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موقع دروس اإلمارات

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إف احلمد هلل حنمده 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 حممداً عبده ورسولو.
أما بعد-:
فإف خَت الكالـ كالـ اهلل ،وخَت اذلدى ىدى ٍ
حممد  ،وشر األمور حمدثاهتا ،وكل ٍ
حمدثة
ٍ
بدعة ،وكل ٍ
ضاللة يف النار ،نستأنف التعليق على صحيح اإلماـ
بدعة ضاللة ،وكل
البخاري – رمحو اهلل – يف أبواب كتاب العلم ،وقد وصلنا يف اللقاء ادلاضي إىل "باب:
السمر في العلم" ،وعلقنا على احلديث األوؿ ،وأشرنا إىل أف األصل يف السمر بعد العشاء
أنو على الكراىية ،ويُستثٌت منو صور ،منها ىذه الصورة ادلذكورة يف احلديث ،وىو السمر يف
العلم.
ثم الحديث الثاني :قال البخاري – رحمو اهلل :-
ت َس ِعي َد بْ َن ُجبَ ْي ٍرَ ،ع ِن
الح َك ُم ،قَ َ
الَ :ح َّدثَنَا ُش ْعبَةُ ،قَ َ
آد ُم ،قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
َح َّدثَنَا َ
الَ :ح َّدثَنَا َ
ت الحا ِر ِ
ت َخالَتِي م ْيمونَةَ بِْن ِ
ال :بِت فِي ب ْي ِ
ابْ ِن َعبَّ ٍ
ث َزْو ِج النَّبِي صلّى اهلل عليو
اس ،قَ َ
َ
َ
َُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ع ْن َد َىا في لَْي لَت َها ،فَ َ
صلَّى النَّبِي َ
وسلم َوَكا َن النَّبِي َ
ِِ
وسلَّم ِ
ٍ
ام
ام ،ثُ َّم قَ َ
الع َ
اء إِلَى َم ْن ِزلو ،فَ َ
ال« :نَ َ
ام ،ثُ َّم قَ َ
صلَّى أ َْربَ َع َرَك َعات ،ثُ َّم نَ َ
اء ،ثُ َّم َج َ
شَ
ََ َ
ِ
ت َعن ي ِ
ِِ
ِ
صلَّى
سا ِره ،فَ َج َعلَني َع ْن يَ ِمينو ،فَ َ
الغُلَي ُم» أ َْو َكل َمة تُ ْشبِ ُه َها ،ثُ َّم قَ َ
ام ،فَ ُق ْم ُ ْ َ َ
ِ
ات ،ثُ َّم صلَّى رْكعت ي ِن ،ثُ َّم نَام ،حتَّى س ِمع ُ ِ
َخمس رَكع ٍ
ج
َ َ َ ْ
َ َ ََ ْ
ْ َ ََ
ت غَطيطَوُ أ َْو َخطيطَوُ ،ثُ َّم َخ َر َ
الصالَةِ.
إِلَى َّ
ىذا احلديث أورده ادلصنف؛ لالستدالؿ أيضاً على استثناء السمر يف صورة العلم ،أو السمر
مع األىل ،وإدخاؿ ىذا احلديث حتت ىذه الًتمجة كما قاؿ العلماء" :ىي من قبيل
التلميح ،وليس من قبيل التصريح" ،وقد ذكرنا يف بدايات التعليق على صحيح اإلماـ
البخاري ،أف اإلماـ البخاري – رمحو اهلل – أحياناً يُورد األحاديث وتكوف العالقة بينها
وبُت الًتمجة واضحة ،ظاىرة ،ويف بعض األحياف تكوف العالقة تلميحية ،أي إما من جهة
االستنباط أو من جهة اإلشارة إىل الروايات األخرى ،فالرواية األخرى اليت سوؼ تأين معنا،
ابن عباس ذكر أف النيب  حدَّث أىلو ساعة مث رقد (حدَّث أىلو ساعة مث رقد) ،وىذا ىو
وجو االرتباط هبذا الباب ،أف النيب  حدَّث أىلو ،وذكر أىلو وجلس معهم بعد صالة
العشاء.
أما ىذه الرواية فليس فيها ما يُشَت إىل السمر بعد العشاء ،وإف كاف البعض تكلف يف عبارة
"ناـ الغليم" ،وقاؿ" :فيها إشارة إىل السمر" ،السمر أخذ من الرواية األخرى اليت سوؼ
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تأتينا – إف شاء اهلل – أف ابن عباس ذكر أف النيب  حدَّث أىلو ساعة مث رقد ،يعٍت بعد
صالة العشاء ،وىذا وجو الشاىد من ىذا احلديث.
مر رجالو معنا آدـ ،وشعبة بن احلجاج.
وىذا احلديث َّ
الح َك ُم" :ىنا احلكم بن عتبة ،ثقةٌ ،صاحب سنة ،روى لو اجلماعة.
"قَ َ
الَ :ح َّدثَنَا َ
وىذا السند رواتو كلهم أئمة ،أئمةٌ أجالء ،واحلكم من طبقة التابعُت ،ومثلوَ " :س ِعي َد بْ َن
ُجبَ ْي ٍر" ،ففيو رواية تابعي عن تابعي.
وىذا احلديث يدؿ على فضل عبد اهلل بن عباس ،وحذقو ،وحسن معرفتو وتفطنو للدقائق؛
ألنو نقل صورة من عبادة النيب  ،وما جرى يف بيوت النيب  ،مع متابعة النيب  على
العمل.
وىذا احلديث من األحاديث اليت استدؿ هبا العلماء على جواز اجلماعة يف النافلة (جواز
اجلماعة يف النافلة) ،وىي ليست على الدواـ وإمنا أحياناً ،وقد جاء ذلك يف عدة أحاديث،
وسوؼ دتر علينا أف النيب  صلى صالة الضحى مجاعة ،وصلى القياـ مجاعة ،فهذه
ليست على وجو ادلداومة ،الشك القياـ يف رمضاف وردت فيو صور اجلماعة؛ لكن قياـ
الليل يف غَت رمضاف ،ىل لإلنساف أف يُصليو مجاعة؟ يعٍت لو أراد اإلنساف أف يُصلي مع
أىلو اجلماعة ،أو أف يُصلي مع إخوانو مرة أو مرتُت ،عرضاً من غَت ختصيص ليوـ ،أو من
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غَت مواظبة فهو على اجلواز ،ذلذا احلديث وغَته من األحاديث يف صالة النيب  للنافلة يف
اجلماعة.
وأيضاً ىذا احلديث فيو من األدلة على جواز احلركة اليسَتة يف الصالة للحاجة (احلركة
اليسَتة يف الصالة للحاجة) ،واحلركات يف الصالة:
 إما أن تكون حركات فاحشة :قاؿ العلماء" :ضابطها أف من ينظر إىل ىذه احلركةيظن أف ىذا الشخص ليس يف صالة" ،ليس يف صالة ،ىذه حركة فاحشة ،يرى
العلماء أهنا تبطل الصالة.
حرؾ ابن عباس خلف ظهره من اجلهة اليسرى
 وىنا الحركة اليسيرة :أف النيب َّ وصف
إىل اليمُت ،يعٍت دلا قاـ النيب  من صالة اجلماعة جاء ابن عباس مباشرة
َّ
عن يساره والنيب  يف صالتو ،فحركو النيب  إىل اجلهة اليمٌت ،فهذه حركة يسَتة
للحاجة قاـ هبا النيب  ،وسوؼ تأتينا – إف شاء اهلل – يف كتاب الصالة أنواع
احلركة الواجبة واحملرمة وادلكروىة وادلباحة على األقساـ ادلعروفة.
وأيضا ذكروا يف ىذا احلديث جواز الصالة خلف من مل ين ِو اإلمامة (جواز الصالة خلف
من مل ين ِو اإلمامة) ،وأيضاً فيها من ادلسائل اخلالفية اليت يذكرىا العلماء ىي :االنتقاؿ من
حالة ادلنفرد إىل حالة اإلمامة (االنتقاؿ من حالة ادلنفرد إىل حالة اإلمامة) ،وىذه ادلسألة
فيها تفاصيل:
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ىل جيوز لإلنساف وىو منفرد ويدخل عليو شخص فيأمت بو وىو يف وسط صالتو كما
حدث يف ىذه احلادثة؟ وىذه تتكرر اليوـ عندنا يف ادلساجد ويف غَتىا أف يكوف الشخص
يُصلي فيأيت واحد فيُصلي خلفو (فيًصلي خلفو):
(جوزه يف النفل) ،كما يف ىذه الصورة.
جوزه يف النفل َّ
 فبعض العلماء َّ وبعض العلماء منع ذلك ،منع االنتقاؿ من ادلنفرد إىل اإلمامة. وذىب البعض اآلخر من العلماء إىل مشروعية ذلك يف النفل ويف اجلماعة ،يعٍت يفالفريضة ويف النافلة ،وىذا رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمُت – رمحو اهلل – واستدؿ
خصو الدليل" ،إال ما
بالضابط الفقهي "أف ما جاز يف النفل جاز يف الفرض إال ما َّ
خصو الدليل ،فقاؿ" :دلا جاز ىنا ،أف النيب  انتقل من االنفراد إىل اإلمامة يف
النفل ،قالوا" :جاز ذلك يف الفرض" ،جاز ذلك يف الفرض ،وأيضاً ىو رأي العالمة
السعدي – رمحو اهلل – وقالوا" :أف ىذه (يعٍت االختالفات) نُقلت كثَتاً يف تغاير
أحواؿ ادلأموـ واإلماـ" ،يعٍت صالة ادلتنفل خلف ادلفًتض ،وادلفًتض خلف ادلتنفل،
وادلسافر خلف ادلقيم ،وادلقيم خلف ادلسافر ،وغَتىا من الصور ،فقالوا" :ال مينع أف
حيدث ىذا" ،وكرىو بعض العلماء وقالوا" :ال يصلح اختالؼ الصورة إذا كاف
ادلفًتض خلف ادلتنفل".
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ورأي الشيخ ابن عثيمُت وغَته أف األمر يف ذلك واسع (أف األمر يف ذلك واسع) ،شريطة
كما قاؿ اإلماـ أمحد – رمحو اهلل – أف ينوي اإلمامة (أف ينوي اإلمامة) ،اإلماـ أمحد –
رمحو اهلل – يرى أف الشخص الذي أؤمت فيو ،إذا مل ين ِو اإلمامة فإف صالة من خلفو تكوف
باطلة ،فاشًتط أف ينوي اإلمامة حىت تصح صالة من خلفو.
أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث :أخذ الراحة بُت القياـ (أخذ الراحة بُت القياـ)،
يعٍت ىل لإلنساف أف يُصلي يف جزء من الليل أربع ركعات مث يناـ ،مث يقوـ بعد ذلك
ويُصلي أربع ركعات ،مث يوتر؟ نعم ،لإلنساف ذلك ،بدليل فعل النيب  يف ىذا احلديث.
ومن الغرائب في استدالالت بعض الفقهاء لهذا الحديث:
 قالوا أف فيو جواز صالة ادلنفرد خلف الصف (صالة ادلنفرد خلف الصف) ،مع أفالصورة أف أبا العباس كاف عن يساره ،فنقلو النيب  على ميينو ،فالفقهاء نظروا يف
ىذه الثواين ،الثواين دلا حرؾ النيب  خلف ظهره ،وجعلو على ميينو ،قاؿ" :يف ىذه
الثواين كانت صورة أبو عباس أنو" ماذا؟ منفرد خلف الصف؛ ولكن ىذا فيو بعد
يف االستدالؿ – وإف شاء اهلل – ىذه ادلسألة ستأيت وجو التفصيل فيما سوؼ
نذكره من أحكاـ الصالة.
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 أيضا ىذا الحديث :ذكر فيو العلماء جواز بيتوتة األطفاؿ عند احملارـ (بيتوتةاألطفاؿ عند احملارـ) ،فعبد اهلل بن عباس بات عند خالتو ميمونة (بات عند خالتو
ميمونة).
 وأيضا في ىذا الحديث :القسم بُت الزوجات (القسم بُت الزوجات) ،وىي منالواجبات (من الواجبات) ،يعٍت من احلقوؽ الواجبة على الزوج جتاه الزوجات:
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ِعْن َد َىا ِيف
ادلساواة يف القسم ،ووجهو يف احلديثَ " :وَكا َف النِ ي
َّيب َ
لَْيػلَتِ َها" ،يعٍت ىذه ليلة ميمونة ،وىذه ىو القسم ،يعٍت أف يكوف البيات عند ىذه
الزوجة ليلة ،مث عند األخرى وىكذا.
 وأيضا ىنا ذكر العلماء :جواز التصغَت على وجو الشفقة (جواز التصغَت على وجوالشفقة) ،أف النيب  قاؿ " :نَ َاـ الغُلَيِّ ُم" :ناـ الغليم ،يعٍت أنت ممكن تصغر اسم
وتقصد االحتقار وىذا غَت مشروع ،وممكن اإلنساف يُصغر االسم للشفقة أو التودد
أو التلطف كما ىو احلاؿ عندنا يف اإلمارات ،كل األمساء مصغرة ،صحيح ،ىذا ما
فيو بأس إال إذا كاف اسم من أمساء اهلل  فيُجنب ىذا األمر.
أيضا من فوائد ىذا الحديث :أف موقف ادلأموـ الواحد عن ميُت اإلماـ (موقف ادلأموـ
الواحد عن ميُت اإلماـ) ،يعٍت ال يكوف على خلف اإلماـ ،وإمنا يكوف عن ميينو ،ىل جيوز
لو أف يُصلي يساره؟ ىذه مسألة خالفية ،إذا كاف لوحده ،ىل يُصلي عن يساره؟ فبعض

8

الدرس الرابع والثالثوف يف التعليق على صحيح البخاري

العلماء ال يرى صحة الصالة أصالً إذا كاف عن يساره ،ومن أىل العلم من يرى اجلواز وىو
األقرب؛ لكن األفضل أف يكوف عن ميينو (لكن األفضل أف يكوف عن ميينو).
وأيضاً ذكر العلماء فيو اإلشارة إىل ادلساواة ،أف ادلأموـ يكوف مساوي لإلماـ إذا كاف
شخصُت يُصلوف جنب بعض ،فإنو ال يتأخر عنو (ال يتأخر عنو) ،بأف يُصلي معو يف نفس
اخلط ،ىذه شائعة اليوـ موجودة أف يتأخر ادلأموـ عن اإلماـ.
وأيضاً فيو صحة صالة الصيب (صحة صالة الصيب) ،وسوؼ يأيت أف البخاري َّبوب على
صحة صالة الصيب ،بل إمامة الصيب كما سوؼ يأتينا.
ام الغُلَي ُم» أ َْو َكلِ َمة تُ ْشبِ ُه َها" ،تشبو ىذه الكلمة.
وفيو أيضا تحري الراوي ،قال«" :نَ َ
وأيضاً فيو النوـ اليسَت ،وىي مسألة حصل فيها خالؼ ،وسوؼ يأتينا مفصالً يف النوـ ،ىل
النوـ يُبطل الصالة؟ وما ىو ضابط النوـ الذي يُبطل الصالة ،والتفريق بُت نوـ ادلضطجع،
ونوـ القاعد ،فهذا مما يُستدؿ بو يف أف النوـ اليسَت ال ينقض الوضوء إذا غلب على الظن
أف اإلنساف يشعر بنفسو ،طبعاً ىذا احلديث لو توجيهات ،سوؼ يأتينا – إف شاء اهلل –
أف قالوا" :أف النيب  ال يناـ قلبو ،فهو مستثٌت من صورة نوـ اإلنساف العادي" ،بل
بعضهم توسع قاؿ" :أف حىت النوـ الثقيل إذا عرؼ اإلنساف من نفسو عدـ اإلحداث فإنو
ال ينقض الوضوء" ،سوؼ يأتينا – إف شاء اهلل – يف كتاب الطهارة.
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ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
"باب :حفظ العلم"
كَ ،ع ِن ابْ ِن ِش َه ٍ
ابَ ،ع ِن األَ ْع َر ِج،
الع ِزي ِز بْ ُن َع ْب ِد اللَّ ِو ،قَ َ
الَ :ح َّدثَنِي َمالِ ٌ
قال َح َّدثَنَا َع ْب ُد َ
ال" :إِ َّن النَّاس ي ُقولُو َن أَ ْكثَر أَبو ُىريْ رَة ،ولَوالَ آي تَ ِ
ان فِي كِتَ ِ
اب اللَّ ِو َما
َع ْن أَبِي ُى َريْ َرةَ ،قَ َ
َ ُ ََ َْ َ
َ َ
ت ح ِديثا ،ثُ َّم ي ْت لُو {إِ َّن الَّ ِذين ي ْكتُمو َن ما أَنْ زلْنَا ِمن الب ي نَ ِ
ات} [البقرة ]ٔ51 :إِلَى
ََ ُ َ َ َ َ
َ
َح َّدثْ ُ َ
ِ
قَ ولِ ِو { َّ ِ
ِ
الص ْف ُق
ين َكا َن يَ ْشغَلُ ُه ُم َّ
ْ
الم َهاج ِر َ
يم} [البقرة ]ٔ6ٓ :قالِ إ َّن إِ ْخ َوانَنَا م َن ُ
الرح ُ
ِ
َسو ِ
ِ
الع َم ُل فِي أ َْم َوالِ ِه ْمَ ،وإِ َّن أَبَا ُى َريْ َرةَ
صا ِر َكا َن يَ ْشغَلُ ُه ُم َ
اقَ ،وإِ َّن إِ ْخ َوانَنَا م َن األَنْ َ
باأل ْ َ
َكا َن ي لْزم رس َ ِ
ض ُرو َن،
ض ُر َما الَ يَ ْح ُ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم بِ ِشبَ ِع بَطْنِ ِوَ ،ويَ ْح ُ
ول اللَّو َ
َ َُ َ ُ
ظ َما الَ يَ ْح َفظُو َن".
َويَ ْح َف ُ
ىذا احلديث أورد اإلماـ البخاري يف "باب :حفظ العلم"؛ لإلشارة إىل العناية حبفظ العلم،
وىو أساس العلم كما قاؿ العلماء ،أساس العلم ىو احلفظ ،وال يبقى من علم اإلنساف إال
ما حفظو ،ادلقروء كثَت؛ ولكنو ال يبقى ،أما احملفوظ فهو الذي يستصحبو اإلنساف
(يستصحبو اإلنساف) ،ولذلك جاء عن بعض احملدثُت أنو دلا احًتقت مكتبتو ندـ ندـ
شديد جداً ،فقاؿ" :يا ليتٍت حفظت ،لو حفظت ما ضررين أف حتًتؽ مكتبيت" ،فطالب
العلم حيفظ ،احملفوظ ىو الذي يبقى يف الذىن وبو يرتقي اإلنساف يف رتب العلم؛ ولذلك
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ٍ
حافظ إماـ" ،يعٍت يرتقي
يقوؿ الرحيب يف الرحابية" :والثلثاف ومها التماـ فاحفظ فكل
اإلنساف برتب العلم ،ويكوف ضابطاً باحملفوظ.
وىذا احلديث سنده مدين ،رواة ىذا احلديث من ادلدينة ،وفيو رواية تابعي عن تابعي ،وفيو
ادلواظبة على العلم (ادلواظبة على العلم)؛ ألف ادلواظبة على العلم ىي اليت تورث زيادة العلم
إذا كاف اإلنساف يتقطع يف العلم فإنو لن ُحيصل العلم النافع الكثَت الذي يضبط بو العلوـ،
البد أف حيرص اإلنساف على ادلواظبة ،والعلم جيتمع مثل النقط حىت يكوف مثل البحر،
بادلواظبة وباحلرص عليو.
وأيضا في ىذا الحديث فضيلة أبي ىريرة ،والتقلل من الدنيا (التقلل من الدنيا) ،وقد
قاطع عن
سبب قاطع عن العلم
(سبب ٌ
ٌ
ذكر العلماء يف ىذا احلديث أف االنشغاؿ بالدنيا ٌ
العلم) ،ال يستطع اإلنساف أف جيمع بُت االنشغاؿ واالنغراؽ يف الدنيا ،وبُت طلب العلم؛
ألف طلب العلم حيتاج إىل التفرغ وإىل حضور القلب.
وأيضا في ىذا الحديث جواز اإلخبار عن النفس بفضيلة عند أمن الفتنة (عند أمن
الفتنة) ،فهنا أبو ىريرة أثٌت على نفسو حبفظو احلديث ،وذكر فضيلة لو أنو واظب النيب ،
وحفظ العلم ،فلإلنساف أف يذكر عند أمن الفتنة ،وىذا سبق أف ذكرناه ،ذكرنا أف الثناء
على النفس جائز بشرطُت" :احلاجة وأمن الفتنة" ،فهنا احتاج أبو ىريرة دلا رأى كالـ الناس
عليو ،تكلَّم هبذا الكالـ.
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وفيو أيضاً احلذر من كتماف العلم (احلذر من كتماف العلم) ،وىو استدالؿ أبو ىريرة 
باآلية.
وفيو أيضاً جواز اإلكثار من احلديث (جواز اإلكثار من احلديث) ،كما فعل أبو ىريرة ،وفيو
كن بو أبو ىريرة أنو لزـ النيب  بشبع بطنو؛
أيضاً جواز التجارة (جواز التجارة) ،وفيو ما َّ
ألخذ احلديث ،وجاء يف بعض الروايات أف أبا ىريرة كاف يسأؿ النيب  ،مث يسأؿ أبو
بكر ،مث يسأؿ عمر ،ليس إال ليجد من يُطعمو الطعاـ ،كاف جيوع ويُريد من يدعوه إىل
الطعاـ.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
ِ ِ
ص َع ٍ
يم بْ ِن ِدينَا ٍرَ ،ع ِن
ب ،قَ َ
َح َم ُد بْ ُن أَبِي بَ ْك ٍر أَبُو ُم ْ
َح َّدثَنَا أ ْ
الَ :ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن إبْ َراى َ
ٍِ
ابْ ِن أَبِي ِذئْ ٍ
ول اللَّ ِو ،إِني
ْت :يَا َر ُس َ
الم ْقبُ ِريَ ،ع ْن أَبِي ُى َريْ َرَة ،قَ َ
ال :قُل ُ
بَ ،ع ْن َسعيد َ
َسمع ِم ْن َ ِ ِ
ف بِيَ َديْ ِو ،ثُ َّم
سطْتُوُ ،قَ َ
ساهُ؟ قَ َ
ال :فَ غَ َر َ
أَُْ
س ْط ِر َد َ
اء َك» فَ بَ َ
ال« :ابْ ُ
ك َحديثا َكثيرا أَنْ َ
يت َش ْيئا بَ ْع َدهُ.
قَ َ
ض َّموُ» فَ َ
الُ « :
ض َم ْمتُوُ ،فَ َما نَ ِس ُ
ف بِي ِدهِ
قال ح َّدثَنَا إِب ر ِاىيم بن ِ
ال :ح َّدثَنَا ابْن أَبِي فُ َديْ ٍ
ك بِ َه َذا أ َْو قَ َ
ال :غَ َر َ َ
الم ْنذ ِر قَ َ َ
َ
ُ
َْ ُ ْ ُ ُ
فِ ِيو.
َح َم ُد بْ ُن أَبِي بَ ْك ٍر" :أمحد بن قاسم.
ىذا الحديث شيخ اإلمام البخاري ىو" :أ ْ
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"م َح َّم ُد بْ ِن ِدينَا ٍر" :مدين ،ىذا مفيت ادلدينة ،روى لو اجلماعة.
و ُ
وفي السند" :ابْ ِن أَبِي ِذئْ ٍ
ب" :حممد بن عبد الرمحن اإلماـ ادلدين الثقة ،كاف اإلماـ أمحد –
رمحو اهلل – يُقدمو على مالك (يٌقدمو على مالك) يف احلفظ وقوتو ،وىو أيضاً السند كلو
مدين ،كاإلسناد السابق ،وكلهم أيضاً أئمة فضالء أجالء ،وىذا احلديث فيو سر حفظ أيب
ىريرة ،سر من أسرار حفظ أيب ىريرة ،وعالمة من عالمات النبوة (عالمة من عالمات
النبوة) ،يعٍت أف أبو ىريرة كاف ينسى ،حيفظ وينسى ،فبسط لو النيب  يعٍت طلب منو أف
يبسط رداءه ،مث وضع يديو يف ىذا الرداء ،طبعاً مل يأت ماذا غرؼ ،ليس ىناؾ شيء
حمسوس غرفو النيب  ،لذلك قاؿ العلماء ىذه من عالمات النبوة ،يعٍت من آيات النيب
 ،مث ىذا من توفيق اهلل ( من توفيق اهلل  ،)أف دعا لو النيب  وحصل لو ىذه
الربكة ،ويدؿ أيضاً على حرص أيب ىريرة ،يعٍت دلا كاف ينسى احلديث مل يكل األمر إىل
نفسو بل اجتهد ،وطلب من النيب  الدعاء.
والرواية األخرى فيو اختالؼ يسَت ،لذا أشار إليو يف احلديث :وفيو "حممد بن إمساعيل بْ ُن
أَِيب فُ َدي ٍ
ك" ،يعٍت زيادة على احلديث ادلاضي.
ْ
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
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ال :ح َّدثَنِي أ ِ
ِ ِ
ٍِ
َخيَ ،ع ِن ابْ ِن أَبِي ِذئْ ٍ
الم ْقبُ ِريَ ،ع ْن أَبِي
يل ،قَ َ َ
بَ ،ع ْن َسعيد َ
َح َّدثَنَا إ ْس َماع ُ
ِ
ْت ِمن رس ِ ِ
ِ
َح ُد ُى َما
ُى َريْ َرَة قَ َ
ول اللَّو َ
اءيْ ِن :فَأ ََّما أ َ
الَ " :حفظ ُ ْ َ ُ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ِو َع َ
ِ
وم".
فَ بَثَثْتُوَُ ،وأ ََّما َ
اآلخ ُر فَ لَ ْو بَثَثْتُوُ قُط َع َى َذا البُ لْعُ ُ
ىذا أيضاً فيو إشارة إىل جانب احلفظ؛ ألف أبا ىريرة قاؿ" :حفظت" ،ويف ىذا السند رواية
األخ عن أخيو ،واإلسناد أيضاً مدين ،كل األسانيد اليت أوردىا أسانيد مدنية ،واحلديث من
أفراد اإلماـ البخاري.
ِ
ْت ِمن رس ِ ِ
ِ
اءيْ ِن" :أي نوعُت
ول اللَّو َ
وىنا الحفظ قالَ ":حفظ ُ ْ َ ُ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ِو َع َ
من العلم:
 العلم العاـ. والعلم اخلاص.واألصل ىو بث العلم (األصل ىو بث العلم) ،ولذلك:
َح ُد ُمهَا فَػبَثَثْتُوُ".
 قاؿ " :فَأ ََّما أ َِ
وـ".
 والثاين :قاؿَ " :وأ ََّما َاآلخ ُر فَػلَ ْو بَػثَثْتُوُ قُط َع َى َذا البُػ ْلعُ ُ
حصل خالؼ بُت العلماء ،ما ادلقصود هبذا احلديث؟ أو ما الذي خشي أبو ىريرة من بثو؟
 -فقاؿ بعض العلماء أف ادلراد بو أخبار الفنت ،وأشراط الساعة (أشراط الساعة).
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 وذىب بعض أىل العلم أف القصد :اإلشارة إىل فساد بعض السالطُت من سفهاءقريش؛ ولذلك جاء عن أيب ىريرة قاؿ" :لو شئت لسميتهم بأمسائهم" ،وكاف أبو
ىريرة يُشَت دلا كانوا يسألونو فكاف يقوؿ" :رأس الستُت وإمارة الصبياف" ،رأس
الستُت وإمارة الصبياف ،فقالوا ىذه إشارة إىل إمارة يزيد ،كما ذكر علماء احلديث،
فهي إشارة إىل بعض ما ورد من فساد بعض سفهاء قريش ممن يصل إىل الوالية.
وطبعاً بعض الطرقية استدؿ هبذا احلديث ،قالوا" :مبا أف ىناؾ علم عاـ وعلم خاص ،قاؿ
إذف ىناؾ علم ظاىر وعلم باطن" ،وقالوا" :أف ىناؾ علم األحكاـ وعلم األسرار" ،وىذا
الشك باطل (ال شك باطل) ،ال يوجد يف الشريعة شيء امسو علم ظاىر وعلم باطن؛ ألف
الشريعة للناس مجعاء ،أما الطرقية فهم يروف مثل ىذا األمر ،العلم اللدين ،والعلم الباطٍت،
يعٍت الفرؽ الباطنية كلهم يروف مثل ىذا األمر.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
"باب :اإلنصات للعلماء".
ال :أَ ْخبَ َرنِي َعلِي بْ ُن ُم ْد ِر ٍكَ ،ع ْن أَبِي ُزْر َعةَ بْ ِن
الَ :ح َّدثَنَا ُش ْعبَةُ ،قَ َ
اج ،قَ َ
قال َح َّدثَنَا َح َّج ٌ
ِ
َن النَّبِ َّي صلَّى اهلل َعلَي ِو وسلَّم قَ َ ِ
استَ ْن ِ
صِ
َع ْم ٍروَ ،ع ْن َج ِري ٍر أ َّ
ت
الو َد ِاعْ « :
َ
ال لَوُ في َح َّجة َ
ُ ْ ََ َ
اب بَ ْع ٍ
ض».
َّاس» فَ َق َ
ال« :الَ تَ ْرِجعُوا بَ ْع ِدي ُك َّفارا ،يَ ْ
ب بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ
الن َ
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ىذا احلديث عقده اإلماـ البخاري لإلشارة إىل أدب من آداب الطالب مع العلماء وىو
"اإلنصات" ،وقد ذكره العلماء يف رتب العلم ،وذكروا أف ىذا من أوؿ العلم ،أف يُنصت
اإلنساف ويستمع للعامل فيظهر أثر ذلك عليو.
"علِي بْ ُن ُم ْد ِر ٍك الكوفي" :روى لو اجلماعة.
وفي ىذا السندَ :
و "أبو ُزْر َعةَ ىرم بْ ِن َع ْم ٍرو بن َج ِري ٍر البجلي" :وجاء يف ترمجتو أنو كاف رجالً طويالً (رجالً
طويالً) ،يعٍت يفوؽ طولو سناـ البعَت ،وكانت رجلو طويلة ،يعٍت كاف طوؿ نعالو ذراع ،كاف
موصوفاً بالطوؿ كما جاء يف ترمجتو ،وىذا كثَت يف ما يُذكر يف الًتاجم.
ال لَوُ فِي َح َّج ِة
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
والقصد من ىذا الحديث :ىنا قول" :أَ َّن النَّبِ َّي َ
الو َد ِاعِ ِ ْ « :
َّاس»" :واإلنصات للعلماء ىي عالمة التوقَت (ىي عالمة التوقَت)،
َ
استَ ْنصت الن َ
ومثل ىذه ادلواطن حتتاج إىل استنصات ،يعٍت كثرة الناس واجلمع ال يوجد يف الزمن السابق
مكربات صوت ،فكاف حيتاج من يُهيئ الناس لسماع كالـ النيب .
اب بَ ْع ٍ
ض" :وىذا فيو حتذير النيب
ثم قال" :الَ تَ ْرِجعُوا بَ ْع ِدي ُك َّفارا ،يَ ْ
ب بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ
 من االختالؼ (حتذير النيب  من االختالؼ).
و " الَ تَ ْرِجعُوا بَ ْع ِدي ُك َّفارا" :ما ادلقصود بػ "كفاراً"؟ ىناؾ اختالؼ كبَت بُت العلماء يف
معٌت كفاراً ،وأقرب ادلعاين ىو كفر النعمة (ىو كفر النعمة)؛ ألف تآلف الناس يف زمن النيب
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 كانت نعمة عظيمة جداً ،والناس قبل مبعث النيب  كانوا يف خالؼ شديد ،فالنيب 
جاء بفضل اهلل ألَّف بُت قلوهبم ،فصارت ىذه النعمة ،وحرص النيب  يف حياتو أف يقطع
كل بوادر االختالؼ ،وحذرىم النيب  من االختالؼ بعده ،فاالختالؼ والنزاع ورمبا
التقاتل فيما بينهم البُت كما فسره بعض العلماء ،أف يعمد البعض إىل قتاؿ بعضهم ،كما
جاء يف الروايات ،حينما تفتح الدنيا على الناس ،فاألقرب أف اإلشارة ىنا إىل كفر النعمة.
وأما ما استدل بو البعض على إنكار حجية اإلجماع ،قول النبي " :الَ تَ ْرِجعُوا بَ ْع ِدي
ُك َّفارا" :قالوا" :جيوز أف الناس تقع يف الكفر كلهم فال يبقى حجة" ،ىذا بعيد جداً من
جهة االستدالؿ ،الكفر ىنا نوع خاص من الكفر ،وىو كفر النعمة.
وىناؾ توجيهات أخرى البعض حيماه على ادلستحل ،وغَته ،أو ما يؤدي إىل أفعاؿ قد
تؤدي إىل الكفر ،توجيهات كثَتة؛ لكن األضبط فيها محلو على كفر النعمة.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل :-
"باب :ما يُستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم ،فيكل العلم إلى اهلل".
ال :أَ ْخبَ َرنِي
الَ :ح َّدثَنَا َع ْم ٌرو ،قَ َ
الَ :ح َّدثَنَا ُس ْفيَا ُن ،قَ َ
قال َح َّدثَنَا َع ْب ُد اللَّ ِو بْ ُن ُم َح َّم ٍد ،قَ َ
ْت ِالبْ ِن َعبَّ ٍ
اس :إِ َّن نَ ْوفا البَ َكالِ َّي (بفتح الباء وكسره عن
َس ِعي ُد بْ ُن ُجبَ ْي ٍر ،قَ َ
ال :قُل ُ
المحدثين ،والبعض يُشدد في الكافَّ " ،
البكالي" ،ولكن األرجح ىو التخفيف نسبة
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ِ ِ ِ
إلى بِكال) ،قال يَ ْزعُ ُم أ َّ
آخ ُر؟
وسى َ
يل ،إِنَّ َما ُى َو ُم َ
س بِ ُم َ
َن ُم َ
وسى بَني إ ْس َرائ َ
وسى لَْي َ
ِ
ب َع ُدو اللَّ ِو َح َّدثَنَا أُبَي بْ ُن َك ْع ٍ
وسى
فَ َق َ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم :قَ َ
ب َع ِن النَّبِي َ
الَ :ك َذ َ
ام ُم َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
سئِ َل أَي الن ِ
ب اللَّوُ َعلَْي ِو،
َّاس أَ ْعلَ ُم؟ فَ َق َ
ال :أَنَا أَ ْعلَ ُم ،فَ َعتَ َ
يل فَ ُ
النَّبي َخطيبا في بَني إ ْس َرائ َ
َن َعبدا ِمن ِعب ِ
ِ
العل ِ
ِ
ِ
ادي بِ َم ْج َم ِع البَ ْح َريْ ِنُ ،ى َو أَ ْعلَ ُم
ْم إِلَْيو ،فَأ َْو َحى اللَّوُ إِلَْيو :أ َّ ْ ْ َ
إ ْذ لَ ْم يَ ُر َّد َ
ال :يا رب ،وَكي َ ِ ِ ِ
اح ِم ْل ُحوتا فِي ِم ْكتَ ٍل ،فَِإذَا فَ َق ْدتَوُ فَ ُه َو ثَ َّم،
ِم ْن َ
ك .قَ َ َ َ َ ْ
يل لَوُْ :
ف بو؟ فَق َ
ِ
ِ ِ
الص ْخرةِ
ٍ
ِ
فَانْطَلَ َق َوانْطَلَ َق ب َفتَاهُ يُو َش َع بْ ِن نُونَ ،و َح َمالَ ُحوتا في م ْكتَ ٍلَ ،حتَّى َكانَا ع ْن َد َّ َ
وت ِمن ِ
الم ْكتَ ِل فَاتَّ َخ َذ َسبِيلَوُ فِي البَ ْح ِر َس َرباَ ،وَكا َن
َو َ
س َّل ُ
ض َعا ُرءُ َ
الح ُ َ
وس ُه َما َونَ َاما ،فَانْ َ
ِ
وسى لَِفتَاهُ :آتِنَا
َصبَ َح قَ َ
وسى َوفَ تَاهُ َع َجبا ،فَانْطَلَ َقا بَِقيَّةَ لَْي لَتِ ِه َما َويَ ْوَم ُه َما ،فَ لَ َّما أ ْ
ال ُم َ
ل ُم َ
غَ َداءنَا ،لََق ْد لَِقينا ِمن س َف ِرنَا ى َذا نَصبا ،ولَم ي ِج ْد موسى م ًّ ِ
َّص ِ
ب َحتَّى َج َاوَز
َ ْ َ َ
سا م َن الن َ
َ َ ْ َ ُ َ َ
َ
وت)
الم َكا َن الَّ ِذي أ ُِم َر بِ ِو ،فَ َق َ
ت إِ ْذ أ ََويْ نَا إِلَى َّ
الح َ
الص ْخ َرةِ فَِإني نَ ِس ُ
ال لَوُ فَ تَاهُ( :أ ََرأَيْ َ
يت ُ
َ
ِ
ِ
الص ْخ َرةِ،
قَ َ
صصا) فَ لَ َّما انْ تَ َهيَا إِلَى َّ
وسى( :ذَلِ َ
ك َما ُكنَّا نَ ْبغي فَ ْارتَ َّدا َعلَى آثَا ِرى َما قَ َ
ال ُم َ
ِ ِِ
الخ ِ
إِ َذا َر ُجل ُمس ًّجى بِثَ ْو ٍ
ض ُرَ :وأَنَّى
وسى ،فَ َق َ
ب ،أ َْو قَ َ
ال َ
سلَّ َم ُم َ
س َّجى بثَ ْوبو ،فَ َ
ال تَ َ
ٌ َ
ِ ِ ِ
بِأَر ِ
الَ :ى ْل
ال :نَ َع ْم ،قَ َ
يل؟ قَ َ
وسى ،فَ َق َ
السالَ ُم؟ فَ َق َ
ك َّ
ضَ
ْ
الُ :م َ
ال :أَنَا ُم َ
وسى بَني إ ْس َرائ َ
ك لَن تَستَ ِط ِ
وسى
ت َر َشدا ،قَ َ
أَتَّبِعُ َ
ك َعلَى أَ ْن تُ َعل َمنِي ِم َّما عُل ْم َ
يع َمع َي َ
ص ْب را ،يَا ُم َ
ال :إِنَّ َ ْ ْ َ
ت َعلَى ِعل ٍْم َعلَّ َم َكوُ الَ أَ ْعلَ ُموُ،
تَ ،وأَنْ َ
إِني َعلَى ِعل ٍْم ِم ْن ِعل ِْم اللَّ ِو َعلَّ َمنِ ِيو الَ تَ ْعلَ ُموُ أَنْ َ
ان علَى س ِ
ِ ِ
ال :ستَ ِج ُدنِي إِ ْن َشاء اللَّوُ صابِرا ،والَ أَ ْع ِ
اح ِل
صي لَ َ
َ
ك أ َْمرا ،فَانْطَلَ َقا يَ ْمشيَ َ َ
قَ َ َ
َ
َ
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الخ ِ
ض ُر
وى َما ،فَ عُ ِر َ
س لَ ُه َما َس ِفينَةٌ ،فَ َم َّر ْ
ف َ
وى ْم أَ ْن يَ ْح ِملُ ُ
ت بِ ِه َما َس ِفينَةٌ ،فَ َكلَّ ُم ُ
البَ ْح ِر ،لَْي َ
فَحملُوىما بِغَي ِر نَوٍل ،فَجاء عُص ُفور ،فَ وقَع َعلَى حر ِ
الس ِفينَ ِة ،فَ نَ َق َر نَ ْق َرة أ َْو نَ ْق َرتَ ْي ِن
ف َّ
ََ ْ ٌ َ َ
ََ َُ ْ ْ
َْ
ضر :يا موسى ما نَ َق ِ ِ ِ
ك ِمن ِعل ِْم اللَّ ِو إَِّال َكنَ ْقرةِ
ال َ ِ
فِي البَ ْح ِر ،فَ َق َ
ْم َ ْ
الخ ُ َ ُ َ َ
َ
ص علْمي َوعل ُ
َ
الخ ِ
ال
الس ِفينَ ِة ،فَ نَ َز َعوُ ،فَ َق َ
ض ُر إِلَى لَْو ٍح ِم ْن أَل َْو ِ
اح َّ
ص ُفوِر فِي البَ ْح ِر ،فَ َع َم َد َ
َى َذا العُ ْ
ال :أَلَ ْم
ت إِلَى َس ِفينَتِ ِه ْم فَ َخ َرقْتَ َها لِتُ ْغ ِر َق أ َْىلَ َها؟ قَ َ
وسى :قَ ْوٌم َح َملُونَا بِغَْي ِر نَ ْوٍل َع َم ْد َ
ُم َ
ال :الَ تُ َؤ ِ
ك لَن تَستَ ِط ِ
يت  -فَ َكانَ ِ
ت األُولَى ِم ْن
ص ْب را؟ قَ َ
اخ ْذنِي بِ َما نَ ِس ُ
يع َمع َي َ
أَقُ ْل إِنَّ َ ْ ْ َ
ِ
ِ
الغلْم ِ
الخ ِ
ِ
َخ َذ َ
ان ،فَأ َ
ض ُر بَِرأْ ِس ِو م ْن أَ ْعالَهُ
ُم َ
ب َم َع َ
وسى ن ْسيَانا  ،-فَانْطَلَ َقا ،فَِإ َذا غُالَ ٌم يَل َْع ُ
ْت نَ ْفسا َزكِيَّة بِغَْي ِر نَ ْف ٍ
ك
س؟ قَ َ
فَاقْتَ لَ َع َرأْ َسوُ بِيَ ِدهِ ،فَ َق َ
ك إِنَّ َ
ال :أَلَ ْم أَقُ ْل لَ َ
وسى :أَقَ تَ ل َ
ال ُم َ
لَن تَستَ ِط ِ
ال ابْ ُن عُيَ ْي نَةََ :و َى َذا أ َْوَك ُد  -فَانْطَلَ َقاَ ،حتَّى إِ َذا أَتَ يَا أ َْى َل
ص ْب را؟  -قَ َ
يع َمع َي َ
ْ ْ َ
ٍ
ض فَأَقَ َاموُ،
وى َما ،فَ َو َج َدا فِ َيها ِج َدارا يُ ِري ُد أَ ْن يَ ْن َق َّ
استَط َْع َما أ َْىلَ َها ،فَأَبَ ْوا أَ ْن يُ َ
ضي ُف ُ
قَ ْريَة ْ
ت الَتَّ َخ ْذ َ ِ
الخ ِ
الَ :ى َذا
َجرا ،قَ َ
ض ُر :بِيَ ِدهِ فَأَقَ َاموُ ،فَ َق َ
قَ َ
ال َ
وسى :لَ ْو ِش ْئ َ
ت َعلَْيو أ ْ
ال لَوُ ُم َ
ِ
وسى ،لََوِد ْدنَا لَ ْو
ك" قَ َ
فِ َرا ُق بَ ْينِي َوبَ ْينِ َ
ال النَّبِي َ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم« :يَ ْر َح ُم اللَّوُ ُم َ
ص َعلَْي نَا ِم ْن أ َْم ِرِى َما».
صبَ َر َحتَّى يُ َق َّ
َ
ىذا احلديث تكرر معنا يف أكثر من موضع ،وقصد اإلماـ البخاري – رمحو اهلل – إيراده يف
ىذا الباب؛ لإلشارة إىل أدب عظيم من آداب العامل وادلتعلم ،وىو :أف يكل العلم إىل اهلل
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 ،أف يقوؿ اإلنساف فيما ال يعلم" :اهلل أعلم" ،وينسب العلم إىل اهلل  ،وأف يتذكر أف
فوؽ كل ذي علم عليم.
وفي ىذا الحديث من الرجال" :نَ ْوف بن فضالة البِ َكالِ َّي" :أحد علماء دمشق ،من طبقة
التابعُت ،وفيو رواية تابعي عن تابعي ،ورواية ابن عباس عن أيب بن كعب ،وفيو رواية
صحايب عن صحايب ،وفيو كما أسلفنا من الفوائد استحباب الرحلة لطلب العلم ،والتزود
للسفر ،وفيو الزيادة على ذلك أدب الطالب مع الشيخ ،أو مع من يتعلم معو ،وفيو ما
حدث للخضر من كرامات األولياء ،وقد ذكرنا اخلالؼ يف السابق ،ىل اخلضر من األنبياء
أو من األولياء.
وفيو سؤاؿ الطعاـ عند احلاجة ،ىو سؤاؿ موسى لغالمو ،وفيو جواز ركوب البحر ،وكل
األحاديث اليت جاءت النهي عن ركوب البحر أحاديث ضعيفة ،والصحيح جواز ركوب
البحر ،وفيو احلكم بالظاىر حىت يتبُت خالفو ،يعٍت ىنا احلكم ،يعٍت موسى دلاذا استنكر
على اخلضر؟ ألنو رأى أمور يف الظاىر منكر؛ ولذلك اإلنساف يعمل يف الظاىر حىت يتبُت
لو بعد ذلك احلقيقة.
وىنا "نوف البكالي" :دلا َّبُت أف موسى ليس ىو موسى بن عمراف ،قاؿ" :أف موسى الذي
التقى باخلضر ىو موسى بن ميشى ،موسى آخر يف بٍت إسرائيل ،ما السبب؟ طبعاً ذكر
العلماء أنو حىت ال يُقاؿ أف من عامة الناس من ىو أفضل من األنبياء (من ىو أفضل من
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األنبياء) ،والعلماء وجهوا ىذا الكالـ ،قالوا" :أف ثبوت الفضيلة اجلزئية للخضر ال يدؿ على
الفضيلة ادلطلقة" ،يعٍت قالوا إثبات الفضيلة ادلقيدة ال يدؿ على الفضيلة ادلطلقة ،يعٍت لو
كاف اخلضر يعلم مسائل معينة ال يعلمها موسى ،ال يعٍت أنو أفضل من موسى؛ ولذلك قاؿ
العلماء" :موسى أعلم من اخلضر على وجو العموـ" ،وقالوا" :اخلضر أعلم على وجو
اخلصوص" ،يعٍت يف خاصة ىذه ادلسائل احملددة ،وىذا ما أشار إليو اخلضر.
ىنا وجدنا أن ابن عباس استخدم طريقة في اإلنكار الناظر لها أن فيها شدة ،قال:
ب َع ُدو اللَّ ِو" :كذب عدو اهلل ،والكذب يُطلق عند العلماء على اخلطأ ،يُقاؿ:
" َك َذ َ
"كذب فالف" :أي أخطأ فالف ،وىذه يف لغة بٍت دتيم ،يعٍت يُطلق الكذب على اخلطأ،
ويتوسعوف يف إطالؽ الكذب على من قصد أو من مل يقصد ،يعٍت عموـ اخلطأ يُطلقوف
عليو الكذب.،
وأما عبارةَ " :ع ُدو اللَّ ِو" :فليس ادلراد بو احلقيقة (ليس ادلراد بو احلقيقة) ،وإمنا قصد ابن
عباس  ىنا الزجر( ،الزجر) ،وصدرت منو ىذه العبارة على وجو الغضب ،والزجر ،وىو
ما كاف يأيت يف لساف العرب يف مثل ىذه ادلواطن ،كاف يأيت عند شدة االستنكار على
الشيء ،وليس معناه أف نوفاً عدو اهلل ،وأنو خارج الوالية ،وخارج الطاعة ،فليس ىذا
مبقصود ،بل نوؼ بكايل من العلماء الصاحلُت ،ومن األئمة ادلعروفُت ،وإمنا ىذا يف مقاـ
االستنكار والزجر ،والعلماء ذلم مواقف يف اإلنكار ،وابن عباس لو أكثر من عبارة يف
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اإلنكار الشديد ،وكاف الصحابة يُنكروف على بعضهم البعض إنكاراً شديداً (إنكاراً شديداً)
يف االختالؼ مثالً بُت ابن عمر وابن عباس يف بعض ادلسائل كاف فيها شدة إنكار ،مع
مراعاة ادلكانة والفضل والقدر؛ ولكن ىذا اإلنكار موجود يف أبواب العلم.
لعلنا نقف عند ىذا القدر ،ونكمل التعليق على ىذا احلديث يف اللقاء القادـ ،نسأؿ اهلل
أف يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل ،إنو ويل ذلك والقادر عليو ،صلى اهلل وسلم
على نبينا حممد...

