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موقع دروس اإلمارات

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إف احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
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-:
فإف خَت الكالـ كالـ اهلل ،وخَت اذلدي ىدي ٍ
زلمد  ،وشر األمور زلدثاهتا ،وكل ٍ
زلدثة
ٍ
بدعة ،وكل ٍ
ضاللة يف النار ،نستأنف التعليق على صحيح اإلماـ
بدعة ضاللة ،وكل
البخاري – رمحو اهلل – وال زاؿ حديثنا موصوالً حوؿ أبواب كتاب العلم ،وقد توقفنا يف
خص بالعلم قوماً دوف ٍ
قوـ كراىية أال يفهموا" ،وذكرنا أثر
اللقاء ادلاضي عند "باب :من َّ
علي  يف ذلك.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
ِ ِ
ِ
ادةَ،
ش ٍام ،قَ َ
يم ،قَ َ
الَ :ح َّدثَنَا ُم َعاذُ بْ ُن ِى َ
الَ :ح َّدثَنِي أَبِيَ ،ع ْن قَ تَ َ
َح َّدثَنَا إ ْس َحا ُق بْ ُن إبْ َراى َ
ال :ح َّدثَنَا أَنَس بْن مالِ ٍ
ك أ َّ
الر ْح ِل،
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ ،وُمعاذٌ َرِدي ُفوُ َعلَى َّ
َن النَّبِ َّي َ
ُ ُ َ
قَ َ َ
ال:
ال« :يَا ُم َعاذُ» ،قَ َ
ك ،قَ َ
ك يَا َر ُس َ
ال« :يَا ُم َعاذَ بْ َن َجبَ ٍل» ،قَ َ
قَ َ
ول اللَّ ِو َو َس ْع َديْ َ
ال :لَبَّ ْي َ
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ِ
َح ٍد يَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِلَوَ إَِّل اللَّوُ َوأ َّ
َن
ك ثَالَثًا ،قَ َ
ك يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِو َو َس ْع َديْ َ
لَبَّ ْي َ
الَ « :ما م ْن أ َ
ول اللَّ ِوِ ،
ال يَا َر ُس َ
ص ْدقًا ِم ْن قَ ْلبِ ِو ،إَِّل َح َّرَموُ اللَّوُ َعلَى النَّا ِر» ،قَ َ
ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ول اللَّ ِو :أَفَالَ
ال« :إِذًا ي ت ِ
ِ ِِ
َّكلُوا» َوأَ ْخبَ َر بِ َها ُم َعاذٌ ِع ْن َد َم ْوتِِو تَأَثُّ ًما.
َّاس فَ يَ ْستَْب ِش ُروا؟ قَ َ
َ
أُ ْخب ُر بو الن َ
ىذا احلديث أورده ادلصنف دلا جاء من ختصيص معاذ بن جبل  بالعلم ،وىذا عالقتو
بتبويب اإلماـ البخاري.
وفي ىذا السند عند اإلمام البخاريُ " :م َعاذُ بْ ُن ِى َش ٍاـ الديستوائي البصري".
ِ ِ
ِ
يم" ،وفيو رواية األبناء عن
والسند عند البخاري بصري عدا الشيخ "إ ْس َحا ُق بْ ُن إبْ َراى َ
اآلباء.
وىذه مسألة مهمة من مسائل العلم ،وىي ختصيص بعض الناس بالعلم ،أو ببعض العلم،
الشراح يكوف دلن أويت الفهم (دلن أويت الفهم) ،يعٍت من لديو
والتخصيص كما ذكر العلماء و َّ
ميزة على غَته ،فإف للعامل أف خيصهم بالعلم دوف من سواىم ،وىذا سر ختصيص النيب 
دلعاذ؛ ألف معاذ كاف من علماء الصحابة ،وأويت فهماً وضبطاً أكثر من غَته.
وىنا أيضاً فيو:
 جواز االرداؼ على الدابة (جواز االرداؼ على الدابة)؛ ألنو أردفو على الرحلخلفو.
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 وفيو أيضاً جواز ركوب االثنُت على الدابة (جواز ركوب االثنُت على الدابةالواحدة).
وتخصيص معاذ ىنا يدل على:
 فضيلة معاذ .
 ومنزلتو من العلم.
ك" :ىذا فيو جواز استخداـ ىذه
ك يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِو َو َس ْع َديْ َ
وأيضاً ىنا قول معاذ " :لَبَّ ْي َ
العبارة مع البشر (جواز استخداـ ىذه العبارة مع البشر).
و "لبيك" :مبعٌت اإلجابة (مبعٌت اإلجابة).
وقيل فيو معاين أخرى من احملبة ،أو االستكانة ،أو غَتىا من ادلعاين؛ ولكن ادلعٌت الغالب
ىنا :أنو مبعٌت اإلجابة.
وىنا أيضاً نجد في ىذا الحديث التكرار :تكرار الكالـ ،وتكرار الكالـ مضى معنا أف
النيب  يف مواضع كثَتة كاف يُكرر ،يُكرر السالـ ،ويُكرر الكالـ للحاجة.
وىنا دلا أخرب النيب  معاذاً ،استأذف معاذ يف نشر ىذا العلم ،وىذا فيو أدب من آداب
طالب العلم ،وىو االستئذاف يف نشر العلم اخلاص (االستئذاف يف نشر العلم اخلاص) ،يعٍت
قد يقوؿ الشيخ بعض الكالـ ال يُقاؿ إال يف رللس خاص ،يُقاؿ يف وسط طالب علم ،أو
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يف وسط من لديو معرفة ،إدراؾ بادلقاصد ،بادلصاحل الشرعية ،فال يُقاؿ يف موضع آخر،
فمثل ىذا الكالـ إذا أراد الطالب أف ينشره عن الشيخ ينبغي أف يستأذف (أف يستأذف)،
ىذا يف العلم اخلاص ،أما العلم العاـ ،ما يُلقى للجميع فهذا أمره واسع.
وىذا احلديث فيو بشارة عظيمة ألىل التوحيد (بشارة عظيمة ألىل التوحيد) ،وذترة من
ذترات التوحيد ،أال وىو التحرمي على النار (التحرمي على النار).
ط" بالشروط ،ببقية الشروط ،ىناَ " :ما ِم ْن
طبعاً ىذا الحديث كما قال العلماء" :منو ٌ
َح ٍد يَ ْش َه ُد أَ ْف الَ إِلَوَ إَِّال اللَّوُ َوأ َّ
وؿ اللَّ ِوِ ،ص ْدقًا ِم ْن قَػ ْلبِ ِو ،إَِّال َحَّرَموُ اللَّوُ َعلَى
َف ُزلَ َّم ًدا َر ُس ُ
أَ
أخل بشروط أخرى لػ "ال إلو
النَّا ِر" ،يعٍت ىل اإلنساف لو قاؿ ىذه الكلمة ،وأتى مبوانع ،و َّ
إال اهلل" ،ىل يدخل يف ىذا الوصف؟ ال ،احلكم ىنا ال يتم إال بتوفر الشروط وانتفاء ادلوانع
(بتوفر الشروط وانتفاء ادلوانع) ،وىذا أفضل ما قيل يف مثل ىذا احلديث (يف مثل ىذا
احلديث)؛ ألف ىذا احلديث ،أو ىذه العبارة عند العلماء من سلتلف احلديث ،من سلتلف
احلديث ،يعٍت ىل يُقتصر فقط على أف ىذه الكلمة سبب للتحرمي على النار ،أو يف بعض
الروايات "أدخلو اهلل اجلنة" ،قاؿ العلماء" :يُنظر يف بقية الشروط" ،كلمة ال إلو إال اهلل ذلا
شروط البد أف يأيت بسائر الشروط مع البعد عن موجبات النار ،وغَتىا من األمور حىت
ُُيقق معٌت الشهادة.
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ِ
َح ٍد يَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِلَوَ إَِّل اللَّوُ َوأ َّ
ول اللَّ ِو،
َن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ونجد ىنا أن الشهادةَ " :ما م ْن أ َ
ِ
ص ْدقًا ِم ْن قَ ْلبِ ِو" :صدقاً من قلبو ،ىذا كما قاؿ العلماء" :إلخراج شهادة ادلنافق"( ،إلخراج
شهادة ادلنافق) ،ادلنافق قد يشهد بلسانو؛ ولكن ىل شهادتو صدؽ من قلبو! ال ،لديو فقط
شهادة لسانية دوف صدؽ اللساف ،ولذلك جاء ىذا القيد إلخراج شهادة ادلنافق.
ِ ِِ
ال يا رس َ َّ ِ
َّاس فَ يَ ْستَْب ِش ُروا؟" :ىذا فيو استحباب تبشَت الناس
"قَ َ َ َ ُ
ول اللو :أَفَالَ أُ ْخب ُر بو الن َ
باخلَت.
"استبشار" :يعٍت اإلنساف إذا جاءتو بشارة يف العلم ،يف األبواب ادلختلفة ،يُستحب لو أف
يُبشر إخوانو.
وىنا قال النبي " :إِذًا ي ت ِ
َّكلُوا" :وجاء يف رواية" :ينكلوا" ،أي مبعٌت يًتؾ العمل (يًتؾ
َ
العمل) ،وىذا فيو:
فقو مراعاة الناس (فقو مراعاة الناس) يف نصوص الرجاء واخلوؼ (يف نصوص الرجاء
واخلوؼ) ،يعٍت مىت يستخدـ العامل نصوص اخلوؼ؟ ومىت يستخدـ معهم نصوص الرجاء؟
ال شك أف ىذا احلديث من أعظم نصوص الرجاء ،فهنا النيب  أمر معاذ أال ُخيرب
الصحابة هبذا النص ،وىذا الوعد الكرمي ،وىذا النص من نصوص الرجاء خشية أف يًتؾ
الناس العمل اعتماداً على ىذا احلديث ،واعتماداً على ىذه البشارة ،وىكذا العامل ينبغي أف
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يُراعي حاؿ الناس (يُراعي حاؿ الناس) يف إقباذلم على الدين ،يف إدبارىم عن الدين ،يف
نوع الشخص مىت تستخدـ معو النص ادلناسب.
يعٍت لو جاءؾ إنساف وقد امتأل مبعاين القنوط واليأس ،فهل ىذا تذكر لو نصوص اخلوؼ؟
ونصوص الًتىيب؟ ال يصلح ،من احلكمة معو أف يُستخدـ معو نصوص ماذا؟ الرجاء،
وعلى العكس إذا رأيت اإلنساف غافل ومتوسع يف ىذا الباب ،وما أف تنصحو يف شيء إال
ويقوؿ" :إف اهلل غفور رحيم" ،فهنا تذكر لو نصوص الًتىيب ،ونصوص اخلوؼ ،فهذا فعل
النيب  يف مراعاتو ألحواؿ الناس.
وأيضاً ىنا قولو" :إِذًا ي ت ِ
َّكلُوا" :قاؿ العلماء" :فيو إثبات ادلشيئة للعبد" ،إثبات ادلشيئة
َ
رلبور على أفعالو.
للعبد ،وفيو ٌ
رد على اجلربية الذين ينفوف ادلشيئة للعبد ،ويقولوف أف العبد ٌ
وأيضاً نستفيد من ىذا الحديث :قالَ " :وأَ ْخبَ َر بِ َها ُم َعاذٌ ِع ْن َد َم ْوتِِو تَأَثُّ ًما" :فيو حرماف أو
حرمة كتماف العلم (حرمة كتماف العلم) ،ال جيوز كتماف العلم ،مع جواز الكتماف ادلؤقت
(جواز الكتماف ادلؤقت) ،يعٍت أما الكتماف ادلطلق فهذا ال جيوز ،ولذلك قالوا" :الكتماف
ادلطلق ىو مطلق الكتماف" ،يعٍت إذا كتم اإلنساف العلم مطلقاً ومل يبثو مع العلم فهذا
يدخل يف الوعيد ،ويف النصوص؛ لكن إف تركو لفًتة مث بلغ بو الناس ألجل مصلحة فهذا
جائز ،وىذا ما يُسمى عند العلماء تأخَت البياف إىل وقت احلاجة (تأخَت البياف إىل وقت
احلاجة) ،كما يذكره علماء األصوؿ.
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فهنا معاذ بن جبل نطق هباَ " ،وأَ ْخبَ َر بِ َها ُم َعاذٌ ِع ْن َد َم ْوتِِو تَأَثُّ ًما" :أي خشية اإلمث (خشية
اإلمث)؛ ألف النيب  يقوؿ" :من كتم علماً أجلمو اهلل ٍ
بلجاـ من نار" ،فال جيوز لإلنساف أف
يكتم العلم ،فنطق معاذ بن جبل هبذا احلديث وعلمو للناس.
وأيضاً صلد يف ىذا احلديث تواضع النيب ( تواضع النيب  )يف ركوب الدابة.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
ال :ذُكِ َر لِي
س ،قَ َ
ت أَبِي قَ َ
الَ :ح َّدثَنَا ُم ْعتَ ِم ٌر ،قَ َ
س َّد ٌد ،قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
الَ :س ِم ْع ُ
َح َّدثَنَا ُم َ
ت أَنَ َ
ال لِمع ِ
ِ
أ َّ
اذ بْ ِن َجبَ ٍلَ « :م ْن لَِق َي اللَّوَ لَ يُ ْش ِر ُك بِ ِو َش ْيئًا
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قَ َ ُ َ
َن النَّبِ َّي َ
اف أَ ْن ي ت ِ
ال :أَلَ أُبَ ِّ
َّكلُوا».
َّاس؟ قَ َ
الجنَّةَ» ،قَ َ
ال« :لَ إِنِّي أ َ
َد َخ َل َ
َخ ُ َ
ش ُر الن َ
وىذا احلديث موافق للحديث السابق إال أف فيو البشارة بدخوؿ اجلنة ،واحلديث السابق فيو
التحرمي على النار ،ويف سند ىذا احلديث ،أو الرواية الثانية اليت أوردىا اإلماـ البخاري:
"معتمر بن سليماف التيمي البصري" مل يكن تيمياً؛ ولكن نزؿ يف بٍت دتيم فنُسب إليهم،
وىذه طريقة العلماء يف النسبة.
ويرويو عن والده "سليمان التيمي" :العامل ادلعروؼ ،الذي قاؿ عنو شعبة" :ما رأيت أحداً
أصدؽ حديثاً عن النيب  منو" ،كاف إذا حدَّث عن النيب  ارتعد ،وكاف صاحب ليل ،ال
يناـ الليل أبداً من القياـ.
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والسند ىذا الثاني :سن ٌد بصري ،رواة ىذا السند من البصرة ،وىو من األسانيد العالية عند
اإلماـ البخاري ،من الرباعيات ،بُت البخاري وبُت النيب  أربعة أنفس ،وفيو رواية االبن
عن أبيو.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
"باب :الحياء في العلم".
وقال مجاى ٌد" :ل يُتعلَّم العلم مستح ٍي ،ول مستكبر".
وقالت عائشة" :نعم النساء نساء األنصار ،لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".
ام بْ ُن عُ ْرَوةََ ،ع ْن
ال :أَ ْخبَ َرنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ ،قَ َ
قال َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن َسالٍَم ،قَ َ
الَ :ح َّدثَنَا ِى َ
شُ
ِِ
ت أ ُُّم ُسلَْي ٍم إِلَى ر ُس ِ
ول اللَّ ِو
اء ْ
ب ابْ نَ ِة أ ُِّم َسلَ َمةََ ،ع ْن أ ُِّم َسلَ َمةَ ،قَالَ ْ
َ
تَ :ج َ
أَبيوَ ،ع ْن َزيْ نَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
َ

ِ
ت :يا رس َ ِ
الحقِّ ،فَ َه ْل َعلَى
ول اللَّو إِ َّن اللَّوَ لَ يَ ْستَ ْحيِي م َن َ
َو َسلَّ َم فَ َقالَ ْ َ َ ُ

ِِ
ِ
ِ
اء»
ت؟ قَ َ
احتَ لَ َم ْ
الم ْرأَة م ْن غُ ْس ٍل إِذَا ْ
ال النَّبِ ُّي َ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم« :إِذَا َرأَت َ
َ
الم َ
ول اللَّ ِو أ ََوتَ ْحتَلِ ُم
ت :يَا َر ُس َ
ت أ ُُّم َسلَ َمةَ ،تَ ْعنِي َو ْج َه َهاَ ،وقَالَ ْ
فَ غَطَّ ْ

ال« :نَ َع ْم،
الم ْرأَةُ؟ قَ َ
َ

ت ي ِمينُ ِ
ك ،فَبِ َم يُ ْشبِ ُه َها َولَ ُد َىا».
تَ ِربَ ْ َ
ىذا الباب عقده اإلماـ البخاري دلقصد بياف ترؾ احلياء ادلذموـ (ترؾ احلياء ادلذموـ) ،وىو
فصلنا يف أبواب
احلياء الذي مينع من العلم (احلياء الذي مينع من العلم) ،وقد سبق أف َّ
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كتاب اإلمياف أف احلياء على نوعُت :حياءٌ زلمود ،وحياءٌ مذموـ ،والنيب  قاؿ" :أف احلياء
ال يأيت إال خبَت" ،ىذا احلياء احملمود ،وأما ىنا يف صورة احلياء ادلذموـ ،وىو :احلياء ادلانع من
العلم.
وأورد أثرين:
 األثر األول :عن رلاىد تلميذ ابن عباس ،قاؿ" :ال يتعلم العلم مستح ٍي والمستكرب" ،وىذا إشارة من رلاىد – رمحو اهلل – لبعض معوقات العلم (لبعض
معوقات العلم) ،يعٍت شلا مينع اإلنساف من العلم ،وضبط العلم :احلياء والتكرب،
احلياء إذا كاف اإلنساف يستحي ،دتر عليو ادلسائل تلو ادلسائل ،ومينعو احلياء من
السؤاؿ ،فإنو سيبقى جاىالً يف مثل ىذه ادلسائل ،وأيضاً ادلستكرب :الذي يتعاىل عن
العلم ،وقد فصلنا يف ذلك ،يعٍت قد يستكرب لكرب سنو ،أو بسبب منصب ،أو
بسبب الغرور ،أو غَته من األسباب اليت تدعو إىل التكرب واالستنكاؼ عن العلم،
فهذا ُُيرـ العلم ،وبركتو.
 واألثر الثاني :عن عائشة – رضي اهلل عنها – قالت" :نعم النساء نساء األنصار،مل مينعهن احلياء أف يتفقهن يف الدين" ،وىذا فيو فضل نساء األنصار ،وحرصهن
على العلم ،وفيو من الفائدة أف على ادلرأة عدـ احلياء يف باب السؤاؿ عن ما يهمها
يف أمر دينها (يف أمر دينها) ،ىناؾ مهمات ينبغي أف ادلرأة تسأؿ ،وقد وقفنا على

10

الدرس الثامن والثالثوف يف التعليق على صحيح البخاري

بعض األسئلة اليت جاءت للمشايخ الكبار ،أف بعض النساء تركن بعض أساسيات
الطهارة ،يعٍت سواء الطهارة من احليض ،أو الطهارة بعد البلوغ ،وغَتىا لسنوات؛
بسبب اجلهل ،وىذا خطَت ،واحلياء كاف لديهن مانعاً ،فينبغي على ادلرأة أال ال
مينعها احلياء عن السؤاؿ يف أمور دينها.
مر معنا رجاؿ إسناده ،إال أف فيو زينب ابنة أـ
مث أورد اإلماـ البخاري ىذا احلديث وقد َّ
سلمة ،وىي زينب بنت عبد اهلل ادلخزومي؛ ولكن ىنا النسبة إىل األـ ،وسبب النسبة إىل
األـ لشرفها ومكانتها ،وكانت زينب ىذه ربيبة رسوؿ اهلل  ،تربت عند النيب  ،وكاف
فغَت النيب  امسها من َّبرة إىل زينب؛ ألف َّبرة من أمساء التزكية ،وكاف النيب 
امسها َّبرةَّ ،
يُغَت األمساء اليت فيها إشكاؿ ،وكانت فقيهة – رضي اهلل عنها – روى ذلا اجلماعة.
ونجد في ىذا السند :رواية الصحايب عن الصحابية ،ورواية البنت عن أمها ،فهنا جاءت
أـ ُسليم ،أـ ُسليم بنت ملحاـ ،واختلف العلماء اختالفاً واسعاً يف امسها على سبعة أقواؿ،
(مليكة) ،حصل خالؼ يف تعيُت امسها ،كانت حتت أنس بن
يعٍت أقرهبا أف امسها ُمليكة ُ
مالك فلما قُتل يف ادلعركة تزوجها أبو طلحة ،وقصتها معروؼ أهنا جعلت مهرىا إسالـ أيب
طلحة ،يعٍت اشًتطت على أيب طلحة وكاف ُمشركاً أهنا لن تتزوج منو حىت يُسلم ،فأسلم أبو
طلحة وكاف ذلك مهراً ذلا.
ِ
ت :يا رس َ ِ
الح ِّق" :يستحيي ىذه فيها لغتاف:
ول اللَّو إِ َّن اللَّوَ لَ يَ ْستَ ْحيِي م َن َ
"فَ َقالَ ْ َ َ ُ
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 إما بياءين متواليُت. أو ياء واحدة.كالىما صحيح عند العرب ،وىنا نجد أن أم ُسليم قالت" :إِ َّن اللَّوَ لَ يَ ْستَ ْحيِي ِم َن
الحقِّ" :وىذا فيو التقدمي بُت يدي السؤاؿ غَت ادلعتاد ،يعٍت السؤاؿ عن ىذا األمر ،عن أمر
َ
دقيق خيص النساء ،فقدمت مبقدمة بُت يدي ىذا السؤاؿ.
ِِ
ت؟" :يعٍت السؤاؿ عن احتالـ الرجل ىذا
احتَ لَ َم ْ
الم ْرأَة م ْن غُ ْس ٍل إِذَا ْ
قال" :فَ َه ْل َعلَى َ
معتاد ،وأما السؤاؿ عن احتالـ ادلرأة فهذا الذي فيو احلياء ،ادلرأة تستحي أف تسأؿ عن ىذا
األمر؛ ألهنا من الدقائق واخلصائص للنساء.
ِ
ِ
الماءَ" :وىذا يُفيد أف ادلرأة – وسوؼ يأيت
ف َق َ
ال النَّبِ ُّي َ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم" :إِذَا َرأَت َ
اجب على الرجل،
إف شاء اهلل تفصيل ىذه ادلسألة – أف الغسل واجب على ادلرأة كما ىو و ٌ
يعٍت االحتالـ حكمو واحد عند الرجل وعند ادلرأة ،خروج ادلٍت من الرجل أو ادلرأة يوجب
الغسل ،احلكم واحد ،ال خيتلف.
ِ
اء".
قال" :إِذَا َرأَت َ
الم َ
ت أ ُُّم َسلَ َمةَ ،تَ ْعنِي َو ْج َه َها" :يعٍت من السؤاؿ ،دقة ىذا السؤاؿ ،وأنو قد
"قال :فَ غَطَّ ْ
يُستحيا من ىذا السؤاؿ بالنسبة للنساء.
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ِ
ت :يا رس َ ِ
الم ْرأَةُ؟" :يعٍت ىل حتتلم ادلرأة؟.
" َوقَالَ ْ َ َ ُ
ول اللَّو أ ََوتَ ْحتَل ُم َ
ت ي ِمينُ ِ
ك ،فَبِ َم
ف َق َ
ال النبي " :نَ َع ْم ،تَ ِربَ ْ َ

يُ ْشبِ ُه َها َولَ ُد َىا" :ىذه العبارة "تربت ميينك"

من الكلمات ادلعتادة عند العرب ،وال يُقصد حقيقتها (وال يُقصد حقيقتها) ،يعٍت بعض
العلماء قاؿ أف مقصود حقيقتها؛ ولكن غَت مقصود؛ ألف معاين ىذه العبارات :الدعاء،
وىم يقولوف يف مقاـ التعجب أحياناً ،وأحياناً يكوف يف مقاـ الثناء على ادلتكلم ،يعٍت إذا
أرادوا أف يُثنوا على رجل عند العرب يقولوف" :ال أبا لك" ،أو "ال أـ لك" ،ومنو ىذا ،يعٍت
ِ
وصرت خالية
ىذه العبارة "تربت ميينك" يعُت كناية عن الفقر ،يعٍت التصق ميينك بالًتاب،
من ادلاؿ ،كناية عن االفتقار؛ ولكن ال يُراد بو ادلعٌت احلقيقي عن العرب.
وللنيب  خصوصية يف الدعوات ،يعٍت النيب  إذا دعا على ٍ
أحد ،وإف كاف الدعاء حقيقةً
فهو صدقة ومغفرة كما جاء يف احلديث "صدقة ومغفرة" ،دعاء النيب  على الناس صدقة
ومغفرة ،ىذه خصوصية للنيب ؛ لكن الكالـ على شيوع استخداـ ىذه العبارة عند
العرب ،أهنا تُستخدـ عند العرب وال يُراد هبا الدعاء" ،ثكلتك أمك"" ،تربت ميينك"" ،ال
أبا لك"" ،ال أـ لك" ،ىذه جتري على لساف العرب ،إما يف مقاـ التعظيم ،وأحياناً تُقاؿ يف
مقاـ اإلنكار ،ويعٍت بعض العلماء حىت قاؿ أف يعٍت "ال أبا لك"" ،وال أـ لك" مبعٌت هلل
درؾ عند العرب ،فال يُراد منو حقيقة الدعاء على الشخص.
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مفصالً ،أف ماء
قال" :فَبِ َم يُ ْشبِ ُه َها َولَ ُد َىا" :وىذا فيو إشارة إىل الشبو ،وقد جاء ذلك َّ
الرجل إذا عال ،فإف الشبو يكوف منو ،وماء ادلرأة إذا عال فإف الشبو يكوف من ادلرأة ،وذكر
العلماء أف إذا غلب وعال ماء الرجل ،قالوا" :أذكر ،أشبو أعمامو" ،وإذا عال وسبق ماء
ادلرأة "أشبو أخوالو" ،وىذا إشارة النيب  إىل ىذا ادلعٌت ،يعٍت مباذا يكوف الشبو ،يعٍت قالوا:
"أف للرجل ماء "مٍت" ،وكذلك للمرأة "مٍت" ،فغلبة أي ادلاءين يكوف منو الشبو ،كيف يكوف
الشبو للرجل؟ أو الشبو للمرأة؟ ىذا بالسبق ،بسبق ادلاء وبعلو ادلاء.
وىذا فيو أيضاً :من النيب  القياس ،القياس ،وإحلاؽ النظَت بالنظَت ،قاؿ" :فَبِ َم يُ ْشبِ ُه َها
َولَ ُد َىا" :يعٍت كيف جاء الشبو ،دلاذا يأيت الولد يُشبو أمو ،إال من جهة ماذا؟ ادلاء الذي
جاء مفصالً ،وسوؼ مير علينا – إف شاء اهلل .-
ِ ِ
كَ ،ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِو بْ ِن ِدينَا ٍرَ ،ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِو بْ ِن
يل ،قَ َ
الَ :ح َّدثَنِي َمالِ ٌ
قال َح َّدثَنَا إ ْس َماع ُ
َن رس َ ِ
ال« :إِ َّن ِم َن َّ
ط
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
الش َج ِر َش َج َرًة لَ يَ ْس ُق ُ
ول اللَّو َ
عُ َم َر ،أ َّ َ ُ
ورقُها ،و ِىي مثَل المسلِ ِم ،ح ِّدثُونِي ما ِىي؟» فَ وقَع النَّاس فِي َشج ِر الب ِ
اديَِةَ ،وَوقَ َع فِي
َ َ
َ َ َ َ
َ
ََ َ َ َ َ ُ ُ ْ
ُ
ِ
ال
ول اللَّ ِو ،أَ ْخبِ ْرنَا بِ َها؟ فَ َق َ
ت ،فَ َقالُوا :يَا َر ُس َ
نَ ْف ِسي أَنَّ َها النَّ ْخلَةُ ،قَ َ
استَ ْحيَ ْي ُ
ال َع ْب ُد اللَّو :فَ ْ
رس ُ ِ
ت أَبِي بِ َما َوقَ َع
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمِ « :ى َي النَّ ْخلَةُ» قَ َ
ال َع ْب ُد اللَّ ِو :فَ َح َّدثْ ُ
ول اللَّو َ
َُ
ب إِلَ َّي ِم ْن أَ ْن يَ ُكو َن لِي َك َذا َوَك َذا».
فِي نَ ْف ِسي ،فَ َق َ
َح ُّ
الَ « :ألَ ْن تَ ُكو َن قُلْتَ َها أ َ
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مر معنا ىذا احلديث ،والتعليق عليو يف أكثر من موضع ،وفيو :أف الرجل يُباح لو احلرص
َّ
على ظهور ابنو يف العلم ،يعٍت يتمٌت األب ظهور ابنو يف العلم.
وبعض العلماء ذكر أف ىنا دتٍت عمر لعبد اهلل أنو لو تكلَّم القصد منو أف يدعو لو النيب ،
وأف يُدخل بإجابتو السرور على النيب  ،وذكر العلماء أف ىذا من أفضل ادلكاسب ،يعٍت
ادلرء إذا وفق إىل ابن عامل ،وموفق يف العلم فهذه من أعظم ادلكاسب يف ىذه الدنيا ،وفصلنا
القوؿ يف احلديث سابقاً.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
"باب :من استحيا فأمر غيره بالسؤال".
الَ :ح َّدثَنَا َع ْب ُد اللَّ ِو بْ ُن َد ُاو َدَ ،ع ِن األَ ْع َم ِ
ي،
س َّد ٌد ،قَ َ
شَ ،ع ْن ُم ْن ِذ ٍر الث َّْوِر ِّ
قال َح َّدثَنَا ُم َ
ِ
ت ِ
اد أَ ْن يَ ْسأ ََل
الحنَ ِفيَّ ِةَ ،ع ْن َعلِ ِّي ،قَ َ
اء فَأ ََم ْر ُ
الُ :ك ْن ُ
الم ْق َد َ
َع ْن ُم َح َّمد ابْ ِن َ
ت َر ُج ًال َم َّذ ً
النَّبِ َّي صلَّى اهلل َعلَي ِو وسلَّم فَسأَلَوُ ،فَ َق َ ِ ِ
ضوءُ».
الو ُ
َ
ال« :فيو ُ
ُ ْ ََ َ َ
مر معنا إل أن فيو " َع ْب ُد اللَّ ِو بْ ُن َد ُاو َد بن عامر بن الربيع الخريبي" :من
ىذا السند قد َّ
خريبة من البصرة ،روى لو اجلماعة غَت مسلم.
وأيضاً " ُم ْن ِذر أبو يعلى الكوفي" :روى لو اجلماعة.
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ِ
الحنَ ِفيَّ ِة" :ىنا يعٍت النسبة إىل بٍت حنيفة ،وليست النسبة إىل ادلذىب ،وىو
"و ُم َح َّمد ابْ ِن َ
زلمد ،يعٍت حفيد علي بن أيب طالب.
وىنا يف ىذا احلديث فيو بياف أف اإلنساف قد يكل السؤاؿ وال ُفتيا لغَته يف حاؿ تعلُّق احلياء
بو (يف حاؿ تعلُّق احلياء بو) ،فإف علي بن أيب طالب دلا يسأؿ عن ىذه ادلسألة ،ادلسألة
متعلقة ببنت النيب ( ببنت النيب )؛ ولذلك أوكل غَته يف السؤاؿ ،وىذا فيو جواز
االستنابة يف الفتوى إذا كانت ىناؾ مصلحة ،أو حاجة ذلذا األمر.
اء" :وىذه من صيغ ادلبالغة (صيغ ادلبالغة) ،وادلذي ىو :ادلاء اللزج
قالُ " :ك ْن ُ
ت َر ُج ًال َم َّذ ً
الشفاؼ الذي خيرج من الرجل قُبيل الشهوة (قُبيل الشهوة) ،يعٍت مبجرد التفكَت خيرج منو
ىذا ادلاء.
ت ِ
ِ َّ
اد أَ ْن يَ ْسأ ََل النَّبِ َّي َ َّ
سأَلَوُ" :عن حكم ىذا
قال" :فَأ ََم ْر ُ
الم ْق َد َ
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم فَ َ
ادلاء.
"قَ َ ِ ِ
ضوءُ»" :ىذا للتفريق بينو وبُت ادلٍت ،يعٍت ادلٍت فيو الغسل ،كما مضى معنا
الو ُ
ال« :فيو ُ
يف احلديث السابق ،وأما ادلذي ففيو الوضوء.
إذاً المستفاد من ىذا الحديث:
 -أف ادلذي ال يوجب الغسل بل يوجب الوضوء.
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 وأيضاً فيو حسن أدب اإلنساف مع أصهاره ،فإنو ال يذكر مسائل اجلماع واالستمتاعأمامهم كما فعل علي بن أيب طالب  مع النيب  دلكانة بنت النيب .
ثم قال اإلمام البخاري:
"باب :ذكر العلم والفتيا في المسجد"
قال ح َّدثَنِي قُتَ يبةُ بن س ِع ٍ
الَ :ح َّدثَنَا نَافِ ٌعَ ،م ْولَى َع ْب ِد
ث بْ ُن َس ْع ٍد ،قَ َ
يد ،قَ َ
الَ :ح َّدثَنَا اللَّْي ُ
َْ ْ ُ َ
َ
َن رج ًال ،قَ ِ
ِ ِ
الخطَّ ِ
ال :يَا
الم ْس ِج ِد ،فَ َق َ
اللَّ ِو بْ ِن عُ َم َر بْ ِن َ
َ
ابَ ،ع ْن َع ْبد اللَّو بْ ِن عُ َم َر ،أ َّ َ ُ
ام في َ
رس َ ِ ِ
ال رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :يُِه ُّل أ َْى ُل
ول اللَّو َ
ول اللَّو ،م ْن أَيْ َن تَأ ُْم ُرنَا أَ ْن نُِه َّل؟ فَ َق َ َ ُ
َُ
الم ِدين ِة ِمن ِذي الحلَي َف ِة ،وي ِه ُّل أ َْىل َّ ِ
الج ْح َف ِةَ ،ويُِه ُّل أ َْى ُل نَ ْج ٍد ِم ْن قَ ْر ٍن»
الشأِْم م َن ُ
َ َ ْ
ُ ْ َُ
ُ
َن رس َ ِ
الَ « :ويُِه ُّل أ َْى ُل اليَ َم ِن
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
َوقَ َ
ول اللَّو َ
ال ابْ ُن عُ َم َر َويَ ْزعُ ُمو َن أ َّ َ ُ
ِ
ول :لَم أَفْ َق ْو َى ِذهِ ِمن رس ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم.
ول اللَّو َ
ْ َُ
م ْن يَلَ ْملَ َم» َوَكا َن ابْ ُن عُ َم َر يَ ُق ُ ْ
ىذا الباب عقده اإلماـ البخاري لبياف السؤاؿ يف ادلسجد عن أمور العلم ،واستفتاء النيب
 ،ووجو الشاىد قياـ ىذا الرجل بسؤاؿ النيب .
وفي سند ىذا الحديث:
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"نَافِ ٌع بن سرجس" :روى لو اجلماعة ،ويف ىذا احلديث ذكر ادلواقيت اليت – إف شاء اهلل –
سوؼ تأيت مفصلة يف ىذه الرواية ،ذكر بعض ادلواقيت على وجو القطع عند ابن عمر،
وىي ذو احلليفة ،واجلحفة ،وقرف ادلنازؿ.
وذكر ميقات أىل اليمن على وجو الشك؛ لكن ميقات أىل اليمن جاء يف الرواية األخرى
عن عبد اهلل بن عباس على وجو القطع ،وىي من ادلواقيت ادلتفق عليها ،ىذه األربع.
وحصل خالؼ بُت العلماء يف ميقات ذات عرؽ ،ميقات أىل العراؽ ،االختالؼ يف
احلديث ،واجلمهور على أنو من ادلواقيت – كما سوؼ يأيت تفصيل ذلك – ويف ىذا
احلديث آية للنيب ؛ ألنو أخرب عن اجلحفة والشاـ مل تُفتح بعد ،فهذه من اآليات ،وىذه
ادلواقيت ال جيوز لإلنساف أف ُجياوزىا من غَت إحراـ ،ومن جاوزىا لزمو الدـ.
وىنا اخلرب مبعٌت األمر ،يعٍت يُهل أىل ادلدينة ،فهنا مبعٌت األمر ،أي ليُهل أىل ادلدينة،
واإلىالؿ ىو رفع الصوت بالتلبية عند ىذه ادلواقيت ،وىنا صلد أف ابن عمر  قاؿ:
َف رس َ ِ
وؿَ :ملْ أَفْػ َق ْو
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َاؿ :كذاَ ،وَكا َف ابْ ُن عُ َمَر يَػ ُق ُ
وؿ اللَّو َ
" َويَػ ْزعُ ُمو َف أ َّ َ ُ
ِ ِ
ِِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم" :وىذا يدؿ على ورع عبد اهلل بن عمر (ورع عبد
َىذه م ْن َر ُسوؿ اللَّو َ
اهلل بن عمر)؛ ألنو مل تثبت عنده ىذه الرواية.
ثم قال اإلمام البخاري في آخر أبواب كتاب العلم:
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"باب :من أجاب السائل بأكثر مما سألو"
ِ
الَ :ح َّدثَنَا ابْ ُن أَبِي ِذئْ ٍ
صلَّى
آد ُم ،قَ َ
قال َح َّدثَنَا َ
بَ ،ع ْن نَاف ٍعَ ،ع ْن ابْ ِن عُ َم َرَ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ
ي( ،ىذا إسناد آخر)َ ،ع ْن َسالِ ٍمَ ،ع ِن ابْ ِن عُ َم َرَ ،ع ِن النَّبِ ِّي
اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َو َع ِن ُّ
الزْى ِر ِّ
ِ
َ َّ
ِ َّ َّ
الم ْح ِرُم؟ فَ َق َ
يصَ ،ولَ
س ال َقم َ
س ُ
ال« :لَ يَلْبَ ُ
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم أَن َر ُج ًال َسأَلَوَُ :ما يَلْبَ ُ
ِ
الز ْع َف َرا ُن ،فَِإ ْن لَ ْم يَ ِج ِد
س أَ ِو َّ
سَ ،ولَ ثَ ْوبًا َم َّ
الع َم َامةََ ،ولَ َّ
سوُ َ
الوْر ُ
الس َرا ِو َ
يلَ ،ولَ البُ ْرنُ َ
َّعلَْي ِن فَ لْيَ لْبَ ِ
ت ال َك ْعبَ ْي ِن».
س ُ
الخ َّف ْي ِنَ ،ولْيَ ْقطَ ْع ُه َما َحتَّى يَ ُكونَا تَ ْح َ
الن ْ
ىذا الباب من اإلماـ البخاري فيو إشارة إىل إجابة السائل مبا ُيتاج إليو ،أكثر عن مضموف
السؤاؿ ،يعٍت ىنا السائل سأؿ عن ادلالبس ،النيب َّ بُت ادلالبس مث تكلَّم على النعاؿ.
َّعلَْي ِن" :يعٍت انتقل النيب  إىل حكم إضايف يف ىذا احلديث،
قال " :فَِإ ْن لَ ْم يَ ِج ِد الن ْ
ورجاؿ ىذا السند كلهم من ادلدينة غَت شيخ البخاري "آدـ".
يَ ،ع ْن َس ٍِ
املَ ،ع ِن ابْ ِن
والسند اآلخر من األسانيد التي وصفت بأصح األسانيدُّ " :
الزْى ِر ِّ
عُ َمَر" ،وفيو رواية التابعي عن التابعي.
وىذا فيو ،ىذا احلديث يعٍت من الفقو أف العامل يذكر للناس ما يُفيدىم (يذكر للناس ما
يُفيدىم)؛ ألف احلج حاؿ الناس يف سفر ،وأىل السفر يلجؤوف إىل لبس اخلفاؼ ،فعلم النيب
فبُت النيب  مسألة لبس اخلف والنعاؿ يف احلج.
 أهنم قد ُيتاجوف ،وتعم بو البلوى َّ
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وأيضاً نرى أف النيب  أجابو مبا ال يلبس ،دلاذا؟ ألف ىذا أحصر ،أحصر يف اإلجابة ،يعٍت
ىذا الرجل سأؿ اإلنساف احملرـ ماذا يلبس ،فهنا النيب َّ بُت ما جيتنبو اإلنساف ،ىذا
فبُت النيب  أنو ال يلبس القميص ،وال العمامة،
األحرى يف مثل ىذا ادلقاـ؛ حىت يُضبطَّ ،
وال السراويل ،وال الربنس.
ادلفصل على
مث بعد ذلك جاء العلماء واجتهدوا يف العبارات ،وقالوا" :ال يلبس ادلخيط َّ
أعضاء اجلسد" ،وىذا – إف شاء اهلل – سوؼ يأتينا تفصيالً؛ لكن قصد اإلماـ البخاري –
رمحو اهلل من ىذا التبويب ،أف للعامل اإلجابة بأكثر من السؤاؿ ،ومراعاة حاؿ السائل،
وإعطائو من الفائدة ما يستفيد منو يف واقعو العملي.
أسأؿ اهلل أف يرزقنا وإياكم العلم النافع ،والعمل الصاحل ،إنو ويل ذلك والقادر عليو ،وصلى
اهلل على نبينا زلمد ،وجزاكم اهلل خَتاً..

