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 .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
علـى آلـه هلل رب العالمین، والصالة والسالم على أشـرف األنبیـاء والمرسـلین، نبینـا محمـد و الحمد 

 وصحبه أجمعین.
مجكم فـي برنـا السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، وأهًال �كم إلى حلقة جدیدة ،أیها اإلخوة واألخوات

مج ب �ضـیف البرنـا"شرح �تاب التجر�د الصر�ح ألحادیث الجـامع الصـحیح" فـي بدا�ـة حلقتنـا نرحـ
 فضیلة الشیخ الد�تور/ عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر، فأهًال �كم فضیلة الشیخ.

 وفي اإلخوة المستمعین. ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا
نــذ�ر اإلخــوة �الحــدیث مائــة وســبعة وعشــر�ن فــي  -رضــي هللا عنــه-المقــدم: فــي حــدیث عثمــان 

قـة لعلنـا نبـدأ هـذه الحل ،نـا عنـد أطـراف الحـدیثتوقف ،مائة وتسع وخمسین فـي األصـل ،المختصر
 . األطراف بذ�ر

وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  ،الحمــد هلل رب العــالمین
 أجمعین، أما �عد،، 

فحدیث عثمان خرجه اإلمام البخاري في خمسة مواضع �ما هو مبین فـي أطـراف الحـدیث، مـع أنـي 
موضع الثاني، هـل هـو مـن أطرافـه أو ال، علـى مـا سـیأتي الموضـع األول هنـا فـي �تـاب أنازع في ال

 :الســي قــثنا عبــد العز�ــز بــن عبــد هللا األو�: حــد-رحمــه هللا-الوضــوء �ــاب الوضــوء ثالًثــا ثالًثــا، قــال 
أن عطاء بـن یز�ـد أخبـره أن حمـران مـولى عثمـان أخبـره أنـه  ،حدثني إبراهیم بن سعد عن ابن شهاب

 �عنـــي النســـخ تختلـــف، ،أفرغ علـــى �فیـــه ثـــالث مـــرار أو مـــراتفـــ ،�إنـــاء ان دعـــاعثمـــان بـــن عفـــرأى 
 دیث، وتقدم ذ�ر مناسبته للترجمة.فغسلهما الح

 بـناقـال  :والموضع الثاني الذي یلیه في الباب نفسه، قال: وعن إبراهیم قـال: قـال صـالح بـن �یسـان
قـــال: أال أحـــدثكم حـــدیًثا لـــوال آ�ـــة مـــا فلمـــا توضـــأ عثمـــان  ،ولكـــن عـــروة �حـــدث عـــن حمـــران :شـــهاب

ال یتوضــأ رجــل فیحســن وضــوءه «�قــول:  –صــلى هللا علیــه وآلــه وســلم  –ســمعت النبــي  ،حــدثتكموه
ـــِذینَ {قـــال عـــروة اآل�ـــة:  »و�صـــلي الصـــالة إال غفـــر لـــه مـــا بینـــه و�ـــین الصـــالة حتـــى �صـــلیها  إنَّ الَّ

َناِت}  ]. ١٥٩البقرة [سورة  َ�ْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن الَبیِّ
 المقدم: حمران �الضم. 

 ،موه، أال أحــدثكم حــدیًثا لــوال آ�ــة مــا حــدثتكانعــم، لــو طبقنــا هــذا اللفــظ علــى مــا عنــدنا لوجــدنا فروًقــ
ال یتوضـــأ رجـــل فیحســـن وضـــوءه و�صـــلي «�قـــول:  –صـــلى هللا علیـــه وآلـــه وســـلم  –ســـمعت النبـــي 

هـا، التـي قبل�عنـي  »له مـا بینـه و�ـین الصـالةإال غفر «سیأتي أن المراد �الصالة المكتو�ة،  »الصالة
ي شـرحه وسـیأت ،فهنـاك فـروق بـین هـذا }إنَّ الَّـِذینَ {قـال عـروة: اآل�ـة:  »حتـى �صـلیها«أو التي تلیها 

 ر�ًبا إن شاء هللا تعالى �اختصار.ق
 ،وهـو معطـوف علـى قولـه: حـدثني إبـراهیم بـن سـعد ،عن إبراهیم أي ابن سعدو قال ابن حجر: قوله  

مـن طر�ـق �عقـوب بـن  واإلسـماعیليفقـد أخرجـه مسـلم  ،م مغلطاي وغیره أنه معلـق، ولـیس �ـذلكوزع
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إبــراهیم بــن ســعد عــن أبیــه فــي اإلســنادین مًعــا، و�ذا �ــان جمیًعــا عنــد �عقــوب فــال مــانع أن �كــون عنــد 
األو�ســـي، �قـــول ابـــن حجـــر: ثـــم وجـــدت الحـــدیث الثـــاني عنـــد أبـــي عوانـــة فـــي صـــحیحه مـــن حـــدیث 

ــا  ،فصــح مــا قلتــه �حمــد هللا تعــالى ،ذ�وراألو�ســي المــ وقــد أوضــحت ذلــك فــي تغلیــق التعلیــق، أحیاًن
لموضــع األول الصــورة صــورة تعلیــق، وعــن إبــراهیم البخــاري أخــذ الحــدیث عــن إبــراهیم؟ ال؛ ألنــه فــي ا

    بینه و�ین إبراهیم..
 ن أو ثالثة. المقدم: راو�ا

 حدثني إبراهیم بن سعد. :قال ال واحد، حدثني عبد العز�ز بن عبد هللا األو�سي
 . ا راوٍ المقدم: بینهم

د قد یـروى مائـة حـدیث �إسـناد واحـ�عني نعم، �عني تطابق اإلسناد هل �عني تطابق الخبر؟ ال یلزم، 
 لهذا الحدیث ؟ أو أحادیث مستقلة؟ن هذه األحادیث أطراف : إهل نقول

 . اتكون أطرافً أن المقدم: ممكن 
 متغـــایرة �مـــا هنــا ولـــو �ـــان الســـند ت، لكــن إذا �انـــاوالخبـــر واحـــدً  ،واحـــدةمــا �منـــع إذا �انـــت القصــة 

ــ ،؛ ألن التــرقیم هــذااواحــدً  ــاقي، قولــه:  او�ونــه طرًف ــد الب وغیــر طــرف هــذا مــن صــنیع محمــد فــؤاد عب
قال ابن شهاب: ولكـن عـروة �حـدث عـن  :صالح بن �یسان قال :وعن إبراهیم قال :ألنه قال ..ولكن

روة �حــدث �عنــي أن شــیخي ابــن شــهاب اختلفــا فــي روایتهمــا لــه عــن حمــران، مــران، قولــه: ولكــن عــحُ 
شــیخه هنــا عــروة، وشــیخه فــي الموضــع األول عطــاء بــن یز�ــد، عطــاء بــن یز�ــد فــي الموضــع األول 
الذي سبق شرحه، وشیخه في هـذا الموضـع عـروة، قـال: ولكـن عـروة �حـدث، هـو �أنـه لمـا بـّین لفـظ 

نهمـا حـدیث واحـد، یبـین لفـظ عـروة، ولـذا قـال مـن قـال: إأراد أن عطاء بن یز�ـد فـي الحـدیث السـابق 
 و�ظهـر لـي أنهمـا حـدیثان، اللفظ األول، فالذي �غلب على ظني لكن متن الحدیث �غایر مغایرة تامة

فحدثـه �ــه عطـاء علــى  ،�عنـي أن شـیخي ابــن شـهاب اختلفــا فـي روایتهمــا لـه عـن حمــران عـن عثمــان
ختالًفــا، �عنــي لــیس هــذا مــن �ــاب اخــتالف الــرواة فــي حــدیث صــفة، وعــروة علــى صــفة، ولــیس ذلــك ا

ــا، �عنــي مــن الــرواة فــي حــدیث  واحــد، جاءنــا مــا �حــل اإلشــكال �كــالم ابــن حجــر، ولــیس ذلــك اختالًف
 واحد، و�نما هما حدیثان متغایران.

 الم ابن حجر، ووافق ما استظهرناه.هذا في � 
 �قـه نحـو سـیاق عطـاء ومسـلم مـن طر�قـهن طر وقد رواهمـا معـاذ بـن عبـد الـرحمن فـأخرج البخـاري مـ 

الموضـع قر�ًبـا �أتي شرح هـذا و وأخرجه أ�ًضا من طر�قه هشام بن عروة عن أبیه،  ،نحو سیاق عروة
  إن شاء هللا تعالى.

ابن عباس وعبد هللا بـن  �اب المضمضة في الوضوء، قال ،�ًضاالموضع الثالث في �تاب الوضوء أ
قــال: حــدثنا أبــو الیمــان، قــال:  –صــلى هللا علیــه وآلــه وســلم  –ي عــن النبــ -رضــي هللا عــنهم -ز�ــد

أخبرني عطاء بن یز�د عن حمـران مـولى عثمـان بـن عفـان أنـه رأى  :أخبرنا شعیب عن الزهري، قال
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عثمان دعا بوضوء فأفرغ علـى ید�ـه مـن إنـاءه فغسـلهما ثـالث مـرات.. الحـدیث، والمضمضـة ذ�ـرت 
ا.حدیث، إًذا المناسبة ظاهرة جفي ال  د�

 الموضع الرا�ع في �تاب الصیام.      
 المقدم: أنت قلت ستنازع هنا وال في الرا�ع. 

 مائة وستین.  الموضع الحدیث رقم هو ألنه ؛ألنه سیأتي شرحه مستقًال  ؛وضع الذي سبقمال ،ال
 المقدم: المنازعة في الموضع الثاني ولیس الرا�ع.

 نه. نهینا الكالم عأالموضع الثاني نعم، الذي 
الرا�ع في �تاب الصیام �اب سواك الرطب والیا�س للصـائم، و�ضـافة سـواك إلـى الرطـب مثـل إضـافة 
مسجد الجامع وصالة األولـى ومـا أشـبه ذلـك علـى الخـالف بـین الكـوفیین والبصـر�ین فـي جـواز مثـل 

اللفظ ام حـدیث عثمـان �ـمناسـبة للصـی ه: اآلن فیـ-رحمـه هللا تعـالى-هذه اإلضـافة بـدون تقـدیر، قـال 
   الذي عندنا؟

 المقدم: �اللفظ ال، إال أن �كون توضأ في رمضان. 
 هو توضأ في رمضان. 
 المقدم: هذا الحدیث. 

 ال.
 المقدم: إذا �انت المناسبة في رمضان. 

هـري حـدثني الز  :أخبرنـا معمـر قـال :أخبرنـا عبـد هللا قـال :حـدثنا عبـدان قـال :المناسبة فیهـا �عـد، قـال
ثــم  ،توضــأ فــأفرغ علــى ید�ــه ثالًثــا -رضــي هللا عنــه-رأیــت عثمــان  :عــن حمــرانعــن عطــاء بــن یز�ــد 

تمضمض واستنثر ثـم غسـل وجهـه ثالًثـا.. الحـدیث، والمناسـبة تبـین مـن نقـل �ـالم ابـن حجـر، �قـول 
أشــار بهــذه الترجمــة إلــى الــرد علــى مــن �ــره للصــائم االســتیاك �الســواك، الســواك الرطــب،  :ابــن حجــر

ولــذلك قـال: �ــاب  ،ألنهـا إدخـال مــاء فـي فمـه ؛ء، و�شـبه مــن وجـه المضمضــةالسـواك الرطـب فیــه مـا
ك سواك الرطب والیا�س للصائم، أشار بهذه الترجمة إلى الـرد علـى مـن �ـره للصـائم االسـتیاك �السـوا

بــن ســیر�ن الســواك الرطــب علــى المــاء الــذي ابــاب قیــاس ب وقــد تقــدم قبــل ،�المالكیــة والشــعبي الرطــب
ظهر النكتة في إیراد حدیث عثمان في صفة الوضوء في هذا البـاب، فـإن فیـه ومنه ت ،یتمضمض �ه

 ض واستنشق.أنه تمضم
مــن توضــأ وضــوئي هــذا ولــم �فــرق بــین صــائم ومفطــر، ولــم �فــرق بــین صــائم ومفطــر،  :وقــال فیــه 

 لـوال أن أشـق«: -صلى هللا علیه وآله وسلم  –و�تأید �ما ذ�ر في حدیث أبي هر�رة �عني عن النبي 
�عني الوضوء مما یتطلب السواك بهذا الحث، و�ذلك  ،»ى أمتي ألمرتهم �السواك عند �ل وضوءعل

 سواك.الالصالة التي جاء الحث علیها في هذا الحدیث تتطلب أ�ًضا 
لكـن االستنشـاق جــاء  ،قلـت: ومثلـه عنـد �ــل صـالة و�ـل مـن الوضــوء والصـالة ممـا یتطلـب الســواك 

�ـالغ فـي االستنشـاق إال أن تكـون صـائًما، وهـل یلحـق �ـه السـواك فـال استثناء المبالغـة فیـه للصـائم، و 
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�عني جاء و�الغ فـي االستنشـاق إال أن  ال یبالغ فیها، أو ال یلحقان �ه؟ یبالغ فیه، و�ذلك المضمضة
 �الغ في المضمضة إال أن تكون صائًما؟          :تكون صائًما، هل نقول

 الحدیث الثاني. �الغ في االستنشاق فقط اللفظ المقدم: 
�ــالغ فــي االستنشــاق إال أن تكــون صــائًما، فهــل نلحــق المضمضــة �ــه، �اعتبــار أن الفــم هــو األصــل، 

 هو المدخل األصلي. 
 المقدم: فما دام حذر من المدخل الفرعي فالمدخل األصلي من �اب أولى. 

أخـرى وهـي: أن  إال أن تكون صائًما، لكن هناك وجهـة نظـر مضمضة�الغ في النعم، هذا من �قول 
المضمضة والحلـق �مكـن الـتحكم فیـه، لـیس مثـل األنـف، الـتحكم فـي الفـم و�لـع المـاء مـن قبلـه �مكـن 

 التحكم فیه �خالف األنف ال یتحكم فیها إذا �الغ، فال تقاس المضمضة على االستنشاق. 
 للااَِّ َحـقٌّ َفـال إنَّ وْعـدَ َ�ـا َأیَُّهـا النَّـاُس {في �تاب الرقـاق فـي �ـاب قـول هللا تعـالى:  :الموضع الخامس

نَُّكم ِ�اهللَِّ الَغُروُر} ْنَیا وال َ�ُغرَّ نَُّكُم الَحَیاُة الدُّ َ�ـا َأیَُّهـا النَّـاُس إنَّ وْعـَد {]، �عنـي اآل�ـة ٥[سـورة فـاطر  َتُغرَّ
ْنَیا} نَُّكُم الَحَیاُة الـدُّ ا لكتـ �عنـي الترجمـة �اآل�ـة مناسـب للااَِّ َحقٌّ َفال َتُغرَّ اب الرقـاق، لكـن مـا مناسـبة جـد�

 :: حــدثنا ســعد بــن حفــص قــال-رحمــه هللا -الحــدیث لهــذه اآل�ــة؟ المناســبة فــي قولــه: ال تغتــروا، قــال
 .بن عبد الرحمن أن أ�ان أو أ�اًنا حدثنا شیبان عن محمد بن إبراهیم القرشي قال: أخبرني معاذ

 المقدم: أ�ان قول عثمان. 
 من الصرف.   اأوًال: ابن مالك یراه ممنوعً مصروف ؟ فیه �الم قوي، أم ممنوع 

 مالك. المقدم: نحن تبع ابن 
 مشكلة، �قول �عضهم. ..مالك، لكن من �قول من منع أ�ان فهوتبع ابن 

 المقدم: والذي قال هذا الكالم �عد ابن مالك. 
 ألن النـون لیسـت زائـدة مـن اإل�انـة، قبله، �الم معروف عند أهل العلم، واألكثر على أنـه مصـروف؛

 مصروف؟  أملیست زائدة األلف والنون، النون لیست زائدة، �عني حسان ممنوع 
 المقدم: حسان ال، مصروف. 

من �قـول م ممنوع من الصرف، دعونا :من الحس �قول :لماذا؟ ألن النون فیه من الحسن، من �قول
رأیـت عثمـان  :مصروف، أخبره قـال :اإل�انة �قولمن  :ممنوع من الصرف، لكن من �قول ءمن اإل�ا

فتوضــأ فأحســن الوضــوء، المقاعــد �عنــي أشــبه مــا  ،وهــو جــالس علــى المقاعــد بــن عفــان أتــي �طهــور
تكــون �الكراســي مــن الطــین واللــبن �جلــس علیهــا للوضــوء وللحكــم بــین النــاس مجلــس، علــى المقاعــد 

توضـأ وهـو جـالس فـي  –علیـه وآلـه وسـلم صـلى هللا  –فتوضأ فأحسـن الوضـوء ثـم قـال: رأیـت النبـي 
مـن توضـأ مثـل هـذا الوضـوء ثـم أتـى المسـجد فر�ـع ر�عتـین «هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: 

 .»ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه
 المقدم: قید ثالث.
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 أتى المسجد.
 المقدم: ما هو �قید ثالث هذا؟

 مسجد؟ ال�عني البد أن �كون في 
 المقدم: نعم.

 :انه هذا إذا �ان في المسجد والتطوع في البیت أفضل فیكون مـن �ـاب أولـى، هـذا إذا قلنـإ :ولأو نق
ن هــذا فــي الفر�ضــة علــى مــا ســیأتي فــي إ :ن هــذا فــي النافلــة فــال شــك أن البیــت أفضــل، و�ذا قلنــاإ

الحـــدیث الـــذي یلیـــه فـــي الفر�ضـــة، البـــد أن �ـــأتي المســـجد، ولـــذا ال �حصـــل هـــذا الثـــواب لمـــن صـــلى 
، ثــم -علیــه الصــالة والســالم-لــو تصــورنا أنــه توضــأ مثــل وضــوء النبــي �عنــي �ضــة فــي البیــت، الفر 

 –صــلى صــالة الصــبح ال �حــدث فیهــا نفســه فــي بیتــه مــا حصــل لــه هــذا األجــر، قــال: وقــال النبــي 
الغفــران علــى عمومــه فــي  وا، قــال ابــن حجــر: أي ال تحملــ»ال تغتــروا«: -صــلى هللا علیــه وآلــه وســلم

وب فـإن الصـالة التـي تكفـر الـذن ،اتكـاًال علـى غفرانهـا �الصـالة ؛فـي الـذنوب وافتسترسل جمیع الذنوب
 .وال اطالع ألحد علیها، ابن حجر ذ�ر هذا في الموضع األول الذي سبق ،هي المقبولة

ظهر لـي جـواب  ،قال: وظهر لي جواً�ا آخر هنا في �تاب الرقاق في الحادي عشر من فتح الباري  
ب علــى تكفیــر الــذنو  فــال تغتــروا فتعملــوا الكبیــرة بنــاءً  ،كفــر �الصــالة هــي الصــغائروهــو أن الم ،آخــر

 �الصالة فإنه خاص �الصغائر. 
 ؟..اإ�ضاحً زاده فقط أم  ،: رجع عن قوله األولالمقدم

ة ال تغتروا بهذه المغفـرة فتكثـروا مـن الـذنوب؛ ألن الصـال�عني ، ا صالحة�له �عني أن هذه استظهار
 قبولة، وأنتم ال تدرون هي مقبولة أو غیر مقبولة. المكفرة هي الم

األمـــر الثـــاني: أن ال �غتـــر و�سترســـل �الـــذنوب مـــع أن الحـــدیث فـــي الصـــغائر، أو ال تســـتكثروا مـــن 
 الصغائر فإنها �اإلصرار تعطى حكم الكبیرة، فال �كفرها ما �كفـر الصـغیرة، أو أن ذلـك خـاص �أهـل

ا �هللا أعلـم، هـذا سـبب النهـي عـن االغتـرار، وعموًمـ ،عصـیةالطاعة، فال یناله من هو مرتبك فـي الم
االغتــرار حتــى لــو أن اإلنســان اجتنــب الكبــائر والصــغائر وأحســن الصــالة وأحســن الوضــوء ال ینبغــي 

  –العمـــل أن �غتـــر؛ ألن االغتـــرار إعجـــاب �ـــالنفس، و�عجـــاب �العمـــل، وهـــذا وحـــده �ـــاٍف فـــي إحبـــاط
 .–نسأل هللا العافیة

وقیـده  ،هكذا أطلق صالة ر�عتـین ،»ثم أتى المسجد فر�ع ر�عتین ثم جلس«قوله: �قول ابن حجر:  
ثــم مشــى إلــى الصــالة المكتو�ــة فصــالها مــع النــاس أو فــي المســجد، وفــي  :مســلم فــي روایتــه بلفــظ

فیصـــلي الصـــالة المكتو�ـــة، والحاصـــل أن لحمـــران حـــدیثین فـــي هـــذا، فـــي هـــذا الموضـــوع لـــه  :روا�ـــة
فیكــون الموضــع الخــامس مثــل الموضــع الثــاني، واألول والثالــث والرا�ــع  حــدیثان، لــیس �حــدیث واحــد

 مران حدیثین في هذا:، والحاصل أن لحُ ا، والثاني والخامس حدیثً ً◌احدیث
 أحدهما: مقید بترك حدیث النفس، وذلك في صالة ر�عتین مطلًقا غیر مقید �المكتو�ة. 
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 .د مـــن غیـــر تقییـــد بتـــرك حـــدیث الـــنفسواآلخـــر: فـــي الصـــالة المكتو�ـــة فـــي الجماعـــة أو فـــي المســـج
 .والحدیث أخرجه اإلمام مسلم فهو متفق علیه

 الحدیث الذي یلیه ألنه تا�ع له. 
 ب هللا مـاقال: أال أحدثكم حـدیًثا لـوال آ�ـة فـي �تـا -رضي هللا عنه-المقدم: وفي روا�ة أن عثمان 

وضـأ رجـل فیحسـن وضـوءه ال یت«�قـول:  –صلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –سمعت النبي  ؟حدثتكموه
ْكُتُمـوَن َمـا إنَّ الَّـِذیَن �َ {واآل�ـة:  »و�صلي الصالة إال ما غفر له ما بینه و�ین الصـالة حتـى �صـلیها

 . َأنَزْلَنا}
اوي هـو ومناسـبة، والـر  اهذا الحدیث هو في الباب السابق، �اب الوضـوء ثالًثـا ثالًثـا، فـال نحتـاج تكلًفـ

ال نحتــاج التعر�ــف �ــه، وهــذا هــو الموضــع الثــاني مــن مواضــع فــ -رضــي هللا عنــه-الــراوي عثمــان 
لحدیث عثمان في الوضـوء، علـى اعتبـار أنـه طـرف مـن أطـراف  -رحمه هللا-تخر�ج اإلمام البخاري 

، و�ن اجتمعـــا فـــي الحـــث علـــى حـــدیث مغـــایرة لحقیقـــة الحـــدیث الســـابقالحـــدیث األول، و�ال حقیقـــة ال
لـــف، ولـــذا عـــدهما ابـــن حجـــر فـــي ثنا�ـــا �المـــه الســـابق إحســـان الوضـــوء والصـــالة، لكـــن الصـــالة تخت

، الكــالم فــي إســناده ثین، �مــا أشــار إلــى ذلــك ســا�ًقا، وتقــدم ذ�ــره والكــالم علــى مــا احتــاجعــدهما حــدی
  ؟..ماذا.كلمنا على إسناده وعن إبراهیم هل هو معطوف على ت

 المقدم: هل هو معلق أو غیر معلق. 
عـرض  ة إسناده وقولـه: (أال أحـدثكم) أدا  ما �حتاج إلى الكالم في والكالم على ،هذا تقدم، وتقدم ذ�ره

م وتحضیض ولوال حرف امتناع لوجود، امتنع تـرك التحـدیث لوجـود اآل�ـة، قولـه: (لـوال آ�ـة)، زاد مسـل
النون ف �عض رواته آ�ة فجعلها أنه لوال أنه فـي �تـاب هللا، �ـ(في �تاب هللا) وألجل هذه الز�ادة صحّ 

الشأن ضمیر الشأن الهاء، وتقـدم نظیـره فـي �ـاب آ�ـة اإل�مـان حـب األنصـار، عالمـة المشددة و�هاء 
آ�ـة اإل�مـان حــب «اإل�مـان حـب األنصـار، فـي �تـاب اإل�مــان رقـم سـبعة عشـر حـدیث فـي األصــل، 

  .»األنصار وآ�ة النفاق �غض األنصار
 .-رضي هللا عنه-المقدم: حدیث أنس 

ف هــذه �لمــة ُصــحفت، وســبق الكــالم فیهــا، ولــذا صــحّ  اإل�مــان حــب األنصــار، إلــىفه �عضــهم صــحّ 
�عضــهم فــي هــذا الموضــع، قــال: إنــه لــوال أنــه فــي �تــاب هللا، قولــه: (و�صــلي الصــالة) لــوال آ�ــة فــي 

 –م صلى هللا علیه وآله وسـل –كتاب هللا ما حدثتكموه، �عني خشیة االتكال واالغترار، سمعت النبي 
، »نحــو وضــوئي هـــذا«و نظیــر مــا تقــدم فــي الحــدیث هــ »ال یتوضــأ رجــل فیحســن وضــوءه«�قــول: 

فیصــلي هــذه  :�صــلي الصــالة أي المكتو�ــة، وفــي روا�ــة لمســلم »فیحســن وضــوءه و�صــلي الصــالة«
 الصلوات الخمس، فیكون هذا هو الحدیث؟ 

 فرق بینهما. هالمقدم: فی
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تغـایر الواضــح فـرق �بیـر، وفـي نفســي مـن �ونـه مــع الحـدیث السـابق حــدیًثا واحـًدا بـل همــا حـدیثان لل
بینهمــا، و�صــلي الصــالة إال غفــر لــه مــا بینــه و�ــین الصــالة حتــى �صــلیها، و�ــین الصــالة أي التــي 

الصـلوات «ألن الصـالة إلـى الصـالة �فـارة  ؛وفـي روایتـه هشـام بـن عـروة ،تلیها، �ما صرح �ـه مسـلم
: واآل�ــة، مــن أي �شــرع فــي الصــالة الثانیــة، قولــه »حتــى �صــلیها«قولــه:  »االخمــس �فــارة لمــا بینهــ

 القائل؟ واآل�ة.  
 المقدم: الراوي عن عثمان. 

 -ني مبیًنــا لآل�ــة التــي أبهمهــا عثمــاقــول عــروة الــراو  وهــألنــه قــال عــروة اآل�ــة، واآل�ــة  ؛�عنــي عــروة
َنــاِت}{: -رضــي هللا عنــه لــى �عنــي اآل�ــة التــي فــي ســورة البقــرة إ إنَّ الَّــِذیَن َ�ْكُتُمــوَن َمــا َأنَزْلَنــا ِمــَن الَبیِّ

�ـرة، �قـول �ما صرح �ه مسلم، واحتج بهـذه اآل�ـة �مـا تقـدم فـي �تـاب العلـم أبـو هر  الالَِّعُنوَن}{قوله: 
إلــى  ْكُتُمــوَن}إنَّ الَّــِذیَن �َ {النــاس: أكثــر أبــو هر�ــرة �هللا الموعــد ولــوال آ�ــة فــي �تــاب هللا مــا حــدثتكموه 

المیثـاق علـى و لعلم وال یبلغه، فقد أخذ العهد هذه آ�ة مخیفة فیمن لد�ه شيء من او  الالَِّعُنوَن}{قوله: 
یــغ حــرض علــى التبلأن هــذه اآل�ــة تُ  -رضــي هللا عنــه-أهــل العلــم أن یبینــوه وال �كتمــوه، ومــراد عثمــان 

لكـن العبـرة �عمـوم اللفـظ ال �خصـوص السـبب، وقـد تقـدم نحـو ذلـك  ،وهي و�ن نزلت فـي أهـل الكتـاب
لـیهم عان یرى ترك تبلیغهم ذلك لوال اآل�ة المـذ�ورة خشـیة و�نما �ان عثم ،ألبي هر�رة في �تاب العلم

�هللا أعلــم، هــذه اآل�ــة بینهــا عــروة، لكــن جــاء فــي موطــأ مالــك جــاء هــذا الحــدیث فــي  ،مــن االغتــرار
 ولــم �قــع فــي روایتــه تعیــین اآل�ــة، فقــال: مــن قبــل نفســه أراه یر�ــد �عنــي ،موطــأ عــن هشــام بــن عــروةال

ـالةَ {أظنه یر�د  ـَن اللَّْیـِل إنَّ ال وَأِقـِم الصَّ ـَحَسـَناِت ُیـَطَرَفـِي النََّهـاِر وُزَلًفـا مِّ َئاِت}ْذِهْبَن السَّ [سـورة هـود  یِّ
 ] لكن هل هذه اآل�ة تحث على التبلیغ أو تمنع من التبلیغ؟    ١١٤

 المقدم: هذه تحث على التبلیغ. 
الَة َطَرَفِي}{   وَأِقِم الصَّ

 صًال، اآل�ة األولى هي التي تحث. في التبلیغ أ دخلالمقدم: هذه ما لها 
نـع وال �مت وال تمنعـه ،نعم تحث على التبلیغ، لكن هذه اآل�ة فیهـا موافقـة للحـدیث، فـي معنـى الحـدیث

الَة َطَرَفِي النََّهاِر وزُ {من تبلیغ الحدیث لوال هذه اآل�ة، أراه یر�ـد  ـَن اللَّْیـلِ وَأِقِم الصَّ اِت  إنَّ الَحَسـنَ َلًفـا مِّ
َئاِت}ُیــْذِهْبنَ  ــیِّ ذ�ــره عــروة  وَن َمــا َأنَزْلَنــا}إنَّ الَّــِذیَن َ�ْكُتُمــ{. انتهــى، ومــا ذ�ــره عــروة راوي الحــدیث  السَّ

 راوي الحدیث �الجزم أولى من ظن هشام بن عروة، والمطا�قة بین اآل�ة التي ذ�رها عروة للحال.
 المقدم: أظهر. 

 .ن عروة، قال ابن حجرالمطا�قة من اآل�ة التي ذ�رها هشام ب فيأظهر �كثیر 
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه وسلم.  .�هللا أعلم 

قنـا ینـه و�رز المقدم: صلى هللا علیه وسلم، نسأل هللا تعـالى أن یوفقنـا و��ـاكم و�فقهنـا و��ـاكم فـي د
 .و��اكم اإلخالص في القول والعمل
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 ،قـة قادمـةالحلقـة نلقـاكم �ـإذن هللا تعـالى فـي حل بهذا نصل إلى ختام هذه ،أیها اإلخوة واألخوات 
 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.    ،شكًرا لطیب المتا�عة ،وأنتم على خیر

 


