف الكبلـ ترٝباف يعرب عن مستودعات الضمائر، كٱبرب ٗبكنوانت »األدب: 

كتابة اليد ترٝباف اللساف كمعرب عنو كما أف كناية »: (ْ)، كقولو ُب ا٢باكم«السرائر

 .«...لكبلـ ترٝباف القلب كمعرب عنوا

 

                                 
النظم ا٤بستعذب ُب تفسّب غريب (، ُٓ/ِ(، مطالع األنوار البن قرقوؿ )َُِ/ُشارؽ األنوار لعياض )م (ُ)

 (ُُٗ، ٨بتار الصحاح للرازم )ص(ِّٓ/ِألفاظ ا٤بهذب للركيب )
 (َّٗكردت ُب كتاب أيب منصور الثعاليب التمثيل كااضرة )ص (ِ)
(، البصائر كالذخائر أليب حياف ُُْ/ُ)كردت ُب كثّب من كتب األدب منها: رسائل ا١باحظ  (ّ)

(، كاإلابنة ُب اللغة ُِٕ/ِ(، ٧باضرات األدابء ك٧باكرات الشعراء كالبلغاء للراغب األصفهاين )ُْٓ/ّ)
(. كركيت ُب سياؽ كبلـ أليب ىريرة بسند جيد ُب جامع ٗ/ُالعربية أليب ا٤بنذر العوتيب الصحارم )

(، كمن طريق ّّٗ/ِ(، كاجملالسة كجواىر العلم للدينورم )ُِِ/ُُمعمر ا٤بلحق ٗبصنف عبد الرزاؽ )
(. كمن كبلـ كعب ِٕٓ/ُ(، كالبيهقي ُب الشعب )ِِْ/ُعبد الرزاؽ: أبو نعيم ُب الطب النبوم )

: (. كركاه مرفوعان بسند اتلف من مسند ا٣بدرم أيب سعيد ُّٖاألحبار ركاه أبو داكد ُب الزىد )ص
 (.ِِٓ(، كأبو نعيم ُب الطب النبوم )/َُّٔ/ٓمة )أبو الشيخ األصبهاين ُب العظ

 (ُٖٔ/َُ(، كا٢باكم الكبّب لو )ِٕٓأدب الدنيا كالدين للماكردم )ص (ْ)
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التكلف ، ك (ِ)، كالشكر ترٝباف النية(ُ)كمن ىذا أيضان قو٥بم: البياف ترٝباف العلم
. (ٓ)، كقو٥بم: رسولك ترٝباف عقلك(ْ)شعره ترٝباف علمو، كقو٥بم: (ّ)ترٝباف التخلف

اره الذم كلو ذىبت أتتبع نظائره ٤با كسعِب التوقف عند حد ك٣برجت اب٤بوضوع عن مس
 ينبغي أف يكوف عليو.

، ك٤با تعرض الكوراين ٥بذه الكلمة ُب موضع   الواسطةكخأٌب ٗبعُب  كما أسلفتي
انسب أف ٙبمل على ىذا ا٤بعُب نقل كبلـ ابن األثّب ُب النقل بْب اللغات كتعقبو بقولو: 

 أ.ىػ. كقاؿ ُب موضع «ان قلت: ذلك أصلو. كليس ا٤براد ىنا ذلك، بل الواسطة مطلق»

 .(ٔ)«من يكوف كاسطة بْب ا٤بتكلم كا٤بخاطب الَبٝباف بضم الباء كفتحها:»آخر منو: 

 :(ٕ)كمن ىذا قوؿ عوؼ بن ٧بلم التبليغأيضان ُب  ستعملتٍ كاي 

                                 
(، كتركل عن ُُْ/ُ(، كديواف ا٤بعاين أليب ىبلؿ العسكرم )ّٖ/ُكردت ُب البياف كالتبيْب للجاحظ ) (ُ)

(.  ك٫بوىا ُٕٓليب ُب التمثيل كااضرة )صسهل بن ىاركف، نسبها إليو ٝبع منهم: أبو منصور الثعا
(، ككتاب ُٗٓك َُْ/ُلغّبه كما ُب كتاب زىر اآلداب كٜبر اآللباب أليب إسحاؽ ا٢بصرم القّبكاين )

 (ُٔسر الفصاحة للخفاجي )ص
 (.ُٕ(، كسحر الببلغة كسر الرباعة )صُْٔكردت ُب كتايب الثعاليب: التمثيل كااضرة )ص (ِ)
 (ُٗٗة كسر الرباعة للثعاليب )صسحر الببلغ (ّ)
 (ُُْ/ُقالو ابن رشيق القّباكين ُب العمدة ُب ٧باسن الشعر ) (ْ)
 (ْٓٓ/٦ِبمع األمثاؿ أليب الفضل ا٤بيداين النيسابورم ) (ٓ)
 (ِْٔ/ُُ(، ك)ُٗٗ/َُالكوثر ا١بارم للكوراين ) (ٔ)
(، كالبصائر كالذخائر ّْٗك ْٗ(، ككتاب الصناعتْب أليب ىبلؿ العسكرم )صَٓ/ُأمايل القايل ) (ٕ)

(  ُُّْكٖٓٗكَِٖ(، كشرح ديواف ا٢بماسة )صْٕٓ(، كاألزمنة كاألمكنة )صٖٓ/ٔأليب حياف )
(، كٜبار القلوب ُب ا٤بضاؼ كا٤بنسوب ُِٕكبلٮبا أليب علي ا٤برزكقي، اإلعجاز كاإلٯباز )ص

اليب. كرسالة ( ٝبيعها أليب منصور الثعِٖٕ(، كفقو اللغة )صُِٖ(، كخاص ا٣باص )صَُٔ)ص
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ُإَُُّ ىثََّااااااااااااااااااااااااةّ ًَُبُيِّغ  َيااااااااااااااااااااااااة
ُ

ُقااااذُأح ٌَجَاااات ُسَااااَ  ُإ ُتَش جَُااااةُ ُُُ
ُ

ككاف سبب »يل قولو: كنقل أبو علي إ٠باعيل القايل ُب أماليو عن أيب معاذ ا٣بو 

م عليو عبد هللا فلم يسمع، دخل على عبد هللا بن طاىر، فسلَّ  ىذه القصيدة أف عوفان 

 أ.ىػ. «علم بذلك، فزعموا أنو ار٘بل ىذه القصيدة ار٘باالن فأي 

كخبلصة ما ذيكر: اجتماع ا٤بعاين السالفة ُب الكلمة، فناقل اللغة إىل أخرل إ٭با 
عن إحداٮبا ٗبا يقابلها ُب  معربا٤بَبادؼ بْب اللغتْب، كىو ٥با بذكر ا٤بعُب  مفدرىو: 

الناقل مراد ا٤بتكلم للمخاطب، كهبذا  واملبلغبْب الطرفْب،  الواسطةاألخرل، فهو إذان 
 ٘بتمع ا٤بعاين. 

ككرد استعما٥با ُب كتب ا٢بديث كفق ىذه ا٤بعاين فمن ذلك قوؿ أيب سفياف ُب 
ٍب دعاىم كدعا بَبٝبانو، فقاؿ: أيكم : »(ُ)قاؿحكايتو ما جرل لو مع ىرقل الرـك ف

 ا٢بديث. « هبذا الرجل الذم يزعم أنو نيب؟ أقرب نسبان 
كاستعمل علينا النعماف بن   فندبنا عمر: »(ِ)ك٫بوه قوؿ جبّب بن حية الثقفي

، فقاـ ترٝباف، مقرف، حٌب إذا كنا أبرض العدك كخرج علينا عامل كسرل ُب أربعْب ألفان 
 ا٢بديث. كفيهما استعمالو بْب اللغات....« لمِب رجل منكمفقاؿ: ليك

                                                                                                  
(، ُٓ/ُ(، حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم )َِّالغفراف أليب العبلء ا٤بعرم )ص

 (ِّٔ/ٖ(، )ُّْ/ٔ(، ك)َّ/ِك)
 (ُّٕٕ(، صحيح مسلم )حٕصحيح البخارم )ح (ُ)
 ( أكؿ أبواب ا١بزيةُّٗٓصحيح البخارم )ح (ِ)
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كنت أترجم بْب ابن عباس كبْب الناس، فقاؿ: إف : »(ُ)كمنو قوؿ أيب ٝبرة الضبعي
ا٢بديث. كقد اختلفوا ُب ٞبل كلمتو على إحدل ...« كفد عبد القيس أتوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص

على ا٤بعُب ا٤بشهور كزعم أف أاب ٝبرة كاف يتكلم  ا٤بعاين ا٤بذكورة، فمنهم من ادعى البقاء
هبا، نقل ىذا القوؿ ٩برضان: غالب من تكلم على ىذا   الفارسية كيَبجم البن عباس

 .    (ِ)ا٢بديث كمل يعينوا قائلو، كأقدـ من كقفت على قولو: القاضي عياض

غ كبلمو، كأفسره لًٌ بػى أم: أي »على غّب ىذا ا٤بعُب فقاؿ:  (ّ)كٞبلو أبو العباس القرطيب

رؼ الَبٝبة: التعبّب بلغة عن لغة ٤بن ال يفهم، كقيل كاف أبو ٝبرة يتكلم ٤بن ال يفهمو، كعي 

أ.ىػ. كٛبريضو القوؿ األخّب فعلو جل الشراح من ابب استيفاء ما كرد؛ كإف مل  «ابلفارسية

 فيها. لو على قوؿو  يقل بو أحد ٩بن كقفتي 

كعندم »: (ْ)صبلح ىذا القوؿ ا٤بمرض بقولوكتعقب أبو عمرك تقي الدين ابن ال

إما لزحاـ منع من  ؛أف معناه أنو كاف يبلغ كبلـ ابن عباس إىل من خفي عليو من الناس
كإطبلقو ذكر  .أك ٫بو ذلك ،كإما الختصار منع من فهمو فأفهمهم ،٠باعو فأ٠بعهم

٨بصوصة  خاصة كليست الَبٝبة :الناس يشعر هبذا كيبعد أف يكوف ا٤براد بو الفرس
اسم الَبٝبة لكونو يعرب عن  ،ابب كذا ككذا :كقد أطلقوا على قو٥بم ،بتفسّب لغة أخرل

 أ.ىػ. «ما يذكر بعده

                                 
 (ُٕ(، كصحيح مسلم )حٕٖصحيح البخارم )ح (ُ)
 (ِّٔ/ُا٤بعلم شرح صحيح مسلم لعياض ) إكماؿ (ِ)
 (ُُٕ/ُا٤بفهم ٤با أشكل من صحيح مسلم للقرطيب ) (ّ)
 (ُّٓصيانة صحيح مسلم البن الصبلح )ص (ْ)
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 ،ىذا كبلـ الشيخ»على كبلـ ابن الصبلح بقولو:  (ُ)كعلق أبو زكراي النوكم

 أ.ىػ. كما استظهره النوكم ىو ما فعلو «كالظاىر أف معناه أنو يفهمهم عنو كيفهمو عنهم

ألنو كاف  ،الثاين أظهر :قلت .إما لزحاـ أك لقصور فهم»بقولو:  (ِ)ابن حجر كعللو

بن عباس كاف اإال أف ٰبمل على أف  ،معو على سريره فبل فرؽ ُب الزحاـ بينهما جالسان 

 أ.ىػ. «ُب صدر السرير ككاف أبو ٝبرة ُب طرفو الذم يلي من يَبجم عنهم

يقتضي ٞبل ا٤بعُب على التبليغ كاإليصاؿ كما أٮبلوه من التعليل ابلزحاـ كاف 

كقولو: كنت أترجم: أم أخرب الناس »: (ّ)كاإلخبار كىو قوؿ ابن ا١بوزم حيث يقوؿ

 أ.ىػ.  «بقوؿ ابن عباس كأخربه بقو٥بم

ٍب ليقفن أحدكم بْب يدم هللا ليس بينو كبينو : »ملسو هيلع هللا ىلصك٩با كرد ُب الدكاكين قوؿ النيب 
، (ْ)ا٢بديث« ؟ فليقولن: بلىيقولن لو: أمل أكتك ماالن حجاب كال ترٝباف يَبجم لو، ٍب ل

ما منكم من : »ملسو هيلع هللا ىلص عن عدم بن حاًب، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا (ٓ)كُب لفظ ُب الصحيحْب
، كيراد بو الواسطة «أحد إال سيكلمو ربو، ليس بينو كبينو ترٝباف، كال حجاب ٰبجبو

 كهللا أعلم.
                                 

 (ُٖٔ/ُشرح مسلم على النوكم ) (ُ)
(، كاقتصر شيخو سراج الدين أبو حفص ابن ا٤بلقن ُب التوضيح َُّ/ُفتح البارم البن حجر ) (ِ)

 ؿ النوكم.( على قو َِٕ/ّ)
 (ُّٖ/ِكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب البن ا١بوزم ) (ّ)
 (ُُّْركاه البخارم ُب الصحيح )ح (ْ)
 (َُُٔ(، كصحيح مسلم )حّْْٕصحيح البخارم )ح (ٓ)
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 األطراؼ لعلة ٰبتاج رفعها إىل كا١بامع بْب ىذه ا٤بعاين ىو انعداـ الفهم بْب 
٥با  وتفدرهعنو ٗبا تفهمو،  بالتعبرياألطراؼ مراد بعضها  تبليغٛبلك القدرة على  واسطة

فيتضح معناه. ك٥بذا فإف كانت ىذه العلة كاردة ُب غّب أصحاب اللغات ا٤بختلفة: صح 
 استعماؿ الكلمة فيها أيضان.  

طاب العريب بلغة الَبكية كال خطاب ال ٰبسن خ»: (ُ)قاؿ مشس األئمة السرخسي

كإ٭با ال  .الَبكي بلغة العرب إذا علم أنو ال يفهم ذلك إال أف يكوف ىناؾ ترٝباف يبْب لو
فكذلك ا٣بطاب بلفظ  .ٰبسن ذلك ألف ا٤بقصود اب٣بطاب إفهاـ السامع كىو ال يفهم

راد بو كإ٭با ألف ا٤بخاطب ال يفهم ا٤ب شرعان  ٦بمل بدكف بياف يقَبف بو ال يكوف حسنان 

 أ.ىػ.  «يصح مع البياف ألف ا٤بخاطب يفهم ا٤براد بو

 
كبناء على ىذا قد ٚبرج لنا صور متعددة من انعداـ الفهم بْب ا٤بشَبكْب ُب اللغة 
الواحدة كمن ذلك: ما يقع بْب أصحاب اللهجات ُب اللغة الواحدة، أك لكوف بعضهم 

ُب بعض حاالهتا، أك يعجز  (ّ)ابلفأفأة ٩بن ىو مصاب (ِ)يسرع ُب الكبلـ، أك يتأتئ بو
أحد األطراؼ عن بياف مراده إذا ارتج عليو قولو: إما ٥بيبة أك خجل أك خوؼ كرىبة، أك 

 غّب ىذا كثّب.
                                 

 (ِٗ/ِأصوؿ السرخسي ) (ُ)
يط ُب (، كعرب عنها الصاحب ابن عباد ُب اّٖ/ُالتأخأة الَبدد ُب الكبلـ كما ُب صحاح ا١بوىرم ) (ِ)

 ( بلفف ُب اللساف.ْٖٔ/ٗاللغة )
(، كهتذيب اللغة ِٔ/ُ(، كالصحاح للجوىرم )َُٕك٫بوىا الفأفأة كما ُب ٦بمل اللغة البن فارس )ص (ّ)

 (َُُِ/ِ(، كٝبهرة اللغة البن دريد )ُْٕ/ُٓلؤلزىرم )
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كرٗبا احتاج ا٤بخاطب إىل إزالة إشكاؿ أعاؽ بلوغ ا٤بعُب إىل فهمو، فإف انطقي 

فيتسع عند أحدٮبا كيضيق عند  اللفظ الواحد ُب اللغة الوحدة قد ٱبتلف تصورٮبا ٤بعناه

حٌب ٰبتاج إىل من يقـو بتوضيح  (ُ)اآلخر فبل يصل بو إىل ٛباـ حقيقتو ككميتو ككيفيتو

 ذلك لو. 
 

بَبٝباف القرآف، كذلك ألنو الشارح ٤با ٱبفى   كمن ىذا كاف كصف ابن عباس
ين أبو العباس من أسراره، كا٤بوضح لدقائق معانيو، مع مشاركتنا إايه اللغة. قاؿ تقي الد

الَبٝبة تكوف ُب اللفظ كا٤بعُب. ك٥بذا ٠بى ا٤بسلموف ابن عباس ترٝباف »: (ِ)ابن تيمية

 أ.ىػ. «القرآف كىو يَبجم اللفظ
 

ككاف ا٢بافظ شهاب الدين أيب الفضل ابن حجر العسقبلين قاؿ ُب كبلمو عن  

لك ٤بن فسر كلمة فعلى ىذا ال يقاؿ ذ ،كالَبٝباف من يفسر لغة بلغة»: (ّ)ىذه الكلمة

 أنو الذم يفسر لفظان  :فليعرؼ ،فإف اقتضى معُب الَبٝباف ذلك ،غريبة بكلمة كاضحة

 أ.ىػ.  «بلفظ

                                 
 (ْٔ/ٔمقتبس بتصرؼ من كبلـ ابن تيمية كما ُب ٦بموع فتاكاه ) (ُ)
 (ٓٔ/ٔفتاكاه البن القاسم )كما ُب ٦بموع  (ِ)
 (ُِٕ/ٖفتح البارم البن حجر ) (ّ)
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ىو إبداؿ لفظة بلفظة تقـو مقامها، ٖببلؼ »: (ُ)البقاء الكفوم أيب ك٫بوه قوؿ

  أ.ىػ. «التفسّب

 كا٢بمد  على توفيقو، كىو ا٥بادم إىل سواء الصراط.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (ُّّالكليات )ص (ُ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٜٗ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ْٕٗ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:ممم

مسنمم[- ٜٗ] معلؾم ماألسؿشمسن مسن مسؾقد مبن محمؿد مثـا مخقـؿة مأبو حدثـا

مم.اهللمأسؾمم:إنمعنماظعؾممأنمؼؼولماظذيمالمؼعؾم:مضالمسؾدماهللم:علروقمضال

كاألثر فجزء من حديث ركاه الشيخاف ُب . سنده صحيح، لوال عنعنة األعمش
بينما رجل ٰبدث »قاؿ: عن أيب الضحى عن مسركؽ  من طريق األعمش، (ُ)الصحيح

ُب كندة، فقاؿ: ٯبيء دخاف يـو القيامة فيأخذ أب٠باع ا٤بنافقْب كأبصارىم، أيخذ ا٤بؤمن  
 ؛فغضب فجلس، فقاؿ: من علم كهيئة الزكاـ، ففزعنا، فأتيت ابن مسعود، ككاف متكئان 

، فإف يقوؿ ٤با ال يعلم: ال أعلمفإف من العلم أف هللا أعلم،  :فليقل ؛كمن مل يعلم .فليقل
لًًٌفْبى ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصهللا قاؿ لنبيو  ، كإف ﴾قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىانى ًمنى اٍلميتىكى

اللهم أعِب عليهم بسبع  "فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأبطئوا عن اإلسبلـ، فدعا عليهم النيب  قريشان 
يتة كالعظاـ، كيرل الرجل ما بْب فأخذهتم سنة حٌب ىلكوا فيها، كأكلوا ا٤ب "كسبع يوسف

   ا٢بديث. «...السماء كاألرض، كهيئة الدخاف
           

                                 
(، ُٕٗ/ٕ(، كركاه أٞبد ُب ا٤بسند )ِٖٕٗ(، كصحيح مسلم )َْٖٗ(، ك)ْْٕٕصحيح البخارم ) (ُ)

(، ّّٗ/ٓ(، كالبزار ُب ا٤بسند )ِِّ/ٓ(، كالَبمذم ُب السنن )ُٕٕ/ُكابن أيب شيبة ُب ا٤بسند )
(، كابن حباف ُب الصحيح ُِْ/ٗ(، كالطرباين ُب كبّب معاٝبو )ِّٕ/ُُب السنن )كالدارمي 

(، كالطحاكم ُب شرح ّٔٗ/ُ(، كالشاشي ُب ا٤بسند )ُِٕ/ ُ(، كا٢بميدم ُب ا٤بسند )ْٖٓ/ُْ)
(، كالبغوم ُب معامل التنزيل ُّ/ِِ(، كابن جرير ُب التفسّب )ُِْ/ِمشكل اآلاثر )

(، كالبيهقي ُب دالئل النبوة ٠ِٖباعيل األصبهاين ُب دالئل النبوة )ص(، كأبو القاسم إِِٗكَُّ/ٕ)
 (.ِّٖ/ِ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )ِّْ/ِ)
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إن من العلم أن يقول : )اقتصر ا٤بصنف من ا٢بديث على قوؿ ابن مسعود 
(، كا٤براد أف يفوض علم ما ٕٔ(، كركاه بتمامو فيما أيٌب برقم )الذي ال يعلم: هللا أعلم

ىذا فعل الفضبلء من أىل العلم كالدين، كإ٭با كاف التفويض من  ال يعلم إىل هللا فإف
العلم ألنو معرفة ا٤بفٍب ٕبالو كقدره، كمعرفتو مٌب ٰبسن بو التوقف، قاؿ القاضي 

أم أف ٛبييز ا٤بعلـو من »: (ِ)كقاؿ ا٢بافظ «أم أحسن ُب علمو كأًب لو»: (ُ)عياض

كألف  ،نصف العلم (ال أدرم) :أفَّ كىذا مناسب ٤با اشتهر من  ،اجملهوؿ نوع من العلم

 أ.ىػ.  «القوؿ فيما ال يعلم قسم من التكلف

كُب ثبوت ال أدرم من األحاديث ا٤برفوعة كاآلاثر ا٤بوقوفة عن »: (ّ)قاؿ السخاكم

جربائيل عن خّب البقاع  [ملسو هيلع هللا ىلص]ك٤با سأؿ النيب ، الصحابة كالتابعْب فمن بعدىم الكثّب
غفاؿ ال أدرم كترؾ ا٢بوالة على من يدرم فعم إر كقد كث... (ْ)ال أدرم :كشرىا قاؿ

 أ.ىػ.  «الضرر بذلك نسأؿ هللا التوفيق كالسبلمة

                                 
 (ْٖ/ِمشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر ) (ُ)
 (ُِٓ/ٖفتح البارم ) (ِ)
 (ُْٕا٤بقاصد ا٢بسنة )ص (ّ)
بّب بن مطعم. كركاه ابن حباف ُب الصحيح (، من حديث جَّٖ/ِٕا٢بديث ركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ْ)

( َٓ/ٕ(، )ٓٔ/ّ(، كالبيهقي ُب السنن الكربل )ٗ/ِ(،)ُٕٔ/ُ( كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ْٕٔ/ْ)
( ُْٓ/ٕ(، من حديث ابن عمر. كركاه الطرباين ُب األكسط )ِٖٔ/ِكجامع بياف العلم البن عبد الرب )

 من حديث أنس.
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إف مل  - يقوؿ أفٍ  الواجب على من سئل عن علمو »: (ُ)كقاؿ أبو عبد هللا القرطيب

لكن قد  .نبياء كالفضبلء من العلماءاقتداء اب٤ببلئكة كاأل ،كال أدرم ،: هللا أعلم- يعلم
أف ٗبوت العلماء يقبض العلم، فيبقى انس جهاؿ يستفتوف  [ملسو هيلع هللا ىلص] صادؽأخرب ال

 أ.ىػ. «فيفتوف برأيهم فيضلوف كيضلوف

كىذه البلية الٍب عاّن منها األكلوف ال تزاؿ بليتنا كبلية كل زماف كهللا ا٤بستعاف. قاؿ 

 كأان .لو سكت من ال يعلم السَبحنا :قاؿ بعض أىل العلم»: (ِ)أبو القاسم ابن عساكر

كيصمتو  ،كيسكتو قهران  ،كيقدعو ،كيقبضو ،كٲبنعو ،كيكفو ،لو كاف لو من يردعو :أقوؿ
 ،كالقصب ،ابلتأديب :ديع الضبلالتبك  ،أك كاف من يصرفو عن شنيع ا١بهاالت ،قسران 

لرجوان أف يعفي الناس بذلك عما ينا٥بم الضرر أك كثّب  ،كالتأنيب ،كالتبكيت ،كالتثريب

 أ.ىػ.  « ا٤بشتكى كىو ا٤بستعاف على كل حادثة كبلولكإىل هللا ،منو من جهتو

آاثر عديدة عن السلف فيها توجيو العلماء لنهج ىذا ا٤بسلك، كركل  كقد كردتٍ  
سألو عن مسألة فقاؿ: ال  أف رجبلن »،  ابن عمرعن ف (ّ)عددان منها الدارمي ُب سننو

ل عما ال يعلم ئً ابن عمر، سي ما قاؿ  مى عٍ فلما أدبر الرجل، قاؿ ابن عمر: نً  .علم يل هبا
: عن خالد بن أسلم قاؿ (ْ)، كركل قصتو البيهقي بسند حسن«فقاؿ: ال علم يل بو

قاؿ:  ؟فقاؿ: أنت عبد هللا بن عمر خرجنا مع عبد هللا بن عمر ٭بشى فلحقنا أعرايب»
                                 

 (ِٖٓ/ُا١بامع ألحكاـ القرآف ) (ُ)
 (َِٖ/ِّخأريخ دمشق ) (ِ)
 (ِٕٕ-ِِٕ/ُسنن الدارمي ) (ّ)
 (ِٖ/ْالسنن الكربل ) (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٜٗ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ََٓ 

 م.: أترث العمة؟ فقاؿ ابن عمر: ال أدر عليك فأخربين لتي لً عنك فدي  قاؿ: سألتي  ،نعم
قاؿ:  -م! كال ندر  مأنت ال تدر  :كقاؿ مرة أخرل -م؟! اؿ: أنت ابن عمر كال تدر فق

ا قاؿ م مى عٍ فقاؿ: نً  ،ل ابن عمر يديوبَّ اذىب إىل العلماء اب٤بدينة فسلهم، فلما أدبر قػى  ،نعم
 . «مفقاؿ: ال أدر  مسأؿ عما ال يدر أبو عبد الرٞبن: يي 

فليعلمو  من علم علمان »بتو: قاؿ ُب خطأنو   أيب موسىكُب سنن الدارمي عن 
، كفيو عن «الناس، كإايه أف يقوؿ ما ال علم لو بو فيمرؽ من الدين كيكوف من ا٤بتكلفْب

قالوا: كما  - ثبلث مرات - كا بردىا على الكبد» :قاؿأنو   علي بن أيب طالب
نو أيضان ، كع«سأؿ الرجل عما ال يعلم فيقوؿ: هللا أعلميي  ذلك اي أمّب ا٤بؤمنْب؟ قاؿ: أفٍ 

  قاؿ: ككيف ا٥برب اي أمّب ا٤بؤمنْب؟  .إذا سئلتم عما ال تعلموف، فاىربوا»قاؿ: أنو
قوية.  – ما عدا الوارد عن علي -، كأسانيدىا عند الدارمي «قاؿ: تقولوف: هللا أعلم

 .«العلم ثبلثة: كتاب انطق، كسنة ماضية، كال أدرم»قاؿ:  (ُ)كعن ابن عمر أيضان 
عما أعلم أك ما  ما أابيل سئلتي »، قاؿ: ابن سريينعن أيضان  (ِ)يكُب سنن الدارم

ما أعلم، كإذا سئلت عما ال أعلم، قلت: ال  :ال أعلم، ألين إذا سئلت عما أعلم، قلت
زيد عن  (ّ)، كُب مسند ابن ا١بعد«نصف العلم ،ال أدرم»قاؿ:  الشعيب، كعن «أعلم

حٌب  ،سئل عن ا٤بسائل قاؿ: ال أدرم إذا [الثوري]يعِب  سفيان رأيتي »بن حباب قاؿ: 
 «. يظن من رأل سفياف كال يعرفو أنو ال ٰبسن من العلم شيئان 

                                 
 ( بسند ضعيفِٗٗ/ُركاه الطرباين ُب األكسط ) (ُ)
 (ِٕٕ-ِِٕ/ُسنن الدارمي ) (ِ)
 (ِٕٕمسند ابن ا١بعد )ص (ّ)
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عن مسألة، فقاؿ: ال أحسنها، فقاؿ  مالكاً  سأؿ رجله »: قاؿ (ُ)كعن ابن مهدم
إىل  فقاؿ لو مالك: فإذا رجعتى  ،إليك من كذا ككذا ألسألك عنها الرجل: إين ضربتي 

 (ِ)كعن ا٥بيثم بن ٝبيل .«م أين قد قلت لك إين ال أحسنهامكانك كموضعك فأخربى
شهدت مالك بن أنس سئل عن ٜباف كأربعْب مسألة فقاؿ ُب اثنتْب كثبلثْب منها : »قاؿ

 «. ال أدرم
 ابن عباس، كيركل عن (ٓ)ومالك بن أنس، (ْ)ودمحم بن عجالن (ّ)ابن عيينةكعن 


، «مقاتلو أصيبتٍ  ،العامل ال أدرم أخطأ[ ]كُب ركاية: أغفل. كُب ركاية: إذا ترؾ: »(ٔ)

كال  مأف العلم إ٭با ىو أدر  :كتفسّب قولو ال أدرم نصف العلم: »(ٕ)قاؿ ٰبٓب بن آدـ
 «.فأحدٮبا نصف اآلخر مأدر 

فلو  ،كا٤برء إذا قاؿ: ال أدرم فقد عمل بعلمو كقاـ ٕبالو»: (ٖ)قاؿ أبو طالب ا٤بكي

فلذلك كاف قوؿ ال أدرم  .عمل بعلمو فأظهرهمن الثواب ٗبنزلة من درل فقاـ ٕبالو ك 
نصف العلم كألف حسن من سكت ألجل هللا تعاىل تورعان كحسن من نطق ألجلو 

                                 
 (ِّّ/ٔركاه أبو نعيم ُب ا٢بلية ) (ُ)
 (ّٕ/ُكابن عبد الرب ُب التمهيد ) (،ِِْركاه أبو زرعة الدمشقي ُب خأرٱبو )ص (ِ)
 (ّٔٔ/ِ(، كالفقيو كا٤بتفقو للخطيب )ِْٕ/ٕحلية األكلياء كطبقات األصفياء ) (ّ)
(، أخبلؽ ّْٔ(، كا٤بدخل للبيهقي )صّٔٔ/ِ(، كُب الفقيو كا٤بتفقو )ِِٖ/ُْا٣بطيب ُب التأريخ ) (ْ)

 (َْٖ/ِ(، كجامع بياف العلم البن عبد الرب )ُُٔ/ُالعلماء لآلجرم )
 (ِِٓ/ّركاه الدكرم ُب خأريخ ابن معْب ) (ٓ)
(، كالفقيو كا٤بتفقو للخطيب ّْٔ(، كا٤بدخل للبيهقي )صَُْاألمايل ُب آاثر الصحابة لعبد الرزاؽ )ص (ٔ)

 (ّٖٖ/ِ(، كجامع بياف العلم البن عبد الرب )ُُٓ/ُ(، كأخبلؽ العلماء لآلجرم )ّٔٔ/ِ)
 (ّْٓ/ُُب تعظيم قدر الصبلة )ركاه عنو دمحم بن نصر ا٤بركزم  (ٕ)
 (ِّٔ/ُقوت القلوب ) (ٖ)
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 أ.ىػ.  «ابلعلم تربعان 

قاؿ بعض ا٢بكماء: ليس يل من فضيلة العلم إال »: (ُ)كقاؿ أبو ا٢بسن ا٤باكردم

نتحل اكمن  ،علم فدرل ؛ال أدرم :علمي أبين لست أعلم. كقاؿ بعض البلغاء: من قاؿ
كال ينبغي للرجل كإف صار ُب طبقة العلماء األفاضل أف  .ما ال يدرم أٮبل فهول

يستنكف من تعلم ما ليس عنده ليسلم من التكلف لو. كقد قاؿ عيسى بن مرمي على 

 «نبينا كعليو السبلـ: اي صاحب العلم تعلم من العلم ما جهلت كعلم ا١بهاؿ ما علمت

 أ.ىػ. 

معناه  م(ال أدر )للعامل أف يورث أصحابو  يكقالوا ينبغ»: (ِ)و زكراي النوكمكقاؿ أب

ال يضع منزلتو بل ىو  م،ال أدر  :يكثر منها: كليعلم أف معتقد اققْب أف قوؿ العامل
ف ا٤بتمكن ال يضره عدـ معرفتو مسائل أل ،دليل على عظم ٧بلو كتقواه ككماؿ معرفتو

ال )٭با ٲبتنع من إك  على تقواه كانو ال ٯبازؼ ُب فتواه. معدكدة بل يستدؿ بقولو ال أدرم
ف يسقط من أنو ٱباؼ لقصوره تقواه أل من قل علمو كقصرت معرفتو كضعفت م(أدر 

ٍب قدامو على ا١بواب فيما ال يعلمو يبوء ابإلنو إبإكىو جهالة منو ف ،أعْب ا٢باضرين
ان إذا رأينا و على قصوره ألالعظيم كال يرفعو ذلك عما عرؼ لو من ا٤بقصور بل يستدؿ ب

هنم أعلمنا  كىذا القاصر ال يقو٥با أبدان  م(ال أدر ) :كقاتاققْب يقولوف ُب كثّب من األ
تصف ٗبا احَبز اعنو ك  نو ٯبازؼ ١بهلو كقلة دينو فوقع فيما فرأيتورعوف لعلمهم كتقواىم ك 

                                 
 (ٖٔأدب الدنيا كالدين )ص (ُ)
(، كنقلو عنو ابن ٝباعة بتصرؼ كببل عزك ُب كتابو تذكرة السامع ّْ/ُمقدمة اجملموع شرح ا٤بهذب ) (ِ)

 (ِّكا٤بتكلم ُب أدب العامل كا٤بتعلم )ص
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 أ.ىػ.   «منو لفساد نيتو كسوء طويتو

فيو أنو ينبغي  «ا٤بسئوؿ عنها أبعلم من السائل ما» ملسو هيلع هللا ىلصقولو »: (ُ)كقاؿ أيضان 

ال أعلم كأف ذلك ال ينقصو بل  :للعامل كا٤بفٍب كغّبٮبا إذا سئل عما ال يعلم أف يقوؿ

   .«يستدؿ بو على كرعو كتقواه ككفور علمو

إىل  منها أف ال يكوف مسارعان »ُب كبلمو عن آفات العلم:  (ِ)كقاؿ أبو حامد الغزايل

 سئل عما يعلمو ٙبقيقان  فإفٍ ، ما كجد إىل ا٣ببلص سبيبلن  ك٧بَبزان  ف متوقفان الفتيا بل يكو 
سئل عما يشك فيو  كإفٍ  .أفٌب :بنص كتاب هللا أك بنص حديث أك إٝباع أك قياس جلي

احتاط كدفع عن نفسو كأحاؿ  ،كإف سئل عما يظنو ابجتهاد كٚبمْب (.ال أدرم) :قاؿ
... ا ىو ا٢بـز ألف تقلد خطر االجتهاد عظيم ىذ -إف كاف ُب غّبه غنية  - على غّبه

ألف االعَباؼ اب١بهل  .٩بن نطق كمن سكت حيث ال يدرم  تعاىل فليس أبقل أجران 

 أ.ىػ.  «أشد على النفس فهكذا كانت عادة الصحابة كالسلف 

عن إبراىيم بن أدىم عن دمحم بن عجبلف قاؿ:  (ْ)كابن األعرايب (ّ)كركل ابن منده
 ،سكت سكت ٕبلم تكلم تكلم بعلم كإفٍ  أشد على الشيطاف من عامل إفٍ ليس شيء »

ىذا لفظ ابن منده كلفظ «. أشد من سكوتو يَّ كبلمو عل  نانظركا إليه :يقوؿ الشيطاف

                                 
 (ُٖٓ/ُشرح مسلم ) (ُ)
 (ٗٔ/ُإحياء علـو الدين ) (ِ)
 (ْٓمسند إبراىيم بن أدىم )ص (ّ)
 (َْٖ/ِمعجم ابن األعرايب ) (ْ)
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ما من شيء أشد على إبليس من عامل أك عابد عليم، إف تكلم تكلم »ابن األعرايب: 
، «من كبلمو كوتو أشد عليَّ س :بعلم، كإف سكت سكت بعلم. قاؿ: يقوؿ الشيطاف

 كسند األكؿ أقول.

قاؿ بعض ا٢بكماء: من العلم أف ال تتكلم فيما ال »ذ:(ُ)كقاؿ أبو ا٢بسن ا٤باكردم 

كلقد أحسن  .من عقلك أف تنطق ٗبا ال تفهم فحسبك جهبلن  ،تعلم بكبلـ من يعلم
 زايدة بن زيد حيث يقوؿ:

ِاااااا ُتَنَةىَ  ااااااتُُعِن ااااااذَ ُهُإرَ ٍَُااااااةُ ّ  َيَااااااَُعِيَ 

َااااااش  ُِفِ  يُااااااوُُ ًَُيُخ بِشُِّاااااا ُعَااااااِ ََُةءِاااااا ُِ ىَ 
ُ

ُأَطَااااااااةهَُفَااااااااأٍَ يََُأًَ ُتَنَااااااااةىََُفَأَق صَااااااااشَ ُُُ

ُمَفَااَُ ى فِ  ااوُُعَََّااةََُ َّاا َُ ى ََااش  ٍُُُخ بِااشَ ُُُُُ
ُ

كإذا مل يكن ُب  ،حاطة ابلعلم سبيل فبل عار أف ٯبهل بعضوفإذا مل يكن إىل اإل

 أ.ىػ. «أعلم فيما ليس يعلم جهل بعضو عار مل يقبح بو أف يقوؿ ال

كفضلو آاثران ال ٚبلو من نظر ُب  (ِ)كركل أبو عمر ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم
أم ٠باء تظلِب؟ كأم »: سندىا كمنها قوؿ أيب بكر الصديق كعلي بن أيب طالب 

 . «أرض تقلِب؟ إذا قلت ُب كتاب هللا بغّب علم
علي ا٣ببلؿ كمنها ما ركاه عن ابن كما علق بعضها عن ا٢بلواين ا٢بسن بن 

، كمل أىيب ٤با ال يعلم من أيب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن أحد بعد النيب »قاؿ:  (ّ)سّبين
كإف أاب بكر نزلت بو قضية فلم  يكن أحد بعد أيب بكر أىيب ٤با ال يعلم من عمر 

                                 
 (ٖٓأدب الدنيا كالدين )ص (ُ)
 (ّْٖك ِّٖ/ِجامع بياف العلم ) (ِ)
 ( كرجالو ا٤بظهركف ُب السند ثقات.َّٖ/ِا٤بصدر السابق ) (ّ)
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فإف يكن  فاجتهد رأيو، ٍب قاؿ: ىذا رأيي كال ُب السنة أثران  ٯبد ُب كتاب هللا منها أصبلن 
سئل عن شيء  أنو (ُ)، كعن ابن جبّب«فمن هللا كإف يكن خطأ فمِب كأستغفر هللا صواابن 
 . «ال أعلم، ٍب قاؿ: كيل للذم يقوؿ ٤با ال يعلم: إين أعلم» :فقاؿ

٩با تسألوان  اي أىل العراؽ إان كهللا ال نعلم كثّبان »قولو:  (ِ)كفيو عن القاسم بن دمحم
إال أنو يعلم ما افَبض هللا عليو خّب لو من أف يقوؿ على  جاىبلن عنو، كألف يعيش ا٤برء 
 «. هللا كرسولو ما ال يعلم
كنت عند القاسم بن دمحم إذ جاءه رجل فسألو عن شيء، »قاؿ:  كفيو عن ابن عوف

فقاؿ  ؟فعت إليك ال أعرؼ غّبؾفجعل الرجل يقوؿ: إين دي  .فقاؿ القاسم: ال أحسنو
فقاؿ شيخ من قريش  .٢بيٍب ككثرة الناس حويل كهللا ما أحسنوالقاسم: ال تنظر إىل طوؿ 

، فقاؿ  ،جالس إىل جنبو: اي ابن أخي الزمها فوهللا ما رأيتك ُب ٦بلس أنبل منك اليـو
 «. أتكلم ٗبا ال علم يل بو من أفٍ  القاسم: كهللا ألف يقطع لساين أحب إيلَّ 

ٗبُب فجعلوا يسألونو  مان تكاثركا على القاسم بن دمحم، يو »كفيو عن أيوب قاؿ: 
ان كهللا ما نعلم كل ما تسألوان عنو، كلو علمنا ما كتمناكم كال إٍب قاؿ:  ،فيقوؿ: ال أدرم

سأؿ عبد هللا بن انفع أيوب السختياين، : »، كفيو عن مالك قاؿ«حل لنا أف نكتمكم
فلم ال قاؿ:  ،ك عنو؟ قاؿ: بلىما سألتي  فقاؿ لو: ال أراؾ فهمتى  ،عن شيء، فلم ٯببو

 «.٘بيبِب؟ قاؿ: ال أعلمو
 

                                 
 ( كسنده جيد رجالو موثقوفّٖٔ/ِا٤بصدر السابق ) (ُ)
( نقلو عن ا٣ببلؿ كرجالو الظاىركف ُب السند موثقوف. كسيأٌب ُب كتابنا ىذا ّٕٖ/ِا٤بصدر السابق ) (ِ)

 (.ُّٗاألثر برقم )
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م ال أدرم؛ فإنك إف قلت: ال أدرم علموؾ حٌب تعلَّ »أيب الذايؿ قاؿ: كفيو عن 
سئل عن مسألة . كعلق عن الشعيب أنو «كإف قلت: أدرم سألوؾ حٌب ال تدرم .تدرم

على بعض أصحاب رسوؿ  لقيتٍ كال أحسنها كلو أي  ،ىي زابء ىلباء ذات كبر»فقاؿ: 
عضلت بو، كإ٭با ٫بن ُب الغوؽ كلسنا ُب النوؽ، فقاؿ لو أصحابو: قد أل ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

الى ﴿استحيينا منك ٩با رأينا منك، فقاؿ: لكن ا٤ببلئكة ا٤بقربْب مل تستحي حْب قالت: 
 «.﴾ًعٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا عىلٍَّمتػىنىا

           
 

 : مسألة
ٗبا سيئل عنو لزامان. كقد كرد ُب قوؿ ا٤بفٍب: )هللا أعلم( ٤با ال يعلم ال تفيد جهلو 

. فقوؿ القائل: هللا أعلم، تفويض العلم  (ُ) بعض ألفاظ أثر الباب: )ليقل: ال أعلم(
، فبل يكوف قائلها كاذابن إ٭با ٩بتنعان عن اإلجابة إما  مع عدـ نفي القائل إحاطتو اب٤بعلـو

 اة عليو كما كراءىا. لشك كتردد، أك توقف كٛبنع لعلة، أك جهل أبصل ا٤بسألة ا٤بلق
ها الصحابة تكاستعما٥با صحيح كىي من طرؽ التأدب مع هللا تعاىل، كقد استعمل

  ٥بم ُب خطبة  ملسو هيلع هللا ىلصعما يعلموه كذلك ُب سؤالو  ملسو هيلع هللا ىلصُب جواب سؤاؿ النيب
، (ِ)«هللا كرسولو أعلم:»فقالوا ... «أم بلد ىذا؟» «أتدركف أم يـو ىذا؟»الوداع: 

                                 
 (ِِٗ/ٕ(، كمعامل التنزيل للبغوم )ْٖٓ/ُْ(، كصحيح ابن حباف )ْْٕٕصحيح البخارم ) (ُ)
 (، من حديث أيب بكرة نفيع بن ا٢بارث الثقفيُٕٗٔ(، كمسلم )ُُْٕركاه البخارم ُب الصحيح ) (ِ)

. 
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كمعُب قولو: )فليقل: هللا أعلم(، أم: »: (ُ)لدين ابن ا٤بلقنك٥بذا قاؿ أبو حفص سراج ا

من الصحابة عن شيء، فقاؿ بعضهم:  قومان  يومان  يبْب أنو ال يعلمو، كقد سأؿ عمر 
 (ِ)هللا أعلم، فقاؿ عمر

 ٍكإ٭با  .علم أحدكم فليقل ٗبا يعلم، كإال فليقل: ال أعلم : إف

 أ.ىػ. «من غّب أف يريد أنو ال يعلم ،ؿكره ذلك أف يقاؿ على كجو االمتناع من القو 

نها، عستعمل ُب التهرب من اإلجابة كاالمتناع فيؤخذ من ىذا أف ىذه ا٤بقالة قد تي 
ن جهل عكىذا قد يكوف بوجو مقبوؿ أك ال. فقد ٰبتاج ا٤بسؤكؿ إىل التوقف كيكوف إما 

 أبصلها، أك اشتباه كتردد، أك نسياف فيحتاج معو إىل مراجعة أصولو. 
ذا كاف من آداب ا٤بستفٍب أال يلح ابلسؤاؿ، كأف يفهم عدـ استجابة ا٤بفٍب من ك٥ب

سكوتو فبل ٰبرجو، كعلى ا٤بفٍب أف ٰبـز أمره كال يتجاكب مع ضغط السائلْب، قاؿ أبو 

كفيو أف العامل إذا سئل عن شيء ال ٯبب ا١بواب فيو أف يسكت »: (ّ)عمر ابن عبد الرب

كفيو من األدب أف سكوت العامل  .جوابو السكوت كبلـو كرب   ،كال ٯبيب بنعم كال ببل
كفيو الندـ على اإل٢باح على العامل  ،عن ا١بواب يوجب على ا٤بتعلم ترؾ اإل٢باح عليو

قاؿ  ،فائدتو متٍ حَبي إال اي  عامله  غضبى كقلما أي  ،خوؼ غضبو كحرماف فائدتو فيما يستأنف

 أ.ىػ.  «تخرجت منو علمان اببن عباس الس لو رفقتي  :بن عبد الرٞبناأبو سلمة 

 

                                 
 (ُِٕ/ِّالتوضيح شرح ا١بامع الصحيح ) (ُ)
 مل أقف على ىذا األثر ُب مصدر معتمد، كال على من شارؾ ا٤بؤلف ُب عزكه لو كهللا أعلم. (ِ)
 (ِٓٔ/ّالتمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاألسانيد ) (ّ)
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كاف   ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا أخذ ىذه الفوائد من شرحو حديث أسلم موىل عمر أف 
، فسألو عمر بن ا٣بطاب عن يسّب ُب بعض أسفاره، كعمر بن ا٣بطاب يسّب معو ليبلن 

ٍب سألو فلم ٯببو، ٍب سألو فلم ٯببو، كقاؿ عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلصشيء فلم ٯببو رسوؿ هللا 
ثبلث مرات كل ذلك ال  ملسو هيلع هللا ىلصمر، نزرت رسوؿ هللا ا٣بطاب: ثكلتك أمك اي ع

ٯبيبك، قاؿ عمر: فحركت بعّبم ٍب تقدمت أماـ ا٤بسلمْب، كخشيت أف ينزؿ ُب قرآف، 
أف يكوف نزؿ ُب  يصرخ يب، قاؿ: فقلت: لقد خشيتي  أف ٠بعت صارخان  فما نشبتي 

لقد أنزلت علي الليلة سورة، »فسلمت عليو، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقرآف، كجئت رسوؿ هللا 
 .﴿ًإانَّ فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحنا ميًبيننا﴾ٍب قرأ: « ٩با طلعت عليو الشمس ي أحب إيلَّ ٥ب

كإ٭با ييغلب العامل كيفقد حرصو حْب ييعمل الرأم، كقد كره السلف الرأم ألنو   
رئ على القوؿ بغّب علم، كعلى ٨بالفة النصوص. فعن  : أنو كاف يقوؿسفياف الثورم ٯبي

ليكن الذم تعتمد عليو األثر »، كعن ابن ا٤ببارؾ قولو: «ابآلاثر إ٭با العلم كلو العلم»
عليك آباثر من سلف »، كعن األكزاعي قاؿ: «كخذ من الرأم ما يفسر لك ا٢بديث

كإايؾ كرأم الرجاؿ كإف زخرفوه ابلقوؿ فإف األمر ينجلي كأنت منو  ،كإف رفضك الناس
 . كا٢بمد  على ما كفق.(ُ)«على طريق مستقيم

   

 

                                 
 (ٓٔ/ِب الشرعية )(، كحكاىا ابن مفلح ُب اآلداَِِ-ُٗٗركاىا ٝبيعها: البيهقي ُب ا٤بدخل )ص (ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:مم

حدثـامأبومخقـؿةمغاموطقعمسنماألسؿشمسنمأبيماظضقىمسنمعلروقمم[- ٓ٘]

عنمذيءمإالمسؾؿهميفماظؼرآنمإالمأنمسؾؿـاممملسو هيلع هللا ىلصمعامغلألمأصقابمحمؿد:مضال

 .مؼؼصرمسـه

سنده صحيح، لوال عنعنة األعمش. كاألثر أخرجو من طريق األعمش: أبو عبيد 
  .(ُ)أبو بكر ا٣بطيبالقاسم بن سبلـ، ك 

كركل أبو جعفر ابن جرير الطربم ُب التفسّب، كأبو عبد هللا ابن بطة العكربم ُب 
إف هللا عز كجل أنزؿ ىذا القرآف »قاؿ:  بسند ضعيف عن ابن مسعود  (ِ)اإلابنة
كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى ﴿ لكل شيء، كلكن علمنا يقصر عما بْب لنا ُب القرآف، ٍب قرأ تبياانن 

 « ﴾ًكتىابى تًبػٍيىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو الٍ 
 كأكرد أبو الليث السمرقندم ُب تفسّبه، كالغافقي ُب كتابو اللمحات، أثران عن علي

ما من شيء إال علمو ُب القرآف كلكن : »بنحو ىذا السياؽ قاؿ  بن أيب طالب 
ن ما ، كمل ٰبيبل على مصدر، كذكره جبلؿ الدين السيوطي ضم«رأم الرجاؿ يعجز عنو

انتقاه من مركايت نصر ا٤بقدسي ُب كتاب ا٢بجة على اترؾ اجة، ُب كتابو مفتاح ا١بنة 
ككاف قد نزع أسانيدىا فلم يتسُب يل ا٢بكم عليها. كأفاد برىاف الدين البقاعي أبف األثر 

                                 
 ( للخطيب.ُٕٗ/ُ( أليب عبيد، الفقيو كا٤بتفقو )ٔٗفضائل القرآف )ص (ُ)
 ( كلفظ الطربم ٨بتصر.ُْٖ/ٔ(، اإلابنة الكربل البن بطة )ِٕٗ/ُٕتفسّب الطربم ) (ِ)
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 .(ُ)ُب تفسّب عبد بن ٞبيد، كىو ليس من ا٤بصادر الٍب تطا٥با يدم
           

 
(، ُب ركاية ا٣بطيب: )ما تساءؿ( فعلى ملسو هيلع هللا ىلص نسأل أصحاب دمحمما قولو: ) 

( نكرة ُب من شيءقولو: ) ،الصحابة ، كعلى الثاين ىم األكؿ السائلوف ىم التابعوف
 . (ِ)سياؽ نفي كىي تفيد العمـو

تاج إليو،إال علمو يف القرآنقولو: )  ( يريد أف القرآف قد حول كأحاط بكل ما ٰبي

كانوا »، ك(ّ)«ادقيقها كجليله ،الناس فيها يع ا٤بعاين الٍب تنازعفالقرآف قد دؿ على ٝب»

: قاؿ (ٓ) عن ابن مسعود، ف(ْ)«ٯبعلوف القرآف ٰبيط بكل ما يطلب من علم الدين

 .«من أراد العلم فليثور القرآف فإف فيو علم األكلْب كاآلخرين»

                                 
(، ات األنوار كنفحات األزىار ُب ثواب قارئ القرآف للغافقي ِٕٖ/ِٕبر العلـو للسمرقندم ) (ُ)

(، مصاعد النظر لئلشراؼ على مقاصد ٕٔ(، مفتاح ا١بنة ُب االحتجاج ابلسنة للسيوطي )صِّْ/ُ)
 (ّٕٗ/ُالسور للبقاعي )

(، ككنز الوصوؿ للبزدكم ِِّ/ُقاعدة أصولية قررىا ٝباعة، انظر: الربىاف أليب ا٤بعايل ا١بويِب ) (ِ)
(، ِٗٗ/ُكإرشاد الفحوؿ )(، ُٗ(، كا٤بسودة آلؿ تيمية )صُِّ(، كا٤بستصفى للغزايل )صَٕ)ص

 ( أهنا مذىب ا١بمهور.َُٔكذكر النملة ُب ا١بامع ٤بسائل األصوؿ )ص
 (ٔٓ/ٓاقتباس من كبلـ ابن تيمية ُب درء تعارض العقل كالنقل ) (ّ)
 (ِٓٗ/ّ(، كانظر الصواعق ا٤برسلة البن القيم )َِٖ/ُا٤بصدر السابق ) (ْ)
( بسند جيد، كأبو الليث السمرقندم ُب تفسّبه ٕبر العلـو ُٕٗ/ُركاه ا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو ) (ٓ)

(ُ/ُُ) 
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ابالستعانة ( كىذا من طبع البشر فقصورىم يغطى إال أن علمنا يقصر عنوقولو: )
ٗبا ينفع من اآلالت كالوسائل، ك٥بذا ٘بد العامل يقف عند حدو ما مل ييفتح عليو فيو، كرٗبا 
٘باكزه غّبه فاستفاد ٩با يقدر عليو ٩با ىو حولو من ا٤بتغّبات كاألحواؿ، كهبذا يتكامل 
البشر ببعضهم،  كا٤براد أف كتاب هللا تعاىل قد حول على كل ما ٰبتاج إليو، بعمـو 

 دالالتو.
إال أننا مل نبلغ من العلم ما نستوُب فوائده كنستخرج ٝبيع درره، كهللا عز كجل 

يىاانن ﴾، كقاؿ سبحانو: ﴿مىا فػىرٍَّطنىا ُب اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو يقوؿ: ﴿ كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
، فيكوف ذلك ٗبا مشلو الكتاًلكيلًٌ شىٍيءو  ب الكرمي من ﴾، كالسياؽ يقتضي العمـو

العمومات كالقواعد الٍب تينزؿ على ا٢بوادث كا٤بلمات فتناسبها، كٗبا أكحاه سبحانو لنبيو 
 من العلم فبْب ما أٝبل، كفسر ما أهبم.  ملسو هيلع هللا ىلص

كقولو »: (ُ)إال أف أكثر أىل العلم قصره على أمور الدين، قاؿ أبو منصور األزىرم

أم: بْب لك فيو كل ما ٙبتاج ﴾، بػٍيىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تً ﴿جل كعز: 

أ.ىػ. كُب  «كىذا من اللفظ العاـ الذم أريد بو ا٣باص إليو أنت كأمتك من أمر الدين.

: »: (ِ)صرؼ ظاىر اللفظ يقوؿ أبو يعلى الفراء يىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو ﴿فإف قيل: فقد قىاؿى  ﴾،تًبػٍ

 : أ.ىػ. كال خبلؼ  «... كمل تدمر السموات كاألرض﴾، ٍيءو تيدىمًٌري كيلَّ شى ﴿قيل كما قىاؿى

أف البياف مل يكن ابلنص بل ٗبا يفهمو العلماء كاستعما٥بم للسنة كما آاتىم هللا من 

                                 
 (ّٔٓ/ُٓهتذيب اللغة لؤلزىرم )( ُ)
 (ٖٔإبطاؿ التأكيبلت أليب يعلى )ص (ِ)
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 الوسائل ا٤بعينة. 
ككاف أبو عمر ابن عبد الرب قد استعمل ما كرد من اآلاثر الشرعية ُب التوجيو 

. كىو معُب قوؿ (ُ)األحكاـ من الكتاب الكرميالستعماؿ العلم كاالجتهاد ُب استنباط 

ابالسم أك ابالستخراج ال اثلث ٥بما، فإذا بطل أف  :كالوقوؼ على ا٢بكم»: (ِ)ا٣بطيب

 أ.ىػ. «لم أنو أراد بيانو ببياف معناهعي  ،يكوف ُب الكتاب بياف كل شيء اب٠بو

اكم  :كُب القرآف»: (ّ)كقاؿ أبو بكر ا٣بطيب ُب موضع سابق من نفس كتابو

كا٤بتشابو، كا٢بقيقة كاجملاز، كاألمر كالنهي، كالعمـو كا٣بصوص، كا٤ببْب كاجململ، كالناسخ 
. ال تفقو كل الفقو حٌب ترل للقرآف كجوىا كثّبة...:  ٥بذا قاؿ أبو الدرداء كا٤بنسوخ

  أ.ىػ. «...فيحتاج الناظر ُب علم القرآف إىل حفظ اآلاثر كدرس النحو كعلم العربية كاللغة

هللا تعاىل أنزؿ كتابو تبياانن لكل »: (ْ)كُب مقدمة معامل السنن أليب سليماف ا٣بطايب

من  فأخرب سبحانو أنو مل يغادر شيئان  ﴾،مىا فػىرٍَّطنىا ُب اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو ﴿ :شيء كقاؿ
بياف جلي تناكؿ الذكر  :البياف على ضربْب إال أفَّ  .أمر الدين مل يتضمن بيانو الكتاب

فما كاف من ىذا الضرب كاف  .كبياف خفي اشتمل عليو معُب التبلكة ضمنان  ،ان نص
ى لًلنَّاًس مىا نػيٌزًؿى ﴿كىو معُب قولو سبحانو:  ملسو هيلع هللا ىلصإىل النيب  تفصيل بيانو موكوالن  لًتػيبػىْبًٌ

                                 
 (ْٖٔ/ِجامع بياف العلم البن عبد الرب ) (ُ)
 (ْٖٔ/ُالفقيو كا٤بتفقو للخطيب ) (ِ)
 (ُٖٗ -ُٕٗ/ُالفقيو كا٤بتفقو للخطيب ) (ّ)
 (ٖ/ُالسنن للخطايب ) معامل( ْ)
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 أ.ىػ. «فمن ٝبع بْب الكتاب كالسنة فقد استوَب كجهي البياف ﴾،ًإلىٍيًهمٍ 

م، كأبو الليث السمرقندم، كأبو إسحاؽ الثعليب، كبنحو ىذا قاؿ: أبو جعفر الطرب 
كأبو يعلى ا٣بليلي، كأبو ا٢بسن الواحدم، كأبو بكر ا١بصاص، كأبو القاسم ٧بمود 

 . (ُ)الز٨بشرم
كُب فصل بياف انطواء كبلـ هللا تعاىل على ا٢بكم علميها كعمليها من مقدمة 

ىل منطو على كل ذلك بداللة كتاب هللا تعا»: (ِ)تفسّب أيب القاسم الراغب األصفهاين

نىاهي ُب ًإمىاـو ميًبْبو ﴿قولو تعاىل:  ًديثنا يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن ﴿كقولو: ﴾، كىكيلَّ شىٍيءو أىٍحصىيػٍ مىا كىافى حى
ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو  مىا فػىرٍَّطنىا ُب اٍلًكتىاًب ًمٍن ﴿قولو تعاىل: ك  ،﴾تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍْبى يىدى

يىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو ﴿قولو تعاىل: ك ﴾، شىٍيءو  لكن ليس يظهر ذلك  ،﴾كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
على ا٢بكم كلها قيل ُب تفسّب قولو تعاىل:  كلكونو منطواين  .إال للراسخْب ُب العلم

يػٍرنا كىًثّبنا﴿  منازؿ العلماء ٍب .أنو عُب بو تفسّب القرآف ،﴾كىمىٍن يػيٍؤتى ا٢بًٍٍكمىةى فػىقىٍد أيكٌبى خى
كىلىٍو رىدُّكهي ًإىلى الرَّسيوًؿ كىًإىلى أيكيل اأٍلىٍمًر ًمنػٍهيٍم لىعىًلمىوي ﴿تتفاكت ُب تفهمو كلذلك قاؿ تعاىل: 

 أ.ىػ.  «﴾الًَّذينى يىٍستػىٍنًبطيونىوي ًمنػٍهيمٍ 

 

                                 
(، الكشف كالبياف للثعليب ِٕٖ/ِ(، ٕبر العلـو للسمرقندم )ِٖٕ/ُٕجامع خأكيل البياف للطربم ) (ُ)

(، ِٖٔ/ِ(، التفسّب الوسيط للواحدم )ُّٓ/ُ(، اإلرشاد ُب معرفة علماء الببلد للخليلي )ّٕ/ٔ)
ر كبلـ الشافعي الذم ركاه (، كانظِٖٔ/ِ(، الكشاؼ للز٨بشرم )َُ/ٓأحكاـ القرآف للجصاص )

 (،ُّٕ -ّٗٔ/ُالبيهقي ُب كتابو مناقب الشافعي )
 (ِٓ/ُتفسّب الراغب ) (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٓ٘([ شرح  كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ُْٓ 

 كمل يشر رٞبو هللا إىل التفريق بْب علـو الدين كالشرائع كا٢ببلؿ كا٢براـ كبْب غّبه، 
كجعل االستنباط اختصاص أىل العلم ابلكتاب ٩بن أحاط علمهم ابلعلـو ا٤بعينة على 

 فهم كبلـ هللا سبحانو.

من الناس من قاؿ: القرآف »: (ُ)قاؿ خطيب الرم فخر الدين الرازم ُب تفسّبه

تبياف لكل شيء كذلك ألف العلـو إما دينية أك غّب دينية، أما العلـو الٍب ليست دينية 
ق ٥با هبذه اآلية، ألف من ا٤بعلـو ابلضركرة أف هللا تعاىل إ٭با مدح القرآف بكونو فبل تعل
كأما . ... على علـو الدين فأما ما ال يكوف من علـو الدين فبل التفات إليو مشتمبلن 

لكل شيء، ألنو يدؿ على أف اإلٝباع كخرب  الفقهاء فإهنم قالوا: القرآف إ٭با كاف تبياانن 
جة، فإذا ثبت حكم من األحكاـ أبحد ىذه األصوؿ كاف ذلك الواحد كالقياس ح

 أ.ىػ. «ابلقرآف ا٢بكم اثبتان 

كداينة  قلت: كما نفى متعلقو ابآلية ال ييوافق عليو، فإنو كإف كاف القرآف كتاب تعبدو 
إال أف مصدره خالق ا٣بلق كمدبر شؤكهنم، كال يبعد أف يشتمل كتابو سبحانو كتعاىل 

اعد: كل ما ٰبتاجو البشر من مصاّب حياهتم كشؤكف دنياىم. ك٥بذا بتلك العمومات كالقو 

قاؿ ابن مسعود: قد بْب لنا ُب ىذا القرآف  »ُب تفسّب اآلية:  (ِ)يقوؿ أبو الفداء ابن كثّب

كقوؿ ابن مسعود أعم كأمشل،  .كل علم ككل شيء. كقاؿ ٦باىد: كل حبلؿ ككل حراـ
ما سبق كعلم ما سيأٌب، ككل حبلؿ  فإف القرآف اشتمل على كل علم انفع من خرب

                                 
 (ِٖٓ/َِمفاتيح الغيب للرازم ) (ُ)
 (َُٓ/ْتفسّب ابن كثّب ) (ِ)
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 أ.ىػ. «كحراـ، كما الناس إليو ٧بتاجوف ُب أمر دنياىم كدينهم كمعاشهم كمعادىم

يعم ما  ،ىذا ُب كتاب هللا :قولنا»: (ُ)كمن كبلـ تقي الدين أيب العباس ابن تيمية 

، كعلى ىذا معُب قولو تعاىل:  كى اٍلًكتىابى تًبػٍيىاانن كىنػىزٍَّلنىا عىلىيٍ ﴿ىو فيو اب٣بصوص أك ابلعمـو
ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو ﴿كقولو: ﴾، ًلكيلًٌ شىٍيءو  مىا ﴾، كقولو: ﴿كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍْبى يىدى

كأما على قوؿ  .على قوؿ من جعل الكتاب ىو القرآف﴾، فػىرٍَّطنىا ًُب اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو 

 .ىػ.أ «من جعلو اللوح افوظ فبل ٱبفى ىذا

أم ﴾ مىا فػىرٍَّطنىا ُب اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو ﴿قولو تعاىل: »: (ِ)قاؿ أبو عبد هللا القرطيب 

أم ما تركنا  ،ُب اللوح افوظ فإنو أثبت فيو ما يقع من ا٢بوادث. كقيل: أم ُب القرآف
ملة من أمر الدين إال كقد دللنا عليو ُب القرآف، إما داللة مبينة مشركحة، كإما ٦ب شيئان 

يتلقى بياهنا من الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ، أك من اإلٝباع، أك من القياس الذم ثبت 
يىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو ﴿بنص الكتاب، قاؿ هللا تعاىل:  كقاؿ: ﴾، كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ

ى لًلنَّاًس مىا نػيٌزًؿى ًإلىيٍ ﴿ كيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي ﴿كقاؿ:  ﴾،ًهمٍ كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذًٌٍكرى لًتػيبػىْبًٌ كىمىا آاتى
فأٝبل ُب ىذه اآلية كآية النحل ما مل ينص عليو ٩با مل يذكره، ﴾ كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا

، كإما خأصيبلن  إال ذكره، إما تفصيبلن  ءفصدؽ خرب هللا أبنو ما فرط ُب الكتاب من شي

  أ.ىػ. «﴾ٍم ًدينىكيمٍ اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكي ﴿ كقاؿ:

 

                                 
 (ٖٗ/ْكما ُب الفتاكل الكربل البن تيمية ) (ُ)
 (َِْ/ٔا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) (ِ)
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كيذكرين ىذا بقصة ال ٰبضرين كقت ٠باعها كال عْب قائلها لكن يستأنس هبا إف 
شاء هللا تعاىل، كخبلصتها أف أحد ا٤بفكرين اإلسبلميْب كاف ُب مطعم ُب دكلة غّب 
مسلمة فتعرض لو شخص يريد إحراجو، فسألو متعنتان عن ادعاء ا٤بسلمْب إحاطة كتاهبم 

فلما أقر لو ا٤بسلم بذلك، طالبو أبف يثبت لو: أين كرد ذكر طريقة صنع بكل شيء، 
الطبق الذم بْب يديو؟ ففطن ا٤بسلم ٤براده كأجابو بنباىة كحسن بديهة أبف أحاؿ السؤاؿ 

تيٍم الى ﴿إىل الطباخ، ٍب قاؿ لسائلو: إف هللا تعاىل يقوؿ ُب كتابو:  فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ
 فألقمو حجران. ﴾فىاٍسأىٍؿ بًًو خىًبّبنا﴿ :كيقوؿ ﴾ميوفى تػىٍعلى 

: رأم عمر بن ا٣بطاب   عن ابن عباس (ُ)ففي الصحيحْب ك٩با يؤيد العمـو
  :ال تضلوا  كجعو قاؿ: ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاابن   ملسو هيلع هللا ىلص ٤با اشتد ابلنيب»قاؿ

فاختلفوا ككثر  غلبو الوجع، كعندان كتاب هللا حسبنا. ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ عمر إف النيب  .بعده
 . «: قوموا عِب، كال ينبغي عندم التنازعملسو هيلع هللا ىلص اللغط، قاؿ

كىو ُب تلك ا٢باؿ ككره أف يشق عليو مع  ملسو هيلع هللا ىلصأشفق على النيب  كفيو أف عمر 
 ملسو هيلع هللا ىلصما يظهر عليو من الوجع كاآلمل، كفهم أف األمر ليس على الوجوب، ٥بذا عاش النيب 

، كلعلو  ييراجع ملسو هيلع هللا ىلصبعدىا أايمان كمل يعاكد أمره. كقد كاف   من قبل الصحابة مامل يعـز
خشي أف يطعن ا٤بنافقوف ُب الكتاب ٕبجة ا٤برض. كقد اختلفوا ُب الغرض من الكتاب 

. (ِ)أبمتو من شر ا٣ببلؼ ملسو هيلع هللا ىلصأىو ُب األحكاـ أك النص على أ٠باء ا٣بلفاء رٞبة منو 
 كشاىدان منو استدالؿ عمر ابالكتفاء بكتاب هللا تعاىل. 

                                 
 (ُّٕٔ(، صحيح مسلم )حُُْ)حصحيح البخارم  (ُ)
(، كالنكت على صحيح َِٗ -َِٖ/ُ(، كفتح البارم )ٗٓٓ/ْانظر: ا٤بفهم أليب العباس القرطيب ) (ِ)

 ( كبلٮبا البن حجر. ِِٖ/ِالبخارم )
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( ما يؤيد العمـو ُب داللة كتاب هللا تعاىل على بعض ُُّكأيٌب ٙبت األثر )
 مصاّب العباد الدنيوية كالٍب مل تكن معلومة قدٲبان كهللا تعاىل أعلى كأعلم.
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

مأبيماىعدمم[- ٔ٘] مداملمبن ماألسؿشمسن مسن مجرؼر مغا مخقـؿة مأبو حدثـا

ماظدرداءم:ضال مأبو مضال مدائرمععؾ: موظقسميف مدواء ماألجر ميف ماًريمواٌؿعؾم م

مم.اظـاسمخريمبعد

كمن طريق األعمش ركاه: ابن . (ُ)رجالو ثقات إال أنو منقطع بْب سامل كأيب الدرداء
 . (ِ)أيب شيبة ُب ا٤بصنف، كعبد هللا بن أٞبد ُب الزىد، كالدارمي ُب السنن

امل، عند أيب عبد هللا دمحم عن س حصني بن عبد الرمحن: كاتبع األعمش ٝباعة منهم
عن سامل بو، ركاه: أبو سفياف ككيع بن  وعمرو بن مرة .(ّ)بن سعد ُب الطبقات الكربل

ا١براح، كأبو بكر ابن أيب شيبة، كأبو القاسم ا١بوىرم، كأبو نعيم األصبهاين، كأبو عمر 
لم ذىاب تعلموا قبل أف يرفع العلم، فإف ذىاب الع»كلفظو:  (ْ)ابن عبد الرب النمرم

 .«العامل، كإف العامل كا٤بتعلم ُب األجر سواء
 
 

                                 
 (،َٖقالو أبو حاًب الرازم فيما حكاه عنو ابنو عبد الرٞبن ُب ا٤براسيل )ص (ُ)
 (ُّّ/ُ(، سنن الدارمي )ُُِىد ألٞبد )ص(، الز ِْٖ/ٓمصنف ابن أيب شيبة ) (ِ)
 ( طبعة ا٣با٪بيّْٓ/ْالطبقات الكربل ) (ّ)
(، حلية األكلياء ٖٗ(، مسند ا٤بوطأ للجوىرم )صِْٖ/ٓ(، مصنف ابن أيب شيبة )ّٖٔالزىد لوكيع ) (ْ)

 (ُّٗ/ُ(، كجامع بياف العلم البن عبد الرب )ُِِ/ُألٞبد بن عبد هللا األصبهاين)
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كخأريخ ابن  ،عن سامل بن أيب ا١بعد بو ُب حلية أيب نعيم ومنصور بن ادلعتمر
ما يل أرل علماءكم يذىبوف، كجهالكم ال يتعلموف، فإف معلم ا٣بّب »كلفظو:  (ُ)عساكر

. كاتبع ابن أيب ا١بعد فيو: «كا٤بتعلم ُب األجر سواء، كال خّب ُب سائر الناس بعدٮبا
كُب بعض رجالو اختبلؼ كمل  (ِ)عن أيب الدرداء بو، عند الدارميسليمان بن موسى 

عند أٞبد ُب الزىد كُب سنده معاكية بن جبري بن نفري . ك يدرؾ سليماف أاب الدرداء
 :كلفظو (ٓ)عنو كمل يدركو (ْ)خالد بن معدان. ك(ّ)صاّب متكلم فيو، كابقي رجاؿ ثقات

الدنيا ملعونة ملعوف ما فيها إال ذكر هللا كما أدل إىل ذكر هللا، كالعامل كا٤بتعلم ُب األجر »
 . «كسائر الناس ٮبج ال خّب فيهم ،سواء

كىو  كقد ركم معُب ىذا من كجو آخر مرفوعان »: (ٔ)قاؿ البيهقي ُب ا٤بدخل

قاؿ:  ُب الكبّب مرفوعان أف الطرباين ركاه  (ٕ)، كأفاد نور الدين ا٥بيثمي ُب اجملمع«ضعيف

                                 
 ( مطوالن.ُْٔكُِّ/ْٕ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ُِِ/ُلياء أليب نعيم األصبهاين )حلية األك  (ُ)
 (ُِّ/ُسنن الدارمي ) (ِ)
 (ُُِالزىد ألٞبد )ص (ّ)
(، كالفسوم ُُِ(، كعبد هللا بن أٞبد ُب الزىد )صُُٗ/ُركاه: عبد هللا بن ا٤ببارؾ ُب الزىد كالرقائق ) (ْ)

(، كاآلجرم ُب أخبلؽ العلماء ِٗٔبيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن )ص(، كالّٖٗ/ُّب ا٤بعرفة كالتأريخ )
 (ُّّ/ُ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم كفضلو )ِْ)ص

ان  :علي بن أيب طاىر القزكيِب كتب إيلَّ   »( قاؿ: ِٓقالو أٞبد فيما ركاه ابن أيب حاًب ُب ا٤براسيل )ص (ٓ)
كانظر « يعِب من أيب الدرداء ،خالد بن معداف فلم يسمع منو أما :أبو بكر األثـر ٠بعت أاب عبد هللا يقوؿ

 (.ْٖ(، كٕبر الدـ البن ا٤بربد )صُُٕجامع التحصيل للعبلئي )ص
 (ِٗٔا٤بدخل إىل السنن الكربل )ص (ٔ)
 (ُِِ/٦ُبمع الزكائد كمنبع الفوائد ) (ٕ)
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، كمل أقف عليو فيو، «ىالك، ليس بشيء: كفيو معاكية بن ٰبٓب الصدُب، قاؿ ابن معْب»

 .  فلّباجع بعد حْب إف شاء هللا
 
عليكم هبذا » :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا : قاؿ أيب أمامةكلو شاىد مرفوع من حديث  

تلي اإلهباـ  ى كالٍبالعلم قبل أف يقبض، كقبضو أف يرفع، كٝبع بْب إصبعيو الوسط
كسنده  «العامل كا٤بتعلم شريكاف ُب األجر كال خّب ُب سائر الناس بعد: ىكذا، ٍب قاؿ

ركاه أبو بكر دمحم بن خّب اإلشبيلي بسند  أيب ىريرة. كشاىد آخر من حديث (ُ)ضعيف
 . (ِ)اتلف

           
 

 

                                 
، كاآلجرم ُب أخبلؽ العلماء (َِِ/ٖ(، كالطرباين ُب كبّب معاٝبو )ُْٓ/ُركاه ابن ماجو ُب السنن ) (ُ)

( َِٖ/ِ(، كا٣بطيب ُب خأريخ بغداد )َٗ(، كا٢باكم ُب معرفة علـو ا٢بديث )صُْ)ص
(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق ُّٖ/ُ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم كفضلو )ُُٗ/ُٗك)
 أخبار قزكين (، كالرافعي ُب التدكين ُبُُٗ/ْ(، كابن النجار ُب ذيل خأريخ بغداد )ُُِ/ّٕ)
 (ُِ(، كابن طولوف ُب األحاديث ا٤بائة )صٖٔ/ُ)

( بعلي بن زيد بن جدعاف، قلت: ىذا كىم منو كلعلو ّْ/ُكضعفو البوصّبم ُب مصباح الزجاجة )
اشتبو عليو، فإف الذم ُب السند ىو علي بن يزيد األ٥باين كىو ضعيف أيضان، كالراكم عنو كذلك. كاتبعو 

( إال أنو خلط فعزاه للمنذرم، كالذم ُب الَبغيب ِّٓ/ْكم ُب فيض القدير )على ىذا الوىم ا٤بنا
 ( على الصواب كهللا ا٤بستعاف.ٔٓ/ُكالَبىيب للمنذرم )

(، كفيو أبو القاسم زيد من عبد هللا بن مسعود ا٥بامشي اهتم ابلوضع، ِٕفهرسة ابن خّب اإلشبيلي )ص (ِ)
 (ٕٓٓ/ّلساف ا٤بيزاف )
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ّب للناس سبق الكبلـ فضل معلمي ا٣ب( معلم اخلري وادلتعلم يف األجر سواءقولو: )
عليو ٙبت األثر السادس من ىذا الكتاب، كال خبلؼ ُب عظم فضل تعليم الناس العلم 
الشرعي كتوعيتهم ٗبا يقرهبم إىل رهبم عز كجل، كما أف تعليمهم ما يعينهم ُب شؤكف 
ـر ا٤بتعلم من  حياهتم ييعد أيضان من تقدمي ا٣بّب للغّب كىو من ٧باسن األخبلؽ. كال ٰبي

اب بذؿ ا١بهد كإفراغ الوسع ُب ٙبصيل ا٣بّب كاكتسابو إف حسنت نيتو كأراد بفعلو ثو 
 القربة كنفع الغّب كهللا تعاىل أعلم. 

كما أف االستفادة انفلة للمتعلم، كذلك اإلفادة فريضة على »: (ُ)ك٩با قيل فيهما

صفواف:  فكأنو جاىل. كقاؿ خالد بن كقد قيل ُب منثور ا٢بكم: من كتم علمان  ا٤بعلم.
إين ألفرح إبفادٌب ا٤بتعلم أكثر من فرحي ابستفادٌب من ا٤بعلم. ٍب لو ابلتعليم نفعاف: 

فقد قاؿ  النفع الثاين: زايدة العلم كإتقاف ا٢بفظ... أحدٮبا ما يرجوه من ثواب هللا تعاىل.
 على ما ليس ا٣بليل بن أٞبد: اجعل تعليمك دراسة لعلمك، كاجعل مناظرة ا٤بتعلم تنبيهان 

عندؾ. كقاؿ ابن ا٤بعتز ُب منثور ا٢بكم: النار ال ينقصها ما أخذ منها، كلكن ٱبمدىا أف 
. كذلك العلم ال يفنيو االقتباس، كلكن فقد ا٢باملْب لو سبب عدمو. فإايؾ ٘بد حطبان  ال

فإذا أنت قد علمت  كالبخل ٗبا تعلم. كقاؿ بعض العلماء: علم علمك كتعلم علم غّبؾ

 أ.ىػ. «تعلم ما جهلت كحفظت ما

( سبق الكبلـ على ٫بو ىذا ا٤بعُب ُب أكؿ وليس يف سائر الناس خري بعدقولو: )
أثرين ُب الكتاب، كابألخص ٙبت قولو ىناؾ: )كال تغد بْب ذلك(. ككأنو يقوؿ: أنو ال 
مرتبة فضلى بعد ىاتْب ا٤برتبتْب، فإما أف تكوف عا٤بان أك متعلمان. كيدخل ُب ا٤بتعلم ما 

                                 
 (ُٗين للماكردم )صأدب الدنيا كالد (ُ)
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ىناؾ من: اإلنصات، كاالتباع، كالسؤاؿ، كحب أىل العلم، كترؾ االبتداع... سبق ذكره 
كىو ا٤بعاند كا٤بعادم للحق، فهو جاىل  ان مركب فما يبقى بعد ذلك إال جاىل جهبلن 

 كٯبهل أنو جاىل. كنفي ا٣بّبية فيو: نظران ٤با لديو من الشركر كرفضو لتقبل ا٣بّب.
 

ذكورة إ٭با ىو مريد للحق، متتبع لو، كموقر لو، فقد ك٤با كاف ا٤بتعلم بكافة مراتبو ا٤ب
شارؾ ا٤بعلم ثوابو، كألنو يكوف معلمان بعد حْب. كاالستواء ىنا ليس ُب الكم، فإف الثواب 
إ٭با يصرؼ بقدر ما يقـو ابلقلب، لكن ا٤براد أهنما ُب أصل ا١بزاء كاألجر سواء، كوهنما 

 لو أجر إف سلم من الوزر.تشاركا فضل طلب العلم، كألف ما سواٮبا ليس 

 بقية ُب أم الناس( سائر ُب خّب )كال قولو:»: (ُ)قاؿ أبو دمحم عبد العظيم ا٤بنذرم 

 ذكر إال فيها ما ملعوف ملعونة الدنيا قولو: من ا٤بعُب قريب كىو كا٤بتعلم، العامل بعد الناس

ا كٙبقّبىا ما كاف  منها فاستثُب من ىواف الدنيا كبيعدى «(ِ)كمتعلمان  كعا٤بان  كااله كما هللا

 . كىو مقصود الطاعة كالتوحيد.

فالدنيا ككل ما فيها ملعونة، أم مبعدة عن هللا، ألهنا تشغل »: (ّ)قاؿ ابن رجب 

عنو، إال العلم النافع الداؿ على هللا كعلى معرفتو كطلب قربو كرضاه كذكر هللا كما كااله 
نيا فإف هللا إ٭با أمر عباده أبف يتقوه كيطيعوه ٩با يقرب من هللا، فهذا ىو ا٤بقصود من الد

                                 
 (ٔٓ/ُالَبغيب كالَبىيب ) (ُ)
(، كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف ُِّ/ٓ(، كابن ماجو )ُّٗ/ْركاه من حديث أيب ىريرة مرفوعان الَبمذم ) (ِ)

 (.ِّٔ/ْ(. كُب بعض رجالو كبلـ، كمن حديث ابن مسعود عند الطرباين ُب األكسط )ِِٖ/ّ)
 (ُٗٗ/ِجامع العلـو كا٢بكم ) (ّ)
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. (ُ)ذكر فبل ينسىتقول هللا حق تقواه أف يي  :كالـز ذلك دكاـ ذكره، كما قاؿ ابن مسعود
كإ٭با شرع هللا إقاـ الصبلة لذكره، ككذلك ا٢بج كالطواؼ. كأفضل أىل العبادات أكثرىم 

ىو ا٤بقصود من إٯباد الدنيا كأىلها،  ك   فيها، فهذا كلو ليس من الدنيا ا٤بذمومة ذكران 

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف﴾كما قاؿ تعاىل:   أ.ىػ. «﴿كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإٍلً

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

                                 
(، كأبو داكد ُب الزىد َْْ/َُ(، كالنسائي ُب الكربل )َُٔ/ٕركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ُ)

أف يطاع فبل » ( كلفظو:ِّّ/ِ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ِٗ/ٗ(، كالطرباين ُب الكبّب )ُْٕ)ص
 كسنده صحيح. «يعصى، كأف يشكر فبل يكفر، كأف يذكر فبل ينسى
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م

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مأبومخقـؿةمسنماألسؿشمسنمداملمبنمأبيماىعدمسنمم[- ٕ٘]  بنمظؾقدماحدثـا

ؼامردولمم:ضاظوام.وذاكمسـدمأوانمذػابماظعؾمم:ضالمذقؽًامملسو هيلع هللا ىلصذطرمردولماهللم:مضال

موُغ ماظؼرآن مغؼرأ مودمن موُؼُئِرْؼاهللموطقفمؼذػبماظعؾم مأبـاءغا مأبـائفمُئؼِره مأبـاؤغا م؟ه

مم:ضال مأعك مظؾقداثؽؾؿك مأم ماظؿوراةمم،بن مؼؼرؤون مواظـصارى ماظقفود مػذه أوظقس

مم؟واإلنقلمالمؼـؿػعونمعـفامبشيء

م

كالظاىر إرسالو،  ،ف ثبت لقاء سامل لزايد رجالو ثقات، كىو حديث صحيح، إ

، «يصح ال مرسل كىو زايد. عن سامل: »(ُ)فإف البخارم ُب توارٱبو ذكر ا٢بديث كقاؿ

، كىو قوؿ ابن ا٤بديِب، قاؿ أٞبد «زايد من ٠بع سا٤بان  أرل كال: »(ِ)كُب موضع آخر قاؿ

أ.ىػ. « يلقو مل لبيد، بن زايد عن ا١بعد أيب بن سامل يقوؿ: عليان  ٠بعت: »(ّ)بن ٧برز

 . (ْ)كحكى ابن ا٤بواؽ عن أيب علي ابن السكن ذلك أيضان 

                                 
 (ُْ/ُالتأريخ األكسط ) (ُ)
 (ّْْ/ّلتأريخ الكبّب )ا (ِ)
 (َِٗ/ُِب كتابو خأريخ ابن معْب ) (ّ)
 (َِّ/ُبغية النقاد النقلة البن ا٤بواؽ )( ْ)
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 كسامل مالك بن عوؼ عنو:»للذىيب قاؿ:  (ُ)كُب ترٝبة زايد بن لبيد من الكاشف

. كتعقب أبو عبد هللا عبلء الدين مغلطام بن قليج البكجرم أاب «مرسبلن  ا١بعد أيب بن

، ككذا (ِ)لرٞبن ا٤بزم بكبلـ البخارم ا٤بذكور أعبلها٢بجاج ٝباؿ الدين يوسف بن عبد ا
 . (ّ)فعل ا٢بافظ ابن حجر

كا٢بديث عند ا٤بصنف معلقان، مل يذكر كاسطتو ُب السماع من األعمش، إال أنو 
 .(ْ)مشهور من طريق األعمش، ركاه ٝبعه موصوالن من طريق ككيع عنو

إسقاط ككيع إ٭با كقع ُب   ك٤با راجعتي النسخ الٍب كقعتي عليها حديثان؛ كجدتي أف
ُب ٝبيع النسخ ا٣بطية الٍب تلتقي ُب الكتاين من طريق  كتابنا ىذا، كإال فهو مثبته 

. بل كاف عليَّ االنتباه مسبقان حيث أنِب ُب سياؽ ذكر الطرؽ (اإلخشيد)ك (ا٤بعطوش)
نا كم نسخة كتابار  -الٍب ثبت فيها تسمية ككيع، ذىلتي عن أنِب نقلتي عن ابن األثّب 

ا٤بثبت  -ككاف قد ساؽ ا٢بديث ُب كتابو أسد الغابة  -ىذا الذم اعتمد عليها األلباين 
 من نسخة العلم ىذه الٍب بْب أيدينا كأثبت فيها ككيعان.  -أدانه 

                                 
 (ُِْ/ُالكاشف ) (ُ)
 (ُِٖ/ٓإكماؿ هتذيب الكماؿ ٤بغلطام ) (ِ)
 (َِٗ/ِ(، كبو أعل ا٢بديث البوصّبم ُب مصباح الزجاجة )ّّْ/ّهتذيب التهذيب ) (ّ)
(، كابن ماجو ُب السنن ُْٓ/ٔ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )ِْْكُٕ/ِٗسند )منهم: أٞبد ُب ا٤ب (ْ)

(، َِٓ/ّ(، كابن أيب عاصم ُب اآلحاد كا٤بثاين )ِٓٔ/ٓ(، كالطرباين ُب كبّب معاٝبو )ُِٕ/ٓ)
(، كىو ُب صلة خأرٱبو ا٤بطبوع ُب آخر التأريخ ُٕكالطربم كما ُب ا٤بنتخب من ذيل ا٤بذيل )ص

(، كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر ْٕٗ/ِاث. كالبغوم ُب معجم الصحابة )( دار الَب ٕٓٓ/ُُ)
(، كأبو ا٢بسن عز ََُ/ُ(، كأبو القاسم ابن منده ُب ا٤بستخرج من كتب الناس للتذكرة )َِٖ/ُ)

 (ُِِ/ِالدين علي ابن األثّب ُب أسد الغابة )
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فعليو يكوف السقط حاصل من الناسخ نفسو ٧بقق الكتاب كهللا تعاىل أعلم. كما 
 د بن لبيد.اتفقت النسخ أيضان على تسمية الصحايب بزاي

. كاتبع األعمش عمرك (ُ)كا٢بديث فمركم أيضان من غّب طريق ككيع عن األعمش

 .(ّ). كمن غّب طريقو عند الطرباين بسند رجالو ثقاتفارتفعت شبهة تدليسو (ِ)بن مرة

أف رسوؿ هللا »: (ْ)كلو شاىد يؤكده من حديث عوؼ بن مالك بسند صحيح

اف يرفع العلم، فقاؿ رجل من األنصار يقاؿ ىذا أك : فقاؿ نظر إىل السماء يومان  ملسو هيلع هللا ىلص

اي رسوؿ هللا يرفع العلم كقد أثبت ككعتو القلوب؟ فقاؿ لو رسوؿ هللا : (ٓ)زايد بن لبيد: لو

كذكر لو ضبللة اليهود كالنصارل  .إف كنت ألحسبك من أفقو أىل ا٤بدينة: ملسو هيلع هللا ىلص

ديث عوؼ بن فلقيت شداد بن أكس فحدثتو ٕب: على ما ُب أيديهم من كتاب هللا، قاؿ

                                 
(، ِّْ/ُم الصحابة البن قانع )(، معجُٖٔ/ّ(، مستدرؾ ا٢باكم )ِْٔ/ٓا٤بعجم الكبّب للطرباين ) (ُ)

 (ِٕٗ(، تثبيت اإلمامة أليب نعيم )صِٕٗ/ُشرح مشكل اآلاثر للطحاكم )
(، كابن أيب خيثمة ُب التأريخ ِْْ/ِٗ(، كأٞبد ُب ا٤بسند )َِٓ/ِركاه: أبو داكد الطيالسي ُب مسنده ) (ِ)

كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ (، ِٓٔ/ٓ(، كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب )ِّٓ/ُالكبّب السفر الثاين )
 (ّْٓ/ِ(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن )َُٖ/ُ)

 (ِٓٔ/ٓالطرباين ُب كبّب معاٝبو )( ّ)
(، كالبزار ُب ا٤بسند ٕٗ(، كالبخارم ُب خلق أفعاؿ العباد )صُْٕ/ّٗركاه: أٞبد ُب ا٤بسند ) (ْ)

(، كابن حباف ُب ِٕٕ/ُ(، شرح مشكل اآلاثر للطحاكم )ِّٗ/ٓ(، كالنسائي ُب الكربل )ُٕٓ/ٕ)
(، كالبيهقي ُب ُٖٕ/ُ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ّْ/ُٖ(، كالطرباين ُب الكبّب )ّّْ/َُالصحيح )
 (ٖٓ(، كا٣بطيب ُب اقتضاء العلم العمل )صِٖٖ/ِا٤بدخل )

 اختلفت تسميتو ُب بعض طرؽ ا٢بديث فقيل: لبيد بن زايد كىذا من قلب األ٠باء. (ٓ)
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ا٣بشوع حٌب : بلى، قاؿ: صدؽ عوؼ أال أخربؾ أبكؿ ذلك يرفع؟، قلت: مالك، فقاؿ

 . «ال ترل خاشعان 

فشخص ببصره  ملسو هيلع هللا ىلص كنا مع رسوؿ هللا: »قاؿ (ُ)كيركل من حديث أيب الدرداء
 .ىذا أكاف ٱبتلس العلم من الناس حٌب ال يقدركا منو على شيء: إىل السماء ٍب قاؿ

فوهللا لنقرأنو كلنقرئنو  ؟كيف ٱبتلس منا كقد قرأان القرآف: بيد األنصارمفقاؿ زايد بن ل
ثكلتك أمك اي زايد، إف كنت ألعدؾ من فقهاء أىل ا٤بدينة ىذه : نساءان كأبناءان، فقاؿ

كعند أٞبد بسند ضعيف من  .«التوراة كاإل٪بيل عند اليهود كالنصارل فماذا تغِب عنهم؟
 .(ِ)حديث أيب أمامة
بكر ا٣بطيب ُب األ٠باء ا٤ببهمة ا٢بديث بسنده إىل أيب قبلبة ا١برمي  كركل أبو

السائل لرسوؿ هللا »: (ّ)ٍب علق ا٣بطيب بقولو ملسو هيلع هللا ىلصمرسبلن فأهبم السائل لرسوؿ هللا 

أ.ىػ. ٍب ركل بياهنما،  «ىو صفواف بن عساؿ ا٤برادم، أك زايد بن لبيد األنصارم ملسو هيلع هللا ىلص

لسائل بصفواف، لكن كاف ُب الطريق إليو: فأسند إىل أيب ىريرة ا٢بديث كفيو تسمية ا
                                 

(، مسند ِٕٗ/ُ(، شرح مشكل اآلاثر للطحاكم )ّّّ/ُ، سنن الدارمي )(ِّٖ/ْسنن الَبمذم ) (ُ)
(، َُِٓ/ّ(، معرفة الصحابة أليب نعيم )ُٕٗ/ُ(، مستدرؾ ا٢باكم )ُٕٔ/ّالشاميْب للطرباين )

 (ََّ/ٓالكشف كالبياف للثعليب )
ن يزيد (، كفيو معاف بن رفاعة عن علي بُِٓ/ٖ(، ككبّب معاجم الطرباين )ُِٔ/ّٔمسند أٞبد ) (ِ)

( بسند ِِّ/ٖ(، ككبّب معاجم الطرباين )َّٖ/ُاأل٥باين ضعيفاف، كلو متابعة عند الدارمي ُب السنن )
 فيو ضعف.

 (َِٓ(، كتلقيح فهـو أىل األثر البن ا١بوزم )صَّْاأل٠باء ا٤ببهمة ُب األنباء اكمة للخطيب )ص (ّ)
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 مسلمة بن علي ا٣بشِب كىو مَبكؾ. 

ك٤با ركل البيهقي ا٢بديث ُب ا٤بدخل صحح إسناده، ككذا صححو أبو العباس كأبو 
  .(ُ)عبد هللا القرطبياف، كتقي الدين ا٤بقريزم
           

 

التنكّب فيو ( يئان ش: )قولو»: (ِ)قاؿ الطييب( شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصذكر رسول هللا : )قولو

أف رسوؿ هللا )، كُب خرب عوؼ بن مالك السابق ذكره: «شيئان ىائبلن  :للتهويل، أم

، فلعلو بعد أف (إىل السماء يومان  -شخص  –كُب خرب أيب الدرداء  -نظر  - ملسو هيلع هللا ىلص
 ره الراكم كأهبمو، نظر إىل السماء ليقوؿ ما يلي. ما نكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصذكر 

(، اإلشارة متعلقة اب٣برب ا٤بهوؿ ا٤بسكوت موذاك عند أوان ذىاب العل: )ملسو هيلع هللا ىلصقولو 
عنو، كُب ا٣بربين اآلخرين: )ىذا أكاف ذىاب العلم( ككأنو أشار ُب ىذا إىل قرب موتو 

 كهللا تعاىل أعلم.  ملسو هيلع هللا ىلص
كتكلف أبو جعفر الطحاكم فافَبض إشكاالن من استعماؿ لفظ اإلشارة للقريب 

ٯبيب عنو أبنو أسلوب عريب ، كذىب ملسو هيلع هللا ىلصأبنو يوحي أبف رفع العلم سيكوف ُب زمانو 
تيٍم تيوعىديكفى مستعمل كقولو تعاىل: ﴿ ا يػىٍوميكيمي الًَّذم كينػٍ ﴾، كتوسع ُب ٕبث ا٤بسألة ىىذى

                                 
(، ا١بامع َٕٔ/ٔم أليب العباس القرطيب )(، ا٤بفهم على مسلّْٓ/ِا٤بدخل إىل السنن للبيهقي )  (ُ)

 (َّٔ/ُِ(، إمتاع األ٠باع للمقريزم )ّْٖ/ُألحكاـ القرآف أليب عبد هللا القرطيب )
 (ُِٕ/ِالكاشف عن حقائق السنن ) (ِ)
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ببضعة  (ُ)حٌب خلص منها أبهنا ُب آخر الزماف بْب يدم الساعة مستدالن ُب ٕبث طويل
، اعة ألايمان إف بْب يدم الس»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  (ِ)أحاديث منها ما ُب الصحيحْب

 «.كا٥برج: القتل ،ينزؿ فيها ا١بهل، كيرفع فيها العلم، كيكثر فيها ا٥برج
ما تكلفو رٞبو هللا تعاىل مل يكن افَباضان منو كإ٭با ىو إجابة على  قلت: كلو أفَّ  
كقع فعبلن من شخص ما؛ كما ٪بده ُب مقدمة ٕبثو ىذا، فلقد أحسن كأجاد  اعَباضو 

ىل، كإ٭با استطلتي كبلمو لكونو قرر ما أظنو ليس ٕباجة إىل تقريره فيما فعل رٞبو هللا تعا
 لظهوره؛ كلرٗبا مل يكن األمر ُب كقتو كذلك فا تعاىل أعلم.

قو٥بم: ىذا أكاف ذلك، أم: »: (ْ)، قاؿ الراغب(ّ)( كاألكاف: ا٢بْب كالزمافأوان)

رفع فيو كيذىب، فمٌب ، كفيو أف للعلم كالوحي ا٤بنزؿ حْبه ي«زمانو ا٤بختص بو كبفعلو

وكيف يذىب )يكوف أكانو ككيف يرفع؟ إشكاالت دارت ُب خلد راكم ا٢بديث فقاؿ: 
 بُب الصحايب  (العلم وحنن نقرأ القرآن ونُقرِئو أبناءان ويقرِئو أبناؤان أبنائهم؟

ُب صدكران ك٫بن نتعاىده كنريب  -كىو القرآف  -استشكالو على أف العلم ىو الوحي 
ارتفاع الوحي من  ملسو هيلع هللا ىلصفهم من كبلـ النيب  يو كعلى حفظو، ككأنو أبناءان عل

( للعطف، أم مٌب يقع ذلك وكيفكالواك ُب: )»: (ٓ). قاؿ الطييبملسو هيلع هللا ىلصاألرض ٗبوتو 

                                 
 (َِٗ -ِٕٕ/ُشرح مشكل اآلاثر للطحاكم ) (ُ)
 (ِِٕٔ(، صحيح مسلم )حَِٕٔصحيح البخارم )ح (ِ)
 (ِٖ/ُ)النهاية البن األثّب (ّ)
 (َُُا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ْ)
(، كعنو بغّب عزك أبو ا٢بسن ا٤ببل نور الدين علي القارم ُب مرقاة ُِٕ/ِالكاشف عن حقائق السنن ) (ٓ)

 (ّّٗ/ُا٤بفاتيح )
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ا٥بوؿ؟ ككيف يذىب العلم كا٢باؿ أف القرآف بْب الناس مستمر دائم إىل يـو القيامة؟ 

   «كعند كجود القرآف كيف يذىب العلم؟

الثاء كالكاؼ كالبلـ كلمة كاحدة تدؿ على »، (أمك ابن أم لبيدثكلتك قولو: )

فقداف ا٢ببيب، كأكثر ما »، فالثكل (ُ)«فقداف الشيء، ككأنو ٱبتص بذلك فقداف الولد

أم فقدتك، دعاء عليو »: (ّ)، قاؿ أبو موسى ا٤بديِب(ِ)«يستعمل ُب فقداف ا٤برأة كلدىا

أك أراد أنك  .الدعاء بو كبل دعاء حد فإذان كا٤بوت يعم كل أ .اب٤بوت لسوء فعلو أك قولو

كنقلو ٦بد الدين ابن األثّب  أ.ىػ. «إذا كنت ىكذا، فا٤بوت خّب لك، لئبل تزداد سوءان 

كٯبوز أف يكوف من األلفاظ الٍب ٘برم على ألسنة العرب كال يراد هبا »: (ْ)كعقبو بقولو

 أ.ىػ.  «الدعاء، كقو٥بم تربت يداؾ، كقاتلك هللا

ىي كلمة تقو٥با العرب لئلنكار كال »: (ٓ)الفضل شهاب الدين ابن حجر كقاؿ أبو

كما يقوؿ الرجل: انج ثكلتك أمك، إذا استعجلتو كأنت ال تريد ». «تريد هبا حقيقتها

                                 
 (ّّٖ/ُمعجم ا٤بقاييس اللغوية البن فارس ) (ُ)
(،  كخصو ا١بوىرم ُب الصحاح ُِْ/ٔ(، كايط ُب اللغة البن عباد )ّْٗ/ٓكذا ُب العْب )(ِ)

 ( بفقداف ا٤برأة كلدىا.ُْٕٔ/ْ)
 (ِٗٔ/ُاجملموع ا٤بغيث ُب غرييب القرآف كا٢بديث ) (ّ)
 (ُِٕ/ُالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ْ)
 (ٓٗ(، كانظر مقدمتو ىدم السارم )صْْٔ/ٕفتح البارم ) (ٓ)
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ٍب »، (ُ)«أف تثكلو أمو، كقاؿ ابن قتيبة: كىذا من ابب الدعاء  الذم ال يراد بو الوقوع

كأتوا بو عند  ،ُب غّب مواطن الدعاء كالذـ جرل على ألسنتهم ككثر ُب استعما٥بم

 . (ِ)«التعجب كاالستحساف كالتعظيم للشيء

ُب ٨باطبة من تربطهم هبم  -كالرجاؿ منهم ابألخص  –قلت: كمن عادة الناس 
عبلقة ترفع التكلف ُب ا٢بديث: استعما٥بم أساليب شديدة ٚبفي مشاعر ابة ٙبتها، أك 

س، فلعلها كانت من عادة العرب، فتجده يسب جليسو ىكذا أتصور ٩با أراه بْب النا
بكبلـو قاس لو صدر من غّبه لكاف كقعو عليو شديدان لكن من ٰبضر ٦بلسهما ال ٱبفى 

 عليو أهنا كلمات ال ٙبمل ضغينة بل العكس ٛبامان كهللا تعاىل أعلم.
نها أوليس ىذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة واإلجنيل ال ينتفعون مقولو: ) 

بعدـ لزـك بقاء العلم ببقاء الكتاب، فإف أىل الكتاب مل  ملسو هيلع هللا ىلصفأجابو  (بشيء؟

أم: فكما مل تفدىم قراءهتما مع عدـ العلم ٗبا فيهما، فكذلك »ينتفعوا بكتاهبم. 

، كفيو داللة على أف ضبلؿ أىل الكتاب إ٭با ىو ببعدىم عن كتبهم، كأنو مع ما (ّ)«أنتم

 تزاؿ ٙبوم ُب طياهتا على ما فيو ىدايتهم إف ٛبسكوا بو كقع فيها من ٙبريف إال أهنا ال
 كهللا أعلم.

                                 
(، كذكر شيء منو ُٕٖ/ٕشرحو على البخارم ) اقتباس من كبلـ أيب ا٢بسن علي بن خلف ابن بطاؿ ُب (ُ)

 (ُُٓ(، كانظر الصاحيب ُب فقو اللغة البن فارس )صَُٓ/ُأبو الوليد الباجي ُب ا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ )
 (َُِ/ُاقتباس من كبلـ القاضي عياض ُب مشارؽ األنوار ) (ِ)
 (ّّٗ/ُمرقاة ا٤بفاتيح لعلي القارم ) (ّ)
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قاؿ  (ُ)(، كُب ركاية )ال يعملوف بشيء ٩با فيهما(ال ينتفعون منو بشيءكقولو: )

ؿ العامل الذم مل يعِب يقرأكف التوراة كاإل٪بيل غّب عاملْب بشيء ٩با فيهما. نزَّ »: (ِ)الطييب

 أ.ىػ. «ىو ٗبنزلة ا٢بمار الذم ٰبمل أسفاران يعمل بعلمو منزلة ا١باىل بل 

           
 

كفيو إشارة إىل تناقص العلم بذىاب ٞبلتو، كما كاف النقص كاردان على شيء مستمران 
فيو إال أتى على ٝبيعو كإف طاؿ األمد. فما فائدة األسفار على ا٢بمار إف مل يكن يعي 

 منها ما يقـو هبا قلبو كيصلح هبا حياتو؟
ىداه هللا ككفقو للطلب كالعلم نفع كانتفع، كمن عمي عن ىذه الطريق مل تزده   فمن

كثرة الكتب إال حّبة كضبلالن. كالعربة ُب االنتفاع ابلعلم: الفهم، فليس العجز عن 
، كما أف من كاف قارائن كاتبان مل يكفو ىذا ُب  القراءة ٗبانع من االستفادة من العلـو

ادر ما مل يكتسب اآلالت ا٤بعينة على الفقو كالٍب استخبلص ما يستفاد من ا٤بص
كثّب ٩بن يكتب بيده ال يفهم ما تستجلب ٗبخالطة أىل العلم كالفهم كالتقى، كإال ف

  . (ّ)ٗبعاين ما يكتبو غّبه ككثّب ٩بن ال يكتب يكوف عا٤بان  ،يكتب

                                 
(، ُِٕ/ٓ(، كابن ماجو ُب السنن )ُْٓ/ٔعند ابن أيب شيبة )« ا فيهماال يعملوف بشيء ٩ب»ركاية  (ُ)

 (ِٓٔ/ٓكالطرباين ُب الكبّب من معاٝبو )
 (ُِٕ/ِالكاشف عن حقائق السنن ) (ِ)
(، ٓٔٔ/َُمقتبس بتصرؼ شديد من كبلـ لتقي الدين أيب العباس ابن تيمية كما ُب ٦بموع فتاكاه ) (ّ)

 (ّْٕ/ُٕك)
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 كتركوا اثراآل كٛبييز األخبار ٝبع العلماء أغفل كلو»: (ُ)كقاؿ أبو عمر ابن عبد الرب

 العلم كضاع ا٢بكمة لبطلت شكلو إىل العلم من شكل ككل اببو إىل نوع كل ضم
 ابلدنيا، كاالشتغاؿ الرعاية كقلة العناية لعدـ الكثّب منو درس قد لعمرم كاف كإف كدرس،
 األمة على ٰبفظوف قلوا كإف قومان  العلم ٥بذا يبقي كجل عز هللا كلكن عليها، كالكلب
 يتعلم حٌب األكؿ بقي ما ٖبّب الناس يزاؿ كال كنعمة، هللا من فضبلن  فركعو كٲبيزكف أصولو

 أ.ىػ. «العلماء بذىاب العلم ذىاب فإف، اآلخر منو

كُب . ذىابو ذىاب ٞبلتو كركاتو العلماء بو: فقيل: كُب تفسّب ذىاب العلم أقواؿ
 ملسو هيلع هللا ىلص٠بعت رسوؿ هللا : قاؿ  عن عبد هللا بن عمرك بن العاص (ِ)الصحيحْب

ينتزعو من العباد، كلكن يقبض العلم بقبض  إف هللا ال يقبض العلم انتزاعان : »يقوؿ
، فسئلوا فأفتوا بغّب علم، فضلوا جهاالن  رؤكسان اٚبذ الناس  العلماء، حٌب إذا مل يبق عا٤بان 

 .«كأضلوا
كأليب بكر ابن الطيب الباقبلين ٕبثان ماتعان قرر فيو أف كتاب هللا تعاىل حجة هللا 

خلقو ابؽو بوعد هللا ٕبفظو ككعده إبظهار دينو، كصيانتو من دخوؿ الباطل عليو على 

، عن بقاء الكتاب بْب ا٤بسلمْب كتعقلهم لو ءككل ىذه األخبار أيضا تنىب»: (ّ)فقاؿ

بو لقاؿ ٥بم:  ك٧بافظتهم عليو، كلو علم أف القرآف سيضيع كٰبرؼ كيغّب كتزكؿ ا٢بجة
نكم كتغيّبه كتبديلو، كىذا ىو الذم أريده بذىاب كأكؿ ذىاب علمكم ضياع القرآف م

                                 
 (ُِ/ُكفضلو )جامع بياف العلم  (ُ)
 (ِّٕٔ(، كصحيح مسلم )ََُصحيح البخارم ) (ِ)
 (ْْٖ/ِاالنتصار للقرآف ) (ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٕ٘([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ّْٓ 

كرفعو ىو ذىاب ٞبلتو، كال ردىم إىل قـو  العلم، كمل ٰبلهم على أف ذىاب العلم كقبضو

 .«كأنو ال يغِب عنهم شيئان  قد كاف الكتاب بينهم

ٍب أفاض بتقرير ما أكرده ليخلص أبف إضاعة ا٤بسلمْب لكتاهبم لن يكوف عن طريق 

ذكرانىا عرؼ أنو  ككل مسلم تدبر ىذه اآلايت كاآلاثر الٍب»: (ُ)بديل فقاؿالتحريف كالت

تضييعكم القرآف كٙبريفو  .(ِ)لتسلكن سنن الذين من قبلكم :بقولو ملسو هيلع هللا ىلص مل يقصد الرسوؿ
األخبار من تضييع  قد حذرىم ُب ىذه ملسو هيلع هللا ىلص فإف قالوا: أفليس قد زعمتم أف النيب كتبديلو.

؟ يذىب دكف القرآف على ما أصلتم فيزعموف أف العلم العلم، كأمرىم بتعلمو قبل ذىابو،
الناس، كما  ذىاب كثّب من أىلو كقلتو ُب :قيل لو: ال، ألنو أراد عندان بذىاب العلم

يقوؿ القائل: ذىب اإلسبلـ، كذىب ا١بود كارتفع ا٣بّب، كنفد العلم كاألدب، أم: قد 
بذلك كال معركؼ بو، كيدؿ على قل ذلك كقل أىلو كطبلبو، كال يعِب بو أنو مل يبق قائم 

، كلو ﴾لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًٌوً ﴿ ، ك﴾كىلىييمىكًٌنىنَّ ٥بىيٍم ًدينػىهيمي ﴿أف ىذا ىو مراده بقولو: 
لو، كيدؿ  لو على الدين كلو، كال ٩بكنان  ذىب أبسره كانقرض ٝبيع أىلو مل يكن مظهران 

ا٢بق حٌب أيٌب أمر هللا كىم على  : ال تزاؿ طائفة من أمٍب علىملسو هيلع هللا ىلصعليو قوؿ الرسوؿ 
ُب األمة  كلو علم أنو سيضيع ٝبيع العلم، أك ابب من أبوابو حٌب ال يوجد. (ّ)ذلك

  أ.ىػ. «قائم، لوجب أهنا قد عطلت، كخلت من قائم اب٢بق ُب ذلك
                                 

 (َْٓ/ِاالنتصار للقرآف ) (ُ)
( من حديث أيب سعيد كلفظو عندٮبا: ِٗٔٔ(، كمسلم ُب الصحيح )ّْٔٓركاه البخارم ُب الصحيح ) (ِ)

قلنا اي رسوؿ  .سلكوا جحر ضب لسلكتموه، حٌب لو بذراعو  ، كذراعان بشربو  تتبعن سنن من قبلكم شربان »
 «ن؟هللا: اليهود، كالنصارل قاؿ: فم

 (َُّٕ( )َُِٗ( )ُٔٓ(، كمسلم )ُُّٕركاه البخارم ُب الصحيح ) (ّ)
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، كىذا راجع إىل األكؿ، قاؿ أبو العباس القرطيب تعليقان (ُ)ذىابو ترؾ العمل بو: كقيل

كىو نصه ُب أف رفع العلم ال يكوف ٗبحوه من الصدكر بل »: (ِ)ابن عمرك على حديث

ٗبوت العلماء كبقاء ا١بهاؿ الذين يتعاطوف مناصب العلماء ُب الفتيا كالتعليم يفتوف 
 ملسو هيلع هللا ىلصكقد ظهر ذلك ككجد على ٫بو ما أخرب . اب١بهل كيعلمونو فينتشر ا١بهل كيظهر

ىذه األزماف إذ قد كيل ا٤بدارس كالفتيا كثّب فكاف ذلك دليبلن من أدلة نبوتو خصوصان ُب 

كذكر . «من ا١بهاؿ كالصبياف، كحرمها أىل ذلك الشأف غّب أنو قد جاء ُب الَبمذم...

كظاىر ىذا ا٢بديث أف الذم ييرفع إ٭با »: (ّ)ٍب قاؿ -ركاية أيب الدرداء  -حديث الباب 

  عبد هللا بن عمركىو العمل ابلعلم ال نفس العلم كىذا ٖببلؼ ما ظهر من حديث 
كال تباعد فيهما: فإنو إذا ذىب العلم ٗبوت العلماء : قلتي . فإنو صريح ُب رفع العلم

خلفهم ا١بهاؿ، فأفتوا اب١بهل، فعمل بو، فذىب العلم كالعمل. كإف كانت ا٤بصاحف 
 ملسو هيلع هللا ىلصكالكتب أبيدم الناس كما اتفق ألىل الكتابْب من قبلنا كلذلك قاؿ رسوؿ هللا 

كذلك أف علماءىم ٤با انقرضوا خلفهم جها٥بم »كذكر حديث الباب، كقاؿ: . «...لزايد

فحرفوا الكتاب كجهلوا ا٤بعاين فعملوا اب١بهل كأفتوا فارتفع العلم كالعمل كبقيت أشخاص 

 . كبلمو رٞبو هللا  انتهى «الكتب ال تغِب شيئان 

                                 
(، كأبو عبد هللا القرطيب َٖٔ/ُٔٞبلو على ىذا ٝبع منهم: ابن رسبلف ُب شرحو على سنن أيب داكد ) (ُ)

 (ُٔ -ُٓ/ُ(، كابن رجب كما ُب ٦بموع رسائلو )َُِٔاآلخرة )صُب التذكرة أبحواؿ ا٤بوتى كأمور 
 (َٕٓ/ٔا٤بفهم على مسلم للقرطيب ) (ِ)
 (َٕٕ/ٔا٤بصدر السابق ) (ّ)
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اذٍكيريكا مىا كى كقاؿ أبو عبد هللا القرطيب ُب قوؿ هللا الكرمي سبحانو كتعاىل: ﴿ 

أم تدبركه كاحفظوا أكامره ككعيده، كال تنسوه كال تضيعوه. قلت: ىذا ىو »: (ُ)﴾ًفيوً 

 ...ا٤بقصود من الكتب، العمل ٗبقتضاىا ال تبلكهتا ابللساف كترتيلها، فإف ذلك نبذ ٥با
إف من شر الناس »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصكقد ركل النسائي عن أيب سعيد ا٣بدرم أف رسوؿ هللا 

العمل كما  :أف ا٤بقصود ملسو هيلع هللا ىلص. فبْب (ِ)«يقرأ القرآف ال يرعوم إىل شي منو فاسقان  رجبلن 
الـز  ؛من قبلنا كأخذ عليهم فما لـز إذان  ،بينا. كقاؿ مالك: قد يقرأ القرآف من ال خّب فيو

 فأمران﴾، كىاتًَّبعيوا أىٍحسىنى مىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيكيٍم ًمٍن رىبًٌكيمٍ ﴿ لنا ككاجب علينا. قاؿ هللا تعاىل:
ابتباع كتابو كالعمل ٗبقتضاه، لكن تركنا ذلك، كما تركت اليهود كالنصارل، كبقيت 

 «...لغلبة ا١بهل كطلب الرايسة كاتباع األىواء أشخاص الكتب كا٤بصاحف ال تفيد شيئان 

 أ.ىػ. 
           

 
كيؤخذ من ىذا ا٢بديث توجيو األمة إىل العناية ابلعلم كاالجتهاد، قاؿ ابن عبد 

كُب ىذا ا٢بديث من الفقو دليل على ما كاف القـو عليو من البحث عن العلم »: (ّ)الرب

كترؾ التقليد ا٤بؤدم إىل ذىاب  ،كطلب ا٢بجة ،كاالجتهاد ُب الوقوؼ على الصحة منو
                                 

 (ّْٕ/ُا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )( ُ)
(، كىو ُب مصنف ابن أيب شيبة َِٕ/ٗىو قطعة من حديث ركاه كما أحالو: النسائي ُب سننو الكربل ) (ِ)

( كغّبىم، من ٕٕ/ِ(، كمستدرؾ ا٢باكم )َُٕ/ُٖ(، ك)ْٕٔكُِْ/ُٕ(، كمسند أٞبد )ِِٓ/ْ)
 طريق أيب ا٣بطاب عن أيب سعيد. كأبو ا٣بطاب ال يعرؼ.

 (ِٖٗ/ِّالتمهيد ) (ّ)
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 أ.ىػ.  «العلم

فيو »كقاؿ:  (ُ)كأكرده البيهقي ُب ابب القياس الذم يكوف بغلبة األشباه من مدخلو

 (ِ)أ.ىػ. ك٫بوه قوؿ أيب بكر ا١بصاص ُب الفصوؿ «العتبار كالتمثيلدليل على صحة ا

على اعتباران هبم، مع كوف الكتاب ُب  ملسو هيلع هللا ىلصفنبهو رسوؿ هللا »بعد ذكره حديث الباب: 

 أ.ىػ.  «أيدينا

كالدليل على أف التفقو أصل »: (ّ)كجاء ُب القواطع أليب ا٤بظفر السمعاين

، فذكر حديث الباب ٍب «حديث زايد بن لبيد :االستنباط كاالستدالؿ على الشيء بغّبه

شكل أعلى أنو ٤با مل يستنبط علم ما  .عدؾ من فقهاء ا٤بدينةأ فدؿ قولو: أف كنتي »قاؿ: 

عليو من ذىاب العلم مع بقاء الكتاب ٗبا شاىده من زكاؿ العلم عن اليهود كالنصارل 
ذكرانه من أف الفقو  ما فهذا يدؿ على .رج عن الفقوخ٪بيل عندىم مع بقاء التوراة كاإل

 أ.ىػ. «ىو استنباط حكم ا٤بشكل من الواضح

ك٥بذا فهم السلف من ىذا ا٢بديث أف اافظة على العلم ىو بطلبو كالعناية بو كنقل 
آالتو إلنشاء علماء خلفان ٤بن سلف يطلبوف العلم كيعلموف كجوه ا٤بسائل كاالجتهاد ُب 

 . مران تنزيلها ٕبسب كقائعها فيبقى العمل مست

                                 
 (ّْٓ/ِا٤بدخل إىل السنن للبيهقي ) (ُ)
 (ْٗ/ْالفصوؿ ُب األصوؿ للجصاص ) (ِ)
 (ُِ/ُقواطع األدلة ُب األصوؿ للسمعاين ) (ّ)
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٧بو العلم من الصدكر جائز ُب القدرة إال أف ىذا ا٢بديث دؿ على  :بن ا٤بنّباقاؿ »

أف هللا ال يهب العلم »: ، كا٤بعُب ، يريد حديث ابن عمرك بن العاص(ُ)«عدـ كقوعو

٣بلقو ٍب ينتزعو بعد أف تفضل بو عليهم كهللا يتعاىل أف يسَبجع ما كىب لعباده من 
كإ٭با يكوف قبض العلم بتضييع التعلم  .معرفتو كاإلٲباف بو كبرسلو إىل معلمو الذل يؤد

بقبض ا٣بّب كلو كال ينطق  ملسو هيلع هللا ىلصكقد أنذر  ،فبل يوجد فيمن يبقى من ٱبلف من مضى

، كا٤براد بو ا٣بصوص: قاؿ الداكدم» ،(ِ)«عن ا٥بول   .(ّ)«فا٢بديث خرج ٨برج العمـو

ة خبلؿ مسّبتو العلمية ُب كال شك أف دفن العامل؛ دفن لعلمو كخربتو ا٤بكتسب
سنوات حياتو، فإف مل يكن ُب ا٤بتعلم من ٲبلك مثابرة كمصابرة كعـز كحب للطلب 

فإنو لن ٲبكن تدارؾ النقص كتعويضو حٌب ينتهي ٝبلة ... كاجتهاد كنباىة كذكاء كتفرغ 

ذلك ، (ْ)«كلما ذىب عامل ذىب ٗبا معو من العلم حٌب يبقى من ال يعلم»كتفصيبلن، فػػ 

أف العلم يرتفع ٗبوت العلماء فكلما مات عامل ينقص العلم ابلنسبة إىل فقد حاملو »

 . (ٓ)«كينشأ عن ذلك ا١بهل ٗبا كاف ذلك العامل ينفرد بو عن بقية العلماء

 

                                 
 (ُٓٗ/ُحكاه عنو ابن حجر ُب الفتح ) (ُ)
 (ُٕٕ/ُمن كبلـ ابن بطاؿ ُب شرحو على البخارم ) (ِ)
 ( عقب بو نقلو لكبلـ ابن بطاؿ السابق.ْٓٗ/ّمن كبلـ ابن ا٤بلقن ُب التوضيح ) (ّ)
 (ِٖٓ/ُّمن كبلـ ابن حجر ُب الفتح ) (ْ)
 (ُٖ/ُّفتح البارم ) (ٓ)
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: قالوا منو. شر بعده كالذم إال عاـ عليكم أيٌب ال: »كُب األثر عن ابن مسعود 
 كال خصبكم أعِب ال كهللا إين: قاؿ فيو، ٬بصب ال كالعاـ ٱبصب، العاـ علينا أيٌب فإنو

، كُب (ُ)«مثلو العاـ فأركين عمر قبلكم كاف قد العلماء أك العلم ذىاب كلكن جدبكم،
 «. القيامة يـو إىل مكانو فيخلو العامل يذىب»بعض ألفاظو: 

           
 

كلية تكوف ك٥بذا كذاؾ توجو أىل العلم إىل التدكين كالتصنيف كخأسيس قواعد  

العلماء ٤با خافوا »مراجعان كمصادران لطبلب العلم، حرصان على بقاء أصل االجتهاد، فػ 

، كليس ُب بقاء الكتب بعد رفع العلم (ِ)«ذىاب العلم: أصلوا كفرعوا كمهدكا كسطركا

ٗبوت العلماء ما يغِب من ليس بعامل شيئان، كإ٭با ىو توفّب آلتو، كتيسّب كسائل طلبو، 
 طبلبو، كاألمر من قبل كمن بعد  سبحانو. كترغيب 

ك٩با كرد ُب ذىاب العلم كأقواؿ السلف ما ركاه البخارم ُب ابب كيف يقبض 
انظر ما كاف من حديث : ككتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حـز: »قاؿ (ّ)العلم

فاكتبو، فإين خفت دركس العلم كذىاب العلماء، كال تقبل إال  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

                                 
(، كبنحوه بدكف ذكر عمر: ِْٖ/ْْيهقي، كخأريخ دمشق البن عساكر )( للبِّْ/ّشعب اإلٲباف ) (ُ)

(، كجامع بياف ِٗ/ٖ(، كأحكاـ ابن حـز )ِّ(، كفوائد دمحم بن ٨بلد )حِٕٗ/ُللدارمي ُب السنن )
 (، كُب سندىا ضعف.ُّٕ/ٔ(، كخأريخ بغداد )َُّْ/ِالعلم البن عبد الرب )

 (ِٕ(، كأليب زكراي النوكم )صٕٗن دقيق العيد )صمن شرح األربعْب ا٤بنسوب: لتقي الدين اب (ِ)
(، كالرامهرمزم ُب ادث الفاصل ِْْ/ُ(، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتاريخ )ُّ/ُصحيح البخارم ) (ّ)

 (َُٓ(، كا٣بطيب ُب تقييد العلم )صّّٕ)ص
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كلتفشوا العلم، كلتجلسوا حٌب يعلم من ال يعلم، فإف العلم ال  ،ملسو هيلع هللا ىلص حديث النيب
 .«يهلك حٌب يكوف سران 

: تظهر ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا » (ُ)  عن يزيد بن األصم عن أيب ىريرةك  
 فلما ٠بع عمر أاب ىريرة يقوؿ: يرفع العلم، قاؿ عمر: أما .الفًب كيكثر ا٥برج كيرفع العلم

 (ِ)كعن أيب الدرداء«. من صدكر العلماء، كلكن يذىب العلماء إنو ليس ينزع
  :قاؿ

ما يل أرل علماءكم يذىبوف كجهالكم ال يتعلموف؟ تعلموا قبل أف يرفع العلم، فإف رفع »
إىل أف مكافحة ا١بهل بطلب العلم فإنو من كسائل  ، فأرشد «العلم ذىاب العلماء

 حفظو كبقاءه. 
أك يعلم  -يزاؿ الناس ٖبّب ما بقي األكؿ حٌب يتعلم ال : »(ّ)قاؿ كعن سلماف 

، كعن ابن «اآلخر، ىلك الناس -أك يتعلم  -اآلخر، فإذا ىلك األكؿ قبل أف يعلم  -
(ْ)مسعود

 تدركف كيف ينقص اإلسبلـ؟ قالوا: كما ينقص صبغ الثوب، ككما »: قاؿ
٤بنو، كأكثر من ينقص من الدابة، ككما يقسو الدرىم عن طوؿ ا٢بيب، قاؿ: إف ذلك 

                                 
يب أسامة ُب (، كا٢بارث بن أِّٗ/ُ(، كإسحاؽ بن راىويو ُب ا٤بسند )ُٗٔ/ُٔركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ُ)

 (.ِٔٓ/ُمسنده كما ُب اٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة بزكائد ا٤بسانيد العشرة للبوصّبم )
(، ُُّ/ُ(، كالدارمي ُب السنن )ُُّ/ٕ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )ُُٗركاه أٞبد ُب الزىد )ص (ِ)

ُب خأريخ  (، كابن عساكرَٖٔ/ُ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )َِٕكأبو داكد ُب الزىد )ص
( بسند حسن إىل سامل بن أيب ا١بعد كمل يدرؾ أاب الدرداء كما قاؿ أبو حاًب ُب ُِّ/ْٕدمشق )

 (،َٖا٤براسيل )ص
( من طريقْب إىل عطاء بن السائب عن عبد هللا بن ربيعة عن سلماف، ُّْكَُّ/ُركاه الدرامي ) (ّ)

 كرجالو ثقات
(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن ُْٓ/ُالفقيو كا٤بتفقو )(، كا٣بطيب ُب َِّ/ٗالطرباين ُب الكبّب ) (ْ)

 ( كرجالو موثقوف.ْْٓ)ص
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 «. ذلك موت أك ذىاب العلماء
فلما ديل ُب قربه   شهدت جنازة زيد بن اثبت:قاؿ:  (ُ)كعن سعيد بن ا٤بسيب

: اي ىؤالء من سره أف يعلم كيف ذىاب العلم فهكذا ذىاب العلم، قاؿ ابن عباس 
و علم  قاؿ سعيد بن ا٤بسيب: كالقائل لقد ذىب ب .كامي هللا لقد ذىب اليـو علم كثّب

 .«يعِب ابن عباس .كثّب
سألت سعيد بن جبّب قلت: اي أاب عبد هللا، ما : »(ِ)كعن ىبلؿ بن خباب قاؿ

، كعن دمحم بن مسلم ابن شهاب الزىرم «عبلمة ىبلؾ الناس؟ قاؿ: إذا ىلك علماؤىم
 كاف من مضى من علمائنا يقولوف: االعتصاـ ابلسنة ٪باة، كالعلم يقبض قبضان : »(ّ)قاؿ

. كعن  «، فنعش العلم ثبات الدين كالدنيا، كُب ذىاب العلم ذىاب ذلك كلوسريعان 
عليكم ابلعلم قبل أف يذىب، فإف ذىاب العلم موت أىلو، موت » قاؿ:  (ْ)كعب

قاؿ:  - أبيب كأمي العلماء ،كثلمة ال تسد ،موت العامل كسر ال ٯبرب ،العامل ٪بم طمس
 . «مل ألقهم ال خّب ُب الناس إال هبمقبلٍب إذا لقيتهم كضالٍب إذا  - أحسبو قاؿ:

                                 
(، كفيو ُُْٓ/ّ(، كأبو نعيم األصبهاين ُب معرفة الصحابة )َُٗ/ٓركاه الطرباين ُب الكبّب من معاٝبو ) (ُ)

(، كالبخارم ُب كبّب ُّٓ/ٓ( ك)ُِّ/ِابن جدعاف ضعف. كركل ابن سعد ُب الطبقات الكربل )
(، كا٢باكم ُب ْٓٔ/ِ(، معجم الصحابة )ْٖٓ/ُ(، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتاريخ )ُّٖ/ّتوارٱبو )

( كبلـ ابن عباس ٨بتصران بسند ُّٖ(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل إىل السنن الكربل )صْْٖ/ّا٤بستدرؾ )
 حسن عن عمار بن أيب عمار.

 (، كسنده حسن.َّٗ/ُسنن الدارمي ) (ِ)
( كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتاريخ َِّ/ُ(، كالدارمي ُب السنن )ُِٖ/ُُب الزىد ) ركاه ابن ا٤ببارؾ (ّ)

(، كالبيهقي ُب ِٖٗ/ُ(، كا٣بطيب ُب الفقيو كا٤بتفقو )ّٗٔ/ّ(، كأبو نعيم األصبهاين )ّٖٔ/ّ)
 ( بسند صحيح.ِٗٓ/ُ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )ْْٓا٤بدخل )ص

 ( كسنده ضعيف ١بهالة كانقطاع.ُّاء )صركاه اآلجرم ُب أخبلؽ العلم (ْ)
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، كعن ابن «ذىاب العلم ذىاب ٞبلتو: »يرفعو (ُ) كُب ا٢بلية عن أيب الدرداء

كتعلموا العلم كعلموه الناس،  ،تعلموا القرآف»: (ِ)بسند ضعيف يرفعو  مسعود

كتعلموا الفرائض كعلموىا الناس؛ فإين امرؤ مقبوض. كإف العلم سيقبض حٌب ٱبتلف 

 (ّ)بسند اتلف  عن حذيفة بن اليماف،  ك «جبلف ُب الفريضة ال ٯبداف من ٱبربٮباالر 

 .«اكتبوا العلم قبل ذىاب العلماء، كإ٭با ذىاب العلم موت العلماء: »يرفعو

كركل أبو زرعة عبد الرٞبن بن عمرك الدمشقي ُب خأرٱبو كمن طريقو أبو عمر بن  
ما ذىاب العلم إال ذىاب »زاعي قاؿ: عن أيب عمرك األك  (ْ)عبد الرب ُب التمهيد

ك٠بعتي أاب العباس أٞبد بن »: (ٓ)كقاؿ دمحم بن ا٢بسن اإلشبيلي ُب طبقاتو«، اإلسناد

ٰبٓب غّبى مرة يقوؿ: لوال الفرَّاء ما كانٍت عربية؛ ألنو حصَّنها كضىبطها، كلوال الفرَّاء 
راد، كيتكلَّم الناس على مقادير لسقطًت العربية؛ ألهنا كانت تيتنازع كيدَّعيها كلُّ مىٍن أ

عقو٥بم كقرائحهم فتذىب، كأدركنا العلىماء يردُّكف ُب العلم أقاكيلى العلماء، ٍب تكوف الًعللي 
بعد، ٍب رأينا الناس بعد ذلك يتكلَّموف ُب العلم آبرائهم كيقولوف: ٫بني نقوؿ. فيأتوف 

                                 
 (ُْٕ/ٓحلية األكلياء ) (ُ)
(، كالنسائي ُب الكربل ُْْ/ٖ(، كأبو يعلى ُب مسنده )ُّٖ/ُركاه أبو داكد الطيالسي ُب ا٤بسند ) (ِ)

 (ّٗٔ/ْ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ٕٗ/ٔ)
 فيو انقطاع أيضان.( كفيو دمحم بن زايد كذاب، ك َُٖ/ُٕركاه ا٣بطيب ُب اتريخ بغداد ) (ّ)
(، كخأريخ دمشق ٕٓ/ُ(، كالتمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاألسانيد )ُّٕخأريخ أيب زرعة )ص (ْ)

(ّٓ/ُٖٔ) 
 (ُِّطبقات النحويْب كاللغويْب )ص (ٓ)
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 «ىاب العلم كبيٍطبلنوابلكبلـ على طباعهم كٕبسب ما ٰبىٍسين عندىم، كىذا سبب ذ

   أ.ىػ. كهللا تعاىل أعلى كأعلم؛ منو التوفيق كالسداد، كبو أستعْب كعليو التكبلف.
 
 

ذ
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي: 

مضالم[- ٖ٘] مأبقه مضابوسمسن مسن مجرؼر مثـا مخقـؿة مأبو مم:حدثـا بنماضال

مذػابماظعؾممعنماألرض:مسؾاس ؼذػبممِنأم:ضالم،الم:ضؾـام:ضالم؟أتدرونمعا

مم.اظعؾؿاء

سنده ضعف ألجل قابوس، كمن طريقو ركاه أٞبد كالدارمي، كا٣بطيب، كالضياء ُب 
 .(ُ)ا٤بقدسي، كابن النجار

           
 

 كاألثر فمتعلق ابلذم قبلو كقد مضى إشباع الكبلـ فيو، ك٩با يركل عن أيب الدرداء
 عنو  (ِ)ُب ىذا الباب ما ركاه ابن عبد الرب  :يقبض أف قبل العلم تعلموا»قاؿ 

 خّب ال الناس كسائر ا٣بّب ُب شريكاف كا٤بتعلم العامل أبصحابو، يذىب أف كقبضو العلم
 عن استغِب كإف إليو، افتقر من فنفع علمو إىل افتقر عامل رجل الناس أغُب إف فيهم.
 ٲبوتوف علماءكم أرل فمايل عنده. كجل عز هللا كضع الذم ابلعلم نفسو نفع علمو

 العامل أف كلو اآلخر، يتعلم كال األكؿ يذىب أف خشيتي  كلقد يتعلموف، ال كجهالكم
 العلم لوجد العلم طلب ا١باىل أف كلو شيئان، العلم نقص كما علمان  الزداد العلم طلب

                                 
(، األحاديث ا٤بختارة َُّ/َِ(، خأريخ بغداد )َُّ/ُ(، سنن الدارمي )ُْٔ/ّركاه أٞبد ُب ا٤بسند ) (ُ)

 (َُّ/ٓذيل خأريخ بغداد ) (،َِ/َُ)
 (.َِٔ/ُجامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب ) (ِ)
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  كاب تعاىل التوفيق.. «العلم من جياعان  الطعاـ من شباعان  أراكم فمايل قائمان،
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ماٌصـفمرريهماهللمتعادي:مضال

مأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماظعالءمسنمريادمسنمإبراػقممضالم[- ٗ٘] م:حدثـا

م.وطلمبدسةمضالظةم،ضالمسؾدماهلل:ماتؾعواموالمتؾؿدسوامصؼدمطػقؿم

من ذكر ٞباد بن أيب  رجالو موثقوف، كىو غّب متصل؛ أما العبلء بن ا٤بسيب فلم أرى 

، كبعضهم يقبلو ٤با مضى  فلم يدرؾ ابن مسعود شيوخو، كأما إبراىيم ُبسليماف 

 .(ُ)النقل عنو من قولو أف ركايتو عنو اب١بـز تعِب أخذه عن غّب كاحد من أصحابو

عنو كالٍب اختارىا  إبراىيماألكىل: طريق : كاألثر فلو طرؽ عن ابن مسعود 

ٞباد بو،  . كمن طريق الثورم عن(ِ)ا٤بصنف ىنا، كمن طريقو ركاىا: أبو عمرك الداين

، لكن كقع عند (ّ)ركاه: ا٣برائطي، كابن بطة العكربم، كأبو عمرك الداين، كابن أيب زمنْب

األخّبين نسبة ٞباد: اببن زيد، كىو غلطه بْبه لعلو كقع من النساخ كهللا تعاىل أعلم.  

 كما أف ىذه الركاية ليس فيها ذكر: )كل بدعة ضبللة(.  

                                 
 (ْٕراجع الكبلـ على ا٢بديث رقم ) (ُ)
 (ُّْ/ُُب جامع البياف ُب القراءات السبع للداين ) (ِ)
( كبلٮبا للخرائطي، اإلابنة الكربل ٔٗ(، كا٤بنتقى من مكاـر األخبلؽ )صُّٖمكاـر األخبلؽ )ص (ّ)

ىػ( ُِْٕ( ]طبعة بينونة )ّٕ(، كتاب ُب علم ا٢بديث أليب عمرك الداين )صِّٕ/ُبطة ) البن
ىػ( ٙبقيق مشهور سلماف[، أصوؿ السنة ُِْٕ( ]الدار األثرية )َُّٙبقيق ا٤برر[، كطبعة أخرل )ص

 (ٔٓالبن أيب زمنْب )ص
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ركاىا ككيع ُب  : عنو لسلمي عبد هللا بن حبيبأيب عبد الرمحن االثانية: طريق 

حدثنا األعمش عن حبيب بن أيب اثبت عن أيب »قاؿ ككيع:  (ُ)الزىد، كمن طريقو أٞبد

بلفظ كتابنا، كسنده صحيح إٍف سلم من عنعنة األعمش، ، فذكره «عبد الرٞبن السلمي

 كحبيب. 

 (ِ)ل ابن أيب حاًبكُب صحة ركاية أيب عبد الرٞبن عن ابن مسعود اختبلؼ، فرك 
عن أٞبد بن حنبل توىيم شعبة فيما قالو.  (ّ)عن شعبة نفي ٠باعو منو، ٍب عقبو بركايتو

تصريحه ابلسماع، كنقل  (ٓ)، كُب طبقات ابن سعد(ْ)كجـز البخارم ُب خأرٱبو بسماعو
عن  (ٕ)عرضان، كُب هتذيب ابن حجر عن الداين أنو أخذ القراءة عنو  (ٔ)مغلطام

 . (ٖ)، ككأف العبلئي ٲبيل إىل ىذا القوؿ نو عده من أصحاب ابن مسعودالواقدم أ
كاألثر من طريق األعمش عن حبيب ركاه: أبو عبد هللا دمحم بن نصر ا٤بركزم، 
كالدارمي، كابن كضاح، كابن بطة، كالطرباين، كأبو عمرك الداين، كالبيهقي، كا٤بستغفرم، 

                                 
 (ُّْ(، الزىد ألٞبد )صَٗٓالزىد لوكيع )ص ( ُ)
( كمل َِٕ/ّ(، كذكر ا٣برب بغّب إسناد: الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ )َُٔ)صا٤براسيل ابن أيب حاًب  (ِ)

 يعلق.
 (َُٖا٤براسيل البن أيب حاًب )ص (ّ)
 (ّٕ/ٓالتأريخ الكبّب للبخارم ) (ْ)
(، من طريق عبد السبلـ بن حرب عن عطاء بن السائب عنو، ك٠باعو منو ِْٗ/ٖالطبقات الكربل ) (ٓ)

 أبخرة.
 (َُّ/ٕلكماؿ )إكماؿ هتذيب ا (ٔ)
 (ُْٖ/ٓهتذيب التهذيب ) (ٕ)
 (َِٖجامع التحصيل للعبلئي )ص (ٖ)
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  .(ُ)كالبللكائي، كقواـ السنة
اتبعوا آاثران »بلفظ:  (ِ)، عند ابن كضاحعنو  قتادة بن دعامة: طريق الثالثة  

، كمل يدرؾ زمانو، كالسند إليو حسن إف شاء هللا تعاىل. الرابعة: «كال تبتدعوا فقد كفيتم
بلفظو مطوؿ كسند حسن.  (ّ)عنو ركاىا البيهقي، كالبلكائي طارق بن شهابطريق 

كُب سندىا  (ْ)و، ركاىا أبو إ٠باعيل ا٥بركمعنعبد الرمحن بن يزيد ا٣بامسة: طريق 
 ضعف. 

           
 

عمر بن كقد كرد ُب األمر ابالتباع كالنهي عن االبتداع ٝبلة من اآلاثر منها: عن 
اخلطاب 

أيها الناس إف ىذا القرآف كبلـ هللا عز كجل فبل »ُب خطبة لو قاؿ:  (ٓ)
خضعت لو رقاب الناس فدخلوه  أعرفن ما عظمتموه على أىوائكم فإف اإلسبلـ قد

                                 
(، ّٕ(، كتاب البدع البن كضاح )صِٖٖ/ُ(، السنن للدارمي )ِٖكتاب السنة أليب نصر ا٤بركزم )ص  (ُ)

(، جامع البياف ُب القراءات السبع ُْٓ/ٗ(، ا٤بعجم الكبّب للطراين )ِّٕ/ُاإلابنة الكربل البن بطة )
( كبلٮبا للداين، ا٤بدخل إىل السنن الكربل ّْ(، كجزء ُب علم ا٢بديث )صُّٔك ُّْ/ُ)
(، شرح ُّٕ/ُ( كبلٮبا للبيهقي. فضائل القرآف للمستغفرم )َٔٓ/ّ(، كشعب اإلٲباف )ُٔٔ/ِ)

 (ِْٗ/ُ(، الَبغيب كالَبىيب لقواـ السنة )ٔٗ/ُأصوؿ اعتقاد أىل السنة للبلكائي )
 (ّٔ)صالبدع البن كضاح  (ِ)
( كبلٮبا للبيهقي، شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ُٔٔ/ِ(، كا٤بدخل إىل السنن )ِِّاالعتقاد )ص (ّ)

 (ّٖٕ/ْللبلكائي )
 ( للهركم.ٖٕ/ُِب ذـ الكبلـ كأىلو ) (ْ)
(، كأبو عمرك الداين ُب جامع ِْٗ/ٓ(، كابن بطة ُب اإلابنة الكربل )ْٕركاه اآلجرم ُب الشريعة )ص (ٓ)

 ( بسند رجالو ثقات خبل دمحم بن عبد ا٢بميد التميمي مل أعرفو.ُّّ/ُلقراءات السبع )البياف ُب ا
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طوعان ككرىان كقد كضعت لكم السنن كمل يَبؾ ألحد مقاالن إال أف يكفر عبد عمد خّب 
  .«فاتبعوا كال تبتدعوا فقد كفيتم، اعملوا ٗبحكمو كآمنوا ٗبتشاهبو

اتبعوا كال تبتدعوا فقد كفيتم، »قولو:  (ُ)بسند ضعيف حذيفة بن اليمان كعن 
 كمنها عن «. د سبقتم سبقان بعيدان كإف أخطأًب فقد ضللتم ضبلالن بعيدان اتبعوا آاثران فق

ابن عباس 
 «.عليك ابالستقامة، اتبع كال تبتدع»كقد ايستيوًصيَّ فقاؿ:  (ِ)

           
 

( أمر ابالتباع، كاالتباع من ا٤بتابعة كا٤بوافقة كترؾ ا٤بخالفة، كا٤براد عدـ اتبعواقولو: )
، كااللتزاـ بنفس النهج كطريقة السّب على ا٤بصادر ا٤بتفق عليها: كتاب اإلخبلؿ ابألصوؿ
 كأال يتجاكزىا.   ملسو هيلع هللا ىلصهللا كسنة رسولو 

كليس ُب األمر ابالتباع دعوة للتقليد، فبينهما فرؽ كبّب، إذ االتباع ال يعارض 
 االجتهاد لكن يقصره على ا٤بصادر ا٤بتفق عليها. فا٤بتبع ىو من أيخذ ا٤بسائل كما فعل
األكلوف من مصادرىا؛ كيػيٍعًمل فيها فكره كاجتهاده لتنزيلها على الوقائع كاألحداث، فهو 

 يعلم ماذا يقوؿ، كمن أين قالو، كٗبا اعتمد عليو مقالو.
بينما التقليد ىو تسليم القيادة كالقبلدة لقائد؛ مع جهلو ٗبصدر القوؿ كدليلو. كلو 

اخت عن عنقو ربقة التقليد. فإف التقليد: عرؼ كل مقلد دليل مسألتو الٍب قلد فيها لَب 

                                 
(، من طريق قتادة عنو كمل يدرؾ زمانو، كفيو خليد بن دعلج كعنو ّّٓ/ُركاه ابن بطة ُب اإلابنة الكربل ) (ُ)

 ركح بن عبد الواحد ضعفاء.
(، كال أبس بسنده ّْٔ/ُكا٤بتفقو للخطيب ) (، كالفقيوٕٓركاه ابن أيب زمنْب ُب أصوؿ السنة )ص (ِ)

 ألجل زمعة بن صاّب.
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ر العقل عن الفكر الذم أمر الشارع ابستعمالو ُب خطابو إايان بذكم العقوؿ جٍ حى 
 كاأللباب، كالتزاـ التقليد أكؿ خطوات قتل العلم كإحياء البدع.

الضُّعىفىاءي لًلًَّذينى ﴿كمنو قوؿ  (ُ)فالتقليد ىو اتباع قوؿ من ليس ٕبجة ببل حجة
قػىٍوـً  قىاؿى ايى ﴿، ٖببلؼ االتباع بعلم، ﴾تىٍكبػىريكا ًإانَّ كينَّا لىكيٍم تػىبػىعنا فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ميٍغنيوفى عىنَّااسٍ 

ٍتًيػىنَّكيٍم ًمِبًٌ ىيدنل ﴿، ﴾اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلْبى اتًَّبعيوا مىٍن الى يىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا كىىيٍم ميٍهتىديكفى  فىًإمَّا أيى
 . ﴾دىامى فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى فىمىٍن تىًبعى ىي 

الفتيا كا٢بكم كالقبلة كغّبىا مأخوذ  التقليد ُب»: (ِ)قاؿ أبو عبد هللا بطاؿ الركيب

ٯبعل ما يلحقو من عهدة العمل كاإلٍب  يالعنق، كأف العام تكوف ُب من القبلدة الٍب

 «كيتخلص من مأٜبو يكالقاض عنق ا٤بفٍب ُب ييعمل فيو بفتول العامل كقضاء القاض مالذ

أ.ىػ. ك٤با اسَبكح ا٤بقلدة ٥بذا األمر عصفٍت الفًب ابألمة كتفرقت بناء على عصبية 
 ا٤بقلدة كهللا ا٤بستعاف.

، «صل ا٢بجةأعن االتباع ا٤بتعرم عن  ينبئالتقليد »: (ّ)قاؿ أبو ا٤بعايل ا١بويِب 

ىل إع من مل يقم ابتباعو حجة كمل يستند اتبا »كانقش بعض تعاريفو ٍب استقر على أنو: 

 (ْ)ُب التعريف، كفرؽ أبو الوليد ابن رشد ملسو هيلع هللا ىلص، خركجان من دخوؿ اتباع النيب «علم

                                 
(، كا٤بنخوؿ لو َّٕ(، كمستصفى الغزايل )صْٓٓ/ْكانظر ا٤بسألة ُب البحر ايط للزركشي ) (ُ)

 (َُُ/ْ(، هتذيب األ٠باء للنوكم )ُِٓ(، كاللمع للشّبازم )صِٖٓ)ص
 (ّْٔ/ِالنظم ا٤بستعذب ُب تفسّب غريب ألفاظ ا٤بهذب ) (ِ)
 (ٓٗاالجتهاد )ص (ّ)
 (ِٖالضركرم ُب أصوؿ الفقو البن رشد )ص (ْ)
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ىو قبوؿ قوؿ قائل يغلب على الظن صدقو ٢بسن الثقة فيو. كالفرؽ بْب »بينهما بقولو: 

لة ا٤بعجزة أف تقليده ىو قبوؿ قوؿ يقع لئلنساف اليقْب بو لدال :ملسو هيلع هللا ىلص ىذا كبْب تقليده

 .«ملسو هيلع هللا ىلص على صدقو

قرب الفرؽ بْب ا٤بتبع قلت: كٲبكن تقريب الفرؽ بضرب مثاؿ ُب ٦باؿ الطب، يي 

كا٤بقلد. فا٤بريض اآلخذ بقوؿ الطبيب ىو مقلد لو، كٕبسب خربة الطبيب كعلمو ٰبصل 

ىو كا٤بقلد الذم يصيب  -أعِب النفع أك عدمو  -النفع من عدمو. كا٤بريض ُب ا٢بالْب 

 من يقلده كٱبطئ إف أخطأ.  إف أصاب

أما ا٤بتعلم على يد الطبيب فهو ا٤بتبع، كىو كإف كاف أيخذ بقوؿ ا٤بعلم كيقتفي أثره، 

لكنو أيخذ القواعد، كالطرؽ كاألدلة الٍب ٛبكنو من بلوغ مرتبتو ُب االجتهاد. فهذا حاؿ 

 ا٤بتبع للمجتهد. 

ألنو  ؛ا٤بتعلم ينسب إليو نسب للطبيب، بينما خطأ الطالبكعليو فإف خطأ ا٤بريض يي 
مطلع على قواعد الفن كسبل االستنتاج. ك٥بذا قيل: ا٤بقلد جاىل، كا٤بقلد  ،مؤىل للنقد

ال ييقلَّد، كال يفٍب. كمن ىذا ا٢باؿ ٬برج أبف نقل ا٤بقلد للفتول غّب مأموف لعدـ اطبلعو 
 كإحاطتو ابلظركؼ كاألحواؿ. 

ن نفسو ليصل إىل مرتبة ما أف يطور مً ٍب إف طالب الطب ا٤بتبع لسلفو ُب ٦بالو إ
أك يؤيد ٕبوث من سبقو. أك أف يبقى على حالو  ،أك ينقد ،االجتهاد، فيبحث لينقض

اثبتان ُب سّبه على ما تعلمو ال ٱبرج عن إٔباث من سبقو، فيظل متبعان، مل يرتقي إىل 
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عليها نظرايت  منزلة االجتهاد، لكنو برئ من مرتبة التقليد كونو يعرؼ الطرؽ الٍب قامت
 كٕبوث من سلفو.

           
( هني عن ا٤بخالفة ُب الشريعة، كإضافة ما ليس منها ٥با، كىو وال تبتدعواقولو: ) 

البدعة يف نتيجة خلل ُب االتباع أدل إىل االستقبلؿ ابالخَباع، كفيو مسألتاف أكالٮبا: 

دٮبا ابتداء الشيء كصنعو ال الباء كالداؿ كالعْب أصبلف: أح»: (ُ)، قاؿ ابن فارساللغة

كاألصل اآلخر قو٥بم: أبدعت الراحلة: إذا  ...  عن مثاؿ، كاآلخر االنقطاع كالكبلؿ

 أ.ىػ.  «بو كعطبت، كأبدع ابلرجل: إذا كلت ركابو أك عطبت كبقي منقطعان  كلتٍ 

. كُب كتاب (ِ)«اخَبعتو ال على مثاؿ يء:الش أبدعتي »كمن األكؿ قو٥بم: 

ع: إحداث شيء مل يكن لو من قبل خلق كال ذكر كال معرفة. كهللا بديع البد »: (ّ)العْب

يتوٮبهما متوىم، كبدع ا٣بلق.  السموات كاألرض ابتدعهما، كمل يكوان قبل ذلك شيئان 
﴿قيٍل مىا كيٍنتي ًبٍدعنا ُب كل أمر، كما قاؿ هللا عز كجل:  كالبدع: الشيء الذم يكوف أكالن 

 أ.ىػ.  «ًمنى الرُّسيًل﴾

اإلبداع: إنشاء صنعة ببل احتذاء كاقتداء، كمنو قيل: ركية بديع »: (ْ)الراغبقاؿ 

                                 
 (َِٗ/ُمعجم مقاييس اللغة ) (ُ)
 (ُُٖ(، كاجململ البن فارس )صُُّٖ/ّالصحاح أليب نصر ا١بوىرم ) (ِ)
 (ْٓ/ِالعْب ) (ّ)
 (ُُُا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ْ)
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كال مادة كال  أم: جديدة ا٢بفر، كإذا استعمل ُب هللا تعاىل فهو إٯباد الشيء بغّب آلة

 أ.ىػ. «زماف كال مكاف، كليس ذلك إال 

ت ل إذا كلَّ قاؿ أبو عبيدة: يقاؿ للرج»: (ُ)ما جاء ُب كتاب أيب عبيد الثاينكمن 

كيقاؿ:  كقاؿ الكسائي مثلو كزاد فيو ،بو قد أبدع بو انقتو أك عطبت كبقي منقطعان 

أبدعت الراحلة إذا »: (ِ)، كعللها الز٨بشرم بقولو«أبدعت الركاب إذا كلت أك عطبت

انقطعت عن السّب بكبلؿ أك ضلع. جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليو من عادة 

 أ.ىػ.  «أم إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها كألف ،منها السّب إبداعان 

جاء »من حديث أيب مسعود األنصارم قاؿ:  (ّ)قلت أصلو ما ُب صحيح مسلم
فقاؿ: إين أبدع يب فاٞبلِب، فقاؿ: ما عندم، فقاؿ رجل: اي  ملسو هيلع هللا ىلصرجل إىل النيب 

: من دؿ على خّب فلو مثل ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا، أان أدلو على من ٰبملو، فقاؿ رسوؿ هللا 
انطلقت أان كسناف بن سلمة »قاؿ:  (ْ)كحديث موسى بن سلمة ا٥بذيل «أجر فاعلو

عليو ابلطريق، فعيي بشأهنا إف  معتمرين قاؿ: كانطلق سناف معو ببدنة يسوقها فأزحفتٍ 
 ا٢بديث. « ىي أبدعت كيف أيٌب هبا

 

                                 
 (ٗ/ُغريب ا٢بديث أليب عبيد القاسم بن سبلـ ) (ُ)
 (ْٖ/ُمن كتابو الفائق ُب غريب ا٢بديث ) (ِ)
 (ُّٖٗصحيح مسلم ) (ّ)
 (ُِّٓصحيح مسلم ) (ْ)
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 ك٠بيت البدعة ألف»: (ُ): قاؿ أبو ا٢بسْب ابن فارسالبدعة يف الشرعٍب اثنيهما 

البدعة ُب ا٤بذىب: إيراد قوؿ مل ك »: (ِ)، كقاؿ الراغب«قائلها أبتدعها من غّب مقاؿ إماـ

 . «كأصو٥با ا٤بتقنة ،كأماثلها ا٤بتقدمة ،يسًب قائلها كفاعلها فيو بصاحب الشريعة

كأليب إسحاؽ الشاطيب ُب كتابو االعتصاـ مباحث نفيسة ُب البدعة، أبدع فيها، 

كل من »: (ّ)كقاؿ أبو إسحاؽ إبراىيم بن السرم الزجاجكسنأٌب على بعض ما فيو، 

مبتدع،  :قيل لو أبدعت، ك٥بذا قيل لكل من خالف السنة كاإلٝباع أنشأ ما مل يسبق إليو

 أ.ىػ.    «ُب دين اإلسبلـ ٗبا مل يسبقو إليو الصحابة كالتابعوف ألنو أيٌب

اعدة السنة كالبدعة أف كقد قرران ُب القواعد ُب ق»: (ْ)قاؿ أبو العباس ابن تيمية

مل أيمر هللا كرسولو بو فهو  الدين الذم مل أيمر هللا بو كرسولو فمن داف دينان  :البدعة ىي
أىـٍ ٥بىيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا ٥بىيٍم ًمنى الدًٌيًن مىا ملٍى أيىٍذىٍف بًًو ﴿كىذا معُب قولو تعاىل  ،مبتدع بذلك

 .أ.ىػ «﴾اَّللَّي 

فالبدعة إذف عبارة عن طريقة ُب الدين ٨بَبعة »: (ٓ)كقاؿ أبو إسحاؽ الشاطيب

كىذا على رأم من  .تضاىي الشرعية يقصد ابلسلوؾ عليها ا٤ببالغة ُب التعبد  سبحانو
                                 

 (٦ُُٖبمل اللغة )ص (ُ)
 (ُُُا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ِ)
 (ُّْ/ِ(، كعنو أبو منصور األزىرم ُب هتذيب اللغة )ُٗٗ/ُمعاين القرآف للزجاج ) (ّ)
 (ٓ/ُاالستقامة ) (ْ)
 (ّٕ/ُاالعتصاـ ) (ٓ)
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كأما على رأم من أدخل  ،ال يدخل العادات ُب معُب البدعة كإ٭با ٱبصها ابلعبادات
الدين ٨بَبعة تضاىي الشرعية  البدعة طريقة ُب :األعماؿ العادية ُب معُب البدعة فيقوؿ

أ.ىػ، كىو من أٝبل ما قيل ُب  «يقصد ابلسلوؾ عليها ما يقصد ابلطريقة الشرعية

 حدىا. 
( أم حسبكم فليس ُب األمر مستزاد فقد قاـ ابألمر غّبكم فقد كفيتمقولو: )

تي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًٍب اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍٛبىمٍ ﴿كأغناكم عن تكلفو، قاؿ سبحانو: 
ـى ًديننا ، فلما أكمل هللا لنا الدين كرضيو لنا كما أنزلو فقد كره ﴾كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلًٍسبلى

كىمىٍن ييشىاًقًق الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا ﴿تغيّبه ابلرأم كا٥بول كاالستحساف فقاؿ عز كجل: 
ى لىوي ا٥ٍبيدىل كىيػىتًَّبٍع غىيػٍرى سىًبيلً   . ﴾اٍلميٍؤًمًنْبى نػيوىلًًٌو مىا تػىوىىلَّ كىنيٍصًلًو جىهىنَّمى كىسىاءىٍت مىًصّبنا تػىبػىْبَّ

من »: ملسو هيلع هللا ىلصفاألصل ُب العبادات التوقف على النص الشرعي قاؿ رسوؿ هللا 
ليس عليو  من عمل عمبلن »، كُب لفظ (ُ)«أحدث ُب أمران ىذا ما ليس فيو، فهو رد

أما كهللا إين ألخشاكم  كأتقاكم لو »: ملسو هيلع هللا ىلص، كقاؿ فيمن استحسن (ِ)«أمران فهو رد
، (ّ)«لكِب أصـو كأفطر كأصلي كأرقد كأتزكج النساء، فمن رغب عن سنٍب فليس مِب

 فما الداعي لبلستحساف؟ إذ ال مكاف للزايدة على الكماؿ!. 
إين أرل صاحبكم يعلمكم حٌب  :قاؿ لنا ا٤بشركوف»قاؿ:   عن سلمافك 

لقد هناان أف نستقبل القبلة لغائط أك بوؿ أك أف نستنجي أجل، ، فقاؿ: ؟يعلمكم ا٣براءة

                                 
 ( من حديث عائشة.ُُٖٕ( كمسلم )ِٕٗٔركاه البخارم ) (ُ)
 ( من حديث عائشة.ُُٖٕركاه مسلم ) (ِ)
 ( من حديث أنس بن مالكَُُْ(، كمسلم )َّٔٓركاه البخارم ) (ّ)
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، كقاؿ (ُ)«ابليمْب أك أف نستنجي أبقل من ثبلثة أحجار أك أف نستنجي برجيع أك بعظم
، كيركل (ِ)«ما بقي شيء يقرب من ا١بنة كيباعد من النار، إال كقد بْب لكم: »ملسو هيلع هللا ىلص

إىل ا١بنة، إال قد ليس من عمل يقرب »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  عن ابن مسعود 
اصرب : »(ْ). قاؿ األكزاعي(ّ)«أمرتكم بو كال عمل يقرب إىل النار إال قد هنيتكم عنو

كاسلك  ،ككف عما كفوا عنو ،كقل ٗبا قالوا ،كقف حيث كقف القـو ،نفسك على السنة
 «. سبيل سلفك الصاّب فإنو يسعك ما كسعهم

ُب عدد من األحاديث منها ثبت مرفوعان (، ىذا اللفظ وكل بدعة ضاللةقولو: )
كلفظو داؿ  .(ٔ)، كحديث العرابض بن سارية ا٤بشهور(ٓ)حديث جابر ُب صحيح مسلم

على العمـو مفيد أنو ال يوجد ما يستحق أف يوصف ابلبدعة ٩با ٰبمد، كمن استعمل 
أك ما كاف  -أم ا٢بدكث بعد انقطاع  -ىذا اللفظ فيما ٰبمد فإ٭با أراد ا٤بعُب اللغوم 

ل العادات، كإ٭با يصح استعماؿ ا٤بعُب اللغوم فيما كاف لو أصل ُب الشرع كدلت من قبي
 عليو نصوص أك إٝباع، كمامل يكن كذلك فهو من قبيل العادات. 

                                 
 (ِِٔركاه مسلم ) (ُ)
ات كال علة ( من حديث أيب ذر كظاىر سنده الصحة، فرجالو ثقُٓٓ/ِركاه الطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب ) (ِ)

 ظاىرة.
(، كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف ٕٗ/ٕ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )ٓ/ِركاه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ) (ّ)

(ُّ/ُٗ.) 
(، كالبللكائي ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ِْٓ/ٖ(ك )ُّْ/ٔركاه أبو نعيم األصبهاين ُب ا٢بلية ) (ْ)

 (ََِ/ّٓ(، كابن عساكر ُب اتريخ دمشق )ُْٕ/ُ)
 (ٕٖٔصحيح مسلم ) (ٓ)
(، كالَبمذم ُب ا١بامع ُٔ/ٕ(، كأبو داكد ُب السنن )ّٕٓكّّٕكّٕٔ/ِٖركاه: أٞبد ُب ا٤بسند ) (ٔ)

 ( كغّبىم.ِِٖ/ُ(، كالدرامي ُب السنن )ِٖ/ُ(، كابن ماجو ُب السنن )ْْ/ٓ)
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كقد قسم كثّب من أىل العلم البدعة إىل مستحسنة كمستقبحة، كجعلها بعضهم 
الرسم كا٢بدكد، كإال دائرة ٙبت األحكاـ التكليفية ا٣بمسة، كا٣ببلؼ بينهم ال يعدك 

 فكبلمهم إف نزؿ على الوقائع ال ٱبتلف إف شاء هللا، كهللا تعاىل أعلم. 
كضبلؿ البدع كخطرىا لكوهنا استحداث دين كعبادات مل يشرعها هللا تعاىل، كال 
عيرؼ رضاه سبحانو هبا، فإف غلبٍت على عمل العبد أشرؼ على ا٣بركج عن الدين 

لكن شناعتها  -إبذف هللا  -د فرضية نظرية لن يبلغها مسلم ا٤بشركع، كىذا كإف كاف ٦بر 
ٙبملنا على ا٢بكم عليها بقاعدة: ما أسكر كثّبه فقليلو حراـ، كإف خرجنا هبذه النتيجة  

 كانت كل البدع ضبللة.
ك٥بذا كانت البدعة من الفرقة الٍب يسعى لتحقيقها الشيطاف، كما قاؿ رسوؿ هللا 

بيده، ٍب قاؿ:  خطان  ملسو هيلع هللا ىلصخط رسوؿ هللا »قاؿ:  سعود فيما ركاه عبد هللا بن م ملسو هيلع هللا ىلص
، قاؿ: ٍب خط عن ٲبينو، كمشالو، ٍب قاؿ: ىذه السبل، ليس منها ىذا سبيل هللا مستقيمان 

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاتًَّبعيوهي كىال تػىتًَّبعيوا ، ٍب قرأ: ﴿سبيل إال عليو شيطاف يدعو إليو كىأىفَّ ىىذى
ًبيًلوً  السُّبيلى فػىتػىفىرَّؽى   . (ُ)، ركاه أٞبد كغّبه بسند حسن«﴾ًبكيٍم عىٍن سى

بغّب نص شرعي، أما ٞبل األدلة ا٤بتعارضة  ملسو هيلع هللا ىلص كال ينبغي أف ييصرؼ عمـو قولو
كالتوفيق بينهما فمحمل جيد على أال ٰبملنا على نفي العمـو ا٤بنصوص عليو، فكل 

حيث العبادة لكن العمل على ماىيتها من  ملسو هيلع هللا ىلصبدعة ضبللة بنص قوؿ رسوؿ هللا 
 كعلى ىذا ٰبمل كبلمهم ُب البدعة.  كالعادة كاإلطبلؽ اللغوم.

                                 
(، مسند ٓٗ/َُ(، السنن الكربل للنسائي )ِٖٓ(، سنن الدارمي )/ّْٔكَِٖ/ٕا٤بسند ألٞبد ) (ُ)

 (ّْٖ/ّ(، ك)ُِٔ/ِ(، مستدرؾ ا٢باكم )ُُٖ/ُ(، كصحيح ابن حباف )ُِٓك ُُّ/ٓالبزار )
 (ٖ/ُ(، كسنن ابن ماجو )ُْٕ/ِّكيركل عن جابر بسند ضعيف، ُب مسند أٞبد )
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ُب لساف  ،نعمت البدعة :كأما قوؿ عمر»: (ُ)كمن ىذا قوؿ أيب عمر ابن عبد الرب

للسنة الٍب مضى  فما كاف من ذلك ُب الدين خبلفان  ،العرب اخَباع ما مل يكن كابتداؤه
ككاجب ذمها كالنهي عنها كاألمر ابجتناهبا عليها العمل فتلك بدعة ال خّب فيها 
كما كاف من بدعة ال ٚبالف أصل الشريعة  ،كىجراف مبتدعها إذا تبْب لو سوء مذىبو

 أ.ىػ. «كالسنة فتلك نعمت البدعة كما قاؿ عمر ألف أصل ما فعلو سنة

إال إحياء فعلو  ، فلم يكن فعلو ملسو هيلع هللا ىلصقد سبقو إليو  كال خبلؼ أف ما فعلو  
 بعد انقطاع؛ كليس استحداث كاخَباع. ك٘بديده ملسو هيلع هللا ىلص

من السنة  فما كافق أصبلن  ،كالبدعة فعل ما مل يسبق إليو»: (ِ)كقوؿ القاضي عياض

ىو »: (ّ)، كقوؿ ابن حجر«يقاس عليها فهو ٧بمود كما خالف أصوؿ السنن فهو ضبللة

كقع  كىو ا٤براد حيث ،فما كافق السنة فحسن كما خالف فضبللة ،فعل ما مل يسبق إليو

أ.ىػ. كقوؿ كثّب من أىل العلم  «ذـ البدعة كما مل يوافق كمل ٱبالف فعلى أصل اإلابحة

كالفضل غّبىم، كرٗبا اشتبو كبلمهم ٗبا يدؿ على أهنم مل يضبطوا حد البدعة فأدخلوا 
العادات، كما لو أصل من الشرع. أك ما أحٓب من السنن بعد موت كانداثر، ك٥بذا 

 كالتعليق لفصل االشتباه.٘بدىم يضطركف للبياف 

                                 
 (ٕٔ/ِاالستذكار ) (ُ)
 (ُٖ/ُمشارؽ األنوار للقاضي عياض ) (ِ)
 (ٖٓ/ُفتح البارم البن حجر ) (ّ)
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إما أف  كأما ا٤بعارضات فا١بواب عنها أبحد جوابْب:»: (ُ)قاؿ أبو العباس ابن تيمية

كإما  ال خصوص فيو. ٧بفوظان  (ِ)يقاؿ: أف ما ثبت حسنو فليس من البدع، فيبقى العمـو
، كالعاـ ا٤بخصوص دليل فيما عدا  أف يقاؿ: ما ثبت حسنو فهو ٨بصوص من العمـو

، احتاج إىل دليل صورة  التخصيص، فمن اعتقد أف بعض البدع ٨بصوص من ىذا العمـو

 . «يصلح للتخصيص

كأما البدعة الشرعية: فما مل يدؿ عليو دليل شرعي، فإذا كاف نص رسوؿ »: (ّ)قاؿ

كمل  قد دؿ على استحباب فعل، أك إٯبابو بعد موتو، أك دؿ عليو مطلقان  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
فإذا عمل ذلك العمل   الصدقة الذم أخرجو أبو بكر يعمل بو إال بعد موتو ككتاب

بعد موتو، صح أف يسمي بدعة ُب اللغة، ألنو عمل مبتدأ كما أف نفس الدين الذم 

 انتهى. «ُب اللغة يسمى بدعة كيسمى ٧بداثن  ملسو هيلع هللا ىلصجاء بو النيب 

كمراده أف ىذا الفعل مل يكن »: (ْ)كُب جامع العلـو كا٢بكم أليب الفرج ابن رجب

ا الوجو قبل ىذا الوقت كلكن لو أصوؿ من الشريعة يرجع إليها فمنها أف النيب على ىذ
كاف ٰبث على قياـ رمضاف كيرغب فيو ككاف الناس ُب زمنو يقوموف ُب ا٤بسجد   ملسو هيلع هللا ىلص

صلى أبصحابو ُب رمضاف غّب ليلة، ٍب امتنع من  ملسو هيلع هللا ىلص، كىو ٝباعات متفرقة ككحداانن 

                                 
 (ٖٖ/ِراط ا٤بستقيم البن تيمية )اقتضاء الص (ُ)
 يريد قولو )كل بدعة ضبللة( (ِ)
 (ُٓ/ُٔا٤بصدر السابق ) (ّ)
 (ُِٖ/ِجامع العلـو كا٢بكم البن رجب ) (ْ)
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من بعده كا عن القياـ بو، كىذا قد أي أبنو خشي أف يكتب عليهم، فيعجز  ذلك معلبلن 

 أ.ىػ. «ملسو هيلع هللا ىلص

من شرحو على منتقى « من أحدث ُب أمران»كُب تعليق الشوكاين على حديث 

كىذا ا٢بديث من قواعد الدين ألنو يندرج ٙبتو من األحكاـ ما ال أيٌب »قولو:  (ُ)األخبار

لبدع إىل أقساـ عليو ا٢بصر. كما أصرحو كأدلو على إبطاؿ ما فعلو الفقهاء من تقسيم ا
ىذه  :فعليك إذا ٠بعت من يقوؿ ،كٚبصيص الرد ببعضها ببل ٨بصص من عقل كال نقل

لو هبذه الكلية كما يشاهبها من ٫بو قولو  ابلقياـ ُب مقاـ ا٤بنع مسندان  ،بدعة حسنة
لدليل ٚبصيص تلك البدعة الٍب كقع النزاع ُب شأهنا  طالبان « كل بدعة ضبللة: »ملسو هيلع هللا ىلص

 أهنا بدعة، فإف جاءؾ بو قبلتو، كإف كاع كنت قد ألقمتو حجران بعد االتفاؽ على 

 ىػ..أ «كاسَبحت من اجملادلة

           
 

: (ِ)ٍب إف ما ثبت ذمو من البدع قسمو الشاطيب إىل بدعة حقيقية كإضافية. فقاؿ

مل يدؿ عليها دليل شرعي ال من كتاب كال سنة كال إٝباع  إف البدعة ا٢بقيقية ىي الٍب»

كأما البدعة »، قاؿ: «استدالؿ معترب عند أىل العلم ال ُب ا١بملة كال ُب التفصيل كال

إحداٮبا ٥با من األدلة متعلق فبل تكوف من تلك ا١بهة  فشائبتا ااإلضافية فهي الٍب ٥ب

                                 
 (ّٗ/ِنيل األكطار ) (ُ)
 (ِٖٔ/ُاالعتصاـ ) (ِ)
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فلما كاف العمل الذم لو  .خرل ليس ٥با متعلق إال مثل ما للبدعة ا٢بقيقيةكاأل، بدعة
كضعنا لو ىذه التسمية كىي البدعة اإلضافية أم أهنا  ؛د الطرفْبشائبتاف مل يتخلص ألح

ىل ا١بهة األخرل إكابلنسبة  .ابلنسبة إىل إحدل ا١بهتْب سنة ألهنا مستندة إىل دليل
كالفرؽ بينهما من جهة يء. بدعة ٥با مستند إىل شبهة ال إىل دليل أك غّب مستندة إىل ش

ئم كمن جهة الكيفيات أك األحواؿ أك صل قاا٤بعُب أف الدليل عليها من جهة األ
ألف الغالب كقوعها ُب التعبدايت ال ُب  ،التفاصيل مل يقم عليها مع أهنا ٧بتاجة إليو

 انتهى. «العادايت اضة

كخطر البدعة على استقرار  الدين ال ٯبهل ، كىي من ا٣بطوات الٍب تسبق ذىاب 

لم أف الناس مل يبتدعوا بدعة قط حٌب تركوا كاع»: (ُ)العلم كالعلماء. قاؿ أبو دمحم الربهبارم

 أيٌب ال: »قاؿ عباس  ابن عن (ِ)زمنْب أيب البن، كُب أصوؿ السنة «من السنة مثلها

 .«السنن كٛبوت البدع ٙبٓب حٌب سنة فيو كأماتوا بدعة، فيو أحدثوا إال عاـ الناس على
م ظاىرة ُب خطر االبتداع ك٥بذا أتبع ا٤بصنف ىذا األثر ٤با قبلو، كمناسبتو لكتاب العل

 على العلم كالسنن. 
           

 
 
 

                                 
 (ِِشرح السنة )ص (ُ)
 (ٖٓأصوؿ السنة البن أيب زمنْب )ص (ِ)
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على أف االتساع ُب التحذير من البدعة كا٤ببالغة ُب ذلك قد ٙبمل بعض ا٤بقلدة 
. كما ال ينبغي أف يدخل ُب على تبديع األقواؿ ا٤بخالفة ٤بقلديها كٙبذر من االجتهاد

ىل ا٢بكم ببدعية أمرو ما، فطا٤با ىذا ما اختلف فيو العلماء فأدل اجتهاد بعضهم إ
ا٣ببلؼ ضمن األيطر ا٤بشركعة فبل يسمح إبطبلؽ األكصاؼ ا٤بسببة للعداء كالنزاع 
كالفرقة. كما ال ينبغي استسهاؿ إطبلؽ لفظ البدعة على كل ما ييستنكر من ا٤بسائل 

مة ٕبجة رؤية اجملتهد دخو٥با ٙبت الضابط اآلنف، ففي ىذا هتوين من خطرىا بْب العا
 كهللا تعاىل أعلم.

أنو ُب كتابو الذم صنفو ُب الفقو  كمن األكؿ ما يركل عن أيب ا٢بسن ا٤باكردم

اتبع كال »ُب ا٤بواريث ٚبالف ا٤بذىب فجاء إليو كبّب الشافعية فقاؿ لو: سلك طريقة 

 . (ُ)فانصرؼ عنو «بل أجتهد كال أقلد :فقاؿ ،تبتدع

. فبينهما فرؽ، إذ فالتحذير من االبتداع ليس أمران ابلتقل يد كاالنصياع لغّب معصـو
االجتهاد مرغب فيو، ك٨بالفة اجملتهد من سبقو طا٤با كاف أبصل شرعي كىو مسبوؽ فبل 

 ينكر. 
أما االجتهاد ابختبلؽ قوؿ أك فعل تعبدم ال مستند لو كمل يسبق إليو فيو، فهو 

تيٍم بًًو فػىقىًد فىًإٍف آ٨بالفة ألمر هللا ابتباع فهم السلف ُب قولو تعاىل: ﴿ مىنيوا ٗبًٍثًل مىا آمىنػٍ
ٍكا كىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىًإ٭بَّىا ىيٍم ُب ًشقىاؽو  ى لىوي ﴾، ك﴿اٍىتىدى كىمىٍن ييشىاًقًق الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبَّ

ًبيًل اٍلميٍؤًمًنْبى نػيوىلًًٌو مىا تػىوىىلَّ كىنيٍصًلًو جىهىنَّمى   ﴾ كىسىاءىٍت مىًصّبنا ا٥ٍبيدىل كىيػىتًَّبٍع غىيػٍرى سى
 

                                 
 (ِٖٗ/ُِ(، الواُب ابلوفيات للصفدم )ُٔٓٗ/ٓمعجم األدابء للحموم ) (ُ)
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كلن يكوف ا٤ببتدع عا٤بان ألف العامل متبع قد قيد نفسو كربطها على رضا ربو كالوقوؼ 
على مواطن مرضاتو، كا٤ببتدع كإف ظن أنو متقرب إىل ربو كسيده سبحانو كتعاىل، إال أنو 

ة متجرئ عليو كمفتات على حكمو، فالتأكؿ كا٣بركج عن مراد السيد اآلمر كاالستزاد
بفعل ما ال يعرؼ رضاه من سخطو عليو: جرأة يستحق صاحبها اللـو ال ا٤بدح، خاصة 

 مع أمر السيد ابالقتصار على ا٤بنصوص عليو.
ك٤با كاف الشارع قد دلنا على كل ما يقرب إىل هللا فإف البقاء على الوارد كا٤بنصوص 

بتعاد عن التخصيص عنو فرض: كونو الطريق ا٤بعركؼ الوحيد إىل رضا هللا تعاىل، كاال
 فيما ال دليل عليو رٗبا يكوف كافيان للخركج من ا٣بطر كهللا تعاىل أعلم.
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

طقفمتأتيمم:حدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمضابوسمضال:مضؾتمألبيم[- ٘٘]ذ

م مأصقابمحمؿد موتدع مم:ضالمملسو هيلع هللا ىلصسؾؼؿة مأصقابمحمؿد مبينمإن طاغواممملسو هيلع هللا ىلصؼا

مم.وغهؼلأظ

ُب السند ضعف ألجل قابوس بن أيب ظبياف حصْب بن جندب ا١بنيب ا٤بذحجي، 
لكن الركاية ىنا ال تستدعي تشددان، فهو ٰبكي جواب أبيو عما أشكل عليو كىذا أدعى 

  .لضبطو، كالرجل فليس ٩بن يتقى كذبو

ٰبكي عن عبد الرٞبن بن مهدم أنو كاف يقوؿ: إذا »ككاف إسحاؽ بن راىويو 

تساىلنا ُب األسانيد كالرجاؿ، كإذا ركينا ُب  ؛ُب الثواب كالعقاب كفضائل األعماؿ ركينا

 .(ُ)«ا٢ببلؿ كا٢براـ كاألحكاـ تشددان ُب الرجاؿ

كأما ما ذكره »: (ِ)بن رجبيب الفرج عبد الرٞبن اشرح علل الَبمذم ألكُب 

ُب ا٢بديث الَبمذم أف ا٢بديث إذا انفرد بو من ىو متهم ابلكذب، أك من ىو ضعيف 
أنو  لغفلتو ككثرة خطئو كمل يعرؼ ذلك ا٢بديث إال من حديثو، فإنو ال ٰبتج بو، فمراده:

ال ٰبتج بو ُب األحكاـ الشرعية كاألمور العملية كإف كاف قد يركل حديث بعض ىؤالء 
فقد رخص كثّب من األئمة ُب ركاية األحاديث الرقاؽ ، ُب الرقائق كالَبغيب كالَبىيب

                                 
 (ُٗ/ِا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ُ)
 (ِّٕ-ُّٕ/ُشرح علل الَبمذم ) (ِ)
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ٓٔٓ 

ح: ٠بعت ا قاؿ ركاد بن ا١بر ك  كأٞبد بن حنبل. ،منهم: ابن مهدم الضعفاءك٫بوىا عن 
سفياف الثورم يقوؿ: ال خأخذكا ىذا العلم ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ إال من الرؤساء ا٤بشهورين 

كقاؿ ابن  .(ُ)ابلعلم، الذين يعرفوف الزايدة كالنقصاف، كال أبس ٗبا سول ذلك من ا٤بشايخ
، فقيل: ىذا قاؿ: قيل البن ا٤ببارؾ كركل عن رجل حديثان  أيب حاًب: ثنا أيب ثنا عبدة

قلت ، فقاؿ: ٰبتمل أف يركل عنو ىذا القدر، أك مثل ىذه األشياء .؟!رجل ضعيف
كقاؿ ابن معْب ُب . (ِ)قاؿ: ُب أدب، ُب موعظة، ُب زىد لعبدة: مثل أم شيء كاف؟

تسمعوا من بقية ما   كقاؿ ابن عيينة: ال .(ّ)موسى بن عبيدة: يكتب من حديثو الرقاؽ
كقاؿ أٞبد ُب ابن إسحاؽ: يكتب  .(ْ)نة، كا٠بعوا منو ما كاف ُب ثواب كغّبهكاف ُب سي 

كقاؿ ابن معْب ُب زايد البكائي: ال أبس بو ُب ا٤بغازم، كأما ُب  .(ٓ)عنو ا٤بغازم كشبهها
 .(ٔ)غّبىا فبل

فلة الذين ال كإ٭با يركل ُب الَبىيب كالَبغيب كالزىد كاآلداب أحاديث أىل الغ
كظاىر  يتهموف ابلكذب. فأما أىل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قاؿ ابن أيب حاًب كغّبه.

                                 
(، كا٣بطيب ُب الكفاية ُب علم الركاية ِٕٓ/ُركاه ابن عدم ا١برجاين ُب الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ) (ُ)

 (ُّّ)ص
 ( ابب ُب اآلداب كا٤بواعظ أهنا ٙبتمل الركاية عن الضعاؼ.َّ/ِ)ركاه ابن أيب حاًب ُب ا١برح كالتعديل  (ِ)
 ( من الكتاب.ّْ/ِ(، كقا٥با أيضان ُب ترٝبة إدريس بن سناف )ْٔ/ٖركاه ابن عدم ُب الكامل ) (ّ)
(، كابن ُّْ(، كا٣بطيب ُب الكفاية )صّْٓ/ِ( ك)ُْ/ُركاه ابن أيب حاًب ُب ا١برح كالتعديل ) (ْ)

 (ّّٗ/َُق )عساكر ُب خأريخ دمش
( ِْٕكَٔ/ّ(، كركاه الدكرم ُب خأريخ ابن معْب )ِٓ/ْركاه أبو جعفر العقيلي ُب الضعفاء الكبّب ) (ٓ)

فإذا جاء ا٢ببلؿ  –يعِب ا٤بغازم ك٫بوىا  –كأما دمحم بن إسحاؽ فيكتب عنو ىذه األحاديث »كنصو: 
 «أصابعو االهبامْب كا٢براـ أردان قومان ىكذا. قاؿ أٞبد بن حنبل بيده كضم يديو كأقاـ

 (ُُْركاه الدارمي ُب خأريخ ابن معْب )ص (ٔ)
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ما ذكره مسلم ُب مقدمة كتابو يقتضي أنو ال تركل أحاديث الَبغيب كالَبىيب إال عمن 

 كبلـ ابن رجب.  انتهى «... تركل عنو األحكاـ

 خيثمة، كأبو القاسم ابن عساكر كاألثر فركاه من طريق ا٤بصنف: أبو بكر ابن أيب 
ُب خأرٱبيهما، كأبو دمحم بن خبلد الرامهرمزم ُب ادث الفاصل، أبو نعيم األصبهاين ُب 

 .(ُ)ا٢بلية
           

 
( استفهم تعجبان من فعلو ملسو هيلع هللا ىلصكيف أتيت علقمة وتدع أصحاب دمحم قولو: )

أعلى  ملسو هيلع هللا ىلصصحاب النيب كىو يرل أنو ترؾ الفاضل إىل ا٤بفضوؿ، كال شك أف منزلة أ
ا٤بفاضلة بْب عمر بن عبد العزيز  ٤بعاَب بن عمرافا كأشرؼ كال يقاس هبم أحد، كسئل

ال يقاس أبصحاب رسوؿ هللا »كقاؿ:  شديدان  فغضب من ذلك غضبان  كمعاكية 
، كعن ابن (ِ)«أحد، معاكية صاحبو كصهره ككاتبو كأمينو على كحي هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 «.كية أفضل من عمر بن عبد العزيزتراب ُب أنف معا: »(ّ)ا٤ببارؾ

بحث فيو عن النفع، فليس كل أصحاب النيب إال أف ابب الطلب ال بد أف يي 
كأموره  ملسو هيلع هللا ىلصعلماء فقهاء ٰبسنوف التعليم، كإف كاف لديهم من العلم ابلنيب  ملسو هيلع هللا ىلص

الكثّب، لكنهم شيغلوا أبمور العامة، فانشغل بعضهم اب١بهاد كابإلمارة كا٤بعاش كغّبىا من 

                                 
(، ادث ُٕٗ/ُْ(، كخأريخ دمشق البن عساكر )ٕٖ/ّالتأريخ الكبّب البن أيب خيثمة السفر الثالث ) (ُ)

 (،ٖٗ/ِ(، حلية األكلياء أليب نعيم )ِّٖالفاصل للرامهرمزم )ص
 (ُُّٓ/ٖالسنة )ركاه البللكائي ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل  (ِ)
 (َِٕ/ٗٓخأريخ دمشق ) (ّ)
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 الناس، كتفرغ البعض منهم للتعليم. أمور 
ٍب إف األكىل لطالب العلم أف ٯبالس من ينتفع بعلمو كلو كاف أدّن منزلة أك أقل 
علمان، فا٤بطلوب ىو التحصيل ال ا٤بفاضلة، كمن ذلك ما ركم عن علي بن ا٢بسْب زين 

الس ك٘ب كاف ٯبالس أسلم موىل عمر فقاؿ لو رجل من قريش: تدع قريشان العابدين أنو  
 .(ُ)عبد بِب عدم؟ فقاؿ علي: إ٭با ٯبلس الرجل حيث ينتفع

           
 

( جواب أيب ظبياف ىذا ٩با كانوا يسألونو  ملسو هيلع هللا ىلصاي بين إن أصحاب دمحم قولو: )
كالزمو  قد خرب ابن مسعود  -أعِب علقمة بن قيس النخعي  -سبق تقريره، فالرجل 

أشبو الناس بو، فأٍف يسألو أصحاب  كأخذ من علمو كىديو ك٠بتو حٌب عيرؼ أبنو من
عن بعض قوؿ ابن مسعود ليس ٗبستغرب، كقد كانت البن مسعود  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

  مكانة بينهم  ، ُب الفقو كالعلم بكتاب هللا، كمنزلتو من ذلك عالية كما ىو معلـو
  .ككاف كثّب من الصحابة يرجعوف إليو كيسألونو

فلجأ إليو، يقوؿ عمرك بن سلمة بن  أنكر أمران   فهذا أبو موسى األشعرم
قبل صبلة الغداة فإذا خرج  كنا ٪بلس على ابب عبد هللا بن مسعود : »(ِ)ا٢بارث

فقاؿ: أخرج إليكم أبو عبد  مشينا معو إىل ا٤بسجد فجاءان أبو موسى األشعرم 
أبو  ، فقاؿ لوقلنا: ال، بعد. فجلس معنا حٌب خرج، فلما خرج، قمنا إليو ٝبيعان  ؟الرٞبن

 األثر....« أنكرتو أمران  موسى: اي أاب عبد الرٞبن إين رأيت ُب ا٤بسجد آنفان 
                                 

 (ّٗٔ/ُْ(، كابن عساكر ُب اتريخ دمشق )ُِْ/ٕركاه ابن سعد ُب الطبقات الكبّب ) (ُ)
 (ِٖٔ/ُسنن الدرامي ) (ِ)
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فاحتيج لعلمو، فليس ٗبستغرب أف يتجو من يريد أف  كفاتو  ٍب إنو قد تقدمتٍ  
إىل من الزمو من طبلبو. ككاف من خّبىم علقمة، فعن إبراىيم  يسأؿ عن قولو كفتواه 

ة اىل ستة من أصحاب عبد هللا بن مسعود فهم الذين  انتهى علم أىل الكوف: »(ُ)قاؿ
علقمة بن قيس النخعي، كاألسود بن يزيد  :كانوا يفتوف الناس كيعلموهنم كيفتوهنم

كمسركؽ بن األجدع ا٥بمداين، كعبيدة السلماين، كا٢بارث بن قيس ا١بعفي،  ،النخعي
قط  ؿ: ما رأينا رجبلن كاف يقا: »(ِ)، كعن عثماف البٍب قاؿ«كعمرك بن شرحبيل ا٥بمداين

اببن مسعود من علقمة، كال   أشبو ىداين  بعلقمة من النخعي كال رأينا لرجبلن  أشبو ىداين 
 «. من ابن مسعود ملسو هيلع هللا ىلصبرسوؿ هللا  كاف رجل أشبو ىداين 

قاؿ أبو إسحاؽ عن عبد الرٞبن بن يزيد: قاؿ عبد هللا: »: (ّ)كُب هتذيب الكماؿ
ا٤بثُب: عن رايح بن  (ْ)كفيو أيضان  ،«ة يقرأه أك يعلموما أقرأ شيئان كال أعلمو إال علقم

 عبد هللا كعلقمة يصفاف الناس صفْب عند أبواب كندة فيقرئ عبد هللا رجبلن  كاف»
 فإذا رأيتى  .، فإذا فرغا تذاكرا أبواب ا٤بناسك، كأبواب ا٢ببلؿ كا٢براـكيقرئ علقمة رجبلن 

 «.كىداين  س بو ٠بتان أشبو النا ؛ال ترل عبد هللا مة فبل يضرؾ أفٍ قعل
كركل أبو يوسف بعقوب بن سفياف الفسوم كاقعة تؤكد مقالة أيب ظبياف، حيث 

عند حذيفة  جالسان  كنتي : »(ٓ)عن علقمة قاؿ -إف شاء هللا  -ركل بسند صحيح 

                                 
 (ّٓٓ/ِركاه الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ ) (ُ)
 (ُٖ/ٓخأريخ ابن أيب خيثمة ) (ِ)
 (َّٓ/َِهتذيب الكماؿ ) (ّ)
 (َّّ/َِاؿ للمزم )هتذيب الكم (ْ)
 (ْٓٓ/ِا٤بعرفة كالتأريخ ) (ٓ)
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، فجاء رجل فجلس بْب أيديهما فسأ٥بما عن فريضة، فجعل   كأيب مسعود األنصارم
أال ٘بيباين عما  ، فقاؿ ٥بما الرجل:بو كمل يردا عليو شيئان كل كاحد منهما ينظر إىل صاح

شئتما أنبأتكما ما كاف  إفٍ  ٥بما: . فقلتي فسكتا عنو فلم يردا عليو شيئان  ؟سألتكما عنو
كاف عبد هللا  : نعم،فيكم من ٰبفظ قولو؟ قلتي  . قاال: كإفَّ ؟يقوؿ فيها  عبد هللا

 «.كوف قد نسينانف أذلك كلكنا خشينا هنا كأكذا ككذا. فقاال: لقد ركينا   :يقوؿ
كابن  (ُ)ٰبيل سائليو إىل طبلبو النجباء فركل ابن أيب شيبة ككاف أنس بن مالك 

عليكم ٗبوالان ا٢بسن فسلوه، فقالوا: »أنو سئل عن مسألة فقاؿ:  عن أنس  (ِ)سعد
 .«نسينااي أاب ٞبزة نسألك فتقوؿ سلوا موالان ا٢بسن؟ فقاؿ: إان ٠بعنا ك٠بع، فحفظ ك 

    كاب تعاىل التوفيق.
 
 
 

 
 
 

                                 
 (ِِّ/ٕمصنف ابن أيب شيبة ) (ُ)
 (ُٕٔ/ٗطبقات الكبّب البن سعد ) (ِ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي: 

مضالم[- ٙ٘] ماظؼعؼاع مبن مسؿارة مسن مجرؼر مثـا مخقـؿة مأبو مظيمم:حدثـا ضال

حدثينمسنمأبيمزرسةمصإغيمدأظؿهمسنمحدؼثمثممدأظؿهمسـهمبعدمدـؿنيمصؿامم:إبراػقم

 م.أخرممعـهمحرصًا

ريق ا٤بصنف: البخارم، كعنو الدارقطِب ُب سنده صحيح، كركاه ُب التأريخ من ط
كركاه الَبمذم،  .(ِ)، كابن ا٤بصنف أبو بكر أٞبد ابن أيب خيثمة، كابن عساكر(ُ)ا٤بؤتلف

من طريق دمحم بن ٞبيد الرازم عن جرير بو، كابن  (ّ)كالدارمي، كابن عدم، كابن عساكر
 ٞبيد فحافظ مَبكؾ.

           
 
( أبو زرعة ىو ابن عمرك بن جرير بن عبد هللا عةحدثين عن أيب زر قولو: ) 

. كا٤براد أف إبراىيم يوجو طبلبو إىل حفظ البجلي، حفيد الصحايب جرير البجلي
ا٢بديث كالعناية ابلتلقي عن ا٢بفاظ الذين يضبطوف حديثهم ٕبيث ال ٱبتلف ٗبركر الزمن 

يوليو عناية ُب كضعف البدف، كذاؾ يكوف بعناية الراكم بضبط ٧بفوظو إما بكتاب 
 التصحيح كا٤براجعة، كإما بصدر يتعاىده اب٤بذاكرة. 

                                 
 (ُِّٓ/ْ( للبخارم، ا٤بؤتلف كا٤بختلف للدارقطِب  )ِّْ/ٖ(، كالكبّب )ِّْ/ُالػتأريخ األكسط ) (ُ)
 (ِْٔ/ٔٔريخ دمشق البن عساكر )(، خأْٖٔ/ُخأريخ ابن أيب خيثمة الكبّب السفر الثاين ) (ِ)
(، الكامل ُب الضعفاء البن ّٕٗ/ُ(، سنن الدارمي )ِّْ/ٔ(، )ِٔٓ/ّسنن الَبمذم ٙبقيق بشار ) (ّ)

 (ِْٔ/ٔٔ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ٗٗ/ُعدم )
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 كالناظر ُب تراجم أىل ا٢بديث ٯبد أمثلة كثّبة من مثل ذلك كمنها قوؿ شعبة:
فسألتو إال كجدتو   يءعن شيخ بش فسفيا ما حدثِب ،أحفظ مِب ]يعِب الثورم[ سفياف»

  .(ُ)«كما حدثِب
ثبت، كفيهم من ال يصل إىل ىذه الدرجة، كطبيعة فهؤالء أىل الضبط كاإلتقاف كالت

كإ٭با تفاضل أىل العلم اب٢بفظ كاإلتقاف »: (ِ)البشر: االختبلؼ كالتمايز، قاؿ الَبمذم

كالتثبيت عند السماع، مع أنو مل يسلم من ا٣بطأ كالغلط كبّب أحد من األئمة، مع 

 أ.ىػ. «حفظهم

يقر لو كيعَبؼ بو ُب حاؿ كقد كاف التفاضل يظهر فيمن عيرؼ عنو التثبت ف
االختبلؼ، فرٗبا ذيكًٌر الراكم ا٤بتثبت ٗبخالفة غّبه لو، فبل يقر لكل من ييسمى لو حٌب 

 توازيو أك تفوقو.  -ٗبركيو  –ييذكر لو من يعرؼ أبف لو عناية كاىتماـ 
كنا عند ٞباد بن سلمة فأخطأ : »(ّ)كمن ذلك ما ركاه ابن أيب حاًب عن عفاف قاؿ

من؟  :فقاؿ .فيو قد خولفتى  :فقيل لو - ككاف ال يرجع إىل قوؿ أحدو  - ُب حديثو 
إف إ٠باعيل  :فقاؿ لو إنساف .فلم يلتفت .كىيب :كقالوا .فلم يلتفتٍ  .ٞباد بن زيد :قالوا

 .«القوؿ ما قاؿ إ٠باعيل بن إبراىيم :فقاؿ ،ٍب خرج ،فقاـ فدخل .ابن علية ٱبالفك
  

                                 
 (ِْٔ/ٔسنن الَبمذم ) (ُ)
 (ُّْ/ُ(، كشرح علل الَبمذم البن رجب )ِّْ/ٔا٤بصدر السابق ) (ِ)
 (ُّٓ/ِكالتعديل البن أيب حاًب ) ا١برح (ّ)
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 كاف إ٠باعيل بن إبراىيم  :حدثِب أيب قاؿ»قاؿ:  (ُ)كركل عبد هللا بن أٞبد ُب العلل
 ،خالفك فبلف :فيقولوف ،إليهم إذا خالفوه ُب ا٢بديث مل يلتفتٍ  - بن عليةايعِب  -

 «.سكت ،نعم :فإذا قالوا ؟خالفِب يزيد بن زريع :فيقوؿ .كفبلف
           

 
سْب ابن ، قاؿ أبو ا٢ب(ِ)( أم مل يَبؾ كمل ينقصفما أخرم منو حرفقولو: )

ككل منقطع .. . ا٣باء كالراء كا٤بيم أصل كاحد، كىو ضرب من االقتطاع»: (ّ)فارس

: (ٔ)، قاؿ عياض(ٓ)«أم مل أدع« (ْ)مل أخـر منو حرفان »كمنو ا٢بديث »، «طرؼ شيء ٨بـر

كال  أم ال أترؾ ذلك ملسو هيلع هللا ىلصبفتح ا٥بمزة يعِب صبلة النيب « (ٕ)ال أخـر عنها» :كقولو»

 :كمنو ُب ا٢بديث اآلخر ،كأصلو العدكؿ عن الطريق .أنقص ال :كقيل ،أذىب عنها

 أ.ىػ. «أم يذىب كينقضي« (ٖ)ٱبـر ذلك القرف»

                                 
 (ُُٖ/ّالعلل كمعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٞبد ) (ُ)
 (، أليب عبد هللا ابن أيب نصر ا٢بميدمَٔتفسّب غريب ما ُب الصحيحْب )ص (ِ)
 (ُِٕ/ِمعجم الفركؽ اللغوية ) (ّ)
(، كىو حديث ُْٔ/ُ) (، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾْٕٓ/ٓلعلو يريد قوؿ علي ُب حديث ركاه الَبمذم ) (ْ)

 (ّّْٕمنكر ا٤بًب أنكره الذىيب كانظر ٕبث األلباين ُب الضعيفة )
 (ِٕ/ِالنهاية ُب غريب ا٢بديث جملد الدين ابن األثّب ) (ٓ)
 (ِِّ/ُمشارؽ األنوار ) (ٔ)
 (ّْٓ(، كمسلم )ٕٓٓجزء من حديث جابر بن ٠برة ركاه البخارم ) (ٕ)
(، كمسلم َُٔركاه البخارم ُب الصحيح ) ملسو هيلع هللا ىلصحديث لرسوؿ هللا كلمة البن عمر ُب تفسّب كبياف   (ٖ)

(ِّٕٓ) 
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ال يقل منزلة ُب ا٢بفظ كاالتقاف  -كىو إبراىيم ىنا  -كفيو أيضان أف السائل الطالب 
عن ا٤بسؤكؿ الشيخ، فإنو ضبط حديث شيخو كراجعو بعد زماف كليس من نسياف كلكن 

رة. كهبذه الطريقة أيضان ٲبتحن الركاة لتصنيفهم ٕبسب ضبطهم، فيأٌب تعهد كمذاك
  ا٤بمتحن للراكم ليسألو عن أحاديث لو ىي عنده مسبقان. كا٢بمد  على توفيقو.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٚ٘([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ْٕٓ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعاديم:

حدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماألسؿشمسنمأبيمدػقانمسنمسؾقدمبنمم[- ٚ٘]

ذ.ؼػؼفهميفماظدؼنموؼؾفؿهمرذدهمصقهمعنمؼردماهللمبهمخريًاسؿريمضال:م

سنده حسن ألجل أيب سفياف طلحة بن انفع. كمن طريق األعمش ركاه: ككيع، 
 .(ُ)، كأٞبد، كأبو نعيم األصبهاين، كا٣بطيبكىناد

بغّب الزايدة األخّبة  ( من كبلـ ابن مسعود ّكسبق ىذا اللفظ ُب األثر رقم ) 
، كالزايدة ا٤بثبتة ىنا ركيت (ِ)رفوع من حديث معاكية بن أيب سفيافموافقان للفظ ا٤ب

، كمن حديث ابن مسعود (ّ): من حديث معاكية عند الطرباينمرفوعة أبسانيد فيها نظر
، كمن حديث أنس (ْ)عند أٞبد، كأيب نعيم ُب ا٢بلية، كأمايل ٰبٓب بن ا٢بسْب الشجرم

 .(ٓ)عند ا٣بطيب
           

 
( أم لهمو رشدهويُ عن شطر األثر األكؿ ُب أكؿ الكتاب. كقولو: ) مضى الكبلـ

، أم لقنو خّبان  يقاؿ أ٥بمو هللا خّبان »، (ٔ)«لقى ُب الركعاإل٥باـ: شيء يي »يهديو كيوفقو، ك
                                 

(، حلية األكلياء أليب نعيم َّٕ(، الزىد ألٞبد )صَِّ/ُ(، الزىد ٥بناد )ُْٖالزىد لوكيع )ص (ُ)
 (ٖٓ/ُ(، الفقيو كا٤بتفقو للخطيب )ِٗٔ/ّ)

 (.َُّٕ( كمسلم )ُٕالبخارم ) (ِ)
 (َّْ/ُٗا٤بعجم الكبّب ) (ّ)
 (ِٔ/ُ(، ترتيب األمايل ا٣بميسية للشجرم )َُٕ/ْ(، حلية األكلياء أيب نعيم )ُِّألٞبد )ص الزىد (ْ)
 (ٕٔ/ُالفقيو كا٤بتفقو ) (ٓ)
 (َِّٕ/ٓ(، ك٫بوه ُب الصحاح أليب نصر ا١بوىرم )٦ٕٕٗبمل اللغة البن فارس )ص (ٔ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٚ٘([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ٕٓٓ 

إذا ألقاه ُب ركعو فتلقاه  الرشد إ٥بامان  كيقاؿ: أ٥بم هللا فبلانن ...  كنستلهم هللا الرشاد

 .(ُ)«بفهمو

صحيح يدؿ على ابتبلع  أصله  ،البلـ كا٥باء كا٤بيم»: (ِ)سْب ابن فارسقاؿ أبو ا٢ب

شيء، ٍب يقاس عليو. تقوؿ العرب: التهم الشيء التقمو. كمن ىذا الباب اإل٥باـ، كأنو 

 أ.ىػ.  «﴿فىأى٥ٍبىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا﴾شيء ألقي ُب الركع فالتهمو. قاؿ هللا تعاىل: 

اإل٥باـ: إلقاء الشيء ُب الركع، كٱبتص ذلك ٗبا كاف »ؿ: عليو فقا (ّ)زاد الراغب

كذلك ٫بو  ﴿فىأى٥ٍبىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا﴾من جهة هللا تعاىل كجهة ا٤بئل األعلى قاؿ تعاىل: 
إف للملك ٤بة »ما عرب عنو بلمة ا٤بلك، كابلنفث ُب الركع كقولو عليو الصبلة كالسبلـ: 

 «(ٓ)«إف ركح القدس نفث ُب ركعي»ليو الصبلة كالسبلـ: ، ككقولو ع(ْ)«كللشيطاف ٤بة

 أ.ىػ.  «(ٓ)«ركعي
 

                                 
 (ُٗٔ/ٔهتذيب اللغة أليب منصور األزىرم ) (ُ)
 (،  ُِٕ/ٓفارس )معجم مقاييس اللغة البن  (ِ)
 (ُْٔ/ّّ(، ك٫بوه ُب اتج العركس )ْٖٕا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ّ)
(، كمسند ِٖٕ/ّ(، كصحيح ابن حباف )ّٕ/َُ(، كسنن النسائي الكربل )ٗٔ/ٓسنن الَبمذم ) (ْ)

(، كالبيهقي ُب شعب ُْٕ/ٖ(، كمسند أيب يعلى )َُُ/ٗ(، الطرباين ُب الكبّب )ّْٗ/ٓالبزار )
 ( من حديث ابن مسعودِْٖ/ٔ)اإلٲباف 

( ُّْ/ٕ(، كبنحوه للبزار ُب مسنده )ِٔ/َُ(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )ُٔٔ/ٖركاه الطرباين ُب الكبّب ) (ٓ)
 من حديث أيب أمامة.
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كالوحي إىل غّب األنبياء ٗبعُب اإل٥باـ كقولو »: (ُ)قاؿ أبو الفضل عياض اليحصيبك  

قولو تعاىل: »: (ِ)عبيد ا٥بركم أيب كُب كتاب، «﴿كىأىٍكحىى رىبُّكى ًإىلى النٍَّحًل﴾ :تعاىل

نىا ًإىلى أيٌـً ميوسى ﴿ يػٍ قيل: معُب أكحينا ىا ىنا إلقاء هللا تعاىل ُب قلبها،  ﴾ى أىٍف أىٍرًضًعيوً كىأىٍكحى
قاؿ أبو منصور: الذم بعد ىذا دؿ على أنو كحي إعبلـ ال كحي إ٥باـ، أال تراه يقوؿ: 

كلذلك كاف  ،كأصلو ُب اللغة: إعبلـ ُب خفاء ،﴾ًإانَّ رىادُّكهي إًلىٍيًك كىجىاًعليوهي ًمنى اٍلميٍرسىًلْب﴿

 أ.ىػ.  «﴾كىًإٍذ أىٍكحىٍيتي ًإىلى ا٢بٍىوىارًيًٌْبى ﴿كمنو قولو: ، اـ يسمى كحيان اإل٥ب

( أبًىفَّ رىبَّكى ْيػىٍومىًئذو ٙبيىدًٌثي أىٍخبىارىىىا )﴿بقولو تعاىل:  (ّ)كاستدؿ أبو بكر األنبارم
 .(ْ)القرآف اعلى أف الوحي ٗبعُب اإل٥باـ كىو ما قيرر ُب معاني ﴾أىٍكحىى ٥بىىا

، يبعثو على اإل٥باـ: أف يلقي هللا ُب النفس أمران »: (ٓ)الدين ابن األثّبقاؿ ٦بد  

. كُب ا٢بدكد «الفعل أك الَبؾ، كىو نوع من الوحي ٱبص هللا بو من يشاء من عباده

اإل٥باـ إلقاء معُب ُب القلب يطمئن لو الصدر »: (ٔ)األنيقة أليب ٰبٓب زكراي األنصارم

 أ.ىػ. «جة من غّب معصـوٱبص هللا بو بعض أصفيائو كليس ٕب

                                 
 (ِِٖ/ِمشارؽ األنوار ) (ُ)
 (ُٖٕٗ/ٔالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث ) (ِ)
 (ُّْ/ِالزاىر ُب معاين كبلـ الناس ) (ّ)
 ( ُٖٓ/ٓ(، كأليب جعفر النحاس )َُِ/ّالقرآف: أليب إسحاؽ الزجاج ) معاين (ْ)
 (ِِٖ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ٓ)
 (ٖٔا٢بدكد األنيقة )ص (ٔ)
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اإل٥باـ ما يبدك ُب القلب من »: (ُ)كفرؽ بينو كبْب ا٤بعرفة الضركرية أبو ىبلؿ بقولو

كا٤بعارؼ الضركرية على أربعة أكجو  .ا٤بعارؼ بطريق ا٣بّب ليفعل كبطريق الشر ليَبؾ
كالرابع  ،ةخبار ا٤بتواتر كالثالث عند األ ،كالثاين عند التجربة ،أحدىم ٰبدث عند ا٤بشاىدة

 أ.ىػ. «أكائل العقل

اإل٥باـ: ما يلقى ُب الركع بطريق الفيض. »: (ِ)كُب كتاب التعريفات للجرجاين

كقيل: اإل٥باـ: ما كقع ُب القلب من علم، كىو يدعو إىل العمل من غّب استدالؿ آبية، 
 كال نظر ُب حجة، كىو ليس ٕبجة عند العلماء، إال عند الصوفيْب. كالفرؽ بينو كبْب
اإلعبلـ: أف اإل٥باـ أخص من اإلعبلـ؛ ألنو قد يكوف بطريق الكسب، كقد يكوف بطريق 

 أ.ىػ. ذ«التنبيو

﴿فىأى٥ٍبىمىهىا كقد يراد ابإل٥باـ التعليم كما ُب قولو تعاىل: »: (ّ)كقاؿ أبو البقاء الكفوم

ة، كأيضا إ٥باـ كال يراد بو إ٥باـ ا٣بواص ألنو ال يكوف مع القدسي، فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا﴾
ا٣بواص للركح ال للنفس كالتعليم من جهة هللا اترة يكوف ٖبلق العلـو الضركرية ُب 

كأما اإل٥باـ فبل ٯبب إسناده كال  .ا٤بكلف، كاترة بنصب األدلة السمعية أك العقلية
استناده إىل ا٤بعرفة ابلنظر ُب األدلة، كإ٭با ىو اسم ٤با يهجس ُب القلب من ا٣بواطر ٖبلق 

 ُب قلب العاقل فيتنبو بذلك كيتفطن فيفهم ا٤بعُب أبسرع ما ٲبكن، ك٥بذا يقاؿ: فبلف هللا

                                 
 (ّٖالفركؽ اللغوية للعسكرم )ص (ُ)
 (َٔ(، ك٫بوه للمناكم ُب التوقيف على مهمات التعاريف )صّْالتعريفات )ص (ِ)
 (ُّٕالكليات )ص (ّ)
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ملهم إذا كاف يعرؼ ٗبزيد فطنتو كذكائو ما ال يشاىده، كلذلك يفسر كحي النحل 
كاإل٥باـ: من الكشف ا٤بعنوم، كالوحي: من الشهودم ا٤بتضمن . ابإل٥باـ دكف التعليم

كالوحي من خواص النبوة ، صل بشهود ا٤بلك ك٠باع كبلمولكشف ا٤بعنوم ألنو إ٭با ٰبل

 انتهى. «كالوحي مشركط ابلتبليغ دكف اإل٥باـ، كاإل٥باـ أعم

الراء كالشْب كالداؿ أصل كاحد يدؿ »، فػػ(ِ)، كالضبلؿ(ُ)أما الرشد فخبلؼ الغي

داللة كرشد فبلف إذا أصاب كجو األمر كالطريق، كاإلرشاد: ال»، (ّ)«على استقامة الطريق

 . (ْ)«كا٥بداية

كقاؿ بعضهم: الرَّشىدي أخص من الرٍُّشًد، فإٌف الرٍُّشدى يقاؿ ُب »: (ٓ)قاؿ الراغب

األخركية ال غّب. كالراشد كالرشيد  األمور الدنيوية كاألخركية، كالرَّشىدي يقاؿ ُب األمور

 «﴾ٍمري ًفٍرعىٍوفى ًبرىًشيدو كىمىا أى ﴿، ﴾أيكلىًئكى ىيمي الرَّاًشديكفى ﴿ ، قاؿ تعاىل:يقاؿ فيهما ٝبيعان 

 أ.ىػ.
 

                                 
 (ّٕٗ(، ك٦بمل اللغة البن فارس )صْْٕ/ِالصحاح للجوىرم ) (ُ)

(. كغّبه ٯبعلو ََّ/ٕ(، إال أنو فرؽ بينهما ُب الشكل، كتبعو ابن عباد ُب ايط )ِِْ/ٔكتاب العْب )  (ِ)
(، كُب معاين القرآف لكل من النحاس ْْٕ/ِمن اختبلؼ اللغات كما صرح ا١بوىرم بو ُب الصحاح )

 (.َِِ/ُُ(، ك كانظر هتذيب األزىرم )ُٔٗكُِٕ/ُ)(، كاألخفش ِٕٔ/ْ)
 (ّٖٗ/ِمعجم مقاييس اللغة ) (ّ)
 (ِِْ/ٔالعْب ) (ْ)
 (ّْٓا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ٓ)
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ىو الذم أرشد  (الرشيد)ُب أ٠باء هللا تعاىل »: (ُ)كُب كتاب ٦بد الدين ابن األثّب

ا٣بلق إىل مصا٢بهم أم ىداىم كد٥بم عليها، فعيل ٗبعُب مفعل. كقيل ىو الذم تنساؽ 

 أ.ىػ. «ددتدبّباتو إىل غاايهتا على سنن السداد، من غّب إشارة مشّب كال تسديد مس

كمنو  ،أم كفقت للصواب كىديت :قولو قد رشدت»: (ِ)قاؿ القاضي عياض

عن الواحدم أنو قاؿ:  (ّ)، كحكى النوكم ُب التهذيب«إرشاد الضاؿ أم ىدايتو للطريق

 . «الرشد ُب اللغة إصابة ا٣بّب»

 أم: طريقان » :(ْ)قاؿ أبو عبيد ا٥بركم ﴾فىًإٍف آىنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدنا﴿قولو تعاىل: كُب 

، كقاؿ أبو عبد هللا بن أيب نصر (ٓ)ككذا ُب معاين القرآف .«ُب حفظ ا٤باؿ مستقيمان 

كالرشد كالرشد كالرشاد ا٥بدل  ،٤با استحفظوا من األمواؿ أم حفظان »: (ٔ)ا٢بميدم

 . «كاالستقامة

 
 

                                 
 (ِِٓ/ِالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ُ)
 (ََّ/ُمشارؽ األنوار ) (ِ)
 (ُِِ/ّهتذيب األ٠باء كاللغات ) (ّ)
 (ْْٕ/ّديث )الغريبْب ُب القرآف كا٢ب (ْ)
 (ُْ/ِ(، كأليب إسحاؽ الزجاج )َِ/ِمعاين القرآف أليب جعفر النحاس ) (ٓ)
 (َّْتفسّب غريب ما ُب الصحيحْب للحميدم )ص (ٔ)
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قاؿ أبو جعفر  ﴾كىًإٍف يػىرىٍكا سىًبيلى الرٍُّشًد الى يػىتًَّخذيكهي سىًبيبلن ﴿كُب قولو تعاىل: 

فىمىٍن أىٍسلىمى ﴿، كُب قولو تعاىل: «الرشد الصبلح :قاؿ أبو عمرك بن العبلء»: (ُ)النحاس

 .«أموا ا٥بدل كاتبعوه»: (ِ)يقوؿ أبو زكراي الفراء ﴾فىأيكلًئكى ٙبىىرٍَّكا رىشىدان 

 :(ّ)( يوفقو ٤با ُب صبلحو، قاؿ األمّب الصنعاينيلهمو رشدهكا٤براد من قولو: )

 ا٤بوحدة ابلباء -برشده  كيلهمو الدين ُب يفقهو مل خّبنا تعاىل بو يرد مل من أف فهوموكم»

 أ.ىػ.   «كىداه رشده فيو إال أبمر أيٌب ال ٯبعلو -ا٤بصنف  ٖبط

 
 

 
 
 
 
 

                                 
 (ٕٗ/ّمعاين القرآف للنحاس ) (ُ)
 (ُّٗ/ّمعاين القرآف للفراء ) (ِ)
 (ِّْ/َُالتنوير شرح ا١بامع الصغّب ) (ّ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماألسؿشمسنمسؿرومبنمعرةمسنمأبيمم[- ٛ٘] حدثـا

موأتعؾمممصأردُت دؾؿانممذقخمعنمسؾسمضال:مصقؾُتماظؾكرتيمحدثين مأسقـه أن

صاغؿفقـامإديمدجؾةمم:ضالم،إالمسؿلمعـؾهمالمأسؿلمذقؽًامصفعؾُتم:ضالم،عـهموأنمأخدعه

صلؼقـاػامثممبدامظيمأنمأذربمم:ضالم؟ظومدؼقـامدوابـام:صؼؾـام،وضدمعدتموػيمتطػح

مصشربُتمصعدُتم:ضالم.بصاذرمِدؼامأخامبينمسؾسمُسم:صشربتمصؾؿامرصعتمرأديمضال

ؼرريكمم:ضؾُتم:ضالم؟راكمغؼصؿفاطممُتم:ثممضالمظيم.هأسصَقموعامأرؼدهمإالمطراػقةمأِن

صعؾقكممتأخذهموالمتـؼصهمذقؽًام،وطذظكماظعؾمم:ضالم؟ؼـؼصفامذربيماهللموعامسلىمأِن

مم.عنماظعؾمممبامؼـػعك

ا٤با ليس سنده إىل أيب البخَبم صحيح، كليس ُب جهالة شيخو ما يوجب ردىا ط
من طبلب العلم  -ُب الركاية حكمان شرعيان، كأبو البخَبم فثقة كىو ينقل عمن لقيو 

 أدابن كموعظة، فيستأنس بو. -كأىل ا٣بّب فيما ييفهم من ظاىر ا٣برب 
كاألثر فركاه من طريق عمرك بن مرة: ابن ا٤ببارؾ، كىناد، كأٞبد، كابن أيب شيبة، 

ى، كعلي بن ا١بعد، كالطرباين، كأبو نعيم، كابن كا٢بارث بن أيب أسامة، كأبو يعل
. أبلفاظ متقاربة كفيها طوؿ، كاقتصو بعضهم فساقو كليس فيو الشاىد من (ُ)عساكر

                                 
(، ا٤بصنف البن أيب ِٕ/ُ(، الزىد ألٞبد )َّٖ/ِ(، الزىد ٥بناد )ِّٖ/ُارؾ )الزىد كالرقائق البن ا٤بب (ُ)

( ٓٗٗ/ِ(، مسند ا٢بارث ابن أيب أسامة، كما ُب بغية ا٢بارث بزكائد مسند ا٢بارث )ُِِ/ٕشيبة )
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 ، كالذم بدكره اقتصر من األثر على ما يفيد كتابو ىذا.(ُ)مراد ا٤بصنف ىنا
رجل من بِب عبس ليتعلم منو  صحب سلماف »كلفظو بطولو من الزىد ألٞبد: 

قاؿ: ككاف ال يستطيع أف يفضلو ُب عملو؛ إف عجن خبز، كإف سقى الركاب ىيأ العلف 
للدكاب قاؿ: حٌب انتهى إىل دجلة، كىي تطفح قاؿ: قاؿ لو سلماف: انزؿ فاشرب قاؿ 
لو: ازدد فازداد قاؿ: كم تراؾ نقصت منها قاؿ: فقاؿ: ما عسى أف ينقص من ىذه، 

 - قاؿ مرة: كال ينقص - ذ منو كال تنقصوقاؿ: فقاؿ سلماف: فكذلك العلم؛ خأخ
قاؿ: فعربان إىل هنر دف، فإذا األكداس عليو من ا٢بنطة، كالشعّب،  .فعليك ٗبا ينفعك

 ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ: اي أخا بِب عبس، أما ترل الذم فتح خزائن ىذه علينا كاف يراىا كدمحم 
فينا قفيز  حي؟ قاؿ: قلت: بلى قاؿ: فوالذم ال إلو غّبه، لقد كنا ٭بسي كنصبح، كما

من قمح، قاؿ: ٍب سار حٌب انتهى إىل جلوالء، فذكر ما فتح هللا عز كجل عليهم فيها 
من الذىب كالفضة، فقاؿ: اي أخا بِب عبس، أما ترل الذم فتح ىذه علينا كاف يراىا 

حي؟ قاؿ: قلت: بلى قاؿ: فوالذم ال إلو غّبه، لقد كانوا ٲبسوف  ملسو هيلع هللا ىلص كدمحم
 .« درىمكيصبحوف كما فيهم دينار كال

           
  
 

                                                                                                  
(، كاٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة ْٕٔ/ُِللهيثمي. مسند أيب يعلى، كما ُب ا٤بطالب العالية البن حجر )

(، حلية األكلياء ِٓٔ/ٔ(، ا٤بعجم الكبّب للطرباين )ّٔ(. مسند علي بن ا١بعد )صِّٓ/ُللبوصّبم )
 (ّْْ/ُِ(، )ُِّ/ْ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ُٖٖ/ُأليب نعيم )

 (ُٗٗ/ُكأيب نعيم ُب حلية األكلياء ) (ُ)
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( فيو اتصاؿ ا٣برب كالتصريح ابلسماع. كىل كصف ا٤بخرب حدثين شيخقولو: )   
ابلشيخ دليل على أنو من أىل الطلب كما ىو ظاىر من سياؽ ا٣برب؟ أيٌب ٕبثو، 
كاألصل ُب إهباـ الراكم يوجب ضعف ا٢بديث للجهالة ٕبالو، كإ٭با استأنسنا بو ىنا ألنو 

متقدمة من طبقات التابعْب، كركل عنو ثقة ما ال يتعلق ٕبكم شرعي كإ٭با ُب طبقة 
 آداب كعظة عاينها بنفسو.

كاألصل ُب لفظ )شيخ( أهنا كصف ٢باؿ اإلنساف كىيئتو ُب زماف معْب، قاؿ أبو  

الشيخ الذم استبانت فيو السن »كاللفظ لو:  (ُ)ىبلؿ العسكرم كأبو ا٢بسن ابن سيده

كجعل ابن سيده مبتدأ ىذا الوصف ىو سن ا٣بمسْب، فيما حكاه  ،«كظهر عليو الشيب

من األقواؿ كمل ٰبكي خبلفان ٥با. ككاف قد حكى ٫بو ىذا القوؿ ببل اعَباض غّب كاحد 
منهم: ابن قتيبة الدينورم، كأبو عمر ابن عبد الرب، كنشواف ا٢بمّبم، كابن ىشاـ 

 .(ِ)اللخمي
كآخركف أسرفوا فحدكىا ٗبجاكزة  كأفرط بعضهم فجعل مبدأه بعد األربعْب،

الثبلثْب، حكى األكؿ أبو الفضل ابن حجر عن أيب زكراي النوكم، كالثاين عن الركايين. 
كاألكؿ ىو قوؿ أيب جعفر النحاس، كمكي بن أيب طالب القّبكاين كبلٮبا ُب معاين 

 .(ّ)  القرآف، كالقرطيب ُب تفسّبه، كنسبو ا٤بعرم البن عباس
                                 

( البن ِّْ/ٓ) ( أليب ىبلؿ العسكرم، اكم كايط األعظمٕٓالتلخيص ُب معرفة أ٠باء األشياء )ص (ُ)
 (ْٔ/ُسيده، كا٤بخصص لو )

(، مشس العلـو كدكاء كمبل َُُ/ُٖ(، التمهيد البن عبد الرب )ِِّ/ُغريب ا٢بديث البن قتيبة )( ِ)
 (َُٓ(، شرح فصيح ثعلب البن ىشاـ )صُٕٗٓ/ٗالعرب من الكلـو للحمّبم )

داية إىل بلوغ النهاية للقّبكاين (، ا٥بُّ/ْ(، معاين القرآف للنحاس )َُٖ/ٗفتح البارم البن حجر ) (ّ)
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الضعف الطارئ على ا١بسد؛ فحدىا ابلستْب كمن ىؤالء: أبو كمنهم من راعى 
. (ُ)منصور الثعاليب، كأبو الفرج ابن ا١بوزم، كمشس الدين الكرماين، كزين الدين ا٤بناكم

ككصفو بعضهم اب٤بسن من غّب تعرض ٢بدو كمنهم: ا٣بطايب، كا٢بمّبم، ك٦بد الدين ابن 
 .(ِ)األثّب

لشمس الدين  (ّ)زاد ا٤بعادحل كأطوار، ففي كقسم بعضهم أسناف اإلنساف إىل مرا

أك٥با طفل إىل سبع، ٍب صيب إىل أربع عشرة، ٍب  :كأسناف الناس سبعة»ابن قيم ا١بوزية: 

 أ.ىػ. «مراىق ٍب شاب ٍب كهل ٍب شيخ ٍب ىـر إىل منتهى العمر

كأما ما ذكره بعض »: (ْ)فتح البارم قوؿ ا٢بافظكخولف ُب سياقها حيث جاء ُب 

جنْب حٌب يوضع ٍب صيب حٌب يفطم ٍب  :غة كجـز بو غّب كاحد أف الولد يقاؿ لوأىل الل
غبلـ إىل سبع ٍب ايفع إىل عشر ٍب حزكر إىل ٟبس عشرة ٍب قمد إىل ٟبس كعشرين ٍب 

ـ إذا ر عنطنط إىل ثبلثْب ٍب ٩بل إىل أربعْب ٍب كهل إىل ٟبسْب ٍب شيخ إىل ٜبانْب ٍب ى

                                                                                                  
(، رسالة الصاىل كالشاجح للمعرم َّّ/ُٓ(، ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )ْٖٓٔ/َُ)

 ىػ. ٙبقيق بنت الشاطئ.َُْْ( دار ا٤بعارؼ. الطبعة الثانية ٖٔٓ)ص
(، ِّٓ/ّ(، كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب البن ا١بوزم )ٖٕفقو اللغة كسر العربية للثعاليب )ص (ُ)

(، التوقيف على مهمات التعاريف للمناكم ُٔٗ/ِِالكواكب الدرارم ُب شرح البخارم للكرماين )
 (ِٖٓ)ص

(، النهاية ُب غريب ا٢بديث البن ّّٗٓ/ٔ(، مشس العلـو للحمّبم )ِْٓ/ِغريب ا٢بديث للخطايب ) (ِ)
 (ُّّ/ِاألثّب )

 (ِٗ/ْزاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد البن القيم ) (ّ)
 (ٖٗٔ/ٖ(، ك)ِٕٗ/ٓفتح البارم البن حجر ) (ْ)
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 أ.ىػ. «ك على غّبه ٩با يقاربو ٘بوزان فبل ٲبنع إطبلؽ شيء من ذل .زاد

كمرجع ىذه األطوار إىل أربعة ىي: الطفولة كالشباب، فالكهولة، ٍب الشيخوخة. 
كىو ما اقتصر عليو: ابن ا١بوزم، كالكرماين، كيفهم من كبلـ ابن قتيبة. كاستعملو ا٤بناكم 

ر اإلنساف، ٍب قدر  ُب شرحو ٤با نقلو عن ا٢برايل فجعلها أرابعان، كل مرحلة تيعد ربع عم
كل كاحدة منها إبحدل كعشرين عامان، ما يعِب أف الشيخ يدخل ُب طور الشيخوخة 
ُب الثالثة كالستْب. كدمج الرازم بْب الشباب كالكهولة فجعلها ثبلثة مراحل ك٠بى 

 .(ُ)الوسطى ببلوغ األشد
ًب نقل  ككاف كثّب من أىل اللغة كغّبىم قد ٠بى أطواران بعد مرحلة الشيخوخة كما

بعضها ىنا، كمنهم ابن السكيت ُب كنزه، ككلها ُب كصف حاؿ الشيخ كلما تقدـ ُب 
 .(ِ)السن كأغرؽ ُب الضعف

قلت: كيبلحظ أهنم جعلوا الشيخوخة أخر مراحل العمر أك من آخرىا، كىو يوافق 
ٍبيَّ ًمٍن عىلىقىةو ٍبيَّ  ىيوى الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ًمٍن نيٍطفىةو ﴿ما ُب كتاب هللا تعاىل: 

ليغيوا أىشيدَّكيٍم ٍبيَّ لًتىكيونيوا شيييوخناٱبيٍرًجيكيٍم ًطٍفبلن  ﴾، كقولو كىًمٍنكيٍم مىٍن يػيتػىوىَبَّ ًمٍن قػىٍبلي  ٍبيَّ لًتػىبػٍ
كىيٍػلىتىا أىأىًلدي سبحانو على لساف امرأة إبراىيم عليو السبلـ: ﴿ ا بػىٍعلً  قىالىٍت ايى ي كىأىانى عىجيوزه كىىىذى

ا لىشىٍيءه عىًجيبه  أىيػُّهىا اٍلعىزًيزي ًإفَّ لىوي أىابن ﴾، كقوؿ إخوة يوسف: ﴿شىٍيخنا ًإفَّ ىىذى قىاليوا ايى
حىٌبَّ ييٍصًدرى الٌرًعىاءي ﴾، ككصف ا٤برأتْب حايل أبيهما ٤بوسى عليو السبلـ: ﴿شىٍيخنا كىًبّبنا

                                 
(، الكواكب الدرارم للكرماين ِّٓ/ّكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب البن ا١بوزم ) (ُ)

(، التوقيف على مهمات التعاريف للمناكم ِِّ/ُ(، غريب ا٢بديث البن قتيبة )ُٔٗ/ِِ)
 (ُّٓ/ِٕ(، تفسّب الرازم مفاتيح الغيب )ِٖٓ)ص

 (ُُُٔب اللسن العريب البن السكيت )صالكنز اللغوم  (ِ)
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 ﴾.كىأىبيوانى شىٍيخه كىًبّبه 
ك٨بالطة سواد الشعر ابلبياض فهذا يقع مبكران  كظهور الشيب إف أيريد بو الشمط

لكثّب من الناس فليست مرادة ُب ٙبديد ا٤برحلة كينبغي أال يكوف ُب ىذا اختبلؼ. ك٥بذا 
ترل جل من تصدل لتعريف الشيخوخة أشار إىل التعليل ابلضعف كتناقص القوة 

ف يوصف هبذا كا٫بطاطها، كعليو فإف من كاف يرل من نفسو شدة كقوة فإنو أينف من أ
 اللقب كيعده من االستعجاؿ قبل االستحقاؽ. كمن ىذا قوؿ الشاعر: 

 زَرَمَااااِْخ ًااااُُاب ولسااااكَ تشااااُ ٍ  
 

 (ُ)إمنااااا الش ااااُ َ مااااه ََاااادِبُّ  تُثاااااب  
 

ففي البيت داللة على أف الشيخوخة من عبلمات الضعف، كالشاعر أيىب أف يقبل 
ز عن ٦باراة من حولو، ال يسّب إال فقد قوتو كنشاطو كعج نٍ مى  :هبا فهو يرل أف الشيخ

رد على ا٤برأة الٍب لعلها استفزتو كيثِب على نفسو ابلقوة كالنشاط. ككاف ُب ىذا يي ا٥بوينا. 
  رفضها لو بشيبو، كىن مطمح كل رجل كرأس مطامعو. ٤با عللتٍ 

أذكاؽ النساء ُب ا٤بفاضلة بْب الشباب كالشيوخ فيما ذكره كثّب من أىل  كاختلفتٍ 
كأيب الفضل ابن طيفور ُب ببلغات النساء، كا٤بفضل بن سلمة ُب الفاخر،   األدب

. كال أظن ا٤بفاضلة تشمل من ضعف بدنو (ِ)كالراغب األصفهاين ُب ااضرات، كغّبىم

                                 
(، كىو من شواىد ابن ىشاـ ُب كتابيو أكضح ا٤بسالك إىل ألفية ابن ّٔٔ/ُالبيت ذكره ا٣بليل ُب العْب ) (ُ)

(. كنسبو بدر الدين العيِب ُب ا٤بقاصد النحوية ُب شرح ُِٕ(، كشرح قطر الندل )صّٔ/ِمالك )
( أليب أمية ِّٗ/ِين السيوطي ُب شرح شواىد ا٤بغِب )(، كجبلؿ الدِّٖ/ِشواىد شركح األلفية )

.  أكس ا٢بنفي كذكرا أربعة أبيات تليو تيطلب ٍبى
( للمفضل، ٧باضرات األدابء ك٧باكرات الشعراء َُُ( البن طيفور، الفاخر )صٓٗببلغات النساء )ص (ِ)

 (ِِٕ/ِكالبلغاء للراغب )
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كىـر جسده كا٫بلت قوتو، فعلى ىذا ينزؿ كبلمهن ُب الكهولة ك٦بتمع أشد الرجاؿ. 

اجلخ الشيخ أم: ضعف كفَب عظامو »ايب: ابن األعر عن  (ُ)كنقل أبو منصور األزىرم

 كأعضاؤه، كأنشد:

 لَااا يَُْاارَ فِااٍ الشَّااُْ ِ إََا مَااا ا ْلَُ ااا   
 

 أ.هاااااا.ذ«واطْلَااااا َّ مَااااااءَ رَُْ ِااااا ِ وَ  اااااا 
 

فعلى ىذا فسن ا٣بمسْب ال يصلح أبدان أف يكوف مبتدأ ىذه ا٤برحلة، كيف كقد 
كالقوة، كما قصة مقتل عبد هللا بن  كجد ٩بن جاكز ىذا السن بكثّب كىو ُب ذركة النشاط

ببعيدة عنا ُب آخر معاركو ُب مكة حيث كاف يقاتل كيرد ا١بيوش بل  الزبّب بن العواـ 
كيرىبها كىو قد جاكز السبعْب من عمره 

(ِ). 
كنقل أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقبلين عن أيب سليماف ا٣بطايب أف 

دخل ُب سن الشيخوخة كمل يدخل على بدنو ىـر كال إىل أف كاف ُب قوتو  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص أاب بكر أطلقوا عليو اعَبل قوتو نقص حٌب إف الناس ُب قدكمو ا٤بدينة ٤با رأكه مردفان 

 . (ّ) اسم الشاب كعلى أيب بكر اسم الشيخ مع كونو ُب العمر أسن من أيب بكر
كىذا إف اعتربانه كفيو أهنم حكموا من ظاىر ا٥بيئة كبغّب معرفة ٕبقيقة السن، 

مستمسكان ٤با سبق تقريره لكاف الوصف ابلشيخوخة ال يتعلق ابلعمر، فلرٗبا استحقو من 
صغر سنو كضعف بدنو بشيب، كينجو منو من قوم كنشط كلو طعن ُب السن عن 

                                 
(، ُِٖ/ْيسّب ُب لفظو بينهم ٘بده ُب: كتاب العْب )(، كالبيت ابختبلؼ ِّ/ٕهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ُ)

(، كصحاح ُّْ/ِ(، كزاىر ابن األنبارم )َُٖ/ُ(، كٝبهرة ابن دريد )ّّٖك٦بالس ثعلب )ص
 (.ُُِ/ُ(، كأمايل الزجاجي )َّْ/ُا١بوىرم )

 (ِّٔ/ٖراجع البداية كالنهاية البن كثّب ) (ِ)
 (ُِِ/ٕفتح البارم البن حجر ) (ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٛ٘([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ٖٖٓ 

 األكؿ.
كلعلي دققتي كتوسعت ُب ىذه ا٤بسألة لعبلقٍب هبا فقد انىزتي ىذا السن، كلستي 

ستحقاقي ٥بذا ا٤بسمى؛ تفاؤالن مِب ببلوغ بعض األىداؼ الٍب ٙبتاج إىل أسلم بقريب من ا
 :(ُ)الوقت كالقوة، كما أٝبل قوؿ سحيم

 أَيَااى يَمْسااج مَِِْمِاادٌ أًَااد ٌ
 

 ووََِّاااا َوٍ مَااااداوَ َجَ الشُّاااا َون  
 

  :(ِ)فجعل ٦بتمع أشده سن ا٣بمسْب، كال ينكر أبنو بداية اال٫بدار كمنو قوؿ الشاعر

ُ   ٍَُُااز ُجَااةًَص َُُخََ سِاا  َُِدَ ءِب ااةُُأسٍُ ىشَّاا

ُىُااااااٌَُ ىسلااااااٌُُإِىَّااااااةُأََّّااااااوََُُ  ااااااشٍُُُاااااا  ىٌٍُُُُِ
ُ

ُيَاااذُدلُدَبِ  ااا َُ ىفَِ اااشُِفِااا ََُسَااا ُِ ىظ يَاااٌُُُُُِ

ًَُىَااااٌ ُأَسٍَُِث ااااوَُ ىشَّاااا ِ ُِسُااااَ ةُباااا ُأَىَااااٌُُِ
ُ

 
 كُب قوؿ ىذا لفتة بتأخر الشيب ُب زماهنم، كا٤ببلحظ ُب زماننا فشوه ُب الشباب

. فسبحاف هللا ىو (ّ)كسن الفتوة، على أف القرطيب كاف يذكر أف موعده سن االكتهاؿ
   ا٤بستعاف كعليو التكبلف.

 

                                 
(، كابن السكيت ُب َِٔ(،  كاألمثاؿ لو )صّْٓ/ُعبيد ابن سبلـ ُب الغريب ا٤بصنف ) ذكره أبو (ُ)

(، كأبو منصور األزىرم ُب ُٖ/ِ(، كأبو العباس ابن ا٤بربد ُب الكامل ُب اللغة )ّالكنز اللغوم )ص
(، كأبو ىبلؿ العسكرم ُب ٝبهرة ُٕٓ/ِ(، كأبو نصر ا١بوىرم ُب الصحاح )ُِ/ُُهتذيب اللغة )

 (َّٗ/ِثاؿ )األم
 (َّٓ/ِعيوف األخبار البن قتيبة )( ِ)
(، كالتذكرة أبحواؿ ا٤بوتى كأمور اآلخرة ّْٓ/ُْ(، ك)ِٕٔ/ٕذكره ُب تفسّبه ا١بامع ألحكاـ القرآف ) (ّ)

 (َُِ)ص
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 دعوتو شيخان  :شيختو»كتستعمل ىذه الكلمة أيضان للتشريف، فيقاؿ: 

، ذلك ٤با جبل الناس عليو من توقّب كبّب السن. إال أف الكلمة نيقلت إىل (ُ)«للتبجيل

الشٍَّيخي، كقد يعرب بو فيما بيننا  :٤بن طعن ُب السن يقاؿ»: (ِ)ؿ الراغبمعُب آخر قا

كقاؿ نشواف  أ.ىػ. «عمن يكثر علمو، ٤با كاف من شأف الشٍَّيًخ أف يكثر ٘باربو كمعارفو

شيخان على التعظيم لرأيو، أم ىو   كقد يسموف الشاب ا٤بقدـ ُب الرأم:»: (ّ)ا٢بمّبم

 أ.ىػ.  «دة. يقاؿ: فبلفه شيخ قوموبْب ُب ا١بو ر كرأم الشيوخ اجمل

فا٣ببلصة أف األصل فيو: اختصاصو ابلسن، ٍب استعّب ُب األزماف ا٤بتأخرة فيمن 
بلغ مكانة ُب العلم أك ا٤بنصب أك ا٤باؿ، كلعل مأخذه: كوف ىذه األحواؿ اندران ما يبلغها 

وصف شاب، كإ٭با ىي عصارة ٘بارب كمعارؼ كزمن مديد فيكوف صاحبها قد أصاب ال
 بعمره، كهللا تعاىل أعلم. 

           
 
( أطلق النسبة كىي تعود لعدد من القبائل أشهرىا: عبس من عبسقولو: ) 

عبس بن بغيض بن ريث بن غطفاف بن سعد بن : إىلغطفاف، بطن من مضر كترجع 

                                 
 (َّّ/ُٓ(، كعنو القرطيب ُب التفسّب )ِْٓ/ُالصحاح للجوىرم ) (ُ)
 (ْٗٔا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ِ)
 (ّْٗٓ/ٔلعلـو كدكاء كبلـ العرب من  الكلـو )مشس ا (ّ)
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: (ِ). كذكر ابن حبيب غّبىا فقاؿ(ُ)قيس عيبلف بن مضر بن نزار بن معد بن عدانف

، (ّ)«إخوة خزاعة .ابن ىوازف بن أسلم بن أفصي بن حارثة - ابلباء –ألزد: عبس ُب ا»

بن عمرك بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازف  كتتمة نسبتو: ابن حارثة
بن نبت بن مالك بن زيد مناة بن كهبلف بن سبأ بن يشجب بن  بن األزد بن الغوث
، ألهنم يلتقوف هبم ُب أفصى بن حارثة فيما قيل؛ كقولو: إخوة خزاعة يعرب بن قحطاف.

 كفيو اختبلؼ. 

 ابلباء ا٤بوحدة، كابلياء آخر ا٢بركؼ أيضان  - عبس :كُب عك»: (ْ)كقاؿ أيضان 

، كىي نسبة أزدية إىل عك بن عداثف بن عبد «ابن الشاىد بن عك - كابلسْب ا٤بهملة

. (ٓ)ف"، كصححو أبو سعدهللا بن األزد، كقيل: بل ىي نسبة عداننية "عك بن عدان

ليس ُب األزد عداثف مضمـو العْب تعجم بثبلث إال »: (ٔ)كعده الببلذرم تصحيفان كقاؿ

عداثف بن عبد هللا بن زىراف ابن كعب بن ا٢بارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن 

فولد عدانف بن »: (ٕ)٤بصعب الزبّبم نسب قريش، كُب «نصر بن األزد، كىو أبو دكس

                                 
(، َُْ/ْ( أليب الفضل ابن القيسراين، كأنساب أيب سعد السمعاين )َُْانظر األنساب ا٤بتفقة )ص (ُ)

 (ِٔكعجالة ا٤ببتدم أليب بكر ا٢بازمي )ص
 (٨ّٓبتلف القبائل كمؤتلفها )ص (ِ)
 (ُٖٓكخليفة بن خياط ُب الطبقات )ص (،ْٗٓ/ِكذكرىا الكليب ُب نسب معد كاليمن الكبّب ) (ّ)
 (٨ْٓبتلف القبائل كمؤتلفها البن حبيب )ص (ْ)
 (ٗ/ُ(، كىو ما سار عليو ابن حـز ُب ٝبهرة أنساب العرب )ِٖٓ/ُاألنساب ) (ٓ)
 (ُّ/ُأنساب األشراؼ ) (ٔ)
 (ٓ/ُنسب قريش ) (ٕ)
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فكل من  ،منهاد بنت ٥بم بن جليد بن طسم كا٢بارث كىو عك؛ كأمهما عدان أدد: م
 ،اب٤بشرؽ من عك ينتسبوف إىل األزد يقولوف: عك بن عدانف بن عبد هللا بن األزد

 .«كسائر عك ُب الببلد كُب اليمن ينتسبوف إىل عدانف بن أدد

 .«س مرادكٝباعة ينسبوف إىل عب»: (ُ)كذكر السمعاين ُب عبس نسبة أخرل فقاؿ

ٰبابر بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب  كمل أقف على من نسبهم إليها، كمراد ىو:
 .(ِ)بن عريب بن زيد بن كهبلف بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطاف

ىكذا كانت ك ( أعينو وأتعلم منو وأن أخدمو أنْ  سلمان فأردتُ  صحبتُ قولو: )
لى التلقي، اب٤ببلزمة كا٤بصاحبة سفران طريقة الطلب قدٲبان عندما كاف العلم مقصوران ع

كحضران، كأثرىا يعود على الطالب كالشيخ حيث يلتـز كبلٮبا ٝبيل ا٣بصاؿ الشرعية 
 حفاظان على االقتداء. 

ابلضعف كاالنداثر منذ القرف الثاين شيئان  كمل تستمر ىذه الطريقة طويبلن فلقد بدأتٍ 
ا٤بتأخر للشيخ ا٤بتقدـ، كتوفر سبل الطلب  فشيئان ٤بشقتها، كا٫بسار ىيبة كتوقّب الطالب

 اددة زماانن كمكاانن. تكتيسّبىا إبنشاء ا٤بدارس كتصنيف الكتب كعقد ٦بالس اللقاءا
كالشك ُب فضل الطريقة األكىل ٢بصر األخرل على التلقي النظرم دكف ما يعود 

: (ّ)وؿ بعضهمذكر ُب فضل الطلب على الطريقة الثانية قعلى السلوؾ كاإلٲبانيات، كيي 

                                 
 (َُْ/ْاألنساب ) (ُ)
(، كنسب معد كاليمن كالكبّب ٥بشاـ الكليب ُٗ)صانظر: نسب عدانف كقحطاف البن يزيد ا٤بربد (ِ)

 (ُِٖ(، كاالنباه على قبائل الركاة البن عبد الرب )صِّٖ/ُ)
 ( كنسبو لبعض ا٢بكماء بغّب تعيينو.ُُٖحكاه ا٣بطيب ُب تقييد العلم )ص (ّ)
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 يقول التبلقي مع كاف إذا كاضعيها مبلقاة من ا٤بسَبشد إرشاد ُب أبلغ الكتب كقراءة»

 الغلبة حب ٲبلك ا٤بواجهة كعند ا٢بمية، كتشتد النصرة كتفرط التظامل كيكثر التصنع
 ذلك ٝبيع كعن، ا٣بضوع من كاألنفة الرجوع من االستحياء مع كالرايسة ا٤بباىاة كشهوة
 ا٤بعرفة من امتنعت الصفة ىذه على القلوب كانت كإذا، التباين كيظهر ضاغنالت ٰبدث

 أ.ىػ. «الداللة عن كعميت

ك٤با كاف الطالب ٧بتاجان إىل معلمو كاف عليو أف يبذؿ جهده ُب خدمتو فإنو يتعلم 
 . (ُ)من مراقبة ردكد أفعالو، كما يلتقطو من أقوالو كما مر من فعل مكحوؿ مع شريح

ال سيما  -العبسي أنو صحبو كُب نيتو خدمتو إذ توقّب الكبّب كخدمتو كىنا ٱبرب 
من حسن الصحبة  -لو كونو من ٞبلة العلم اقو لو كيؤخذ أباإف كاف ٩بن ييقتدل بفع

ليس من أمٍب من مل ٯبل كبّبان، كيرحم صغّبان، »: (ِ)الشرعية، ففي ا٢بديث ا٤برفوع
.  كما أنو سبب كأسلوب استقاء،  «كيعرؼ لعا٤بنا  خّب ما عند ا٤بخدـك
(، كىذا أسلوب كطريقة أىل إال عمل مثلو ال أعمل شيئاً  فجعلتُ  :قالقولو: )

الفضل من أىل العلم كالتقى، ال يسمحوف ببيع طاعتهم، فلما كاف التعليم طاعة فإف 
بذلو ال بد أال ٱبالطو رغبة أك مقابل حٌب يصفو ، ك٥بذا كاف السلف فيما أيثر عنهم 

قوا ترقبوا قوؿ ا٤بتصدؽ عليو، فّبدكا عليو دعاءه ٥بم حٌب يصفو ٥بم عملهم. قاؿ إذا تصد

                                 
 ، كسبق التشكيك ٗباىية ا٤بعلم فيو، كاحتماؿ كونو الشعيب.ِْاألثر  (ُ)
(، كا٢باكم ُٕٓ/ٕ(، كالبزار ُب ا٤بسند )ُْٔ/ّٕن الصامت ركاه أٞبد ُب ا٤بسند )من حديث عبادة ب (ِ)

(، كالشاشي ُب ا٤بسند ّٓٔ/ّ(، كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر )ُُِ/ُُب ا٤بستدرؾ )
 (، كرجالو ثقات كفيو انقطاع.ُْٖ/ّ)
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فَبجو  ،كالسعادة ُب معاملة ا٣بلق أف تعاملهم »: (ُ)أبو العباس أٞبد ابن تيمية اإلماـ

هللا فيهم كال ترجوىم ُب هللا كٚبافو فيهم كال ٚبافهم ُب هللا، كٙبسن إليهم رجاء ثواب هللا 
 مل يكن ٧بسنان  ،ثناء أك دعاء أك غّب ذلك :كمن طلب من العباد العوض...  أهتمال ٤بكاف

ًإ٭بَّىا ﴿ كمن ا١بزاء أف يطلب الدعاء قاؿ تعاىل عمن أثُب عليهم:»، قاؿ: «إليهم 

من »كالدعاء جزاء كما ُب ا٢بديث ﴾ نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو اَّللًَّ الى نيرًيدي ًمٍنكيٍم جىزىاءن كىالى شيكيورنا
فكافئوه فإف مل ٘بدكا ما تكافئونو بو فادعوا لو حٌب تعلموا أف قد   أسدل إليكم معركفان 

. ككانت عائشة إذا أرسلت إىل قـو بصدقة تقوؿ للرسوؿ: ا٠بع ما يدعوف (ِ)«كافأٛبوه
بو لنا حٌب ندعو ٥بم ٗبثل ما دعوا لنا كيبقى أجران على هللا. كقاؿ بعض السلف: إذا قاؿ 

 انتهى. (ّ)«ابرؾ هللا فيك فقل: كفيك ابرؾ هللالك السائل: 

كأضف إىل ما سبق: االستغناء اب عن ا٣بلق، كقد ابيع نفر من الصحابة النيب 
فلقد رأيت بعض أكلئك النفر : »(ْ)على أال يسألوا الناس شيئان، قاؿ الراكم ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
 (ْٓ-ُٓ/ُكما ُب ٦بموع فتاكاه )(ُ)
فكافئوه، فإف مل ٘بدكا ما تكافئوه فادعوا لو حٌب تعلموا  معركفان  إليكم]كُب لفظ: صنع[ من أتى »لفظو :  (ِ)

(، كأبو داكد ُب ٖٓ(، كالبخارم ُب األدب ا٤بفرد )صِٔٔ/ٗ، ركاه أٞبد ُب ا٤بسند )«أف قد كافأٛبوه
 ( من حديث ابن عمر كسنده صحيح.ٓٔ/ّ(، كالنسائي ُب الكربل )ُِٖ/ِالسنن )

 (ُٖٖ/٦ُبموع الفتاكل لو ) (ّ)
بيعة خاصة بو  (. ككرد ٫بوه لثوابف َُّْكما ُب صحيح مسلم )  ىو عوؼ بن مالك األشجعي  (ْ)

(، ٕٔ/ّ(، كالنسائي )ُُِ/ِ(، كأيب داكد )ٖٖٓ/ُ(، كالسنن البن ماجو )ْٗ/ُّٕب مسند أٞبد )
 بسند فيو نظر. (َُْ/ّٓبيعة خاصة بو أيضان ُب مسند أٞبد ) كرجالو ثقات. كأليب ذر 
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ٞبل »: (ُ)، قاؿ أبو العباس القرطيب«يناكلو إايه يسقط سوط أحدىم، فما يسأؿ أحدان 

منو على مكاـر األخبلؽ كالَبفع عن ٙبمل منن ا٣بلق كتعليم الصرب على مضض 
 ٝبيع األشياء ُبك٤با أخذىم بذلك التزموه ، ا٢باجات كاالستغناء عن الناس كعزة النفوس

 أ.ىػ. «للباب كحسما للذرائع طردان  ،كُب كل األحواؿ حٌب فيما ال تلحق فيو منة

انتهى » ( أم بلغنا،فانتهينا(. )وىي تطفح دتْ جلة وقد مُ فانتهينا إىل دقولو: )

العراؽ، ذكر  (ّ)( هنر معركؼ ببغداددجلة، ك)(ِ)«كتناىى، أم بلغ. كالنهاية: الغاية

كُب سبب التسمية يقوؿ أبو بكر ابن  .(ْ)ايقوت ا٢بموم ُب مبتدأىا ك٨برجها اختبلفان 

جلة ألهنا غطت األرض إذا ككل شيء غطيتو فقد دجلتو كمنو اشتقاؽ د»: (ٓ)دريد

الداؿ كا١بيم كالبلـ أصل كاحد منقاس، يدؿ على »: (ٔ)، قاؿ ابن فارس«فاضت عليها

كنقل كبلـ  «التغطية كالسَب. قاؿ أىل اللغة: الدجل: ٛبويو الشيء، ك٠بي الكذاب دجاالن 

 ابن دريد اآلنف.

                                 
 (ٖٔ/ّ)ا٤بفهم  (ُ)
 (ُِٖٓ/ٔالصحاح للجوىرم ) (ِ)
 (ُٓٗٔ/ْالصحاح ) (ّ)
 (، كتفيد ا٣برائط ا٢بديثة أهنا تنبع من تركيا.ُْْ/ِمعجم البلداف لياقوت ا٢بموم ) (ْ)
 (ِْٓ/ُ(، ك٫بوه لعياض ُب مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر )ْْٗ/ُٝبهرة اللغة البن دريد ) (ٓ)
 ( كبلٮبا البن فارس.٦ّْٕبمل اللغة )ص( ك ِّٗ/ِمعجم مقاييس اللغة ) (ٔ)
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ببغداد كال اسم للنهر الذم ٲبر »، (ُ)كىي بكسر الداؿ، كقيل: ابلفتح أيضان  

تنصرؼ للعلمية كالتأنيث كال يدخلها ألف كالـ؛ ألهنا علم كاألعبلـ ٩بنوعة من آلة 

اين: ذقاؿ أبو الفتح ا٥بم»: (ّ)كنقل النوكم ُب سبب تسميتها أقواالن فقاؿ. (ِ)«التعريف

قد عم  كثّبان   ٯبوز أف تكوف مشتقة من قو٥بم: بعّب مدجل أم: كظهرين ابلقطراف طليان 
ل عنو، كبذلك ٠بي الدجاؿ ألنو مطلي ابلكفر كالعناد كألنو يطلي أصحابو جسده كجر 

ك٠بيت دجلة لتغطيتها ٗبائها ما ٲبر عليو كغلبتها عليو. قاؿ: كٯبوز أف تكوف  .بذلك
فسميت دجلة لكثرة  ،مشتقة من معُب الكثرة، كمنها اشتقاؽ الدجاؿ لكثرة ٝبوعو

ة، كالدكاـ من قو٥بم لئلبل الٍب ٙبمل مائها. قاؿ: كٯبوز أف تكوف من معُب السرع

 أ.ىػ. «دجالة، فسميت دجلة لدكاـ جريها كسرعتو :األثقاؿ

 (ْ)األنبارم قاؿ أبو بكرككاف يطلق على دجلة: كادم السبلـ كهبا ٠بيت بغداد، 

أصل ىذا االسم لؤلعاجم، كالعرب ٚبتلف ُب لفظو إذ مل  يكن أصلو من  »: ُب بغداد

ابلعربية: بستاف رجل،  ن لغاهتا. كبعض العرب يزعم أف تفسّبهكبلمها كال اشتقاقو م
 ،اسم صنم كاف بعض الفرس يعبده (بغ)فبغ: بستاف، كداد: رجل. كبعضهم يقوؿ: 

                                 
(. كنقل ابن سيده ُب اكم كايط األعظم َُٖ/ّمل يذكر النوكم غّب الكسر ُب هتذيب األ٠باء ) (ُ)

( عن اللحياين الفتح. كٝبعهما الفّبكز أابدم ُب ِّٔ/ُُ(، كابن منظور ُب لساف العرب )َّّ/ٕ)
 (ٖٗٗالقاموس ايط )ص

 (َُُ للفيومي )صا٤بصباح ا٤بنّب (ِ)
 (َُٖ/ّهتذيب األ٠باء لؤلزىرم ) (ّ)
 (ّٖٓ/ِالزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنبارم ) (ْ)
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 رجل. كلذلك كره بعض الفقهاء أف تسمى ىذه ا٤بدينة: بغداد لعلة اسم الصنم. (داد)ك
فمن العرب من  ر السبلـ.ك٠بيت مدينة السبلـ ٤بقاربتها دجلة ككانت دجلة تسمى قص

يقوؿ: بغداف، ابلباء كالنوف. كبعضهم يقوؿ: بغداد، ابلباء كالدالْب، كىااتف اللغتاف ٮبا 

أ.ىػ، كىذا خبلصة ما ذكره ا٣بطيب ُب مقدمة خأريخ بغداد كساقو  «السائراتف ا٤بشهوراتف

 .  (ِ)، ك٣بصو أبو سعد ُب األنساب(ُ)من اآلاثر ُب ابب تعريب اسم بغداد

السيل. يقاؿ: مد  كا٤بد»( يصفها ابلزايدة ُب ماءىا، وىي تطفح دتْ وقد مُ قولو: ) 

يم كالداؿ أصل كاحد يدؿ على جر ا٤ب»: (ْ)، قاؿ ابن فارس(ّ)«النهر، كمده هنر آخر

كمد  ،شيء ُب طوؿ، كاتصاؿ شيء بشيء ُب استطالة. تقوؿ: مددت الشيء أمده مدان 

 . (ٓ)كضده ا١بزر إذا قل ماؤه .«ككاصلو فأطاؿ مدتوالنهر، كمده هنر آخر، أم زاد فيو 

فيسمى كل شيء  ،(ٖ)، حٌب يفيض(ٕ)، كارتفع(ٔ)كتطفح، يقاؿ طفح النهر إذا امتؤل
  . (ٗ)طافحان  :فغطاه شيء عبل شيئان 

                                 
 (ْٖ-َٖ/ُخأريخ بغداد للخطيب ) (ُ)
 (ِٖٔ/ِاألنساب للسمعاين ) (ِ)
 (ّٕٓ/ِالصحاح للجوىرم ) (ّ)
 (ِٗٔ/ٓمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ْ)
 (.ُٖٗ(، ك٦بمل اللغة البن فارس )صْٓٓ/ُغة البن دريد )(، كٝبهرة اللِٔ/ٔالعْب ) (ٓ)
(، كهتذيب اللغة ْٖٓ(، ك٦بمل اللغة البن فارس )صْٗٓ/ُ(، كٝبهرة اللغة البن دريد )ُّٕ/ّالعْب ) (ٔ)

 (ِِٕ/ْاللغة لؤلزىرم )
 (ِْْ/ّاكم كايط األعظم البن سيده ) (ٕ)
 (ُِٖ/ّ(، كالنهاية البن األثّب )َٔٔ/ُ) (، كأساس الببلغة للز٨بشرمّٕٖ/ُالصحاح للجوىرم ) (ٖ)
 (ُْٓ/ّمعجم مقاييس اللغة ) (ٗ)
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السقي: مصدر سقيت، »(، فسقيناىا :قال ؟لو سقينا دوابنا :فقلنا)قولو: 

، فػػ (ُ)«، أم كم حظها من الشربكالسقي: ا٢بظ كالنصيب، يقاؿ: كم سقي أرضك

السْب كالقاؼ كا٢برؼ ا٤بعتل أصل كاحد، كىو إشراب الشيء ا٤باء كما أشبهو. تقوؿ: »

كالسقاء: القربة للماء »، (ِ)«سقيتو بيدم أسقيو سقيا، كأسقيتو، إذا جعلت لو سقيا

كقت  كا٤بسقى: ... كاللنب. كالسقاية: ا٤بوضع يتخذ فيو الشراب ُب ا٤بواسم كغّبىا

كالسقاء يكوف للنب كللماء، كا١بمع القليل » .(ّ)«السقي كاالستقاء األخذ من النهر كالبئر

 . (ْ)«القليل أسقية

كنسبو: للخليل  «يقاؿ سقي كأسقى ٗبعُب كاحد عند بعضهم»: (ٓ)قاؿ عياض

                                 
(، كابن دريد َْٓ/ُ(، كابن قتيبة بنحوه ُب غريب ا٢بديث )ُٓقالو ابن السكيت ُب إصبلح ا٤بنطق )ص (ُ)

 (ّٖٓ/ِدريد ُب ٝبهرة اللغة )
 (ْٖ/ّمعجم ا٤بقاييس ) (ِ)
 (َُٗ-ُٖٗ/ٓالعْب ) (ّ)
 (ِّٕٗ/ٔ(، كعنو ا١بوىرم ُب الصحاح )ِْٔق البن السكيت )صمن كتاب إصبلح ا٤بنط (ْ)
 (ِِٖ/ِمشارؽ األنوار ) (ٓ)
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سقيتو انكلتو ما يشربو كأسقيتو جعلت  :كقاؿ غّبٮبا»، قاؿ: (ُ)كصاحب كتاب األفعاؿ

 . (ِ). كابلتفريق يقوؿ ابن السكيت«ومنلو سقيا يشرب 

ٍسقىاءي:»: (ّ)كُب مفردات الراغب أف  السٍَّقيي كالسٍُّقيىا: أف يعطيو ما يشرب، كاإٍلً

ٯبعل لو ذلك حٌب يتناكلو كيف شاء، فاإلسقاء أبلغ من السقي، ألف اإلسقاء ىو أف 
تيوي هنران  كىسىقاىيٍم رىبػُّهيٍم شىراابن ﴿: ، قاؿ تعاىل٘بعل لو ما يسقى منو كيشرب، تقوؿ: أىٍسقىيػٍ

 أ.ىػ. «﴾طىهيوران 

( أم أنو رأل كظهر لو أف يشرب بعد أف أًب عملو مث بدا ل أن أشربقولو: )

، (ْ)«كفبلفي ذك بدكات، إذا بدا لو الرأم بعد الرأم ... ظهر :بدا يبدك» كسقياه يقاؿ:

احتاج إىل الدنو ( كظاىره أنو اغَبؼ من صفحة النهر فرأسي فلما رفعتُ  فشربتُ )
  .ك٥بذا عرب ابلرفع

                                 
(، كفيو تصحيح عياض نسبة الكتاب للخليل. أما اآلخر فقد أكثر َُٗ/ٓكبلـ ا٣بليل ُب كتابو العْب )  (ُ)

سي ا٤بتوَب عياض ُب كتابو ىذا من النقل عن صاحب األفعاؿ، كىو كتاب ُب األصل البن القوطية األندل
ىػ( شغل على الكتاب، كتبعهما ابن ََْىػ(، كلتلميذه أيب عثماف ا٤بعافرم ا٤بتوَب بعد الػ )ّٕٔسنة )

ىػ( فعمل على الكتاب أيضان. كلعل عياضان إ٭با ينقل عن صاحب األصل؛ ُٓٓالقطاع الصقلي ا٤بتوَب )
كاحدان كهللا تعاىل أعلم. ككبلـ ابن  كإال فاإلحالة الٍب ٰبيلها ترد على ٝبيعها كوهنا ُب األصل كتاابن 

 .(ُٓٔ/ِ(، ككبلـ ابن القطاع ففي )ْٗٗ/ّ(، كا٤بعافرم ُب )َٕالقوطية ُب )ص
 (ُٓٗاصبلح ا٤بنطق البن السكيت )ص (ِ)
 (ُْٓمفردات غريب القرآف أليب القاسم الراغب األصفهاين )ص (ّ)
 (٦ُُٗبمل اللغة البن فارس )ص (ْ)
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( كىذا أسلوب عريب استعمل اي أخا بين عبس :قالفخاطبو ) فتنبو لو سلماف 

٠باه »، كمنو قو٥بم: اي أخا العرب، ك﴾كىاذٍكيٍر أىخىا عىادو ﴿ كثّبان كمنو قولو تعاىل:  ُب القرآف

ىو: ا٤بشارؾ آخر ُب »، كاألخ (ُ)«أخان تنبيهان على إشفاقو عليهم شفقة األخ على أخيو

كيستعار ُب كل مشارؾ لغّبه ُب  الوالدة من الطرفْب أك من أحدٮبا أك من الرضاع.
القبيلة، أك ُب الدين، أك ُب صنعة، أك ُب معاملة أك ُب مودة، كُب غّب ذلك من 

 . (ِ)«ا٤بناسبات

: ﴾ٍخوىافى الشَّيىاًطْبً ًإفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوا إً ﴿ُب قولو تعاىل:  (ّ)قاؿ أبو عبيد ا٥بركم

قاؿ ابن عرفة: األخوة إذا كانت ُب غّب الوالدة كانت ا٤بشاكلة كاالجتماع ُب الفعل،  »

كىمىا نيرًيًهٍم ًمٍن ﴿كمنو قولو تعاىل:  ،كما تقوؿ: ىذا الثوب أخو ىذا الثوب: أم يشبهو
 ﴾أيٍختى ىىاريكفى  ايى ﴿ تعاىل:أم من الٍب تشبهها. كقولو  ﴾آيىةو ًإالَّ ًىيى أىٍكبػىري ًمٍن أيٍخًتهىا

 أ.ىػ. «أم اي شبيهة ىاركف ُب الزىد كالصبلح

بدا لو أف يعلمو أمران فأمره ابلعودة للشرب ٛبهيدان  (، فكأنو فاشرب دْ عُ قولو: )
إللقاء فائدة عليو، كىو أسلوب يعتمد على التنبيو، فإف ا٤بتعلم ترسخ ُب ذىنو الفائدة 

  حادث. تلقاىا متعلقة ٕبدث أكالٍب 
 

                                 
 (ٖٔقرآف للراغب )صا٤بفردات ُب غريب ال (ُ)
 (ٖٔا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص (ِ)
 (ْٓ/ُالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث للهركم ) (ّ)
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 عن ابن عمريعلم صحابتو، ف ملسو هيلع هللا ىلصكمنو شحذ الذىن ابلسؤاؿ كما كاف النيب 
  إف من الشجر شجرة ال يسقط كرقها، كإهنا مثل : »ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

فوقع الناس ُب شجر البوادم قاؿ عبد هللا: ككقع ُب نفسي أهنا  ؟ا٤بسلم، فحدثوين ما ىي
(]كُب لفظ: )فإذا أالنخلة، فاستحييت،  فإذا أسناف القـو ) . كُب لفظ:(ُ) ان أصغر القـو

كرأيت أاب بكر كعمر ال يتكلماف، فكرىت أف أتكلم . كُب آخر: )(ِ) (فأىاب أف أتكلم
 . (ْ): ىي النخلةملسو هيلع هللا ىلص قاؿ .ٍب قالوا: حدثنا ما ىي اي رسوؿ هللا[ (ّ) (أك أقوؿ شيئان 

ف قلتها أحب إيل من أف قاؿ عبد هللا: فحدثت أيب ٗبا كقع ُب نفسي، فقاؿ: ألف تكو 
 .(ٓ)«يكوف يل كذا ككذا

( كفيو طاعة وما أريده إال كراىية أن أعصيو ،فشربتُ  فعدتُ  :قالقولو: )
لكاف  ،أك أبدل عدـ حاجتو ،أك خالفو ،عارضو الطالب شيخو، كلك أف تتصور إفٍ 

ابن  مككاف أبو سلمة ٲبار : »(ٔ)بذلك يضيع الفائدة، كمنو قوؿ ابن شهاب الزىرم
لو رفقتي اببن عباس »كحكى عنو قولو:  ،«كثّبان   ـر بذلك علمان فحي  باس ع

 .(ٕ)«الستخرجت منو علمان كثّبان 

                                 
 (ُُِٖ(، كمسلم )ِٕصحيح البخارم ) (ُ)
 (ُُِٖمسلم ) (ِ)
 (ُُِٖمسلم ) (ّ)
 (ِٔالبخارم ) (ْ)
 (ُُِٖ(، كمسلم )ُُّصحيح البخارم ) (ٓ)
(، كابن عساكر ُب اتريخ ُّٖ/ْ(، كابن أيب خيثمة ُب التأريخ )َُّ/ٓو )ركاه البخارم ُب كبّب توارٱب (ٔ)

 (ِٗٗ/ِٗدمشق )
(، كمن طريقو ا٣بطيب ُب ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ٗٓٓ/ُركاه الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ ) (ٕ)
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يرمحك هللا  :قلت :قال( يريد ماء دجلة، )؟كم تراك نقصتها  :مث قال لقولو: )
بة رٍ العبسي أبف ا٤باء ال ٲبكن أف ييذكر نقصو من شى  ( قطعى ؟وما عسى أن ينقصها شريب

  (.وكذلك العلم أتخذه وال تنقصو شيئاً بقولو: ) لق سلماف آدمي فع
كفيو أف العلم الذم ىو ا٤بعلـو ال يينقص بعلم العامل بو، فإف مستفيده ال يذىب بو 
إىل رحلو كال ٰبوزه إىل نفسو، كا٤بعرفة فبحر ال ساحل ٥با لتجددىا، كاستحداث 

ختبلؼ التأمبلت كا٤بتأملْب، ككلها كسائلها، كتغّب الوقائع كاألحداث كالنظرايت كفقان ال
، ﴾كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليبلن ﴿من ا٤بعلـو الذم ال ٲبكن اإلحاطة أبجزائو ٤بخلوؽ، 

ًإ٭بَّىا ﴿، ﴾لًتػىٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره كىأىفَّ اَّللَّى قىٍد أىحىاطى ًبكيلًٌ شىٍيءو ًعٍلمنا ﴿
 .  ﴾كيمي اَّللَّي الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى كىًسعى كيلَّ شىٍيءو ًعٍلمناًإ٥بىي 

كيعد ىذا نقصان ألنو فاتو اكتساب  ،كإ٭با يتضرر ا٤بتعلم بذىاب العامل كفواتو عليو
خبلصة ٘باربو، كخربة السنْب، كاستعماؿ آالتو النظرية ُب االستنباط كاالستنتاج. كىذه 

رابنية تنمو بكسب صاحبها ك٩بارستو. ٍب إف ذىاب ٞبلة العلم دكف ا٤بواىب كا٥ببات ال
خلف ٥بم مصيبة، كونو فقداف ألكعية حفظ العلم، فيعود النقص بذلك على العلم لعجز 
ا٤بتأخر عن ٙبصيلو، أك خأخره ُب بلوغ درجة سلفو كونو مل يبتدأ ٩با انتهى إليو األكؿ، 

 .   كىو ما سبق الكبلـ عليو ُب ذىاب العلماء
لطالبو بتحديد كجهتو  ( ىنا توجيو منو فعليك من العلم مبا ينفعككقولو: )
كرسم خطتو، فإف العلم أكرب من أف ٰباط بو، كمن طلب العلم ببل ىدؼ  ،كتعيْب ىدفو

ضاع عمره كمل ينجح ُب ٝبعو كال امتاز ُب فنو. فبما أف العلم ٧بيط ال ينقص؛ فبل ٘بهد 

                                                                                                  
 (َِٗ/ُالسامع )
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كجاء ُب ينقص كلن يضيع لكن عليك منو ٗبا ينفعك.  ُب ا١برم ببل ىدؼ فإنو ال
، أنو قاؿ: إف  كركينا عن سلماف الفارسي»قولو:  (ُ)جامع بياف العلم البن عبد الرب

 أ.ىػ. «العلم ال ينفد فابتغ منو ما ينفعك
كيؤخذ من ىذه النصيحة فطنة سلماف رضي هللا تعاىل عنو ٕباؿ العبسي كشغفو 

أبف أنفع الطرؽ ١بمع مادة العلم ابلنظر إىل سعتها كقصر عمر ابلعلم، فأراد توجيهو 
كذلك اب٢بد من ا٪برافها ُب تتبع كل ما تقع عليو؛  ؛طالبها: االنتباه إىل هتور النفس

 فيضيع العمر ُب ٙبصيل ما كاف غّبه أىم كأنفع ٥با. 
أنو قد  كقد كاف ابن ا١بوزم قد طرؽ ىذه ا٤بسألة مراران ُب كتابو صيد ا٣باطر، فذكر

حيبب إليو العلم كتتبع فنونو ك٧باكلة استقصاءه، فلم يبقى مع ضيق العمر إال التحسر 
، كمن كاقع ٘بربتو (ِ)على فوات بعض ا٤بوقوفات، كدعاء هللا تطويل العمر لبلوغ اآلماؿ

كجو نصحو ٤بن بعده ٗبراعاة ما ذكره بطلب ا٤بهم كعدـ التشاغل بطلب فن كاحد 

تشاغل ابلنسخ، ٍب ال ٰبفظ القرآف، أك يتشاغل بعلـو القرآف، كال » :كا١بهل بغّبه كالػػ

 .(ّ)«يعرؼ ا٢بديث، أك اب٣ببلؼ ُب الفقو، كال يعرؼ النقل الذم عليو مدار ا٤بسألة

ٍب حذر من ىذا التشاغل بغّب ا٤بهم كالذم رٗبا مل يدرؾ الطالب نفسو إال بعد فوات 
. ككاف علل ما (ْ)ف كالفقو، كجعل غّبٮبا اتبعما ال ييتدارؾ كفضَّل للطالب: حفظ القرآ

                                 
 (ِٖٔ/ُجامع بياف العلم كفضلو ) (ُ)
 ىػُّّْالقلم الطبعة الثالثة ( دار ِّٔ(، ك)صُٓصيد ا٣باطر )ص (ِ)
 (ُّٗ(، ك)صُّٖا٤بصدر السابق )ص (ّ)
 (ّٖٓكِٕٓك ُّٗا٤بصدر السابق )ص (ْ)
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كليس  ،سأؿ عن مسألة ُب الفقو، كىو ال يدرمكما أقبح القارئ يي »: (ُ)ذىب إليو بقولو

ما شغلو عن ذلك إال كثرة الطرؽ ُب ركاايت القراءات كمنهم من يتشاغل ابلنحو كعللو 
كقد رأينا ُب  ب.فحسب، كمنهم من يكتب ا٢بديث، كيكثر، كال ينظر ُب فهم ما كت

ككذلك  ،مشاٱبنا ادثْب من كاف يسأؿ عن مسألة ُب الصبلة، فبل يدرم ما يقوؿ

 أ.ىػ. «...ككذلك أىل اللغة كالنحو ،القراء

غّب أف العمر قصّب، كالعلم كثّب: »: (ِ)كبسط الكبلـ عن ىذا ُب موضع آخر فقاؿ

لى العشر، كمن ا٢بديث ع :فينبغي لئلنساف أف يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآف
على الصحاح كالسنن كا٤بسانيد ا٤بصنفة؛ فإف علـو ا٢بديث قد انبسطت زائدة ُب ا٢بد، 

كعلم ا٢بديث يتعلق بعضو ببعض، كىو مشتهى،  كا٤بتوف ٧بصورة، كإ٭با الطرؽ ٚبتلف.
؛ ألهنم يتشاغلوف بكتابتو ك٠باعو، كال يكادكف يعانوف (ّ)كالفقهاء يسمونو علم الكساىل

كقد كاف ادثوف قدٲبنا ىم الفقهاء، ٍب صار الفقهاء  فظو، كيفوهتم ا٤بهم، كىو الفقو.ح
فمن كاف ذا ٮبة، كنصح نفسو، تشاغل  ،ال يعرفوف ا٢بديث، كادثوف ال يعرفوف الفقو

، كأٮبها فالتشاغل ...  اب٤بهم من كل علم، كجعل جل شغلو الفقو؛ فهو أعظم العلـو
كلو اتسع العمر؛ كاف استيفاء كل الطرؽ ُب كل  غل ٗبا ىو أىمبغّب ما صح ٲبنع التشا

                                 
 (ِّّ -ِِّا٤بصدر السابق )ص (ُ)
 (ْْْ - ّْْا٤بصدر السابق )ص (ِ)
 البد أف يتنبو إىل أف ىذا الوصف ا٤بنفر لعلم ا٢بديث إ٭با ايستحدث ُب الزماف ا٤بتأخر؛ عندما صار علم (ّ)

رحلة، فلم ا٤بتوف، ككضعت ا٤بصنفات، كانقطعت ال ا٢بديث ييعد من ٙبصيل ا٢باصل، حيث استقرتٍ 
شرفو، كمع ىذا ٘بد بعض الطبلب يصرؼ من عمره كٮبتو فيما لو كجهو لغّبه لكاف بو  يبقى لئلسناد إال

 أفلح كأ٪بح.
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ك٤با تشاغل ابلطرؽ مثل ٰبٓب بن معْب،  األحاديث غاية ُب ا١بودة؛ كلكن العمر قصّب.
ئل عن ا٢بائض: أٯبوز أف تغسل ا٤بوتى؟ فلم يعلم، حٌب فاتو من الفقو كثّب، حٌب إنو سي 

كأان  ملسو هيلع هللا ىلص : كنت أرجل رأس رسوؿ هللاقالت جاء أبو ثور، فقاؿ: ٯبوز؛ ألف عائشة 
فأان أهنى أىل ا٢بديث أف ، حائض. فيحٓب أعلم اب٢بديث منو، كلكن مل يتشاغل بفهمو

تشغلهم كثرة الطرؽ. كمن أقبح األشياء أف ٘برم حادثة، يسأؿ عنها شيخ قد كتب 

انتهى كبلمو رٞبو هللا  .«فيها -عز كجل -ا٢بديث ستْب سنة، فبل يعرؼ حكم هللا 

 اىل. تع
كحقان ىو من ا١بماؿ ٗبكاف؛ فأين ٫بن ُب زماننا ىذا من تلك ا٥بمم الٍب تدعو ٤بثل 

 ىذا ا١بمع ُب العلـو كالذم يعده ابن ا١بوزم من االقتصار ال من التوسع؟. 
أما ابلنسبة ٤با أشار إليو ُب حكاية ابن معْب كثور فبل أجدين أقدر على التسليم لو 

الفنوف ا٤بهمة، ككفاية األمة ببلوغ صاحبها مرتبة ٘بعلو قبلة فيها، فإف التخصص ُب أحد 
الطالبْب كمرجعان للمريدين، أمر يستحق ا٤بدح ٤بساٮبتو ُب ترقية الفن، أما حاجتو ىو إىل 
غّبه ُب الفنوف األخرل فبل تنقص من قدره، فلن يكمل إنساف إال ابلتعاكف مع غّبه. 

بع ما مل ٛبل نفسو إليو، فاألكمل لو اتقاف كلن يستطيع كل أحد أف ٰبمل نفسو على تت
ما حيبب إليو مع شيء من غّبه؛ كطلب حاجتو ُب غّب فنو ٩بن اشتغل بو، كماؿ إليو، 

  كهبذا يتكامل الناس.
كالناس فتختلف ُب أىواءىا كرغباهتا كطبائعها فليحمل الطالب نفسو على ما 

، كليبذؿ فيو ا١بهد، كليفرغ فيو الوسع حٌب يتمكن من ا٣بركج  مالت إليو من العلـو
أبعلى نتيجة فيحيط ٔبوانب الفن الذم اختاره، كيعرؼ مداخلو ك٨بارجو حٌب ال يكاد 
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على النقص كا٣بلل كالسهو  يفوتو شيء ُب غلبة ظنو، كإال فطبيعة البشر حاملة كال بد
  كالغلط..

أدّن من كإف كاف  - ما من ماؿ بطبعو إىل علمو »: (ُ)قاؿ أبو دمحم علي ابن حـز

فيكوف كغارس النارجيل ابألندلس ككغارس الزيتوف اب٥بند  ،فبل يشغلها بسواه - غّبه

كلّبجو ا٣بّب من هللا كليحسن القصد كالنية فلن يعدـ من هللا  .«ككل ذلك ال ينجب

 ا٣بّب إذ ا٣بّب ُب كل ابب طا٤با توفرت النية ككصل النفع كهللا ا٤بستعاف كىو كيل التوفيق. 
 
  
 

 
 
 
 
 

                                 
.ٖٗاألخبلؽ كالسّب )ص (ُ)  ( دار ابن حـز
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:  

ماألسؿشمسنمم[- ٜ٘] مسن مزائدة مثـا مبنمسؿرو مععاوؼة مثـا مخقـؿة مأبو حدثـا

مجاظلُت مضال: معلروق مسن ممعلؾم ماهلل مطاإلمملسو هيلع هللا ىلصأصقابمردول مؼرويمصؽاغوا خاذ

خاذمظومغزلمبهمأػلمواإلم،خاذمؼرويماظعشرةواإلم،خاذمؼرويماظراطؾنيواإلم،اظراطب

مم.سؾدماهللمعنمتؾكماالخاذوإنمم،األرضمألصدرػم

إسناده صحيح إف سلم من عنعنة األعمش، كمن طريقو ركاه: ابن سعد، 
 بلفظ مقارب.  (ِ). كركاه ابن حـز(ُ)كالفسوم، كالببلذرم، كالبيهقي، كابن عساكر

           
 
( يريد من لقي منهم كأخذ عنهم ملسو هيلع هللا ىلصجالسُت أصحاب رسول هللا قولو: ) 

أصحاب  ما شهدتي »م، كُب ركاية أيب دمحم ابن حـز قاؿ مسركؽ: كقد فاتو الكثّب منه
كىي أكىل « ما شبهت»لكن قاؿ:  (ّ)كعلقو ابن ا٤بديِب ُب العلل« ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

                                 
(، أنساب األشراؼ للببلذرم ِْٓ/ِ(، ا٤بعرفة كالتأريخ للفسوم )ِٔٗ/ِ)الطبقات الكبّب البن سعد  (ُ)

 (ُٔٓ/ّّ(، خأريخ دمشق البن عساكر )ُُٔ(، ا٤بدخل إىل السنن الكربل للبيهقي )صُِّ/ُُ)
 (ْٔ/ٔاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حـز ) (ِ)
: )علقو( ألنو مل ييظهر سنده، كاِْالعلل البن ا٤بديِب )ص (ّ) لظاىر أنو نقص أك سقط ُب ا٤بخطوط (، كقلتي

رغم أنو مل يظهر سلسلة اإلسناد فا  -كىو شعبة  -األصل الواصل إلينا، ألنو ذكر شكان كقع للراكم 
 تعاىل أعلم.
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 . (ُ)«كشا٩بت الرجل، إذا قاربتو كدنوت منو»ابلسياؽ، كُب لفظ عنده: )شا٩بت(، 

ل الكلمة من ( اإلخاذ ٦بتمع ا٤بياه، أصفكانوا كاإلخاذ يروي الراكبقولو: )

: (ّ)، قاؿ ُب كتاب العْب(ِ)«حوز الشيء كجبيو كٝبعو :فاألصل :أخذ»الفعل أخذ، ك

لنفسك كهيئة ا٢بوض، كٯبمع على أخذاف، كىو أف  كاإلخاذة كاإلخذ: ما حفرتى »

اإلخاذ: حيث ٯبتمع ماء ا٤بطر كا١بميع ك »: (ْ)، كقاؿ البندنيجي«ٛبسك ا٤باء أايمان 

كاإلخاذ: مصانع ا٤باء، كاحدىا أخذ، كيقاؿ: »: (ٓ)ث للخطايب. كُب غريب ا٢بدي«أيخيذ

كىو  - بغّب ىاء - قاؿ أبو عبيدة: ىو اإلخاذ»: (ٔ)، كقاؿ أبو عبيد ابن سبلـ«إخذ

قاؿ أبو عمرك مثلو كزاد فيو: كأما اإلخاذة اب٥باء فإهنا ...  ٦بتمع ا٤باء شبيو ابلغدير

 . «كٰبييهااألرض أيخذىا الرجل فيحوزىا لنفسو كيتخذىا 

اإلخاذات: الغدراف الٍب خأخذ ماء السماء فتحبسو على الشاربة، »: (ٕ)كقاؿ ا٥بركم

. كعرب ابلغدير أيضان: «الشاربة، كىي ا٤بساكات كالتناىي كاألهناء الواحدة: إخاذة

                                 
 (ْٗٗ(، ك٦بمل اللغة البن فارس )صُُٔٗ/ٓالصحاح للجوىرم ) (ُ)
 (ٖٔ/ُمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ِ)
 (ِٗٗ/ْالعْب ) (ّ)
 (َّْالتقفية ُب اللغة أليب بشر البندنيجي )ص (ْ)
 (ُٕٗ/ّغريب ا٢بديث للخطايب ) (ٓ)
 (ّٕٔ/ْغريب ا٢بديث للقاسم بن سبلـ ) (ٔ)
 (ّٓ/ُالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث أليب عبيد أٞبد ا٥بركم ) (ٕ)
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ي ا٤بستنقع الذم أيخذ ماء السماء. ك٠بي ى»: (ِ). كقاؿ الز٨بشرم(ُ)ا١بوىرم، كعياض

ألنو  كحاجران  ،ألهنا تنهاه أم ٙببسو كٛبنعو من ا١برم كهنيان  ،مساكة ألهنا ٛبسكو كتنهيو

 أ.ىػ.  «ألنو ٰبار فيو فبل يدرم كيف ٯبرم كحائران  ،ٰبجره

، كُب  (ّ)«الصدر خبلؼ الورد»( واإلخاذ لو نزل بو أىل األرض ألصدرىمقولو: )

قو٥بم: صدر عن ا٤باء، »، ك«صدر عن الشيء صدران: رجع»: (ْ)كُب كتاب األفعاؿ

الصدر: »: (ٔ)، كُب كتاب العْب(ٓ)«ر عن الببلد، إذا كاف كردىا ٍب شخص عنهاكصد

االنصراؼ عن الورد كعن كل أمر، كيقاؿ: صدركا كأصدرانىم. كطريق صادر ُب معُب 

 أ.ىػ.  «يصدر عن ا٤باء أبىلو، ككذلك يرد هبم مكاف كذا ككذا، فهو كارد

أم »: (ٕ)قاؿ أبو عبيد ا٥بركم ﴾الٌرًعىاءي الى نىٍسًقي حىٌبَّ ييٍصًدرى ﴿: كُب قولو تعاىل

 كقولو تعاىل:»، قاؿ: «أراد يردكف مواشيهم ﴾يصدر﴿كمن قرأ  ،يرجعوا من سقيهم

أم يرجعوف يقاؿ: صدر القـو عن ا٤بكاف أم رجعوا  ﴾يػىٍومىًئذو يىٍصديري النَّاسي أىٍشتىااتن ﴿

                                 
 (ُِْ/ُ(، مشارؽ األنوار لعياض )َٔٓ/ِالصحاح للجوىرم ) (ُ)
 (ِٖ/ُللز٨بشرم ) الفائق ُب غريب ا٢بديث (ِ)
 (٦ِٓٓبمل اللغة البن فارس ) (ّ)
 (ِِّ/ِ(، كالبن القطاع )ُْْ/ّ(، كللمعافرم )ِِْكتاب األفعاؿ البن القوطية )ص (ْ)
 (ّّٕ/ّمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ٓ)
 (ٓٗ/ٕالعْب ) (ٔ)
 (َُٔٔ/ْالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث للهركم ) (ٕ)
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وارد: ا١بائي، كالصادر: قاؿ ابن عرفة: كال .عنو، كصدركا إىل ا٤بكاف الذم صاركا إليو

 أ.ىػ.  «ا٤بنصرؼ

كأصدرىا  ،صدر إببلو إذا رجع من سقيها :كيقاؿ»: (ُ)كنقل ا٢بميدم بعضو كزاد

طريق كارد صادر يرد فيو  :كمن اجملاز»: (ِ)، قاؿ أبو القاسم ٧بمود الز٨بشرم«أم ردىا

 :(ّ)كمنو قوؿ النجاشي ا٢بارثي «الناس كيصدركف

 ال  رَشِااااااااَُّحبوال ََاااااااارِ َونَ ا اااااااااءِ إ
 

 إََِا صَااادَ َ الاااىَ َّا َ راااه  ُااال  مَ ْهَااالِ    
 

أبهنم كانوا ُب العلم كالتعليم لغّبىم   ملسو هيلع هللا ىلصفهو يصف من لقيهم من أصحاب النيب 
كالنهر ُب اإلركاء، فشبههم اب٤باء الذم ترده األحياء، فمن تلك ا٤بياه ما يكفي الواحد 

 ثر، كمنهم من لو كرد عليو أمة كفاىم. كال يتسع لزايدة، كمنهم من يركم االثنْب فأك
كليس ُب تفاضلهم ىذا ما قد يفهم منو أف بعض الصحابة ليس من أىل العلم، فهم 
كإف اختلفوا ُب سعة العلم إال أف التشبيو ىنا يراد منو األثر، فا٤باء ييراد بو العلم كىو 

قبوؿ، كتفرغ للتعليم، كاحد عند ا١بميع، لكن منهم من ٛبيز ُب إركاء ا٤بتعلم ككضع لو ال

                                 
 (ّّْحْب ا٢بميدم )صتفسّب غريب ما ُب الصحي (ُ)
 (َْٓ/ُأساس الببلغة للز٨بشرم ) (ِ)
(، كالبياف كالتبيْب أليب ِٔٓ/ُ(، كا٤بعاين الكبّب لو )ُّٗ/ُالبيت ُب: الشعر كالشعراء البن قتيبة ) (ّ)

(، ككتاب الزىرة ُٖ/ُ(، كٝبهرة األمثاؿ أليب ىبلؿ العسكرم )ِٗٔ/ّعثماف عمرك بن ٕبر ا٢باجظ )
(، كالعمدة ُب ٧باسن الشعر العريب البن ٗٗٔدمحم بن داكد بن علي األصبهاين )صأليب بكر الظاىر 

(، كتثقيف اللساف كتنقيح ا١بناف أليب حفص ٖٕٗ/ُ(، ك٠بط الآللئ للبكرم )ِٓ/ُرشيق القّبكاين )
 (.ِٗٓ/ِ(، ك٧باضرات األدابء للرغب األصفهاين )َّّالصقلي )ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٜ٘([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
َُٔ 

 كمنهم من شغل ٗبهاـ أخر. 
 ،فتمايزكا ُب القدرة على العطاء، حٌب من كاف منهم ذا علم كاسع إال أف التأثّب

كاجتماع الناس  ،كتقعيد القواعد ،كاستنباط ا٤بسائل ،كمواكبة األحداث ،كنشر العلم
 أمر ال يتفق فيو الناس. ،كتوافقهم معو ،عليو

 ، فيو إشادة بفضل علم ابن مسعود (خاذد هللا من تلك اإلعب وإني قولو: )
الذم أقر بفضل علمو الكبار من أصحاب رسوؿ هللا كسعتو؛ كال غرك ُب ذلك كىو 

سورة من كتاب هللا  كهللا الذم ال إلو غّبه، ما أنزلتٍ »كالقائل ٨بربان عن نفسو:  ملسو هيلع هللا ىلص
كلو أعلم  .ال أان أعلم فيم أنزلتإال أان أعلم أين أنزلت، كال أنزلت آية من كتاب هللا إ

 . (ُ)«أعلم مِب بكتاب هللا، تبلغو اإلبل لركبت إليو أحدان 
، فيما يركيو زيد بن «ميلئ علمان  كنيفه »يصفو:  (ِ) كقاؿ فيو عمر بن ا٣بطاب

ُب القـو عند عمر إذ جاء رجل ٫بيف قليل فجعل عمر ينظر  جالسان  كنتي   كىب قاؿ:
، فإذا ، كنيف ملئ علمان ، كنيف ملئ علمان : كنيف ملئ علمان إليو كيتهلل كجهو ٍب قاؿ

، كعبد أمّبان  عماران  إين قد بعثتي »إىل أىل الكوفة:   كتب عمر، ك «ىو ابن مسعود
من أىل بدر،  ملسو هيلع هللا ىلص ، كٮبا من النجباء من أصحاب دمحمككزيران  هللا بن مسعود معلمان 

 . (ّ)«عبد هللا على نفسيكأحد، فاقتدكا هبما، كا٠بعوا من قو٥بما، كقد آثرتكم ب
                                 

 (ََِٓركاه البخارم ُب الصحيح ) (ُ)
(، كالبيهقي ُب ا٤بدخل ّْٓ/ِ(، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ )ُْْ/ّركاه ابن سعد ُب الطبقات ) (ِ)

(. ّْٖ/ِ( بسند صحيح من ركاية زيد بن كىب، كاختصر لفظو أٞبد ُب فضائل الصحابة )َُْ)ص
 ( من طريق قتادة عنو كمل يدركو.ّْٗ/ٗ(، ككبّب معاجم الطرباين )ُّ/َُكُب مصنف عبد الرزاؽ )

(، كالطرباين ُب الكبّب ُْٖ/ِ(، كأٞبد ُب فضائل الصحابة )ّْٖ/ٔركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ّ)
 (كسنده صحيح إف شاء هللا.ّْٖ/ّ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ٖٔ/ٗ)
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أتيت أاب موسى األشعرم »كعن أيب األحوص عوؼ بن مالك بن نضلة قاؿ: 
كعبد هللا بن مسعود كأاب مسعود األنصارم كىم ينظركف إىل مصحف، فتحدثنا ساعة، 

أعلم  ترؾ أحدان  ملسو هيلع هللا ىلصٍب خرج عبد هللا فذىب، فقاؿ أبو مسعود: كهللا ما أعلم النيب 
شهدت أاب موسى كأاب مسعود حْب مات : »(ِ)كُب لفظ .(ُ)«قائمبكتاب هللا من ىذا ال

إف   ؛ذاؾ عبد هللا بن مسعود فقاؿ أحدٮبا لصاحبو: أتراه ترؾ بعده مثلو؟ فقاؿ: إف قلتى 
 .«كاف ليدخل إذا حجبنا كيشهد إذا غبنا

قاؿ ٦بد الدين ابن كُب عبارة مسركؽ رٞبو هللا تعاىل ُب أثر الباب تقريب كتشبيو، 

ككجو التشبيو مذكور ُب سياؽ ا٢بديث. قاؿ: تكفي اإلخاذة الراكب كتكفي »: (ّ)األثّب

اإلخاذة الراكبْب، كتكفي اإلخاذة الفئاـ من الناس. يعِب أف فيهم الصغّب كالكبّب كالعامل 

 أ.ىػ.   «كاألعلم

ُب العلم كاالستنباط كالفتول، كذكر فضل  ملسو هيلع هللا ىلصيريد تفاكت أصحاب رسوؿ هللا 
 ما شهدتي »كجاء ُب ركاية أيب دمحم ابن حـز قوؿ مسركؽ: ، علم ابن مسعود 

فاإلخاذة تكفي الواحد كاالثنْب كالثبلثة كاإلخاذة  ،إال ابإلخاذ ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النيب 
عبد  فوجدتي  ،كعثماف ،كعمر ،تكفي الفئاـ من الناس كإين أتيت عبد هللا بن مسعود

 ،كعثماف ،عمر :كقد سألتي »قاؿ:  كُب آخره (ْ)، كعلقو ابن ا٤بديِب ُب العلل«هللا كفاين
                                 

 ( بسند رجالو ثقات كىو صحيح إف شاء هللا.ْْٓكُْٓ/ِركاه الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ ) (ُ)
 (ُْٕ/ُّب الطبقات الكبّب )ركاه ابن سعد  (ِ)
 (ِٖ/ُالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ّ)
: )علقو( ألنو مل يظهر سنده، كالظاىر أنو نقص أك سقط ُب ِْالعلل كمعرفة الرجاؿ )ص (ْ) (، كإ٭با قلتي

 رغم أنو مل يسمي لنا رجالو ُب -كىو شعبة  -ا٤بخطوط األصل الواصل إلينا، ألنو ذكر شكان كقع للراكم 
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فوجدت عبد هللا بن مسعود »، كُب لفظ الببلذرم: «عبد هللا كفاين فلما لقيتي  ،كعليان 
 «.أغزر تلك األخاذ

قلت: كليس ىذا منو تفضيبلن البن مسعود على ا٣بلفاء، كال ينبغي أف ٰبمل على 
كالطالب فرٗبا تعددت ىذا امل!، لكنو أراد التنصيص على أكثر من انتفع ىو بو، 

شيوخو لكنو يكوف لبعضهم أشد ميبلن كونو تناسب كأسلوبو: ُب الفهم، كحسن 
ٛبيم ا٤بصاحبة، كطريقتو ُب العبادة كالتعليم، كرٗبا يكوف أقل علمان من غّبه. كمن ىذا قوؿ 

أزىد  أدركت أاب بكر كعمر كأصحاب دمحم عليهم السبلـ فما رأيت أحدان »:  (ُ)بن حذمل
أف أكوف ُب مسبلخو مثل عبد هللا بن  لدنيا كال أرغب ُب اآلخرة كال أحب إيلَّ ُب ا

 «. مسعود
كنا عند علي فذكران بعض قوؿ عبد هللا، كأثُب القـو »: (ِ)عن حبة بن جوين قاؿك 

كال أحسن  كال أرفق تعليمان  كاف أحسن خلقان   عليو فقالوا اي أمّب ا٤بؤمنْب: ما رأينا رجبلن 
: نشدتكم هللا إنو لصدؽ  فقاؿ علي .من عبد هللا بن مسعود د كرعان ٦بالسة، كال أش

من قلوبكم؟ قالوا: نعم، فقاؿ: اللهم إين أشهدؾ، اللهم إين أقوؿ فيو مثل ما قالوا، أك 
فقيو ُب الدين عامل  ،قرأ القرآف فأحل حبللو كحـر حرامو»، زاد ُب لفظ: «أفضل
 .«ابلسنة

 

                                                                                                  
 سلسلة اإلسناد فا أعلم.

 (، كرجالو ثقات.ْٕٓ/ِ(، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ )ُِٓ/ِركاه البخارم ُب التأريخ الكبّب ) (ُ)
 (، كالسند إليو صحيح لوال عنعنة األعمش.ُْْ/ّالطبقات الكربل البن سعد ) (ِ)
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فقد بْب : »(ُ)على قوؿ ابن حـز ُب تعليقو على األثرعلى ىذا تعقيبان  كإ٭با عرجتي 
بل كبلـ مسركؽ يدؿ  ؛مسركؽ أنو جرهبم فوجد ابن مسعود ال يقصر عن عمر ُب العلم

 أ.ىػ. « على تقدـ ابن مسعود عنده على عمر ُب العلم كلذلك اكتفى بو عنو
 

رير ككيف يكوف ىذا كالوارد عن ابن مسعود تفضيل علم عمر كا٤ببالغة ُب تق
عن مسركؽ:  (ِ)ذلك؟! كسيأٌب الكبلـ عليو ُب األثر التايل، كُب علل ابن ا٤بديِب

عمر كعلي  :فوجدت علمهم انتهى إىل ستة نفر منهم ملسو هيلع هللا ىلصشا٩بت أصحاب دمحم »
يب بن كعب كزيد بن اثبت. ٍب شا٩بت ىؤالء الستة فوجدت كعىبد هللا كأبو الدرداء كأي 

ُب نظر  –، فعلى ىذا يكوف عبد هللا «ي كعىبد هللاعل :علمهم انتهى إىل رجلْب منهم إىل
 ٩بن استفاد من علم عمر فأضافو إىل ما عنده، كخأخر بعده زماانن. -مسركؽ 
 

كإ٭با استهولتي قوؿ ابن حـز كاستبعدتو لغرابتو، كال أخاؿ ابن حـز ٞبلو على قولو 
ثر علمان ٩با ال ىذا إال سياؽ ما ىو فيو من الرد كااجة، كإال فكوف عمر كعلي أك

تلف عليو بداىة، كإ٭با يقارف ىو هبم ُب الفضل كالعلم من ابب التنصيص على فضلو  ٱبي
كلن ٱبفى مثل ىذا على مسركؽ  ؛فغّب مراد اكقدره، كال ينكر ذلك لكن التفضيل عليهم

 كهللا تعاىل أعلم. 
 

                                 
 (ْٔ/ٔاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حـز ) (ُ)
 (ِْديِب )صالعلل البن ا٤ب (ِ)
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مبلزمة خدمة كالزمو عمر مبلزمة الصاحب  ملسو هيلع هللا ىلصكقد الـز ابن مسعود النيب 
بينهما فرؽ ٤بن خأمل، كىو أحد ادثْب ا٤بلهمْب كسيأٌب الكبلـ على بعض ذلك إف ك 

 شاء هللا تعاىل. كهللا تعاىل أعلى كأعلم كأحكم.
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ُٔٓ 

مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

ضالمسؾدمم:حدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماألسؿشمسنمأبيموائلمضالم[- ٓٙ]

يفمطػةماٌقزانمووضعمسؾممأػلماألرضميفمطػةممَعوِضمبنماًطابمسؿرمسؾممماهلل:مظومأنَّ

م.ممظرجحمسؾممسؿرمبنماًطابم

سنده صحيح، كمن طريق األعمش ركاه: أبو عبد هللا ا٢باكم، كأبو نعيم  
. كركاه بزايدة، ىي نص األثر التايل: أبو (ُ)األصبهاين، كأبو القاسم األصبهاين قواـ السنة

كأبو يوسف الفسوم، كأبو بكر الببلذرم، كأبو سليماف الطرباين، عبد هللا ابن سعد، 
كأبو جعفر النحاس، كأبو بكر البيهقي، كأبو القاسم ابن عساكر، كأبو ا٢بسن عز الدين 

 .(ِ)ابن األثّب
           

 
معلومة،  كسعة علمو. كرفعة منزلتو  كاألثر ظاىر ُب فضل عمر بن ا٣بطاب 

بينا أان انئم، »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا ابن عمر عن  (ّ)ففي الصحيحْب

                                 
(، كتثبيت اإلمامة ِْٖ(، كأبو نعيم ُب كتابيو: اإلمامة كالرد على الرافضة )صِٗ/ّا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ) (ُ)

 (ُِٔ(، سّب السلف الصا٢بْب أليب القاسم األصبهاين )صٕٕكترتيب ا٣ببلفة )ص
ب األشراؼ للببلذرم (، أنسأِْ/ُ(، ا٤بعرفة كالتاريخ للفسوم )َِٗ/ِالطبقات الكربل البن سعد ) (ِ)

(، ا٤بدخل ُْٗ(، الناسخ كا٤بنسوخ للنحاس )صُّٔ-ُِٔ/ٗ(، ا٤بعجم الكبّب للطرباين )ِٔٗ/َُ)
(. كركاه ابن عساكر بطرؽ ِٓٔ/ّ(، أسد الغابة البن األثّب )ُِٔإىل السنن الكربل للبيهقي )ص
 (.ِٖٔ-ِّٖ/ْْكألفاظ متعددة ُب خأريخ دمشق )

 (ُِّٗسلم )(، كمِٖركاه البخارم ) (ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٓٙ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
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فضلي عمر  تيت بقدح لنب، فشربت حٌب إين ألرل الرم ٱبرج ُب أظفارم، ٍب أعطيتي أي 
. كفيهما عن أيب سعيد «قالوا: فما أكلتو اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: العلم .بن ا٣بطاب

 اس يعرضوف عليَّ بينا أان انئم، رأيت الن: »ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ رسوؿ هللا قاؿ (ُ)ا٣بدرم
عمر بن ا٣بطاب  كعليهم قمص منها ما يبلغ الثدم كمنها ما دكف ذلك، كعرض عليَّ 

 . «كعليو قميص ٯبره. قالوا: فما أكلت ذلك اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: الدين
بينا »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٠بعت النيب  (ِ) كفيهما أيضان من حديث أيب ىريرة

نزعت منها ما شاء هللا، ٍب أخذىا ابن أيب قحافة أان انئم رأيتِب على قليب عليها دلو ف
، أك ذنوبْب كُب نزعو ضعف كهللا يغفر لو ضعفو، ٍب استحالت غرابن  فنزع هبا ذنوابن 

. «من الناس ينزع نزع عمر حٌب ضرب الناس بعطن فأخذىا ابن ا٣بطاب فلم أر عبقراين 
قبلكم ٧بدثوف، قد كاف يكوف ُب األمم »كاف يقوؿ:   ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  (ّ)كفيهما

   .«فإف يكن ُب أمٍب منهم أحد، فإف عمر بن ا٣بطاب منهم

كأٝبعوا على كثرة علمو، »قاؿ أبو الفتح القشّبم تقي الدين ابن دقيق العيد: 

 ككفور فهمو، كزىده، كتواضعو، كرفقو اب٤بسلمْب، كإنصافو، ككقوفو مع ا٢بق، كتعظيمو
مو ٗبصاّب ا٤بسلمْب، كإكرامو أىل الفضل آاثر رسوؿ هللا، كشدة متابعتو لو، كاىتما

 أ.ىػ.  (ْ)«كا٣بّب، ك٧باسنو أكثر من أف تستقصى

                                 
 (َِّٗ( كمسلم )ِّركاه البخارم ) (ُ)
 (ِِّٗ(، كمسلم )ّْٔٔالبخارم ) (ِ)
 ( من حديث عائشة.ِّٖٗ( من حديث أيب ىريرة، كمسلم )ّْٗٔركاه البخارم ) (ّ)
 (ُِّ/ٓشرح اإل٤باـ أبحاديث األحكاـ البن دقيق ) (ْ)
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كثناء األمة على علمو كعقلو كعدلو كزىده كتقواه كخشيتو كجهاده كدينو...  
ملو أني علم عمر بن اخلطاب: )طفحت بو كتب أىل السنة. كمنو قوؿ ابن مسعود 

مأىل األرض يف كفة لرجح علم عمر بن اخلطاب وِضَع يف كفة ادليزان ووضع علمم

). 
( الرجحاف ضد لرجح( أم علمو كعملو؛ فعمل العامل من علمو، )علم عمرقولو: )

، (ّ)«ا٤بيزاف حٌب ماؿ أثقل أحد جانيب»، يقاؿ: (ِ)، كرجح: أم ماؿ(ُ)النقص

ماؿ حٌب »، (ٓ)«رجح الشيء يرجح إذا ثقل»، ك(ْ)«كأرجحت ا٤بيزاف أثقلتو حٌب رجح»

أصل كاحد يدؿ على رزانة »، كىو (ٕ)«كرجحت الشيء بيدم أكفيتو»، (ٔ)«من ثقلو

 .(ٖ)«كزايدة

ُب عهده من أمور أعز هللا  كٲبكن تصور ىذه ا٤بقارنة ابلنظر إىل ما حققو عمر 
هبا دينو، كسن أموران كطرقان ُب ا٢بكم كالعدؿ كا٤بعاملة كا٤براقبة لنفسو كمن ٙبتو، كٛبيز 

كثّبة سارت عليها الناس بعده كاقتدكا بو فيها، كآلرائو مزية مشهود ٥با من   عصره بسنن

                                 
 (ِّ/ِ(، كابن القطاع )ٖٔ/ّكتايب األفعاؿ: للمعافرم ) (ُ)
 (ّْٔ/ُالصحاح للجوىرم ) (ِ)
 (ّٕٔ/ُاجملموع ا٤بغيث أليب موسى ا٤بديِب ) (ّ)
 (َّْ/ِايط ُب اللغة البن عباد ) (ْ)
 (ُٖٗ/ِالنهاية البن األثّب ) (ٓ)
 (ُٕٕ/ّالغريبْب للهركم ) (ٔ)
 (ِّ/ِ(، كابن القطاع )ٖٔ/ّكتايب األفعاؿ: للمعافرم ) (ٕ)
 (ْٖٗ/ِمعجم ا٤بقاييس البن فارس ) (ٖ)
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٩بن بيده  –، فكيف ال يرجح عمل من اجتمعٍت فيو بعض تلك األمور ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
ابلناس؟  على من سواه كجل طموحهم موافقة أعما٥بم كإ٪بازاهتم لسّبتو  -أمر العامة 

 :قال ادلصنفكتكملة األثر فيما يلي، 
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ضالمسؾدمم:حدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماألسؿشمسنمإبراػقممضالم[- ٔٙ]

مم.اهلل:مإغيمألحلبمسؿرمضدمذػبمبؿلعةمأسشارماظعؾم

كسنده صحيح، كىو متصل ابلذم قبلو، كسبق ىناؾ ٚبرٯبو، جاء ُب ركاية كبار 
أيب كائل ا٤باضية، بعد ركاية أصحاب األعمش كغّبىم كزائدة كالضرير كسفياف كككيع... 

ذلك فأتيت إبراىيم فذكرتو لو، فقاؿ:  فأنكرتي »: (ُ)سليماف بن مهراف األعمشؿ و ق
فوهللا لقد قاؿ عبد هللا أفضل من ذلك، قاؿ: إين ألحسب تسعة  ؟من ذلك كما أنكرتى 

كركل قوؿ إبراىيم دكف قوؿ أيب كائل شقيق  «.أعشار العلم ذىب يـو ذىب عمر 
 .(ِ)م ُب أخبار أصبهافبن سلمة: أبو نعي

           
 

قلت: ُب الكبلـ إشكاؿ، كقد سبق ُب أثرو سلف تقرير أف العلم الذم ىو ا٤بعلـو 
ال ينقص، كأف نقصانو إ٭با يكوف ٗبوت أكعيتو العلماء ببل خلفو ٥بم كال ٞبلة، كأف ىذا 

 أمر ال يكوف ُب الزماف األكؿ. 
بة كعلمائهم مل يكن ليتكلم إال ٗبا من فقهاء الصحا  ك٤با كاف ابن مسعود

ال ييوحى  -. فكيف يكوف علم رجل كاحد يقصده كيعيو، فكاف لزامان توجيو كبلمو 
 يزف بعلم األرض، كيكوف ذىب ٗبوتو جل العلم؟.  -إليو 

 

                                 
 عند الطرباين ُب اإلحالة السابقة إليو، كمن سبق اإلشارة إليو ُب ٚبريج األثر السابق. (ُ)
 (ُِٕ/ُخأريخ أصبهاف أليب نعيم ) (ِ)
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، كال شك أنو ليس ىذا ىو ا٤براد من  كإ٭با يكمن اإلشكاؿ إف فيسر العلم اب٤بعلـو
مل ٘بتمع لغّبه،  يوجو مراده بعدة أمور اجتمعت ُب عمر لكن ٲبكن أف ، كبلمو 

العلم اب تعاىل. علم القلب كتعظيمو  منها:فيو متجهان،  يصبح هبا كبلـ ابن مسعود 
 سبحانو، كزىده كتقواه كيقينو. كىو: عملو ابلعلم، كقد كاف مقدمان ُب ىذا مشهودان لو 

 بو.
مل، كقد جاء تفسّبىا على لساف األعمش ُب فبهذا تتجو ا٤بفاضلة إىل القلب كالع

كلكنو العلم اب  ،ليس ىو ىذا :قاؿ سليماف :قاؿ زائدة»فيها:  (ُ)ركاية البن عساكر
ففي خأريخ  ُب ىذا الباب سباقان كمقدمان بشهادهتم  كلقد كاف عمر «. عز كجل

اب أبكلنا ما كاف عمر بن ا٣بط»قاؿ:   طلحة بن عبيد هللاابن عساكر بسنده إىل 
، كفيو عن سعد «كال أقدمنا ىجرة كلكنو كاف أزىدان ُب الدنيا كأرغبنا ُب اآلخرة إسبلمان 

أما أبو بكر فلم يرد الدنيا كمل ترده، كأما »قاؿ:   معاكية٫بوه، كعن  بن أيب كقاص 
 .(ِ)«عمر فأرادتو كمل يردىا

لى قلبو على قدر معرفتو فمنزلة هللا عند العبد إ٭با ىو ع»: (ّ)قاؿ ا٢بكيم الَبمذم

إايه كعلمو بو كىيبتو منو كإجبللو كتعظيمو لو كخشيتو كحيائو منو كا٣بوؼ من عقابو 
كالوجل عند ذكره كإقامة ا٢برمة ألمره كهنيو كرؤيو تدبّبه كالوقوؼ عند أحكامو بطيب 

لنهوض أبثقاؿ كمراقبة لتدبّبه ُب أموره كلزـك ذكره كا كركحان  كقلبان  النفس كالتسليم لو بدانن 
كالناس ُب ىذه . نعمو كإحسانو كترؾ مشيئاتو ٤بشيئاتو كحسن الظن بو ُب كل ما انبو

                                 
 (ِْٖ/ْْخأريخ دمشق البن عساكر ) (ُ)
 (ّّْ/ٓ(. كأثر معاكية ركاه الطربم ُب خأرٱبو )ِٕٖ/ْْخأريخ دمشق البن عساكر ) (ِ)
 (ُِٔ/ِ أحاديث الرسوؿ للحكيم الَبمذم )نوادر األصوؿ ُب (ّ)
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من ا٤بعرفة  فأكفرىم حظان  ،فمناز٥بم عند رهبم على قدر حظوظهم منها ،األشياء يتفاضلوف

 أ.ىػ، كقد أٝبعٍت األمة على فضل عمر عليها ُب زمانو.  «أعلمهم بو

كمنهم ا٢بارث ااسيب ُب   م كبلـ ابن مسعودكهبذا كجو بعض أىل العل

التوفيق مع  :صل كل ذلكأك  ،العلم :صل كل عملأك  ،العمل :صل كل قوؿأ»: (ُ)قولو

علم منك اب فافعل فإف أال تكوف بشيء أ فإف قدرتى  .صحة تركيب العقل ككثرة الفكر
قرهبم من أفضل الناس أف إك  ،كغّب ذلك ىو ا٤براد بو تبارؾ كتعاىل القوؿ كالعلم كالعمل

، (ِ)يتفاضل الناس اب٤بعرفة :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصف النيب أكقد بلغنا  ،علمهم بوأقرهبم منو أهللا ك 

 أ.ىػ.  «٭با يعِب بذلك العلم ابإك  ،عشار العلمأذىب عمر بتسعة  :كقاؿ ابن مسعود

٤با ك »: (ّ)ككذا فعل أبو حامد الغزايل ُب كبلـ فيو طوؿ كزاد ُب األثر مامل يؤثر فقاؿ

أتقوؿ ذلك  :فقيل لو .مات تسعة أعشار العلم : قاؿ ابن مسعود مات عمر 

 . «حكاـ إ٭با أريد العلم اب تعاىلمل أرد علم الفتيا كاأل :فقاؿ ؟كفينا جلة الصحابة

كلو ُب الكبلـ عن ٙبريف األ٠باء كتبديلها إىل معاف غّب ما أراده منها السلف، ما 

كقد كاف يطلق »: (ْ)يث ذكر ٟبسة أ٠باء منها: العلم كقاؿ فيوٰبسن نقلو ىنا ٤بتعلقو؛ ح

 ذلك على العلم اب تعاىل كآبايتو كأبفعالو ُب عباده كخلقو حٌب أنو ٤با مات عمر 

                                 
 (َُٗ-ُٖٖآداب النفوس للمحاسيب )ص (ُ)
 مل أقع عليو بعد. (ِ)
 (.ُِْ/ُ(، كلعلو أخذىا من قوت القلوب أليب طالب ا٤بكي )ِّ/ُإحياء علـو الدين للغزايل ) (ّ)
 (ّّ/ُإحياء علـو الدين ) (ْ)
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 :فعرفو ابأللف كالبلـ ٍب فسره .لقد مات تسعة أعشار العلم :قاؿ ابن مسعود رٞبو هللا
ابلتخصيص حٌب شهركه ُب األكثر ٗبن  يو أيضان كقد تصرفوا ف ،العلم اب سبحانو كتعاىل

كىذا أيضا تصرؼ ...  يشتغل اب٤بناظرة مع ا٣بصـو ُب ا٤بسائل الفقهية كغّبىا
ابلتخصيص كلكن ما كرد من فضائل العلم كالعلماء أكثره ُب العلماء اب تعاىل 

 أ.ىػ.    «كأبحكامو كأبفعالو كصفاتو

كل علم من »ذم ىو ا٤بعلـو كبْب العمل بو، فػػ فعلى ىذا التوجيو يفرؽ بْب العلم ال

العلـو قد يتأتى حفظو كنشره ٤بنافق أك مبتدع أك مشرؾ إذا رغب فيو كحرص عليو ألنو 
إال علم اإلٲباف كاليقْب فإنو ال يتأتى ظهور مشاىدتو كالكبلـ  ،كٜبرة العقل ،نتيجة الذىن

 . (ُ)«ُب حقائقو إال ٤بؤمن موقن

، كصاحبو عامل ٗبا يعلم. لكن العامل ٗبا يعمل العامل ٗبا يعلم فالعلم حصيلة كنتاج
ىؤالء ىم األتقياء من العلماء كمن يقاؿ فيهم: علماء اب. قاؿ أبو طالب ُب كبلمو 

كفضل العلم اب تعاىل  ،فجعل العلم اب٤بعلومات غّب حقيقة العلم»: (ِ)على أثر الباب

لى األعماؿ كثّب زايدة إذ ىو من األعماؿ بتسعة أعشارىا كليس يزيد علم الظاىر ع
الظاىرة ألنو صفة اللساف كألنو للعمـو من ا٤بسلمْب، فأعلى مقاماتو اإلخبلص فإف 

كاإلخبلص ىو أكؿ حاؿ العامل اب تعاىل ابلعلم الباطن  ،فاهتم فهو دنيا كسائر الشهوات

 أ.ىػ. «ْبكال هناية ٤بقاماهتم إىل أعلى مقامات العارفْب كدرجات الصديق

                                 
 (ِّٗ/ُقوت القلوب أليب طالب ا٤بكي ) (ُ)
 (.ُِْ/ُوت القلوب أليب طالب ا٤بكي )ق (ِ)
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فعن  ملسو هيلع هللا ىلصكجهاده كىجرتو كمبلزمتو نبينا  ملسو هيلع هللا ىلصصحبتو لرسوؿ هللا  ومنها:
 ابن عباس


كضع عمر على سريره فتكنفو الناس يدعوف كيصلوف قبل أف »ؿ: اق (ُ)

يرفع كأان فيهم، فلم يرعِب إال رجل آخذ منكيب فإذا علي بن أيب طالب فَبحم على عمر 
ألظن  لقى هللا ٗبثل عملو منك، كامي هللا إف كنتي أ أفٍ  أحب إيلَّ  كقاؿ: ما خلفت أحدان 

 يقوؿ: ذىبتي  ملسو هيلع هللا ىلصأ٠بع النيب  كثّبان   إين كنتي  أف ٯبعلك هللا مع صاحبيك، كحسبتي 
 . «أان كأبو بكر كعمر، كدخلت أان كأبو بكر كعمر، كخرجت أان كأبو بكر كعمر

 ،كصفة ،كفعل ،كمعلـو أف من ىذا حالو فإنو يكوف قد شاىد كعاين من قوؿ
الشيء الكثّب، كليس كل ما يعرفو ٩با نيقل إلينا، كإف   ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  ،كخلق ،كأحواؿ

فظ، كمع ىذا فبل زاؿ ييعد من العلم الذاىب. كمن  كاف ليس ٩با ٙبتاجو األمة فلذا مل ٰبي
أشار كاف لكميل بن زايد كفيها قولو ك  (ِ)ىذا قوؿ علي بن أيب طالب ُب كصيتو ا٤بشهورة

 «. إف ىاىنا علمان ٝبان لو أصبتي لو ٞبلة: »فقاؿ إىل صدره
كأبو عبد هللا ابن القيم: أثران عن ابن سّبين صريح  (ّ)بل ذكر أبو إسحاؽ الشّبازم

 كانوا يركف أف الرجل الواحد يعلم من العلم ما ال يعلمو الناس أٝبعوف.»ُب ىذا قاؿ: 
ر كاف يعلم من العلم ذلك، قاؿ: فقاؿ: أليس أبو بك قاؿ ابن عوف: فكأنو رآين أنكرتي 

                                 
 (ِّٖٗ(، كمسلم )ّٖٓٔصحيح البخارم ) (ُ)
(، كأبو الفرج ا٤بعاَب بن زكراي ُب ا١بليس الصاّب ُْٔ/ُركاىا أبو ىبلؿ العسكرم ُب ديواف ا٤بعاين ) (ِ)

(، كُب ِِٓ/َٓ(، كابن عساكر ُب اتريخ دمشق )ّٕٔ/ٔ(، كا٣بطيب ُب خأريخ بغداد )ٔٗٔ)ص
 ىا كبلـ كا٢بكم عليها ٰبتاج إىل ٕبث مل أنشط لو.أسانيد

(، ىداية ا٢بيارل ُب أجوبة اليهود كالنصارل البن ّٔطبقات الفقهاء للشّبازم هتذيب ابن منظور )ص (ّ)
 (ّْٓ/ِالقيم )
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 .   (ُ)«ما ال يعلمو الناس، ٍب كاف عمر يعلم ما ال يعلمو الناس؟
كعملو ُب فتاكاه ُب ا٤بستجدات، حيث كاف ٯبمع العلماء   طريقتو ومنها:

كيشاكرىم فيخرج بفتول اجتمعوا عليها أك عرضوىا للمباحثة كالنقاش، ك٥بذا كاف ييقدـ 
إذا اختلف الناس ُب أمر فانظر كيف »: (ِ)قاؿأنو  عن الشعيبقولو على قوؿ غّبه ف

قاؿ ابن  .«قضى فيو عمر، فإنو مل يكن يقضي ُب أمر مل يقض فيو من قبلو حٌب يشاكر

كغّبٮبا، كعلي مع ىؤالء أقول  ككاف ما يقولو عمر يشاكر فيو عثماف كعليان »: (ّ)تيمية

عمر ُب ا١بماعة أحب  كما قاؿ لو قاضيو عبيدة السلماين: رأيك مع،  من علي كحده

 .(ْ)«إلينا من رأيك كحدؾ ُب الفرقة

كاف من سّبة »: (ٓ)فقاؿ  كهبذا كجو الشاه كيل هللا الدىلوم كبلـ ابن مسعود

أنو كاف يشاكر الصحابة كيناظرىم حٌب تنكشف الغمة كأيتيو الثلج فصار  عمر 
براىيم: ٤با مات عمر غالب قضاايه كفتاكاه متبعة ُب مشارؽ األرض كمغارهبا كىو قوؿ إ

كجدانه  : كاف عمر إذا سلك طريقان ذىب تسعة أعشار العلم، كقوؿ ابن مسعود 

 أ.ىػ.  «سهبلن 

                                 
 مل أقف عليو مسندان حٌب اآلف على ضعف ُب البحث (ُ)
 (َِٗ/ِد ُب الطبقات الكربل )(، كابن سعِٔٗ/َُركاه الببلذرم ُب أنساب األشراؼ ) (ِ)
 (ِٓٓ/ٕمنهاج السنة ) (ّ)
(، كسعيد بن ِْْ/ُ(، كالفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ )ُِْ/ٓقوؿ عبيدة ركاه ابن أيب خيثمة ُب خأرٱبو ) (ْ)

 (ُِٓٗ/ْمنصور ُب التفسّب من سننو )
 (ِِٖ/ُحجة هللا البالغة ) (ٓ)
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ككانت طريقتو ىذه ُب عقد اجملالس كرعان كحرصان منو على إصابة ا٢بق، كإال 

من نظر ُب فتاكيو على »: ك(ُ)فمكانتو ُب العلم معلومة قاؿ أبو إسحاؽ الشّبازم

كجد ُب كبلمو من دقيق الفقو ما ال ٯبد ُب   ،كخأمل معاين قولو على التحصيلالتفصيل 
كبلـ أحد، كلو مل يكن لو إال الفصوؿ الٍب ذكرىا ُب كتابو إىل أيب موسى األشعرم 

 .«لكفى ذلك ُب الداللة على فضلو

فبْب ُب ىذا الكتاب من آداب القضاء كصفة ا٢بكم »ٍب قاؿ:  (ِ)كذكر نصها

 هاد كاستنباط القياس ما يعجز عنو كل أحد، كلوال خوؼ اإلطالة لذكرتي ككيفية االجت

 أ.ىػ. «من فقهو ُب فتاكيو ما يتحّب فيو كل فاضل، كيتعجب من حسنو كل عاقل

إىل ٦بلس عمر بن ا٣بطاب فإذا  فعتي دي »: (ّ)عن رجل من أىل ا٤بدينة قاؿك 
بسند   كعن حذيفة«. والفقهاء عنده مثل الصبياف، قد استعلى عليهم ُب فقهو كعلم

عن قبيصة ك  «.مع عمر ُب جحر لكأف علم الناس كاف مدسوسان »أنو قاؿ:  (ْ)منقطع

                                 
 (ّٗطبقات الفقهاء )ص (ُ)
ددة ُب كثّب منها نظر، كمل أنشط لتتبعها كا٢بكم عليها، فانظرىا إف شئت ُب: أخبار ركيت من طرؽ متع (ِ)

(، كذـ الكبلـ كأىلو أليب إ٠باعيل ّٕٔ/ٓ(، كسنن الدارقطِب )ُُْ/ُا٤بدينة أليب زيد ابن شبة )
(، َِْ/ُْ(، كمعرفة السنن كاآلاثر لو )َُٓك ُّٓ/َُ(، كسنن البيهقي الكربل )َِْ/ْا٥بركم )

(، كالفقيو كا٤بتفقو َٕ/ُ(، كأخبار القضاة لوكيع الضيب )ِّٔ/ِب األمايل ا٣بميسية للشجرم )كترتي
 (ّْٔ/ِ(، كٝبعها ابن كثّب ُب مسند الفاركؽ )ِْٗ/ُللخطيب )

(، كابن عساكر ِٔٗ/َُ(، كالببلذرم ُب أنساب األشراؼ )َِٗ/ِركاه ابن سعد ُب الطبقات الكبّب ) (ّ)
 (ِِٖ/ُْْب اتريخ دمشق )

 (ِٖٓ/ْْ(، كخأريخ دمشق )َِٗ/ِطبقات ابن سعد ) (ْ)
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 ،كال أفقو ُب دين هللا ،كال أقرأ لكتاب هللا ،أعلم اب ما رأيت رجبلن » :قاؿ (ُ)بن جابر
 «.من عمر بن ا٣بطاب

ن الناس كاف م ما أعلم أحدان »عن ابن ا٤بسيب قاؿ:  (ِ)كركل إسحاؽ ُب مسنده
، كابلطبع ال ٲبكن لو كال لغّبه «من عمر بن ا٣بطاب  ملسو هيلع هللا ىلصأعلم بعد رسوؿ هللا 

؛ ألنو أمر غييب،  أف ٰبكم هبذا ا٢بكم، كال يبلغ ىذه النتيجة إف كاف يريد نفس ا٤بعلـو
الذم خلفو بعده على األمة ظاىر ُب تقرير ما   لكنو حكم على األثر، فأثر علم عمر

 هللا. ذكره سعيد رٞبو 
: رأيو ُب ا٤بسائل، فإنو يتفاكت ما يعتلج ُب صدر العامل من كجوه االستنباط ومنها

كاستخراج الدالالت من النصوص ٕبسب ما أكتيو من علم كعقل كقدرة كاستحضار، 
كلقد قاـ بعض متأخرم العلماء ابستخراج عشرات الفوائد من حديث النغّب ٤با بلغو 

: (ّ)شتغاؿ بركاية مثلو، فصنف جزءان قاؿ ُب مقدمتوعيب عائب على أىل ا٢بديث اال

كأما قصة أيب عمّب فأان ذاكرىا بركايتها كملطف القوؿ ُب ٚبريج ما فيها من كجوه الفقو »

أهنم اب٤بدح بو أكىل  ،كالسنة كفنوف الفائدة كا٢بكمة؛ ليعلم الزارم على أىل ا٢بديث بو

 أ.ىػ، فكيف بعمر «من الفقو هان كأف السكوت كاف بو أحرل، كذلك أف فيو ستْب كج

 ؟كعلمو  
                                 

 (ِٖٔ/ْْخأريخ دمشق البن عساكر ) (ُ)
 (ٖٕٓ/ُٓكما ُب ا٤بطالب العالية البن حجر )  (ِ)
( ُّٕ/ْ، كأفاد ابن حجر ُب الفتح )(ُّفوائد حديث أيب عمّب أليب العباس ابن القاص الطربم )ص (ّ)

ف فائدة كفائدة ُب حديث اجملامع ُب رمضاف، كىو ٩بن ( ألََُُأف ىناؾ من صنف ٦بلدين فيها )
 أدركو شيوخ ابن حجر.
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يركم عن مالك »: أنو (ُ)كلعلو ٰبسن التعقيب ىنا ٗبا ذكر الشاطيب ُب ا٤بوافقات

كىذا »فكاف ٩با قالو:  (ِ)، كشرحو ُب االعتصاـ«أنو قاؿ: تسعة أعشار العلم االستحساف

اجملتهد بعقلو أك أنو كأنو ما يستحسنو  ؛الكبلـ ال ٲبكن أف يكوف اب٤بعُب الذم تقدـ قبل
دليل ينقدح ُب نفس اجملتهد تعسر عبارتو عنو فإف مثل ىذا ال يكوف تسعة أعشار العلم 

 :ُب موضع آخر كقاؿ ابن العريب. كال أغلب من القياس الذم ىو أحد األدلة
االستحساف إيثار ترؾ مقتضى الدليل على طريق االستثناء كالَبخص ٤بعارضة ما يعارض 

 ،عد منها أربعة أقساـ كىي ترؾ الدليل للعرؼ كقسمو أقسامان ، قتضياتوبو ُب بعض م

إىل آخر كبلمو، كالشاىد  «...كتركو لليسّب لرفع ا٤بشقة كإيثار التوسعة ،كتركو للمصلحة

منو استعماؿ العلم كالتأمل ُب مدلوالت النصوص كمتعلقاهتا كأهنا ابب كاسع كقد أكٌب 
 التقول ما ٯبعلو كاسع ا٣بطو ُب ىذا اجملاؿ. من مقومات العلم كالفهم ك  عمر 

: أف قولو: ذىاب العلم، ال يعِب ضياعو، لكن فقداف جامعو، كا٤بعُب أف ورمبا يقال
تسعة أعشار العلم ٝبعو كاحد؛ كمات، فبل يلـز من ذلك اختفاء ما ٝبعو ٗبوتو، كونو 

 فاز بو كحازه.  مفرقان عند غّبه كهللا أعلم. كذلك من قو٥بم: ذىب فبلف بكذا؛ أم
لفظ الرم ُب العلم الوارد  (ّ)ك٤با شرح أبو ا٢بسن ا٥بركم ا٤ببل نور الدين علي القارم

تطرؽ إىل خبلؼو ذكره ُب ظاىر لفظ  ُب ا٢بديث اآلنف ذكره ُب فضل عمر 
االرتواء: ىل يفيد تناه العلم كالطلب؟، كأف قومان أخذكه من لفظ االرتواء الداؿ على 

                                 
 (ُٖٗ/ٓا٤بوافقات للشاطيب ) (ُ)
 (ُّٖ/ِاالعتصاـ للشاطيب ) (ِ)
 (ّٕٖٗ/ٗمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح للقارم ) (ّ)
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كالداؿ  ﴾كىقيٍل رىبًٌ زًٍدين ًعٍلمنا﴿: لفوا بظاىر قوؿ ا٤بوىل سبحانو كتعاىلاالكتفاء. كخو 

أبف العلم إذا حصل بقدر »على عدـ التناه ُب الطلب. ٍب أجاب عن األكؿ بقولو: 

، ٍب ٞبل «لعلم آخر فيحصل لو عطش آخر االستعداد القابل أعطاه هللا تعاىل استعدادان 

 . تلك ا٤بنزلة وغ عمر أثر الباب على ىذا الوجو ُب بل
كمل أقف على من تطرؽ ٥بذه الوجوه ُب شرح حديث الرم من اللنب، كالقوؿ ابلتناه 
ال أظنو يقع ٤بتأمل، كٞبلو على ما قبل نزكؿ اآلية أكثر بعدان، إذ ال يلـز من الرم 

لرم ا٢باصل تناه العلم ال سيما كأف اللنب ُب الرؤاي أيكؿ ابلعلم كقد فضل منو فضلة بعد ا
 فا تعاىل أعلم.

من شرب اللنب ابلعلم، كإعطاؤه  ملسو هيلع هللا ىلصالرم الذم حصل لو  ملسو هيلع هللا ىلصكتفسّب رسوؿ هللا 
تلف فيو.  فضلو لعمر دليل على توريثو العلم، كىو   كاف من العلم ٗبكاف ال ٱبي

 قاؿ: فعن ابن عباس   ٫بو أثر الباب ُب علي بن أيب طالب (ُ)كلقد ركم
، كمع عدـ صحة «ككهللا لقد شاركهم ُب العشر الباقي أعطي علي تسعة أعشار العلم،»

سنده فإنو يدعم ىذا الوجو من جهة حصوؿ مشاركة غّبه لو ُب قدر التحصيل كانتفاء 
 االختصاص كهللا تعاىل أعلم. 

ال أيٌب عليكم : »أنو قاؿ (ِ)كقد يعارضو ما كقع ُب بعض الركاايت عن ابن مسعود
 :قاؿ ؟أليس يكوف العاـ أخصب من العاـ :قالوا .عاـ إال شر من العاـ الذم مضى
                                 

(، كالصا٢بي ُب ُٖٓ/ّ)(، كعنو ابن دقيق ُب شرح اإل٤باـ َُُْ/ّركاه ابن عبد الرب ُب االستيعاب ) (ُ)
(، كسنده اتلف فيو علل منها: جويرب مَبكؾ، كأٞبد بن دمحم بن ا٢بجاج متهم ِٖٗ/ُُسبل ا٥بدل )

 ابلكذب.
 (ِٖٓ/ْْخأريخ دمشق ) (ِ)
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ِٔٗ 

كأظن عمر بن ا٣بطاب يـو أصيب  :ٍب قاؿ .ليس ذاؾ أعِب إ٭با أعِب ذىاب العلماء
 ، كٲبكن خأكلو ابلتأمل ليوافق ىذا الوجو كهللا أعلم.«ذىب معو ثلث العلم

قيرر كموافقة القرآف لو. كىو ٩با  ،كصواب رأيو ،كتوقعو ،كفراستو ،: إ٥باموومنها
قد كاف يكوف »كاف يقوؿ:   ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  (ُ)، كُب الصحيحْبكشهر عنو 

، «ُب األمم قبلكم ٧بدثوف، فإف يكن ُب أمٍب منهم أحد، فإف عمر بن ا٣بطاب منهم
لقد كاف فيمن كاف قبلكم من بِب إسرائيل رجاؿ، يكلموف من غّب أف »: (ِ)كُب ركاية

. كقاؿ ابن كىب ُب تفسّب ٧بدثوف: «أحد فعمر يكونوا أنبياء، فإف يكن من أمٍب منهم
ما نبعد أف السكينة تنطق على »أنو قاؿ:   ، كعن علي بن أيب طالب(ّ)ملهموف

 .(ٓ)، كيركل عن غّبه منهم (ْ)«لساف عمر
كافقت ريب ُب ثبلث: فقلت اي رسوؿ هللا، لو اٚبذان من مقاـ »قاؿ:  كعنو 

ذيكا ﴿إبراىيم مصلى، فنزلت:  كآية ا٢بجاب، قلت: اي  ﴾ًمٍن مىقىاـً ًإبٍػرىاًىيمى ميصىلِّىكىاٚبًَّ
رسوؿ هللا، لو أمرت نساءؾ أف ٰبتجنب فإنو يكلمهن الرب كالفاجر فنزلت آية ا٢بجاب، 

ُب الغّبة عليو، فقلت ٥بن: )عسى ربو إف طلقكن أف يبدلو  ملسو هيلع هللا ىلصكاجتمع نساء النيب 

                                 
 ( من حديث عائشة.ِّٖٗ( من حديث أيب ىريرة، كمسلم )ّْٗٔركاه البخارم ) (ُ)
 (ّٖٗٔالبخارم ) (ِ)
 (ِّٖٗمسلم ) (ّ)
 ْٖ/ُ(، كفضائل الصحابة لو )ََِ/ِ(، كىو ُب مسند أٞبد )ّْٓ/ٔبن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )ركاه ا (ْ)

(، كحلية ِْٔ/ُ(، كا٤بعرفة كالتأريخ للفسوم )ّٗٓ/ٓ(، كأكسط معاجم الطرباين )َّّك ِْٗك
 (ُّٔ/ْٝبعها الدارقطِب ُب عللو ) ( من طرؽ عنو ِّٖك ُِٓ/ْ(، ك)ِْ/ُاألكلياء أليب نعيم )

 ( من قوؿ ابن مسعود.ُٕٔ/ٗه الطرباين ُب الكبّب )ركا (ٓ)
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ارم من طريق أنس عنو ، ركاه البخ«منكن(، فنزلت ىذه اآلية خّبان  أزكاجان 
، كُب (ُ)

قاؿ عمر: كافقت ريب ُب ثبلث، ُب »قاؿ:  من طريق عبد هللا بن عمر عنو  (ِ)مسلم
 .«مقاـ إبراىيم، كُب ا٢بجاب، كُب أسارل بدر

: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا   (ٓ)، كابن عمر(ْ)، كأيب ذر(ّ)كعن أيب ىريرة
قاؿ بعد   حديث ابن عمر، كُب «إف هللا جعل ا٢بق على لساف عمر كقلبو: »ملسو هيلع هللا ىلص

إال نزؿ فيو القرآف على ٫بو  ،كقاؿ فيو عمر ،ما نزؿ ابلناس أمر قط فقالوا فيو»: ركايتو
ما رأيت عمر قط إال ككأف بْب عينيو ملك »قاؿ:  ، كعن ابن مسعود «ما قاؿ عمر

 .(ٔ)«يسدده
د قاؿ قبوؿ األمة لو، كاستقرار األمر ُب عهده، كخركج الفًب بعده، كق ومنها:

٠بعت  ، «الفتنة الٍب ٛبوج كما ٲبوج البحر»ُب جواب سؤاؿ عمر لو عن  (ٕ) حذيفة
فأم قلب  عودان  تعرض الفًب على القلوب كا٢بصّب عودان »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

                                 
 (َِْصحيح البخارم ) (ُ)
 (ِّٗٗصحيح مسلم ) (ِ)
(، كابن حباف ُب الصحيح ُِٓ/ُ(، كأٞبد ُب فضائل الصحابة )ّٓٓ/ٔركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ّ)

 (.ُٖٓ/ِ(، كالسنة البن أيب عاصم )ُِّ/ُٓ)
(، كالبزار َْ/ُ(، كابن ماجو )َٖٓ/ْ(، كأبو داكد ُب السنن )ّّٓ/ٔف )كركاه: ابن أيب شيبة ُب ا٤بصن (ْ)

 ( من حديث أيب ذر.ّٗ/ّ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ْْٔ/ُٗب ا٤بسند )
(، ُّٖ/ُٓ(، كابن حباف ُب الصحيح )ُٕٔ/ٓ(، كالَبمذم )َِٓ/ُأٞبد ُب فضائل الصحابة ) (ٓ)

 (ِٕٗتيب ا٣ببلفة أليب نعيم )ص(، كتثبيت اإلمامة كتر ٖٓ/ُكالطرباين ُب األكسط )
(، كالطرباين ِٖٔ(، كأبو نعيم ُب اإلمامة كالرد على الرافضة )صِْٔ/ُركاه الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتأريخ ) (ٔ)

 (ٖٗ/ْْ(، كابن عساكر ُب اتريخ دمشق )ُٖٔ/ٗكالطرباين ُب الكبّب )
 (، كاللفظ ا٤برفوع لو،ُْْ(، كمسلم )ِٓٓركاه البخارم ُب الصحيح ) (ٕ)
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أشرهبا نكت فيو نكتة سوداء كأم قلب أنكرىا نكت فيو نكتة بيضاء حٌب تصّب على 
ه فتنة ما دامت السماكات كاألرض، كاآلخر أسود قلبْب، على أبيض مثل الصفا فبل تضر 

قاؿ « إال ما أشرب من ىواه كال ينكر منكران  ال يعرؼ معركفان  كالكوز ٦بخيان   مرابدان 
 ، قاؿ عمر: أكسران «يوشك أف يكسر مغلقان  أف بينك كبينها ابابن »: كحدثتو،  حذيفة

أف ذلك »، كحدثتو «بل يكسر ،ال»، قلت: ؟ال أاب لك؟ فلو أنو فتح لعلو كاف يعاد
، قاؿ أبو كائل شقيق بن سلمة: «ليس ابألغاليط الباب رجل يقتل أك ٲبوت حديثان 

أيضان حذيفة كعن «. فسألو، فقاؿ: الباب عمر فهبنا أف نسأؿ حذيفة، فأمران مسركقان »
إ٭با كاف مثل اإلسبلـ أايـ عمر مثل امرئ مقبل مل يزؿ ُب إقباؿ، فلما قتل أدبر »: قاؿ

 .(ُ)«ؿ ُب إدابرفلم يز 

كا٤براد ابلعلم ىنا العلم بسياسة الناس بكتاب هللا »: (ِ)كُب ىذا يقوؿ ابن حجر

بذلك لطوؿ مدتو ابلنسبة إىل أيب بكر كابتفاؽ   كاختص عمر ملسو هيلع هللا ىلصكسنة رسوؿ هللا 
الناس على طاعتو ابلنسبة إىل عثماف فإف مدة أيب بكر كانت قصّبة فلم يكثر فيها 

م األسباب ُب االختبلؼ كمع ذلك فساس عمر فيها مع طوؿ مدتو الفتوح الٍب ىي أعظ
ُب خبلفة عثماف فانتشرت األقواؿ  الناس ٕبيث مل ٱبالفو أحد ٍب ازدادت اتساعان 

كاختلفت اآلراء كمل يتفق لو ما اتفق لعمر من طواعية ا٣بلق لو فنشأت من ٍب الفًب إىل 

 «كالفًب اال انتشاران  األمر إال اختبلفان أف أفضى األمر إىل قتلو كاستخلف علي فما ازداد 

 أ.ىػ.  

                                 
 (َْٔ/ْْ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ّْٔ/ّه ابن سعد ُب كبّب طبقاتو )ركا (ُ)
 (ْٔ/ٕفتح البارم البن حجر ) (ِ)
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: آاثره كما خلفو من أحداث عظاـ تفرد هبا كاسًب هبا ا٣بلق من بعده، ومنها
فدكف الدكاكين، كأنشئ بيت ا٤باؿ، كخطط ا٤بدف، كمصر األمصار، ككضع التأريخ، 

ذ ، كغفر هللا لنا كرٞبنا. كأمور عديدة غّبىا مشهورة من سّبتو 
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مجماػدم[- ٕٙ]م مسن ماألسؿش مسن مجرؼر مثـا مخقـؿة مأبو مضوظهمم،حدثـا يف

ـُِؽِم﴿ مم.أوظيماظػؼهمواظعؾمم:ضالم﴾َأِرقُعواماظؾََّهمَوَأِرقُعواماظرَُّدوَلمَوُأوِظيماْظَأِعِرمِع

ا: سنده صحيح لوال عنعنة األعمش، كقد توبع. فركم عن ٦باىد من طرؽ، منه
. كمن طريق (ِ)عنو ليث بن أيب سليم. كطريق (ُ)الذم ُب كتابنا ىذااألعمش طريق 

 (ٓ)عبد ادللك بن أيب سليمان، ك(ْ)منصور بن ادلعتمر. ك(ّ)عنو عبد هللا بن أيب جنيح
ركاه ابن  حصني بن عبد الرمحن السلمي. كمن طريق «ىم أكلو الفهم كالعلم»بلفظ: 

 .(ٔ)جرير
           

 
                                 

(، كٛباـ ََٓ/ٖ(، كالطربم ُب جامع البياف )ُِٕٖ/ْركاه: سعيد بن منصور كما ُب التفسّب من سننو ) (ُ)
(، كأبو بكر ا٣بطيب ُب الفقيو ِِٗ/ّ(، كأبو نعيم األصبهاين ُب ا٢بلية )ِٕٓ/ُالرازم ُب فوائده )

 (.ُِٕ/ُكا٤بتفقو )
(، كتفسّب ابن أيب ََٓ/ٖ(، كتفسّب ابن جرير )َُِٗ/ْىو ُب التفسّب من سنن سعيد بن منصور ) (ِ)

(، ُٕ(، كأخبلؽ ٞبلة القرآف )صُٖ/ُ(، كشرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة لبللكائي )ٖٗٗ/ّحاًب )
(، ِِٗ/ّر اآلجرم، كحلية األكلياء كطبقات األصفياء )( كبلٮبا أليب بكُِ/ُكأخبلؽ العلماء )

 (.ّْٓ/ِ(، كالطيورايت أليب طاىر السلفي )ُِٖ-ُِٕ/ُكالفقيو كا٤بتفقو للخطيب )
(، كأبو جعفر ُب جامع البياف ُْٖ/ٔ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )َُٔ/ِعند عبد الرزاؽ ُب التفسّب ) (ّ)

 (ِٖٓ(، كىو ُب تفسّبه تفسّب ٦باىد )صِّٗ/ّ(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )َُٓ-ََٓ/ٖ)
 ( للخطيب.ُِٖ/ُُب الفقيو كا٤بتفقو )  (ْ)
 (ُِٗ/ُالفقيو كا٤بتفقو ) (ٓ)
 (ََٓ/ٖجامع البياف ) (ٔ)
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الذين أمر  ﴾ُأوِل اأْلَْمرِ ﴿ ُبكاختلف أىل التأكيل »ناسبة األثر للكتاب ظاىرة، كم

، أقواىم: األكؿ كالثاين كٮبا: (ِ)، على أربعة أقواؿ(ُ)«هللا عبادىه بطاعتهم ُب ىذه اآلية

كرضي هللا تعاىل عنهم، كالرابع:  ملسو هيلع هللا ىلصاألمراء، كالعلماء، كالثالث: أصحاب رسوؿ  
 كقيل غّب ذلك ٩با يدخل ٙبتها كيشملو عمومها. . أبو بكر كعمر 

، (ْ)، كابن عباس من طريق سعيد بن جبّب(ّ)كيركل القوؿ األكؿ عن: أيب ىريرة
، (ٓ)كميموف بن مهراف، كإ٠باعيل السدم، كعبد الرٞبن بن زيد بن أسلم عن أبيو

. (ٖ)يب، كحكاه ابن أيب زمنْب، كالقرطيب عن الكل(ٕ)، كمقاتل بن سليماف(ٔ)كمكحوؿ
كقاؿ عياض ُب . (َُ)، كىو اختيار البخارم(ٗ)ككصفو أبنو قوؿ ا١بمهور: ابن عطية

                                 
 (ْٔٗ/ٖاقتباس من كبلـ ابن جرير الطربم ُب جامع البياف ) (ُ)
(، كابن ا١بوزم ََٓ/ُت كالعيوف )ساؽ األقواؿ ابن جرير ُب ا٤بصدر السابق، ك٣بصها ا٤باكردم ُب النك (ِ)

 (ُُٕ/ُِب زاد ا٤بسّب )
(، كالبيهقي ُب َُٔ/ُ(، كأبو بكر ا٣ببلؿ ُب السنة )ُْٗ -ُْٖ/ٔركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ّ)

 (ِْٓ/ٖ(. كصحح سنده ابن حجر ُب الفتح )ِِْ/ْمعرفة السنن كاآلاثر )
 (.ُّْٖ(، كمسلم )ُْْٖٓب البخارم ) فيو ذكر سبب نزكؿ اآلية ُب أمّب سرية كا٢بديث (ْ)
 (ْٕٗ/ٖركاىا ٝبيعها أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم ُب جامع البياف ) (ٓ)
 (ُْٗ/ٖجامع البياف تفسّب الطربم ) (ٔ)
 (ِّٕ/ُتفسّب مقاتل بن سليماف ) (ٕ)
 (َِٔ-ِٗٓ/ٓ(، ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )ِّٖ/ُتفسّب القرآف العزيز البن أيب زمنْب ) (ٖ)
 (، كذا فعل القرطيب.َٕ/ُِب تفسّبه ارر الوجيز البن عطية ) (ٗ)
(، أخذه من تبويبو كما ترٝبو ٙبتو ُب صحيحو من كتاب ّٕٓ/ُحكاه ابن العريب ُب أحكاـ القرآف ) (َُ)

 (.ُُُ/ُّ(، ككذا فعل ابن حجر ُب الفتح )ُٔ/ٗ(، ككتاب األحكاـ )ْٔ/ٔالتفسّب )
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ىذا »: (ُ)، كُب شرح النوكم على مسلم«كىو قوؿ أكثر السلف»شرحو على مسلم: 

 .«قوؿ ٝباىّب السلف كا٣بلف من ا٤بفسرين كالفقهاء كغّبىم

، كابن عباس من طريق (ّ)عن: جابر بن عبد هللا (ِ)كركل الطربم القوؿ الثاين 
، ك٦باىد، كابن أيب ٪بيح، كعطاء بن (ٓ)كعلي بن أيب طلحة (ْ)عطاء بن أيب رابح

 ،كركم عن ا٢بسن»: (ٔ)السائب، كا٢بسن البصرم، كأبو العالية، كقاؿ ابن أيب حاًب

كركم عن أيب العالية كبكر بن  ،كإبراىيم ٫بو ذلك ،كعطاء ،كا٢بسن بن دمحم بن علي

، كيركل عن إبراىيم (ٕ)كعطاء ىذا ىو ابن أيب رابح «زين أهنما قاال: العلماءعبد هللا ا٤ب

                                 
 (ِِّ/ُِ(، شرح مسلم للنوكم )َِْ/ٔاض )إكماؿ ا٤بعلم لعي (ُ)
 (ََٓ/ٖجامع البياف للطربم ) (ِ)
(، كا٢باكم ُب ُِٖ/ْ(، كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر )ُْٖ/ٔركاه ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف ) (ّ)

 «.ىذا حديث صحيح لو شاىد، كتفسّب الصحايب عندٮبا مسند»( كقاؿ: ُُِ/ُا٤بستدرؾ )
( من طريق ِٔٓ/ّ(، كُب الكامل البن عدم )ُِٔ/ُيو كا٤بتفقو بسند ضعيف )ركاه ا٣بطيب ُب الفق (ْ)

 ابن جبّب عنو بسند ضعيف
(، كابن عساكر ُب ُُِ/ُ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ُٖٓ/ْكركاه الطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر ) (ٓ)

 (ُِٔتبيْب كذب ا٤بفَبم )ص
(، ُِٓ-ُِْبصرم ُب ا٤بدخل للبيهقي )ص(، كالركاية عن ا٢بسن الٖٗٗ/ّتفسّب ابن أيب حاًب ) (ٔ)

 (ُُّ/ُكالفقيو ا٤بتفقو للخطيب )
(، كا٣بطيب ِٕٗ/ُ(، كالدارمي ُب السنن )ُِٖٗ/ْركاه سعيد بن منصور كما ُب التفسّب من سننو ) (ٕ)

(، كالبللكائي ُب شرح أصوؿ ٕٕٔ/ُ(، كابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )َُّ/ُُب الفقيو كا٤بتفقو )
 (َٖ/ُأىل السنة ) اعتقاد
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كبو قاؿ »: (ّ). قاؿ أبو بكر ابن العريب(ِ)، كعزاه البغوم للضحاؾ(ُ)بن يزيد النخعي

 . «أكثر التابعْب، كاختاره مالك

أصحاب دمحم »كالقوؿ الثالث ىو قوؿ ٦باىد ُب ركاية ابن أيب ٪بيح كلفظو: 
لعطاء.  (ْ)، كعزاه البغوم«ا قاؿ: أكلو العقل كالفضل ُب دين هللا تعاىل، كرٗبملسو هيلع هللا ىلص

قلت: كىذا ينبغي أف ٰبشر ضمن القوؿ الثاين، فهم أعلم العلماء بكتاب هللا كسنة نبيو 
 ، كإف اختلفت العبارة فا٤بعُب كاحد كهللا تعاىل أعلم. ملسو هيلع هللا ىلص

: (ٔ)أبو جعفر النحاس ، كىو فرع عما قبلو، قاؿ(ٓ)كيركل القوؿ الرابع عن عكرمة

 ،ف أمراء السرااي من العلماءأل ،كاحد يءىل شإقواؿ كلها ترجع كىذه األ»: (ٔ)النحاس

أ.ىػ. كقاؿ أبو  «ككذلك أبو بكر كعمر من العلماء ،يعلم نٍ ال مى إوىل نو كاف ال يي أل

كمن اتبعهم من  ملسو هيلع هللا ىلصكأكلو األمر منهم ىم أصحاب رسوؿ هللا »: (ٕ)إسحاؽ الزجاج

م ىم األمراء، كاألمراء إذا كانوا أكيل علم كدين آخذين ٗبا يقولو أىل أىل العلم، كقيل إهن

                                 
 ( بسند رجالو ثقات.ُِ/ُركاه اآلجرم ُب أخبلؽ العلماء ) (ُ)
 (ِّٗ/ِمعامل التنزيل للبغوم ) (ِ)
 (ّٕٓ/ُأحكاـ القرآف البن العريب ) (ّ)
 (ُِْ/ِمعامل التنزيل ) (ْ)
ة الكربل (، كابن بطة العكربم ُب اإلابنَِٓ/ٖركاه الطربم ُب جامع البياف ُب خأكيل آم القرآف ) (ٓ)

(ُ/ُِٔ) 
 (ُِِ/ِمعاين القرآف للنحاس ) (ٔ)
 (ٕٔ/ِمعاين القرآف للزجاج ) (ٕ)
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كفسر أىل »أ.ىػ. ك٥بذا قاؿ أبو عبد هللا ابن أيب زمنْب اإللبّبم:  «العلم، فطاعتهم فريضة

 . (ُ)«العلم ىذه اآلية بتفاسّب تؤكؿ إىل معُب كاحد إذا تعقبها متعقب

لثاين دكف غّبه، كىو ما رجحو كصنيع ا٤بصنف ىنا مصّب منو إىل القوؿ ا
، كرجح الطربم القوؿ األكؿ لصحة األمر بطاعتهم ابلنصوص الشرعية (ِ)الواحدم

فإذ كاف معلومنا أنو ال طاعة كاجبة ألحد غّب هللا أك رسولو أك إماـ عادؿ، »: (ّ)قاؿ

بطاعة ذىًكم  ﴾ٍمًر ًمٍنكيمٍ أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكيل اأٍلى ﴿ ككاف هللا قد أمر بقولو:
أمران  كاف معلومنا أف الذين أمرى بطاعتهم تعاىل ذكره من ذكم أمران، ىم األئمة كمن كلٍَّوه 

 أ.ىػ. «...ا٤بسلمْب، دكف غّبىم من الناس

من قولو تعليقان  (ْ)كسبقو دمحم بن إدريس الشافعي فيما نقلو عنو أبو بكر البيهقي

أف من كاف حوؿ مكة من »قاؿ:  -أعِب أمراء السرااي  - على أحد فركع ىذا القوؿ

طاعة اإلمارة فلما  تعطي بعضها بعضان  العرب مل يكن يعرؼ إمارة، ككانت خأنف أفٍ 
 ملسو هيلع هللا ىلصابلطاعة، مل تكن ترل ذلك يصلح لغّب رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصدانت لرسوؿ هللا 

بل طاعة  ، ال طاعة مطلقةملسو هيلع هللا ىلصفأمركا أف يطيعوا أكيل األمر الذين أمرىم رسوؿ هللا 

                                 
 (ِٕٓأصوؿ السنة )ص (ُ)
 (ُِٕالوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز )ص (ِ)
 (َّٓ/ٖجامع البياف ) (ّ)
 بن (، كنقلو عنو دمحمَُْ/ُ(، كمعرفة السنن كاآلاثر لو )ِٗ/ُأحكاـ القرآف للشافعي ٝبع البيهقي ) (ْ)

(، ككصفو ابن حجر ُب العجاب ُب بياف األسباب ٕٗ(، بل ىو ُب الرسالة لو )صٕنصر ُب السنة )ص
 ( ابلتقرير ا٢بسنٖٖٗ/ِ)
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 أ.ىػ. «يستثُب فيها ٥بم كعليهم

كال شك ُب صواب ىذا القوؿ فإف األدلة القاضية ابألمر بطاعتهم تواتر معناىا، 
، كيشهد ٥بذا القوؿ سياؽ اآلية (ُ)كعليو عقيدة أىل السنة كا١بماعة، كنيقل فيو اإلٝباع

ٍميريكيٍم أى ﴿كداللة ما قبلها عليو قاؿ سبحانو:  ًت ًإىلى أىٍىًلهىا كىًإذىا ًإفَّ اَّللَّى أيى ٍف تػيؤىدُّكا اأٍلىمىاانى
يعنا بى  ٍمتيٍم بػىٍْبى النَّاًس أىٍف ٙبىٍكيميوا اًبٍلعىٍدًؿ ًإفَّ اَّللَّى نًًعمَّا يىًعظيكيٍم بًًو ًإفَّ اَّللَّى كىافى ٠بًى ًصّبنا حىكى

أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسي ٖٓ) وؿى كىأيكيل اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًُب ( ايى
يػٍره كىأىٍحسىني  تيٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكى خى  خأىًٍكيبلن شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اَّللًَّ كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كينػٍ

مر الوالة أ٤با »ايت: رابطان بْب اآل (ِ)، قاؿ أبو القاسم ٧بمود بن عمر الز٨بشرم﴾(ٗٓ)

مر الناس أبف يطيعوىم كينزلوا على أ ؛ف ٰبكموا ابلعدؿأأبداء األماانت إىل أىلها ك 

ىم أىل اآلية الٍب »، كىو نص قوؿ مكحوؿ حيث قاؿ ُب أكيل األمر: «قضاايىم

 .(ّ)«قبلها
إال أف مع قوة ىذا القوؿ كموافقة الدليل لو، ال ٲبنع صحة القوؿ الثاين، فإف   

ت طاعة األمراء ٨بصوصة بغّب معصية، فإف طاعة أىل العلم ٗبعُب قبوؿ قو٥بم كان

                                 
(، كا٤باكردم ُب األحكاـ ُٖٔنقل اإلٝباع ٝبع منهم: أبو ا٢بسن األشعرم ُب رسالتو إىل أىل الثغر )ص (ُ)

(، كالعراقي ُب َٔ/ُ اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع )(، كأبو ا٢بسن القطاف الفاسي ُبُٓالسلطانية )ص
(، كعنو ابن حجر ُب الفتح ٖ/َُ(. كابن بطاؿ ُب شرحو على البخارم )ُّٓ/ٖطرح التثريب )

(، كعزاه للقاضي عياض، كىذا قد نفى ا٣ببلؼ ُب إكماؿ ِِِ/ُِ(. كالنوكم ُب شرح مسلم )ٕ/ُّ)
 (ّٔ/ْ(، كذا فعل القرطيب ُب ا٤بفهم )َِْ/ٔا٤بعلم )

 (.َِٗ/ّ(، كتبعو ابن حياف ُب البحر ايط )ٔٓٓ/ُالكشاؼ للز٨بشرم ) (ِ)
 ( كرجالو ثقات.ُْٗ/ٖجامع البياف للطربم ) (ّ)
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كا٤براد »: (ُ)كالرجوع إليهم ُب طلب ا٢بق ٩با خفي على غّبىم. قاؿ فخر الدين الرازم

ألف ا٤بلوؾ ٯبب عليهم طاعة العلماء كال  ؛العلماء ُب أصح األقواؿ :من أكىل األمر

ت مأخذه، إذا ربطنا أكؿ اآلية مع آخرىا كىو ما . كىو أيضان من سياؽ اآلاي«ينعكس

كؿ كؿ كالثاين، أما األاأل :قواؿكأصح ىذه األ»: (ِ)فعلو أبو عبد هللا القرطيب حيث قاؿ

كأما القوؿ الثاين فيدؿ على صحتو قولو تعاىل:  ... منهم كا٢بكم إليهم مرف أصل األفؤل
فأمر تعاىل برد ا٤بتنازع فيو إىل كتاب  ﴾  اَّللًَّ كىالرَّسيوؿً فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى ﴿

، كليس لغّب العلماء معرفة كيفية الرد إىل الكتاب كالسنة، كيدؿ ملسو هيلع هللا ىلصهللا كسنة نبيو 

أ.ىػ، كذكر ٫بو ىذا  «، كامتثاؿ فتواىم الزمان ىذا على صحة كوف سؤاؿ العلماء كاجبان 

 . (ّ)أبو بكر ا١بصاص
ًإذىا جىاءىىيٍم أىٍمره ًمنى اأٍلىٍمًن أىًك ا٣بٍىٍوًؼ ﴿لطحاكم بقولو تعاىل: كربطها أبو جعفر ا

 ﴾هيمٍ أىذىاعيوا بًًو كىلىٍو رىدُّكهي ًإىلى الرَّسيوًؿ كىًإىلى أيكيل اأٍلىٍمًر ًمنػٍهيٍم لىعىًلمىوي الًَّذينى يىٍستػىٍنًبطيونىوي ًمنػٍ 
ية كنفى ا٤بخالفة كونو مل يكن فحملها على ىذا القوؿ، كذكر قوؿ معارضو ُب أمراء السر 

 .(ْ)يوىل إال ذك فقو كعلم
                                 

(، ِِٗ/ُ(، كمنو أخذ أبو الربكات النسفي ُب مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل )ُٓٔ/ِمفاتيح الغيب ) (ُ)
(. كالعزك للرازم كما ىو مثبت ُب ا٤بطبوع ِِٓ/ُالفرقاف )كالنظاـ النيسابورم ُب غرائب القرآف كرغائب 

( ما ييذكر َّّ/ٕمن الكتاب كإال فقد أاثر الشيخ عبد الرٞبن ا٤بعلمي ُب رسالة طبعت ضمن آاثره )
 من احتماؿ كونو مل يتم الكتاب كأكملو غّبه.

 (َِٔ/ٓا١بامع ألحكاـ القرآف ) (ِ)
 (ُٕٕ/ّا١بصاص الرازم ) أحكاـ القرآف أليب بكر أٞبد بن علي (ّ)
 (ُٖٔ-ُُٖ/ْانظر شرح مشكل اآلاثر للطحاكم ) (ْ)
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: (ُ)كاستظهر أبو العباس القرطيب القوؿ األكؿ كاحتمل الثاين كقاؿ ُب توجيهو

 ملسو هيلع هللا ىلص ككذلك كاف أمراء رسوؿ هللا ،األمراء شرطهم أف يكونوا آمرين ٗبا يقتضيو العلم»

ا٢بكم للعلماء  طاعتهم. فإذان كحينئذ ٘بب طاعتهم فلو أمركا ٗبا ال يقتضيو العلم حرمت 
كاألمر ٥بم ابألصالة غّب أهنم ٥بم الفتيا من غّب جرب، كلؤلمّب الفتيا كا١برب. كىذاف القوالف 

 .(ِ)كقد اشَبط ٝبعه ُب كيل األمر: العلم .«أشبو ما قيل ُب ىذه اآلية

ثّب ، كأيب الفداء إ٠باعيل ابن ك(ّ)ىو اختيار أيب بكر ابن العريبكتصحيح القولْب 

. «أف اآلية ُب ٝبيع أكيل األمر من األمراء كالعلماء كهللا أعلم كالظاىر»: (ْ)حيث قاؿ

كسبقهم ُب تصحيح القولْب أبو دمحم ابن راىويو إسحاؽ بن إبراىيم بن ٨بلد ا٢بنظلي، 

 ٠بعت إسحاؽ يقوؿ ُب قولو»: (ٓ)قاؿ أبو عبد هللا دمحم بن نصر بن ا٢بجاج ا٤بركزم

: قد ٲبكن أف يكوف تفسّب اآلية على أكيل العلم، كعلى أمراء ﴾ًمٍنكيمٍ  أيكيل اأٍلىٍمرً ﴿

 أ.ىػ.  «السرااي؛ ألف اآلية الواحدة يفسرىا العلماء على أكجو كليس ذلك ابختبلؼ

 

                                 
 (ّٓ/ْا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطيب ) (ُ)
 (ِْٔ/ٕمنهم البغوم ُب التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي ) (ِ)
 (ّٕٓ/ُأحكاـ القرآف ) (ّ)
ُب نظم الدرر ُب تناسب اآلايت (، ككذا قاؿ برىاف الدين البقاعي ّْٓ/ِمن تفسّبه ) (ْ)

 (ِْٕ/ِ(، كانظر أحكاـ القرآف أليب ا٢بسن عماد الدين إلكيا ا٥براسي )ُِٕ/ِكالسور)
 (ٕالسنة للمركزم )ص (ٓ)
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 ،مر كذككهصحاب األأمر كأكلوا األ»: (ُ)قاؿ شيخ اإلسبلـ أٞبد ابن عبد السبلـ

ىل العلم أىل اليد كالقدرة ك أيشَبؾ فيو كذلك  ،كىم الذين أيمركف الناس كينهوهنم
ذا إذا صلحوا صلح الناس ك إمراء فالعلماء كاأل :مر صنفْبكلو األأفلهذا كاف  ،كالكبلـ

 .«فسدكا فسد الناس

، (ّ)«تتناك٥با ٝبيعان ية اآل»، ٍب قاؿ: (ِ)كذكر ابن القيم أف ألٞبد ركايتْب ابلقولْب

اعوف إذا أىمىريكا ٗبقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة كالتحقيق أف األمراء إ٭با ييطى »: (ْ)كقاؿ

فكما أف طاعة العلماء تبع  ،العلماء، فإف الطاعة إ٭با تكوف ُب ا٤بعركؼ كما أكجبو العلم
ك٤با كاف قياـ اإلسبلـ بطائفٍب العلماء  .لطاعة الرسوؿ، فطاعة األمراء تبع لطاعة العلماء

اف صبلحي العامل بصبلح ىاتْب الطائفتْب، كفساده كاألمراء، ككاف الناس كلهم ٥بم تبعنا، ك

 أ.ىػ.  «بفسادٮبا

كألصحاب القوؿ األكؿ توجيو آخر ُب ربط أكؿ اآلية آبخرىا كا٣بركج ٗبا يدعم 
، إشارة إىل ﴾فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اَّللًَّ كىالرَّسيوؿً ﴿قو٥بم، فقالوا: ُب قولو تعاىل: 

؛ كا٣بطاب موجو: للعامة من ا٤بؤمنْب مع أكيل األمر، ما ٯبعل أكيل األمر ىنا طرُب نزاع
ىم األمراء إذ ال ٰبق منازعة ا٤بقلد للمجتهد، فلن ينازع العامة العلماء كإ٭با يرجعوف 

                                 
 (ِٓٗ/ِاالستقامة البن تيمية ) (ُ)
(، ككاف البيهقي ُب شعب اإلٲباف ُْ/ِ(، كإعبلـ ا٤بوقعْب )ُّٕ/ُقالو ُب مفتاح دار السعادة ) (ِ)

 ( حكى عن أٞبد القوؿ األكؿ.ْٖٓ/ٗ)
 (ُّٕ/ُمفتاح دار السعادة ) (ّ)
 (ُٔ/ِإعبلـ ا٤بوقعْب ) (ْ)
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. كىذا كاف استنباط القاضي أبو عبد هللا انصر الدين عبد هللا إليهم للرد للكتاب كالسنة
ٍب عاد فوضع احتماؿ صحة كوف ا٤براد بو القوؿ الثاين كوف  (ُ)البيضاكم ُب تفسّبه

   .(ِ)للمجتهدين منازعة بعض، ٦بادلة كطلبان للحق ا٤بختلف فيو

أف  ككل ىذه األقواؿ صحيح كمراد ابآلية، ككجو ذلك»: (ّ)قاؿ الراغب األصفهاين

ى ظواىر ا٣باصة األكؿ: األنبياء، كحكمهم عل أكيل األمر الذين يرتدع هبم الناس أربعة:
 كالثاين: الوالة، كحكمهم على ظاىر ا٣باصة كالعامة دكف ابطنهم. كالعامة كبواطنهم.

كالرابع: الوعاظ، كحكمهم على  كالثالث: ا٢بكماء، كحكمهم على بواطن ا٣باصة.

 أ.ىػ. «بواطن العامة

           
 

داللة اآلية على  حيث ٞبل (ْ)كٜبة قوؿ غريب شذ بو فخر الدين الرازم ُب تفسّبه

يدؿ عندان على أف إٝباع األمة  ﴾كىأيٍكىًل ااٍلٍمًر ًمٍنكيمٍ ﴿اعلم أف قولو »معُب أصويل فقاؿ: 

، كقرره ُب ٕبث مطوؿ قيم. كطرؽ فيو كونو ىو هبذا القوؿ يكوف ٨بالفان لئلٝباع، «حجة

                                 
 (َٖ/ِكبلمو ُب كتابو أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ) (ُ)
(، كاتبع البيضاكم ُب ُْٖ/ّكقد شرح كبلمو كفصلو شهاب الدين ا٣بفاجي ُب حاشيتو على تفسّبه ) (ِ)

ُب حاشيتو على الكشاؼ ا٤بوسـو بفتوح الغيب ُب الكشف عن قناع الريب ىذا:  شرؼ الدين الطييب 
( كاستبعد ُّٗ/ِ(، كأبو السعود العمادم ُب إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي )ّٗ/ٓ)

 االحتماؿ اآلخر مرجحان القوؿ األكؿ.
 (ُِٕٖ/ّتفسّب الراغب ) (ّ)
 (ُُٔ/َُمفاتيح الغيب للرازم ) (ْ)
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فص كأجاب عنو ىناؾ. كعلى قولو ىذا؛ اعتمد، كمنو أخذ، ببل نسبة أك عزك: أبو ح
. كغاية قولو استفادة من داللة اآلية، أما تفسّبىا فقد مضى قولو (ُ)ابن عادؿ ُب لبابو

كالعلماء من أكيل األمر ألف أمرىم ينفذ على األمراء »فيها، كزاده بياانن ُب اصوؿ فقاؿ: 

 ىذا ما ينبغي ٞبل كبلمو عليو كهللا أعلم. . (ِ)«كالوالة

ا من طريقة ابن حـز ُب االحتجاج ابآلية على منع كلعل الرازم استفاد استنباطو ىذ
 (ْ)فنقل الرازم حجتو إىل اإلٝباع كىي بو أليق. إذ أف كثّبان من األصوليْب (ّ)التقليد

 .  ذكركىا ُب معرض حجج ٦بيزم التقليد على النقيض من فعل ابن حـز
رازم ألف كقد استدؿ األصوليوف ابآلية ُب حجية اإلٝباع أك رده، كإ٭با شذ عنهم ال

فىًإٍف ﴿بينما استدؿ غّبه بقولو تعاىل:  ﴾كىأيٍكىًل ااٍلٍمًر ًمٍنكيمٍ ﴿ حجتو كانت ُب لفظ:
، (ٓ)كوف انتفاء التنازع موجب للتسليم بغّب رد﴾تػىنىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اَّللًَّ كىالرَّسيوؿً 

  .(ٔ)كاحتيج هبا أيضان على رده
           

                                 
 (ْْٔ/ٔاب ُب علـو الكتاب )اللب (ُ)
(، كقولو األخّب ُب ُٓٔ/ِترجيحو كوهنا ُب العلماء مضى قبل قليل كىو ُب تفسّبه مفاتيح الغيب ) (ِ)

 (.ٖٔ/ٔاصوؿ )
.ٕٗ/ٔ(، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ )ٖٓ/ُالى ) (ّ)  ( كبلٮبا البن حـز
(، كأبو ا٣بطاب ُب َّٕ ُب ا٤بستصفى )ص(، كالغزايلَْٕمنهم أبو إسحاؽ الشّبازم ُب التبصرة )ص (ْ)

(، كالشوكاين ُب القوؿ ا٤بفيد َِٔ/ْ(، كاآلمدم ُب اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ )ُْْ/ْالتمهيد )
 (ّْ)ص

(، كالغزايل ِٓكِٖكِِ(، كابن حـز ُب النبذة الكافية )صُٓ/ِذكره أبو ا٢بسْب البصرم ُب ا٤بعتمد ) (ٓ)
 (ُِٖ/ُ(، كاآلمدم  ُب اإلحكاـ )ِّٔ/ُّب التمهيد ) (، كأبو ا٣بطابُُّٖب ا٤بستصفى )ص

 (ّٔٓ(، كالتبصرة أليب إسحاؽ الشّبازم )صّْٔ/ُانظر قواطع األدلة أليب ا٤بظفر السمعاين ) (ٔ)
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حقيقة »: (ُ)اعة أمر ابالنقياد كا٤بتابعة كالتسليم، قاؿ أبو بكر ابن العريباألمر ابلط

كما أف ا٤بعصية ضدىا، كىي ٨بالفة األمر. كالطاعة مأخوذة   ،الطاعة: كىي امتثاؿ األمر

أصل صحيح كاحد يدؿ على اإلصحاب كاالنقياد. يقاؿ: »، كىو «من طاع إذا انقاد

الطٍَّوعي: االنقيادي، »: (ّ). قاؿ الراغب(ِ)«مرهطاعو يطوعو، إذا انقاد معو كمضى أل

لكن أكثر ما  ،كالطاعة مثلو ... ﴾اٍئًتيىا طىٍوعنا أىٍك كىٍرىنا﴿كيضاده الكره قاؿ عز كجل:

 .«تقاؿ ُب االئتمار ٤با أمر، كاالرتساـ فيما رسم

، كذكر «مثل أطاع يطيع إطاعة سواء طاع يطوع طوعان »: (ْ)قاؿ أبو بكر ابن دريد

كطاع لو يطوع كيطيع فهو طائع، إذا »: (ٔ)، كُب النهاية(ٓ)فريق ٩برضان: ابن السكيتالت

. «كقيل: طاع: إذا انقاد، كأطاع: اتبع األمر كمل ٱبالفو ...أذعن كانقاد، كاالسم الطاعة

طاع كأطاع  :أطاع هللا كأطاعوه ككبلٮبا صحيح عند أكثرىم يقاؿ»: (ٕ)قاؿ: عياض

ككبلٮبا قريب  .تبع األمر كمل ٱبالفواطاع انقاد كأطاع  ،هما فرؽبين :كقاؿ بعضهم .ٗبعُب

                                 
 (ّٕٓ/ُأحكاـ القرآف البن العريب ) (ُ)
 (َِٗ/ِ(، ك٫بوه ُب العْب )ُّْ/ّمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ِ)
 (َُٗٓ(، كعنو ببل عزك ُب بصائر ذكم التمييز للفّبكز أابدم )صِٗٓيب القرآف )صا٤بفردات ُب غر  (ّ)
 (ُٕٗ/ِٝبهرة اللغة البن دريد ) (ْ)
 (ُٕٖإصبلح ا٤بنطق البن السكيت )ص (ٓ)
 (ُِْ/ّالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر جملد الدين ابن األثّب ) (ٔ)
 (ِِّ/ُمشارؽ األنوار للقاضي عياض ) (ٕ)
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 أ.ىػ. «من معُب كاحد كلو راجع إىل امتثاؿ األمر كترؾ ا٤بخالفة

قولو تعاىل: »: (ُ)كُب أسلوب العطف بتكرار الفعل دكف أكيل األمر يقوؿ الطييب 

أيكيل اأٍلىٍمًر ﴿ُب  ﴾أىًطيعيوا﴿ عدمل يي  ﴾ًمٍنكيمٍ أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكيل اأٍلىٍمًر ﴿
الطاعة استقبلؿ  ليؤذف أبنو ال استقبلؿ ٥بم ُب ﴾أىًطيعيوا الرَّسيوؿى ﴿كما أعاد ُب    ﴾ًمٍنكيمٍ 

 أ.ىػ.  «ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 

كمن »: (ِ)كُب سياؽ تعداده أنواع العطف يقوؿ أبو العباس تقي الدين ابن تيمية

فإهنم إذا  ﴾أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكيل اأٍلىٍمًر ًمٍنكيمٍ ﴿ :عطف ا٤بلزـك قولو تعاىل
كإذا  ﴾مىٍن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اَّللَّى ﴿الرسوؿ فقد أطاعوا هللا كما قاؿ تعاىل:  أطاعوا

 فإنو ال بد أف يطيع الرسوؿ فإنو ال طاعة  إال ملسو هيلع هللا ىلص أطاع هللا من بلغتو رسالة دمحم

قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  (ّ) . كُب الصحيحْب من حديث أيب ىريرةملسو هيلع هللا ىلص «بطاعتو

من أطاعِب فقد أطاع هللا، كمن عصاين فقد عصى هللا، كمن أطاع أمّبم فقد أطاعِب، »
  ، كا٢بمد  على  توفيقو.«كمن عصى أمّبم فقد عصاين

 

 
                                 

 (ْْٓ/ِعن حقائق السنن ) الكاشف (ُ)
 (ُٕٔ/ٕ(، كىو ُب ٦بموع فتاكاه )ّٗ/ُكتاب اإلٲباف الكبّب )  (ِ)
 (ُّٖٓ(، كمسلم )ُّٕٕصحيح البخارم ) (ّ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مثـام[- ٖٙ]مم مخقـؿة مأبو مطـُتمحدثـا مضال: ماألسؿش مسن أمسعممجرؼر

مم.أومؼزؼدغيمصقهم،صإعامأنمحيدثينمبهم،صأذطرهمإلبراػقمم،ايدؼث

 سنده صحيح، كمل أقف عليو عند غّبه. 

           

 

( يصف األعمش نفسو ُب أكؿ كنت أمسع احلديث فأذكره إلبراىيمقولو: )
اكزىا مراحل الطلب الطلب كحالو مع شيخو، كىذا ٩با تسَبكح بو النفس بعد ٘ب

كتقدمها ُب السن كالعلم، فيستحضر أكؿ الطلب، كحالو فيو، كأبرز من انتفع بو، كغالبان 
 ما ٱبص هبذا أخص طبلبو كمن ٥بم عناية بو.

كفيو كوف الطالب يسارع إىل معلمو ٔبديد ما حصلو ليدارسو بو، كيطلب نصحو 
دة أك لفتة إىل دقيقة من دقائق العلم. كخأكيده كتوجيهو، فلعلو أف يستفيد إما بنقد أك زاي

( كىنا يصف شيخو ابعتنائو بو كرعايتو لو، فإما أن حيدثين بو أو يزيدين فيوقولو: )
حيث يصغي لطالبو كجديد ما جاء بو، ٍب إما أف ٰبدثو ٗبا جاء بو من غّب طريقو، أك 

 يزيده فيو فائدة. 
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طالبو الذم يتذكر لو ذلك. كُب ىذا من الفوائد: سعة علم شيخو، كمنزلتو لدل 
كال شك أف الطالب ُب بداية أمره إف كاف ٦بتهدان نبيهان مهتمان فإنو يلقى من معلمو 
اىتمامان كرعاية كونو يرل نفسو فيو، ك٘بد غالب ما أيٌب بو الطالب ٤بعلمو ٩با سبق كمر 

ب طبلبو عليو ُب طلبو، كيندر أف ييغرب عليو ٗبا ليس عنده، ك٥بذا يلقى ا٤بعلم إعجا
 فينصبونو قدكة كيطمحوف بلوغ مرتبتو كير٠بوف ألنفسهم ىدؼ ٘باكزىا.

كمنها: أف على ا٤بعلم أف ٰبىب طالبو النشيط ابلفائدة، كيكافئو على جهده، فكاف 
إبراىيم يفيد طالبو أبف يزيده طريقان إىل طريقو الذم جاء بو حيث ٰبدثو اب٢بديث الذم 

ة لدل الطالب. فإف كانت ليست عنده تلك الطريق ٠بعو من غّبه، كىذه فائدة كبّب 
زاده ٩با عنده من العلم ُب ذات الباب الذم جاء بو، إما حديثان أك أثران أك شرحان ٩با ُب 

 جرابو من الفوائد.

كال يقولن قائل: أف ُب ىذا جرأة على الفتيا كاإلجابة، فإنو ليس ُب كبلمو تعريج 
ما ال يعلم، إ٭با حكاية حاؿ ا٤بعلم مع طالبو؛ كسبق على ابب الورع كتفويض العلم  في

ذكر أف أغلب ما أيٌب بو الطالب ٩با طرقو معلمو، كأف ذكرايت الطالب ىنا مل تطرؽ 
 ىذا األمر.

كيؤخذ منها أنو ينبغي على الكبّب من القدكات كاألب كا٤بعلم ك٫بوٮبا أف يهتم  
كيراعي جانب التعليم، فإفَّ كقع بعض  ببعض صغائر األمور ٘باه من يراقبو بعْب االقتداء

 تلك الصغائر تنحتي ُب قلب ا٤بتعلم نكتان ٕبسبها من حسنها كسيئها.
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كرٗبا ٰبمل كبلـ األعمش على الثناء على إبراىيم ُب سعة حفظو فحسبك أف 
يشهد حافظ آلخر بسعة العلم كا٢بفظ، كإ٭با ذىبتي ُب تفسّبىا ٕباؿ الطالب كا٤بعلم 

ب كأهنا ىي ا٤براد، كلقد كاف األعمش ُب منتصف الثبلثينيات حْب كفاة لظِب أهنا أنس
 إبراىيم، كعاش بعده أكثر من ٟبسْب عامان كهللا تعاىل أعلم.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

م
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

مأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماألسؿشمسنمعلعودمبنمعاظكمضال:مم[- ٗٙ] حدثـا

؟مضال:مضؾت:مأنموؿعمبقينموبنيمدعقدمبنمجؾريتلؿطقعمم:ضالمظيمسؾيمبنمايلني

مم.إنماظـاسمؼأبـوغاممبامظقسمسـدغام.أذقاءمأرؼدمأنمأدأظهمسـفام:ضالموعامحاجؿكمإظقه؟

رجالو ثقات، كمسعود ىو موىل سعيد بن جبّب. كاألثر ركاه ابن عساكر من طريق 
ية عن األعمش من طريق أيب معاك  (ِ)(. كركاه ابن سعدأيتوننالكن بلفظ ) (ُ)ا٤بصنف
عن مسعود بن مالك قاؿ: قاؿ يل علي بن حسْب: ما فعل سعيد بن جبّب؟ »كلفظو: 

قاؿ: ذاؾ رجل كاف ٲبر بنا فنسائلو عن الفرائض كأشياء ٩با ينفعنا هللا  ،قاؿ: قلت: صاّب
  .«كأشار بيده إىل العراؽ .هبا، إنو ليس عندان ما يرمينا بو ىؤالء

ثنا »من طريق أيب أسامة عن األعمش كلفظو:  (ّ)اصمكىو عند أيب بكر ابن أيب ع
قلت:  ؟مسعود بن ا٢بكم، قاؿ: قاؿ يل علي بن ا٢بسْب، قاؿ: ٘بالس سعيد بن جبّب

نعم. قاؿ: إين ألحب ٦بالستو، كأحب حديثو. قاؿ: ٍب أشار بيده ٫بو الكوفة، فقاؿ: 
 «.إف ىؤالء يشّبكف إلينا ٗبا ليس عندان

           
 

                                 
 (ّٗٔ/ُْخأريخ دمشق ) (ُ)
(، طبعة ا٣با٪بي. كمن طريقو ابن عساكر ُب اتريخ دمشق ّٕٔ/ٖ( ك)ُِْ/ٕالطبقات الكبّب ) (ِ)

(ُْ/َّٕ) 
 (ِْٖ/ِأيب عاصم )السنة البن   (ّ)
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( إ٭با : تستطيع جتمع بيين وبني سعيد بن جبريقال ل علي بن احلسنيقولو: )
سألو أف ٯبمع بينهما كوف مسعود بن مالك موىل سعيد فهو قريب منو، ككاف سعيد بن 
جبّب علمان لو ٦بالس، فكأنو ال يكاد ييتفرد بو، كلذلك سألو أف يوفر لو ٦بلسان، ككاف 

الكبار من أىل العلم كالفضل اب٣بّب كالعلم علي بن ا٢بسْب رجبلن ذا شأف أثُب عليو 
ل كيقرَّب ٩بن أدركهم من صحابة رسوؿ هللا   ك ملسو هيلع هللا ىلصكالتقى، ككاف ٯبي

 مع ما ٝبع من أدب كخلق كعلم كتقى.  ملسو هيلع هللا ىلصلشرفو كقرابتو من رسوؿ هللا 
كمن مناقبو كونو ال يعتد ٗبعايّب الشرؼ الدنيوية؛ فيجالس من يرل أنو ينتفع بو كلو 

أف ٗبعايّب أىل الدنيا، ككاف ٯبالس أسلم موىل عمر فليم ُب ذلك فقاؿ: كاف ليس ذا ش
 :عن عبد الرٞبن بن أردؾ قاؿ (ِ)كركل ابن عساكر، (ُ)«ينتفعإ٭با ٯبلس الرجل حيث »
كاف علي بن ا٢بسْب يدخل ا٤بسجد فيشق الناس حٌب ٯبلس مع زيد بن أسلم ُب »

لك أنت سيد الناس خأٌب تتخطى حٌب  غفر هللا :حلقتو فقاؿ لو انفع بن جبّب بن مطعم
إف العلم يبتغي كيؤتى كيطلب من حيث   :فقاؿ علي بن ا٢بسْب ؟!٘بلس مع ىذا العبد

 !.دكان نك ٘بالس أقوامان إ: »(ّ)كقاؿ لو انفع بن جبّب بن مطعم فيما ذكر ا٤بزم، «كاف
 «.إين أجالس من انتفع ٗبجالستو ُب ديِب :فقاؿ علي بن ا٢بسْب

بو ٦بلسان من ابن جبّب رغم أف ابن جبّب أصغر سنان كأقل شأانن كونو كًمن ىذا طل
موىل، لكنها طريقة زين العابدين ُب تتبع مواطن النفع لنفسو، كال ٱبفى موضع ابن جبّب 

 من العلم.
                                 

 (.ُِْ/ٕركاه ابن سعد ُب الطبقات الكبّب ) (ُ)
 (.ّٗٔ/ُُْب ترٝبتو من خأريخ دمشق ) (ِ)
 ( كمل يعزه أك يسنده.ّٖٓ/َِهتذيب الكماؿ ) (ّ)
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( فلم يستحي من أشياء أريد أن أسألو عنهاوما حاجتك إليو؟ قال: قولو: )
. رغم أنو كاف ىو رٞبو هللا تعاىل من أىل الكشف عن حاجتو، كالٍب كانت طلب علم

العلم، كمع ذلك ال أينف من سؤاؿ من ىو أدّن منو أك أصغر سنان، إف كاف عنده من 
 العلم ما ليس عنده. 
(، كُب ركاية ابن عساكر ا٤بشار إليها إن الناس أيبنوان مبا ليس عندانٍب قاؿ معلبلن: )

، كا٤بزم (ُ)كعليها اعتمد ابن منظور ُب ٨بتصرهآنفان كالٍب من طريق ا٤بصنف: )أيتوننا(، 
 كوف التهذيب مصدره.  (ّ)حيث أنو من مصادره، كالذىيب ُب السّب (ِ)ُب هتذيبو

مؤخران، كجدتي رسم الكلمة  -ٕبمد هللا  -كٗبراجعة نسخ العلم الٍب ٙبصلتي عليها 
ة ا٤بعطوش ُب نسخة اإلخشيد ٕبسب ما أيثبت ُب ا٤بطبوع، لكن الرسم الواقع ُب نسخ

قريب جدان من لفظ ابن عساكر إف مل يكن ىو ىو، كال عجب ُب ذلك؛ فإف إسناد ابن 
عساكر يلتقي هبذه النسخة ُب الصريفيِب، لكن لفظ نسختنا مؤىيد بركاية ابن سعد 

 ا٤بشار إليها أعبله )يرمينا( لتناسب ا٤بعُب كإايىا كما سيأٌب. 
موان ٖبّب ليس فينا. كيظنوف فينا خصوصية كا٤بعُب على ركاية ا٤بصنف أف الناس يته

كاأليبٍػنىة معناىا ُب كبلـ العرب: العيب. كيقاؿ: أىبػىٍنتي الرجل آبنيوي أىبٍنان: إذا »ليست لنا. 

ًعبتو. كيقاؿ: ُب حسب فبلف أيبنة، أم: عيب. كىو من قو٥بم: عود مأبوف: إذا كانت 

                                 
 (ِّّ/٨ُٕبتصر خأريخ دمشق ) (ُ)
 (ّٖٔ/َِهتذيب الكماؿ ) (ِ)
 (ّٖٗ/ْسّب أعبلـ النببلء ) (ّ)
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ر ا٤بأبوف، كالفعل: أبن أيبن أبنا، كاألبن: مصد» .(ُ)«فيو أبنة، كىي العقدة ييعاب هبا

، (ّ)«كيقاؿ: ليس ُب حسب فبلف أبنة؛ كقولك: ليس فيو كصمة» ،(ِ)«أم: عاب

، (ْ)«، فهو ُب الشر ال غّبفإذا قلت: يؤبن، ٦بردان  يقاؿ: فبلف يؤبن ٖبّب، كيؤبن بشر.»ك

ل كأبنو كأبن الرجل كأبنو كأبن الرج ،ككل ذلك ظن تظنو»: (ٓ)زاد أبو ا٢بسن ابن سيده

 أ.ىػ. «العيب ُب الكبلـ :كاألبنة»، قاؿ: «عابو ُب كجهو كعّبه :كبلٮبا

أيب عبيد  كقد كرد ُب عدد من األحاديث استعماؿ ىذا اللفظ، ففي كتاب 

 .(ٕ)«ال تؤبن فيو ا٢بـر» :ملسو هيلع هللا ىلص كُب ا٢بديث ُب كصف ٦بلس رسوؿ هللا»: (ٔ)ا٥بركم

ا٢بديث  وؿ كفحش الكبلـ. كمنوكاف يصاف ٦بلسو عن رفث الق  ،أم ال يذكرف بقبيح
أم اهتموىا، قاؿ. : (ٗ)قاؿ أبو العباس .(ٖ)«أشّبكا علي ُب أانس أبنوا أىلي»اآلخر: 

هنى عن الشعر إذا أبنت فيو »كُب ا٢بديث:  كاألبن: التهمة، يعِب حديث اإلفك.

                                 
 (َْٔ/ُرم ُب الزاىر ُب معاين كبلـ الناس )من كبلـ أيب بكر األنبا (ُ)
 (ّّٖ/ٖالعْب ) (ِ)
 (.ّّٖ/ٖالعْب ) (ّ)
 (َّٔ/ُٓهتذيب اللغة ألزىرم ) (ْ)
 (ْٕٖ/َُاكم كايط األعظم البن سيده ) (ٓ)
 (ّٗ/ُالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث للهركم ) (ٔ)
  ىالة بسند  فيو جهالة.(، من كبلـ ىند ابن أيبُٓٓ/ِِركاه الطرباين ُب الكبّب ) (ٕ)
أشّبكا علي ُب أانس »( من حديث عائشة كلفظو: َِٕٕ(، كمسلم )ْٕٕٓركاه البخارم ُب الصحيح ) (ٖ)

 «أانس أبنوا أىلي، كامي هللا ما علمت على أىلي من سوء، كأبنوىم ٗبن كهللا ما علمت عليو من سوء قط
 لعلو يريد ثعلب أاب العباس أٞبد بن ٰبٓب كهللا أعلم. (ٗ)
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ا أف نؤبن ٗبا ليس فينا فرٗب»:  كُب حديث أيب الدرداء أم ذكرف ابلسوء. (ُ)«النساء
، أم: إف نتهم كننسب إىل سوء من الفعاؿ كقبيح من ا٤بقاؿ .(ِ)«زكينا ٗبا ليس فينا

 .(ّ)يقاؿ: أبنت الرجل آبػىنيو كآبػينيو: إذا رميتو ٖبلة سوء. كرجل مأبوف: أم مقركؼ هبا
الواحدة:  ،كقيل: ىو مأخوذ من األبن، كىي العقد تكوف ُب القسي تعاب هبا كتفسدىا

 انتهى.  «أبنة

فما  أنو دخل على عثماف  ُب حديث أيب ذر »: (ْ)أبو موسى ا٤بديِبكزاد 

فمعناه  ،بتقدمي الباء على النوف، كقاؿ: إف كاف ٧بفوظان  (ٓ)ذا ركاه ا٢برىبك  سبو كال أبنو.

 أ.ىػ.  «كاف منو، كإال فهو ما أنبو بتقدمي النوف: أم ما كٖبو  ره شران ما ذكَّ 

ما  »كمنو حديث أيب سعيد »ببل عزك كزاد:  (ٔ)كٝبع ٦بد الدين ابن األثّب النصاف

. كىذا يوافق ما ُب كتاب ابن «أم ما كنا نعلم أنو يرقى فنعيبو بذلك ،(ٕ)«كنا أنبنو برقية

وم، كقاؿ: حكأنبنو بضم الباء، كذلك قالو لنا عبد هللا بن أٞبد الن»: (ٖ)ابن ا١بوزم

                                 
 (ِّْ/َُىو ُب سنن البيهقي الكربل ) (ُ)
( بسند حسن عن أـ الدرداء أف رجبلن أاتىا فقاؿ: إف رجبلن انؿ ُُٓركل البخارم ُب األدب ا٤بفرد )ص (ِ)

 «.  إف نؤبن ٗبا ليس فينا فطا٤با زكينا ٗبا ليس فينا»منك عند عبد ا٤بلك، فقالت: 
 (.َٓٓ/ُيب دمحم ابن قتيبة الدينورم )كبعض ىذا الكبلـ مأخوذ من غريب ا٢بديث أل (ّ)
 (َِ/ُاجملموع ا٤بغيث ُب غرييب القرآف كا٢بديث ) (ْ)
 مل أقف عليو إىل اآلف. (ٓ)
 (ُٕ/ُالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) (ٔ)
 (َُِِ(، كمسلم )ََٕٓركاه البخارم ) (ٕ)
 (ُْٓ/ّكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب )(ٖ)
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 أ.ىػ.  «يةأبنت ٗبعُب عبت، كأهنم ما علموا أنو يرقى فكاف يعاب ابلرق

قلت: كُب ىذا نظر إذ ال ييعرؼ عنهم عيب للرقية أك الرقاة، لكن التهمة أقرب ُب 

أبنتو أبنان اهتمتو، كٖبّب »: (ِ)قاؿ ابن القوطية - (ُ)كهبا فسرىا كثّب من الشراح -التفسّب 

:  عن حديث أيب سعيد (ّ). كُب كتاب القاضي عياض«كٖبّب أك شر نسبتهما إليو

، كعلق على ركاية (ْ)«كنصفو بذلك كما جاء ُب الركاية األخرل نظنوأم نتهمو كنذكره »

اللـو  :كالتأنيب ،كتقدمي النوف تصحيف ال كجو لو ىنا»ركاية تقدمي النوف بقولو: 

 .«كليس ىذا موضعو ،كالتوبيخ

أف الناس يتهموف أىل   كمن ىذا حديث الباب حيث أراد علي بن ا٢بسْب
 (ٓ)يس عندىم من العلم. كيؤيدىا ركاية ابن سعدالبيت اب٣بّب، كىو: اختصاصهم ٗبا ل

عن مسعود بن مالك قاؿ: قاؿ يل علي »من طريق أيب معاكية عن األعمش كلفظها: 
قاؿ: ذاؾ رجل كاف ٲبر بنا  ،بن حسْب: ما فعل سعيد بن جبّب؟ قاؿ: قلت: صاّب

                                 
( كأبو العباس َُٖ/ٕ(، كتبعو عياض ُب إكمالو كتابو )ُٓٔ/ّم ُب فوائد مسلم )منهم: ا٤بازرم ُب ا٤بعل (ُ)

(، كزكراي األنصارم ُب شرحو البخارم ٓٔ/ِْ(، كابن ا٤بلقن ُب التوضيح )ٖٔٓ/ٓالقرطيب ُب ا٤بفهم )
(ٖ/ِِٗ.) 

 (ُٕٕكتاب األفعاؿ )ص  (ِ)
(، كأصلو ُب ا٤بعلم بفوائد َُٖ/ٕم )(، كأكسع منو ُب شرح ٤بسلم إكماؿ ا٤بعلُِ/ُمشارؽ األنوار ) (ّ)

 (.ُٓٔ/ّمسلم للمازرم )
 «.فقاـ معها رجل منا ما كنا نظنو ٰبسن رقية»( كلفظو: َُِِركاىا مسلم ) (ْ)
( طبعة ا٣با٪بي، كمن طريقو ابن عساكر ُب اتريخ دمشق ّٕٔ/ٖ( ك)ُِْ/ٕالطبقات الكبّب ) (ٓ)

(ُْ/َّٕ) 
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كأشار  .بو ىؤالء فنسائلو عن الفرائض كأشياء ٩با ينفعنا هللا هبا، إنو ليس عندان ما يرمينا
كفيها شيعتهم.  مقر جده كىذه قرينة أخرل كوف العراؽ كانت  .«بيده إىل العراؽ

 لكن سياؽ األثر فيو اختبلؼ كليس بضائره إلمكانية ا١بمع.
 سئلكعلى الركاية األخرل )أيتوننا(، فيحتمل أنو أراد لقاءه لسؤالو عن بعض ما يي 

د االستزادة ُب العلم ٘بنبان إلحراج السائلْب الذين عنو ٩با ليس عنده. كٰبتمل أنو أرا ىو
يظنوف فيو من العلم فيكثركف عليو من ا٤بسائل فرٗبا يقع ُب حرج، كبعض السؤاؿ ا٤بلحْب 
ال يرضى بغّب ا١بواب من ا٤بسؤكؿ ككأنو نيصب ٣بدمتو، كتراه ال يعرؼ آداب الطلب 

 و كشكو، ٩با قد يغضب ا٤بفٍب.  كالسؤاؿ كال يقدر أك يهتم اب٤بسؤكؿ من جهة كرعو كخوف
٠بعت الشافعي »قاؿ: الربيع بن سليماف عن  (ُ)كمن ىذا ما ُب كتاب ابن عساكر

 مٌب ركيت عن رسوؿ هللا :فقاؿ ؟خأخذ هبذا اي أاب عبد هللا :فقاؿ لو رجل كركل حديثان 
فلم آخذ بو فأشهدكم كا١بماعة أف عقلي قد ذىب كأشار بيده  صحيحان  حديثان  ملسو هيلع هللا ىلص
خأخذ  :فقاؿ لو رجل ذكر الشافعي حديثان »قاؿ:  ٢بميدمعن ا (ِ)كفيو«. ؤكسهمعلى ر 

أقوؿ بو ككلما  ،نعم ؟أك ترل على كسطي زانران  ؟أُب الكنيسة أان :فقاؿ ؟بو اي أاب عبد هللا
عن  مالكان  سأؿ رجله »: قاؿ (ّ)كعن ابن مهدم، «بو قلتي  ملسو هيلع هللا ىلص بلغِب عن النيب

 ،إليك من كذا ككذا ألسألك عنها جل: إين ضربتي مسألة، فقاؿ: ال أحسنها، فقاؿ الر 
إين ال  :إىل مكانك كموضعك فأخربىم أين قد قلت لك فقاؿ لو مالك: فإذا رجعتى 

 .«أحسنها
                                 

 (ّٖٖ/ُٓركاه ابن عساكر ُب خأريخ دمشق ) (ُ)
 (ّٖٖ/ُٓ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )َُٔ/ٗركاه أبو نعيم ُب ا٢بلية ) (ِ)
 (ِّّ/ٔركاه أبو نعيم ُب ا٢بلية ) (ّ)
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على أف  (،ٗكحق على كل من سود أف يتفقو كما مر ُب الكبلـ على  األثر رقم )
  تعاىل أعلم.ركاية الباب ينبغي أف تكوف تصحيفان؛ كفيو ٕبث يرجئ إىل حْب كهللا
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

غفىمممحدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمظقثمسنمجماػد:مأنمسؿرم[- ٘ٙ]

ذذمم.اٌؼاؼلةم:ؼعينم.سنماٌؽاؼؾة

سنده ضعيف، فيو علتاف: ضعف ليث بن أيب سليم، كاالنقطاع بْب ٦باىد  
 .كعمر
، كبينت ركاية ابن حـز أف (ُ)ا٣بطيب، كابن حـزكركاه من طريق ا٤بصنف كغّبه:  

كحكم إبرسالو،  (ِ)التفسّب من صريح كبلـ ٦باىد. كمن طريق ليث ركاه: البيهقي
،  (ْ)، كعزاه ابن القيم«يعِب: ُب الكبلـ .إايم كا٤بكايلة»بلفظ:  (ّ)كالدارمي لؤلثـر

 ألٞبد ُب السنة.   (ٓ)كالسيوطي
           

 

أف يكيل لئلنساف من السوء مثل ما يكيل  :أحدٮبا .فيها قوالف»( ادلكايلةقولو: )

كنزؿ العمل  ،أهنا ا٤بقايسة ُب الدين :كالثاين .قالو أبو عبيد ،فهو أمر ابالحتماؿ ،لك

                                 
قاؿ ٦باىد: يعِب »(، كفيو: ِٖ/ٖ(، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ )ْٓٓ/ُالفقيو كا٤بتفقو للخطيب ) (ُ)

 «ا٤بقايسة
 ( من طبعة عوامة.َِٔ/ِ( طبعة دار ا٣بلفاء. ك)َُٗا٤بدخل إىل السنن الكربل للبيهقي )ص (ِ)
 (ِّٖ/ُسنن الدارمي ) (ّ)
 (ْٔٔ/ِإعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ) (ْ)
 (ِّٕ/ُ(، ككنز العماؿ للمتقي ا٥بندم )ُٗٔ/ُٓا١بامع الكبّب للسيوطي ) (ٓ)
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 . (ُ)«قالو ابن قتيبة .ابألثر

كإ٭با  ،ا٤بقايسة :ادثوف يفسركنوك »: (ِ)أما قوؿ أيب عبيد القاسم بن سبلـ فنصو

يعِب أف تكيل  ،كأصل ذلك إ٭با ىو مأخوذ من الكيل ُب الكبلـ ،قايسة ابلقوؿا٤ب معناه
فالذم أراد ...   الفعل أيضان ُب كيكوف ىذا ،لو كما يكيل لك كتقوؿ لو كما يقوؿ لك

 أ.ىػ.  «االحتماؿ كترؾ ا٤بكافأة ابلسوء :عمر

 إىل: خلق الصرب، كٙبمل األذل، كاستعماؿ الصفح، افكاف تفسّبه أف كجهه
 كاإلغضاء عن الرد، كعن ا٤بكافأة على ا٣بطأ.

ليست ا٤بكافأة ابلسوء أٍكىلى اب٤بكايىلة من »: (ّ)كالقوؿ الثاين قوؿ أيب دمحم ابن قتيبة

ا أراد عمر ؛ا٤بكافأة اب٣بّب. ككل من كازنٍتو بشيء كاف منو أف ال يقايس  :فقد كايٍلتىو. كإ٭بَّ
 . كيَبؾ العمل على األثر. كذلك رأيتي ُب الدين كيكايل. أم: يوازف الشيء ابلشيء

 أ.ىػ.  «أىل النَّظىر يقولوف ُب ىذا ا٢بديث

كىذا ىو قوؿ أيب خيثمة، إذ التفسّب األكؿ ليس ٩با لو متعلق بكتابنا. كابألكؿ 
: ٧بمود الز٨بشرم، ك٦بد الدين ابن األثّب كمرضا القوؿ اآلخر، كمل يذكر أبو عبيد  جـز

 غّبه. (ْ)كأبو موسى ا٤بديِبا٥بركم، كنشواف ا٢بمّبم، 
                                 

 (َّٕ/ِاقتباس من كتاب غريب ا٢بديث البن ا١بوزم ) (ُ)
 (َْٖ/ّ) غريب ا٢بديث البن سبلـ (ِ)
 (َُٖإصبلح غلط أيب عبيد ُب غريب ا٢بديث  البن قتيبة )ص (ّ)
(، ُِٗ/ْ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر البن األثّب )ُِٗ/ّالفائق ُب غريب ا٢بديث للز٨بشرم ) (ْ)

(، اجملموع ا٤بغيث ِْٗٓ/ٗ(، مشس العلـو للحمّبم )ُِٔٔ/ٓالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث للهركم )
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كأنو يكيل لو من ،  (ِ)كالفرس يكايل الفرس إذا عارضو كابراه»: (ُ)كمن األكؿ قو٥بم

، «جريو مثل ما يكيل لو اآلخر. ككايلت بْب أمرين، أم: نظرت بينهما أيهما األفضل

ف ثعلب عن ابن األعرايب قاؿ: ا٤بكايلة أف يتشاًب رجبل»: (ّ)قاؿ أبو منصور األزىرم

علم  بفبلف أم قستو بو، كإذا أردتى  فبلانن  كقاؿ غّبه: كلتي  ... فّبيب أحدٮبا على اآلخر

: (ْ)أ.ىػ. كُب أساس الببلغة «رجل فكلو بغّبه؛ ككل الفرس بغّبه أم قسو بو ُب ا١برم

لو مثل ما يقوؿ لك، كقاؿ ذلك مكايلةن أم مقايسة، ككالو  ككايلتو ُب ا٤بقاؿ إذا قلتى »

 .«بو: قاسو

(، ىذا تفسّب ٦باىد راكم األثر إال أنو ال يفصل النزاع اآلنف، يعين ادلقايسةقولو: )

، قاؿ ُب (ٓ)«كتقايس القـو إذا ذكركا مآثرىم، القياس: مصدر قايستو قياسة كمقايسة»ك

، كا٤بقاساة: معا١بة األمر كمكابدتو، كا٤بقايسة ٘برم ٦برل ا٤بقاساة أحياانن »: (ٔ)العْب

                                                                                                  
 (، كذكر األخّب أقواالن ال تعلق ٥با ابلباب.ََُ/ّ القرآف كا٢بديث أليب موسى ا٤بديِب )ُب غرييب

 (َْٕ/ٓكتاب العْب )  (ُ)
 «يعِب ا٤بباراة كا٤بسابقة»(: ِّٓ/ٔقاؿ ابن عباد ُب ايط ُب اللغة ) (ِ)
 (ُْٗ/َُهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ّ)
 (ُُٓ/ِأساس الببلغة أليب القاسم الز٨بشرم ) (ْ)
 (ْٖٓ/ِٝبهرة اللغة البن دريد ) (ٓ)
 (ُٖٗ/ٓالعْب ) (ٔ)
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كحكى »، (ُ)«إذا جاريتو ُب القياس : قايست فبلانن كيقاؿ أيضان »، «سكتكوف من القيا

بعضهم أف القوس: السبق، كأف أصل القياس منو؛ يقاؿ: قاس بنو فبلف بِب فبلف، إذا 

 .(ِ)«سبقوىم

قلت: ا٤بتأخركف من أىل ا٢بديث مالوا إىل القوؿ الثاين فنجدىم يذكركنو ُب سياؽ 
. كذكره أىل (ّ)، كا٣بطيب، كابن مفلح، كاإلسنومذمهم الرأم، كمن ىؤالء: البيهقي

، كفخر الدين الرازم،  األصوؿ منهم ُب الكبلـ عن القياس، كمن ىؤالء: ابن حـز
 .(ْ)كاآلمدم

لوجدان ما « إايم كا٤بكايلة، يعِب ُب الكبلـ»كإف نظران إىل ركاية الدارمي كلفظها: 
أف القوؿ الثاين يفتقر إىل زايدة  ذلك -كهللا تعاىل أعلم  -يشعر بتقوية القوؿ األكؿ 

بياف، كتشديد ُب التحذير ٗبا يتوافق مع بقية آاثرىم ُب الباب، كالذم ال ٪بد ىذا األثر 
سهل بن على نسقها، فإف الوارد ُب النهي عن الرأم كذمو ألفاظو صرٰبة كمنها قوؿ 

د على رسوؿ هللا اهتموا الرأم، فلقد رأيتِب يـو أيب جندؿ كلو أستطيع أف أر : »(ٓ)حنيف
 ، كا٤بصادر ا٤بذكورة غنية آباثرىم ُب ذلك. «تأمره لردد ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
 (ٖٔٗ/ّالصحاح للجوىرم ) (ُ)
 (ُْ/ٓمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ِ)
(، اآلداب الشرعية ْٓٓ/ُ(، الفقيو كا٤بتفقو للخطيب )ُٖٗا٤بدخل إىل السنن الكربل للبيهقي )ص (ّ)

 (.َُّ/ِلئلسنوم ) (، هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿٓٔ/ِالبن مفلح )
(، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ٕٓ/ٓ(، اصوؿ للرازم )ِٖ/ٖاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حـز ) (ْ)

 ( ْٔ/ْلآلمدم )
 (ُْٖٗصحيح البخارم ) (ٓ)
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ٍب إف استعماؿ ٦باىد ُب تفسّبه لفظ ا٤بقايسة ليس صرٰبان ُب ذـ الرأم، بل األكىل 
انصرافو إىل القياس عن الرأم، كإف كاف كرد من كبلـ الشعيب استعمالو ُب النهي عن 

أما كهللا لئن أخذًب اب٤بقايسة لتحرمن ا٢ببلؿ »فظو: الرأم فيما ركم عنو بسند اتلف كل
، (ّ)، كأصحاب القياس(ِ)، كصح بغّب ىذا اللفظ: ا٤بقاييس(ُ)«كلتحلن ا٢براـ

 . (ٓ)، كالقياس(ْ)كا٤بقايسة
ك٩با يدعم انصراؼ مراد ٦باىد إىل ا٤بعُب األكؿ: ركاية الدارمي كالٍب أيضان نقلت 

، كاجتماع التفسّبين أعِب الكبلـ كا٤بقايسة ىو نص تفسّب ٦باىد للمكايلة لكن ابلكبلـ
ما ذىب إليو أىل اللغة من ٞبل ا٢بديث على األخبلؽ كما سبق شرحو من كتبهم كهللا 

 أعلم.
ال يدعم القوؿ الثاين لغة إال مع إضافة   ٍب إف ا٤بتأمل ٯبد أف ا٤بنسوب لعمر

تفسّب ٦باىد أيضان ىناؾ بيعد  تفسّب ٦باىد، فلو أٮبلناه مل يستقم ذاؾ امل، بل كمع
 سبق بيانو كاإلشارة إليو. 

ك٥بذا كذاؾ أجد كبلـ أىل اللغة ُب توجيو اللفظ أقرب ال سيما كفيهم من ىو من 
 أىل ا٢بديث كمن فقهاء ادثْب كالقاسم بن سبلـ كهللا تعاىل أعلم كأحكم ابلصواب. 

 

                                 
 (ُٔٗا٤بدخل للبيهقي )ص (ُ)
 ( بسند صحيحُِٖ/ُالدارمي ُب السنن ) (ِ)
 (َْٓ/ِاإلابنة الكربل البن بطة ) (ّ)
 (َْٔ/ُفقيو كا٤بتفقو للخطيب )ال (ْ)
 ( كا٤بصدر السابق.ّٖٗ/ِجامع بياف العلم البن عبد الرب ) (ٓ)
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اب من صنيع ا٤بصنف كاختياره كىو مناسبة األثر ٥بذا الكت -أما الكبلـ عن الرأم 
(، كقد ذـ السلف الرأم كشددكا ُب ّٖفمضى شيء منو ُب الكبلـ على األثر ) -

النهي عنو كما ذاؾ براجع إىل أصل الرأم فإنو ال ٱبلو من نفع كفائدة إذ ىو أحد 
مسالك الَبجيح ككسيلة من كسائل الفهم كاالستنباط، كإعماؿ العقل كالفكر آلة اجملتهد 

 لنظر كالتأمل. ُب ا
لكن ىذا إ٭با ٰبمد إف مل يتعارض مع نص شرعي، فإف اجملتهد ييعمل فكره إل٢باؽ 
مسألتو أبصل شرعي اثبت، كرٗبا يقصر علمو عن توفر نص ُب ا٤بسألة فبل ٱبلو حكمو 

 أك ٱبالفو.  أصبلن حينها من أف يوافق 
 أنو:  سعودعبد هللا بن مفعلى األكؿ نور من هللا كتوفيق، كمن ىذا حديث 

فلم يقل  .فمات قبل أف يدخل هبا سئل عن رجل تزكج امرأة كمل يكن ٠بى ٥با صداقان »
]كُب ركاية أيب داكد: فاختلفوا إليو شهران أك قاؿ فرجعوا، ٍب أتوه فسألوه؟  ،فيها شيئان 
فقاؿ: سأقوؿ فيها ٔبهد رأيي فإف أصبت فا عز كجل يوفقِب لذلك، كإف مرات[ 

فقاـ انس من . »(ُ)«ِب: ٥با صداؽ نسائها، ك٥با ا٤بّباث، كعليها العدةأخطأت، فهو م
 ملسو هيلع هللا ىلصمسعود ٫بن نشهد أف رسوؿ هللا  أشجع، فيهم ا١براح كأبو سناف، فقالوا: اي ابن

. قاؿ: كما قضيتى   ،قضاىا فينا ُب بركع بنت كاشق كإف زكجها ىبلؿ بن مرة األشجعي
 .(ِ)«ملسو هيلع هللا ىلصافق قضاؤه قضاء رسوؿ هللا حْب ك  شديدان  ففرح عبد هللا بن مسعود فرحان 

 

                                 
 ( كغّبه كسنده صحيح.ُْٕ/ٕركاه أٞبد ) (ُ)
 (ّْٓ/ّسنن أيب داكد ) (ِ)
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كعلى الثاين أعِب ا٤بخالفة للنص، فهذا ال يلحق اجملتهد بو عيب فإنو قدـ ما لديو  
 ملسو هيلع هللا ىلصأنو ٠بع رسوؿ هللا   كهللا يتقبل عملو ٕبسبو، كمنو حديث عمرك بن العاص

إذا حكم ا٢باكم فاجتهد ٍب أصاب فلو أجراف، كإذا حكم فاجتهد ٍب أخطأ فلو »قاؿ: 
 . (ُ)«أجر

لكن العيب كالشنار إ٭با يقع على التابع ا٤بقلد الذم اطلع على النص الشرعي فلم 
أيخذ بو كعارضو ابجتهاد إمامو؛ ككأنو يقدس رأيو عياذان اب، ك٥بذا اشتد نكّب السلف 

ُب رد النصوص  على األخذ ابلرأم مقابل النص ٤با كقفوا على بعض تلك األفعاؿ ا٤بشينة
  وؿ إماـ.كخأك٥با لق

 

عن  (ِ)ركل ابن عساكركسبق جواب الشافعي ٤بن أراد مقابلة رأيو ابلنص حيث 
خأخذ هبذا اي أاب  :فقاؿ لو رجل ٠بعت الشافعي كركل حديثان »قاؿ: الربيع بن سليماف 

فلم آخذ بو فأشهدكم  صحيحان  حديثان  ملسو هيلع هللا ىلص عن رسوؿ هللا مٌب ركيتي  :فقاؿ ؟عبد هللا
 «.  كأشار بيده على رؤكسهمكا١بماعة أف عقلي قد ذىب 

خأخذ بو اي أاب  :فقاؿ لو رجل ذكر الشافعي حديثان »قاؿ:  ٢بميدمعن ا (ّ)كركل
أقوؿ بو ككلما بلغِب  ،نعم ؟أك ترل على كسطي زانران  ؟أُب الكنيسة أان :فقاؿ ؟عبد هللا
فكيف إف كاف سبب ا٤بخالفة للنص معارضتو مع ىواه أك «. بو قلتي  ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب
 أك غّب ذلك ... كىذه البلية الكربل كالباقعة العظمى. مفهومو

                                 
 (ُُٕٔ(، كمسلم )ِّٕٓركاه ُب الصحيح البخارم ) (ُ)
 (ّٖٖ/ُٓركاه ابن عساكر ُب خأريخ دمشق ) (ِ)
 (َُٔ/ٗ(، كىو ُب حلية أيب نعيم )ّٖٖ/ُٓساكر ُب خأريخ دمشق )ركاه ابن ع (ّ)
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كأما ٞبل األثر على القياس فبعيد كونو مل يكن مستعمبلن ابلطريقة الداعية إلنكاره  
 آنذاؾ. فبل حاجة لتكلف ا٣بوض ُب ىذا الباب، كاب تعاىل التوفيق.  

مم

م

م

م

م

م

م

م
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م
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:ممم

مم[- ٙٙ]ذ مظـامحدثـا مإن مضال: مسنماألسؿشمسنمايلن مجرؼر مثـا أبومخقـؿة

مم.غؿعاػدػامطؿؾًا

 رجالو ثقات، كمل أرىم ذكركا لؤلعمش ركاية عن ا٢بسن. 
. كىو (ُ)ركاه من طريق ا٤بصنف: أبو العباس أٞبد بن ٧برز، كأبو بكر ا٣بطيبك 

أيب يوسف  مشهور عن جرير؛ اتبع ا٤بصنف على ركايتو عنو: أبو بكر ابن أيب شيبة عند
الفسوم. كدمحم بن عقبة كما ُب كتاب الرامهرمزم. كعلي بن ا٤بديِب عند أيب عمر ابن 

 . (ِ)عبد الرب. كأبو معمر إ٠باعيل ا٥بذيل، كدمحم بن عيسى الطباع ُب تقييد العلم للخطيب
           

 

ديد ك٘ب» ،(ّ)«التعاىد: االحتفاظ ابلشيء، كإحداث العهد بو»(، نتعاىدىاقولو: )

كىو من  عهد الرجل يعهد عهدان  :فمن ذلك قو٥بم»، قاؿ ابن فارس: (ْ)«العهد بو

الوصية. كإ٭با ٠بيت بذلك ألف العهد ٩با ينبغي االحتفاظ بو. كمنو اشتقاؽ العهد الذم 

                                 
(، كتقييد العلم ُْ/ِ(، ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )ِٖٓمعرفة الرجاؿ البن ٧برز )ص (ُ)

 ( كبلٮبا للخطيب.ََُ)ص
(. جامع ُّٕ(، ادث الفاصل بْب الراكم كالواعي للرامهرمزم )صِِٕ/ّا٤بعرفة كالتأريخ للفسوم ) (ِ)

 (َُُ(، تقييد العلم للخطيب )صِّٓ/ُبياف العلم كفضلو البن عبد الرب )
 (َُّ/ُكتاب العْب ) (ّ)
 (٦ّْٔبمل اللغة البن فارس )ص (ْ)
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  أ.ىػ. (ُ)«يكتب للوالة من الوصية

ت كتعهد كتعهدت فبلانن »كتعهدت كتعاىدت ٗبعُب، عند ا٣بليل، كخولف فقيل: 

قالو  «ضيعٍب، كىو أفصح من قولك: تعاىدتو، ألف التعاىد إ٭با يكوف بْب اثنْب

، كنسب ابن فارس ىذا القوؿ أليب حاًب (ّ)، كبو يقوؿ أبو إبراىيم الفارايب(ِ)ا١بوىرم

أعرؼ بكبلـ العرب من النضر.  - على كل حاؿ - قلنا: كا٣بليل»: (ْ)كتعقبو بقولو

 أ.ىػ.  «ا ك٘باكز عن كذا، كليس ىذا من اثنْبقد تغافل عن كذ :على أنو يقاؿ

قلت: كقد أجاز الفراء تعاىدت، ركاه عنو »: (ٓ)زاد األزىرم نسبتو أليب زيد كقاؿ

قد تعهد فبلف  :كيقاؿ»: (ٔ)أ.ىػ. ككبلـ ابن السكيت على التخيّب قاؿ «ابن السكيت

عمالو الكلمتْب ببل ، كقوؿ أيب زكراي الفراء لعلو أخذه من است«تعاىد ضيعتو، كإف شئتى 

 .(ٕ) تفريق

                                 
 (ُٕٔ/ْمعجم ا٤بقاييس البن فارس ) (ُ)
 (ُٔٓ/ِالصحاح للجوىرم ) (ِ)
 (ْٕٔكّْْ/ِمعجم ديواف األدب للفارايب ) (ّ)
 (ُٗٔ/ْفارس ) معجم ا٤بقاييس البن (ْ)
 (ٗٗ/ُهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ٓ)
 ( البن السكيتّٗ(، كترتيبو )صُّْإصبلح ا٤بنطق )ص (ٔ)
 (.ّْٓكَُٕكُُْكُُُ/ّمعاين القرآف البن منظور الفراء ) (ٕ)
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كإف عاىد عليها  .(ِ)«على ركعٍب الفجر أشد تعاىدان » :قولو»: (ُ)كقاؿ عياض

ف حسن العهد من إ» :كمنو ،التعاىد كالتعهد االحتفاظ ابلشيء كا٤ببلزمة لو ،أمسكها
كىذا ا٢بديث  ،(ْ) "تعاىد كلدم" :قولو ،كأصلو من ٘بديد العهد بو كمنو ،(ّ)«اإلٲباف

     أ.ىػ. «تعاىدت :تعهدت ضيعٍب كال يقاؿ :يرد قوؿ من قاؿ من أىل اللغة

، إال أفَّ ىذا األخّب نسبو أليب (ٓ)كاتبع القائلْب ابلتفريق: ابن ا١بوزم، كا٤بناكم
ا٢بسْب ابن فارس؛ كالذم ُب كتابو ترجيح عكس ما ذىب إليو ا٤بناكم، كما سبق النقل 

 عنو قريبان. 
           

 
ألثر فيو التوجيو لكتابة العلم كتقييد فوائده كتوثيقها، كمن ٍب تعاىد افوظ كا

ركل ا٣بطيب عن اب٤براجعة كالتصحيح، فهو أسرع ُب االستحضار عند ا٢باجة. 
ال تدعن شيئان من العلم إال كتبتو فهو خّب لك من موضعو من »قاؿ:  (ٔ)الشعيب

  .«الصحيفة، كإنك ٙبتاج إليو يومان ما

                                 
 (َُْ/ِمشارؽ األنوار للقاضي عياض ) (ُ)
 (ِْٕ(، كمسلم )ُُٗٔجزء من حديث ُب صحيح البخارم ) (ِ)
(، كىو جزء من حديث ركاه: الطرباين ُب كبّب معاٝبو ٖ/ٖالبخارم ُب الصحيح ) من تبويبات (ّ)

( كصححو ككافقو الذىيب تصرٰبان، كالبيهقي ُب الشعب ِٔ/ُ(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ُْ/ِّ)
 ( من حديث عائشة  ْٕ(، كاآلداب )صّٖٕ/ُُ)

 (ّ/ْمن تبويبات البخارم ُب الصحيح ) (ْ)
 (َُِ(، التوقيف على مهمات التعاريف للمناكم )صْْٕر البن ا١بوزم )صنزىة األعْب النواظ (ٓ)
 (ََُتقييد العلم )ص (ٔ)
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 :قلت .كٯبب أف ينظر من كتبو فيما علق ٕبفظو»: (ُ)أبو بكر ا٣بطيبقاؿ 

ككاف ركل  ٝبلة من اآلاثر ُب الباب  أ.ىػ. «كيتعاىد افوظ أكىل كا٤براعاة لو أعم نفعان 

أنو  » : ، كعن ابن عمر«يعِب ا٢بديث .إ٭با نكتبو لنتعاىده»ا٢بسن قاؿ: منها عن 

تعهد ما ُب صدرؾ أكىل »قاؿ:  ، كعن ا٣بليل«بوكاف ال ٱبرج كل غداة حٌب ينظر ُب كت

 .«بك من ٙبفظ ما ُب كتبك

قلت: كرٗبا كانت طريقة كثّب منهم الكتابة كالتقييد ُب أكؿ الطلب، كتعاىد كتبهم 

كره خأكد أحدىم من إتقاهنا استغُب عنها، فالزىرم كىو كإف كاف ٩بن أي  اب٤بذاكرة حٌب إفٍ 

فقد كرد عنو أبنو كاف ٩بن يكتب ُب مبتدأ الطلب، قاؿ  (ِ)على كتابة العلم ُب آخر عمره

أان كالزىرم، ك٫بن نطلب العلم، فقلنا: نكتب  قاؿ: اجتمعتي : »(ّ)صاّب بن كيساف

، قاؿ: ٍب قاؿ: نكتب ما جاء عن الصحابة، ملسو هيلع هللا ىلص السنن، قاؿ: ككتبنا ما جاء عن النيب

فأ٪بح  ،كمل أكتب: إنو ليس بسنة فبل نكتبو، قاؿ: فكتب، فإنو سنة، قاؿ: قلتي 

                                 
 (ُْ/ِا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ُ)
 (َُٔأيٌب ٚبرٯبو كما يتعلق بو ُب األثر رقم ) (ِ)
حلية األكلياء (، ك ِٖٓ/ُُ(، كىو ُب جامع معمر )ّْْ/ٕ(، ك)ّّْ/ِركاه: ابن سعد ُب الطبقات ) (ّ)

(، كجامع بياف العلم البن عبد الرب َُٗ/ِ(، كا١بامع ألخبلؽ الراكم للخطيب )َّٔ/ّأليب نعيم )
(ُ/ِّّ) 



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٙٙ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ٔٔٗ 

قاؿ: قاؿ يعقوب بن إبراىيم بن سعد، عن أبيو، قاؿ: إان ما سبقنا ابن شهاب  .كضيعت

بشيء من العلم، إال أان كنا أنٌب اجمللس فيستنتل، كيشد ثوبو عند صدره، كيسأؿ عما 

 كاب تعاىل التوفيق.    .«يريد، ككنا ٛبنعنا ا٢بداثة
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مهماهللمتعادي:ضالماٌصـفمرري

مأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمعـصورمسنمأبيماظضقىمسنمعلروقمم[- ٚٙ] حدثـا

ؼامأبامسؾدمم:صؼالمصأتاهمرجْلم،وػومعضطفعمبقــامغراهمطـامسـدمسؾدماهللمجؾودًام:ضال

آؼةماظدخانمويءمصؿأخذمبأغػاسماظؽػارممسـدمأبوابمطـدةمؼزسممأنَّماظررينمإنمضاصًا

ؼأؼفامم:م-موجؾسموػومشضؾانم-مسؾدماهللم(ُ)صؼالم؟ةماظزطاموؼأخذماٌؤعـنيمعـهمطفقؽ

صإغهمم،اهللمأسؾمم:صؾقؼلممبامؼعؾمموعنمالمؼعؾممصؾقؼلماظـاسماتؼواماهللمصؿنمسؾممعـؽممذقؽًا

مالمؼعؾمأسؾممأل مأنمؼؼولمٌا  :اهللمتعاديمضالمظـؾقهمسؾقهماظلالممصإنَّم،اهللمأسؾمم:حدطم
مم﴾.ِعِنمَأِجٍرمَوَعامَأَغامِعَنماْظُؿَؿَؽؾخملِػنَيُضِلمَعامَأِدَأُظُؽِممَسَؾِقِهم﴿

إف من »(، كىو قولو: ْٗاألثر متفق عليو، كسبق للمصنف ذكر جزء منو برقم )
، كمر ٚبرٯبو، كالكبلـ على مسائلو كفوائده «العلم أف يقوؿ الذم ال يعلم: هللا أعلم

 . (ِ)ىناؾ
           

 
                                 

 «ُب النسخة األخرل )فقاـ عبد هللا كجلس كىو غضباف فقاؿ(. كالصواب ما أثبتنا»قاؿ األلباين:  (ُ)
(، كابن ُٕٗ/ٕ(، كأٞبد ُب ا٤بسند )ِٖٕٗ(، كمسلم )َْٖٗ(، ك)ْْٕٕركاه البخارم ُب الصحيح ) (ِ)

(، كالدارمي ّّٗ/ٓ(، كالبزار ُب ا٤بسند )ِِّ/ٓ(، كالَبمذم ُب السنن )ُٕٕ/ُأيب شيبة ُب ا٤بسند )
(، ْٖٓ/ُْ(، كابن حباف ُب الصحيح )ُِْ/ٗ(، كالطرباين ُب كبّب معاٝبو )ِّٕ/ُُب السنن )

(، كالطحاكم ُب شرح مشكل ّٖٗ -ّٔٗ/ُ(، كالشاشي ُب ا٤بسند )ُِٕ/ُكا٢بميدم ُب ا٤بسند )
(، كأبو ِِٗكَُّ/ٕ(، كالبغوم ُب معامل التنزيل )ُّ/ِِ(، كابن جرير ُب التفسّب )ُِْ/ِاآلاثر )

(، كابن عبد الرب ِّْ/ِ(، كالبيهقي ُب دالئل النبوة )ِٖالقاسم إ٠باعيل األصبهاين ُب دالئل النبوة )ص
 (ِّٖ/ُِب جامع بياف العلم )
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ىو االرتفاع ُب ك »، (ُ)«ا١بلوس نقيض القياـ»( كنا عند عبد هللا جلوساً قولو: ) 

كذلك يكوف  جلس الرجل جلوسان  :يقاؿ [(ِ)، ]قاؿ األصمعي: ككل مرتفع جلسالشيء

: (ْ)، قاؿ الراغب(ّ)«كانت ا٢باؿ الٍب ٚبالفها القعود  عن نـو كاضطجاع؛ كإذا كاف قائمان 

من  لسان أصلو أف يقصد ٗبقعده ج ،كجلس...  أصل ا١بلس: الغليظ من األرض»

 أ.ىػ.  «األرض، ٍب جعل ا١بلوس لكل قعود

:  نقوؿك٫بن نقوؿ: إف ُب قعد معُب ليس ُب جلس. أال ترل أانَّ »: (ٓ)قاؿ ابن فارس

 :كقعدت ا٤برأة عن ا٢بيض. كنقوؿ لناس من ا٣بوارج ،كأخذه ا٤بقيم كا٤بقعد ،قاـ ٍب قعد
كا١بلوس عن حالة ىي فيكوف القعود عن قياـ  ،فجلس ٍب نقوؿ: كاف مضطجعان  .عدقي 

دكف ا١بلوس ألف ا١بلس: ا٤برتفع فا١بلوس ارتفاع عما ىو دكنو. كعلى ىذا ٯبرم الباب  

 أ.ىػ.  «كلو

كقعد  كقد يستعمل جلس ٗبعُب قعد يقاؿ: جلس مَببعان »: (ٔ)كُب كتاب ا٤بناكم

إذ ال يسمى  ،إذا جلس بْب شعبها األربع أم حصل كٛبكن :، كقد يفارقو كمنومَببعان 
                                 

( أليب إبراىيم الفارايب، كمشس العلـو كدكاء كبلـ العرب من الكلـو َُٔ/ِاف األدب )معجم ديو  (ُ)
 ( لنشواف ا٢بمّبمُُْٓ/ِ)

 (ِٓٔ/ُغريب ا٢بديث البن قتيبة ) (ِ)
 (ّْٕ/ُمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ّ)
 (ُٗٗا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص (ْ)
 (َٔصالصاحيب ُب فقو اللغة البن فارس ) (ٓ)
 (ُِٖالتوقيف على مهمات التعاريف للمناكم )ص (ٔ)
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كال  على أعضائو األربع، كيقاؿ: جلس متكئان  فإف الرجل حينئذ يكوف معتمدان  ذا قعودان ى

 أ.ىػ. «ٗبعُب االعتماد على أحد جانبيو كذا قرره قـو قعد متكئان  :يقاؿ

الضاد كا١بيم كالعْب أصل كاحد يدؿ على لصوؽ ابألرض »(، وىو مضطجعقولو: )

ضجع الرجل، أم كضع جنبو »، (ِ)«توككل شيء خىفىٍضتىو فقد أضجع»، (ُ)«على جنب

أم انـ، فهو ضاجع، ككذلك اضطجع. كأصل »، (ّ)«كضجوعان  يضجع ضجعان  ،رضابأل

 . (ْ)«ىذه الطاء اتء، كلكنهم استقبحوا أف يقولوا: اضتجع

، كذكر (ٓ)كتفسّبه بناـ كرد ُب صحيح البخارم من كبلـ أيب عبد هللا البخارم
، قاؿ ابن (ٔ)دالوارث بن سعيد بن ذكواف أيضان ا٢بافظ أنو من كبلـ شيخ شيخو عب

 . (ٖ). كابلثاين قاؿ ابن دريد«كاضطجع انـ، كقيل: استلقى»: (ٕ)سيده

( يريد أنو ُب موضع منهم ٕبيث ال ٱبفى عليهم حالو، كإ٭با قدـ بيننا نراهقولو: )
كحالو، فحسن أف يقدـ  الراكم هبذا البياف ألنو سيصف تغّبان حصل ُب كجهو 

                                 
 (َّٗ/ّمعجم ا٤بقاييس البن فارس ) (ُ)
 (ِّٓٗ/ٔمشس العلـو لنشواف ا٢بمّبم ) (ِ)
 (ُِْٖ/ّالصحاح للجوىرم ) (ّ)
 (.ُِٔ/ُ(، كنقلو األزىرم ُب هتذيب اللغة )ُِِ/ُكتاب العْب ) (ْ)
 (ٓٓ/ُض ُب مشارؽ األنوار )(، كنقلو عنو عيأُُُٙبت ا٢بديث رقم ) (ٓ)
 (ٖٔٓ/ِفتح البارم البن حجر ) (ٔ)
 (ِِٗ/ُاكم كايط األعظم البن سيده ) (ٕ)
 (ْٕٗ/ُٝبهرة اللغة البن دريد ) (ٖ)
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 بلعو على ما ٰبكيو. ابط
أهبم عْب الرجل الناقل ٣برب  (ؼامأبامسؾدماظررينمإنمضاصًام:صؼالمصأتاهمرجْلقولو: )

القاؼ كالصاد أصل صحيح يدؿ على تتبع الشيء. من »: (ُ)قاؿ ابن فارسالقاص، 

صاص ُب ا١براح، كذلك ذلك قو٥بم: اقتصصت األثر، إذا تتبعتو. كمن ذلك اشتقاؽ القً 
مثل فعلو ابألكؿ، فكأنو اقتص أثره. كمن الباب القصة كالقصص، كل ذلك  أنو يفعل بو

 أ.ىػ.  «يتتبع فيذكر

كالقاص الذم أيٌب ابلقصة من فصها يقاؿ: »، (ِ)«القصص: األخبار ا٤بتتبعة»فػػ 

كقيل: للقاص يقص القصص  ... بعد شيء قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئان 

الذم أيٌب ابلقصة على كجهها،  ». فهو (ّ)«بلـ سوقان بعد خرب كسوقو الك التباعو خربان 

 . (ْ)«كأنو يتتبع معانيها كألفاظها

القصص ما كاف »ُب الفرؽ بْب القصص كا٢بديث:  (ٓ)قاؿ أبو ىبلؿ العسكرم

٫بىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى : ﴿بو عن سلف كمنو قولو تعاىل األحاديث متحداثن  من طويبلن 

ألف  ،هللا قاص :كال يقاؿ ،﴾بلِّ نػىقيصُّ عىلىٍيكى ًمٍن أىنٍػبىاًء الرُّسيلً كي ﴾، كقاؿ: ﴿اٍلقىصىصً 

                                 
 (ُُ/ٓمعجم مقاييس اللغة البن فارس ) (ُ)
 (ُٕٔا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب األصفهاين )ص (ِ)
 (ُُِ/ٖهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ّ)
 (َٕ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر البن األثّب ) (ْ)
 (ُْالفركؽ اللغوية للعسكرم )ص (ٓ)
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كأصل القصص ُب العربية إتباع  ،٤بن يتخذ القصص صناعة الوصف بذلك قد صار علمان 
يوً : ﴿الشيء الشيء كمنو قولو تعاىل ألف  ك٠بي ا٣برب الطويل قصصان ﴾، كىقىالىٍت أًليٍخًتًو قيصًٌ

كا٢بديث . كإذا استطاؿ السامع ا٢بديث قاؿ ىذا قصص . يطوؿحٌب بعضو يتبع بعضان 
القصص ىو  :كٯبوز أف يقاؿ .كقصّبان  يكوف عمن سلف كعمن حضر كيكوف طويبلن 

كالقص  .كا٢بديث يكوف عن ذلك كعن غّبه ،بعضان  ا٣برب عن األمور الٍب يتلو بعضهان 
ح كما أشبو ذلك مثل قص الثوب اب٤بقص كقص ا١بنا  قطع يستطيل كيتبع بعضو بعضان 

حٌب  أمره ك٠بيت قصة ألهنا يتبع بعضها بعضان  كىذه قصة الرجل يعِب ا٣برب عن ٦بموع

 انتهى. «ٙبتوم على ٝبيع أمره

ذكر، مي  :ف ا٤بتكلمْب على الناس ثبلثة أصناؼأ :كقد قيل»: (ُ)قاؿ ا٣بطايب 

على الشكر لو. ككاعظ، كقاص. فا٤بذكر الذم يذكر الناس آالء هللا كنعماءه كيبعثهم بو 
كالواعظ ٱبوفهم اب كينذرىم عقوبتو فّبدعهم بو عن ا٤بعاصي. كالقاص ىو الذم يركم 
٥بم أخبار ا٤باضْب كيسرد عليهم القصص فبل أيمن أف يزيد فيها أك ينقص. كا٤بذكر 

 أ.ىػ.   «كالواعظ مأموف عليهما ىذا ا٤بعُب

ديث، كىو فعل حسن كقد عيرؼ ابلقص ٝباعة من السلف من أىل العلم كا٢ب
 ٝبعوا فيو بْب الوعظ كالتذكّب كالتعليم، فمن الرعيل األكؿ ٩بن كاف يقص: أبو ىريرة


(ِ) ، 

                                 
 ( ببل عزك.ُٕٔ/ِ(، كعنو أبو موسى ا٤بديِب ُب اجملموع ا٤بغيث )ُٖٖ/ْمعامل السنن ) (ُ)
(، من طريق ا٥بيثم. كمن طريق أيب بكر بن عبد الرٞبن ُب صحيح مسلم ُُٓٓصحيح البخارم ) (ِ)

(َُُٗ) 
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 كغّبىم.  (ّ)، كقتادة(ِ)، كاثبت البناين(ُ)كعبيد بن عمّب
كظل ا٢باؿ زماانن حٌب تسور ىذا الباب من ليس من أىلو فأتى ابلعجائب كأدخلوا 

ستعملو قـو لسؤاؿ الناس أموا٥بم، كلزمهم لقب القصاص فيو ا٣برافات كاألكاذيب، كا
 للتفريق بينهم كبْب ا٤بتكلم بعلم، كجاء النكّب من السلف على ىؤالء.

ما أفسد على الناس » : عن أيوب قولو:(ْ)فركل ا٣بطيب ٝبلة من أقوا٥بم منها
: ان منو شاب فسألو عن حديث فقاؿ لو شعبةأنو دشعبة كعن «. حديثهم إال القصاص

أقاص أنت؟ قاؿ: ككاف شعبة سيئ الفراسة فبل أدرم كيف أصاب يومئذ قاؿ: فقاؿ »
قاؿ: فقلت لو: مل اي أاب بسطاـ؟  .الشاب: نعم قاؿ: اذىب فإان ال ٫بدث القصاص

أكذب »: وعلي بن ا٤بديِب قول، كعن «فيجعلونو ذراعان  قاؿ: أيخذكف ا٢بديث منا شربان 

الوجوه، قلت: فما ابؿ الوجوه؟ قاؿ: يكذبوف ُب الناس ثبلثة: القصاص، كالسؤاؿ، ك 

 . «٦بالسهم كال يرد عليهم

كساؽ بسنده عن بعضهم ُب حكاية فيها طوؿ أنو ٠بع قاصان يكذب ُب الركاية 
كيف تقوؿ: ان أبو خليفة كمل تره؟ قاؿ: ا٤بناقشة »: فاستدعاه فقاؿ لوفرغ  فانتظره حٌب

إىل أخذ  - يعِب بو - اإلسناد مكسبة نتسلق (ٓ)امع أمثالنا من قلة ا٤بركءة إان قـو جعلن

                                 
(. كخأريخ ابن أيب خيثمة الكبّب السفر الثالث ِّٖ/ٗ(، كلو ُب مسند أٞبد )ُُٓ/ْطبقات ابن سعد ) (ُ)

(ُ/ُِٗ) 
 (ْْٗ/ِكصفو بذلك أٞبد كما ُب ا١برح كالتعديل ) (ِ)
 (َّٖ/ُخأريخ ابن أيب خيثمة الكبّب السفر الثالث ) (ّ)
 (ُٔٔ-ُْٔ/ِا١بامع ألحبلؽ الراكم كآداب السامع ) (ْ)
( ُٔٔ/ِكردت ىذه الكلمة مكررة ُب الطبعة الٍب اعتمدتي عليها من ا١بامع ألخبلؽ الراكم للخطيب ) (ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٚٙ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ٕٔٔ 

ىذا اإلسناد الواحد فأم شيء أصبت أضفت إىل ىذا اإلسناد  القطاع كأما أان فحفظتي 
 . (ُ)«أك من كبلـ ا١باحظ ملسو هيلع هللا ىلصكاف ذلك من كبلـ النيب   ؛سواء علي

عن  (ِ)كُب مقدمة مسلم بن ا٢بجاج كعلل ابن حنبل، كطبقات ابن سعد كغّبىم

الرٞبن السلمي ك٫بن غلمة  كنا أنٌب أاب عبد»دلة ابن أيب النجود قاؿ: عاصم بن هب

  .«غّب أيب األحوص ،أيفاع. فكاف يقوؿ لنا: ال ٘بالسوا القصاص

                                                                                                  
( كردت ٕبذؼ ِّٖ/ِطبعة ا٤بعارؼ ٙبقيق الطحاف. كُب طبعة الرسالة ٙبقيق ابن عجاج ا٣بطيب )

ـ. كأكرد القصة إحدل الكلمتْب، فألقى عن كاىلي ما ٮبمت بو من تكلف خأكؿ إحداٮبا ليستقيم الكبل
 (.ُُٓابختصار شديد: السيوطي ُب كتابو ٙبذير ا٣بواص من أكاذيب القصاص )ص

( دار الوعي، حاكيان َُٓ/ُكالقصة ىذه ركاىا أبو حاًب دمحم بن حباف البسٍب ُب مقدمة كتابو اجملركحْب ) (ُ)
٠باه ٗبحمد بن  أهنا كقعٍت لو ىو نفسو، بينما ٪بد إسناد ا٣بطيب جعلها عن صاحبو البن حباف

( من طريق ابن حباف، كزاد ُب آخرىا ما مل ُٔٔ/ِيوسف النسوم ككاف ا٣بطيب ركاىا ُب ا١بامع )
 ييذكر ُب اجملركحْب البن حباف. 

ككاف ابن حباف ساؽ قبل ىذه ا٢بكاية قصة ٫بوىا كقعٍت ألٞبد كابن معْب عن قياـ قاصو لفق 
فإف كاف ال بد »ف جواب القاص بعد قوؿ ابن معْب لو: حديثان من طريقيهما؛ فاستوقفو ابن معْب فكا

فقاؿ لو: أنت ٰبٓب بن معْب؟ قاؿ: نعم، قاؿ: مل أزؿ أ٠بع أف ٰبٓب بن معْب أٞبق،  .كالكذب فعلى غّبان
أين أٞبق؟ قاؿ: كأف ليس ُب الدنيا ٰبٓب كأٞبد  ما علمتو إال الساعة، فقاؿ لو ٰبٓب: ككيف علمتى 

عشر أٞبد بن حنبل غّب ىذا، قاؿ: فوضع أٞبد بن حنبل كمو على كجهو عن سبعة  غّبكما، كتبتي 
، فقاـ كا٤بستهزلء هبم كا٢بكاية استشهد هبا ٦بد الدين ابن األثّب ُب جامع األصوؿ «. كقاؿ: دعو يقـو

( كاستنكرىا كٞبل على راكيها ٖٔ/ُُ( كسّب األعبلـ )ْٕ/ُ(، كذكرىا الذىيب ُب ا٤بيزاف )ُّٗ/ُ)
 ( على ما قالو بشيء يذكر.ُّٓ/ُمتهمان إايه بوضعها، كمل يفد ابن حجر ُب اللساف ) شيخ ابن حباف

(. ُْٓ(، كمن ركاية صاّب عن أبيو ُب العلل كمعرفة الرجاؿ للمركذم كغّبه )صُْ/ُمقدمة مسلم ) (ِ)
(، كالضعفاء الكبّب للعقيلي َٕ/ٓ(، كالكامل البن عدم )َِّكِِٗ/ٖكطبقات ابن سعد )

 ( فأبدؿ عاصمان بعطاء بن السائب.ٕٕٓ/ِركاه الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتاريخ )(. ك ُٖٔ/ِ)
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كسئل عن ٦بالسة أكذب الناس القصاص كالسؤاؿ، »كنيقلت عن أٞبد ركاايت ٫بو: 
  .(ُ)«فبل أرل ٗبجالستو أبسان  القصاص فقاؿ: إذا كاف القاص صدكقان 

ك٩با جاء اآلداب الشرعية كأطاؿ فيو النفس أبو عبد هللا مشس الدين ابن مفلح ُب 

يعجبِب القصاص ألهنم يذكركف ا٤بيزاف  :قاؿ ا٤بركزم ٠بعت أاب عبد هللا يقوؿ»فيو: 

أم لعمرم إذا كاف  :فَبل الذىاب إليهم؟ فقاؿ :قلت أليب عبد هللا .كعذاب القرب

قلت لعمي ُب  :كقاؿ حنبل»، كفيو أيضان: (ِ)«كعذاب القرب ألهنم يذكركف ا٤بيزاف صدكقان 

قاؿ: القصاص الذم يذكر ا١بنة كالنار كالتخويف ك٥بم نية كصدؽ ا٢بديث،  ؟القصاص
قاؿ أبو عبد هللا: كلو  .فأما ىؤالء الذين أحدثوا من كضع األخبار كاألحاديث فبل أراه

فلعلو ينتفع بكلمة أك يرجع عن  إف ىؤالء يسمعهم ا١باىل كالذم ال يعلم :قلت أيضان 

  .«رٗبا جاءكا ابألحاديث الصحاح :كاف أبو عبد هللا يكره أف ٲبنعوا أك قاؿ  .أمر

كمنها ٬برج أبف إنكار السلف مل يكن متوجهان إىل نفس القص، لكن على ما تعلق 
 بو من طلب الدنيا ابلسؤاؿ، كاستحبلؿ الكذب، كركاية األساطّب، كإال فإنو ال يسَباب

رأيت من أيٌب : »(ّ)أنو ينتفع هبم ُب ترقيق النفوس، كيركل عن بشر بن منصور قولو
 كهللا تعاىل أعلم. « ٩بن ال أيٌب القصاص الفقهاء كالقصاص أرؽ قلبان 

           
                                 

(، كىو بتمامو مأخوذ ُْٔ/ِ(، كابن ا٢باج ُب ا٤بدخل )َِٔ/ُنقلو أبو طالب ا٤بكي ُب قوت القلوب ) (ُ)
( كأحاؿ إىل ركاية أيب ا٢بارث. كركل ابن كضاح ُب البدع ِٖ/ِعن كتاب ابن مفلح اآلداب الشرعية )

 ( آاثران عن السلف ُب ىذا.ْٗ -ْْ/ُ)
 (ِٖ/ِاآلداب الشرعية كا٤بنح ا٤برعية البن مفلح ) (ِ)
 (َِْ/ٔحلية األكلياء أليب نعيم ) (ّ)
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كمل يعْب الرجل السائل كال القاص ا٤بذكور ُب أثر الباب؛ كإف كاف قد ركم بعض 
فيو ضعف كعلي بن أيب طالب، كحذيفة بن اليماف،  بسند قولو عن بعض الصحابة 

كلو ثبت طريق حديث حذيفة الحتمل أف يكوف ىو القاص »: (ُ)قاؿ ا٢بافظ العسقبلين

 . «ا٤براد ُب حديث بن مسعود

قلت: كفيو استحساف إهباـ السائل للمسؤكؿ عنو؛ إف أراد التأكد من قوؿو ال يعلم 
ل العلم، كهبذا يوفر للمجيب مساحة أكرب صحتو؛ خاصة إف كاف ا٤بسؤكؿ عنو من أى

ُب نقد القوؿ، كيستخرج ما عنده دكف ٙبرج. أما تعيْب صاحب القوؿ ا٤بسؤكؿ عنو فإنو 
 يضيق اإلجابة، كٯبعل فيها حظان لقدر ا٤بسؤكؿ عند اجمليب سلبان كإٯباابن. 

ببل  كالظاىر أف السائل ا٤ببهم ىنا معركؼ لدل بعضهم ابلفضل كالعلم ليقبل قولو
قاؿ:  تثبت، كُب بعض ألفاظ ا٢بديث ما يوحي أبهنم طبلبو، كبينهم مسركؽ حيث

 . (ِ)«دخلنا ا٤بسجد، فإذا رجل يقص على أصحابو»
كاشتداد غضبو إىل الوصف الذم افتتح بو القوؿ،  كرٗبا توجو إنكار ابن مسعود 

 يشرع، كاف ييكثر من اإلنكار على القصاص كا٤بستحسنْب ُب الدين مامل  فإنو 
  فلما ابتدأ السائل بوصف ا٤بسؤكؿ عنو ابلقاص ظن ابن مسعود (ّ)كيشدد عليهم

أبف صاحب ىذا القوؿ ٩بن يتكلم بغّب علم، كمل يضع احتماؿ كونو من أىل العلم كهللا 
اآلٌب، كلو كاف علم عْب القائل كمنزلتو ُب العلم مل  أعلم. كيشهد ٥بذا بقية كبلمو 

                                 
 (ّٕٓ/ٖفتح البارم البن حجر ) (ُ)
 (ُّ/ِِركاه الطربم ُب التفسّب ) (ِ)
 ( ٝبلة من أقوالو كفعالو .ٔٗ/ٗكأكدع الطرباين ُب كبّب معاٝبو ) (ّ)
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 و. كهللا تعاىل أعلم.يقل فيو بعض ما قال
( الكبلـ على ُُ( مر ُب الكبلـ على األثر رقم )عند أبواب كندة يزعمقولو: )

، كيكوف حقان (ُ)أبواب كندة؛ كأهنا ُب الكوفة. كالزعم ىو: القوؿ من غّب صحة كال يقْب

، كييستعمل إذا شيك ُب القوؿ(ِ)كابطبلن 
 كقد يكوف الزعم ٗبعُب القوؿ»، (ْ)، كمل ٰبقق(ّ)

الزعم: »، ك(ٔ)«قاؿ ابن السكيت: كيقاؿ لؤلمر الذم ال يوثق بو مزعم»، (ٓ)«كالظن

 زعم فبلف أف األمر كيت ككيت زعمان كزعمان »، (ٕ)«حكاية قوؿ يكوف مظنة للكذب

 . (ٖ)«كأكثر ما يستعمل ُب الباطل ،كمزعمان إذا شككت أنو حق أك ابطل

، كمنو (ٗ)«وقف على حقيقتوكاألصل ُب زعم أهنا تقاؿ ُب األمر الذم ال ي» 

                                 
 (َُ/ّمعجم ا٤بقاييس البن فارس ) (ُ)
(، كانظر الغريبْب ُب القرآف كا٢بديث أليب عبيد ّٗ/ِنقلو األزىرم عن ابن األعرايب ُب هتذيب اللغة ) (ِ)

 (ُِٖ/ّا٥بركم )
 (ّْٔ/ُالعْب ) (ّ)
 (ْٗ/ِحكاه األزىرم عن مشر، هتذيب اللغة ) (ْ)
(، كمشس العلـو لنشواف ّْٓ/ُعظم البن سيده )(، اكم كايط األْٗ/ِهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ٓ)

 (َّّ/ِ(، كالنهاية ُب غريب ا٢بديث البن األثّب )ِٕٕٗ/ٓا٢بمّبم )
 (ُِْٗ/ٓالصحاح للجوىرم ) (ٔ)
 (َّٖا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص (ٕ)
 (ُْٓ/ُأساس الببلغة للز٨بشرم ) (ٖ)
 (ُٓٓ/َُفتح البارم البن حجر ) (ٗ)
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أصل ىذا أف الرجل »: (ِ)، قاؿ ا٣بطايب ُب شرحو(ُ)«بئس مطية الرجل زعموا» حديث:

الرجل إذا أراد الظعن ُب حاجة كا٤بسّب إىل بلد ركب مطيتو كسار حٌب يبلغ حاجتو فشبو 
ما يقدمو الرجل أماـ كبلمو كيتوصل بو إىل حاجتو من قو٥بم زعموا اب٤بطية  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
زعموا ُب حديث ال سند لو  :يتوصل هبا إىل ا٤بوضع الذم يؤمو كيقصده، كإ٭با يقاؿالٍب 

من  ملسو هيلع هللا ىلصكال ثبت فيو كإ٭با ىو شيء ٰبكى عن األلسن على سبيل الببلغ فذـ 
ثبت فيو كالتوثق ٤با ٰبكيو من ذلك فبل يركيو حٌب تا٢بديث ما كاف ىذا سبيلو كأمر ابل

 أ.ىػ. «الراكية أحد الكاذبْب :كقد قيلكمركاين عن ثقة  ،يكوف معزاين إىل ثبت

           
 

أني آية الدخان جتيء فتأخذ أبنفاس الكفار وأيخذ ادلؤمنني منو كهيئة قولو: )
، ﴿فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى خأىٌٍب السَّمىاءي ًبديخىافو ميًبْبو﴾، اآلية ا٤بقصودة ىي قولو تعاىل: (الزكام

: ىو القوؿ الذم ساقو الراكم ىنا، كأف الدخاف ولاألكاختلفوا ُب تفسّبىا على قولْب، 
 آية من آايت اليـو اآلخر أيٌب قبل قياـ الساعة. 

اطلع النيب » عن أيب سرٰبة حذيفة بن أسيد قاؿ: (ّ)كيشهد لو ما ُب صحيح مسلم
علينا ك٫بن نتذاكر فقاؿ: ما تذاكركف؟ قالوا: نذكر الساعة، قاؿ: إهنا لن  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

الدخاف، كالدجاؿ، كالدابة، كطلوع الشمس : فذكر .عشر آايت تقـو حٌب تركف قبلها
                                 

(، كالبخارم ُب األدب ا٤بفرد ِِٓ/ٓ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )َْٗ/ُّٖب ا٤بسند ) أخرجو أٞبد (ُ)
 (، كسنده صحيح إف شاء هللا.ِْٗ/ْ(، كأبو داكد ُب السنن )ِٖٔ)ص

 (َُّ/ْمعامل السنن ) (ِ)
 (َُِٗصحيح مسلم ) (ّ)
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خسف  ، كأيجوج كمأجوج، كثبلثة خسوؼ:ملسو هيلع هللا ىلصمن مغرهبا، كنزكؿ عيسى ابن مرمي 
اب٤بشرؽ كخسف اب٤بغرب كخسف ٔبزيرة العرب، كآخر ذلك انر ٚبرج من اليمن تطرد 

ركا ابألعماؿ ابد»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا عن أيب ىريرة  (ُ)كفيو «الناس إىل ٧بشرىم
: طلوع الشمس من مغرهبا، أك الدخاف، أك الدجاؿ، أك الدابة، أك خاصة أحدكم أك ستان 

 . «أمر العامة
عن: ابن عمر،  (ّ)، كركاه ابن جرير(ِ) كيركل  ىذا القوؿ عن علي بن أيب طالب

كابن عباس، كأيب سعيد ا٣بدرم، كحذيفة، كأيب مالك األشعرم، كزيد بن علي، كا٢بسن 
، كييركل (ْ)كابن أيب مليكة  . كحكاه القرطيب عن أيب ىريرة صرمالب

 فيو مرفوعات ال ٚبلو أسانيدىا من كبلـ.
: أف الدخاف آية مضت ُب زمن الدعوة ُب مكة مع قريش، كىو قوؿ الثاينكالقوؿ  

عن: أيب العالية،  (ٓ)؛ كالذم ركل ا٤بصنف قطعة منو ىنا. كركاه ابن جرير ابن مسعود
، كنسبو (ٔ)د، كالضحاؾ، كإبراىيم، كعاصم بن هبدلة. كعزاه ابن كثّب لعطية العوُبك٦باى

 ألكثر العلماء.  (ٕ)البغوم
 

                                 
 (ِْٕٗصحيح مسلم ) (ُ)
 (ِّٖٖ/ًَُب ُب التفسّب )(، كابن أيب حأِّ/ٔركاه عبد الرزاؽ ُب التفسّب ) (ِ)
 (ُٗ-ُٓ/ِِجامع البياف للطربم ) (ّ)
 (َُّ/ُٔا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) (ْ)
 (ُٔ-ُّ/ِِجامع البياف ُب خأكيل آم القرآف للطربم ) (ٓ)
 (ِْٕ/ٕتفسّب ابن كثّب ) (ٔ)
 (َِّ/ٕمعامل التنزيل للبغوم ) (ٕ)
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كمل يذكر ا٤بصنف تتمة كبلـ ابن مسعود ُب تفسّب اآلية كىو ُب الصحيحْب كما  
دعا  ملسو هيلع هللا ىلص٤با استعصوا على النيب  إ٭با كاف ىذا، ألف قريشان : »سبق ٚبرٯبو، قاؿ 

فأصاهبم قحط كجهد حٌب أكلوا [ (ُ)]فأخذهتم ًسنةنْب كسِب يوسف، عليهم بس
العظاـ، فجعل الرجل ينظر إىل السماء فّبل ما بينو كبينها كهيئة الدخاف من ا١بهد، 

ا عىذىابه َُفىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى خأىٌٍب السَّمىاءي ًبديخىافو ميًبْبو)﴿فأنزؿ هللا تعاىل:  ( يػىٍغشىى النَّاسى ىىذى
 . (ِ)«﴾ أىلًيمه 

خأمران بصلة الرحم، كإف قومك قد ىلكوا  فجاءه أبو سفياف فقاؿ: اي دمحم جئتى »
ا عىذىابه َُفادع هللا، فقرأ: ﴿فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى خأىٌٍب السَّمىاءي ًبديخىافو ميًبْبو ) ( يػىٍغشىى النَّاسى ىىذى

( أىّنَّ ٥بىيمي الذًٌٍكرىل كىقىٍد جىاءىىيٍم ُِفى )( رىبػَّنىا اٍكًشٍف عىنَّا اٍلعىذىابى ًإانَّ ميٍؤًمنيو ُُ)]أىلًيمه 
اًب قىًليبلن ًإنَّكيٍم ُْ( ٍبيَّ تػىوىلٍَّوا عىٍنوي كىقىاليوا ميعىلَّمه ٦بىٍنيوفه )ُّرىسيوؿه ميًبْبه ) ( ًإانَّ كىاًشفيو اٍلعىذى

 . (ّ)«؟كشف عنهم عذاب اآلخرة إذا جاءأفيي [ عىاًئديكفى﴾
عادكا إىل حا٥بم حْب أصابتهم الرفاىية، فأنزؿ هللا عز  فلما أصابتهم الرفاىية»قاؿ: 

تىًقميوفى﴾ : كلزامان »، (ْ)«قاؿ: يعِب يـو بدر كجل: ﴿يػىٍوـى نػىٍبًطشي اٍلبىٍطشىةى اٍلكيبػٍرىل ًإانَّ مينػٍ
يػىٍغًلبيوفى﴾ ( غيًلبىًت الرُّكـي﴾ُ﴿امل ). يـو بدر عنو  (ٔ)، كفيهما(ٓ)«كالرـك قد مضى إىل ﴿سى

، كالبطشة، كاللزاـ: ﴿فىسىٍوؼى ٟبس ق»قاؿ:  عنو  د مضْب: الدخاف، كالقمر، كالرـك
                                 

 (ْْٕٕصحيح البخارم ) (ُ)
 (ُِْٖ( كمسلم )ُِْٖصحيح البخارم ) (ِ)
 (ْْٕٕصحيح البخارم ) (ّ)
 (ِٖٕٗ( كمسلم )ُِْٖصحيح البخارم ) (ْ)
 (ْْٕٕصحيح البخارم ) (ٓ)
 (ِٖٕٗ(، كمسلم )ْٕٕٔصحيح البخارم ) (ٔ)
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 «.يىكيوفي لًزىامنا﴾
، ملسو هيلع هللا ىلصككجو القوؿ األكؿ كوف الدخاف من عبلمات الساعة الثابتة عن رسوؿ هللا 

من سياؽ اآلايت عن   فحملوا اآلية عليها. ككجو القوؿ الثاين ما ذكره ابن مسعود
 م؛ كىذا ال يكوف يـو القيامة. سؤا٥بم كشف العذاب كإجابة هللا ٥ب

كرجح ابن جرير قوؿ ابن مسعود ُب ىذه اآلية، مع صحة القوؿ اآلخر ُب كوف 
، ك٩با (ِ). كخالفهما ابن كثّب كغّبه(ُ)الدخاف من عبلمات الساعة، ككذا فعل الطحاكم

، كأىل مكة خصوص،  ذكركه أف الدخاف ا٤ببْب ال يكوف خياالن، كيغشى الناس عمـو
 ا عن حجج ا٤بخالفْب. كأجابو 

ك٤با مل يكن مراد ا٤بصنف ىنا التعرض لآلية أعرض عن بقية األثر لعدـ مناسبتو 
لكتابو، كاقتص منو ما رآه من صميم موضوعو، فكاف الذم ينبغي علينا متابعتو كعدـ 
االستطراد، كلذا أتوقف عما كنتي ٮبمتي بو من االسَبساؿ ُب تفصيل أقوا٥بم كالَبجيح 

 كهللا ا٤بستعاف.  بينها، 
           

 
( كالدخاف الدخانكا٤بقصود أف القوؿ ا٤بسؤكؿ عنو ذيًكر فيو أف العبلمة تكوف: )

كيضيق ٦بارم التنفس  ،معركؼ، فهو عبارة عن تلوث ا٥بواء بغاز كثيف يؤثر على الرؤية

                                 
 (ِّْ/ِشرح مشكل اآلاثر للطحاكم ) (ُ)
(، ُِّ/ُٓب تفسّبه )(، كمن قبلو ٝباعة كأيب ا٤بظفر السمعاين ِِٗ/ٕتفسّب القرآف العظيم البن كثّب ) (ِ)

(، كصريح قوؿ العبلئي ُب كتاب ٔٓٔ/ِٕكيفهم من طريقة فخر الدين الرازم ُب مفاتيح الغيب )
 (ٗٔالتنبيهات اجململة )ص
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ائلة كاف من األحياء، كينتج غالبان عن احَباؽ كاشتعاؿ مواد صلبة، فإف كانت ا٤بواد س

ككل دخاف يسطع من ماء حار فهو »الغاز ا٤بتصاعد أخف خأثّبان كيسمى ابلبخار، 

، فإف ثقل ا٥بواء ككثف بربكدة كاف (ِ)«ٖبار ا٤باء: ما يرتفع منو كالدخاف»، ك(ُ)«ٖبار

 .  (ّ)دخاف يشبو السحاب كيسمي ابلضباب
( ذ أبنفاس الكفارجتيء فتأخ. ك٥بذا قاؿ: )(ْ)كال يؤذم تنفس األحياء سول األكؿ

أم أف ىذا الدخاف يكوف أثره على ٦بارم التنفس كما ىو ا٤بعركؼ ا٤بعتاد منو؛ إال أف 
(، كالكافر فوصف شرعي إذا أطلق انصرؼ إىل كل من ال الكفارأثره ىذا يقتصر على )

ينتمي لدين اإلسبلـ، كإف أريد غّبه البد من تقييده فيقاؿ: ا٤بسلم كافر ٗبا سول دين 
 يد. التوح

الكاؼ كالفاء كالراء أصل صحيح يدؿ على »كأصل الكفر ُب اللغة من اإلخفاء فػػ: 

كالكفر: ضد اإلٲباف، ٠بي ألنو تغطية ا٢بق. ككذلك  ... معُب كاحد، كىو السَب كالتغطية

، كقاؿ أبو بكر (ٓ)، كذا قاؿ أبو ا٢بسن ابن فارس«كفراف النعمة: جحودىا كسَبىا

                                 
 (ُٖٓ/ٕهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ُ)
 (ٖٔٓ/ِالصحاح للجوىرم ) (ِ)
عرفة أ٠باء األشياء أليب (، التلخيص ُب مُٖٔ/ُ(، الصحاح للجوىرم )ِٕ/ُٝبهرة اللغة البن دريد ) (ّ)

 (ِٕٔىبلؿ العسكرم )ص
 (، فاقتصر أثره على الرؤية.ّٖٓ/ّ، ا٤بقاييس )«كأنو غبار ٯبتمع فيسَب»قاؿ ابن فارس ُب الضباب:  (ْ)
 (ُُٗ/ٓمقاييس اللغة البن فارس ) (ٓ)



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]األثر رقم )ٚٙ([ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ٖٔٓ 

للغة: الكافر، معناه ُب كبلـ العرب: الذم يغطي نىعم هللا قاؿ أىل ا»: (ُ)األنبارم

إذا سَبتو فيو.  ؛ا٤بتاع ُب الوعاء أكفره كفران  أيًخذ من قوؿ العرب: قد كفرتي  كتوحيده.
:  زراعكيقاؿ لل...  كقاؿ لنا أبو العباس: إ٭با قيل لليل: كافر، ألنو يغطي األشياء بظلمتو.

 أ.ىػ. «فاركه ابلَباب، كٝبعو  ارض غطكافر، ألنو إذا ألقى البذر ُب األ

كالكفارة: ما يغطي اإلٍب، كمنو: كفارة اليمْب ٫بو قولو: »: (ِ)كُب كتاب الراغب

لىٍفتيمٍ ﴿ ككذلك كفارة غّبه من اآلاثـ ككفارة القتل كالظهار.  ﴾،ذىًلكى كىفَّارىةي أىٲٍبىاًنكيٍم ًإذىا حى
ـي عىشىرىًة مىسىا ﴿قاؿ:  كالتكفّب: سَبه كتغطيتو حٌب يصّب ٗبنزلة ما مل  ﴾.ًكْبى فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا
التمريض ُب كونو إزالة  كيصح أف يكوف أصلو إزالة الكفر كالكفراف، ٫بو: ،يعمل

 أ.ىػ. «...للمرض

( أم أف األثر الناتج عن استنشاؽ ىذا وأيخذ ادلؤمنني منو كهيئة الزكامقولو: )
( كالزكاـ إصابة ُب ا١بهاز التنفسي بداء كامكهيئة الز الدخاف على ا٤بسلمْب إ٭با يكوف )

مو٠بي يؤدم إىل سيبلف سوائل األنف، كىي إصابة ال تكاد ٘بهل، كلذلك مل يتوسع 
 .  فيها أصحاب ا٤بعاجم لشهرهتا كقلة فركعها، يقاؿ: أصابتو زكمة كزكاـ فهو مزكـو

كالزكب  ،زكمالزكاـ: مأخوذ من ال»: (ّ)كلعلها من االمتبلء قاؿ أبو منصور األزىرم

أ.ىػ. قاؿ أبو بكر ابن دريد ُب  «ٗبعُب كاحد كملئيقاؿ: زكم فبلف  كىو ا٤بلء.

                                 
 (ُُٗ- ُُٖ/ُالزاىر ُب معاين كلمات الناس ) (ُ)
 (ُٕٕا٤بفردات ُب غريب القرآف )ص (ِ)
 (َْٕ/ّ(، ك٫بوه ُب كتاب األفعاؿ للمعافرم )ِٔ/َُهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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. كفبلف زكمة الزكاـ: سدة خأخذ ُب األنف كالرأس، زكم فهو مزكـو زكامان »: (ُ)ا١بمهرة

زكم ٗبنيو: »بقولو:  (ِ)أ.ىػ، كأغرب الصاحب بن عباد «أبيو كأمو، إذا كاف آخر أكالدٮبا

 أ.ىػ. «كالزكمة: الزحرة الٍب ٱبرج معها الولد. كأكؿ كلد الرجل: زكمتو... .أم حذؼ بو

كالزكمة: ٙبلب فضوؿ رطبة من بطِب الدماغ ا٤بقدمْب إىل »: (ّ)كعبارة الفّبكز أابدم

أ.ىػ. كييذكر ُب مبُب الكلمة أف كزف )فعاؿ( ٱبتص قياسان بكل فعل فيو معُب  «ا٤بنخرين

 .(ْ)صداعان كسعل سعاالن  الداء ٫بو زكم زكامان كصدع
كإزعاج ىذه العلة مانع من االستمتاع، كييذكر أف ابن ا٤بقفع ديعي إىل الغذاء فقاؿ: 

كالزكمة قبيحة  .ألين مزكـو :كمل؟ قاؿ :كيل. قاؿأعزؾ هللا لستي يومي ىذا للكراـ أب»

، دثبلثة ال يػيعى »: (ٔ)، كيركل أنو كاف يقاؿ(ٓ)«مانعة من عشرة األحرار ،ا١بوار ف: ا٤بزكـو

أكرد شعران ُب  (ٕ)، يريدكف اتقاء العدكل، ككاف أبو ىبلؿ العسكرم«كالرمد، كا١برب

                                 
 (ِْٖ/ِٝبهرة اللغة البن دريد ) (ُ)
 (، دار عامل الكتبَِْ/ٔايط ُب اللغة )( ِ)
 (ُُُٖالقاموس ايط )ص (ّ)
حاؽ الشاطيب (، أليب إسّٖٔ/ِشرح ألفية ابن مالك أليب دمحم بدر الدين ا٤برادم توضيح ا٤بقاصد ) (ْ)

 (ّّْ- ّّّ/ْا٤بقاصد الشافية )
(، كالراغب ُب ٧باضرات األدابء ُٖٔ/ِذكر ىذه ا٢بكاية أبو ىبلؿ العسكرم ُب ديواف ا٤بعاين ) (ٓ)

 (ٓٓ/ٖ(، كالتوحيدم أبو حياف ُب البصائر كالذخائر )ّْ/ٓ(، كالز٨بشرم ُب ربيع األبرار )َُٓ/ُ)
 (َُٓ/ُكالبلغاء للراغب األصفهاين ) ٧باضرات األدابء ك٧باكرات الشعراء (ٔ)
 (َِٔ/ُديواف ا٤بعاين للعسكرم )( ٕ)
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ا٥بجاء البن الركمي فيو كصف للزكمة فأجاد ُب كصف ا٢باؿ كإف كاف ابلغ ُب تقريب 
 مواضع التقزز منها فقاؿ: 

 حتساااااااةَ مس ىمااااااااب وإن    اااااااس  

 مَحشاااارص البااااد  ترطلااااٍ تل اااا   

  ىًاااااااااااا خنامااااااااااااحب  الِاااااااااااافد ِ ا 

 ممُِطاااااااااااب تاااااااااااال ى  أو تا ابااااااااااا  

 َا و هاااااااحمت ماااااااه    ِااااااا َ َبااااااادَ 
 

 مااااه  ااااادجمت و أوفاااا  ا اااااى  ِ   

 إنْ     ُاااااااااااد مااااااااااارج   ااااااااااا ُ   

    اااااااااااااء  قطاااااااااااااء تقااااااااااااُ  أو   

  ِرطُ مه أوفمت و فسى مه فا  

 ر   ِاااً  راااا  ا ااا  ا  ااا   ُااا    
 

           
  

ية النا٘بة عن ىذا كابلعودة إىل ألفاظ أثر الباب يؤخذ من ىذا أف اإلصابة ا٢بس
الدخاف لن ينجو منها ا٤بؤمن ٛبامان لكن ٱبفف عنو من كقعها، إشارة إىل عظم ا٤بوقف 

 حينها، كهللا تعاىل أعلم. 
ككاف متكئان فغضب »( كُب ركاية البخارم ا٤باضية وجلس وىو غضبانقولو: )

يو بغّب ٲبكن ٚبرٯبو كونو بلغو من يفسر القرآف برأ  ، كغضب ابن مسعود(ُ)«كجلس
جاء إىل عبد هللا رجل فقاؿ: »: (ِ)علم كُب زمن فيو من شهد نزكلو، ففي ركاية مسلم

                                 
 (ْْٕٕالبخارم ) (ُ)
 (ِٖٕٗمسلم ) (ِ)
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كاف   ، ككأف ما بلغو «يفسر ىذه اآلية ،يفسر القرآف برأيو تركت ُب ا٤بسجد رجبلن 
ألصحابو كيعلمو إايىم، ك٥بذا جاء ُب بعض الركاايت تعبّب  ٨بالفان ٤با كاف يقرره 

 «.ابن مسعود ففزعنا فأتيتي »: (ُ)الراكم بقولو
فإني هللا تعاىل قال )قولو: (. ك ْٗبقية كبلمو سبق الكبلـ عليو ٙبت األثر رقم )  

. قاؿ ابن (﴿ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر َوَما َأاَن ِمَن اْلُمَتَكلِِّفنَي﴾لنبيو عليو السالم: 

ربىم أبنو ليس بسائل أجر كال ماؿ، كأنو ٍب أمر تعاىل نبيو أف ٱب»: (ِ)عطية ُب تفسّبه

من الذين يتصنعوف » ، كال«ليس ٩بن يتكلف ما مل ٯبعل إليو كال يتحلى بغّب ما ىو فيو

 . (ّ)«كيتحلوف ٗبا ليسوا من أىلو، كما عرفتموين قط متصنعان، كال مدعيان ما ليس عندم

الذم أتيتكم بو من  كىو القرآف - ما أسألكم على ىذا الذكر»: (ْ)كُب جامع البياف

لًًٌفْبى﴾ يقوؿ: كما أان ٩بن يتكلف  يعِب ثواابن كجزاء أجران  - عند هللا ﴿كىمىا أىانى ًمنى اٍلميتىكى
ا ًإالَّ ًإٍفكه افٍػتػىرىاهي﴾ ٚبرصو كافَباءه، فتقولوف: ﴾. كما  ،﴿ًإٍف ىىذى ؽه ا ًإالَّ اٍخًتبلى ك﴿ًإٍف ىىذى

﴿قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو : ابن زيد ُب قولوحدثِب يونس قاؿ: أخربان ابن كىب قاؿ: قاؿ 
لًًٌفْبى﴾ قاؿ: ال أسألكم على القرآف أجران  ، كما أان تعطوين شيئان  ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىانى ًمنى اٍلميتىكى

 أ.ىػ. «من ا٤بتكلفْب أٚبرص كأتكلف ما مل أيمرين هللا بو

                                 
 (ْْٕٕالبخارم ) (ُ)
 (ُٔٓ/ْارر الوجيز البن عطية ) (ِ)
 (ُٖٕ/ِمن كبلـ الطييب ُب الكاشف عن حقائق السنن ) (ّ)
ٞبن بن زيد بن أسلم اعتمده النحاس ُب معاين القرآف (، كقوؿ عبد الر ِّْ/ُِجامع البياف للطربم ) (ْ)

(ٔ/ُِْ.) 
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: (ِ)، قاؿ الراغب(ُ)«وء ٘بشمتو. كا٤بتكلف: العريض ٤با ال يعنييكتكلفت الش» 

كتكلف الشيء: ما يفعلو اإلنساف إبظهار كلف مع ...  الكلف: اإليبلع ابلشيء»

للمشقة، كالتكلف: اسم ٤با  مشقة تنالو ُب تعاطيو، كصارت الكلفة ُب التعارؼ ا٠بان 
٧بمود: كىو ما  فعل ٗبشقة، أك تصنع، أك تشبع، كلذلك صار التكلف على ضربْب:يي 

 عليو، كيصّب كلفان  أف يصّب الفعل الذم يتعاطاه سهبلن  ف ليتوصل بو إىليتحراه اإلنسا
، كىو ما  لو، كهبذا النظر يستعمل التكليف ُب تكلف العبادات. بو ك٧ببان  كالثاين: مذمـو

﴿قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىانى ًمنى : يتحراه اإلنساف مراءاة، كإايه عِب بقولو تعاىل

لًًٌفْبى﴾  أ.ىػ. «اٍلميتىكى
 

هبذا اآلية ألف القائل ببل علم متكلف كمتصنع ما ليس   كإ٭با استدؿ ابن مسعود

كاف أيب بن كعب كزيد بن اثبت كٝباعة من »: (ّ)ابن عبد الرباؿ أبو عمر عنده، ق

إف النازلة إذا نزلت ا٤بسؤكؿ  :كيقولوف ،السلف يكرىوف السؤاؿ ُب العلم عن ما مل ينزؿ
كيتلو بعضهم ﴿قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن  ككانوا ٯبعلوف الكبلـ ُب ما مل ينزؿ تكلفان ، عنها

 أ.ىػ.  «أىٍجرو كىمىا أىانى ًمنى اٍلميتىكىلًًٌفْبى﴾

 

                                 
 (ّٕٔ/ْبصائر ذكم التمييز للفّبكز أابدم ) (ُ)
 (ِِٕ-ُِٕا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص (ِ)
 (ُٖٓ-َٖٓ/ٖاالستذكار البن عبد الرب ) (ّ)
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قلت: ىذا ُب إعماؿ الرأم ُب الفرضيات، فكيف ٗبن تكبد إعماؿ رأيو ُب كتاب 
 علم الذين حضركا التنزيل؟ كهللا ا٤بستعاف. هللا تعاىل، كأتى ٖببلؼ ما علمو أىل ال
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:

ماظرازيمضالم[- ٛٙ]  مدؾقؿان مبن مإدقاق مثـا مخقـؿة مأبو مسعتمأبامم:حدثـا

مبنمآدممسؾممجماغًاام:جعػرمؼذطرمسنماظربقعمبنمأغسمضال:معؽؿوبميفماظؽؿابماألول

مم.جماغًامؾؿَتطؿامُس

حسْب ألجل أيب جعفر ابن ماىاف كقد اختلف ُب توثيقو. كركاه من سنده قابل للت
، كاتبع إسحاؽ (ُ)طريق إسحاؽ: أبو خيثمة ُب كتابنا ىذا كاتبعو عليو أٞبد بن حنبل

. كيونس بن بكّب عند ابن أيب حاًب ُب (ِ)الرازم عن الربيع: علي بن ا١بعد ُب مسنده
 .(ّ)التفسّب
. كٝبيعهم كقفوا على الربيع (ْ)حاؽ، كابن ا١بعدكركاه ٞبزة السهمي من طريقي إس 

 بن أنس.

كىو ثقة، ركاه  آدم بن أيب إايسكبلغ بو بعضهم شيخ الربيع أاب العالية، منهم: 
، كاثبت (ٕ)، كدمحم بن عبد الرحيم ا٥بركم(ٔ)، كا٤بثُب بن إبراىيم(ٓ)عنو: عصاـ بن أيب ركاد

                                 
 (ُِٓ/ُالعلل كمعرفة الرجاؿ لعبد هللا )  (ُ)
(، كأبو ُّْ/ُ(، كمن طريقو: أبو العباس ا٤بستغفرم ُب فضائل القرآف )ّْٕمسند علي بن ا١بعد )ص  (ِ)

 (.ّٖٖٔ/ٖ(، كمن طريق أيب نعيم: كماؿ الدين ابن العدمي ُب بغية الطلب )َِِ/ِنعيم ُب ا٢بلية )
 (ْٕٖ/ّتفسّب ابن أيب حاًب ) (ّ)
 (ّّٗ( ك)صٕٔخأريخ جرجاف للسهمي )ص (ْ)
(، كلينو أبو أٞبد ا٢باكم  ُِٓ/ٖكعصاـ ىذا ذكره ابن حباف ُب الثقات )(، ٕٗ/ُتفسّب بن أيب حاًب )  (ٓ)

 (.ٔٔ/ّكما ُب ا٤بيزاف )
 (، كا٤بثُب ىذا غّب مشهور كمل تذكر لو ترٝبة.ٓٔٓ/ُمن شيوخ الطربم كعنو ركاه ُب التفسّب )  (ٔ)
 (، كالسند مسلسل ٗبن مل يشتهر، كال يعرؼ حالو.ُّٓركاه ا٣بطيب ُب الكفاية )ص  (ٕ)
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. (ِ)مل أظفر لو بَبٝبة ويزداد بن السباكالثقة. ، كٝبيعهم مل يبلغوا مرتبة (ُ)بن نعيم ا٥بوجي
موصوالن إىل أيب العالية من طريق موسى  ابن اجلعد. كركم عن (ّ)وحكام بن سلم الرازي

، كىو مع كونو ال ييعرؼ؛ فقد خالف الثقات عن (ْ)موسى بن عبد هللا أبو القاسم ا٤بقرئ
 عن علي بن ا١بعد؛ كخالف الثابت ُب مسنده.  

بطريق فيو من ال يعرؼ حالو إىل دمحم بن عبد هللا بن  (ٓ)د أيب نعيمعن متابعةن  كركيتٍ 
 بن جعفر عن أبيو عن جده عن الربيع بو، كمل أعرفهم. 

فالصحيح أنو من قوؿ الربيع كهللا تعاىل أعلم. كعزاه الديلمي ُب الفردكس البن 
   (ٔ) مسعود، زاد السيوطي نسبتو البن الؿ عن ابن مسعود.

           

 

                                 
( البن ُّٗ/ِ( كىو ٦بهوؿ حاؿ كما ُب لساف ا٤بيزاف )ٖٓٔ/ُركاه ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم )  (ُ)

 (ِٕٕ/ٔحجر عن مسلمة بن قاسم ُب الصلة. اتريخ اإلسبلـ )
 (ُٕٗ/ُٖ(، كمن طريقو ابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ٓٗ/ْركاه ابن عدم ُب الكامل )  (ِ)
 ( كىو ثقة كُب السند إليو من ال يعرؼ.ُّٓ)ص ركاه ا٣بطيب ُب الكفاية (ّ)
 (َّٓ(، كمن طريقو البيهقي ُب ا٤بدخل )صٓٗ/ْركاه ابن عدم ُب الكامل ) (ْ)
 (ّٖٖٔ/ٖ(، كمن طريقو ابن العدمي ُب بغية الطلب )َِِ/ِا٢بلية ) (ٓ)
للمتقي  (، ككنز العماؿَْٓ/ُٗ(، كجامع األحاديث للسيوطي )ُِٓ/ْالفردكس ٗبأثور ا٣بطاب ) (ٔ)

(، كيذكر أصحاب الفهارس البن الؿ أٞبد بن علي ا٥بمداين كتاب ُب السنن كآخر ُِْ/َُا٥بندم )
(. ككثّبان ُّٕٔكُٕٓٓك ََُٕ/ِمعجم الصحابة، كلو غّبىا كما ُب كشف الظنوف ٢باجي خليفة )

 ما ينسب لو السيوطي ُب ا١بامع مصنف ُب مكاـر األخبلؽ.
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(. قاؿ أبو القاسم ا٢بسْب بن دمحم الراغب مكتوب يف الكتاب األوللو: )قو 

الكتب: ضم أدمي إىل أدمي اب٣بياطة، يقاؿ: كتبت السقاء ككتبت البغلة: »: (ُ)األصفهاين

كقد  .ضم ا٢بركؼ بعضها إىل بعض اب٣بط :ٝبعت بْب شفريها ٕبلقة، كُب التعارؼ
لكن  ؛فاألصل ُب الكتابة: النظم اب٣بط يقاؿ ذلك للمضمـو بعضها إىل بعض ابللفظ،

( ذىًلكى ُامل )﴿ كقولو:  كتب كتاابن ي كبلـ هللا كإف مل يي يستعار كل كاحد لآلخر، ك٥بذا ٠بي 
  ﴾.قىاؿى ًإيٌنً عىٍبدي اَّللًَّ آاتىينى اٍلًكتىابى ﴿ كقولو: ﴾،اٍلًكتىابي 

األصل اسم ، كالكتاب ُب كالكتاب ُب األصل مصدر، ٍب ٠بي ا٤بكتوب فيو كتاابن 
يىٍسأىليكى أىٍىلي اٍلًكتىاًب أىٍف تػينػىٌزًؿى عىلىٍيًهٍم ًكتىاابن ًمنى ﴿ للصحيفة مع ا٤بكتوب فيو، كُب قولو:

كىلىٍو نػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى ًكتىاابن ًُب ﴿ فإنو يعِب صحيفة فيها كتابة، ك٥بذا قاؿ: ﴾،السَّمىاءً 
  ﴾.ًقٍرطىاسو 

ككجو ذلك أف  .ابلكتابة ،كالعـز ،كالفرض ،بكاإلٯبا ،كالتقدير ،اإلثبات :كيعرب عن
فاإلرادة مبدأ كالكتابة منتهى. ٍب يعرب عن ا٤براد الذم  .الشيء يراد، ٍب يقاؿ، ٍب يكتب

. انتهى كبلمو رٞبو هللا تعاىل. كذكر «ىو ا٤ببدأ إذا أريد توكيده ابلكتابة الٍب ىي ا٤بنتهى

 للكتاب أحد عشر كجهان. (ِ)ابن ا١بوزم ُب نظائره
كمل يذكر قائل أثر الباب أم الكتب يعِب، كا٤بتبادر إىل الذىن أنو يعِب كتب بِب  

إسرائيل: اإل٪بيل كالتوراة... على أف ىذا النص ليس ُب النسخة ا٤بطبوعة منو حاليان 
 ٕبسب تفتيشي ُب ٧بركات البحث العصرية.  

                                 
 (.ٗٗٔالراغب األصبهاين )ص ا٤بفردات ُب غريب القرآف (ُ)
 (ِٔٓنزىة األعْب النواظر البن ا١بوزم )ص (ِ)
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كاجملاف، ىو عطية »( أمر بنشر العلم، كما ُعلمت رلاانً  ابن آدم علم رلاانً قولو: )

: (ّ)، قاؿ ُب العْب(ِ)«، أم ببل بدؿكقو٥بم: أخذه ٦باانن »، (ُ)«ببل ٜبن الرجل شيئان 

كأخربين ا٤بنذرم عن أيب »: (ْ)، زاد أبو منصور األزىرم«كاجملاف: عطية ببل منة كال ٜبن»

 ء ٦باف.العباس أنو قاؿ: ٠بعت ابن األعرايب يقوؿ: اجملاف عند العرب الباطل، كقالوا: ما
ٛبر ٦باف كماء ٦باف، أم   :قلت: كالعرب تضع اجملاف موضع الشيء الكبّب الكاُب، يقاؿ

إليو من قلتو، فقاؿ: ىذا  فأطعمتو كتلة، كاعتذرتي  كثّب كاسع، كاستطعمِب أعرايب ٛبران 

 انتهى كبلمو.  «كهللا ٦باف، أم كثّب كاؼ

فبل  كما مل تغـر ٜبنان   :ه عندىممعنا»: (ٓ)علق أبو عمر ابن عبد الرب على األثر بقولو

ككاف أبو دمحم عبد الرٞبن بن أ.ىػ.  «، كاجملاف عندىم الذم ال أيخذ لعلمو ٜبنان خأخذ ٜبنان 

إذا احتسب بتعليم  :يعِب»بقولو:  (ٔ)أيب حاًب الرازم قد علق أيضان على األثر ُب تفسّبه

 لمعلم ا٤بتكسب بعملو. ، كيلزمو انتفاء حصوؿ الثواب ل«القرآف فبل أيخذ عليو أجران 

 

                                 
 (ِٗٗ/ٓابن فارس ُب معجم ا٤بقاييس ) (ُ)
 (ََِِ/ٔالصحاح للجوىرم ) (ِ)
 (ُٓٓ/ٔالعْب ) (ّ)
 (َٗ/ُُهتذيب اللغة لؤلزىرم ) (ْ)
 (ٖٓٔ/ُجامع بياف العلم ) (ٓ)
 (ْٕٖ/ّتفسّب ابن أيب حاًب ) (ٔ)
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كقد اختلفوا ُب جواز أخذ األجرة ُب تعليم القرآف كالعلم، كركل ٝبع من أقواؿ 
، كما ٣بص أبو الفداء إ٠باعيل ابن (ُ)الفريقْب أبو العباس ا٤بستغفرم ُب فضائل القرآف

كأما تعليم العلم أبجرة، فإف كاف قد »كثّب القولْب كساؽ أدلة الفريقْب كفصل فقاؿ: 

تعْب عليو فبل ٯبوز أف أيخذ عليو أجرة، كٯبوز أف يتناكؿ من بيت ا٤باؿ ما يقـو بو حالو 
كعيالو، فإف مل ٰبصل لو منو شيء كقطعو التعليم عن التكسب، فهو كما مل يتعْب عليو، 
كإذا مل يتعْب عليو، فإنو ٯبوز أف أيخذ عليو أجرة عند مالك كالشافعي كأٞبد كٝبهور 

 أ.ىػ. «العلماء

           
 

كا٤براد من األثر استخبلص التعليم كقطعو عن العبلئق الدنيوية كابتغاء األجر من هللا 
رجل يسمع من ٞباد بن سلمة فركب ٕبر الصْب  كاف» (ِ)ونكحده. كمن ىذا ما ركم أ

كإف شئت  ها كمل أحدثك أبدان قبلتي  فقدـ فأىدل إىل ٞباد فقاؿ لو ٞباد: اخَب، إف شئتى 
 . «فرد ا٥بدية كحدثو .كحدثِب ؛فقاؿ: ال تقبل ا٥بدية .كمل أقبل ا٥بديةك حدثتي 

كاختبلفهم ُب جواز أخذ األجرة على التحديث كتعليم القرآف قدمي، كمن أابحها إ٭با 
أجازىا للتفرغ للعلم عن الكسب، كفرؽ بعضهم بينهما فمنع األخذ للركاية ٖببلؼ 

                                 
(، كانظر حسن التنبيو ٤با كرد ُب التشبو لنجم الدين الغزم ُْٖ -َُْ/ُقرآف للمستغفرم )فضائل ال (ُ)

(ٕ/ّّٗ) 
( ٫بو ىذه ا٢بكاية لغّبه ّٗ/ِ(، كُب فتح ا٤بغيث للسخاكم )ُّٓالكفاية ُب علم الركاية للخطيب )ص (ِ)

 من السلف.
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عوا من ذلك تنزيها للراكم عن سوء الظن بو، إ٭با من»: (ُ)القرآف، قاؿ أبو بكر ا٣بطيب

ر على تزيده كادعائو ما مل يسمع ألجل ثً ألف بعض من كاف أيخذ األجر على الركاية عي 

ال »ركل عن شعبة قولو: ٍب  .«عطى، ك٥بذا ا٤بعُب حكي عن شعبة بن ا٢بجاجما كاف يي 

زايد بن ٨براؽ فإنو رجل اكتبوا عن »، كقولو: «فإهنم يكذبوف لكم تكتبوا عن الفقراء شيئان 

، إ٭با كاف ُب فقّبان  ككاف ىو»، ٍب علق ا٣بطيب على مثل ىذا بقولو: «موسر ال يكذب

 أ.ىػ. «عياؿ ختنو أك ابن أختو

يريد أف أاب بسطاـ شعبة بن ا٢بجاج العتكي كاف ىو نفسو فقّبان لكنو كاف ييكفى 
 ا٤بؤكنة من قبل قريبو.

للعلم عن االشتغاؿ ابلتكسب لكفايتو؛ عليو أف أقوؿ: إف من أخذ األجرة لتفرغو  
ى من األجر، ينقص بنقصو كيزيد ي من العلم بقدر ما ييعطى عطً ٯبرد نيتو، فبل يزف ما يي 

بزايدتو، فهذا قبيح جدان من صاحب الطاعة. فهو إما أف يقبل العمل ٗبا اتفق عليو من 
ذستعاف. األجر، أك يرفضو لعدـ استغناءه؛ كيذىب للتكسب. كهللا ا٤ب

 

 
 

                                 
 (ُْٓالكفاية للخطيب )ص (ُ)
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مضالماٌصـفمرريهماهللمتعادي:م

حدثـامأبومخقـؿةمثـامإمساسقلمبنمإبراػقممسنمظقثمسنمجماػدمضال:مم[- ٜٙ]

مم.وعاماجملؿفدمصقؽممإالمطاظالسبمصقؿنمطانمضؾؾؽمم،الماٌؿؽؾؿونإذػبماظعؾؿاءمصؾممؼؾقم

: ابن ُب سنده ضعف من قبل ليث بن أيب سليم. كمن طريق إ٠باعيل ابن علية ركاه
ُب ٧بل لكنهم قالوا: )ا٤بتعلموف( ، (ُ)أيب شيبة، كابن أيب خيثمة، كأبو نعيم، كابن عساكر

أبو عبد هللا سفياف بن سعيد الثورم عن  :. كاتبع أاب بشر ابن علية(ِ))ا٤بتكلموف(
لكن اقتصر على الشطر األخّب منو. كما اتبع الليث عليو: األعمش عن ٦باىد  (ّ)ليث

عن أيب معاكية  (ْ)و بلغ بو عبيد بن عمّب، فركل أٞبد كابن أيب شيبوبسند صحيح لكن
ما كاف اجملتهد فيكم إال كالبلعب »قاؿ: عن األعمش عن ٦باىد عن عبيد بن عمّب 

 .«فيمن مضى
           

                                 
(، كحلية األكلياء أليب ِّٗ/ُخ ابن أيب خيثمة السفر الثالث )(، كخأريُِْ/ٕمصنف ابن أيب شيبة ) (ُ)

 (ّٕ/ٕٓ(، كخأريخ دمشق البن عساكر )َِٖ/ّنعيم )
كٗبراجعة النسخ ا٣بطية الٍب حصلتي عليها مؤخران: كجدتي اللفظ ا٤برسـو ُب نسخة )ا٤بعطوش( كاضحان  (ِ)

خشيد( عمدة مطبوعنا ىذا، إال أهنا جليان على لفظ ا١بماعة: )ا٤بتعلموف(، كىو كذلك ُب نسخة )اإل
ليست بذاؾ الوضوح؛ لكنها جزمان ليست كما ري٠ًبىٍت ُب ا٤بطبوع، فا٢بمد  على ما كفق. كلو كاف 
كقوُب على ىذه النسخ سابقان على كتابة ما ًب تسطّبه ىنا؛ مل يكن ُب تكلف ما ٘بشمتو ىنا من داعو 

 كهللا ا٤بستعاف.
 (ٗٓ/ُ(، كابن ا٤ببارؾ ُب الزىد )َْٕ/ُككيع ُب الزىد ) (ّ)
(، كمن طريقو ركاه أبو نعيم ُب ا٢بلية ُّٔ/ٕ(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )َّٕأٞبد ُب الزىد )ص (ْ)

(ّ/ِٔٗ) 
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( سبق الكبلـ عن ذىاب العلماء ذىب العلماء فلم يبقى إال ادلتكلمونقولو: )
، فلقد اعتاد الناس التحسر على ذىاب أقراهنم كُب ىذا كليس ىو ىنا من ذاؾ الباب

 :(ُ)يقوؿ لبيد بعد كفاة أخيو

ُرَىَااا َُ ىَّااازِيَُِيُ َاااةكُُفِااا ُأَم نَاااةفِيٌِ ُ
ُ

ًَُبَقِ ااتُُفِاا ُخَي ااُِِمَِِي ااذُِ ى ااأَج شَدُُِ
ُ

 
 . (ِ)فيما ركاه الطربم كٛبثلت بو عائشة 

 :  (ّ)كقاؿ آخر

 فِاَاااالِهِ ََْهَاااةَ الر  َاااامُ الْمَقَِْااادَي تِ  

 وَتَقُِكَ فٍِ يلفمت َسَ ه تَاُِْاهَ ْ 
 

 وَالْمَ ْ ِااااارَونَ ل ااااال  أمااااارٍ مَ ْ َااااارِ   

 تَاِْبااااا لَُِاااادْفَدَ مَاْااااىِ ٌ رَااااهْ مَاْااااىِ ِ  
 

 
كرٗبا صح ٞبل قوؿ ٦باىد ىنا على ذاؾ الباب ا٤بطركؽ سابقان ُب أنو قارف بْب من 

كفطنة كذكاء جيلو، كىو أمر  مضى ٩بن لقي، كبْب من يرل ٩بن بقي، فلم يرل نباىة
                                 

(، كالبياف كالتبيْب ِٖ(، كٝبهرة أشعار العرب أليب زيد )صِٖ/ْالكامل ُب اللغة أليب العباس ا٤بربد ) (ُ)
 (ِِّ/ُللجاحظ )

(، كالراغب ُب ٧باضرات ُٖٔ(، كذكره ابن عبد الرب ُب هبجة اجملالس )صُِْ/ُاآلاثر للطربم ) هتذيب (ِ)
 ( كغّبىم.ِٗ/ِاألدابء )

( ِٕ/ٓ( البن األعرايب، كهباء الدين ابن ٞبدكف ُب تذكرتو )ُّٖ/ِنسبو ابن قتيبة ُب عيوف األخبار ) (ّ)
(. كُب ديواف ابن ا٤ببارؾ ا٤بطبوع ْٖصأليب األسود الدؤيل. كىو ُب ديواف علي بن ايب طالب )

ىػ ُب فصل ما نسب لو كلغّبه. كذكره بغّب نسبة: ابن دريد ُب اجملتُب ُِّْ( جملاىد هبجت َُْ)ص
 (.َّ/ِ(، كالراغب ُب ٧باضرات األدابء )َِّ(، كأبو حياف ُب الصداقة كالصديق )صٗٔ/ُ)
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طبيعي يتكرر ُب كل جيل، فإف تناقص ا٥بمة كاالجتهاد كالبعد عن ا٤بصدر ٩با يؤثر على 
التلقي كا٤بتلقي، كعلى العكس منو العلـو الدنيوية كالٍب يتفوؽ ا٤بتأخر على ا٤بتقدـ لقرب 

 ا٤بصدر ا٤ببتدأ منو، حيث يبتدئ من حيث انتهى من قبلو.
أم فنوا كماتوا، فلم يبقى ٩بن ىم على الساحة إال )ا٤بتكلموف أك  كذىب العلماء 

ا٤بتعلموف(، كسياؽ الكبلـ أيىب لفظ الكتاب فهو تصحيف كالبد، ال سيما كقد ركاه 
غّب كاحد من طريق ا٤بصنف كابنو كغّبه ابللفظ اآلخر. كلو صححنا لفظ الكتاب 

 و. انفصل تعلق الشطر الثاين ٗبا قبلو، كعسر ا٢بمل علي
كا٤بتكلموف إما أىل الكبلـ كىذا مصطلح متأخر عن ذاؾ الزماف كال يتحملو 
السياؽ. أك أنو أراد مل يبقى من يتكلم بعلم فقد ذىب العلماء كبقي من يتشدؽ 

لذا كجب العدكؿ إىل اللفظ الذم ركاه  ،كيتفيهق، على أنو أيضان ال يتناسب كالسياؽ
 ا١بميع كهللا تعاىل أعلم.

لموف( أم طبلب العلم، ففرؽ بْب العلماء الذين أدركهم ُب تقاىم كسعة )إال ا٤بتع
علمهم كقوة استنباطهم مع ما يرل من الطبلب جيل الغد ابلنسبة إليو، ككأنو يقوؿ: أف 

 من خلفهم مل يبلغ مرتبة سلفو، أك ال يستحق أف يطلق عليو اسم العامل.

جهد  :يقاؿ» ،(ُ)ا٤بشقة كالطاقة( اجملتهد من ا١بهد كىو وما اجملتهد فيكمقولو: )

خألو عن  كا١بهد بلوغك غاية األمر الذم ال»، (ِ)«أم جد فيو كابلغ الرجل ُب الشيء

 ،جهدم كاجتهدت رأيي كنفسي حٌب بلغت ٦بهودم ا١بهد فيو تقوؿ: جهدتي 

                                 
 (َْٔ/ِ) (، كالصحاح للجوىرمْٖٔ/ُمعجم ا٤بقاييس البن فارس ) (ُ)
 (ُّٗ/ُالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر جملد الدين ابن األثّب ) (ِ)
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كقاؿ  بن السكيت: ا١بهد الغاية.ا»: (ِ)، قاؿ األزىرم(ُ)«بلغت مشقتو كجهدت فبلانن 

لغت بو ا١بهد أم الغاية، كاجهد جهدؾ ُب ىذا األمر أم ابلغ فيو غايتك. كأما الفراء: ب

 أ.ىػ.  «ا١بهد فالطاقة

بلغ الرجل  ،(ْ)كا١بهد كا١بهد لغتاف فصيحتاف ٗبعُب كاحد»: (ّ)كقاؿ ابن دريد

كفرؽ بينهما غّبه قاؿ أبو عبيد  .«جهده كجهده ك٦بهوده إذا بلغ أقصى قوتو كطوقو

، (ٓ)«هد: ا٤ببالغة كالغايةهد يضم ا١بيم الوسع كالطاقة، كا١بى ن عرفة: ا١بي قاؿ اب»ا٥بركم: 

 .(ٔ)«كقد جهد دابتو ٯبهدىا: إذا ٞبل عليها ُب السّب فوؽ طاقتها»

 بو عن ربَّ عى كاجملتهد ُب االصطبلح ا٤بتأخر ىو ا٤بستفيد، كىو اصطبلح أصويل يػي 

اجتهد: ٗبعُب جهد، ىذا إذا مل »العامل، كىو ما ينصرؼ إليو اللفظ إذا أطلق، يقاؿ: 

، قاؿ (ٖ)«كاجتهدت: أىتعبتو ابلفكر يجىهىدت رأي»، ك(ٕ)«: اجتهد رأيويعد، كيقاؿ أيضان 

                                 
 (ّٖٔ/ّالعْب ) (ُ)
 (ِٔ/ٔهتذيب اللغة ) (ِ)
 (ِْٓ/ُٝبهرة اللغة ) (ّ)
 لعلو يريد ابلضم كالفتح ا١بيهد كا١بىهد. (ْ)
 (ّٕٖ/ُالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث ) (ٓ)
 (ِٗٔالفصيح لثعلب )ص (ٔ)
 (ّٗٗ/ِإسحاؽ الفارايب ُب معجم ديواف األدب ) قالو أبو (ٕ)
 (َُْ/ِبضائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز للفّبكز أابدم ) (ٖ)
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كىو افتعاؿ من ا١بهد  االجتهاد: بذؿ الوسع ُب طلب األمر،»: (ُ)٦بد الدين ابن األثّب

الكتاب كالسنة. الطاقة. كا٤براد بو: رد القضية الٍب تعرض للحاكم من طريق القياس إىل 

 أ.ىػ.  «كمل يرد الرأم الذم يراه من قبل نفسو من غّب ٞبل على كتاب أك سنة

ىي بذؿ ا١بهد كاستنفاذ الوسع »ُب حقيقة االجتهاد:  (ِ)كقاؿ أبو بكر ابن العريب

. كقاؿ فخر «استداد من السداد ك٫بوه :افتعاؿ من ا١بهد كما تقوؿ .ُب طلب الصواب

استفرغ كسعو ُب  :يقاؿ ،ارة عن استفراغ الوسع ُب أم فعل كافبع»: (ّ)الدين الرازم

استفراغ  :كأما ُب عرؼ الفقهاء فهو .استفرغ كسعو ُب ٞبل النواة :كال يقاؿ ،ٞبل الثقيل
كىذا سبيل مسائل الفركع  .الوسع ُب النظر فيما ال يلحقو فيو لـو مع استفراغ الوسع فيو

 أ.ىػ.  «اد كالناظر فيها ٦بتهدكلذلك تسمى ىذه ا٤بسائل مسائل االجته

كا٤براد من سياؽ الكبلـ: ا٤بعُب اللغوم إذ أف االصطبلح حادث على زمن ا٤بقاؿ، 
( وما اجملتهد فيكم إال كالالعب فيمن كان قبلكمفضبلن عن مناسبتو للسياؽ. فقولو: )

تكبد أم أف اجملتهدكف من طبلب العلم ٩بن أظهر ا١بد، كبذؿ الوسع، كاستنفذ الطاقة، ك 
 ا٤بشاؽ، مقارنة ٗبن سبقهم ُب تلك الصفات كالبلعب. 

كتيقبل مثل ىذه ا٤بفاضلة ٗبعرفة مدل ما كاف يبذلو ا٤بتقدموف ُب الرحلة فحسب؛ 
 كألجل حديثو كاحد، فأّن لك ٗبثلهم فيمن ٢بقهم؟

                                 
 (ُّٗ/ُالنهاية ُب الغريب ) (ُ)
 (ُِٓاصوؿ ُب أصوؿ الفقو البن العريب )ص (ِ)
 (ٔ/ٔاصوؿ للرازم ) (ّ)
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كال مانع من أف ٰبمل على االجتهاد ابلرأم فإنو من ا٤بعُب اللغوم أيضان، كيقويو 
 ابلعلماء؛ لوال عدـ مناسبة اللعب فيو كهللا تعاىل أعلم. مقابلتو

ال  ،يقاؿ: لكل من عمل عمبلن »، ك(ّ)، كا٥بزؿ(ِ)، من اللهو(ُ)«كاللعب ضد ا١بد»

 كلعب فبلف: إذا كاف فعلو غّب قاصد بو مقصدان »، (ْ)«إ٭با أنت العب :ٯبدم عليو نفعان 

ألف اللعب ىو »، (ٔ)«مانو الشبابكاللهو ز  ،اللعب زمانو الصبا »، كيكوف (ٓ)«صحيحان 

 . (ٕ)«الباطل

كقد  ،ال ٥بو إال لعب»: (ٖ)كُب الفرؽ بْب اللهو كاللعب يقوؿ أبو ىبلؿ العسكرم

كال يقاؿ  ،ألف اللعب يكوف للتأديب كاللعب ابلشطرنج كغّبه .يكوف لعب ليس بلهو
أ٥باين  :من قو٥بم ،ل عما يعِبغألنو يش ك٠بي ٥بوان  ال يعقب نفعان  ،لذلك ٥بو كإ٭با لعب

اثػيري﴾ : ﴿أى٥ٍبىاكيمي الشيء أم شغلِب كمنو قولو تعاىل ضابطان  (ٗ)أ.ىػ. كزاد أبو البقاء «التَّكى

                                 
 ( البن سيده.ُٖٔ/ِاكم كايط األعظم ) (ُ)
 (ٓٗاألفعاؿ البن القوطية )ص (ِ)
 (ْٓٗغريب القرآف للعزيرم السجستاين )ص (ّ)
(، كعنو ابن األثّب ُب النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ُٖٗٔ/ٓالغريبْب ُب القرآف كا٢بديث للهركم ) (ْ)

 ( ببل عزك.ِّٓ/ْ)
 (ُْٕا٤بفردات ُب غريب القرآف للراغب )ص (ٓ)
 (ُّٗ/ُز أابدم )بصائر ذكم التمييز للفّبك  (ٔ)
 (ُُّ/ّاجملموع ا٤بغيث ُب غريب القرآف كا٢بديث أليب موسى ا٤بديِب ) (ٕ)
 (ِْٓالفركؽ اللغوية للعسكرم )ص (ٖ)
 (ّْٔالكليات أليب البقاء الكفوم )ص (ٗ)
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العبث: كل لعب ال لذة فيو كأما الذم »فيو كىو اللذة فقاؿ مفرقان بْب العبث كاللعب: 

 كاب تعاىل التوفيق. .«فيو لذة فهو لعب
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مفمرريهماهللمتعادي:مضالماٌصـ

ماظوظقدمبنمعلؾممضالم[- ٓٚ] مأبومخقـؿةمثـا م:مسعتماألوزاسيمضالم:حدثـا

مم.وسابدطممعؼصرم،وزاػدطممراشبم،مسعتمباللمبنمدعدمؼؼول:مساٌؽممجاػل

سنده صحيح، ركاه من طريق الوليد بن مسلم: أٞبد، كابن أيب الدنيا، كا٢بسْب 
، كلفظو عند ٝبيعهم (ُ)هاين، كالصورم، كابن عساكرا٤بركزم، كالبيهقي، كأبو نعيم األصب

 ،أف هللا عز كجل يزىدان ُب الدنيا ك٫بن نرغب فيها كهللا لكفى بو ذنبان »قاؿ: ٝبيعهم أًب 
 «. فزاىدكم راغب كعا٤بكم جاىل كعابدكم مقصر

، كزادا (ّ)وإمساعيل بن عياش، (ِ)ابن ادلبارككاتبع الوليد بن مسلم ُب األكزاعي: 
 بلفظ فيو قصور عنهم.   (ْ)والوليد بن مزيد«. كجاىلكم مغَب»نف: على لفظ ا٤بص

 
           

 

                                 
(، كا٢بسْب ا٤بركزم ٕ(، كذـ الدنيا )صْٓ/ُ(، كابن أيب الدنيا ُب كتابيو: الزىد )ُِّالزىد ألٞبد )ص (ُ)

(، حلية األكلياء كطبقات ُّٖ(، البيهقي ُب الزىد الكبّب )صُٔٔ/ُكتاب الزىد البن ا٤ببارؾ )  ُب
(، خأريخ دمشق البن عساكر ُٗٓ(، الفوائد العوايل ا٤بؤرخة للصورم )صِِٓ/ٓاألصفياء أليب نعيم )

(َُ/ْٖٔ) 
(، كالبيهقي ُب َْٔ/ِأريخ )( لو، كركاه من طريقو. الفسوم ُب ا٤بعرفة كالتَٔ/ُكما ُب كتاب الزىد )  (ِ)

 (َْٕ/ٗشعب اإلٲباف )
 (ْٕٖ/َُ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ُٖٓركاه الصورم ُب الفوائد العوايل ا٤بؤرخة )ص (ّ)
 (ِِٓ/ٓ(، كحلية األكلياء )ِٕٗ/ّشعب اإلٲباف ) (ْ)
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( اقتطاع ا٤بصنف ىذا اللفظ مشعر بكونو يريد بو تتمة األثر عادلكم جاىلقولو: ) 
السابق ُب ا٤بفاضلة بْب علماء السلف كخلفهم. فيكوف ا٤براد خطاب ا٣باصة من أىل 

سبة إىل ا٤بتقدـ كا١باىل، كىذا ا١بهل ىو قصور كنقص ُب العلم أبف العامل ا٤بتأخر ابلن
آالت ا٤بتأخر عن ا٤بتقدـ إما ُب سعة ا٢بفظ كٝبع العلم، أك ُب الفهم كاالستنباط كتنزيلو 
على الوقائع، أك ُب العمل بو، أك ُب التفرغ لو كاالشتغاؿ بو، أك ما يصحبو من علم 

 القلب كعملو، أك ٫بو ىذا.
تيشعر أبف مراد ببلؿ رٞبو هللا مل يكن ىذا، فإنو كاف يقوؿ ىذا  إال أف تتمة األثر

الكبلـ ُب مواعظو كما جاء مصرحان بو ُب ركاية ابن عساكر، فاألسلوب إذان كعظي 
كهللا لكفى بو ذنبان أف هللا عز كجل يزىدان ُب الدنيا ك٫بن »، حيث قاؿ: (ُ)موجو للعامة
ا٤بكم ٗبا قلتي ُب التزىيد ُب الدنيا، ىو ٍب قاؿ: )عا٤بكم جاىل(، أم ع« نرغب فيها

جاىل من حيث العمل ٗبا يعلم، فكل من خالف عملو علمو فهو جاىل ٗبغبة صنعو 

 ،إما ألنو مل ينتفع بو فنزؿ منزلة ا١باىل ك٠بى عدـ مراعاة العلم جهبلن »: (ِ)قاؿ ابن القيم

 أ.ىػ.  «كإما ١بهلو بسوء ما ٘بِب عواقب فعلو

ىذه ا٤بسألة ُب الكبلـ على األثر األكؿ من ىذا الكتاب. كمضى الكبلـ على 
كعلى ىذا فكل من عمل ٖببلؼ علمو ٩بن عصى هللا عمدان يدخل فيو. كرٗبا ٰبمل 

                                 
ُب تسلية أىل ا٤بصائب (، كا٤بنبجي ٓٓ/ٕكىذا ما فهمو ٝبع من ا٤بصنفْب كأيب سعد األيب ُب نثر الدر ) (ُ)

(، إال أنو نسبو لغّب ٖٗ/ّ(، كا١باحظ ُب البياف كالتبيْب )َُٔ/ّ(، كابن ا٢باج ُب ا٤بدخل )ِّْ)ص
 ببلؿ.

 (ْٕ/ُمدارج السالكْب البن القيم ) (ِ)
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كىمىا قىدىريكا أيضان على ا١بهل اب كما يقـو ابلقلب من تعظيمو سبحانو كتعاىل القائل: ﴿
 ﴾.اَّللَّى حىقَّ قىٍدرًهً 

أصل »، كالزىد لغة: (ُ)«الزاىد: القليل الرغبة ُب الدنيا»، (وزاىدكم راغبكقولو: )

كىو  ،(ّ)«، كالزىادة ُب األشياء كلهاالزىد ُب الدين خاصة»، ك(ِ)«يدؿ على قلة الشيء

، كٝبع ٦بد الدين أبو طاىر الفّبكز (ٓ)«ضد ا٢برص على الدنيا»، ك(ْ)«خبلؼ الرغبة»

كمتعلَّقو ستة أشياء ال يستحق العبد »: (ٔ)أابدم أقواؿ السلف ُب ٕبثو ك٩با خرج بو قولو

 يزىد فيها، كىى: ا٤باؿ، كالصورة، كالرايسة، كالناس، كالنفس، ككل ما ٌباسم الزىد ح

 أ.ىػ.  «كلدكف هللا تعاىل. كليس ا٤براد رفضها من ا٤ب

بل عدـ  ؛اعلم أف الزىد ليس عدـ ا٤باؿ»: (ٕ)قاؿ أبو العباس شهاب الدين القراُب

فإف كانت ُب ملكو فقد يكوف الزاىد من أغُب الناس،  .لب ابلدنيا كاألمواؿاحتفاؿ الق
كىو زاىد؛ ألنو غّب ٧بتفل ٗبا ُب يده، كبذلو ُب طاعة هللا تعاىل أيسر عليو من بذؿ 

كقد يكوف الشديد الفقر غّب زاىد بل ُب غاية ا٢برص ألجل ما  .الفلس على غّبه

                                 
 ( أليب بكر األنبارمَُٖ/ُالزاىر ُب معاين كبلـ الناس ) (ُ)
 فارس ( أليب ا٢بسْب ابنَّ/ّمعجم مقاييس اللغة ) (ِ)
 (ُِ/ْالعْب ) (ّ)
 ( أليب نصر ا١بوىرمُْٖ/ِالصحاح ) (ْ)
 ( أليب ا٢بسن ابن سيدهِِٖ/ْاكم كايط األعظم ) (ٓ)
 (َُْ/ّبصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز للفّبكز أابدم ) (ٔ)
 (َِٗ/ْأنوار الربكؽ ُب أنواع الفركؽ للقراُب ) (ٕ)
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كالزىد ُب ارمات كاجب، كُب الواجبات حراـ،  .اشتمل عليو قلبو من الرغبة ُب الدنيا
كإف كانت مباحة ألف ا٤بيل إليها يفضي  ؛كُب ا٤بندكابت مكركه، كُب ا٤بباحات مندكب

 انتهى.  «الرتكاب ارمات كا٤بكركىات فَبكها من ابب الوسائل ا٤بندكبة

 ال فيما غبةالر  ترؾ ىو ا٤بشركع كالزىد»: (ُ)كقاؿ أبو العباس تقي الدين ابن تيمية

 أ.ىػ. «هللا طاعة على هبا يستعاف ال الٍب ا٤بباح فضوؿ كىو اآلخرة، الدار ُب ينفع

( عابدكم أم من عيرؼ منكم ابلعبادة كالنسك حٌب لزمو وعابدكم مقصرقولو: )

. ومعناه رجل خاضع ذليل لرب»، قاؿ أبو بكر األنبارم: رجل عاًبده  ىذا اللقب، فقالوا:

عبدت هللا أعبده إذا خضعت لو كتذللت كأقررت بربوبيتو. كىذا من قوؿ العرب: قد 

. كيطلق العابد كيراد (ِ)«ومأخوذ من قو٥بم: طريق معبد: إذا كاف مذلبلن، قد أثر الناس في

 بو: ا٤بتفرغ للعبادة، ا٤بكثر من الطاعة،  ا٤بشتغل اب، ا٤بهمل لغّبه سبحانو. 
اىره لباطنو، أك ابسَبزاقو كالتوسل بعبادتو كالقصور الداخل على ىذا إما ُب موازنة ظ

ُب سؤاؿ الناس كقبوؿ أعطياهتم ٩با يشوب عبادتو ابلرغبة، أك بظن الناس بو فوؽ ما ىو 
 -ككاف قد بلغ مكانة عالية ُب ىذا ا٤بضمار  -عليو، كلقد ذيكر لبشر بن ا٢بارث ا٢باُب 

 بك؟ ما فعل هللا»: ل لويقك و شهرتو، فلقد رؤم ُب ا٤بناـ عجزه عن أداء شكر ما بلغتي 

لك ُب  ت ما جعلتي أعلى ا١بمر ما كاف يلَّ  اي بشر لو سجدتى  :كقاؿ يل ،غفر يل :قاؿ

                                 
 (ُِ/٦َُبموع فتاكل ابن تيمية ) (ُ)
 (َُٕ/ُالزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنبارم ) (ِ)
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جاء رجل إىل الباب فدقو فأجابو بشر: من »قالت:  ، كركم عن أختو(ُ)«قلوب العباد

 ، فخرج إليو، فقاؿ لو: حاجتك عافاؾ هللا؟ فقاؿ لو: أنت بشر؟ىذا؟ قاؿ: أريد بشران 
رب العزة تعاىل ُب ا٤بناـ كىو يقوؿ يل:  حاجتك؟ فقاؿ: إين رأيتي  فقاؿ: نعم. قاؿ:

اذىب إىل بشر فقل لو: اي بشر لو سجدت يل على ا١بمر ما أديت شكرم فيما قد 
نعم، رأيتو  ُب الناس. فقاؿ لو: أنت رأيت ىذا؟! فقاؿ: - لك أك نشرتي  - لك بثثتي 

، ٍب دخل ككىل كجهو إىل القبلة، كجعل يبكي و أحدان ليلتْب متواليتْب. فقاؿ: ال ٚبرب ب
كيضطرب كيقوؿ: اللهم إف كنت شهرتِب ُب الدنيا كنوىت اب٠بي كرفعتِب فوؽ قدرم 
على أف تفضحِب ُب القيامة، اآلف فعجل عقوبٍب، كخذ مِب بقدر ما يقول عليو 

 . (ِ)«بدين
التوبة منو »ؿ: كيركل عن بعض السلف أنو سئل عن الرجل ٲبيدح ُب كجهو، فقا

٩با  أف يقوؿ: اللهم ال تؤاخذين ٗبا يقولوف، كاغفر يل ما ال يعلموف، كاجعلِب خّبان 
. كبوب البخارم ُب كتاب األدب ا٤بفرد: "ابب ما يقوؿ الرجل إذا زيكي"؛ (ّ)«يظنوف

كي إذا زي  ملسو هيلع هللا ىلص كاف الرجل من أصحاب النيب»قاؿ:  كركل بسنده إىل عدم بن أرطأة 
كركاه أبو بكر ابن أيب شيبة  «.تؤاخذين ٗبا يقولوف كاغفر يل ما ال يعلموفقاؿ: اللهم ال 

عن رجل كاف من صدر ىذه األمة قاؿ: كانوا إذ »فزاد بعد عدم قولو:  (ْ)ُب ا٤بصنف

                                 
 (ِِٕ/َُخأريخ دمشق البن عساكر ) (ُ)
 (ُِٗ/َُ(، كابن عساكر ُب خأريخ دمشق )ُٖ/ٕركاه ا٣بطيب ُب خأريخ بغداد )  (ِ)
بن (، عمن مل يسم، كعن األكزاعي. ك٫بوه ُب الزىد كالرقائق الَْٓ/ٔركاه البيهقي ُب شعب اإلٲباف ) (ّ)

 ( ٫بوه عن يزيد بن ميسرة.َِْ/ٓ(، كركل أبو نعيم ُب ا٢بلية )ُْ/ِا٤ببارؾ عن عمر موىل غفرة )
( دار البشائر. كخأريخ البخارم الكبّب ِٕٔ( مكتبة ا٤بعارؼ. ك)صَْٔاألدب ا٤بفرد للبخارم )ص (ْ)
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ركل أبو فقد  فذكره. كلعلو يريد أاب بكر الصديق ...« أثنوا عليو فسمع ذلك قاؿ
عدمي كبلٮبا ُب التأريخ، كأبو ا٢بسن ابن األثّب القاسم ابن عساكر، ككماؿ الدين ابن ال

دح قاؿ: اللهم أنت أعلم يب من كاف أبو بكر إذا مي » عن األصمعي قاؿ: (ُ)ُب الصحابة
٩با يظنوف، كاغفر يل ما ال يعلموف،  نفسي، كأان أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلِب خّبان 

لعمر بن  (ِ)حيدم ُب البصائركنسب ا٤بقالة أبو حياف التو  «.كال تؤاخذين ٗبا يقولوف
 .ا٣بطاب 

قلت أليب »قاؿ:  (ّ)كالعبارة خأك٥با أٞبد كما حكاه أبو بكر ا٤بركزم ُب كتابو الورع

 أخاؼ أف يكوف ىذا استدراجان  :كقاؿ ،فتغرغرت عينو. ما أكثر الداعْب لك :عبد هللا
يزىد ُب الدراىم أبو عبد هللا مل  :إف بعض ادثْب قاؿ يل :قلت أليب عبد هللا ...

الناس  ؟كمن أان حٌب أزىد ُب الناس :فقاؿ أبو عبد هللا. قد زىد ُب الناس ؛كحدىا
كيغفر لنا ما  ،٩با يظنوف أسأؿ هللا أف ٯبعلنا خّبان  :كقاؿ أبو عبد هللا. يريدكف يزىدكف ُبَّ 

 أ.ىػ. «ال يعلموف

           
 

                                                                                                  
 (ِِْ/ٕ(. مصنف ابن أيب شيبة )ٖٓ/ِ)

(، أسد ََْٓ/ٗالطلب ُب خأريخ حلب البن العدمي ) (، بغيةِّّ/َّخأريخ دمشق البن عساكر ) (ُ)
( دار الفكر. كذكرىا بغّب إسناد النوكم ُب هتذيب األ٠باء كاللغات ُِِ/ّالغابة لعز الدين ابن األثّب )

(ِ/َُٗ) 
 (ٕ/ٖالبصائر كالذخائر أليب حياف ) (ِ)
 (ُّٔالورع ألٞبد ركاية ا٤بركزم )ص (ّ)
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تحق الوصف بنقيض لقبو، كذلك  ك٤با كاف العامل الذم خالف بعملو ما يعلمو اس
كاف كل من اختلف ظاىره عن ابطنو، فالزاىد على زىد جوارحو كظاىر حالو إال أنو 
راغب ُب جنانو ٗبا زىدت بو جوارحو، كالعابد على تفرغو كاشتغالو ابلعبادة كالنسك 

 . (ُ)فمقصر كلو بسكوف النفس إىل قبوؿ ا٤بدح
الطبيعة اإلنسانية، كال بد من  كىكذا دخل النقص على أكصاؼ الكماؿ كىي

عاِب ابجملاىدة كالتصرب على الثبات. فيبلغ ا٤بريد  دخوؿ النقص كالقصور على النفس فتي 
 كماؿ ما يطلبو على قدر مغالبتو لنفسو ك٦باىدتو ٥با. 

على الدنيا كطلب  ،كمنافسة األتراب ،كمتطلبات ا٢بياة ،كلقد أضعفت الدنيا
ملة ُب طلب الكماؿ، ككلما خأخر الزماف ندرت تلك ا٥بمم تلك اآلالت ا٤بستع ،شهواهتا

كضعفت حٌب ال تكاد ٘بد من يتحمل تلك األكصاؼ على صورهتا القدٲبة، ٍب ٪بد ابن 
رغم أنو قد خلفو  (ِ)ا١بوزم يتحسر على زمانو كذىاب الصا٢بْب فيو كفقده األكلياء

 ٤بستعاف. أمثلة رائعة؛ فكيف ا٢باؿ بنا كما عساان أف نقوؿ؟ كهللا ا
 

 
 

                                 
 قوؿ بشر ا٢باُب فيما ركاه عنو ابن عساكر ُب اتريخ دمشق كىو أشد عليها من ا٤بعاصي ُب  (ُ)

(َُ/َُِ.) 
 ال ٰبضرين موضع ىذه الفائدة من كتبو، كىي عبارة عالقة ُب ذىِب، كعهدم هبا بعيد فا تعاىل أعلم.  (ِ)
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 الفــــــــــهــــرس 
 

رقم 
 األثر

 موضعو وــــــــطرف  صاحبو

 ٓ مدخل
 ٔ تعريف 

 ُُ ككصف الطرؽ كالنسخ ا٣بطية –منهج ا٤بؤلف 
 ُٗ صور النسخ ا٣بطية

 ِٓ مقدمة 
 َْ خطة العمل

 ْٕ افتتاح الكتاب
 ٖٓ اغد عا٤با أك متعلما ٖٓ ُ
 ٕٔ اإف استطعت أف تكوف عا٤ب ٕٔ ِ
 ّٖ من يرد هللا بو خّبا ّٖ ّ
 ٕٗ اي أيها الناس تعلموا ٕٗ ْ
صفواف بن  ٓ

 عساؿ
 َُٕ إف ا٤ببلئكة تضع أجنحتها لطالب العلم

 ُِٓ إف الذم يعلم الناس ا٣بّب يستغفر لو كل دابة ابن عباس ٔ
عبد العزيز  ٕ

 بن ظبياف
 ُّْ من تعلم كعلم كعمل فذاؾ يدعى عظيما

 ُْٕ علموا فإف أحدكم ال يدرم مٌبت ابن مسعود ٖ
 ُْٓ تفقهوا قبل أف تسودكا عمر ٗ
 ُٖٔ كهللا إف الذم يفٍب الناس ُب كل ما يسألونو جملنوف ابن مسعود َُ
 ُٕٕ إنو كاف يكره التسرع إىل ا٢بكم أبو مسعود ُُ
 ُْٖ علم ال يقاؿ بو ككنز ال ينفق منو سلماف ُِ
 َُِ ضل العبادةفضل العلم أحب إيل من ف مطرؼ ُّ
 ُِٕ ٕبسب ا٤برء من العلم أف ٱبشى هللا حذيفة ُْ
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 ِِٖ ٕبسب الرجل من العلم أف ٱبشى مسركؽ ُٓ
خباب بن  ُٔ

 األرت
 ِّٖ مب آمرىم، فلعلي آمرىم ٗبا لست فاعبل

 ِّْ ما سلك رجل طريقا يلتمس فيو علما ابن عباس ُٕ
 ُِٔ إف استطعت أف تكوف أنت ادث ابن مسعود ُٖ
سلماف  ُٗ

 الفارسي
 ِٓٔ ىذا خّب لكم كشر يل

ا٢بسن  َِ
 البصرم

 ِّٕ إف كاف الرجل ليجلس مع القـو فّبكف أف بو عيا

عبد الرٞبن  ُِ
 بن أيب ليلى

 ُِٖ ملسو هيلع هللا ىلصأدركت عشرين كمائة من أصحاب رسوؿ هللا 

 ِٖٓ كاف عركة يتألف الناس على حديثو الزىرم ِِ
 ُِٗ ائتوين فتلقوا مِب عركة ِّ
 ِّٗ إين أكره أف يوطأ عقيب علقمة ِْ
أبو ىريرة  ِٓ

 )مرفوع(
 ِٕٗ من سلك طريقا يبتغي فيو علما

ٰبٓب بن  ِٔ
 جعدة

 َّٔ أراد عمر أف يكتب السنة

 َُّ إف كاف الرجل يكتب إىل ابن عباس يسألو عن األمر طاكس ِٕ
 ُّْ ما كتبت سوداء ُب بيضاء الشعيب ِٖ
 ُّٗ هبمأنًب هبم كنقتدم  ٦باىد ِٗ
 ِّْ معلما للخّب ٦باىد َّ
 ِّٖ قيل لسعيد بن جبّب: تعلم أحدا أعلم منك مغّبة ُّ
 ّّٕ ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم الشعيب ِّ
جرير بن  ّّ

 حياف
إف رجبل رحل إىل مصر ُب ىذا ا٢بديث فلم ٰبل 

 رحلو
ُّْ 

 َّٔ أملى علي انفع ابن جريج ّْ
 ِّٔ ةأملى علي ا٤بغّب  كراد ّٓ



  قضاء األرب من كتاب زىري بن حرب   ]الفهرس[ شرح كتاب العلم أليب خيثمة  
 

 
ُّٕ 

 ّْٔ احفظ ىذا لعلك تسأؿ عنو إبراىيم  ّٔ
 ّٕٔ كانوا يكرىوف أف يظهر إبراىيم ّٕ
 ّٕٓ ما ٠بعت، إبراىيم، يقوؿ األعمش ّٖ
سعيد بن  ّٗ

 جبّب 
 ِّٖ ىذا من العلم

ليث بن أيب  َْ
 سليم

 ّٖٖ كاف أبو العالية إذا جلس

 ّٔٗ صكنت لعمرك بن سعيد العاصي أك لسعيد بن العا مكحوؿ ُْ
 َْْ اختلفت إىل شريح أشهران  مكحوؿ ِْ
 َْٖ تواعد الناس ليلة من الليايل إىل قبة  مكوؿ ّْ
 ُُْ إف مل يكن ُب ٦بالسة الناس، ك٨بالطتهم مكحوؿ ْْ
عبد هللا بن  ْٓ

 عمرك )مرفوع(
 ِّْ بلغوا عِب كلو آية

 ِْٕ ٕبسب ا٤برء من العلم أف ٱبشى هللا مسركؽ ْٔ
 ّْٕ ف عبد هللا لطيفا فطناكا إبراىيم ْٕ
 ْٕٗ لو أف ابن عباس أدرؾ أسناننا ابن مسعود  ْٖ
 ْٕٗ إف من العلم أف يقوؿ الذم ال يعلم ابن مسعود ْٗ
 َٗٓ ما نسأؿ أصحاب دمحم من شيء إال علمو مسركؽ َٓ
 ُٖٓ معلم ا٣بّب كا٤بتعلم ُب األجر سواء أبو الدرداء ُٓ
زايد بن لبيد  ِٓ

 )مرفوع(
 ِْٓ عند أكاف ذىاب العلم كذاؾ

 ْْٓ أتدركف ما ذىاب العلم من األرض ابن عباس ّٓ
  ْٔٓ اتبعوا كال تبتدعوا فقد كفيتم ابن مسعود ْٓ
أبو ظبياف  ٓٓ

 ابن جندب
 ْٔٓ كانوا يسألونو  ملسو هيلع هللا ىلصاي بِب إف أصحاب دمحم 

  َٕٓ حدثِب عن أيب زرعة، فإين سألتو إبراىيم ٔٓ
عبيد بن  ٕٓ

 عمّب
 ْٕٓ  بو خّبا يفقهومن يرد هللا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُْٕ 

سلماف  ٖٓ
 الفارسي

 ُٖٓ ككذلك العلم خأخذه كال تنقصو شيئان 

 َٔٔ فكانوا كاإلخاذ ملسو هيلع هللا ىلصجالست أصحاب رسوؿ هللا  مسركؽ  ٗٓ
  ُٓٔ كضع ُب كفة لو أف علم عمر بن ا٣بطاب  ابن مسعود َٔ
 ُٖٔ إين ألحسب عمر قد ذىب بتسعة ابن مسعود ُٔ
 ّّٔ لعلمأكيل الفقو كا ٦باىد ِٔ
 ْٔٔ كنت أ٠بع ا٢بديث فأذكره إلبراىيم األعمش ّٔ
علي بن  ْٔ

 ا٢بسْب
 ْٗٔ تستطيع أف ٘بمع، بيِب كبْب سعيد

 ٕٓٔ أف عمر هنى عن ا٤بكايلة ٦باىد ٓٔ
ا٢بسن  ٔٔ

 البصرم
 ٓٔٔ إف لنا كتبان نتعاىدىا

 َٕٔ إف قاصان عند أبواب كندة يزعم أف آية الدخاف ابن مسعود ٕٔ
ربيع بن ال ٖٔ

 أنس
 ُٗٔ مكتوب ُب الكتاب األكؿ: ابن آدـ علم

 ٕٗٔ ذىب العلماء فلم يبق إال ا٤بتكلموف ٦باىد ٗٔ
ببلؿ بن  َٕ

 سعد
 َْٕ عا٤بكم جاىل، كزاىدكم راغب

 ُُٕ الفهرس
 

 
 
 




