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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمددد م همدددع وه ددتعي وه ددته،رعن وهعددوذ ددام مددا وددرور ته ،د ا ومددا ددي ات
تعمال ددان مددا ادددع ام دد ،ممددي ل د ن ومددا مددلي دد ،ددادي ل د ن وتودداد تن إ إل د إإ ام
وحدع إ ور ك ل ن وتواد تن حممداً عبدع ور ول .
أما بعد-:

د ن ددك الكدد،م ،دد،م امن و ددك اذلدددي دددي حممد ٍدد ن ووددر اومددور حمددد ا ان و،ددي
ٍ
حمد ٍة دعةن و،ي ٍ
ض،لة يف ال دارن ه دتكمي التعليدق علدى صدحيح اإلمدام
دعة ض،لةن و،ي
البخاري – رمح ام  -وإ زل ا يف ت واب ،تاب اإلميانن يف واتيم ذا الكتاب.
قال اإلمام البخاري – رمح ام –
"باب ما جاء أن األعمال بالنية ِ
والحسبة ،ولكل امر ٍئ ما نوى"
قال " :د ي ي اإلميانن والوضوءن والص،ةن والز،اةن واحلجن والصومن واوحكام".
وقال ام – تعاىل ﴿ -قُي ُ،ي َدع َم ُي َعلَى َواِ،لَتِ ِ﴾[اإل راء]48:
داد وهيددة"ن ددذا
علددى هيت د ن ه،قددة الرعددي علددى ت ل د ةت ددباا صدددقةٌن وقددال" :ولكددا عاد ٌ
البدداب عقدددع اإلمددام البخدداري – رمح د ام – لبيددان تن اوعمددال الشددرعية إوددا تُعت د وتكددون
صحيحةن و ال اإله ان عزاء ا ال ية واحلِ بة.
ومعن ىىل ِ
الحس ىىبة :تي احت دداب الب دوابن احت دداب الب دوابن واحت دداب اوعددرن و،مددا

هُ،حظ – عدد قليدي – تهد إ وعدد حدد م مدع اومدر ا يف ٍ
دياد واحددن تي مدع ذ،در
ال ية واحلِ بة يف ٍ
ياد واحد.
ولددذلك اإلمددام البخدداري – رمح د ام – ا ددتدل علددى الحبدددة خمددد ب دتل ،د ن حددد م
عمددر ن الددذي ممددى مع ددا يف ال يدداتن ل ،ددتدإل علددى تن اوعمددال مب ا ددا علددى ال يددةن
وحد م عبد ام ا م عود ن يف عاهب احلِ بة (تي احت اب اوعمال)ن مث ذ،ر اإلمام
ٍ
،ف يف ت،اصيلاان لزم ذلا ال ية.
البخاري دلة ما اوعمال على
ق ىىال" :ل ىىد"ل لي ىىو" :ع د

اوعمال الة تاج إىل هية؟

ددد ي يف م ددمى اوعمددال الددة تدداج إىل هيددةن مددا د
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قال" :لد"ل ليو اإليمان" :دد ي يد اإلميدانن و،لمدة اإلميدان دا تداج إىل ت،صديي
ون اإلميدان ُللددق علددى اوعمدالن وُللددق علددى التصددد قن ُمدراد البخدداري – رمحد ام  -ددا
اوعمال ون التصد ق إ ةتاج إىل هيةن ال ية م،زمةٌ ل .
العلماء يقولون" :األعمال القلبية مستلزمةٌ للنية المميزة" ، ،تاج إىل هيةن قصدد

اإلمددام البخ دداري ددا " اإلمي ددان" :تي العم ددين العم ددي ع د م ددا د ددي يف ُم ددمى اإلمي ددان م ددا
اوعمالن ذا ةتاج إىل ال ية ما تعي التمييز.
األمر الثاني مما ذكره اإلمام البخاري – رحمو اهلل – مما يحتاج إلل النية:

قال" :والوضوء" :الوضوءن داور العلماء على ته ةتاج إىل هية (ةتداج إىل هيدة) ون
ل واب وتُعور دتل،ةن يحت ب اإله دان دذا العمدين والعلمداء درونن عد دادور العلمداء
(عمي م تقي)ن عدا اإلمام اووزاعد ن وت دو ح ي،دةن دكون تهد إ تلدزم
عمي م تقي ٌ
رون ته ٌ
ي ال يةن قالوا" :ون الوضوء تب ٌع للص،ةن لي ت عباد ًة م تقلة" ولكا الصحيح ا :و
قول اجلماورن تن الوضوء عبادة م تقلة ،ما تدل علياا ال صوص ادلختل،ة.

قال" :والصالة" :الص،ة ما اوعمال الة بهد تن تكدون يادا ال يدة ات،داد العلمداءن
ٍ
،ف ت ي العلم.
الص،ة لي ت حمي
صدلوا
قال" :والزكاة" :الز،اة ت ماً ما اومور الة ت تلزم ال ية (ت تلزم ال ية)ن والعلماء َّ

يف صورة إذا ت ذ ا اإلمام ما اب اجلبا ة ما الشخصن اي ا لزم ال ية؟

قالوا" :إن أ"ذ اإلمام منو جباية ،النيىة" :عد إ لزمد تن دوي يف دذع الصدورةن إذا

ت ذ ع اإلمام عبا ةً.
قال" :والحج" :احلج ان العلماء رون تن احلج ما اوعمال ادلميزة الدة إ تداج إىل
ال ية ولكا ا مدا ذ،درع اإلمدام البخداري – رمحد ام – يف صدورة احلدج عدا الهدك (يف صدورة
احلج عا الهك)ن إذا تراد تن ةج اإله ان عا غكع هد دوين ،مدا يف قصدة ودقرمة مدع ا دا
عباس – رض ام ع اما.-

قىىال" :والصىىوم" :ت م داً الصددوم مددا اوعمددال الددة تدداج إىل هيددة ع ددد اجلماددورن  ،داً
ت،رد أه إ ةتاج إىل هية وه متميزن والصحيح ته تد ل ال ية.
للز رن ز ر َّ
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"واألحكام" :اوحكام ادلراد ت دواب ادلعدام،تن ،اوهكحدةن والبيدوعن واوقدار رن ،لادا
ذع تد لاا ال ية.
و ددذع ادل ددألة هلبع داً ذلددا ددروع معرو ددة يفن ع د تصددول ال،ق د ن يف عددال الصددور الددة إ
تد لاا ال ياتن ،اوعمال الة إ تاج إىل متييزن تو ،الحبوكن تو ،هك ا ولكا ا تبو دب
ب عامن تن اوعمال إوا تصحن وإودا تُعتد يف الشدرعن إذا صداحبتاا ال يدة
اإلمام البخاري تبو ٌ
واحلِ بة.
مث تورد اإلمددام البخدداري – رمح د ام – اآل ددةن "وق ىىال اهلل لع ىىالل"ن هلبع داً ددذا ال ددياد
"وقىال اهلل لعىالل" ،ةتمدي العلد ن تن الدواو للعلد ن تو تادا حاليدةن واحلدال قددول ام :
ع يما بق ﴿قُي ُ،ي َدع َم ُي َعلَى َواِ،لَتِ ِ﴾[اإل راء]48:

قال اإلمام البخاري" :علل نيتو".
د،ف د
د،ف د العلمدداء (يف ت ،ددك ا د ٌ
" َش ىىاكِلَتِ ِو" :ددذع الل،يفددة يف ت ،ددك ا د ٌ
العلمدداء)ن حدددت الت،ا ددك تن معدد :وددا،لت  :تي هيت د ن و ددذا قددول احل ددا البصددرين وقددول
قتادةن وقول معاو ة ا َّقرةن ؤإء ما رون ع ما ادل ،ر ان تاا تُ َّ ،ر ال ية.
وذىب ًمجاىد إلل أن معنل شاكلتو :تي هلر قت (تي هلر قت )ن و ذا دو قدول دادور

ادل ،ددر ان تن معدد :وددا،لت تي هلر قت د ن والددبعال ددرع اعدد :الددد ان تي عمددي علددى د د ن
و معاين متقار ةن لكا وع ا دتدإل اإلمدام البخداري – رمحد ام – علدى ال يدةن إرتباهلد
ال ية.
ثم قال" :نفقة الرجل علل أىلو يحتسبها صدقة" ،و ذا وف دأيت عدد قليدي – إن

واء ام – عزء ما حد م عبد ام ا م عود.

عااد وهيةن و ذا ت ماً يأتي ا – إن واء ام
قال ،وقال" :ولكن جها ٌد ونية" :ولكا ٌ
م،ص ً،يف ،تاب اجلااد ما حد م ا ا عباس.
– َّ
ثم أورد اإلمام البخاري حديث عمر (حديث النيات).
ِ
ىٌَ ،عىن يحيىل بى ِن س ِىع ٍ
يدَ ،ع ْىن
قىالَ :حىدثَىنَا َع ْبى ُد الل ِىو بْ ُىن َم ْسىلَ َمةَ ،قَ َ
ىال :أَ ْ"بَى َرنَىا َمال ٌ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ
اصَ ،عن عُمر أَن رس َ ِ
صلل اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم
ول اللو َ
يمَ ،ع ْن َع ْل َق َمةَ بْ ِن َوق ٍ ْ َ َ َ ُ
ُم َحمد بْ ِن إبْى َراى َ
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ىل ْام ى ِر ٍئ َمىىا نَى َىوى ،لَ َمى ْىن َكانَى ْ ِى ْج َرلُىىوُ إِلَىىل اللى ِىو َوَر ُسىىولِ ِو
ىال« :األَ ْع َمى ُ
قَى َ
ىال بِالنىِّيى ِىةَ ،ولِ ُكى ِّ
ٍ
لَ ِه ْجرلُوُ إِلَل الل ِو ورسولِ ِو ،ومن َكانَ ْ ِى ْجرلُوُ ل ُدنْىيا ي ِ
صىيبُى َها ،أَ ِو ْام َىرأَة يَىتَى َزو ُج َهىا ،لَ ِه ْج َرلُىوُ
ََ ُ ََ ْ
َ ُ
َ
َ
اج َر إِلَْي ِو»
إِلَل َما َى َ
و ددذا احلددد م عد نتلد عددا ال ددياقات ال ددا قةن تهد إ وعددد يد احلصددرن ا ددت،ف
الل،ددظ يف احلصددرن عد الروا ددات او ددرت "إوددا اوعمددال ال يددة"ن الروا ددة الددة ممددت مع ددا يف
ذا ادلنت وادلنت اوول الدذي ت دذهاعن إودا دو يف تداة احلصدرن
تول الكتابن اإ ت،ف
اذع الل،يفة مل ذ،ر اإلمام البخاري تداة احلصر.
وت م داً ودديوخ البخدداري نتل،ددونن احلددد م اوول الددذي در د اع ددو مددا روا ددة احلُميدددي
عا ُ ،يان (ما روا ة احلُميدي عا ُ ،يان)ن وتما ذا احلد م ما روا ة القع يب عا اإلمام
مالكن تما قية ت،اصيي احلد من قد ممت مع ا م تو اعن ع دما ورح ا احلد م اوول.
ثىىم قىىال اإلمىىام البخىىاري – رحمىىو اهلل َ -حىىدثَىنَا َحجىىاج بْىىن ِم ْنى َهى ٍ
ىالَ :حىىدثَىنَا
ىال ،قَى َ
ُ ُ
ىال :س ِىم ْع ُ َعبى َد الل ِىو بىن ي ِزيى َدَ ،عىن أَبِىي مسىع ٍ
ِ
ٍ
ود
ُش ْعبَةُ ،قَ َ
ْ
َ ُْ
ْ
َْ َ
ال :أَ ْ"بَى َرنا َعدي بْ ُىن ثَابِى  ،قَ َ َ
ِ
صىىلل اهللُ َعلَْيى ِىو َو َسىىلم قَى َ ِ
ىل َعلَىىل أ َْىلى ِىو يَ ْحتَ ِس ىبُى َها لَى ُهى َىو لَىىوُ
َعى ِن النبِى ِّىي َ
َ
ىال« :إذَا أَنْى َف ى َ الر ُجى ُ

ص َدقَةٌ».
َ

"حجىىاج بْىىن ِم ْنى َهى ٍ
ىال" أبىىو محمىىد األنمىىا ي
شىىيا البخىىاري لىىي ىىىذا الحىىديث ىىىو َ ُ ُ

السىىلمي :روت ع د او مددة حممددد ددا ةددغن وروت ع د البهددوين وروت ع د البخددارين ومددا
ُ
تصددحاب الكتددب ال ددتة حصددي دد،فن ددبعال العلمدداء ذ،ددر ته د قددد روت ل د اجلماعددة (قددد
روت ل اجلماعة)ن ع ال تةن والصحيح ته روت ل البخاري وم دلم وت دو داودن دم الدذ ا
ت رعوا للحجاج ا م اال دون ما وا م.
الَ :حدثَىنَا ُش ْعبَةُ" :وقد تقدَّم تردة وعبة.
"قَ َ
ىال :أَ ْ"بَى َرن ىىي َع ى ِىدي بْ ى ُىن ثَابِى ى ٍ " :ع دددي ددا ا ددت اوهص دداري الك ددويفن م ددا هلبق ددة
"قَ ى َ
التا ع ن روت ل اجلماعةن ت رج ل اجلماعة.
الَ :س ِم ْع ُ َع ْب َد الل ِىو بْ َىن يَ ِزيى َد" :عبدد ام دا ز دد دا حصد دا عمدرو اوهصداري
"قَ َ

الكويفن و و ما هلبقة الصحا ة.
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يرويو " َعن أَبِي مسع ٍ
ود" :ت و م عود و عقبة ا عمرو ا علبةن وجند يف ذا ال د د
َ ُْ
ْ

ٍ
ٍ
صحايب عا صحايب)ن عبد ام ا ز دد مدا
صحايب عا صحايب (روا ة
ما الللا ن روا ة
الصحا ةن ما هلبقة الصحا ةن وت و م عود ت ماً ما الصحا ة.
صلل اهللُ َعلَْي ِو َو َسلم قَ َ ِ
ىل" :إذا ته،دق الرعدين دا قدال:
" َع ِن النبِ ِّي َ
َ
ىال :إذَا أَنْى َفى َ الر ُج ُ
"إذا ته،ق الرعي"ن جند ته تمهي ادلعمولن مل ذ،ر ادل،عولن "إذا ته،ق"ن تهللقن ع مدا قدال:
"ته،ددق مدداإً قلدديً،ن دكاً"ن مددا عدداء الت،صدديي يف ذ،ددر ادلعمددولن و ددذا ُ،يددد التعمدديم ( ُ،يددد
التعميم)ن ع ما ته،ق قلي ً،تو ،بكاًن ،ل دا ٌي يف ذا احلد من تي يف حصول اوعر.

وت مداً جنددد ددا تن ال ددياد عدداء ادلاضد ن "إذا ته،ددق"ن ته،ددق :عددي ماضد ولكددا ع ددد
علمدداء اللهددةن ال،عددي ادلاضد يف ددياد الشددرط ُ،يددد اإ ددتقبال ( ُ،يددد اإ ددتقبال)ن ا ددا "إذا
ته،ق" :عي ماض ولك يف ياد الشرطن يُ،يد ته ل ،تقبال
"إِذَا أَنْى َفى ى َ َعلَىىىل أ َْىلِ ى ِىو يَ ْحتَ ِسى ىبُى َها" :اإحت دداب ددو تن ُر ددد د د وعد د ام ن إذا
احت ددب الرعددي ال ،قددة علددى ت لد اددو صدددقة ( اددو صدددقة)ن مددع تهد تصددالةً مددا الواعبدداتن
ع د مددا ال ،قددات الواعبددةن ه،قددة الددزوج علددى زوعت د ن ددذع ال ،قددة الواعبددة لددو هوا ددا الددزوجن
عدَّت ل صدقة.
هليبن م،اوم ادلخال،ة ذلذا الل،ظن ته لو مل وين ت ت ذمت ما احلقن ولكا إ ةصدي
على تعر الصدقة (إ ةصي علدى تعدر الصددقة)ن عد رعدي تعلدى مصدروف ادلدرتةن ال ،قدةن
دون تن ةت ددب وتن للددب الب دواب مددا ام ن ددذا ت د ت ذمت د ن ته د تدت احلددقن ولك د إ
ِ
ُة ِّ
صي عاهب الصدقةن ذا م،اوم ادلخال،ة ما التقييد قول " :ةت دباا"ن " َةتَ دبُد َاا َد ُا َدو لَد ُ
ص َدقَةٌ" :مع :تن ذع ،ما قل ا ما اومور ع الواعبة على اإله انن الة جتري دا ماً.
َ
بَ ،ع ى ِن
الح َكى ُىم بْى ُىن نَىىالِ ٍ  ،قَى َ
ثىىم ذكىىر بعىىد ذلىىٌ ،قىىالَ :حىىدثَىنَا َ
ىال :أَ ْ"بَى َرنَىىا ُشى َىع ْي ٌ
الَ :حدثَنِي َع ِام ُر بْ ُن َس ْع ٍدَ ،ع ْن َس ْع ِد بْ ِن أَبِي َوق ٍ
ول الل ِو
اص ،أَنوُ أَ ْ"بَى َرهُ أَن َر ُس َ
ي ،قَ َ
الزْى ِر ِّ
ٌ لَن لُى ْن ِف َ نَى َف َقىةً لَى ْبتَ ِغىي بِ َهىا و ْجىوَ الل ِىو إِّل أ ِ
ت َعلَْيى َهىا،
صلل اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم قَ َ
ُج ْىر َ
َ
ال« :إِن َ ْ
َ
ٌ» ،ولي بعص النسا "لي لم امرألٌ".
َحتل َما لَ ْج َع ُل لِي لَي ْام َرأَلِ َ
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ددذا احلددد من هلبع داً رعددال ال د د ،لاددم مددروا مع ددا يف دداب "إذا مل كددا اإل دد،م علددى
دك لَدا تُد َِ ،دق هَد ََ ،قدةً"ن
احلقيقة"ن و ا اخللاب ل دعدن اخللدابن لداب ال ديب  ل دعدن " إِهَّ َ
و د ي ي مدا دو يف حكدم دعدن عد يف دذا احلكدمن عد إ ُ،يدد التخصديص لد ن ون
التخصيص ا إوا و صوصية هوعية ( صوصية هوعية).
يعني لي علم األصول الخصوص علل نوعين:

 اخلصوصية الذاتية.

 واخلصوصية ال وعية.
الخصوصية الذاليىة :د الدة تكدون لشدخص قد ن مبدي قدول ال ديب " : جتزُدك وإ

عدك"ن ذع صوصية ذاتية ق هبذا الشخص.
ُ
تحدا َ
جتزئ ً
صوصية هوعيةن ،ي ما د ي يف ذع الصورةن أ ذ ه،س دذا
تما ذع الصورةن
احلكمن ذاً اخللاب ل .
ٌ لَ ْن لُى ْن ِف َ نَى َف َقةً لَى ْبتَ ِغي بِ َها َو ْجوَ الل ِو" :تي ما ع د ام ما البواب.
قال " :إِن َ
قال" :إِّل أ ِ
حصلت البواب علياا.
ت َعلَْيى َها" :إإ تُعرت علياان تي َّ
ُج ْر َ
ٌ" :هلبعاً يف عال الروا داتن ال،دم دا تامدةن عد
قالَ " :حتل َما لَ ْج َع ُل لِي لَي ْام َرأَلِ َ
ُر دواا تامة يف م امرتتكن لكا اوقوت ا ما غك ادليمن ما غك ذ،ر ادليم.
و ددا ذ،ددر ال ددووي يف وددرح م ددلم مددا ال،ا دددة ادل ددت،ادةن مددا ددذع الل،يفددةن قددال" :أن

اإلنسىىان يىىفجر لىىي الذىىيء الىىذي ليىىو حىىق الىىنف لىىو والى الحى "ن حددظ الد ،سن عد
قمددية إهلعددام الزوعددة غالبداً كددون مددا حددظ الد ،سن ادلداعبددة وادل،هل،ددة مددع الزوعددةن و ددذع مددا
حيفددوظ الد ،سن حددظ الد ،سن ددذا اومددر الددذي هلددب يد عاهددب الدددهيان إذا هدواع اإله ددانن
واحت ب اإله انن ،ان ل صدقة (،ان ل صدقة).
ٌ" :ع الدذي علد يف
وىنا نجد أن النبي  ،قالَ " :حتل َما لَ ْج َع ُل لِي لَي ْام َرأَلِ َ
ددم امرتتد لقمددةن ود ء صددهك عددداًن و ددذا التقليددي إوددارة إىل اوعددرن مددا دداب قيدداس اووىلن
ع إذا ،ان اإله ان ُعلد زوعتد لقمدة مدا اللعدامن يحت دب اوعدرن يُكتدب لد صددقةن
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،ي إذا عيفُمت!! ،يد إذا ،دان الشد ء ت،د وتعيفدمن واحت دب اإله دانن هد ُكتدب لد
ذلكن ذ،ر ذا الي ك ي إوارة إىل الكبك واوعيفمن ما اب قياس اووىل.
ثم قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل –

ِ
ِِ
ِ
ىلمين وعىىامتِ ِهم"
ِّين النصىىيحةُ للىىو ولرسىىولو وألئمىىة المسى َ
"بىىاب قىىول النبىىي  :الىىد ُ
ص ُحوا لِل ِو َوَر ُسولِ ِو﴾[التوبة]19:
وقولو – لعالل ﴿ -إِذَا نَ َ
ِ ِ
الَ :حدثَنِي قَى ْي ُ بْ ُىن أَبِىي
يل ،قَ َ
سد ٌد ،قَ َ
قالَ :حدثَىنَا ُم َ
الَ :حدثَىنَا يَ ْحيَلَ ،ع ْن إ ْس َماع َ
ٍ
ال« :بايى ْع ُ رس َ ِ
ِ ِ
صلل اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم َعلَل إِقَ ِىام
ول اللو َ
َحا ِزمَ ،ع ْن َج ِري ِر بْ ِن َع ْبد اللو ،قَ َ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ص ِح لِ ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم».
الصالَةَ ،وإِيتَاء الزَكاةَ ،والن ْ
ددا د َّدوب اإلمددام البخددارين دداب قددول ال دديب " :الد ِّدد ُا الَّصدديحةُ للَّد ِ ولر دولِِ وو َّمد ِدة
دامتِ ِام"ن و دذا إ ن،ددا،م حددد من حدد م ععلد اإلمددام البخداري ع دوان تردددةن
ادل دلم َ وعد َّ
دلدداذا؟ ون احلددد م لدديس علددى وددرط اإلمددام البخدداري (ون احلددد م لدديس علددى وددرط اإلمددام
البخدداري)ن د ن يف د د ددذا احلددد م ُ ددايي ددا تيب صدداا ( ُ ددايي ددا تيب صدداا)ن واإلمددام
البخدداري ددرت ته د لدديس يف الدرعددة العليددا مددا احل،ددظ ( ددرت ته د لدديس يف الدرعددة العليددا مددا
احل،ددظ)ن مددع ته د قددد ت ددرج ل د اخلم ددةن عدددا اإلمددام البخددارين ُنرعددون ل د ن ولكددا اإلم ددام
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.
الز ري ل مخس هلبقاتن و أ ذ اللبقة اووىلن مدا عُر دوا ادل،زمدةن وقدوة احل،دظن ادذا
احلددد م لدديس علددى وددرط البخددارين و ددذا م د اج اإلمددام البخددارين تن احلددد م إذا مل كددا
علددى ودرهل ن هد إ دُدوردع م د داًن إ ددوردع ال د د وهد لدديس علددى ودرهل ن وإوددا ددوردع إمددا
ُمعلَّقاًن تو وردع يف الحبدةن يف الع وانن ،ما عي يف ذا احلد م.
ومى ىىا أورده :ع د د م ددا اآل ددةن واحل ددد من ح ددد م اجلر ددرن عم دددان ادلع دد :ادل ددذ،ور يف

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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ِّين النصيحةُ" :تي عماد الد ا ومددارع دو ال صديحة (عمداد الدد ا ومددارع
ومعنل " الد ُ

ددو ال ص دديحة)ن ،ق ددول ال دديب  " :احل ددج عر دةُ" :ع د ت ددم ر ،ددا يف احلددج ددو عر ددةن ا ددا
اإلوارة إىل اومهية واإرتكاز يف ذا العمي.
وأصل كلمة النصيحة ،علماء اللغة ذكروا يعني ليها عدة معاني:
 عددال العلمدداء قددالواِ :"م دا هصددح الع ددي إذا َّهقدداع مددا الشددمع"ن تي ي د معدد :الت قيددة
( ي مع :الت قية).
 وذ ب عال العلماء ته مأ وذ ما قول العدرب" :هصدح البدوب ادل صدح"ن ادل صدح:اإل ددرة (اإل ددرة)ن ق ددالوا الش ددخص إذا هص ددح ت دداع ه د ددد ي د اخلل ددين ،م ددا تن الب ددوب إذا
اهشدقن د ن اإله دان دددع داإل رةن ومبلد قدوذلم" :التو ددة ال صدوح"ن ون اإله ددان د هقددص
ادلعاصد والددذهوب هبددذع التو ددةن ددذا عد يف اللهددةن وقيددي غددك ذلددكن لكددا ددذع توددار تقدوال
العلماء ما عاة اللهة يف ،لمة ال صيحة.
والنصيحة لي اّلصطالح، :لمة عامعدة يف حيدازة اخلدك للم صدوح لد (يف حيدازة اخلدك

للم صوح ل )ن وا ا رعب يف ورح اور ع قدال " :دو إرادة اخلدك للم صدوح لد "ن إرادة اخلدك
للم صوح ل "ن كأه ُنلص وُ ق ذع ال صيحة للم صوح ل .
وىنا جاء ذكىر ،يعنىي صىور ىىذه النصىيحة ،النصىيحة هلل ،النصىيحة هلل ،أن نىذكرىا

إجماّلً:
 تكون ع توحيد ام . و البعد عا الشرك. و تعيفيم ام . و ،ص الد ا م . و ا تحمار العبادات القلبيةن وغك ا ما احلقود الة تكون م – عي يف ع،ع .-وأما النصيحة للرسول  ،لتكون:

 ادلتا عةن اتا عة ال يب . -وهلاعة الر ول .
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 واإهتااء عا ما اى ع . وعدم اإلحداث يف د ا ام .المسلمين" ،النصيحة لألئمة لكون:
وأما األئمة ،قال " :وألئم ِة
َ
 اللاعة يف غك معصية ام . و ال صح ذلم اللر قة الشرعية. و الدعاء ذلم. وإعاهتام على اخلك. ورد القلوب ال ا رة ع امن إليامن وغك ا مدا احلقدودن ،دي احلقدود دذع مدا ال صدحنوقد ذ،ر ا ا ُداعة عشرة حقود لوإة اومرن عاءت يف تحاد م مت،رقة.
قال " :وعامتِ ِهم" :أي عامة الناس ،النصيحة للعامة لكون:
 تذ،ك م ام . وتقدمي ما ةتاعون ما احلقود.ِّين النصىىيحةُ" :ي د دليددي تن الددد ا ُللددق علددى اوعمددال (تن الددد ا
وىنىىا قولىىو " :الىىد ُ
ُلل ددق عل ددى اوعم ددال)ن د ن ال ددد ا ددا تُهلل ددق عل ددى ال ص دديحةن ال ددد ا ال ص دديحةن ع د م ددا
ياقات احلصرن وال صيحة ،ما ذ،ر العلماء تاا ما روض الك،ا ات.
مث احل ددد من ح ددد ان هلبعد داً اآل ددة يف ه ،ددس ددياد ال ص ددح م ولر د دول ال ددذي ذ،ره دداعن
احلد م:
سد ٌد" :تقدَّم ذ،رع.
ُ
"م َ

و "يَ ْحيَل" ت ماً اوهصارين تقدَّم ذ،رع.
ِ ِ
يل بن عُلية" تقدَّم.
و "إ ْس َماع َ
الَ :حدثَنِي قَى ْي ُ بْ ُىن أَبِىي َحىا ِزٍم" :قديس دا تيب حدازمن والددع اود عدوفن قديس دا
"قَ َ
عدوف الكدويفن و ددو مدا ادلخمدرم (مددا ادلخمدرم )ن وقدد عدداء يف هلر قدة ليلقدى ال دديب ن
مات ال يب  و و يف اللر قن لم ةصي ل ورف الصحبةن او ما ادلخمرم .
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و" َج ِري ِر ىو بْ ِن َع ْب ِد الل ِو البَ َجلي" :و ذا ال د ،ويفن ،دي رعدال اإل د اد مدا الكو ة د
عدا ُم ددن رعال ال د ما الكو ة إإ م ددن ع ةغ وإواعيي وقيس وعر در ،لادم مدا
الكو ة.
ونجىىد أيً ىاً لىىي ىىىذا السىىند :تن إواعيددين ع د  ،ددة علددى الت دواون إواعيددي وقدديس

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 (روا ة تا ع عا تا ع ).
قولو" :بايى ْع ُ رس َ ِ
صلل اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم" :مبا عة ال يب ،اهت على صور:
ول اللو َ
ََ َُ
 إما علل اإلسالم :ع ،ان ال ديب ن دأتون ُبا عوهد علدى اإل د،من و دذا يف حدال
اإ تداء (يف حال اإ تداء)ن ع ما مل كا م لماً ُبا ع ال يب  على اإل ،م.
 ما ،ان م لماً ُبا ع ال يب  تأ،يداًن وجتد داً للعاد.

لمبايعىىة النبىىي  كىىان علىىل الصىىفتين :إمددا علددى اإل دد،من وإمددا علددى تأ،يددد وجتد ددد

العاد مع ال يب .

ول الل ِىو صىلل اهلل علَي ِىو وسىلم علَىل إِقَ ِىام الصىالَةِ ،وإِيت ِ
ىاء الزَكىاةِ،
قال " :بَايَى ْع ُ َر ُس َ
ُ َْ ََ َ َ
َ َ
َ
ىل ُم ْسىىلِ ٍم" :هلبع داً قددد قددول قا ددي" :دلدداذا ع د قيددة العبددادات؟"ن ددا عدداءت
صى ِىح لِ ُكى ِّ
َوالن ْ
اإلوارة إىل ت م العبادات (إىل ت م العبادات).

وّل يخفاكم أن العبادات كما لصلناىا لي الساب :
 عبادات دهية. وعبادات مالية.الص دد،ة إو ددارة إىل العب ددادات البدهي ددةن وإ ت دداء الز ،دداة إو ددارة إىل العب ددادات ادلالي ددةن ا ددا
حصددلت اإلوددارة إىل ت ددم ددذع العبدداداتن ووعد اإ ددتدإل مددا احلددد من ددو ال صددح لكددي
م لمن ي مع :ال صيحةن ذل ال صحن وته ما معاين اإلميان.
واإلمام البخاري ع قصد تن نتم دذا البداب هبدذا احلدد م ون يد معد :ال صديحةن
وون ذا احلد م عيفيمن ع عال العلمداء قدال" :ىىذا مىن األحاديىث التىي عليهىا مىدار
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اإلسالم"ن وهلحظ ا ما ح ا تألي اإلمام البخارين تهد ددت خمدد م ال يدات الدذي قدال
ع د العلمدداء" :عليد مدددار اإل دد،م"ن و ددتم هبددذا احلددد م الددذي قددال ع د العلمدداء" :تن عليد
م عيفديمن و تمد خمدد ٍ
مدار اإل ،م"ن بدت اإلمام البخاري الكتاب خمدد ٍ
م عيفديمن ،،مهدا
ًو ِص أه علي مدار اإل ،م.
ىال :حىدثَىنَا أَبىو َعوانَىةََ ،عىن ِزي ِ
ِ
ىاد بْى ِن
ْ َ
ثم قال اإلمام البخاريَ :حدثَىنَا أَبُىو النى ْع َمىان ،قَ َ َ
ُ َ
ىات ِ
ىام لَ َح ِمى َد
الَ :س ِم ْع ُ َج ِر َير بْ َن َع ْب ِد الل ِو ،يَى ُق ُ
ِعالَقَةَ ،قَ َ
المغي َىرةُ بْ ُىن ُش ْىعبَةَ ،قَ َ
ول يَى ْىوَم َم َ ُ
الوقَا ِرَ ،والس ِكينَ ِةَ ،حتل
اللوَ َوأَثْىنَل َعلَْي ِوَ ،وقَ َ
الَ :علَْي ُك ْم بِالِّى َق ِاء الل ِو َو ْح َدهُ ّلَ َش ِر َ
يٌ لَوَُ ،و َ
ِِ
ِ
الع ْف َىو ،ثُىم
يَأْلِيَ ُك ْم أ َِم ٌير ،لَِإن َما يَأْلِي ُك ُم اآل َن .ثُم قَ َ
الْ :
اسىتَى ْع ُفوا ألَميى ِرُك ْم ،لَِإنىوُ َكىا َن يُحىب َ
ىٌ َعلَىىل ا ِإل ْس ىالَِم
قَى َ
صىىلل اهللُ َعلَْيى ِىو َو َسىىل َم قُى ْل ى ُ  :أُبَايِعُى َ
ىال :أَمىىا بَى ْع ى ُد ،لَىِإنِّي أَلَى ْي ى ُ النبِىىي َ
ِِ
ِ
ىح
ذ َر َ
ص ِح لِ ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم» لَىبَايَى ْعتُوُ َعلَل َى َذاَ ،وَر ِّ
لَ َ
ط َعلَيَ « :والن ْ
الم ْسجد إِنِّي لَنَاص ٌ
ب َى َذا َ
استَىغْ َف َر َونَى َز َل.
لَ ُك ْم ،ثُم ْ

ىىىذا الحىىديث يرويىىو اإلمىىام البخىىاري عىىن شىىيخو " أَبىىو النى ْعمى ِ
ىان" :ت ددو ال عمددان ددو
ُ
َ
حممد ا ال،مي البصرين وُلقَّب عارم ( ُ َّلقدب 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 ددا)ن ددذا تبو ددب موعددود يف ،ددي ،تددب ادلصددللحن اددذع مددا اولقدداب الددة علددى غددك
اا ر ان ون مع :العارم :و ادل ،دن والشر رن و ذا الوص ليس يف حممد ا ال،مين ي
و عي ٌد ،ي البعدد عدا العرامدةن وقدد ،دان مدا ُح َّ،داظ احلدد من قدول ت دو حدا " :إذا جىاء
الحىديث عىىن عىارم ،لىىا"تم عليىىو" :عد مدا قددوة دذا احلدد من وعدارم قددد ا دتل يف ددر
حيات (يف ر حيات )ن أغلب ادلرو ات يف الصحيح ويف غك ان

قبي اإ ت،ط.

وأيًاً لي ىذا السند "أَبُو َع َوانَةَ" :قد مر مع ا.
" ِزي ِ
اد بْ ِن ِعالَقَةَ" :ك ر الع ن الكويفن و ذا ال د مدا او داهيد عد الر اعيدةن و د
َ

م ددا او دداهيد العالي ددة ع ددد اإلم ددام البخ ددارين ،م ددا ت ددل ،ا تن او دداهيد الب ،ي ددةن واو دداهيد
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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الدرس احلادي والعشرون يف التعليق على صحيح
البخاري

الم ِغيى َىرةُ" :دلددا مددات ادلهددكة ددا وددعبةن قددام عر ددر ددا عبددد امن
ىنىىا قىىال" :يَ ى ْىوَم َمى َ
ىات ُ

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.
ام لَ َح ِم َد اللوَ" :ع دت ذع اخللبة خممد ام والب اء علي .
"قَ َ
ىال :علَىىي ُكم بِالِّى َقى ِ
يٌ لَىىوُ" :وإ وددك تن
ىاء اللى ِىو َو ْح ى َدهُ ّلَ َش ى ِر َ
وكان ى أول وصىىية" ،قَى َ َ ْ ْ
م،ك اومر و تقوت ام ن و و الذي ُبدت يف ،ي و ءن وىي وصية النبي ،
قىىال" :والوقَىىا ِر ،والسى ِ
ىكينَ ِةَ ،حتىىل يَىأْلِيَ ُك ْم أ َِميى ٌىر" :و ددذع هقلددة مامددة عددداًن و د مددا
َ
َ َ
مق ددررات عقي دددة ت ددي ال د ة واجلماع ددةن و د ل ددزوم ال ددكي ة والوق ددارن إ دديما يف مب ددي ددذع
ادلدواهلا الددة قددد ةدددث ياددا ت ددةن إذا مددات وو اومددرن تو تن ال ددللة ت تقددي لشددخص ددرن
ا ميف ة اإ ت،فن تو د ول ت ي ال،نتن تو تشهيب اخلوارج.
إذاً قىال ىنىىا" :والوقَىىا ِر ،والسى ِ
ىكينَ ِةَ ،حتىىل يَىأْلِيَ ُك ْم أ َِمي ٌىر"، :مددا ت ددل ،ان يد تقر ددر لددزوم
َ
َ َ
ميف ة ال،ت ة واهتقال اإلمارة واحلكم.

اذلدوءن إ يما يف مبي ذع اووضاعن الة
ثم قال" :لَِإن َما يَأْلِي ُك ُم اآلن" :وا أتيكم اآلن:
 إما تن ُةمي على احلقيقةن وتن ادلراد ته يأيت تمك عد ذلك. تو ته ُشك إىل ه ،ن ته دو الدذي وو اإلمدارةن تهد ا دت ا ن وهد حصدي د،فني ا ت اب عر ر تو غكع؟ و،ان عر ر و ع اخلليب.
استَى ْع ُفوا ِأل َِمي ِرُك ْم" :ا تع،وا :تي اهللبوا ل الع،و (اهللبوا ل الع،و).
قال" :ثُم قَ َ
الْ :
ِ
الع ْف َىو" :هد ،دان ةدب الع،دون و دذا يد تن اجلدزاء مدا عد س
قال" :لَِإنىوُ َكىا َن يُحىب َ

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.
ىٌ َعلَىىل
"ثُىىم قَى َ
صىىلل اهللُ َعلَْيى ِىو َو َسىىل َم قُى ْل ى ُ  :أُبَايِعُى َ
ىال :أَمىىا بَى ْع ى ُد ،لَىِإنِّي أَلَى ْي ى ُ النبِىىي َ
ذ َر َ
ص ِح لِ ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم» :و ذع الروا ة تورد ا اإلمام البخاري تأ،يدداً
ا ِإل ْسالَِم لَ َ
ط َعلَيَ « :والن ْ
للراو دة ال دا قةن الدة ياددا ال صدح لكدي م ددلمن و،مدا ت دل ،ا ال صدح لكددي م دلمن د تقدددمي
ال صيحةن والتذ،كن واومر ادلعروفن وال ا عا ادل كر.

موقع دروس اإلمارات
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ثم قال" :لَىبَايَى ْعتُوُ َعلَل َى َذا".
الم ْسى ِىج ِد" :و ددذا مددا الق ددمن وادل دراد د التأ،يددد والتعيفدديم يف ددذا
قىىالَ " :وَر ِّ
ب َى ى َذا َ
ال ياد.
ِ
اصح لكمن و دذا يد ت دلوب ترغيدب (ت دلوب ترغيدب)ن دلدا
"إِنِّي لَنَاص ٌح لَ ُك ْم" :إين ل ٌ

تقول للشخص" :تها هاصح لكن وتها صادد لدك يف دذع ال صديحةن هد تدعدى لقبدول دذع
ال صيحة
استَى ْغ َف َر َونَى َز َل" :مث ا ته،ر وهزل.
قال" :ثُم ْ

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.

