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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى  طالب:

 آله وصحبه أجمعین. 
 . الِعْلِم َوالِعَظِة ِ�اللَّْیلِ  َ�ابُ " -َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
َثَنا َصَدَقُة، قال ، َعْن ِهْنٍد، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، : َحدَّ َأْخَبَرَنا اْبُن ُعَیْیَنَة، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ

، َعْن ِهْنٍد، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َقاَلْت: اْسَتْیَقَظ النَِّبيُّ  َصلَّى -َوَعْمٍرو، َوَ�ْحَیى ْبِن َسِعیٍد، َعِن الزُّْهِريِّ
ُسْبَحاَن للااَِّ، َماَذا ُأْنِزَل اللَّْیَلَة ِمَن الِفَتِن، َوَماَذا ُفِتَح ِمَن « َلْیَلٍة َفَقاَل: َذاتَ  -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ْنَیا َعاِرَ�ٍة ِفي اآلِخَرةِ  ؟الَخَزاِئنِ   ."»َأْ�ِقُظوا َصَواِحَباِت الُحَجِر، َفُربَّ َ�اِسَیٍة ِفي الدُّ
لى عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك ع

 أجمعین. 
جاء الحث على ، "َ�اُب الِعْلِم َوالِعَظِة ِ�اللَّْیلِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  أما �عد،

لكن حصل  �عني صالة العشاء والحدیث �عدها، ،�ان �كره النوم قبلها ،النوم �اللیل وعدم السهر
و�عض السهر في المصالح  ،�عض الكالم مع �عض أصحا�ه -الصالة والسالمعلیه -منه 

�اب : والترجمة التي تلیها، "�اب العلم والعظة �اللیل": فترجم اإلمام البخاري هذه الترجمة العامة،
مما یدل على أن الكراهیة للسهر أو الحدیث �عد صالة العشاء إنما هو فیما ال  السمر في العلم،

 والمصلحة فیه راجحة، -علیه الصالة والسالم-ما ینفع فهذا أمر مشروع فعله النبي أما  ینفع،
بل قد �حول دون القیام لصالة  ب فیه،أما ما ال ینفع ال سیما وأنه قد �عوق عن قیام اللیل المرغَّ 

ووصل األمر من �عض من �سهرون إلى الفجر أو ما �قرب من الفجر منهم من �سهر  الصبح،
لكن اإلشكال من �سهر إلى قرب صالة الصبح ثم ینام  ،هذا أمره أخف �صلي ثم ینام،إلى أن 

وهي أثقل الصالة على المنافقین وال  ،هنا �قع اإلشكال حینما �فوت صالة الصبح ،إلى الظهر
 .مع أن وقتها �خرج �طلوع الشمس �قوم ألدائها حتى یدخل وقت األخرى،

و�ذا  ألنه یؤدي إلى فوات واجب من أوجب الواجبات، ؛اعفالسهر في هذه الصورة حرام �اإلجم 
 ؟الفتوى  ماتعمده 

وال �قوم لصالة الصبح هذا  ،عن �عض أهل العلم أن من الشباب من �ضبط التوقیت على الدوام 
وقد أفتى جمع من أهل العلم أنه إذا وصل  متعمد بال شك لتأخیر الصالة إلى خروج وقتها،

إذا تعمد تأخیرها عن وقتها فكمن  خالص ما تنفع الصالة، صلي،األمر إلى هذا الحد ال �
 هذا خطر عظیم، ترتب علیه أنه ترك الصالة، هذا ال �صلي خالص انتهى، صالها قبل وقتها،

 ح �كفره إذا تعمد ذلك،وصرَّ  ،بل �عضهم صرح �ما هو أعظم من ذلك فأعطاه حكم تارك الصالة
مع أنه من غرائب  عن وقتها ال �صلي �ابن حزم، ارجهبل �عضهم نقل اإلجماع على أنه إذا أخ
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نعم هذا قول الجمهور بال شك أنه  .المسائل هذه على أنه نقل اإلجماع على أنه یلزمه القضاء
 لكنه لیس �من تر�ها. ،اعظیمً  الو فوتها عن وقتها أنه یلزمه القضاء وأثم إثمً 

ال نستطیع أن نقول أكثر من  المستعان،�هللا  والناس مبتلون �ه، ،المقصود أن السهر مذموم 
 .هذا

 و�كون هذا من عطف الخاص على العام، الوعظ ضرب من العلم،، "العلم والعظة �اللیل": �قول
 .، و�شمل أبواب الدین �لهاو�شمل األحكام ،�شمل الوعظ ،العلم أشمل

 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
 و�علم غیره. ،ال

َثَنا َصَدَقةُ " :-رحمه هللا-قال   "َعْن َمْعَمرٍ "�عني سفیان،  "َأْخَبَرَنا اْبُن ُعَیْیَنةَ : قال"ابن الفضل،  "َحدَّ
 و�عض النسخ �ما أشار إلیها في الیونینیة: "َعْن ِهْندٍ "اإلمام المعروف،  "َعِن الزُّْهِريِّ "ابن راشد، 
وال  ،امرأة  ،أو مبهم "عن هند" لمهمل:لكن هل �سمون هذا النوع من ا، "َعْن ُأمِّ َسَلَمةَ "عن امرأة، 

ما أم سمیت في �عض الروا�ات و اإلهمال أخف من اإلبهام، فهل تم تعیینها  ،شك أن المهمل
  سمیت؟
 .......  طالب:

  ؟من
 .......  طالب:

  �عني عینت؟ ؟هند بنت من
 .......  طالب:
  ؟قالماذا 

 ....... طالب:
  ؟هذابت ئین جأ من ،طیب

 .......  طالب:
 عن هند هي بنت الحارث الفراسیة. نعم الفتح،

، َعْن ِهْندٍ " أم المؤمنین، "عن أم سلمة عن هند،" اآلن ، "َوَعْمٍرو، َوَ�ْحَیى ْبِن َسِعیٍد، َعِن الزُّْهِريِّ
 َعْن ُأمِّ "معمر وعمرو و�حیى بن سعید �لهم عن الزهري عن هذه المرأة هند بنت الحارث، 

َذاَت  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَلْت: اْسَتْیَقَظ النَِّبيُّ "، -َرِضَي ُهللا َعنها-أم سلمة  "المؤمنین
وهذا في  "»؟َماَذا ُأْنِزَل اللَّْیَلَة ِمَن الِفَتنِ «"تعجب!  "»ُسْبَحاَن للااَِّ «َفَقاَل: "�عني من نومه  "َلْیَلةٍ 

َماَذا ُأْنِزَل اللَّْیَلَة ِمَن «"بین أظهرهم،  -علیه الصالة والسالم-في أفضل جیل والرسول عصره، 
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{َأَوَال َیَرْوَن َأنَُّهْم ُ�ْفَتُنوَن  :-علیه الصالة والسالم-و�رى الفتن بین منازلهم �مواقع القطر  "»؟الِفَتنِ 
َتْیِن} و�عد  ،فماذا عن الفتن في عصرنا �عد أن تقادم العهد]، ١٢٦[التو�ة:  ِفي ُ�لِّ َعاٍم َمرًَّة َأْو َمرَّ

وصار  ،وزعموا أنهم إخوة في اإلنسانیة ،واختلط الحابل �النابل والمسلم �الكافر ،العهد �النبوة
 ،المسلم �ستعدي الكافر على المسلم والكافر في �عض األحوال والبلدان هو المتولي لطرفي العقد

 ،وهو الذي یتر�ص بهم الدوائر ،نفعه والدفاع عن المسلمین في �عض البلدان وهو الذي یرجى
في منتصف أو في أوائل القرن  -َرِحَمُه ُهللا تعالى-و�ذا �ان ابن القیم  وهذا من استحكام الغر�ة،

 ؟�عني قبل �م الثامن،
 .سبعمائة سنة طالب: 
تي لها أضحت األعداء فینا ال وأي اغتراب فوق غر�تنا: �قول في المیمیة سبعمائة سنة. 

اختلفوا  ....... فإذا اختلف الكفار فیما بینهم ماذا �صنعون في بلد من بلدان المسلمین، ؟یتحكموا
نا على : اللهم ثبتهم و�للجهة التي بتدافع عنا ونقول وندعو اللهم سلم سلم، نقول: نحنفیما بینهم و 

ما الذي أوصلنا إلى هذا  یر أمة أخرجت للناس،خ ما بیدینا حل وال ر�ط، نحنو  رأیهم وقرارهم،
 ؟الحد

 تخلینا عن مصدر عزنا. تر�نا السبب الذي �فضلنا على الناس،
اقتران بین انفتاح الدنیا  "»؟َوَماَذا ُفِتَح ِمَن الَخَزاِئنِ  ؟ماذا أنزل اللیلة من الفتن ،سبحان هللا«"

ألنه شوهد في بالد المسلمین أنهم ابتلوا �الحاجة  ؛والفتنة �السراء أعظم من الفتنة �الضراء ،والفتن
ثم فتحت  ،والفقر وتمسكوا بدینهم وما تنازلوا عن شيء ال عن دین وال عن عرض وال شيء

هللا أن یلطف  نرجو لكن هللا لطیف �عباده، تخلوا عن �ل شيء، ما الذي حصل؟فعلیهم الدنیا 
 .�المسلمین

 ؟�عني �یف تدفع الفتن وتدرأ الفتن "»صواحب الحجراتَأْ�ِقُظوا  ؟وماذا فتح من الخزائن«"
أ�قظوا «"والتضرع والخضوع،  -َجلَّ وَعال-�االستیقاظ في اللیل واالنكسار بین یدي هللا 

إذا أردنا أن نجمع المر�ب ، »صواحب الحجرات«: وفي الروا�ة األخرى  "»صواحبات الحجر
  نجمع المضاف إلیه؟أم اإلضافي نجمع المضاف 

 .......  طالب:
والمضاف إلیه  او�ذا �ان المضاف متعددً ]. ٦٣[الفرقان:  {َوِعَباُد الرَّْحَمِن} ؟نجمع المضاف

إلى مجموعة نجمع  او�ذا أضفنا فردً  �عني إذا أضفنا مجموعة إلى فرد نجمع المضاف، ،امتعددً 
  .محمد تضیفه إلى مجموعة: إذا قلت المضاف إلیه.

 .......  طالب:
 ؟�یف ،نعم

 .......  طالب:
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إذا أضفت  رجل المواقف، إذا أضفت نكرة: نكرة مثًال، إذا أضفت ما �حتاج إلى إضافة، ،صح 
{َفَقْد . هما تقول ؟أو في صحیحهما في صحاحهما؟: تقول في صحیحیهما، مثنى إلى مثنى؟
 مع أنه مثنى على مثنى. ،قلباكما: ما قال]، ٤[التحر�م:  َصَغْت ُقُلوُ�ُكَما}

ْنَیا َعاِرَ�ٍة ِفي اآلِخَرةِ  ،أ�قظوا صواحبات الحجر«" قد �كون الشخص في ، "»َفُربَّ َ�اِسَیٍة ِفي الدُّ
�ل یوم  في السنة، اوسمعنا من �فصل ثالثمائة وستین ثو�ً  عم وألبسة وأكسیة،نِ  في الدنیا یتقلب

 هللا أعلم. ،لكن ما تدري عنه في اآلخرة ،هذا �اسٍ  �عود إلیه،ال و  ایلبس ثو�ً 
 {ُرَ�َما َیَودُّ الَِّذیَن َ�َفُروا َلْو َ�اُنوا ُمْسِلِمیَن} ،وقد تكون للتكثیر ،وهذه قد تكون للتقلیل »رب«

�عني هنا �اسیات في  في حدیث المتبرجات جاء وصفهن �أنهن �اسیات عار�ات،]. ٢[الحجر: 
�عني قد  واحد المتبرجات،لكن �اسیات عار�ات في آن  ،وعار�ات في اآلخرة متصور الدنیا،

  ولكن ال �سترها. اتلبس لباسً 
 نها وقذفها في النار،فجاء �أمه �فَّ  حرق،كر عن شخص من الهندوس طر�قتهم في میتهم أنه �ُ ذُ 

و�رزت للناس  وتر�ت الجسد! ما مسته، ،فأكلت الكفن ،جمع لها من الحطب الشيء الكثیر
وأن صنیعهم  ،عرف أن هذا الدین حق ،وأسلم ،ها في قبرها�فنها وقبر  اوأخیرً  وفعلها ثانیة، عار�ة،

 .أشبه ما �كون �الجنون  نسأل هللا العافیة، ال �أوي إلى عقل وال إلى نقل،
 ."»فرب �اسیة في الدنیا عار�ة في اآلخرة«"

(قوله: �اب العلم، أي تعلیم العلم �اللیل، والعظة تقدم أنها الوعظ،  :-رحمه هللا-قال الشارح 
وأراد المصنف التنبیه على أن النهي عن الحدیث �عد العشاء مخصوص �ما ال �كون في 

  الخیر.
راسیة �كسر الفاء قوله: صدقة هو ابن الفضل المروزي. قوله: عن هند هي بنت الحارث الفِ 

و �ذا في روایتنا �الرفع والسین المهملة، وفي روا�ة الكشمیهني بدلها: عن امرأة. قوله: وعمرٌ 
أو وعمٍرو  �عني وحدث عمرو و�حیى بن سعید عن الزهري عن هند، ووعمرٌ  وز الكسر)و�ج

 . �عني عن معمر وعمرو
ثهم عن معمر ثم قال: المعنى أن ابن عیینة حدَّ و  و�جوز الكسر، ،كذا في روایتنا �الرفع(

وعمرو هو ابن دینار، فعلى روا�ة الكسر �كون معطوًفا على معمر، وعلى روا�ة الرفع �كون 
 �حذف صیغة األداء،، �عني وحدث عمٌرو استئناًفا �أن ابن عیینة حدث �حذف صیغة األداء)

: حدثنا (وقد جرت عادته بذلك، وقد روى الحمیدي هذا الحدیث في مسنده عن ابن عیینة قال
وهناك في روا�ة الحمیدي  ،عن معمر في روا�ة األصل: وابن عیینة قال معمر عن الزهري)

ألن ابن عیینة فیه  صرح �التحدیث؛و  حدثنا معمر،: قال ابن عیینة حدثنا معمر، �مسنده:
  ولكنه ممن احتمل العلم ....... تدلیسه. ،تدلیس
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فصرح �التحدیث عن الثالثة. قوله: و�حیى (قال: وحدثنا عمرو و�حیى بن سعید عن الزهري، 
إنه هو القطان؛ ألنه لم �سمع من الزهري وال لقیه،  :بن سعید هو األنصاري، وأخطأ من قال

ووقع في غیر روا�ة عن أبي ذر: عن امرأة بدل قوله: عن هند في اإلسناد الثاني، والحاصل 
في الموطأ عن �حیى بن سعید  ور�ما سماها، وقد رواه مالك ،أن الزهري �ان ر�ما أبهمها

 والمراسیل في الموطأ �ثیرة، و�نما أرسله، ،ولم یذ�ر هنًدا وال أم سلمة) ،األنصاري عن الزهري 
قد تكون موصولة في الصحیحین من طر�ق  وهي مرو�ة عن مالك في الصحیحین موصولة،

ما فیه إشكال اإلرسال  یراه حجة،، األنه ال یرى في اإلرسال �أسً  ؛وهو في الموطأ یرسلها ،مالك
 .عنده

 �ه وتا�عوهما ودانوا         واحتج مالك �ذا النعمان  
ا في الموطأ ورو�ت من طر�ق مالك في الصحیحین  �عني المرسل،  لذلك مراسیل �ثیرة جد�

وذ�ر في مقدمة التمهید  واحتجوا �ه �الموصول،، اال یرى في اإلرسال �أسً  ا،ألن مالكً  ؛موصولة
 ألن من أسند لك فقد أحالك، لماذا؟ ورجحه علیه، ،م المرسل على الموصولفقدَّ  من شذَّ أن منهم 

ورده  -�عني المرسل-ورده  ،وال حظ له من النظر ،لكن هذا قول شاذ. ومن أرسل فقد ضمن لك
. في الموطأ أرسل هذا الحدیث االمقصود أن مالكً . جماهیر النقاد للجهل �الساقط في اإلسناد

بل  )وال أم سلمة امالك في الموطأ عن �حیى بن سعید عن الزهري ولم یذ�ر هندً  وقد رواه(
وهذا �سمى عندهم  ،أعضله فحذف راو�ین على التوالي �عني ما �كفي أنه أرسله، ،أعضله

 المعضل.
ما استفهامیة متضمنة لمعنى التعجب والتعظیم، وعبر عن الرحمة  »سبحان هللا ماذا«(قوله: 

ألنها أسبا�ه. قال  ؛]، وعن العذاب �الفتن٩[ص:  {َخَزاِئُن َرْحَمِة َر�َِّك}�الخزائن �قوله تعالى: 
�ضم الهمزة، وللكشمیهني:  »أنزل«الكرماني: و�حتمل أن تكون ما نكرًة موصوفًة. قوله: 

صلى -فاعل، والمراد �اإلنزال إعالم المالئكة �األمر المقدور أو أن النبي �إظهار ال »أنزل هللا«
لكن  أوحي إلیه في نومه ذاك �ما سیقع �عده من الفتن فعبر عنه �اإلنزال) -هللا علیه وسلم

[التغابن:  {ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُكْم ِفْتَنٌة}، »فتنة الرجل في أهله وماله« الفتن في �ل وقت �حسبه:
اإلشكال �الفتن التي تموج �ما قال . هذه تكفرها الصیام والصالة وغیرها من العبادات: قال]، ١٥

]، ١٩١[البقرة:  {َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل}: ولذا قال وتجتالهم عن دینهم، ،التي تجتاح الناس حذ�فة،
 ].٢١٧[البقرة:  {َأْكَبُر}: وفي اآل�ة األخرى 

قال الداودي: الثاني هو األول، والشيء �عطف على نفسه  »وماذا فتح من الخزائن؟«(قوله: 
 اال شك أن االبتالء �السراء قد �كون سببً  تأكیًدا؛ ألن ما �فتح من الخزائن �كون سبًبا للفتنة)

و�ترك ما وقد یلهث وراءه و�فتتن �ه  وقد �ستعمله فیما ال یرضي هللا، فال یوفق للشكر، للفتنة،
 .أوجب هللا علیه و�رتكب ما حرم هللا علیه
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 .......  طالب:
  ؟ماذا 

 .......  طالب:
  ؟كیف
رِّ َواْلَخْیرِ  )والثاني هو األول(: لكن هو قال نوع من الفتن،نعم،  [األنبیاء:  }فتنة {َوَنْبُلوُ�ْم ِ�الشَّ

 فالخیر فتنة.] ٣٥
 .......  طالب:

 الحیثیة هو األول. من هذه على �ل حال هو فتنة،
(و�أنه فهم أن المراد �الخزائن خزائن فارس والروم وغیرهما مما ُفتح على الصحا�ة، لكن 

ألنهما غیر متالزمین، و�م من نائل من تلك الخزائن سالم  ؛المغایرة بین الخزائن والفتن أوضح
و�ستعمله فیما یرضي هللا  ،و�وسع علیه ،�عطى اإلنسان المالقد ألنه  ؛صحیح من الفتن)

 . و�تقرب �ه إلى هللا
صلى -�ضم الحاء وفتح الجیم جمع حجرة وهي منازل أزواج النبي  »صواحب الحجر«(قوله: 

أو من �اب ابدأ بنفسك ثم  ،ألنهن الحاضرات حینئذ ؛، و�نما خصهن �اإل�قاظ-هللا علیه وسلم
وأمر من  ،ألنه إذا ائتمر بنفسه ؛ب فاألقربنعم على اإلنسان أن یبدأ بنفسه ثم األقر  �من تعول)

لكن إذا لم �أتمر بنفسه أو ائتمر ولو �أمر من حوله وأمر  قرب منه سهل علیه أمر من �عد،
وأول ر�ا  ،ووضع الدماء ،ولذلكم في خطبة حجة الوداع وضع الر�ا ،الناس ال �متثل الناس أمره

دم أهدره من دماء الجاهلیة دم ابن ر�یعة بن وأول  وضعه هو ر�ا العباس أقرب الناس إلیه عمه،
  .-علیه الصالة والسالم-الحارث ابن عمه 

على أن المشهور  استدل �ه ابن مالك على أن ُرب في الغالب للتكثیر) »فرب �اسیة«(قوله: 
 مثل قد إذا دخلت على المضارع، وقد تأتي للتكثیر. ب للتقلیل،المعروف عند أهل العر�یة أن رُ 

ِقیَن}لكن  هذا ما فیه شك أنه تقلیل،فقد ینجح الكسالن : تإذا قل [األحزاب:  {َقْد َ�ْعَلُم للااَُّ اْلُمَعوِّ
 .مثل دخولها على الماضي هذا تحقیق ولیس بتقلیل،] ١٨

 وهن أكثر أهل ،ألن هذا الوصف للنساء ب في الغالب للتكثیر؛استدل �ه ابن مالك على أن رُ ( 
: قال ؟�ا رسول هللا �مَ  قلنا:، »رأیتكن أكثر أهل النار«: الحدیث الصحیح�ما جاء في  ،النار)

 ؟أو للتكثیر )التنكیریدل لورودها في وهذا (. »وتكفرن العشیر ،تكثرن اللعن«
 ماذا عندك؟

 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
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 .�عني داخلة على نكرة
 .......  طالب:
  ماذا؟

 .......  طالب:
 .للتكثیر �قول:ابن مالك 

 .......  طالب:
 .لكالم ابن مالك اصار إقرارً  )لورودها في التكثیر(: ألنه لو قال وهو یرد علیه؛

 .......  طالب:
 ماذا

 .......  طالب:
�ونها �ثیرة في التكثیر  ،�ونها �ثیرة ال �عني أنها أكثر نعم، ال ألكثر�تها) لورودها في التكثیر(

هل یلزم  قال �ه �ثیر من أهل العلم،: إذا قلت �عني فرق بین �ثیر وأكثر، ،ال �عني أنها أكثر
  ؟نفس الشيء عبد هللا؟ اعندك �ا أ�ماذا  ال. منه أن �كون أكثر أهل العلم؟

 .......  طالب:
  .في الخطأ والصواب ،التكثیر: والصواب التنكیر خطأ، نعم،

 .......  طالب:
 ال في األكثر�ة. ةكثر أن �قول هذا لورودها �عني في ال هو األصل

ألنه  والفرق بینهما واضح؛ �عني ورودها للكثرة �عني أنها �ثیرة ال أنها أكثر، فیه)ال ألكثر�تها (
  .في الغالب �عني أنها أكثر هذا �الم ابن مالك، )في الغالب للتكثیر(: قال

وهي مجرورة في أكثر الروا�ات على النعت، قال السهیلي: إنه  ،بتخفیف الیاء »عار�ة«(قوله: 
ألن ُرب عنده حرف جر یلزم صدر الكالم، قال: و�جوز الرفع على  ؛األحسن عند سیبو�ه

إضمار مبتدأ، والجملة في موضع النعت، أي هي عار�ة، والفعل الذي تتعلق �ه ُرب محذوف، 
 أن یتعلق و�كون له متعلق.والجار والمجرور ال بد  ب حرف جر،رُ  انتهى)

 .إ�قاظ ؟إ�قاظأم استیقاظ  بذلك إلى موجب استیقاظ أزواجه) -صلى هللا علیه وسلم-(وأشار  
صلى هللا علیه -(أي ینبغي لهن أن ال یتغافلن عن العبادة و�عتمدن على �ونهن أزواج النبي 

ون منزلة الفضل والرتبة لكن ال یلزم من �ونهن معه أن تك وال شك أنهن معه في الجنة، )-وسلم
أفضل  -علیه الصالة والسالم-إن أزواج النبي  :وهذا یذ�رنا �قول ابن حزم ولو �ن معه، ،واحدة

وهذا �الم لیس . وأبو �كر وعمر دونه ألنهن معه في منزلته �الجنة، ؛من أبي �كر وعمر
 بین أهل السنة،هذا محل اتفاق  ال شك أن أفضل األمة �عد نبیها أبو �كر ثم عمر، �صحیح،

في وذ�رنا أمثلة  و�ونهن معه في المنزلة من �اب التبعیة ال �عني أنهن �ساو�نه في األفضلیة،
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وهو مترف أكثر مما �حصل  ،منها أنه قد �كون خادم عند قوم من علیة القوم مناسبات متعددة،
یتنعم �الدنیا أكثر تجده  خادم في بیت ثري أو �بیر أو أمیر، أوسائق  ،لكثیر من أوساط الناس

لو نام في ملحق عند هذا  هذا تبع. لكن هل �عني أنه أفضل منهم؟ مما یتنعم �ثیر من األغنیاء،
هل �عني أن هذا الخادم أو هذه  ،الثري تجد هذا الملحق أفضل من �ثیر من بیوت الناس

  لكنه تبع. ،ال ؟الخادمة أفضل من أوساط الناس
إن تفسیر النیسابوري وهو مختصر  :وقلت العلم دون غیرهم،�فهمه طالب  وأنا ضر�ت مثاًال 

وهذا تفسیر  عندك عشرة دوالیب �لها تفسیر، �عني لو �غیت ترتب التفاسیر، لتفسیر الرازي،
تفسیر النیسابوري هذا  -�ستغرب �عض اإلخوان أول الكالم ثم یبین فیما �عد-النیسابوري 

ما �مكن  ،هذه منزلته في الدالوب العاشر، ؟هتضع أینعلى هذا األساس  ،مختصر من الرازي 
 ؟تضعهین أبع على هامش الطبري لكن إذا طُ  �صیر من التفاسیر �األثر ومن تفاسیر األئمة،أن 

استحق الدالوب  لماذا  ،�األول تضعه ؟�العاشر أن تضعهتقدر  ،هو مطبوع على هامش الطبري 
  .وهو یوضح المطلوب طالب العلم، إالأظنه أن هذا ما �فهمه  ألنه تبع. ؟األول

 .......  طالب:
یر�ب من السیارات وفیها أنواع ماذا السائق عند هذا الثري والكبیر  واألول واضح. واضح،نعم، 

وتجد أوساط التجار عندهم من الثراء ما عنده لكن ما یر�ب مثل هذه  التكییف وأنواع الراحة،
  السیارة.

�عني ولیست خاصة في  الحدیث جواز قول سبحان هللا عند التعجب)(وفي  :-رحمه هللا-قال 
إال إذا  -َجلَّ وَعال-إنها ال تقال إال في التنز�ه فال تقال عند ذ�ر هللا  :لمن قال االتنز�ه خالفً 

 ]. ٨٧[األنبیاء:  {َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك} ولذا دعوة ذي النون: اقتضى المقام للتنز�ه،
و�ان �قرأ إذا استیقظ اآل�ات من آخر سورة ، »سبحان هللا«: قال ندبیة ذ�ر هللا �عد االستیقاظ)و (

 .آل عمران
 ، و��قاظ الرجل أهله �اللیل للعبادة ال سیما عند آ�ة تحدث)وندبیة ذ�ر هللا �عد االستیقاظ( 

من القیام نضح في فإذا ثقل علیهم النوم ومنعهم  ،وجاء مدح الرجل �قوم من اللیل و�وقظ أهله
و�حصل منها ما جاء  ،�عني قد تكون المرأة أطیب من الرجل في هذا والعكس: وجههم الماء،

وخطر �عض  ،و�عض الناس ینزعج من أقل من الماء الحث علیه من نضح الماء في الوجه.
 .ت علیه الماء ....... هللا المستعانالناس إذا رشش

 ....... طالب:
 ماذا؟

  .......  طالب:
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(وسیأتي �قیة الكالم على هذا الحدیث في �تاب الفتن إن شاء هللا تعالى، وفي هذا اإلسناد 
قران في موضعین: أحدهما ابن عیینة عن معمر، والثاني عمرو و�حیى عن الزهري، روا�ة األ

فإن  ،إنها صحابیة :وفیه روا�ة ثالثة من التا�عین �عضهم عن �عض في نسق، وهند قد قیل
صح فهو من روا�ة تا�عي عن مثله عن صحابیة عن مثلها، وأم سلمة هي أم المؤمنین، 

 و�انت تلك اللیلة لیلتها. 
إذا  -علیه الصالة والسالم-و�ان  وفي الحدیث استحباب اإلسراع إلى الصالة عند خشیة الشر)

  .-علیه الصالة والسالم-لكنها قرة عینه  حز�ه أمر فزع إلى الصالة،
{َواْسَتِعیُنوا �ما قال تعالى:  في الحدیث استحباب اإلسراع إلى الصالة عند خشیة الشرو (

َالِة} ْبِر َوالصَّ  عي البن عباس بنت له ماتت وهو في طر�قه في سفر،ونُ  ])٤٥[البقرة:  ِ�الصَّ
َال  وتال اآل�ة: والصبر هذا أمره في القلب، ،فوقف وصلى ْبِر َوالصَّ [البقرة:  ِة}{َواْسَتِعیُنوا ِ�الصَّ

٤٥[.  
إذا حز�ه أمر فزع إلى الصالة، وأمر من رأى في منامه ما �كره  -صلى هللا علیه وسلم-(و�ان 

أن �صلي، وسیأتي ذلك في مواضعه، وفیه التسبیح عند رؤ�ة األشیاء المهولة، وفیه تحذیر 
 .م من �أخذ عنه من �ل شيء یتوقع حصوله)العالِ 

األمور المتوقعة  من ال صلة لهم �العلم،األمور ع �أخذون هذهلكن مع األسف أن الناس  
 ؟یتوقعون ماذا ، وقد ال تكون له صلة �الدین أصالً  ،�أخذونها عمن ال صلة له �العلم

وهذا  ؟و�تصلون على فالن وعالن وما رأ�ك ،ثم �أتون �محللین سیاسیین ومحللین في األخبار 
وال �سلم  ترتفع، أویبدي برأ�ه إما أنها تنزل  رأي فالن في األسهم؟ وما: أ�ًضا في االقتصاد �ثیر

وال �علم ما في غد إال  ،أو دعم جهة من أجل أن ترتفع األسهم �سببها وتنخفض ،من حظ نفس
فأهل الكالم  فالناس یتلقون هذه األمور المغیبة عن أناس ال صلة لهم �العلم، .-َجلَّ وَعال-هللا 

هناك من فو�ال  غیره من أبواب الدین هم أهل العلم الذین لهم عنا�ة �الوحیین،في هذا الباب وفي 
  هذا مثل العامي. ما عنده شيء، اوتجدونه في هذه األبواب صفرً  ،ینتسب إلى العلم

واإلرشاد إلى ما یدفع ذلك  وفیه تحذیر العالم من �أخذ عنه من �ل شيء یتوقع حصوله،(
تأتي �المشكلة لكن  �عني والحل، (واإلرشاد إلى ما یدفع ذلك المحذور)، �هللا أعلم) ،المحذور

 .�هللا المستعان إذا وجدت الحل تنفست، ؟حلها ....... تأتي �المشكلة ثم ما توجد حًال 
َمِر ِفي الِعْلمِ " طالب:  . َ�اُب السَّ

َثِني اللَّْیُث، َقاَل: حَ  َثَنا َسِعیُد ْبُن ُعَفْیٍر، َقاَل: َحدَّ ْحَمِن ْبُن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َحدَّ َثِني َعْبُد الرَّ دَّ
، -رضي هللا عنهما-َعْن َساِلٍم، َوَأِبي َ�ْكِر ْبِن ُسَلْیَماَن ْبِن َأِبي َحْثَمَة، َأنَّ َعْبَد للااَِّ ْبَن ُعَمَر 

ي آِخِر َحَیاِتِه، َفَلمَّا َسلََّم َقاَم، َفَقاَل: الِعَشاَء فِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َصلَّى ِبَنا النَِّبيُّ 
. »دٌ َأَرَأْیَتُكْم َلْیَلَتُكْم َهِذِه، َفِإنَّ َرْأَس ِماَئِة َسَنٍة ِمْنَها، َال َیْبَقى ِممَّْن ُهَو َعَلى َظْهِر اَألْرِض َأحَ «
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َثَنا  َثَنا ُشْعَبُة، َقاَل: َحدَّ َثَنا آَدُم، َقاَل: َحدَّ  ُجَبْیٍر، َعِن اْبِن الَحَكُم، َقاَل: َسِمْعُت َسِعیَد ْبنَ َحدَّ
صلى -، َقاَل: ِبتُّ ِفي َبْیِت َخاَلِتي َمْیُموَنَة ِبْنِت الَحاِرِث َزْوِج النَِّبيِّ -رضي هللا عنهما -َعبَّاسٍ 

َصلَّى -َلْیَلِتَها، َفَصلَّى النَِّبيُّ ِعْنَدَها ِفي  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَ�اَن النَِّبيُّ  ،-هللا علیه وسلم
َناَم «الِعَشاَء، ُثمَّ َجاَء ِإَلى َمْنِزِلِه، َفَصلَّى َأْرَ�َع َرَكَعاٍت، ُثمَّ َناَم، ُثمَّ َقاَم، ُثمَّ َقاَل:  -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

مُ  ِه، َفَجَعَلِني َعْن َ�ِمیِنِه، َوَصلَّى َخْمَس َرَكَعاٍت، َأْو َ�ِلَمًة ُتْشِبُهَها، ُثمَّ َقاَم، َفُقْمُت َعْن َ�َسارِ  »الُغَلیِّ
َالةِ   ."ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْیِن، ُثمَّ َناَم، َحتَّى َسِمْعُت َغِطیَطُه َأْو َخِطیَطُه، ُثمَّ َخَرَج ِإَلى الصَّ

َمرِ " :-َرحمُة ِهللا َعلیهِ -�قول اإلمام  وهو الحدیث �عد  والسمر والسهر �معنى واحد،، "َ�اُب السَّ
�ان �كره  وعرفنا أن السمر في األصل مذموم مكروه،، "ِفي الِعْلمِ " ،صالة العشاء وترك النوم

لكن إذا �ان فیه مصلحة فإنه �ما جاء في الباب السابق والذي یلیه  النوم قبلها والحدیث �عدها،
  .-علیه الصالة والسالم-أنه حصل منه 

َثَنا " :-رحمه هللا-قال  َثِني اللَّْیثُ َحدَّ َثِني َعْبُد "وهو ابن سعد،  "َسِعیُد ْبُن ُعَفْیٍر، َقاَل: َحدَّ َقاَل: َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َساِلٍم، َوَأِبي َ�ْكِر ْبِن ُسَلْیَماَن ْبِن َأِبي َحْثَمَة، َأنَّ َعْبدَ  للااَِّ  الرَّ

: قال"، یرو�انه عن عبد هللا بن عمر، "-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ا النَِّبيُّ ْبَن ُعَمَر، َقاَل: َصلَّى ِبنَ 
َأَرَأْیَتُكْم «الِعَشاَء ِفي آِخِر َحَیاِتِه، َفَلمَّا َسلََّم َقاَم، َفَقاَل:  -صلى هللا علیه وسلم-صلى بنا النبي 

مائة سنة من  "»، َال َیْبَقى ِممَّْن ُهَو َعَلى َظْهِر اَألْرِض َأَحدٌ َلْیَلَتُكْم َهِذِه، َفِإنَّ َرْأَس ِماَئِة َسَنٍة ِمْنَها
إن أ�ا الطفیل هو  :و�قولون  �عني عهد الصحا�ة انتهى في مائة وعشرة، ،سنة عشر ،آخر حیاته

علیه الصالة -�عد مائة سنة من مقالته  وقد مات سنة عشر ومائة،، اآخر الصحا�ة موتً 
 وهو في حدیث الجساسة، ،أشیاء منها الدجال على القول بوجودهأورد على ذلك  ،-والسالم

إن شاء هللا  ،على �ل حال إیرادات تأتي في ثنا�ا الشرح ومنها الخضر على القول �حیاته.
 . تعالى

 ألنه اسم للفعل) ؛الصواب إسكان المیم :(قوله: �اب السمر، هو �فتح المهملة والمیم، وقیل
ْمر  ما اللیل قبل النوم، و�هذا �ظهر الفرق بین هذه الترجمة والتي قبلها)(ومعناه الحدیث � السَّ

  الفرق بینهما؟
 .......  طالب:

�اب العلم ": ولذا قال وذاك في أثناء النوم استیقظ، هذا قبل النوم نعم، نعم هذا �عد الصالة،
وهنا في أوله �عد  لكنه في أثناء اللیل، ،هناك علم وعظة، "السمر في العلم"وهنا ، "والعظة �اللیل

 .الصالة
(وفي روا�ة  �اب السمر (قوله: في العلم، �ذا في روا�ة أبي ذر �إضافة الباب إلى السمر)

إذا نونَّا الباب ما أضفناه  ،�اٌب �التنو�ن ،�عني هذا �اب السمر في العلم بتنو�ن �اب) غیره: �ابٌ 
 .�اإلضافة ا�كون مجرورً من أن  بدالً  اصار ما �عده مرفوعً 
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(قوله: حدثني اللیث قال: حدثني عبد الرحمن، أي أنه حدثه عبد الرحمن، وفي روا�ة غیر  
أبي ذر: حدثني عبد الرحمن، واللیث وعبد الرحمن قر�نان. قوله: عن سالم أي ابن عبد هللا بن 

هللا بن حذ�فة عمر. قوله: أبي حثمة �فتح المهملة وسكون المثلثة، واسم أبي حثمة عبد 
وهكذا �غلب  ،إن اسمه �نیته) :، وقد قیلالعدوي، وأما أبو �كر الراوي فتا�عي مشهور لم ُ�سمَّ 

  .-َرِضَي ُهللا عنهُ  -�ما هو الشأن في أبي هر�رة  على من اشتهر �الكنیة أن �ضیع االسم،
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:
  عبد هللا بن عثمان.هذا أبو �كر مرجح أنه  ؟بن صخر الرحمنتجزم أنه عبد  ،هر�رة يحتى أب

(قوله: صلى لنا أي إماًما، وفي روا�ة بنا �موحدة. قوله: العشاء أي صالة العشاء. قوله: في 
 �شهر. -صلى هللا علیه وسلم-آخر حیاته جاء مقیًدا في روا�ة جابر أن ذلك �ان قبل موته 

ال محل لها من  ألنها ضمیر المخاطب، والكاف ضمیر ثانٍ  ؛هو �فتح المثناة »أرأیتكم«قوله:  
�عني العلمیة أو �صر�ة  اإلعراب، والهمزة األولى لالستفهام، والرؤ�ة �معنى العلم أو البصر)

طع �مفاده صار ألن العلم إذا قُ  ؛وتأتي الرؤ�ة �معنى العلم ،(والمعنى: أعلمتم أو أ�صرتم لیلتكم)
-علیه الصالة والسالم-وما رأى ]، ١[الفیل:  َ�ْیَف َفَعَل َر�َُّك ِ�َأْصَحاِب اْلِفیِل}{َأَلْم َتَر  كالمشاهد:

مما یدل على أن المقطوع �ه من األخبار منزل ]، ٦[الفجر:  {َأَلْم َتَر َ�ْیَف َفَعَل َر�َُّك ِ�َعاٍد} ،
  منزلة المشاهد في القطعیة.

وهي منصو�ة على المفعولیة، والجواب محذوف تقدیره قالوا والمعنى أعلمتم أو أ�صرتم لیلتكم (
{ُقْل َأَرَأْیَتُكْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُب نعم، قال: فاضبطوها، وترد أرأیتكم لالستخبار �ما في قوله تعالى: 

] اآل�ة، قال الزمخشري: المعنى أخبروني ومتعلق االستخبار محذوف تقدیره ٤٠[األنعام:  للااَِّ}
ألن  ؛] انتهى، و�نما أوردت هذا٤٠[األنعام:  {َأَغْیَر للااَِّ َتْدُعوَن}، ثم �كتهم فقال من تدعون 

في اآل�ة إلى هذا الحدیث وفیه نظر؛ ألنه جعل التقدیر:  �عض الناس نقل �الم الزمخشري 
(ولیس ذلك مطا�ًقا لسیاق  �صحیحمعناه لیس  أخبروني، أخبروني لیلتكم هذه فاحفظوها)

 .اآل�ة)
 .......  ب:طال

  ؟ماذا 
 .......  طالب:

نعم  )لسیاق الحدیث اولیس ذلك مطا�قً (. وأظن أنها نبه على أنها خطأ �الجدول عندنا اآل�ة،
للحدیث مما یدل على التطابق على اإلیراد  اده موضحً ور ألنه أورد �الم الزمخشري في اآل�ة لی

  ؟عبد هللا اعندك �ا أ�ماذا . لسیاق الحدیث امن أجل التطابق ولیس مطا�قً 
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 .......  طالب:
 ،ال ؟�الم الزمخشري نعم وأراد أن �طبقه الناقل على الحدیث ماشٍ  )وأورده في سیاق اآل�ة( ،ال

أخبروني : ألنه جعل التقدیر ؟لماذا ؛هو مطابق لسیاق اآل�ة لكن لیس �مطابق لسیاق الحدیث
اضبطوا هذه اللیلة : �قول عن اآل�ة،�سأل هو ما  ما تجيء، تجيء أخبروني؟ لیلتكم هذه،
لكن في الحدیث ما تجيء  ،أخبروني }َأَرَأْیَتُكمْ {في اآل�ة  أخبروني عنها. :�قولهو ما  فاحفظوها،
  أخبروني.

 »منها«أي عند انتهاء مائة سنة. قوله:  »فإن على رأس«، ولألصیلي: »فإن رأس«قوله: (
هي في األصل البتداء  فیه دلیل على أن ِمن تكون البتداء الغا�ة في الزمان �قول الكوفیین)

البتداء الغا�ة في  من السبت إلى الجمعة، الدروس لكن في الزمان إذا قلت: الغا�ة في المكان،
 في المكان. سرت من مكة إلى المدینة،: و�ذا قلت في الزمان، ؟أ�ش

وقد رد  ن تكون البتداء الغا�ة في الزمان �قول الكوفیین،على أن مِ  فیه دلیل »منها«(: قال 
ِل َیْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم ِفیِه}ورد من شواهده �قوله تعالى:  ذلك نحاة البصرة، وأولوا ما  {ِمْن َأوَّ

]، وقول أنس: ما زلت أحب الد�اء من یومئذ، وقوله: مطرنا من یوم الجمعة إلى ١٠٨[التو�ة: 
�عني ما  أي اآلن موجوًدا أحد إذ ذاك) »ال یبقى ممن هو على ظهر األرض«ة. قوله: الجمع

(وقد ثبت هذا التقدیر عند المصنف من روا�ة  �مكن �عیش �عد مثل هذه اللیلة �عد مائة سنة،
شعیب عن الزهري �ما سیأتي في الصالة مع �قیة الكالم علیه، قال ابن �طال: إنما أراد رسول 

أن هذه المدة َتخترم الجیل الذي هم فیه، فوعظهم �قصر  - علیه وسلمصلى هللا-هللا 
ألن  لیجتهدوا في العبادة) ؛أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم لیست �أعمار من تقدم من األمم

 . اإلنسان إذا علم بدنو أجله فإنه �جتهد
هذه اللیلة أكثر من (وقال النووي: المراد أن �ل من �ان تلك اللیلة على األرض ال �عیش �عد 

عمره قبل ذلك أم ال، ولیس فیه نفي حیاة أحد یولد �عد تلك اللیلة مائة  مائة سنة سواًء قلَّ 
ما هو بنفي أن  )تلك اللیلة(�عني مائة سنة ممن یولد �عد  )ولیس فیه نفي حیاة أحد(، سنة)

من هو على ظهر إنما هو نفي ألن یوجد �عد مائة سنة م �عمر اإلنسان أكثر من مائة سنة،
وقالوا  وقالوا عن الدجال في حدیث الجساسة أنه عاش أكثر، ،األرض �ما هو صر�ح الحدیث

و�نما هو في  ،لیس على وجه األرض :لكن الدجال قالوا أ�ًضا عن الخضر على القول .......،
 .(�هللا أعلم) ،الصواب أنه لیس �حي عند تلك المقالة :وقالوا عن الخضر البحر،

 .اللهم صل وسلم و�ارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
 


