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ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن  ،ونستغفره ،ونستعينه ،حنمده ،احلمد هللا
وأشهد أن ال  ،له يومن يضلل فال هاد ،سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له

  . ورسوله اهللا وأشهد أن حممدا عبد ،إله إال اهللا وحده ال شريك له

  :أما بَعدُ 

ديث املختارة من أدلة الفقه والتوحيد والعقيدة، ذكرها أستاذنا فهذه األحا
رمحه اهللا يف رسالته ونصيحته، األندونيسي أبو العباس حرمني بن سليم اللمبوري 

  .وإنين أمحد اهللا عز وجل الذي أمدين بالعون والتيسري يف شرحها

محه اهللا، وأن أسأل اهللا الكرمي ِمبنِه وكرمه أن ينفع ا أستاذنا أبا العباس ر 
  .ينفع ا كل من قرأها إنه على كل شيئ قدير

  كتبه أبو أمحد حممد بن سليم اللمبوري األندونيسي

  صنعاء يف مسجد السنة بسعوان
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  :اْلَحِدْيُث اْألَولُ 

َماُم ُمْسِلٌم ِفْي  ُهَما، اللهُ  َرِضيَ  َعباسٍ  اْبنِ  َعنِ " َصِحْيِحهِ "َرَوى اْإلِ : قَالَ  َعنـْ
: الَيَمنِ  ِإَلى بـََعَثهُ  ِحينَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ِلُمَعاذِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  قَالَ 

 ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َأنْ  ِإَلى فَاْدُعُهمْ  ِجْئتَـُهْم، فَِإَذا ِكَتاٍب، َأْهلَ  قـَْوًما َسَتْأِتي ِإنكَ «
 ُه، ِإالالل  ًدا َوَأنِه، لُ َرُسو  ُمَحمفََأْخِبْرُهمْ  ِبَذِلَك، َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  فَِإنْ  الل  هَ  َأنالل 
َلٍة، يـَْومٍ  ُكل  ِفي َصَلَواتٍ  َخْمسَ  َعَلْيِهمْ  فـََرضَ  َقدْ   ِبَذِلَك، َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  فَِإنْ  َولَيـْ

 َعَلى فـَتُـَرد  َأْغِنَياِئِهمْ  نْ مِ  تـُْؤَخذُ  َصَدَقةً  َعَلْيِهمْ  فـََرضَ  َقدْ  اللهَ  َأن  فََأْخِبْرُهمْ 
 الَمْظُلوِم، َدْعَوةَ  َواتقِ  َأْمَواِلِهمْ  وََكَراِئمَ  فَِإياكَ  ِبَذِلَك، َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  فَِإنْ  فـَُقَراِئِهْم،

َنهُ  لَْيسَ  فَِإنهُ    .»ِحَجابٌ  اللهِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ

  :شرحال

 بـَْعثِ  بَابُ ": ، وبوب فيه"صحيحه"يف رمحه اهللا  البخاري اْحلديث أخرجه
 اَألْغِنَياءِ  ِمنَ  الصَدقَةِ  َأْخذِ  بَابُ "وَ  ،"الَوَداعِ  َحجةِ  قـَْبلَ  الَيَمنِ  ِإَىل  َوُمَعاذٍ  ُموَسى، َأِيب 

 وبوب النووي"صحيحه"يف رمحه اهللا وأخرجه مسلم  ".َكانُوا َحْيثُ  الُفَقَراءِ  ِيف  َوتـَُرد ، 
  ".اإلسالم وشرائع الشهادتني إىل الدعاء باب: "رمحه اهللا فيه

َماُم ُمْسِلمٌ : (قوله رِمحه اهللاُ   صديق السيد الطيب أبو عنه، قال )َرَوى اْإلِ
 بن مسلم الدين عساكر احلسني أبو: )هـ1307ت ( القنوجي رمحه اهللا حسن

 قشري إىل نسبة وطنا النيسابوري نسبا القشريي كوشاذ بن ورد بن مسلم بن احلجاج
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 كان والعظمة باحلسن معروف خبراسان بلد ونيسابور العرب من معروفة ةقبيل مصغرا
 يف والرحالني واإليقان احلفظ وأهل فيه املربزين وكبار الشأن هذا أعالم أئمة أحد
 احلذق أهل عند خالف بال فيه بالتقدمي له واملعرتف والبلدان األقطار أئمة إىل طلبه

 تقدمه على عليه وامع األزمان كل يف عليه واملعتمد كتابه إىل واملرجوع والعرفان
 وأبو زرعة أبو عصرمها وحافظا وقتهما إماما بذلك له شهد كما عصره أهل على
 ،أربع سنة :وقيل ،ومائتني اثنتني سنة :فقيل املائتني بعد ولد أنه على أمجعوا حامت
 رجب نم والعشرين اخلامس اإلثنني يوم ودفن األحد عشية وتويف ست سنة :وقيل
 ومخسون مخس وعمره نيسابور مدينة ظاهر آباد بنصر ومائتني وستني إحدى سنة
 وأمحد النيسابوري حيىي بن حيىي ومسع ومصر والشام والعراق احلجاز إىل رحل سنة
 غري بغداد وقدم وغريهم القعنيب مسلمة بن وعبداهللا راهويه بن وإسحاق حنبل بن
   .ومائتني ومخسني تسع سنة يف اإليه قدومه وآخر أهلها عنه فروى مرة

 عصره أئمة كبار من مجاعات عنه روى): 676ت (رمحه اهللا  النووي قال
 وأمحد هارون بن وموسى الرازي حامت أبو فمنهم درجته يف مجاعات وفيهم وحفاظه

 عوانة وأبو صاعد بن وحيىي خزمية بن بكر وأبو الرتمذي عيسى وأبو سلمة بن
 الصحاح ذكر يف احلطة"انظر ترمجته يف [ .انتهى .حيصون ال وأخرون االسفرائيين

  ].)1/247( "الستة

 حسن صديق السيد الطيب أبو، قال عنه ")َصِحْيِحهِ "ِيفْ : (قوله رِمحه اهللاُ 
 الكتب أصح مها اللذين الصحيحني أحد وهو :)هـ1307ت ( رمحه اهللا القنوجي
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 "الستة الصحاح ذكر يف حلطةا. ["الستة األصول من والثاين تعاىل اهللا كتاب بعد
)1/198(.[  

ُهَما اللهُ  َرِضيَ  َعباسٍ  اْبنِ  َعنِ : (قوله رمحه اهللا  بن عباس بن اهللا عبد ، هو)َعنـْ
 أكابر أحد املكي اهلامشي القرشي العباس أبو مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد

 :ويقال ستنيو  مثان سنة مات ،علمه لسعة والبحر باحلرب مسي العلم يف الصحابة
 وسبعني اثنتني أو إحدى سنه يروي وبعضهم سنة وسبعني اثنتني حينئذ سنه كان
 عمدة شرح األحكام إحكام[" .بالطائف موته وكان سنه مبلغ يف أعين سنة

  ].)1/46( "األحكام

 إنك«: السالم عليه وقوله :)هـ702 ت(رمحه اهللا  العيد دقيق ابنقال 
 الدعاء يف مهته باستجماع للوصية والتمهيد للتوطئة لعله ،»كتاب أهل قوما ستأيت

 املشركني جهال كمخاطبة تكون ال وخماطبتهم علم أهل الكتاب أهل فإن هلم
 الدين أصل ذلك ألن الشهادتني يف املطالبة يف والبداءة ا العناية يف األوثان وعبدة
 تحقيقال على موحد غري منهم كان فمن به إال فروعه من شيء يصح ال الذي

 موحدا كان ومن عينا الشهادتني من واحدة بكل إليه متوجهة فاملطالبة كالنصارى
 وإن بالرسالة اإلقرار وبني التوحيد من به أقر ما بني باجلمع له فاملطالبة كاليهود

 يكون باللزوم ولو اإلشراك يقتضي ما عندهم باليمن كانوا الذين اليهود هؤالء كان
 كافرا كان من أن الفقهاء ذكر وقد عقائدهم من يلزم ما لنفي بالتوحيد مطالبتهم

  .به كفر مبا باإلميان إال اإلسالم يف يدخل مل بغريه مؤمنا بشيء
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 إمنا أنه حيث من بالفروع خماطبني غري الكفار أن يف باحلديث يتعلق وقد
 اإلميان إجابام بعد الفروع إىل الدعاء وجعل فقط اإلميان إىل بالدعاء أوال أمر

 أال الوجوب يف الرتتيب منه يلزم ال الدعاء يف الرتتيب أن حيث من بالقوي وليس
 على املطالبة يف قدمت وقد الوجوب؟ يف بينهما ترتيب ال والزكاة الصالة أن ترى

 يف متساويتان أما مع بالصالة الطاعة عن الزكاة لوجوب األخبار وآخر الزكاة
  .الوجوب خطاب

 اإلميان يف طاعتهم ،»بذلك لك أطاعوا هم إنف«: السالم عليه وقوله
   :وجهني فيحتمل الصالة يف طاعتهم وأما بالشهادتني بالتلفظ

  .هلا والتزامهم عليهم وفريضتها بوجوا إقرارهم املراد يكون أن: أحدمها

 بأن األول رجح وقد الصالة وأداء بالفعل الطاعة املراد يكون أن: والثاين
 ويرتجح إليها بذلك اإلشارة فتعود بالفريضة اإلخبار هو احلديث لفظ يف املذكور
 تلفظهم يشرتط ومل لكفى بالفعل باالمتثال فبادروا بالوجوب أخربوا لو بأم الثاين

 باإلقرار تلفظ غري من بأدائها امتثلوا لو الزكاة يف نقول وكذلك بالوجوب باإلقرار
  .باإلقرار فظالتل ال للوجوب واإلذعان اإلنكار عدم فالشرط لكفى

 صدقة عليهم فرض قد اهللا أن أعلمهم«: السالم عليه بقوله استدل وقد
 املال بلد عن الزكاة نقل جواز عدم على ،»فقرائهم على فرتد أغنيائهم من تؤخذ
 إم حيث من أغنيائهم من يؤخذ املراد أن األقرب ألن ضعيف عندي وفيه

 يكن مل وإن فقرائهم على لردا وكذلك اليمن أهل من إم حيث من ال مسلمون
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 يف املخاطبني األشخاص أعيان أن ويقويه قويا احتماال حمتمل فهو األظهر هو هذا
 غري ذلك بأن لقطع الزكاة باب يف مناسبة وجود ولوال تعترب ال الكلية الشرع قواعد
 احلكم أعين قطعا م خيتص وال الصالة يف خبطام األمر صيغة وردت وقد معترب
  .املواجهة خطاب م ختصا وإن

 وهو الزكاة من يعطى ال النصاب ملك من أن أيضا باحلديث استدل وقد
 غنيا منه املأخوذ أن جعل إنه حيث من مالك أصحاب وبعض حنيفة أيب مذهب
 إال الزكاة من يعطى ال والغين غين فهو منه فالزكاة النصاب ملك ومن بالفقري وقابله

 إخراج يرى من به يستدل وقد القوة بالشديد وليس ديثاحل يف املستثناة املواضع يف
  .حبث وفيه الفقراء إال احلديث يف يذكر مل ألنه واحد صنف إىل الزكاة

: بكوا الزكاة وصف ألنه لإلمام الزكاة إعطاء وجوب على به يستدل وقد
  .ينفيه فاحلديث الصفة هذه خالف اقتضى ما فكل ،»األغنياء عن مأخوذة«

 كاألكولة الصدقة من تؤخذ ال األموال كرائم على أيضا ثاحلدي ويدل
 وهي املال وحزرات الغنم وفحل احلامل وهي واملاخض ولدها تريب اليت وهي والرىب
  .أهلها عند لشرفها وترمق بالعني حترز اليت

 يناسب وال األغنياء مال من للفقراء مواساة وجبت الزكاة أن فيه واحلكمة
 وى به يضنون مبا األموال أرباب الشرع فسامح موالاأل بأرباب اإلجحاف ذلك

 دعوة واستجابة الظلم أمر تعظيم على دليل احلديث ويف أخذه عن املصدقني
 األموال كرائم أخذ عن النهي عقيب ذلك وسلم عليه اهللا صلى النيب وذكر املظلوم
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 عمدة حشر  األحكام إحكام[" .الظلم أنواع مجيع على تنبيه وفيه ظلم أخذها ألن
  ].)257-1/255( "األحكام

  

  :الثاِني اْلَحِدْيثُ 

َماُم ُمْسِلٌم ِفْي  َنَما: قَالَ  َعِن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعْنهُ " َصِحْيِحهِ "َرَوى اْإلِ  بـَيـْ
َنا طََلعَ  ِإذْ  يـَْوٍم، َذاتَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َنْحنُ   َشِديدُ  رَُجلٌ  َعَليـْ

 ِمنا يـَْعرِفُهُ  َوَال  السَفِر، أَثـَرُ  َعَلْيهِ  يـَُرى َال  الشَعِر، َسَوادِ  َشِديدُ  الثـَياِب، بـََياضِ 
 رُْكَبتَـْيِه، ِإَلى رُْكَبتَـْيهِ  فََأْسَندَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  ِإَلى َجَلسَ  َحتى َأَحٌد،

ْسَالِم، َعنِ  َأْخِبْرِني ُمَحمدُ  يَا: َوقَالَ  ِه،َفِخَذيْ  َعَلى َكفْيهِ  َوَوَضعَ   َرُسولُ  فـََقالَ  اْإلِ
ْسَالمُ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ   ُمَحمًدا َوَأن  اهللاُ  ِإال  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َتْشَهدَ  َأنْ  اْإلِ

 رََمَضاَن، َوَتُصومَ  الزَكاَة، َوتـُْؤِتيَ  ،الصَالةَ  َوتُِقيمَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ 
 َنا: قَالَ  َصَدْقَت،: قَالَ  ، »َسِبيًال  ِإلَْيهِ  اْسَتَطْعتَ  ِإنِ  اْلبَـْيتَ  َوَتُحج  َلهُ  فـََعِجبـْ
قُُه، َيْسأَلُُه، يَماِن، َعنِ  فََأْخِبْرِني: قَالَ  َوُيَصد  ِه،َوَمَالِئَكتِ  بِاِهللا، تـُْؤِمنَ  َأنْ «: قَالَ  اْإلِ
: قَالَ  َصَدْقَت،: قَالَ  ، »َوَشرهِ  َخْيرِهِ  بِاْلَقَدرِ  َوتـُْؤِمنَ  اْآلِخِر، َواْليَـْومِ  َوُرُسِلِه، وَُكتُِبِه،

ْحَساِن، َعنِ  فََأْخِبْرِني  فَِإنهُ  تـََراهُ  َتُكنْ  َلمْ  فَِإنْ  تـََراُه، َكأَنكَ  اهللاَ  تـَْعُبدَ  َأنْ «: قَالَ  اْإلِ
َها اْلَمْسُئولُ  َما«: قَالَ  الساَعِة، َعنِ  َأْخِبْرِنيفَ : قَالَ  ، »يـََراكَ   ِمنَ  بَِأْعَلمَ  َعنـْ

 تـََرى َوَأنْ  رَبـتَـَها، اْألََمةُ  تَِلدَ  َأنْ «: قَالَ  َأَمارَِتَها، َعنْ  فََأْخِبْرِني: قَالَ  »الساِئلِ 
َيانِ الْ  ِفي يـََتطَاَوُلونَ  الشاءِ  رَِعاءَ  اْلَعاَلةَ  اْلُعَراةَ  اْلُحَفاةَ   فـََلِبْثتُ  اْنطََلقَ  ثُم : قَالَ  ، »بُـنـْ
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: قَالَ  َأْعَلُم، َوَرُسولُهُ  اهللاُ : قـُْلتُ  »الساِئُل؟ َمنِ  أََتْدِري ُعَمرُ  يَا«: ِلي قَالَ  ثُم  َمِليا،
  .»ِديَنُكمْ  يـَُعلُمُكمْ  أَتَاُكمْ  ِجْبرِيلُ  فَِإنهُ «

  :شْرحُ ال

ميَانَ  ِكَتابُ "، يف "صحيحه"يف رمحه اهللا مسلم اْحلديث أخرجه  ، وبوب "اْإلِ
ميَاِن، معرفة بَابُ : "رمحه اهللا فيه  النووي ْسَالِم، اْإلِ   ".الساَعةِ  َوَعَالَمةِ  والَقَدرِ  َواْإلِ

 اخلطاب بن عمر حفص أبو، هو )َرِضَي اُهللا َعْنهُ  ُعَمرَ  َعنِ : (قوله رمحه اهللا
 كعب بن عدي بن رزاح بن قرط بن اهللا عبد بن رياح بن العزى عبد بن نفيل بن

 أسلم ،لؤي بن كعب يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع جيتمع العدوي القرشي
 ثالث سنة وقتل الصديق بكر أيب بعد اخلالفة وويل كلها املشاهد وشهد قدميا مبكة

 إحكام"انظر [ ."لثالث وقيل مضني ألربع احلجة ذي يف اهلجرة من وعشرين
  ].)1/11( "األحكام مدةع شرح األحكام

 اشتمل قد عظيم حديث هذا :)هـ702 ت(رمحه اهللا  العيد دقيق ابنقال 
 إليه راجعة كلها الشريعة وعلوم والباطنة الظاهرة األعمال وظائف مجيع على

: الفاحتة مسيت كما للسنة كاألم فهو السنة علم مجعه من تضمنه ملا منه ومتشعبة
 واهليئة الثياب حتسني على دليل وفيه .القرآن معاين هامجع من تضمنته ملا القرآن أم

 للناسب معلما أتى جربيل فإن وامللوك والفضالء العلماء على الدخول عند والنظافة
  ].)1/12( "النووية األربعني شرح. ["ومقاله حباله
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 املشهور هو هكذا ،)حممد يا: وقال فخذيه على كفيه ووضع( :وقوله
 و عليه اهللا صلى النيب ركبيت على يده فوضع( :وقال مبعناه النسائي ورواه الصحيح

 كفيه فوضع( :فيه قال فإنه مسلم كتاب لفظ يف الذي اإلحتمال فارتفع ،)سلم
 واإلميان اإلسالم أن: احلديث هذا من استفيد وقد ،حمتمل وهو ،)فخذيه على

 فيهما يتوسع قدو  املختلفة األمساء يف األصل هو وهذا وشرعا لغة متباينتان حقيقتان
   .التجوز سبيل على اآلخر على أحدمها فيطلق الشرع

 النيب به جاء ما ألن ذلك من تعجبوا إمنا )ويصدقه يسأله له فعجبنا( :قوله 
 بلقاء عرف ممن السائل هذا وليس جهته من إىل يعرف ال وسلم عليه اهللا صلى
 حمقق عارف سؤال سأل قد هو مث منه بالسماع وال وسلم عليه اهللا صلى النيب

   .ذلك من فتعجبوا مصدق

 بأنه التصديق هو: باهللا اإلميان »وكتبه ومالئكته باهللا تؤمن أن« :قوله 
 وأنه النقص صفات عن منزه والكمال اجلاللة بصفات موصوف موجود سبحانه

 ما ملكه يف يفعل يشاء فيما متصرف املخلوقات مجيع خالق فرد صمد حق واحد
   .يريد

 بالقول يسبقونه ال مكرمون عباد بأم التصديق هو: باملالئكة واإلميان 
   .يعملون بأمره وهم
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 أيدهم تعاىل اهللا عن به أخربوا فيما صادقون أم هو: اهللا برسل واإلميان 
 ما للمكلفني وبينوا رساالته اهللا عن بلغوا وأم صدقهم على الدالة باملعجزات

   .منهم أحد بني يفرق ال نوأ احرتامهم جبب وأنه به اهللا أمرهم

 من عليه اشتمل وما القيامة بيوم التصديق هو: اآلخر باليوم واإلميان 
 وأما والنار واجلنة والصراط وامليزان واحلساب والنشر واحلشر املوت بعد اإلعادة

   .النقل من صح مما ذلك غري إىل واملسيئني للمحسنني وجزائه ثوابه دار

 قوله عليه دل ما وحاصله ذكره تقدم مبا التصديق هو: بالقدر واإلميان 
 وحنو ،}بقدر خلقناه شيء كل إنا{ :وقوله ،}تعملون وما خلقكم واهللا{ :تعاىل
 األمة أن واعلم« :عباس ابن حديث يف وسلم عليه اهللا صلى قوله ذلك ومن ذلك

 معوااجت ولو لك اهللا كتبه قد بشئ إال ينفعوك مل بشئ ينفعوك أن على اجتمعوا لو
 األقالم رفعت عليك اهللا كتبه قد بشئ إىل يضروك مل بشئ يضروك أن على

 األمور ذه صدق من أن: اخللف وأئمة السلف ومذهب ،»الصحف وجفت
 براهني عن ذلك كان سواء حقا مؤمنا كان: تردد وال فيه ريب ال جازما تصديقا
   .جازمة اعتقادات عن أو قاطعة

 إتقان إىل راجع حاصله ،اخل »تراه كأنك اهللا تعبد أن« :اإلحسان يف وقوله
   .العبادات حال عظمته واستحضار ومراقبته اهللا حقوق ومراعاة العبادات

 ههنا )األمة(و العالمة: واألمارة اهلمزة بفتح )أماراا عن فأخربين( :قوله
 سئل أعرابيا أن روي وقد )بعلها( رواية يف وجاء سيدا )ربتها(و املستولدة اجلارية
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 »ربتها« :احلديث يف وهو بعال: الزوج ويسمى بعلها أنا: قال الناقة هذه عن
 يستويل أن به املراد: فقيل »ربتها األمة تلد أن« :قوله يف واختلف بالتأنيث
 سيدها مبنزلة سيدها من األمة ولد فيكون التسري فيكثر الكفر بالد على املسلمون

 على املسلمني استيالء الساعة أشراط من يكون فالذي هذا وعلى بأبيه لشرفه
 يبيع حىت الناس أحوال تفسد أن معناه: وقيل .والتسري الفتوح وكثرة املشركني
 وال ولدها اشرتاها فرمبا املشرتين أيدي يف ترددهن ويكثر أوالدهم أمهات السادة
 ،بيعهن بتحرمي اجلهل غلبة: الساعة أشراط من يكون الذي هذا فعلى بذلك يشعر
 من: أمته السيد معاملة أمه الولد فيعامل األوالد يف العقوق يكثر أن: معناه وقيل

   .الفقري وهو: عائل مجع: الالم بتخفيف )العالة(و والسب اإلهانة

 وقد وتشييده البناء تطويل من إليه احلاجة تدعو ال ما كراهة :احلديث ويف
 ما إال شئ كل يف دمآ ابن يؤجر«: قال أنه سلم و عليه اهللا صلى النيب عن روي

 على حجرا يضع ومل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ومات ،»الرتاب هذا يف وضعه
   .فيه تأنق وال طوله وال بناءه يشيد مل أي: لبنة على لبنة وال حجر

 أهل أضعف ألم بالذكر الشاء رعاء خص إمنا »الشاء رعاه« :وقوله 
 فإم اإلبل أهل خبالف ذلك سبابأ عن وبعدهم ضعفهم من أم معناه البادية

 عمر لبث يعين بالتاء روي قد )مليا فلبث( :وقوله فقراء وال عالة ليسوا الغالب يف
 بعد وسلم عليه اهللا صلى النيب أقام: يعين تاء بغري )فلبث( وروي عنه اهللا رضي

 انوك كثريا زمانا أي الياء بتشديد هو )مليا( وقوله املعىن صحيح وكالمها انصرافه
   .وغريه داود أيب رواية يف مبينا جاء هكذا ثالثا ذلك
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 قاله دينكم كليات أو دينكم قواعد أي »دينكم يعلمكن أتاكم« :وقوله 
   ."مسلم صحيح" يف احلديث هلذا شرحه يف الدين حمي الشيخ

 ووجوب واإلحسان واإلميان اإلسالم بيان احلديث هذا يف يذكر ما أهم 
 وحكى طويال كالما واإلميان اإلسالم بيان يف وذكر تعاىل اهللا قدر بإثبات اإلميان

 بابن املعروف احلسني أيب اإلمام عن حكاه ما منها العلماء من مجاعة أقوال فيه
 أن:  وخلفها األمة سلف من السنة أهل مجاعة مذهب: قال أنه املالكي بطال

 ،}إميام مع اناإمي ليزدادوا{ :تعاىل قوله بدليل وينقص يزيد وعمل قول اإلميان
   .اآليات من وحنوها

 يزيد الشرعي واإلميان ينقص وال يزيد ال التصديق نفس: العلماء بعض قال
 ظواهر بني توفيق هذا ويف: قالوا ونقصاا األعمال وهي مثراته بزيادة وينقص

 وإن هؤالء قاله الذي وهذا اللغة يف وضعه أصل وبني بالزيادة جاءت اليت النصوص
 وهلذا األدلة لظاهر النظر بكثرة يزيد التصديق أن أعلم واهللا فاألظهر هراظا كان

 إميام يتزلزل وال السفه يغرم ال حبيث غريهم إميان من أقوى املصدقني إميان يكون
 غريهم فأما ،األحوال عليهم اختلفت وإن منرية منشرحة قلوم تزال ال بل بعارض

 نفس يف يشك وال إنكاره ميكن ال وهذا ككذل فليسوا قارم ومن املؤلفة من
 وهلذا الناس تصديق آحاد يساويه ال أن عنه اهللا رضي الصديق بكر أيب تصديق

 من رجال ثالثني أدركت": مليكة أيب ابن قال ،"صحيحه" يف البخاري قال
 منهم ما نفسه على النفاق خياف كلهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب

   ."السالم عليهم وميكائيل جربيل كإميان انهإمي إن يقول أحد
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 ودالئله احلق أهل عند عليه فمتفق األعمال على اإلميان اسم إطالق وأما
 ،صالتكم أي} إميانكم ليضيع اهللا كان وما{ :تعاىل اهللا قال ،حتصر أن من أكثر

 اإلسالم« :وسلم عليه اهللا صلى قوله يف الصالح بنا عمرو أيب الشيخ عن وحكي
 اإلميان فسر مث ،إخل »الصالة وتقيم اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال أن تشهد أن

 اإلميان أصل بيان هذا: اهللا رمحه قال ،إخل »ومالئكته تعاىل باهللا تؤمن أن« :بقوله
 وحكم الظاهر واإلنقياد اإلستسالم وهو اإلسالم أصل وبيان الباطن التصديق وهو

 والصوم والزكاة الصالة إليها أضاف وإمنا لشهادتنيا يف ثبت الظاهر يف اإلسالم
 إن مث استسالمه يصح ا وبقيامه وأعظمها اإلسالم شعائر أظهر لكوا واحلج
 لكوا الطاعات وسائر احلديث هذا يف اإلسالم به فسر ما يتناول اإلميان اسم

   .اإلميان أصل هو الذي الباطن التصديق مثرات

 ألن فريضة ترك أو كبرية ارتكب من على املطلق مناملؤ  اسم يقع ال وهلذا 
 بنية إال ظاهرا الناقص يف يستعمل وال منه الكامل على يقع مطلقا الشئ اسم

 حني الزاين يزين ال« :وسلم عليه اهللا صلى قوله يف عنه نفيه إطالق جاز وكذلك
 وليتنا اإلسالم واسم ،»مؤمن وهو يسرق حني السارق يسرق وال مؤمن وهو يزين
 ذلك فإن الطاعات أصل ويتناول الباطن التصديق وهو اإلميان أصل هو ما أيضا
 كل وأن ويفرتقان جيتمعان واإلسالم اإلميان أن ذكرناه مبا فخرج: قال استسالم كله

 ونصوص بالتوفيق واف التحقيق فهذا: وقال ،مؤمنا مسلم كل وليس مسلم مؤمن
 وما اخلائضون فيها غلط طاملا اليت سالمواإل اإلميان يف الواردة والسنة الكتابة
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 واهللا وغريهم احلديث أهل من العلماء مجاهري ملذهب موافق ذلك من حققناه
  ].)1/12( "النووية األربعين شرح. ["أعلم

  

  :الثالثُ  اْلَحِدْيثُ 

 ِبي الن  ِرْدفَ  ُكْنتُ : قَالَ  َعْنُه، اللهُ  َرِضيَ  ُمَعاذٍ  َرَوى اِإلماُم اْلُبَخاِري َعنْ 
ٌر، َلهُ  يـَُقالُ  ِحَمارٍ  َعَلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى  َتْدِري َهلْ  ُمَعاُذ، يَا«: فـََقالَ  ُعَفيـْ
 هِ  َحقَوَما ِعَباِدِه، َعَلى الل  ِه؟ َعَلى الِعَبادِ  َحقهُ : قـُْلتُ  ،»اللَأْعَلُم، َوَرُسولُهُ  الل 
 الِعَبادِ  َوَحق  َشْيًئا، ِبهِ  ُيْشرُِكوا َوالَ  يـَْعُبُدوهُ  َأنْ  الِعَبادِ  َعَلى اللهِ  َحق  فَِإن «: قَالَ 
 أَُبشرُ  َأَفالَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا: فـَُقْلتُ  ،»َشْيًئا ِبهِ  ُيْشِركُ  الَ  َمنْ  يـَُعذبَ  الَ  َأنْ  اللهِ  َعَلى

  .»فـََيتِكُلوا تـَُبشْرُهْم، الَ «: قَالَ  الناَس؟ ِبهِ 

  :شرحال

 َجاءَ  َما بَابُ : "، وبوب فيه"صحيحه"يف رمحه اهللا  البخاري اْحلديث أخرجه
وأخرجه  ،"َوتـََعاَىل  تـََباَركَ  اللهِ  تـَْوِحيدِ  ِإَىل  أُمَتهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  ُدَعاءِ  ِيف 

ميَانِ  اهللاَ  َلِقي َمنْ  بَابُ : "رمحه اهللا فيه وبوب النووي ،"صحيحه"يف  مسلم  َوُهو بِاْإلِ
  ".النارِ  َعَلى َوُحرمَ  اْجلَنةَ  َدَخلَ  ِفيهِ  َشاك  َغيـْرُ 

 من املختصر الصحيح اجلامع املسند" هو، )يف صحيحه(: قوله رمحه اهللا
 املشهور ،مؤلفه مساه كما "وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور
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 بن حممد عبداهللا أيب احلديث يف املؤمنني أمري احلافظ لإلمام البخاري بصحيح
 وهذا ،ومائتني ومخسني ست سنة خرتنك بقرية املتويف البخاري اجلعفي مساعيلإ

 الكتب وأول ارد الصحيح يف صنف مصنف أول هو وصل أوصاال يشمل الفصل
  .املنصور املختار املذهب على اجلمهور عند وأفضلها احلديث يف الستة

 أصح أن على العلماء اتفق :"مسلم صحيح شرح" يفاهللا رمحه  النووي قال
 وتلقامها مسلم وصحيح البخاري صحيح الصحيحان الكرمي القرآن بعد الكتب
 أن صح وقد فوائد وأكثرمها صحيحا أصحهما البخاري وكتاب بالقبول األئمة
 وهذا احلديث علم يف نظري له ليس بأنه ويعرتف منه يستفيد ممن كان مسلما
 املتفق احلديث خيرجا أن شرطهما إن مث اجلمهور قاله الذي املختار هو حالرتجي
 إسناده ويكون الثقات بني اختالف غري من املشهور الصحايب إىل نقلته ثقة على

 إال له يكن مل وإن فحسن فصاعدا راويان للصحايب كان وإن مقطوع غري متصال
 صحيح تقدمي على ورواجلمه أخرجاه الراوي ذلك إىل الطريق وصح واحد راو

 واجلمهور البخاري صحيح على مسلم صحيح رجحوا املغاربة وبعض قلت البخاري
 ورعاية والرتتيب الوضع وجودة والسياق البيان حسن إىل يرجع فيما هذا أن يقولون
 يف والكالم البحث عن خارج وهذا األسانيد يف النكات وحماسن اإلشارات دقائق

 الباب هذا يف البخاري صحيح يساوي كتاب وليس ا يتعلق وما والقوة الصحة
 ترجيح يف توقف وبعضهم رجاله يف الصحة يف اعتربت اليت الصفات كمال بدليل

  .انتهى ،األول هو واحلق اآلخر على أحدمها

   :نظم الديبع بن علي بن الرمحن عبد احلافظ قال
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  يقدم ذين أي وقالوا لدي  ومسلم البخاري يف قوم تنازع 

   .مسلم الصناعة حسن يف فاق كما  صحة البخاري فاق قدل فقلت

   :نظم بعضهم وقال

   جلال البخاري قلت  فضل ملسلم قالوا

  أحلى املكرر قلت  يكرر البخاري قالوا

  ].)169-1/168( "الستة الصحاح ذكر يف احلطة["

 عمرو بن جبل بن معاذوهو  ،رضي اهللا عنه ملعاذ فضيلة: احلديث هذا يفو 
 أعيان من مشهور جليل صحايب  األنصاري اخلزرجي عمرو بن بكع بن أوس بن

  .والقرآن واألحكام العلم يف متبحراً  وكان الصحابة،

 النيب تواضع فيه ،)ِمحَارٍ  َعَلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  رِْدفَ  ُكْنتُ (: قوله
  .احلمار على معه ي اهللا عنهرض معاذ صاحبه إرداف يف َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى

 َعَلى الِعَبادِ  َحق  َوَما ِعَباِدِه، َعَلى اللهِ  َحق  َتْدرِي َهلْ  ُمَعاُذ، يَا«: قوله
 وهي التعليم، طرق من طريقة ووه واجلواب، السؤال طريق عن التعليم، فيه »اللِه؟

لى اهللا عليه وسلم،  جربيل عليه السالم يف تعليم أمة حممد ص استعملها نبويّة، طريقة
 َمنِ  أََتْدرِي ُعَمرُ  يَا«: حني يقول َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلىحممد  استعملهاكما 

  .»ِديَنُكمْ  يـَُعلُمُكمْ  أَتَاُكمْ  ِجْربِيلُ  فَِإنهُ «: قَالَ  َأْعَلُم، َوَرُسولُهُ  اهللاُ : قـُْلتُ  »الساِئُل؟



 

   

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

 

19 

 ُسئل إذا أنه يف أو العامل طالبال تأدب فيه، )َأْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللهُ : قـُْلتُ : (قوله
بن مسعود  قَاَل َعْبُد اهللاِ  ،"أعلم ورسوله اهللا": يقول أن يعرفه، ال وهو شيء عن

يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا اَهللا، َمْن َعِلَم ِمْنُكْم َشْيًئا، فـَْليَـُقْل ِمبَا يـَْعَلُم، َوَمْن : رضي اهللا عنه
اُهللا َأْعَلُم، : ِلَما َال يـَْعَلمُ : اُهللا أَْعَلُم، فَِإنُه َأْعَلُم ِألََحدُِكْم َأْن يـَُقولَ : َلْم فـَْليَـُقلْ ملَْ يـَعْ 

ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر {: فَِإن اَهللا َعز َوَجل قَاَل لَِنِبيِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 
  ].رواه مسلم[ .}ْلُمَتَكلِفنيَ َوَما أَنَا ِمَن ا

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى َرسوِل اهللا حياة يف يُقال هذا )َأْعَلمُ  َوَرُسولُهُ : قـُْلتُ : (قوله
 فإنه َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى َرسوِل اهللا وفاة بعد أماو  ،"أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللهُ ": َوَسلمَ 
  ".َأْعَلمُ  اللهُ ": يقال

 هو هذا ،»َشْيًئا بِهِ  ُيْشرُِكوا َوالَ  يـَْعُبُدوهُ  َأنْ  الِعَبادِ  َعَلى اللهِ  َحق  فَِإن «: قوله
 َخَلْقتُ  َوَما{: قال اهللا تعاىل يف كتابه كما عباده، على وتعاىل سبحانه اهللا حق
 ْنسَ  اجلِْن  اللهَ  ِإن  . ُيْطِعُمونِ  َأنْ  أُرِيدُ  َوَما رِْزقٍ  ِمنْ  ِمنـُْهمْ  أُرِيدُ  َما . لِيَـْعُبُدونِ  ِإال  َواْإلِ
 أي: "قال ابن كثري رمحه اهللا ،]58-56: الذاريات[} اْلَمِتنيُ  اْلُقوةِ  ُذو الرزاقُ  ُهوَ 
 "كثري ابن تفسري[" ."إليهم الحتياجي ال بعباديت، آلمرهم خلقتهم إمنا
)7/425(.[  

 هذا، »َشْيًئا بِهِ  ُيْشرِكُ  الَ  َمنْ  يـَُعذبَ  الَ  نْ أَ  اللهِ  َعَلى الِعَبادِ  َوَحق «: وقوله
 رَبُكمْ  َكَتبَ {: قوله تعاىل والدليل، نفسه على أوجبهتعاىل  اهللا من تفضيل حق
  ].54: األنعام[} الرْمحَةَ  نـَْفِسهِ  َعَلى
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 تـَُبشْرُهْم، الَ «: قَالَ  الناَس؟ بِهِ  أَُبشرُ  أََفالَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا: فـَُقْلتُ : (قوله
: وهي علة له وذكر التبشري عن وسلم عليه اهللا صلى رسول اهللا اه، )»فـََيتِكُلوا

 فيهو  .الصاحل العمل فيرتكوا البشارة هذه على يعتمدوا أن خيشى ألنه ؛»فـََيتِكُلوا«
  .أكرب مفسدة يتضمن نشره كان إذا الواجب غري العلم بعض كتم جواز

  

  :الرابعُ  اْلَحِدْيثُ 

ُهَما، َعْبِد اِهللا ْبنِ  َرَوى اِإلماُم اْلُبَخاِري َعنِ   َرُسولَ  َأن  ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعنـْ
 ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتى الناسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  ُأِمْرتُ «: قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ 
 ُه، ِإالالل  ًدا َوَأنِه، َرُسولُ  ُمَحمَالَة، َويُِقيُموا اللَكاَة، َويـُْؤتُوا الصفـََعُلوا فَِإَذا الز 

  .»اللهِ  َعَلى َوِحَسابـُُهمْ  اِإلْسَالِم، ِبَحق  ِإال  َوَأْمَواَلُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمني َعَصُموا َذِلكَ 

  :الشْرحُ 

 فَِإنْ {: بَابٌ " :، َوبوَب فيه"صحيحه"يف رمحه اهللا  البخارياْحلديث أخرجه 
يف رمحه اهللا  مسلموأخرجه ". }َسِبيَلُهمْ  َفَخلوا الزَكاةَ  َوآتـَُوا الصَالةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا

 َال : يـَُقوُلوا َحىت  الناسِ  ِبِقَتالِ  اْألَْمرِ  بَابُ : "رمحه اهللا فيه ، وبوب النووي"صحيحه"
  ".اهللاِ  َرُسولُ  ُحمَمدٌ  اهللاُ  ِإال  ِإَلهَ 

ُهَما ُعَمرَ  ْبنِ َعْبِد اِهللا  َعنِ : (رمحه اهللا قوله  الرمحن عبد أبوهو  )َرِضَي اُهللا َعنـْ
 قرط بن اهللا عبد بن رياح بن العزى عبد بن نفيل بن اخلطاب بن عمر بن اهللا عبد
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 ثالث سنة يف اهللا رمحه وتويف ،العدوي مرة بن كعب بن عدي بن رزاح بن
  ].)1/108( "األحكام عمدة شرح األحكام إحكام[" .وسبعني

 من وقاعدة عظيم حديث هذا :)هـ702 ت(رمحه اهللا  العيد دقيق ابنقال 
 وأن اهللا إال إله ال أن يشهدوا حىت« :وقال أنس احلديث هذا روى وقد الدين قواعد
 فإذا صالتنا يصلوا وأن ذبيحتنا يأكلوا وأن قبلتنا يستقبلوا وأن ورسوله عبده حممدا
 ما وعليهم للمسلمني ما هلم حبقها إال وأمواهلم دماؤهم يناعل حرمت ذلك فعلوا
 أن يشهدوا حىت« :هريرة أيب رواية من "مسلم صحيح" يف وجاء ،»املسلمني على

   .املعىن يف عمر لرواية موافق وذلك ،»به جئت مبا ويؤمنوا اهللا إال إله ال

 اهللا صلى هللا رسول تويف ملا: بالسري العلماء فقال احلديث هذا معاين وأما 
 من كفر من وكفر بعده عنه اهللا رضي الصديق بكر أبو واستخلف وسلم عليه

 ذلك يف وتأول يكفر ومل الزكاة منع من منهم وكان قتاهلم على بكر أبو عزم العرب
 قال وقد اهللا إىل إله ال :قالوا وقد الناس تقاتل كيف: عنه اهللا رضي عمر له فقال

 إىل إله ال يقولوا حىت الناس أقاتل أن أمرت« :سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول
 منعوين لو واهللا": وقال ،املال حق الزكاة إن: الصديق فقال احلديث آخر إىل ،»اهللا

 لقاتلهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل يؤدونه كانوا عقاال":  رواية ويف "عناقا
   .القوم قتال على عمر فتابعه ،"منعه على

 إال إله ال قال فمن اهللا إال إله ال يقولوا حىت الناس أقاتل أن تأمر «: قوله
: وغريه اخلطايب قال، »اهللا على وحسابه حبقه إال ونفسه ماله مين عصم فقد اهللا
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 يقر ومن الكتاب أهل دون يؤمن ال ومن العرب ومشركو األوثان أهل ذا املراد
 من وهي كفره يف يقوهلا كان إذ اهللا إال إله ال بقوله عصمته يف يكتفى فال بالتوحيد
 ويؤتوا الصالة ويقيموا اهللا رسول وأين« :اآلخر احلديث يف جاء وكذلك اعتقاده

   .»الزكاة

 جاء ما جبميع اإلميان من هذا مع بد وال: النووي الدين حمي الشيخ وقال
 حىت«: هريرة أليب األخرى الرواية يف جاء كما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به

 على وحسام« :قوله ومعىن ،»به جئت ومبا يب ويؤمنوا اهللا إال إله ال أن يشهدوا
 الواجبة األحكام من الظاهر يف به خيلون ما دون وخيفونه يسرتونه فيما أي »اهللا

 يف إسالمه يقبل الكفر وأسر اإلسالم أظهر من أن وفيه: قال، اخلطايب ذلك ذكر
 وهي تقبل ال الزنديق توبة أن إىل مالك ذهبو  العلم أهل أكثر قول وهذا الظاهر

 إال إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت« :قوله ويف أمحد اإلمام عن رواية
 السلف من واجلماهري احملققني ملذهب ظاهرة داللة ،»به جئت ومبا يب ويؤمنوا اهللا

 ذلك كفاه فيه تردد ال جازما اعتقادا اإلسالم دين اعتقد إذا اإلنسان أن واخللف
 وجعله ذلك أوجب ملن خالفا ا اهللا ومعرفة املتكلمني أدلة تعلم عليه جيب وال

 ألن حصل وقد اجلازم التصديق املراد فإن ظاهر خطأ وهذا القبلة أهل حنو يف شرطا
 بالدليل املعرفة يشرتط ومل به جاء مبا بالتصديق اكتفى وسلم عليه اهللا صلى النيب
 والعلم بأصلها التواتر مبجموعها حيصل الصحيح يف حاديثأ ذا تظاهرت وقد

  ].)1/34( "النووية األربعني شرح. ["أعلم واهللا القطعي
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  :الخامسُ  اْلَحِدْيثُ 

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  َعاِئَشَة، َرَوى اِإلماُم َأْحَمَد َعنْ 
  .»َرد  فـَُهوَ  ِمْنهُ  لَْيسَ  َما َأْمرِنَا ِفي َأْحَدثَ  َمنْ «: َوَسلمَ 

  :الشْرحُ 

يف رمحه اهللا  البخاري، و "مسنده"يف رمحه اهللا أمحُد اْحلديث أخرجه 
، "َمْرُدودٌ  فَالصْلحُ  َجْورٍ  ُصْلحِ  َعَلى اْصطََلُحوا ِإَذا بَابُ " :فيهوبوب " صحيحه"

 نـَْقضِ  بَابُ " :رمحه اهللا فيه ، وبوب النووي"صحيحه"يف  رمحه اهللا مسلموأخرجه 
  ".اْألُُمورِ  ُحمَْدثَاتِ  َوَرد  اْلَباِطَلِة، اْألَْحَكامِ 

 أبو، قال عنه "املسند"رواه يف كتابه ) دَ محَْ أَ َرَوى اِإلماُم : (قوله رمحه اهللا
 ثالثني على يشتمل ):هـ1307ت (رمحه اهللا  القنوجي حسن صديق السيد الطيب

 الوقف نسخة من جملدا عشر تسعة يف وهو جملدا وعشرين أربعة يف حديث ألف
 ينوف ما فيه له وقع وقد اإلسالم أصول مجلة من جليل كتاب وهو باملستنصرية

  ].)1/222( "الستة الصحاح ذكر يف احلطة. ["اإلسناد ثالثية حديث ثالمثائة عن
 املروزي الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحدهو  دَ محَْ أَ َواِإلماُم 

 العاشرة الطبقة رأس وهو حجة فقيه حافظ ثقة األئمة أحد اهللا عبد أبو غدادب نزيل
  ].)1/84( "التهذيب تقريب. ["سنة وسبعون سبع وله وأربعني إحدى سنة مات

 أيب بنت عائشة: قال عنها ابن األثري رمحه اهللا ،)َعاِئَشةَ  َعنْ ( :قوله رمحه اهللا
 وسلم عليه اهللا صلى النيب زوج املؤمنني أم الصديق بنت الصديقة الصديق بكر
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 أذينة بن عتاب بن مشس عبد بن عومير بن عامر ابنة رومان أم وأمها نسائه وأشهر
 رسول تزوجها .الكنانية كنانة بن مالك بن غنم بن احلارث بن دمهان بن سبيع بن
 :وقيل :عبيدة أبو قال ،بكر وهي بسنتني اهلجرة قبل وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 تزوجها ملا عمرها وكان. سنني خبمس: وقيل. سنني بأربع: وقيل. سنني بثالث
 بنت وهي ا وبين. سنني سبع: وقيل سنني ست وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على عرض قد جربيل وكان. باملدينة سنني تسع

 عليه اهللا صلى اهللا رسول وكناها خدجية توفيت ملا املنام يف حرير سرقة يف صورا
  .الزبري بن اهللا عبد أختها بابن اهللا عبد أم وسلم

 قدكلها  سبحانه اهللا شريعة أن وهو الشريعة، بيان يف جاء احلديث هذاو 
 ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ {: ، قال اهللا تعاىلوسلم عليه اهللا صلى النيب بلغها

ْسَالمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِيت  َعَلْيُكمْ  َوأَْمتَْمتُ    .]3: املائدة[} ِديًنا اْإلِ

 كل أنعلى  دليل فيه، »َرد  فـَُهوَ  ِمْنهُ  لَْيسَ  َما أَْمرِنَا ِيف  َأْحَدثَ  َمنْ «: قوله
 سواء مردود، فإنه بالدين له أصل الاإلسالمية  الشريعة إىل مضافاً  عمالً  عمل من

: قال اهللا تعاىل أخرى، عبادة شرعية أو ،فيها بزيادة أو العبادة، يف تغيرياً  كان
} َأَحًدا رَبهِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشرِكْ  َوَال  َصاِحلًا َعَمًال  فـَْليَـْعَملْ  رَبهِ  لَِقاءَ  يـَْرُجو َكانَ  َفَمنْ {
  .]110: الكهف[
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  :السادسُ  اْلَحِدْيثُ 

َماُم ُمْسِلٌم َعنْ  : قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولَ  َأن  َعاِئَشةَ  َرَوى اْإلِ
  .»َرد  فـَُهوَ  َأْمُرنَا َعَلْيهِ  لَْيسَ  َعَمًال  َعِملَ  َمنْ «

  :الشْرحُ 

: رمحه اهللا فيه ، وبوب النووي "صحيحه"يف رمحه اهللا  مسلمٌ أخرجه  اْحلديث
  .اْألُُمورِ  ُحمَْدثَاتِ  َوَرد  اْلَباِطَلِة، اْألَْحَكامِ  نـَْقضِ  بَابُ 

 خالصا له كان ما إال العباد من يقبل ال اهللا فإن: "القيم رمحه اهللاقال ابن 
 وللسنة خالصا هللا كان ما فاملقبول ،مردودة وثالثة مقبول واحد أربعة واألعمال

 ما هو املقبول العمل أن وذلك أحدمها أو الوصفان منه فقد ما واملردود ،موافقا
 من ذلك عدا وما لوجهه عمل وما به أمر ما حيب إمنا سبحانه وهو ورضيه اهللا أحبه

 واحلياة املوت خلق الذي{ :تعاىل قال أهلها وميقت ميقتها بل حيبها ال فإنه األعمال
   .}عمال أحسن أيكم ليبلوكم

 ذلك معىن عن فسئل وأصوبه العمل اخلص هو :عياض بن الفضيل قال 
 يكن ومل صوابا كان وإذا يقبل مل صوابا يكن ومل خالصا كان إذا العمل إن :فقال

 يكون أن والصواب هللا يكون أن فاخلالص صوابا خالصا يكون حىت يقبل مل خالصا
 يشرك وال صاحلا عمال فليعمل ربه لقاء يرجو كان فمن{ :قوله قرأ مث السنة على

   .}أحدا ربه بعبادة
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 هللا والعمل مقبول غري مردود اهللا لغري العمل أن ذا بان فقد :قيل فإن 
 وال حمضا هللا يكون فال ولغريه هللا العمل يعمل أن وهو آخر قسم فبقي مقبول وحده
 اهللا لغري كان ما يبطل أم كله العمل يبطل هل القسم هذا حكم فما حمضا للناس
  .هللا كان ما ويصح

   :ثالث أنواع حتته القسم هذا قيل

 له يعرض مث اإلخالص هو العمل على األول الباعث يكون نأ :أحدها 
 يفسخه مل ما األول الباعث على فيه املعول فهذا إثنائه يف اهللا غري رادةوإ الرياء
 أعىن وفسخها العبادة أثناء يف النية قطع حكم حكمه فيكون اهللا لغري جازمة بإرادة
   .حكمها استصحاب ترك قطع

 قلب له يعرض مث اهللا لغري األول الباعث يكون أن وهو هذا عكس :الثاين
 مث نيته قلب حني من له وحيتسب العمل من مضى مبا له تسبحي ال فهذا هللا النية
 مل وإال كالصالة اإلعادة وجبت أوهلا بصحة إال آخرها يصح ال العبادة كانت إن

   .والطواف الوقوف عند هللا نيته قلب مث اهللا لغري أحرم كمن جتب

 وروالشك واجلزاء فرضه أداء فرييد والناس اهللا ا مريدا يبتدئها أن :الثالث
 هللا يصلي ولكنه صلى األجرة يأخذ مل لو فهو باألجرة يصلي كمن وهذا الناس من

 كذلك الزكاة يعطي أو حج فالن ويقال عنه الفرض ليسقط حيج وكمن ولألجرة
 عليه وجبت الفرض سقوط يف شرطا النية كانت وإن العمل منه يقبل ال فهذا

 توجد مل عليه والثواب عملال صحة يف شرط هي اليت اإلخالص حقيقة فإن اإلعادة
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 طاعة القصد جتريد هو اإلخالص فإن عدمه عند عدم بالشرط املعلق واحلكم
 عهدة يف بقي به يأت فلم به املأمور هو هذا كان وإذا ذا إال يؤمر ومل للمعبود

 :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى قوله يف كما ذلك على الصرحية السنة دلت وقد األمر
 عمال عمل فمن الشرك عن الشركاء أغىن أنا القيامه يوم جل و عز اهللا يقول«

 َكانَ  َفَمنْ { :تعاىل قوله معىن هو وهذا ،»به أشرك للذي كله فهو غريي فيه أشرك
 "املوقعني إعالم. ["}َأَحًدا رَبهِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشرِكْ  َوَال  َصاِحلًا َعَمًال  فـَْليَـْعَملْ  رَبهِ  لَِقاءَ  يـَْرُجو

)2/182(.[  

  

   لسابعُ ا اْلَحِدْيثُ 

 َمنْ «: قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  اللِه ْبِن َمْسُعْوٍد َأن  َعْبدِ  َ◌نْ ع
  .َرَواُه ُمْسِلمٌ .  »النارَ  َدَخلَ  ِندا اللهِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو َوْهوَ  َماتَ 

  :الشْرحُ 

: قـَْولِهِ  بَابُ " :بوب فيه، و "صحيحه"يف  رمحه اهللا البخاري أخرجه اْحلديث
مسلم وأخرجه ". }اللهِ  َكُحب  حيُِبونـَُهمْ  أَْنَداًدا اللهِ  ُدونِ  ِمنْ  يـَتِخذُ  َمنْ  الناسِ  َوِمنَ {

ميَانِ  اهللاَ  َلِقي َمنْ  بَابُ : "رمحه اهللا فيه ، وبوب النووي"صحيحه"يف رمحه اهللا   بِاْإلِ
  ".النارِ  َعَلى َوُحرمَ  اْجلَنةَ  َدَخلَ  يهِ فِ  َشاك  َغيـْرُ  َوُهو
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 علماء أحد الرمحن عبد أبوهو ) ْبِن َمْسُعْودٍ  اللهِ  َعْبدِ : (قوله رمحه اهللا
 شرح األحكام إحكام[" .وثالثني اثنتني سنة باملدينة مات وأكابرهم الصحابة

  ].)1/108( "األحكام عمدة

إال  بالعبادة األمر يأيت وما، »ِندا اللهِ  ُدونِ  نْ مِ  َيْدُعو َوْهوَ  َماتَ  َمنْ «: قوله
 ،}َشْيئاً  بِهِ  ُتْشرُِكوا َوال اهللاَ  َواْعُبُدوا{ :، كما قال اهللا تعاىلالشرك عن بالنهي مقروناً 
 اإلثبات، وعلى النفي على تشتمل اهللا إال  إله ال ألن اهللا، إال  إله ال معىن هو وهذا
  .الّتوحيد إثبات: باتواإلث الشرك، نفى: النفي

  

  :اْلَحِدْيث الثامنُ 

 َأن ْرِمِذيى اهللاِ  َرُسولَ  َرَوى اِإلماُم التـمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلرَْأسُ «: قَالَ  َوَسل 
  .»ِفْي َسِبْيِل اهللاِ  الِجَهادُ  َسَناِمهِ  َوِذْرَوةُ  الصَالُة، َوَعُموُدهُ  اِإلْسَالُم، اَألْمرِ 

  :الشْرحُ 

 َحِديثٌ  َهَذا" :، وقال الرتمذي"سننه"يف رمحه اهللا  الرتمذي أخرجه ديثاحلْ 
  ".سننه"، وأخرجه ابن ماجه رمحه اهللا يف "َصِحيحٌ  َحَسنٌ 

 السيد الطيب أبو، قال عنه "سننه"يف ) ي ذِ مِ رْ التـ َرَوى اِإلماُم : (قوله رمحه اهللا
 قال ،الستة الكتب ثالث فهو وباجلملة"): هـ1307 ت( القنوجي حسن صديق
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 فرضوا وخراسان والعراق احلجاز علماء على فعرضته الكتاب هذا صنفت :الرتمذي
 :فيقال مؤلفه إىل بالنسبة اشتهر وقد يتكلم بيته يف النيب فكأمنا بيته يف كان ومن به
   .أكثر واألول ،أيضا "السنن" :له ويقال ،"الرتمذي جامع"

 ترتيبا وأحسنها فائدة أكثرهاو  الكتب أحسن هذا وكتابه :األثري ابن قال
 أنواع وتبيني االستدالل ووجوه املذاهب ذكر من غريه يف ليس ما وفيه ،تكرارا وأقلها

 كثرية الرتمذي تصانيف ":احملدثني بستان" يف وقال ،والغريب واحلسن احلديث
 مجيع أحسن واحليثيات الوجوه بعض من هو بل الصحيح اجلامع هذا وأحسنها

   :احلديث كتب

   .التكرار وعدم الرتتيب حسن جهة من :األول

 من أحد لكل االستدالل ووجوه الفقهاء مذاهب ذكر جهة من :والثاين
   .املذاهب أهل

 والضعيف واحلسن الصحيح من احلديث أنواع بيان جهة من :والثالث
   .بالعلل واملعلل والغريب

 املتعلقة الفوائد من وحنوها وكناهم وألقام الرواة أمساء بيان جهة من :والرابع
 ال ما احلسنة الفوائد من وفيه العلل كتاب املذكور اجلامع آخر ويف الرجال بعلم
 ذكر يف احلطة[" .للمقلد ومغن للمجتهد كاف هو قالوا وهلذا الفطن عن خيفى

  ].)208-1/207( "الستة الصحاح
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هو و  ،الةالص تارك كفر يف صريح احلديث افهذ »الصَالةُ  َوَعُموُدهُ «: قوله
 وهو شقيق، بن اهللا وعبد حزم وابن راهويه بن إسحاق حكاه كما الصحابة، إمجاع

  .بعدهم ومن التابعني من العلماء مجهور مذهب

 اعلم مث" :)هـ 1225 ت(رمحه اهللا  معمر بن عثمان بن ناصر بن محدقال 
 أبا إالّ  كسالً  الصالة تارك قتل على جممعون كلهم العلماء أن وأرشدك اهللا رمحك
 حىت املفروضة الصالة تارك حيبس قالوا فإم وداود الزهري شهاب بن وحممد حنيفة
  .يتوب أو ميوت

 الناس أقاتل أن أمرت«: وسلم عليه اهللا صلى بقوله القول هلذا احتج ومن
 فقد ،»حبقها إالً  وأمواهلم دماءهم مين عصموا قالوا فإذا اهللا إالً  إله ال يقولوا حىت
 كما بقتله يقول ملن حجة هو بل فيه، حجة ال احلديث هذا فإن ،النجعة أبعد

  .اهللا شاء إن بيانه سيأيت

: تعاىل فقوله الكتاب أما ،والسنة بالكتاب قتله على اجلمهور واحتج
 َوآتـَُوا الصالةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا فَِإنْ {: قوله إىل }َوَجْدُمتُوُهمْ  َحْيثُ  اْلُمْشرِِكنيَ  فَاقْـتُـُلوا{
 الصالة وإقام الشرك من التوبة الكف فشرط ،]5 :التوبة[} َسِبيَلُهمْ  َفَخلوا لزَكاةَ ا

  .سبيلهم خيل ومل قتاهلم عن يكف مل الثالث هذه توجد مل فإذا الزكاة، وإيتاء

 رسول أن عنهما اهللا رضي عمر ابن عن "الصحيحني" يف فثبت السنة وأما
 إالّ  إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت«: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا
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 مين عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة ويؤتوا الصالة، ويقيموا اهللا، رسول حممداً  وأن اهللا،
  . »اهللا على وحسام اإلسالم حبق إالّ  وأمواهلم دماءهم

 الرد يف العذاب الفواكه[" ."والزكاة والصالة الشهادتني على العصمة فعلق
  ].)66-1/65( "والكتاب السنة حيكم مل من على

 ت( احلراين أمحد العباس أبوقال ، »ِيفْ َسِبْيِل اهللاِ  اِجلَهادُ  َسَناِمهِ  َوِذْرَوةُ «: قوله
 َوُهوَ . ِفيهِ  َوَردَ  َما ِمْثلُ  َوَفْضِلَها اْألَْعَمالِ  ثـََوابِ  ِيف  يَرِدْ  ملَْ  َواِسعٌ  بَابٌ  َوَهَذا :)هـ728
نـَْيا الدينِ  ِيف  َولَِغْريِهِ  لَِفاِعِلهِ  َعام  اجلَِْهادِ  نـَْفعَ  فَِإن  َبارِ اِالْعتِ  ِعْندَ  ظَاِهرٌ  َوُمْشَتِملٌ  َوالد 
 تـََعاَىل  اللهِ  َحمَبةِ  ِمنْ  ُمْشَتِملٌ  فَِإنهُ  َوالظاِهرَةِ  اْلَباِطَنةِ  اْلِعَباَداتِ  أَنـَْواعِ  مجَِيعِ  َعَلى

 اللهِ  َوذِْكرِ  َوالزْهدِ  َوالصْربِ  لَهُ  َواْلَمالِ  النـْفسِ  َوَتْسِليمِ  َعَلْيهِ  َوالتـوَكلِ  َلهُ  َواْإلِْخَالصِ 
 الشْخصِ  ِمنْ  بِهِ  َواْلَقاِئمُ . آَخرُ  َعَملٌ  َعَلْيهِ  َيْشَتِملُ  َال  َما َعَلى: اْألَْعَمالِ  أَنـَْواعِ  َوَسائِرِ 
 فَِإن . َواْجلَنةُ  الشَهاَدةُ  َوِإما َوالظَفرُ  النْصرُ  إما. َداِئًما احلُْْسنَـيَـْنيِ  إْحَدى بـَْنيَ  َواْألُمةِ 
   َوَممَاِِمْ  َحمَْياُهمْ  اْسِتْعَمالُ  َفِفيهِ  َوَممَاتٍ  َحمَْيا ِمنْ  َهلُمْ  بُد  َال  اْخلَْلقَ 

نـَْيا ِيف  َسَعاَدِِمْ  َغايَةِ  ِيف  عَ  َذَهابُ  تـَرِْكهِ  َوِيف  َواْآلِخَرةِ  الدنـَْقُصُهَما؛ أَوْ  اَدتـَْنيِ الس 
 اسِ  ِمنْ  فَِإنِديَدةِ  اْألَْعَمالِ  ِيف  يـَْرَغبُ  َمنْ  النينِ  ِيف  الشنـَْيا أَوْ  الد ةِ  َمعَ  الدَفَعِتَها ِقل  َمنـْ

 اِدَفهُ ُيصَ  َحىت  نـَْفِسهِ  تـَْرِفيهِ  ِيف  يـَْرَغبُ  َوَقدْ  َشِديدٍ  َعَملٍ  ُكل  ِمنْ  ِفيِهَما أَنـَْفعُ  فَاجلَِْهادُ 
 َأْصلُ  َكانَ  َوِإَذا. اْلِميَتاتِ  أَْفَضلُ  َوِهيَ  ِميَتةٍ  ُكل  ِمنْ  أَْيَسرُ  الشِهيدِ  َفَمْوتُ  اْلَمْوتُ 
 َكِلَمةُ  َتُكونَ  َوَأنْ  لِلهِ  ُكلهُ  الدينُ  َيُكونَ  َأنْ  ُهوَ  َوَمْقُصوُدهُ  اجلَِْهادُ  ُهوَ  اْلَمْشُروعِ  اْلِقَتالِ 
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 "الفتاوى جمموع[" .اْلُمْسِلِمنيَ  بِاتـَفاقِ  ُقوِتلَ  َهَذا ِمنْ  اْمتَـَنعَ  َفَمنْ  ْلَيااْلعُ  ِهيَ  اللهِ 
)28/353-354(.[  

 ُقلْ { :تعاىل فقال القلوب ومرض بالنفاقملن ترك اجلهاد  وصفقد  اهللا إن
 َوِجتَارَةٌ  اقْـتَـَرفْـُتُموَها أَْمَوالٌ وَ  َوَعِشريَُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوِإْخَواُنُكمْ  َوأَبـَْنآؤُُكمْ  آبَاؤُُكمْ  َكانَ  ِإن

 َسِبيِلهِ  ِيف  َوِجَهادٍ  َوَرُسولِهِ  الّلهِ  منَ  ِإلَْيُكم َأَحب  تـَْرَضْونـََها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها َختَْشْونَ 
  ].24: وبةالت[. }اْلَفاِسِقنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي الَ  َوالّلهُ  بَِأْمرِهِ  الّلهُ  يَْأِيتَ  َحىت  فـَتَـَربُصواْ 

 ِيف  الِذينَ  رَأَْيتَ  اْلِقَتالُ  ِفيَها َوذُِكرَ  حمَْكَمةٌ  ُسورَةٌ  أُنزَِلتْ  فَِإَذا{ :سبحانه وقال
 َوقـَْولٌ  طَاَعةٌ  . َهلُمْ  فََأْوَىل  اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  اْلَمْغِشي  َنظَرَ  ِإلَْيكَ  يَنظُُرونَ  مَرضٌ  قـُُلوِِم

ًرا َلَكانَ  اللهَ  َصَدُقوا فـََلوْ  اَألْمرُ  َعَزمَ  فَِإَذا مْعُروفٌ  ُمْ  َخيـْ ْيُتمْ  ِإن َعَسْيُتمْ  فـََهلْ  . هلَأن تـََول 
 َوأَْعَمى فََأَصمُهمْ  اللهُ  َلَعنَـُهمُ  الِذينَ  أُْولَِئكَ  . أَْرَحاَمُكمْ  َوتـَُقطُعوا اَألْرضِ  ِيف  تـُْفِسُدوا

  ].23-20: حممد[ }أَْبَصاَرُهمْ 

 َعَلى احلَْض  ِمنْ  اْلُقْرآنِ  ِيف  َوَما :)هـ728 ت( احلراين أمحد العباس أبوقال 
 َكانَ  َوَلما. لِْلُجْنبِ  َذم  ُكلهُ : َلهُ  َوالتارِِكنيَ  َعْنهُ  الناِكِلنيَ  َوَذم  ِفيهِ  َوالتـْرِغيبِ  اجلَِْهادِ 
َ : َواْلَكَرمِ  بِالشَجاَعةِ  إال  َوُدنـَْياُهمْ  ِديِنِهمْ  ِيف  يَِتم  َال  آَدمَ  َبِين  َصَالحُ  ُسْبَحانَهُ  بـَني  َمنْ  َأن 

 هُ  أَْبَدلَ  بِنَـْفِسهِ  اجلَِْهادِ  َعنِ  تـََوىلَها يَا{: فـََقالَ  ِبَذِلَك؛ يـَُقومُ  َمنْ  بِهِ  اللِذينَ  أَيـآَمُنوا ال 
نـْيَا بِاْحلََياةِ  أََرِضيُتمْ  اْألَْرضِ  إَىل  مْ اثاقـَْلتُ  اللهِ  َسِبيلِ  ِيف  اْنِفُروا َلُكمُ  ِقيلَ  إَذا َلُكمْ  َما الد 
نـَْيا اْحلََياةِ  َمَتاعُ  َفَما اْآلِخَرةِ  ِمنَ  اْآلِخَرةِ  ِيف  الد  قَِليلٌ  إال .  ْبُكمْ  تـَْنِفُروا إالَعَذابًا يـَُعذ 

 َوقَالَ . }َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل  َعَلى َواللهُ  َشْيًئا َتُضروهُ  َوَال  َغيـْرَُكمْ  قـَْوًما َوَيْسَتْبِدلْ  أَلِيًما
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 يـَْبَخلْ  َوَمنْ  يـَْبَخلُ  َمنْ  َفِمْنُكمْ  اللهِ  َسِبيلِ  ِيف  لِتُـْنِفُقوا ُتْدَعْونَ  َهُؤَالءِ  َهاأَنـُْتمْ {: تـََعاَىل 
َا هُ  نـَْفِسهِ  َعنْ  يـَْبَخلُ  فَِإمنَوالل  ْوا َوِإنْ  اْلُفَقَراءُ  َوأَنـُْتمُ  اْلَغِينَغيـْرَُكمْ  قـَْوًما ْسَتْبِدلْ يَ  تـَتَـَول  َال  ُمث 

  ].)28/157( "الفتاوى جمموع[" .}أَْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا

  

  :التاِسعُ  اْلَحِدْيثُ 

 َمنْ  النارِ  َعَلى َحرمَ  َقدْ  اللهَ  ِإن «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  قَاَل َرُسولُ 
  .َرَواُه اْلُبَخاِري . »اللهِ  َوْجهَ  ِبَذِلكَ  ْبَتِغييَـ  اللُه، ِإال  ِإَلهَ  الَ : قَالَ 

  :الشْرحُ 

، من حديث "صحيحيهما"يف اهللا  ارمحهم مسلمالبخاري و  أخرجهاحلديث 
  .اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َبْدرًا َشِهدَ  ِممنْ  اهللاِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َوُهوَ  َماِلكٍ  ْبنِ  ِعْتَبانَ 

 َوْجهَ  ِبَذِلكَ  يـَْبَتِغي اللُه، ِإال  إِلَهَ  الَ : قَالَ  َمنْ  النارِ  َعَلى َحرمَ  َقدْ  اللهَ  ِإن «: قوله
 وحتقق القلب يف وكمل مت إذا التوحيد أن: ، قال عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا»اللهِ 

 أعماله وتضاعف كثريا، عمله من القليل يصري فإنه التام باإلخالص كامال حتققا
 ال حبيث العبد ميزان يف اإلخالص كلمة ورجحت حساب، وال حصر بغري وأقواله
 شرح السديد القول[" .اهللا خلق مجيع من وعمارها واألرض السماوات تقابلها
  ].)1/21( "التوحيد كتاب
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 من برئ فقد قلبه من خالًصا اهللا إال إله ال قال من أن يفيد احلديث هذاو 
 َوَأْعِرضْ  ُهوَ  ِإال  ِإَلهَ  َال  رَبكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما اتِبعْ {: الشرك وأهله، قال اهللا تعاىل

  .  ]106: األنعام[} اْلُمْشرِِكنيَ  َعنِ 

  مت حبمد اهللا 

 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

  

  

 

 


