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 هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات
ــا محمــد   رســل   ــار  رســل ربــد   راــولل  بي  ــل الحمــد ر را العــالميصل  هللاــسل    اــسع    ل

  هللاحبل أجمعيص.
قال:  -اءح– ل قال: حدث ا هشيع  حدث ا محمد بص ا ان  : "-رحمل   تعالل–قال اإلمام البخاري 

 قير".الف يزيدل قال: حدث ا ل قال: أخبر ا ايار   حدث ي اعيد بص ال ضرل قال: أخبر ا هشيع  
ره، أنت عندك يزيد؟ يزيد هو ابن صهيٍب الفقير، ما ُيوجدد يدأ أر در الن سدع د عندد أبدأ غر ود  يد

 لكن هو موجود عندنا، نعم. 
لقال: حدث ا يزيد  " ال: قـ -ل  اسعهللاسل   رسي-قال: أخبر ا جابر بص ربد  ل أن ال بي   الفقير 
ِِ َمِسـيُأْرِطيُت َخْمًسا َلْع ُيْعَطُهص  » ل َ ُجِعَسـْت َرَة َشـهْ  َأَحد  َقْبِسي: ُ ِصْرُت ِبالرُّْرـ ُُ َمْسـِجًدا ر  ََْر  ِلـي ا

اَلُة َفْسُيَصل ِ  ََحـ لَغـاِ عُ س ْت ِلـي المَ ل َ ُأحِ َ َطُهوًرال َفَأيَُّما َرُجل  ِمْص ُأم ِتي َأْدَرَكْتُل الص  د  َقْبِسـيل َ َلـْع َتِحـل  َِ
َفارَ  ةً َ ُأْرِطيُت الش   ".«اِس َرام ةً  ِإَلل ال   ُ ِعْثتُ  َ  لَةل َ َكاَن ال  ِبيُّ ُيْبَعُث ِإَلل َقْوِمِل َخاهللا 

ه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب
 أجمعين، أما بعد...

ث ا ل قـال: حـدحدث ا محمد بـص اـ ان  ": : يأ كتاب التديمم-رحمه هللا تعالى–ييقول اإلمام البخاري 
سدناد الحدا  هد ه حدا  التحويد  مدن اإل" اعيد بص ال ضـر اقال:  حدث  "حاءل" وهو ابن بشير هشيع  

 األول إلى ال انأ.
 من طريقين: ياإلمام البخاري يروي الحديث عن ُهشيم" قال: أخبر ا هشيع  "

 ن طريق سعيد بن النضر.األول: طريق محمد بن سنان وهو بالتحديث، وال انأ: م
 –ر باإلخبار، ولم يجمعهما البخداري ومحمد بن سنان يرويه عن ُهشيم بالتحديث، وسعيد بن النض

ييقددول: حدددمنا محمددد بددن سددنان، وسددعيد بددن النضددر عددن هشدديم أو  ددال: األول  -رحمدده هللا تعددالى
ام البخددداري سدددم  حددددمنا هشددديم، و دددال: ااخدددر أخبرندددا هشددديم، كمدددا يفعددد  اإلمدددام مسدددلم، ولعددد  اإلمددد

الحددديث منهمددا متفددر ين د مجتمعددين، ولعلدده كمددا  يدد : أندده سددمعه مددن محمددد بددن سددنان مدد   يددره، 
 يقال: حدمنا، وعن سعيد بن النضر بمفرده؛ ول لك  ال: حدمنأ.

ُيفددرد كدد  واحددٍد عددن ااخددر، وجددر  عادتدده  -رحمدده هللا تعددالى–هدد ه الفددرول جعلددت اإلمددام البخدداري 
ددر منهمددا، وهدد ا الحكددم وظهددر بادسددتقرا  مدد ن صددنيعه أندده إغا روح الحددديث عددن امنددين، يدداللفا لوخذ

بدددلي  أندده مددر بنددا يددأ موا دد  يددروي عددن أر ددر مددن واحددد ويكددون اللفددا لددوول  ،أ لبددأ لدديل بكلددأ
 بتتب  الطرل واأللفاظ.

ا " ددال: حدددمنا   رندداأخب : ددال ،عبدددانأغكدر يددأ صددفحة مالمددين مددن يدتو البدداري، وهدد ا بعيددد العهددد جدد 
 ."أخبرنا يونل عن الزهري  : الخمسة " ر م " الحديثعبد هللا

 طالِ:.......
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 نعم.
" يددونل ومعمددر أخبرنددا يددونل ومعمددر : ددال ،أخبرنددا عبددد هللا : ددال ،وحدددمنا بشددر بددن محمددد ا ،حدد"

 على القاعدد  يكدون اللفدا لمعمدر، لكدن الوا د  أن اللفدا ليدونل؛ ولد ا يقدول الحدايا ابدن حجدر: أمدا
عددن يددونل، وأمددا بددالمعنى يعددن معمددر، وهدد ا يدددل علددى أن القاعددد  التددأ ظهددر  بادسددتقرا  بدداللفا ي

 دبن حجر أنها أ لبية وليست كلية.
ا أما بالنسبة لإلمام مسلم ما يرد ه ا الكالم عليه؛ ألنده يدأ كد  مو د  ُيبدين صداحب اللفدا، حددمن

د لمدن ، اإلمام البخاري ترك ادجتهايالن ويالن واللفا لفالن وانتهى اإلشكال ما ترك ألحٍد اجتهاد
يأتأ بعده، وينظر يأ الموا   كلها ويحكم بادستقرا  كمدا يعد  ابدن حجدر، ولكدن ادسدتقرا  لديل 

 بتام،  يصار  القاعد  أ لبيًة وليست بكلية.
 و فتم على المو  ؟ يأ حديث الخمسة.  

 طالِ:.......
 موجود؟

 طالِ:.......
أمدا بداللفا يعدن  -يأ السطر ال الث مدن الشدر -ابن حجر   ال ري،أخبرنا يونل ومعمر عن الزه

لكددن مددا هددأ  ،أم لددة أخددرح موجددود  مدونددة علددى نسددختأ هيددونل، وأمددا بددالمعنى يعددن معمددر، وييدد
 به ه.

فقيددر  ليدد  هددو ابددن صددهيٍب الفقيددر، ال" ل قــال: حــدث ا يزيــدل قــال: أخبر ــا اــيار  قــال: أخبر ــا هشــيع  "
 المال؟

 طالِ:.......
 ا؟بماغ

 طالِ:.......
 مصددابف يددأ يقددار ظهددره، يقيدد  لدده: الفقيددر، وهدد ا مددن األلقدداب التددأ د تتبددادر إلددى الدد هن كمددا يددأ

ي يسددم  الكددالم يقددول: نعددوغ بدداهلل مددن  ددالله، هددو  دد  يددأ معاويددة بددن عبددد الكددريم الضددال، الدد 
يقدار ظهدره،  طريق مكة، يقي  له: الضال، وإد يهو من خيار الناس، وه ا يقير؛ ألنه مصابف يدأ

 وليل بفقير ُمعدم  لي  المال ه ا هو السبب يأ تسميته.
 ابن عمرو بن حرام. "قال: أخبر ا جابر بص ربد  "
يعنددأ مددن  ".«َقْبِســي ُأْرِطيــُت َخْمًســا َلــْع ُيْعَطُهــص  َأَحــد  »قــال:  -هللاــسل   رسيــل  اــسع-أن ال بــي "

 ومن خصائص أمته. -عليه الصال  والسالم–األنبيا ، يهأ من خصائصه 
ِِ َمِســيَرَة َشــْهر   :َلــْع ُيْعَطُهــص  َأَحــد  َقْبِســي»  مســيرة»الروايددا   ويددأ بعدد  ،ببالرعدد« ُ ِصــْرُت ِبالرُّْرــ

 ، وإد يالشهر هو ال ابت. للقادموُحملت على أنه شهر للرائو وشهر  ،«شهريص
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« ِِ    يدأ ُيقد -ه الصدال  والسدالمعليد–وهو الخدو  الد ي ُيقد   يدأ  لدوب أعدائده « ُ ِصْرُت ِبالرُّْر
 مسير  شهر. -عليه الصال  والسالم–للهيبة التأ تكون له  ؛ لوب أعدائه

يبدة وُيالحا بالنسبة لبع  أه  العلم والعم ، أه  التحقيق والتقوح أنده ُيقد   يدأ  لدوب النداس اله
، بدالعلم والعمد  -عليده الصدال  والسدالم–لهم، ُتقد   الهيبدة يدأ  لدوب النداس بقددر إرمده مدن النبدأ 

رم مدن شدخص مدن أهد  العلدم  دعيي البنيدة د ُيقداوم أدندى النداس ومد  غلدك ُيصداب بالرعدب مدن 
لنسدددأل بددده بعددد  أهددد  العلدددم، يلمدددا وصدددلنا نسددديناه، و دددد رأيدددت أحدددد  ؛يدددراه، وكدددم مدددن سددد اٍل  ورنددداه

 يبددة مددن هللاولين الكبددار دخدد  علددى الشدديع ابددن بددا  يددأ ليلددٍة شدداتية، ويددداه تتصددببان عرً ددا اله  المسدد
د يق يها يأ  لدوب النداس، ود ُتجلدب بدالقوا ،  دد يخدا  النداس مدن القدو  والشدد  والدبط  والظلدم  د

 يخايون، لكن إغا  ابوا عنه ليل يأ  لوبهم له شأ .    
ُُ َمْسِجًدا َ طَ » ََْر ل َ ُجِعَسْت ِلي ا ِِ َمِسيَرَة َشْهر  الحدديث ن ه ا هو الشداهد مدو « ُهوًراُ ِصْرُت ِبالرُّْر

ُُ َمْسِجًدا َ َطُهـوًرا»للبداب  ََْر لهدا،  لك األرض كيعندأ مسدجد ُيصدلى ييده، والمدراد بد «ُجِعَسْت ِلي ا
ا بالمساجد، بينما كانت األمم السابقة ُيصلون يأ مصلياتهم ومعابدهم.  وليل ه ا خاص 

ُُ َمْســِجًدا َ َطُهــوًرا»يعنددأ يددأ التدديمم  «َ َطُهــوًرا» ََْر صيصددة م يددأ هدد ه الخوالتعمددي «ُجِعَســْت ِلــي ا
عددن المسددجد ُمخصددص بمددا ييدده نجاسددة حسدديًة كانددت أو معنويددة، الحسددية معددرو  مددا و دد  عليدده 
دددرك  نجاسدددة طارئدددة يتدددنجل بهدددا، والمعنويدددة م ددد : المقبدددر ، يدددالنهأ عدددن الصدددال  ييهدددا لنجاسدددة الش ذ

 المعنوية.
صددائص د تقبدد  التخصدديص؛ غكرنددا مددراًرا أن الحددايا ابددن عبددد البددر وإليدده ميدد  ابددن حجددر أن الخ

يعلدى هد ا  -عليده الصدال  والسدالم–لماغا؟ ألن التخصيص تقليد  لهد ا الشدر  الد ي أُعطيده النبدأ 
تجددو  الصددال  يددأ المقبددر ، لكددن هدد  تجددو  يددأ محدد  النجاسددة؟ د، د يقولددون بهدد ا، إغا  لنددا: بددأن 

يدخلدده التخصدديص مددن أو هدد ا المكددان د  ،هدد ا التخصدديص بالنسددبة للمقبددر  د يدخلدده التخصدديص
 المعطى له ه الخصائص. -عليه الصال  والسالم–الحديث؛ ألنه تقلي ف لشر  المصطفى 

يأيهمدددا المقددددم؟ حدددق هللا،  -جددد ع وعدددال–مددد  حدددق هللا  -عليددده الصدددال  والسدددالم–إغا تعدددارض حقددده 
يدددأ أن ُيقتددددح بددده وُيتبددد ، وهددد ا مدددن حقو ددده، والصدددال   -عليددده الصدددال  والسدددالم–وأيًضدددا مدددن حقددده 

دد -عليدده الصددال  والسددالم–المقبددر  الم ديددة إلددى مددا نهددى عندده النبددأ  ددا  عع ده، د شددك أنهددا خارجددة عمع
جدد ع –التقدددير، وادحتددرام، والتعظدديم بمددا د يتعددارض مدد  حددق هللا  -عليدده الصددال  والسددالم–يحقدده 
 -ال  والسدالمعليده الصد–يإغا تعارض حقده  ،-ج ع وعال–الصال  يأ المقبر  ييها حقٌّ هلل  ،-وعال

م حق هللا على حقه، وإن كان حقه مندرًجا يأ حق هللا تعالى يال تعار   ض.م  حق هللا تعالى ُ د ذ
 الذي خصص. -رسيل الصالة  السالم–طالِ: هو ب فسل 

تعارض ظاهر م  هد ا  ههو خصص، لكن حتى على القول بأن التخصيص تقلي  له ا الشر  يي
ه يأ عدم التخصيص يأ الصال  يأ المقبر  معارضف بحدق هللا الشر  المزعوم من  ذب  من  ال ب



 

 

 

 

 

 

5  
5 
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وهو أعظم، ويأ أعظم األبواب وهو الشرك المنا   للتوحيد ال ي هو حدق هللا علدى  -ج ع وعال–
 العبيد.     

 طالِ:........
 ين؟أ

 طالِ:........
د د د ُمخصددص؛ ألندده جددا  نددص ُيخصددص لددو مددا جددا  نددص أصدداًل، ونعددر  أن هدد ا  يددر مددرا

 للشارع  لنا: عامف ُأريد به الخصوص.  
ُُ َمْســِجًدا» ََْر ــي ا ــْت ِل ه األرض أن األرض ومددا علددى وجدد ،وبهدد ا  ددال مالددك وأبددو حنيفددة« َ ُجِعَس

 رلها طهور بما يأ غلك جمي  ما تصاعد على وجهها.
 .«ا ُجعست ُتر تها ل ا طهورً »والشايعأ وأحمد يقولون: التيمم خاص بالتراب؛ لرواية مسلم: 

تقييدد يه ا النوع من الخاص والعام ُيمكن أن ُيخص العام به أو د ُيمكن؟ أوًد: ه  ه ا من بداب ال
  أو التخصيص؟ ه  التراب يردف من أيراد األرض أو وصيف من أوصايها؟

 طالِ:  هللاف.
 .ا، وإغا  لنا: يرد صار تخصيًص اصار تقييدً  اإغا كان وصفً 

 طالِ: كأ ل فرد.
ييتددرجو  ددول مالددك وأبددأ  ،، وجددا  بحكددٍم موايددق لحكددم العددام، وحينصددٍ  د تخصدديصيددردف مددن أيرادهددا

 حنيفة.
و مددن رأح أندده تقييددد وُيحمدد  المطلددق علددى المقيددد يددأ هدد ه الصددور ،  ددال: د ُيتدديمم إد بددالتراب وهدد

 م هب الحنابلة والشايعية، يال ي يظهر أن التراب يردف من أيراد األرض.
« ُُ ََْر ـالَ َأْدَركَ  َمْسِجًدا َ َطُهوًرال َفَأيَُّمـا َرُجـل  ِمـْص ُأم ِتـي َ ُجِعَسْت ِلي ا يهد ه األمدة « ُة َفْسُيَصـل ِ ْتـُل الص 

مددنهم الرجدد  مددنهم ويددأ حكمدده المددرأ  إغا أدركتدده الصددال  يددأ أي مكددان  مددن خصائصددها أن الفددرد
 ارن عباداتهم.ُيصلأ بالشرط الُمعتبر، بينما األمم السابقة ُيصلون يأ كنائسهم وبَيعهم وأم

يجدوب األرض ويقطعهدا، يلديل  ،كدان سدياًحا يدأ األرض -عليده السدالم–أورد بعضهم أن عيسدى 
بمددال ٍم لمكدداٍن ييدده كنيسددة ُيصددلأ ييهددا، لكددن هدد ا يحتددا  إلددى تحقددق مددن غلددك، والتحقيددق يددأ هدد ه 

 المسألة يحتا  إلى مزيد من العناية، وتبقى ه ه الخصيصة أنه لو ُخص...
 .طالِ:.......

بمفرده د يعنأ أن أمته ك لك، حتى الت بت من كونه ُيصلأ يأ كد  مكدان، حتدى لدو صدار يسديو 
 يال ينخرم العموم.   ،يأ األرض  د يجد موا   من عباداتهم أو من أمارن عباداتهم

ــاَلُة َفْسُيَصــل ِ » ِتــي َأْدَرَكْتــُل الص  صددال  عددن و تهددا وعلددى هدد ا د يجددو  تددأخير ال ل«َفَأيَُّمــا َرُجــل  ِمــْص ُأم 
 د يكون المكان ال ي أدركته ييده الصدال  هدو يخشدى  ل«َفْسُيَصل ِ »انتظاًرا للمسجد أو لمكان العباد  
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من خرو  الو ت  ب  وجود المكان ال ي ي دي ييهدا الصدال  كاملدة  دد يكدون د يسدتطي  أن يد دي 
ت مدددا نزلدددت مدددن صدددالته إد علدددى نقدددص، م ددد : الصدددال  يدددأ سددديار ، يدددأ طدددائر  يخدددر  الو دددت وأنددد

الطائر  ُتصلأ على حسب حالدك إغا تعدارض المكدان مد  الو دت، المكدان الد ي يترتدب عليده نقدص 
 يأ الصال  م  الو ت، والو ت شرطف من شروط الصال ؛ ألنه اتقى هللا ما استطاع.

 طالِ:........
 ما يأ إشكال.ي اإغا كان مسايرً 

 طالِ:........
 .والجم  د يجو  إد يأ الحاد  التأ ورد  ييها النصوص األص  أن ُتصلى الصال  يأ و تها

 عليده الصدال – د يقول  ائ : إن م   ه ا من المشقة أو من الحر  ال ي نفاه هللا عن أمة محمد  
ويأ ه ا حديث ابن عباس: صلى بالمدينة ممانًيا وسبًعا من  ير خدوٍ  ود مطدر، ويدأ  -والسالم

أد ُيحدددر  أمتددده، يمدددن الحدددر  أن ُيصدددلأ اإلنسدددان يدددأ مكددداٍن د  روايدددٍة سدددفر،  دددال ابدددن عبددداس أراد
ويتقدأ  ،يتمكن ييه من الصال  كاملة، لكن المعمول به والفتوح على أنده ُيصدلأ علدى حسدب حالده
شدروطها هللا ما استطاع؛ ألن القيام له بدل، والركوع والسجود إغا لم يتمكن منه له بدل، يُيصليها ب

 ه.    على الوجه ال ي يتمكن من
ََحد  َقْبِسي» وكاندت  أ الغدزو والجهداد،يدمدن العددو  المغانم مما ُيغنم« َ ُأِحس ْت ِلي الَمَغاِ ُع َ َلْع َتِحل  َِ

، المغانم يأ األمم السابقة مدن كدان عنددهم  تدال وجهداد و دزو ُتتدرك حتدى تندزل عليهدا ندار يتأرلهدا
لت لهم يُتقسم على الغانمين.ه ا بالنسبة لومم السابقة، وبالنسبة له ه األمة أُ    حذ

ــَفاَرةَ » صدديبهم مددن والمددراد بهددا الشددفاعة العظمددى التددأ ييهددا تخلدديص الخالئددق ممددا يُ  «َ ُأْرِطيــُت الش 
يدأ البخداري  -عليده الصدال  والسدالم–الكرب كما هو مشرو  يأ األحاديدث الصدحيحة عدن النبدأ 

 و يره.
َفاَرَة َ َكاَن ال  ِبيُّ » ـًة َ ُأْرِطيُت الش  عليده -ندو   «ِس َرام ـةً ِإَلـل ال  ـا ُ ِعْثـتُ  َ  ُيْبَعـُث ِإَلـل َقْوِمـِل َخاهللا 

 لما دعا على جمي  أه  األرض، يه  هم من أمته أو ُبعث إليهم أنبيا   يره؟   -السالم
 طالِ:........

 ؟ماغا
 طالِ:........

عليددده الصدددال   ن ندددو  هدددو نبدددأ جميددد  مدددن علدددى األرض مدددا صدددار  خصيصدددة لمحمددددإإغا  لندددا: 
 والسالم.

 طالِ:........
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ُيرسد  إلديهم ندو ، يمداغا  مفهومده أن  يدرهم لدم [59]اَرـرا::{ َلَقْد َأْرَاْسَ ا ُ وًحـا ِإَلـل َقْوِمـلِ }نعدم، 
عليددده  -ومدددن معددده ايعندددأ أن يددددعو علدددى جميددد  مدددن يدددأ األرض بدددالهالك يغر دددوا جميًعدددا إد نوًحددد

 ؟-السالم
 طالِ:........

 .ن كو جمي  الناس يهل
 طالِ:........

 .-عليه السالم- ول لك يقولون: هو أبو البشر ال انأ بعد آدم [26] وح:{ ِمَص اْلَكاِفِريَص َدي اًرا}
 طالِ:........

و ، يددعا ه ا بعد اإل رال، وما  بله يه  هناك أنبيا  ُأرسلوا أو ُترك  ير  وم نو  بال رسدالة ود نبد
 كلهم كفار؟ على جمي  أه  األرض باعتبار أنهم

 طالِ:........
 ؟ريي

 ُمرس  ألبنائه، لكن ه  هو ُأرس  لجمي  أه  األرض؟ هد ا ُأرسد  إلدى القدوم مدا ُأرسد  لجميد  أهد 
 األرض.

 طالِ:........
 الشار  ُيشير إلى ه ه األمور يننظر ماغا يقول؟ 

 ، يبع تددده عنددددي تعليدددق علدددى الشددديع: "يحتمددد  أنددده لدددم يكدددن بددداألرض عندددد إرسدددال ندددو  إد  دددوم ندددو 
 خاصة لكونها إلى  ومه يقط، وهأ عامةف يأ الصور  لعدم وجود  يرهم" نقرأ ونرح.

 طالِ:........
 ويأ و ته ه ا الو ت الطوي  ُترك األ وام ااخرون بدون رسالة؟

 طالِ:........
 .[14]الع كبوت:{ َفَسِبَث ِفيِهْع َأْلَف َاَ ة  ِإَّل  َخْمِسيَص َراًما}

 طالِ:........
 طيب ودعا على جمي  األمم؟ 

 طالِ:........
 هو معرو  أنهم كفار ما تشم  الم منين.

 طالِ:........
 يعنأ مبت أنه دعا على  ير  ومه؟

 طالِ:........
 .عموًما سيأتأ كالم الشيع
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 طالِ:........
 .ه ا معرو ، والغرل عم األرض كلهاومن معه يأ السفينة 

 طالِ:........
   إلى  ومه، ماغا عن األ وام ااخرين يأ و ت نو ؟ُأرس الكن نوحً 

 طالِ:........
 .-رحمه هللا-األول نرح كالم الشار  

إ مـا لـع يجمـ   أخبر ـا هشـيع" :"حدث ي اعيد بص ال ضـرل قـال :قولل : "-رحمل  –قال الحافظ 
 البخاري بيص شيخل في هذا الحديث".

 شيخيه.
َ ي"إ مــا لــع يجمــ  البخــاري بــيص شــيخ ثا  بــل رــص هشــيع    ــل ل فــي هــذا الحــديث مــ  كو همــا حــد 

 "حـدث ا"امعل م هما متفرقيصل  كأ ل امعل مص محمـد بـص اـ ان  مـ  ؛يـر   فسهـذا جمـ  فقـال: 
 ."حدث ي" امعل مص اعيد   حد   فسهذا أفرد فقال: 

رأ رسـل رأ  أ  اـمعل ُيقـ كـأن اـعيًدا قـ ل"حـدث ا" كأن محمًدا امعل مص لفظ هشـيع  فسهـذا قـال: 
  مراراة هذا كسل رسل ابيل اَّلهللاطالح". ل""أخبر اهشيع   فسهذا قال: 
 ،ُيراعدأ ادصدطال  يدأ هد ا؟ د ُيراعدأ ادصدطال  يدأ هد ا -رحمدة هللا عليده–وه  كان البخاري 

 -رحمده هللا –مضى يأ صدي  األدا  عندد البخداري  أنه د يرل عنده بين التحديث واإلخبار، وأظن
منا أو أخبرندددا وأنبأندددا، و دددال لندددا الُحميددددي: كدددان عندددد ابدددن ُعييندددة :بددداب  دددول المحدددد ذ  منا وحدددد :حددددع

 " يعنأ د يرل بينهم.اوأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدً 
 .ا إغا أورد أمًرا كان هو اختيارهواإلمام البخاري إغا ترجم بترجمٍة لم يجزم به

 طالِ:........
 ؟ماغا

 طالِ:........
المصطلو حا  وحدمنأ، وه  مو عها  ب  الواو أو بعدها  كتب وحدمنأ ،ون: ُتنطق ك ا حا يقول

 يأ ه ه الصور ؟
 طالِ:........

 ." حدث ي اعيد بص ال ضر"يعنأ البخاري  "قال"اان القائ   ال َمن هو؟ البخاري، 
 طالِ:........

 ين؟أ
 طالِ:........
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ان شديع البخداري، يحدا  التحويد  األصد  ييهدا أن سعيد بدن النضدر شديع البخداري، ومحمدد بدن سدن
ألنهدا  تكون  ب  ملتقى األسانيد، ود ُيكرر ييها من اإلسناد ال انأ من مر غكره يدأ اإلسدناد األول؛

 جأ  بها لالختصار.
 نا نرح.   رم  خل

حـديث "ثع إن اياق المتص لفظ اـعيدل  قـد رهـر باَّلاـتقراء مـص هللاـ ي  البخـاري أ ـل إاا أ رد ال
 ".و  أرسع ل؛ير  احد  فإن السفظ يكون لألخير رص

  لنا: إن ه ه أ لبية وليست كلية.

 ي الوااـطيأخبر ا ايار" بمهمسة  بعدها تحتا ية مشددة   خر  راءل هـو أبـو الحكـع الع ـز " :"قولل
 .البصري  ااع أبيل  ردان رسل اَشهرل  ُيك ل أبا ايارل اتفقوا رسل توثيق ايار

مـص  ل اَئمة السـتة  ؛يـرهعل  قـد أدر  بعـص الصـحابةل لكـص لـع يسـَق أحـًدا مـ هع فهـو أخرج ل
 .كبار أتباع التابعيص

فــي   لهـع شـيخ   خـر يقــال لـل: اـيارل لك ـل تــابعيج شـامي أخـرج لـل الترمــذيل  اكـر  ابـص حبـان
كما لـع  اية لع ي سِ في الر   لالثقات   إ ما اكرتل َ ل ر ى مع ل حديث الباا رص أبي ُأمامة

اـ اد ي سِ ايار  في حديث الباال فر ما ر هما بعص مص َّل تمييـز لـل  احـًدا فـيطص أن فـي اإل
 .اختالًفا  ليس كذلك

ِ  ُيك ل أبا رثمانل تابعيج مشهورل قيل لل  حدث ا يزيد الفقير"" :قولل ل لفقير  َ ـاهو ابص هللاهي
 .كان يشكو فقار رهر   لع يكص فقيًرا مص المال

 رجل  فقير  مكسور فقار الظهرل  يقال لل". :قال هللااحِ المحكع
 يق ذير.

ير  بالتشديد أيًضا  ."فقِ 

ل  أبـي مدار حديث جابر  هذا رسل هشيع  بهذا اإلا ادل  لل شواهد  مص حديث ابص ربـاس   :فائدة
ِ  رـص أبيـل رـص جـد ل ر اهـا كسهـا أحمـد بأاـا يد  موالل  أبي ارل  مص ر اية رمـر  بـص شـعي

 .حسان

ِ  أن الك كان في ؛ز ة تبو ل  هي «ُأرطيت خمًسا» :قولل  خـر  بي ص في ر اية رمر  بص شعي
 .-هللاسل   رسيل  اسع -؛ز ات راول  

 فـي حـديث  «مـص اَ بيـاء»زاد في الصالة رـص محمـد بـص اـ ان  «لع يعطهص أحد قبسي» :قولل
مسـسع   مفهومل أ ل لع ُيختص بغير الخمس المذكورةل لكص ر ى  ل«َّل أقولهص فخًرا»ابص رباس  

ل  زاد فـذكر أر ًعـا مـص هـذ  الخمـس «ُفِضست رسـل اَ بيـاء بسـت   »مص حديث أبي هريرة مرفوًرا 
 ث تيص كما ايأتي بعد.
 اقي".لعسل اط س  أ ًَّل رسل بعص ما اخُتص بلل ثع اط س  رسل الب : طريق الجم  أن ُيقال
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لـع يـتكسع »واختلي هد ا الحصدر مد  المحصدور عددًدا كمدا يدأ حدديث  ،وهك ا ييما جا  ييه حصر
مددر ووصددلوا بعددد التتبدد  للروايددا  إلددى سددبعة، يكددان مددا أُعلددم بدده يددأ أول األ ،«فــي المهــد إَّل ثالثــة

 .  بلغوا سب ، وهك ا يأ حديث الباب إلى أن -ج ع وعال–مم  ذيد يأ علمه من هللا  ،مالمةف 
 بـاقيل  مـصلعسل اط س  أ ًَّل رسل بعص ما اخُتص بـلل ثـع اط سـ  رسـل ال :ريق الجم  أن ُيقال" ط

ة  َّل يرى مفهوم العدد حجة يدف  هذا اإلشـكال مـص أهللاـسلل  رـاهر الحـديث يقتضـي أن كـل  احـد
 -مرسيـل السـال-مص الخمس المذكورات لع تكـص َحـد  قبسـلل  هـو كـذلكل  َّل ُيعتـُر بـأن  وًحـا 

 ان مراـالً كبعوًثا إلل أهل اَُر بعد الطوفان  َ ل لع يبق إَّل مص كان مؤمً ا معلل  قد كان م
 إليهع  َن هذا العموم لع يكص في أهللاسل بعثتل".

 يأ أص  بع تذه.
ال  هـ إ ما اتفق بالحادث الذي  ق   هو ا حصار الخسـق فـي الموجـوديص بعـد  ل"في أهللال بعثِتل

فثبـــت  لفعمــوم راــالتل مــص أهللاــل البعثــة - رسيــل  اــسعهللاــسل  -اــائر ال ــاسل  أمــا  بي ــا 
 اختصاهللال بذلك.

ل   أما قول أهل الموقف ل ـوح  كمـا هللاـي فـي حـديث الشـفارة: أ ـت أ ل راـول  إلـل أهـل اَُر
و فســيس المــراد بــل رمــوم بعثتــلل بــل إثبــات أ ليــة إراــاللل  رســل تقــدير أن يكــون مــراًدا فهــ

دة  يـات  رسـل أن إراـال  ـوح  كـان إلـل قومـلل فـي رـ -اـبحا ل  تعـالل-مخصوص  بت صيصل 
  لع يذُكر أ ل ُأرال إلل ؛يرهع".

 ُي كر.
 طالِ:.......

 ولم ُي كر.
 طالِ: هو ابحا ل يتكسع رص  .

 مم  ال: أرسله إلى  يرهم.
فـي  -اـبحا ل  تعـالل-طالِ: " لـع يـذُكر أ ـل ُأراـل إلـل ؛يـرهع" " فهـو مخصـوص  بت صيصـل 

 راال  وح  كان إلل قوملل  لع يذُكر أ ل ُأرال إلل ؛يرهع"ردة  يات  رسل أن إ
 نعم. 

ل فـُأهسكوا بـالغرق إَّل  هـل أ" ااتدل بعضهع لعموم بعثتل بكو ـل درـا رسـل جميـ  مـص فـي اَُر
ــا إلــيهع لمــا ُأهِسكــوا  لقولــل تعــالل:  ــا ُمَعــ}الســفي ةل  لــو لــع يكــص مبعوًث ِبيَص َ َمــا ُك    ت ــل َ ْبَعــثَ حَ ذِ 

 . [15]اإلاراء: {َرُاوًَّل 

ل  رسـع  قد ثبت أ ل أ ل الراـلل  ُأجيـِ بجـواز أن يكـون ؛يـر  ُأرِاـل إلـيهع فـي أث ـاء مـدة  ـوح
 . وح بأ هع لع يؤم وال فدرا رسل مص لع يؤمص مص قومل  مص ؛يرهع فُأجيِ

  هذا جواا حسصل لكص لع ي قل أ ل ُ بئ في زمص  وح  ؛ير".
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 طالِ:.......
 سفينة.ما نجا إد أصحاب ال

 طالِ:.......
 أن من آمن منهم ينجو، هو ما دعا إد على الكفار، ياألص  النجا .

ل طالِ: لكص يا شيخ اياقة القصـة فـي القـر ن فـي رـدة مواضـ  لـع ُيـذكر أن ثمـة أحـد  مـص أهـ
 اَُر إَّل مص ركِ السفي ةل  لع ُيذكر  بيج ؛ير  وح.

ألمدم ألخرح ال ابت أنه ُأرسد  إلدى  ومده يقدط، بقيدة انه ُأرس  يأ و ته إلى األمم األكن من يقول: ب
 ماغا عنهم خالل ه ه المد  الطويلة التأ تقرب ييما ُيقدال ألدي وخمسدمائة عدام؟ تسدعمائة وخمسدين

 و ت الدعو  يقط.
 طالِ:.......

  ران الناس  ب  نو  يأ حديث ابن عباس كانوا على الفطر  عشر   رون، مم تغيروا يُأرس  نو .  
 :.......طالِ
 نعم.

لـل في الـك بقـاء شـريعتل إ -هللاسل   رسيل  اسع-" يحتمل أن يكون مع ل الخصوهللاية ل بي ا 
ل  يحتمل يوم القيامةل   وح   ؛ير  بصدد أن ُيبعث  بيج في زما ل أ  بعد  في سخ بعص شريعتل

ل  إلـل لعقـااأن يكون دراؤ  قومل إلل التوحيد بسغ بقية ال اس فتماد ا رسل الشـر  فااـتحقوا ا
ريـِ  ؛يـر ممكـص  أن تكـون  بوتـل لـع تبسـغ الق :قـال لهذا  حا ابص رطية فـي تفسـير اـورة هـود  

اًمـا فـي رهـل ابـص دقيـق  العيـد بـأن توحيـد   تعـالل يجـوز أن يكـون لطول مدتـلل   ج     البعيد
ل يـر قومـحق بعص اَ بيـاءل  إن كـان التـزام فـر ع شـريعتل لـيس راًمـا  َن مـ هع مـص قاتـل ؛

 .رسل الشر ل  لو لع يكص التوحيد َّلزًما لهع لع يقاتسهع

ل فبعثتـل خاهللاـة   ل قومـل لكو هـا إلـ   يحتمل أ ل لع يكص في اَُر ر د إراال  وح  إَّل قـوم  ـوح 
ا لعـدم  جـود ؛يـرهعل لكـص لـو اتفـق  جـود ؛يـرهع لـع يكـص مبعوًثـ  فقطل  هي رامـة  فـي الصـورة

 إليهع".
ر الشيع ابن با  يأ تعليقده علدى الفدتو، يقدول: هد ا ادحتمدال األخيدر أظهد ،قهيقول الشيع يأ تعلي

ـــْص َقوْ }ممدددا  بلددده؛ لقدددول هللا تعدددالى:  ـــْؤِمَص ِم ـــْص ُي ـــُل َل ـــوح  َأ   ـــل ُ  ـــَي ِإَل ـــَك ِإَّل  َ ُأ ِح ـــْد  ِم ـــْص َق ـــصَ  َم { َم
 .[36]هود:

ُِ ِمَص الْ }و وله تعالى:  ََْر  علم.أ وهللا  [26 وح:]{ ي اًراَكاِفِريَص دَ َ َقاَل ُ وح  َراِ  َّل َتَذْر َرَسل ا
 يعنأ كيي كان ه ا ادحتمال أظهر؟

 طالِ:.......
 ........... يعنأ المسألة من أصلها تكون 
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د  قبسـل  يع ـي لـع ُتجمـ  َحـ «لع ُيعطهـص أحـد  »قولل  :" ؛فل الدا دي الشارح ؛فسًة رظيمة فقال
 َ  .ر   فسع ُيعط أحد   احدًة م هصَن  وًحا ُبعث إلل كافة ال اسل  أما ا

رســـل  -هللاـــسل   رسيـــل  اـــسع- كأ ـــل  ظـــر فـــي أ ل الحـــديث  ؛فـــل رـــص  خـــر   َ ـــل  ـــص 
  كـان» في ر اية مسسع  ل« كان ال بيل يبعث إلل قومل خاهللاة»خصوهللايتل بهذ  أيضا  لقولل 

 إلل  خر ". «كل  بي...
 .رالم الداودي د حا له من النظر

 .أخرجل أحمد «ُيقذ: في قسوا أردائي» :زاد أبو ُأمامة «بالررِ ُ صرت» :"قولل

ثـر مفهومـل أ ـل لـع يوجـد لغيـر  ال صـر بالررـِ فـي هـذ  المـدة  َّل فـي أك «مسـيرة شـهر» :قولل
كـان    صرت رسل العد  بالررِ  لو»م هال أما ما د  ها فالل لكص لفظ ر اية رمر  بص شعيِ 

ل لـع يكـص فالظاهر اختصاهللال بل مطسًقال  إ ما ُجعل الغاية شهًرا  َ ـ« بي ي   ي هع مسيرة شهر
لـو  بيص بسد    يص أحد  مص أردائل أكثر م لل  هذ  الخصوهللاـية حاهللاـسة  لـل رسـل اإلطـالق حتـل

 .فيل احتمال ؟كان  حد  بغير رسكرل  هل هي حاهللاسة  َمتل مص بعد 

دل َّل يخـتص السـجود م هـا بموضـ   د ن أي موضـ  اـجو  « ُجعست لي اَُر مسـجًدا» :قولل
لمــا  ؛يـر ل  ُيمكــص أن يكــون مجــاًزا رــص المكــان المب ــي لسصــالةل  هــو مــص مجــاز التشــبيل  َ ــل

 جازت الصالة في جميعها كا ت كالمسجد في الك.
 قيل المراد ُجعست لي اَُر مسجًدا  طهوًرا". :قال ابص التيمي

 هو ابن الت ذين؟ أليل
 ص رـص التيميل قال: هكذا في ألفل  هكذا  ق  ر د المبار  ر دما  قل هـذا الـطالِ: َّلل ابص 

 ابـص التـيصل  فـي هـامع طبعـة :ابص حجر في كتابل )تحفة اَحواي( ثع قال:  في رـيص  اـيص
صــس ي  بــوَّلق ُ جــد بهــامع بعــص ال  ســخ فــي اَهللاــل الُمَقابــل رســل المؤلــف أخيــًرا لفــظ التــيص مُ 

 بالتيمي.
 .   ا ولع  الكاتب نسأ أن يضرب عليها بله فظة ابنل ...... بقا 

لع ُتجعـل   قيل المراد ُجعست لي اَُر مسجًدا  طهوًرال  جعست لغيري مسجًدا  :"قال ابص التيمي
 ابقل إلل  للل طهوًرا  َن ريسل كان يسيي في اَُر  يصسي حيث أدركتل الصالةل كذا قال

 الك الدا دي.

ميـ  جفـُأبيي لهـا فـي  لفـي موضـ   يتيق ـون طهارتـلل بخـال: هـذ  اَمـة  قيل: إ ما ُأبيحت لهـع
 اَُر إَّل فيما تيق وا  جااتل".

 . ألن األص  الطهار 
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وهللاـة  هو أن مـص قبسـل إ مـا ُأبيحـت لهـع الصـسوات فـي أمـاكص  مخص ل" اَرهر ما قالل الخطابي
ن فـي سـي إ مـا كـا وا يصـسو كان مـص قب»كالبي   الصوام ل  يؤيد  ر اية رمر  بص شعيِ بسفظ  

 .«ك ائسهع

اس   هذا  صج في موض  ال زاع فثبتت الخصوهللايةل  يؤيد  ما أخرجل البزار مص حـديث ابـص ربـ
 ". لع يكص مص اَ بياء أحد  يصسي حتل يبسغ محرابل حو حديث الباا  فيل: 

 طالِ:.......
َمْت }المسجد د ُبد تكون لهم،   تكون مبنية.   نأ د ُبد [40]الحج:{ َلُهدِ 

مـراد بـل ااُتدل بل رسل أن الطهور هو المطهر لغير   َن الطهور لـو كـان ال « طهرً ا» :"قولل
 .الطاهر لع تثبت الخصوهللايةل  الحديث إ ما ايق إلثباتها

طيبـًة  ُجعست لـي كـل أُر» قد ر ى ابص الم ذر  ابص الجار د بإا اد  هللاحيي  رص أ س  مرفوًرا 
 .«ًرامسجًدا  طهو 

أن   مع ل طيبة طاهرةل فسـو كـان مع ـل طهـوًرا طـاهًرا لسـزم تحصـيل الحاهللاـلل  ااـُتدل بـل رسـل
 التيمع يرف  الحدث كالماء َّلشتراكهما في هذا الوهللافل  فيل  ظر".

معرويددة  ريًعددا مطلًقددا أو ريًعددا م  ًتددا، أ ددوال ألهدد  العلددم اأو رايًعدد اوالخددال  يددأ كددون التدديمم ُمبيًحدد
 سيأتأ غكرها.

ر عماًل بظداه ؛والصواب أن التيمم راي  للحد  كالما  ،تعليق يقول: ليل للنظر الم كور وجهف  هيي
 الحديث الم كور، وما جا  يأ معناه وهو  ول جم ف  فير من أه  العلم، وهللا أعلم.

الصــعيد الطيـِ طهــور المسـسع  لـو لــع يجـد المــاء رشـر اــ يصل فـإاا  جــد »يدأ حدديث الطهدور 
  ه ا اإلمساس للما  ه  هو لحدٍ  مضى أو حدٍ  مستقب ؟ «ل بشرتل  ليمس  الماء فسيتق  
 طالِ: مستقبل.

مستقب  ما يحتا  للحديث ما نحتدا  إليده؛ ألن كد  نصدوص الطهدار  تددل علدى أنده يجدب إمسداس 
 وما نحتا  إلى الحديث. ،البشر 

 طالِ:.......
 ما تمسه بشرتك؟  ما ُيمكن؟ عليك جنابة وتيممت وصليت لقيت ما ً  لماغا

 طالِ:.......
 ما أدري عنك.
 طالِ:.......

 ه بشرتك.إغا وجد  الما  تتقأ هللا وتمس   ،وأنت ُتصلأ بتيمم ،مادام عليك جنابة
 طالِ:.......

ين يأ غمتك؛ ألنهم يقولون: راي  ريعً  ،د د  .م  ًتا حتى يجد الما  ابعد الو ت وخارجه الدع
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 ا يا شيخ؟ي هللاالهذطالِ:  الصالة ال
 ه بشرته.صحيحة مادام ما وجد الما  ه ا  دره، إغا وجده يليتق هللا وليمسع 

 طالِ:  ُيعيد؟
هد ا  نك تيممت كأنك ا تسلت ما عليك شأ ،إه بشرته ما نقول: ، لكن د ُبد أن يمسع اصً ما ُيعيد شي

 معنى الري  الم  ت.
 طالِ:.......

 لما  سواً  بسوا  والم  ت.ي م   ا د د، يرل بين الري  المطلق ال
 طالِ:.......

را    د أو، عندد الحاجدة إليده عندد صدال  اود دائًمد اوليل براي  د م  تً  ،معرو ؛ ألنه ُمبيو عندهم
  رآن متى ما احتا  إليه.

 طالِ:.......
  هدددأ مجدددرد ُمبددديو ليسدددت طهدددار  ،أندددك ُتصدددلأ وأندددت علدددى  يدددر طهدددار  اد، يدددرل بدددين كونددده ُمبيًحددد

 .   مف لكوالحد  د

ل  رسـل َّلشتراكهما في هذا الوهللافل  فيل  ظـر  " ااُتدل بل رسل أن التيمع يرف  الحدث كالماء
ل  قد ُأكِ د في ر اية أبي ُأمامة بقولل:  ُ ت لـي اَر  ُجعسـ»أن التيمع جائز  بجمي  أجزاء اَُر

متي مسجًدا  طهوًرا  . ايأتي البحث في الك «كسها َ 

 أي مبتدأ في مع ل الشرط". «ل  فأيما رج» :قولل
 ييه.

 ع يجد ماءً "أي مبتدأ  فيل مع ل الشرط  )ما( زائدة  لستأكيدل  هذ  هللايغة رموم يدخل تحتها مص ل
 :ا  قـولة  َ     جد شيًئا مص أجزاء اَُر فإ ل يتيمع بلل  َّل ُيقال: هو خاصج بالصال ل َّل تراًبا

 .لفظ حديث جابر  مختصر

اَُر   جـد فأيما رجل مص أمتي أتل الصالة فسع يجد مـاءً »بي ُأمامة ر د البيهقي  في ر اية أ
 فأي مـا» فـي ر ايـة رمـر  بـص شـعيِ  ل«فع د  طهور   مسـجد » ر د أحمد  ل«طهوًرا  مسجًدا

 احتج مـص خـص التـيمع بـالتراا بحـديث حذيفـة ر ـد مسـسع  ل«أدركت ي الصالة تمسحت  هللاسيت
 .«كسها مسجًدال  ُجعست تر تها ل ا طهوًرا إاا لع  جد الماء  ُجعست ل ا اَُر» :بسفظ

سفـظ في بغـي أن يحمـل العـام رسيـل فتخـتص الطهوريـة بـالتراال  دل اَّلفتـراق فـي ال  هذا خاصل
سـل حيث حصل التأكيد في جعسها مسـجًدا د ن اخخـر رسـل افتـراق الحكـع  إَّل لُعطـف أحـدهما ر

 .اخخر  سًقا كما في حديث الباا

تر ـة كـل مكـان  :   بعضهع اَّلاتدَّلل بسفظ )التر ة( رسل خصوهللاـية التـيمع بـالتراا بـأن قـال م
 .ما فيل مص تراا  أ  ؛ير 
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 .)التراا( أخرجل ابص خزيمة  ؛ير  ُأجيِ بأ ل  رد في الحديث المذكور بسفظ 

قـول يقـوى الا اد  حسـصل   أخرجل أحمد  البيهقي بإ«  ُجعل التراا لي طهوًرا» في حديث رسي 
تـراا بالتراا أن الحديث ايق إلرهار التشريف  التخصيصل فسو كان جـائًزا بغيـر ال بأ ل خاص

 لما اقتصر رسيل".
وأنددده يلدددزم حمددد  المطلدددق علدددى المقيدددد يدددأ هددد ه  ،رددد  هددد ا علدددى أن المسدددألة يدددأ اإلطدددالل والتقييدددد

يددأ حكددٍم موايددق لحكددم  الصددور ، أمددا التخصدديص، والمعددرو  عنددد أهدد  العلددم أندده إغا ُغرذددر الخدداص
 . ، يإنه د ُيحم  العام على الخاصوهو ك لك عندنا ،العام

 طالِ:.......
 لماغا؟

 طالِ:.......
 –عبدد البدر أن الخصدائص تشدرين للنبدأ، وه ا يرد علدى اختيداره واختيدار ابدن االعموم أر ر تشريفً 

 . يال تقب  التخصيص -لصال  والسالمعليه ا

 .ُرر: مما تقدم أن المراد فسُيصلِ  بعد أن يتيمع «فسُيصل ِ » :"قولل

كـان مـص  : هـي ر ايـة مسـسعل قـال الخطـابي لالمغـا ع : لسكشـميه ي « ُأِحست لي الغ ـائع» :قولل
لـل  فسـع تكـص لهـع مغـا عل  مـ هع مـص ُأان لتقدم رسل ضر يصل م هع مص لع يؤان لل فـي الجهـاد

 .يحل لهع أن يأكسو   جاءت  ار  فأحرقتل فيل لكص كا وا إاا ؛ موا شيًئا لع

  هـو أن مـص لالمراد أ ل ُخص بالتصر: في الغ يمة يصرفها كيـف يشـاءل  اَ ل أهللاـوا : قيل
 .مضل لع تحل لهع الغ ائع أهللااًلل  ايأتي بسط الك في الجهاد

 د الشـفارةعهـدل  المـرااَقـرا أن الـالم فيهـا لس :قال ابص دقيق  العيـد « ُأرطيت الشفارة» :قولل
 . كذا جزم ال و ي  ؛ير  لالعظمل في إراحة ال اس مص هول الموقفل  َّل خال: في  قورها

 ". قيل: الشفارة التي اختص بها أ ل َّل ُيرد فيما ُيسأل
 َيسأل.

 طالِ:.......
 يسأل ربه.

 " قيل: الشفارة التي اختص بها أ ل َّل ُيرد فيما َيسأل.

قسبـل  لخر ج مص في قسبل مثقال ارة  مص إيمان  َن شفارة ؛ير  تقـ  فـيمص فـي قيل: الشفارة 
  ُ  .أكثر مص الكل قالل ريا

ث  الــذي يظهــر لــي أن هــذ  مــرادة  مــ  اَ لــل  َ ــل يتبعهــا بهــا كمــا اــيأتي  اضــًحا فــي حــدي
 .الشفارة إن شاء   تعالل في كتاا الرقاق
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لشــفارة التــي يخــتص بهــا أ ــل يشــف  َهــل الصــغائر يحتمــل أن ا : قــال البيهقــي فــي البعــث
  الكبائر".

عب، نعم.  ،يأ بع  الن سع  الش 
ــي البعــث ــال البيهقــي ف ــل يشــف  َهــل الصــغائر  :" ق ــي يخــتص بهــا أ  يحتمــل أن الشــفارة الت

 . الكبائرل  ؛ير  إ ما يشف  َهل الصغائر د ن الكبائر

ُ  أن الشفارة المختصة بل شفارة    . َّل ُترد  قل ريا
  ُأرطيـت الشـفارة فأخرتهـا َمتـيل فهـي لمـص َّل ُيشـر  بـار» قد  قـ  فـي حـديث ابـص ربـاس 

 فالظــاهر أن ل«فهــي لكــع  لمــص شــهد أن َّل إلــل إَّل  » فــي حــديث رمــر  بــص شــعيِ  ل«شــيًئا
 المراد بالشفارة المختصة في هذا الحديث إخراج مص ليس لل رمل  هللاالي  إَّل التوحيد.

ص تسـك مختص  أيًضا بالشفارة اَ لل  لكص جاء الت ويل بذكر هذ  َ هـا ؛ايـة المطسـوا مـ  هو
 .َّلقتضائها الراحة المستمرةل و  أرسع

لـل إثع أرج  » قد ثبتت هذ  الشفارة في ر اية الحسص رص أ س  كما ايأتي في كتاا التوحيد 
ــأقول ــةل ف ــي الرابع ــي ف ــال: َّل  :ر  ــيمص ق ــي ف ــذن ل ــارا ائ ــولي ــل إَّل  ل فيق ــي  :إل ــي  جالل  رزت

ــل إَّل   ــال: َّل إل ــ ل«َخــرجص م هــا مــص ق ــل قول ــد مســسع قب ــ  ر  ــك مــا  ق ــل ال ل:  َّل يعكــر رس
مـا فـي كإلل  خر   َن المراد أ ـل َّل ُيباشـر اإلخـراج  «ليس الك لكل  رزتي»فيقول:  « رزتي»

 .ل و  أرسعةالمرات الماضيةل بل كا ت شفارتل ابًبا في الك في الجمس

 .في أ ائل الباا « كان ال بي ُيبعث إلل قومل خاهللاة» قد تقدم الكالم رسل قولل: 

 «د  عثـت إلـل كـل أحمـر  أاـو » :فوقـ  فـي ر ايـة مسـسع « ُ عثت إلل ال اس رامة» أما قولل: 
 سـل اَ لر  اَاود العرال  قيل: اَحمر اإل س  اَاود الجـصل    لفقيل: المراد باَحمر العجع

هللاـرح الت صيص رسل اإل س مص باا الت بيل باَد ل رسل اَرسـل  َ ـل مراـل  إلـل الجميـ ل  أ
 . « ُأراست إلل الخسق كافة» :الر ايات في الك  أشمسها ر اية أبي هريرة ر د مسسع

ي فـذكر الخمـس المـذكورة فـ ل«ُفِضـست رسـل اَ بيـاء بسـت»أ ل حـديث أبـي هريـرة هـذا  :تكميل
ــ» زاد خصــستيص  همــا  ليث جــابر  إَّل الشــفارةحــد ــي ال بي ــِتع ب ــعل  ُخ  «ون  ُأرطيــت جوامــ  الكس

 ". مص حديث جابر  اب  خصال لفتحصل م ل
 سبُ .

 ُفِضـس ا رسـل» مـص حـديث جـابر  اـبُ  خصـالل  لمسـسع  أيًضـا مـص حـديث حذيفـة  ل"فتحصل م ل
 . اكر خصسة اَُر كما تقدم «جعست هللافوف ا كصفو: المالئكة :ال اس بثالث خصال

 ُأرطيـت » اكـر خصـسًة أخـرىل  هـذ  الخصـسة المبهمـة بي  هـا ابـص خزيمـة  ال سـائي  هـي  :قال
 .«هذ  اخيات مص  خر اورة البقرة مص ك ز  تحت العرش
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 سـيانل يشير إلل ما حطل   رص أمتل مص اإلهللار  تحميل ما َّل طاقة لهع بلل  رف  الخطـأ  ال
 .خصال تسًعافصارت ال

حمد مص حديث رسي  ل اُأرطيـت مفـاتيي  :ُأرطيت أر ًعا لع يعطهـص أحـد  مـص أ بيـاء  »َ  َُر
 اكـر خصـسة التـراا فصـارت الخصـال اث تـي رشـرة  ل« اميت أحمـدل  ُجعسـت أمتـي خيـر اَمـع

فـر لـي ؛ُ  :فضست رسل اَ بياء بست» :خصسةل  ر د البزار مص  جل   خر رص أبي هريرة  رفعل
احِ ما تقدم مص ا بي  ما تأخرل  ُجعست أمتي خيـر اَمـعل  ُأرطيـت الكـوثرل  إن هللاـاحبكع لصـ

 . اكر ث تيص مما تقدم «لواء الحمد يوم القيامة تحتل  دم فمص د  ل

  ي كـان شـيطا ي كـافًرا فأرـا :ُفِضست رسـل اَ بيـاء بخصـستيص» لل مص حديث ابص رباس رفعل 
 .ال:   سيت اَخرى ق «  رسيل فأاسع

ل  قـد  يمكـص أن يوجـد أكثـر مـص الـك لمـص أمعـص التتبـ  في تظع بهـذا اـب  رشـرة خصـسةل :قست
 ".تقدم طريق الجم  بيص هذ  الر اياتل  أ ل َّل تعاُر فيها

 . ذيد عليه إلى أن بلغت ه ا العددألنه ُأخبر باأل   أوًد، مم 

 -ا)شـر: المصـطفل( أن رـدد الـذي اخـتص بـل  بي ـ " قد اكر أبو اعيد ال يسـابوري فـي كتـاا
 رص اَ بياء". -هللاسل   رسيل  اسع

عليدده –أبددو سددعيد القر وشددأ كتابدده ُطبدد  أخيددًرا يددأ سددب  أو ممانيددة مجلدددا  يددأ شددر  المصددطفى 
 .-الصال  والسالم

 -صـطفل( أن رـدد الـذي اخـتص بـل  بي ـا" قد اكر أبو اعيد ال يسـابوري فـي كتـاا )شـر: الم
 .اتون خصسة رص اَ بياء -  رسيل  اسعهللاسل 

السـؤالل   في حديث الباا مص الفوائد ؛ير ما تقـدم مشـر رية تعديـد  عـع  ل  إلقـاء العسـع قبـل
 . أن اَهللال في اَُر الطهارةل  أن هللاحة الصالة َّل تختص بالمسجد المب ي لذلك

 .خرجل الدارقط ي حديث جابرفضعيف  أ «َّل هللاالة لجار المسجد إَّل في المسجد» أما حديث 

ق مـص َن اخدمي ُخِسـ : ااتدل بل هللااحِ المبسوط مص الح فية رسل إرهار كرامة اخدمي  قال
ل ففي الك بيان كرامتلل و  تعالل أرس ماًء  تراال  قد ثبت أن كالا   ".ع بالصواام هما طهور 

 اللهم ص  ذ على محمد.


