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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
و�ذا أراد  ؟فهل �جوز له أن یؤدي فر�ضة الحج رجل دخل إلى المملكة بتأشیرة ز�ارة،: هذا �قول
  ؟أن �عتمر

ال سیما  د عنه فله ذلك،إذا �ان ال �غلب على ظنه أنه یتعرض لصد �حیث إذا أحرم �الحج ُص 
فإذا �ان ال  ،�طر�قة رسمیة ومأذون له �الدخولوأنه قد ال یتیسر له الحج مرة أخرى وقد دخل 

إذا تلبس �الحج ترتبت علیه آثار تضرر  ألن الصد أمره لیس �السهل، ؛صد�غلب على ظنه أنه �ُ 
فال أرى ما  ،صد إذا تلبس �الحجفإن �ان �غلب على ظنه أنه ال �ُ  بتر�ه من أجل هذا المنع،

 �منع إن شاء هللا تعالى.
 .......  طالب:

  إن اشترط نفعه إن شاء هللا تعالى.�هللا
و�ذا أراد أن �عتمر في أشهر الحج من أول شوال إلى آخر ذي القعدة فمتى ینقطع تمتعه : �قول

  ؟اإن �ان متمتعً 
 ینقطع تمتعه إذا عاد إلى بلده.

  ؟وهل علیه دم أم ال
أ�ام في الحج وسبعة  ثالثة و�ذا لم �ستطع الدم فعلیه أن �صوم عشرة أ�ام، نعم علیه دم المتعة،

 .إذا رجع إلى أهله
  ؟وهل �جوز له أن �أتي �أكثر من عمرة في هذه الز�ارة

 ال مانع إذا تیسر له ذلك.
 ؟ اطالب: حتى لو �ان متمتعً 

 ؟كن�سي بلده الذ ؟ینأمن  ئٍ هو جا
 .......  طالب:

المقصود  ؟الر�اضمقیم في  ؟أمهو مقیم في الر�اض  إذا رجع إلى الر�اض أو ذهب، من مصر،
إذا لم �كن فمحل إقامته إذا رجع إلیه انقطع  ،أنه إذا �ان محل إقامته الر�اض انقطع التمتع

 ما ینقطع إن شاء هللا. اثانیً  اطارئة مثل لو راح المدینة أو راح بلدً  اأما إذا سافر أسفارً  التمتع.
 ....... طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:
ال شك أن الحرم ظرفه �ختلف سائر ....... الطواف �صیر فیه مشقة  التوسعات. من أجلمشدد 

 عظیمة.
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ما رأ�كم فیمن �شوش على طالب العلم أثناء الدرس �كثرة األسئلة والمجادلة بدون : هذا �قول
  ؟وهل هذا من مظاهر العجب وحب الظهور علم و�ثرة التحاور �أسلوب ال یتناسب وطلب العلم؟

 وال �ظن �طالب العلم غیر هذا، ،على ذلك هو الحرص على االستفادة�عني ال شك أن الحامل 
لكن إذا �ان طالب العلم ال یرون مثل هذا فال شك أن الواحد ال ینظر إلیه في مقابل الجماعة 

و�ذا �ان عنده أسئلة  ،-َجلَّ وَعال-إذا �ان �فوت الفائدة على الجماعة فعلیه أن یتقي هللا 
 .سب في غیر الدرسفیعرضها �األسلوب المنا

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  قال: -َرِضَي ُهللا عنهُ -جاء في حدیث جبیر بن مطعم : �قول
طاف بهذا البیت وصلى أ�ة ساعة من لیل أو  ا�ا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدً « :-وسلم
ارتكب و�ن حج بدون إذن هل  أال یدخل فیه منع الناس من الحج إال �إذن وتصر�ح،، »نهار

  ؟معصیة لمخالفته ولي األمر
اآلن الناس  ظر فیها إلى المصلحة.على �ل حال المنع إال بتصر�ح هذا مبني على فتوى نُ 

 .المسألة مبنیة على مصالح منعون فكیف إذا فتح المجال للجمیع بدون ترتیب؟یتقاتلون وهم �ُ 
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعین. 
َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد للااَِّ، َقاَل: : في �اب �تا�ة العلم -َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول المؤلف  ،أما �عد "َحدَّ

َثَنا َعْمٌرو، َثَنا ُسْفَیاُن، َقاَل: َحدَّ َقاَل: َأْخَبَرِني َوْهُب ْبُن ُمَنبٍِّه، َعْن َأِخیِه، َقاَل: َسِمْعُت َأَ�ا  َحدَّ
َأَحٌد َأْكَثَر َحِدیًثا َعْنُه ِمنِّي، ِإالَّ َما  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُهَرْ�َرَة، َ�ُقوُل: َما ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ 

 .ِإنَُّه َ�اَن َ�ْكُتُب َوَال َأْكُتُب. َتاَ�َعُه َمْعَمٌر، َعْن َهمَّاٍم، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة"َكاَن ِمْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعْمٍرو، فَ 
على حسب فهمه وما تبادر إلیه من أن الذي �كتب  -َرِضَي ُهللا عنهُ -هذا الكالم من أبي هر�رة  

وعنده مما �تب أكثر ممن �سمع فقط؛ ألن المكتوب  ،في الغالب و�دون �كون عنده من العلم
والمحفوظ غیر منظور، المكتوب منظور �عني و�انت الكتا�ة على مواد �بیرة ما هو  ،منظور

ن في أجهزة صغیرة �قدر الكف وال شيء، �كتب الحدیث �مكن حدیث األعمال �النیات �بتخز 
مما رو�ت عن عبد هللا بن  او�سورً  ا�حتاج إلى جلد �امل، فإذا أضفت إلیه ألف حدیث أو ألفً 

عمرو تحتاج بیوت هذه، فإذا وجدت مثل هذه الكمیة الكبیرة من المكتوب على هذه المواد الكبیرة 
 .ما فیه شك أنه الواحد �حمل عشر�ن �عیًرا

ن عنده أشیاء في مقابل أإذا رأى أبو هر�رة مثل هذا المكتوب على هذه المواد الكبیرة أكید  
أنه ظن  -َرِضَي ُهللا تعالى عنهُ -المخزون في القلب المحفوظ الذي ال ُیرى. فهذا فهم أبي هر�رة 

وأبو هر�رة ال �كتب. وفي هذا دلیل على  ،ألنه �كتب ؛أن عبد هللا بن عمرو أكثر منه حدیًثا
، -علیه الصالة والسالم-نبي جواز �تا�ة الحدیث؛ ألن عبد هللا بن عمرو �كتب ما �سمع من ال

یراه و�قره على ذلك. ومر بنا في الدرس الماضي حدیث أبي  -علیه الصالة والسالم-والرسول 
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نهى عن الكتا�ة، وذ�رنا سبب النهي  -صلى هللا علیه وسلم-سعید ذ�رناه في الدرس أن النبي 
ب، وفیه أدلة أخرى مما یدل وعبد هللا بن عمرو �كت »اكتبوا ألبي شاه«أنه �عد ذلك ُأذن فیها: 

على جواز الكتا�ة وأن النهي في مرحلة أو في وقت أو لظرف ما خشیة أن �ختلط �القرآن، وما 
وصاروا �كتبون أحادیثهم  ،وتتا�عوا على ذلك ،عدا ذلك فالكتا�ة جائزة ثم أجمع علیها أهل العلم

 من غیر نكیر.
عن أخیه هو همام بن منبه بتشدید الموحدة (قوله: حدثنا عمرو هو ابن دینار المكي. قوله: 

لكن تأخرت وفاته عن وهب، وفي اإلسناد ثالثة من التا�عین  ،المكسورة، و�ان أكبر منه سن�ا
ووهب وهمام، �لهم تا�عیون، وهم متقار�ون في الطبقة. وقد  من طبقة متقار�ة أولهم عمرو)

ا، وفي حدیث یوجد أر�عة من التا�عین یروي �عضهم عن �عض، قد یوجد  خمسة وهذا قلیل جد�
واحد فرد ستة من التا�عین یروي �عضهم عن �عض، في حدیث یتعلق �فضل سورة اإلخالص، 
ستة من التا�عین یروي �عضهم عن �عض، وقد أفرده الخطیب البغدادي في رسالة، وقال عنه 

ي �عضهم عن �عض إنه أطول إسناد في الدنیا، ستة من التا�عین في طبقة واحدة یرو  :النسائي
 ، ال یوجد إسناد أنزل من هذا.اهذا أنزل إسنادً 

(قوله: فإنه �ان �كتب وال أكتب، هذا استدالل من أبي هر�رة على ما ذ�ره من أكثر�ة ما عند  
على ما عنده، و�ستفاد من ذلك أن أ�ا هر�رة �ان جازًما  -أي ابن العاص-عبد هللا بن عمرو 

منه إال عبد هللا، مع أن  -صلى هللا علیه وسلم-دیًثا عن النبي �أنه لیس في الصحا�ة أكثر ح
الموجود المروي عن عبد هللا بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هر�رة �أضعاف 

 .�كون الر�ع أن أقل من الثلث و�مكن مضاعفة)
االستثناء منقطع فال إشكال، إذ التقدیر: لكن الذي �ان من عبد هللا وهو الكتا�ة لم  :(فإن قلنا 

االستثناء متصل  :�كن مني، سواء لزم منه �ونه أكثر حدیًثا لما تقتضیه العادة أم ال، و�ن قلنا
وفي الواقع أن أ�ا هر�رة أكثر.  ،لماذا قال أبو هر�رة إنه أكثر منه فالسبب فیه من جهات)

فیكون  دها: أن عبد هللا �ان مشتغًال �العبادة أكثر من اشتغاله �التعلیم فقلَّت الروا�ة عنه)(أح
ا ،كالم أبي هر�رة على حقیقته لكنه اشتغل  ،وهو أن عبد هللا بن عمرو عنده أحادیث �ثیرة جد�

بد هللا بن وأن ع ،عنها �العبادة فقلَّت الروا�ات عنه، وال �ظن أنه ضاع على األمة شيء من دینها
(ثانیها: أنه �ان فاكتفى �ه.  ،عمرو فرط في روا�ة الحدیث وتبلیغه للناس، إنما رأى أن غیره بلغ

أكثر ُمقامه �عد فتوح األمصار �مصر أو �الطائف، ولم تكن الرحلة إلیهما ممن �طلب العلم 
 .كالرحلة إلى المدینة)

دد علیها الناس و�لتقون �علمائها و�ین �عني فرق بین من �سكن المدینة أو �سكن مكة التي یتر  
كثر من �سكن األقطار األخرى، مع أن األقطار األخرى صار لها نصیب في �عض العصور أ

الحر�ة العلمیة تتبع الوال�ات، فإذا ُوجد الحاكم أو الوالي تبعه  مما صار لمكة والمدینة؛ ألن
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ثم أو قبلها لدمشق ثم القاهرة ثم  الناس، ومثل ما تشوفون صارت الدولة لبغداد زمًنا طو�الً 
 الر�اض اآلن ما له نظیر في الدنیا وهلل الحمد. 

(والتحدیث إلى أن مات، و�ظهر هذا �عني في المدینة  (و�ان أبو هر�رة متصدً�ا فیها للفتوى)
(فقد ذ�ر البخاري أنه روى عنه ثمانمائة �عني من روى عنه  من �ثرة من حمل عن أبي هر�رة)

 نفس من التا�عین، ولم �قع هذا لغیره. 
له �أن ال ینسى ما  -صلى هللا علیه وسلم-ثالثها: ما اختص �ه أبو هر�رة من دعوة النبي 

 ُ�حدثه �ه �ما سنذ�ره قر�ًبا. 
فكان ینظر فیها تب أهل الكتاب، را�عها: أن عبد هللا �ان قد ظفر في الشام �ِحمل جمل من �

لكن ال �عني هذا أن  �هللا أعلم) ،فتجنب األخذ عنه لذلك �ثیر من أئمة التا�عین ،وُ�حدث منها
أنه �ضیع بهذا السبب، وال �ظن �ه أنه  -علیه الصالة والسالم-ما عنده مما ثبت عن النبي 

وقف علیهما  قصر في التبلیغ، �عني هو یروى عنه و�حدث �أحادیث من هاتین الزاملتین التي
؟ -والسالم علیه الصالة -ه عن النبي من �تب أهل الكتاب، فكیف �ظن �ه أنه ال �حدث �ما روا 

والذي �ظهر لي أن معنى الحدیث أن أ�ا هر�رة �ان �ظن أن عبد هللا بن عمرو أكثر منه حدیًثا، 
 ..والواقع العكس؛ ألن المكتوب محسوس ومنظور، بینما.

 .......  طالب:
 نعم؟  

 .......  طالب:
 ،ال، هذا ما فیه أحد قاله، أبو هر�رة حافظ الصحا�ة إجماًعا ما فیه خالف، وال یوجد أحد �قار�ه

 وال یدانیه من الصحا�ة من رواة الحدیث. 
من التصنیف، نعرف منهم من وصل  ااآلن تجد �عض طالب العلم، �عض طالب العلم مكثرً 

واسمه یتردد �ثیًرا ولو قورن  ،األسواق وتداول الناس �تبهمائة مؤلف وما زال شا��ا، وفي ى لإ
ببعض الكبار قال �عضهم: �أن هذا أكثر وأشهر، والحقیقة والواقع العكس، إن �ان هذا �ثیًرا 

 طالب:بنشره للعلم �طرق أخرى، لكن الناس ما لهم إلى الظاهر.  ،�مصنفاته فهذا �ثیر �طال�ه
 ....... 

 نعم؟ 
 .......  طالب:

  كن هذا خبر، هو �خبر عن واقع.ل
قد �عارضه ما أخرجه ابن وهب من طر�ق الحسن  ،(تنبیه: قوله: وال أكتب: -َرِحَمُه هللاُ -ثم قال 

ث عند أبي هر�رة �حدیث، فأخذ بیدي إلى بیته فأرانا �تًبا من بن عمرو بن أمیة قال: ُتحدِّ 
عندي، قال ابن عبد البر: حدیث وقال: هذا هو مكتوب  -صلى هللا علیه وسلم-حدیث النبي 
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ألنه مخرج في الصحیح، حدیث همام �قول: أنا ال أكتب، وهذا  ؛�عني نفي الكتا�ة همام أصح)
 �قول: أدخلنا في بیته وأرانا �تًبا مكتو�ة، وال شك أن ما في الصحیح أصح وأرجح. 

العهد النبوي ثم (قال ابن عبد البر: حدیث همام أصح، و�مكن الجمع �أنه لم �كن �كتب في 
 كتب �عده.

�كون �خط  قلت: وأقوى من ذلك أنه ال یلزم من وجود الحدیث مكتوً�ا عنده أن �كون �خطه) 
(وقد ثبت أنه لم �حدیثه عن نفسه، وال �قدم قول غیره علیه.  (وقد ثبت أنه لم �كن �كتب)غیره. 

 �كن �كتب فتعیَّن أن المكتوب عنده �غیر خطه. 
، أي ابن راشد، �عني تا�ع وهب بن منبه في روایته لهذا الحدیث عن همام، قوله: تا�عه معمر

والمتا�عة المذ�ورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر، وأخرجها أبو �كر بن علي المروزي في 
كتاب العلم له عن حجاج بن الشاعر عنه، وروى أحمد والبیهقي في المدخل من طر�ق عمرو 

حكیم قاال: سمعنا أ�ا هر�رة �قول: ما �ان أحد أعلم �حدیث بن شعیب عن مجاهد والمغیرة بن 
مني إال ما �ان من عبد هللا بن عمرو فإنه �ان �كتب بیده  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

في الكتاب عنه  -صلى هللا علیه وسلم-و�عي �قلبه و�نت أعي وال أكتب، استأذن رسول هللا 
عبد هللا بن عمرو: أنت تكتب عن محمد �ل شيء وهو وقر�ش قالوا ل فأذن له. إسناده حسن)

فقال له ذلك، فقال:  -علیه الصالة والسالم-�شر یتكلم في الغضب والرضا؟ فذهب إلى النبي 
 علیه الصالة والسالم. »ال أقول إال حق�ا«أو  »اكتب، �هللا ال أنطق إال حق�ا«

ن سلمان عن عقیل عن المغیرة بن (وله طر�ق أخرى أخرجها العقیلي في ترجمة عبد الرحمن ب
مني  -صلى هللا علیه وسلم-حكیم، سمع أ�ا هر�رة قال: ما �ان أحد أعلم �حدیث رسول هللا 

أن �كتب  -صلى هللا علیه وسلم-إال عبد هللا بن عمرو فإنه �ان �كتب، استأذن رسول هللا 
 فأذن له، الحدیث.  ،بیده ما سمع منه

بن ماهك عن عبد هللا بن عمرو: �نت أكتب �ل شيء یوسف  ند أحمد وأبي داود من طر�قوع
اكتب فوالذي «فنهتني قر�ش، الحدیث، وفیه:  -صلى هللا علیه وسلم-سمعته من رسول هللا 

فوالذي نفسي بیده ما �خرج «�عني فمه، �شیر إلى فمه:  )»نفسي بیده ما �خرج منه إال الحق
(ولهذا طرق أخرى عن عبد هللا بن عمرو �قوي �عضها �عًضا، وال یلزم منه أن . »منه إال الحق

 .�كوَنا في الوعي سواًء ِلما قدمناه من اختصاص أبي هر�رة �الدعاء �عدم النسیان)
علیه -ال شك أن الحافظة عند أبي هر�رة أقوى من �ل حافظة �النسبة للصحا�ة؛ ألن النبي  

علیه -فبسطه، �قول: فما نسي شیًئا سمعه من النبي  »رداءكا�سط «قال:  -الصالة والسالم
 . -الصالة والسالم

(وال یلزم منه أن �كونا في الوعي سواء لما قدمناه من اختصاص أبي هر�رة من الدعاء �عدم 
النسیان. و�حتمل أن �قال: ُتحمل أكثر�ة عبد هللا بن عمرو على ما فاز �ه عبد هللا من الكتا�ة 
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�عني �عد هذا الدعاء، أما  بي هر�رة؛ ألنه قال في حدیثه: فما نسیت شیًئا �عُد)قبل الدعاء أل
(فجاز أن یدخل علیه النسیان فیما سمعه قبل الدعاء، �خالف یحتمل أنه نسي أشیاء. فقبُل 

عبد هللا فإن الذي سمعه مضبوط �الكتا�ة، والذي انتشر عن أبي هر�رة مع ذلك أضعاف ما 
ومقامه �المدینة النبو�ة �خالف عبد  ،لتصدي أبي هر�رة لذلك ؛بن عمروانتشر عن عبد هللا 

 .هللا بن عمرو في األمر�ن)
وهو  ،�عني ما تصدى للنشر مثل ما تصدى أبو هر�رة؛ ألنه تفرغ للعبادة عبد هللا بن عمرو 

مشهور بهذا، وأبو هر�رة تصدى لنشر العلم والحدیث فانتشر علمه. و�ال �النسبة للوفاة تأخرت 
وفاة عبد هللا بن عمرو عن وفاة أبي هر�رة، وقد �حتاج الناس إلى علم المتأخر فینتشر أكثر من 

أكثر �كثیر  غیره، لكن ال تزال النسبة بینهما بین الثلث والر�ع، ما عند أبي هر�رة من المحفوظ
 مما عند عبد هللا بن عمرو.

ألنه ما عندهم شيء �ختصون �ه إال ما �ان في هذه  ؛(و�ستفاد منه ومن حدیث علي المتقدم)
 -صلى هللا علیه وسلم-(ومن حدیث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي الصحیفة، 

صلى هللا -رسول هللا  أِذن في �تا�ة الحدیث عنه، وهو �عارض حدیث أبي سعید الخدري أن
رواه مسلم، والجمع بینهما: أن النهي  »ال تكتبوا عني شیًئا غیر القرآن«قال:  -علیه وسلم

 ،خاصة وقت التنز�لو� ،واإلذن في غیر ذلك) ،خشیة التباسه �غیره ؛خاص بوقت نزول القرآن
خشى االلتباس، ولذا صحیفة واحدة �ُ  في و�ذا �تب الحدیث مع القرآن في صحیفة واحدة، إذا ُ�تبا
و�وجبون تجر�د المصحف من �ل شيء  ،�كرهون �تا�ة أي شيء مع القرآن في صحیفة واحدة

إال القرآن، تساهلوا في �تا�ة أسماء السور وفي �تا�ة األعشار واألجزاء والوقوف، ثم تساهل 
سیر الناس فصاروا ُیدخلون بین ثنا�ا األسطر أسطر القرآن �عض اإلعراب أو �عض التفا

 .المختصرة
وهلل  ،بل هو محفوظ بین الدفتین ،وعلى �ل حال القرآن اآلن مأمون أن ُیدخل علیه ما لیس منه 

 الحمد.
(أو أن النهي خاص �كتا�ة غیر القرآن مع القرآن في شيء واحد واإلذن في تفر�قهما، �قول: 

مع  ع أنه ال ینافیها)أو النهي متقدم واإلذن ناسخ له عند األمن من االلتباس، وهو أقر�ها م
 .أنه ال ینافي ما تقدم، و�بقى أن الكتا�ة �حیث یلتبس األمر على الناظر ممنوعة إلى قیام الساعة

(وقیل النهي خاص �من خشي منه االتكال على الكتا�ة دون الحفظ، واإلذن لمن ُأمن منه  
 وهلل الحمد والمنة.  ،على �ل حال هذه األجو�ة ذ�رناها في الدرس الماضي ذلك)

وهذا الكالم غیر  (ومنهم من أعل حدیث أبي سعید وقال: الصواب وقفه على أبي سعید)
(الصواب وقفه على أبي سعید؛ قاله البخاري ألن الحدیث في صحیح مسلم مرفوع،  ؛مقبول

عنهم  واستحبوا أن یؤخذ ،وغیره، قال العلماء: �ره جماعة من الصحا�ة والتا�عین �تا�ة الحدیث
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لكن ما حیلة العاجز عن الحفظ إال الكتا�ة، من تسعفه الحافظة في  ،�ما أخذوا حفًظا) ،حفًظا
حفظ �ل ما یر�د هذا یتعین علیه ذلك؛ ألنه ال مقارنة بین المحفوظ و�ین المكتوب، ال مقارنة بین 

أن �عود و�ین من زاده في الكتب في الدوالیب، خرج من بیته �حتاج إلى  ،من زاده في صدره
ما  ،حتى ینظر في المسألة، أما من �ان حفظه في صدره، مثل من زاده التمر، التمر خذ و�ل

، بینما من �ان زاده اوال �حتاج إلى شيء أبدً  ،�حتاج ال إلى طحن وال إلى عجن وال إلى طبخ
 البر مثًال هذا �حتاج إلى مراحل حتى �صل إلى أن �صبح لألكل.

ن الحدیث ابن شهاب شي األئمة ضیاع العلم دونوه، وأول من دوَّ (لكن لما قصرت الهمم وخ 
الزهري على رأس المائة �أمر عمر بن عبد العز�ز، ثم �ثر التدو�ن ثم التصنیف، وحصل بذلك 

خشیة أن تضیع  ؛، نعم عمر بن عبد العز�ز أمر الزهري أن یدون السنةخیر �ثیر فلله الحمد)
-سمي، أما تدو�ن األفراد فهو موجود قبل ذلك بدًءا من عهده على رأس المائة، وهذا التدو�ن الر 

 حین أذن بذلك. -علیه الصالة والسالم
َثِني اْبُن َوْهٍب، َقاَل: َأْخَبَرِني ُیوُنُس، : -رحمه هللا-ثم قال  َثَنا َ�ْحَیى ْبُن ُسَلْیَماَن، َقاَل: َحدَّ "َحدَّ

َصلَّى ُهللا -َعْبِد للااَِّ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َلمَّا اْشَتدَّ ِ�النَِّبيِّ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَبْیِد للااَِّ ْبِن 
َقاَل ُعَمُر: ِإنَّ النَِّبيَّ . »اْئُتوِني ِ�ِكَتاٍب َأْكُتْب َلُكْم ِ�َتاً�ا َال َتِضلُّوا َ�ْعَدهُ «َوَجُعُه َقاَل:  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

إن هذا ال شك أنه في  َغَلَبُه الَوَجُع، َوِعْنَدَنا ِ�َتاُب للااَِّ َحْسُبَنا. َفاْخَتَلُفوا" -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -
َرِضَي ُهللا -وفي أ�امه المتأخرة، والمر�ض �ضجر �مثل هذه األشیاء، فعمر  ،مرضه األخیر

غلبه  -معلیه الصالة والسال-"إن النبي قال:  -علیه الصالة والسالم-شفقة على النبي  -عنهُ 
وال شك أن  ."»ُقوُموا َعنِّي«وعندنا �تاب هللا حسبنا. فاختلفوا َوَ�ُثَر اللََّغُط، َقاَل:  ،الوجع

 ،أن یبین لیلة القدر -علیه الصالة والسالم-االختالف سبب لرفع ما یراد ذ�ره، وقد أراد النبي 
 .-َجلَّ وَعال-رجالن فرفعت، أي رفع العلم بها، والخیرة فیما �ختاره هللا  ىفتالح

ِز�ََّة"»قوموا عني، َوَال َیْنَبِغي ِعْنِدي التََّناُزعُ «"  "ُكلَّ المصیبة  ، َفَخَرَج اْبُن َعبَّاٍس َ�ُقوُل: ِإنَّ الرَّ
ِز�َِّة َما َحاَل َبْیَن َرُسوِل للااَِّ  ، لكن الذي حال بینه و�ین َوَ�ْیَن ِ�َتاِ�ِه" -ْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى ُهللا َعلَ -الرَّ

{َوَال َتَناَزُعوا كتا�ه هل هو التنازع أو اقتراح عمر؟ التنازع هو محل الـ... ألنه منصوص علیه: 
 ]، فالتنازع مذموم، وهو الذي حصل �سببه الرفع هذا.٤٦[األنفال:  َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِر�ُحُكْم}

(قوله: عن عبید هللا بن عبد هللا أي ابن عتبة بن األیلي.  أخبرني یونس هو ابن یز�د) (قوله:
 مسعود. 

قوله: لما اشتد أي قوي. قوله: وجعه أي في مرض موته �ما سیأتي. وللمصنف في المغازي 
(وللمصنف والمراد مقدماتها.  الوفاُة) -صلى هللا علیه وسلم-ولإلسماعیلي: لما حضرت النبي 

 -صلى هللا علیه وسلم-من حدیث سعید بن جبیر أن ذلك �ان یوم الخمیس وهو قبل موته 
 ألنه مات یوم االثنین.  �أر�عة أ�ام)
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�عني �أدوات الكتاب، ما �كتب علیه وهو  »ائتوني �كتاب« أي �أدوات الكتاب) »�كتاب«(قوله: 
واللخاف، ما عندهم ورق وال قرطاس، في ذلك الوقت من أي شيء؟ من العظام والجلود والحصى 

ع القرطاس في صن]، أول ما ٧[األنعام:  {ِفي ِقْرَطاٍس}مع أن القرطاس مذ�ور في سورة األنعام: 
عهد هارون الرشید، وأما القرطاس المشار إلیه المذ�ور في القرآن فهو ما ُ�كتب علیه، ما �كتب 

ألنه �كتب  ؛ة، ولذلك سمي القرطاس �اسمهولو �ان من عظام أو من حجار  اعلیه �سمونه قرطاسً 
 علیه.

أي �أدوات الكتاب، ففیه مجاز الحذف، وقد صرح بذلك في روا�ة لمسلم قال:  »�كتاب«( 
ألنه من أنسب ما یوجد للكتا�ة،  ؛الكتف العظم الذي في الكتف )»ائتوني �الكتف والدواة«

جواب  »ائتوني أكتب« )»أكتب«(والمراد �الكتف عظم الكتف ألنهم �انوا �كتبون فیها. قوله: 
 »أكتب«(قوله: الطلب، مجزوم على أنه جواب الطلب أو جواب شرط مقدر: إن تأتوني أكتب. 

و�جوز الرفع على االستئناف، وفیه مجاز أ�ًضا أي آمر  ،هو �إسكان الباء جواب األمر
{َوَما ُ�ْنَت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِ�َتاٍب َوَال ال �كتب:  -علیه الصالة والسالم-النبي ألن  �الكتا�ة)

ال �كتب، وانتشر في األ�ام  -علیه الصالة والسالم-]، فالرسول ٤٨[العنكبوت:  َتُخطُُّه ِبَیِمیِنَك}
 .نسبة إلى أم القرى  »إنا أمة أمیة«�ان �كتب، وقوله:  -علیه الصالة والسالم-األخیرة أن النبي 

 .......  طالب:
 ماذا؟ 
 .......   طالب:

 »أمیة ال نقرأ وال نحسب«ن إلى أم القرى، وهذا �الم لیس �صحیح، و نسبة إلى مكة، منسو�نعم  
] هذا في القرآن، ولذلك ٤٨[العنكبوت:  {َوَال َتُخطُُّه ِبَیِمیِنَك}، -علیه الصالة والسالم-هذا �المه 

�تب، بل رموه  -علیه الصالة والسالم-شنع أهل العلم على الباجي الذي زعم أن النبي 
في صلح الحدیبیة أخذ  -علیه الصالة والسالم-ألنه خالف نص القرآن. طیب النبي  ؛�العظائم

 �تب اسمه؟  إنه :الورقة من علي أو ما �كتب علیه من علي ومسح اسمه وقالوا
 .»أرني«، �ان �سأل: »أرني«طالب: قال 

 ، لكن �تا�ة اإلنسان اسمه وهو یراه �ثیًرا فیما �كتبه الناس یرى اسمه. »أرني«هو قال: 
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 .......  طالب:

�كتب  ،نعم هو تصو�ر لالسم ولیس �معرفة للكتا�ة، �عني عامة الناس تجده ما �قرأ وال �كتب 
 ما �شوفه. ةر ثاسمه من �
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ومن الطرائف أنه أعلن عن وظائف قبل سنین طو�لة قبل أن تنتشر الكتا�ة في الناس، وظیفة  
ي ما �كتب، و�ال ذي �كتب أفضل من الذر من واحد، فأرادوا المفاضلة: الواحدة تقدم لها أكث

أنا، و�ان عامًال في محل فاألصل أنهم ما �كتبون، فقالوا: هل فیكم أحد �كتب؟ قال واحد: 
وهذا  ،�رسي �جوار صندوق شاي ،يلمحل �جوار صندوق شاتجاري و�ان �جلس في هذا ا

فالن بن فالن بن فالن ر�اعي أو خماسي، أحمد  هالصندوق علیه �تا�ات: شاهي �اعشي لصاحب
ها، ما یرا  ةر ثمن � اصورها تصو�رً  ،ا العامي من أبدع ما �كون ذمحمد صالح �اعشي، و�تب ه

 فاختاروه دون من سواه. 
 اسم ثانٍ �له ء فاإلنسان ما �ستغرب أن �كتب اسمه من �ثرة ما یراه، وال �عني أنه �كتب، لو تجي

 فمحا رسول هللا.  »أرنیه«ما �تبه. قال: 
 .......  طالب:

الكالم ، ابن عبد هللا. �تب محمد بن عبد هللا. هذا معول الباجي في ادعائه أنه �ان �كتب، نعم
 �تب. :لیس �صحیح. فكتب إما أن �كون �تبها أو أمر �الكتا�ة، ومن أمر �قال له

  .......  طالب:
نجیب على سبیل التنزل لكالم الباجي، على سبیل التنزل، و�ال من أمر هو على �ل حال حنا 

 ؟�الفئوس والمساحي وزاولهاء ي جاذهو الفهل ، افقد �تب. إذا قیل: حفر األمیر بئرً 
 إلى الملوك. �تب -صلى هللا علیه وسلم-طالب: النبي 

 ، هو �أمر �كتابته.نعم
(وفیه مجاز أ�ًضا: أي آمر �الكتا�ة، و�حتمل أن �كون على ظاهره �ما سیأتي البحث في 
المسألة في �تاب الصلح إن شاء هللا تعالى، وفي مسند أحمد من حدیث علي أنه المأمور 

 »ائتوني«في الحدیث �عني  أن آتیه �طبق) -ى هللا علیه وسلمصل-بذلك ولفظه: أمرني النبي 
 (أي �تف �كتب ما ال تضل أمته من �عده. 

فیه الجناس التام بین الكلمتین، و�ن �انت إحداهما  »�كتاب«�عد قوله:  »كتاً�ا«قوله: 
 ؟ »أكتب لكم �تاً�ا«، »ائتوني �كتاب«معنى هذا الكالم؟  ما �الحقیقة واألخرى �المجاز)

 .......  طالب:
 أدوات نعم، األول المراد �ه األدوات، والثاني الكتاب الحقیقي. 

ألنه بدل من جواب  ؛وحذفت النون في الروا�ات التي اتصلت لنا ،هو نفي »ال تضلوا«(قوله: 
األمر، وتعدد جواب األمر من غیر حرف العطف جائز. قوله: غلبه الوجع، أي فیشق علیه 

(و�أن  -علیه الصالة والسالم-�عني من �اب الشفقة علیه  اشرة الكتا�ة)إمالء الكتاب أو مب
فهم عمر أن المسألة تحتاج إلى  فِهم من ذلك أنه �قتضي التطو�ل) -َرِضَي ُهللا عنهُ -عمر 
 .-علیه الصالة والسالم-وهذا �شق علیه  ،وقت
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 -أن یبادر لالمتثال، لكن ظهر لعمرأمٌر، و�ان حق المأمور  »ائتوني«(قال القرطبي وغیره:  
مع طائفة أنه لیس على الوجوب وأنه من �اب اإلرشاد إلى األصلح، فكرهوا  -َرِضَي ُهللا عنهُ 

ْطَنا ِفي أن �كلفوه من ذلك ما �شق علیه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى:  {َما َفرَّ
(وقوله : وعندنا �تاب هللا حسبنا، �عني �كفینا. ألنه قال ؛])٣٨[األنعام:  اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء}

]، ولهذا قال عمر: حسبنا �تاب هللا. وظهر لطائفة ٨٩[النحل:  {ِتْبَیاًنا ِلُكلِّ َشْيء}تعالى: 
أخرى أن األولى أن �كتب ِلما فیه من امتثال أمره وما یتضمنه من ز�ادة اإل�ضاح، ودل أمره 

 .على االختیار)لهم �القیام على أن أمره األول �ان 
 .»قوموا عني«قال:  
بدلیل أنه عدل عنه، ولو �ان  (ودل أمره لهم �القیام على أن أمره األول �ان على االختیار) 

صلى هللا علیه -(ولهذا عاش ؛ -علیه الصالة والسالم-على الوجوب واإللزام ما عدل عنه 
ألنه لم یترك  ؛ولم �عاود أمرهم بذلك، ولو �ان واجًبا لم یتر�ه الختالفهم ،�عد ذلك أ�اًما -وسلم

 لمخالفة من خالف، وقد �ان الصحا�ة یراجعونه في �عض األمور ما لم �جزم �األمر) ؛التبلیغ
(فإذا عزم ، -علیه الصالة والسالم-إذا جزم �األمر وقف، ما دام فیه احتمال فهم یراجعونه 

سط ذلك في �تاب االعتصام إن شاء هللا تعالى، وقد ُعد هذا من موافقة عمر امتثلوا، وسیأتي �
وله موافقات وافق فیها �تاب هللا وهي نحو عشر�ن، وهناك رسالة اسمها  )-َرِضَي ُهللا عنهُ -

 قطف الثمر في موافقات عمر. 
ینص فیه على  (واخُتلف في المراد �الكتاب، فقیل: �ان أراد أن �كتب �تاً�ا: -رحمه هللا-قال 

 مع أنه هل یتسنى ذلك في هذه المدة الیسیرة؟  لیرتفع االختالف) ؛األحكام
 .......  طالب:
 ماذا؟

 . ....... طالب:
 ما فیه شك. نعم، 

قاله سفیان  ،حتى ال �قع بینهم االختالف ؛(وقیل: بل أراد أن ینص على أسامي الخلفاء �عده
ادعي «قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة:  -وسلمصلى هللا علیه -بن عیینة، و�ؤ�ده أنه 

و�أبى هللا  ،فإني أخاف أن یتمنى متمن و�قول قائل ،لي أ�اك وأخاك حتى أكتب �تاً�ا
 ،أخرجه مسلم. وللمصنف معناه ومع ذلك فلم �كتب، واألول أظهر »والمؤمنون إال أ�ا �كر

�هللا  ،ألنه �عض أفراده ؛ه الثانيلقول عمر: �تاب هللا حسبنا أي �افینا، مع أنه �شمل الوج
 .أعلم)
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یر�د أن �كتب في هذا  -علیه الصالة والسالم-�عني قوله: �تاب هللا حسبنا، �ان الرسول  
ووضع قواعد وضوا�ط ممكن،  ،الكتاب أشیاء �ستفاد منها في ترجیح األحكام في المسائل العلمیة

 أما مفردات المسائل فیبعد أن ُتكتب على �تف. 
 .......  :طالب
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
أصرح من الذي بین  همنتهین وفارغین منها الوصیة لعلي، وما فی ،ال ال یثبتون الوصیة، یثبتونها

 یدینا في تقد�م أبي �كر وهذا في صحیح مسلم. 
 .......  طالب:

الصالة وما «، وأوصى �النساء خیًرا، و-علیه الصالة والسالم-هذا من �المه في آخر أ�امه 
 ،أ�ش هوالموجود في هذا الحدیث ما یدرى  ، فیه أشیاء في آخر حیاته، لكن هذا»ملكت أ�مانكم

 لكنه مجرد التماس من أهل العلم. 
 .......  طالب:

 .-رضوان هللا علیهم-لو قالها بال شك ألدیت، لنقلها الصحا�ة 
  �ا شیخ ....... طالب:

 .حسبنا أي �افینا) (واألول أظهر لقول عمر: �تاب هللا
 تأكیًدا لما شرعه؟  ، تقر�ر شيء ابتداءً طالب: ال �مكن أن �كون شیًئا ابتداءً 

 . هو جمیع مسائل الدین؟ هذا الكالمشیًئا واضًحا یرتفع الخالف �عده، فهل  یر�دال، هو 
 .......  طالب:

 كال.أو أقره؟ خالص، انتهى اإلش -علیه الصالة والسالم-هل أنكر علیه النبي 
(فائدة، قال الخطابي: إن ما ذهب عمر إلى أنه لو نص �ما یز�ل الخالف لبطلت فضیلة 

به ابن الجوزي �أنه لو نص على شيء أو أشیاء لم یبطل العلماء وُعدم االجتهاد، وتعقَّ 
ألن الحوادث ال �مكن حصرها، قال: و�نما خاف عمر أن �كون ما �كتبه في حالة  ؛االجتهاد

فیجد بذلك المنافقون سبیًال إلى الطعن في ذلك المكتوب، وسیأتي ما یؤ�ده في  ،غلبة المرض
 .أواخر المغازي)

�عني لو �تب لقال المنافقون: قال هذا األمر وعقله لیس �كامل من شدة المرض، �عني مثل ما  
إنه �شر �غضب و�رضى و�تكلم في الغضب والرضا، وال شك  :قال المشر�ون لعبد هللا بن عمرو

 . (وسیأتي ما یؤ�ده في أواخر المغازي)أن هذه شبهة. 
فیه إشعار �أن األولى �ان المبادرة إلى امتثال األمر، و�ن  »وال ینبغي عندي التنازع«(قوله: 

�عُد �ما قدمناه،  -صلى هللا علیه وسلم-كان ما اختاره عمر صواً�ا إذ لم یتدارك ذلك النبي 
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ال �صلین أحد العصر إال في بني «ختالفهم في قوله لهم: قال القرطبي: واختالفهم في ذلك �ا
وتمسك آخرون �ظاهر األمر فلم �صلوا، فما عنف  ،فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا ،»قر�ظة

�عني الذین صلوا في الطر�ق الحظوا  .أحًدا منهم من أجل االجتهاد المسوغ والمقصد الصالح)
صر عن وقتها حتى تغرب الشمس، هؤالء الذین وأنه ال �جوز تأخیر صالة الع ،حدیث المواقیت

 صلوا، والذین لم �صلوا عملوا �حرفیة النص.
(قوله: فخرج ابن عباس �قول، ظاهره أن ابن عباس �ان معهم، وأنه في تلك الحالة خرج 
قائًال هذه المقالة، ولیس األمر في الواقع على ما �قتضیه هذا الظاهر، بل قول ابن عباس 

ان �قوله عندما �حدث بهذا الحدیث، ففي روا�ة معمر عند المصنف في المذ�ور إنما �
االعتصام وغیره قال عبید هللا: فكان ابن عباس �قول، و�ذا ألحمد من طر�ق جر�ر بن حازم 

ي هو منهاج السنة ذال عن یونس بن یز�د، وجزم ابن تیمیة في الرد على الرافضي �ما قلته)
النبو�ة في نقد �الم الشیعة القدر�ة، واسمه اآلخر: منهاج االعتدال في الرد على أهل الرفض 

، ففیه من أنواع العلوم والفنون ما ال -رحمه هللا-واالعتزال، وهذا الكتاب من أنفس ما �تبه الشیخ 
ها في مظانها فضًال عن �خطر على �ال أحد، فیه فوائد ما تخطر على �ال طالب علم وال �جد

 غیرها. 
 .......  طالب:

وترى التفاوت. المقصود فیه �الم منطقي فلسفي، �عني الذي لیست لد�ه  قلیًال  ، ارقَ نعمصعب 
المقدمات قد ال �فهمه، ففي المجلد الثاني ما �قرب من ثالثمائة صفحة، �عني نصف المجلد، 

سهل، الباقي ُ�فهم. درء تعارض العقل والنقل فوفي الخامس أ�ًضا قر�ب من ذلك، وأما الباقي 
 .أصعب

 ما في الوجود له نظیر ثانٍ            واقرأ �تاب العقل والنقل الذي  
 ،�قرأ فیهأن و�حاول  ،و�شتري الكتاب ،ثم �جینا طالب علم متوسط أو مبتدي و�سمع هذا الكالم 

 .�مكن یترك الطلب ،صدم و�تركثم �
 أعجو�ة للعالم الر�اني            و�ذلك التأسیس أصبح نقده  
 أرداهم نحو الحضیض الداني      ومن العجیب أنه �سالحهم  

 .-رحمة هللا علیه-أي �منطقهم وفلسفتهم رد علیهم �صوار�خ، 
هللا تعالى، إال حدیث  (و�ل من األحادیث �أتي �سط القول فیه في مكانه الالئق �ه إن شاء

بن عمرو فهو عمدة الباب، ووجه روا�ة حدیث الباب أن ابن عباس لما حدث عبید هللا  عبد
هللا بهذا الحدیث خرج من المكان الذي �ان �ه وهو �قول ذلك، و�دل علیه روا�ة أبي نعیم في 

علیه -وجه روا�ة حدیث الباب أن النبي  المستخرج قال عبید هللا: فسمعت ابن عباس �قول)
(و�دل علیه روا�ة أبي نعیم في والباب في �تا�ة العلم.  »ائتوني أكتب«قال:  -مالصالة والسال
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المستخرج قال عبید هللا: فسمعت ابن عباس �قول إلى آخره، و�نما تعین حمله على غیر 
-ألنه ُولد �عد النبي  ؛ألن عبید هللا تا�عي من الطبقة الثانیة لم یدرك القصة في وقتها ؛ظاهره

 �مدة طو�لة، ثم سمعها من ابن عباس �عد ذلك �مدة أخرى �هللا أعلم.  -وسلمصلى هللا علیه 
(هي �فتح الراء و�سر الزاي أو الرز�ة، إن الرز�ة �ل الرز�ة، وهنا �تبها: الرز�ئة  قوله: الرز�ئة)

فتدغم في الیاء  تسهل الهمزة فتكون �اءً  �عدها �اء ثم همزة، وقد تسهل الهمزة وتشدد الیاء)
الختالفهم ولغطهم، أي أن االختالف  :(ومعناها المصیبة، وزاد في روا�ة معمررز�ة،  األولى:

كان سبًبا لترك �تا�ة الكتاب. وفي الحدیث دلیل على جواز �تا�ة العلم، وعلى أن االختالف قد 
�كون سبًبا في حرمان الخیر �ما وقع في قصة الرجلین اللذین تخاصما فُرفع تعیین لیلة القدر 

 .رجالن فرفعت ىتالح ذلك)�سبب 
ألن عمر اجتهد وما أنكر علیه  ؛)-صلى هللا علیه وسلم-(وفیه وقوع االجتهاد �حضرة النبي  

 -صلى هللا علیه وسلم-(وفیه وقوع االجتهاد �حضرة النبي . -علیه الصالة والسالم-النبي 
نبو�ة من �تاب المغازي فیما لم ُینزل علیه فیه، وسنذ�ر �قیة ما یتعلق �ه في أواخر السیرة ال

 إن شاء هللا تعالى. 
، و�طرقه احتمال أن �كون -صلى هللا علیه وسلم-تنبیه: قدم حدیث علي أنه �تب عن النبي 

ولم یبلغه النهي، وثنى �حدیث أبي هر�رة  -صلى هللا علیه وسلم-إنما �تب ذلك �عد النبي 
ث �حدیث عبد هللا بن عمرو، وقد بینت وفیه األمر �الكتا�ة وهو �عد النهي فیكون ناسًخا، وثلَّ 

له في ذلك، فهو أقوى في االستدالل  -صلى هللا علیه وسلم-أن في �عض طرقه إذَن النبي 
الحتمال اختصاص ذلك �من �كون أمی�ا أو أعمى، وختم  ؛للجواز من األمر أن �كتبوا ألبي شاه
همَّ أن �كتب ألمته �تاً�ا �حصل  -صلى هللا علیه وسلم-�حدیث ابن عباس الدال على أنه 

علیه الصالة -ال یهم إال �ما �جوز له فعله  وهو ال یهمُّ إال �حق) ،معه األمن من االختالف
الة في المسجد في الحدیث المعروف في �ما هم بتحر�ق المتخلفین عن الص -والسالم

 �هللا أعلم. .الصحیحین وغیرهما
 


