
 
 

 بسم هللا الرمحان الرحيم 
 احلمد هلل رب العاملني و صلى هللا و سلم على سيدان حممد و على آله و صحبه أمجعني أما بعد : 

 
: - رضيَهللاََتعاىلَعنهَرَ مَ عَ  نعَ َوَ : -رمحه هللا تعاىل-يقول املصنف  ن م اََن ْن َِعْند َ "َأ ْيًضاَق ال  ب  ي ْ

َصلىَهللاَعليهَ ن م اََن ْن ََ-َأكثر النسخ عند قولَ–وسلمَر س وِلَاَّللِه ََج ل وسَ َب  ي ْ ِعْند َر س وِلَاَّللِه
َي  ر ىَ ن اَر ج ل َش ِديد َب  ي اِضَالثِ ي اِب،َش ِديد َس و اِدَالشهْعِر،ََل  صلىَهللاَعليهَوسلمَ،َإْذَط ل ع َع ل ي ْ

َي  ْعرِف ه َِمنهاَأ ح د .َح ّتهَ َالسهف ِر،َو َل  َالنهِبِ َصلىَهللاَعليهَوسلمَ.َف أ ْسن د َر ْكب  ت  ْيِهََع ل ْيِهَأ ث  ر  َإىل  ج ل س 
َك فهْيِهَع ل ىَف خَِ َر ْكب  ت  ْيِه،َو و ض ع  َصلىَإىل  َاَّللِه َر س ول  ِم.َف  ق ال  َُم  مهد َأ ْخِِبِْنَع ِنَاْْلِْسَل  :ََي  ْيِه،َو ق ال  ذ 

َأ ْنََل َ م َأ ْنَت ْشه د  َ هللاَعليهَوسلمَاْْلِْسَل  ِِ ْْ َ ،َو ت   ،َو ت ِقيم َالَّهَل  َاَّللِه و أ نهَُم  مهًداَر س ول  َاَّللهَ  َإل ه َإَله
ن اَل ه َي سَْ َ.َف  ع ِجب ْ :َص د ْقت  َإِنَاْست ط ْعتَإل ْيِهَس ِبيًَل.َق ال  َ ،َو ت َّ وم َر م ض ان ،َو َت  جهَاْلب  ْيت  أ ل هَ الزهك ا

:َف أ ْخِِبِْنَ ق ه !َق ال  ِخِر،َو ي َّ دِ  ِتِهَو ك ت ِبِهَو ر س ِلِهَو اْلي  ْوِمَاْْ  َ ِِ َو م َل  ِِ َّللِه َ ِمن  ْْ :َأ ْنَت   َم اِن.َق ال  َع ِنَاْْلِ
:َص د ْقتَ  ِرَخ ْْيِِهَو ش ر ِِه.َق ال  ْلق د  ِِ َ ِمن  ْْ َك أ نهكَ .و ت   :َأ ْنَت  ْعب د َاَّلله  :َف أ ْخِِبِْنَع ِنَاْْلِْحس اِن.َق ال  ق ال 

ي  ر اك.َق الَ ت  ر ا ْنَت  ر اه َف ِإنههَ   َ َْت  ه اَِبِ ْعل م َِمن َ :ه ،َف ِإْنََل  َع ن ْ :َم اَاْلم ْسئ ول  ف أ ْخِِبِْنَع ِنَالسهاع ِة.َق ال 
:َف أ ْخِِبِْنَع ْنَأ م ار ِِت ا؟َ ر ب هت  هَ -َأكثر املخطوطات عن أَمارَاهتاَ-السهاِِِل.َق ال  َاْْل م ةَ  :َأ ْنَت ِلد  ا،َق ال 

ي انَِ َ َاْلع ال ة َرِع اء َالشهاِءَي  ت ط او ل ون َِفَاْلب  ن ْ َ َاْلع ر ا َ .و أ ْنَت  ر ىَاْلْ ف ا :ََي  ق ال  َم ِليًّا،َُث َه اْنط ل ق ،َف  ل ِبْثت  ُث َه
:َف ِإنهه َِجِْبِيل َأَ  و ر س ول ه َأ ْعل م .َق ال  :َاَّللهَ  َأ ت ْدِريَم ِنَالسهاِِل ؟.َق  ل ت  َ مَْع م ر  َ ْمَِدين  ك ْمَي  ع لِ م   ." َت 

 .-رمحه هللا  – ر و اه َم ْسِلمَ 
اشتمل على أصول الدين من أعمال ؛ظم فوائده هذا احلديث من األحاديث املتفق على أمهيته و ع  

و قال  "أمَالقرآن"كما أن الفاحتة    "أمَالسنة"حىت قال بعض العلماء هذا احلديث ،قلبية و بدنية 
من أتمل  هذا صحيح و ،) ههذا احلديث يشتمل على شرح الدين كل  (:  -رمحه هللا-فيه بن رجب 

الفقه و العقيدة و الرتبية و السلوك و أشراط  )على أصول مجيع العلوم  هذا احلديث وجده مشتمًل 
َ (كتابه هذا حبديث -رمحه هللا -. و قد افتتح املصنف اإلمام النووي (الساعة  لنِ يهاتَِإَّنه اَاْْل ْعم ال  ِِ( َ 



َ (كما فعل البخاري يف كتابه ، البخاري أيضا افتتح حبديث  اإلمام كتابه مث ثن   َ ).....إَّنه اَاْْل ْعم ال 
 كتابه . -رمحه هللا -و هذا احلديث هو الذي افتتح به اإلمام مسلم ،النووي حبديث جربيل هذا 

رضي هللا تعاىل -سيدان عمر  لىمعنا الكلم عمضى  )رضيَهللاََعنهَرَ مَ عَ  نعَ َوَ (قوله رمحه هللا 
ا إذا يضً أَ  يض  ئ  يَ  هذا من آضَ  )أيًضا( رمحه هللا-و قوله ، )رضيَهللاََعنهَ(و على معن قوله  -عنه

يعين إضافة إىل  ،أي كما عنه احلديث األول ) اأيضًََرضيَهللاَعنهََعنَعمر(فقوله  ،رجع و عاد
ن م اََن ْن َ(َ -رمحه هللا-احلديث السابق وقوله  ََب  ي ْ َصلىَهللاَعليهَوسلمج ل وس   )ِعْند َر س وِلَاَّللِه

ا(، ن م  و هذه الكلمة ظرف تصلح للزمان و املكان "اَمَ "يدت عليها و ز  "َْيَ ب َ "هذه الكلمة أصلها  )ب  ي ْ
ن م اََن ْن َ( زمانيةَ""و هي هنا  ََب  ي ْ َصلىَهللاَعليهَوسلمج ل وس  أي بني أوقات  )ِعْند َر س وِلَاَّللِه

ََن ْن َ(فجأة بل استعداد و حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و حنو ذلك من املعاين و قوله 
خلت منها بعض نسخ األربعني و لكن أكثر "صحيحَمسلمَ"ليست يف  )ج ل وسَ (لفظة   ) ج ل وسَ 

َصلىَهللاََ(نسخ األربعني إبثباهتا و قوله  هذا فيه جمالسة أهل الفضل و )عليهَوسلمِعْند َر س وِلَاَّللِه
و فيه كذلك تواضع النيب صلى ،العلم و الصلح و قد جاءت النصوص متواترة يف جمالسة أهل اخلري 

البد أن نعرف ؛ه عليه نب  و لكن هنا أمر ي  ،هللا عليه و سلم و جمالسته للنفع مع كثرة مشاغله و مهومه 
ال نثقل عليه يف أوقاته اخلاصة و ،صه للعلم ص  يف الوقت الذي ي  ؤتى و مشاغله في   ــــم حوائج العال  

ف ِإذ اَ﴿ :منها و لذلك نزلت آايت يف ذلك  ا،و ال نعرف مقداره،ألننا ال نعرف حقيقة أعذاره ،
َم ْست ْأِنِسي َِْل ِديٍثَ ِذيَالنهِبهَف  ي ْست حََْ،ط ِعْمت ْمَف انت ِشر واَو َل  ْْ َك ان َي   َ ْم ِل َ ْمَِإنهَذ َٰ َ،ِييَِمن

رًاََل  مَْ ﴿:قوله تعاىل ،منها ] 53َ:اْلحزابَ]﴾ ان َخ ي ْ  َ ََت ْر ج َإِل ْيِهْمَل  َ﴾و ل ْوَأ ن هه ْمَص ب  ر واَح ّتهَٰ
َي ومٍَ( -رمحه هللا -له و قو على كل حال هذا أمر يغفل عنه كثريون   ،] 5َ:اْلجراتَ] أي  )ذ ات 

ن ا(يف يوم من األايم  ن ا(َان ملا مضى و يدل على املفاجأةظرف زم إذَْ ، )ر ج لَ  إْذَط ل ع َع ل ي ْ   (ط ل ع َع ل ي ْ
فاحلدث ،لبيان قدر هذا الداخل  مثًل و مل يقل دخل علينا   (ط ل عَ (بــ  فجأة و عرب  رجل  يعين جاءان 

جاءهم يف  "جِبيلَعليهَالََّلََالسَلم"و هذا الرجل الذي طلع عليهم هو ،عظيم فعل كما مسعتم 
رآه النيب صلى هللا عليه و سلم و ، "حيةَالَلبدَِ"ا ما أييت يف صورة صورة رجل ال يعرفونه و كان كثريً 

و هنا جاءهم يف صورة رجل ال يعرفونه و هذا من طرق ،على صورته و هيأته احلقيقية كذلك مرتني 
ْلن اَ ﴿الوحي أن أييت يف صورة رجل و منها قوله تعاىل :  ه اَر وح ن اَف  ت م ثهل ََل  اَب ش رًاَف أ ْرس  ِإل ي ْ

يعين حصول هذا الشكل منه و ال  ،ه ل  و ال ينبغي اخلوض يف كيفية تشك    ]17مرميَ:َ[﴾س ِوَيًَّ



 ــمالَ هذا عَ  ،هذا قد تكلم فيه بعض العلماء لكن ال ينبغي،كذلك اخلوض يف تفاصيل هذا األمر 
ر ج ل َش ِديد َب  ي اِضَالثِ ي اِب،َش ِديد َس و اِدَ) :عزيز ال يستطيع العقل إدراكه و قوله  ره قوي  غيب يدب  

ة سخة و ال ابلية و شد  ت  الثياب ليست م   ؛تدل على اإلعتناء ابلنظافة َشد ة بياض الثيابَ (الشهْعرَِ
ته و ثعو السفر و ش  سواد الشعر يدل على أنه شاب و كذلك يدل على نظافته حيث مل يالطها غربة 

و ال  ،ط يف اللباس و جتميل اهليئة فل إفراط و ال تفريطحنوه و كغريها من األحكام ينبغي التوس  
َي  ْعرِف ه ََ)-رضي هللا عنه -ا للزدراء و قوله يكون حال اإلنسان جالبً  َالسهف ِر،َو َل  َي  ر ىَع ل ْيِهَأ ث  ر  َل 

ما كان هناك ،ة مقيم معهم يف املدينة كما هو معلوم ئالرجل هيأته هي ،ذكر صفات غريبة  (ِمنهاَأ ح دَ 
بلد ظهر الا من غري أهل ... ال ... إذا كان الرجل غريبً  "الفنادق"أماكن إلجيار السكن اليت يسموهنا 

املهم مع هذه  ،أشعث أغرب،يظهر عليه أثر السفر و التعب ،ا عليه يف الغالب األعم ذلك جلي  
 الصحابة مل يعرفوه و جاء يف بعض الرواايت أن -رضي هللا عنه- ذكرها سيدان عمر الصفات اليت

هذا يدل  "جِبيلَعليهَالََّلََوَالسَلم"يعرفوه و مل يعلموا أنه  مل،الصحابة التفت بعضهم لبعض 
ال ،هذه الصفة كادت أن متوت يف هذا الزمن ،يدل على أن الصحابة كانوا يتعارفون  ،على شيء مهم

و يدل كذلك بسطها ، هذا موضع  يسهذا له أسباب لجتد طلبة العلم حريصني على معرفة إخواهنم 
ه من أحد ل مسعت  ثو قد أعجبين م،م ل الوقائع و األحوال اليت فيها غرابة ليعترب و يتعل  على أتم  

أو   "ر إىل خلفه ا و يف بعض األحيان ينظة الذي ينظر أمامه دائمً يقول :" كن كسائق الداب   احلكماء
  -كما هو اآلن يف السيارات احلديثة ينظر يف املرآة اخللفية اليت تعكس له ما خلف دابته سيارته

فمقصود هذا املثل  ،و ينظر أمامه  ينظر خلفه للعتبار فقط و االنتباه مث يعود فينظر أمامه و أحياانً 
ر و يستفيد ل و يتدب   يتأم  إمنا جيلس أحياانً ا و أي ال ينشغل اإلنسان ابملاضي كما أنه ال يهمله مطلقً 

َالنهِبِ َصَ ) رضي هللا عنه-ا لتدارك ما فاته و قوله مً د  مث ميضي ق   َإىل  َج ل س  َمَوسلَ َليهَِعَ َىَهللاَ لَ ح ّته
َر ْكب  ت  ْيهَِ فجلس بني ،على أنه قابله بوجهه  هذا وصف دقيق لصفة اجللوس فدل    (ف أ ْسن د َر ْكب  ت  ْيِهَإىل 

 واحدة ... صحيح ؟ هذا واضح . ند ركبة واحدة لركبةملاذا ؟  ألنه لو جلس جبانبه ألس ه،يدي
َك فهْيِهَع ل ىَف خَِ) -رضي هللا عنه-و قوله   ْيهَِو و ض ع  و  ،معروف من أول األصابع إىل الرسغ الكف    (ذ 

ْيهَِع ل ىَف خَِ)الرسغ هو املفصل الذي يفصل بني الكف و الذراع و قوله  هل الضمري عائد إىل   (ذ 
الرجل أو النيب صلى هللا عليه و سلم ؟ يعين هل وضع الرجل كفيه على فخديه هو أو على فخدي 

على فخدي النيب صلى هللا عليه و سلم   :النيب صلى هللا عليه و سلم ؟ قوالن ألهل العلم بعضهم قال



َر ْكب  ت َ )كما يف اجلملة األوىل  ر ْكب  ت  ْيِهَ)َالثانية للنيب صلى هللا عليه األوىل للرجل و  (ْيهَِف أ ْسن د َر ْكب  ت  ْيِهَإىل 
َر ْكب  ت  ْيهَِ ْيهَِك فهْيِهَع ل ىَف خَِ)كذلك  ،  (إىل   صلى هللا الثانية للنيبو " الكفانوهي "األوىل للرجل َ (ذ 

يدل على إرادة التمويه و  و ألجل زايدة التمويه فسياق احلديث"،انذالفخ"عليه و سلم و هي 
ة ، مقيم ، ال يعرفونه و جيلس للنيب صلى هللا عليه و سلم هبذه ئرجل بثياب نظيفة ، هي عمية ؛الت

و كذلك تنبيه على عدم ،ي النيب صلى هللا عليه و سلم ذفيضع كفيه على فخالصورة كأنه يعرفه 
و قد ورد ما يؤيد هذا ،كذا قال بعضهم على جفاء السائل ه ـــمو صرب العال  االستحياء عند السؤال 

وىل يف بعض ألفاظ احلديث و هذا لوحده يكفي إلثباته هذا هو األقرب و من هنا األقرب أن األ  
َك فهْيِهَع ل ىَف خَِ)َللرجل و الثانية للنيب صلى هللا عليه و سلم ْيهَِو و ض ع  النيب صلى هللا عليه  ي ذفخ  (ذ 

ين إذا كان هناك حائل ذنستفيد جواز وضع اليدين على الفخو من هنا ،هذا هو األقرب  ،و سلم
يه ذعلى فخ :و من العلماء من قال-عنهم تعاىل رضي هللا -مبعن احلائل كما هو لباس الصحابة 

 "اإلمام النووي"و من قال هبذا األخري ،قال هذا هو اللئق و الغالب و الظاهر عند اإلطلق  ،وه  
م م أن يقرتب الطالب من املعل   و على كل حال من أدب التعل  ،َ"صحيحَمسلمَشرح"نفسه قاله يف 

ما أتقن الطالب أو م و كل  ليفهم و حىت ال يكلفه رفع الصوت كذلك و هو أظهر يف إظهار رغبة التعل  
و ما ترونه اآلن من خصوصيات بعض طلب  ،السائل أدب السؤال كان اجلواب على ذاك القدر
سببه األدب و األخلق فيعطيه املعلم من جتاربه و ،العلم عند مشايهم ما هو إال األدب و األخلق 

و ليس هذا  ،يعطيه ما ال يعطيه لغريه ،دقائق علومه مع استيفاء اجلوانب من شروط و موانع و أركان
طبيعة النفس فينشط لصاحب األدب و صاحبه اخلاص ما ال م على كل حال لكنها مبقصود من املعل   

َُم  مهدَ : وقوله ينشط لغريه ََت ْع ل واَد ع اء َ ﴿عنه كما قال تعاىل :  انداه ابمسه الصريح مع أنه منهي   َي  َل 
ْمَب  ْعًضا  َ َك د ع اِءَب  ْعِض َ ْم ن  و حنو ذلك  "َيَرسولَهللاَ"نادى ب و إمنا ي   ]63النور:َ[﴾الرهس وِلَب  ي ْ

مث ،الرجل غريب و جلسته ووضعه ليديه  عمية؛وبة لعل أقرهبا قصد زايدة التأجاب أهل العلم أبج
َُم  مهدَ ) بــنداؤه له  رضي هللا -و فيها تربية للصحابة ر،تة للنظلف  كما يفعل األعراب هذه كلها م     (َي 
َُم  مهدَ )َلظة و جفاء و انداهكذلك من وجه آخر فهذا السائل جاء بصورة فيها غ    -تعاىل عنهم و   (َي 

هذا كله تربية عملية للصحابة الكرام فكانوا بذلك ،مع هذا مل يغضب النيب صلى هللا عليه و سلم 
مَِ)َأقرب الناس خللق النيب صلى اله عليه و سلم و قوله يعين ما هو  ( ُم  مهد َأ ْخِِبِْنَع ِنَاْْلِْسَل 

 هذا فيه فوائد : ؟اإلسلم 



: جيوز أن تسأل و أنت تعلم اجلواب بقصد تعليم السامعني ال ألجل االعرتاض أو إلظهار أوًَلَ
 .علمك للناس و حنو ذلك

رمحه هللا -ا ما كان يسلكها الشيخ السعدي طريقة السؤال و اجلواب من طرق العلم و كثريً  :ااثنيًَ
أن العلم  ظن  ، أن العلم فقط ابلتدريس و بعض الناس ظن   -رمحه هللا –ي كذلك احلكمو -تعاىل 
ة و هي من الطرق املهم  ،اا ... املتون تعاجل شيئً سها ...هذا ليس صحيحً البد من متون يدر   ابلتدريس

الع قد  ا يف كبريً و أعرف رجلً ،كذلكنة و هي طريقة انفعة  و السؤال كذلك يصلح لطبقة معي  ،اجدً 
 -ما شاء هللا تبارك هللا -والعقدية  من املسائل الفقهية السادس من عمره يف اخلمسينات لديه كمية

لكن لديه ورقة يف جيبه كلما عرضت له مسألة مما حيتاجه يف حياته ،ي و ال يدرس املتون مع أنه عام  
عنها يف نصف ساعة أو حنو  لهه إىل أحد العلماء و سأفإذا اجتمعت عنده جمموعة أسئلة توج   ،هنادو  

لو فعل العوام هكذا حلصل خري ،ا ابملسائل اليت حيتاجها لم  نوات صار م  و هكذا مع الس ،ذلك
   .عظيم
... ال أستطيع  فبماذا أجاب ؟ ... انتبهوا قليًل  سأل الرجل النيب صلى هللا عليه و سلم عن اإلسلم

ابختصار احلدود و التعاريف اليت جتدوهنا اآلن يف كتب املتأخرين و اليت ،أن أطيل لكن هذا أمر مهم 
املتقدمون ما كانوا يعرفون هذه ؛هذه التعاريف جاءت يف األصل من عند املناطقة ،ال يقبلون إال هبا 

أو يقول الصلة  ا،الصلة عملي   يكَ ر   أمامك و ي  يقوم و يكرب   ؟الطريقة تقول ألحدهم ما هي الصلة
وأما طريقة لتعرَفها ،  ها لكَ ف  عر  يعين ي  ....اخل ،فاحتة وأتيت ابلركوع والرفع وتقرأ الدعاء وسورة ال كرب  ت

تدئ باملتأخرين ففيها صعوبة وتعقيد يف كثري من الصور ، يقولون الصلة أفعال وأقوال خمصوصة ت
،  اريف ة للتعا مطول  شروحً لذلك جتدون اآلن  ،ابلتكبري وتنتهي ابلتسليم ، والطريقة األوىل أسهل

ها رَ وهذا أحد معاين قوهلم "العلم نقطة كثـ  ،فهم قيود وحمرتزات شرح لي  شرح وي  التعريف نفسه ي  
ه أن د هذا فحق  صَ فهم إال بشروح وتفريقات وقَ  صعب العبارة ال ي  من أراد أن يكتب كتاابً و اجلاهلون" 

َاْلق ْرآن َلِلذِ ْكرَِ ﴿تعاىل فيهقال هللا ولقد  أعظم كتاب هو القرآن،د كتابيتوس   ف  ه ْلَِمنََو ل ق ْدَي سهْرَن 
 .ف  فهم أكثره بل تكل  ولذلك ي    ]17:َالقمر[﴾مُّدهِكرٍَ

ا بقراءة النص من يف تفسريه أنه كان جييب السائلني كثريً  -رمحه هللا-قد ذكر الشيخ فيصل املبارك 
عن خمالطة مال اليتيم فأجابه ابآلية يقول قرأت عليه  ئلَ القرآن أو السنة ويكفيهم ذلك ، منها س  

ي  ْعل م َاْلم فَْ﴿ َ ْمَو اَّللهَ  ِإْنََت  اِلط وه ْمَف ِإْخو ان  َو  ر  َع ِنَاْلي  ت ام ىَق ْلَِإْصَلح ََل  ْمَخ ي ْ ِمنَ َِسدَ و ي ْسأ ل ون ك 



موجود يف كتابه يف قال اكتفى الرجل ابجلواب وانصرف ، هذا   ]220:َالبقَرَ[﴾ اْلم َِّْلحَِ
ال ميكن أن يفهم طالب العلم هذه الكتب وال ،لكن هذا األمر البد منه اآلن لطالب العلم  ،تفسريه

 اما فائدة هذفيقال : . وهنا قد ينقدح يف الذهن سؤال  ل ابلرتاث إال بتعلم هذه األشياءأن يتص  
له  ،اشرح ترك هذا التعقيد اف ئأو مبتد يإذا أتيت تشرح لعام  ،الفائدة للعوام  :أقول -؟  ه إذنالتنبي

ستسلم هلل هو اال" :تقول تعريف اإلسلم عند املتأخرين مثًل إن صح التعبري .  أبسلوب شرعي  
 لكن هناك تعريف ،هذا هو اإلسلم املطلق "نقياد له ابلطاعة واخللوص من الشركابلتوحيد واال

لو قال لك قائل  ؛سم العام ؟ أعطيكم مثااًل حتت االما معن مندرج ،سم العامحتت اال مندرج  سلم إل
يشمل  ؛ه ماذا ؟ يقصد به علوم الدينـد بقصَ ي  ،الفقه هنا ابملعن العام ، ل فقيه يف الدينهذا الرج:

َم ن ) وعلى هذا تفسري قوله صلى هللا عليه وسلم ،وغريهلغة من  ااحلديث األصول والتفسري ولوازمه
بهَخْيًاَ ينََِِفَي  ف قِ ْههَ ي ِرِدَهللاَ   ! صطلحييقصد به الفقه ابملعن اخلاص اال هنا الَ"الفقه"،  (الدِ 

فقه "املعن العام  "ِلفقه". املقصود هنا ...اخل...ال...لة واملعاملت واحلدود مسائل الطهارة والص
 فروعه .جبميع  "علم الدين"يعين  "الدين

هنا يقصد به املعن اخلاص  "الفقه"هنا اختلف السياق  ،قال لك قائل هذا الرجل فقيه وأصويل
إذن الفقه ابملعن العام يندرج حتته الفقه ابملعن  ،األصول والعقيدة والتفسريقسيم  ،صطلحياال

ولذلك  واللغة ، بتعبري آخر الفقه ابملعن العام يندرج حتته العقيدة والتفسري والفقه واألصول،اخلاص 
 ،يعين القسم األهم من الفقه العام "َِلفقهَاْلكِبَ"تسمية العقيدة  -رمحه هللا  – ورد عن أيب حنيفة

ماء هكذا يقول العل "،قسم ابمسه ؛سم العاماليندرج حتت أقسام ا"قوهلم :  ومن هنا يتضح معن
إذا فهمنا هذا  ،أن تكون واضحة أرجو  "،سم العام قسم ابمسهيندرج حتت أقسام اال"يقولون : 

 . "ابملعن اخلاص"سم عام يشمل اإلميان واإلحسان واإلسلم الذي هو ام فاإلسل

اَ)ألنه قال يف آخر احلديث  "ابملعن اخلاص"فجواب النيب صلى هللا عليه وسلم هنا عن اإلسلم   ه ذ 
َ ْمَ ك ْمَي  ع لِ م  َ مَْ)َ-ماذا ؟-َ (ِجِْبِيل َأ َت    ".أقسام الدين"فتكلم عن األقسام اخلاصة  ، (ِدين 



،َ)َ:ل عن اإلسلم أجاب بقولهئ  ملا س   َاَّللِه و أ نهَُم  مهًداَر س ول  َاَّللهَ  َإل ه َإَله م َأ ْنَت ْشه د َأ ْنََل  اْْلِْسَل 
َإِنَاْست ط ْعتَإل ْيِهَس ِبيًَلَ َ ،َو ت َّ وم َر م ض ان ،َو َت  جهَاْلب  ْيت  الزهك ا  َ ِِ ْْ َ ،َو ت    هذا هو .(و ت ِقيم َالَّهَل 

والتعليق على هذه األركان اخلمس نؤخره للحديث الذي بعده ،جواب النيب صلى هللا عليه وسلم 
ولكن ،قال هنا يف هذا املوضعوما سأذكره يف احلديث التايل ي   "، ماحديث بن عمر رضي هللا عنه"

 الشرع ؟ ا للوقت ونتطرق هنا ملسألة مهمة :هل اإلسلم واإلميان شيء واحد يف أتركه هناك اختصارً 

فذهب بعض أهل العلم إىل أن اإلسلم واإلميان ،هذه املسألة اختلف فيها العلماء على أقوال كثرية 
  ،ويدالن على شيء واحد ،شيء واحد

َ
ي ز  وَ ر  قال هبذا اخلوارج واملعتزلة وانتصر له حممد بن نصر امل

بن عبد الرب ونسبه إىل مجهور السلف وأكثر اوتبعه  ه،نداملومثله  ،ق بينهماة وأنكر على من فر  بشد  
 ،واختار هذا القول كذلك بن حزم الظاهري،هر وهو غري صحيح اويف هذه النسبة نظر ظ،الفقهاء 

قوله وب "الصحيحني "يف "وفد عبد قيس"استدلوا حبديث ،وهو ظاهر صنيع البخاري كذلك وغريه 
ِمِنيَ َِمنَ َك ان َِفيه اَم نََْف أ ْخر ْجن ا﴿تعاىل  ْْ َ *َاْلم  َب  ْيٍتَِمن  ر  َِفيه اَغ ي ْ ف م اَو ج ْدَن 

يعين أردان إخراج من فيها من املؤمنني فما وجدان فيها غري    ]36َ-35:َالذارَيتَ[﴾اْلم ْسِلِميَ 
وهذا ،هذا القول صحابأهذه حجة  ،اإلسلم واإلميان  ي  بيت من املسلمني فأطلق عليهم وصفَ 

 ا شافيً ا وافيً شيخ اإلسلم رد   رد  ا وقد القول ضعيف جدً 
َ
ا من وقال ال أعرف أحدً ،ي ز  وَ ر  ا على امل

سع عن أحد من السلف وال يت   روَ قال مل ي   -رمحه هللا-وقال مثله بن رجب ،املتقدمني قال هبذا القول
  .املقام لذكر أدلة بطلن هذا القول

وهذا جاء عن اإلمام  ،هذا القول الثاين "العمل"واإلميان هو  "الكلمة"اإلسلم هي  القولَالثاِنَ:َ-
 -رمحه هللا-ه مجع من أهل العلم كشيخ اإلسلم وقوله هذا أول   -رمحه هللا-بن شهاب الزهري اكبري ال

َ وبَـ  -رمحه هللا–ي ا كذلك الشيخ احلكما نفيسً م عليه كلمً وكذلك بن حجر يف الفتح وتكل   أن  ني 
القول الذي عليه  احملققون من أهل العلم أن :ال اخللصة ا وحنو ذلك ، على كل حهناك سقطً 

هذا الكلم املعقد؟ إيش ا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا ، وأهنما إذا اجتمع ،بينهما تداخلاإلميان واإلسلم 



يعين  ،هناك كلمات يكون بينهما تداخل يف املعن حال اإلنفراد "إذا اجتمعا افرتقا ..." نآلاانتبهوا 
فيكون احلكم واملعن  ،ال تذكر الكلمة األخرى معها؛عندما أتيت يف سياق كلم دون الكلمة األخرى 

:  وأذكر لكم مثااًل ،وأما إذا ذكرت معها الكلمة األخرى فإن احلكم واملعن حينئذ يتلف  ،اواحدً 
فإذا  ،يف كلم افرتقا يف احلكم اهااتن الكلمتان إذا جاءات جمتمعتني معً  مثًل ، ثرأهل احلديث وأهل األ
وأهل  "أهل الرواية"أهنم  على رفس  فأهل احلديث ي  ،حلديث وذاك قول أهل األثرقلنا هذا قول أهل ا

عتقاد من ، ولو كان أهل هذا اال مثًل  "عتقاد الصحيح الذي عليه سلف األمةأهل اال"األثر 
جاء أحدمها لوحده  ،وأما إذا جاءا منفردين، املشتغلني عن احلديث ابلفقه فقط أو اللغة أو غري ذلك

ويكون أهل األثر  ،ل أهل احلديث على أهل األثرحمَ في  ،جتمعا يف احلكم واملعن ا ،يف سياق كلم
لفهم ا هذه املسألة ال يفهمها كثري من الطلبة وهي مهمة جدً  -:مثال آخر،هم أهل احلديث 

 -ها من األمهية مبكان م  عتقاد ففه  يف أهم مسائل اال زريالنصوص ينبين عليها خلف ج

مثال آخر مشهور : الفقري واملسكني هااتن اللفظتان كاد املفسرون أن جيمعوا على أهنما إذا اجتمعتا 
لِْلف ق ر اءََ﴿ :يف السياق افرتقتا يف احلكم وإذا افرتقتا يف السياق اجتمعتا يف احلكم  فقوله تعاىل 

َأ ْخرِج واَاْلم ه اِجرِينَ  كر الفقري فقط دون فهنا يف هذه اآلية ذ   ]8:َاْلشر[﴾ِدَيرِِهمََِْمنَالهِذين 
َلِْلف ق ر اِءَو اْلم س اِكيَِ﴿ وأما آية "املساكني"فتشمل اللفظة ،املسكني    ]60:َالتوبة[﴾ِإَّنه اَالَّهد ق ات 

هما أحوج الفقري على خلف بني العلماء أي  املسكني هنا غري ف ،يف احلكم واملعن نا إذا يفرتقاكرا معً ذ  
هذه القاعدة أجراها "إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا "وهلم قضح لنا معن ات   نحاجة ، إذ و أشد  

إذا اجتمعا افرتقا وإذا "احملققون من أهل العلم على "اإلسلم واإلميان " فقالوا يف اإلسلم واإلميان 
اإلسلم فكان اإلميان هناك  حديث وفد عبد القيس جاء ذكر اإلميان فقط دونففي  "افرتقا اجتمعا

ر فيفس   ،ا عن اإلميانخمتلفً  كرا معا فكان اإلسلم حينئذ  ويف حديث جربيل هنا ذ  ،لإلسلم  شامًل 
ر اإلميان فس  وي   ،كالنطق ابلشهادتني والصلة والصيام واحلج:ابألعمال الظاهرة  اإلسلم حينئذ  

َْ﴿: وهذا ما تشهد له النصوص قال تعاىل ،عتقاد العمال الباطنة و اابأل َآم نهاَق لََله ق ال ِتَاْْل ْعر اب 
َم انَ  َِنَق ول واَأ ْسل ْمن اَو ل مهاَي ْدخ ِلَاْْلِ ِمن واَو ل  ْْ َ مََِْفََت   صحيح "ويف  ]14:َاْلجرات[﴾ ق  ل وِب



َ،َ)َللنيب صلى هللا عليه وسلم :قال -رضي هللا عنه -أيب وقاص أن سعد بن  "مسلم َاَّللِه َر س ول  َي 

ع ل ْيِهَو س لهمَ  َالنهِبَُّص لهىَاَّللهَ  ِمن َ،َف  ق ال  ْْ ،فقالَ:َأ ْعِطَف َلًَنَ،َ أ ْوَم ْسِلم " : أ ْعِطَف َلًَنَ،َف ِإنهه َم 

ع ل ْيِهَو س لهمَ  َالنهِبَُّص لهىَاَّللهَ  ِمن َ،َف  ق ال  ْْ فدلت داللة واضحة ، ورددها ثلثً   ( أ ْوَم ْسِلم " : ف ِإنهه َم 
 .بني اإلسلم واإلميان إذا اجتمعاالتفرقة فيها على  ةنة ال شبهبي  

وهذا القول هو الذي عليه ،تفاقهما يف املعن فهو يف حال اإلنفراد فقط ابالقائلون  وما استدل به
ابن  بن رجب و اوعليه أهل التحقيق كشيخ اإلسلم و ،مجاهري أهل السنة وهو املعروف عن السلف 

ا ال يشك معها الناظر يف صحة هذا القول واألدلة على صحة هذا القول كثرية جدً ، مغريهكثري و 
ينَ َ﴿ :مل قوله تعاىلوعلى ذلك حي   مَ َدَ ِعنََِْإنهَالدِ  َاْْلِْسَل  وقوله صلى هللا ] 19:َآلَعمرانَ[﴾ اَّللِه

ع ونَ )عليه وسلم  َم ان َِبْضع َو س ب ْ ت ه َِمن اَفأ ْحيِهَعلىََم نَْ) ،وغري ذلك من النصوص َ (ةًَش ْعبَ َاْْلِ أ ْحي  ي ْ
ت هَ َوم نَْ،َاْلْسَل مَِ ِمِنيَ َِمنَ َك ان َِفيه اَم نََْف أ ْخر ْجن اَ﴿وأما آية (اْلَم انََِعلىف  ت  و ف ه ََِمن اَت  و ف  ي ْ ْْ  اْلم 

ذكرها  "ويةاشرح الطح"العز يف عبد بن اهها وج  ،من توجيهفلها أكثر ]36-35:َالذارَيتَ[﴾
ا يقول يف ولكن توجيه شيخ اإلسلم عندي أنه أجود وأذكره وإن كان الوقت ال يسعفنا أذكره سريعً ،
قال مجع هذا الوصف أو ،ج ابإلسلم واإلميان رَ خ  ــ  يقول أن : وصف أهل البيت امل "شرح الطحاوي"

قال ال يعين ذلك كل ما هنالك أهنم اتصفوا ابإلسلم ،ان ال يعين ترادفهما اتصافهما ابإلسلم واإلمي
هذا ال يعين ترادف اإلسلم واإلميان ،ا املؤمن زيدً  سلم فأخرجت  املجاءين زيد : ، إذا قلتواإلميان

وأما شيخ اإلسلم  ،ا يف بعض الصورألننا متفقون على أن العبد قد يتصف ابإلسلم واإلميان معً ،
امرأة لوط كانت مسلمة يف الظاهر وكانت كافرة يف :شيخ اإلسلم يقول ؛فله توجيه آخر وهو أجود 

فجاءت اآلية خترب أن هللا أخرج من كان يف القرية من  ،ولذلك كانت من الغابرين واهلالكني ،الباطن
ولذلك ،وكانت من أهل هذا البيت ، فيها غري بيت من املسلمني وهم الذين جنوا ومل يبقَ ،املؤمنني 

يف هذا الكلم ن اختار مم  و ،ة عليهم ال هلم ، انظروا إىل دقة شيخ اإلسلم هلكت فصارت اآلية حج  
 ، لكن هن املعاصرين أيىب هذا التوجيه ا ممع أن كثريً ،توجيه هذه اآلية الشيخ ابن عثيمني يف تفسريه 

،  ا"مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنً كل "جتدهم يقولون  على هذا التقرير ا ، بناءً وجيه وقوي جدً 



م جيب مبعناه العام لكل من نطق من هذه العبارة أن اإلسل مومقصوده،اإلسلم أعم من اإلميان 
ولذلك قال  ،ا يف احلقيقة كما هو حال املنافقنيوقد ال يكون مؤمنً ،الشهادتني ومل يفعل ما ينقضهما 

َِنَق ول واَأ ْسل ْمن اق ال ِتَ ﴿ :تعاىل ِمن واَو ل  ْْ َْت   َآم نهاَق لََله وجاء يف  ] 14َ:اْلجرات]﴾اْْل ْعر اب 
هذا ال ،ا بدون مطلق اإلميان ا شرعيً وال يقصدون أن هناك إسلمً  ،احلديث أن اإلسلم غري اإلميان

يعين اليت  ،وال إميان إال مع جنس اإلسلم ،ال يوجد إسلم شرعي إال مع جنس اإلميان ،صًل أميكن 
ألن القلب إذا صلح صلحت ،ا إال مع جنس األعمال ا شرعً فاملؤمن ال يكون مؤمنً  ،هي األعمال

فهناك ،ح العمل ا إال بقدر من اإلميان يصح   وكذلك ال يكون مسلمً  ،واإلميان قول وعمل ،اجلوارح
وبني اإلميان املطلق يقصد به كمال اإلميان  ،سلمفرق بني مطلق اإلميان وهو املطلوب لتصحيح اإل

تشمل اعتقاد القلب  "دشهَ أ َ"فكلمة  "اعتقاد"ولذلك جعل الشهادتني من اإلسلم ومها يف احلقيقة ،
ولعل هذا هو مقصود من قال من علماء  ،و إخبار اللسان كما سيأتينا يف حديث بن عمر التايل

أنه البد من جزء من ،هم أرادوا هذا املعن لعل  ،ان مرادف لإلسلم اإلميأن بن عبد الرب  وغريه االسنة ك
وتفصيل هذه املسألة يف كتب العقائد ،والبد يف اإلميان من جنس اإلسلم  "جنس اإلميان"اإلميان 

ا كأساس لك يف ا أولي  القاعدة فهمً ه فهم هذاأقول  لكن ئ،حيد وهي مسألة فيها صعوبة للمبتدوالتو 
 .وعند التقدم ستتضح لك أكثر ،العلميةرحلتك 

 ،ت به من جواب السؤال عن اإلسلم يعين فيما أخرب (ص د ْقتَ )وقول جربيل عليه الصلة والسلم  
 به ق الرسول صلى هللا عليه وسلم يف كل ما أخربصد   هذا تنبيه على أن الواجب على املسلم أن ي  و 

ق ه ! )-رضي هللا عنه-وقوله .فهو املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى  ن اَل ه َي ْسأ ل ه َو ي َّ دِ  يعين َ( ف  ع ِجب ْ
هذا هو املفرتض  ،م ما ال يعلمه وال يعرفهعلَ ض أنه سأل ألنه يريد أن يَ فرتَ الذي ي   ائلعجبنا من الس

أضف إىل هذا أن هذه ،لمه ابجلواب والتصديق يقتضي ع   ،يسأل عن شيء جيهله فإذا به يصدقه،
النيب  عندهم أن هذا الرجل غريب مل يلقَ  والظاهر ،ن يعلمها إال النيب صلى هللا عليه وسلماألمور مل يك

هذا يدل على انتباه الصحابة وعلى حرصهم  ،بواولذلك تعج   ،ومل أيخذ عنه،صلى هللا عليه وسلم 
املسألة بط أو يض ،م أصل املسألةوهنا تنبيه آخر : السؤال دائما ينبغي أن يكون من جاهل ليتعل  ،



 فتجد بعض الفضلء،كما فعل جربيل هنا يف هذا احلديث ؛م احلاضرين عل  وجيوز ملن أراد أن ي  ،أكثر
يلقي املسائل على العامل أو طالب العلم يف بعض اجملالس لي حو  ل احلديث العام إىل مسائل وفوائد يف 

 لناس ويستفيدون.الدين ، وي لقي املسائل اليت هتم  الناس وهتم  احلاضرين فيتفق ه ا

من يلقي األسئلة  هذه من فطرة بعض السائلني واحتسابه واغتنامه لألجور. والنوع الثالث من الناس
ا ال شك يف ذمه أو لبيان علمه هبذه املسألة و حنو ذلك، هذ ،لطالب العلم أو العامل و إحراجاً  اختباراً 

.وإمثه نسأل هللا العافية  

:َف أ ْخِِبِْنَ)وقوله:  َم انََِق ال  م، ويقال فيها ما قيل يف القائل هنا جربيل عليه الصلة والسل(،َع ِنَاْْلِ
 األوىل.

لكن ،واإلميان مرتبة أعلى من اإلسلم كما مضى معنا. وإن كان اإلسلم يقتضي جنس اإلميان 
 يتحقق راد مل، فاملاك إذا قيل: فلن مسلم وليس مؤمنً اإلميان املطلق مرتبة أعلى من اإلسلم، ولذل
 عنده اإلميان على الوجه املطلوب ومل يثبت.

َ): -السائل اجميبً صل ى هللا عليه وسل م يعين النيب  -(ق الَ )وقوله صلى هللا عليه وسلم، ِِ َّللِه َ ِمن  ْْ أ ْنَت  
ِرَخ ْيَِْ ْلق د  ِِ ِمن َ ْْ ِخِر،َو ت   ْْ ِتِهَو ك ت ِبِهَو ر س ِلِهَو اْلي  ْوِمَا  َ ِِ أركانََ"،   هذه اليت يسموهنا(هَِِهَو ش ر َِو م َل 

.فقط ، هذه التسمية من العلماء للتقريب والتسهيل"اْلَمان  

شيخ اإلسلم  والذي ال يكاد أن يعرف غريه، ولكن   هورالتصديق، هذا هو املشَ:ِفَاللغةواْلَمانَ
رد التصديق هذا يف الشرع، وليس جم "اْلَمانَالتَّديقَمعَاْلذعان"بني  املقصود من ذلك وقال: 

.-رمحه هللا-ة لقوله ال يسع الناظر إال التسليم لصحة ما ذهب إليه وذكر أدل    

ميان متفاضلون، يزيد ابلطاعات وينقص ابملعصية، والناس يف اإل،َ"قولَوعمل"واإلميان عند السلف 
لقرآن، مور الستة جاءت يف افمنهم قوي اإلميان ومنهم دون ذلك على درجات، وهذه األركان أو األ

 جاءت يف آية يف سورة البقرة وجاءت يف سورة القمر.



َ مَْ ﴿َفمن مل يؤمن هبا إمجاال مل يكن مؤمنا. منها: َاْلِِبهَأ ْنَت  و لُّواَو ج وه  ْغِرِبَل ْيس  َو اْلم  ِِ َِقب ل َاْلم ْشِر
َو اْلي  ْوِمَ َّللِه ِِ َ َاْلِِبهَم ْنَآم ن  َِنه ََ و ل َٰ ِِ ِخِرَو اْلم َل  ْْ َِت اِبَو اا :َ﴾لنهِبيِ يَ ِةَو اْل وقوله ،َ[177]البقَر

َك لهَش ْيٍءَخ ل ْقن اه َِبق د رٍَ ﴿َتعاىل: هذا هو السادس. [،49]القمر:  ﴾ِإَنه  

تفاصيلها كثرية وطويلة لكن البد أن يؤمن هبا املؤمن إمجاالً.و   

ِِ َّللهَِأ ْنَ)َوقوله صلى هللا عليه وسلم: - َ ِمن  ْْ إلميان ابهلل أربعة أمور:هذا هو الركن األول، ويشمل ا(َت    

اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل. -1  

 اإلميان بربوبيته، فتؤمن أبنه خالق مالك مدبر جلميع املخلوقات. -2

ربوبية ولذلك هذه من مقتضيات ال ،تؤمن أبلوهيته وأنه املستحق للعبادة وحده دون من سواه -3
وعل  يد املوىل جل  الربوبية مدخل لإلقرار واإلذعان لإلله احلق، فمن أقوى السبل لتقوية اإلميان وتوح

 بيان ربوبيته وكمال صفاته جل  وعل.

ن كل نقص، ه عاإلميان أبمسائه وصفاته وأن له الكمال املطلق ونعوت اجلمال واجللل وأنه منز   -4
. وأنه موصوف بكل كمال  

فل يكفر ؛َ"َّفاتاْلمساءَوالَ"ا ابهلل، واستثن العلماء مسألةا مما مضى مل يكن مؤمنً فمن أنكر شيئً  
رونه يف كتب العقائد، من وفيها تفصيل يذك ،من مل يثبته على الوجه الصحيح مطلقاً، بل فيها شروط

 غري ذلك، ومن حيث الشبهة اليت صرفته عن اإلميان هبا إىل،من حيث وضوحها  حيث الصفة،
 فليست كسابقتها.

عليه وال يقرتب  التكفري حكم شرعي خطري جداً، ال ينبغي لطالب العلم أن يتجاسروهنا تنبيه: 
انتفاء و ق شروط حوله، هذا  شأن الكبار اجلبال املتضلعني من العلوم الشرعية وال بد فيه من حتق

:ها يف بيتني فقلت  موانع، نظمت    



ع  ــــــواثنان ف ها ثلث  لت  :::  مج  وانع  امل معَ  تكفري   شروط    

اجلهل والتأويل يف األخبار   ال:::  خمتار   وعامد   من عامل    

ِتهَِ)وقوله صلى هللا عليه وسلم: -  َ ِِ والقدر األدىن املطلوب من  ك بفتح اللم،لَ مَ  ع  امللئكة مج ؛(و م َل 
ما يؤمرون، من  وأهنم عباد مكرمون ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ،اإلميان ابمللئكة أهنم موجودون

 ،يل كأمسائهموأما التفصَ،"القدر اجملزئ "أتى هبذا القدر فقد أتى ابلقدر املطلوب من هذا الركن،
ه.فيجب على من بلغه النص بذلك وثبت عند ....اخل؛وأشكال بعضهم  ،ومادة خلقهم  

ليت أنزلت على األنبياء هو اإلميان ابلكتب ا "القدر اجملزئ" (،و ك ت ِبهَِ)َوقوله صلى هللا عليه وسلم:  -
فتجب على من  وأن آخرها القرآن، وأما تفصيل هذه الكتب ،السابقني، وأهنا نزلت هلداية البشرية

 بلغه النص.

أبن هللا أرسل ايل القدر املطلوب لإلجزاء هو اإلميان اإلمج(،َو ر س ِلهَِ)وقوله صلى هللا عليه وسل م:  -
م بشر إال فيما وأهن ،وا ما أمرهم هللا بهوأهنم خرية البشر أمانة وصدقاً، وأهنم أد   ،رسلً هلداية اخللق

 يتعلق ابلوحي فمعصومون، وأما التفصيل فبحسب النص.

الذين هم َ"اْلَمانَِملَلَِةَ"وهو األصل، مث "اْلَمانَِهلل"َوانظروا إىل هذا الرتتيب العجيب: أوالً 
 (و ر س ِلهَِ): وهل األنبياء يدخلون يف قوله، "الرسلَ"اليت هبا نزلت امللئكة، مثَ"الَتب"الواسطة، مث 

ني الرسول والنيب  ألن هذا هنا الفرق الذي يذكره العلماء ب د  ر  ؟ اجلواب نعم يدخلون وال شك، وال يَ 
ََ﴿َ:ه صلى هللا عليه وسلمقوله تعاىل لنبي   لاألدىن، مثتنبيه ابألعلى على أن ه  ؛السياقمن واضح  َي 

اِفرِينَ   َ َت ِطِعَاْل و َل   ! ه هبذا فمن دونه أوىل، إذا كان هللا أمر نبي  [1]اْلحزاب:َ﴾أ ي ُّه اَالنهِبَُّاتهِقَاَّللهَ 
َِقنط ارًاَف َل َ﴿ :تعاىلفيقولون تنبيه ابألعلى على األدىن ومنه قوله  اه نه ت ْمَِإْحد  ًئاَو آت  ي ْ  َت ْخ ذ واَِمْنه َش ي ْ

ينا عن أخذ أي شيء من مهر املرأة ولو كان قنطاراً  إذا ،[20]النساء:َ﴾ فكيف مبا دونه! هذا  هن 



وهل من ،هل مع كل رسول كتاب  سألةفروع، كمو  تنبيه ابألعلى على األدىن؛ هناك مسائل كثرية
 الواجب. قدريف المن املسائل اليت ال يطالب هبا اجلن رسل؟ وغري ذلك 

ِخرَِ)وقوله صلى هللا عليه وسلم:  - واجلزاء وما  نواحلساب ،وهو اإلميان ابلبعث بعد املوت(َو اْلي  ْوِمَاْْ
ب اإلميان هبا: أمور جي ةيتعلق هبا من جنة وانر، وأنه يوم عظيم، فاإلميان هبذا الركن يتضمن ثلث  

.البعث بعد املوت-1  

.واجلزاء واحلساب على العمل -2  

.وما يرتتب عليها من جنة وانر -3  

إذا بلغه من النصوص، ف لواجب عليه حبسب ما بلغه، وبعد ذلك يكون ا"القدر اجملزئ"هذا هو  
النص  ه، ألن رد  تفاصيل وجب عليه اإلميان بالاخلرب عن امليزان وتطاير الصحف إىل آخر ما ذكر من 

املوت وما  تكذيب. ويرى شيخ اإلسلم أن اليوم اآلخر يبدأ مبوت اإلنسان فتدخل فيه سكرات
 يتبعه.

ْلق د ِرَخ ْْيِِهَو ش ر ِهَِ)َوقوله صلى هللا عليه وسلم: - ِِ َ ِمن  ْْ ِمنَ )لفظةأعاد أنه  تلحظون (و ت   ْْ ألن  ، (و ت  
ر وهلذا ذكَ،"صحيحَمسلم"له ساق ابن عمر هذا احلديث كما يف جومن أ ،أمر القدر أمر مهم

ِمنَ )اح أن إعادة ذكر ر  بعض الش   ْْ ة بسببه  هذه األم  وأول نزاع حصل يف ،م هذا األمرظَ تنبيه إىل ع   (و ت  
ِمنَ )وقيل غري ذلك. ومما قالوه أنه أعاد لفظة ْْ ِمن َ)،َألن العهد به بعيد ؛للتذكري  (و ت   ْْ َت   ِِ َّللِه

ِتِهَو ك ت ِبهَِ  َ ِِ .فأعادهَ(و م َل   

قدر هللا أن يؤمن أبن كل شيء ب ئ"القدر اجملز "ذا أحطَت مبقداره، وإ يءالش رت  دَ من قَ  :ردَ والقَ  
ويل والوقت ، وأما التفصيل فط"اجملزئالقدر  "وعلمه، ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن، هذا هو

يف  نت  ا بي  ظاهر من سياق احلديث هو اإلمجال، يعين اإلميان اإلمجايل كميدامهنا؛ واملطلوب كما هو 
بلوغ الناس . شرح األلفاظ وأما التفصيلي حسب  



اإلسلم هذا يف كلم وأقوال ألهل العلم، واألقرب أهنما كوالقدر ؟  هناك فرق بني القضاء  هلو 
 واإلميان، إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا احتدا يف املعن.

قد  (و ش ر ِهَِ)َلكن لفظة ،ال إشكال فيها (خ ْْيِهَِ)لفظة  (،خ ْْيِِهَو ش ر ِهَِ)َوقوله صلى هللا عليه وسلم:
الق، وتوضيح ذلك: شر؟ اجلواب الشر ابلنسبة للمخلوق ال اخل ل على السامع هل يف تقدير ريب  شك  ت  

 ها شيخ اإلسلمتقدير هللا لألمراض واملصائب واحلدود وحنو ذلك، هذه فيها حكم عظيمة جليلة ذكر 
ا ابلنسبة للخالق فل أم  يريدها و الولكنها ابلنسبة للعبد واملخلوق شر يكرهها و  ،يطول نقلها ابن القيمو 

 دعاء الليل يف -رضي هللا عنه  -من حديث عليَ"صحيحَمسلم"ه، وقد جاء يف يف تقدير  شر  
َِإل ْيكَ ) َل ْيس  هذا أجود.وهلم توجيه آخر يذكرونه لكن  (؛و الشهرُّ  

:َص د ْقتَ )َوقوله: - بعد للنيب صلى هللا عليه وسلم  -عليه السلم -يعين قال جربيلَ(ق ال 
ن اَل هَ )وهنا مل يقل عمر ،َ(ص د ْقتَ )جوابه  ا.حاصل ابلقول األول ومازال مستمرً ب ألن التعج  (ف  ع ِجب ْ

، هي مرتبة عالية خلواص هذه املرتبة أخص من مرتبة اإلميان بكثريَ(ف أ ْخِِبِْنَع ِنَاْْلِْحس انَِ) وقوله:
.تعريف النيب صلى هللا عليه وسلم املؤمنني وهذا يتضح لك من  

يته هللا وخش هنا مراقبة "اإلحسان "ضد اإلساءة واملقصود من اانً سَ ح  إ   ن  س  حي   نَ سَ ح  من أَ َ:واْلحسانَ
.يت اإلشارة إليهادائها على الوجه اليت يليق هبا. واإلحسان مرتبتان أتأاملؤدية إىل إتقان العبادة و   

ََ )وقوله صلى هللا عليه وسلم:  َْت  َك أ نهكَت  ر اه ،َف ِإْنََل   هذا جواب على(َف ِإنهه َي  ر اكْنَت  ر اه َأ ْنَت  ْعب د َاَّلله 
 األنسب يف ذا هو ه ألن  ر اإلحسان بسببه، س  ففَ  ،إلسلما هفتعرييف السؤال ونقول هنا ما قلناه 

.والبيان حالتوضي  

مقامَيقولون  "املرتبة األوىل "هذه هي(َ،َأ ْنَت  ْعب د َاَّلله َك أ نهكَت  ر اهَ )َوقوله صلى هللا عليه وسلم: -
أي من كثرة استحضار أمسائه (،َك أ نهكَت  ر اهَ )َهي األمسى واألعلى، واملقصود من قولهو ، املشاهدَ

فكيف  نت واقف بني يدي اجلليل العظيم الكرمي الغين ،أوصفاته ومشاهدة آثرها فكأنك ترى ربك و 



ابهلل  اويقينً  اميأل قلبه أنسً  اتبة فإنه جيد خشية وهيبة وتعظيمً ، من وصل هلذه املر ذ  ستكون عبادتنا حينئ
ما املانع؟ كم مضى من العمر وكم بقي؟   !ن من أهل هذه الدرجة؟عز وجل ، اي إخواين ملاذا ال نكو 

هلذه هل هم أحوج منا؟ إذا ما استشعران حاجتنا  ؟مىت سنحقق هذه املرتبة؟  وملاذا يسبقنا غريان
ية وتقوى وإحسان ال حتتاج إىل . والوصول ألعلى مراتب الدين من خشالعبادة فلن نصل إليها أصًل 

وال عريب  ،كون من أهل اجلامعاتنوال أن ،تاج إىل أن نكون أغنياء ال حن،هل الدنيا أمؤهلت من 
وال غري ذلك، هذه الدرجة حتتاج إىل نية وصدق ا ،وال مريضً ا وال أن تكون صحيحً ،وال عجمي 

هللا واالختبار يف هذه الدنيا الفانية  واجتهاد فقط، فل بد أن نتفكر هلذا األمر قبل انتهاء مدة
 .املستعان

َ ْنَت  ر اه َف ِإنهه َي  ر اك)َوقوله صلى هللا عليه وسلم: - َْت  هي مقامَاملراقبةَ "املرتبة الثانية"هذه  (،ف ِإْنََل 
َ ْنَت  ر اهَ )ها، فقوله و   دون األوىل مع عل   َْت  وجوابه فأحسن العمل ألنه يراك، ملاذا  "شرط"فهذا (ف ِإْنََل 

ْنَت  ر اه َف ِإنهه َي  ر اك)جعلنا هذا جواب الشرط ؟ ألن قوله  َ َْت   "إذا مل ال ميكن أن يكون املعن  (ف ِإْنََل 
ومقامَ، "مل تكن تراه فأحسن عبادتك ألنه يراك نفإ"فكان التقدير  ،هذا ال ميكن " فإنه يراك هتر 

لعمله وال  ،وهذا كذلك يورث العبد إتقاانً لعه عليك هي عبادة هللا مع استشعار مراقبته واط   املراقبة
ة فهل فك أبوك أو املسؤول يف وظيفتك مبهم  كل    لو ؛نفسه يف أمور الدنياشك، ولينظر كل واحد إىل 

فكيف  ًئاملخلوق الضعيف الذي ال يعلم شيإذا كان هذا يف ا أداؤان هلا حال وجوده كحال عدمه؟
تفكر يف أحوالنا  ندان خلل عظيم البد من حالة طوارئ كما يقولون؛فاحلقيقة ع ؟!ابخلالق العليم اخلبري

 .مع عباداتنا وهللا املستعان

َ ْنَت  ر اه َف ِإنهه َي  ر اك)وقوله صلى هللا عليه وسلم:  - َْت  اإلحسان مرتبتان كما يقول هل  (،ف ِإْنََل 
هي مرتبة : "كهاين يف شرحه وقال أنه مل ينقله عن غريه، قال ا راح كالفالش  بعض ذهب  الش ر اح؟ 

َك أ نهكَت  ر اهَ أ ْنَ)املراقبة وأن اجلواب انتهى بقوله:واحدة مرتبة   ،قال إىل هنا انتهى اجلواب ( ت  ْعب د َاَّلله 
ْنَت  ر اه َف ِإنهه َي  ر اك)وأما قوله صلى هللا عليه وسلم   َ َْت   ،ومل تعبده كأنك تراه،مل تفعل ن أي إ (،ف ِإْنََل 



؛ ال بيان ملرتبة نبيه لهفهذا كالت   ،فاجتهد يف مراقبته واعبده كأنك تراه،لع عليك فاعلم أنه يراك ومط  
َك أ نهكَت  ر اهَ أ ْنَ)أخرى، ألن قوله صلى هللا عليه وسلم  ( هذا عمل يكلف به العبد و مطالب ت  ْعب د َاَّلله 

ي  ر اك)هوأما قول ،به ْنَت  ر اه َف ِإنههَ   َ َْت  لع على مجيع ، فإن هللا مط  هذا ليس جمال للتكليف  (،ف ِإْنََل 
 .جه ومقبولت  اخللق. ما رأيكم يف هذا القول؟ هذا م  

 ،َهذا جربيل يسألَ(ف أ ْخِِبِْنَع ِنَالسهاع ةَِ :ق الَ )أن جربيل  -هللا تعاىل عنه يرض-وقوله 
  (ف أ ْخِِبِْنَع ِنَالسهاع ةَِ :ق الَ )َ، "يوم القيامة"واملقصود هبا هنا ،لوقت واحلني ااألصل هو  والساعة يف

تِي ةَ َِإنَهَ﴿ :جميئها قال تعاىل ألن الساعة نفسها الشك يفيوم القيامة؟  مىت أييت يعين ََالسهاع ة َْ  َله
َِفيه حىت يعلم الناس أن :املقصود زمنها ،والباعث على السؤال هنا  ولكن   ] 59َ:غافر]﴾ار ْيب 

صلى هللا عليه  وهو االستعداد له . فقال النيب،ينشغلوا به عن األهم  معرفة وقتها ميئوس منه فل
َالسهاِِلَِ)ا على السؤال: وسلم رد   ه اَِبِ ْعل م َِمن  َع ن ْ  العلم الساعة ،وأتملوا هذا اجلواب (م اَاْلم ْسئ ول 

أ ك اد ََٱلسهاع ة َء اتِي ةَ َِإنَه ﴿التنزيل وقد جاء يف ،مرسل ملك مقرب وال نيب يعلمه أحد من اخللق ال
علمه  بمما استأثر هللا  وفهَ﴾ع ْنَن  ْفِسيَأ ك اد َأ ْخِفيه ا ﴿قراءة ابن مسعود يفَ] 15:طهَ]﴾أ ْخِفيه ا
 ذب،عى غري ذلك فهو كاومن اد  ،عدم العلم هبا  مجيع اخللق يف ييستو ،فوغريه  يالبخار  كما يف

 يالسيوط،ابلساعة وحماولة حتديدها  ؤنبالت   وكثري من املعاصرين يف يهيلوالس   يولذلك أخطأ السيوط
ومضى هذا الزمن ومل تقع . على كل حال هذا  ! عجيباأللف ؛ املائة اخلامسة بعد  قال ستقع يف

غري املفيد يف انشغل الناس ،هذا الزمن بصورة عجيبة  وهو منتشر يف،ل بغري علم وتقو  ،ف مذموم تكل  
 " :الصحيح" ع كما يفمس   وقد جاء النهى عن نقل كل ما ،يعرفون مدى صحتها ال اينقلون أخبارً ،

عَ ) َ لِ َم اَمسِ  َِب َأ ْنَُي  دِ ث  ًِ ِذ َك  ْرِء ْلم  ِِ  خرص وتنزيلوآخرون ابلت   ،وانشغل آخرون ابلرؤى، (ك ف ىَ
أو طالب علم  ،ا من العامي  ا أو قريبً أحاديث الفنت و امللحم على الواقع مع اجلزم والقطع، جتد عامي  

ا سيقع كذا وقريبً  ،ملحمة كذا يحصل ه يوأن هذا الذ،ل األحاديث على الواقع نز   وي   ئ،مبتد
 ،ن الفليناملكا يوأن القنطرة ه-حديث ضعيف -وأن الراايت السود هم آل فلن ، وبعده كذا،

 . ....اخل الشام وبعدها سيحصل كذا وبعدها واآلخر يقول بدأت امللحم يف



التكليف به  ا يفل لو كان النص واضحً ا وقرارات حتتاج إىل أتم  واألدهى واألمر يبنون عليها أحكامً 
 ،يعتمدون على أحاديث ضعيفة،وهذا كله خمالف ملنهج أهل السنة  ! فكيف وهو على هذا احلال،

ألحاديث كذا وكذا فجزموا أبن املراد من هذه ا،قرون سابقة  وقد حصل هذا يف ،وأتويلت سقيمة
 التاريخ وماؤوا واقر  ،كل مرة  ا ابجلزم والقطع يفرت مرارً س   بل بعض األحاديث ف  ،ومل يكن كذلك 

 حدىإ هذا يف لى وقد تكلمت ع ,والكلم يطول ،حادثة احلرم قبل ثلثني سنة عنكم ببعيد
 ."مدرسة بصائر" احملاضرات يف

َالسهاِِلَِ): وىف قوله ه اَِبِ ْعل م َِمن  َع ن ْ  أو "ال أعلم "يعلمه ا الملفائدة وهو قول املفىت  فيه (م اَاْلم ْسئ ول 
وما أبردها على ،صلى هللا عليه وسلم وهو أعلم هذه األمة النيب  هذه الكلمة قاهلا " ،ال أدرى"

من العلماء املعاصرين الشيخ  ي"أدر  ال"من يقول  ومن أكثر،هذا يدل على ورع العامل وتقواه  ،قلبال
 .-وما أحلها -ي"ال أدر "فيقول  ياملسجد النبو  ا يفل كثريً أسي  -حفظه هللا -عبد احملسن العباد 

رمحه  -وهو من أشهر تلمذة اإلمام أمحد "السنن"صاحب  مام الكبري أبو داود السجستاينيقول اإل
 ا يفخصوصً  ي"ال أدر "ل أسي   عندما–رمحه هللا –مام أمحد يقول : ال أحصى كثرة قول اإل -هللا 

 كأنه ال،ا أحدً  يسم  ي ،سلوا العلماء وال يا :سلوا غري وكان يقول دائمً ،فيها اختلف  املسائل اليت
فيان بن عيينة ويقول: ما ان اإلمام أمحد يثن على سرقبة أحد آخر، وك يريد أن يتخلص منها يف

 . ي"ال أدر "يسهل عليه أن يقول ،الفتوى  أحسنه يف
الرتبية  ا وكذلك يفة جمروحة إميانيً أم  ،حيتاج هذا الزمن إىل هذه تربية عالية ،انظروا إىل هذه املرتبة 

حق  إذا كان هذا يف،الغالب  الدنيا يفا من ثقيلة على من أراد شيئً  ي"ال أدر "ألن كلمة  ،واألخلق
 . هللا املستعانو ؟! فكيف بعوام املسلمني ذا خشية و تربيةيكون فرتض أن من امل ن مَ 

ه اَِبِ ْعل م َِمن َالسهاِِلَِوقوله صلى هللا عليه وسلم ) َع ن ْ صلى هللا عليه  ئل النيبمرة س  ( هذه م اَاْلم ْسئ ول 
ََل  ا) قال: "الصحيح" كما يف  وسلم ليس املهم أن تعرف ،غاية احلكمة هذا جواب يف ؟َ(م اَأ ْعد ْدت 

 .ومن مات قامت قيامته،املهم ماذا أعدت هلا  ي،مىت ه
 هذا سؤال من جربيل،( هذا من كلم جربيل عليه الصلة والسلم ف أ ْخِِبِْنَع ْنَأ م ار ِِت ا) وقوله



 الوالية  يه "اإلمارةهكذا " الوالية يبكسر اهلمزة فه ماأو  علمة  يارة بفتح اهلمزة أارات مجع أمَ واألمَ 
 .العلمة يه"واألمارة "

َ َاْلع ال ة َرِع اء َ)َا عليه :صلى هللا عليه وسلم رد   وقال النيب َ َاْلع ر ا َاْْل م ة َر ب هت  ه ا،َو أ ْنَت  ر ىَاْلْ ف ا أ ْنَت ِلد 
ي انَِ  ؛احلقيقة أكثر بكثري يف يصلى هللا عليه وسلم علمتني وهالنيب  كر . ذ (الشهاِءَي  ت ط او ل ون َِفَاْلب  ن ْ

فإن علمات ؛تان من العلمات الصغرى وهااتن العلم،وارتفاع العلم وغري ذلك  ،منها :كثرة القتل
 : يوم القيامة نوعان

 .ء بعديكربى : وهى عشرة مل يقع منها ش •
هذا  ر هنا يفك  ذ   منها ما -الصغرى – املسيح الدجالا وكلها قبل صغرى : والصغرى كثرية جدً  •

أو املدح أو الذم  ييعن مبعن األمر أو النه ي،يؤخذ منها حكم شرع احلديث ،وهذه األمارات ال
لتطاول ابلبنيان ، وهنا وإمنا جاء ذم بعضها بنصوص أخرى كا،كونية   هذه أقدار ...ال...وحنو ذلك 

 :علمتنيصلى هللا عليه وسلم  ذكر النيب

 ،وقد كثر الكلم على تفسري هذه اجلملة  ،(ابَ رَ )رواية  ويف (أ ْنَت ِلد َاْْل م ة َر ب هت  ه ا) :العَلمةَاْلوىل 

  : ووصلت األقوال إىل أكثر من ستة أوجه نقتصر على قولني
د والولد من السي   ،ويكثر أوالدهن ،آخر الزمان يف يتكثر السرار :اح قالوا عليه أكثر الشر  : األول  •
 دها أووهذا الولد سي    ،كانت أمة  يدها بسبب هذا الولد فهعتق مبوت سي  وكذلك ألهنا ت   ،دنزلة السي  مب

 . عليه أكثر العلماء هذا ما ،دهاولدت سي   اليت يفه،يدهتاالبنت س
ولدت  األم مبنزلة أمة   فتكون،ه تَ د أمَ ه كما يعامل السي  يعامل الولد أم   يأ ،قالوا يكثر العقوق :الثاين •
وهناك أقوال  ،ألسباب ذكرها "الفتح" ابن حجر يف -مييل إليه وأ-وهذا القول اختاره  ،دهاسي  

  .أخرى
ََ )صلى هللا عليه وسلم  ها النيبذكر  العلمة الثانية اليت أ ْنَ) ،عن العلم هنا مب (ت  ر ى) َ(أ ْنَت  ر ىَاْلْ ف ا

 ََ ََ  ) .قدميه نعل ليس يف ،ال يلبس النعل يوهو الذ مجع حاف  َ(ت  ر ىَاْلْ ف ا وهو  مجع عار   (اْلع ر ا



 ﴿ة وهو الفقرلَ يـ  فقري مأخوذ من العَ  ؛مال له ال يمجع عائل وهو الذ (اْلع ال ةَ ) .و ثياب عليه ال يالذ

َ م َاَّللهَ  َي  ْغِني ل ًةَف س ْوف  ِإْنَِخْفت ْمَع ي ْ بكسر الراء وقيل  (رِع اءَ )و  ] 28:التوبةََ]﴾ف ْضِلهََِِمنََْو 
وغالب أهل الغنم -الضأن  –عاة الغنم ر  يعين َ(رِع اء َالشهاءَِ)فـ  مجع شاة   (الشهاءَِ)و .ها مجع راع  بضم  

- من أهل البادية وال ثياابً  ا ال حذاءً ميلكون شيئً  واملقصود أن ترى الفقراء الذين ال ،أفقر من غريهم
وهذا يشمل التطاول  ،القصور العالية الكبرية الفاخرة يف ،البنيان تراهم يتطاولون يف -رعَ بيوت الش  

ا حصل قدميً  ،وهذا قد حصل ،الزينةو ف وهو كثرة الرت   يويشمل التطاول املعنو ،االرتفاع وهو ياحلس
ا يقول قبل أربعني سنة كنت راعيً -بنفسه  حيدثين يوالد -كان من أفقر الناس  أيب؛ا وحصل حديثً 

كنت   قال ما، قط يتعشىف ،يتقاضى مااًل  ال،يعين اء فقط شَ واألجرة هو العَ  ،ا عندهأجريً  يلغنم غري 
وأقرانه من هم مثله صاروا من أغن الناس يتطاولون  ،وبيت فاخر،بيت  ا واآلن يسكن يفأملك درمهً 

  .ابلبنيان
ا قبل أربعني سنة كانوا من أهل اخلليج عمومً !  زماننا فكيف يف،زمانه حصل هذا  يقول يف القرطيب

رأس  ومتر يف  وماحياتنا إال نومة وتبطح"يقولون تراهم  ،ال ماء وال أهنار وال أمطار؛أفقر الناس 
 "النخيل وماء 
سابقه فتكون العلمة  ليس يف كل زمان يظهر من التفاخر ومن االنشغال ابلزينة ما  ويبدو أنه يف
  .أظهر وأبني

ي انَِي  ت ط او ل ون َِفَوقوله ) وهااتن  ،( يدل على أن كثرة الدنيا وانفتاحها يؤدى إىل التنافس عليهاَاْلب  ن ْ
لدنيا على وكثرة انفتاح ا ،انقلب األسافل إىل أعايل،املوازين  علمتان تدالن على حصول خلل يفال

َِإىل َ) " الصحيح" أهلها ولذلك جاء يف  .وهللا املستعانََ(ف انْ ت ِظْرَالسهاع ةَ ؛ََغ ْْيَِأ ْهِلهََِِإذ اَو سِ د َاْْل ْمر 
اْنط ل قَ ) -هللا عنه يرض-وقوله    .( يعن جربيل عليه الصلة والسلمُث َه
َم ِليًّا) -ههللا عن يرض-وقوله  جاءت و  ،ا بعد ذهاب الرجلمكثت مدة وزمنً ( يعن انتظرت و ف  ل ِبْثت 

صلى  رواية أن النيب وجاء يف،أايم وغري ذلك  ةرواايت كثرية أخرى منها ما يدل على أنه مكث ثلث
  .فقاموا فلم جيدوا الرجل بعد انصرافه( اطلبوه) :هللا عليه وسلم قال هلم



َأ ت ْدِريَم ِنَالسهاِِل ؟)َصلى هللا عليه وسلم : النيب مث قال يعين- عنه هللا يرض-وقوله  َع م ر  مع  .َ(َي 
َ)أول احلديث  ألنه قال يف، ليعرف السائ صلى هللا عليه وسلم يعلم أنه ال أن الظاهر أن النيب و َل 

؟ -هللا تعاىل عنه  يرض- فبماذا أجاب عمر ،لكن هذا من طرق التعريض للتنبيه (ي  ْعرِف ه َِمنهاَأ ح دَ 
و ر س ول ه َأ ْعل مَ َ)؟. -هللا عنه يرض- لنسمع ونتعلم األدب قال عمر :َاَّللهَ  رد العلم إىل هللا  (ق  ل ت 

لة من أول صلى هللا عليه وسلم فألن املسه إىل الرسوأما رد  ، بني    ورسوله ، فأما رده إىل هللا فظاهر
فريد إىل هللا ورسوله  ؛األحكام الشرعية صلى هللا عليه وسلم يف يوجد أعلم من النيب مسائل الشرع وال

 "هللا ورسوله أعلم"تقول الا ؟ إذا قيل هل سيصلنا غدً  شرعية ال الكونية فل يقال مثًل األحكام ال يف
بعضهم قال ورسوله  "،هللا أعلم"أو تقول  "هللا ورسوله أعلم"األحكام الشرعية تقول  ولكن يف..ال...

ا يعلم وإن كانت النوازل متجددة ألنه قطعً ،وبعضهم قال يشمل حياته وبعد مماته  ،حال حياته يف
فدائًما وعلى هذه الطريقة جرى أهل العلم ،صلى هللا عليه وسلمالنيب  لكن القدمية يعلم حكمها 

 ".هللا أعلم"يقولون 

َ مَْوقوله صلى هللا عليه وسلم ) َ ْمَِدين  ك ْمَي  ع لِ م   ( رواه مسلم ف ِإنهه َِجِْبِيل َأ َت 
هللا  صلى لغري النيبتمثل يوقد  ،نسان يراه احلاضرونإصورة بن امللئكة قد تتمثل أفيه  (ِجِْبِيلَ )َقوله

  .لة فيها كلم كثريأوهذه املس-رضي هللا عنه  –بن حصني  عليه وسلم كما حصل لعمران
َ مَْ) وقوله صلى هللا عليه وسلم َ ْمَِدين  ك ْمَي  ع لِ م  صلى هللا  كان جييب؟ النيب  ياحلقيقة من الذ يف (أ َت 

َ مََْ)ولكنه قال عن جربيل ،عليه وسلم  انظر إىل من تعمد السؤال لتعليم من حوله كم أيخذ ف (ي  ع لِ م 
 من األجور؟ 

َ مَْوقوله صلى هللا عليه وسلم ) إذ نسب التعليم له  -صلى هللا عليه وسلم – من أدبهكذلك (  ي  ع لِ م 
ألن ،داب مل يسلم له دين ن حرم هذه اآلمف ،فهذا الدين آداب و أخلق ،أجاب يمع أنه الذ

 .هللا املستعانووأيخذ آثمهم ،يوم القيامةغريه ى أعماله عط  احلقيقة يعمل لي   يف داباحملروم من هذه اآل
َ مَْوقوله صلى هللا عليه وسلم )   .أصوله وقواعده ومبانيه ( يعينِدين 

 ه لضيق الوقت وظروف هذه الدورة احلديث حق   عط  أوىف احلقيقة مل 



 آله وصحبه أمجعنيحممد وعلى نبي نا على وسل م علم وصلى اللهم أهللا تعاىل و
 واحلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 

 


