
أأعُطيت42     الـ     الحديث     شرح "     خمسا      " 
صلى بن عُبد الله رضي الله عُنهما أن النبي جابرعُن 
من أحد  يعطهنلم خمسا عُطيتأأ:  قال وسلم عُليه الله

النأبياء قبلي : 
أنأصُرت بالرعُب مسيرة شهر 

ًا ، فأيما رجل من ًا وطهور أجعلت لي الرض مسجد و
 أدركته الصُلة فليصُّل أمتي

أتحّل لحد قبلي  ّلت لي الغنائم ، ولم  أأح  و
وأعُطيت الشفاعُة

 الناسإلىوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت 
عُاّمة .

في الحديث مسائل : 

 = هذه مما أعُطاه الله نأبيه صلى الله عُليه وسلم1
وفّضله به عُلى سائر النأبياء ، وهي مما اختص الله عُز
وجل به هذه المة ، إل الشفاعُة فهي له عُليه الصُلة

والسلما خاصة .

أنأصُرت بالرعُب مسيرة شهر 2  = 
أيلقى في قلوبهم الرعُب من مسافة شهر  أي أن العدو 

الله صلى النبي قول بابّولذا بّوبّ عُليه الماما البخاري : 
طرفا ساق ثم ، شهر مسيرة بالرعُب نأصُرت وسلم عُليه
 هرقل أرسلأن:  وفيه سفيان أبي مع هرقل قصُة من

عُليه الله صلىإليه وهم بإيلياء ثم دعُا بكتابّ رسول الله 
 عُنده الصُخب ،كثر فرغ من قراءة الكتابّ فلما ، وسلم

أأخرجنا ، فقلت لصحابي حين فارتفعت الصوات ، و
 كبشة ، إنأه يخافه ملك بنيأبيأخرجنا : لقد أِمر أمر ابن 

الصفر ! 
يعني بذلك النبي صلى الله عُليه وسلم ، فقد خاف

هرقل وهو بالشاما والنبي صلى الله عُليه وسلم
بالمدينة .

ًا ، فأيما = قوله : 3 ًا وطهور أجعلت لي الرض مسجد و
 أدركته الصُلة فليصُّل أمتيرجل من 

هذا هو الشاهد من الحديث للبابّ 
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أمطّهرة ، فمن أدركته وهو أن الرض في الصل طاهرة 
ّلي كالمسافر أيصُ الصُلة ول مسجد ول جماعُة عُنده فإنأه 

أو الرجل في البادية .
فالرض كلها مسجد إل المقبرة والحماما ، كما قال عُليه

الصُلة والسلما .
ومن أدركته الصُلة ولم يجد الماء مع التحّري أو عُجز عُن

استعمال الماء فإنأه يتيمم .

أتحّل لحد قبلي  = 4 ّلت لي الغنائم ، ولم  أأح و
هذا من رحمة الله بهذه المة 

فإن المم السابقة كانأوا يجمعون الغنائم ثم تأتي نأار
من السماء فتحرقها

وفي الصُحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول
 نأبي من النأبياء ، فقالغزاالله صلى الله عُليه وسلم : 

لقومه : ل يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن
 يبن بها ، ول أحد بنى بيوتا ولم يرفعولمايبني بها ، 

ينتظرسقوفها ، ول أحد اشترى غنما أو خلفات وهو 
ولدها ، فغزا فدنأا من القرية صلة العصُر أو قريبا من

 وأنأا مأمور ، اللهممأمورةذلك فقال للشمس : إنأك 
أحبست حتى فتح الله عُليه ، فَجمع احبسها عُلينا ، ف

 - النار لتأكلها فلم تطعمها ،يعنيالغنائم ، فجاءت - 
إن فيكم غلول ، فليبايعني من كل قبيلة رجل ،فقال : 
فلتبايعني ، الغلول رجل بيده ، فقال : فيكم يدفلزقت 
 ، فلزقت يد رجلين أو ثلثة بيده ، فقال : فيكمقبيلتك
 برأس مثل رأس بقرة من الذهبفجاؤوا ، الغلول

لنافوضعوها ، فجاءت النار فأكلتها ، ثم أحل الله 
الغنائم رأى ضعفنا وعُجزنأا فأحلها لنا .

 هو يوشع بن نأون عُليه الصُلةالنبيوهذا النبي هو 
والسلما .

 = وأعُطيت الشفاعُة5
وشفاعُته صلى الله عُليه وسلم أنأواع :

أعظمى  - الشفاعُة1 لجميع أنأها أي الموقف لهل ال
. الطويل الشفاعُة حديث في كما المحشر أهل
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حسناتهم تساوت قد أقواما في شفاعُته - 2
. الجنة ليدخلوا فيهم فيشفع وسيئاتهم

النار الى بهم رِمأأ قد آخرين أقواما في شفاعُته - 3
. التوحيد أهل من وهم ، يدخلونأها ل ان
فيها الجنة يدخل من درجات رفع في شفاعُته - 4

. أعُمالهم ثوابّ يقتضيه كان ما فوق
حسابّ بغير الجنة يدخلوا أن أقواما في ةتشفاعُ - 5
.
يستحقه عُمن العذابّ تخفيف في شفاعُة - 6
عُذابه عُنه يخفف أن طالب أبي عُمه في كشفاعُته،
.
دخول في المؤمنين لجميع ؤذنأي أن فاعُته - ش7

. الجنة
يدخل ممن أمته من الكبائر أهل في شفاعُته - 8

الحاديث النوع بهذا تواترت وقد منها فيخرجون النار
 .

شرح في العز أبي ابن ذكرها النأواع وهذه
. الطحاوية

إلى = وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت 6
الناس كافة .

أيبعث إلى قومه خاصة ؛ لن بعده كان النبي من النأبياء 
أبعث إلى الناس أنأبياء ، أما نأبينا صلى الله عُليه وسلم ف
عُامة بل إلى الثقلين إذ هو خاتم النأبياء فل نأبي بعده .

َناََك َوَماَ ( : وتعالى سبحانأه قال ْل ّفًة إإلِ َأْرَس إس َكاَ ّناَ إشيًِراً ّلل إذيًِراً َب َن َو
إكّن َل َثَر َو ْك إس َأ ّناَ َلُموَُن لِ اًل ْع ) َيِ

َناََك َوَماَ: (  وتعالى تبارك وقال ْل إميَِن َرْحَمًة إإلِ َأْرَس َل َعاَ ْل )  ّل
بيده محمد نأفس والذي:  والسلما الصُلة عُليه وقال

، نأصُرانأي ول يهودي المة هذه من أحد بي يسمع ل
من كان إل ، به أرسلت بالذي يؤمن ولم يموت ثم

. مسلم . رواه النار أصحابّ
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