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 .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 ین. هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمع الحمد

 فـي "شـرح السـالم علـیكم ورحمـة هللا و�ر�اتـه، وأهـًال �كـم إلـى حلقـة جدیـدة ،أیها اإلخوة واألخوات
ف كتاب التجر�د الصر�ح ألحادیث الجـامع الصـحیح" مـع بدا�ـة هـذه الحلقـة �سـرنا أن نرحـب �ضـی

ــا �كــم البرنــ ضــیلة فامج فضــیلة الشــیخ الــد�تور/ عبــد الكــر�م بــن عبــد هللا الخضــیر، فــأهًال ومرحًب
 الشیخ.

 وفي اإلخوة المستمعین. ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا
ــرة ــا فــي حــدیث أبــي هر� ــدم: الزلن ــین  ،المق  حســب�لتــذ�یر اإلخــوة واألخــوات الحــدیث مائــة وثالث

 ومـن«�ـاب االسـتجمار وتـًرا توقفنـا عنـد قولـه: حسـب األصـل فـي �اثنـین وسـتین و المختصر مائة 
 .»استجمر فلیوتر

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى عبـده ورسـوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحا�ه
 ،أجمعین، أما �عد

فــي البــاب الــذي قبلــه فــال داعــي مضــى الكــالم فــي ذلــك مســتوًفا  »مــن اســتجمر فلیــوتر«ففــي قولــه: 
وهــو  ،االســتیقاظ �معنــى التــیقظ :�قــول الكرمــاني »و�ذا اســتیقظ أحــد�م«لجملــة التــي تلیهــا: تكر�ــره وال

 هـو �قـولو ال یتعـدى، االسـتیقاظ �معنـى التـیقظ، و�ـأن االسـتیقاظ أخـص مـن التـیقظ،  هالزم، معناه أن
 �معناه: واالستیقاظ أكثر ما �طلق على النوم من النوم، والتیقظ؟

 ظة اإلنسان. عدم االنتباه ترك الغفلة.المقدم: الغفلة أحیاًنا �ق
 في شروط من تقبل روایتـه: أجمـع جمهـور -رحمه هللا-�عني ضد الغفلة، ولذا �قول الحافظ العراقي 

ُقًظـا، �ضم القاف �  أي �قًظا، �ضبطونهاأئمة األثر والفقه �قبول ناقل الخبر �أن �كون ضا�ًطا معدالً 
 .ن النومفهو ضد الغفلة وهو أعم من االستیقاظ م

و�ذا «، و�قـــول ابـــن حجـــر: قولـــه: »فلیغســـل یـــده«�قـــول العینـــي: �لمـــة "إذا" للشـــرط، وجوا�ـــه قولـــه:  
أن الجمــل المتعاطفــة حــدیث  ..هكــذا عطفــه المصــنف واقتضــى ســیاقه أنــه حــدیث واحــد، »اســتیقظ

�ذا و  ،ومــن اســتجمر فلیــوتر ،ثــم لینثــر إذا توضــأ أحــد�م فلیجعــل فــي أنفــه مــاءً «واحــد؛ ألنــه قــال: 
عــل هــذا الموضــع مــن أطــراف الموضــع الــذي قبلــه مقتضــى حــدیث واحــد، ولــذلك جُ  »اســتیقظ أحــد�م

 .ذلك أنه حدیث واحد
 المقدم: الذي هو حدیث مائة وواحد وستین في األصل.

 ،مـن توضـأ فلیسـتنثر«هنـاك  »مـن اسـتجمر فلیـوتر«نعم في األصل طرفه في مائة واثنین وسـتین، 
، هـو »إذا توضـأ أحـد�م فلیجعـل فـي أنفـه ثـم لینثـر«اني الموضـع الثـاني: الثـ ،»ومن اسـتجمر فلیـوتر

فـــي الموضـــعین موجـــودة بلفظهـــا،  »ومـــن اســـتجمر فلیـــوتر«، »مـــن توضـــأ فلیســـتنثر«معنـــى قولـــه: 
 .صنیع اإلمام البخاري �قتضي أنهما حدیث واحد »و�ذا استیقظ أحد�م«العطف علیها 
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اقتضـى سـیاقه و  ،فـه المصـنفهكـذا عط »و�ذا اسـتیقظ«قولـه:  -رحمـه هللا-بن حجر ا�قول الحافظ  
ولیس هو �ـذلك فـي الموطـأ، وقـد أخرجـه أبـو نعـیم فـي المسـتخرج مـن موطـأ �حیـى  ،أنه حدیث واحد

 :لروا�ة عبد هللا بن یوسف شیخ البخاري مفرًقا؛ ألن البخاري رواه عن طر�ق عبـد هللا بـن یوسـف قـا
ــا �عنــي فصــل  روى  ،»و�ذا اســتیقظ أحــد�م«عــن قولــه:  »ر فلیــوترمــن اســتجم«أخبرنــا مالــك، مفرًق

جملــة مســتقلة �مــتن مســتقل، وقــد أخرجــه أبــو نعــیم فــي المســتخرج مــن موطــأ  »و�ذا اســتیقظ أحــد�م«
 و�ـذا ،�حیى روا�ة عبد هللا بن یوسف شیخ البخاري مفرًقا، و�ذا هو في موطأ �حیى بـن �كیـر وغیـره

مسـلم الحـدیث األول مـن طر�ـق ابـن عیینـة عـن أبـي  قه اإلسماعیلي من حـدیث مالـك، و�ـذا أخـرجفرّ 
الزنــاد، والثــاني مــن طر�ــق المغیــرة بــن عبــد الــرحمن عــن أبــي الزنــاد، وعلــى هــذا فكــأن البخــاري یــرى 

�مـــا یـــرى جـــواز تفر�ـــق الحـــدیث الواحـــد إذا  ،جـــواز جمـــع حـــدیثین إذا اتحـــد ســـندهما فـــي ســـیاق واحـــد
 .اشتمل على حكمین مستقلین

هـو �قـول: لـیس �ـذلك، سـیاق ال،  ،بـن حجـر علـى أنهمـا حـدیث واحـدا�ه الحـافظ اآلن الذي استدل  
المصنف في جمع الجمـل المتعاطفـة �موضـع واحـد سـیاقه علـى أنـه حـدیث واحـد، لكـن تخـر�ج مالـك 
في الموطـأ وأبـي نعـیم فـي المسـتخرج فـي فصـل الجملتـین یـدل علـى أنهـا أكثـر مـن حـدیث، لكـن هـل 

واسـتدل  ،نـه دلیـل، �قـول: ولـیس هـو �ـذلك، �عنـي لـیس �حـدیث واحـدفي هذا دلیل، ابـن حجـر یـرى أ
�صنیع اإلمام مالك في الموطأ، وصنیع أبي نعیم في المسـتخرج مـن موطـأ �حیـى روا�ـة عبـد هللا بـن 

و�ـذا فرقـه اإلسـماعیلي مـن  ،یوسف حیث رواه مفرًقا، قال: و�ذا هو في موطأ �حیى بـن �كیـر وغیـره
الحــدیث مــن طر�ــق ابــن عیینــة عــن أبــي الزنــاد، والثــاني مــن طر�ــق  حــدیث مالــك، و�ــذا أخــرج مســلم

 .المغیرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد
بن حجـر علـى أنهمـا حـدیثان بوجـود الجملتـین مفـرقتین فـي الموطـأ ومسـتخرج أبـي ااستدالل الحافظ  

 ،ل مــن حــدیث�عنـي مــا دام البخــاري یــرى تفر�ــق الحـدیث الواحــد، الجمــ ؟االســتدالل یــتم لــه هــل ،نعـیم
 ه یـرى جمـع الحـدیثین فـي موضـع واحـد؟�قطع الحدیث الواحـد فـي مواضـع �ثیـرة، فهـل معنـى هـذا أنـ

وهو في األصل حدیث واحد، في األصل حـدیث واحـد  ،قطعه في موضعین ان مالكً إ :لماذا ال نقول
اآلن  قطعــه مالــك وأبــو نعــیم قطعــه فــي مواضــع، لكــن الحــافظ ینظــر إلــى مــن رواه عــن أبــي الزنــاد،و 

ومســلم أخــرج األول مــن طر�ـق ابــن عیینــة عــن أبــي الزنــاد، والثــاني مــن  ،عنـدنا مالــك عــن أبــي الزنــاد
لزناد فیرى الحافظ �اعتبار أنه اختلف الرواة عن أبي ا ،الزناد أبي طر�ق المغیرة بن عبد الرحمن عن

 ..-رحمه هللا- اأنه أحادیث، لكن ما المانع أن مالكً 
 حدیث واحد. المقدم: قطعه رغم أنه

مالــك رواه عــن أبــي الزنــاد فقطعــه، وابــن  ،قطعــه فــروي عنــه، رواه عنــه ابــن عیینــة، عــن أبــي الزنــاد
مـا �منـع، اسـتنتج الحـافظ  هجملـة أخـرى، مـا فیـ ى عیینة روى منه جملة، والمغیرة بن عبـد الـرحمن رو 

ا اتحد سـندهما فـي فقال: وعلى هذا فكأن البخاري یرى جواز جمع حدیثین إذ -رحمه هللا-بن حجر ا
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�مـا یـرى جـواز تفر�ـق الحـدیث الواحـد إذا اشـتمل علـى حكمـین مسـتقلین، توضـیح ذلـك:  ،سیاق واحد
عندنا صحیفة همام بن منبه عن أبي هر�ـرة تشـتمل علـى مائـة وثالثـین جملـة، �مكـن أن تجعـل مائـة 

، وفرق البخاري منها مـا ، ساقها اإلمام أحمد مساًقا واحًدا، في موضع واحد من مسندهاوثالثین حدیثً 
�أخـذ منهـا مـا �سـتدل �ـه لمـا تـرجم  فـي صـحیحه، و�ـلٌّ  ق جمـًال ومسلم أ�ًضـا فـرَّ  ،خرجه في صحیحه

�ـــه، مـــا �ســـتدل �ـــه علـــى مـــا تـــرجم �ـــه، فأخـــذ البخـــاري مـــن هـــذه المائـــة والثالثـــین جمـــًال أودعهـــا فـــي 
ولكــل واحــد  ،مســلم �ــذلك، و مــا أخــذ منهــا جمــًال إن ،صــحیحه متفرقــة، نعــم هــو لــم �ســتوعب الصــحیفة

 .منهما طر�قة في سیاق ما یر�د سیاقه، فذ�ر أحادیث منها �ذا، هذه طر�قة اإلمام مسلم
ن إ :ثم �عطـف علیهـا مـا یر�ـد، و�تـرك البـاقي هـل نقـول ،البخاري یذ�ر الجملة األولى من الصحیفة 

فظـه أبـو هر�ـرة مـن نـه حـدیث واحـد حإ :أو نقـول ،وهـي عـدة أحادیـث ،اإلمام أحمد جمـع هـذه الجمـل
 ؟هذه الجمل الكثیرة وفرقها غیره

 المقدم: ما �منع هذا.
ا، وقـد ما �منـع إطالًقـا، تعقبـه العینـي �قولـه: قلـت ال یلـزم ذلـك �لـه أن ال �كـون الحـدیث واحـدً  هما فی

�جوز أن یروى حـدیث واحـد مقطًعـا مـن طـرق مختلفـة، فمثـل ذلـك و�ن �انـا حـدیثین أو أكثـر �حسـب 
فلمــا  ،لحــدیث ممــا شــرح اعــل أطراًفــفــي نفــس األمــر حــدیث واحــد، لكــن مــر بنــا مــا جُ  الظــاهر فهــو

ل لهـذا الحـدیث، و�ن �انـا حـدیثین �قـو  اال �مكن أن �كـون طرًفـ ا،استعرضناه في موضعه وجدنا فروقً 
ًعــا مقط اواحــدً  احــدیثً  ي وقــد �جـوز أن یــرو  ،العینـي: قلــت ال یلــزم ذلــك �لـه أن ال �كــون الحــدیث واحــًدا

وهـو فـي نفـس األمـر حـدیث  ،طرق مختلفة فمثل ذلـك و�ن �انـا حـدیثین أو أكثـر �حسـب الظـاهرمن 
والظاهر مع سیاق البخاري في �ونـه حـدیًثا واحـًدا، �عنـي �ونـه جمعهمـا فـي موضـع واحـد أنـه  ،واحد

وأبـو نعـیم ذ�ـر قطعـة،  ،ومالك ذ�ر قطعـة ،وال �منع أنه في أول األمر ذ�ر منه قطعة ،حدیث واحد
بخاري جمع هذه الجمـل الثالثـة فـي موضـع واحـد، لكـن مـا الـذي یترتـب علـى هـذا �النسـبة لطر�قـة وال

 ؟أو أحادیث اواحدً  اأهل العلم في عده حدیثً 
مــن اســتجمر فلیــوتر روي فــي أكثــر مــن حــدیث مــثًال، روي فــي حــدیث هــذا حــدیث  :�عنــي هــل نقــول 

 حادیــث ترجیحهــا علــى مــا تفــرد �ــه راوٍ وهــذا حــدیث مســتقل، و�ســتفاد فــي ورود الجملــة فــي أ ،مســتقل
-علیه الصـالة والسـالم-واحد، فتكون هذه أحادیث في مقابل حدیث واحد، والكل صحیح عن النبي 

لمــا نجــد فــي تحفــة األشــراف  �عنــي ،لكــن الكثــرة عنــد المعارضــة تــرجح، أ�ًضــا عنــد عــد األحادیــث ؟
ــافع عــن ابــن عمــر مــثًال ذ�ــر علــى ســبی :�إســناد واحــد ل المثــال مائــة حــدیث فــي تحفــة مالــك عــن ن

مادامت هذه �سـند  :لیس على سبیل التحدید هذا، لكن نفترض لو جاء شخص وقال �عني األشراف،
 ، لماذا؟اواحدً  او�كون حدیثً  واحًدافلماذا ال نجمعها سیاًقا  ،واحد

 المقدم: الختالف األلفاظ.
 لكن تعطف �عضها على �عض مثل ما هنا. ،هي ألفاظ
 نعطي لكل حدیث قوته. حتى ،المقدم: ال
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القــوة واحــدة؛ ألنهــا �ســند واحــد، لكــن أال یوجــد هنــاك مناســبات قیــل فیهــا �عــض الجمــل تختلــف عــن 
والظـاهر مـع سـیاق البخـاري فـي �ونـه  ؟فیعد أكثر من حـدیث ولـو �انـت �إسـناد واحـد أخرى،مناسبة 

 ...و�قصد �الشارحاالعتراض: وما نفى الشارح  ا واحًدا �قول ابن حجر في انتقاضحدیثً 
 المقدم: ابن حجر.

 ..االعتراض �قول: وما نفى الشارح �عني بذلك جر الذي یتكلم، ابن حجر في انتقاضابن ح
 المقدم: العیني.

نفسه، وما نفـى الشـارح إال أنـه لـیس �ـذلك فـي الموطـأ، ومـن الـذي �سـتطیع رد ذلـك؟ هـل ابـن حجـر 
 ؟جه العموم، أو أنه في موضع خاص وهو الموطأینظر إلى الحدیث هذا �جمله أنه أحادیث على و 

 المقدم: ینظر على أنه وجه العموم.
هــذا الــذي فهمنــاه مــن �المــه، ولــذلك یر�ــد أن یــدافع عــن نفســه �قــول: ومــا نفــى الشــارح إال أنــه لــیس 

قطعــه، و�ــأن  األن مالًكــ ؛ال أحــد �ســتطیع رد ذلــك ؟كــذلك فــي الموطــأ، ومــن الــذي �ســتطیع رد ذلــك
فیمـا رواه عنـه البخـاري مـن طر�ـق  -رحمـه هللا تعـالى -الحافظ �حكي ما جاء عن مالك، طیب مالك

 ..عبد هللا بن یوسف جمع هذه الجمل
 المقدم: في موضع آخر.

�قـول ابـن حجـر: أخـذ  »و�ذا استیقظ أحـد�م مـن نومـه« جمع هذه الجمل في الصحیح في البخاري،
نــوم اللیــل أو النهــار،  �ــان الجمهــور فاســتحبوه عقــب �ــل نــوم، �عنــي ســواء�عمومــه اإلمــام الشــافعي و 
؛ ألن حقیقــة المبیــت أن �كــون فــي »�اتــت یــده«لقولــه فــي آخــر الحــدیث:  ؛وخصــه أحمــد بنــوم اللیــل

 إذا قــام«هــذه نـص،  »إذا قــام أحــد�م مــن اللیــل«اللیـل، وفــي روا�ـة ألبــي داود ســاق مسـلم إســنادها: 
رمـذي �اتـت المفهـوم مـن المبیـت أنـه ال �كـون إال �اللیـل، و�ـذا للت ،المفهومهنـاك �ـ »أحد�م من اللیـل

�سـوق أسـانید  األن مسـلمً  ؛وألبـي عوانـة فـي روا�ـة سـاق مسـلم إسـنادها أ�ًضـا ،من وجه آخـر صـحیح
 ،�مثلــه :و�قــول ا، یــذ�ر المــتن فــي أول األمــر �ســوق �إســناده ومتنــه ثــم یــذ�ر إســنادً اوال یــذ�ر متوًنــ

 عوانــة وخــرج الروا�ــة الثانیــة أبــو ،، خــّرج أبــو داود روا�ــةاق متوًنــو ، ســاق أســانید وال �ســوهكــذا ،بنحــوه
، وهـو فـي اللیـل ،فـدل علـى أن النـوم قبـل الصـبح »إذا قام أحد�م إلى الوضوء حـین �صـبح« :أ�ًضا

 نــىلكــن التعلیــل �قتضــي إلحــاق نــوم النهــار بنــوم اللیــل، التعلیــل ألنــه ال یــدري أیــن �اتــت یــده، هــل مع
 أو العلة واحدة؟ ،وفي النهار یدري  ،هذا أنه في اللیل ال یدري 

 المقدم: العلة واحدة. 
 ،بـةللغل ؛و�نمـا خـص نـوم اللیـل ،�عنـي �القیـاس نـوم النهـار بنـوم اللیـل ..التعلیل �قتضي إلحاق :�قول

أكثـر  وقتنـا فـيفو�ال  ،هذا في وقـتهم �عني ،�عني غالب الناس نومهم �اللیل، والنوم إنما �طول �اللیل
 الناس أو �ثیر من الناس نومه �النهار أكثر، �قول الرافعي في شرح المسند، شرح مسند من؟

 المقدم: أحمد.



 

 

      
 

  
 
 

6 yÍàîÿ^=ÑÍàskÿ^–==Ô—Ÿ•^ÔÛ_$˙n=`Ë≈fáÔ=Ëƒàê‚Í=

 الكراهــة فــي الغمــس لمــن نــام لــیًال أشــد منهــا :�مكــن أن �قــال :ال، الشــافعي، فــي شــرح مســند الشــافعي
نـوم  فیلحـق ،�عنـي یؤخـذ �عمـوم العلـة لطوله عادة، ؛لمن نام نهاًرا؛ ألن االحتمال في نوم اللیل أقرب

، فیكــون اللیــل هــو المنصــوص علیــه ،لكــن یبقــى أن المبیــت لــه مفهومــه أنــه �اللیــل ،النهــار بنــوم اللیــل
فیكون أشد في الكراهة؛ ألن المنصوص علیه من أفراد العام دخوله قطعي، دخوله في النص قطعي 

 .�خالف ما یدخل فیه �اإللحاق
 یًال، �قـول:فهو �ائت، وتأتي نادًرا �معنى نام ل ،�ات یبیت بیتوتة ومبیًتا ومباًتا :في المصباح المنیر 

ن صـاحب فهو �ائت، وتـأتي نـادًرا �معنـى نـام لـیًال، هـل نقـول هـذا أل ،�ات یبیت بیتوتة ومبیًتا ومباًتا
رت أنـــا أشـــرت مـــراًرا إلـــى أن �تـــب اللغـــة المتـــأخرة تـــأثرت �المـــذاهب، تـــأث ؟المصـــباح المنیـــر شـــافعي

ن صـــاحب إ :ولـــذا ینبغـــي أن �كـــون رجـــوع طالـــب العلـــم إلـــى الكتـــب المتقدمـــة، هـــل نقـــول ،�المـــذاهب
عـرب وتأتي نـادًرا �معنـى نـام لـیًال، أو هـو �حكـي مـا وجـد فـي لغـة ال :المصباح تأثر �مذهبه ألنه قال

 .من �تب اللغة
 یبدو أنه یتحدث عن �تب فقهاء المذهب. ،المقدم: ال

لكــن ال �عنــي أنــه مصــطلح فقهــي، �قــول: وتــأتي  ،لغــة، نعــم هــو لغــة متــأثرة ن موضــوعهمــا أظــن؛ أل
 نادًرا �معنى نام لیًال، وفي األعم األغلب �من فعل ذلك الفعل �اللیل.

ي فـلـب تـأتي تأتي نادًرا �من نام لیًال، ما هي نادرة، فـي اللغـة �ـات األغ :المقدم: ولكن �یف �قول
 اللیل.

 ا؟ذنـائم  :رأ، �ات یرقب القمر، نقوللمن عمل عمًال في اللیل، �ات �ق ال، تأتي لمن عمل في اللیل،
 ..إًذا �ات وهي من أخواتها ؟مثل ظل وأضحى، هل معنى أضحى فالن �عني نام �الضحى

 المقدم: �ات �عمل �عني.
�ات �عمل نعم، �قول: وفي األعم األغلب �معنى فعل ذلك الفعـل �اللیـل �مـا اخـتص الفعـل فـي ظـل 

 ...نوم وال �كون إال مع سهر اللیل، ما �كون  ،فمعناه فعله �اللیل ،�ات �فعل �ذا :، فإذا قلت�النهار
 المقدم: لكن هو أطلقه على الید.

 طیب.
ان نـائم، اإلنسـ لكـنلكـل، الیـد �اتـت تتحـرك وتنقلـب ال �عني إرادة افالمقدم: فإذا أطلق على الجزء 

 فما الذي �منع؟ 
ًدا وِقَیاًما و  { قوله وعلیه قوله تعالى:  ].٦٤[سورة الفرقان:  }الَِّذیَن َیِبیُتوَن ِلَر�ِِّهْم ُسجَّ

 ؟فما الذي �منع ،»�اتت یده«لكن الحدیث قال:  ،المقدم: هم مطلقة لكل، هم یبیتون 
 ؟هو ال شك أنه نائم هو

 المقدم: هو نائم.
 ؟هو نائم »إذا استیقظ أحد�م من نومه«نعم 
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ع أن الـذي �منـ مـاة على الید ما �ستقیم مع �الم صاحب المصباح، المقدم: لكن أن تطلق البیتوت
 �یتوتة الید �عني حر�تها.البیتوتة تطلق واإلنسان نائم و  كون ت
بیـت أنت ما عرفت المأخذ، مأخذ الحنابلة المبیت النوم، وهو یر�د أن ینـازع و�نـاقش فـي �ـون الم ،ال

والَّـِذیَن {إال مـع سـهر اللیـل، وعلیـه قولـه تعـالى:  ، وال �كـون ي النوم أصًال، هـذه وجـه منازعاتـهال �عن
ًدا وِقَیاًما هر اللیـل �لـه فـي طاعـة أو سوقال األزهري: قال الفراء: �ات الرجل إذا } َیِبیُتوَن ِلَر�ِِّهْم ُسجَّ

 معصیة، وقال اللیث: من اللیث؟
 المقدم: ابن المظفر.

�ــات یرعــى  :قــد أخطــأ، أال تــرى أنــك تقــولابــن المظفــر نعــم، وقــال اللیــث: مــن قــال �ــات �معنــى نــام ف
ابـن وقال ابن القوطیـة وتبعـه السرقسـطي و  ؟و�یف ینام من یراقب النجوم ،النجوم، ومعناه ینظر إلیها

ـــة، واألفعـــال للسرقســـطي،  ـــن القوطی ـــة لهـــم �تـــب اســـمها: "األفعـــال" األفعـــال الب القطـــاع هـــؤالء الثالث
ا، هم و�تا�ــه أنــدر مــن �تابیهمــقوطیــة هــو المتقــدم علــیواألفعــال البــن القطــاع و�لهــا مطبوعــة، وابــن ال

وهـو أصـغر الكتـب الثالثـة، وقـال  ..في مجلد واحد، وقال ابن القوطیة وهو أندر وأفضـل وتبعـه طبع
نـى نـام، ابن القوطیة أ�ًضا وتبعه السرقسطي وابن القطاع: �ات �فعل �ذا إذا فعله لیًال، وال �قـال �مع

�ــات �موضــع �ــذا أي صــار �ــه، ســواء �ــان فــي لیــل أو نهــار، وعلیــه وقــد تــأتي �معنــى صــار، �قــال: 
 .والمعنى صارت ووصلت ،»فإنه ال یدري أین �اتت یده«: -علیه الصالة والسالم-قوله 

 فــإذا اســتیقظ مــن نــوم اللیــل إذا :ي عنــدنا الــنص فــي روا�ــة أبــي داود، فــي روا�ــة الترمــذي�عنــي الــذ 
 ل، و�ال مـن لفـظ �ـات والمبیـت عرفنـا أنهـا فـي لغـة العـرب الأصبح هذا الذي یرجح �ونه في نوم اللی

 .والمعنى صارت ووصلت ،تدل على النوم �اللیل، فإنه ال یدري أین �اتت یده
 مسـألة قـال �عنـي الخرقـي، صـاحب :-رحمه هللا تعالى-في المغني البن قدامة �قول اإلمام الموفق  

ــایــد ل الیــدین إذا قــام مــن نــوم اللیــل أنوغســ: المــتن هما قبــل أن یــدخل .. قبــل أ�ــش؟خلهما اإلنــاء ثالًث
ن �قــول اإلنــاء ثالًثــا، وغســل الیــدین إذا قــام مــن نــوم اللیــل قبــل أن یــدخلهما اإلنــاء ثالًثــا، غســل الیــدی

 الموفق، غسل الیدین في أول الوضوء مسنون في الجملة، مسنون في الجملة، ما معنى في الجملة؟
 غیر النوم دائًما.المقدم: سواء �ان �عد النوم أو 

 ..عندك لكن �ختلف التعبیر
 المقدم: في الجملة عن �الجملة.

مــن الصــور، ننظــر مــاذا �خــرج:  انعــم، �عنــي فــي الجملــة �خــرج �عــض الصــور، �الجملــة مــا �خــرج أ��ــ
غسـل الیـدین فـي أول الوضـوء مسـنون فـي الجملـة سـواء قـام مـن نومـه أو لـم �قـم؛ ألنهـا التـي تغمــس 

قل الوضوء إلى األعضاء، ففـي غسـلهما إحـراز لجمیـع الوضـوء، �عنـي احتیـاط لجمیـع في اإلناء، وتن
 -رضـــي هللا عنـــه-�فعلـــه، فـــإن عثمـــان  –صـــلى هللا علیـــه وآلـــه وســـلم  –الوضـــوء، وقـــد �ـــان النبـــي 
فقـال: (دعـى �المـاء فـأفرغ علـى �فیـه ثـالث  –صلى هللا علیه وآله وسلم  –وصف وضوء رسول هللا 
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في الجملة هـل هنـاك صـور تخـرج  :دخل یده في اإلناء) [متفق علیه]، طیب قولهمرات فغسلهما ثم أ
 من غسل الیدین قبل الوضوء؟ 

�غسـل  :افترض أن شخًصا أكل، ثم غسل ید�ه من أجـل إزالـة أثـر األكـل، ثـم أراد الوضـوء هـل نقـول
هـذه مــن ســنن  :غســل الیـدین فــي أول الوضـوء مســنون فــي الجملـة، أو نقــول :نقــول نـاید�ـه ثالًثــا؟ ألن

ن هــذه المضمضــة إ :هــل نقــول ؟ضــمضالوضــوء ال عالقــة لهــا �األكــل، تســن �مــا أنــه إذا أكــل یتم
ثـم تمضـمض لتنظیـف الفـم، هـل  ،�عني إذا غسل �عد األكل غسل ید�ه حتى أنقى أثـر األكـل تكفي؟
 ن هذا �كفي عن المسنون في غسل الیدین قبل الوضوء والمضمضة قبل غسل الوجه؟ إ :نقول

ة؛ ألن لعـدم وجـود النیـ ؛ال مـا �كفـي :ني أقل األحوال أنه لو لم �كن في ذلك إال تخلف النیة، لقلنـا�ع
ثم نوى وغسل وجهه �ل علـى مذهبـه فـي  ،الوضوء یبدأ من النیة، وعلى هذا لو تمضمض واستنشق

 .حكم المضمضة واالستنشاق؛ ألن ما قبل النیة غیر معتبر
د هللا بن ز�د، وغیرهمـا ولـیس ذلـك بواجـب عنـد غیـر القیـام مـن �قول الموفق: و�ذا وصف علي وعب 

مـد النوم �غیر خالف نعلمه، فأما عند القیام من نـوم اللیـل فاختلفـت الروا�ـة فـي وجو�ـه فـروي عـن أح
 وهو الظاهر عنه، واختیار أبي �كر، من أبو �كر؟ ،وجو�ه

 المقدم: من الذي �قول هذا الكالم �ا شیخ؟
 .واختیار أبي �كر عند روا�ة الوجوبالموفق ابن قدامة، 

 المقدم: إذا قال ابن قدامة أبو �كر المراد عبد العز�ز غالم الخالل.
رح غالم الخالل نعم، و�عتنى �ه، لمـاذا؟ ألن لـه اختیـارات تخـالف اختیـارات الخرقـي، وابـن قدامـة �شـ

خـالل التـي خـالف فیهـا كتاب الخرقي، وهناك جزء مطبوع �اسم "مسائل أبي �كر عبد العز�ز غـالم ال
 .الخرقي" مطبوعة

 المقدم: �قي شيء في هذه المسألة �ا شیخ؟
 نعم، �قي الكثیر.

ام م إلـى ختـبهـذا نصـل و��ـاك ،المقدم: إذا نرجئها إن شاء هللا لحلقة قادمة، أیهـا اإلخـوة واألخـوات
لیـه ى هللا عصـل –هذه الحلقة علـى أن نسـتكمل �ـإذن هللا مـا تبقـى فـي �ـالم أهـل العلـم فـي قولـه 

ة وأنـتم هذا ما سیكون �إذن هللا فـي الحلقـة القادمـ »و�ذا استیقظ أحد�م من نومه«: -وآله وسلم 
 .على خیر

 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. ،شكًرا لطیب المتا�عة 
 


