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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
د   َعْبّدّه َوَرُسوّلهّ َعَلى  وَباَركَ  مَ َوَصَلى َّللَاُ َوَسلَ ،   َربّ  اْلَعاَلّمينَ اْلَحْمُد لِلَّ  ْحِّهّ  آلَّّهّ  َعلََّىوَ  َنّبيّ َنا ُمَحمََّ  َوصََّ
 .َأَجَمعين

 :-َتَعالى َرِحَمُه ّللَاُ -قال اإلمام البخاري  
 :َمْسِجًدا َوَطُهوًرا ِعَلْت َلَي اْْلَْرُض جُ  :-َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -َباُب َقْوِل الَنِبيِ  "

َدثَ  اَل: حـَ ِم، قـَ و الَحقـَ َو َ بـُ َيار، هـُ َدَثَنا سـَ اَل: حـَ ْيم،، قـَ َنا َيِزيـُد َحَدَثَنا ُمَحَمُد ْبُن ِسَناٍن، َقاَل: َحَدَثَنا ُهشـَ
اَل َرسـُ  َلمَ -وُل ّللَاِ الَفِقيُر، َقاَل: َحَدَثَنا َجاِبُر ْبُن َعْبِد ّللَاِ، َقاَل: قـَ ِه َوسـَ ُُ َعَليـْ َلى  ُ ْعِطيـُت »: -صـَ

ي اَْلْرُض  ْت لــِ ْهٍر، َوُجِعلــَ يَرَة ِــَ ٍِ َمســِ ْرُس ِبالرشعــْ ي: ُقْــِ اِن َقْبلــِ ْقِبيــَ َن اَْل د، مــِ َن َ حــَ ْم ُطْعَطهــُ ا لــَ َخْمســً
لَ  َْ يش َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َوَ طشَما َرُجٍل ِمْن ُ َمِتي َ ْدَرَكْتُه ال اَن الَنبـِ اِئُم، َوَـَ لِ ، َوُ ِحَلْت ِلي الَغنـَ َْ - ُة َفْلُي

اَفًة، َوُ ْعِطيُت الَشَفاَعةَ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ   ".«ُيْبَعُث ِإَلى َقْوِمِه َخاَصًة، َوُبِعْثُت ِإَلى الَناِس ََ
ّ َربّ  اْلَعاَلّمينَ   ّبهّ َصَحاأوَ  آّلهّ   َعَلىوَ   َنّبيّ َنا ُمَحَمد  َعْبّدّه َوَرُسوّلّه َعَلى وَباَرَك   مَ َسلَ َوَصَلى َّللَاُ وَ ،  اْلَحْمُد لِلَ

 ،، أما بعد َأَجَمعين
 :-َتَعالى َرّحَمُه َّللاَُ -فيقول اإلمام الِخاري 

 ."ُجِعَلْت َلَي اْْلَْرُض  :-َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -َباُب َقْوِل الَنِبيِ  "
اَلمُ -مََّّن لولََّّه ترجمََّّة  َُ َوالسَََّّ اَل ّه الَلَََّّ ُه َّللاَُ -الََّّ ي سََّّي كره الم لََّّ   بجََّّ م مََّّن الحََّّد    -َعَليََّّْ  َرّحمَََّّ

، في ذكر الخَلائص النبوَية مما  نِغي بَّ   ععََّين علَّى بالَّع العلَّم اءععنَّام ب َّا    -َتَعالى كامالا
 ، وتشريٌف ألمعه تِعاا له.ألن ا تشريٌف ل  ا النبي الكريم

بََّّ  تِقََّّى علََّّى  ،ص َلَََّّ خَ الََِّّاب أا الم لََّّ   ََّّرث أا م ََّّ  اََّّ ه الخَلََّّائص ء تُ  وسََّّييتي فََّّي آ ََّّر
-ألا ا ه الخَلائص تشَّريف لَّه   ، وأنه ء ُيسع ى من ا شيم  ألا العخَليص تشريفعموم ا

َُ َوالَساَلمُ  والعخَليص تقليَّ  ل َّ ا العشَّريف  ألا العخَلَّيص تقليٌَّ  ألفَّرام العَّام، وء  -َعَلْيّه الََلاَل
ِقه إلى ا ا القَّول ابَّن عبَّد البَّر، والِاعَّ  علَّى اَّ ا لَّول ابَّن حجَّر مَّن الحَّد   ، وستناسع ا ا

  .فال  نِغي تخَليَله ،باق  على عمومه  ألنه سيق في مقام اءمعناا
، كرااَّة تن يَّه، وء تحَّرم الَلَّالَ في َّا   د   في ا ا أا المقبَر الن ي عن الَلالَ في ا ن ي تن يه

َُ َوالَساَل -ألنه    فال  َّد ل ا العخَلَّيص ، «ُجِعَلْت ِلي اَْلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا»لال:   -مُ َعَلْيّه الََلاَل
إلََّّى ريََّّر ذلََّّ ، لكََّّن المسََّّيلة مخَلوصََّّة بغيََّّر اََّّ ا، عنََّّدنا المجََّّ َر، والحمََّّام، والم بلََّّة، وعمََّّوم 

وراا :األراضََّّي المعنجسََّّة مََّّا تََّّد   فََّّي ا َوَب ََُّّ ّجدا َُ َمسََّّْ ي اأَلْر ْ  لََّّّ لمََّّاذا   اولََّّو كانََّّ  أرضََّّا ، ُجّعلَََّّ
 العموم بالمخَلَلات.   من ا ا رج

اَََّّّم  َََّّّروا م َََّّّ  ابَََّّّن عبَََّّّد البَََّّّر وابَََّّّن حجَََّّّر أا اَََّّّ ا الموضَََّّّو  كمَََّّّا لَََّّّال وسَََّّّييتي فَََّّّي كالمَََّّّه  ألا 
ي " :فََّّال  نِغََّّي تخَليَلََّّه، اََّّ ا الكََّّالم علََّّى العرجمََّّة ،الحََّّد   سََّّيق فََّّي مقََّّام اءمعنََّّاا ــِ ْت ل ــَ ُجِعل
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وًرا ِجًدا َوَطهــُ  ة ء  ََّّد   فََّّي اََّّ ا العقعيََّّد وعمََّّوم حََّّد   الَلََّّالَ فََّّي األَر المعنجسََّّ ،"اَْلْرُض َمســْ
 لماذا  ألا العنجيس وصٌ  بارئ، واءععِار بما لب  ذل .

ِجًدا »أنََّّا أريََّّد أا نأ ََّّم أا اََّّ ا العخَلََّّيص الََّّ ي ُ َلَََّّ  بََّّه المقبَََّّر مََّّن  ي اَْلْرُض َمســْ ــِ ْت ل ــَ ُجِعل
 ..وإا العضى تقلي  ا ا العشريف ألنه ،«َوَطُهوًرا

 طالٍ: والتشريف من جهة  فضل.
َ  - هللا وحََّّقّ  رسََّّوله، فََّّاذا تعََّّاَر حََّّق   -جَََّّ  وعََّّال-معارضََّّة بََّّين حََّّقّ  هللا  يلةاََّّي المسََّّ ،ء جَََّّ

َم حق  هللا، والن ي عن الَلالَ في المقبَر  -وَعاَل  اَّم ء  لحوَّوا اَّ ا الملحَّ ،  ،مع حقّ  رسوله ُلدّ 
لََّّوا  بََّّين الشََّّاري  ََّّرث أا المقبَََّّر الن ََّّي عن ََّّا  ألن ََّّا تنجسََّّ  بَلََّّد د األمََّّوات وممََّّائ م، ولََّّ ا يأرّ 

منبوشة، ا ا الكَّالم ء يَلَّو وء  ليَّق، إنمَّا ُن َّي عَّن الَلَّالَ فَّي الرير المقبَر المنبوشة والمقبَر 
 منبوشَََّّّة أو مأروشََّّة، إنمَََّّّا اَََّّّو سََّّد  ل ريعَََّّّة الشَََّّّرك، وحمايَََّّّة ريَََّّّر المقبَََّّر سَََّّّواما كانَََّّّ  منبوشََّّة أو

 .-جَ  وعال-لجناب العوحيد ال ي او حق  هللا 
َُ َوالَساَلمُ َعَلْيّه الََل -اذا تعاَر حق ه  ف اَل -مَّع حَّقّ  هللا  -اَل َ  وعََّ  -أنَّه يقََّدم حَّق  هللا ال شَّ فَّ -جََّ

ه ، -َجَ  وَعاَل  ا مَّن حقَّّ  اَلمُ -وحماية جنَّاب العوحيَّد، وسَّدّ  ذرايَّع الشَّرك أيضَّا َُ َوالسََّ اَل ّه الَلََّ   -َعَليَّْ
َُ َوالَساَلمُ -ألنه جام   ب ل ، وأبدث فيه وأعام. -َعَلْيّه الََلاَل

 :-ّحَمُه َّللاَُ رَ -لال 
 ".ا َسَيار، ُهَو َ ُبو الَحَقِمَحَدَثَنا ُمَحَمُد ْبُن ِسَناٍن، َقاَل: َحَدَثَنا ُهَشْيم،، َقاَل: َحَدَثنَ "

 ابن سالمة َمْن او  
 طالٍ: ....

 سَيار بن سالمة   هما في
 طالٍ: ....

 او ب ا   أليس
 طالٍ: ....

 اسمه   ما
 طالٍ: ....
 .ي ح  إشكاءت ك يَرالسار  رشام إ اوالشيخ: ء، 

 طالٍ:...........
  ماذاالشيخ: 

   .......الطالٍ: هو سَيار
ا.  الشيخ: ء، ءزم نق  على ذاك أيضا

 لال:
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ِد ّللَاِ ،  ا َسَيار، ُهَو َ ُبو الَحَقِمَقاَل: َحَدَثنَ   " ُن َعبـْ اِبُر بـْ اَل: َقاَل: َحَدَثَنا َيِزيُد الَفِقيُر، َقاَل: َحَدَثَنا جـَ ، قـَ
ُُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -َقاَل َرُسوُل ّللَاِ  ْقِبَياِن َقْبِلي»: -َصَلى   .«ُ ْعِطيُت َخْمًسا َلْم ُطْعَطُهَن َ َحد، ِمَن اَْل

اَلمُ - َلائَلََّّه  َُ َوالسَََّّ اَل ّه الَلَََّّ من ََّّا لََّّيس  إلََّّى األلََّّ ، لكََّّن ك يََّّراا، وأوصََّّل ا بعضََّّ م ك يَََّّر -َعَليََّّْ
 علي ا ملي .
 .....طالٍ: ..

 يقول  ماذاالشيخ: 
 الطالٍ: .......هو  بو الحكم ......

 . الص انع ى اإلشكال،  الص انع ى، ليس او سَيار بن سالم الشيخ:
 طالٍ: .....
   منالشيخ: أبو 
 طالٍ: ....

 .بد الا  ت عندك إثِات، ااكاا لو إء  ء تن ّ 
 طالٍ: سَيار بن سلمة  بو المنهال.

   ، ا ا اونعم، الشيخ: أبو المن ال
 طالٍ: ....

 عرفعه 
وُل ّللَاِ " اَل َرســُ اَل: قــَ َلمَ -قــَ ِه َوســَ ُُ َعَليــْ َلى  اِن »: -صــَ ْقِبيــَ َن اَْل د، مــِ َن َ حــَ ْم ُطْعَطهــُ ا لــَ ُ ْعِطيــُت َخْمســً

 ".«َقْبِلي
 أو ريره   ار بن سالممن لول سيَ  اسعأدنا ماذايعني 

أبو المن ال، ويسمعه الطالب ويأرلَّوا بَّين اَّ ا  َيار بن سالمس  المعلومة ت ب ، إا ريره او  :أوءا 
ا ذاَََّّّول منَََّّّي ونسَََّّّياا،  ء لَََّّّوإواَََّّّ ا، و  ا يكَََّّّوا الكَََّّّالم، أحيانَََّّّا مررنَََّّّاه وء عَقْبنَََّّّا وء للنَََّّّا  ألنَََّّّه أحيانَََّّّا

ا المقَلََّّوم لع بيََّّ  المعلومََّّة بََّّين اثنََّّين فََّّي اسََّّمه ونسََِّّه  انََّّه ريََّّره، لكََّّن إذا لارنََّّأ، وأعََّّر  وأحيانََّّا
 الع.وكنيعه انعأع الط

ْقِبَياِن َقْبِلي»"  ."«ُ ْعِطيُت َخْمًسا َلْم ُطْعَطُهَن َ َحد، ِمَن اَْل
، وللسََّّيوبي كعََّّاٌب فََّّي الخَلََّّائص كبيََّّر مطبََّّو  انََّّاك  َلََّّائص ك يَََّّر، وُألّ أََّّ  في ََّّا المَلََّّنأات 

ا، لكََّّن من ََّّا مََّّا  لََّّديماا فََّّي ال نََّّد فََّّي مجلََّّد ن، بََِّّع فََّّي مَلََّّر فََّّي ثالثََّّة، المقَلََّّوم أن ََّّا ك يَََّّر جََّّد 
 ا ء يَلو.يَلو، ومن ا م
 طالٍ: .......

عنَّى بَّه بالَّع ، كل َّا مَّن أاَّم مَّا يُ  َلَّائص، وشَّمائ ، ومعجَّ ات  ه  ألا عنَّدك فيَّ، ء: ءالشيخ
َُ َوالَساَلمُ -العلم، إضافةا لسيرته وأيامه، ور واته   .-َعَلْيّه الََلاَل
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 طالٍ: ......
   ماذاالشيخ: 

 طالٍ: ....

 األل   
 طالٍ: ....

ه السَّيوبي مَّا أورم  أو كَُّ    ،أوصل ا إلى ألَّ  منما في ا إشكال، لكن الخمس ا ه صحيحة، ا ه 
من ََّّا ء يَلََّّو، بيسََّّانيد واأيََّّة، وأسََّّانيد ضََّّديأة، اََّّو مجََّّرم مََّّا يسََّّمع أا  فََّّي ثالثََّّة مجلََّّدات ك يََّّر

 ولد  ناز  في كوا ا ه الخَللة من الخَلائص. ،ا ا
اَل -والداعي لم   ا ا الحشد في ا ا الِاب محِة الرسول  اَلمُ َعَلْيّه الَلََّ وبيَّاا م َيعَّه علَّى  -َُ َوالسََّ

ء الََّّدعاوث معََّّرو  أن ََّّا ء تقبََّّ  إء إمََّّا ت بََّّ  أي كََّّالم، و  ،ريََّّره، لكََّّن الم ايََّّا مََّّا ت بََّّ  إء بََّّدلي 
 بدليل ا.

 طالٍ: في ِرف النبوة.
م َّ   ائا شَّي  ريَّد شَّاركه في َّا  لَّق، جمٌَّع رأيَّر مَّن األنبيَّام، النبََّو   لَّ يقَّولالشيخ: على ك  حال 

َُ  -أمَََّّّوٌر ك يََََّّّر ء يشَََّّّركه في َََّّّا أحٌَََّّّد مَََّّّن األنبيَََّّّام  هفيَََّّّ ،يطَََّّّرم اَََّّّ ااَََّّّ ه الخمَََّّّس، و  اَل ّه الَلََََّّّ َعَليَََّّّْ
 .-َوالَساَلمُ 

ْقِبَياِن َقْبِلي"» ْهرٍ  :ُ ْعِطيُت َخْمًسا َلْم ُطْعَطُهَن َ َحد، ِمَن اَْل َِ ٍِ َمِسيَرَة  ْرُس ِبالرشْع ِْ  ."«ُق
 ب، والش ر ال اني لإلياب.لل اا ش رين، وجمع بين ما أا الش ر :وجام في رواية  

ْهرٍ »" َِ ٍِ َمِسيَرَة  ْرُس ِبالرشْع ِْ  ".«ُق
ََِّّع المقعأََّّي مََّّن أمعََّّه نَلََّّيٌع من ََّّا، واَََّّّ ا إا م ََّّ  اََّّ ه الخَليَلََّّة لََّّد يكَََّّّوا للمع   :بعضََّّ م يقََّّول

اب  وإا لَّم يكَّن لَّه  ،مالح  في بعض الشيوخ أصحاب األعمَّال الجليلَّة والعقائَّد السَّليمة تجَّده ُ  ََّ
تسيله تنسى نَل    مجي، وتاالخلقة، لد يكوا أعمى، ولد يكوا مقعدا   ونضتجده   ،لحوٌل وء صو 

 ايِة له.  لع ئأس
ْهرٍ »" َِ ٍِ َمِسيَرَة  ْرُس ِبالرشْع ِْ  .«َوُجِعَلْت ِلي اَْلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا ،ُق

 وا ا الشااد من الحد  .
ل ِ فَ »" َْ َلُة َفْلُي َْ  ".«َأطشَما َرُجٍل ِمْن ُ َمِتي َ ْدَرَكْتُه ال

بمَّا تقَّدم مَّن الَلَّالَ فَّي المقَّابر، والَلَّالَ فَّي أَر  عموم ا ا اللأ  أو ا ه الجملَّة مخَلَّوص 
 كر في ا من  ال   وتوجيه.الخس ، والَلالَ في الّبَيع والكنائس، على ضوم ما تقدم وما ذُ 

ة، هــ ا   ِــ   قــه   طشــار   طالــٍ: بالنســبة للخْــائط، و عطيــت الشــفاعة، وبعثــت خاصــَ
 ؟هِ تِ ْلمَ   مللنبي  افيها  حد، لقن جعلت لي اْلرض مسجدً  -ى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ َصلَ  -النبي

  اصة له، أمعه تِع. ليس  الشيخ: 
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 الطالٍ:  ،  قا  قْد اْلخيرة   تدخل  مته معه.
َُ َوالَساَلمُ -الشيخ: ما تد  ، لكن تشريف األمة من تشريأه   .-َعَلْيّه الََلاَل

ــ الطالــٍ: ا  قْــد دخــول التخْــيط فــي مثــل هــ ف قــد طكــون  خــف مــن دخولــه فــي مثــل    ق
 الشفاعة ومثل ه ف.

الشيخ: الشأاعة العَّي اَّي مَّن  َلائَلَّه ء يشَّركه في َّا أحَّد، لَّم يشَّركه األنبيَّام فمَّن بَّاب أْولَّى 
 ريرام.
  قا  قْد التخْيط.  الطالٍ:

 أوائ  العيمم. مقعضِاا  ألا الحد   مضى في الشيخ: سييتي في كالم الشاري وإا كاا
ل ِ »" َْ َلُة َفْلُي َْ  ".«َوُ ِحَلْت ِلي الَغَناِئمُ  ،َوَ طشَما َرُجٍل ِمْن ُ َمِتي َ ْدَرَكْتُه ال

 طالٍ: ......
اب نَََّّّا، ذكرتالشَََّّّيخ: ء ريَََّّّر، مسَََّّّيلة ثانيَََّّّة  ألنَََّّّه جَََّّّام ا، جَََّّّام فَََّّّي الحَََّّّد   أيضَََّّّا  :مسَََّّّيلة م مَََّّّة  جَََّّّد 

وًرا» ا َطهـُ ا َلنــَ ْت ُتْرَبُتهـَ ، لعمََّّوم ف ََّّ  المكَّاا الَّ ي يُ  ،«َوُجِعلـَ َلََّّلى فيَّه جميَّع مََّّا علَّى وجَّه األَر
 َ أو المقَلَّوم العربَّة بالَّ ات لمَّا جَّام في َّا مَّن نَّص    ،لعموم اللأ  أو إبالله علَّى القَّولين  ،األر

  اص أو ُلْ : مقَيد على ما ا علأوا فيه 
وحينئَََّّّ    ،القمَََّّّن م الشَََّّّافدية والحنابلَََّّّة يجعلَََّّّوا اَََّّّ ا مَََّّّن بَََّّّاب العقييَََّّّد واإلبَََّّّ ألا مَََّّّن أاَََّّّ  العلَََّّّم

مَََّّّن م مَََّّّن  َََّّّرث أا اَََّّّ ا عمَََّّّوم و يحملَََّّّوا المطلَََّّّق علَََّّّى المقيَََّّّد، ويَََّّّروا أا العَََّّّيمم  َََّّّاص بالعربَََّّّة، 
وتخَليص، واللأ  الخاص جام بلأ   موافق لحكم العام، وحينئ   ء تخَليص، ويكوا العنَليص 

 على اللأ  الخاص للعناية به، واءاعمام بشينه.
 طالٍ: .......

 نعم 
 طالٍ: ....

في سياق اءمعناا، وأن ا تعم، لكن لو جَّام لأَّ   َّاص يخَّرض بعَّض  ا ا في مسيلة النكَرالشيخ:  
لَّيس أفرام ا ا العام من ا واي فَّي سَّياق اءمعنَّاا يخَلَّص، لكَّن إفَّامَ النكََّر فَّي سَّياق اإلثَِّات 

في سياق النأي، وء في سياق الشرط، وء في المواضع العي نَص علي َّا أاَّ  العلَّم واَّي نكََّر فَّي 
 إن ا تأيد العموم واي في سياق اإلثِات !  :ِات، كيف نقولسياق إث

ل، } :-َجَ  وَعاَل -إذا كان  في سياق اءمعناا فان ا تعم، ومَ لوا ل ا بقوله   :لالوا ة، َوَقخـْ ِفيِهَما َفاِكهـَ
ان،  ــَ ٍة } فََََّّّّي الجنعََََّّّّين األ ََََّّّّريين، وأمََََّّّّا فََََّّّّي األوليََََّّّّين ،[68]الرحمن:{َوُرمــ لِ  َفاِكهــــَ ــُ ْن َــ ــِ ا مــ ِفيِهمــــَ
وممَّن لَّال ب َّ ا  ن،ييا علَّى األ َّر اأعم، وا ه أ ص، ولَّ ل  فضَّ  األوليَّ  ،[52]الرحمن:{َزْوَجانِ 

بن ك ير، لكن العموم انا وانا مي وٌذ مَّن اءمعنَّاا بَّالجنعين ومَّا في مَّا مَّن فاك َّة ونخَّ  االحاف   
 ورماا.
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ا }ا اللأََّّ  نكَََّّر فََّّي سََّّياق اءمعنََّّاا لََّّم ُيشََّّر إلي ََّّا إء القليََّّ ، ابََّّن ك يََّّر رأث أاليعنََّّي مسََّّيلة  ِفيِهمــَ
اَّو مَّن أوجَّه تَّرجيو األوليَّين علَّى األ َّريين، مَّع أن َّم مَ لَّوا ، ليس من ألأَّا  العمَّوم، و ..{َفاِكَهة، 

 للنكَر في سياق اءمعناا ب  ه اآلية.
ل ِ »" َْ َلُة َفْلُي َْ  ".«َوَ طشَما َرُجٍل ِمْن ُ َمِتي َ ْدَرَكْتُه ال

ع صالت م، ويحَل  من ذل  مشقَة عويمة، إذا كاا في الحمد هلل، كانوا ء يَللوا إء في مواض
ّه -بريََّّق أو فََّّي سََّّأر أو كََّّ ا مََّّا يَلََّّلي إء فََّّي موضََّّع الَلََّّالَ، واََّّ ه األمََّّة تشََّّريأاا لنبي ََّّا  َعَليََّّْ

اَلمُ  َُ َوالسَََّّ اَل ل ِ » -الَلَََّّ َلُة َفْلُيْــَ ُه الْــَ ي َ ْدَرَكتــْ ْن ُ َمتــِ ٍل مــِ ا َرجــُ تأضََّّي  الَلََّّالَ فََّّي  بََّّ  جََّّام، «َ طشمــَ
 .صالَ وأن ا عن  مسين ،في حد   ا عل  في ثبوته وعدمه الأالت 

ل ِ "» َْ َلُة َفْلُي َْ  ".«َوُ ِحَلْت ِلي الَغَناِئمُ  .َوَ طشَما َرُجٍل ِمْن ُ َمِتي َ ْدَرَكْتُه ال
 .واي ما      من العدو في الج ام والقعال

اَن الَنِبيش "» اَفةً ُيْبعَ  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ - َوََ  ".«ُث ِإَلى َقْوِمِه َخاَصًة، َوُبِعْثُت ِإَلى الَناِس ََ
عَّن اتَِّا  اَّ ا النبَّي  اتجد من اَّو معَِّع لنبَّي آ َّر  ارجَّا   ،ل ا تجد في عَلور األنبيام السابقينو 

ء ُ َ اَ ْ  لَّو لَّم  عِعَّه، إنمَّا يجَّع عليَّه  ،الموجوم في زمنه  ألنه  عِع نبي ا وفي زمنه أنبيام آ روا 
، ولَّوم اَّوم، ا ب م، ولكن النَلراني  عد ن بما جام به عيسى، والي َّومي  عَّد ن بمَّا جَّام بَّهاإليما

ُك ٌّ  عد ن بما أوحي إلى نبيه، ولد وجد أك ر من نبي في عَلر  واحد، وك     ك ا، ولوم لوط، ولوم
 المجَّدم لََّّال: "مَّن وسَّعه الخََّّروض علَّى شََّّريعةنبَّي   لَّه أتِاعََّّه، لكَّن كمَّا جََّّام فَّي النََّّوالض لإلمَّام 

 نعَّم، يكأَّر، كمَّا وسَّع الخضَّر الخَّروض علَّى شَّريعة موسَّى كأَّر"،  -َصَلى َّللَاُ َعَلْيّه َوَسَلمَ -محمد  
 من النوالض ا ا.

 بالع: .......
فََّّي شََّّرائع م، ء ألََّّول فََّّي أصََّّول ا، كمََّّا جََّّام فََّّي الحََّّد    ،، فََّّي شََّّرائع م ا ََّّعال نعََّّمالشََّّيخ: 

َر اْْلَْقِبَياِن َ ْوَ ُد َعَلسٍ » ِِ ، في األص  فَّي العوحيَّد واحَّد، لكَّن فَّي الشَّرائع «, ِديُنَنا َواِحد، َقْحُن ُمَعا
 ك  شريعة ل ا  َلائَل ا.

اَن الَنِبيش »" اَفةً  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ - َوََ  ".«ُيْبَعُث ِإَلى َقْوِمِه َخاَصًة، َوُبِعْثُت ِإَلى الَناِس ََ
ا الخروض عن شريعة محمد   .-َّللَاُ َعَلْيّه َوَسَلمَ َصَلى -فال يسع أحدا

 ".«َوُ ْعِطيُت الَشَفاَعةَ »"
اَلمُ -، اََّّي  اصََّّة بََّّه والمََّّرام ب ََّّا، الشََّّأاعة العومََّّى َُ َوالسَََّّ اَل ّه الَلَََّّ النََّّاف فََّّي  يكََّّوا  حينمََّّا -َعَليََّّْ

َُ -فيشََََّّّّأع النبََََّّّّي  ،المولََََّّّّ   نََََّّّّال م مََََّّّّن الشََََّّّّدَ والكََََّّّّرب مََََّّّّا  نََََّّّّال م، وُيلجم ََََّّّّم العََََّّّّرق  اَل ّه الَلَََََّّّّ َعَليََََّّّّْ
 وليس  ألحد  ريره. -َوالَساَلمُ 

 .نعم
 الطالٍ:  حسن ُ إلي .



 

 

 
 

8 

ارررررررررحي  الب رررررررررا ترررررررررا  ال ررررررررر   (298ري )شررررررررررب   (28) ]ك

 

 

8 

 :-َرِحَمُه ّللَاُ -قال الحافظ 
 .ُجِعَلْت َلَي اْْلَْرُض  :-َسَلمَ َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه وَ -َباُب َقْوِل الَنِبيِ  "

َتاِب الَتَيمشِم َِ اَوَ ْخَرجَ  ،َتَقَدَم اْلَقَلُم َعَلى َحِديِث َجاِبٍر ِفي َ َواِئِل  َناٍن َ ْطضـً ِن سـِ ِد بـْ  ،ُه ُهَناَ  َعْن ُمَحمـَ
َنانٍ اَوهنا علـى لفـظ    ،َلِقَنُه َساَقُه ُهَناَ  َعَلى َلْفِظ سعيد  ،َوَسِعيِد ْبِن الَنْضرِ  ا  ،بـن سـِ ََ َبْيَنُهمـَ ْي َولـَ

 .َتَفاُوس، ِمْن َحْيُث اْلَمْعَنى َ  ِفي الَسَنِد َوَ  ِفي اْلَمْتنِ 
هُ   ا طَ َوِإيــَراُدُف لــَ وِم  ُهنــَ ِريِم ِلُعمــُ ْت ِللَتحــْ ِة َلْيســَ مــَ َواِب اْلُمَتَقدِ  ي اْْلَبــْ َة فــِ وَن َ َراَد َ َن اْلَقَراهــَ ُل َ ْن َطقــُ ْحَتمــَ

ُلُح   :َ يْ   «ُجِعَلْت ِلَي اْْلَْرُض َمْسِجًدا»  :َقْوِلهِ  ُجوِد َ ْو َطْـْ ا ِللسـش ُلُح َ ْن َطُقوَن َمَقاقـً ْْ لش ُجْزٍن ِمْنَها َط َُ
َلةِ  َْ اِبٍر  ،ْحَتَمُل َ ْن َطُقوَن َ َراَد َ َن اْلَقَراَهَة ِفيَها ِللَتْحِريِمَويَ  ،َ ْن ُيْبَنى ِفيِه َمَقان، ِلل َوُعُموُم َحِديِث جـَ

وص، ِبَها ُْ هُ  ؛َواْْلََوُل  ولى  ،َمْخ ُْ ي ِْ َوَ  َيِرُد  ،ِْلََن اْلَحِديَث ِسيَق ِفي َمَقاِم اِ ْمِتَناِن َفَل َيْنَبِغي َتْخ
حش  ِْ َسِة َ  َت َلَة ِفي اْْلَْرِض اْلُمَتَنجِ  َْ اِر   ؛َعَلْيِه َ َن ال ََ وصف طـَ ا قبـل  ،ِْلََن الَتَنجش ار ِبمـَ َواِ ْعِتبـَ

 .َذِل 
 في كعاب العيمم رلم ثالثمائة و مس وثالثين لال:

ْيٌم، عندنا ، َلاَل: َحَدَثَنا ُاَشْيمٌ   ،َحَدَثَنا ُمَحَمُد ْبُن ّسَناا   ا ُاشََّ ي َوَحَدَثّني َسّعيُد ْبُن الَنْضّر، َلاَل: َأْ َبَرنََّ
ّد  ُن َعبَّْ اّبُر بَّْ ا جََّ اَل: َأْ َبَرنََّ َ ْيع  الَأّقيَُّر، لََّ ُن صَُّ َو ابَّْ َدَثَنا َ ّ يَُّد اَُّ اَل: حََّ إلَّى  َّللَاّ،َلاَل: َأْ َبَرَنا َسَياٌر، لََّ

 لى مسائله في ولع ا.آ ره، وأبال الشاري في ا ا الموضع، وأتينا ع
 الشفاعة. إتيانعن  طالٍ: في حديث الشفاعة، السؤال للناس

، أسََّّابيع، يمكََّّن  مََّّس عََّّدَ ورلعين مََّّنبََّّالشََّّيخ: عنََّّدك اآلا فََّّي ذلََّّ  الموضََّّع الحََّّد   مشََّّروي 
 .عندك

 ، ثلث وقْف رمضان، سبعة ......طالٍ:   بل  كثر، سبع
ول عَّدّ  اَّ ه الخَلَّال، ومَّا جَّام في َّا مَّن الشيخ: في شري الحد   في كعاب العيمم كالم بوي  حَّ

ِْعّ علََّّى األنبيََّّام بّ  ل  ضََّّّ  فُ  :نَلََّّوص  ال سَََّّ اّم ، ّ َلَََّّ ْن َأْنّبيَََّّ ٌد مََّّّ َن َأحَََّّ ْم ُيْعَط ََُّّ ا لَََّّ لبلََّّي، أُْعّطيََُّّ  َأْرَبعََّّا
، :وانَّا َلةا يقََّّول:  فضََّّل  علَّى األنبيََّّام بسَّ    َرََ َ َلََّّْ َِْع َعشَّْ َ ا سَََّّ َعّوُم ّب ََّ َد أَ  ،َفَينََّّْ ُن َأْا ُ وجَََّّ ْك َََُّّر َوُيْمكَّّ

  .ّمْن َذّلَ  ّلَمْن َأْمَعَن الَعَعِ عَ 
َطَأىوَ  َرّ  اْلُمَلَََّّّْ اّب شََََّّّ ي ّكعََََّّّ اُبوّري  ألبَََّّّي فَََّّّّ ّ ي الَأَا الُخْرُلوشَََّّّي، بَََِّّّع أ يَََّّّراا،  سَََّّّعيد الَنْيسََََّّّ َدَم الََََّّّ عََََّّّ

 .ةا َعّن اأْلَْنّبَياّم ّسع وَا َ َْللَ  -َصَلى َّللَاُ َعَلْيّه َوَسَلمَ -اْ ُعَص ّبّه َنّبي َنا 
ّم َّللاَّ يقَََّّّول:  ُروّعَيُة َتْعّد َََّّّّد ّنعََََّّّ َدَم َمشَََّّّْ ا َتقََََّّّ ّر مََََّّّ ّد َريَََّّّْ َن اْلَأَوائَََّّّّ اّب مَََّّّّ ّد ّ  اْلََََِّّّ ي حََََّّّ ي  ،َوفَََّّّّ َ  فَََّّّّ َوَأَا اأْلَصَََّّّْ

اَرَُ  َّ الَط ََََّّّ ي ّ  ،اأْلَْر ّجّد اْلَمْبنَََّّّّ َعص  ّباْلَمسَََّّّْ اَلَّ َء َتخَََّّّْ َحَة الَلََََّّّ ّد  ُ  ،َوَأَا صَََّّّّ ا حََََّّّ اَلََ  :َوَأمََََّّّ اّر َء صََََّّّ  ّلجََََّّّ
 .اْلَمْسّجّد ّإَء ّفي اْلَمْسّجّد فضديف

ْن  :َوَلالَ  ،َواْسَعَدَل ّبّه َصاّحُع اْلَمُِْسوّط ّمَن اْلَحَنّفَيّة َعَلى ّإْظَ اّر َكَراَمّة اآْلَمّمي ّ  َي ُ لََّّق مَّّ أّلََا اآْلَممَّّ
 .َوَّللَاُ َتَعاَلى أَْعَلُم ّبالََلَوابّ  ،ّأي َذّلَ  َبَياُا َكَراَمّعهّ فَ  ،َوَلْد َثَبَ  َأَا ُكال  ّمْنُ َما َبُ ورٌ  ،َمام  َوُتَراب  
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  .نعم
 التنجَ .....    طمكن للجار  ن طكون ...... طالٍ: اآلن طقول

 ، ما يسعقيم ل م ما لالوا.الشيخ: وص  باار
 طالٍ: ....

 ؟ماذا 
 طالٍ: سؤال الناس اْلقبيان الشفاعة، من ال ي طسألهم؟

 .ِغوا الخالص من ا ا المول ، كلهالشيخ: ام  
 طالٍ:  حسن ُ إلي .

 :-َرِحَمُه ّللَاُ -قال البخاري  
 :َباُب َقْوِم اْلَمْرَ ِة ِفي اْلَمْسِجدِ 

 َرِضَي ّللَاُ  -، َعْن َ ِبيِه، َعْن َعاِئَشةَ ا َ ُبو ُ َساَمَة، َعْن ِهَشامٍ َحَدَثَنا ُعَبْيُد ْبُن ِإْسَماِعيَل، َقاَل: َحَدَثنَ 
ِبَية، -َعْنَها ْت صـَ ْت: َفَخَرجـَ اَقْت َسْوَداَن ِلَحيٍ  ِمَن الَعَرِب، َفَأْعَتُقوَها، َفَقاَقْت َمَعُهْم، َقالـَ ، َ َن َوِليَدًة ََ

اح، َ ْحَمُر ِمْن سُ  َِ ُحَدَطاة، َوُهَو ُمْلًقى، َفَمَرْس ِبِه    -َ ْو َوَقَع ِمْنَها-ُيوٍر، َقاَلْت: َفَوَضَعْتُه  َلُهْم َعَلْيَها ِو
ــُ  ْت: َفَطِفق ــَ ِه، َقال ــِ اَتَهُموِقي ب ــَ ْت: ف ــَ ُدوُف، َقال ْم َطجــِ ــَ وُف، َفل ْت: َفاْلَتَمســُ ــَ ُه، َقال ــْ ا َفَخِطَفت ــً َبْتُه َلْحم وا َفَحســِ

َع  ُطَفتِ ُشوَن َحَتى َفَتُشوا ُقُبَلَها، َقاَلْت: َوّللَاِ ِإقِ ي َلَقاِئَمة، َمَعُهْم، ِإْذ َمَرسِ  ْت: َفَوقـَ ُه، َقالـَ َدَطاُة َفَأْلَقتـْ الحـُ
تُ  ْت: َفُقلــْ َنُهْم، َقالــَ ُتمْ  :َبيــْ ِه، َزَعمــْ وِقي بــِ ِ ي اَتَهْمُتمــُ َ ا الــَ ْت:  ،هــَ َو، َقالــَ َو َذا هــُ ة،، َوهــُ ُه َبِري،ــَ ا ِمنــْ َوَ قــَ

ُُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -»َفَجاَنْس ِإَلى َرُسوِل ّللَاِ   ِفي «، َقاَلْت َعاِئَشُة: »َفَقاَن َلَها ِخَبان، َفَأْسَلَمْت  -َصَلى 
ا، ِإَ  -َ ْو ِحْفش، -الَمْسِجِد   َُ ِعْنِدي َمْجِلسـً « َقاَلْت: َفَقاَقْت َتْأِتيِني َفَتَحَدُث ِعْنِدي، َقاَلْت: َفَل َتْجِل
 َقاَلْت:

ٍِ َربِ َنا ... َ َ  ِإَقُه ِمْن َبلْ  اِح ِمْن َ َعاِجي َِ  .َدِة الُقْفِر َ ْقَجاِقيَوَيْوَم الِو
ْأُق ِ  َِ َ  َتْقُعِديَن َمِعي َمْقَعًدا ِإَ  ُقْلِت َهَ ا؟ َقاَلْت: َفَحَدَثْتِني ِبَهَ ا  ،َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقْلُت َلَها َما 

 ."الَحِديثِ 
 : -َتَعاَلى  َرّحَمُه َّللاَُ -يقول اإلمام الِخاري 

 ."ْسِجدِ َباُب َقْوِم اْلَمْرَ ِة ِفي اْلمَ "
وا ا ء ش  أنه مشروٌط بيمن الأعنة، وعدم اء َّعالط بالرجَّال، ووضَّع اءحعيابَّات الالزمَّة لم َّ  
اََّّ ا، كون ََّّا تنََّّام فََّّي مكََّّاا  مسََّّعق  عََّّن الرجََّّال بحيََّّ  ء تعكشََّّ  إذا نامََّّ ، وء يمََّّر ب ََّّا رجََّّال 

معََّّرو  أا ف يسََّّعراا مََّّن النََّّاف، وإء اأو ّحْأشََّّا  ، ّ ََِّّاما ااََّّ ا ألن ََّّا اتخََّّ ت بيعََّّا   رون ََّّا واََّّي نائمََّّة
َي َّللَاُ عنَّه-النائم إذا نام كمَّا سَّييتي فَّي لَلَّة علَّي     سَّق  الَّرمام عَّن منكَِّه، لَّو أا المَّرَأ  -َرضَّّ

نكشََّّا  ورةيََّّة النََّّاف ل ََّّا، وفََّّي نامََّّ  علََّّى اََّّ ه الطريقََّّة بََّّدوا ّ ََِّّام وء ّ أََّّ  ء، تعرضََّّ  لال
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   والقيََّّوم العََّّيبََّّد مََّّن ذكََّّر الضََّّواب علََّّى كََّّ  حََّّال ء .يجََّّوز النوََّّر إليََّّه وء للنسََّّامء ا مََّّا جسََّّدا
 تِعداا عن الأعنة، أا تأععن أو يأععن ب ا.

 لال:
َدَثنَ " اَل: حــَ َماِعيَل، قــَ ُن ِإســْ ُد بــْ َدَثَنا ُعَبيــْ امٍ حــَ ْن ِهشــَ اَمَة، عــَ و ُ ســَ َة، َ َن ا َ بــُ ْن َعاِئشــَ ْن َ ِبيــِه، عــَ ، عــَ

 َأَمة." َوِليَدةً 
َرِب " َن العـَ ة،" َكاَقْت َسْوَداَن ِلَحيٍ  مـِ  مَّا ولأَّ   :، يقَّول ابَّن حجَّرمملوكَّة لحَّي   مَّن العَّرب  كانَّ  أمََّ

القبيلََّّة، وء علََّّى اسََّّم الَلََّّبية صََّّاحِة الوشََّّاي، مََّّا  اََّّيي عََّّعلََّّى اسََّّم ا، وء علََّّى اسََّّم الحََّّي، ال
ولَّو  ابَّن حجَّر عليَّه، مَّع سَّعة و ، ا عأقَّو  أحد  من ا ا، فععيين المب م فَّي اَّ ا لَّم ول  على اسمّ 

 ابالعه على الروايات.
 ".َقْت َمَعُهمْ َفَأْعَتُقوَها، َفَقا"

كأَََّّّ  النَََّّّاف أو إلَََّّّى يعنَََّّّي بقيَََّّّ  عنَََّّّدام  ألن َََّّّا تَََّّّرث أا الدَََّّّي  عنَََّّّدام أفضَََّّّ  مَََّّّن أا تَََّّّ اع تع
نوََّّائر، لمََّّا أععََّّق مَلََّّير  مج ََّّول، مََّّا تََّّدري، اََّّ ءم القََّّوم أ ََّّ ت علََّّي م وعرفواََّّا، ولََّّد وجََّّد ل ََّّا 

نََّّد إنََّّه  ررََّّع فََّّي الِقََّّام ع :وثمََّّانين فََّّي ع ََّّد الملََّّ  فيَلََّّ  أععقََّّوا، لََّّال بعضََّّ م العبيََّّد سََّّنة أربََّّع
يكَََّّّوا  مَََّّّاذاتَََّّّدري  إلَََّّّى مَلَََّّّير مج َََّّّول، مَََّّّا اخرجَََّّّو ي مواليَََّّّه، يخَََّّّدم م ويطعمونَََّّّه، أفضَََّّّ  مَََّّّن أا

 علي ا  ا ه بقية.
رربََّّ  فََّّي تركََّّه، وحََّّرص علََّّى بقائ ََّّا، فكََّّاا  ،واََّّو عبََّّد  ،بريَََّّر لمََّّا ععقََّّ  وكانََّّ  تحََّّ  مغيََّّ   

اَلمُ - عِع ََّّا فََّّي سََّّك  المد نََّّة  ِكََّّي، وبلََّّع مََّّن النبََّّي  َُ َوالسَََّّ اَل ّه الَلَََّّ عة لََّّه أا تِقََّّى الشََّّأا -َعَليََّّْ
  لال: ء، فانما أنا شافع، لال : ء حاجة لي بَّه  ألن َّا لمَّا َعُعقَّ  تيمرني  :عنده، فلما شأع لال  

 صارت حَر تح  عبد، وانعأ  الكأامَ.
اح، َ ْحَمُر ِمْن ُسُيورٍ " َِ  ".َفَقاَقْت َمَعُهْم، َقاَلْت: َفَخَرَجْت َصِبَية، َلُهْم َعَلْيَها ِو

ا، وألِس  ا ا الوشاي الا ه الَلبية جام ف  ،ي او من سيور  ي بعض الروايات أن ا كان  عروسا
 .من جلد، وفيه شيم من الُدْر والل ل  تلَلق به، لكن لوله صبية

 طالٍ: ..... ن تقون عروًسا.
نه ء حَد له، عائشة ُعّقَد علي ا واي بن  س ، أمع   ،الشيخ: لد تكوا أل  من سن ال واض عندام

َُ َوالَساَلمُ َعلَ -وم   ب ا   واي بن  تسع. -ْيّه الََلاَل
اح، َ ْحَمرُ " َِ  ".َفَخَرَجْت َصِبَية، َلُهْم َعَلْيَها ِو

م َّ  المحَّ م،  أوم َّ  المجنَّد  ، إلى الجنع اَّ ا، يَّيتي علَّىد بالعنق إلى الكشوعقل  والوشاي شيٌم  ُ 
  عوشو به.

 ".-َع ِمْنَهاَ ْو َوقَ -َقاَلْت: َفَوَضَعْتُه  ،َ ْحَمُر ِمْن ُسُيورٍ "
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مََّّا فيََّّه مََّّا  ََّّدل  أن ََّّا وضََّّععه لالرعسََّّال، ولكََّّن ،إن ََّّا حد  ََّّة ع ََّّد بعََّّرف :فََّّي الروايََّّة العََّّي تقََّّول
 عليه  ألن ا في رواية هللا أعلم ب ا.

 ".َفَمَرْس ِبِه ُحَدَطاة،  -َ ْو َوَقَع ِمْنَها-َفَوَضَعْتُه 
ُ العي ُتْقَعُ  في الّح ّ  والحرم.  واي الحدَأ

 ".فلم طجدوف َفاْلَتَمُسوفُ ى، َفَحِسَبْتُه َلْحًما َفَخِطَفْتُه، َقاَلْت: َوُهَو ُمْلقً "
ومَّا عنَّدام أحَّد  ع مونَّه  وتشَّيله، مجَّيم ما تولعوا أا الحَّدَأ ت ن  روي  اأبح وا عنه ما وجدوه،  

 إء ا ه المسكينة.
 ".اَلْت: َفَطِفُقوا ُطَفتِ ُشوَن َحَتى َفَتُشوا ُقُبَلَها، َفَلْم َطِجُدوُف، َقاَلْت: َفاَتَهُموِقي ِبِه، قَ َقاَلْت: َفاْلَتَمُسوفُ "

وأ برت عن نأس ا بَليغة الغائع من باب اءلعأات أو العجريد كين َّا جَّرمت  ،يعني اي المعكلمة
ا، تحدث  عنه  .من نأس ا شخَلا

 ".َقاَلْت: َوّللَاِ ِإقِ ي َلَقاِئَمة، َمَعُهمْ  ،َحَتى َفَتُشوا ُقُبَلَها"
وا وفعلَََّّّوا عشَََّّّف  مَََّّّا أ َََّّّ ت وء كَََّّّ ا، و واأل َََّّّ  والَََّّّرم فَََّّّي المسَََّّّيلة، أ َََّّّ تي ي أثنَََّّّام المحَََّّّاوَريعنَََّّّي فَََّّّ

 ".ِإْذ َمَرِس الُحَدَطاُة َفَأْلَقْتهُ " وتركوا، في ا ه األثنام
 نه ما او بلحم، وء تنعأع به فرَمته.أشاف  

 ".ا اَلِ ي اَتَهْمُتُموِقي ِبِه، َزَعْمُتمْ َه َ  :َقاَلْت: َفَوَقَع َبْيَنُهْم، َقاَلْت: َفُقْلتُ  ،َفَأْلَقْتهُ "
 يعني كما زعمعم في معواكم.

 ".َوَ َقا ِمْنُه َبِريَ،ة،، َوُهَو َذا ُهوَ "
، واََّّو:  بََّّر اثانيََّّا  ، وذا: مبعََّّدأا أوءا  عََّّدأا : مب، واََّّو:  بََّّر ثََّّاني، أو يكََّّوا اََّّوهاََّّو: مبعََّّدأ، وذا:  بََّّر 

 المبعدأ ال اني، والجملة  بر للمبعدأ األول.
ُُ َعَلْيِه َوَسَلمَ -َلْت: »َفَجاَنْس ِإَلى َرُسوِل ّللَاِ َقا"  ".َفَأْسَلَمْت« -َصَلى 

 سبع  ير، صارت القَلة ل ا سبع نجاَ. صار سبع  ير، صار
 «".ِفي الَمْسِجدِ َقاَلْت َعاِئَشُة: »َفَقاَن َلَها ِخَبان، ، َفَأْسَلَمْت«"»

 بي  من الوبر.
 ".«-َ ْو ِحْفش، - ِفي الَمْسِجدِخَبان، "»

 بيٌ  صغير في المسجد، واو م   الخِام إء أنه أصغر.
 ".َقاَلْت: َفَقاَقْت َتْأِتيِني َفَتَحَدُث ِعْنِدي"

 عائشة بيع ا مالصق للمسجد.
َُ ِعْنِدي َمْجِلًسا، ِإَ  َقاَلْت:" احِ   َقاَلْت: َفَل َتْجِل َِ  ".َوَيْوَم الِو

  طأعه الحدييَ.الوشاي األحمر الم كور في ال ي 
احِ " َِ َناتَ ِمْن  َوَيْوَم الِو ٍِ َربِ   ."َعاِجي
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ٍِ "رواية   ".ِمْن َ َعاِجي
َناتَ ِمْن " ٍِ َربِ   ."َ َ  ِإَقُه ِمْن َبْلَدِة الُقْفِر َ ْقَجاِقي      َعاِجي

 ."اِقيْقجَ الُقْفِر  ةِ َدارَ ِمْن " رواية أ رث 
َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقْلُت َلَها َما "  ا عن السبع كررت ا ا عند عائشة في ك  مجلس تجلسه، فسيلع

ْأُقِ ، َ  َتْقُعِديَن َمِعي َمْقَعًدا ِإَ  ُقْلِت َهَ ا؟ َقاَلْت: َفَحَدَثْتِني ِبَهَ ا الَحِديثِ  َِ." 
ي لالعَّه عَّ ا  اَّي الئإنشَّا ال ي بَين  فيه السبع ال ي تنق  فيه، وتعمَ ُ  فيه ب  ا البيَّ  أو أنَّه مَّن

 لي  أو 
 طالٍ: .........

  ا.ئ، مطابقعه للقَلة  دل  على أنه من إنشانعمالشيخ: 
 .نعم

  حسن ُ إلي .  الطالٍ:
 :-َرِحَمُه ّللَاُ -قال الحافظ 

 .ِم اْلَمْرَ ِة ِفي اْلَمْسِجدِ َقْوُلُه َباُب َقوْ "
 .َوِإَقاَمِتَها ِفيهِ   :َ يْ 
ةً   :َ يْ   "َ َن َوِليـَدةً "  :َقْوُلهُ  دُ وَ   ،َ مـَ اَعَة ُتولـَ وَدُة سـَ ِل اْلَمْولـُ ي اْْلَصـْ َي فـِ هُ  ،هـِ َق ا :َقالـَ َم ُ ْطلـِ يَدْف ثـُ بـن سـِ

ِبيَرةً  ،َعَلى اْْلََمةِ  اَقْت ََ  .َوِإْن ََ
هُ  ْت " :َقْولــُ ْت َفَخَرجــَ ْ ُكوَرةُ  "َقالــَ َي اْلَوِليــَدُة اْلمــَ َ  هــِ ُة َذلــِ ِ ِف ا ،اْلَقاِئلــَ ُة هــَ ا َعاِئشــَ ْد َرَوْس َعْنهــَ َة َوقــَ ْلِقْــَ

اِري ِ  ،َواْلَبْيَت اَلِ ي َ ْقَشَدْتهُ  ي ُرَواِة اْلُبخـَ َنَف فـِ ِمَها َوَ   ،َوَلْم َيْ ُكْرَها َ َحد، ِمَمْن صـَ ى اسـْ ْت َعلـَ َوَ  َوَقفـَ
احِ  اِحَبِة اْلِوِـَ ِبَيِة صـَ ِم الْـَ ى اسـْ اَقْت َلُهْم َوَ  َعلـَ َواِو َواْلوِ  ،َعَلى اْسِم اْلَقِبيَلِة اَلِتي ََ ِر الـْ اُح ِبَكسـْ ِـَ

 ."َوَيُجوُز ِإْبَداُلَها َ ِلًفا ،َوَيُجوُز َضمشَها
 الشيخ: ّإَشاي.

ا" اَلُف َبْيَنُهمـَ ٍؤ ُطخــَ ْن ُلْؤلــُ اِن مــِ ْرَ ةُ  ،َخْيطـَ ِه اْلمــَ ُح بــِ ُع  :َوِقيــلَ  ،َوَتَتَوِــَ ا َوُيَرصــَ ْن َ ِدطــٍم َعِريضــً ُُ مــِ ُيْنسـَ
ُف اْلمَ  ْشِحَهاِباللشْؤُلِؤ َوَتُشدش  ."ْرَ ُة َبْيَن َعاِتِقَها َوََ

 .نع إلى أا يَل  إلى الضلع من الخل الجنع، الكشو: الج ،كشو ما بين العاتقال
اًحا َحَتى َطُقوُن َمْنُظوًما ِبُلْؤُلٍؤ َوَوَدٍع اْقَتَهى" َِ  .َوَعِن اْلَفاِرِسيِ  َ  ُطَسَمى ِو

دٍ َيدُ   "ِمْن ُسُيورٍ "َوَقْوُلَها ِفي اْلَحِديِث   اَن ِمْن ِجلـْ ي  ،لش َعَلى َ َقُه ََ ا َ  َيْنفـِ َبْتُه َلْحمـً ُد َفَحسـِ ا َبعـْ َوَقْوُلهـَ
الَلْحِم الَسِمينِ  ؛َكْوَقُه ُمَرَصًعا يُر ََ ِْ  .ِْلََن َبَياَض اللشْؤُلِؤ َعَلى ُحْمَرِة اْلِجْلِد َط

َِ ٌّ ِمَن الَرا  :َقْوُلهُ  َة   ،ِوي َفَوَضَعْتُه َ ْو َوَقَع ِمْنَها  ي ُمَعاِويـَ َوَقْد َرَواُف َثاِبت، ِفي الَدَ ِئِل ِمْن َطِريـِق َ بـِ
اَقْت َعُروًسا :َعْن ِهَشاٍم َفَزاَد ِفيهِ  ِبَيَة ََ َْ  ."َ َن ال
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الدءئ  كعاب في الغريع من أفض  كعع الغريَّع، الَّدءئ  فَّي تأسَّير الحَّد   بالشَّااد والمماثَّ ، 
 .كَمله أبوه لاسم الَسراُلْسّطي ،ب ، لما مات اءبن ما كَم ثا بِع لسٌم منه، واألص  لالبن

اَقْت " ِبَيَة ََ َْ  َعُروًساَوَقْد َرَواُف َثاِبت، ِفي الَدَ ِئِل ِمْن َطِريِق َ ِبي ُمَعاِوَيَة َعْن ِهَشاٍم َفَزاَد ِفيِه َ َن ال
احَ  َِ  .َفَدَخَلْت ِإَلى ُمْغَتَسِلَها َفَوَضَعِت اْلِو

َدَ ةٍ   :هُ َقْولُ  ِغيُر حـِ ِة َتْـْ اِن الَتْحَتاِقيـَ ِديِد اْليـَ ْيِن َوَتشـْ ْتِح الـَداِل اْلُمْهَمَلتـَ اْلَهْمِز  ،ُحَدَطاة، ِبَضمِ  اْلَحاِن َوفـَ بـِ
ةٍ  َوْزِن ِعَنبــَ لِ  وَ  ،بــِ ي اْلحــِ ِه فــِ ــِ ي َقْتل ْأُذوُن فــِ ُروُف اْلمــَ اِئُر اْلَمعــْ َي الطــَ ِه َوهــِ ــِ ْتُح َ َول وُز فــَ َرِمَوَيجــُ  ،اْلحــَ

مَ  ْت ثـُ مـَ ِْ َزُة َوُ ْد َلِت اْلَهمـْ هِ  ْن سـُ َزِة َلقـِ ْتِح اْلَهمـْ ِغيِرَها ُحَدْطَأة، ِبُسُكوِن اْلَياِن َوفـَ ْْ ِبَعِت َواْْلَْصُل ِفي َت  ُ ِـْ
اَرْس َ ِلًفا َْ  ."ِبَضمِ  َ َوِلهِ  ىاْلُحدَ َوُتَسَمى َ ْطًضا  ،اْلَفْتَحُة َف

 وتشد د الدال ُحَدث. ،ء
ا  " دَ َوُتَسَمى َ ْطضـً هِ   ىاْلحـُ مِ  َ َولـِ ور،   ِبضـَ ِديِد الـَداِل َمْقْـُ ا  ،َوَتشـْ ا َ ْطضـً اُل َلهـَ ِه  :َوُيقـَ ِر َ َولـِ َدْو ِبَكسـْ اْلحـِ

ِة وَ  يفــَ َِ ْتِح الــَداِل اْلَخ َواوِ َوفــَ ُكوِن الــْ ا حِــ  ،ســُ انٍ  ،َد ، َوَجْمُعهــَ َل هــَ اْلُمْفَرِد بــِ اُلوُف ِبالْ  ،َــَ ا قــَ د ِ َوُرَبمــَ َوّللَاُ  ،مــَ
 ."َ ْعَلمُ 

 .ام، م   تمَر وتمروا ا مما ُيَأَرُق بين مأرمه وجمعه بالع
ةَ   "َحَتى َفَتُشوا ُقُبَلَها"  :َقْوُلهُ " َلِم َعاِئشـَ ْن َـَ َأَقُه مـِ ولَ   ،ََ َياُ  َ ْن َتقـُ ى السـِ  ي :َوِإَ  َفُمْقَتضـَ َ ا  ،ُقُبلـِ َوَـَ

نِ ِف فِ  َْ امٍ ُهَو ِفي ِرَواَطِة اْلُم ْن ِهشـَ ِهٍر عـَ ِن ُمسـْ يِ  بـْ ِة َعلـِ ْن ِرَواطـَ ِة مـِ ُه  ،ي َ َطاِم اْلَجاِهِليـَ اِهُر َ قـَ َفالظـَ
َلِم اْلَوِليَدةِ  ْت   ،َ ْوَرَدْتُه ِبَلْفِظ اْلَغْيَبِة اْلِتَفاًتا َ ْو َتْجِريًدا  ،ِمْن ََ ا َقالـَ ت، َ ْطضـً َدَعْوُس ّللَاَ  :َوَزاَد ِفيِه َثابـِ فـَ

َئِني َفَجاَنِس اْلُحَدَطا َوُهْم َيْنُظُرونَ َ ْن ُيبَ   .رِ 
وَن  ْحَتملُ طَ  "َوُهَو َذا ُهوَ "  :َقْوله ُ وف، َ ْو َطقـُ ُرُف َمحـْ َ ْن َطُقوَن ُهَو الَثاِقي َخَبًرا َبْعَد َخَبٍر َ ْو ُمْبَتَدٍ  َوَخبـَ

ْيَر َذِل َ ْحَتمَ َويَ  ،َواْلَمْجُموُع َخَبًرا َعِن اْْلََولِ   ،َخَبًرا َعْن َذا َْ  .ُل 
َرْونَ "بن ُخَزْيَمَة اَوِفي ِرَواَطة   "،َوَها ُهَو َذا"َوَوَقَع ِفي ِرَواَطِة َ ِبي ُقَعْيٍم   ا تـَ مـَ َو َذا ََ ْت  "،َوهـُ ُه َقالـَ َقْولـُ

  .نَ وِلْلُقْشِميَهِنيِ  َفَقا ،َقْوُلُه َفَقاَقْت َ ِي اْلَمْرَ ةُ  ،َعاِئَشُة َفَجاَنْس َ ِي اْلَمْرَ ةُ   :َ يْ 
ْيرِفِ   :َواْلِخَبانُ  َْ َوَعْن َ ِبي ُعَبْيٍد َ  َطُقوُن   ،ِبَكْسِر اْلُمْعَجَمِة َبْعَدَها ُمَوَحَدة، َوِباْلَمدِ  اْلَخْيَمُة ِمْن َوَبٍر َ ْو 
ْعرٍ  َِ ة،   :َواْلِحْفُش   ،ِمْن  ين، ُمْعَجمـَ َدَها ِـِ اِن َبعـْ ُكوِن اْلفـَ ُت  :ِبَكْسِر اْلُمْهَمَلِة َوسـُ ٍُ اْلَبيـْ ِغيُر اْلَقِريـ الْـَ
ْم ِ  ْزَلَها ،َوُهَو اِ ْقِضَمامُ  ،َمْأُخوذ، ِمَن اِ ْقِحَفاشِ  ،السش َْ  .َوَ ْصُلُه اْلِوَعاُن اَلِ ي َتَضُع اْلَمْرَ ُة ِفيِه 
ُه  ــُ َدثُ "َقْول اَنْينِ  "َفَتحــَ ــَ َدى الت ْ ِف ِإحــْ اِرِع ِبحــَ ِظ اْلُمضــَ ــْ هُ  ،ِبَلف ــُ ٍُ َ يْ " :َقْول ــ ــٍ و حــدها  َ  :َتَعاِجي َعاِجي

 ."بن الَسيِ دِ اَوققل  ،عجوبة 
يد،  يد الِطليوسياالسّ   .بن السّ 

يد؟  الطالٍ: السِ 
يد  يد  ما او  ماالشيخ: والسّ  يد  تعر  السّ   او  مااو السّ 

 ؟نعمالطالٍ:  
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يد   او  ماالشيخ: السّ 
 الطالٍ: ما  دري.

 .ال  ع الشيخ: مَر بنا مراراا، 
ٍَ َ  َواِحَد َلُه ِمْن َلْفِظهِ   دِ يبن السِ  اَوققل  " هُ " :َقْوُلهُ  ،َ َن َتَعاِجي َزِة  "َ َ  ِإقـَ ِر اْلَهمـْ سـْ يـِف الـَلِم َوََ َِ ِبَتْخ

ْرَ ةُ  ِ ِف اْلمـَ َدْتُه هـَ ِ ي َ ْقشـَ َن الَطِويـلِ   ،َوَهَ ا اْلَبْيُت الـَ ْرِب اْْلََوِل مـِ َن الضـَ ُه مـِ ة،  ،َعُروضـُ ُُُف َثَماِقيـَ َزا َوَ جـْ
َراسٍ  َع مــَ اِعيُلْن َ ْربــَ وُلْن َمفــَ ُه َفعــُ ْبُ   ،َوَوْزقــُ ْ ُكوَر اْل ــَ َت اْلمــَ َل اْلَبيــْ ْن َدخــَ َِ  ،َلقــِ اِم ْ ُف اْلخــَ َو حــَ َوهــُ

اِقي هُ  الَساِكِن ِفي ثـَ ْزٍن ِمنـْ ِبَعتَ  ،جـُ ْن ُ ِـْ ِِ ةَ حَ  فـَ ا َركـَ اِح صـَ َن اْلِوِـَ اِن مـِ تَ اْلحـَ اِلًما َ ْو ُقلـْ ْومَ  :َر سـَ  َويـَ
 َِ َن اْْلََولِ  ،اٍح ِبالَتْنِويِن َبْعَد َحْ ِف الَتْعِريِف َصاَر اْلَ ْبُ  ِفي َ َوِل ُجْزٍن ِمَن اْلَبْيتِ ِو  ،َوُهَو َ َخفش مـِ

ا د  ِثيـر، جـِ َرِب ََ َعاِر اْلعـَ ِْ َ ا الَساِدِس ِفي َ  َعا ،َواْسِتْعَماُل اْلَ ْبِ  ِفي اْلُجْزِن الَثاِقي َوََ ي َ ِـْ اِدر، فـِ ِر قـَ
َو  ،ِعْنَد اْلَخِليِل ْبِن َ ْحَمَد َ ْصَلُح ِمَن اْلَقف ِ   َوُهوَ   ،اْلُمَوَلِدينَ  فِ  َوهـُ ْيَن اْلقـَ َدُهْم بـَ َوَ  َطُجوُز اْلَجْمُع ِعنـْ

ْب ِ  ْيَن اْل ـَ اِكِن َوبـَ اِبِع السـَ ْ ُف السـَ ا ،حـَ بـَ ََ َتَرُأ َ ْن َيَتَعا ْل ُطشـْ َ ا الْ  ،بــَ ا َ ْوَرْدُس هـَ اَوِإَقمـَ ْدَر ُهنــَ ِْلََن  ؛قـَ
 .الَطْبَع الَسِليَم َيْنِفُر ِمَن اْلَ ْبِ  اْلَمْ ُكورِ 

 ."َوِفي اْلَحِديِث ِإَباَحُة اْلَمِبيِت َواْلَمِقيِل ِفي اْلَمْسِجِد ِلَمْن َ  َمْسَكَن َلُه ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 
في  أا ابن حجر  عَلور أحد  ه، فيْلَقِّْض اْلَمْ ُكورّ أّلََا الَطَِْع الَسّليَم َ ْنّأُر ّمَن ااإلشكال في لوله:  

،  وجد أّلََا الَطَِْع الَسّليَم َ ْنّأُر ّمَن اْلَقِّْض اْلَمْ ُكورّ    كر م   ا ا، إء في ا ا الموضع العرَو  
ا اَّ ه العلَّوم أ  اإلشَّكال ه لحال   نأر بِعَّ  منَّه  يعني لو لرأتبين بالبنا م   ا ا  ا ا النأور

 ...ميليةالعك
 طالٍ: ........

ا، يعنََّّي العََّّرَو مََّّا يمكََّّن تمشََّّي فََّّي الشََّّعر الََّّ ي اََّّو مسََّّععم  فََّّي جميََّّع  أا الشََّّيخ: م مََّّة جََّّد 
معوا العلمية شعر، ما يمكَّن أا تمشَّي معَّ  اَّ ه المعَّوا المنوومَّة إء األبواب، اآلا ك ير من ال

، وكانََّّ  مََّّامَ مقََّّرَر فََّّي المعااََّّد العلميََّّة، ومرسََّّنااا ومرسََّّ ا مََّّن لبلنََّّا وبعََّّدنا،  بمعرفََّّة العََّّرَو
 واا أنعم مرسع

 الطالٍ: قعم، درست.
  ماذا الشيخ:

 طالٍ: .....
وصََّّ  األمََّّر بََِّّعض و  ََّّر ع ََّّده، آالمع ََّّد، لكََّّن  عخََّّرض الطالََّّع  ََّّالص، اََّّ ا ب ا نالشََّّيخ:  درسََّّو 
 .عوا األبيات من موا كعابة، سليقةقطيالطالب أن م 
 طالٍ: ......

ا َواْسّعْعَماُل اْلَقِْضّ   :يقول ن   أالشيخ:   د  َرّب َكّ يٌَّر جَّّ َعاّر اْلعََّ اّمّف فَّّي َأشَّْ  ّفي اْلُجْ ّم الَ اّني َوَكَ ا السََّ
 .َناّمٌر ّفي َأْشَعاّر اْلُمَوَلّد نَ 
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 15 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 يعني وإا ك ر تجد صاحع ال وق السليم  نأر من م   ا ا، وإا ك ر.
ة طالٍ: طعوضوقه  .... واو بحَر

 . ما لال، لو أشِع، انع ى اإلشكال الشيخ: م  
   .َوّفي اْلَحّد  ّ 

ِلِمينَ " اَن َ ِو  ،َوِفي اْلَحِديِث ِإَباَحُة اْلَمِبيِت َواْلَمِقيِل ِفي اْلَمْسِجِد ِلَمْن َ  َمْسَكَن َلُه ِمَن اْلُمسـْ ًل َـَ َرجـُ
ةِ  ِن اْلِفْتنــَ َد َ مــْ َرَ ًة ِعنــْ ِتْظَللُ  ،امـْ ُة اســْ ا هُ َوِإَباحــَ ِة َوَقْحِوهــَ ِ ي َوِفيــهِ  ،ِفيــِه ِباْلَخْيمـَ ِد الــَ َن اْلَبلــَ ُروُ  مــِ  اْلخــُ

ُل ِلْلَمْرِن ِفيِه اْلِمْحَنةُ  ُْ ْرَ ةِ   ،َطْح ِ ِف اْلمـَ َع ِلهـَ ا َوقـَ مـَ ُه ََ ر، لـَ َو َخيـْ ُل  ،َوَلَعَلُه َيَتَحَوُل ِإَلى َما هـُ َوِفيـِه َفضـْ
انَ  ،اْلِهْجَرِة ِمْن َداِر اْلُقْفرِ  ْو َـَ وِم َولـَ اِفًرا َوِإَجاَبِة َدْعَوِة اْلَمْظلـُ اَن  ؛َـَ َلَمَها َـَ َياِ  َ َن ِإسـْ ي السـِ  ِْلََن فـِ
 ."َوُ  علم .بعد قدومها اْلَمِديَنة

ّلم  ألن َََّّّا أسَََّّّلم  علَََّّّى إثَََّّّر اَََّّّ ه الحامثَََّّّة، ألا القَلََّّة حَلَََّّّل  ل َََّّّا فَََّّّي ولَََّّّ  كأراَََّّّا ، لبَََّّّ  أا ُتسََّّْ
َُ َوالَساَلمُ -وانعقل  إلى النبي   علم.فيسلم  على  ديه، وهللا أ  -َعَلْيّه الََلاَل
 طالٍ:..........

 .الشيخ: الحائض ء تمك  في المسجد، لكن ء يعني أن ا ألام  إلامة بويلة
 طالٍ: ........

 الشيخ: العساا  موجوم عند ك ير من الناف من الرجال والنسام، لكنه رير مرضي.
 


