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  شرح حديث: "إنما األعمال بالنيات"

 عبد الكريم الخضير  /الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
   وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
حاااد نا " -رحماااه هللا تعاااالى-اإلماااام البخاااار   لعلاااى الحاااديث األول ب يااانا     ااا  أو الكاااالم  ،فماااا  ال الحاااديث فااا 

قاال: أببرنا  محماد بان  ،: حاد نا  حياى بان ياعيد األنصاار  ، قاال: حد نا ياييا الحميد  عبد هللا بن الزبير، قال
علاى  -عناهتعاالى رضا  هللا -يمعت عمار بان الخبااب  :وقاص الليث     ل أنه يمع عل مة بن ،اهيم التيم إبر 

 . المنبر قال: يمعت إلى أبر 
؟ تيار  فار  مبلا معناى  ا  ، إب   أ  الحاديث فار  مبلا  ،غ األ اءوصي ،ورواته ،الحديث ت دم الكالم ف  إينا  

ال  صح  ،إال عمر بن الخباب -عليه الصالة والسالم-فلم يرويه عن النب   ،به راويه ف  أصله ف  أصل السند
 ،وال  صاح عان عمار إال مان رريا  عل ماة ،إال مان رريا  عمار بان الخبااب -والسالمعليه الصالة -عن النب  

وعناه  ،وال عناه إال مان رريا   حياى بان ياعيد األنصاار   ،وال عن عل مة إال مان رريا  محماد بان إباراهيم التيما 
 ،نتشاربعاد  حياى بان ياعيد ا - عن  أربع رب اات فا  الساند ها  أصاله ومخرجاه وقاع فيراا التيار  المبلا -انتشر 

 - عنا  التيار - ،: كتبتاه مان حاديث يابع ماناة مان أصاحاب  حياىالرارو  قاال األنصار   إيماعيلحتى قال أب  
كلمتاا  بيييتاا   ))            ونظير  أبر حديث ف  الصاحيح، أبار حاديث فا  الصاحيح ،وقع ف  أربع رب ات

هااا فياه التيار   ، يابحا  هللا العظايم  وبحماد يابحا  هللا  :حبيبتاا  إلاى الارحمن ،  يلتا  ف  الميزا  ،على اللسا 
 لك نظير ما عندنا ف  الحديث األول. ذ م انتشر بعد  ،ف  أربع رب ات ه  أصل يند 

وعناه عماارة  ،البجلا بان جريار  ووعناه أبا   رعاة بان عمار  ،أب  هريارة -عليه الصالة والسالم-تير  به عن النب  
  .دهم انتشر،  م بعوعنه محمد بن اليضيل ،بن ال ع اع

أناا أياتبعد صاحة  :   ل ابن حجر ،أصحاب  حيىنه كتبه من حديث يبع مانة من إ :ق ل أب  إيماعيل الررو  
مناا رلبات  ،واألجازاء المنثا رة ،ف اد تتبعات ررقاه مان الروا اات المشار رة :  ا ل ،هاا، أنا أيتبعد صحة هااا العاد 

 ،عاان مااانتين  عناا  فضااال-مااا قاادرت علااى تكمياال المانااة ، ف  هاااا فمااا قاادرت علااى تكمياال المانااةالحااديث إلااى وقتاا
تتبع ررق بعا  - ،ن ل عمن ت دم وقد تتبعت ررق غير  فزا ت على ما ،إلى السبع مانة ،مانة أربع ، الث مانة
 اة رلباه لعلام الحاديث بدالكن حديث األعماال بالنياات تتبعاه ابان حجار مناا  ،-على السبع مانةفزا ت  ،األحا يث
 . فلم   در على تكميل المانة -الشرحى وقت كتابة إل-إلى وقته 

 عن  هل ني  ابن حجار  ، حيى ة من أصحابإنه كتبه من حديث يبعمان :أب  إيماعيل الررو  األنصار     ل
   باال علااى لكاان هاال هاااا كالمااك ،الناااف م اادم علااى  :المثباات    لاا    ؟علااى إ بااات أباا  إيااماعيل الراارو      ضاا

يابع ماناة وال   ادر علاى لكان  ،قاد  يا ت ابان حجار ماناة ، ي ت ابن حجار ماناة مانة قلنا عن  ل  اليرق  ؟إرالقه



نه من م دم على الناف ؟ أو ن  ل إهل ن  ل إ  المثبت  ،!ف  هاا الشأ  لمبلعوه  اإلمام الحافظ ا ،!تكميل مانة
 . ؟نرا تبلغ هاا الم داروقدرها فظ ،وجد ررق كثيرة جدا ،باب المبالغة

، أذكار الن م أربعاين؟ تبلاغ بأذكار الن م وه  نح  من أربعين وليعتن  المسلم" :   ل -رحمه هللا تعالى-ابن ال يم 
  .؟ هاأربعين
 ب...........طال
ألناه  ؛ينالااكر مارت اكرفا  تكارار  عنا  بيا ماا ،هاا ،وال الربع وها  نحا  مان أربعاين :قال ،يألنا بع  الحياظ ل 

يارا   األذكار  ال ، مكن عشرة أيانيد ماألنه  عشر أربع، ، الث  ،الاكر مرتينكرر ي، ممكن بنعم ،جاء ب ينا ين
 .الم ضع اا مكن أ  ت ال ف  ه الل  ،نرا المت   م

الكتا  واألجازاء يتي ا   علاى  ،وال شاك أ  عناد  اراالع واياع جادا ،على كل حال ابن حجر عمدة فا  هااا البااب
  .تل يبه بالحافظ

وعنااد  أ ضاا مخاليااات فاا  باااب  ،،  ساام نه شايخ اإليااالمكثياارة اهتمامااتر  هاااا لااه أبا  إيااماعيل الراارو  األنصاا
له أ ضا "مناا ل الساانرين" فا  مخالياات علاى  ،مبب ع متداول "كتاب ايمه "ذم الكالم وأهلهوإ  كا  له  ،االعت ا 

  .م تضى نظر أهل السنة
 ى بن يعيد. بعد  حيعلى كل حال الا  يرمنا أ  الحديث انتشر انتشارا وايعا 

ال باالف باين أهال الحاديث أ   :، قاالأناه ال  عارف إال برااا اإليانا  فا  ،الخباب  نيى الخالف بين أهل الحادث
  :-ال بد أ    يد كالمه ب يدين-يدينوه  كما قال لكن ب  :قال ابن حجر ،ينا هاا الحديث ال  عرف إال براا اإل

  إذا قياد فاال تار  علاى كاالم الخبااب ،ن رارق لكنراا ضاعيية: الصاحة  عنا  جااء مان غيار هااا اإليانا  ماأحدهما
 . مرا   بالصحة

إال  اور  صاحيح ماا نا (   ماا ئ امار وإنماا لكال  ،إنماا األعماال بالنياات))األمر الثان : الساياق  عنا  برااا الساياق 
  .براا اإلينا 

وور  فااا  معناااا  عااادة  ،منااادة ابااانو  ،وأبااا  ال ايااام ،ناااه ور  مااان رااارق معل لاااة ذكرهاااا الااادارقبن إل :  ااا ل ابااان حجااار
، الثااان  هاااا ال يااد األول ،ل لااة ليساات صااحيحةور  ماان راارق لكنرااا مع ،أحا يااثور  ب ،ا الصااحةأحا يااث أحاادهم

عناد  -رضا  هللا عنرماا-وأم يلمة  ،كحديث عانشة ،- عن  ف  مبل  النية-السياق ور  معنا  ف  عدة أحا يث 
ناا  فاا  حااديث  ع ،  ولكاان جرااا  ونيااة)) -رضاا  هللا عنرمااا-س وحااديث اباان عبااا ،  يبعثاا   علااى نياااترم))مساالم 

، فراا  فاا  قاتاال لتكاا   كلمااة هللا هاا  العليااا ماان)) وحااديث أباا  م يااى  ،))ال هجاارة بعااد اليااتح، ولكاان جرااا  ونيااة  
وحااديث  ،برجااه أحمااد تياال بااين الصاايين هللا أعلاام بنيتااه  رب ق))باان مسااع   اوحااديث  ،متياا  عليرمااا ياابيل هللا  

،  عنا  لاك مماا يتعسار حصار إلاى غيار ذ ،أبرجه النساان  ن (   ال ين   إال ع اال فله ماه  من غز( و )) عبا ة
   إنمااا األعمااال بالنيااات))ديث وبعضاارم  عاام أ  حاا ،يااث كثياارة جاااءت لكاان بغياار هاااا السااياقجاااء فاا  النيااة أحا 

فكيف   اال أناه  ،عمرصحيح إال حديث  يثبت براا السياق بسند وهاا الكالم بعد أ  عرفنا أنه ال ،مت اتر ،مت اتر
، إال أ  حمال علاى وعارف برااا الت ريار غلا  مان  عام أناه حاديث متا اتر !!وه  فر  غريا  غراباة مبل اة ؟مت اتر

 أحا يث كثيرة  صع  حصرها. ألنه جاء ف  النية  ؛، حمل على الت اتر المعن   فر  صحيحالت اتر المعن   



وعاان  ،وعاان عماار عل مااة ،عماار باان الخباااب -عليااه الصااالة والسااالم-نباا  عاان ال تااههاااا الحااديث تياار  بااه برواي
 ،وأباار حااديث فاا  الصااحيح ، حيااى باان يااعيد براااا الحااديث ،وعاان محمااد اباان إبااراهيم ،محمااد باان إبااراهيم ،عل مااة

برااا ياار   ،، األحا يااث التاا  تياار  برااا رواترااانرااا ماان غراناا  الصااحيحإ :  اا ل عنرااا العلماااء ،وبينرمااا أحا يااث كثياارة
البخاار  فا  ،  عن  مان شارط ، للصحة عند البخار  أو شرط لصحة ،لى من  عم أ  التعد  شرط لصحة الخبرع

وال ياارو   ،وال ياارو  الغراناا  الاارواة  عناا  مااا تعااد ت  ، نااينأال ياارو  إال عاان ا نااين، عاان ا نااين، عاان ا صااحيحه
 . ؟، وبينرما أحا يثحديثوأبر  ،لكن ماذا    ل عن أول حديث ،العلماءأهل األفرا  هاا قال به بع  

ر  فااا  صاااحيحه علاااى وجاااه أو شااارط للبخاااا ،نعااارف برااااا غلااا  مااان  عااام أ  التعاااد  شااارط لصاااحة الخبااار مبل اااا
ؤالء يارو  أ  التعاد  ها ،كالم الحاامم والبير ا  وابان العربا  والكرماان  الشاارح وغيارهم كما يؤم  إليه ،الخص ص

، شاارط للبخااار  فاا  يرونااه شاارط للبخااار  فاا  صااحيحهمااان  وماانرم كااابن العرباا  والكر  ،شاارط فاا  صااحة الخباار
باان وا ،ألنااه لاام يرويااه إال واحااد ؛إ  البخااار  لاام  خاار  حااديث فااال  :الكرمااان  فاا  م اضااع متعااد ة قااال ،صااحيحه

فاا  كالمااه علااى جااامع الترمااا  ماان حااديث أباا  هرياارة قااال: لاام  خرجااه    مااا  هاا  البراا ر ))العرباا  فاا  حااديث 
ماا يامعنا  فا   هااا الكاالم بعاد ،والبخاار  ال  خار  إال ماا تعاد ت رواتاه ،عن أب  هريارةلم ير  إال ألنه  ؛البخار  
 ؟إلااى أباار  كااالم م باا ل وإال ماار و    بيييتااا  علااى اللسااا  ا تااملم)) :وحااديث   لنياااتإنمااا األعمااال با)) :حااديث

 .مر و  بال شك
  :الن إلى أبر  قما يرويه ا نا  عن ا ني :لعزيز وه عرف ا االصنعان  لم

 وقيل شرط وه  ق ل الحامم    فعلم لصحيحلشررا وليس 
 

 بع  النسخ    ل:  
 لصحيح فعلملوليس شررا 

 

 وقد رم  من قال بالت هم  
 

 عنا  هاؤالء أنماة كياف  ،أو شارط للبخاار  فا  صاحيحه ،ال شك أنه واهم الاا  يازعم أ  هااا شارط لصاحة الخبار
 عنا  - ، خر  لراو  من الرواة إال له أمثار مان راو   بأنه يريد أنه ال  جه كالم الحامميقد  ؟ا خيى عليرم مثل ها

، قاد   اال عان الحاامم مثال هااا جرالاة العاين  عن  عمر له أمثر من راو  معروف بحيث ترتياع عناه -ف  الجملة
  .لكن كالمه محتمل ،وقد قيل ،الكالم

هاا  ))العرباا  فساامعنا كالمااه لاام  خاار  حااديث أمااا اباان  ،كااالم الحااامم ياارالبير اا  أ ضااا لااه كااالم نظ ،اباان العرباا 
 ،هاااا الكااالم لاايس بصااحيح ،لااه إياانا  واحااد والبخااار  ال  خاار  مااا ،ألنااه تياار  بروايتااه أباا  هرياارة ؛   البراا ر مااا  

  خار  ماا أو أربعة على أ  البخار  ال ،م ضع  الث م اضعشارح البخار  نص ف  أمثر من  ،الكرمان  الشارح
 عنا  أول  ،هال بالكتااب الاا   شارحهاهااا ال شاك أناه ج ،عناد  بل ال باد مان التعاد  ،  واحدله إال راو  إال ما ،له

فا  ت اتر الن ل عان األنماة  ذلك مع ك نه فر ا   ومع ،ر  على من  عم ها  الم  لةكييال  بال ،وأبر حديث ،حديث
  .ف  تعظيم قدر  ،ف  تعظيم قدر هاا الحديث ،هتعظيم
واتيا  عباد  ،الحاديث ء أجمع وأغنى وأمثار فانادة مان هاااش  -ويلمصلى هللا عليه -ليس ف  أببار النب   :ف يل

قبن  وحماازة الكنااان  لاادار و  والترمااا  واد  والشااافع  وأحمااد باان حنباال وعلاا  باان الماادين  وأباا   اباان مرااالاارحمن 
  .على أنه  لث اإليالم ،على أنه  لث اإليالم



  .ربعه :ومنرم من قال
  .من العلم ا ين باب ال  بن مرد : يدبل فاوقال 

  ا.: يدبل ف  يبعين بابوقال الشافع 
فاايخلص فاا   ،لكاا   ستحضاار ال ااارئ النيااة ؟ينبغاا  أ   جعاال هاااا الحااديث رأس كاال باااب لماااذا :باان مرااد اوقااال 

هماا شاررا  -عليه الصالة والسالم-لنب  لالمتابعة  معإلبالص شرط ال ب ل ال ييما وأ  ا -جل وعال- عمله هلل
  .لال ب  

  :راهر بن المي   وه  من تالميا ابن عبد البر    ل
  عمدة الدين عندنا كلمات
 اترك الشبرات وا هد و ع ما 

  

 أربع من ق ل بير البريئة 
 ليس  عنيك واعملن بنية

 

أحد فالنية  ،  ع ب لبه وج ارحه ولسانه ،أل  كس  العبد   ع ب لبه وج ارحه ولسانه ؛وجه البير   ك نه  لث العلم
النية ال   عن  ،  إليرااوغيرها  حت ،مست لةوألنرا قد تك   عبا ة  ؛أل  محلرا ال ل  ؛أقسامرا الثال ة وأرجحرا

لاا  ،غيرهاوالنية ال تحتا  إلى  ،غيرها محتا  إليرا ،ا  إلى ها  النيةوالعمل وغير النية  حت ،إلى غيرها تحتا 
النية المجر ة لك والم ص   با ،لمؤمن بير من عمله  نية ا)) يث وإ  كا  فيه كالم ألهل العلمجاء ف  الحد

 نية.  يؤجر على عمله المجر   و  لكن ال ،أل  اإلنسا  يؤجر على نيته ؛المجر  بير من العمل
))إنماا والحاديث  ؟-صالى هللا علياه ويالم- ال ح  إلاى ريا ل هللا الترجمة كيف كا  بدء ،منايبة الحديث للترجمة

  ا ل الحاافظ  ،مباب تاه للترجماة ،فا  مباب اة الحاديث هاا الحديث كالم العلمااء فياه كثيار جادا   ات  األعمال بالني
الااا ح ،  ترجماااة بااادءاعتااارل علاااى المصااانف فااا  إ بالاااه حاااديث األعماااال فااا   :-رحماااه هللا تعاااالى-بااان حجااار ا

ال  ،ترجمااة أصااالوأنااه ال تعلاا  لااه بال ،الاا ح  إ بالااه حااديث األعمااال فاا  ترجمااة باادءاعتاارل علااى المصاانف فاا  
 عنا  -أبرجا  قبل الترجمة  ،مستخرجه واإليماعيل  ف  ،ف  شرحه   الخباب بحيث إ ،تعل  له بالترجمة أصال

صاالى هللا -الاا ح  إلااى رياا ل هللا  باادءكيااف كااا   الاا ح ، باادء :لااك اام قااال بعااد ذ ،حااد نا الحميااد  -سااملةبعااد الب
 ؛أبرجاااا  قبااال الترجماااة ،واإلياااماعيل  فااا  مساااتخرجه ،حهر   الخبااااب  فااا  شااابحياااث إ ،إلاااى أبااار  ؟-ويااالمعلياااه 

أل   ؛لااكصاانيع اإليااماعيل  فاا  ذ ةوايتصاا ب أباا  ال اياام اباان منااد ،برمااا ف اا  تبااركلل ور  أنااه إنمااا أ االعت ا هماا
ال بااد أ   كاا   هناااك  ،أو العااالم عم مااا إذا تاارجم بترجمااة وأور  تحترااا ماان النصاا ص مااا ياا ر  ،البخااار  إذا تاارجم

ولااا الخبااب   ،ال ح  بدءاألمر ال  ظرر له راب  ف   والحديث ف  با ئ ،النص ص وبين الترجمةراب  بين ها  
الحاديث   با يرا ، بن رشيد: لم   صد البخار  ب يرا اوقال  ،خببةالواإليماعيل  قدم   على الترجمة فجعل   بمثابة 

إنما أرا  البخار  أ  يبين حسان  ،بالترجمة ارتباطوإال ما له  ،بيا  حسن نيته فيه ي (  ،بيا  حسن نيته فيه ( ي  
  .انترى له ف ال كل بحس  ما ظرر ،لترجمةلوقد تكليت منايبته  ،التأليف اف  هانيته فيه 

قالااه علااى المنباار  -رضاا  هللا عنااه-أل  فاا  يااياقه أ  عماار  ؛مااه م ااام الخببااة للكتااابنااه أريااد أ    يوقااد قياال إ
وقاد قيال أناه  ،علاى المنبار قاال: أل  -ناهرضا  هللا ع-الخبااب يامعت عمار بان  :  ا ل ،بمحضر من الصحابة

قالااااه علااااى المنباااار بمحضاااار  -عنااااههللا رضاااا  -أل  فاااا  يااااياقه أ  عماااار  ؛أرا  أ    يمااااه م ااااام الخببااااة للكتاااااب
إذا صاالح أ   كاا   فاا   ،صاالح أ   كاا   فاا  بببااة الكتاااب ،فاا ذا صاالح أ   كاا   فاا  بببااة المنباار ،الصااحابة



بباا  بااه  -وياالمصاالى هللا عليااه -المرلاا  أ  النباا   وحكااى ،كاا   فاا  بببااة الكتااابصاالح أ    ،بببااة المنباار
 ؛كانات كالم دماة لراا أل  األحا ال التا  كانات قبال الرجارة ؛ال ح  بدءفناي  إيرا   ف   ،حين قدم المدينة مراجرا

  .ويع به النصر والظير واليتح انترى ،أل  بالرجرة افتتح األذ  ف  قتال المشركين
 -صالى هللا علياه ويالم-ذكار  مان ك ناه  إال أننا  لام أر( ماا ،وهااا وجاه حسان ،ن حجر: وهاا وجه حسان   ل اب

ببا  باه أول ماا هااجر صالح كاالم  -ويالمصالى هللا علياه - بات أ  النبا    عن  لا - ،بب  به أول ما هاجر
 .-المرل 

ببا  براا أول ماا  -علياه ويالم صالى هللا- هما ذكار  مان ك ناإال أنن  لم أر(  ،وهاا وجه حسن :قال ابن حجر 
 -ويالمصالى هللا علياه -الصاحيح بلياظ يامعت ريا ل هللا  أواباروقد وقع ف  بااب تارك الحيال فا   ،هاجر من  ال  

 كا   فا  الخبباة  اأ  هاا ،  ا ل  اا أيراا النااس مااوالعاا ة أناه حين ،  إنماا األعماال بالنياة ، اا أيراا النااس)) :   ل
أو فا  ابتاداء قدوماه إلاى  ،فا  ابتاداء الرجارة هأماا ك نا ،إلى أنه كا  ف  حال الخبباةفي  هاا إ ماء  ،على المنبر

قانلاه اياتند إلاى  ، ولعال"م قايسمرااجر أياتند إلاى ماا رو  فا  قصاة "ولعل قانله ا ،فلم أر( ما يدل عليه ،المدينة
  .قصة مراجر أم قيسما رو  ف  

زو  وإنماا هااجر ليتا ،لك فضايلة الرجارةلاى المديناة ال يرياد باان مكاة إهااجر ما : ن لا ا أ  رجاال  قال ابن  قي  العيد
  . و  يانر ما ين ( به انترى ذكر المرأة  : أم قيس فلراا بص بالحديثامرأة   ال لرا

ومراجر  ،ألنه يي  ف  ذم مراجر أم قيس ا؟هاا  ستدل به على أ  الحديث قيل ف  أول الرجرة لماذ ، عن  ك   
وهاا  فاا   ،الرجاارة إلااى هللا ورياا له ا  مظراار  -عليااه الصااالة والسااالم-النباا   الرجاارة مااع لأم قاايس إنمااا هاااجر فاا  أو 

 ولاا ذكرت المرأة بخص صرا ف  الحديث.  ،ليتزو  ها  المرأة الح ي ة إنما هاجر 
لاك فا  أول وكاا  ذ -علياه الصاالة والساالم-ح أ   كا   ببباة مان النبا  لإذا كاا  صا : عن  كالم المرل     ل

إال أنااه  ،اباان حجاار تاار   فاا  ك نااه ذكاار علااى المنباار ،الخببااة بااين يد ااهك ،ح أ   كاا   م دمااة لكتابااكصاال ،الرجاارة
كماا يايأت  فا  كتااب  -علياه الصاالة والساالم-على أنه يي  فا  ببباة مان ق لاه  ،ذكر ما  مكن أ   ستأنس به

ماا فال ي جد فا  ررقاه  ،ةالرجر  أو ور  هاا الحديث ف  أول ،وأما ك نه قيل    ا أيرا الناس))وترك الحيل  ،الحيل
عليااه -هاااجر مااع النباا   ،مراااجر أم قاايس ،ا بينااه وبااين حااديث قصااة مراااجر أم قاايسإال إذا قرن اا ،ياادل علااى ذلااك
وه  فا  الح ي اة إنماا هااجر  ،أنه هاجر إلى هللا وري له لك هاجر مظررا  ، ومع ذف  أول الرجرة -الصالة والسالم

 ولااا باص فا  الحاديث ذكار ،الحاديث ، وهااا  شاعر بااقترا  ال صاة ماعلحاديثولاا ناص علياه فا  ا ،مرأة اليتزو  
  .المرأة  و  يانر ما ين ( به انترى

أق ل ما ف  ماا  ،وهاا ل  صح أنه هاجر ،الرجرة النب ية لباكر  أو  ةءابدال وهاا ل  صح لم تستلزم :قال ابن حجر
ال هجاارة بعااد ))هاااجر بعااد  بساانين قباال حااديث  مكاان  ،-عليااه الصااالة والسااالم-ياادل علااى أنااه هاااجر مااع النباا  

  .بمدة ر يلة -عليه الصالة والسالم- عن  هاجر قبل اليتح ول  بعد هجرة النب   ،  اليتح
 ،عان عباد هللا ،عن ش ي  ،عن األعم  ،أببرنا أب  معاوية :قال ،وقصة مراجر أم قيس رواها يعيد بن منص ر

هااجر رجال يتازو   ،لاكئا ف نما لاه ذمن هاجر يبتغ  شي ،لك" نما له ذف  ئامن هاجر يبتغ  شي" :وابن مسع   قال
  .مراجر أم قيس :فكا    ال له ،امرأة   ال لرا أم قيس



فأبااات أ   ،كااا  فينااا رجاال ببااا  اماارأة   ااال لرااا أم قاايس :الببراناا  ماان ررياا  أباار( عاان األعمااا  بليااظ وروا  
لكان  ،صاحيح علاى شارط الشايخين إيانا وهااا  ،م قايسفراجر فتزوجرا فكنا نسميه مراجر أ ،تتزوجه حتى يراجر

  تضاا  ماان الباارق مااا  ءفاا  شاا  ، ولاام أر( لااكيااي  بسااب  ذ ،لاايس فيااه أ  حااديث األعمااال بالنيااات يااي  بسااببه
 لك. التصريح با

لكااا  يااياقه قباال  ،بااالصا  فاا  اإلوترغيباا ا  بااه تيمناا االبتااداء إذ ،بخااار  إقامتااه م ااام الخببااة ف اا ال أرا فلاا   وأ ضااا  
لكان ماا تصالح أ   ،ة باه فا  أول الكتاابا بادءالمنايابات تصالح لل   هاا  عنا ،لترجمة كما قاال اإلياماعيل  وغيار ا

 ،فا  أول الكتااب يارا  إلإنماا ها  مبارر  ،أو ماا ذكار ،نعام هاا  األقا ال ؟الا ح  بادءي ر  تحت ترجماة كياف كاا  
لكااا  لااه وجااه كمااا قااال  ،ر  ح البخااافاا  صاادر الكتاا  انح ااة ماان كتاا  صااحي ولاا  أور  أ ضااا   ،فاا  صاادر الكتاااب

على كل حال ل  كا  مرا  البخار  إيرا   ما ر  الخبباة ألور   قبال  ،ايدبل ف  يبعين باب :-رحمه هللا-الشافع  
 بل كلرا الحديث فيرا بعد الترجمة، ،ولكن النسخ جلرا ،ولكا  صنيع الخباب  واإليماعيل  ه  المت جه ،الترجمة

 بعد الترجمة.
التب يا  يتعلا   ،لتب يا  يتعلا  بان اة والحاديث معاا  ا :بان النجاار قاالعان أبا  عباد هللا  ،ببال ف  شارحهن ن ل اب

ان اة  -كار جال ذ-وقا ل هللا  ؟-ويالمصالى هللا علياه -ال ح  إلاى ريا ل هللا  بدءكيف كا   ،بان ة والحديث معا  
أ  األعماال  -ويالمصالى هللا علياه -ى محماد  ام إلا ،أل  هللا تعالى أوحاى إلاى األنبيااء :قال ؟لكوالحديث كيف ذ

بل بع  مير ات ماا أوحا   ، وتيصيله عن  مما نص عليه ف  ان ة إجماال ،أوحى إليه كما أوحى إليرم ،بالنيات
يَن{ :ل  له تعالىإليرم أ  األعمال بالنيات  َ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِ    .[البينة   ي رة5)] }َوَما ُأِمُروا ِإَّلا ِلَيْعُبُدوا َّللاا
- ا  أل  هللا تعاالى فبار محماد ؛الا ح  كاا  بالنياة بادءأ   ،منايابة الحاديث للترجماة :وقال أب  عباد الملاك البا ن 

ووها  لاه أياباب النبا ة وها   ،لاه أياباب النبا ةووها   ،وبغ  إلياه األو اا  ،على الت حيد -ويلمصلى هللا عليه 
 ،وأتام لاه النعماة ،ف بال هللا عملاه ء،لاك فكاا  يتعباد بغاار حارا  ذ، فلما رأ  ذلك أبلاص إلاى هللا فاية الصالحة  الر 

علااى  وهاااا م تضااى حااديث عماار الااا  ياادل ،لااكر يااة الصااالحة أبلااص إلااى هللا فاا  ذلمااا وهباات لااه الم اادمات بال
ياة ء بالر  ال ح  كا  بأ  ش  بدء عن   ،وأتم له النعمة ،ف بل هللا عمله ءغار حرافكا  يتعبد ب ،وج ب اإلبالص

ياااة   جاءتاااه هاااا  الم ااادمات التااا  هااا  الر  لماااا -علياااه الصاااالة والساااالم-النبااا   ،كاااا  بالر ياااة الصاااالحة ،صاااالحةال
  .ف هبت له النب ة بال ح  ،أبلص ف  عمله ،الصالحة

وأيان ها   ؟إ  قلت ما م قع حديث عمر من الترجماة :بن المنير على أب اب صحيح البخار     لف  المت ار  ال
 أشااكل هاااا قااد ما   :قلاات ؟الاا ح  باادءوأياان هاا  ماان  ؟قلاات مااا م قااع حااديث عماار ماان الترجمااةإ   ؟الاا ح  باادءماان 

 ،هااااوقياال فيااه غياار  ،والم دمااة للكتاااب ال علااى مباب ااة الترجمااة ، فحملااه بعضاارم علااى قصااد الخببااةعلااى الناااس
 ،لاى هللا وحاد مان هااجر إأ  أ  الحاديث اشاتمل علاى  ،-وهللا أعلام-والاا  وقاع لا  أناه قصاد   :ابن المنير   ل 
-هجارة البنا   تاهالا ح  فا  م دم بادء ،إلاى هللاكا  م دمة النب ة فا  ح اه هجرتاه  -ويلمصلى هللا عليه -والنب  

 ، عنا  عنادنا الرجارة البدنياة ،وفا  الحاديث التنصايص فمان كانات هجرتاه إلاى هللا ،إلى هللا -ويلمصلى هللا عليه 
كتااب ابان ال ايم مان أولاه  ؟تين هال يارا  باه االنت اال مان بلاد إلاى بلادرري  الرجر   ن،  عوالرجرة ال لبية تسب  ذلك

نااك رف ،هااا المرااجر ،نراى هللا عناه وريا له المراجر من هجار ماا ؟هل يرا  به الرجرة من بلد إلى بلد ،إلى أبر 



الا ح   دءباوفا     فمان كانات هجرتاه إلاى هللا وريا له)) فيا  الحاديث هجارة قلبياةوهناك هجارة بدنياة  ،هجرة قلبية
  .م دمة بين يد  ال ح  -عليه الصالة والسالم-من قبل نبيه  -جل وعال-مانت الرجرة إلى هللا 

الم ابلااة تاادل علااى أ  الرجاارة  ،والاادنيا ،ماارأة التاا  يريااد نكاحراااالبااالرجرة إلااى  ،لكاان م ابلااة الرجاارة إلااى هللا ورياا له
  ؟ال بد أ  يراجر ببدنه أو ،و إلى امرأة أ ،يراجر ب لبه إلى  نياأ   عن   مكن  ؟بدنية وإال قلبية

  ..........طالب
 ها. 

كمااا أ  الرجاارة  - عناا  ب بلااه- ،كأنااه يريااد أ  الماارا  بااالرجرة فماان كاناات هجرتااه إلااى هللا ورياا له المنياار ان  اباان
 ،بنيسااهفكااا   خلاا ا  ،-جاال وعااال-ب لبااه إلااى هللا  -عليااه الصااالة والسااالم-برجاارة النباا   باادأ ،الاا ح  باادء عناا  
  .هاا ما أرا  أ    رر  ،فرناك ن ع ارتباط بالنسبة إلى الرجرة ال لبية ،إلى هللا ب لبه ا  مراجر 

صالى هللا -والنبا   ،أ  الحاديث اشاتمل علاى أ  مان هااجر إلاى هللا وحاد  ،-وهللا أعلام-والا  وقع ل  أنه قصد  
الت اارب إليااه بعبا اتااه فاا  غااار و  ،وإلااى الخلاا ة بمناجاتااه ،كااا  م دمااة النباا ة فاا  ح ااه هجرتااه إلااى هللا -وياالمعليااه 
 ،ورلاا  وجااد، وجااد - عناا  ب لبااه-فلمااا ألرمااه هللا صاادق الرجاارة إليااه  ،فلمااا ألرمااه هللا صاادق الرجاارة إليااه ،ءحاارا

الرباان   فيا  والت ،لاى التأيياد اإللرا إ ا  مضااف ،وإنازال الا ح  علياه ،هباصابيانفرجرته إليه كانات بادء فضاله علياه 
 والم نل.  ،والمرجع ،والمبدأ ،لا  ه  األصلا

هاا  التاا  أمساابت  ،الم اادمات هاا    هااا : إال   ااال ،ولاايس علااى مااا معنااى ،الساانة ر   أهاالمعنااى مااا  ولاايس علااى
عليااه الصااالة -هاا  التاا  أمساابت النباا   ،الم اادمات هاا    هااا إ :ال   ااال ،النباا ة -عليااه الصااالة والسااالم-النباا  
ولاايس علااى معنااى مااا ر   أهاال  :مكتساابة   اا ل ،المبتدعااة ماان ياار( أ  النباا ة مكتساابة   ماانإل ؛النباا ة -والسااالم
-على معناى أ  النبا ة وم ادماترا ومتمماتراا كال فضال مان عناد هللا بل  ،من أعت د أ  النب ة مكتسبةعلى  ،السنة

 ا  وظااهر  ، وأبارا  ال  فلاه اليضال أو  ،وبلاغ الماأم ل ،علا  األمالو  ،وأعباى الساؤل ،فرا  الاا  ألرام الساؤال -جل وعاال
ديث، وإ  كا  يياق الحا ،الظاهر انه ظاهر  عن  ،ابن المنير عن  الراب  الا  أوجد   -يبحانه وتعالى- ا  وبارن

إذا  ،بان المنياراال ينبب  عليه كاالم  ،ال يتجه حينئا ،إنما يتم بالرجرة البدنية ،جزنيه نيإذا قلنا إ  تمام الم ابلة ب
أو اماارأة  ، صاايبراوماان كاناات هجرتااه لاادنيا  ،فرجرتااه إلااى هللا ورياا له ،إلااى هللا ورياا لهماان كاناات هجرتااه ))قلنااا: 

وهاا    اارر أ  الرجاارة إلااى هللا  ،تمااام الم ابلااة أ  تكاا   الرجاارة إلااى هللا ورياا له تكاا   بالبااد   يتزوجرااا فرجرتااه  
   .إلى هللا ب لبه -لسالمعليه الصالة وا-ال ح  إنما كا  بعد هجرة النب   بدءو  ،وري له إنما ه  بال ل 

 ...........طالب
 نعم. 

أل   ، ماااا يلااازم؛ماااا يلااازم ،ال ال ،هااا  مااااك رة فااا  الصاااحيح  اااأت  ياااب  الحااااف ،ياااب  الحاااافال عاااا  هااااا  اااأت  
وقااد  ،إنمااا ذكرهااا فاا  م ضااع آباار ،نعاام ووجااه الترجمااة والمباب ااة فاا  جملااة لاام ياااكرها ،ءالبخااار  قااد يتاارجم لشاا 

  .رري  من ررق الحديث لم ياكرها أصال تك   على غير شرره ف 
م ضا عا لجماع وحا   ا لماا كا أ  الكتااب ،اإلشاارة إلياه ت ادمتماا من المنايابات البد عاة الا جيزة  :قال ابن حجر

ٌ  ُييوَح {*}َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى  ،أل  السنة وح  ،السنة صدر  ببدء ال ح   [يا رة الانجم  4 -3) ] ِإْن ُهَو ِإَّلا َوْحي



ولما كا  ال ح  لبيا  األعماال  ،لجمع وح  السنة صدر  ببدء ال ح  الما كا  الكتاب م ض ع :فالسنة وح  قال
هاا  المنايابات ال  وماع :ابان حجارقاال  ،لما كا  ال ح  لبيا  األعمال الشرعية صدر  بحديث األعماال ،الشرعية

 .ألنه ال تعل  له بالترجمة أصال ،يلي  الجزم
  .نعم

 ..............طالب
جتمعات لاه اف ،كماا فاارقرم ب لباه ،ببدناه مفاارقر .............ال الشايخ يرياد أ    ا ل مان هااجر مان مكاة إلاى ،إ اه

  .لكن ف  كالم ابن المنير اإلشارة إلى الرجرة ال لبية ف   ،الرجرتا 
الساار  علاى صاحيح  وها  مببا ع ايامه النا ر ،ف  كتاب جله ف  المنايبات وقد ال  عرفه كثير من راالب العلام

صااغير لاايس  هاااا مبباا ع فاا  جاازء ،علااى تلميااا  مشااتاق أحمااد ،الرنااد محماا   الحساان ممااا أمااال  شاايخ ،البخااار  
  .مما أمال  شيخ الرند محم   الحسن على تلميا  مشتاق أحمد ،نعم ،بكبير
ياع فا  تاراجم و أ  البخار  اعلم  ،والمنايبة بينرا وبين األحا يث ،يع ف  تراجم األب ابو اعلم أ  البخار   :   ل

  ؟   معنى هاا الكالم ويعإ ،والمنايبة بينرا وبين األحا يث ،األب اب
  .نعم

 ............. .طالب
اعلام أ  البخاار   :  ا ل ،وإنماا أل ناى منايابة يااكر الخبار تحات الترجماة ،ليس هناك راب  ظااهر يدركاه كال أحاد

ا وباين وياع فا  تاراجم األبا اب والمنايابة بينرا -غريا  ءالمه ش ك أت  ف  - ،يع ف  تراجم األب اب والمنايبةو 
ومنراا أناه قاد  جعال جازء  ،لباابان اة ترجماة ا جعال  ،نه أحيانا  جعل ان ة ترجمة للباابومن عا اته أ ،األحا يث

الاا   ،لكن المخبا ط فياه لايس ،ومنرا أنه  أت  بالحديث الا   سير على شرط هاا ف  المبب ع ،الحديث ترجمة
 عناا  أ  البخااار  تراجمااه غالبرااا  ،مااا يتاارجم فاا  األباا اب وأمااا ماان نيسااه ف لاايال   ،لاايس علااى شاارره فاا  الترجمااة

قليال و  ،أو م ق فا ،ي اء كا  مرف عا ،شرط غير  على أو ،ي اء كا  على شرره ،أو بحديث ،منص ص إما بآ ة
بال أمثار التاراجم مان  ،مان التاراجم ا  ثيار لكان النااظر فا  صاحيح البخاار   جاد أ  ك ،منرا ما  ك   مان تل ااء نيساه

تكا   لكان  ،فا  بااب واحاد تاراجم مختلياة متعاد ة ،ومنراا أناه  اأت  فا  بااب واحاد ،وايتنباره من األحا يث ،هف ر
وجملاااة  ،ماان الترجمااة جملااة ماان الترجمااة  عاا ة ء جعااال جااز  ،ترا  عاا ( يجعاال واحاادف ،هناااك مناياابة بااين التااراجم

مثال أتاى  ،ناه  اأت  فا  م اضاع مختلياة تاراجم متكاررةومنراا أ ،عال األبار( متمماة لرااأو  ج ،عليرا  ليال   واألبر( 
 ام تارجم فا  أبا اب ال ارآ   ،فا  أول الكتااب ؟-ويالمصالى هللا علياه -الا ح  إلاى ريا ل هللا  بادءبباب كيف كا  
ال رآ  باب نازول  أب اب ،وف  أ ناء الكتاب ف  كتاب التيسير ،ال ح  بدءف  أول الكتاب باب  ،باب نزول ال ح 

  .-عليه الصالة والسالم-ال ح  إليه 
أ   :ف اال الشاراح فا  مثال هااا الم ضاع ،ال  خل ا هاا التكارار مان فانادة ،لكن ال  خل ا هاا التكرار من فاندة :قال

ل ارآ  وهنااك فا  أبا اب ا ،ليظ البادء -الا  بين أيدينا عن  ف  الباب األول - ،نزولالو مة ليظ  ،البدءليظ هاهنا 
 ،علااى البخااار   يااة بااالمعترلمعارضااة ليظأ  هاااا لكاان ال  خيااى علااى الناااظر  ،لااكامتي ا علااى ذفاا ،ليااظ الناازول

المارا  هناا تح ي  الح ي  أ  الو  ،ببري  يبح النظر هكاا    ل ،بل ه  ج اب ببري  يبح  ،وليس بغ ر نظر



والغارل أ   ،فبينرماا با   بعياد ،الا ح  ف ا والمارا  هناا نازول  ؟بياا  كييياة البادء عم ماا ،-أ  ف  أول الكتاب-
  .والمنايبة بينرا وبين البخار  وبين األحا يث حصة البخار  فلله  ر  ،صنعة التراجم

نعام وها  أ ضاا أماال  علاى  ، عن  ما تدر  من ال ض ح التراب  بين كالمه ،أ  العجمة أ رت فيه  عن  كالم يبدو
أنااا عنااد  النسااخة  ،ألنااه حتااى النسااخة األصاال ؛أو ماان المتل اا  ،لاا إمااا ماان المم ،والخلاال منااه ،ررياا  اإلمااالء

 عاز-وقا ل هللا  ؟كياف بادء الا ح  : ام قاال ،من عدم التاراب  ء عن  ف  ش  ،المخب رة ف  هاا الكالماألصلية 
ييا َأْوَحْيَنييا ِإَلْييي َ } -وجاال ترجمااة  ؟ ح كيااف باادء الاا ،الظاااهر أ  هاااتين التاارجمتين مساات لتا  [  ياا رة النساااء163)] {ِإنا

وبااب قا ل  ؟باب كيف كا  بدء الا ح  ،ل جد ليظ باب بينرمنعم  ،لكلكن ل  أريد ذ ،وان ة ترجمة أبر(  ،مست لة
ييا َأْوَحْيَنييا ِإَلْييي َ } :-جاال ذكاار -هللا  م تضااى قاا ل أهاال العلاام أ  العبااف علااى نيااة  تكاارار  :قااد   اا ل قاناال مااثال {ِإنا

  .-المضاف-نعم على نية تكرار باب  -جل ذكر -هللا  وق ل ،ال ييما على روا ة الجر ،العامل
الظاهر أ  هاتين الترجمتين  {ِإناا َأْوَحْيَنا ِإَلْي َ } -وجل عز-هللا  لوق   ،إلى أبر  ؟ال ح  بدءكيف كا   باب  

إ  ان ة  :   ل والتأمللكن النظر الدقي   ،وان ة ترجمة أبر(  ،ترجمة مست لة ؟ال ح  بدءكيف  ،مست لتا 
لكن النظر  :ه  الا  أور  هاا، قال ،-أور   غير  لير  عليه له عن  -الا  أور   ه  ،ليست ترجمة أبر( 

 لترجمة األولى. لبل ه   ليل وج اب  ،ليست ترجمة أبر(   ان ة إ :   لالدقي  والتأمل 
بينة  فان ة ؟وممن نزل ؟ هكيف  ؟كييية ال ح  ،عنه مسئ ال   ؟كيف ،عنه مسئ ال   ،عنه وإنما كانت األولى مسئ ال  

الصاااالة -علااايرم و علاااى نبيناااا  ،مثااال نااازول الااا ح  علاااى ياااانر األنبيااااء ؟وكييياااة النااازول ،مااان هللا تعاااالى نااازل أناااه
  .-والسالم

 ،  ابل عظمة ال ح  ءوإلظرار بأنه ال ش  ،لبيا  عظمة ال ح  ؛وإنما قدم ها  الترجمة على جميع األب اب :قال
 .صحيحف  ال وهاا ه  م ص   ما

 .......طالب
 .أب  حيص عمر

 نعم، كنيته أب  حيص.  
 عندك غير هاا. ؟ه  أب  حيص متي  عليه ما  عن 
 .................طالب

 صحيحة أ  الكنية  الم ص   ،ما يلزم  ا أب  ؟بكر ولد ايمه هل له ،بكرأب   ،وي  المانع
 ..........طالب

وال  ، كيا  ،مان ت ا م الحجاة بن لاه ،إذا ن لاه مان   ا م بن لاه الحجاة عليه أباد ما ، ضر   ضر الحديث ،وي  المانع
  .هم الاين  شترر   التعد  ،ير  مثل هاا إال المعتزلة

  . م ننظر ف  ها  األوراق الت  لرا تعل  بالمنايبة ،ن ر السار  صاح  نكمل كالم 
الظااهر أ   ،{ِإنايا َأْوَحْيَنيا ِإَلْيي َ } -وجال عاز-وقا ل هللا  ،إلاى أبار  ؟الا ح  بادءبااب كياف  :   ل صاح  الكتااب

 عنا  لا   ،ان اة ترجماة أبار( و  ،ترجمات مسات لة ؟الا ح  بادءها  اياتظرر هااا كياف  ،هاتين التارجمتين مسات لتا 
جاال -وباااب قاا ل هللا  ،-وياالمصاالى هللا عليااه -الاا ح  إلااى رياا ل هللا  باادءكيااف كااا   ؟كيااف باااب :لااك ل ااالأرا  ذ



فرال  عنا  هااا أناه بعبياه ان اة  ،ناه كاررأكف ،  العباف علاى نياة تكارار العامالإ : لا   لكن أهل العلم    ؟-ذكر 
فيراا جمال  ؟أو أنرا ترجمة واحدة لرا أمثر مان جملاة ؟أنه يريد أ  ان ة ترجمة مست لة ،على الترجمة ،على الباب

ومنراا  ،جال وعاال- ومنراا ماا كاا  مان قا ل هللا ،-رحماه هللا-منرا ما كا  مان ق لاه  ،را على بع  عبف بعض
 ،-جاال وعااال- اام ياااكر آ ااة وقاا ل هللا  ،ألنااه قااد يتاارجم بكالمااه ؛-عليااه الصااالة والسااالم-مااا كااا  ماان قاا ل النباا  

  عباف جماال   ،فينا ع فا  الترجماة ال احادة ،م ق فاا   ا  وقاد يا ر  أ ار  ، عل اه مرف عاا   ا  ر حاديثوياك ،وعن ابن عمر كاا
 ام يار ف هاا  ان اة بحاديث قاد  كا   علاى شارط غيار   ، ام ير فاه بآ اةها  مان ق لاه  منرا ما، بعضرا على بع 
أو حاديث  ،أو أ ار ،بعاد الترجماة مان آ اة -رحمه هللا تعالى-وما ي ر   البخار   ، م ي ر   بأ ر ،ليس على شرره
بيل مان التاراجم علاى يا ا  أور  كثيار أو  ،يا ر ألناه قاد  ؛االحتماالإنماا ها  مان أجال أ  يارجح باه  ،ليس على شرره

 أحدأو بأ ر يريد أ  يرجح  ،لك ير فه بحديث ليس على شرره م بعد ذ ؟أو ما حكم كاا ؟أو كاا ؟اهل كا ،التر  
 . ؟أو ما حكم كاا ؟كاا وأهل كاا  :ق له تضمنرااالحتماالت الت  

 ،ألولااىترجمااة اللباال هاا   لياال وجاا اب  ،إ  ان ااة ليساات ترجمااة أباار(  :  اا ل ،لكاان النظاار الاادقي  والتأماال :  اا ل
كياف  ؟وإنما كا  األولى مسائ لة عناه كييياة الا ح  ، عن  ه  ايتظرر أوال  م ر  على نيسه ، عن  ر  على نيسه

مثال نازول الا ح  علاى ياانر األنبيااء علاى  ؟وكييياة النازول ،فان اة بيناة أناه نازل مان هللا تعاالى ؟وممن نزل ؟ه 
وإلظراار باأ   ؛ لبياا  عظماة الا ح ؛رجمة على جميع األبا ابوإنما قدم ها  الت ،-الصالة والسالم-وعليرم  ،بينان

  .  ابل عظمة ال ح  ءال ش 
كال  ،فينبغا  أ  يباين عظمتاه ،علاى الا ح ، أ  جميع ما فا  الصاحيح م قا ف ف  الصحيح وهاا ه  م ص   ما

ٌ  *ى }َوَميا َينِطيُق َعيِن اْلَهيوَ والسانة وحا   ،وفياه األحا ياث ،أل  فيه ان اات ؛ما ف  الصحيح وح  ِإْن ُهيَو ِإَّلا َوْحي
علياه الصاالة -ما وجه ذكر نا ح  ؟باصة -عليه السالم-ما وجه ذكر ن ح  :ف   قيل [ي رة الانجم  4 -3] ) ُيوَح {
لياظ نا ح  عنا  لا  لام يار   ،ا   عن  ل  حاافنا ن حا ؟والحال  كي  ليظ النبيين وفيه ابتصار أ ضا ؟باصة -والسالم

ييَن{ }ِإناا َأْوَحْيَنا ِإَلْيي َ  فا    ،وصاار أبصار ، كيا   بال فايرم نا ح [  يا رة النسااء163)] َكَميا َأْوَحْيَنيا ِإَلي  ُنيوحا َوالناِبيِ 
 وأ ضاا   ؟والحاال  كيا  لياظ النبياين وفياه ابتصاار أ ضاا ،باصاة -علياه الصاالة والساالم-ما وجه ذكار نا ح  :قيل

وها   -عليه السالم-من األنبياء الساب ين على ن ح  يرم من يياق ان ة ني  ال ح   وأ ضا   ، يرم من يياق ان ة
فاالج اب أ  فا  الا ح   ؟نا ح إذا كاا  نازل لمااذا تركا ا قبال  الل ا ؟ماا نازلوإال  ؟نزل علايرم وحا   عن  هل ،ملف
بالمبب عاة المعاشار إلصاالح المعاا   ؛كاا  الا ح  ينازل علايرم -عليه السالم-ألنبياء الساب    قبل ن ح اف ،ا  فرق

 -عليااه السااالم-وأمااا  مااا  ناا ح  ،ولاام  كاان علاايرم مؤاباااة بالشاادة إلصااالح عااا اترم ،المعااا  والعااا اتإلصااالح 
 ،والكايال فا  الادين ،والع ااب علاى التاارك ،ومناه شارع الع ااب ،لتبلياغ األحكاام الشارعية ؛فاال ح  كاا  ينازل علياه

كااا قاال  ،-وهللا أعلام بالصا اب-ن ف ا  فالتشبيه باال ح  إلياه فا  أما ر الادي -عليه السالم-باكر ن ح  ئبدفلراا 
 إلايرم ماا وإنماا يا حى ،ام ملزماة  عاقا  تاركراالام  كان الا ح  بأحكا ،ت دم علاى نا ح ه ممنيإ  من أوح  إل :   ل

وال شاك أ  آ م  ،لاك الباد مان إ باتاه بادليللاه ذ أناا ،لكن أنا له ذلك  حتاا  إلاى  ليال ،الح الحياة والمعا إص هفي
 باألحكام.  اومن بعد آ م إلى ن ح كلرم جاءو  ،شرعا له ول لد  من بعد جاء بأحكام صارت 



وم تضاى قا ل الجمرا ر أ  الريا ل  ،-أولرام نا ح-الريل ن ح كما ف  حاديث الشاياعة  لما  ام أو  :قد    ل قانل
ياه الصاالة عل-فالاا  أوحا  إلاى النبا   ،أوحا  إلياه بشارع ولام  اأمر بتبليغاهوالنب   ،أوح  إليه بشرع وأمر بتبليغه

ال يبلاغ كمان ت ادم  ا  إلياه ف ا  وحيا أوح  إلياه باالتبليغ كنا ح، ولام يا حباعتبار أنه  ،كالا  أوح  إلى ن ح -والسالم
اليااارق باااين النبااا   ،أمثااار العلمااااء علاااى أ  اليااارق باااين النبااا  والريااا ل ،هااااا م تضاااى قااا ل الجمرااا ر ،علاااى نااا ح
 الري ل من أوح  بشرع وأمر بتبليغه. و  ،غهأ  النب  أوح  إليه بشرع ولم  أمر بتبلي :والري ل

والنبا   اأت   ،والنبا   اأت  بشارع مكمال ،بع  المح  ين وإليه ميل شيخ اإليالم أ  الري ل من  أت  بشارع جدياد
وياار  عليااه أ ضااا أ  عيسااى جاااء بشاارع  ،وآ م جاااء بشاارع جديااد ،أ  أول الرياال ناا حلكاان ياار  عليااه  ،بشاارع مكماال

قاا ل  ،علااى كاال حااال األول عليااه مؤاباااات ،لااى كااالم شاايخ اإليااالم وماان بعااد  نعاامياار  ع ،مااتمم لشااريعة م يااى
  .إيرا ات وما ذكرنا  عليه أ ضا   ،لكن الا  ارتضا  جمع من أهل التح ي  ،الجمر ر عليه مؤاباات

ح  كاا  الا   -علياه الساالم-فاألنبيااء السااب    قبال نا ح  ،ا  الجا اب أ  فا  الا ح  فرقا :ماذا    ل صاح  الكتاب
لام    هاا ،مؤاباا  إ ا ،صاالح عاا اترمإل ن علايرم مؤابااة بالشادةولام  كا ،إلصالح المعا  والعاا اتينزل عليرم 

ألنااه هاا  الااا  ياان  ولااد اباان آ م األول كياال ماان إ مااه؛ ل قتياال   تاال إلااى قيااام الساااعة فعلااىكاا ياار  علاايرم مؤاباااة،
 ؛فال ح  كاا  ينازل علياه -عليه السالم-ما  ن ح وأما    ،هاا الكالم ليس بصحيح ؟عليرم مؤاباة كيف ما ،ال تل

علياه -بااكر نا ح  بادءفلراا  ،والكايل ف  الدين ،والع اب على التارك ،ومنه شرع الع اب ،لتبليغ األحكام الشرعية
  .-وهللا أعلم بالص اب-فالتشبيه بال ح  إليرم ف  أم ر الدين ف    ،-السالم

 .وعلى آله وصبحه أجمعين ،وصلى هللا ويلم على نبينا محمد ،وهللا أعلم


