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بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن احلمد ﵁ رممده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ با﵁ من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده ا﵁ فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو،
وأشهد أن ال إلو إال ا﵁ وحده ال شريك لو ،وأشهد أن حممداً عبده
ورسولو.
أما بعد-:
فإن خَت الكالم كالم ا﵁ ،وخَت اذلدي ىدي ٍ
حممد  ،وشر األمور
ٍ
حمدثة بدعة ،وكل ٍ
ٍ
ضاللة يف النار،
بدعة ضاللة ،وكل
حمدثاهتا ،وكل
نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري ،وال زال احلديث موصوالً
حول أبواب كتاب العلم.
قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
اب :يُبلغ العلم الشاىد الغائب"
"ب ٌ

ِ
الَ :ح َّدثَنِي
ف ،قَ َ
وس َ
قالو ابن عباس عن النبي َ ،ح َّدثَنَا َع ْب ُد اللَّو بْ ُن يُ ُ
ال :ح َّدثَنِي س ِعي ٌد ىو ابن أَبِي س ِع ٍ
ال
يدَ ،ع ْن أَبِي ُش َريْ ٍح ،أَنَّوُ قَ َ
اللَّْي ُ
ث ،قَ َ َ
َ
َ َُ ْ ُ
لِعم ِرو ب ِن س ِع ٍ
وث إِلَى َم َّكةَ  -ائْ َذ ْن لِي أَيُّ َها
ث البُ عُ َ
يدَ - :و ُى َو يَ ْب َع ُ
َْ ْ َ
ِ
ك قَ وًل قَ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم الغَ َد ِم ْن يَ ْوِم
ام بِو النَّبِ ُّي َ
ُح ِّدثْ َ ْ َ
األَم ُير ،أ َ
ال َف ْت ِح ،س ِمع ْتو أُذُنَاي ووعاه قَ ْلبِي ،وأَبصرتْو عي ناي ِ
ين تَ َكلَّ َم بِ ِوَ :ح ِم َد
ح
َ َ ُ َ ََ َ ُ
َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ
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َّ
اللَّوَ َوأَثْ نَى َعلَْي ِو ،ثُ َّم قَ َ ِ
َّاس ،فَلَ
ال" :إ َّن َم َّكةَ َح َّرَم َها اللوَُ ،ولَ ْم يُ َح ِّرْم َها الن ُ
ي ِح ُّل ِلم ِر ٍئ ي ْؤِمن بِاللَّ ِو والي وِم ِ
ك بِ َها َدما ،ولَ ي ْع ِ
ض َد بِ َها
اآلخ ِر أَ ْن يَ ْس ِف َ
ً َ َ
َ َْ
َ
ْ ُ ُ
ال رس ِ ِ
َشجرًة ،فَِإ ْن أَح ٌد تَرخ ِِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فِ َيها،
ول اللَّو َ
َّص لقتَ ِ َ ُ
َ َ َ
ََ
فَ ُقولُوا :إِ َّن اللَّوَ قَ ْد أ َِذ َن لَِر ُسولِ ِو َولَ ْم يَأْ َذ ْن لَ ُك ْمَ ،وإِنَّ َما أ َِذ َن لِي فِ َيها
س ِ
ت ُح ْرَمتُ َها اليَ ْوَم َك ُح ْرَمتِ َها بِاأل َْم ِ
سَ ،ولْيُبَ لِّ ِغ
اد ْ
اعةً م ْن نَ َها ٍر ،ثُ َّم َع َ
َ َ
الش ِ
اى ُد الغَائِب " فَِ
َّ
ك يَا
ق
ال َع ْم ٌرو قَ َ
يل ِألَبِي ُش َريْ ٍح َما قَ َ
ال :أَنَا أَ ْعلَ ُم ِم ْن َ
َ
َ
أَبا ُشريْ ٍح لَ ي ِعي ُذ َع ِ
ارا بِ َخ ْربٍَة.
ارا بِ َدٍم َولَ فَ ِّ
اصيًا َولَ فَ ِّ
ُ
َ َ
ىذا التبويب عقده اإلمام البخاري؛ للداللة على أن اإلنسان يُبلغ العلم
للغائب ،من شهد موقفاً فيو علم يٌبلغو دلن مل يسمع ،ومن مل حيضر ىذا
العلم ،ووجو الداللة ظاىرة من ىذا احلديث ،وىذا السند سن ٌد رباعي بُت
اإلمام البخاري ،وبُت النيب  أربعة أنفس.
و "أَبِي ُش َريْ ٍح الخزاعي الكعبي" :امسو خويلد.

"عم ِرو ب ِن س ِع ٍ
يد األشدق" :ىذا أمَت من األمراء ،وكان فاسقاً.
و َْ ْ َ
وىذه احلادثة حصلت حينما احتمى عبد ا﵁ بن الزبَت بالكعبة ،فأراد عمرو
بن سعيد أن يغزو الكعبة؛ لوجود عبد ا﵁ بن الزبَت فيها ،فوعظو أبو شريح
هبذه ادلوعظةَّ ،
وذكره هبذا احلديث.
وث إِلَى َم َّكةَ" :أي لقتال
ث البُ عُ َ
"و ُى َو يَ ْب َع ُ
قال أنو قال لعمرو بن سعيد َ
عبد ا﵁ بن الزبَت.
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ِ
ِ
ك قَ وًل قَ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
ام بِو النَّبِ ُّي َ
َ
"ائْ َذ ْن لي أَيُّ َها األَم ُير ،أ َ
ُح ِّدثْ َ ْ
َو َسلَّ َم" :وىذا فيو فائدة ،وىو النصح لألمراء "النصح لألمراء" ،وفيو أن

منهج أىل السنة واجلماعة ،أن النصح يكون عند األمَت (عند األمَت)،
فنصيحتو ىنا كانت عند األمَت ،وأيضاً فيو التلطف مع والة األمر ،وعدم
الغلظة عليهم.
والعلماء دلا تكلموا يف كتب األحكام السلطانية ،يف مناصحة والة األمر،
قالوا" :ال يصلح يف نصحهم الشدة؛ ألنو ال يتواءم مع كربيائهم ،فهم
لديهم أصالً كربياء ،واستعالء ،فإذا وجدوا غلظة يف النصح ،فإنو مظنة
النفرة ،وعدم القبول ،فاألصل يف مناصحتهم التلطف ،وعدم اإلغالظ
عليهم كما فعل ىنا أبو شريح.

وىذا يدل على وفاء أبو شريح مبا عرفو من العلم ،وأنو مل يكتم العلم،
ومثل ىذا ادلوطن قد جينب فيو البعض ،وال يتكلم مبا يعلم من العلم ،أما ىو
فبلغو ما علم عن النيب  ،وأيضاً فيو ربط الكالم بالدليل ،ربط الكالم
بالدليل ،أبو شريح دلا أراد أن ينصح لعمرو بن سعيد بعدم جتييش اجليوش
جهة الكعبة ،استدل هبذا احلديث ،ودائماً ربط الكالم بالدليل أوقع يف
النفوس من جهة القبول ،يعٍت دلا يعضد الكالم ٍ
حبجة وبرىان ،فإن الناس
ُ
يتقبلونو.
قال " :قَ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم الغَ َد ِم ْن يَ ْوِم ال َف ْت ِح" :يعٍت
ام بِو النَّبِ ُّي َ
َ
النيب َّ بُت ىذا احلكم مباشرة ،يعٍت مكة حرمها ا﵁  ،وال جيوز
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القتال فيها ،فلما فتحها النيب  عنوًة على خالف بُت العلماء ،رمبا تبادر
إىل أذىان البعض ،أن حرمة مكة قد ارتفعت بدخول النيب  يف يوم
الفتح ،فاليوم الذي بعده مباشرة نبُت النيب  أن حرمة مكة باقية ،ما تغَت
احلكم ،يعٍت دخول النيب  يف الفتح ،ال يُغَت احلكم السابق ،فلذلك جاء
بيان النيب  مباشرة من الغد.
قالِ :
اي" :ىنا فيو أنو يُستحب
اي َوَو َعاهُ قَ ْلبِيَ ،وأَبْ َ
َ
ص َرتْوُ َع ْي نَ َ
"سم َع ْتوُ أُذُنَ َ
لإلنسان أن يربط كالمو بادلؤكدات (أن يربط كالمو بادلؤكدات) ،فإن ذلك
أبلغ ،يعٍت دلا تقول لشخص "مسعت منو ىذا الكالم بنفسي" ،مسعت ىذا
الكالم من فمو ،فهذ مؤكدات تؤكد على أنو مسع ىذا الكالم من النيب
 ،مل يقتصر على ذلك ،بل مجع بُت السماع ،وبُت الرؤيا ،وبُت الوعي
لكالم النيب  ،وىذا فيو ما ذكره بعض أىل العلم ،أن العلم وادلعرفة إذا
اجتمع فيو البصر والسمع فإنو أقوى يف الثبات (فإنو أقوى يف الثبات) ،إذا
أخذ اإلنسان ادلعلومة ،وقد حصل لو اإلبصار والسماع يف ٍ
آن واحد.
قالَ " :وَو َعاهُ قَ ْلبِي" :ىذا فيو فائدة :أن حقيقة الوعي يف القلوب (أن
حقيقة الوعي يف القلوب) ،يعٍت الفهم واإلدراك ،إمنا يكون يف القلوب.
"ح ِم َد اللَّوَ َوأَثْ نَى َعلَْي ِو" :وىذا فيو أن اإلنسان يُقدِّم بُت يدي
قالَ :
الكالم احلمد والثناء على ا﵁ .
َّ
قَ َ ِ
َّاس" :ىذا فيو كما أسلفنا
ال" :إ َّن َم َّكةَ َح َّرَم َها اللوَُ ،ولَ ْم يُ َح ِّرْم َها الن ُ
حترمي مكة ،وأهنا معظمة (أهنا معظمة) ،وفيو أن ىذا التحرمي إمنا ىو من ا﵁
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ِ ِ
ف
 ،التحليل والتحرمي ﵁  ،وليس للبشرَ ﴿ ،وال تَ ُقولُوا ل َما تَص ُ
ِ
ِ
الل َوَى َذا َحَر ٌام﴾[النحل ،]111:فالتشريع
ب َى َذا َح ٌ
أَلْسنَتُ ُك ُم الْ َكذ َ
والتحليل ،والتحرمي ،أمره إىل ا﵁ .
قال" :فَلَ ي ِح ُّل ِلم ِر ٍئ ي ْؤِمن بِاللَّ ِو والي وِم ِ
اآلخ ِر" :وىذا من جهة التأكيد
َ َْ
َ
ْ ُ ُ
أن يسفك هبا دماً ،ىل ىذا القيد معترب؟ يعٍت:

" فَلَ ي ِح ُّل ِلم ِر ٍئ ي ْؤِمن بِاللَّ ِو والي وِم ِ
ك بِ َها َد ًما" :يعٍت
اآلخ ِر أَ ْن يَ ْس ِف َ
َ َْ
َ
ْ ُ ُ
ىل جيوز للكافر أن يسفك هبا دماً؟ ال ،ادلقام ىنا عند العلماء ،مقام
اإلغراء (مقام اإلغراء) ،وادلفهوم غَت معترب ىنا يف ىذا ادلقام ،يعٍت العلماء
يف علم األصول ،معروف أن مفهوم ادلخالفة ال يُعمل بو يف سبع صور،
منها اإلغراء إذا كان القصد ،يعٍت احلث واإلغراء ،يعٍت مثل األكل من
طعام البحر ،حلماً طرياً ،يعٍت الوصف القرآين ،فهنا حلماً طرياً ،األصل أن
كل طعام البحر حالل؛ لكن ىذا الصوف ،وصف بقصد ماذا؟ اإلغراء.
طيب لو وجدت مسكة ليست طرية ،ىل جيوز تأكلها؟ نعم جيوز تأكلها،
ليس لو مفهوم ىنا ،يعٍت ليس قولو" طرياً" ُخيرج غَت الطري ،وإمنا ادلقام
مقام اإلغراء كما يُفصلو علماء األصول.
قال " :فَلَ ي ِح ُّل ِلم ِر ٍئ ي ْؤِمن بِاللَّ ِو والي وِم ِ
ك بِ َها َد ًما:
اآلخ ِر أَ ْن يَ ْس ِف َ
َ َْ
َ
ْ ُ ُ
"وىذا فيو حرمة سفك الدماء يف مكة ،والتعظيم كما قلنا.
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قال" :ولَ ي ْع ِ
ض َد بِ َها َش َج َرًة" :أي ال يقطع هبا شجرة ،يعٍت صور حترمي
َ َ
مكة كثَتة ،كما جاءت يف النصوص من حترمي الصيد ،وحترمي قطع الشجر،
فال جيوز قطع الشجر يف مكة ،طبعاً ادلقصود احلرم ،وىذا القطع ىل يشمل
كل األشجار؟ يشمل كل األشجار ،وحصل اخلالف يف الشجر ادلؤذي
(يف الشجر ادلؤذي) ،إذا كان يف الشجر شوك (يف الشجر شوك) ،ىل
يقطعو؟
ىذا حصل فيو الخلف :البعض قال يدخل يف عموم الشجر ،وال يُقطع،
والبعض قال أنو "يُقطع ولو حكم الصائل من الصيد (الصائل من الصيد)،
حمرم؛ لكن لو أحد ىذه
حمرم ،وعلى ا﵀رم َّ
الصيد يف مكة يف احلرم َّ
احليوانات الربية صال عليك ،ىجم عليك ،جيوز تقتلو وال ال؟ جيوز ،فقالوا
أن دفع الشجر الذي فيو شوك ،كدفع الصائل ،وىو طبعاً ىذا القياس عند
األصوليُت قياس بعيد جداً؛ ألن يُسمونو قياس مع الفارق؛ ألن الصائل،
احليوان الصائل ،ىو الذي أتاك ،والشجر ادلؤذي أنت ذىبت إليو ،ففرق
بُت أن يأتيك ،وبُت أن تذىب إليو ،إال إذا وجدوا طريقاً مسدوداً ،وال
يوجد مثة طريق آخر ومسدود بشجرة فيها شوك ،وال يستطيعون العبور إال
بقطعها ،فهنا تُقطع ىذه الشجرة.
ال رس ِ ِ
قال" :فَِإ ْن أَح ٌد تَ رخ ِِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فِ َيها":
ول اللَّو َ
َّص لقتَ ِ َ ُ
َ َ َ
أي هبا.
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"فَ ُقولُوا :إِ َّن اللَّوَ قَ ْد أ َِذ َن لَِر ُسولِ ِو َولَ ْم يَأْ َذ ْن لَ ُك ْم" :وىذا فيو إشارة إىل
جواز القياس (جواز القياس) ،يقول النيب" :رمبا يًتخص البعض قياساً على
فعل الرسول  ،"بأنو جيوز القتال يف مكة.
قال " :فَ ُقولُوا :إِ َّن اللَّوَ قَ ْد أ َِذ َن لَِر ُسولِ ِو َولَ ْم يَأْ َذ ْن لَ ُك ْم" :أن ىذا اإلذن
خاص.
اعةً ِم ْن نَ َها ٍر" :ساعة من هنار ،قال العلماء:
"وإِنَّ َما أ َِذ َن لِي فِ َيها َس َ
قالَ :
"كانت من طلوع الشمس إىل صالة العصر" ،يعٍت ىذه ادلدة ا﵀دودة.

ت ُح ْرَمتُ َها اليَ ْوَم َك ُح ْرَمتِ َها بِاأل َْم ِ
س" :ألن ىذا اليوم الثاين
اد ْ
قال" :ثُ َّم َع َ
(تغَت مؤقتاً) ،يعٍت
تغَت مؤقتاً َّ
من أيام الفتح ،وىذا فيو أن احلكم الشرعي َّ
أُجيز للنيب  القتال يف ىذه الفًتة فقط ،مث رجع احلكم إىل التحرمي.
الش ِ
سَ ،ولْيُبَ لِّ ِغ َّ
ت ُح ْرَمتُ َها اليَ ْوَم َك ُح ْرَمتِ َها بِاأل َْم ِ
اى ُد
اد ْ
قال " :ثُ َّم َع َ
ِ
ب" :وىذا وجو الداللة ،أن اإلنسان إذا بلغو شيء من العلم،
الغَائ َ

وشهده ،يُبلغو للغائب.

ِ
يل ِألَبِي ُش َريْ ٍح" :أبو شريح الذي قدَّم النصيحة لعمرو بن سعيد
قال" :فَق َ
األشدق.

ال َع ْم ٌرو" :يعٍت أنت دلا استدللت لو هبذا االستدالل ،وذكرت لو أنو
"ما قَ َ
َ
ال جيوز القتال ،وسفك الدماء يف مكة ،ماذا قال لك ىذا األمَت.
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ك يَا أَبَا ُش َريْ ٍح" :أنا أعلم منك :يعٍت قال ىذا األمَت
"قَ َ
ال :أَنَا أَ ْعلَ ُم ِم ْن َ
أنو أعلم من أبا ُشريح ،وليس بأعلم ،وال شيء؛ ولكنو اجلدال بالباطل.

قال" :لَ ي ِعي ُذ َع ِ
ارا بِ َخ ْربٍَة" :ىنا األمَت قال أن
ارا بِ َدٍم َولَ فَ ِّ
اصيًا َولَ فَ ِّ
ُ
ىذا احلديث مستثٌت ،وأن مكة ال تُعيذ ،وال حيتمي فيها العاصي ،والفار
غمز يف عبد ا﵁ بن
باخلربة يعٍت اخلائن ،وال الفار بالدم ،القاتل ،وىذا فيو ٌ
الزبَت ،عبد ا﵁ بن الزبَت ،وأنو – رضي ا﵁ عنو – يصفو هبذه األوصاف،
وال شك أن قولو باطل (قولو باطل) ،فإن مكة تُعيذ كل أحد (مكة تُعيذ
كل أحد) ،تُعيذ الفار ،وتعيذ العاصي ،وكانت العرب إذا كان بينهم دماء،
من عادهتم ،كانوا يتعلقون جبدار الكعبة ،فيأيت الرجل إىل خصمو الذي قتل
ابنو ،فيجده متعلقاً جبدار الكعبة ،فال يقتلو ،يدفع عنو ،ىذا كان معروف
عند العرب ،وجاء اإلسالم وأكد ىذا األمر ،بأن التحرمي قائم ،وأنو ال يُقتل
فيها أحد ،وأما االستدالل كما قلنا ،استدالل األمَت يف رده على أيب
استدالل باطل ،وال يصح يف ىذا ادلقام.
ُشريح ،ىنا
ٌ

وأيضاً من فوائد ىذا احلديث ،خصائص النيب  ،إثبات خصائص النيب
 ،واخلصائص إمنا تثبت بالنص ،اخلصائص تثبت بالنص ،يعٍت أحلت
مكة للنيب  يف ساعة من الزمان ،وىذه من خصائص النيب  ،وال
تكون لغَته.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
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ِ
َّ ِ
الوى ِ
وبَ ،ع ْن
َّاب ،قَ َ
الَ :ح َّدثَنَا َح َّما ٌدَ ،ع ْن أَيُّ َ
َح َّدثَنَا َع ْب ُد اللو بْ ُن َع ْبد َ
ِ
ٍ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
ُم َح َّمدَ ،ع ِن ابْ ِن أَبِي بَ ْك َرَةَ ،ع ْن أَبِي بَ ْك َرَة ،ذُك َر النَّبِ ُّي َ
وسلَّم قَ َ ِ ِ
ال -
َح ِسبُوُ قَ َ
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم  -قَ َ
ال ُم َح َّم ٌد َوأ ْ
ََ َ
ال« :فَإ َّن د َم َ
اض ُك ْمَ ،علَْي ُك ْم َح َر ٌامَ ،ك ُح ْرَم ِة يَ ْوِم ُك ْم َى َذا ،فِي َش ْه ِرُك ْم َى َذا ،أَلَ
َوأَ ْع َر َ
لِيب لِّ ِغ َّ ِ ِ
ِ
ول اللَّ ِو
ص َد َق َر ُس ُ
ب»َ .وَكا َن ُم َح َّم ٌد يَ ُق ُ
ولَ :
َُ
الشاى ُد م ْن ُك ُم الغَائ َ
ت» َم َّرتَ ْي ِن.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ ،كا َن َذلِ َ
ك «أَلَ َى ْل بَلَّغْ ُ
َ
وىذا احلديث مضى معنا يف األحاديث ادلاضية ،وأراد اإلمام البخاري إىل
اإلشارة إىل وجو الشاىد ،وأن الشاىد يُبلغ الغائب العلم ،ورجال ىذا
السند بصريون ،كلهم من البصرة.
ِ
وِ َّ َ :
الوى ِ
َّاب أبو محمد" :من أفراد
"ع ْب ُد اللو (شيخ البخاري) بْ ُن َع ْبد َ
تفرد بو عن بقية أصحاب الكتب الستة ،وأما البقية معروفون:
البخاريَّ ،
محاد بن زيد ،وأيوب السختياين ،وحممد بن سَتين.
اض ُك ْمَ ،علَْي ُك ْم َح َر ٌام" :عن بقية
"وأَ ْع َر َ
وزيادة في ىذا الحديثَ :
األحاديث ،وكما قلنا القصد ،قصد اإلمام البخاري ،إشارة إىل وجو
الشاىد وىو تبليغ العلم إذا حضر اإلنسان ىذا العلم.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل : -
"باب :إثم من كذب على النبي ."
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ِ
ال :أَ ْخبَ َرنَا
الج ْع ِد ،قَ َ
قال البخاري  -رحمو اهلل َ -ح َّدثَنَا َعل ُّي بْ ُن َ
ِ
ت ِربْ ِع َّي بْ َن ِح َر ٍ
ول:
اش ،يَ ُق ُ
ور ،قَ َ
ُش ْعبَةُ ،قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
ال :أَ ْخبَ َرني َم ْن ُ
صٌ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :لَ تَ ْك ِذبُوا
ول :قَ َ
ت َعلِيِّا ،يَ ُق ُ
َس ِم ْع ُ
ال النَّبِ ُّي َ
ِ
َّار» ،أو فيلج النار.
َعلَ َّي ،فَِإنَّوُ َم ْن َك َذ َ
ب َعلَ َّي فَ لْيَل ِج الن َ

قال ح َّدثَنَا أَبو الولِ ِ
الَ :ح َّدثَنَا ُش ْعبَةَُ ،ع ْن َج ِام ِع بْ ِن َش َّد ٍادَ ،ع ْن
يد ،قَ َ
َ
ُ َ
الزبَ ْي ِرَ ،ع ْن أَبِ ِيو ،قَ َ
ْت لِ ُّ
َع ِام ِر بْ ِن َع ْب ِد اللَّ ِو بْ ِن ُّ
لزبَ ْي ِر :إِنِّي لَ
ال :قُل ُ
ِّث َعن رس ِ ِ
ِّث فُلَ ٌن
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َك َما يُ َحد ُ
َس َمعُ َ
أْ
ول اللَّو َ
ك تُ َحد ُ ْ َ ُ
ب َعلَ َّي
ال :أ ََما إِنِّي لَ ْم أُفَا ِرقْوَُ ،ولَ ِك ْن َس ِم ْعتُوُ يَ ُق ُ
َوفُلَ ٌن؟ قَ َ
ولَ « :م ْن َك َذ َ
فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر».

ِ
ِ
ال
الع ِزي ِز ،قَ َ
قال َح َّدثَنَا أَبُو َم ْع َم ٍر ،قَ َ
الوا ِرثَ ،ع ْن َع ْبد َ
الَ :ح َّدثَنَا َع ْب ُد َ
ِ
ُح ِّدثَ ُك ْم َح ِديثًا َكثِ ًيرا أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
َن النَّبِ َّي َ
س :إِنَّوُ لَيَ ْمنَ عُني أَ ْن أ َ
أَنَ ٌ
الَ « :م ْن تَ َع َّم َد َعلَ َّي َك ِذبًا ،فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر».
َو َسلَّ َم قَ َ
ِ ِ
الَ :ح َّدثَنَا يَ ِزي ُد بْ ُن أَبِي عُبَ ْي ٍدَ ،ع ْن
يم ،قَ َ
قال َح َّدثَنَا َم ِّك ُّي بْ ُن إبْ َراى َ
ولَ « :م ْن يَ ُق ْل َعلَ َّي
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
َسلَ َمةَ ،قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
ت النَّبِ َّي َ
َما لَ ْم أَقُ ْل فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر».
ال :ح َّدثَنَا أَبو َعوانَةََ ،عن أَبِي ح ِ
صي ٍنَ ،ع ْن أَبِي
َ
ْ
وسى ،قَ َ َ
وقال َح َّدثَنَا ُم َ
ُ َ
ِ
ال« :تَ َس َّم ْوا
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
صال ٍحَ ،ع ْن أَبِي ُى َريْ َرَة َع ِن النَّبِ ِّي َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
بِ ْ ِ
المنَ ِام فَ َق ْد َرآنِي ،فَِإ َّن
اسمي َولَ تَ ْكتَ نُوا ب ُك ْن يَتيَ ،وَم ْن َرآني في َ
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الشيطَا َن لَ ي تمثَّل فِي ص ِ
ب َعلَ َّي ُمتَ َع ِّم ًدا فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ
َّ ْ
ورتيَ ،وَم ْن َك َذ َ
ُ َ
ََ َ ُ
ِم َن النَّا ِر».
ىذا التبويب يف كتاب العلم؛ لبيان عظمة الكذب على النيب  ،وأن
اإلنسان يف مقام العلم قد ينقل حديث النيب  ،فإذا نقل حديثاً ضعيفاً
وىو يعلم ،أو حديثاً موضوعاً دخل يف الكذب على النيب  ،فهذا وعي ٌد
وحتذير من الكذب على النيب  ،ولتأكيد اإلمام البخاري على ىذه
ادلسألةَّ ،نوع االحاديث ،وأوردىا عن مخسة من الصحابة ،وىذا احلديث
من األحاديث ادلتواترة (من األحاديث ادلتواترة) ،لفظاً ومعٌت (لفظاً ومعٌت)،
وقد رواه مجع كبَت من صحابة النيب  ،والعلماء دلا ُديثلون باحلديث
ادلتواتر ،فإمنا ُديثلون هبذا احلديث.
ىنا الحديث األول:
فيو رواية التابعي عن تابعي ،وفيو دمن مل دير علينا" ،ربعي بن حراش،
الكويف ،األعور ،العابد ،الورع ،من طبقة التابعُت الثقات" ،وليس لو عن
علي  إال ىذا احلديث.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم :لَ تَ ْك ِذبُوا َعلَ َّي"( :ال تكذبوا علي)،
"قَ َ
ال النَّبِ ُّي َ
والقصد التعمد يف ىذا الكذب ،أو أن يروي وىو يعلم أن ىذا احلديث
موضوع ،أو أنو ضعيف مل يصح عن النيب .
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ِ
"أمر مبعٌت
"فَِإنَّوُ َم ْن َك َذ َ
ب َعلَ َّي فَ لْيَل ِج الن َ
َّار" :ىذا كما قال العلماءٌ :
أمر مبعٌت اخلرب ،وىذا كثَت ،والعلماء يقولون يف علم البالغة" :أن
اخلرب"ٌ ،
األمر واخلرب يتواردان على بعضهما البعض" ،ىذا كثَت يف القرآن ويف السنة،
يعٍت قد يأيت األمر ،سياق األمر ويُراد بو اخلرب ،وقد يأيت اخلرب ،ويُراد بو
األمر وحىت يف النهي (حىت يف النهي) ،يعٍت يأيت اخلرب ويُراد بو النهي ،مثل
قول النيب " :ال آكل متكئاً" ،ىذا خرب مبعٌت النهي (خرب مبعٌت النهي)،
أمر مبعٌت اخلرب ،يعٍت الذي يكذب على النيب  يلج
أيضاً ىذا احلديثٌ ،
النار (الذي يكذب على النيب  يلج النار).
وىنا مسألة متعلقة بهذا الحديث ،وىو :من تاب من الكذب على
النبي  ،ىل تُقبل روايتو بعد ذلك؟ أو ل؟
ىذه تذكر يف كتب احلديث ،رمن ال نتكلم عن التوبة ،مجيع الذنوب إذا
تاب منها اإلنسان تاب ا﵁ عليو؛ ولكن ىنا إذا ثبت أن الرجل كذب يف
حديث النيب  ،عُ ِرف بالكذب يف حديث النيب  ،وضع أحاديث
مكذوبة على النيب  ،مث تاب ،ىل تُقبل منو الرواية بعد ذلك؟ حصل
فيها خالف (حصل فيو خالف):
اإلمام أمحد – رمحو ا﵁ – يرى عدم قبول الرواية عنو ،وكذلك احلميدي
شيخ البخاري ،يرى عدم قبول الرواية عنو ،كذلك أبو بكر الصَتيف من
الشافعية يرى عدم قبول الرواية عنو ،وىؤالء يرون عدم قبول الرواية عنو من
باب سد الذريعة ،وحىت يكون زجراً لغَتىم يف عدم الكذب على النيب ،
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وذىب النووي إىل قبول الرواية ،وقال" :يُقبل رواية من ىو أسوأ ،الكافر إذا
أسلم ،فكيف هبذا الذي كذب" ،والصور التطبيقية دلن تاب من الكذب
قليل ،دلن تأملو يف حديث النيب .
ِ
ب
ىنا كما قلنا أورد عدة روايات " :الَ تَ ْكذبُوا َعلَ َّي" ،وروايةَ " :م ْن َك َذ َ
علَي فَ ْليتَب َّوأْ م ْقع َده ِ
ِ
ب َعلَ َّي" ،صيغة عموم يدخل
ذ
ك
ن
"م
ىنا:
"،
ر
َّا
ن
ال
ن
م
َ
َ
َ
َْ
َ َّ َ َ َ َ ُ َ
حمرٌم عند
فيو سائر صور الكذب على النيب  ،فالكذب على النيب َّ 
مجهور العلماء يف سائر األبواب (يف سائر األبواب) ،يف العقائد،
واألحكام ،واألخبار ،والًتغيب ،والًتىيب ،خالفاً دلن؟ خالفاً للكرامية،
كرام ،من عقائدىم جواز
الكرامية أحد الطوائف ادلبتدعة أتباع حممد بن َّ
وضع األحاديث ادلكذوبة للًتغيب والًتىيب (للًتغيب والًتىيب).
الكرامية قالوا" :أنو جاء يف أحد الروايات "من كذب علي" ليُضل الناس،
َّ

ا﵀رم على النيب 
قالوا" :ىذه الزيادة ليُضل الناس" ،تدل أن الكذب َّ
الذي حيصل بو إضالل الناس ،فلو حصل ىداية الناس ،وتغيَت الناس ،فإن
ذلك جائز ،وىذا الكالم طبعاً مردود من أساسو؛ ألن ىذه الرواية ال
صحت فإن العلماء
تصح ،ىذه الزيادة ليُضل الناس ،ال تصح ،وحىت لو َّ
يقولون" :الالم ليُضل الناس" :ىي الم الصَتورة ،العلماء يُفرقون بُت الم
التعليل السببية ،والم الصَتورة ،الم الصَتورة :أي العاقبة ،أن الكذب على
النيب  ،عاقبتو ضالل الناس ،وليس التعليل أنو يكذب ليُضل الناس،
على كل حال ،كما يقول العلماء" :أثبت العرش مث انقش" ،فإذا كان
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احلديث ضعيفاً ال يُستدل بو ،والقاعدة عند العلماء ،أن التأويل فرع
التصحيح (التأويل فرع التصحيح) ،يعٍت ال تستطيع أن تُثبت األحكام إال
ولديك قاعدة صحيحة ،حديث صحيح ،فإذا مل يصح احلديث ،مل يصح
االستدالل هبذا.
أيضاً مما ذكره العلماء في ىذا الحديث :ىو الصيغة اليت تُستخدم عند

رواية احلديث الضعيف ،فإن اإلنسان يستخدم صيغ التمريض" ،روي،
وحكي ،وذُكر" ،وال يذكر صيغ التأكيد ،يعٍت دلا يروي عن النيب  حديثاً
ُ
ال تصح نسبتو إىل النيب  ،إمنا يورده هبذه الصيغ اليت تدل على
التضعيف ،اليت تدل على التمريض ،وبعض العلماء أدخلوا يف صورة
الكذب على النيب " اللحن" اللحن اخلطأ ،بسبب اللغة ،وعدم إدراك
النحو ،فقالوا" :إن من مل يُدرك قواعد اللغة ،والنحو ،فقرأ أحاديث النيب
 ،فلحن فيها حلناً جلياً ،دخل يف الكذب على النيب  ،وىذا ذكره
األصمعي ،وغَتىم.
في الحديث الثاني:
فيو ورع الصحابة (ورع الصحابة) يف عدم التحديث عن النيب  خشية
اخلطأ ،فهذا الزبَت بن العوام  ،ذكر أنو مع كثرة مالزمتو للنيب  ،إال أنو
مل يُكثر من الرواية عن النيب  ،خشية اخلطأ.
وفي ىذا اإلسناد الثاني:
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"قال ح َّدثَنَا أَبو الولِ ِ
يد" :وقد مضى.
َ
ُ َ
و " ُش ْعبَةُ" :مضى معنا.

"ج ِام ِع بْ ِن َش َّد ٍاد المحاربي" :أبو صخرة ،من أىل الكوفة ،ثقة.
َ
وأيضاً ذمد يف ىذا السند رواية الراوي عن أبيو عن جده ،عامر بن عبد ا﵁
بن الزبَت ،فعامر يروي عن عبد ا﵁ ،وعبد ا﵁ يروي عن الزبَت ،رواية الرواي
عن أبيو عن جده.
وفيو رواية الصحايب عن الصحايب ،عبد ا﵁ بن الزبَت من طبقة الصحابة،
والزبَت من طبقة الصحابة.

وفيو أيضاً رواية التابعي عن التابعي ،جامع بن شداد من طبقة التابعُت،
وعامر بن عبد ا﵁ من طبقة التابعُت.
وفي الحديث الذي بعده:
ِ
ُح ِّدثَ ُك ْم
أيضاً فيو ورع الصحابة ،فهذا أنس  ،قال :إنَّوُ لَيَ ْمنَ عُ ٍِت أَ ْن أ َ
َح ِديثًا َكثِ ًَتا أ َّ
"م ْن تَ َع َّم َد َعلَ َّي َك ِذبًا،
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
َن النِ َّ
َّيب َ
الَ :
أسناد
فَ ْليَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر" ،وىذا يدل على الورع ،وىذا اإلسناد أيضاً ٌ
بصري ،رجال السند قد مروا معنا ،أبو معمر ،وعبد الوارث ،وعبد العزيز،
كلهم من البصرة ،وىو من عوايل اإلمام البخاري؛ ألنو من الرباعيات ،من
األسانيد الرباعية عند البخاري.
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والحديث الذي بعده:
سنده أعلى من السابق؛ ألنو من الثالثيات ،وقد مضى معنا ىذا اإلسناد،
والصحايب الراوي ىنا ىو َسلَ َمةَ بن األكوع.
ثم الحديث األخير:
فيو أبو حصُت ،عثمان بن عاصم الكويف ،روى لو اجلماعة ،وىذا احلديث
األخَت فيو مجلة من األحكام زيادة على ما سبق من حترمي الكذب على
النيب  ،وتعظيم الكذب على النيب .
اس ِمي" :يعٍت التسمية باسم النيب  ،وىي من ادلباحات،
قَ َ
ال" :تَ َس َّم ْوا بِ ْ
على سبيل اإلباحة.

"ولَ تَ ْكتَ نُوا بِ ُك ْن يَتِي" :حصل خالف يف ىذه ادلسألة ،ما ادلقصود يف
قالَ :
النهي عن التكنية بكنيتو:

 فبعض العلماء قال" :ىناك هني مطلق ،أن يتكٌت بكنيتو"؛ ألن النيب قال" :إمنا أنا قاسم" ،إمنا أنا قاسم ،احلديث الصحيح.
 وبعض العلماء قال" :ادلراد اجلمع بُت امسو وكنيتو ،أن يكون امسوحممد ،ويتكٌت بكنيتو ،وىذا الصحيح.
خاص بزمان
مث بعد ذلك اختلف العلماء ،ىل ىذا احلكم مستمر؟ أم ىو ٌ
النيب ؟
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خاص بزمان النبي  ،وأن ىذا احلديث
جمهور العلماء أن ىذا الحكم ٌ

لو سبب (أن ىذا احلديث لو سبب) ،وىو أن بعض ادلنافقُت أخذ يتكٌت
بأيب القاسم ،وكان قصدىم إيذاء النيب  ،فكانوا يُنادون على بعض،
يقولون" :يا أبا القاسم" ،فيقول النيب " :نعم" ،فيقولون" :ال نريدك
أنت" ،فكانوا يؤذون النيب  بذلك ،فنهى النيب  عن التكنية بكنيتو
ىذا يف زمانو ،وحصل أيضاً دلا كان النيب  يف جنازة ،فقال رجل لرجل:
"يا أبا القاسم" ،فقال النيب " :نعم" ،فقال" :ال أريدك أنت" ،فقال
النيب " :تسموا بامسي وال تكنوا بكنييت" ،إذاً ىذا النهي وىو :التكٍت
خاص بزمان النيب  ،أما بعد وفاة النيب  جيوز لإلنسان
بكنية النيب ٌ 
أن يتكٌت هبذه الكنية؛ ولذلك جتدون يف تراجم العلماء ،يف كتب السَت
التكنية بأيب القاسم.
ِ ِ
المنَ ِام فَ َق ْد َرآنِي" :أي أن رؤيا النيب  يف ادلنام
"وَم ْن َرآني في َ
ثم قالَ :

حق ،وضابطو موافقة الوصف (موافقة الوصف) ،يعٍت الذي يقول أنا رأيت
النيب  ،نقول لو صف لنا النيب  ، صف لنا النيب  ،فإذا توافق
وصفو ،يُقال ىو النيب .
الشيطَا َن لَ ي تَمث ِ
ورتِي" :يعٍت الشيطان ال يأيت يف
قال" :فَِإ َّن َّ ْ
َّل في ُ
صَ
ََ ُ
صورة النيب .
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ب َعلَ َّي ُمتَ َع ِّم ًدا فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر" :قال العلماء:
"وَم ْن َك َذ َ
قالَ :
"استفاد منو بعض أىل العلم ،عدم جواز الكذب يف دعوى رؤية النيب 
يف ادلنام حىت ،أنو يزعم أنو رأى النيب  يف ادلنام وأنو مل يره.
طيب لو رأى الشخص النبي  في المنام ،وذكر لو حكماً شرعياً،
فهل يأخذ ىذا الحكم الشرعي؟
فيو تفصيل:
 إذا كان احلكم الشرعي موافقاً ذلذه الشريعة ،فيأخذ بو ،والقصد منوالتنبيو ،أن يتنبو اإلنسان إىل ىذا احلكم.
 وإذا كان خمالفاً للشريعة ،فليس ىو النيب ( فليس ىو النيب ،)والقاعدة عند العلماء :أن ادلنامات ال تثبت هبا األحكام الشرعية
(ادلنامات ال تثبت هبا األحكام الشرعية) ،فإن ىذه الشريعة قد
اكتملت ،وال زيادة عليها.
نقف عند ىذا القدر ،نسأل ا﵁ أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ،والعمل
الصاحل ،إنو ويل ذلك والقادر عليو ،وصلى ا﵁ على نبينا حممد ،وجزاكم
ا﵁ خَتاً...

