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 موقع دروس اإلمارات

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  إن احلمد هلل حنمده ونستعينو
من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال 

 شريك لو، وأشهد أن حممداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

وكل حمدثٍة ، وشر األمور حمدثاهتا، فإن خَت الكالم كالم اهلل، وخَت اذلدي ىدي حممٍد 
بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، نستأنف التعليق على صحيح اإلمام 

 موصوالً حول أبواب كتاب العلم. حديثناوال زال  -رمحو اهلل  – البخاري

 :-رحمو اهلل  –قال اإلمام البخاري 

 "باب: كتابة العلم"

ثَ َنا ، َعنِ  ُمَطرٍِّف، َعنْ  ُسْفَياَن، َعنْ  وَِكيٌع، َأْخبَ َرنَا: قَالَ  َساَلٍم، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  َعنْ  الشَّْعِبيِّ
َفَة، أَِبي  فَ ْهمٌ  َأوْ  اللَِّو، ِكَتابُ  ِإالَّ  الَ،: " قَالَ  ِكَتاٌب؟ ِعْندَُكمْ  َىلْ : لَِعِليِّ  قُ ْلتُ : قَالَ  ُجَحي ْ

: قَالَ  الصَِّحيَفِة؟ َىِذهِ  ِفي َفَما: قُ ْلتُ : قَالَ  .الصَِّحيَفةِ  َىِذهِ  ِفي َما َأوْ  ُمْسِلٌم، رَُجلٌ  ُأْعِطَيوُ 
 ."ِبَكاِفرٍ  ُمْسِلمٌ  يُ ْقَتلُ  َوالَ  اأَلِسيِر، َوَفَكاكُ  الَعْقُل،

لإلشارة إىل كتابة العلم عموماً، وكتابة  –رمحو اهلل  –ىذا الباب عقده اإلمام البخاري 
 احلديث على وجو اخلصوص.

يف  وإن وقع اخلالف يف بداية األمر يف حياة النيب أمجع العلماء على جواز كتابة العلم، 
ادلنع عن كتابة احلديث حىت ال خيتلط بالقرآن، وحىت ال يعتمد الناس على الكتابة دون 
احلفظ، مث استقر اإلمجاع على كتابة احلديث، وأيضًا الكتابة إحدى صور التحمل عند 
علماء احلديث، فإن العامل قد يُرسل بأحاديثو إىل أحد تالميذه من خالل ادلكاتبة، وىذه 
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تها صحيحٌة، والبخاري يذىب إىل ذلك، وىو قول احملققُت من احملدثُت، أن ادلكاتبة رواي
 التلميذ لو بلغتو األحاديث عن شيخو عن طريق كتاب، فلو أن ُُيدِّث عن شيخو.

ومضى معنا ، ىذا األثر عن علي بن أيب طالب  –رمحو اهلل  –أورد ىنا اإلمام البخاري 
 .َساَلٍم" ْبنُ  شيخ البخاري "ُمَحمَّدُ 

وكيع ىو ابن اجلراح الكويف، روى لو اجلماعة، وىو من احلفاظ، وكيع  ":وَِكيعٌ  َأْخبَ َرنَا: قَالَ "
: "مل أر أحفظ من وكيع"، وجاء يف  -رمحو اهلل  –معروٌف باحلفظ، وكما قال اإلمام أمحد 

ترمجتو أنو مل يكتب سوداء يف بيضاء، أي ال يعتمد على الكتاب، وإمنا يعتمد على الذاكرة 
  .وعلى احلفظ، وكان العلماء ُيشيدون بقوة حفظو

ىنا سفيان ىو الثوري، ووجو تعيُت سفيان الثوري، وكيع يروي عن  ":ُسْفَيانَ  َعنْ "
نُت، يروي عن سفيان بن ُعيينة، ويروي عن سفيان الثوري، إال أنو أخص بالثوري؛ السفيا

ولذلك العلماء "علماء احلديث" يُلقبون وكيع "براوي الثوري"، من كثر ما أخذ عنو 
احلديث، وأكثر الرواية عنو، فإذا أطلق وكيع يف سند من األسانيد عن سفيان، فهو الثوري، 

 ينو، يعٍت يقول عن سفيان ابن ُعيينة، فهنا ادلقصود ىو سفيان الثوري.أما ابن ُعيينة فإنو يُع

 روى لو اجلماعة. أبو عبد اهلل الكوفي": بن طريف ُمَطرِّفٍ "و 

َفةَ  "وأبو فيو رواية صحايب عن صحايب، و وىب بن عبد اهلل، من طبقة الصحابة،  ":ُجَحي ْ
من طبقة الصحابة، وعلي بن أيب طالب من طبقة الصحابة، واإلسناد كلو   ألن أبو جحيفة

 كويف، إال "حممد بن سالم" شيخ ادلصنف.

وىذا األثر يف احلقيقة أثر عظيم، فيو رد على الرافضة )فيو رد على الرافضة(، الذين يقولون 
يضًا فيو أن علي بن أيب طالب قد أُعطي شيء من الوحي )قد أُعطي شيء من الوحي(، وأ

رٌد على الرافضة الذين يعتقدون أن ىناك مصحف خاص امسو "مصحف فاطمة"، فهنا 
مل يُثبت إال القرآن )إال القرآن(، وأشار إىل ىذه الصحيفة اليت ُكتب  علي بن أيب طالب 
 فيها بعض األحكام.
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ا فيو إشارة إىل فهم القرآن )إىل وىذ ":ُمْسِلمٌ  رَُجلٌ  ُأْعِطَيوُ  فَ ْهمٌ  َأوْ  اللَِّو، ِكَتابُ  ِإالَّ قال: "
فهم القرآن(، وىو فهم العلماء للقرآن، ولكن فهم القرآن ىل يكون مبجرد اجتهاد اإلنسان 
بعيداً عن الضوابط؟ كال، فهم القرآن منوٌط بعدم مصادمة النصوص، وعدم مصادمة اللغة، 

الدعاة على الفضائيات، م بعض وعدم خمالفة الفطرة، وغَتىا من األمور؛ ألن ىناك اليو 
، إذ يفهمون القرآن من تلقاء أىوائهم، بل ذىبوا بعيدًا بآيات ا جدًا لكتاب اهلل أساءو 

، بتأويالهتم الفاسدة اليت أشبو ما تكون بتأويالت الباطنية يف الزمن السابق، كتاب اهلل 
 .وىم على حذوىم اليوم

 ":الَعْقلُ : قَالَ  الصَِّحيَفِة؟ َىِذهِ  ِفي َفَما: قُ ْلتُ : قَالَ  ،الصَِّحيَفةِ  َىِذهِ  ِفي َما َأوْ قال: "
العقل ادلراد بو الدية اليت تكون على العاقلة عند قتل الرجل، وىذا االصطالح اصطالح 

 فقهي خاص، وليس ادلراد بو العقل "الدماغ"، ال، إمنا ىي الدية.

 يعٍت الدعوة إىل فكاك األسَت. ":اأَلِسيرِ  َوَفَكاكُ قال: "

 –سوف تأيت إن شاء اهلل  –لة خالفية، ذلا تضاعيف وىذه مسأ :"ِبَكاِفرٍ  ُمْسِلمٌ  يُ ْقَتلُ  َوالَ "
يف كتاب الديات، أن ادلسلم ال يُقتل بالكافر، ىذا رأي اجلمهور، خالفًا أليب حنيفة، فإنو 

 اإلسالم". قيد يرى أن ادلسلم قد يُقتل بالكافر للعموم، النفس بالنفس، فقالوا: "ال يُنظر إىل

، أن ىذه الصحيفة ُكتب فيها بعض "الكتابة يف ىذه الصحيفة"ووجو الشاىد من ىذا األثر 
 ، ُكتبت فيها األحكام الشرعية.األحكام، وىناك صحف كثَتة كانت يف زمن النيب 

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  دَُكْيٍن، ْبنُ  الَفْضلُ  نُ َعْيمٍ  أَبُو َحدَّ  َعنْ  َسَلَمَة، أَِبي َعنْ  َيْحَيى، َعنْ  َشْيَباُن، َحدَّ
ُهمْ  ِبَقِتيلٍ  - َمكَّةَ  فَ ْتحِ  َعامَ  - لَْيثٍ  بَِني ِمنْ  رَُجاًل  قَ تَ ُلوا ُخَزاَعةَ  َأنَّ : ُىَريْ َرةَ  أَِبي قَ تَ ُلوُه  ِمن ْ
 فَ رَِكبَ  وسلم، عليو اهلل صّلى النَِّبي   ِبَذِلكَ  فَُأْخِبرَ قال:  –"يعني على وجو الثأر"  –

 اللَّوِ  َعْبدِ  أَبُو شكَّ  - «الِفيلَ  َأوِ  الَقْتَل، َمكَّةَ  َعنْ  َحَبسَ  اللَّوَ  ِإنَّ : »فَ َقالَ  َفَخَطَب، رَاِحَلَتوُ 
 أِلََحدٍ  َتِحلَّ  َلمْ  َوِإن ََّها َأالَ  َوالُمْؤِمِنيَن، َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َعَلْيِهمْ  َوَسلَّطَ  -
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 َساَعِتي َوِإن ََّها َأالَ  نَ َهاٍر، ِمنْ  َساَعةً  ِلي َحلَّتْ  َوِإن ََّها َأالَ  بَ ْعِدي، أِلََحدٍ  َتِحلَّ  َوَلمْ  قَ ْبِلي،
 َفَمنْ  ِلُمْنِشٍد، ِإالَّ  َساِقطَتُ َها تُ ْلتَ َقطُ  َوالَ  َشَجُرَىا، يُ ْعَضدُ  َوالَ  َشوُْكَها، ُيْختَ َلى الَ  َحَراٌم، َىِذهِ 
 َأْىلِ  ِمنْ  رَُجلٌ  َفَجاءَ  ،"الَقِتيلِ  َأْىلُ  يُ َقادَ  َأنْ  َوِإمَّا يُ ْعَقَل، َأنْ  ِإمَّا: النََّظَرْينِ  ِبَخْيرِ  فَ ُهوَ  قُِتلَ 

 ِمنْ  رَُجلٌ  فَ َقالَ . «ُفاَلنٍ  أِلَِبي اْكتُُبوا: »فَ َقالَ  اللَِّو، َرُسولَ  يَا ِلي اْكُتبْ : فَ َقالَ  الَيَمنِ 
 اهللُ  َصلَّى النَِّبي   فَ َقالَ  َوقُ ُبورِنَا؟ بُ ُيوتَِنا ِفي َنْجَعُلوُ  فَِإنَّا اللَِّو، َرُسولَ  يَا اإِلْذِخرَ  ِإالَّ : قُ َرْيشٍ 

 َفِقيلَ  بِالَقافِ  يُ َقادُ : يُ َقالُ : اللَّوِ  َعْبدِ  أَبُو قَالَ  «اإِلْذِخرَ  ِإالَّ  اإِلْذِخرَ  ِإالَّ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
 .الُخْطَبةَ  َىِذهِ  َلوُ  َكَتبَ : قَالَ  َلُو؟ َكَتبَ  َشْيءٍ  َأي   اللَّوِ  َعْبدِ  أِلَِبي

 ، ويف ىذا اإلسنادىذا احلديث أيضًا أورده اإلمام البخاري إشارًة إىل كتابة حديث النيب 
 :ذكر من الشيوخ

 أبو معاوية النحوي البصري، الثقة، روى لو اجلماعة. "َشْيَباُن بن عبد الرحمن":

 ادلتوكل، ثقٌة، عابد.صاحل بن  بن أبي كثير": "َيْحَيى

وىذا السند فيو أئمة أجالء كلهم حفظة، والقصد من ىذا احلديث اإلشارة إىل كتابة 
احلديث، فإنو كتب أليب شاه، أيب شاه، ىذا رجل من اليمن كان ال يُدرك، رجل، فطلب 

 ، أن ُيكتب لو ىذا.من النيب 

 ويف الرواية األخرى "أكتبوا أليب شاه"، أي اكتبوا لو ":ُفاَلنٍ  أِلَِبي اْكتُُبوا": النبي  فَ َقالَ "
وىنا من الفوائد عظيم مكة، وىذا احلديث مضى معنا، من حترمي مكة، وت ما ذكره النيب 

 :ه سابقاً الزوائد على ما ذكرنا

وىذا فيو فائدة: أن اخلطبة تكون يف مكان مرتفع )اخلطبة تكون يف  ":رَاِحَلَتوُ  فَ رَِكبَ قال: "
 هبا الشخص. مكان مرتفع(، يتميز

ىذه  ":َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َعَلْيِهمْ  َوَسلَّطَ وأيضًا ىنا قولو في الحديث: "
 ؟لحاً مسألة خالفية بُت العلماء، ىل مكة فُتحت عنوًة أم فُتحت صُ 
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أهنا فُتحت ُعنوة، يعٍت بالقوة، والدليل ىنا عبارة التسليط، تدل على  مجهور العلماء يرون
القوة، خالفًا لإلمام الشافعي، اإلمام الشافعي يرى أن مكة فُتحت صلحاً، ورأي اجلمهور 

 ىو األقرب.

كان ومضى معنا مسألة حترمي قطع الشجر إال لو كان الشجر من زراعة اإلنسان بنفسو، إذا  
 من زراعة اإلنسان بنفسو ىذا خيتلف، إذا زرعها اإلنسان بنفسو.

، لو االجتهاد فيما ال نصَّ فيو؛ ألن الصحابة دلا أرادوا من أيضاً يف ىذا احلديث أن النيب 
أن يستثٍت ذلم اإلذخر "شجر اإلذخر"، الذي كانوا خيلطونو بالطُت، وجيعلونو على  النيب 

أن ُيستثٌت؛ ألهنم ُيتاجون إىل  طي القبور، فلما طلبوا من النيب القبور، مثل اللنب، يُغ
ذلم، وىذا من قبيل االجتهاد فيما ال نصَّ فيو، وىي  قطع ىذا الشجر، فاستثناه النيب 

 مسألة أصولية معروفة.

إما أن يكون فيو  ":يُ ْعَقلَ  َأنْ  ِإمَّاوما يكون فيو، قال: "وأيضًا ىنا ذكر ما يتعلق بالقتل، 
 الدية.

إما أن يطلبوا القصاص، يعٍت ىم خمَتين بُت ىاذين النظرين،  :"الَقِتيلِ  َأْىلُ  يُ َقادَ  َأنْ  َوِإمَّا"
، أىل القتيل ذلم اخليار، إما أن يطلبوا القصاص الذي جاء يف النص، وإما أن خيتاروا الدية

 العفو أعظم يف ىذا الباب. ىل مثة أمر آخر؟ نعم، ىناك العفو والصلح، وىو أعظم،

وىناك أمر آخر، وىو الصلح، وىذا الذي ترونو واليوم يقع فيو احلقيقة مبالغات كبَتة، 
!! تسمعون يعٍت يف بعض البلدان، "فالن ديتو عشرة مليون"، كيف الدية بلغت عشرة مليون

صلت بادلاليُت!! يعٍت دية الرجل عشرة من اإلبل، يعٍت ما يُقدَّر مبئة ومثانُت ألف، فكيف و 
ال يرضون، يقولون: "إما أن نصطلح، صلح، وإما القصاص"، فيوافقون  فهنا أىل القتيل

على الصلح، فيطلبون بالصلح ماليُت، يصطلحون على ماليُت مقابل عدم قتل القاتل، 
 .وكما أسلفت ىنا، العفو ىو األفضل واألكرم يف ىذا الباب
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وىذا من النصوص الصرُية  ":ُفاَلنٍ  أِلَِبي اْكتُُبوا" ووجو الشاىد كما قلنا، الكتابة قال:
 على جواز كتابة احلديث الذي استقر عليو األمر بعد ذلك.

الفصل(، وأيضًا ىناك مسألة أصولية، وىي جواز االستثناء مع الفصل )جواز االستثناء مع 
ابة، بعد ، وجاء رجل من أىل اليمن وطلب الكتدلا حرَّم قطع الشجر يعٍت ىنا النيب 

، أن يستثٍت، فاستثٌت النيب  ذلك قال رجل من قريش: "إال اإلذخر"، طلب من النيب 
 يصح االستثناء مع الفصل؟ مع وجود فاصل يف الكالم، فهل

فاصاًل يسَتًا )فاصالً  عند العلماء أنو يصح االستثناء مع الفصل إذا كان ىذا الفصل
 يسَتاً(.

 ثم ذكر البخاري بعد ذلك، قال:

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  اللَِّو، َعْبدِ  ْبنُ  َعِلي   َحدَّ ثَ َنا: قَالَ  ُسْفَياُن، َحدَّ  َوْىبُ  َأْخبَ َرِني: قَالَ  َعْمٌرو، َحدَّ
 اهللُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َما: »يَ ُقولُ  ُىَريْ َرَة، أَبَا َسِمْعتُ : قَالَ  َأِخيِو، َعنْ  ُمَنبٍِّو، ْبنُ 

 َكانَ  فَِإنَّوُ  َعْمٍرو، ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  ِمنْ  َكانَ  َما ِإالَّ  ِمنِّي، َعْنوُ  َحِديثًا َأْكثَ رَ  َأَحدٌ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
 ُىَريْ َرَة. أَِبي َعنْ  َىمَّاٍم، َعنْ  َمْعَمٌر، تَابَ َعوُ  «َأْكُتبُ  َوالَ  َيْكُتبُ 

كتابة احلديث، وعبد اهلل بن عمرو من أفاضل الصحابة، وكان   إىل وىذا أيضًا فيو إشارة
وىناك نقطة من الفوائد ادلهمة، أن بعض ، كان يكتب ما مسعو،  يكتب حديث النيب 

و أبو ىريرة، وىذا ليس بالصحيح، العلماء أو بعض الناس يظن أن أكثر من مسع احلديث ى
لصحابة من مسع أكثر من أيب ىريرة ووقف بو ىريرة أكثر الصحابة حتديثاً، يعٍت ىناك من اأ

على أحاديث أكثر، يعٍت مثاًل أبو بكر الصديق ال شك أنو مسع أكثر من أيب ىريرة، أبو 
، وسبقو الصحابة ىريرة مىت أسلم؟ يف السنة السابعة للهجرة، يعٍت أيام قالئل مع النيب 

؛ ولكن يف التحديث، واحلرص على التحديث، كان أحرصهم أبو يف السماع من النيب 
باخلالفة، وبقتال ادلرتدين، وإنفاذ ، يف ادلقابل جند أبو بكر الصديق قد اشتغل ىريرة 

 اجليوش، وغَتىا من األمور.
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فوجو الشاىد أن ىناك من الصحابة من مسع أكثر من أيب ىريرة، وىنا إشارة يف ىذا 
أكثر من أيب ىريرة، يعٍت كتب من األحاديث  ابة من وثَّق وكتبحصاحلديث إىل أن من ال

الكثَتة، أبو ىريرة كان يعتمد على احلفظ كما سوف يأتينا، ووجو الشاىد من إيراد اإلمام 
  ىنا، اإلشارة إىل كتابة عبد اهلل بن عمرو بن العاص للحديث. –رمحو اهلل  –البخاري 

 .أبو حممد ادلكي اجلمحي "َعْمٌرو":وفي ىذا السند 

من زمار، من اليمن، روى لو اجلماعة عدا  بن كامل اليماني الزماري": ُمَنبِّوٍ  ْبنُ  َوْىبُ "و 
 أخوه مهام بن منبو أبو عقبة. ":َأِخيوِ  َعنْ "بن ماجة، ا

 :ثم أورد الحديث الذي بعده 

ثَ َنا قال ثَِني: قَالَ  ُسَلْيَماَن، ْبنُ  َيْحَيى َحدَّ  اْبنِ  َعنِ  يُوُنُس، َأْخبَ َرِني: قَالَ  َوْىٍب، اْبنُ  َحدَّ
 اهللُ  َصلَّى بِالنَِّبيِّ  اْشَتدَّ  َلمَّا: قَالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  اللَِّو، َعْبدِ  ْبنِ  اللَّوِ  ُعبَ ْيدِ  َعنْ  ِشَهاٍب،

 ِإنَّ  ُعَمرُ  قَالَ  «بَ ْعَدهُ  َتِضل وا الَ  ِكَتابًا َلُكمْ  َأْكُتبْ  ِبِكَتابٍ  ائْ ُتوِني: »قَالَ  َوَجُعوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
 وََكثُ رَ  فَاْختَ َلُفوا. َحْسبُ َنا اللَّوِ  ِكَتابُ  َوِعْنَدنَا الَوَجُع، َغَلَبوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ 

 ِإنَّ : »يَ ُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َفَخَرجَ  «الت ََّنازُعُ  ِعْنِدي يَ ْنَبِغي َوالَ  َعنِّي، ُقوُموا: »قَالَ  اللََّغُط،
 .«ِكَتاِبوِ  َوبَ ْينَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  بَ ْينَ  َحالَ  َما الرَّزِيَِّة، ُكلَّ  الرَّزِيَّةَ 

 أيضاً ىذا اإليراد من اإلمام البخاري لإلشارة إىل كتابة احلديث، ويف ىذا السند:

 ويف رواية تابعي عن تابعي. الكوفي أبو سعيد":ُسَلْيَماَن بن سعيد  ْبنُ  "َيْحَيى

 َلُكمْ  َأْكُتبْ  ِبِكَتابٍ  ائْ ُتوِني: قَالَ  َوَجُعوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى بِالنَِّبيِّ  اْشَتدَّ  َلمَّا: قَالَ "
ىنا طبعًا ىذا وجو الشاىد، يعٍت أنو يكتب كتاب، وليس ادلقصود  ":بَ ْعَدهُ  َتِضل وا الَ  ِكَتابًا

يكتب؛ ألنو كان أميًا ال يقرأ وال يكتب، وإمنا يدعون كاتب فيكتب ما يأمره  أن النيب 
 .النيب 

 يُريد أن يكتب؟ اختلف العلماء: "ما المقصود"، يعني ماذا كان النبي 
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اإلشارة إىل اخلالفة من بعده )اإلشارة إىل اخلالفة من بعده(: اإلشارة  القول األول: -
؛ حىت ال خيتلف الناس )حىت ال إىل خالفة أيب بكر الصديق من بعد النيب 

خيتلف الناس(، ووقع خالف يسَت يف الثقيفة، فقالوا: "لو ُكتب ىذا الكتاب مل 
 ُيصل ىذا االختالف".

حكام )كتابة األحكام(، يعٍت كتابة مجلة من األحكام أنو كتابة األ والقول الثاني: -
 الشرعية اليت يُرجع إليها.

أراد ": َحْسبُ َنا اللَّوِ  ِكَتابُ  َوِعْنَدنَا الَوَجُع، َغَلَبوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  ِإنَّ  ُعَمرُ  قَالَ "
وأراد أن خُيفف على الناس، (، )أن خُيفف على النيب  أن خُيفف على النيب  عمر 

 .يعٍت أن األحكام ادلوجودة كافية، ورمبا إذا ُكتب ذلم شيء يشق عليهم، يكون ثقيالً عليهم

، أىل النفاق يف النيب وأيضاً ذكر العلماء أن من مقاصد عمر بن اخلطاب: أن ال يتكلم 
وجوه الوأنو أمر بكتاب "كتاب" يف حال ضعفو ومرضو، فرجع إليو ادلسلمون، وكل ىذه 

ذكرىا العلماء من كالم عمر بن اخلطاب، يعٍت دلاذا مل يُرد ىذه الكتابة؟ فاختلفوا، يعٍت 
اختلف الصحابة، يعٍت بعضهم قال: "ال، نريد يكتب"، وبعضهم قال: "ال يكتب"، وكثر 

 .األصوات عند النيب  اللغط، يعٍت ارتفعت

حذَّر من االختالف  النيب  ":الت ََّنازُعُ  ِعْنِدي يَ ْنَبِغي َوالَ  َعنِّي، ُقوُموا: "فقال النبي 
فعتب ابن أن يُبعد كل اختالف بُت الصحابة قواًل وفعالً،  والتنازع، وقد حرص النيب 

 عباس على الصحابة ىذا الصنيع.

 ":ِكَتاِبوِ  َوبَ ْينَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  بَ ْينَ  َحالَ  َما الرَّزِيَِّة، ُكلَّ  الرَّزِيَّةَ  ِإنَّ قال: "
 لكان أفضل. كان يرى أنو لو كتب النيب يعٍت  

بد اهلل بن عباس يف ىذه ادلسألة؛ ألن وىنا العلماء يرون أن عمر بن اخلطاب كان أفقو من ع
ثاً )ملهماً حمدَّثا(،  أقرَّ عمر )أقرَّ عمر( على عدم الكتابة، وكان عمر  النيب  ملهماً حمدَّ

لعكس ىذا احلديث فيو فضيلة لعمر )فيو فضيلة لعمر(، ومعرفة احلكمة يف مثل ىذا وبا
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والية الوصَّى ب ادلوطن، وأيضًا ذكر العلماء أن فيو ردًا على الرافضة الذين قالوا أن النيب 
 عند موتو، وىذا غَت صحيح. علي 

ففيو اإلشارة إىل   َلُكْم": َأْكُتبْ  ِبِكَتابٍ  ائْ ُتوِني " والشاىد كما قلنا ىو قضية الكتابة
 كتابة العلم.

  بعده: –رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 يل"ل"باب: العلم والعظة بال

ثَ َنا َنَة، اْبنُ  َأْخبَ َرنَا َصَدَقُة، َحدَّ  َسَلَمَة، أُمِّ  َعنْ  ِىْنٍد، َعنْ  الز ْىِريِّ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  ُعيَ ي ْ
َقظَ : قَاَلتْ  َسَلَمَة، أُمِّ  َعنْ  ِىْنٍد، َعنْ  الز ْىِريِّ، َعنِ  َسِعيٍد، ْبنِ  َوَيْحَيى َوَعْمٍرو،  النَِّبي   اْستَ ي ْ

َلةٍ  َذاتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى َلةَ  أُْنِزلَ  َماَذا اللَِّو، ُسْبَحانَ : »فَ َقالَ  لَي ْ  َوَماَذا الِفَتِن، ِمنَ  اللَّي ْ
نْ َيا ِفي َكاِسَيةٍ  فَ ُربَّ  الُحَجِر، َصَواِحَباتِ  أَْيِقظُوا الَخَزاِئِن، ِمنَ  فُِتحَ   ِفي َعارِيَةٍ  الد 

 .«اآلِخَرةِ 

لإلشارة إىل أن العلم وادلوعظة ال خيتص  –رمحو اهلل  –ىذا الباب عقده اإلمام البخاري 
 بالنهار )ال خيتص بالنهار(، العلم وادلوعظة يكون يف أي وقت، سواء يف الليل أو يف النهار.

بن الفضل المروزي أبو الفضل":  َصَدَقةُ " وفي ىذا السند شيخ اإلمام البخاري ىو:
 -رمحو اهلل  –وىو من أفراد البخاري، تفرَّد بو اإلمام البخاري 

ىو األنصاري )ىو األنصاري(، طبعًا قلنا ىو  ":َسِعيدٍ  ْبنِ  َيْحَيىوأيضًا في ىذا السند: "
بن سعيد ىو األنصاري، وقد أخطأ من قال ىو "ُيي بن األنصاري، إذًا ىنا عندنا ُيي 

 سعيد القطان"؛ ألن ُيِت بن سعيد القطان ليس لو رواية عن الزىري.

 ىي بنت احلارث الفراسية، روى ذلا اجلماعة غَت اإلمام مسلم. ":ِىْندٍ وفي ىذا اإلسناد: "

 امسها ىند، وقيل "رملة". ،زوج النيب  ":َسَلَمةَ  أُمِّ "و 
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ابن ُعيينة ومعمر أقران، وعمرو وُيِت بن سعيد مع الزىري  ألقران:في ىذا السند رواية او 
 أقران، يعٍت يف نفس الطبقة يف الرواية.

َقظَ : قَالَ " َلةٍ  َذاتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   اْستَ ي ْ سبحان  "":اللَّوِ  ُسْبَحانَ ": فَ َقالَ  ،لَي ْ
 كلمة تُقال عند التعجب.اهلل ىذه  

َلةَ  أُْنِزلَ  َماَذاقال: " قال العلماء ادلراد: "ماذا  ":الَخَزاِئنِ  ِمنَ  فُِتحَ  َوَماَذا الِفَتِن، ِمنَ  اللَّي ْ
فيما يقع يف ىذه  وقال بعض العلماء أهنا رؤية رآىا النيب ُقدِّر"، ماذا ُقدِّر من الفنت، 

 على ىذه األمة أمرين: األمة من الفنت، وما يُفتح عليهم من اخلزائن، يعٍت خشي النيب 

 من االقتتال، واخلالف. الفنت: وىو ما حدث -
ح واألموال والذىب والفضة الذي سَتد على ادلسلمُت بعد واخلزائن: يعٍت الفتو  -

 الفتوحات.
يعٍت زوجاتو، وىذا فيو كما قال العلماء: "البدء  ":الُحَجرِ  َصَواِحَباتِ  أَْيِقظُواثم قال: "

: فيو أن "، واالبتداء بالتسبيحبوصية األقرب، ووصية األىل، ونصحهم، وتذكَتىم باهلل 
 الليل ذكر اهلل.اإلنسان إذا استيقظ من 

نْ َيا ِفي َكاِسَيةٍ  فَ ُربَّ قال: " وىذه العبارة اختلف العلماء يف معناىا،  ":اآلِخَرةِ  ِفي َعارِيَةٍ  الد 
فأشار بعض العلماء إىل أن ادلراد بو "رقيق الثياب"، رمبا واحدة تلبس الثياب الرقيقة يف 

من جنس العمل، أو قال بعض  الدنيا، فتكون عارية يف اآلخرة، خالفًا لفعلها، فاجلزاء
ن كاسية و كالعلماء القول الثاين: "ادلراد بو الثياب ادلسرفة"، الوقوع يف اإلسراف يف الثياب، ت

البسة ثياب مسرفة، فُتحاسب على ىذا يف اآلخرة بنقيض صنيعها، وقيل بعدم العمل، قد 
ن السًت يف ىذه تكون كاسية؛ ولكنها ال ُتطبق وال تعمل فتنال عكس ما كانت عليها م

 ، وىذا كلو من الوعظ والتذكَت والتخويف والعمل.الدنيا

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 
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 "باب: السمر في العلم"

ثَ َناقال  ثَِني: قَالَ  ُعَفْيٍر، ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ ثَِني: قَالَ  اللَّْيُث، َحدَّ  ْبنِ  َخاِلدِ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ
 اللَّوِ  َعْبدَ  َأنَّ  َحْثَمَة، أَِبي ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  ْبنِ  َبْكرِ  َوأَِبي َساِلٍم، َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُمَساِفٍر،

 َسلَّمَ  فَ َلمَّا َحَياتِِو، آِخرِ  ِفي الِعَشاءَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   بَِنا َصلَّى: قَالَ  ُعَمَر، ْبنَ 
َلَتُكمْ  َأرَأَيْ َتُكمْ : »فَ َقالَ  قَاَم، َها، َسَنةٍ  ِماَئةِ  رَْأسَ  فَِإنَّ  َىِذِه، لَي ْ َقى الَ  ِمن ْ  َعَلى ُىوَ  ِممَّنْ  يَ ب ْ
 .«َأَحدٌ  اأَلْرضِ  َظْهرِ 

ىذا التبويب من اإلمام البخاري لإلشارة إىل حكم السمر بعد صالة العشاء، واألصل يف 
: "وكان يكره احلديث بعدىا"، وعلة  ل النيب السمر بعد صالة العشاء أنو مكروه؛ لقو 

كراىية السمر بعد صالة العشاء؛ ألنو ُيشغل عن صالة الفجر؛ وألنو ُيشغل عن قيام الليل؛ 
وألنو ُيشغل عن إصالح ادلعاش، وما ُيتاجو اإلنسان يف النهار، إال أن ىناك صور مستثناه 

السفر، وكالسهر يف العبادة، جاءت يف النصوص، كالسهر مع الضيف، وكالسهر يف 
وكالسهر يف العلم، وكالسهر مع األىل، ىذه الصور استثناىا العلماء، منها ما دلل عليو يف 

ر يف العلم"، أي من الصور ادلستثناة من السمر ادلنهي عنو: ىو مىذا احلديث، "باب الس
ألهنم كانوا مر ىو: احلديث بعد العشاء، وأُطلق عليو السمر؛ سواللعلم، السمر يف ا

 قمر، أي نسبة الُسمرة إىل القمر.يتحدثون جتاه ال

 ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  مضى رجال ىذا السند إال: "و وفي ىذا اإلسناد أربعة من التابعين، 
 أبو خالد، روى لو البخاري ومسلم، والًتمذي والنسائي، من الثقات. ":ُمَساِفرٍ  ْبنِ  َخاِلدِ 

سلفنا ىذه ادلسألة، ىل اخلضر احلديث على موت اخلضر، وقد أهبذا استدل العلماء  وىنا
أنو ال يبقى وجو اخلطاب للصحابة ادلوجودين يف ىذه الليلة، أنو  حي أو ال؟ فذكر النيب 

أحد من ادلوجودين يف ىذه الليلة، فقالوا على وجو األرض، قالوا:  م لن يبقبعد مائة عا
 خالفاً لبعض الطرقية.ضر، "يدخل يف ذلك اخلضر"، دليل على موت اخل
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، وأيضاً (فيو إخراج للمالئكة )إخراج ادلالئكة اأَلْرِض": َظْهرِ  : "َعَلىوقول النبي 
مبا يتعلق باآلجال )مبا يتعلق باآلجال(، وأن  ُيستفاد من ىذا احلديث: وعظ النيب 

 اإلنسان لن يُعمَّر يف ىذه الدنيا، وأنو قد يُغادر ىذه الدنيا يف أي حلظة، فأراد النيب 
 تذكَتىم هبذا األمر؛ ألن ذكر ادلوت وفراق الدنيا ُمعٌُت لإلنسان على العمل الصاحل.

العلم النافع والعمل الصاحل، إنو ويل ذلك  نقف عند ىذا القدر، ونسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم
 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد. والقادر عليو،

 

 

 
 

 

 


