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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
وه دددته،رعن وهعدددوذ  دددام مدددا ودددرور ته، ددد ا ومدددا  دددي ات  إن احلمدددد م همددددع وه دددتعي  

وتودداد تن إ إلدد  إإ ام تعمال ددان مددا  ادددع ام  دد، ممددي لدد ن ومددا  مددلي  دد،  ددادي لدد ن 
 ور ول . وحدع إ ور ك ل ن وتواد تن حممداً عبدع

 -أما بعد:
و،ددي ن ووددر اومددور حمددد ا ان  دد ن  ددك الكدد،م ،دد،م امن و ددك اذلدددي  دددي حممددٍد 

حمد ٍة  دعةن و،ي  دعٍة ض،لةن و،ي ض،لٍة يف ال دارن ه دتكمي التعليدق علدى صدحيح اإلمدام 
 وإ زل ا يف ت واب ،تاب اإلميانن يف  واتيم  ذا الكتاب. -رمح  ام  –البخاري 

  –رمح  ام  –قال اإلمام البخاري  
 "باب ما جاء أن األعمال بالنية والِحسبة، ولكل امرٍئ ما نوى"

 قال: " د ي  ي  اإلميانن والوضوءن والص،ةن والز،اةن واحلجن والصومن واوحكام".
 [48:اإل راء]﴾َواِ،َلِت ِ  َعَلى  َدع َميُ  ُ،ي   ُقي  ﴿ -تعاىل  –وقال ام 

وقددال: "ولكددا عاددداٌد وهيددة"ن  دددذا قدددة الرعددي علددى ت لددد  ةت ددباا صددددقٌةن علددى هيتدد ن ه،
لبيدددان تن اوعمدددال الشدددرعية إودددا تُعتددد  وتكدددون  –رمحددد  ام  –البددداب عقددددع اإلمدددام البخددداري 

 صحيحةن و  ال اإله ان عزاء ا  ال ية واحِل بة.
احت ددداب البدددوابن واحت ددداب اوعدددرن و،مدددا تي احت ددداب البدددوابن  ومعنىىىل الِحسىىىبة:

تهد  إ  وعدد حدد م  مدع اومدر ا يف  دياٍد واحددن تي  مدع ذ،در  – عدد قليدي  –ُه،حظ 
  بة يف  ياٍد واحد.ال ية واحلِ 

ا ددتدل علددى الحبدددة خمددد ب  دتل،دد ن حددد م  –رمحدد  ام  –ولددذلك اإلمددام البخدداري 
ن الدددذي ممدددى مع دددا يف ال يددداتن ل، دددتدإل علدددى تن اوعمدددال مب ا دددا علدددى ال يدددةن عمدددر 

مث ذ،ر اإلمام هب احِل بة )تي احت اب اوعمال(ن ن يف عاوحد م عبد ام  ا م عود 
  لزم ذلا ال ية.البخاري دلة ما اوعمال على  ،ٍف يف ت،اصيلاان 

 دددد ي يف م دددمى اوعمدددال الدددة  تددداج إىل هيدددةن مدددا  ددد   عددد   :قىىىال: "لىىىد"ل ليىىىو" 
 اوعمال الة  تاج إىل هية؟
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 دد ي  يد  اإلميدانن و،لمدة اإلميدان   دا  تداج إىل ت،صديي   قال: "لد"ل ليو اإليمان":
  ددا  -رمحدد  ام  –اإلميدان  ُللددق علددى اوعمدالن و ُللددق علددى التصددد قن  ُمدراد البخدداري  ون

 م،زمٌة ل .اوعمال  ون التصد ق إ ةتاج إىل هيةن  ال ية 
 ،  تاج إىل هيةن  قصدد  العلماء يقولون: "األعمال القلبية مستلزمٌة للنية المميزة"،

اإلمدددام البخددداري   دددا " اإلميدددان": تي العمدددين العمدددي  عددد  مدددا د دددي يف ُم دددمى اإلميدددان مدددا 
 اوعمالن  ذا ةتاج إىل ال ية ما تعي التمييز.
 مما يحتاج إلل النية: –رحمو اهلل  –األمر الثاني مما ذكره اإلمام البخاري 

ون     ةتاج إىل هية )ةتداج إىل هيدة(الوضوءن داور العلماء على ته قال: "والوضوء":
ل   واب وُتعور دتل،ةن  يحت ب اإله دان  دذا العمدين والعلمداء  درونن  عد  دادور العلمداء 

عدا اإلمام اووزاعد ن وت دو ح ي،دةن  دكون تهد  إ تلدزم  رون ته  عمٌي م تقي )عمٌي م تقي(ن 
ولكا الصحيح   ا:  و   ٌع للص،ةن  لي ت عبادًة م تقلة"الوضوء تب  ي  ال يةن قالوا: "ون

 قول اجلماورن تن الوضوء عبادة م تقلة ،ما تدل علياا ال صوص ادلختل،ة.
الص،ة ما اوعمال الة   بهد  تن تكدون  يادا ال يدة  ات،داد العلمداءن  قال: "والصالة":

 الص،ة لي ت حمي  ،ٍف    ت ي العلم.
الز،اة ت ماً ما اومور الة ت تلزم ال ية )ت تلزم ال ية(ن والعلماء  صَّدلوا  "والزكاة":قال: 

 يف صورة إذا ت ذ ا اإلمام ما  اب اجلبا ة ما الشخصن  اي   ا  لزم  ال ية؟ 
 عد  إ  لزمد  تن   دوي يف  دذع الصدورةن إذا  قالوا: "إن أ"ذ اإلمام منو جباية، النيىة":

 ا ًة.ت ذ ع   اإلمام عب
ادلميزة الدة إ  تداج إىل احلج   ان العلماء  رون تن احلج ما اوعمال  قال: "والحج":

يف صدورة احلدج عدا الهدك )يف صدورة  –رمحد  ام  –ولكا   ا مدا ذ،درع اإلمدام البخداري   ال ية
إذا تراد تن ةج اإله ان عا غكع   هد    دوين ،مدا يف قصدة ودقرمة مدع ا دا احلج عا الهك(ن 

 .-رض  ام ع اما –باس ع
ت مدداً الصددوم مددا اوعمددال الددة  تدداج إىل هيددة ع ددد اجلماددورن  ، دداً  قىىال: "والصىىوم":

 .ز ر ت،رَّد  أه  إ ةتاج إىل هية  وه  متميزن والصحيح ته  تد ل  ال يةللز رن 
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،لادا ادلراد    ت دواب ادلعدام،تن ،اوهكحدةن والبيدوعن واوقدار رن  اوحكام  واألحكام":"
  ذع تد لاا ال ية.

 عددد  تصدددول ال،قددد ن يف  عدددال الصدددور الدددة إ يفن و دددذع ادل دددألة هلبعددداً ذلدددا  دددروع معرو دددة 
ولكا   ا تبو دب   ىل متييزن تو ،الحبوكن تو ،هك ا تاج إإ تد لاا ال ياتن ،اوعمال الة 

ن إذا صداحبتاا ال يدة اإلمام البخاري تبو ٌب عامن تن اوعمال إوا تصحن وإودا تُعتد  يف الشدرع
 واحِل بة.

"ن هلبعددداً  دددذا ال دددياد وقىىىال اهلل لعىىىاللاآل دددةن " –رمحددد  ام  –مث تورد اإلمدددام البخددداري 
: ةتمدي العلد ن تن الدواو للعلد ن تو تادا حاليدةن واحلدال قددول ام  "وقىال اهلل لعىالل"،

 [48:اإل راء]﴾َواِ،َلِت ِ  َعَلى  َدع َميُ  ُ،ي   ُقي  ﴿ ع   يما  بق 
  "علل نيتو".قال اإلمام البخاري: 

 دددذع الل،يفدددة يف ت، دددك ا  ددد،ٌف  ددد  العلمددداء )يف ت، دددك ا  ددد،ٌف  ددد   َشىىىاِكَلِتِو": "
العلمدداء(ن   حدددت الت،ا ددك تن معدد: وددا،لت : تي هيتدد ن و ددذا قددول احل ددا البصددرين وقددول 

 قتادةن وقول معاو ة  ا قرَّةن  ؤإء ما  رون  ع  ما ادل، ر ان تاا تُ، َّر  ال ية.
و ذا  دو قدول دادور ي هلر قت  )تي هلر قت (ن ت وذىب ًمجاىد إلل أن معنل شاكلتو:

والددبعال   ددرع اعدد: الددد ان تي  عمددي علددى د  دد ن ادل، ددر ان تن معدد: وددا،لت  تي هلر قتدد ن 
علدى ال يدةن إرتباهلد   –رمحد  ام  –و   معاين متقار ةن لكا وع  ا دتدإل اإلمدام البخداري 

  ال ية.
إن  –أيت  عدد قليدي  ذا  وف  دو  ثم قال: "نفقة الرجل علل أىلو يحتسبها صدقة"،

 عزء ما حد م عبد ام  ا م عود. –واء ام 
إن واء ام  –ولكا عااٌد وهيةن و ذا ت ماً  يأتي ا  قال، وقال: "ولكن جهاٌد ونية":

 م،صَّ،ً يف ،تاب اجلااد ما حد م ا ا عباس. –
 ثم أورد اإلمام البخاري حديث عمر )حديث النيات(.

ثَىَنا ، َأْ"بَىَرنَىا: قَىالَ  َمْسىَلَمَة، بْىنُ  الل ىوِ  َعْبىدُ  قىال: َحىد  ٌٌ  َعىنْ  َسىِعيٍد، بْىنِ  َيْحيَىل َعىنْ  َمالِى
 َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ل الل وِ  َرُسولَ  َأن   ُعَمرَ  َعنْ  َوق اٍص، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ِإبْىَراِىيَم، ْبنِ  ُمَحم دِ 
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 َوَرُسىىوِلوِ  الل ىىوِ  ِإلَىىل ِىْجَرلُىىوُ  َكانَىى ْ  َلَمىىنْ  نَىىىَوى، َمىىا اْمىىِرئٍ  ُكىىلِّ َولِ  بِالنىِّي ىىِة، اأَلْعَمىىالُ : »قَىىالَ 
 َلِهْجَرلُىوُ  يَىتَىَزو ُجَهىا، اْمىَرَأةٍ  َأوِ  ُيِصىيبُىَها، لُدنْىَيا ِىْجَرلُوُ  َكاَن ْ  َوَمنْ  َوَرُسوِلِو، الل وِ  ِإَلل َلِهْجَرلُوُ 

 «ِإلَْيوِ  َىاَجرَ  َما ِإَلل
و ددذا احلددد م  عدد  نتلدد  عددا ال ددياقات ال ددا قةن تهدد  إ  وعددد  يدد  احلصددرن ا ددت،ف 
الل،ددظ يف احلصددرن  عدد  الروا ددات او ددرت "إوددا اوعمددال  ال يددة"ن الروا ددة الددة ممددت مع ددا يف 

 اإ ت،ف     ذا ادلنت وادلنت اوول الدذي ت دذهاعن إودا  دو يف تداة احلصدرن تول الكتابن 
 مل  ذ،ر اإلمام البخاري تداة احلصر. اذع الل،يفة 

وت مدداً ودديوخ البخدداري نتل،ددونن احلددد م اوول الددذي در دد اع  ددو مددا روا ددة احُلميدددي 
عا اإلمام  ا روا ة القع يب(ن وتما  ذا احلد م  مُ ،يان عا احُلميدي روا ة ماعا ُ ،يان )

 مالكن تما  قية ت،اصيي احلد من قد ممت مع ا م تو اعن ع دما ورح ا احلد م اوول.
ثَىَنا -رحمىىو اهلل  –ثىىم قىىال اإلمىىام البخىىاري  ىىاجُ  َحىىد  َهىىاٍل، بْىىنُ  َحج  ثَىَنا: قَىىالَ  ِمنىْ  َحىىد 

 َمْسىُعودٍ  أَبِىي َعىنْ  َيزِيىَد، بْىنَ  الل ىوِ  َعْبىدَ  َسىِمْع ُ : قَىالَ  ثَابِىٍ ، بْىنُ  َعِدي   َأْ"بَىَرنا: قَالَ  ُشْعَبُة،
 لَىىوُ  لَىُهىىوَ  َيْحَتِسىىبُىَها َأْىِلىىوِ  َعلَىىل الر ُجىىلُ  أَنْىَفىى َ  ِإَذا: »قَىىالَ  َوَسىىل مَ  َعَلْيىىوِ  اهللُ  َصىىل ل الن بِىىيِّ  َعىىنِ 

 .«َصَدَقةٌ 
ىىاجُ  َهىىاٍل" أبىىو محمىىد األنمىىا ي  بْىىنُ  شىىيا البخىىاري لىىي ىىىذا الحىىديث ىىىو "َحج  ِمنىْ

روت ع ددد  او مدددة حممدددد  دددا ةدددغن وروت ع ددد  البهدددوين وروت ع ددد  البخدددارين ومدددا  :الُسىىىلمي
اجلماعددة )قددد  تصددحاب الكتددب ال ددتة حصددي  دد،فن  ددبعال العلمدداء ذ،ددر تهدد  قددد روت لدد 

ودن  دم الدذ ا البخاري وم دلم وت دو دا  ع  ال تةن والصحيح ته  روت ل روت ل  اجلماعة(ن 
 ت رعوا للحجاج  ا م اال دون ما  وا م.

ثَىَنا: قَالَ "  وقد تقدَّم تردة وعبة. ُشْعَبُة": َحد 
عددددي  دددا  ا دددت اوهصددداري الكدددويفن مدددا هلبقدددة  ":ثَابِىىى ٍ  بْىىىنُ  َعىىىِدي   َأْ"بَىَرنىىىي: قَىىىالَ "

 التا ع ن روت ل  اجلماعةن ت رج ل  اجلماعة.
عبدد ام  دا  ز دد  دا حصد   دا عمدرو اوهصداري  ":َيزِيىدَ  بْىنَ  الل ىوِ  َعْبدَ  َسِمْع ُ : قَالَ "

 الكويفن و و ما هلبقة الصحا ة.
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ت و م عود  و عقبة  ا عمرو  ا  علبةن وجند يف  ذا ال د د  ":َمْسُعودٍ  أَِبي َعنْ يرويو "
 عبد ام  ا  ز دد مدا ما الللا  ن روا ة صحايٍب عا صحايب )روا ة صحايٍب عا صحايب(ن 

 الصحا ةن ما هلبقة الصحا ةن وت و م عود ت ماً ما الصحا ة.
إذا ته،دق الرعدين   دا قدال:  ":الر ُجىلُ  أَنْىَفى َ  ِإَذا: قَىالَ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ل الن ِبيِّ  َعنِ "

"إذا ته،ق الرعي"ن جند ته  تمهي ادلعمولن مل  ذ،ر ادل،عولن "إذا ته،ق"ن تهللقن  ع  مدا قدال: 
"ته،دددق مددداإً قلددديً،ن   دددكاً"ن مدددا عددداء الت،صددديي يف ذ،دددر ادلعمدددولن و دددذا  ُ،يدددد التعمددديم ) ُ،يدددد 

 ا احلد من تي يف حصول اوعر.  ذالتعميم(ن  ع  ما ته،ق قلي،ً تو ،بكاًن ،ل  دا ٌي يف
ولكددا ع ددد   اضدد ن "إذا ته،ددق"ن ته،ددق:  عددي ماضدد وت مدداً جنددد   ددا تن ال ددياد عدداء  ادل

علمدداء اللهددةن ال،عددي ادلاضدد  يف  ددياد الشددرط  ُ،يددد اإ ددتقبال ) ُ،يددد اإ ددتقبال(ن  ا ددا "إذا 
 ته،ق":  عي ماض  ولك   يف  ياد الشرطن  ُي،يد ته  ل، تقبال

ن إذا اإحت دددداب  ددددو تن  ُر ددددد  دددد  وعدددد  ام  ":َيْحَتِسىىىىبُىَها َأْىِلىىىىوِ  َعلَىىىىل أَنْىَفىىىى َ  "ِإَذا 
احت ددب الرعددي ال ،قددة علددى ت لدد   اددو صدددقة ) اددو صدددقة(ن مددع تهدد  تصددالًة مددا الواعبدداتن 
 عددد  مدددا ال ،قدددات الواعبدددةن ه،قدددة الدددزوج علدددى زوعتددد ن  دددذع ال ،قدددة الواعبدددة لدددو هوا دددا الدددزوجن 

 عدَّت ل  صدقة.
ن م،اوم ادلخال،ة ذلذا الل،ظن ته  لو مل   وين ت ت ذمت  ما احلقن ولكا إ ةصدي هليب

ال ،قدةن  ن عد  رعدي تعلدى مصدروف ادلدرتةن )إ ةصي علدى تعدر الصددقة( على تعر الصدقة
ن  ددذا تدد ت ذمتدد ن تهدد  تدت احلددقن ولك دد  إ دون تن ةت ددب وتن  للددب البددواب مددا ام 

 لَد ُ   َدُادوَ  َة َتِ دبُدَاا"ن "ةت دباام،اوم ادلخال،ة ما التقييد  قول : " ُةصِّي عاهب الصدقةن  ذا
 ": مع: تن  ذع ،ما قل ا ما اومور  ع  الواعبة على اإله انن الة جتري دا ماً.َصَدَقةٌ 

ثَىَناثىىىم ذكىىىر بعىىىد ذلىىىٌ،   َعىىىنِ  ُشىىىَعْيٌب،  َأْ"بَىَرنَىىىا: قَىىىالَ  نَىىىاِلٍ ، بْىىىنُ  الَحَكىىىمُ  قىىىال: َحىىىد 
ثَِني: قَالَ  الز ْىِريِّ،  الل وِ  َرُسولَ  َأن   َأْ"بَىَرهُ  أَن وُ  َوق اٍص، أَِبي ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  َسْعٍد، ْبنُ  َعاِمرُ  َحد 
ٌَ : »قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ل َهىا، ُأِجىْرتَ  ِإّل   الل ىوِ  َوْجىوَ  ِبَهىا لَىْبَتِغىي نَىَفَقىةً  لُىْنِف َ  َلنْ  ِإن   َعَليىْ
ٌَ  َلي ِلي َلْجَعلُ  َما َحت ل  "لي لم امرألٌ".ولي بعص النسا ، «اْمَرأَِل
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"إذا مل  كددا اإل دد،م علددى  ددذا احلددد من هلبعدداً رعددال ال دد د ،لاددم مددروا مع ددا يف  دداب 
هَدَ،َقدًة"ن  تُد  ِ،دقَ  لَدا   ِإهَّدكَ  ل دعدن " ن و  ا اخللاب ل دعدن اخللدابن  لداب ال ديب احلقيقة"

حكدم  دعدن  عد  يف  دذا احلكدمن  عد  إ  ُ،يدد التخصديص لد ن ون و د ي  ي  مدا  دو يف 
 التخصيص   ا إوا  و  صوصية هوعية ) صوصية هوعية(.

 يعني لي علم األصول الخصوص علل نوعين:
 .اخلصوصية الذاتية 
 .واخلصوصية ال وعية 

 وإ "جتز ُدك:  مبدي قدول ال ديب  د  الدة تكدون لشدخص  قد ن  الخصوصية الذاليىة:
  ذع  صوصية ذاتية  ق  هبذا الشخص. عَدك"ن  تحًدا جتزئُ 

    صوصية هوعيةن ،ي ما د ي يف  ذع الصورةن  أ ذ ه،س  دذا  تما  ذع الصورةن
 احلكمن   ذاً اخللاب ل .

ٌَ  قال: "   تي ما ع د ام ما البواب. الل ِو": َوْجوَ  ِبَها لَىْبَتِغي نَىَفَقةً  لُىْنِف َ  َلنْ  ِإن 
َها ُأِجْرتَ  ِإّل  قال: "  بواب علياا.الإإ ُتعرت علياان تي حصَّلت  ":َعَليىْ
ٌَ  َلي ِلي َلْجَعلُ  َما َحت لقال: " هلبعاً يف  عال الروا داتن ال،دم   دا تامدةن  عد   ":اْمَرأَِل

  ُر دواا تامة يف  م امرتتكن لكا اوقوت   ا ما غك ادليمن ما غك ذ،ر ادليم.
أن وددرح م ددلم مددا ال،ا دددة ادل ددت،ادةن مددا  ددذع الل،يفددةن قددال: "و  ددا ذ،ددر ال ددووي يف 

"ن حددظ الدد ،سن  عدد  اإلنسىىان يىىفجر لىىي الذىىيء الىىذي ليىىو حىىق الىىنف  لىىو والىى  الحىى 
قمددية إهلعددام الزوعددة غالبدداً  كددون مددا حددظ الدد ،سن ادلداعبددة وادل،هل،ددة مددع الزوعددةن و ددذع مددا 

الدددهيان إذا هددواع اإله ددانن  حددظ الدد ،سن  ددذا اومددر الددذي  هلددب  يدد  عاهددبحيفددوظ الدد ،سن 
 واحت ب  اإله انن ،ان ل  صدقة )،ان ل  صدقة(.

ٌَ  َلي ِلي َلْجَعلُ  َما َحت ل: "، قالوىنا نجد أن النبي   ع  الدذي  علد  يف  ":اْمَرأَِل
 ددم امرتتدد  لقمددةن ودد ء صددهك عددداًن و ددذا التقليددي إوددارة إىل اوعددرن مددا  دداب قيدداس اووىلن 

ب لد  صددقةن   ُيكتد ع  إذا ،ان اإله ان  ُعلد  زوعتد  لقمدة مدا اللعدامن  يحت دب اوعدرن 
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 ذا ،دان الشد ء ت،د  وتعيفدمن واحت دب  اإله دانن   هد  ُ كتدب لد ،ي  إذا عيفُمت!! ،يد  إ
 وىل.ذلكن  ذ،ر  ذا الي ك  ي  إوارة إىل الكبك واوعيفمن ما  اب قياس او

  –رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 
ىىةِ  ولرسىىوِلوِ  لل ىىوِ  الن صىىيحةُ  الىىدِّينُ : "بىىاب قىىول النبىىي  عىىام ِتِهم" و  المسىىلمينَ  وألئم 

 [19:التوبة]﴾َوَرُسوِلوِ  لِل وِ  َنَصُحوا ِإَذا﴿ -لعالل  –وقولو 
ثَىَنا ثَىَنا: قَالَ  ُمَسد ٌد، قال: َحد  ثَِني: قَالَ  ِإْسَماِعيَل، َعنْ  َيْحَيل، َحد   أَبِىي بْىنُ  قَىْي ُ  َحد 

 ِإقَىامِ  َعَلل َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ل الل وِ  َرُسولَ  بَايَىْع ُ : »قَالَ  الل ِو، َعْبدِ  ْبنِ  َجرِيرِ  َعنْ  َحازٍِم،
 .«ُمْسِلمٍ  ِلُكلِّ  َوالن ْصحِ  الز َكاِة، َوِإيَتاءِ  الص اَلِة،

ددةِ  ولر ددولِ ِ  للَّدد ِ  ال َّصدديحةُ  "الدددِّ اُ :   ددا  ددوَّب اإلمددام البخددارين  دداب قددول ال دديب   وو مَّ
"ن و دذا إ ن،ددا،م حددد من حدد م ععلدد  اإلمددام البخداري ع ددوان تردددةن وعددامَِّتِام ادل دلم َ 

دلدداذا؟ ون احلددد م لدديس علددى وددرط اإلمددام البخدداري )ون احلددد م لدديس علددى وددرط اإلمددام 
البخدداري(ن  دد ن يف  دد د  ددذا احلددد م ُ ددايي  ددا تيب صدداا )ُ ددايي  ددا تيب صدداا(ن واإلمددام 

احل،دددظ ) دددرت تهددد  لددديس يف الدرعدددة العليدددا مدددا  البخددداري  دددرت تهددد  لددديس يف الدرعدددة العليدددا مدددا
احل،دددظ(ن مدددع تهددد  قدددد ت دددرج لددد  اخلم دددةن عددددا اإلمدددام البخدددارين ُنرعدددون لددد ن ولكدددا اإلمدددام 
البخاري معروف تن ورهل  ود دن  ع  إ  أ ذ إإ تصح الصحيحن وإ  أ دذ مدا مرو دات 

 ت،ميذ الشيخ إإ اللبقة اووىل.
مدا ُعر دوا  ادل،زمدةن وقدوة احل،دظن  ادذا  نبقة اووىلالز ري ل  مخس هلبقاتن و أ ذ الل

احلددد م لددديس علددى ودددرط البخدددارين و ددذا مددد اج اإلمدددام البخددارين تن احلدددد م إذا مل  كدددا 
  هدد  إ  ُددوردع م دد داًن إ  ددوردع  ال دد د وهدد  لدديس علددى وددرهل ن وإوددا  ددوردع إمددا علددى وددرهل ن 

  عي يف  ذا احلد م. ُمعلَّقاًن تو  وردع يف الحبدةن يف الع وانن ،ما
حددددد م اجلر ددددرن  عمدددددان ادلعدددد: ادلددددذ،ور يف  ن عدددد  مددددا اآل ددددةن واحلددددد م ومىىىىا أورده:

الحبدةن وإ وك تن  ذا احلد من  ع  حد م ال صيحةن ما اوحاد م العيفيمةن الة قال 
 ع اا العلماء "تن علياا مدار الد ا"ن الد ا ال صيحة.
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ينُ  ومعنل " تي عماد الد ا ومددارع  دو ال صديحة )عمداد الدد ا ومددارع  الن صيحُة": الدِّ
 عددد  ت دددم ر،دددا يف احلدددج  دددو عر دددةن  ا دددا عر دددُة":  احلدددج   : " دددو ال صددديحة(ن ،قدددول ال ددديب 
 يف  ذا العمي. اإلوارة إىل اومهية واإرتكاز
 علماء اللغة ذكروا يعني ليها عدة معاني: ،وأصل كلمة النصيحة

هصددح الع ددي إذا هقَّدداع مددا الشددمع"ن تي  يدد  معدد: الت قيددة  ا عددال العلمدداء قددالوا: "ِمدد -
 ) ي  مع: الت قية(.

وذ ب  عال العلماء ته  مأ وذ ما قول العدرب: "هصدح البدوب  ادل صدح"ن ادل صدح:  -
،مدددا تن البدددوب إذا اإل دددرة )اإل دددرة(ن  قدددالوا الشدددخص إذا هصدددح ت ددداع   هددد    دددد  يددد  اخللدددين  

مبلدد  قدوذلم: "التو ددة ال صدوح"ن ون اإله ددان  د  هقددص اهشدقن  دد ن اإله دان   دددع  داإل رةن و 
ادلعاصدد  والددذهوب هبددذع التو ددةن  ددذا  عدد  يف اللهددةن وقيددي غددك ذلددكن لكددا  ددذع توددار تقددوال 

 العلماء ما عاة اللهة يف ،لمة ال صيحة.
،لمة عامعدة يف حيدازة اخلدك للم صدوح لد  )يف حيدازة اخلدك والنصيحة لي اّلصطالح: 

إرادة اخلدك للم صدوح لد "ن إرادة اخلدك  يف ورح اور ع  قدال: " دووا ا رعب  للم صوح ل (ن
 للم صوح ل "ن  كأه  ُنلص و ُ ق   ذع ال صيحة للم صوح ل .

وىنا جاء ذكىر، يعنىي صىور ىىذه النصىيحة، النصىيحة هلل، النصىيحة هلل، أن نىذكرىا 
 إجماًّل:
  .تكون  ع   توحيد ام  -
  .و البعد عا الشرك -
  .و تعيفيم ام  -
 .و   ،ص الد ا م  -
 .-عي يف ع،ع  –و ا تحمار العبادات القلبيةن وغك ا ما احلقود الة تكون م  -

 ، لتكون:وأما النصيحة للرسول 
 . ادلتا عةن اتا عة ال يب  -
 .وهلاعة الر ول  -
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 واإهتااء عا ما اى ع  . -
 .وعدم اإلحداث يف د ا ام  -

 المسلميَن"، النصيحة لألئمة لكون: وألئم ةِ  قال: "وأما األئمة، 
 . اللاعة يف غك معصية ام  -
 و ال صح ذلم  اللر قة الشرعية. -
 و الدعاء ذلم. -
 وإعاهتام على اخلك. -
ن ورد القلوب ال ا رة ع امن إليامن وغك ا مدا احلقدودن ،دي احلقدود  دذع مدا ال صدح -

 اومرن عاءت يف تحاد م مت،رقة.وقد ذ،ر ا ا ُداعة عشرة حقود لوإة 
 وعام ِتِهم": أي عامة الناس، النصيحة للعامة لكون: قال: "

 . تذ،ك م  ام  -
 وتقدمي ما ةتاعون ما احلقود. -

 يدد  دليددي تن الددد ا  ُللددق علددى اوعمددال )تن الددد ا  ":الن صىىيحةُ  الىىدِّينُ " وىنىىا قولىىو: 
 ُللدددق علدددى اوعمدددال(ن  ددد ن الدددد ا   دددا تهللدددق علدددى ال صددديحةن الدددد ا ال صددديحةن  عددد  مدددا 

 ما  روض الك،ا ات.  ياقات احلصرن وال صيحة ،ما ذ،ر العلماء تاا
ذ،رهدددداعن مث احلددددد من حددددد  ان هلبعدددداً اآل ددددة يف ه،ددددس  ددددياد ال صددددح م ولر ددددول  الددددذي 

 احلد م:
 تقدَّم ذ،رع. "ُمَسد ٌد":

 ت ماً اوهصارين تقدَّم ذ،رع. "َيْحَيلو "
 تقدَّم. بن ُعلية" ِإْسَماِعيلَ و "
ثَِني: قَالَ " قديس  دا تيب حدازمن والددع اود  عدوفن قديس  دا  ":َحىازِمٍ  أَبِىي بْىنُ  قَىْي ُ  َحد 

ن عدوف الكدويفن و ددو مدا ادلخمدرم  )مددا ادلخمدرم (ن وقدد عدداء يف هلر قدة ليلقدى ال دديب 
 و و يف اللر قن  لم ةصي ل  ورف الصحبةن  او ما ادلخمرم .  مات ال يب 
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د مدا الكو ةدد ا د رعدال اإلو ذا ال  د ،ويفن ،دي  :الَبَجلي" الل وِ  َعْبدِ  ْبنِ ىو   َجرِيرِ "و
عدا ُم ددن رعال ال  د ما الكو ة إإ م ددن  ع  ةغ وإواعيي وقيس وعر در ،لادم مدا 

 الكو ة.
تن إواعيددين  عدد   ، ددة علددى التددواون إواعيددي وقدديس  ونجىىد أيًىىاً لىىي ىىىذا السىىند:

وعر ددرن ،لاددم ُ، يددتام ت ددو عبددد ام )،لاددم ُ، يددتام ت ددو عبددد ام(ن إواعيددي وقدديس وعر ددر  ددا 
عبد امن وإواعيي وقيس ما التدا ع ن و دذع ت مداً مدا للدا   ال د دن  يد  روا دة تدا ع  عدا 

 (.تا ع  عا تا ع  روا ةتا ع  )
 مبا عة ال يب ،اهت على صور:": َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ل الل وِ  َرُسولَ  ايَىْع ُ بَ قولو: "

 :ع  ،ان ال ديب  إما علل اإلسالم  ن  دأتون  ُبا عوهد  علدى اإل د،من و دذا يف حدال
 على اإل ،م. اإ تداء )يف حال اإ تداء(ن  ع  ما مل  كا م لماً  ُبا ع ال يب 

  ما ،ان م لماً  ُبا ع ال يب  .تأ،يداًن وجتد داً للعاد 
إمددا علددى اإل دد،من وإمددا علددى تأ،يددد وجتد ددد  كىىان علىىل الصىىفتين:  لمبايعىىة النبىىي 

 .العاد مع ال يب 
 الز َكىاِة، َوِإيتَىاءِ  الص ىاَلِة، ِإقَىامِ  َعلَىل َوَسىل مَ  َعَلْيىوِ  اهللُ  َصىل ل الل ىوِ  َرُسولَ  بَايَىْع ُ  قال: "
هلبعددداً قدددد  قدددول قا دددي: "دلددداذا  عددد   قيدددة العبدددادات؟"ن   دددا عددداءت  :ُمْسىىىِلٍم" ِلُكىىىلِّ  َوالن ْصىىىحِ 

 اإلوارة إىل ت م العبادات )إىل ت م العبادات(. 
 وّل يخفاكم أن العبادات كما لصلناىا لي الساب :

 .عبادات  دهية -
 وعبادات مالية. -

 ا ددددا  الصدددد،ة إوددددارة إىل العبددددادات البدهيددددةن وإ تدددداء الز،دددداة إوددددارة إىل العبددددادات ادلاليددددةن 
حصددلت اإلوددارة إىل ت ددم  ددذع العبدداداتن ووعدد  اإ ددتدإل مددا احلددد من  ددو ال صددح لكددي 

 ن  ذل ال صحن وته  ما معاين اإلميان.م لمن  ي  مع: ال صيحة
ن البداب هبدذا احلدد م  ون  يد  معد: ال صديحةواإلمام البخاري  ع  قصد تن نتم  دذا 

"ىىذا مىن األحاديىث التىي عليهىا مىدار وون  ذا احلد م عيفيمن  ع   عال العلمداء قدال: 
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ن وهلحظ   ا ما ح ا تألي  اإلمام البخارين تهد   ددت خمدد م ال يدات الدذي قدال اإلسالم"
ع دد  العلمدداء: "تن عليدد   ن و ددتم هبددذا احلددد م الددذي قددال"عليدد  مدددار اإل دد،م"ع دد  العلمدداء: 

مدار اإل ،م"ن  بدت اإلمام البخاري الكتاب خمدد ٍم عيفديمن و تمد  خمدد ٍم عيفديمن ،،مهدا 
 ًوِص   أه  علي  مدار اإل ،م.

ثَىَنا ثَىَنا: قَىالَ  النى ْعَمىاِن، أَبُىو ثم قال اإلمام البخاري: َحد   بْىنِ  زِيَىادِ  َعىنْ  َعَوانَىَة، أَبُىو َحىد 
 َلَحِمىدَ  قَىامَ  ُشىْعَبَة، بْىنُ  الُمِغيىَرةُ  َمىاتَ  يَىىْومَ  يَىُقولُ  الل ِو، َعْبدِ  ْبنَ  َجرِيرَ  َسِمْع ُ : قَالَ  ِعاَلَقَة،
ٌَ  ّلَ  َوْحَدهُ  الل وِ  بِالىَِّقاءِ  َعَلْيُكمْ : َوقَالَ  َعَلْيِو، َوأَثْىَنل الل وَ   َحت ل َوالس ِكيَنِة، َوالَوقَاِر، َلُو، َشرِي

 ثُىم   الَعْفىَو، ُيِحىب   َكىانَ  لَِإن ىوُ  أِلَِميىرُِكْم، اْسىتَىْعُفوا: قَالَ  ثُم  . اآلنَ  يَْألِيُكمُ  لَِإن َما يٌر،َأمِ  يَْألَِيُكمْ 
ٌَ : قُىْلىى ُ  َوَسىىل مَ  َعَلْيىىوِ  اهللُ  َصىىل ل الن بِىىي   أَلَىْيىى ُ  لَىىِإنِّي بَىْعىىُد، َأم ىىا: قَىىالَ   اإِلْسىىاَلمِ  َعلَىىل أُبَاِيُعىى

 لََناِصىحٌ  ِإنِّي الَمْسِجدِ  َىَذا َوَربِّ  َىَذا، َعَلل لَىَبايَىْعُتوُ  «ُمْسِلمٍ  ِلُكلِّ  َوالن ْصحِ : »َعَلي   َلَذَرطَ 
 .َونَىَزلَ  اْستَىْغَفرَ  ثُم   َلُكْم،

ت ددو ال عمددان  ددو  النى ْعَمىىاِن": أَبُىىو ىىىذا الحىىديث يرويىىو اإلمىىام البخىىاري عىىن شىىيخو "
حممد  ا ال،مي البصرين و ُلقَّب  عارم ) ُلقَّدب  عدارم(ن هلبعداً الدذي درس ادلصدللحن  ديجد 
تن تحد او واب يف ،تب ادلصللحن اولقاب الة على غدك اا ر دا )اولقداب الدة علدى غدك 
اا ر دددا(ن  دددذا تبو دددب موعدددود يف ،دددي ،تدددب ادلصدددللحن  ادددذع مدددا اولقددداب الدددة علدددى غدددك 

ر ان ون مع: العارم:  و ادل، دن والشر رن و ذا الوص  ليس يف حممد  ا ال،مين  ي اا 
إذا جىاء  ت دو حدا : "  قدولوقدد ،دان مدا ُح،َّداظ احلدد من  و  عيٌد ،ي البعدد عدا العرامدةن 

وعدارم قددد ا دتل  يف   ددر د من ":  عد  مدا قددوة  دذا احلددالحىديث عىىن عىارم، لىىا"تم عليىىو
 اإ ت،ط.     قبيحيات  )يف   ر حيات (ن  أغلب ادلرو ات يف الصحيح  ويف غك ان 

 قد مر مع ا. ":َعَوانَةَ  أَبُو" وأيًاً لي ىذا السند
 ك ر الع ن الكويفن و ذا ال  د مدا او داهيد  عد  الر اعيدةن و د   ":ِعاَلَقةَ  ْبنِ  زِيَادِ "

مددددا او دددداهيد العاليددددة ع ددددد اإلمددددام البخددددارين ،مددددا ت ددددل، ا تن او دددداهيد الب، يددددةن واو دددداهيد 
الر اعيةن عالية ع د اإلمام البخارين تمدا اخلما دية وال دا دية  اد  اجلدادةن  عد   دو الهالدب 

 يف صحيح اإلمام البخارين 
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يف التعليق على صحيح العشرون احلادي و الدرس 
 البخاري

دلدددا مدددات ادلهدددكة  دددا ودددعبةن قدددام عر دددر  دددا عبدددد امن  ":الُمِغيىىىَرةُ  َمىىىاتَ  يَىىىىْومَ " ىنىىىا قىىىال:
 ليباًن قال  عال ادلؤر  : "تن ادلهكة ا تخل  عر راً"ن ا تخل،   عد و ات ن  قام  خلب 

  يامن  عد تن ا ت ا   على الوإ ة.
  والب اء علي . ع   دت  ذع اخللبة خممد ام ":الل وَ  َلَحِمدَ  قَامَ " 

ٌَ  ّلَ  َوْحىىَدهُ  الل ىىوِ  بِالىَِّقىىاءِ  َعلَىىْيُكمْ : قَىىالَ " وكانىى  أول وصىىية، وإ وددك تن  ":لَىىوُ  َشىىرِي
 ، النبي  وىي وصيةن و و الذي  ُبدت    يف ،ي و ءن م،ك اومر  و تقوت ام 

ىىِكيَنِة، َوالَوقَىىاِر،قىىال: " و ددذع هقلددة مامددة عددداًن و دد  مددا  ":َأِميىىرٌ  يَىىْألَِيُكمْ  َحت ىىل َوالس 
مقدددررات عقيددددة ت دددي ال ددد ة واجلماعدددةن و ددد  لدددزوم ال دددكي ة والوقدددارن إ ددديما يف مبدددي  دددذع 
ادلددواهلا الددة قددد ةدددث  ياددا  ت ددةن إذا مددات وو اومددرن تو تن ال ددللة ت تقددي لشددخص   ددرن 

 ن تو تشهيب اخلوارج.  ا ميف ة اإ ت،فن تو د ول ت ي ال،نت
ىىِكيَنِة، َوالَوقَىىاِر،" إذاً قىال ىنىىا: ،مددا ت ددل، ان  يد  تقر ددر لددزوم   ":َأِميىرٌ  يَىىْألَِيُكمْ  َحت ىىل َوالس 

 اذلدوءن إ  يما يف مبي  ذع اووضاعن الة    ميف ة ال،ت ة واهتقال اإلمارة واحلكم.
   وا  أتيكم اآلن: اآلن": يَْألِيُكمُ  لَِإن َماثم قال: "

 ادلراد ته   يأيت تمك  عد ذلك.إما تن ُةمي على احلقيقةن وتن  -
تو ته  ُ شك إىل ه،  ن ته   دو الدذي وو اإلمدارةن تهد  ا دت ا  ن وهد  حصدي  د،فن  -

  ي ا ت اب عر ر تو غكع؟ و،ان عر ر  و  ع  اخلليب.
 ا تع،وا: تي اهللبوا ل  الع،و )اهللبوا ل  الع،و(. ":أِلَِميرُِكمْ  اْستَىْعُفوا: قَالَ  ثُم  قال: " 

  هد  ،دان ةدب الع،دون و دذا  يد  تن اجلدزاء مدا عد س  ":الَعْفىوَ  ُيِحىب   َكىانَ  لَِإن ىوُ " قال:
العمي )تن اجلزاء ما ع س العمي(ن  ذا اومك ،ان  ع،و عا ال اسن  اهللبوا لد  الع،دو عدزاء 

  عل  وتعامل  مع ال اس.
ٌَ : قُىْلىى ُ  َوَسىىل مَ  َعَلْيىىوِ  اهللُ  َصىىل ل الن بِىىي   أَلَىْيىى ُ  لَىىِإنِّي بَىْعىىُد، َأم ىىا: قَىىالَ  ثُىىم  "  َعلَىىل أُبَاِيُعىى
و ذع الروا ة تورد ا اإلمام البخاري تأ،يدداً  :«ُمْسِلمٍ  ِلُكلِّ  َوالن ْصحِ : »َعَلي   َلَذَرطَ  اإِلْساَلمِ 

للراو دة ال دا قةن الدة  ياددا ال صدح لكدي م ددلمن و،مدا ت دل، ا ال صدح لكددي م دلمن  د  تقدددمي 
 اومر  ادلعروفن وال ا  عا ادل كر.ال صيحةن والتذ،كن و 
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 دروس اإلمارات موقع

 ".َىَذا َعَلل لَىَبايَىْعُتوُ ثم قال: " 
و دددذا مدددا الق دددمن وادلدددراد  ددد  التأ،يدددد والتعيفددديم يف  دددذا  ":الَمْسىىىِجدِ  َىىىىَذا َوَربِّ قىىىال: "

 ال ياد.
إين ل اصٌح لكمن و دذا  يد  ت دلوب ترغيدب )ت دلوب ترغيدب(ن دلدا  ":َلُكمْ  لََناِصحٌ  ِإنِّي"

تقول للشخص: "تها هاصح لكن وتها صادد لدك يف  دذع ال صديحةن   هد  تدعدى لقبدول  دذع 
 ال صيحة

 مث ا ته،ر وهزل. ":َونَىَزلَ  اْستَىْغَفرَ  ثُم  قال: "
لعل ا هكت،د  هبدذا القددرن ه دأل ام تن  رزق دا وإ دا،م العلدم ال دا عن والعمدي الصداان إهد  

 وو ذلك والقادر علي ن وصلى ام و لم على هبي ا حممدن وعزا،م ام  كاً. 
 
 
 
 


