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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
نبینا محمد وعلى  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، ،الحمد هلل رب العالمین طالب:

  .آله وأصحا�ه أجمعین
 .اللهم اغفر لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام

 ِفي الِعْلِم َوالِحْكَمِة. َ�اُب اِالْغِتَباطِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
ُدوا«َوَقاَل ُعَمُر:   ُهوا َقْبَل َأْن ُتَسوَّ   .»َتَفقَّ

َثِني ِإْسَماِعیُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد، َعَلى َغْیِر َما حَ  َثَنا ُسْفَیاُن، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ َثَنا الُحَمْیِديُّ َثَناُه َحدَّ دَّ
، َقاَل: َسِمْعُت َقْیَس   -َرِضَي ُهللا عنهُ - ْبَن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد للااَِّ ْبَن َمْسُعوٍد الزُّْهِريُّ

ُ َماًال َفُسلَِّط «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ  َال َحَسَد ِإالَّ ِفي اْثَنَتْیِن: َرُجٌل آَتاُه للااَّ
، َورَ  ُ الِحْكَمَة َفُهَو َ�ْقِضي ِبَها َوُ�َعلُِّمَهاَعَلى َهَلَكِتِه ِفي الَحقِّ  ."»ُجٌل آَتاُه للااَّ
نبینا محمد وعلى آله  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، ،الحمد هلل رب العالمین

 .وأصحا�ه أجمعین
هذا  .قال أبو عبد هللا .نعم ،"َ�اُب اِالْغِتَباِط ِفي الِعْلمِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول المؤلف  ،أما �عد

 . و�عد أن تسودوا قال أبو عبد هللا: ،و�عد أن تسودوا الیونینیة ما فیها شيء، ،في �عض النسخ
 .......  طالب:

 ........ هذا غیر موجود في األصول التي اعتمد علیها الیونیني وقابلها وأوجد الفروق بینها
 ."ِالْغِتَباِط ِفي الِعْلِم َوالِحْكَمةِ َ�اُب ا" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول المؤلف 
 )هو �الغین المعجمة قال الشارح: �اب االغتباط في العلم (قوله: :-َرِحَمُه هللاُ -�قول الشارح 

غبط �غبط  وأما �ونه �غبط غیره على ذلك فالمصدر: ،واالغتباط من الشخص نفسه �ونه �غتبط
َفْلَیْفَرُحوا فبذلك { :-َجلَّ وَعال-من �اب قول هللا  وهذا أما االغتباط اغتبط الشخص بنفسه،، اغبطً 

ال شك أن العلم إذا �ان من العلم الموروث الموعود ]. ٥٨[یونس:  ُهَو َخْیٌر ِممَّا َ�ْجَمُعوَن}
فخیر ما  -عزَّ وجلَّ -في ذلك هلل  امن وجهه مخلًص  خذصاحبه �ما جاء في النصوص إذا أُ 

 .العملغتبط �ه إذا اقترن �اإلخالص و �ُ 
في العلم والحكمة، فیه نظیر ما هو �الغین المعجمة. قوله:  ،(قوله: �اب االغتباط في العلم

�عني  الموعظة والعلم، �العلم والحكمة، ذ�رنا في قوله �الموعظة والعلم، لكن هذا عكس ذاك)
و�ان  الموعظة والعلم،: هناك قال ؟هل هو من �اب عطف الخاص على العام أو العكس

وعطف العلم علیها  ،الموعظة النصح والتذ�یر وعطف العلم علیها، یتخولهم �الموعظة والعلم،
ألن العلم  الموعظة والعلم من عطف العام على الخاص؛ ،من �اب عطف العام على الخاص

و�نما حتى األحكام  ،قصر على ما یرقق القلوبو�ن �ان االتعاظ ال �ُ  أعم من أن �كون موعظة،
فما من حكم من  ووجدها جاءت لمصالح البشر، ،لو تأملها اإلنسان وفیها عبرة، ،فیها عظة
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فعلى �ل حال الذي  إال وله حكمة �ستفید منها قلب المؤمن المخلص، -َجلَّ وَعال-أحكام هللا 
(فیه : هنا �قول العلم مواعظ وأحكام وآداب وغیر ذلك. مشى علیه أن الموعظة أخص من العلم،

�كون من عطف الخاص على  )لكن هذا عكس ذاك �الموعظة والعلم، في قوله:نظیر ما ذ�رنا 
فیه علم ما فیه  فالعلم أعم من الحكمة، العلم والحكمة من عطف الخاص على العام، العام،

  حكمة؟
أو أن الكالم في  فیه علم �مكن أن یوصف �غیر ذلك؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه،

وقد  فاظ ظهر لك أشیاء �خالف ما إذا مشیت الكالم على ظاهره،ألنك إذا دققت في األل ظاهره؛
إذا دققت في �عض المسائل أو في �عض ، اوقد �كون مذمومً  ا،�كون هذا الذي ظهر محمودً 

�عني �عض العلماء حتى من  ولذا السلف �انوا ینهون عن التعمق، الكلمات وتعمقت فیها،
یبدو  ،و�عض القضا�ا تجد أنه �حصل عنده شيءالمحققین إذا استرسل في دراسة �عض األلفاظ 

علیِه -�عني مثل ما ذ�رنا في محبة النبي  لكن یبقى أنه فیه شيء، ،سبق إلیهله شيء لم �ُ 
المُ  الُة والسَّ ثم ، »حتى أكون أحب إلیه من ولده ووالده والناس أجمعین«: إذا مشیت األمر ،-الصَّ
لیش أحبه أنا إال : ت وحررت وتعمقت وقلت�عني إذا دقق، »حتى من نفسك«: في حدیث عمر
وتقدم مراده على مرادك  ،تحبه أحب من نفسك ،تصل إلى هذا الحد فكیف من أجل نفسي،
جد مالحظة على �عض أهل العلم ال؟ نعم في �عض التعمقات �عني وُ أم صح  ،وانتهى اإلشكال

ولذلك ما یرون  والتشقیق والتدقیق،هم إلیها التوسع من المحققین في مسائل العقیدة الدقیقة جرَّ 
لكن إذا استرسل قد  ،العقل محدودف االسترسال في مثل هذه القضا�ا �أكثر مما درج علیه السلف،

 �غفل عما قعده األئمة وسلف هذه األمة. 
 .......  طالب:

  وهي من مسائل االجتهاد؟ ومن أهل االجتهاد،
 .......  طالب:

 األجر. له
 .......  طالب:

  ؟ینأ
 طالب: .......
 .علمالخطأ لیس �

 .......  طالب:
 .الخطأ لیس �علم ال ال،
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 ،الحكمة تطلق على أمور وعلى أشیاء )إنهما مترادفان :أو هو من العطف التفسیري إن قلنا(
والحكمة في األصل �ل ما جاء عن  المراد بها السنة، ]١٢٩[البقرة:  {اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة}: إذا قلنا

 .ألنه وضع للشيء في موضعه ؛هللا وعن رسوله فهو حكمة
ألن من  ؛»سودواتَ « �جوز �التخفیف: )»دواهوا قبل أن ُتسوَّ تفقَّ « :-َرِضَي ُهللا عنهُ -وقال عمر (

 .و�ذا جهالهم سادوا سوده غیره فقد ساد،
 .......  طالب:

 معروفة.
هو �ضم المثناة وفتح المهملة وتشدید الواو، أي ُتجعلوا  »سودواتفقهوا قبل أن تُ «: (وقال عمر

 ؟و�م سادهم ،�ذا ؟من سید. �العلم والعمل: قال سادهم؟ �مَ  ود فقد ساد،ومعلوم أن من سُ  سادًة)
 سودوا.و�جوز قبل أن تَ  ،سودوا �ما ضبطه الحاكمفیجوز أن تقول تُ  هم سودوه فصار سیدهم،

، زاد الكشمیهني في روایته: قال أبو عبد هللا، أي البخاري: و�عد أن ُتسودوا) ،(أي تجعلوا سادة
من  أنتم تنظرون یتخرج الناس ؟سودسود أو �ُ الفائدة من �ون اإلنسان یتفقه قبل أن �َ  ماطیب 

 الدراسة �عضهم لیس له أي قدر زائد من العلم غیر ما درس في الجامعة مثًال في �لیة الشر�عة،
تأسس وتأصل  و�طالع الشروح، ،و�حفظ المتون  ،و�حرص علیها ،زمیله یتا�ع الدروس والذي معه

�جلس و�قرأ  ألنه ما �كلفه شيء، ؛واحد �ستطیع أن یتا�ع العلم ثم توظفوا في وظائف مشغلة.
فالمسألة  الثاني ما تفقه قبل أن �سود. ألنه تفقه قبل أن �سود، ألنه مؤصل، ؛و�فید الناس ،علیه

  ؟ینأ حتى لو جلس و�قرئ الناس و�علمهم من ،�ستمر جاهًال  له،تحكم �جه
لكن  التعلیمیة فیها تنمیة للمعلومات، لذلك تجدون في الوظائف غیر التعلیمیة، ألن الدنیا مشغلة،

 إذا لم یتا�ع، اعشر سنین ورجع عامی�  ،خمس سنینو تخرج في الجامعة  في الوظائف اإلدار�ة،
بین زمیلین قد �كون أحدهما في الترتیب في  اتجد فرقً  ،التعلیم والتألیفوالذي ینمي العلم هو 

َرحمُة ِهللا -ما الذي جعل الشیخ  .وهذا ما تا�ع ،لكن هذا تا�ع والثاني أقل، الجامعة قد فاق،
 ،یبرزون و�نبغون  اابن �از أو الشیخ ابن عثیمین أو الشیخ ابن جبر�ن أو مشا�خنا عمومً  -َعلیهِ 

هوا تفقَّ  ما انقطعوا عن العلم، إال أن علمهم من الصغر واستمروا علیه، مة بهذا العلم،و�قودون األ
قال  ،»تفقهوا قبل أن تسودوا«: (قال عمر: ألنه قال ودوا؛و�عد أن تسودوا أو سُ  ،قبل أن �سودوا

 )في �بر سنهم -صلى هللا علیه وسلم-قد تعلم أصحاب النبي . أبو عبد هللا: و�عد أن تسودوا
فات  خالص ما عاد فیه فائدة، أنا �هللا �برت، �عض الناس �قول: ،هذا فیه فتح لباب األمل

  في الخمسین. �م سنه یوم إسالمه؟ الصحا�ة أبو �كر متى أسلم؟ ما فات شيء،: نقول. القطار
 .......  طالب:
وا على �بر هتفق ،وتنقل أقوالهم في عضل المسائل وعثمان، وعمر، من الخمسین. اقر�بً  أكثر.
 ؟صالح بن �یسان وهو ممن �ضرب �ه المثل في هذا الباب متى بدأ طلب الحدیث سنهم.
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و�عد  ،�مكن لحیته ما فیها وال شعرة سوداء خمسین، :وأقل ما قیل ،تسعین :اختلف في سنه قیل
 أمام طالب العلم وال ییأس. وآماًال  اال شك أن هذا �فتح آفاقً  ،من �بار اآلخذین عن الزهري 

بن أبي شیبة وغیره من طر�ق محمد بن سیر�ن عن األحنف بن قیس، افأخرجه  ،أما أثر عمر(
؛ لیبین »و�عد أن تسودوا«قال: قال عمر، فذ�ره، و�سناده صحیح، و�نما عقبه البخاري �قوله: 

 )مانعة من التفقه(، أن ال مفهوم له خشیة أن �فهم أحد من ذلك أن السیادة مانعة من التفقه)
و�راجع  ،ومع ذلك لیل نهار �طالع الكتب ،من الشیخ ابن �از لیل نهار رأینا أكثر شغًال ما 

(لیبین أن ال مفهوم له خشیة أن �فهم أحد من ذلك أن السیادة مانعة من  الدروس ما منعه.
 .و�نما أراد عمر أنها قد تكون سبًبا للمنع) ،التفقه

ما فیه شك أنه إذا �ان في الدوام على وظائفنا  ،إذا أراد اإلنسان أن �ستجیب نعم سبب قوي، 
 إذا جاء یرتاح إلى المغرب، خالص هذا سنام الوقت، اآلن من الساعة ثمانیة إلى ثنتین ونصف،

. انتهى الیوم مع أوالده، أومع فالن  یتحدثشيء و�ال جلس  أووالمغرب �عده �ان عنده درس 
والعصر �صلي في مسجد تصلى فیه  ن ونصف،یداوم من ثمان إلى ثنتی لكن هناك إرادات قو�ة،

تحضیر للدروس أو إما  ، و�عد العشاءلمغربلو�رجع و�درس  ،و�تبع الجنازة على الجنائز،
وتجده  وتجده �جیب دعوات إخوانه من المسلمین، معامالت في مصالح المسلمین أو غیرها،

عمل خالص انتهى و�عض الناس إذا أدى أدنى  بر�ة، ،وتجده یزور المرضى �صل الرحم،
 .�هللا المستعان یومه،

 شیًئا، أن �فعل�هللا ما �قدر  ،یتعذر له عذرهالذي  )للمنع ا(و�نما أراد عمر أنها قد تكون سببً 
قد تكون إذا أراد أن �ستجیب  �سوي شیًئا، أن ما �ستطیعإال وهو تالف، طلع الواحد من الدوام 

  . لهذا في الظاهر عنده عذر
ألنه إذا تخرج وحصل  ؛�منعه الكبر واالحتشام أن �جلس مجلس المتعلمین) ألن الرئیس قد(

و�ال یوجد أساتذة �بار قدامى قد  وهذا في الغالب، صعب علیه. ،اوصار د�تورً  ،على الشهادات
(ألن . لكن الغالب أن النفس تنازع في هذه األمور هذا موجود. �جلسون إلى من هو دونه،
ولهذا قال مالك عن عیب  الحتشام أن �جلس مجلس المتعلمین؛الرئیس قد �منعه الكبر وا

ال یرجع  افما دام قاضیً  القضاء: إن القاضي إذا ُعزل ال یرجع إلى مجلسه الذي �ان یتعلم فیه)
�عني هو انشغل  )إن القاضي إذا ُعزل ال یرجع إلى مجلسه الذي �ان یتعلم فیه( ،إلى المجلس

هذا معنى  زل �عد أن شاف أبهة السیادة �صعب علیه أن یرجع،ثم إذا عُ  �القضاء وترك التعلم،
 ،مرتبته عالیة في القضاءو  قد�م، الشیخ الذین �حضرون، لكن عندنا من أكبر القضاة كالمه.

�عني أمثلة تحقق مثل هذا  ي �قرأ الخرقي زمیل.، والذالدوام على طول من لناء و�حاضر و�جي
 لكالم.أمثلة یتحقق فیها مثل هذا ا ،الكالم
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الشیخ عبد العز�ز الراجحي الزم دروس الشیخ  وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم �ثیر)(
(إذا تصدر  ن مالزم دروس الشیخ �لها.و والشیخ عمره ست ابن �از إلى أن مات �سنة عشر�ن،

هب من حفظ وقد یوجد من الصغار من تمكن في بدا�ة عمره لما وُ  ،)الحدث فاته علم �ثیر
فمثل هؤالء الحاجة  سبعة عشر من عمره،وهو ابن  واحتیج إلیه مثل مالك جلس للتعلیم  وفهم،

  هي التي تحدد االنتفاع والنفع.
ره أبو عبید في �تا�ه غر�ب الحدیث فقال معناه: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصیروا وقد فسَّ (

ره ِشمر وفسَّ ( ،دونكم في السن )سادًة فتمنعكم األنفة عن األخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهاالً 
�ثیر من طالب العلم  اللغوي �التزوج، فإنه إذا تزوج صار سید أهله وال سیما إن ُولد له)

ل أو ننتظر حتى نحصِّ  وفي الزواج مشغلة، هل نبادر �الزواج نحصن أنفسنا،: �قولون  ،�سألون 
لكن  الزوج واألوالد مشغلة، مشغلة،هي في الظاهر  ؟ثم نتزوج ،من العلم ما یؤهلنا لنفع الناس

تحصر الذهن  ل،وفیها راحة للنفس والبا وفیها إعانة من جانب، ،یبقى أنها مشغلة من جانب
والغر�زة  ،في الخامسة والعشر�ن ما تزوج ومعه �تاب �قرأ فیه الكن تصور شا��  على ما أنت فیه،

والقلق النفسي  المسألة صعبة، ،تزوج أو یروح محاضر تعلیم وما أشبه ذلك وهو ما یتعب، وراءه،
عندنا  وواقعه الحال التي نعیشها، أصعب �كثیر من شغل البدن، أصعب �كثیر من شغل البدن،

وسائل  وسائل الراحة موجودة، األبدان تر�حت، و�ن �ان فیه راحة لألبدان، فیه انشغال للقلوب،
ا، بینما  �إمكانك أن تصل إلى مكة �ساعة،�عني  النقل ووسائل االتصال �لها موجودة ومر�حة جد�

 ؟ أر�ح �االً  الكن أیهم .مكةتجلس شهر�ن وثالثة على البعیر ما وصلت 
 ا�قرأ و�ؤلف ومبسوطً و  اومستأنسً  اتجده مبسوطً  صل إال �عد شهر�ن،�ن النفس أنه ما هذا موطِّ 
 اتلف �مینً  تر�د أنقدامك �اإلشارة وأنت  اواقفً  شخًصا لكن اآلن إن �نت في سیارة خلِّ  مع رفقته،

والمسألة ما تز�د على  �م الضغط، انظرو�ن �نت في الطائرة وتأخروا في النزول  ،ثوانٍ والفرق 
و�عضهم سنة ....... وابن جبیر في رحلته سنتین  ،والناس �انوا شهر�ن وثالثة ر�ع ساعة.

راح  �امًال  اوجابر شهرً  لفت في األسفار،أُ �ثیر من الكتب  مرتاحین،�انوا و  وثالثة أشهر للحج،
ا الجوال فیه ذاآلن اجلس ومعك ه. ث واحد لمدة شهریحد عن عبد هللا بن أنیس، الیروي حدیثً 

  ال شيء. النتیجة؟ ؟هو مالكن التحصیل  احصل على ما تر�د، ،مائة ألف حدیث ؟كم
الكتاب على  ،الحاضراب في تّ اب في السابق والكُ وتحدث أحمد أمین في فیض الخاطر عن الُكتّ 

فیها الغبار واألتر�ة والحشرات غیر  ،خر�ة ،دخلت الكتاب فإذا �ه غرفة مظلمة عهده �قول:
و�دخل یده في الز�ر  ،والطالب �أتي بثیا�ه الوسخة ،والكاس في آخره ،مفروشة والماء في ز�ر

بهذا العرض لو  �عني. �ل شيء قدامه �خرج الكأس و�شرب و�كح و�عطس، حتىإلى اإل�ط 
....... وصف الكتاب في ذلك الوقت  �هللا حرام،: تقول حكم الدراسة في هذا المكان؟ ماتسأل 

ثم جاء الولد فذهبت �ه إلى : قال ،ثم وصف الُكتاب الذي دخله ابنه. الذي دخله هو وقرأ فیه



 
 

 

 
 
 

٧  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٧ 

ومن  جنة، ،على �ال و�دأ �مدح، شيء ما �خطر تستقبلنا في فناء مزروع، ةفإذا �سید ،الكتاب
ما هو �اإلشكال  ولم �حفظ ابني شیًئا. ،وفي النها�ة حفظت القرآن: في النها�ة قال كثرة المدح،

تعلموا من  منلذلك تجدون  هذا الفرق. ه،الشغانفي راحته و  ،اإلشكال في القلب في تعب البدن؛
فقد هیة الذي یؤخذ �سرعة �ُ ألن الشيء سنة إل الذهن ما فیه شيء؛ اآلالت وخرجوا واشتغلوا، ذهه

 .�سرعة
والذي �أخذ علمه من  ي �مشي على رجلیه،ثل الذالذي �أخذ علمه من الكتب مأنت تصور أن  
ثم اضغط الزر  ،في هذا الراوي  ن قوًال و وعشر  ان طر�قً و و�طلع لك عشر  ااآلالت �ضغط زر�  ذهه
�م �حفظ  وخمسین أو مائة وستین،السیارة مائة �مثل الذي �مشي . وخالص ما فیه شيء ئطفأو 

 ،صف لك الطر�ق �التفصیل��حفظ و ذي على رجلیه �ل ما �مر لكن ال من المعالم في طر�قه؟
�الراحة و�ال  ءما �جي ال �ستطاع العلم براحة الجسم، قال �حیى بن أبي �ثیر: .هذا الذي یرسخ

 ا،ق فیه إذا �ان الهدف سامیً أن یوعر الطر� -َجلَّ وَعال-من حكم هللا  ،صار �ل الناس علماء
-اآلن تشوف أعمال الخیر والبر المرضیة هلل . »وحفت النار �الشهوات ،حفت الجنة �المكاره«

السیئات ما تحتاج إلى  بینما العكس: ،فیها مجاهدة للنفس فیها شيء من الصعو�ة، -َجلَّ وَعال
 .المستعان�هللا  شيء. تحتاج إلىتطلق وتطیح ما  فقط نیة وال شيء،

 .......  طالب:
هذا ال شك  ، فإنه إذا تزوج صار سید أهله وال سیما إن ُولد له)(شمر �التزوجنرجع إلى قول 

وضدها من عدم الزواج والتبتل هذا أ�ًضا  لكنها مشغلة بدن، أنها مشغلة تحتاج إلى معاناة،
في بیته ما عنده زوجة ومعه  اجالسً  اتصور أن واحدً  والفرق بین المشغلتین ظاهر. مشغلة للقلب،

  ؟اأصفى ذهنً  اأیهم ح بزوجته للمستشفى وجالس �االنتظار �قرأ،ئوالثاني متزوج ورا كتاب �قرأه،
 .......  طالب:

ل اللیل على تقلب � هذا شيء مجرب ومشاهد، الفرق �بیر، أنت �البیتما  وأنت �االنتظار،
و�ثیر من  هذا �الم شمر ما هو �صحیح، صحیح �ا إخوان، �حصل علمه.فراشه وهو ما تزوج و 

مشغلة  ؟ألن الزواج مشغلة ؛ما نتزوجأم ون �سألون نتزوج یئ�ج اإلخوان �ستشكل مثل هذا األمر،
 للظاهر مشغلة للبدن صحیح لكن القلب یرتاح.

قیل: أراد عمر الكف عن طلب الر�اسة؛ ألن الذي یتفقه َ�عرف ما فیها من الغوائل فیجتنبها، (و 
السیادة وهي أعم من التزو�ج، وال وجه لمن  »تسودوا« :ل �عید؛ إذ المراد �قولهوهو حم

 )لمخصصه بذلك؛ ألنها قد تكون �ه و�غیره من األشیاء الشاغلة ألصحابها عن االشتغال �الع
ونأخذ من  ،ونتكفف الناس ونسألهم ،هل نتفرغ لطلب العلم: �أتي �ثیر من طالب العلم �قول

  فرصة طلبنا العلم؟ تفي أمور الدنیا و�ذا تیسر أو نسعى  ز�واتهم،
 .......  طالب:
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  ؟هو ما
 .......  طالب:

 في حال �ثیر من الناس .......  ما فیه غیره،
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 طالب: .......

 ،و�ستطیع أن یوفق بینهما ،�إمكانه أن یتعلم و�سعى في تحصیل ما �عفه بزمن �سیر ال
عف أ من أجل أن  ائً أفرغ من وقتي شیسأنا  :أنك قد تجد طالب علم من �قولوالمجرب والمشاهد 

 إذا وجد حالوة المال وحالوة الكسب. ،و�ترك العلم ،ثم ینساق وراء هذا الشيء نفسي،
 .......  طالب:

 .صادق وجاد صادق الشیخ،
�كون من السواد (جوز الكرماني أن �عد! هذا  ز الكرماني أن �كون من السواد في اللحیة)وجوَّ (

قبل : لو قال �عني قبل أن یلتحي، فیكون أمًرا للشاب �التفقه قبل أن تسود لحیته) ،في اللحیة
فمفهومه أنه یر�د  .اءسودهي تطلع  أصالً  قبل أن تسود لحیته، أن �سود وجهه �ما فیه من لحیة،

 . قبل أن یلتحي ،أن یتفقه الشاب قبل أن تطلع لحیته
 .......  طالب:

 نعم.
جزء منه الذي  ،نعم سود،اي �ان أبیض ثم ألنه هو الذ )(وجوز الكرماني أن �كون من السواد

  ما فیه لحیة. ؟ي �ان قبلذال ما ؟�انت قبل ماذالكن تسود اللحیة!  فیه اللحیة،
للشاب �التفقه قبل أن تسود  ا(وجوز الكرماني أن �كون من السواد في اللحیة فیكون أمرً 

 وفیها قبل و�عد، فیها مرحلة ثانیة �عد السواد،ا هألن ؛بیض�مشي إن �ان قبل أن تُ هذا  )لحیته
  السواد ما فیه قبل وال �عد.

للكهل قبل أن یتحول سواد اللحیة إلى الشیب، وال �خفى تكلفه. وقال ابن المنیر:  اأو أمرً (
 )جعل السیادة من ثمرات العلم(، مطا�قة قول عمر للترجمة أنه جعل السیادة من ثمرات العلم)

ونرجع إلى ما قیل  ،وأوصى الطالب �اغتنام الز�ادة قبل بلوغ درجة السیادة)( ،ال شك أنها سیادة
وذلك ( ألنه ینشغل، في أول األمر أن بلوغ درجة السیادة قد تقطع علیه طر�ق مواصلة العلم؛

�ذا قال. والذي �ظهر لي أن مراد ط صاحبه، فإنه سبب لسیادته، �حقق استحقاق العلم �أن �غبَ 
ط بها صاحبها في العادة، لكن الحدیث دل على أن غبَ البخاري أن الر�اسة و�ن �انت مما �ُ 

الغبطة ال تكون إال �أحد أمر�ن: العلم أو الجود، وال �كون الجود محموًدا إال إذا �ان �علم، 
ُغبطتم �حق، و�قول أ�ًضا: إن لتغبطوا إذا  ؛فكأنه �قول: تعلموا العلم قبل حصول الر�اسة
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وتعلموا  ،تعجلتم الر�اسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتر�وا تلك العادة
لكن العلم و�اله  ،وقد �غبط �مال ،ألن اإلنسان قد �غبط �علم؛ العلم لتحصل لكم الغبطة الحقیقیة)

هذا الذي  علمها الناس �عد أن �عمل بها،لكن �أتیه الحكمة و�تعلمها و� وماله وقود علیه، ،علیه
ي ینفع من �عني الشيء الذ هذا محل االغتباط، المال ینفقه في وجوه الخیر، �ستحق الغبطة،

 . العلم والمال
إن تمنى أن  ومعنى الغبطة تمني المرء أن �كون له نظیر ما لآلخر من غیر أن یزول عنه)(

ال « وهو المراد �الحسد الذي أطلق في الخبر �ما سنبینه)( ،نسأل هللا العافیة هذا الحسد،فیزول 
 .ال غبطة »حسد

حدثنا إسماعیل بن أبي خالد، على غیر ما حدثناه الزهري، �عني أن الزهري حدث  (قوله:
سفیان بهذا الحدیث بلفظ غیر اللفظ الذي حدثه �ه إسماعیل، وروا�ة سفیان عن الزهري 
أخرجها المصنف في التوحید عن علي بن عبد هللا عنه، قال: قال الزهري: عن سالم، ورواها 

ره عن سفیان بن عیینة، قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبیه، مسلم عن زهیر بن حرب وغی
ساقه مسلم تام�ا، واختصره البخاري، وأخرجه البخاري أ�ًضا تام�ا في فضائل القرآن من طر�ق 

: حدثني سالم بن عبد هللا بن عمر فذ�ره، وسنذ�ر ما تخالفت فیه قالشعیب عن الزهري، 
 .إن شاء هللا تعالى) الروا�ات �عدُ 

فدل  ،)على غیر ما حدثنا الزهري (: ألنه �قول ،�عني تختلف روا�ة إسماعیل عن روا�ة الزهري  
  وهذا االختالف سیبینه الشارح إن شاء هللا تعالى. ،اعلى أن فیه اختالفً 

الحسد تمني زوال  »ال حسد«قال: سمعت، القائل هو إسماعیل على ما حررناه. قوله:  (قوله:
ألنه قد  ؛ه �عضهم �أن یتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم)علیه، وخصَّ م النعمة عن المنعَ 

لكن هل المنفي الحسد المنفي في . هذا الحسد المذموم یتمنى زوال النعمة ولو لم تصل إلیه،
�عني  »ال حسد« المراد �ه الغبطة، بدلیل االستثناء، ؟الغبطة المحمودةأم الحدیث الحسد المذموم 

 . لكنه عرف الحسد من حیث هو ،تمنٍّ ال غبطة من غیر 
وسببه أن الطباع مجبولة على حب  والحق أنه أعم، ،(وخصه �عضهم �أن یتمنى ذلك لنفسه

الترفع على الجنس، فإذا رأى لغیره ما لیس له أحب أن یزول ذلك عنه له لیرتفع علیه، أو 
و�عض ، قول أو فعل)مطلًقا لیساو�ه، وصاحبه مذموم إذا عمل �مقتضى ذلك من تصمیم أو 

لظنه أنه  ؛و�ذ�ر ما فیه من النقائص ،من ینتسب إلى العلم إذا سئل عن عالم آخر تجده یتنقصه
أنا  ألنه إذا ذم صاحبه �أنه �قول: ،مع أنه �عاَمل بنقیض قصده لن یرتفع إال على أكتاف غیره،

 . �هللا المستعان قصده،فیعاَمل بنقیض  �أنه یترفع بذلك، ما عندي مثل هذه الصفات المذمومة،
فإذا رأى لغیره ما لیس له أحب أن  ،(وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس

ف ش ؟ا�كون مذمومً  متى )وصاحبه مذموم ،لیساو�ه اأو مطلقً  لیرتفع علیه، ؛یزول ذلك عنه
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�عني هل الحسد إذا لم یتكلم �ه ولم  (إذا عمل �مقتضى ذلك من تصمیم أو قول أو فعل): الشرط
  ذم صاحبه؟إنه من حدیث النفس وال یُ  :�عمل �ه هل نقول

 .......  طالب:
لكن ابن الجوزي في صید . هذا قول األكثر فال �حتاج أن یتكلم �ه وال �عمله، عمل القلب،

هنا  شيء فیه. وأنه إذا لم یتكلم �ه فهو من حدیث النفس وال الخاطر أطال في نصر هذا القول،
ألنه ما هو  ؛من تصمیم �عني تكرار )(إذا عمل �مقتضى ذلك من تصمیم أو قول أو فعل: �قول

  إذا تعدى ذلك. ،�مسألة خطرات أو هاجس أو حدیث نفس
المنهیات، واستثنوا  و�نبغي لمن خطر له ذلك أن �كرهه �ما �كره ما ُوضع في طبعه من حب(

لكافر أو فاسق �ستعین بها على معاصي هللا تعالى، فهذا حكم من ذلك ما إذا �انت النعمة 
طلق الحسد علیها الحسد �حسب حقیقته. وأما الحسد المذ�ور في الحدیث فهو الغبطة، وأُ 

ما لغیره من غیر أن یزول عنه، والحرص على هذا  مجاًزا، وهي أن یتمنى أن �كون له مثلُ 
[المطففین:  {َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن}ود، ومنه سمى منافسًة، فإن �ان في الطاعة فهو محم�ُ 

ال یؤمن «�عني هو مقتضى ]، ٢١[الحدید:  {َساِ�ُقوا}]، ١٣٣[آل عمران:  {َوَساِرُعوا} ])٢٦
هل  طیب المسارعة والمسا�قة، وهذا تقدم الكالم فیه. »أحد�م حتى �حب ألخیه ما �حب لنفسه
�عني  وهل من الزم الحدیث أن یتمنى الشخص، تسبق؟من مقتضى المسارعة أن تسرع حتى 

ما �صیر األول على زمالئه حتى ما یدخل في تمني أن  ،أن �كون �لهم مرتبة واحدة زمالء،
هل  ،یتمنى أن الدفعة �لها ترتیبهم األول »حتى �حب ألخیه ما �حب لنفسه« ؟�كون أرفع منه

إن هذا مستحیل ما  :حتى قال �عضهم ؟ثوهل هو داخل في الحدی هذا مقدور علیه في النفوس،
{َوِفي َذِلَك : المنافسة]، ٢١[الحدید:  {َساِ�ُقوا}]، ١٣٣[آل عمران:  {َوَساِرُعوا} �مكن تصوره،

أو  إذا وصلت له تقف، ؟هل مقتضاه أنك تقف معه]، ٢٦[المطففین:  َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسون}
  والمسارعة �قتضیه.ولفظ المسا�قة  تنافسه حتى تسبقه؟

�عني الوارد في الحدیث في صحیح  )»وال تنافسوا« :و�ن �ان في المعصیة فهو مذموم ومنه(
و�ن �ان في الجائزات فهو مباح، فكأنه قال في الحدیث: ال غبطة أعظم أو ( ،مسلم وغیره

�ائنة أو مالیة أو  أفضل من الغبطة في هذین األمر�ن، ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنیة
بن عمر: اوالقضاء بها وتعلیمها، ولفظ حدیث  ،عنهما، وقد أشار إلى البدنیة �إتیان الحكمة

، والمراد �القیام �ه العمل �ه مطلًقا »رجل آتاه هللا القرآن فهو �قوم �ه آناء اللیل وآناء النهار«
ف بین فال تخالُ أعم من تالوته داخل الصالة أو خارجها ومن تعلیمه والحكم والفتوى �مقتضاه، 

رجل آتاه هللا القرآن فهو �قوم «لمي: لفظي الحدیثین. وألحمد من حدیث یز�د بن األخنس السُّ 
و�جوز حمل الحسد في الحدیث على حقیقته على . »�ه آناء اللیل وآناء النهار و�تبع ما فیه
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في الحسد والتقدیر ن( ،فیكون المستثنى من غیر جنس المستثنى منه ،أن االستثناء منقطع)
 لكن هاتان الخصلتان محمودتان وال حسد فیهما، فال حسد أصًال. ( ،»ال حسد« مطلًقا)
بتاء التأنیث، أي ال حسد محمود في  »اثنتین«كذا في معظم الروا�ات  »إال في اثنتین«قوله: 

�الرفع، والتقدیر: خصلة رجل، ُحذف  »رجلٌ «شيء إال في خصلتین، وعلى هذا فقوله: 
، وعلى هذا »إال في اثنین«قیم المضاف إلیه مقامه، وللمصنف في االعتصام: وأُ  ،المضاف
�الخفض على البدلیة، أي خصلة رجلین، و�جوز النصب �إضمار أعني وهي  »رجلٍ «فقوله: 
 بن ماجه.اروا�ة 

ي ما قد �غبطه الذ ؟�عني القلیل هل �غبط صاحبه لیشمل القلیل والكثیر) ؛ةنكر  »ماالً «قوله:  
 عنده شيء.

 .......  طالب:
من أجل  ومن أجل التسلیط على ذلك من أجل انتفاعه �ه، ،حصول المال قد �كون و�اًال 

 .استغالله فیما ینفع
 ....... طالب:
 كیف؟

  طالب: .......
  ؟عنده مال قلیل منلكن الناس في العموم �غبطون  ،نعم

 .......  طالب:
فإذا اتصف بهذا  ،)نكرة لیشمل القلیل والكثیر »ماالً «( الشارح:وهذا �الم الحافظ �الم  هو قال،
واإلنفاق من القلیل، قد تكون النفقة من صاحب المال  عنده مال وسلطه على هلكته، الوصف،

 . »درهمألف وسبق درهم « القلیل أشق على النفس من صاحب المال الكثیر:
، وعبر �التسلیط لداللته على قهر النفس »فسلطه«كذا ألبي ذر، وللباقین:  »لطفسُ « (قوله:

 المجبولة على الشح. 
ر بذلك لیدل على أنه ال ُیبقي منه شیًئا، �فتح الالم والكاف أي إهالكه، وعبّ  »هلكته«قوله: 

أي في الطاعات؛ لیز�ل عنه إیهام اإلسراف المذموم. قوله:  »في الحق«و�مله �قوله: 
ره في الروا�ة �ما فسَّ  )ألن المراد بها القرآن على ما أشرنا إلیه قبلُ  ؛الالم للعهد »الحكمة«

 . »آتاه هللا القرآن فهو �قوم �ه آناء اللیل وآناء النهار«: األخرى 
وقیل المراد �الحكمة �ل ما منع من الجهل وزجر عن القبیح. فائدة: زاد أبو هر�رة في هذا (

الحدیث ما یدل على أن المراد �الحسد المذ�ور هنا الغبطة �ما ذ�رناه، ولفظه: فقال رجل: 
، »فهما في األجر سواء«: لذا قال )»لیتني أوتیت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما �عمل«
ماري �فتح الهمزة نْ المصنف في فضائل القرآن، وعند الترمذي من حدیث أبي �بشة األَ أورده (
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فیه  �قول، فذ�ر حدیًثا طو�الً  -صلى هللا علیه وسلم-و�سكان النون، أنه سمع رسول هللا 
، »فهما في األجر سواء«: �عني قال استواء العامل في المال �الحق والمتمني في األجر)

لو أن لي ماًال لعملت «هللا علًما ولم یرزقه ماًال فهو صادق النیة �قول:  ولفظه: وعبد رزقه(
 :، وذ�ر في ضدهما أنهما في الوزر سواء، وقال فیه»مثل ما �عمل فالن، فأجرهما سواء

حدیث حسن صحیح، و�طالق �ونهما سواء َیرد على الخطابي في جزمه �أن الحدیث یدل على 
أن الغني إذا قام �شروط المال �ان أفضل من الفقیر، نعم �كون أفضل �النسبة إلى من أعرض 

 .ولم یتمن)
الم وفیها � ،مسألة المفاضلة بین الغني الشاكر والفقیر الصابر مسألة خالفیة بین أهل العلم 

ا، زائد وما عدا ذلك فهو قدر  ،والمفاضلة في األصل إنما تكون �التقوى والعلم واإل�مان طو�ل جد�
 . �كون روافد �ما قرره ابن القیم في عدة الصابر�ن

لكن األفضلیة المستفادة منه هي �النسبة  ،(نعم �كون أفضل �النسبة إلى من أعرض ولم یتمن
إلى هذه الخصلة فقط ال مطلًقا، وسیكون لنا عودة إلى البحث في هذه المسألة في حدیث 

 .الطاعم الشاكر �الصائم الصابر؛ حیث ذ�ره المؤلف في �تاب األطعمة إن شاء هللا تعالى)
  .نعم

َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -ا ُذِكَر ِفي َذَهاِب ُموَسى َ�اُب مَ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال البخاري  طالب:
 {َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا} :َوَقْوِلِه َتَعاَلى ،ِفي الَبْحِر ِإَلى الَخِضرِ  -َوَسلَّمَ 

َثِني ]٦٦[الكهف:  َثَنا َ�ْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ُغَرْ�ٍر الزُّْهِريُّ . َحدَّ
ِ َأْخَبَرُه َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَ  َث َأنَّ ُعَبْیَد للااَِّ ْبَن َعْبِد للااَّ نَُّه َأِبي، َعْن َصاِلٍح، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َحدَّ

ُهَو َوالُحرُّ ْبُن َقْیِس ْبِن ِحْصٍن الَفَزاِريُّ ِفي َصاِحِب ُموَسى، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُهَو َخِضٌر، َتَماَرى 
ي َتَماَرْ�ُت َأَنا َوَصاِحِبي  -رضي هللا عنهما-َفَمرَّ ِبِهَما ُأَبيُّ ْبُن َ�ْعٍب، َفَدَعاُه اْبُن َعبَّاٍس  َفَقاَل: ِإنِّ

ِه،  َهَذا ِفي َصاِحِب ُموَسى، ِبیَل ِإَلى ُلِقیِّ َصلَّى ُهللا َعَلْیِه  -َهْل َسِمْعَت النَِّبيَّ الَِّذي َسَأَل ُموَسى السَّ
َبْیَنَما ُموَسى «َ�ُقوُل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َیْذُكُر َشْأَنُه؟ َقاَل: َنَعْم، َسِمْعُت َرُسوَل للااَِّ  -َوَسلَّمَ 

ُ ِفي َمَألٍ ِمْن َبِني ِإسْ  َراِئیَل َجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َهْل َتْعَلُم َأَحًدا َأْعَلَم ِمْنَك؟ َقاَل ُموَسى: َال، َفَأْوَحى للااَّ
ُ َلُه الُحوَت  -عزَّ وجلَّ - ِبیَل ِإَلْیِه، َفَجَعَل للااَّ ِإَلى ُموَسى: َبَلى، َعْبُدَنا َخِضٌر، َفَسَأَل ُموَسى السَّ

َقْدَت الُحوَت َفاْرِجْع، َفِإنََّك َسَتْلَقاُه، َوَ�اَن َیتَِّبُع َأَثَر الُحوِت ِفي الَبْحِر، َفَقاَل آَ�ًة، َوِقیَل َلُه: ِإَذا فَ 
ْیَطاُن َأْن ِلُموَسى َفَتاُه:  ي َنِسیُت اْلُحوَت َوَما َأْنَساِنیُه ِإالَّ الشَّ ْخَرِة َفِإنِّ {َأَرَأْیَت ِإْذ َأَوْ�َنا ِإَلى الصَّ

ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصًصا}، ]٦٣: [الكهف َأْذُكَرُه}  ."»]٦٤[الكهف:  {َقاَل َذِلَك َما ُ�نَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّ
 نبغي �الیاء؟

 .......  طالب:
 عندك في الطبعة؟
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 .......  طالب:
 .القرآن معروفأم عند�م في الكتاب 

 .......  طالب:
لكن الرسم معروف رسم  ،الیاءأن ما فیه ما �قتضي حذف  ،هذا األصل هذه القاعدة،، نعم

 القرآن. 
 .......  طالب:
 نعم. . أنسانیه
ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصًصا}" طالب: ، َفَوَجَدا َخِضًرا، َفَكاَن ]٦٤[الكهف:  {َقاَل َذِلَك َما ُ�نَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّ

 ُ  ."ِفي ِ�َتاِ�هِ  -عزَّ وجلَّ -ِمْن َشْأِنِهَما الَِّذي َقصَّ للااَّ
خاصة  ،إنه �عاني من تسلط الخمول والكسل عندما �شرع في القراءة والبحث: �سأل �قولهذا 

ألنني أعاني  ؛اشافیً  اأرجو جوا�ً ؟ فما هو الحل ،وال أشعر إال وقد نمت: �قول. عند قراءة القرآن
 .من ذلك منذ فترة

و�ذا  ،-َجلَّ وَعال-ط على ابن آدم إذا شرع في فعل خیر �قر�ه إلى هللا ال شك أن الشیطان یتسلّ 
لكن إذا �ان هذا  ،وفي الصالة جاء فیها إذا غلبه النعاس ینام ،ط علیه حتى ینامقام �صلي سلّ 

هل الحل أن ینام  ط الشیطان علیه،ثم قام �صلي ثم نام من تسلُّ  ،ست ساعات ،نام خمس ،طبعه
علیه �ستعیذ �اهلل من  ط الشیطانلكن إذا �ان سببه تسلُّ  ،إذا �ان سببه قلة النوم ینام ؟�عد

 ألنها �لها عبادة، ؛ومثل هذا في العلم مثل الصالة. و�ستعین �ما �عین على النشاط ،الشیطان
و�ستعین �اهلل  ،و�تعوذ من الشیطان ،و�قبل على العلم ،فیأخذ قسطه الكافي من النوم و�رتاح

و�ذا أصر على ذلك ولم یلتفت إلى  في أن �عینه على الشیطان، -َجلَّ وَعال-و�لجأ إلى هللا 
 اأحیانً  صدق النیة أعانه.منه  -َجلَّ وَعال-إذا علم هللا  تخذیل الشیطان وتكسیله فإن هللا �عینه،

ثم صلى  ،و�ذا بدأ �الدرس وأعانه هللا یتثائب،�سالن نحن ننتظر الدرس مثًال العصر الواحد 
ما فیه  ،�حتاجكما  ،یطان انتهى منكألن الش ؛العشاء خالص ما عاد فیه شيء اسمه النوم

 ،-َجلَّ وَعال-فعلى اإلنسان أن �ستعین �اهلل  .المحادثات ما هي مشكلة عنده ،�صدك عنهشيء 
القراءة  ولعل هذا في بدا�ات القراءة،. وعلى ذلك �عینه ،-َجلَّ وَعال-و�صدق مع هللا  ،و�لجأ إلیه

�ب والتمر�ن �قرأ �التدر�ج في أول یوم �قرأ له لكن �عد مع التدر  ما فیه شك أنها مملة وشاقة،
ووجد من �قرأ في الیوم  ،من القراءة اإلى أن �جد نفسه ال �جد فراغً  اثم یز�د شیًئا فشیئً  ،ساعة

المهم أن  لكن ،وآخر لحظة مثل أول لحظة ،واللیلة خمس عشرة ساعة في قوة وحیو�ة ونشاط
�حتاج إلى أن  ألنه إذا انقطع احتاج إلى جهاد جدید، وال ینقطع؛ ،طالب العلم �أتي �التدر�ج

 .�هللا المستعان �جاهد من جدید،
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ِفي الَبْحِر ِإَلى  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب َما ُذِكَر ِفي َذَهاِب ُموَسى " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال 
واآلن مع هذه  رحلة لطلب العلم.ففیه ال مناسبته لكتاب العلم أنه ذهب لطلب العلم، ،"الَخِضرِ 

�ستجیب لداعي الهوى تسمع العلم وأنت ببیتك! والذي  ألحد،أن تذهب اآلالت ما �حتاج 
لكن . وال شيء ،وال تسافر من أجل العلم ،داعي تروح المساجد والدروس هما فی :والشیطان �قول

�عض المسائل ما تتبین إال إذا  ،بل �عض األمور فرق �بیر بین من �أخذ العلم من الشیوخ،
من سلك «: إضافة إلى سلوك الطر�ق ،ا�ثیرً فالفائدة أقل مهما سمعت  ،تضافر السمع مع البصر

وظروفه  ،نعم الشخص الذي ال �ستطیع، »إلى الجنة ال هللا له �ه طر�قً سهَّ  ایلتمس �ه علمً  اطر�قً 
 .شك أنه أفضل من الترك أن �ستمع من خالل األجهزة هال تمكنه ما فی
�اب ما ذ�ر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، هذا  (قوله:: -َرِحَمُه هللاُ -�قول الشارح 

 ،الباب معقود للترغیب في احتمال المشقة في طلب العلم؛ ألن ما �غتبط �ه تحتمل المشقة فیه
�منعه بلوغه من السیادة المحل األعلى من طلب العلم  لم -علیه الصالة والسالم-وألن موسى 

ور�وب البر والبحر ألجله، فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. وظاهر التبو�ب أن موسى 
ر�ب البحر لما توجه في طلب الخضر، وفیه نظر؛ ألن الذي ثبت عند المصنف وغیره أنه خرج 

، و�نما ر�ب »حتى أتیا الصخرة«لفظ ألحمد:  ، وفي»فخرجا �مشیان«في البر، وسیأتي بلفظ: 
في ، "كر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر�اب ما ذُ " البحر في السفینة هو والخضر)

 .وأما ذها�ه إلى الخضر ففي البر تبینه الروا�ة األخرى، البحر �عني مع الخضر،
 .......  طالب:

. مع الخضرفأما ر�وب البحر ، »�مشیانفذهبا «: لكن لفظ الحدیث خالف ذلك هذه الترجمة،
 نعم. 

 .......  طالب:
ر�اح  ابن جبیر في رحلته ستة أشهر �البحر من سواحل الشام إلى األندلس، البحر أشد من البر.

 .ذلك جاءت ر�ح رجعتهم إلى بدا�ة الطر�ق إلى سواحل الشام�عد ثم  شدیدة عاتیة وممكن برد،
 طالب: .......

 ؟ماذا
 .......طالب: 

تحتاج السیئات ما  الحسنات والسیئات، في البناء والهدم ما �حتاج إلى شيء مثلما قلنا سا�ًقا: 
 .�هللا المستعان ،تحتاج إلى شيءنیة وال  إلى

على أن  »إلى الخضر«فیحمل قوله:  (و�نما ر�با البحر في السفینة هو والخضر �عد أن التقیا،
فیه حذًفا، أي إلى مقصد الخضر؛ ألن موسى لم یر�ب البحر لحاجة نفسه، و�نما ر�به تبًعا 

موسى في ساحل البحر، فیكون فیه حذف، و�مكن  للخضر. و�حتمل أن �كون التقدیر: ذهابُ 
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أن �قال: مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة، ومن تمامها أنه ر�ب معه البحر، فأطلق 
ها ذهاً�ا مجاًزا إما من إطالق الكل على البعض أو من تسمیة السبب �اسم ما على جمیع

ابن  ،حقه فیه أل �معنى مع، وقال ابن رشید) »إلى«بن المنیر على أن اب عنه، وحمله تسبَّ 
  ؟الرشید
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 طالب: .......

  ؟عند�م ابن رشید
 .......  طالب:

 لمح الصفة، مثل هذا الموضع مألوفة في لغة العرب �سمونها:وأل في  هذا خطأ، الظاهر أل
له في  لكنه معروف �ابن رشید الفهري السبتي صاحب الرحلة المشهورة،. مثل العباس والعباس

قل عنه من أجود �تب المناسبات إن لم �كن أجودها المناسبات البخاري �تاب من خالل ما نُ 
ملء العیبة مما جمع �طول  له الرحلة اسمها: نا علیه.وال وقف ،لكن ما �عد طبع ،على اإلطالق

مطبوع منه  مشحونة �الفوائد العلمیة من �ل فن. الغیبة في الوجهة الوجیهة إلى مكة وطیبة،
  طبع منه ثالثة. وخمسة، ،ثالثة

 .......  طالب:
 ملء الَعْیبة.

ه في البحر لما طلب : �حتمل أن �كون ثبت عند البخاري أن موسى توجَّ (قال ابن رشید
 الخضر. 

، فالظرف »فكان یتبع أثر الحوت في البحر«قلت: لعله قوي عنده أحد االحتمالین في قوله: 
و�حتمل أن �كون للحوت، و�ؤ�د األول ما جاء عن أبي العالیة  ،�حتمل أن �كون لموسى

ن جزائر وغیره، فروى عبد بن حمید عن أبي العالیة أن موسى التقى �الخضر في جز�رة م
البحر، انتهى. والتوصل إلى جز�رة في البحر ال �قع إال �سلوك البحر غالًبا، وعنده أ�ًضا من 
طر�ق الر�یع بن أنس قال: إنجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقًة مفتوحًة فدخلها موسى 
على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر. فهذا یوضح أنه ر�ب البحر إلیه. وهذان األثران 

 ."إلى الخضر"وهذا یؤ�د صواب ما ذ�ره البخاري من أنه  .لموقوفان رجالهما ثقات)ا
 أو: ،الحدیث: كر �عض الحدیث ثم قالأو ذُ ، اآل�ة: كر �عض اآل�ة ثم قاللو ذُ  )اآل�ةَ  (قوله:

أو  أكمل البیت، أكمل الحدیث، أكمل اآل�ة، أو أكمل، ر)كَ هو �النصب بتقدیر: فذَ ( البیت مثًال،
  اآل�ة بتمامها.اقرأ 
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{ِممَّا ُعلِّْمَت وهي قوله:  ،وقد ذ�ر األصیلي في روایته �اقي اآل�ة فَذَكر،: (هو �النصب بتقدیر
له  ا�م موضعً ، ]. قوله: حدثنا، ولألصیلي: حدثني �اإلفراد. قوله: غر�ر)٦٦[الكهف:  ُرْشًدا}

  البخاري؟ابن غر�ر هذا �م له روا�ة في  عبد هللا؟ افي البخاري �ا أ�
 .......  طالب:
 كثیر؟
 .......  طالب:

  ؟ا االسم عندكذما تدري! ما هو �غر�ب ه
 .......  طالب:

تقدم في المقدمة أنه �الغین المعجمة مصغًرا، �محمد وشیخه وأبوه إبراهیم بن سعد زهر�ون، (
  .الموضعا ذأنا في ذهني أن ما له إال ه بن �یسان)ابن شهاب شیخ صالح وهو ا و�ذا

 .......  طالب:
 .ا الموضعذأن ما له إال ه

 ....... طالب:
 نعم.من بني زهرة، 

حدثه للكشمیهني: حدث �غیر هاء، وهو محمول على السماع؛ ألن صالًحا غیر مدلس.  (قوله:
ر، هو �ضم الحاء وتشدید الراء المهملتین وهو صحابي قوله: تمارى، أي تجادل. قوله: والحُ 

بن السكن وغیره، وله ذ�ر عند المصنف أ�ًضا في قصة له مع عمر قال فیها: امشهور، ذ�ره 
هو الذي استشفع �ه عیینة بن حصن  و�ان الحر من النفر الذین یدنیهم عمر، �عني لفضلهم)

 .فأدخله عمر �شفاعة الحر ثم قال ما قال
 .......  طالب:

 .له: قال ابن عباس: هو خضر). قو �عني لفضلهم ،(و�ان الحر من النفر الذین یدنیهم عمر
 نقف على هذا. 
 اللهم صل وسلم.

 


