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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ما تقییمكم لحواشي محمد شكري األنقروي على صحیح اإلمام مسلم في : هذا �سأل �قول

ونشرتها دار المنهاج  ،محمد زهیر الناصر اوالتي اعتنى بها مؤخرً  ،نسخة المطبعة العامرة
  ؟وطوق النجاة

ثم اعتنت  السلطانیة وصورته ونفع هللا �ه،هذه الدار هي التي اعتنت �صحیح البخاري الطبعة 
وهذه الحواشي المشار إلیها لمحمد شكري  �صحیح مسلم في أصح طبعاته الطبعة العامرة،

 مأخوذة من السنوسي، مأخوذة من األبي، ،مأخوذة من النووي  األنقروي هذه مأخوذة من الشروح،
�عني مخالفات عقد�ة  مخالفات،و�عضها ینقل من هذه الشروح على ما فیه من ال من الشروح،
 ألنه لیس من أهل التحقیق في مجال االعتقاد مثل الشراح على طر�قتهم وسننهم، ؛تمشي علیه

 .انتقاؤه للحواشي من هذه الشروح جید لكنها في الجملة االنتقاء جید،
 .......  طالب:

 لكنها أصح النسخ. ،�قال فیها ما فیها أخطاء
 .......  طالب:

 �عني متقنة في الجملة. أنها معتنى بها،المقصود 
 .......  طالب:

  نعم.
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  الحمد هلل رب العالمین، طالب:

 .االلهم اغفر لنا ولشیخنا واجزه عنا خیرً . آله وصحبه أجمعین
 . َمْن َعِلَم َوَعلَّمَ َ�اُب َفْضِل " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

َثَنا َحمَّاُد ْبُن ُأَساَمَة، َعْن ُبَرْ�ِد ْبِن َعْبِد للااَِّ، َعْن َأِبي َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن الَعَالِء، َقاَل: َحدَّ ُبْرَدَة، َعْن  َحدَّ
ُ ِ�ِه «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -، َعِن النَِّبيِّ -َرِضَي ُهللا عنهُ -َأِبي ُموَسى  َمَثُل َما َ�َعَثِني للااَّ

ِت الَكَألَ ِمَن الُهَدى َوالِعْلِم، َ�َمَثِل الَغْیِث الَكِثیِر َأَصاَب َأْرًضا، َفَكاَن ِمْنَها َنِقیٌَّة، َقِبَلِت الَماَء، َفَأْنَبتَ 
 ِبَها النَّاَس، َفَشِرُ�وا َوَسَقْوا َوالُعْشَب الَكِثیَر، َوَ�اَنْت ِمْنَها َأَجاِدُب، َأْمَسَكِت الَماَء، َفَنَفَع للااَُّ 

َمَثُل َمْن َوَزَرُعوا، َوَأَصاَبْت ِمْنَها َطاِئَفًة ُأْخَرى، ِإنََّما ِهَي ِقیَعاٌن َال ُتْمِسُك َماًء َوَال ُتْنِبُت َ�َألً، َفَذِلَك 
ُ ِ�ِه َفَعِلَم َوَعلَّ  َم، َوَمَثُل َمْن َلْم َیْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًسا، َوَلْم َ�ْقَبْل َفُقَه ِفي ِدیِن للااَِّ، َوَنَفَعُه َما َ�َعَثِني للااَّ

َلِت الَماَء، َقاٌع  .»ُهَدى للااَِّ الَِّذي ُأْرِسْلُت ِ�هِ  َقاَل َأُبو َعْبِد للااَِّ: َقاَل ِإْسَحاُق: َوَ�اَن ِمْنَها َطاِئَفٌة َقیَّ
ْفَصُف الُمْسَتِوي ِمَن اَأل  ."ْرضِ َ�ْعُلوُه الَماُء، َوالصَّ

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه  ،الحمد هلل رب العالمین
 .أجمعین
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جاء في تعر�ف  م)لَّ م وعَ لِ (قوله: �اب فضل من عَ  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول الشارح  أما �عد،
 ثم العمل �ما علم ثم تعلیمه للناس، �عني جمع بین التعلم أوالً  الر�اني أنه من عِلم وعمل وعلَّم،

وجاء عن ابن ]، ٧٩[آل عمران:  {َوَلِكْن ُ�وُنوا َر�َّاِنیِّیَن}: وهذا أحد ما قیل في تفسیر الر�اني
 .عباس أنه من علم الناس �صغار العلم قبل �باره

األولى �كسر الالم الخفیفة أي  ،�اب فضل من علم وعلم قوله:( :-رحمه هللا-�قول الشارح 
ألن من المتعلمین من یوفق للبذل فیدخل في هذا  صار عالًما، والثانیة �فتحها وتشدیدها)

ومنهم من یتعلم فیكون  ومنهم من یتعلم و�نتفع �ه في نفسه وال یتعدى نفعه إلى غیره، الحدیث،
إنه نفع  :یتعلم و�تعدى نفعه إن قلناومنهم من  علیه فال ینتفع �ه وال ینفع �ه غیره، علمه و�االً 

 وأصناف هؤالء المتعلمین أشار إلیها في الحدیث، فالقسمة ر�اعیة، إلى غیره وال ینتفع �ه هو،
 . وهذا في موضع المدح والذم
وهذا  ،وهي أن من آحاد المتعلمین من جمع هللا له بین الحفظ والفهم هناك تقسیم من جهة أخرى،

ومنهم من  ومنهم من �فهم وال �حفظ، هو الذي ینتفع في الغالب إذا اقترن ذلك بنیة صالحة،
 ا،فیكون �حفظ العلم �األرض التي أشیر إلیها التي تحفظ الماء وال تنبت عشبً  ،�حفظ وال �فهم

 . لكنها تحفظ لمن �ستفید منها
ب مشهور �كنیته أكثر من اسمه، و�ذا (قوله: حدثنا محمد بن العالء هو أبو �ر� �قول الشارح:

شیخه أبو أسامة، و�ر�د �ضم الموحدة، وأبو بردة جده، وهو ابن أبي موسى األشعري، وقال 
العادة جرت �أنه إذا  ولم �قل عن أبیه، في السیاق: عن أبي موسى ولم �قل عن أبیه تفنًنا)

عن أبیه فیكون  ا أن �قول:إم حدثني أبي، أو: عن أبیه، كان الراوي یروي عن أبیه فیقول:
�صرح �اسمه أو �كنیته  اوأحیانً  حدثني أبي،: أو یتحدث هو بنفسه و�قول المتحدث الراوي عنه،

عن : فیقول حدثني أبي أو عن أبیه،: من �اب التفنن في العبارة لئال �مل القارئ من �ثرة ما �قول
واألصل في التجر�د أن �جرد من نفسه  وقد �سمیه �عد الناس �عني مثل هذا تجر�د، أبي موسى،

عن سعد أنه : في حدیث سعدو . یتحدث عنه اوهنا �جرد من أبیه شخًص  یتحدث عنه، اشخًص 
هذا �سمونه  ،وأنا جالس: ما قال وسعد جالس، ارهطً  -علیه الصالة والسالم-أعطى النبي : قال

 فیسمیه، ایجرد من أبیه شخًص ألنه �ضعة منه ف ؛فقد یتعدى ذلك إلى أن یتحدث عن أبیه، اتجر�دً 
 من حدثني فالن،: التسمیة لألب و�ال فاألصل أن التسمیة �النسبة لألب غیر الئقة ولو �الكنیة،

�ا  و�عض الناس �خاطب أ�اه �كنیته أو �خاطب عمه �كنیته: �أنك ال تر�طك �ه را�طة، ؟فالن
 فالن! 

أما  إلى آخره، �ا عماه، �ا أبت،: �ه �خاطبه �السبب الذي یر�طه األصل أن یذ�ر ما یر�طه �ه،
قد �عدل عن الجادة المألوفة  �ا أ�ا محمد فیساوي �ه البعید من الناس فهذا لیس بالئق. أن �قول:

أو  لتفنن في العبارة أو ما أشبه ذلك، ؛االدالة على التقدیر واالحترام إلى شيء �خرج عنها نادرً 
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ینه و�ین أبیه �حادثه �أنه �عني من �اب إزالة الكلفة �عض الناس �طرح الكلفة ب من �اب المیانة،
لكن المسألة  فاألمر یتجاوز في ذلك، ال من �اب عدم التقدیر واالحترام فیسمیه وما أشبه ذلك،

 .ترجع إلى ما في القلب من االحترام والتوقیر بین االبن وأبیه
 اإلسناد �له �وفیون. و ( قال:

واحد األمثال �قال له  �فتح المثلثة والمراد �ه الصفة العجیبة ال القول السائر) »مثل«قوله: 
المیداني له  األمثال لها �تب، األمثال،: وألفت فیه المصنفات والمراد �ه القول السائر، مثل،

هنا والمراد �ه الحال المطا�قة بین  »مثل«لكن . وغیره صنف في األمثال مصنف في مجلدین،
 .ومنه أمثال القرآن لممثل �ه،الممثل وا

 .......  طالب:
نعم أمثال القرآن لیست من األمثال السائرة لذلك ال تجدها في �تب األمثال و�نما هي من هذا 

 {َوَما َ�ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن}: �قول -َجلَّ وَعال-ألن هللا  والعنا�ة �األمثال في غا�ة األهمیة، ،الباب
أنا  كي:یبو�عضهم  حتى إن �عضهم إذا لم �فهم المثل رجع إلى نفسه �اللوم،]، ٤٣[العنكبوت: 

]، ٤٣[العنكبوت:  {َوَما َ�ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن}: �قول -َجلَّ وَعال-ألن هللا  ؛لست من أهل العلم
[الحشر:  ِرُ�َها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َیَتَفكَُّروَن}{َوِتْلَك اْألَْمَثاُل َنْض : �ضرب األمثال للناس -َجلَّ وَعال-�هللا 
وأمثال القرآن البن  وفي السنة النبو�ة أمثال �ثیرة وألف فیها مؤلفات في األمثال النبو�ة،]، ٢١

 القیم وغیره من المصنفات.
 المراد �ه معرفة األدلة الشرعیة) »العلم«أي الداللة الموصلة إلى المطلوب، و »الهدى«(قوله: 

ولذا نقل االتفاق على أن  ،معرفة الحكم �غیر دلیله لیس �علم ألن الحكم بدون دلیل لیس �علم،
 .الذي �أخذ قول الغیر من غیر نظر في دلیله المقلد لیس من أهل العلم،

النقاء وهي صفة كذا عند البخاري في جمیع الروا�ات التي رأیناها �النون من  »نقیة«(قوله: 
لمحذوف، لكن وقع عند الخطابي والحمیدي وفي حاشیة أصل أبي ذر: ثغبة �مثلثة مفتوحة 
وغین معجمة مكسورة �عدها موحدة خفیفة مفتوحة، قال الخطابي: هي مستنقع الماء في 
الجبال والصخور، قال القاضي عیاض: هذا غلط في الروا�ة و�حالة للمعنى؛ ألن هذا وصف 

األولى التي ُتنبت، وما ذ�ره �صلح وصًفا للثانیة التي تمسك الماء، قال: وما ضبطناه الطائفة 
�فتح النون و�سر القاف وتشدید الیاء التحتانیة،  »نقیة«في البخاري من جمیع الطرق إال 

  .»طائفة طیبة«مثل قوله في مسلم:  يوه
عند مسلم وفي �تاب هو قلت: وهو في جمیع ما وقفت علیه من المسانید والمستخرجات �ما  

ا أو إن شئت  الزر�شي، وروي: �قعة) على  اسمه نكتً ف�تاب الزر�شي شرح مختصر جد�
. قلت: هو �معنى طائفة، لكن لیس ذلك في شيء من روا�ات �قعة: وروي (. البخاري 

ثم قرأت في شرح ابن (: �قول ابن حجر، بن رجب)ارح (ثم قرأت في ش: قال، الصحیحین)
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وهي ثالثة مواضع نقل  ،وهذا هو الموضع األول الذي ینقل فیه ابن حجر عن ابن رجب )رجب
 لمن نفى ذلك، امما یدل على أنه اطلع علیه خالفً  فیها ابن حجر عن الحافظ ابن رجب،

 والغر�ب أنه سماه �اسم شرح ابن رجب فتح الباري.
أن في روا�ة �الموحدة بدل النون والمراد بها القطعة الطیبة �ما ثم قرأت في شرح ابن رجب (

إذا �ان ممن �قتدي بهم و�ظهر ذلك في  ،فالن �قیة السلف: �ما �قال �قال: فالن �قیة الناس)
سیرته وطر�قته وسمته. وفي شرح ابن رجب روا�ات �عض األلفاظ في الصحیح ال توجد عند 

مما یدل على أنه اطلع على شيء من النسخ مما لم �طلع علیه الیونیني مع اهتمامه  الیونیني،
 وشدة حرصه.

 ]. ١١٦[هود:  {َفَلْوَال َ�اَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلو َ�ِقیٍَّة}(ومنه: 
بول، �ذا في معظم الروا�ات، ووقع عند �فتح القاف و�سر الموحدة من القَ  »قبلت«قوله: 

وهي  ،قیلت أنت قرأتها:، األصیلي: قیلت �التحتانیة المشددة، وهو تصحیف �ما سنذ�ره �عد)
مرت بنا في  فیه قیلت ثم �عد ذلك،، فكانت منها نقیة قبلت الماء ،موجودة في السلطانیة قیلت

، و�ان منها طائفة قیلت الماء: قال إسحاق: قال أبو عبد هللا، و�ان منها طائفة: آخر الحدیث
 .وهو �الیاء التحتانیة المشددة لألصیلي، رقم إحدى عشر

الموضع األول ما  ،الموضع األول »قبلت« ،نعم أمسكت قیلت أمسكت. »قبلت«ومعنى : قال 
 .»قبلت« فیه اختالف:

هو من ِذ�ر الخاص �عد العام؛ ألن الكأل  »والعشب«�الهمزة بال مد. قوله:  »الكأل«(قوله: 
�عني عندك الكأل  �طلق على النبت الرطب والیا�س مًعا، والعشب للرطب فقط. قوله: إخاذات)

 �عني العشب. »ال �ختلى خالها« والعشب والخال،
، �ذا في روا�ة أبي ذر �كسر الهمزة والخاء والذال المعجمتین وآخره مثناة من إخاذات: قوله(

(وفي  �عني مثل الغدیر مسلمة. قبلها ألف جمع إخاذة، وهي األرض التي تمسك الماء)فوق 
�الجیم والدال المهملة �عدها موحدة جمع  »أجادب«روا�ة غیر أبي ذر و�ذا في مسلم وغیره: 

 .جدب �فتح الدال المهملة على غیر قیاس، وهي األرض الصلبة التي ال ینضب منها الماء)
�شر�ون و�ستقون و�توضئون  �عني ال تنبت لكن �ستفاد منها: ،منها الناسیستفید فتمسك  

 .فهي مفیدة أحسن من التي تشرب الماء وال تنبت ،و�غسلون ما یر�دون غسله
  ؟تنبت ماذا ،إخاذات
 .......  طالب:

ه دوالحرف الذي �ع ف الحرف الذي �عده ألف ال �مكن أن �ضبط،ش ،و�الذال و�الخاء و�الذال ال،
  .األنه ال بد أن �كون ما �عده ألف مفتوحً  ؛اء ال �مكن أن �ضبط�

 .......  طالب:
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 �عني �كذا .......  ؟ینأ
 .......  طالب:

 .»و�ان منها نقیة«و�الخاء ولیس �الحاء والذال المعجمتین .......  �كسر الهمزة،
 ....... طالب:

 تامة ال تحتاج إلى خبر، جد،�معنى وُ  تامة،تكون  یوجد منها نقیة، ولتكن �ان تامة، ؟فیه ماذا 
 ].٢٨٠[البقرة:  {َوِ�ْن َ�اَن ُذو ُعْسَرٍة} ،فاعل: �قول ،فلو قال اسمها

(ووهمه القاضي، ورواها اإلسماعیلي عن أبي  ،أجاذب (وضبطه المازري �الذال المعجمة)
أبو �على، وقال  �على عن أبي �ر�ب: أحارب �حاء وراء مهملتین، قال اإلسماعیلي: لم �ضبطه

وقال �عضهم: أجارد �جیم وراء ثم دال مهملة جمع  :الخطابي: لیست هذه الروا�ة �شيء، قال
وهي البارزة التي ال تنبت، قال الخطابي: هو صحیح المعنى إن ساعدته الروا�ة،  ،جرداء

وأغرب صاحب المطالع فجعل الجمیع روا�ات، ولیس في الصحیحین سوى روایتین فقط، و�ذا 
 .جزم القاضي)

�ان و�ذا  لكن العبرة �ما ثبتت �ه الروا�ة، الوجوه المحتملة في الكلمة الواحدة قد تكون �ثیرة، ألن 
 اقال جمیع هذه األلفاظ و�نما قال واحدً  -علیه الصالة والسالم-لفظ واحد فال یتوقع أن النبي 

علیه -لو علمنا أن النبي  ،وحینئٍذ ال �صحح الجمیع منها والبقیة إما روا�ة �المعنى أو تصحیف،
أوالها �أنه فكیف �صحح الجمیع فیحكم على أرجحها و  اواحدً  اما قال إال لفظً  -الصالة والسالم

والروا�ة �المعنى عند  هو الصحیح الثابت وما عداه �حكم علیه �الشذوذ أو أنه روا�ة �المعنى،
 أهل العلم جائزة �شرطها.

 .......  طالب:
ال تنظر إلى ....... �عني ما قبل البخاري هو الذي  والعبرة في الصحیح ما �عد البخاري، ؟ینأ

روي من خمسة أوجه اختلف فیه رواة الصحیح ما  االصحیح لفظً أما �وني أجد في  ،في الصحیح
 تنسب للصحیح.

 .......  طالب:
إن من : نقول الكشمیهني له روا�ة تختلف عنها، أبو ذر له روا�ة، ممن روى الصحیح، نعم،

 من تصرف الرواة من �عد. ،ال روا�ة الصحیح الثنتین �لها ثبتت في البخاري؟
 .......  طالب:

 .هذه ما تنسب إلى روا�ة الصحیح البخاري،�عد 
كذا له  »وزرعوا«أي �اإلخاذات، ولألصیلي: �ه أي �الماء. قوله:  »فنفع هللا بها«(قوله: 

بز�ادة زاي من الزرع ووافقه أبو �على و�عقوب بن األخرم وغیرهما عن أبي �ر�ب، ولمسلم 
والنسائي وغیرهما عن أبي �ر�ب: ورعوا �غیر زاي من الرعي، قال النووي: �الهما صحیح، 
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تدل على مباشرة الزرع لتطابق في  »زرعوا«ورجح القاضي روا�ة مسلم بال مرجح؛ ألن روا�ة 
 »إذا مررتم بر�اض الجنة فارتعوا«مباشرة طلب العلم الذي هو الرتع  التمثیل مباشرة طلب العلم)

مثل الدواب التي  ،�عني ارعوا »ارتعوا«حلق العلم  »إذا مررتم بر�اض الجنة« ،لمطا�قة بهذاتتم ا
 .ترتع في الكأل والعشب

 .......  طالب:
تدل على مباشرة الزرع  »زرعوا«ألن روا�ة  ؛ورجح القاضي روا�ة مسلم بال مرجح(: �قول

جنوا الفوائد  وأما رعوا: حرثوا وزرعوا، اشتغلوا،م �عني أنه )لتطابق في التمثیل مباشرة طلب العلم
 .بدون تعب من دون عمل،

 .......  طالب:
 زرع غیرهم.: لكن رعوا بذلوا واشتغلوا، »زرعوا«لكن  نعم

 .......  طالب:
وأنت  ،ي تزرعأنت الذ ال، أنت تعتمد على غیرك في طلب العلم؟ لكن المطابق لطلب العلم،

 .ي تحصدذال
إنه  :رعوا مطا�قًة لقوله: أنبتت، لكن المراد أنها قابلة لإلنبات، وقیل(و�ن �انت روا�ة : قال

ألن الثانیة لم  ؛وال أصل لذلك، وقال القاضي: قوله ورعوا راجع لألولى ،روي ووعوا بواو�ن
�حصل منها نبات، انتهى. و�مكن أن یرجع إلى الثانیة أ�ًضا �معنى أن الماء الذي استقر بها 

إال إذا  �عني ما یلزم أن �كون الزرع والكأل في األرض نفسها، فأنبتت)ُسقیت منه أرض أخرى 
إنه راجع لألرض الثانیة التي أمسكت الماء یؤخذ  :و�ذا قلنا إنه راجع إلى األرض األولى، :قلنا

وفهمه وصار �فید الناس من  ا�عني مثل شخص حفظ �تا�ً  من هذا الماء و�زرع �ه أرض أخرى،
�ستفید منه من  خص آخر حفظ الكتاب من غیر فهم حفظ وصار نسخة،وش هذا الكتاب بنفسه،

ومما  لكن ما �میز، ،�عطیك إ�اه د�ر ت مااطلب منه  ،�صیر مثل الكمبیوتر ینقل هذا العلم و�فید،
عنده عامل في المحكمة موظف  ذ�ر في المسألة أنه في محكمة في جهة من الجهات قاضٍ 

فیطلب منه الشیخ القاضي حكم هذه المسألة �قول  لكن ما �فهم، ،مثل الفاتحة ا�حفظ الزاد حفظً 
 .هذا مطابق للتنظیر النبوي ف ،یر�دهي �عطیه الباب �قرأ علیه �أخذ الذ فقط؟في أي �اب 

 .......  طالب:
 إنه ز�ادة نسخة أو �ذا، :ما �قال لكنه حفظ الماء �ستفاد منه، ،ما أنبت نعم هذا حفظ الماء،

 .هو أسرع من تقلیب الكتب لكن نسخة متنقلة ونسخة تعینك في أوقات ال نسخ فیه، ،ز�ادة نسخة
أي الماء، ولألصیلي و�ر�مة: أصابت أي طائفة أخرى، ووقع �ذلك صر�ًحا  »فأصاب«(قوله: 

: سواء �انت من الجیش �ما في حدیث صالة الخوف �الطائفة القطعة) عند النسائي، والمراد
 . القطعة منه ،صلت تجاه العدو وطائفة صلت معه وطائفة
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 وهو األرض المستو�ة الملساء التي ال تنبت.  ،�كسر القاف جمع قاع »قیعان«(قوله: 
بن التین: رو�ناه �كسرها والضم أشبه، قال اقال ا، �ضم القاف أي صار فقیهً  »فقه«قوله: 

جاء �ه من الدین مثًال �الغیث العام  لما -صلى هللا علیه وسلم-القرطبي وغیره: ضرب النبي 
ر العلم �الغیث من �ل طیب لو �غینا ننظِّ  �الغیث العام، الذي �أتي الناس في حال حاجتهم إلیه)

خرج الناس لالستسقاء  جاء الغیث،: فماذا عن الغیث الذي �حصل �ه �عض الضرر ،وجه
ما وجه الشبه �العلم من هذه  هذه،فماذا عن العلم من  وانهدم بیت وهكذا، ،حدواوغرق  ،وأغیثوا
  ؟الحیثیة
 : �حصل هذا ....... طالب
 نسأل هللا الثبات. الساحة، وانظر ترَ  والجهل خیر له، ،�عني فیه من یهلك �العلم نعم،

�الغیث  لما جاء �ه من الدین مثالً  -صلى هللا علیه وسلم-ضرب النبي : قال القرطبي وغیره(
و�ذا �ان حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغیث  ،حال حاجتهم إلیهالعام الذي �أتي الناس في 

 ،هذا غیث قلوب وهذا غیث، ،هذا غیث �حیي البلد المیت فكذا علوم الدین تحیي القلب المیت)
 .وهذا غیث أبدان وما یلتحق بها

  ؟�یف ،المقصود أن وجه الشبه �طابق نعم،
 .......  طالب:

 المطر.الغیث  ،أو �طلق على المطر
 ....... طالب:

  .االلهم أغثنا تقصد اسقنا مطرً : إذا قلت ، نعم 
. ثم شبه السامعین له فكذا علوم الدین تحیي القلب المیت فكما أن الغیث �حیي البلد المیت،(

علم، فهو �منزلة األرض الطیبة �األرض المختلفة التي ینزل بها الغیث، فمنهم العالم العامل المُ 
وأنبتت فنفعت غیرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فیه  ،في نفسها شر�ت فانتفعت

حفظ لكن ما  ،هذا ما فهم لكنه أداه لغیره) ،أو لم یتفقه فیما جمع ،غیر أنه لم �عمل بنوافله
 .لكنه أداه لغیره فهم،

ر نضَّ «له: (فهو �منزلة األرض التي �ستقر فیها الماء فینتفع الناس �ه، وهو المشار إلیه �قو  
وال  ،وال �عمل �ه ،، ومنهم من �سمع العلم فال �حفظه»هللا امرًأ سمع مقالتي فأداها �ما سمعها

(فهو �منزلة األرض السبخة أو الملساء التي ال  ،وال ینتفع �ه غیره ،ال ینتفع هو ینقله لغیره)
 ؛األولیین المحمودتینأو تفسده على غیرها، و�نما جمع في المثل بین الطائفتین  ،تقبل الماء

�عني منها ما  ،الشتراكهما في االنتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها)
 .(�هللا أعلم) ،ومنها ما ال ینفع وهو طائفة واحدة ،ینفع وهو قسمان أو طائفتان
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ولى منه من دخل (ثم ظهر لي أن في �ل مثل طائفتین، فاألول قد أوضحناه، والثاني األُ : قال
أو سمعه فلم �عمل �ه ولم ُ�علمه، ومثالها من األرض السباخ  ،في الدین ولم �سمع العلم

عرض عنه فلم أأي  »من لم یرفع بذلك رأًسا«: -صلى هللا علیه وسلم-وأشیر إلیها �قوله 
ا من ینتفع �ه وال نفع، والثانیة منه من لم یدخل في الدین أصًال بل بلغه فكفر �ه، ومثاله

-األرض الصماء الملساء المستو�ة التي �مر علیها الماء فال ینتفع �ه، وأشیر إلیها �قوله 
 . »ولم �قبل هدى هللا الذي جئت �ه«: -صلى هللا علیه وسلم

أحدهما الذي انتفع �العلم في نفسه ولم ُ�علمه  ؛وقال الطیبي: �قي من أقسام الناس قسمان
�عني تمام القسمة التي أشرنا إلیها في  في نفسه وعلمه غیره)غیره، والثاني من لم ینتفع �ه 

  أول الدرس.
و�ن تفاوتت مراتبه، و�ذلك ما  ،ألن النفع حصل في الجملة ؛(قلت: واألول داخل في األول

ومنه ما �صیر هشیًما، وأما الثاني فإن �ان عمل  ،ُتنبته األرض فمنه ما ینتفع الناس �ه
قد دخل في الثاني �ما قررناه، و�ن ترك الفرائض أ�ًضا فهو فاسق ال وأهمل النوافل ف ،الفرائض

ومع منازعة في  �هللا أعلم) ،ولعله یدخل في عموم من لم یرفع بذلك رأًسا ،�جوز األخذ عنه
هو جاهل في  فاسق الذي ال �عمل �علمه لیس من أهل العلم، تسمیة مثل هذا من أهل العلم،

 هذا لیس �علم.فأما ما لم ینفع  نفع، ألن العلم حقیقته ما الحقیقة؛
ن إسحاق وهو ألت، أي بتشدید الیاء التحتانیة، أي (قوله: قال إسحاق: و�ان منها طائفة قیَّ 

ف في هذا الحرف، قال األصیلي: هو ابن راهو�ه حیث روى هذا الحدیث عن أبي أسامة خالَ 
 یل شرب نصف النهار)ومعناه شر�ت، والقَ  ،تصحیف من إسحاق، وقال غیره: بل هو صواب

(�قال: قیلت اإلبل أي شر�ت في القائلة، وتعقبه القرطبي �أن المقصود ال  ،�عني وقت القیلولة
�ختص �شرب القائلة، وأجیب �أن �ون هذا أصله ال �منع استعماله على اإلطالق تجوًزا، وقال 

بي أ�ًضا �أنه ُ�فسد بن در�د: قیل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فیه، وتعقبه القرطا
ألن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانیة والكالم هنا إنما هو في األولى التي  ؛التمثیل

 : واألظهر أنه تصحیف.قلتشر�ت وأنبتت، 
لكن عادة البخاري أنه  ،ال ؟هل ورد في الحدیث الصفصف قوله: قاع �علوه الماء والصفصف) 

 .و�أتي �ما یتعلق �ه ،إذا ورد لفظ في القرآن �فسره
المذ�ورة  »قیعان«وأراد �ه أن  ،المستوي من األرض، هذا ثابت عند المستملي والصفصف( 

 وال �ستقر فیها، و�نما ذ�ر الصفصف ،وأنها األرض التي �علوها الماء ،في الحدیث جمع قاع
 ،معه جرً�ا على عادته في االعتناء بتفسیر ما �قع في الحدیث من األلفاظ الواقعة في القرآن

 .وهو تصحیف) ،وقد �ستطرد، ووقع في �عض النسخ: المصطف بدل الصفصف
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وقال ابن  بن إسحاق: و�ان شیخنا العراقي یرجحها)ا(تنبیه: وقع في روا�ة �ر�مة، وقال : قال
وقد وقع في  ،ولم أسمع ذلك منه ،و�ان شیخنا العراقي یرجحها( ،ققال إسحا ؟إسحاق بدل من

 .غاني: وقال إسحاق عن أبي أسامة، وهذا یرجح األول)انسخة الص
 ....... طالب:

 انافعً : وال نقول إلى آخره، امغیثً  اأغثنا غیثً  �عني نقول: ،غیر ضار اإًذا ال نحتاج أن نقول نافعً 
  .إذا �ان هذا وصفه غیر ضار،

 .......  طالب:
السبخات أنواع منها ما  ،ألن فیه أنواًعا ؛ألنها قد ال تمسكه ؛ة قد تشرب الماء وال تنبتخبالس ال،

 .ومنها ما تشر�ه وال تنبت تمسكه مع تكدیره، �كدره على الناس،
 . نعم

وَقاَل َرِ�یَعُة: َال َیْنَبِغي  ،َ�اُب َرْفِع الِعْلِم َوُظُهوِر الَجْهلِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال البخاري  طالب:
َع َنْفَسهُ    .ِألََحٍد ِعْنَدُه َشْيٌء ِمَن الِعْلِم َأْن ُ�َضیِّ

َثَنا َعْبُد الَواِرِث، َعْن َأِبي التَّیَّاِح، َعْن َأَنِس  َثَنا ِعْمَراُن ْبُن َمْیَسَرَة، َقاَل: َحدَّ ، -َرِضَي ُهللا عنهُ -َحدَّ
اَعِة: َأْن ُیْرَفَع الِعْلُم َوَ�ْثُبَت «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ  ِإنَّ ِمْن َأْشَراِط السَّ

 . »الَجْهُل، َوُ�ْشَرَب الَخْمُر، َوَ�ْظَهَر الزَِّنا
َثَنا َ�ْحَیى، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنِس  ٌد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ ، َقاَل: -َي ُهللا عنهُ َرِض -َحدَّ

ُثُكْم َأَحٌد َ�ْعِدي، َسِمْعُت َرُسوَل للااَِّ  َثنَُّكْم َحِدیًثا َال ُ�َحدِّ ِمْن «َ�ُقوُل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َألَُحدِّ
اَعِة: َأْن َ�ِقلَّ الِعْلُم، َوَ�ْظَهَر الَجْهُل، َوَ�ْظَهَر الزَِّنا، َوَتْكُثرَ   النَِّساُء، َوَ�ِقلَّ الرَِّجاُل، َحتَّى َأْشَراِط السَّ

ُم الَواِحدُ   ."»َ�ُكوَن ِلَخْمِسیَن اْمَرَأًة الَقیِّ
 ؛مقصود الباب الحث على تعلم العلم) �اب رفع العلم، قوله:( -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول الشارح 

الواجب إال �ه فهو ما ال یتم  ،ومنه ما هو واجب ،ألن العلم ال شك أنه من فروض الكفا�ات
و�قیته من فروض  ،والواجبات التي ال �مكن تصحیحها إال �ه فهذا القدر منه واجب واجب،

و�ذا ثبت �ما في هذا الباب رفع العلم في آخر الزمان فهذا من �اب القضاء الكوني ال  الكفا�ات،
�حصل في الزمان ألن األخبار عما  نستسلم؛ فلیس لنا إال أنسمعناه  من �اب القضاء الشرعي،

�جوز أن  ال هللا،عینة من �ذا إلى �ذا ال تخاف إفي آخر الزمان تمشي الظ ،لیست هي للتكلیف
 ؟تفعل هذا

لیس من �اب  و�بقى األمر �طلب العلم، یرفع العلم هذا إخبار عن واقع، لكنه إخبار عن واقع. 
وابذل  ،اعمل وافعل ال، رفع العلم،�عني معناه ما فیه فائدة إذا  »یرفع العلم« التكلیف أن �قال:

: تقول قدر هللا ومشیئته نافذة، وانته عما نهیت عنه ولو لم تحصل، ،وافعل ما أمرت �ه ،السبب
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وأنت مكلف �اإلرادة  ،وافعل ما أمرت �ه ،أنت ابذل السبب ال، الزم أوجد العلم، ال الیرفع العلم 
  الشرعیة ال �اإلرادة القدر�ة الكونیة.

فإنه ال ُیرفع إال �قبض العلماء �ما سیأتي صر�ًحا، وما  ،الباب الحث على تعلم العلممقصود (
وما دام من یتعلم العلم ( ،ال �حصل ؟ما �حصل أم�حصل الرفع  دام من یتعلم العلم موجوًدا)

 ال �حصل الرفع، وقد تبین في حدیث الباب أن رفعه من عالمات الساعة.  اموجودً 
وهو شیخ  هو ابن أبي عبد الرحمن الفقیه المدني المعروف بر�یعة الرأي)قوله: وقال ر�یعة، 

ولعله  لكثرة اشتغاله �االجتهاد، لكثرة اشتغاله �االجتهاد) ؛(�إسكان الهمزة، قیل له ذلك مالك
و�عض الناس  ،�عض الناس یهتم �الروا�ة صار على حساب الروا�ة �ما هو معروف ومشاهد،

 الروا�ة مطلو�ة وهي األصل، لكن ال �طغى هذا على هذا، ،و�الهما مطلوب ،عنایته �الدرا�ة
علیه -لكن إن انشغل �الفهم عن تحفظ ما ثبت عن النبي  ،والفهم لما روى مطلوب اوالدرا�ة أ�ًض 

تعظیم النص هو الذي تترتب  واألصل في العلم النص، صار له أثر في ذلك، -الصالة والسالم
ولو مزجنا ذلك  ألن �عض الناس مثل صنیعنا اآلن أكثر عنایتنا �الدرا�ة، ؛ةعلیه آثار العلم حقیق

 . لحصل شيء من التكامل اصنا لها أوقاتً بدروس تكون في الروا�ة خّص 
ولعل السبب ما  والخالئق یزدحمون على تلمیذه مالك، ،ر�یعة یتوسد رداءه في المسجد و�نام

وأنت منسند عند زاو�ة  ،یزدحم علیه الناس �یف ،هذا واحد من طال�ك فیسأل �قال: ذ�رت،
�عني أنه  درهم من سلطان خیر من قنطار علم،: فذ�ر عنه أنه �قول المسجد ما عندك أحد؟

أمة أن لو  ما �مكن، ساق �العصي،والناس ال تُ  ،مدعوم من ولي األمر ،مسنود من السلطة
ما عنده  ،والمقومات الشرعیة الحقیقیة ما توجد عنده ،�هللا ال یر�د دعمه ،الثقلین تدعم رجالً 

 شيء.
ومراد ر�یعة أن من �ان فیه فهم وقابلیة للعلم ال ینبغي  لكثرة اشتغاله �االجتهاد، ؛قیل له ذلك(

طیب �ثیر من الطالب  لئال یؤدي ذلك إلى رفع العلم) ؛له أن یهمل نفسه فیترك االشتغال
ولدیهم األهلیة للتفقه والتعلم  ،لتي لدیهم قابلیة لطلب العلمالمتخرجین في الكلیات الشرعیة ا

وقد یوجد من ، اثم ال یلبثون أن یرجوا عوام�  ،�ثیر منهم �عملون في أعمال إدار�ة والتعلیم،
 ،زمالئهم من هو أقل منهم في التحصیل وفي المستوى في الفهم والحفظ یتا�عون التعلم والتعلیم

 . اعظیمً  افینفع هللا بهم نفعً 
أو مراده الحث على نشر العلم في  ال ینبغي ألحد عنده شيء من العلم أن �ضیع نفسه،(

والشهرة  لئال �موت العالم قبل ذلك فیؤدي إلى رفع العلم، أو مراده أن �شهر العالم نفسه) ؛أهله
ثته إذا حد بل هذا مجرب، �م من إنسان أراد أن یرتفع فخفضه هللا، ،لیست من اإلنسان نفسه

 في ضعته. انفسه أن �شتهر حصل منه ما �حصل مما �كون سببً 
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�عني �ونه یتسبب ال  لئال �ضیع علمه) ؛و�تصدى لألخذ عنه ،أو مراده أن �شهر العالم نفسه(
ألن الذي یتصدى إلفادة الناس أول من ینتفع  ثم النفع؛ و�نما �قصد االنتفاع أوالً  ،�قصد االشتهار

والمعلم  زم لتمامه فأول من �ستفید منه أنا،فإذا عُ  مسلم في مقدمة صحیحه:�ما قال اإلمام  هو،
 . ثم �عد ذلك ینفع الناس ،هو أول من �ستفید في التعلیم

و�ن �انت الشهرة لیست مرادة  ،ومع األسف أن نظرة �عض الناس إلى الشهرة من أول األمر
 إذا جلس العالم ودرس، لكنها مما �عین على االستمرار عنده على حد زعمه، ،ومقصودة لذاتها

 منهم، اوقد ناقشنا �ثیرً  جلس وجلس عنده خمسة ستة، ین في بلد وما فیه أحد یدرس،عُ  قاضٍ 
: قال ؟السبب وما ما عندنا �هللا دروس،: قالوا ؟ما عند�م دروس: نقول ؟ماذا نفعل�هللا : �قول

استأنفنا �عد العید ما جاء إال  ،جاء رمضان تعطل الدرس ن جلس عشرة،جلسنا أول ما تعی
یبغي الناس  ن،انا ما فیه إال واحد أو اثنئنا وججثم انقطع الدرس للحج من یوم حج خمسة،

 .ونه مرة واحدةیئ�ج
 ...�عد ذلك اختبار صدق، اختبار ثبات، ال بد من اختبار، ال بد من تجاوز مرحلة امتحان، ال، 

�ا هللا  ١٤٠٠إلى  ما �صلون عشرة، ٩٥ابن �از أول ما جلسنا سنة  -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -الشیخ 
الشیخ ابن جبر�ن أنا أدر�ته . ثم �عد ذلك �قبل الناس علیه ،١٤٠٠إلى  ٩٥من  وصلوا عشر�ن،

ل وق عن المساجد، ثم �عد ذلك في آخر عمره بیته �متلئ فضالً  ما عنده إال واحد �التسعینات،و 
�صبر أو و هل یثبت  ،ابتالء ،لكن ال بد من تجاوز مرحلة امتحان مثل هذا في �قیة أهل العلم،

 ال؟
من األ�ام للدرس و�ذا  اجاء یومً  �لكم �عرف منزلة الشیخ، ذ�روا في ترجمة الشیخ ابن عثیمین، 

جاء  الشیخ وضع الكتاب وطلع،فما وجد الشیخ  �تا�ه �الحلقة، وضعوجاء واحد  ما فیه أحد،
جاء  وشاف هذا الكتاب تقدم إلى الصف وجعل �قرأ القرآن ینتظر هذا الطالب لعله �جيء،

صبر  تحتاج إلىالمسألة  لكن ثم ماذا؟ استحى وطلع وما قام الدرس،ف�قرأ  الشیخ ورأىالطالب 
بد لكن مرحلة االختبار ال  قبل الناس.ثم �عد ذلك �ُ  ،-َجلَّ وَعال-نیة صالحة خالصة هلل و جلد و 

  من تجاوزها.
وهو أكبر  �ا شیخ غیرك �علم، :قلت له ن،انا ما �قي إال واحد أو اثنجیوم حج ي قال:هذا الذ
أنت ف هو �ثیر،و  لو أن هذا الطالب طلبت منه أن �قرأ علیك �أجرة، غیرك �علم، ،�كثیر امني سن� 

من  االذي جعل عددً وهذا السبب  یذ�رك �العلم، ،أقل األحوال �حضر لك �حضر لك، المستفید،
بل إذا قلنا إنه  ،فیهم �عض القضاة مع األسف أن علمهم ما یز�د نذوي األعمال اإلدار�ة �م

  .�هللا المستعان ینقص ما أ�عدنا،
لئال �موت العالم قبل ذلك فیؤدي إلى رفع  ؛أو مراده الحث على نشر العلم في أهله(: قال

مراده  :(وقیلنعم  )لئال �ضیع علمه ؛صدى لألخذ عنهأو مراده أن �شهر العالم نفسه و�ت العلم،
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تعظیم العلم وتوقیره فال ُیهین نفسه �أن �جعله عرًضا للدنیا، وهذا معًنى حسن، لكن الالئق 
بتبو�ب المصنف ما تقدم. وقد وصل أثر ر�یعة المذ�ور الخطیب في الجامع والبیهقي في 

 ر�یعة.  المدخل من طر�ق عبد العز�ز األو�سي عن مالك عن
قوله: حدثنا عمران بن میسرة، في �عضها عمران غیر مذ�ور األب، وقد عرف من الروا�ة 

ولیس هو شیخ  ،بن میسرة، وقد خرجه النسائي عن عمران بن موسى القزازااألخرى أنه 
 . هذا شیخ النسائي البخاري فیه)

عن أبي التیاح �مثناة مفتوحة فوقانیة �عدها تحتانیة ثقیلة  ،(قوله: عبد الوارث هو ابن سعید
بن مالك، وللنسائي حدثنا اوآخره حاء مهملة �ما تقدم. قوله: عن أنس، زاد األصیلي وأبو ذر: 

 ورجال هذا اإلسناد �لهم �صر�ون و�ذا الذي �عده.  .أنس
(وتقدم  ،�سبب وأسباب جمع شرط أي عالماتها �ما تقدم في اإل�مان) »أشراط الساعة«قوله: 

هو  »أن یرفع العلم«ومنها ما �كون خارًقا للعادة. قوله:  ،أن منها ما �كون من قبیل المعتاد
أن وما دخلت علیه تؤول  »إن من أشراط الساعة أن یرفع« في محل نصب ألنه اسم إن)

وسقطت (؟ عبد هللا اعندك �ا أ�ماذا  (وسقطت إن) إن من أشراط الساعة رفع العلم، �مصدر:
قال رسول هللا : قولالألنه مقول  ؛هي �الكسر بال شك ؟الهمزة عندك �الكسر ؟أن عندكأم  )إن
 .لكنها عندي في الموضعین �فتح الهمزة، »إن من أشراط الساعة« :-صلى هللا علیه وسلم-
مع أنه لما قال  حیث أخرجه عن عمران شیخ البخاري فیه) ،من روا�ة النسائيوسقطت إن (

وقد خرجه النسائي عن عمران بن موسى ( هو غیر شیخ البخاري، :عمران بن موسى قال
فعلى روایته �كون مرفوع المحل، والمراد برفعه موت  ولیس هو شیخ البخاري فیه، ،القزاز

 حملته �ما تقدم. 
 أن یرفعَ ، یثبتَ  هو �فتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة) »و�ثبت«قوله: 
 ،ینتشر الجهل (وفي روا�ة: و�بث �ضم أوله وفتح الموحدة �عدها مثلثة أي ینتشر)، و�ثبتَ 

(وغفل الكرماني فعزاها للبخاري، و�نما حكاها النووي في الشرح لمسلم، قال الكرماني: وفي 
 .بن رجب عن �عضهم: و�نث)اروا�ة: و�نبت �النون بدل المثلثة من النبات، وحكى 

 .......  طالب:
شرح ابن رجب  كال أن هذا الموضع والذي قبله مما سقط من المطبوع في شرح ابن رجب،إش

 .خرم في الكتاب جد،ما وُ  ٢٤٨إلى  ٥٠من حدیث 
بنون ومثلثة من النث وهو اإلشاعة، قلت: ولیست هذه وُ�َنّث  وحكى ابن رجب عن �عضهم:(

هو �ضم المثناة أوله وفتح الموحدة على  »و�شرب الخمر«في شيء من الصحیحین. قوله: 
العطف، والمراد �ثرة ذلك واشتهاره، وعند المصنف في النكاح من طر�ق هشام عن قتادة: 
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�عني إذا اجتمعت هذه األمور صار من عالمات  و�كثر شرب الخمر، فالعالمة مجموع ما ُذكر)
 . الساعة
 .أي �فشو �ما في روا�ة مسلم) »و�ظهر الزنى«(قوله: 
 ....... طالب:

ورواه في موضع آخر عن  ،لعله رواه في موضعین عن عمران بن موسى غیر شیخ البخاري 
 فیراجع األصل. ،شیخ البخاري 

 


