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بم

 ِاهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ  ِبْسمِ 

 
اْلَحْمُد ِللَِّو َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت 

ْن ال ِإَلَو ِإال اللَُّو َأْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اللَُّو َفال ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفال َىاِدَي َلُو َوَأْشَهُد أَ 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُوُ    َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُو َوَأنَّ ُمَحمَّ

ْد ، َوَشرِّ اْْلُمُ  وِر ُمْحَدثَاتُها َأاَل وِإنَّ َأْصَدَق اْلَكاَلُم َكاَلُم اهلل َوَخْيِر اْلُهَدى ُىَدى ُمَحمَّ
 وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعة وَُكلَّ ِبْدَعة َضاَلَلة وَُكلَّ َضاَللٍَة ِفي النِّارِ 

 َأمَّا بَ ْعُد: 

ما يتعّلق ، " اْلربعين الّنوويّة "  فقد انتهى بنا الكالم في الّلقاء الّسابق في شرح 
، واليوم بإذن اهلل تعالى نكمل بعض الفوائد المتعّلقة بهذا  بحديث جبريل الّطويل

  الحديث.
  : فأقول مستعيًنا باهلل تعالى

بّين أّن  -اهلل عليو وسّلمصّلى – دة ذكرىا العلماء وىي أّن النبيىذا الحديث فيو فائ
، وىذه ىي اْلعمال  والحجّ ، والزّكاة ، والّصيام ، الّصالة و ،  الّشهادتان  اإلسالم ىو

 الظّاىرة. 

 ،  واليوم اآلخر، وكتبو ، ورسلو ، ومالئكتو  ، وأّن اإليمان ىو أن يؤمن العبد باهلل
 ولذلك قال العلماء :  ىي اْلعمال الباطنة -اْلركانأي -وىذه   وبالقدر خيره وشّره
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ّسر اإلسالم بمعنى اْلعمال اإلسالم واإليمان كلمتان إذا جاءتا في دليل واحد فُ " 
" حديث جبريل"  مثل ىذا الحديث ، ر اإليمان بمعنى اْلعمال الباطنةسّ وفُ  ، الظّاىرة

 " حديث كلمة اإلسالم وكلمة اإليمانفقد اجتمع في ال ،
أو كلمة اإلسالم  ، إذا جاءت في الّدليل كلمة اإليمان بمفردىا"  : ثّم قال العلماء 

  "  عمال اإلسالم الظّاىرة والباطنةبمفردىا شملت أ
ْساَلمُ ِإنَّ الدِّ ﴿ :  تعالى مثال قولو  مثال :   اإلسالم يشمل فإنّو،  ( 1)﴾ يَن ِعْنَد اللَِّو اإْلِ

 ومن ، والحجّ ،  والزّكاة،  والّصيام،  والّصالة ،  الّشهادتين من الظّاىرة اْلعمال
  الباطنة اْلعمال

 وبالقدر،  اآلخر واليوم ، وكتبو،  ورسلو،  ومالئكتو ،  باهلل اإليمان : الّستة كاْلركان
  وشّره خيره

  ومؤمن. فهذا خطاب لكّل مسلم ﴾ أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا يَا ﴿ : وأيضا مثال قولو تعالى
ّسر إّن اإلسالم واإليمان إذا اجتمعا في دليٍل واحٍد فُ  " : فإًذا قال العلماء قاعدة

وإذا جاءت كلمة اإلسالم ،  ّسر اإليمان باْلعمال الباطنةاإلسالم باْلعمال الظّاىرة وفُ 
أو كلمة اإليمان بمفردىا في الّدليل فإنّها تشمل المعنى الظاىر ، بمفردىا في الّدليل 

 " والمعنى الباطن.
ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن  ﴿ : مثال آخر اجتمعت فيو كلمة اإلسالم واإليمان قولو تعالى

 فهنا المؤمنون والمسلمون.،  ( 2)﴾ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ َواْلُمْسِلَماِت وَ 
 َولََِٰكن تُ ْؤِمُنوا لَّمْ  ُقلقَاَلِت اْْلَْعَراُب آَمنَّا  ﴿ : مثال آخر ما مّر معنا من قولو تعالى 

  .الّدليل في اجتمعا إذا واإليمان اإلسالم بين ففّرق ، ( 3)﴾ َأْسَلْمَنا ُقوُلوا
 

:  -صلى اهلل عليو وسّلم -ما ذكره أىل العلم عند قولوأيضا من فوائد ىذا الحديث 
                                                           

 ( 91) عمران آل( سورة  1
2
 ( 53) األحزاب ( سورة 
3
  ( 91) الحجرات ( سورة 
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فإّن أىل العلم بّينوا أّن القدر ليس فيو شّر وإنّما  ،(  وأن تؤمن بالقدر خيره وشّره )
  -صلى اهلل عليو وسلم-كّلو خير كما قال   -عّز وجلّ -ففعل اهلل  ، الّشّر في المقدور

  أي ال ينسُب إليك الّشّر. ؛ كما أخرجو مسلم ( والّشّر ليس إليك )
 

ْلّن ؛  رحمة والحكمةْلنّو صادر عن ، ليس فيو شّر أبًدا  -عّز وجلّ -فقضاء اهلل 
كما قال اإلمام ،  خير وأبقى  -تعالى–واهلل  شّريرالالّشّر المحض ال يقع إاّل من 

:  -صّلى اهلل عليو وسّلم-ثّم كيف نوجو قولو  " :قال -رحمو اهلل تعالى-العثيمين 
 -عّز وجلّ -قدر اهلل : فأجاب بجواب خالصتو أّن  ،(  وتؤمن بالقدر خيره وشّره)

من وجو وفيو خير من شّر إّنما ىو ، الذي ظاىره أّن فيو شّر، ليس فيو شرًّا محًضا 
أي من جدب  ؛ ني المصائبيع  ) ىذه : -رحمو اهلل تعالى-فقال  ، وجو آخر

 ؛ فصار الّشّر ال يضاف إلى الّربّ  ، لكن مآلها إلى خير ؛ أو فقر،  ومرض، اْلرض 
،  لكن يضاف إلى المفعوالت والمخلوقات مع أنّها شّر من وجو وخير من وجو آخر

ولكّنها خير بما يحصل منها من ؛ فتكون شرًّا بالّنظر إلى ما يحصل منها من اْلذيّة 
   ( 4)﴾لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ  ﴿ : كما قال تعالى العاقبة الحميدة

 قائلفإن قال :  قال -
 :فالجواب  قال -
   ليعرف بو الخير -
 -عّز وجلّ -يلجأ الّناس إلى هلل  من أجل أن -
 من أجل أن يتوبوا إلى اهلل  -

رد ليال أو نهارًا إاّل مخافة شرور الخلق فتجده فكم من إنساٍن ال يحملو على الوِ 
فهذه الّشرور في المخلوقات  ،ر أي اْلذكار لتحفظو من الّشرو ؛  اديحافظ على اْلور 

                                                           
4
 ( 19)  الّروم ( سورة 
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ولنضرب مثال في  : قال ، ار واْلوراد وما أشبهها فهي خيرلتحمل اإلنسان على اْلذك
 ىذا ىوكان من المقّرر أن يكو  بن بمرضٍ عليو تماًما وأصيب اال رجل لو ابن مشفقٍ 

لكن اْلب يكويو لما يرجو من ؛ وال شّك أّن الّنار مؤلمة لالبن   االبن بالّنار،
إلى آخر كالم  " لكن نتيجتو خير؛ نفسو شّر في المصلحة بهذا الكّي مع أّن الكّي 

  .-رحمو اهلل تعالى-العثيمين اإلمام 
 

فمنهم ، ، بيان اختالف أحوال الّناس  أيضا من فوائد ىذا الحديث عند أىل العلم
 لو لدرجتول من اْلعمال ما تُنزّ وكّل يعم ، ومنهم المحسن ، ومنهم المؤمن، مسلم ال
كن ما وقر ول؛ ليس اإليمان بالّتمّني وال بالّتحّلي "  : فإًذا كما قال الحسن البصري  ،

ومن قال خيًرا ولم  ، ن قال خيًرا وعمل خيًرا قُبل منوفم ، في القلب وصّدقو العمل
  ."  قبل منويعمل خيًرا لم يُ 

فبعض الّناس ال يعمل اْلعمال الّصالحة ويكثر منها ويريد أن يشعر بلّذة اإليمان وأن 
يترك من  ولم، يبلغ درجة اإليمان أو اإلحسان وىو لم يعمل من الّصالحات 

، فهذه المراتب  ، إلى ىذه المرتبة -بإذن اهلل تعالى-وتبلغو  المحّرمات الّتي توصلو
واإلتيان بما تتطّلبو من من العمل  -بارك اهلل فيكم-اإلسالم واإليمان البّد فيها 

وىو ال يعمل صالًحا ويقع في المحّرمات فهذا :  فمن قال ، اْلعمال
  يمانبدرجة اإل بال شّك لم يأتِ 

اعتقاد  :ح تعريفو أنّو ْلّن اإليمان عند أىل الّسّنة والجماعة من الّسلف الصال -
 واْلركان وعمل بالجوارح، وقول بالّلسان  ، بالقلب

 قلب لاعتقاد ا-     
 ونطق الّلسان بالّشهادتين -     
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 .لفت بو من العبادة ، وتترك ما نهاىا عنووكُ  وأن تعمل الجوارح بما أمرىا اهلل-     
 

ال إيمان إال " :  العمل من اإليمان كما قال السلف الصالح والعمل من اإليمان ، 
 " والعمل من اإليمان،  ، وعمل-عني قول اللسان ي-  لٍ وقو  –عتقاد ايعني - ةبنيّ 

نا من أنّ  -حفظو اهلل تعالى-ربيع المدخلي العالمة و عليو الشيخ و إلى ما نبّ وىنا أنبِّ 
نقول كما قال السلف ونقف  أو نقول كما وقف السلف أو نقف كما وقف السلف ،
 ؛ " والعمل من اإليمان ، وعمل وقولٌ  عتقادٌ اِ اإليمان ": حيث وقفوا ، فهم قالوا 

  " العمل شرط كمال أو شرط صحة" : اس يخوض فيقول مثال لكن بعض النّ 

نا ىذا اْلمر وأنّ نا ال نخوض في هوا إلى أنّ الشيخ ربيع وغيره من أىل العلم نبّ  فإنّ 
، وىذا  "  والعمل من اإليمان، وعمل  قولٌ  و اعتقادٌ  ":  نقول كما قال السلف

  : اس حين يسألخالف ما يثيره الحدادية ويثيره بعض النّ 
 

ولم  ،  السلف بينوا ما ىو اإليمان فإنّ ، ىذه اْلسئلة  -بارك اهلل فيكم-حذروا اف
 يقولوا ىل العمل شرط صحة أم شرط كمال ؟

ونحن نقف حيث وقف السلف ؛ فاإليمان أيضا عند السلف يزيد بالطاعة وينقص 
 .  اإليمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، بالمعصية

لذا ينصح العلماء من أراد أن يبلغ درجة اإليمان أن يكثر العبد من العمل الصالح من 
 .  الطاعة
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الصالح ؛ فالمراد أن يكثر وأن يعمل العمل الموافق  قلنا أن يكثر من العملوإذا 
اس بعض النّ ن ّ ْل -عز وجل-مع اإلخالص هلل  -صلى اهلل عليو وسلم-بي ة النّ لسنّ 

ىذه العبادات التي يعمل بها ليست  أنّ  تجدنجده يكثر من العبادة وإذا جئت نظرت 
 . ةعلى السنّ 

ن شاء اهلل في حديث عائشة إكما سيأتينا ،  "  ت ال تنفعك ىذه العبادا" : فهنا نقول 
  ( در من عمل عمال ليس عليو أمرنا فهو  ) :  -رضي اهلل عنها-

ليلة النصف من شهر شعبان ، ، شعبان الليلة النصف من ، مثال النصف من شعبان 
فيصلي عشرات  اس يأتي بعبادة في ىذه الليلة بأن يحييها بالصالة ؛فبعض النّ 
 نأتي وننظر " طيب " ، لم تبلغ مئات الركعات نْ إالركعات 

 

  الجواب : ال

من "قال  -صلى اهلل عليو وسلم-بي النّ  اس أنّ واْلحاديث التي يتناقلها بعض النّ 
مائة مرة  قل ىو اهلل أحد كذا وكذا من الركعات وقرأى ليلة النصف من شعبان  صلّ 

  -صلى اهلل عليو وسلم-بي على النّ  فهذا حديث مكذوبٌ  وكذا وكذا "

ا حديثا واحدً  اّل إ ٌ فضللم يثبت في ليلة النصف من شعبان : وكذا قال العلماء 
لع ليلة النصف أن اهلل يطّ  ) :وىو -رحمو اهلل تعالى-حو بعض العلماء كاْللباني صحّ 

 ( أو مشاحن  لمشركٍ إاّل  أحدٍ  للكمن شعبان على العباد فيغفر 
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، وا في ليلة النصف من شعبان فيو أن صلّ  يأتِ فهنا ىذا الحديث ىو الصحيح ولم 
  ذكار واْلدعية في ليلة النصف من شعباناْلأو قولوا بعض ، ال فعاْلأو اعملوا بعض 

وىذا من ، اهلل يغفر ليلة النصف من شعبان  أخبرنا أنّ  -صلى اهلل عليو وسلم -بي النّ 
  -سبحانو وتعالى-فضلو ورحمتو وكرمو 

اس ممن بينو وبينو فاإلنسان يبتعد عن الشرك ووسائلو ، ويصلح ما بينو وبين النّ 
أو يكون  ،  كأن يكون اإلنسان مثال مبتدع؛   بالحق الشرعي خصومات دنيوية إاّل 

ر وفسق ، فالواحد يبتعد عن مثل ىؤالء ويهجرىم في اهلل اإلنسان منحرف عنده فجو 
أىل البدع ،   -عز وجل - إذا تابوا وعادوا إلى اهللون إاّل ، ومثل ىؤالء ال يصالحَ 

يناصح أىل  ؛ ما يناصحهمإنّ ، الالت وأىل الفجور والفسوق ىؤالء ال يخالطون والضّ 
 . فجوره وفسقو لو أن يبتعد عنوا على رًّ الفجور المسلم قدر إمكانو ، فإن كان مصِ 

ال يحق للمسلم أن يهجر أخاه فوق  " وأنّ وأما الحديث الذي ورد ، وأما حديث 
ن كان إا فهذا محمول على حظوظ النفس والخصومات الدنيوية ، وأمّ  لياٍل " ثالثِ 

ىذا ال يدخل في مثل ىذه اْلحاديث  فإنّ  -عز وجل -ن كان هلل إو ين لحفظ الدّ 
 . البغوي وغيره من أىل العلمذلك كما ذكر ،

و قام ليلة أنّ  -صلى اهلل عليو وسلم-بي لم يثبت عن النّ -بارك اهلل فيكم -ا فإذً 
 -صلى اهلل عليو وسلم -بي ىل الصحابة لما سمعوا النّ  "طيب"  النصف من شعبان

 ( مشاحن أو إال مشركٍ  غفر ليلة النصف من شعبان لكل مسلمٍ يُ  ): و أنّ يذكر 

 الجواب : ال-
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 حيوا ليلة النصف من شعبانأهم أنّ  -رضوان اهلل عليهم جميعا -لم يثبت عنهم 

يتقرب  عملٍ كل أن ّ  اس يظنّ بعض النّ  ْلنّ ،  -بارك اهلل فيكم -ا فإذً 
 وىذا خطأ، قبل منو بو إلى اهلل فهو خير ويُ 

 : أن اهلل ال يقبل من العمل إال ما توفر فيو شرطان:  والجواب

  اإلخالص هلل

  -صلى اهلل عليو وسلم-ة الرسول المتابعة والموافقة والتطبيق لسنّ 

ولم يكن عليو أصحابو الكرام  -صلى اهلل عليو وسلم -بي لم يأِت بو النّ  عملٍ  فأيّ 
 ن شاء اهلل إ، وسيأتينا  غير مقبولٍ  فهو مردودٌ  ؛  ن السلف الصالحو كما بيّ فإنّ 
 

َها-الحديث الخامس َعْن ُأمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َعاِئَشَة  ، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اللَِّو  -َرِضَي اللَُّو َعن ْ
. َرَواُه  ( َردّ َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َىَذا َما لَْيَس ِمْنُو فَ ُهَو  ) : -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ -

  .[1718، َوُمْسِلٌم ]رقم: [2697اْلُبَخاِريُّ ]رقم:

بإذن -وسيأتي ىذا الحديث  . ( َردَمْن َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِو َأْمُرنَا فَ ُهَو  ):َوِفي ِرَوايَةٍ 
  -اهلل تعالى

َعْن أَِبي َعْبِد الرَّْحَمِن  :  قال؛  الحديث الثالث:  –رحمو اهلل تعالى -ثم ذكر النووي 
ُهَما-َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  َصلَّى اللَُّو  -النّبي : َسِمْعت  قَالَ  -رِضَي اللَُّو َعن ْ

ْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل إَلَو إالَّ اللَُّو َوَأنَّ  ):  يَ ُقولُ  –َعَلْيِو َوَسلََّم  بُِنَي اإْلِ
ًدا َرُسوُل اللَِّو، َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َوَحجِّ اْلبَ ْيِت، َوَصْوِم رََمَضانَ  َرَواُه . (  ُمَحمَّ
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على  دلّ  س ؛خمني اإلسالم على فبُ  ، أركانة اإلسالم لو خمس دليل على أنّ فهذا 
وإقام  ، وىي المذكورة في ىذا الحديث : الشهادتان، أركان اإلسالم خمسة  أنّ 

فهذه ىي أركان اإلسالم ، البيت  وحجّ  ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان  ، الصالة
 . الخمسة

ع في العبادات وجعل عليها من اْلجر أن نوّ  -عز وجل -وىذا من رحمة اهلل 
  والثواب الكبير

لما سألو  "جبريل الطويل "معنا في شرح حديث  ا يتعلق بو قد مرّ موىذا الحديث 
  إلسالماعن 

محمدا رسول اهلل وتقيم الصالة  ن تشهد أن ال إلو إال اهلل وأنّ أاإلسالم  )لو :  فقال 
  (. استطعت إليو سبيال نإوتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 

 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وأصحابو أجمعين، وفي ىذا القدر كفاية 
 

 

 

 

 

 

 

  


