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 موقع دروس اإلمارات

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  إف احلمد هلل حنمده ونستعينو

من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 

 شريك لو، وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

وكل زلدثٍة ، وشر األمور زلدثاهتا، زلمٍد  ىىد ىفإف خَت الكالـ كالـ اهلل، وخَت اذلد

بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، نستأنف التعليق على صحيح اإلماـ 

ما ُيستحب "باب:  وكنا قد وقفنا عنديف أبواب كتاب العلم،  –رمحو اهلل  –البخاري 

 ."فيكل العلم إلى اهللللعالم إذا ُسئل أي الناس أعلم، 

ونكمل بقية الفوائد ادلأخوذة من ىذا احلديث، وقد علقنا على مجلة من فوائد ىذا احلديث، 

من فوائد ىذا احلديث أيضاً أف فيو ارتكاب أخف الضررين لدفع أعالمها، وىذا واضٌح يف 

إف كاف يف خرؽ السفينة ضرر، فإنو أخف من ضرر استيالء احلاكم  ،خرؽ السفينة ةقص

 ا تطبيقات كثَتة.الغاصب ذلذه السفينة، وىذه قاعدة مضطرده يف ىذه الشريعة، وذل
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التسليم مبا جاء بو الشرع، وإف كاف ظاىره منكراً، فكاف  أيضاً من فوائد ىذا الحديث:

يستطيع  أنو لنواخلضر يف اتباعو أف ُيسلِّم لو، وبُتن  –عليو السالـ  –العهد بُت موسى 

خرؽ السفينة، وقتل الغالـ، فهذه األمور وإف كاف اإلكماؿ معو، وقد رأى ىذه الصور من 

 .ظاىرىا شراً إال أف ىنا فيو جانب التسليم ألمر اهلل 

وأيضاً ذكر فيو العلماء أف فيو إفساد بعض ادلاؿ إلصالح الباقي )إفساد بعض ادلاؿ 

ساد إلصالح الباقي(، وىذه أيضاً من التجليات والفوائد ادلأخوذة من خرؽ السفينة، فهنا إف

 ماؿ ليحصل احلفاظ على ادلاؿ الكلي وىو أصل السفينة.جزئي لل

وأيضاً يف ىذا احلديث اغتناـ ادلواقف للتوجيو وادلوعظة، فإف اخلضر دلا رأى العصفور ينقر 

وىو ادلقصد من  –عليو السالـ  –النقرات على طرؼ السفينة، وجو نصيحة إىل موسى 

إال مثل نقرات ىذا  ىل جانب علم اهلل لقياىم، أنو ما علم اخلضر وعلم موسى إ

، وىي من وسائل التعليم أنو ذا فيو اغتناـ ادلوقف، وىذا كثَت يف سنة النيب العصفور، وى

 ،دلا رأى اجليفة إذا وقف على موقف من ادلواقف فإنو ينصح ويوجو، مثل قصة النيب 

ىذه ادلواقف يف التوجيو  وادلرأة اليت التقطت صبيها من بُت السيب، فاغتنم النيب 

 الصحيح.

ه وأيضاً ىنا كاف زلل العجب الذي جاء يف احلديث من موسى واخلضر، ىو حاؿ ىذ

ق يف البحر، قاؿ العلماء: "كانت مسكة شللحة ميتة"، السمكة، كيف لسمكة ميتة أف تنطل
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وقاؿ بعض العلماء: "كانت جزء من مسكة، ُجعلت يف مكتل يف طريقهما، فقامت 

 ا.مالبحر"، وىذا كاف من مواضع العجب إليه ودخلت

، وىو من ادلقاصد يف )نسبة العلم إىل اهلل( نسبة العلم إىل اهلل وأيضاً في ىذا الحديث:

ىذا احلديث، وىو قصد تبويب اإلماـ البخاري، وجاء أيضاً يف ىذا احلديث ذكر رلمع 

 البحرين، وىي مسألة خالفية، أين رلمع البحرين؟

 نو يف جهة فلسطُت.بعضهم قاؿ أ -

.و  -  البعض قاؿ منطقة بُت فارس والرـو

يف أضواء البياف: "أنو ال  –رمحو اهلل  –إال أنو ال يوجد نص عليو، وكما قاؿ الشنقيطي 

يًتتب عليو فائدة"، يعٍت معرفة موضع البحرين، يعٍت بعض األمور، أو ادلعارؼ يًتتب عليها 

 أحكاـ، والبعض ال يًتتب عليو شيء.

 –عليو السالـ  -وجاء ىنا يف ذكر السفينة أف، جاءت عدة روايات، يف رواية أف موسى 

وىنا الرواية: "اقتالع خشبة من السفينة"، ىي روايات كلها يف خرؽ السفينة،  اً وضع وتد

حىت تكوف ىذه السفينة  –عليو السالـ  –موسى  هاصحيحة يف الطريقة اليت استخدم

 معيبة.
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يف بعض الروايات أنو ، جاءت ىناؾ روايات سلتلفة يف أنو اقتلع رأسو، و وأيضاً قتل الغالـ

كما ذكر علماء التفسَت أنو ىذا الغالـ جاء يف الرواية و لقاه على األرض وحنره، حنره، يعٍت أ

ويأيت الناس إىل بيت والده  طُبع كافراً(، وكاف يسرؽ بالنهار،أنو األخرى أنو طُبع كافراً )

خشي أف يُرىقهما طغياناً وكفراً، أي دفاعاً عن الفجور و، ويدافعاف عنو، فالده يدفعاف عنفو 

ذا طاؿ هبما األمد أف يتأثرا بو يف جانب الكفر؛ ولذلك جاءت احلكمة ورمبا إوادلعاصي، 

 من قتل الغالـ.

وأيضاً فيو إصالح ىذا اجلدار الذي كاف على الشاطئ من قـو مل جيدوا منهم اإلكراـ، وىنا 

َنةَ  اْبنُ  "قَالَ يف سياؽ الرواية،   أََلمْ "، يعٍت أف اخلطاب ىنا اختلف، قاؿ: "َأوَْكدُ  َوَىَذا: ُعيَ ي ْ

ًرا؟ َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  َلنْ  ِإنَّكَ  َلكَ  َأُقلْ  فقاؿ: "مثل ىذا اخلطاب فيو تأكيد"، يعٍت يف  "،َصب ْ

يف اخلطاب )لن تستطيع(،  َتْسَتِطيَع؟" َلنْ  ِإنَّكَ  َأُقلْ  أََلمْ : قَالَ  "ب األوؿ ماذا قاؿ؟ اخلطا

، ىذا دلا ختاطب "َلكَ  أَُقلم  َأملَم  الثاين كأنو توجيو قوي لو، قاؿ لو: "لك"، يعٍت قاؿ: "

اإلنساف، وتزيد يف العتاب، قد تزيد كلمة تكوف أشد يف العتاب، فتعليق سفياف ابن عيينة 

ىنا، اإلشارة إىل طبيعة اخلطاب القرآين، أنو بإضافة ىذه الكلمة، كاف اخلطاب مؤكد أكثر 

 السابقة.من اخلطاب يف اآلية 

أسلوب أديب راقي وىو َأْجًرا":  َعَلْيوِ  تَ الَتََّخذْ  ِشْئتَ  َلوْ  وأيضاً فيو حسن األسلوب: "

 أسلوب االقًتاح.
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دلعرفة أخبار األمم السابقة؛ ولذلك قاؿ النيب  زلبة النيب  وفيو أيضاً في نهاية الحديث:

 : َُنا يُ َقصَّ  َحتَّى َصبَ رَ  َلوْ  َلَوِدْدنَا ُموَسى، اللَّوُ  "يَ ْرَحم أي من أنباء : َأْمرِِىَما" ِمنْ  َعَلي ْ

 وأخبار السابقُت.

ىذا ما يتعلق هبذا احلديث وكما قلنا يف اللقاء ادلاضي القصد منو أف يكل اإلنساف العلم إىل 

 إذا ُسئل. اهلل 

 :–رحمو اهلل  –ثم بوَّب اإلمام البخاري 

 "باب: من سأل وىو قائٌم عالماً جالساً".

ثَ َنا قال  ُموَسى، أَِبي َعنْ  َواِئٍل، أَِبي َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َجرِيٌر، َأْخبَ َرنَا: قَالَ  ُعْثَماُن، َحدَّ

 ِفي الِقَتالُ  َما اللَِّو، َرُسولَ  يَا: فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   ِإَلى رَُجلٌ  َجاءَ : قَالَ 

 ِإلَْيوِ  رََفعَ  َوَما: قَالَ  رَْأَسُو، ِإلَْيوِ  فَ َرَفعَ  َحِميًَّة، َويُ َقاِتلُ  َغَضًبا، يُ َقاِتلُ  َأَحَدنَا فَِإنَّ  اللَِّو؟ َسِبيلِ 

 َسِبيلِ  ِفي فَ ُهوَ  الُعْلَيا، ِىيَ  اللَّوِ  َكِلَمةُ  لَِتُكونَ  قَاَتلَ  َمنْ : »فَ َقالَ  قَاِئًما، َكانَ  أَنَّوُ  ِإالَّ  رَْأَسوُ 

 .«اللَّوِ 

لإلشارة إىل جواز سؤاؿ العامل وىو جالس،  –رمحو اهلل  –ىذا الباب عقده اإلماـ البخاري 

ولعلو إشارة أف ىذا يعٍت الشخص يكوف قائم، الذي يسأؿ، ادلستفيت قائم، وادلفيت جالس، 

صور القياـ ادلنهي عنو(، أو من ُُيب أف يتمثل لو القياـ ادلنهي عنو )صور ال يدخل يف 
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ليت فيها ذـ يف النصوص، "من الناس، أو القياـ على جهة العجب، وغَتىا من صور القياـ ا

 أحب أف يتمثل لو الناس قياماً"، وغَتىا من النصوص.

 وىذا اإلسناد قد مضى معنا، إسناد كويف، كلهم أئمة أجالء، وُيستفاد من ىذا احلديث:

سؤاؿ العامل يف كل األحواؿ )سؤاؿ العامل يف كل األحواؿ(، وقد مضى معنا سؤاؿ  -

جالساً، وجاء أف  قائماً، وسؤاؿ النيب  لنيب على الدابة، وسؤاؿ ا النيب 

 النيب ُسئل وىو متكئ، فهذه كلها تدؿ أف العامل ُيسأؿ يف كل األحواؿ.

 ؿ بالنيات )أف األعماؿ بالنيات(.وأيضاً فيو أف األعما -

 أف اإلخالص شرط يف العبادة.وفيو  -

وفيو أف من شروط اجلهاد حسن القصد )حسن القصد(، يعٍت لو جاىد اإلنساف  -

قومية، أو جاىد اإلنساف ألجل حزبية، أو جاىد اإلنساف ألمور سياسية أو 

مث مصاحل، فإف ىذا ال يدخل يف اجلهاد ادلشروع )ال يدخل يف اجلهاد ادلشروع(، 

هاد ال تتنزؿ إال إذا توفر ىذا قاؿ العلماء أف األحكاـ والفضائل اليت ذُكرت يف اجل

 الشرط، بأف يكوف ادلقصد سليماً يف ىذا اجلهاد.

، فإنو رفع رأسو إليو، ونظر وأيضاً فيو مواجهة ادلتكلم للمخاطب كما فعل النيب  -

 إليو.
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من جوامع الكلم )من جوامع الكلم(،  وأيضاً يف ىذا احلديث ما أوتيو النيب  -

 َسبِيلِ  يف  فَػُهوَ  الُعلمَيا، ِىيَ  اللنوِ  َكِلَمةُ  لَِتُكوفَ  قَاَتلَ  َمنم  : "ىنا أعطاه ضابط فالنيب 

على الصور اليت ذكرىا؛ ألف شلكن اإلنساف يذكر صور   "، يعٍت مل جيبو النيب اللنوِ 

: "حكم القتاؿ غضباً كذا، وحكم قتاؿ احلمية كذا"، كثَتة، يعٍت مل يقل النيب 

رج حتتو الفروع، وتُبٌت عليو، وكما قلنا أف األصل يف ضابطاً تند ال، أعطاه النيب 

 ىذا احلديث ىو اإلشارة إىل ىذا األصل، وىو سؤاؿ العامل يف حاؿ جلوسو.

 :-رحمو اهلل  –ثم بوَّب اإلمام البخاري 

 "باب: السؤال والفتيا عند رمي الجمار".

ثَ َنا قال ثَ َنا: قَالَ  نُ َعْيٍم، أَبُو َحدَّ  ِعيَسى َعنْ  الزُّْىِري ، َعنِ  َسَلَمَة، أَِبي ْبنُ  الَعزِيزِ  َعْبدُ  َحدَّ

 الَجْمَرةِ  ِعْندَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  رَأَْيتُ : قَالَ  َعْمٍرو، ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ  طَْلَحَة، ْبنِ 

 ،«َحَرجَ  َوالَ  اْرمِ : »قَالَ  َأْرِمَي؟ َأنْ  قَ ْبلَ  َنَحْرتُ  اللَِّو، َرُسولَ  يَا: رَُجلٌ  فَ َقالَ  ُيْسَأُل، َوُىوَ 

 َعنْ  ُسِئلَ  َفَما. «َحَرجَ  َوالَ  اْنَحرْ : »قَالَ  أَْنَحَر؟ َأنْ  قَ ْبلَ  َحَلْقتُ  اللَِّو، َرُسولَ  يَا: آَخرُ  قَالَ 

َعلْ : »قَالَ  ِإالَّ  ُأخ رَ  َوالَ  ُقد مَ  َشْيءٍ   .«َحَرجَ  َوالَ  اف ْ

وىذا عقده اإلماـ البخاري أيضاً تتمة للسابق وىو جواز السؤاؿ يف حاؿ االشتغاؿ بالطاعة 

كاف عند اجلمار، ويف عبادة، ومع ذلك ُسئل   )يف حاؿ االشتغاؿ بالطاعة(، فإف النيب 

 .النيب 
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"، َسَلَمةَ  َأيب  بمنُ  الَعزِيزِ  َعبمدُ  وقد مرن معنا ىذا احلديث، وىذا اإلسناد قد مر، إال فيو: "

، وىو "وزيادة على ما جاء يف السابق، ىذا احلديث متكرر يف "باب: الفتيا على الدابة

 واقف على الدابة، ونفس األحكاـ فيو.

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 "[58:اإلسراء﴾]قَِليًل  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما﴿ "باب: قول اهلل تعالى

ثَ َناقال  ثَ َنا: قَالَ  َحْفٍص، ْبنُ  قَ ْيسُ  َحدَّ ثَ َنا: قَالَ  الَواِحِد، َعْبدُ  َحدَّ  ُسَلْيَمانُ  اأَلْعَمشُ  َحدَّ

َنا: قَالَ  اللَِّو، َعْبدِ  َعنْ  َعْلَقَمَة، َعنْ  ِإبْ َراِىيَم، َعنْ   َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َمعَ  َأْمِشي أَنَا بَ ي ْ

 فَ َقالَ  اليَ ُهوِد، ِمنَ  بِنَ َفرٍ  َفَمرَّ  َمَعُو، َعِسيبٍ  َعَلى يَ تَ وَكَّأُ  َوُىوَ  الَمِديَنِة، َخِربِ  ِفي َوَسلَّمَ 

 ِبَشْيءٍ  ِفيوِ  َيِجيءُ  الَ  َتْسأَُلوُه، الَ : بَ ْعُضُهمْ  َوقَالَ  الرُّوِح؟ َعنِ  َسُلوهُ : لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُهمْ 

ُهْم، رَُجلٌ  فَ َقامَ  لََنْسأَلَنَُّو،: بَ ْعُضُهمْ  فَ َقالَ  َتْكَرُىونَُو،  الرُّوُح؟ َما الَقاِسمِ  أَبَا يَا فَ َقالَ  ِمن ْ

 َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ : »)َقالَ ف َعْنُو، اْنَجَلى فَ َلمَّا فَ ُقْمُت، ِإلَْيِو، يُوَحى ِإنَّوُ : فَ ُقْلتُ  َفَسَكَت،

 ِفي َىَكَذا: اأَلْعَمشُ  قَالَ («. َقِليًل  ِإالَّ  الِعْلمِ  ِمنَ  ُأوُتوا َوَما رَب ي َأْمرِ  ِمنْ  الرُّوحُ  ُقلِ  الرُّوحِ 

 .ِقَراَءتَِنا
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ىذه الًتمجة قصد هبا اإلماـ البخاري أف العلم قد خيفى على أفاضل الناس )أف العلم قد 

، وىذا يدؿ على سعة علم ىنا العلم على النيب خيفى على أفاضل الناس(، فقد خفي 

 .[67:يوسف]﴾َعِليمٌ  ِعلممٍ  ِذي ُكلِّ  َوفَػومؽَ ﴿، اهلل 

روى عنو  َحْفٍص بن القعقاع الدارمي": ْبنُ  قَ ْيسُ  وأيضاً في ىذا السند للبخاري: "

 الرازياف، وىو من أفراد شيوخ البخاري.

 ": من األسانيد اليت وصفها العلماء بأصح األسانيد.ِإبْ َراِىيمَ  َعنْ  اأَلْعَمشُ وىنا "

ويف ىذا السند ثالثة من التابعُت كلهم يروي عن اآلخر: "األعمش عن أبراىيم عن 

 علقمة".

، وحرص اليهود على التشويش، فكانوا يأتوف إىل إيذاء اليهود للنيب  وفي ىذا الحديث:

االستهزاء يف الطرقات حىت يؤذوه بالسؤاؿ تارة، وب يف اجملالس، ويًتصدوف النيب  النيب 

 تارة أخرى.

اض فيو، وفيو ما قرره العلماء أف الروح من علم الغيب )أف الروح من علم الغيب(، فال خيُ 

وال خُياض يف تفاصيلو؛ ولذلك عيب على بعض علماء أىل السنة كثرة التفاصيل يف مسألة 

 النص الصريح يف ىذه ادلسألة، فهي من دقائق مسائل الغيب. دالروح، مع عدـ وجو 
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مل جيبو وترؾ  اجلواب والسكوت يف حاؿ عدـ العلم، فإف النيب فيو ترؾ وىنا أيضاً 

 اإلجابة عليهم.

وأحوالو، فكانوا يعرفوف ىيئة النيب  وفيو معرفة الصحابة ألوقات نزوؿ الوحي على النيب 

  نو يُغطي رأسو، أو يتصبب عرقاً، أو ُيمر لونو، فكانوا ينزؿ عليو الوحي، يعٍت أدلا

 " ، فيقولوا أنو يوحى إليو، وأشار ىنا إىل الرواية القراءةحي على النيب يعرفوف مىت ينزؿ الو 

 ِمنَ  أُوتِيُتمم  َوَما﴿وىي ليست قراءة سبعية، واألصل "، الِعلممِ  ِمنَ  أُوُتوا َوَما

قراءة سبعية، متواترة، ادلشهورة، لكن ىنا أشار إىل ىذه القراءة اليت  [58:اإلسراء]﴾المِعلممِ 

 جاءت عن األعمش، والبعض حكم عليها بالشذوذ.

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

"باب: من ترك بعض االختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنو، فيقع في أشد 

 منو".

ثَ َنا  قَالَ : قَالَ  اأَلْسَوِد، َعنِ  ِإْسَحاَق، أَِبي َعنْ  ِإْسَرائِيَل، َعنْ  ُموَسى، ْبنُ  اللَّوِ  ُعبَ ْيدُ  قال َحدَّ

ثَ ْتكَ  َفَما َكِثيًرا ِإلَْيكَ  ُتِسرُّ  َعاِئَشةُ  َكاَنتْ  الزُّبَ ْيِر، اْبنُ  ِلي  قَاَلتْ : قُ ْلتُ  الَكْعَبِة؟ ِفي َحدَّ

 اْبنُ  قَالَ  - َعْهُدُىمْ  َحِديثٌ  قَ ْوُمكِ  َلْوالَ  َعاِئَشةُ  يَا": َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  قَالَ : ِلي
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" َيْخُرُجونَ  َوبَابٌ  النَّاسُ  َيْدُخلُ  بَابٌ : بَابَ ْينِ  َلَها َفَجَعْلتُ  الَكْعَبةَ  لَنَ َقْضتُ  ِبُكْفٍر، - الزُّبَ ْيرِ 

 .الزُّبَ ْيرِ  اْبنُ  فَ َفَعَلوُ 

ىنا ىذا التبويب فيو اإلشارة إىل عدـ التصريح ببعض األمور اجلائزة، وعدـ إبدائها درًء 

رغم رغبتو يف  وأف ىذا من األمر اجلائز، فإف النيب للفنت وادلفاسد )درًء للفنت وادلفاسد(، 

ىدـ الكعبة وبنائها على قواعد إمساعيل؛ ألهنا على قواعد إمساعيل كانت سلتلفة الشكل، 

على ىذا الشكل ادلربع، وإمنا على الشكل البيضاوي الذي يدخل فيو احلجر، ولو  ليست

باباف، باب يدخل منو الناس، وباب خيرج منو الناس؛ لكن حلداثة الناس باإلسالـ خشي 

ىدـ بيت اهلل، وىدـ الكعبة، فًتؾ ىذا االختيار، يعٍت سلافة  أف يقوؿ الناس أف النيب 

 .ادلفاسد اليت رمبا تًتتب

  ِإْسَحاَق الكوفي": أَِبي اإلسناد من شيوخ البخاري: "ِإْسَرائِيَل بن يونس بنوفي ىذا 

 يتعجب من قوة حفظو، وذاكرتو. –رمحو اهلل  –كاف اإلماـ أمحد 

وىذا  وأيضاً في ىذا السند ممن لم يمر علينا: "اأَلْسَوِد بن يزيد بن قيس النخعي":

، ومل يره )ومل يره(، وكاف صاحب عبادة عظيمة جداً، يعٍت الذي يقرأ يف أدرؾ زمن النيب 

وأنو كاف ُيكثر من النفل ترمجتو جيد العجب، أنو حج واعتمر ما بُت مثانُت حجة وعمرة، 

حىت بلغ أنو كاف ُيصلي يف بعض األياـ ستمئة ركعة، وابنو كذلك "عبد الرمحن" كاف كثَت 
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ولوف آؿ األسود من أىل اجلنة، يعٍت من كثرة تعبدىم ونفلهم العبادة، حىت كاف العلماء يق

 بالطاعات.

 إىل األسود إسناٌد كويف )إسناٌد كويف(. وىذا اإلسناد

 :وأيضاً في ىذا الحديث من الفوائد

خشية الفنت، وخشية ادلفاسد اليت رمبا تًتتب، وىذا من ترؾ بعض األمر بادلعروؼ  -

 مقاصد الشرع.

وأيضاً أف النفوس ينبغي أف تتاس مبا تستأنس بو يف غَت الفريضة )يف غَت الفريضة(،  -

يعٍت الناس ينبغي أف يُتدرج معهم خاصة يف السنن، وىم جيهلوف أحكاـ السنن، 

وادلستحبات، ال شك الفرائض أمرىا مفروغ يف بياهنا للناس؛ لكن السنن واألمور 

ي أف ُيرص اإلنساف أف يأنس وأف يدخل على اليت مل يعتادوىا من ادلستحبات ينبغ

 الناس بلطف يف ىذه األمور.

وأيضاً فيو تقدمي درء ادلفاسد على ادلصاحل، يعٍت إف كاف بناء الكعبة فيو مصلحة إال  -

 .أف درء ادلفاسد يف ىذا ادلقاـ ىو األوىل، وىذا الذي فعلو النيب 

 على تأليف القلوب. وأيضاً فيو حرص النيب  -

من فوائد ىذا احلديث تفكر ويل األمر يف مصاحل الرعية واجتناب ما يُفسد أيضاً  -

 الدين )اجتناب ما يُفسد الدين(.
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ومراعاة أحواؿ الناس ىذه من األشياء ادلهمة، والذي يقرأ يف تاريخ مسألة ىدـ  -

الكعبة، أف ابن الزبَت دلا مسع ىذا الكالـ، ىذا احلديث، قاـ هبدـ الكعبة وبنائها 

اعد إبراىيم، جعل لو باب يدخل منو، وباب خيرج منو، فلما جاء عبد ادللك على قو 

، وفعل ذلك، بن مرواف وأرسل احلجاج، أمره بأف يهدـ الكعبة، وأف يُعيده كما كاف

ندـ، قاؿ: "ليتو ما فعل ذلك"، وجاء  مث دلا بلغو أف ذلك من حديث النيب 

بعدىا بفًتة ىاروف الرشيد، فأراد أف يهدـ الكعبة ويُعيده مرة أخرى على ما أراد 

؛ ولكنو استشار اإلماـ مالك، فنهاه اإلماـ مالك، قاؿ: "ال تفعل، حىت ال النيب 

وىذه من  يقوؿ الناس أف الكعبة صارت لعبة ادللوؾ، يهدموهنا تارة، ويبنوهنا تارة"،

 التوجيو.احلكمة يف الفتيا ويف 

لو التعليق يف بعض األشرطة، دلا ذكر ىذه احلادثة،  –رمحو اهلل  –شيخنا الشيخ ابن عثيمُت 

، "لشدة جهل الناس اليـو وغفلتهمقاؿ: "قاؿ: "لعل ىذا من رمحة اهلل"، ىذا من رمحة اهلل، 

ف، فكيف لو ُجعل ذلا باب يُدخل منو، قاؿ: "ألف الكعبة ال يوجد ذلا أبواب والناس يقتتلو 

 قاؿ: "ىذا من رمحة اهلل بالناس".، حلصلت مقتلو بُت الناس"، فوباب خيرج منو الناس

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 أال يفهموا". دون قوٍم كراىية "باب: من خصَّ بالعلم قوماً 
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ثُوا: »َعِلي   َوقَالَ  ثَ َنا «َوَرُسولُوُ  اللَّوُ  ُيَكذََّب، َأنْ  أَُتِحبُّونَ  يَ ْعرُِفونَ  ِبَما النَّاَس، َحد   ُعبَ ْيدُ  َحدَّ

 .ِبَذِلكَ  َعِلي   َعنْ  الطَُّفْيلِ  أَِبي َعنْ  َخرَّبُوذٍ  ْبنِ  َمْعُروفِ  َعنْ  ُموَسى ْبنُ  اللَّوِ 

 ىذا التبويب الذي بوبو اإلماـ البخاري لإلشارة إىل جواز ختصيص بعض الناس بالعلم،

 سواء أقواـ أو أشخاص كما سوؼ يأيت يف حديث معاذ.

مث أورده مسنداً؛ ولذلك  َعِلي ": وأورد اإلمام البخاري الحديث بدايًة معلقة: "َوقَالَ 

رده ابتداًء و مل ي ذاحصل خالؼ بُت العلماء، دلاذا أورده معلقاً مبا أف البخاري لديو سند؟ دلا

 بالسند؟

قبيل التفنن )أنو من قبيل التفنن(، بأنو جيوز أحياناً أف فقاؿ بعض العلماء أنو من  -

يُقدـ السند على ادلنت، أو يُقدـ ادلنت على السند، وىذه من ادلسائل اليت ُتذكر يف 

 .علم ادلصطلح على وجو اجلواز

وتوجيو آخر للعلماء: قالوا أف اإلماـ البخاري دلا كتب احلديث مل يكن لديو  -

 بعد ذلك، بعد أف حصنل اإلسناد. اإلسناد مث أضاؼ اإلسناد

يو )متكلٌم فيو(؛ ": متكلٌم فَخرنبُوذٍ  بمنِ  َمعمُروؼِ  وبعض العلماء ذكر أف الراوي ىنا " -

أخرنه اإلماـ ولذلك مل يورده، يعٍت ضعفو قاؿ ابن معُت وغَته من العلماء ولذلك 

 البخاري.
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حتديث الناس مبا يعقلوف )مبا  والقصد ىنا من ىذه الترجمة أو ىذا األثر عن علي:

يعقلوف(، وعدـ الكالـ مع الناس فوؽ عقوذلم، حىت ال ُيصل استنكار للشرع )استنكار 

للشرع(؛ ولذلك من األخطاء عند بعض الدعاة أنو ُيدث الناس بالغرائب )بالغرائب( اليت 

يُنكروف  مل يألفها الناس، دوف حسن تقدمي، وحسن بياف، فيقع الناس يف اإلنكار، أهنم

السنة، أو يُنكروف ىذه األحاديث اليت ترد، فالبد من مراعاة عقوؿ الناس يف اخلطاب 

 الشرعي، كيف يوصل اإلنساف اخلطاب الصحيح للناس.

لعلنا نقف عند ىذا، ونكمل إف شاء اهلل يف اللقاء القادـ، نسأؿ اهلل أف يرزقنا وإياكم العلم 

 .والقادر عليو، وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد.النافع، والعمل الصاحل، إنو ويل ذلك 

 


