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ومن  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،احلمد هلل إن  

وأشهد أن ال إهل  ،ومن يضلل فال هادي له ،من هيده اهلل فال مضل له ،سيئات أعاملنا

صىل اهلل عليه وعىل آله  ،وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ،وحده ال رشيك له ،إال اهلل

يخ سليامن بن نارص العلوان ا بعد، فقد ألقى فضيلة الش  ا، أم   كثيً وصحبه وسلم تسلياًم 

الفهم  ر وفهم أحاديث النبي ة تدب  ـه كلمة حول أمهي   29/1/1422بتاريخ 

سان إىل معرفة حدود ما أنزل اهلل تعاىل عىل رسوله ل اإلنوالتي هبا يتوص   ،حيحالص  

  ذكر فضيلته  م  العمل، بمقتىض ذلك، ث   م  هي الغاية التي جيب املصي إليها، ث   ، إذ

من املعاين  نًا ما حوته أحاديث النبي بي  م   ،حيحني عىل سبيل املثاليف الص   احديثً 

 .واستنبط منه أكثر من سبعني فائدة ة، واملعاين الغزيرة،والفضائل اجلم   ،العظيمة

  

 نسعد بمالحظاتكم واقرتاحاتكم:

ftawa.al3lwan@gmail.com 
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 :ثـــــــــديـــــــحــــــــال
 

وعبد  ،العزيز بن أيب حازم أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهام من طريق عبد

 -العزيز واللفظ لعبد-كليهام عن أيب حازم سلمة بن دينار  ،الرمحن بن يعقوب

هذه  ألعطني  »قال يوم خيرب:  رسول اهلل  ، أن  قال: أخربين سهل بن سعد 

، قال: «وحيبه اهلل ورسوله ، يفتح اهلل عىل يديه، حيب اهلل ورسولها رجاًل اية غدً الر  

اس غدوا عىل رسول اهلل  أصبح الن عطاها، فلام  اس يدوكون ليلتهم أهيم ي  فبات الن 

   فقيل: هو يا رسول اهلل «. أين عيل بن أيب طالب»عطاها، فقال: ي   كلهم يرجو أن

يف عينيه ودعا له،  فأيت به فبصق رسول اهلل «. فأرسلوا إليه»يشتكي عينيه، قال: 

ية، فقال عيل: يا رسول اهلل، أقاتلهم حت  ى كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الر  فربأ حت   ى ا

ادعهم إىل اإلسالم،  م  ى تنزل بساحتهم، ث  سلك حت  انفذ عىل ر  »يكونوا مثلنا؟ فقال: 

ا،  واحدً اهلل فيه، فواهلل ألن هيدي اهلل بك رجاًل  وأخربهم بام جيب عليهم من حق  

. وأخرجه مسلم أيًضا من طريق يعقوب (1)«عملك محر الن يكون   لك من أن   خير 

 :وفيه بمعناه، عن أيب هريرة  ،عن أبيه ،عن سهيل بن أيب صالح ،الرمحن بن عبد

أن   يومئذ، قال فتساورت هلا رجاء  قال عمر بن اخلطاب: ما أحببت اإلمارة إال  

امش، »عيل بن أيب طالب، فأعطاه إياها، وقال:  دعى هلا، قال فدعا رسول اهلل أ  

وقف ومل يلتفت، فرصخ:  م  ا ث  قال فسار عيل شيئً « ى يفتح اهلل عليكوال تلتفت، حت  

ى يشهدوا أن ال إهل إال اهلل قاتلهم حت  »أقاتل الناس؟ قال:  يا رسول اهلل عىل ماذا

                                 
 (.2406)(، ومسلم 2942أخرجه البخاري ) (1)
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ا رسول اهلل، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهلم، إال بحقها وأن حممدً 

 ،ورواه مسلم أيًضا من طريق عامر بن سعد بن أيب وقاص (1)«وحساهبم عىل اهلل

 .(2)ا عن أبيه خمترًص 

  

                                 
 (.2405أخرجه مسلم ) (1)

 .(2404) ملسم هجرخأ (2)
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يهم فقد حصل بذلك من متن  ،جل هو من رمحته باملؤمننيللر   إهبام الرسول  -10

 ع إليه من زيادة اإليامن ما اهلل به عليم.طل  والت   ،لذلك الفضل العظيم

 ى اإليامن.يف مسم   األعامل داخلةر  وأن   ،د عىل املرجئةفيه الر   -11

 مر يف أمور اخلي ومصالح املسلمني.هر والس  فيه جواز الس   -12

فلام أصبحوا »:  وذلك يف قوله ،إىل اخليات  حابةسارعة الص  فيه م   -13

 .«غدوا

 مني.ت  وذلك بخالف ال ،عة احلدوثام يكون يف األمور املتوق  جاء إن  الر   فيه أن   -14

يعلم الغيب  الرسول  عون أن  ن يد  هم م  ل  اك  وفية ومن ش  د عىل الص  فيه الر   -15
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 .«؟أين عيل»:  وذلك من قوله ،املطلق يف حياته وبعد ماته

 ومن واالمها.  ة اهلل ورسولهافعة هي حمب  ة الن  املحب   فيه أن   -16

د عىل اليهود والن صارى يف قوهلم:  -17 ه  }فيه الر  ب اؤ 
أ ح   و 

 
ن  أ ب ن اء اّلله  (1){ن ح 

ل يم}فيه معنى قوله تعاىل:  -18 عر ع 
اس  اّلله  و  اء و  ن ي ش   م 

ت يه   ي ؤ 
 
ل  اّلله ك  ف ض 

ل   (2){ذ 

 ض إليه.ن تعر  وامتنع م   ،حيرضه إذ حصل الفضل ملن مل

بالقدر،   حابةوعظيم إيامن الص   ،فيه وجوب اإليامن بالقضاء والقدر -19

 وكامل استسالمهم له.

 القائلني بخلق أفعال العباد. ،ةد عىل القدري  فيه الر   -20

 العداء. الذي يناصبون عليًا  ،واصبد عىل الن فيه الر   -21

 .قونهفس  وي   رون عليًا كف  الذين ي   ،د عىل اخلوارجفيه الر   -22

 .من اإليامن  ة عيلحمب   فيه أن   -23

 .ة عيل هم يف حمب  ص  ص  وافض الذين يزعمون ت  د عىل الر  فيه الر   -24

 .«اًل ج  ر  » :وذلك من قوله  ون علًياهل  ؤ  افضة الذين ي  الة الر  د عىل غ  فيه الر   -25

 ط عىل أقدار اهلل.ة تسخ  م  ما مل يكن ث   ،كر املرضوذ   ،كوىفيه جواز الش   -26

 .بي صاق الن فيه بركة ب   -27

 ا.ـستجاب غالبً ـدعاء األنبياء م   فيه أن   -28

                                 
 18 ( سورة املائدة:1)

 54 ( سورة املائدة:2)
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ع  وال ي   ،ةهم  اإلمام يبعث من هو األصلح واألفضل للم   فيه أن   -29 ي يف ذلك را

بة أفضل من  علًيا  وليس معنى ذلك أن   ،سبوال الن  ،وال الوجاهة ،القرا

 .املقام اقتىض رجاًل كعيل  ن  بل أل،  وعثامن   ،وعمر   ،أيب بكر  

 .تهمه   لو  وع   فيه فضيلة عمر  -30

 .ينفيه جواز طلب اإلمامة يف الد   -31

 .وحرصه عىل اجلهاد يف سبيل اهلل ، فيه شجاعة عيل -32

ل ه  } :فيه معنى قوله تعاىل -33 ين  ك  ون  الد  ي ك  ت ن ةر و 
ون  ف  ت ى ال  ت ك  م  ح  ل وه 

ق ات  ه  و 
 

ّلل

ي ل ون  ب ص  م  ا  ف إ ن  اّلله  ب ام  ي ع  و   انت ه 
 .اعةاجلهاد ماض  إىل قيام الس   وأن   (1){ف إ ن 

 وسالمته من الكرب والعجب. ،خص عند أمن الفتنةكر حماسن الش  فيه جواز ذ   -34

 .يقفيه طهارة الر   -35

 ومكارم األخالق. ،زات لشحذ اهلمم إىل معايل األمورفيه وضع اإلمام املحف   -36

ز الر   -37 يف  ه فث  ن   وكل، وذلك عىل القول بأن  ايف الت  ن ا ال ت  وأّن   ،فثقية بالن جوا

 .ذلك من أعالم نبوته  اجح أن  والر   ،قيةً هذا احلديث كان ر  

ودراستها قبل  ،أين يف األموروالت   ،يشوعدم العجلة والط   ،فقفيه األمر بالر   -38

 اإلقدام عليها.

 .وقبل كل يشء ،عوة لإلسالم تأيت أواًل الد   ه أن  في -39

 .إىل املهم عوة إىل اهلل من األهم  ج يف الد  در  فيه فقه الت   -40

                                 
 39( سورة األنفال: 1)
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 .حصل  د وال ي  فس  ي  

ام يف القرون وال سي   ،هادتني ببيان معنامها ومقتضياهتامعوة إىل الش  فيه قرن الد   -42

في عليه من الن  وما تدل   ،ر اجلهل بمعنى ال إهل إال اهللث  ك   رة حيث  املتأخ  

  ت.واإلثبا

 .فيه فضل اهلداية وعظيم أمرها -43

 .ة عىل العبادج  إقامة احل  فيه العمل عىل  -44

ض من عر  وإزالة ما ي   ،للمدعو اهميهفتوة ج  بيان احل   عىل وجوب   فيه دليلر  -45

 .ه وإشكاالت وتساؤالتب  ش  

ام خرج وإن   ،ساءجال والن للر   اس عام  داية الن ب عىل ه  الفضل املرتت   فيه أن   -46

 .الغالب مي خمرج  الض  

 .نيا واآلخرةقارنة بني الد  ه ال م  فيه أن   -47

 .إذا كان العبد قائاًم بأمر اهلل فيها نيا ليس بمذموم  ب الد  ح   فيه أن   -48

 .ة واملعلومةفيه مرشوعية تقريب األمر إىل األفهام باألمور احلسي   -49

اهلداية نوعان: هداية الداللة واإلرشاد، وهي دور األنبياء واملرسلني،  فيه أن   -50

ة باهلل الواحد وهي خاص   ،وفيق واإلهلاموهداية الت   .عاة واملصلحنيوالد  

 .القهار
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 )1(.ف من غي استحالفل  فيه جواز احل   -51

 .ديد عىل هداية العبادالش   فيه حرص النبي  -52

 .ارع من قتاهلماس أوىل عند الش  هداية الن   فيه أن   -53

عوة الد   فإن   ،ماءة هلم سوى إراقة الد  املسلمني ال مه   د عىل من قال بأن  فيه الر   -54

فقد جاء  ،عوة فيجوز حينئذ  قتاهلم ابتداءً كانوا قد بلغتهم الد   فإن   ،قبل القتال

 (2)عىل بني املصطلق وهم غارون. حيحني حني أغار النبي هذا يف الص  

 .رب عليهوالص   ،فيه فضل اجلهاد يف سبيل اهلل -55

 ه.ب  يف ح  ال ه اهلل فال يرضه بعد ذلك من أبغضه أو غ  من أحب   فيه أن   -56

 ه من اإليامن.ب  ح   ، وأن  فيه وجوب بغض من أبغض علًيا  -57

وأخربهم بام جيب عليهم » : وذلك من قوله ،علمه عة  وس  ، قه عيل فيه ف   -58

 «.اهلل فيه من حق  

 .كان كافًرا  ب ألبيه وإن  نس  جل ي  الر   فيه أن   -59

بته منه ه،ه باسمناد  مل ي   حيث   مع النبي   يلعب فيه تأد   -60  (3).وال بقرا

                                 
ف ظ عن الن بي قال الشيخ سليامن العلوان:  (1) أن ه حلف من غي استحالف يف أكثر من ثامنني موضًعا،  قد ح 

 (.126 /4انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني ) .أشار إىل هذه القضية ابن القيم

أغار  إن  النبي »(، من طريق ابن عون، قال: كتبت  إىل نافع، فكتب إيل  1730(، ومسلم )2541( البخاري )2)

، وأنعامهم تسقى عىل املاء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذرارهيم، وأصاب يومئذ عىل بني املصطلق وهم غارون

 «.جويرية

 فلب وأ ،هتينكب ىد  اني  ف ،همساب ىد  اني   ال  أ ،ملاعلا عم بدألا نم :نا ولعلا ناميلس خيشلا لاق (3)
 مل ام ،ميظعت هيف ظ 

 .هوحنو «خيش  لا»ـلاب هتادانم ىلع سان لا ةداع ترج امك ،عرش  لا ميظعتلا اذه فلاخي
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  فيه أن   -61
 
 كان من أهل وإال   ،من أدائه والقيام به د  عىل عباده حًقا عظياًم ال ب   هلل

 باالتباع. وإفراد نبيه  ،ة وهو إفراده تعاىل بالعبودي  ار، أال  الن 

أ ال يتلك   أن   أو من رسوله  ،عىل العبد إذا جاءه األمر من اهلل تعاىل فيه أن   -62

 والعمل. ،طبيقوالت   ،إىل االمتثالر باد  بل ي  
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ون} فيه معنى قوله تعاىل: -68 ل م  نت م  ال  ت ع  ر  إ ن ك  ك  ل  الذ  أ ل وا  أ ه   )1({ف اس 

كام  ع كحضور املرش    ،أو ما يقوم مقامه ،صه ال اجتهاد مع وجود الن فيه أن   -69

 .هو احلال هنا

 :هو ،يفرغ فيه وسعه ينبغي للعبد أن   ،وأرشف عمل ،أعظم أمر فيه أن   -70
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وبيان حقيقة ما جاءت  ،نةوحيد والس  دون دعوهتم إىل الت   ،فسيقوالت   ،التكفي

                                 
 43( سورة النحل: 1)
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