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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،هلل والحمد ،"�سم هللا

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن
 في محرره: -یرحمه هللا-قال ابن عبد الهادي  

یتوضأ  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
 علیه." متفق ،و�غتسل �الصاع إلى خمسة أمداد ،�الُمد

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه ، حمد رب العالمینال
 .أجمعین

 :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  
 -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :قال -رضي هللا تعالى عنه-وعن أنس بن مالك "

 ’"یتوضأ �المد
و�غتسل " .وعدم اإلسراف فیه ،لمبالغة في االقتصاد �الماءتقدم أنه توضأ بثلثي المد في هذا ا 

�ره أهل  :في صحیحه �قول -رحمه هللا تعالى-والبخاري  ،وهو أر�عة أمداد إلى خمسة "�الصاع
فال  ،هذا �الم البخاري  ،-علیه الصالة والسالم-العلم أن ُیتجاوز مثل هذا الحد الذي ُعرف عنه 

قد ال �ستطیع أن یتوضأ لكن �عض الناس  ،�المد والُغسل �الصاعُیَتجاَوز مثل هذا ماء الوضوء 
�عض الناس عنده  ،�عني الناس ،ما �قدر ،مطفوق أو أرفل :�عض الناس مثل ما �قال ،�مثل هذا

لو �سكب  ،و�عض الناس ما عنده حسن تدبیر ،حتى في مثل هذا ،حسن تدبیر في أموره �لها
 ؟ا یوجد في �عض الناس مثل هذام ،هذا موجود ،ینكب الماء �له قلیًال 

 طالب:.........
 ،هذا تر�یبه �عني ما یلزم �غیر هذا ،و�لى هللا المشتكى ،مثل هذا علیه أن �سبغ الوضوء، نعم 

ومجاوزته  ،-علیه الصالة والسالم-وهو فعله  ،لكن الذي �ستطیع أن یتوضأ �المد هو السنة
اإلسراف  ،اإلسراف یتفاوت ،اله حكمه واحدوال �عني أن اإلسراف �جمیع صوره وأشك ،إسراف
ألنه  ؛�له ظلم ،تظلم �قنطار أن و�مكن ،تظلم �حبة أن �مكن ،�ما أن الظلم یتفاوت ،یتفاوت

 ،و�مكن أن تتجاوز هذا إلى أضعاف مضاعفة ،وهذا �مكن أن تسرف بز�ادة �سیرة ،مجاوزة للحد
�رهوا تجاوز ما ذ�ر الوضوء �المد فأهل العلم  ،اا واحدً فال �أخذ حكمً  ،كل شيء له حكمه
 .واالغتسال �الصاع

الَفَرق  :توضأ من إناء �قال له -علیه الصالة والسالم-وقد ثبت أن النبي  "إلى خمسة أمداد" 
علیه الصالة -لكن ال یلزم من هذا أن النبي  ،یتسع لثالثة آصع أو أكثر ،یتسع لثالثة آصع

ا هذا الَفَرق وال یلزم أن �كون أ�ًض  ،منه ما �كفیه لغسلهإنما أخذ  ،اغتسل منه �كامله -والسالم
 .مملوء �الماء
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ر یتوضأ �المد  أما النص اآلخر فیعتر�ه ما  ،و�غتسل �الصاع ،على �ل حال هذا نص مفسِّ
 .�عتر�ه من تأو�ل و�جا�ة

وقد  ،الحث على االقتصاد ،وعلى �ل حال المقصود �مثل هذا الحدیث الحث على االقتصاد 
وهو  ،والماء یتهاون �ه �ثیر من الناس ،عن إضاعة المال -علیه الصالة والسالم-النبي نهى 

ولو علم الناس تكلفة جلب  ،بل من الضرور�ات التي ال تقوم الحیاة إال بها ،من أهم الحاجات
فهي تكلف األموال الطائلة إذا تصور الناس أنهم في  ،المیاه على بیت المال ما فعلوا ما �فعلون 

قرن  :أقول ،م من األ�ام ال �جدون الماء ما فعلوا ما فعلوا ولو عاشوا قبل نصف قرن الیو 
�حدثون الناس أن الناس یبدؤون �حمل الماء إلى بیوتهم من قبل صالة الفجر لالغتسال وللطبخ 

ا وأحیانً  ،تفتحه وتترك ةور س�فتح الما ،اتفتح أحیانً أن أما  ،فمثل هذا یدعو إلى االقتصاد ،وللشرب
وجاء  ،وال شك أن هذا داخل في اإلسراف ،فتهدر هذه األموال ،�سافر �عض الناس والماء مفتوح

فالتحري  ،ال �ظن أنه شيء رخیص وقیمته زهیدة ،بل من أعظم األموال ،وهو مال ،النهي عنه
 ألن إضاعته ؛والتأكید على الماء ،فال بد من االقتصاد في �ل شيء ،یلزم بل فیه ال یلزم، ال،
إضاعة الماء أسهل من غیره و�ال فاإلسراف في جمیع ما �مكن أن ینتفع �ه ال  ،أسهل من غیره

ولو تصور الناس ما �كتب في التقار�ر عن نضوب المیاه الجوفیة �حیث �كون مصدر  ،�جوز
ما  ،�هللا المستعان ،لماءا اذ�فتحون ه ،ما یدرون عن شيءفأما عامة الناس  ،قلق للمسؤولین

 ،ولیس في بالدنا خاصة لكن على مستوى العاَلم الماء مشكلته مشكلة ،مثل هذه األموریدر�ون 
علیه الصالة -فإذا �ان النبي  .فال بد من إعادة النظر في التصرف واإلسراف في المیاه

فالذي ال �كفیه  ،وهو أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأخشى الناس ،یتوضأ �المد -والسالم
 یراجع عقله. ،هذا یراجع دینهف -علیه الصالة والسالم-لنبي ما �كفي ا

 :-رحمه هللا-"قال 
ما منكم « :قال -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن عمر بن الخطاب 

من أحد یتوضأ فیبلغ أو فیسبغ الوضوء ثم �قول: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له 
رواه  .»یدخل من أیها شاء ،ورسوله إال فتحت له أبواب الجنة الثمانیةا عبده وأشهد أن محمدً 

 .مسلم
وفي روا�ة ألحمد  ،»اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهر�ن« :وزاد الترمذي فیه 

 ."»فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء« :وأبي داود
صلى -عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن عمر بن الخطاب " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

وأُدخلت  ،نكرة في سیاق النفي فتعم »ما منكم من أحد ،ما منكم من أحد« :قال -هللا علیه وسلم
یتوضأ « ،فیشمل الكبیر والصغیر والذ�ر واألنثى ،»ما منكم من أحد« ،لتأكید العموم ؛علیها ِمن
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فلیبلغ  :-علیه الصالة والسالم-ل النبي �عني شك من الراوي هل قا ،»فُیْبِلغ أو ُ�ْسِبغ الوضوء
 .والمراد بذلك إتمامه واستیعاب األعضاء المطلوب غسلها ،أو �سبغ الوضوء ،الوضوء

أشهد أن ال إله « :�قول �عد ذلك ،�عد ذلك �عد أن �سبغ الوضوء و�توضأ �ما أمره هللا "ثم �قول" 
أشهد  ،إال فتحت له أبواب الجنة الثمانیة ا عبده ورسولهإال هللا وحده ال شر�ك له وأشهد أن محمدً 

ا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب الجنة وأشهد أن محمدً  ،أن ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له
وال  ،إال فتحت له أبواب الجنة الثمانیة« :وجاء في معناه عند البخاري في �تاب الرَِّقاق ،»الثمانیة
وا یبلغ  ،�سبغ الوضوء ،مثل هذا الترغیب �فعل ما ُذِكرألن �عض الناس إذا سمع  ؛»تغترُّ

الوعد  ،نعم هي جاءت عمن ال ینطق عن الهوى  ،وثیقة هو�ظن أن هذ ،و�قول ما ذ�ر ،الوضوء
وال « :ولذا قال ،ومشروط �شرائط أخرى  ،ا هو مرتبط �أمور أخرى لكن أ�ًض  ،صادق ال ُ�ْخَلف

و�تساهل في  ،على المو�قات ،المحرماتمن الناس من �صنع هذا ثم �جترئ على  ،»تغتروا
 و�جزم �أنها تفتح له..  ،وقلت ما جاء ،أنا توضأت وأسبغت الوضوء :الواجبات و�قول

لكن ال بد من توافر  ،هذا سبب لدخول الجنة ،ال شك أن هذا سبب ،ال یلزم من هذا ،ما یلزم
 ،توافرت األسباب األخرى فإذا  ،وهذا سبب من األسباب ،جمیع األسباب وانتفاء جمیع الموانع

فمثل هذا ال بد  ،ال تستقل �التأثیر ،لكنها ال تستقل �التأثیر ،األسباب لها أثرها ،وانتفت الموانع
 ،و�غفل عن الجانب اآلخر ،و�عض الناس �سمع أحادیث الوعد وأحادیث الترغیب ،من االنتباه له

هذا الكالم ممن ال �خلف  ،لنصا على مثل هذا االواجبات اعتمادً  و�ترك ،المحرماتفیرتكب 
 .»وال تغتروا« :ولذا قال ،فال بد مثل ما ذ�رنا من انتفاء الموانع ،لكن معه أمور أخرى  ،المیعاد

ال ُ�غتر �مثل هذا النص ومثل ما ذ�رنا �عض الناس �جرؤ على الفواحش وهو مالزم ، نعم 
الجمعة �فارة قد ال �صلي الجمعة إلى  ،�فارات لما بینهن الخمس الصلوات :للصالة و�قول

 ،الجمعة إلى الجمعة �فارة لما بینهما وز�ادة ثالثة أ�ام :الصلوات الخمس �كتفي �الجمعة و�قول
طیب  ،و�رتكب ،و�ترك الواجبات ،كما جاء في �عض األحادیث �عني مكسب عنده ز�ادة رصید

َیت على الوجه المطلوب �ما أمر هللا؟ لو أدیت هل الصلوات الخمس أدیت  ؟هل هذه الجمعة ُأدِّ
الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ { :-جل وعال-لترتب علیها أثرها المذ�ور في قوله   }ِإنَّ الصَّ

 ؟]٤٥[سورة العنكبوت:
و�ن �انت مجز�ة ومسقطة  ،ولنعلم أن مثل هذه األعمال التي تؤدَّى ال على الوجه الشرعي 

ُ ِمَن اْلُمتَِّقینَ { :�قول -جل وعال- ألن هللا ؛للطلب فمن �ضمن قبولها َما َیَتَقبَُّل للااَّ [سورة  }ِإنَّ
 َمن المتقي؟ ]٢٧المائدة:

أشهد أن ال إله إال هللا.. إلى آخره هل أنت من المتقین لیتقبل  :�عني أنت حینما توضأت وقلت 
 عملك؟  -جل وعال-هللا 
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ُ ِمَن اْلُمتَِّقینَ { �فعل المأمورات  -جل وعال -فإذا اتقیت هللا ،]٢٧[سورة المائدة: }ِإنََّما َیَتَقبَُّل للااَّ
والقبول المذ�ور في اآل�ة المراد �ه ترتُّب الثواب وترتب  ،أ�شر یتقبل هللا منكفوترك المحرمات 
 ،أما من حیث الصحة وعدم الصحة واإلجزاء وسقوط الطلب �سقط الطلب ،اآلثار على العمل

 إنما یتقبل من المتقین؟  -جل وعال-ألن هللا  ؛دةفاسق صلى هل یؤَمر �اإلعا
ال یؤمر �اإلعادة إجماًعا عبادات الفساق صحیحة �معنى أنها مجز�ة ومسقطة للطلب ال یؤمرون 

إنما  -جل وعال -ألن هللا ؛لكن اآلثار المترتبة علیها والثواب المرتب ال �حصلون علیه ،�إعادتها
و�وجد في �عض بلدان المسلمین من یتساهل في الفواحش  ،لهیتقبل من المتقین فمثل هذا ُینتبه 

 الصلوات الخمس إلى الصلوات..  :و�قول
و�ن �ان ممن  ،الجمعة إلى الجمعة :و�قول ،هذا إن �ان �صلي الصلوات الخمس �كتفي �الجمعة

ه جزاء والحج المبرور لیس ل ،العمرة إلى العمرة �فارة لما بینهما :یتیسر له الحج و العمرة �قول
ألن هذه العبادات المطلو�ة التي ال  ؛�صحیح لیسمكسب �عتمر و�حج و�نتهي ال،  ،إال الجنة

ینصرف صاحبها منها إال �شيء �سیر من أجرها هذه �ما �قول شیخ اإلسالم إن �فرت نفسها 
فال بد من النظر إلى النصوص �لها مجتمعة من نظر  ،عن أن تكفر غیرها �كفي بر�ة فضالً 

ومن نظر إلى أحادیث الوعید فقط وقع في رأي  ،ادیث الوعد فقط وقع في اإلرجاءإلى أح
 ،و�فعل الخیر ،وال بد أن �كون المسلم وهو �عمل الخیر ،فال بد من الجمع بین هذا وهذا ،الخوارج

من الذي  ،ا وجًال و�أمر �المعروف.. �كون خائفً  ،و�حذر من الشر ،و�جتنب الشر ،و�قول الخیر
ِ َما َلْم َ�كُوُنوا { :�قول -جل وعال -�یف تأَمن �هللا ؟ن عملك مقبول�ضمن لك أ َن للااَّ َوَ�َدا َلُهم مِّ

 ؟]٤٧[سورة الزمر: }َ�ْحَتِسُبونَ 
إن شاء هللا أن اإلنسان ُیلقى �ه في  ،الذي ظاهره خیر ما الذي یؤمننا ونحن في هذا الدرس مثالً  

 لماذا؟  ؟النار
 ؟ من أجل إ�شست الطالب ودر  الطاولةأنت جلست على 

ِ َما َلْم َ�ُكوُنوا َ�ْحَتِسُبونَ ولذا السلف حینما �قرؤون مثل هذه النصوص { َن للااَّ [سورة  }َوَ�َدا َلُهم مِّ
ت �هللا أعلم بهذا العلم وهذا ،نك تعلمت وعلمألأنت تظن أنك اآلن في الفردوس  ]٤٧الزمر:
وتعب في سبیل  ،م من تعلم وعلم وضاع عمره �لهمنه ،وأول من تسعر بهم النار ثالثة ،التعلیم

 :وقد قیل ،لیقال ،نسأل هللا السالمة والعافیة ،وهو أول من تسعر �ه النار ،التحصیل والتعلیم
إال فتحت له أبواب الجنة الثمانیة «أن یتوج األعمال �اإلخالص والقبول  -جل وعال-نسأل هللا 

َوِسیَق {�عني في آخر سورة الزَمر  ،وأبواب النار سبعة ،الجنة ثمانیة أبواب »یدخل من أیها شاء
[سورة  }ُفِتَحْت إ�ش؟ { ]٧١[سورة الزمر:} الَِّذیَن َ�َفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َجاُؤوَها

الفرق بین هذه الواو  ما ]٧٣[سورة الزمر: }َوُفِتَحْت { :لكن في أصحاب الجنة قال ]٩٦األنبیاء:
 ش؟ �سمونها إ�
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أبواب  ،ولذا لما �انت أبواب النار سبعة ما جاءت �الواو ،�سمونها واو الثمانیة ،واو الثمانیة
لكن لها وجود حقیقة في  ،ومنهم من ینكر وجود هذه الواو ،الجنة لما �انت ثمانیة جاءت �الواو

[سورة  }َأْبَواُبَهاَوُفِتَحْت ألنها سبعة { ؛]٧١[سورة الزمر: }ُفِتَحْت َأْبَواُبَها{هنا  ؛النصوص
 ماذا؟..  ]١١٢[سورة التو�ة: }التَّاِئُبوَن اْلَعاِبُدونَ في آ�ة التو�ة { ،ألنها ثمانیة ؛]٧٣الزمر:

 طالب: الحامدون ..
 .]١١٢[سورة التو�ة: }اآلِمُروَن ِ�اْلَمْعُروفِ {

 طالب:.........
أتى �الواو في  ]١١٢[سورة التو�ة: }َكرِ َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمن{ :قال أنه المقصود ،حدةاقبلها و ال  

َباٍت َوَأْ�َكاراً { ،الثامن دخلت علیه الواو ]١١٢[سورة التو�ة: }َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَكرِ { ،الثامن  }َثیِّ
الذي �قول بوجود واو الثمانیة عنده مثل هذه  ،ا الثامنة فدخلت علیها الواوأ�كارً  ]٥[سورة التحر�م:

لكنها لها وجود في  ،ما في لغة العرب ما �قال له واو الثمانیة :فیها �قولوالذي ین ،النصوص
 النصوص.

 .�عني �ختار من هذه األبواب »یدخل من أیها شاء« 
وهذه  "»اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهر�ن« :وزاد الترمذي فیه ،رواه مسلم" 

فاإلنسان �سأل ر�ه أن  ،�حب المتطهر�نو  ،�حب التوابین -جل وعال-�هللا  ،الز�ادة مصححة
ا هلل لیكون محبو�ً  ؛-جل وعال-ا هلل لیكون محبو�ً  ؛وأن �جعله من المتطهر�ن ،�جعله من التوابین

فمن  ،ال �أس �ه ،وسندها جیِّد ال �أس �ه ،ولها ما �شهد لها ،ومعناها صحیح ،-جل وعال-
لو �انت ثابتة لجاءت في  :ا �الشذوذ �قولومن نفاها �عضهم �حكم علیه ،أثبتها قال هذا الكالم

وذ�رنا في درس سبق أن مثل هذه الز�ادات التي  ،لو �انت ثابتة لذ�رها راوي الصحیح ،الصحیح
 ،ألنها ال یوجد ما �عاِرضها ؛تكون معانیها صحیحة وأسانیدها ال �أس بها على طر�قة المتأخر�ن

وغیر منافیة لروا�ة  ،ألنها غیر معاِرضة ؛قبولهاز�ادات الثقات التي �حكمون � ،هذه من الز�ادات
فیعرفون ما یثبت في الباب وما ال  ،السیما الذین �عنون �جمع الطرق  ،ومنهم من یردها ،غیرها
 .وهذا صنیع األئمة الكبار ،و�ستدلون على ذلك �القرائن ،یثبت

ي أي وقت من قال ف اإنسانً  أن وسبب االختالف �عني لو ،وعلى �ل حال هي مختلف فیها 
َ { :-جل وعال -تذ�ر قوله المتطهر�ن اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من :األوقات ِإنَّ للااَّ

 ن،�واجعلني من المتطهر  ،اللهم اجعلني من التوابین :.. قال]٢٢٢[سورة البقرة: }ُ�ِحبُّ التَّوَّاِبینَ 
 ما یالم؟أم یالم 

هو الذي  ،واقترانه �ه هو الذي �حتاج إلى دلیل ،لكن تحدیده �الوضوء ،ال یالم ،دعاء مطلق 
 .و�حتاج في ذلك إلى ثبوت هذه الز�ادة ،�حتاج إلى دلیل
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رفع رأسه إلى  ،ثم رفع رأسه إلى السماء ،فأحسن الوضوء :وفي روا�ة ألحمد وأبي داود" 
 ماذا قالوا عن رفع الرأس إلى السماء؟ "السماء

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 ....طالب:.....
 "أحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء" ،الدعاء هنا في مثل هذا الموضع خلِّ  ،رفع الرأس

 وقال.
 طالب: ...........

 كیف؟
 طالب: ...........

ألن هذه ز�ادة عند أحمد وأبي داود لیست  ؛أنا أسأل عن رفع الرأس إلى السماء في هذا الموضع
الز�ادة رفع رأسه إلى  ،وأنها محل خالف بین أهل العلم ،عرفنا ما في ز�ادة الترمذي ،عند مسلم

  ؟السماء هل هي ثابتة أو غیر ثابتة
 طالب:.........

 ماذا؟
 طالب:.........

 نعم هذه في إسنادها رجل مجهول.
 . نعم

 :-یرحمه هللا-"قال 
وروى أبو محمد الدارمي عن قبیصة عن سفیان عن ز�د بن أسلم عن عطاء بن �سار عن 

 ،ونضح ،توضأ مرة مرة -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-عباس ابن 
 .وهؤالء رجال الصحیح

 .ونضح :ورواه عن أبي عاصم عن سفیان ولم �قل 
 قال.." -رضي هللا عنه-وعن بر�دة بن الَحِصْیب  

 الُحَصْیب.
 -هللا علیه وسلمصلى -أصبح رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-"وعن بر�دة بن الُحَصْیب 

فما دخلت الجنة قط إال وسمعت خشخشتك  ،�م سبقتني إلى الجنة ،�ا بالل« :فدعا بالل فقال
فأتیت على قصر ُمَر�ٍَّع ُمْشِرف من ذهب  ،دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي ،أمامي

لرجل  :قالوا ؟لمن هذا القصر ،أنا عر�ي :فقلت ،لرجل من العرب :قالوا ؟فقلت لمن هذا القصر
 ،أنا محمد :فقلت ،لرجل من أمة محمد :قالوا ؟لمن هذا القصر ،أنا قرشي :فقلت ،من قر�ش
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ما  ،�ا رسول هللا :فقال بالل .»-رضي هللا عنه-لعمر بن الخطاب  :قالوا ؟لمن هذا القصر
ورأیت أن هلل عليَّ  ،وما أصابني حدث قط إال توضأت عندها ،أذنت قط إال صلیت ر�عتین

 ،وهذا لفظه ،رواه أحمد والترمذي ،»بهما« :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا  ،ر�عتین
 حدیث حسن صحیح غر�ب." :وقال

عبد هللا بن عبد الرحمن شیخ  "وروى أبو محمد الدارمي" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
رضي -عن قبیصة عن سفیان عن ز�د بن أسلم عن عطاء بن �سار عن ابن عباس "األئمة 

 -ثبت في الصحیحین أن النبي "توضأ مرة مرة -علیه الصالة والسالم-أن النبي  -هللا عنهما
  .واحدة، �عني غسل �ل عضو مرة ،وهذا سبق ،مرة ،توضأ مرة -علیه الصالة والسالم

إذا توضأ اإلنسان ونضح فرجه وسراو�له السیما إن �ان ممن  ،نضح فرجه ،فرجه "ونضح"
لیحیل ما �حس �ه فیما  ؛الوساوس ال شك أن مثل هذا عالج لقطع الوسواستخطر له الخواطر و 

و�ثیر من  ،من هذا الماء الذي نضحناه :قد �حس �خروج شيء فیقول ،�عد على هذا المنضوح
في مثل  اوالشیطان ال شك أن له َدورً  ،الناس مبتلى إذا توضأ وخرج إلى المسجد أحس �شيء

ر علیه حیاته ،صالته یر�د أن �فسد على اإلنسان ،هذا دعونا ممن �كون له ید في الباب  ،و�كدِّ
لكن  ،مثل هذا هو الذي �جني على نفسه ،أو ما أشبه ذلك ،أو طول التفكیر ،من إرسال النظر

ثم �عد ذلك إذا صف �صلي أحس  ،أو ال �كون في طر�قه ما یراه  ،الشخص الذي �غض �صره
وجاء النهي عن االنصراف حتى  ،»�مقاعد بني آدمن الشیطان یلعب إ« :وجاء في الخبر ،�شيء

ال ینصرف حتى  ،وقل مثل هذا فیما إذا أحس �شيء �خرج من ُقُبِله ،اا أو �سمع صوتً �جد ر�حً 
 ،عالجه في النضحفلكن إن �ان ممن ابُتلي بهذه الوساوس وهذه الخواطر  ،حتى یتأكد ،یتأكد

 .ینضح فرجه وسراو�له و�غفل
ألن االلتفات إلیه واالسترسال معه ال شك أنه  ؛ج �ه هذا عدم االلتفات إلیهومن أنفع ما �عالَ  

�ثیر من  ،تستجیب بال شك ،المسالك ال شك أنها تستجیب للهواجس والخطرات والمسالك ،یز�ده
وقل مثل هذا �النسبة للنساء فیما �خرج منهن حتى في  ،لشدة الحرص ؛الناس ُیبتلى �مثل هذا
ط تسلَّ  ،أو من أجل قیام ،أو من أجل صیام ،المرأة في حج أو في عمرةالعادة إذا احتاطت 

وقل مثل هذا في الرجل الذي  ،األمر عندها سیَّان ما جاءت إال في وقتهافلكن لو غفلت  ،علیها
على  دّ إذا �ان على أعصا�ه ش ،و�خشى من أن َ�ْحُصره َبْول أو نحوه ،یر�د المكث في المسجد

 ،لكن لو غفل ،ضطر إلى الخروج من المسجد في الغالب أنه ُیبتلىخشیة من أن � ؛أعصا�ه
والمسالك  الثدي �ستجیب یدر ،هذه مثل الثدي ألن ؛وال التفت لشيء ،دخل المسجد على طبیعته

و�ثیر  ،واهتم لها ،لكن َمن ألقاها �اله ،فمن غفل عنها عوفي وُشفي وارتاح منها ،كذلك تستجیب
 .جرد أوهامم ،مما �حصل هي مجرد أوهام
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هذه األوهام ینتج  :نقول اأنا إذا ذهبت إلى البیت ونظرت في السراو�ل أجد أثرً  :قد �قول قائل 
�كون  ،وهذه تحتاج إلى شيء من االرتخاء ،ألنك تشد على األعصاب ؛عنها مثل هذه األمور

 ،مقعدتهإنه �خرج منه دم من  :وشخص �قول ،�عني ال �صیر ال هذا وال هذا ااإلنسان طبیعی� 
 -توفي ،وذهب إلى أكبر طبیب �اطني على وجه األرض ،و�رى أثره في سراو�له �قعة حمراء

 :وهم قال :شف دم أحمر قال :هذا وهم قال :�حدثني الشخص نفسه قال ،توفي ،-رحمه هللا
ینقطع  احقیقی�  الو �ان دمً  :لكن وهم �قول ،أحمر :قال ؟هذا أحمرألیس  ؟كیف وهم وأنا أشوف

 .غفلت عنه فانقطع ،أن تغفل :فما عالجه؟ قال :قال ؟لماذا ال �أتي إال إذا فكرتال؟ أم ة �سرع
 ،وقد ابتلي اآلن �ثیر من الناس هذي صارت اآلن �النسبة لكثیر من الناس �ارثة ،فالعالج 

 ما�ل ،یتنظف و�تنقى ،ثالثة ،ساعتین تحتاج�ل صالة  ،�حتاج إلى وقت الصالة �له ،مصیبة
ولو اقتضى  ،وعالجها عدم االلتفات إلیها ،ال بد لها من عالج ،هذه بلوى  ،خرج او�لمدخل 

فمثل  ،والمشقة تجلب التیسیر ،ألنه �كون مشقة ؛األمر أنه أحس �شيء �خرج ولو تأكد من ذلك
�م من شخص نصح  ،فإذا نضح فرجه وسراو�له ولم یلتفت إلى أثر ذلك �عافى ،النضح عالج

 .وعافاه هللا ،بهذا
عن أبي عاصم عن " ،�عني الدارمي "ورواه" ،�عني إسناده صحیح "وهؤالء رجال الصحیح" 

 عن أبي عاصم َمن؟  "سفیان
 طالب:.........

 .نعم النبیل
 طالب:.........

 ؟ ائً معنى أبو عاصم؟ أنت قلت شی ماتقول؟ ماذا  
 طالب:.........

 ي قال؟ ذمن ال
 طالب: ..........

عن أبي عاصم عن ". نعم هو أبو عاصم النبیل الضحاك بن مخلد ،عرفت.. لكن قیل غیره
 .وهو وثقة ،فهذه ز�ادة جاءت من طر�ق قبیصة ،"ونضح :ولم �قل ،سفیان

وأما النضح  ،وهذا في الصحیحین ،توضأ مرة مرة -علیه الصالة والسالم-وعلى �ل حال النبي  
وهو عالج  ،َمذَّاءً  ألنه �ان رجالً  ؛علي بن أبي طالب -علیه الصالة والسالم-فأمر �ه النبي 

 .لمن ابتلي �الوساوس
 -صلى هللا علیه وسلم-أصبح رسول هللا  :قال وعن بر�دة بن الحصیب"الحدیث الذي یلیه  

 �ا بالل �مَ « :فقال فدعا بالالً " ،وأظلم ،وأتهم ،�أنجد ،أصبح �عني دخل في الصبح "بالالً فدعا 
دخول الجنة األصل فیه  »قط إال وسمعت خشخشتك أمامي سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۱۱E= ١٠ 

نه إ :ومنهم من �قول ،وُأِرَي النار حقیقة ،دخل الجنة -علیه الصالة والسالم-النبي  ،أنه حقیقي
األصل في  ؟ال یوجد ما �منع من الحقیقة ؟لكن ما �منع ،ولیست حقیقة ُمثَِّلت له الجنة تمثیًال 

 .الدخول هو الولوج الحقیقي
 ،علیك وأثر مشیك على األرضن�عني صوت  »ما دخلت الجنة قط إال وسمعت خشخشتك« 
 ،هو الذي �ستفتح -علیه الصالة والسالم-النبي  ،-علیه الصالة والسالم-یتقدم النبي  "أمامي"

وهذا �عد المبعث في اآلخرة ال �منع أن  ،-علیه الصالة والسالم-وهو أول من یدخل الجنة 
حال حیاته �كون  -علیه الصالة والسالم-لة أو الدخالت التي دخلها النبي �كون في هذه الدخ

�عني هل بالل دخل الجنة  ،»دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي« ،صوت نعل بالل أمامه
ا فهل حقیقی�  دخل الجنة دخوالً  -علیه الصالة والسالم-النبي  :�عني إذا قلنا ا،حقیقی�  �الفعل دخوًال 

 ا؟ حقیقی�  ة دخوالً بالل دخل الجن
 طالب: ..........

فهذا  »فسمعت خشخشتك« ،-علیه الصالة والسالم-ال ال، هو ما عنده خبر حتى أخبره النبي 
 .-علیه الصالة والسالم-من خصائصه 

قصر مر�ع �عني زوا�اه واحدة وأطواله من  ،�عني ُمرتفع »فأتیت على قصر مر�َّع ُمْشِرف« 
لمن هذا  »لمن هذا القصر؟ :فقلت ،من ذهب«شرف مرتفع منیف م ،الجهات األر�ع واحدة

أنا  :فقلت ،لرجل من العرب ،لرجل من العرب :لمن هذا القصر؟ قالوا«القصر؟ سأل من حوله 
 ،»لرجل من قر�ش :قالوا«أنه له  -علیه الصالة والسالم-توقع النبي  »لمن هذا القصر؟ ،عر�ي
 :فقالوا ،لرجل من أمة محمد :فقالوا ؟القصر لمن هذا ،أنا قرشي :فقلت« ،اقر�وه �سیرً  ،أخص

�عني البعید قد  ،�قي شيء ام ،»لمن هذا القصر ،أنا محمد :فقلت«قر�وه  ،»لرجل من أمة محمد
 ،قرشي :قالوا ؟�كون لمن أن احتمال ،أنا عر�ي :قال ،لكن هو قرب ،تحجب عنه �عض األمور

 -علیه الصالة والسالم -لرجل من أمة محمد :افقالو  ،�كون لي أن احتمال ،أنا قرشي :فقال
فهل �مكن أن ُ�خَفى �عد هذا إذا �ان من  ،الذي من أجله حصل له هذا القصر ،أنا محمد :فقال

علیه - احصل له هذا القصر فال شك أن محمدً  ؟-علیه الصالة والسالم-أجل اتباعه لمحمد 
الخلیفة  ،»لعمر بن الخطاب :قالوا ؟رلمن هذا القص ،أنا محمد« ،أولى منه -الصالة والسالم

رضي هللا  -ومناقبه وفضائله ال ُتحَصى ،وهذا من مناقبه -رضي هللا تعالى عنه وأرضاه-الراشد 
 .لعمر بن الخطاب ،-عنه وأرضاه

أراد أن یدخل هذا القصر فذ�ر غیرة  -علیه الصالة والسالم-جاء في �عض الروا�ات أن النبي 
أَو علیك  -رضي هللا تعالى عنه-فلما بلغ عمر  ،-ه الصالة والسالمعلی-وراعى شعوره  ،عمر

 أغار �ا رسول هللا؟! 
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ا من طر�ق غیره من یزعم أنه ینال خیرً  ،-علیه الصالة والسالم-الخیر �له ما جاءنا إال من قبله 
قصر فعمر ما نال هذا ال ،رهم منهوال شر إال حذَّ  ،وال خیر إال دل األمة علیه ،فقد خاب وخسر

 .-علیه الصالة والسالم-إال �سبب اتباعه للنبي 
عن سبب تقدمه بین ید�ه في  -علیه الصالة والسالم-إجا�ة لسؤاله  "�ا رسول هللا :فقال بالل" 

 "ما أذنت قط إال صلیت ر�عتین ،ما أذنت قد إال صلیت ر�عتین ،�ا رسول هللا" :قال ،الجنة
فما أّذن  ،»بین �ل أذانین صالة ،بین �ل أذانین صالة«یث لحد وامتثاًال  ا منه أو اقتداءً اجتهادً 

ما أصابني حدث قط إال توضأت  ،وما أصابني حدث قط إال توضأت عنده" ،إال صلى ر�عتین
وهذا  ،"ورأیت أن هلل َعَليَّ ر�عتین" ،لیبقى على طهارة في جمیع أوقاته ؛�عني مباشرة ،"عنده

 امتثال؟ أم اجتهاد 
 طالب: ..........
فهل لإلنسان أن �جتهد �مثل هذا االجتهاد فیصلي ر�عتین  ،هذا اجتهاد ،نعم، هذا اجتهاد

إذا جاء من  ،�عني إذا أراد أن �خرج للدوام �صلي ر�عتین ؟یر�طهما �أي أمر من أموره الخاصة
أو إذا إذا وصل مكتبه وصلى ر�عتین یر�ط الصالة �أمر من األمور من  ،الدوام �صلي ر�عتین

من  الشرعیة بالل اكتسب عمله ،لیس له ذلك ،یل �حیث ال �خل بذلك من غیر دلیلغیر دل
 إ�ش؟ 

  طالب:.........
هذا بالل  :باإلمكان أن �قول قائلفال �و  -علیه الصالة والسالم-من إقرار النبي  ،من اإلقرار

الة علیه الص-اكتسب الشرعیة من إقرار النبي  ،�صلي ر�عتین من غیر أن �سبق له شرعیة
�عني بهاتین الر�عتین أو  ،»بهما ،بهما« :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا  ،-والسالم

 بهاتین الصالتین؟ 
هذا  ،أي بهاتین الصالتین »بهما«وصالة �عد الوضوء  ،صالة �عد األذان ،ألنه �صلي صالتین

غیر أم االحتمال قائم  ،وءواالحتمال الثاني أنه بهاتین الر�عتین اللتین هما ر�عتا الوض ،احتمال
 قائم؟ 

 طالب: ..........
 والمرجح.

 طالب: ..........
علیها في أكثر  امقتصرً  ،ا علیها ر�عتي الوضوءألنها في أكثر الروا�ات مقتصرً  ؛ي �ظهرذهو ال

 .الروا�ات
الحدیث مصحح عند أهل  "حدیث حسن صحیح غر�ب :وقال ،وهذا لفظه ،رواه أحمد والترمذي" 

إنه أصح  :وهو مروي �إسناد قیل فیه ،لكن هذا مفادها ،وله طرق أخرى �ألفاظ متفاوتة ،العلم
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الذي اشترط فیه أن �خرج أحادیثه �األسانید  ،وذ�ره الحافظ العراقي في تقر�ب األسانید ،األسانید
 ،"حدیث حسن صحیح غر�ب هذا" :�قول الترمذي ،نها أصح األسانیدإ :التي قال عنها أهل العلم

ة فقوله ؛هذا االصطالح عنده أشكل على �عض العلماءو   ،حسن :ألنه �جمع بین ألفاظ متضادَّ
 ..والحسن عنده

ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــذي م ــــــــــــــــــال الترم  وق
 

 مـــــــــــن الشـــــــــــذوذ مـــــــــــع راٍو مـــــــــــا اتهـــــــــــم 
ــــــــــــــــردً   ــــــــــــــــم �كــــــــــــــــن ف  ا ورد�كــــــــــــــــذب ول

 
 ....................... 

ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلم  ــــــــــــــــــذي م ــــــــــــــــــال الترم  وق
 

 مـــــــــــا اتهـــــــــــم مـــــــــــن الشـــــــــــذوذ مـــــــــــع راوٍ  
ــــــــــــــــردً   ــــــــــــــــم �كــــــــــــــــن ف  ا ورد�كــــــــــــــــذب ول

 
 ......................... 

وسلم من  ،متهم �الكذب ما سلم من.. ما لم �كن فیه راوٍ  :وصحیح هل �كفي أن �قال فیه 
صحة ارتفاع له عن وصف لاو�ثبات  ،وجاء من غیر وجه وصف الحسن إنزال له ،الشذوذ
أن ُیرَوى من غیر  ،و�شترط في الحسن أن �أتي من غیر وجه ،فكیف �خفضه ثم یرفعه ،الحسن

 ؟وجه
 والغر�ب نعم من وجه واحد. 

ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــذي م ــــــــــــــــــال الترم  وق
 

 ا اتهـــــــــــممـــــــــــ مـــــــــــن الشـــــــــــذوذ مـــــــــــع راوٍ  
ــــــــــــــــردً   ــــــــــــــــم �كــــــــــــــــن ف  ا ورد�كــــــــــــــــذب ول

 
ـــــــرد  ـــــــا انف ـــــــض م ـــــــن �ع ـــــــد حسَّ ـــــــت وق  قل

ن �عض ما انفرد �قول  والكالم في هذه  ،هذا حدیث حسن غر�ب ال نعرفه إال عن فالن :حسَّ
 لیسأم وأجو�ة أهل العلم بلغت �ضعة عشر اإلشكال في هذا التر�یب ظاهر  ،المسألة �طول

 �ظاهر؟ 
ا ممتاز �صلح جید جد�  :لاق ؟عطوك من التقدیرأ ماذا  :ادة وتقول له�عني لو جاء ولدك معه الشه

 ما �صلح؟ أم 
�عني حكم علیه  ،فهو جمع بین أمر�ن مختلفین ،لكن الصحیح ممتاز ،ا ال �أسالحسن جید جد� 

 ،وهو ارتفاع له عن مرتبة الحسن ،ثم حكم له �الصحة ،وهو إنزال عن مرتبة الصحیح ،�الحسن
لكن  ،ال �أسفث أكثر من طر�ق �حكم على �عضها �الحسن و�عضها �الصحة فإذا �ان للحدی

�عني غر�ب من طر�ق هذا  ،ولعله �قصد بذلك الغرا�ة النسبیة ،وهو التفرد ،تبقى �لمة غر�ب
فیرتفع هذا التضاّد الذي  ،فتكون غرا�ة نسبیة ،و�ن روي عن غیر ذلك الصحابي ،الصحابي

 ذ�روه.
ي یذ�ر الفوائد ت؟ عند�م �عض الطبعات المتكامًال  انخلیه درسً أم ندخل المسح على الخفین 
 �قول؟ ماذا واألحكام من حدیث بر�دة، 

 طالب:.........
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 .. اقرأ..أوالً 
 ،االحدیث دلیل على مشروعیة الر�عتین �عد �ل أذان قبل اإلقامة مطلقً  :الفوائد واألحكام أوالً "

 ."وال �ستثنى من ذلك آ�ة الصالة
 .أ�ة صالة
 أ�ة صالة.

بین �ل أذانین «و�دل علیه حدیث  ،ادلیل على مشروعیة الر�عتین �عد �ل أذان قبل اإلقامة مطلقً 
�عني فیه وقت نهي بین  ،وال ُ�ستثنى من ذلك أ�ة صالة ،المراد بین األذان واإلقامة ،»صالة

 ما فیه؟ أم األذان واإلقامة؟ فیه 
 طالب: ..........
 وال في الصبح؟ 

 ..........طالب: 
 إال الصبح؟ النهي یبدأ من طلوع الصبح فإذا طلع الصبح ال صالة إال ر�عتي الفجر. هما فی

 طالب: ..........
المقصود �األذانین األذان واإلقامة هذا السؤال نفس السؤال  ،هو المقصود األذان واإلقامة

هذا مثل أذاني الجمعة  مثل -علیه الصالة والسالم-المقصود األذان واإلقامة لیس في ذهنه 
لكن هل بین األذان  ،حینما حث على هاتین على هذه الصالة فالذي �ظهر أنها ما تدخل

 واإلقامة في الجمعة بین األذان الثاني و�قامة الصالة هل فیه صالة؟ 
 طالب:.........

 ،ع الخطبةوهو استما ،ال فاألصل أن فیه معاَرضة �ما هو أقوى منها�نعم هذه الصالة معاَرضة و 
 المسألة مسألة مفاضلة. ،�عني لیس على سبیل اللزوم »لمن شاء«ولذا جاء 

 طالب: ..........
 ، قصدك في الجمع؟ �عني في الجمع مثالً 

 طالب: ..........
ولذا ال  ،الجمع األصل الجمع والقصر األصل فیه أنه مبني على التسامح ودفع الحرج والمشقة

لكن ما  ،ال �شرع النفل المطلقفومادامت ال تشرع  ،لیها األجر العظیمتشرع الرواتب التي ُرتب ع
 فال تصلى. ،ن ما فیه فرصة بینهماافیه فرصة �اعتبار أنها مجموعت

 "استحباب تحیة الوضوء.. اثانیً "
 الوضوء أو سنة الوضوء. اتحیة الوضوء؟ ر�عت :�قال لها

ا هلل تعالى على إزالة األذ�ة وذلك شكرً  ،استحباب تحیة الوضوء والمواظبة علیها �عد �ل حدث"
 ."وتوفیق الطهارة
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لكنه سبب �ضعف عن مقاومة أحادیث  ،فهي من ذوات األسباب ،وسبب هاتین الر�عتین الوضوء
 فال ُتصلَّى في أوقات النهي على ما سیأتي. ،النهي

اس إذا أِمن وذلك �مدح فاعل الخیر أمام الن ،ا الحث على فعل الخیر والمداومة علیهثالثً "
 ."الفتنة

وذلك �مدح فاعل الخیر أمام الناس إذا.. نعم األصل أن  ،الحث على فعل الخیر والمداومة علیه
وجاء األمر �عقو�ة وتعز�ر من یثني قال  ،جاء منعه �الحدیث الصحیح ،الثناء في الوجه ممنوع

 ،»لمداحین الترابواحثوا في وجوه ا« ،»قطعت عنق صاحبك« :-علیه الصالة والسالم-النبي 
أما إذا ترتب على ذلك مصلحة وُأِمنت الفتنة فقد جاءت األدلة  ،لكن هذا إذا لم تؤمن الفتنة

 المتكاثرة على ذلك.
 ."ومكانته عند هللا تعالى -رضي هللا عنه -را�ًعا فضل الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب"

علیه الصالة -وأعجب النبي  -علیه الصالة والسالم-ورآه النبي  ،نعم أعد له هذا القصر
رضي هللا -وأراد دخوله ال شك أن هذه منقبة لعمر  ،وسأل عنه من بین القصور ،-والسالم

 .-تعالى عنه
 ."وتعلقه �اهلل تعالى و�ثرة اشتغاله �العبادة -رضي هللا عنه-ا فضل بالل خامسً "

والصالة ال شك أن هذا یدل في المداومة على الطهارة ال شك أن هذا الفعل من بالل واالجتهاد 
جل  -وهو العبود�ة فهو متعلِّق �اهلل ،وتحقیق للهدف الذي من أجله خلق ،على صالحه عنده

 .-وعال
 .�هللا أعلم

 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


