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 دروس اإلماراتموقع 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ومددن ئددي ات  ،ونسددترهر ، ونعددوهلل مددا مددن سددرور أنهسدد ا ،ونسددتعي   ،إن احلمددد  دمددد
أعمال ددا، مددن  اددد  ا  دد، ممددي لدد ، ومددن  مددلي  دد، الددادي لدد ، وأسدداد أن   إلدد  إ  ا 

 -وحد    سر ك ل ، وأساد أن زلمداً عبد  ورئول ، أما معد:
وسددر اومددور زلدددوالا، و،ددي  ،  دد ن  ددك الكدد،ا ،دد،ا ا، و ددك اذلدددي الدددي زلمددٍد 

 زلدوٍة مدعة، و،ي مدعٍة ض،لة.
و  زاي  -رمحددد  ا  –نسددتكمي احلددد ل حدددوي التعليددق علدددى صددحيح اإلمددداا البخدداري 

 احلد ل موصو ً مع ،تاب اإلديان.
 –رمح  ا  -  نص  قاي ادل

 "القلب ا أعلمكم باهلل، وأن المعرفة فعلأن باب قول النبي "
 [222:البقرة]﴾َ،َسَبت  قُدُلوُمُكم   ِبَا  ُدَؤاِ ذُُ،م   َوَلِكن  ﴿لقول  تعاىل 

ََدَنا دددُ  َحددد   َعاِئَشددَة، َعددنْ  أَبِيددِو، َعددنْ  ِىَشدداٍ،، َعددنْ  َعْبددَدُة، َأْخبَدَرنَددا: قَددالَ  َسددَمٍ،، بْددنُ  ُمَحم 
 ِبَمدددا اأَلْعَمدددالِ  ِمدددنَ  َأَمدددَرُىمْ  َأَمدددَرُىْم، ِإَذا َوَسدددل مَ  َعَلْيدددوِ  اهللُ  َصدددل ى الل دددوِ  َرُسدددولُ  َكدددانَ : قَالَددد ْ 

 َذْنبِدكَ  ِمدنْ  تَدَقد ،َ  َما َلكَ  َغَفرَ  َقدْ  الل وَ  ِإن   الل ِو، َرُسولَ  يَا َكَهْيَئِتكَ  َلْسَنا ِإن ا: قَاُلوا ُيِطيُقوَن،
 َوَأْعَلَمُكدمْ  أَتْدَقداُكمْ  ِإن  : »يَدُقدولُ  َُدم   َوْجِهدِو، ِفدي الَغَضدبُ  يُدْعدَر َ  َحت دى فَديَدْغَضدبُ  تََأخ َر، َوَما
 .«أَنَا بِالل وِ 

ل،ئدددتد ي علدددى أن اإلديدددان قدددوٌي وعمدددي،  –رمحددد  ا  –الدددذا البددداب عقدددد  ادلنصددد   
للد لددة أن اإلديددان   ديكددن أن  قتنصددر علددى القددوي،  اددو مر،ددٌم مددن القددوي والعمددي، والقنصددد 
من الذا التبو م الدو الدرد علدى الكراميدة، الكراميدة: إحددا الاوا د  الدم تتبدع زلمدد مدن ،دراا 

ن لعلددون اإلديددان يف القلددم  قدد ، الددذ ن لعلددون أن اإلديددان قددو ً  قدد ، مددر مع ددا ادلر  ددة الددذ 
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وخير ون العمي عدن مسدمى اإلديدان، والكراميدة  ُقنصدرون اإلديدان علدى القدوي  قد    عد  قدوي 
، وأ ماً  يد  إسدارٌة اللسان(،  أراد هبذ  الرتمجة الرد عليام، وأن عمي القلم دا ٌي يف اإلديان

الدذا  ي دد و د قا، ال داس  مدا  والعلدم"أندا أعلمكدم"، إىل ز ادة اإلديان ونقنصان  يف قولد  
 ، وعلمام ما، و شيتام  تعاىل.  تهاوتون يف معر تام ما 
يف الدددذا احلدددد ل  الدددو زلمدددد مدددن ئددد،ا  مدددالتخهي (،  –رمحددد  ا  -وسددديل البخددداري  

وهلل،ر  معد  الشدراح مالتشدد د، لكدن النصدحيح  يد  التخهيد ، والرالدم يف ئد،ا التخهيد ،  
ا،  بع  الدرواة ،ما هلل،ر امن النص ،ح يف ادلقدمة، والقليي م ام مالتشد د،  ع  ئ،ا وئ،ا

الذي  رلم يف الدرواة الدو التخهيد   ئد،ا(، مدن  دك مالتشد د، ومعمام مالتخهي ، لكن 
 تشد د.

 َعددنْ  رو دد   َعب ددَدةُ  الددو امددن ئددلمان الكددويف، و َعب ددَدةُ ،  َعْبددَدةُ زلمددد مددن ئدد،ا  رو دد  عددن 
 بن الزبير.ِىَشاٍ، بن عروة 

  ع  عروة من اليمك. أَبِيوِ  َعنْ 
ادلشدقة، و يد  أن الدذا الدد ن "د دن  سدر"   اوالذا احلد ل  ي  التخهيد  علدى ال داس وعدد

إهللا أمدددددرالم أمدددددرالم مدددددن اوعمددددداي ِبدددددا  "،دددددان رئدددددوي ا ،مدددددا تقدددددوي أا ادلدددددؤم   عا شدددددة 
،  اذا  ي  تيسٌر على ال اس، وعدا تكلي  ال اس  وق طاقتام من اوعمداي، والدذا  ايقون"

التقليي ،ما قاي العلماء القنصد م د  ادلداومدة، ون اإلنسدان إن أ،ادر العمدي انقادع، إهللا أ،ادر 
 وزاد علددى نهسدد    ندد    قاددع، أمددا العمددي اليسدددك  دد ن اإلنسددان  سددتايع  و  لددد  يدد  مشدددقة

 تممن ِبهاوا ادلخالهة احلذر من الرلو  احلذر من الرلو(،  اومر معددا   ستمر علي ، والذاو 
تكليد  الد هف  ددوق طاقتادا الدذا مددذ ٌر مدن صدور الرلددو، والرلدو الدو رلدداوزة احلدد الدذي  ُ اددى 

 ع   اإلنسان.
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 ِإن   الل دِو، َرُسدولَ  يَدا َكَهْيَئتِدكَ  َلْسدَنا ِإن دا: " وال ا النصحامة مع  النصدحامة قدالوا لل د  
  "تََأخ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  تَدَقد ،َ  َما َلكَ  َغَفرَ  َقدْ  الل وَ 

والذا  ي  ،مدا قداي العلمداء: " دواز مددح اإلنسدان إهللا أمدن عليد  عددا الردرور، مد  ديددح 
 حذر من ادلدح "إ ا،م وادلدح". اإلنسان سخا؟ ال   

 لكن ائتاىن العلماء ادلدح مشرط :
احلا دددددة، احلا دددددة، إهللا ،اندددددت ال ددددداا للمددددددح، ،دددددان  ر دددددد هبدددددذا ادلددددددح  الشدددددرل األول:
 ديدح مع  أصحام  تشجيعاً. التشجيع، ،ان ال   

هلللددك ح أن    رددرت ادلمدددوح،  يمدحدد  ِبددا  يدد  و   كددون د والشددرا الاددان: أن  ددأمن ادلددا 
 أمام . ئبباً يف ُعجم ادلمدوح،  اذا مدٌح لل   

 "فَديَدْغَضبُ  قال: "
 يدد  الرمددم ع ددد سلالهددة الشددر ، مشددروعية الرمددم ع ددد سلالهددة الشددر ، والرمددم   والددذا

 ،ما قاي العلماء على قسم :
 شلدوح. مٌم  -
 .و مٌم مذموا -
أو يف حدددددق  أو حنصدددددي يفددددداوز يف حدددددق ا  الرمدددددم إهللا انتاكدددددت زلدددددارا ا   

 ، أو يف حددق اإلئدد،ا، الددذا حددٌق مشددرو ، وأمددا الرمددم لرددك احلا ددة، والرمددم الرئددوي 
  ورث الوقو  يف الاريان والتجاوز واخلاأ والتعدي  اذا مدذموا، ولدذلك قداي ال د   الذي

، أي الرمدم الدذي  دؤور الدو "  ترمدم"  دردد مدراراً "  ترمدم" للر ي الذي  اء  سدأل  
 الرمم ادلذموا.

 نسان  ق  ع د ما حد  الشار ، ئواء من الر ا أو من العيدية.والذا  ي  أن اإل
 َوْجِهِو" ِفي الَغَضبُ  يُدْعَر َ  َحت ى قال: "
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 القلبيددة اوعمدداي أ لددموال ددا  ا دددة مامددة، أ لددم اوعمدداي القلبيددة ذلددا أمددارات  ار يددة  
 ليان دا "ووران أو (،  ع  اوصي يف الرمم ع د العلماء يف الشر  الو  ار ية أمارات ذلا

ان يف اجلددوارح،  ا ددا ر  يف اإلنسددان ولكددن  يفاددر يف اإلنسددالقلددم"،  كددون يف القلددم ولكددن أودد
، والكددذا احليدداء و ددك  مددن العبددادات القلبيددة  يفاددر أورالددا  أوددر الرمددم يفاددر يف و دد  ال دد  

 على اإلنسان.
 "«أَنَا بِالل وِ  َوَأْعَلَمُكمْ  أَتْدَقاُكمْ  ِإن  : »يَدُقولُ  َُم   قال: "

والدددذا  يددد  أن اإلنسدددان لدددو وصدددي يف در دددات الكمددداي  ددد ن هلللدددك أدعدددى للموايفبدددة علدددى 
 العمدي النصدا ، مدي الدو ع،مدة الشددكر يف العبدادة، ولدذلك قالدت أا ادلدؤم   عا شدة لل دد  

 كلما "أ ، أ،ون عبداً سكوراً"  : يف قيام  وتكبد  القياا ح  تهارت قدما   قاي ال   
 . سكراً   لعليا  كون أ،ار تعبداً  ملغ اإلنسان الرتم ا

،مددا قدداي العلمدداء "الكمدداي العلمدد    «فيددو  َوَأْعَلَمُكددمْ  "أَتْدَقدداُكمْ  : وىنددا قددول النبددي 
" مددن الكمدداي َوأَع َلَمُكددم  والعملدد   الكمدداي العلمدد  والعملدد (،  ددالتقى مددن الكمدداي العملدد ، "

ادلقنصددودة(، وأ مدي مدن تكلددم علدى الددذ  العلمد ، والد  مددن الرا دات ادلقنصدودة  مددن الرا دات 
ادلسدددألة امدددن القددديم يف مددددارس السدددالك  حدددوي مسدددألة الرتقددد  يف الكمددداي العلمددد  والعملددد ،  
،يددد   رتقدددى اإلنسدددان يف الدددذ ن اجلدددانب  مدددن  واندددم اإلديدددان،  جمدددع احلدددد ل مددد  الدددذ ن 

 : اجلانم العلم  واجلانم العمل .اومر ن
قدداي العلمدداء ذلددا ثددرات ،اددكة،  ادلعر ددة مددا  "َوَأْعَلَمُكددْم بِالل ددِو" وىدد ه المعرفددة بدداهلل 

  تددورث اخلددو  مددن ا  ومعر ددة ا ،  تددورث زلبددة ا  لمددا ،ددان اإلنسددان، ،
، وأ ددي مددا  ددورث اإلنسددان الددذ   أعددر  مددا ،ددان أ شددى مددن ا، و،ددان أ،اددر زلبددًة  

وصدهات (،  ماالعة أمساء ا وصهات   ماالعة أمسداء ا  ،ما قاي العلماء  ادلعر ة ما 
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وعددددر  عبود ددددة الددددذ   وصددددهات ، تعددددر  علددددى ا   كلمددددا طددددالع اإلنسددددان أمسدددداء ا 
 . وأدعى خلشية ا  اومساء، وآوارالا، ،ان هلللك أقوا يف معر ة ا 

وأصدددي التقدددوا يف والدددذا  يددد  أن أعمددداي القلدددوب مدددن اإلديدددان،  عددد   ُقددداي "إن أتقدددا،م" 
إىل النصددر،  موضدع التقدوا الدو القلدم،  ادذ  إسدارة  القلم، التقوا الا ال دا أسدار ال د  
، والدددذا تقر دددر مدددا هلل،رندددا  أن  يددد  رد علدددى الكراميدددة الدددذ ن إىل أن أعمددداي القلدددوب مدددن اإلديدددان

 حينصرون اإلديان يف قوي اللسان، والذا احلد ل نا على أن أعماي القلوب من اإلديان.
" هلَلن بِددكَ  ِمددن   تَدَقدددااَ  َمددا لَددكَ  َ َهددرَ  قَددد   اللادد َ  ِإنا  الددو قولدد  " وأ مدداً الددذا القددوي مددن ال دد  

قد  قع م   الذنم  قد  قع م   الدذنم(  قاي العلماء  ي  إقرار أن ال    ئكوت ال   
 ِمددددددنْ  تَدَقددددددد ،َ  َمددددددا الل ددددددوُ  لَددددددكَ  لِيَدْغِفددددددرَ ﴿ والددددددذا  دددددداء  عدددددد  يف القددددددرآن، و دددددداء يف السدددددد ة "

" لكدن الهدرق مد  وقدو  َذْنبِدكَ  ِمدنْ  تَدَقدد ،َ  َمدا لَدكَ  َغَفرَ  َقدْ  الل وَ  "ِإن  وال ا [2:الفتح]﴾َذْنِبكَ 
، طبعدداً مدا ددًة اونبيدداء ،لاددم معنصددومون مددن الكبددا ر،    قعددون يف الكبددا ر، و قعددون  ال دد  

و نصدر م ام  ق  النصرا ر، و   قرون علياا، الذا الهرق مي ام وم   كالم،    قدرون علدى 
عدن قدوي  ،  سدكوت ال د  الذ  النصرا ر،  ع   أتيام الوح    باام علدى مادي الدذا اومدر

 قاا الو تقر ٌر ذلذا اوصي.النصحامة يف الذا ادل
 "«أَنَا بِالل وِ  َوَأْعَلَمُكمْ  أَتْدَقاُكمْ  ِإن  » : " وأيضاً قول النبي 

 ي   واز قوي أنا   يد   دواز قدوي أندا(،  عد    ُ كدر  أن  قدوي اإلنسدان "أندا " ،مدا الدو 
سا ع ع د العواا،  قوي أعوهلل ما من ،لمة أندا،   ، وردت يف السد ة ،لمدة "أندا" ،ادكة  دداً 

 ،  يجوز لإلنسان أن  قوي الذ  الكلمة. عن ال   
 مث قاي ادلنص   معد الذا احلد ل

 أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النار من اإليمان" "باٌب من كره
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ََدَنا ََدَنا: قَددالَ  َحدْرٍب، بْددنُ  ُسددَلْيَمانُ  قدال: َحددد   َرِضدديَ   أَنَدد ِ  َعددنْ  قَدتَدداَدَة، َعدنْ  ُشددْعَبُة، َحددد 
 َحدددَمَوةَ  َوَجددددَ  ِفيددوِ  ُكدددن   َمددنْ  ََدددَمثٌ : " قَددالَ  َوَسدددل مَ  َعَلْيدددوِ  اهللُ  َصددل ى الن بِدددي   َعددنِ  َعْندددُو، الل ددوُ 

 لِل دوِ  ِإل   ُيِحبُّدوُ  لَ  َعْبدًدا َأَحدب   َوَمنْ  ِسَواُىَما، ِمم ا ِإلَْيوِ  َأَحب   َوَرُسولُوُ  الل وُ  َكانَ  َمنْ : اإِليَمانِ 
 ." الن ارِ  ِفي يُدْلَقى َأنْ  َيْكَرهُ  َكَما الل ُو، أَنْدَقَ هُ  ِإذْ  بَدْعدَ  الُكْفِر، ِفي يَدُعودَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َوَمنْ  ،

الذا التبو م ذلذا احلد ل وقد ئبق الذا احلد ل  هلل،ر الدذا احلدد ل(، ولكدن البخداري 
موب ذلدذا احلدد ل ع وانداً آ در، والدو  ديء مدن الدذا احلدد ل والدو أن  كدر  اإلنسدان أن  عدود 
ن يف الكهددر ،مددا  كددر  أن  ُلقددى يف ال ددار، والددذ  طر قددة البخدداري يف قمددية التكددرار، ولكددن مدد

   كدرر احلدد ل  –رمحد  ا  –الهوا د ادلامة الم لم أن  عر اا طالم العلم أن البخاري 
م هف الس د وادلنت إ  نادراً  إ  نادراً(، ولذلك   لد اإلنسدان الدذ  ادلكدررات   عد  السد د 

أمددددا البدددداق   رددددا ر و وادلددددنت مدددد هف النصددددورة إ  يف عشددددر ن موضددددع مددددن النصددددحيح ،لدددد   قدددد (، 
البخدداري إمددا يف ألهددا) ادلددنت   كددون ادلددنت  يدد  ألهددا) سلتلهددة ماددي الددذا احلددد ل ا ددت،  يف 

( وأ مداً  كدون  يد  ا دت،  يف ر داي السد د ألها) ادلدنت عدن احلدد ل الدذي ئدبق أن هلل،رندا 
  كون  ي  ا ت،  يف ر داي السد د(،  البخداري  كدرر لكدن تكدرار  مدع مردا رٍة يف السد د أو 

، أمددا أن  كددرر احلددد ل علددى نهددف ال سددق مت دداً وئدد داً  اددذا نددادٌر ع ددد اإلمدداا مرددا رٍة يف ادلددنت
البخاري، ولذلك الذ  احلد ل من اوحاد ل ادلكررة والو أوي حد ل  تكرر؛ ون  ئبق أن 

 هلل،ر الذا احلد ل لكن ال ا  ا ر يف الس د، و ا ر يف ألها) احلد ل.
من حرب( من ادو  احلهيفة وسيخ  يف الذا احلد ل الو ئليمان من حرب  ئليمان 

صداحم ضددب  صدددر، ولددذلك تقدرؤون يف ئددكت ، يف ترمجتدد  مددا رؤي يف  دد  ،تدداب،  عدد  مددا 
 ديسك ميد  ،تاب  ،ل  زلهو) يف الذا،رة صاحم حهظ(، والذا  أيت يف ترا م العلماء.

 وأما سعبة  قد هلل،رنا ، ،ذلك قتادة، وأنف.



 

 7 
 

 دروس اإلماراتموقع 

ر داي السد د ،لادم مدن البنصدرة، ئدليمان من لاا   الذا السد د أن السد د ،لد  منصدري، 
من حرب وسعبة وقتادة وأنف، وأ مداً الدذا اإلئد اد  عتد  مدن اوئدانيد العاليدة  مدن اوئدانيد 

 العالية( وال  من رماعيات البخاري  من رماعيات البخاري(  ع  م  البخاري وم  ال   
 .أرمعة أسخاص، والذ  ال  اوئانيد العالية

 لياددا الرماعيددات، و،دد، ال ددوع  ألدد  العلمدداء  ياددا   مث اري الا،ويدداتأعلددى مددا ع ددد البخدد
، ،تدددم  ال ددداا ،تدددم مع دددوان و،ويدددات البخددداري( ، وال ددداا ،تدددم مع دددوان رماعيدددات البخددداري

وال اا معرو  ع د أالي احلد ل أهنم ،انوا  ت ا سون يف اوئانيد العالية يف اليفهر ماوئانيد 
 العالية.

د ممدى التعليدق عليد   يمدا ئدبق مدن اومدواب ِبدا  يد  مدن الهوا دد وأما ما  تعلق مدادلنت  قد
 الم هلل،رناالا.

 ع  يف السامق يف اومواب السامقة يف "ماب ح،وة اإلديان" أسدرنا إىل أالدم الهوا دد يف و 
 الذا احلد ل.

  –رمح  ا  –مث قاي ادلنص   
 ."باب تفاضل أىل اإليماِن في األعمال"

ََدَنا -رحمو اهلل  –قال البخاري  ََِني: قَالَ  ِإْسَماِعيُل، َحد   بْدنِ  َعْمدِرو َعدنْ  َمالِدٌك، َحدد 
، َيْحَيى  اهللُ  َصدل ى الن بِدي   َعدنِ  َعْندُو، الل دوُ  َرِضديَ  الُخدْدِري   َسدِعيدٍ  أَبِدي َعدنْ  أَبِيدِو، َعدنْ  الَمدازِِني 
: تَدَعداَلى الل دوُ  يَدُقدولُ  َُدم   ،«الن دارَ  الن دارِ  َوَأْىدلُ  الَجن دَة، الَجن دةِ  َأْىدلُ  يَدْدُخلُ : »قَدالَ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ 
َهددا فَدُيْخَرُجددونَ . ِإيَمددانٍ  ِمددنْ  َخددْرَدلٍ  ِمددنْ  َحب ددةٍ  ِمثْدَقددالُ  قَدْلبِددوِ  ِفددي َكددانَ  َمددنْ  َأْخرُِجددوا»  قَدددِ  ِمندْ

 الِحب دةُ  تَدْنبُد ُ  َكَمدا فَديَدْنبُتُدونَ  - َمالِدكٌ  َشك   - الَحَياةِ  َأوِ  الَحَيا، نَدَهرِ  ِفي فَديُدْلَقْونَ  اْسَودُّوا،
ددْيِل، َجانِددبِ  ِفددي ََدَنا: ُوَىْيددبٌ  قَددالَ  «ُمْلَتوِيَدددةً  َصددْفَرا َ  َتْخددُرجُ  أَند َهددا تَددددرَ  أَلَددمْ  الس  : َعْمدددٌرو َحددد 

 َخْيٍر. ِمنْ  َخْرَدلٍ : َوقَالَ  الَحَياِة،
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الددذ  الرتمجددة عقدددالا ادلنصدد   لبيددان أن اإلديددان  ي ددد و دد قا  أن اإلديددان  ي ددد و دد قا(، 
، أالددي اإلديددان علددى تهاضددي، ال دداس اوعمدداي يف اإلديددانِ  أالددي تهاضددي مددابوالددذا صددر ح، قدداي 

علدى در ددات، ،مددا قدداي احلددا ظ احلكمدد : "وال دداس  يدد  علددى تهاضددٍي الددي أنددت ،دداوم،ا أو  
  در ات اإلديان.،الرئِي" ال اس تتهاوت يف

 ِمدنْ  َخدْرَدلٍ  ِمدنْ  َحب دةٍ  ِمثْدَقدالُ  قَدْلبِدوِ  ِفدي َكانَ  َمنْ  َأْخرُِجوا " والدللة من الحديث قولو
 وصددد  اإلديدددان مالشددد ء النصدددرك ذبدددة اخلدددردي، الدددذا دليدددي أن ال ددداا مدددا الدددو أ،ادددر  ِإيَمددداٍن"

الدت،زا العقلد (؛ ون ،دي مدا وأعيفم، والذ  ع دد العلمداء تسدمى د لدة الدت،زا العقلد   د لدة 
ادلقامددي مالي ددادة، لكارة، و،ددي مددا  وصدد  مددال قا  وصدد  يف  وصدد  مالقلددة  وصدد  ِبدداهللا؟ مددا

  اذ  د لة الت،زا العقل  الم تدي على أن اإلديان  ي د و  قا.
وأ ماً يف الذا احلد ل قنصد ادلنص   الرد على ادلر  ة الذ ن  قولون    مر مع اإلديدان 

ون    مدددر مدددع اإلديدددان هللندددم(، إهللا ،دددان اإلنسدددان مدددؤمن إديانددداً قلبيددداً  ددد، تمدددر  هللندددم   قولددد
الددذنوب،  اددذا احلددد ل صددر ح أن صدداحم ادلعنصددية د ددي ال ددار، وُعددِذب حدد  احددرتق حدد  

 صار  حماً، ضر  أا مل  مر ؟ المرر واضح  هي  رٌد صر ح على ادلر  ة.
 دد ن اخلددوارج  قولددون أن مددرتك   و،ددذلك عقددد ادلنصدد   الددذ  الرتمجددة للددرد علددى اخلددوارج،

الكبكة سللٌد يف ال ار، أن مرتك  الكبكة سللٌد يف ال ار، والذا احلد ل واضٌح م  أن مرتكدم 
الكبكة ُعِذب على قدر هللنوم  مث ُأ درج مدن ال دار  مث ُأ درج مدن ال دار(،  هيد  رٌد علدى اخلدوارج 

 ".أن مرتكم الكبكة خيلد يف ال ار"الذ ن  قولون 
يل البخدداري يف الددذا احلددد ل الددو إمساعيددي مددن أو ددف والددو امددن أ ددت اإلمدداا مالددك، وسدد

ولددذلك ال ددا يف الددذا احلددد ل  ددروي عددن  الدد ، والددو مكاددر الروا ددة عددن  الدد ، والددذا  يدد  مددن 
اللاا    لاا   الس د( روا ة الراوي عن  ال ، والدذا  دأيت لادا   ،ادكة، روا دة الدراوي عدن 

 عن  ال ، عن عم ، عن عمت ،  ا ا الراوي  روي عن  ال . أمي ، روا ة الراوي عن  الت ،
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والددذا السدد د مسلسددٌي مادلدددني ، اإلئدد اد ،لدد  مددن أالددي ادلد  ددة، مدا ددة مددن إمساعيددي إىل 
 النصحايب أيب ئعيد اخلدري.

 أسار معد هلل،ر احلد ل إىل ادلتامعات،  –رمح  ا  –والبخاري 
 قال: "ووىيٌب حدَنا عمرو"

دلاهللا هلل،ر الذا؟ ون يف اإلئ اد يف احلد ل مالك  روي عن عمرو مالع ع دة، قداي حددو ا 
 يف إئ اد البخاري اوصل ،.

ََِني "  يادددا  ةتامعدددمالدددذ  ع ع دددة، وأورد البخددداري روا دددة أ دددرا  َعْمدددِرو" َعدددنْ  َمالِدددٌك، َحدددد 
  من طر ق : لد  التحد ل قاي "حدو ا عمرو"  البخاري  ر د أن  شك إىل أن الذا احلد ل

طر دق  يد  التنصدر ح مالتحدد ل "حددو ا" والدو أعلدى، وطر دق  يد  ائدتخداا الع ع دة والد  ،لمددة 
 "عن".

 طبعاً يف علم احلد ل ال اا اولها) النصرحية  حدو ا، أ  نا، مسعت(
وال اا اولها) اتملة  عن وأن وقاي( الذ  ألها) زلتملة، واولها) النصرحية دا ماً ال  

 أقوا.
 بعض األلفاظ التي جا ت:َم ذكر 

قدداي: "حدددو ا عمددرو احليدداِة" أي علددى اجلدديا ولدديف علددى الشددك، ون الروا ددة الددم ع دددنا 
احلَيَدددا" أو احليددداة . سدددك الدددراوي،  ا دددا راو دددة عمدددرو " احليددداة"  نَدَادددرِ  يف  علدددى الشدددك، قددداي: "

 ".َ ك ٍ  ِمن   َ ر َديٍ  ماجليا، ليف  ياا سك أهنا احليا أو احلياة، وأ ماً إضا ة "
" تَدَعدداىَل  اللادد ُ   َدُقددويُ  مُثا  ؛ وندد  قدداي: " الددذا احلددد ل  يدد  مددن الهوا ددد إوبددات ،دد،ا ا 

رُِ وا ، وقول : "، على ما  ليق جب،ي ا   هي  إوبات الك،ا    قَدل ِب ِ  يف  َ،انَ  َمن   َأ  
 التوحيد(." الذا معد التوحيد  الذا معد َ ر َديٍ  ِمن   َحباةٍ  ِماد َقايُ 

 "َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحب ةٍ  ِمثْدَقالُ  وقولو: "
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قدداي العلمدداء: "الددذ  إسددارة إىل التقليددي، لدديف ادلقنصددود حبددة اخلددردي مددذالا النصددركة،  ، 
 ""الددتمف ولددو  امدداً مددن حد دددللر ددي:  ادلددراد مدد  التقليددي والددذا ،اددك يف السدد ة، قدداي ال دد  

 س ء  سك"، وأ ماً ال ا هلل،ر حبة اخلردي للتقليي.  للمار(،  اذا  ي  إسارة إىل التقليي "ولو
وأ ماً الذا  ي  رم  ادلعقو ت ماسوئات حد  تُددرا،  عد  التمايدي ماإلديدان ماوسدياء 

،ددان  سددتخدا اومالددة الددم   ادلعقولددة ذددم اخلددردي و ددك  الددذا أقددرب للددذالن، و يدد  أن ال دد  
خددي وماإلمددي ومحددر الدد عم واخلددردي و كالددا. ،ددان  مددرب ادلادداي مال   ُعر ددت يف مي ددتام، ال دد  

 دلاهللا؟ وهنا ،انت مو ودة يف مي تام، وأقرب إىل اوهللالان.
 ".ِإيَمانٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحب ةٍ  ِمثْدَقالُ  قَدْلِبوِ  ِفي َكانَ  َمنْ  َأْخرُِجوا قال: "
 "فَدُيْخَرُجونَ  قال: "
  ُعددذمون يدد  ،مددا أئددله ا أن أصددحاب ادلعاصدد   ُعددذمون مقدددر هللنددوهبم مث خُير ددون،  والددذا

 من ال ار والذ  عقيدة أالي الس ة واجلماعة. خُير ون مث هللنوهبم مقدر
 "اْسَودُّوا َقدِ  قولو: "

الذا  ي  سددة العدذاب  سددة العدذاب( أهندم خير دون ،دالهحم، ائدودوا مدن احلدرق الدذي 
 لدون  يف ال ار.

 الَحَياِة" َأوِ  الَحَيا، نَدَهرِ  ِفي فَديُدْلَقْونَ  "قال: 
إمددا مالقنصددر، أو ماحليدداة مالتدداء  سددك مالددك( والروا ددة الددم أوردالددا يف ادلتامعددات "احليدداة"، 
هنر  سمى هنر احلياة، ومس  هنر احلياة ون الذا الشخا تعود إلي  احلياة مرة أ را معد الذا 

يف ال ار، معد أن  ُلقى يف الذ  ال ادر تر دع إليد  احليداة ا حرتاق، ومعد الذا السواد، والعذاب 
 مرة أ را،  ي بت   ن   عود ،ما ،ان.

 الِحب ُة" تَدْنُب ُ  َكَما فَديَدْنبُُتونَ  قال: "
 الذا  ي  إسارة إىل ر و  أ سادالم من  د د إىل احلياة، وال ا
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 الس ْيِل". َجاِنبِ  ِفي الِحب ةُ  تَدْنُب ُ  َكَما فَديَدْنبُُتونَ  قال: "
: الدو مدذور مدا ،  اذ  ،لاا مترا رة، احلَبَدة مدالهتحالِحب ةُ  الِحب ُة طبعاً الفرق بين الَحَبة و

مالكسدر:  ادد  مددذور مددا    ؤ،ددي  احلِباددةُ وا  البدذور الددم تؤ،ددي(، وأمددا ندد ؤ،دي  مددذور مددا  ؤ،ددي، أ
ي مكدان والدذا الدو وال  احلشدا   و كالدا وتسدمى ع دد العدرب احلبدة احلمقداء وند   درج يف أ

ادلقنصود؛ وهنا  رج يف أطدرا  ال ادر، يف ندو  مدن أندوا  احلدم لدو تلقيد  يف أي مكدان خيدرج، 
 ويف أنوا  من احلم  ، حيتاج إىل مي ة  اصة.

احُلما مالمم  او اصا،ٌح  داص  ُدراد مد  البدذور واحلبدوب ادلو دودة دا دي الع دم  وأما
 فَديَدْنبُتُددونَ " فهنددا يقددول: " دا ددي الع ددم(،  دد هللا  تح ددا أو ،سددرنا أو ضددمم ا خيتلدد  ادلعددىن، 

 أي البذور الم   تؤ،ي، وال  الم ت مو يف ،ي مكان. الِحب ُة" تَدْنُب ُ  َكَما
 ولماذا ذكر ى ا؟

 يدد   انددم السدديي ون الشدد ء الددذي  كددون يف  انددم السدديي   مددو مسددرعة    مددو قدداي 
 مسرعة( ون ادلاء متوا ر  يكون ئر ع ال مو.

 ُمْلَتوِيًَة". َصْفَرا َ  َتْخُرجُ  أَند َها تَدرَ  قال: "أََلمْ 
الذ  احلبوب الم ت مو يف أطرا  اوهندار، طبعداً مدأنوا  اليالدور الدم  درج يف مادي وص  

 أوصا  مجيلة. الذ  اوما،ن،  ا تار ال   
 َصْفَراَ " قال: "

دلاهللا قداي صدهراء؟ قداي سدراح احلدد ل ون اوصدهر يف  د ف الر داح  أو أ مدي اوندوا  
  أ مي اونوا ( ولذلك هلل،ر اللون اوصهر.

 ".ُمْلَتوِيَةً  قال: "َم 
قدددالوا الرحيدددان إهللا ،دددان ملتو ددداً الدددو أمجدددي مدددن الرحيدددان الدددذي خيدددرج عمود ددداً،  دددا تمع  يددد  
صددددهت  مددددن صددددهات اجلمدددداي: ا صددددهرار الددددذي الددددو أ مددددي  دددد ف الر دددداح  ماعتبددددار اللددددون 
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 تشدبي   عد  اإلنسدان معدد أن  ُلقدى العاصد  ادلدذنم، اوالار قة وال  ا لتدواء،  عد  خيدرج والدذ
 معد أن  ُلقى يف الذا ال ار خيرج منصورة مجيلة، و ر ع إلي  اجلسد ،ما ،ان.

 يف احلد ل الذي  لي  مت الذ  الرتمجة. –رمح  ا  –مث قاي البخاري 
ََدَنا ََدَنا: قَدالَ  الل دِو، ُعبَدْيددِ  بْدنُ  ُمَحم دُ  َحد   ابْدنِ  َعدنِ  َصداِلٍح، َعدنْ  َسدْعٍد، بْدنُ  ِإبْددَراِىيمُ  َحدد 
 الل دوِ  َرُسدولُ  قَدالَ : يَدُقدولُ  الُخدْدِري ، َسدِعيدٍ  أَبَدا َسدِم َ  أَن دوُ  َسدْهِل، بْدنِ  أَُماَمةَ  أَِبي َعنْ  ِشَهاٍب،
َنا: »َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ى ، َوَعلَدْيِهمْ  َعلَدي   يُدْعَرُضدونَ  الن داسَ  رَأَيْد ُ  نَاِئٌم، أَنَا بَديدْ ٌٌ َهدا ُقُمد  ِمندْ
لُدد ُ  َمددا َهددا الثُّددِدي ، يَدبدْ ٌٌ  َوَعَلْيددوِ  الَخط ددابِ  بْددنُ  ُعَمددرُ  َعلَددي   َوُعددِر َ  َذلِددَك، ُدونَ  َمددا َوِمندْ  َقِمددي

 .«الد ينَ : »قَالَ  الل ِو؟ َرُسولَ  يَا َذِلكَ  َأو ْل َ  َفَما: قَاُلوا. «َيُجرُّهُ 
اإلديدان(  والذا  ي  ،ما هلل،رنا  ئامقاً أن الد ن  ُالق علدى اإلديدان  أن الدد ن  ُالدق علدى

والدددد ن  ُالدددق علدددى اإلئددد،ا، والدددذا احلدددد ل متوا دددق مدددع الرتمجدددة مدددن  ادددة تأو دددي القمددديا 
، أن ُ ِسَر القميا مالد ن، وأن ال داس متهداوتون يف الدد ن، أي متهداوتون يف اإلديدان والُقُما

علددى  متهدداوتون يف اإلديددان والددذا متوا ددق مددع الرتمجددة( أن ال دداس  تهاضددلون يف اإلديددان، وليسددوا 
 در ٍة واحدة يف اإلديان.

 وسيل البخاري يف الذا احلد ل:
دددُ  قددال: " مالتنصددرك مددن زلمددد ادلدددن، وسدديل سدديخ  إمددرااليم مددن  الل ددِو" ُعبَدْيدددِ  بْددنُ  ُمَحم 

 ئعد من إمرااليم، روا ل  اجلماعة أي الستة.
 صا  الو امن ،يسان ادلدن. "َعْن َصاِلٍح"،

أئدعد امدن ئداي، وا تلد  العلمداء الدي الدو صدحايب أو  ، امسد  أئدعد،  أَُماَمَة" أَِبو" و
 هلل،رالا احلا ظ من حجر يف اإلصامة أن  وقع  ،  الي الو من النصحامة أو  .

مسلسٌي مادلددني ،  اإلئ اد ،اإلئ اد الذي قبل  والذا الُخْدِرّي" أََبي َسِعيدٍ  يرويو عن "
ر اي الس د ،لام مدنيون، من ادلد  ة، و ي  روا ة و،وة من التامع  معمام عن معد  علدى 
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،  نصا ٌ من التامع ، وزلمد من سااب اليالري من التامع ، وأمو أمامة علدى اخلد،  التوايل
  أقي أحوال  أن  من التامع .

َنا وفي الحديث "  أصلاا م  وال  يفر ية. مي ا نَاِئٌم"، أَنَا بَديدْ
 " يُدْعَرُضونَ  الن اسَ  "رَأَْي ُ قال: 

 .حق، الرؤا الم  راالا ال    أي  يفارون، ورؤا ال     ُدع َرُضونَ 
". يُدْعَرُضونَ  قال: "  َعَلي 

 ع  ال اس  يفارون علىا وعليام ُقُمٌا، وُقُما مجع قميا ل  و،وة صور من اجلمع: 
،لاددا وامتددة، نهددف ،لمددة ر يدد  يُفمددع علددى الددذ  الددا،ث ُرَ دد  ُقُمنصددن وقمنصددان، وأقمنصددة،  

 وأر هة ور هان، ،ل  مجوٌ  صحيحة،  ا ا ُقُما الو مجع لقميا.
َها قال: " ُل ُ  َما ِمندْ  الثُِّدي ". يَدبدْ

 للر ي وادلرأة،  نص  البع  مادلرأة، لك   عاا للر ي وادلرأة على النصحيح. الثُِّدي " "و
ٌٌ  َوَعَلْيوِ  الَخط ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َعَلي   َوُعِر َ  قال: "  «َيُجرُّهُ  َقِمي

وال ددا القمدديا يف الددذا احلددد ل ادلددراد مدد  اللبدداس ادلع ددوي  اللبدداس ادلع ددوي( وال دداا تدد،زا 
مدد  اومددر ن يف تعبددك الددذ  الرؤ ددة، وأن اإلديددان واإلئدد،ا والتقددوا،  ُالددق عليدد  اللبدداس  لبدداس 

اآلوار لباس اإلديان وأن  ز  ة و ك هلللدك،  ا دا إسدارة إىل الدذا التقوا( ،ما يف اآل ة، و اءت 
 اجلانم ادلع وي، والو يف مقاا ادلدح.

 َذِلَك" َأو ْل َ  "َفَما: قَاُلوا
التأو ددي ِبعددىن التعبددك  ِبعددىن التعبددك(، التأو ددي  ددأيت معدددة معددان، ولكددن ال ددا ال ددا : َأوال ددتَ 
 ِبعىن التعبك.
 .«الد ينَ : »وقَالَ 
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 ي   ميلة لعمر من اخلااب   يد   مديلة لعمدر مدن اخلاداب(، و   عد  ا تنصداص  والذا
وعليدد  وددوب  الددبع  مهمدديلة اإلطدد،ق،  عدد  الددي  ُقدداي أن عمددر مددن اخلادداب دلددا رآ  ال دد  

 ر  أند  أ مدي النصدحامة علدى اإلطد،ق؟ أا أمدو مكدر النصدد ق أ مدي م د ،   سدك ماإلمجدا  
 ة ال ا، ومد لة اإلمجا .أمو مكر النصد ق أ مي م  ، مد ل

يف الردددديوة  ابدددوت معدددد  الهمددددا ي    عدددد  اإلطدددد،ق، ،مدددا وبددددت لعلدددد  مددددن أيب طالددددم 
"وعادد  الرا ددة  ددداً ر دد،ً حيددم ا، وحيبدد  ا، و هددتح ا علددى  د دد "    عدد  الددذا الهمددي 

الق.
ُ
 ادلالق، إوبات الهمي ادلقيد    قتم  م   إوبات الهمي ادل

 ُع ر مدا  درا  ومدا  درا  النصدحامة، وأ مداً  يد  ئدؤاي  ك الرؤ ة، و،ان ال   و ي   واز تعب
أودىن  ، و ي  أ ماً و داء العدامل علدى معد  أصدحام ، ال د   العامل،  النصحامة ئألوا ال   

 على عمر يف الذا ادلقاا وع ا الاوب والقميا مالد ن.
 مث قاي ادلنص   معد هلللك 

 "باٌب الحيا  من اإليمان"
ََدَنا  َعددنْ  ِشددَهاٍب، ابْددنِ  َعددنِ  أَنَددٍ ، بْددنُ  َمالِددكُ  َأْخبَدَرنَددا: قَددالَ  يُوُسددَ،، بْددنُ  الل ددوِ  َعْبدددُ  َحددد 

 ِمددنَ  رَُجددلٍ  َعلَددى َمددر   َوَسددل مَ  َعَلْيددوِ  اهللُ  َصددل ى الل ددوِ  َرُسددولَ  َأن   أَبِيددِو، َعددنْ  الل ددِو، َعْبدددِ  بْددنِ  َسدداِلمِ 
 فَِإن   َدْعوُ : »َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ى الل وِ  َرُسولُ  فَدَقالَ  الَحَياِ ، ِفي َأَخاهُ  يَِعظُ  َوُىوَ  األَْنَصاِر،
 .«اإِليَمانِ  ِمنَ  الَحَيا َ 

الدددذ  الرتمجدددة، الدددذا الع دددوان أراد م ددد  ادلنصددد   د دددوي اوعمددداي يف مسدددمى اإلديدددان، أن 
ز دادة اإلديدان ونقنصدان ، الدي  اوعماي من اإلديان، وال اس  تهاوتون يف احليداء، الدذا  ددي علدى

احليدداء ع ددد ال دداس يف نهددف الرتبددة؟ احليدداء دي ددع مددن ادلعاصدد ، الددي امت ددا  ال دداس عددن ادلعاصدد  
مدد هف الدر ددة أا  تهدداوتون؟  تهدداوتون والددذا دليددي علددى تهدداوت اإلديددان ع ددد ال دداس، ور دداي 

قااء السبعة، والدذا الس د قد مروا علي ا ،لام، وئامل يف الس د الو عبد ا من عمر أحد اله
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اإلئددد اد هبدددذ  الار قدددة اليالدددري عدددن ئدددامل عدددن عبدددد ا مدددن عمدددر،  وصددد  مأنددد  مدددن أصددددح 
 اوئانيد، الذ  أحد اوئانيد الذي  وص  هبذا الوص  أن  من أصح اوئانيد.

أن مددن مدد اب البخدداري يف النصددحيح أندد  خيتددار اوئددانيد الددم وصددهت مأندد  أصددح  وهلل،رنددا
اوئانيد، والذا ئو   تكرر مع ا يف اوئانيد الم ئو  تدأيت، والدذا اإلئد اد ،لد  مددٌن إ  

 اووي عبد ا من  وئ  ليف من ادلد  ة.
 األَْنَصاِر" ِمنَ  رَُجلٍ  َعَلى َمر   : "قال

اإلهبدداا    مددر؛ ون اإلهبدداا يف النصددحامة    مددر، النصددحامة   والددذا الر ددي مددبام، والددذا
 ،لام عدوٌي وقات.

 الَحَياِ ". ِفي َأَخاهُ  يَِعظُ  َوُىوَ  قال: "
 قاي العلماء رِبا أ وة حقيقية أ وة ال سم أو او وة يف ا. َأَ ا ُ 

 ".الَحَيا ِ  ِفي وقولو: "
يف سددأن احليدداء، إمددا أندد  دي عدد ،  قددوي   تسددتح ، أو إندد   عاتبدد   قددوي إنددك تسددتح   أي

    ع  إنك تستح  ،اكاً(  كان  عاتم يف ماب احلياء،   اا  ال   
 .«اإِليَمانِ  ِمنَ  الَحَيا َ  فَِإن   َدْعوُ » قال: "
إسدددارة إىل د دددوي اوعمددداي يف مسدددمى اإلديدددان،  احليددداء مدددن اوعمددداي ود دددي يف  والدددذ 

مسددمى اإلديددان، واحليدداء مددن اإلديددان وندد  دي ددع اإلنسددان عددن ،ددي هللنددم، وعددن ،ددي  عددي قبدديح،  
 ،ما ممى مع ا يف  مي احلياء.

 واحلياء  كون زلموداً إهللا وا ق الشر   إهللا وا دق الشدر (، واحليداء ،مدا ممدى مع دا م د  مدا
 الو  ر يي وم   ما الو مكتسم.

واحلياء  ؤور يف اإلنسان، قاي أحد التامع : "تر،ت الذنوب أرمع  ئ ة حياًء من ا"، 
  احلياء دي ع اإلنسان وحيهيف  مدن الوقدو  يف الدذنوب وادلعاصد ، و يد  أ مداً تنصدحيح ال د  
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  ت اددا  عددن  عدد  "دعدد " للر ددي  ،يدد  تكددون ال نصدديحة وأن تكددون ننصدديحة ئددليمة؟ قدداي: 
 .احلياء

" والتأمددي يف  وأعيفدم مددا  ددورث اإلنسدان احليدداء ،مددا قدداي العلمداء "مشدداالدة نعددم ا 
تدديداد حيدداًء مددن ا .دلدداهللا؟ ونددك تقددوي ،يدد   ، ،لمددا تأملددت يف نعددم ا  نعددم ا 

 ائتع  م عم ا على معنصية ا!!!
 وروك ا مت ا  عن ادلعاص ، والبعد عن الذنوب، ولعل ا نقد  ع دد الدذا احلدد مدن   اذا

التعليدددق، نسدددأي ا أن  رزق دددا وإ دددا،م العلدددم ال دددا ع، والعمدددي النصدددا ، إنددد  ويل هلللدددك والقدددادر 
 علي ، وصلى ا وئلم على نبي ا زلمد، و يا،م ا  كاً.

 
 
 
 
 
 
 
 


