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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ــا محمــدٍ  ــه  ،الحمــد هلل رب العــالمین وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین وعلــى آل

 .وصحبه أجمعین
 طالب:........

 و�نتهي الشرح. ،الوضوء مرتین مرتین
 ما ُقرئ.  ثالًثا ثالًثا

 طالب:........
 ال ما ُقرئ ثالًثا ثالًثا.

ــِذینَ طالــب: قرأتــه �ــا شــیخ وذ�رنــا اآل�ــة  ــاِت} {ِإنَّ الَّ َن ــا ِمــَن اْلَبیِّ  ]١٥٩[البقــرة: َ�ْكُتُمــوَن َمــا َأنَزْلَن
 راجعنا طرف الحدیث في �تاب العلم. ،وراجعناه

 طالب:........
 .�عني الشرح أنا عندي العالمة على هذا الباب

 طالب: انتهینا من الباب.
 طالب:.........

 طالب: نقرأه �ا شیخ الباب.
 قرأته؟  

 طالب:.........
د وعلــــى آلــــه ،هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــا محــــمالحمــــد 

 ،، أما �عدوأصحا�ه أجمعین
التكــرار للفــظ  تقــدمت فائــدة" َ�ــاُب: الُوُضــوُء َثَالًثــا َثَالًثــا" -رحمــه هللا تعــالى–فیقــول اإلمــام البخــاري 

تین مـرتین، ومعنـى ذلـك لكـل عضـو، لكـن ثالًثا ثالًثا في البـاب السـابق والـذي قبلـه، مـرًة مـرة، ومـر 
لو قال: �اب الوضوء ثالًثا أو �اب الوضوء مرة أو �اب الوضوء مـرتین التجـه العـدد إلـى الوضـوء 
�كاملــه أنــه مــا توضــأ إال ثــالث مــرات، ثــالث مــرات فــي الیــوم أو فــي �ــم؟ لكــن مــرًة مــرة �عنــي �ــل 

 وهكذا. ،عضو مرة، مرتین مرتین لكل عضو، ثالًثا ثالًثا لكل عضو
وهــذا اإلجمــال الــذي فــي هــذه الترجمــة یــدخل فیــه المســح مســح الــرأس إال أن الحــدیث الــذي أورده 

ثالًثـا �مـا قـال فـي غیـره، والمسـألة فیهـا �ـالٌم  :مـا قـال" ُثمَّ َمَسَح ِبَرْأِسـهِ "اإلمام البخاري بیَّن المـراد 
 إن شاء هللا تعالى. ،ألهل العلم سیأتي في الشرح

َثِني ِإْبـَراِهیُم ْبـُن َسـْعٍد، َعـِن ": -رحمـه هللا–قال  ، َقـاَل: َحـدَّ َثَنا َعْبُد الَعِز�ِز ْبُن َعْبِد للااَِّ اُألَوْ�ِسـيُّ َحدَّ
 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. "اْبِن ِشَهاٍب 

 من سبي عین التمر.و  ،من خیار التا�عین" َأنَّ َعَطاَء ْبَن َیِز�َد، َأْخَبَرُه َأنَّ ُحْمَراَن َمْوَلى ُعْثَمانَ "
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انَ "  .-رضي هلل عنه -الخلیفة الراشد" َأْخَبَرُه َأنَُّه، َرَأى ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ
 �عني فیه ماء." َدَعا ِ�ِإَناءٍ "
ْیِه َثَالَث ِمَراٍر، َفَغَسَلُهَما"  ،غسـل الكفـین ثالًثـا ُسـنَّة إال �النسـبة للقـائم مـن نـوم اللیـل" َفَأْفَرَغ َعَلى َ�فَّ

 سیأتي الكالم فیه فإنه واجب.  على ما
 �عني فاغترف بها." ُثمَّ َأْدَخَل َ�ِمیَنُه ِفي اِإلَناءِ ، "َفَغَسَلُهَما"
 �فعل ذلك ثالث مرات. ،من �ٍف واحدة" َفَمْضَمَض، َواْسَتْنَشقَ "
ـــا" غســـل وجهـــه ومـــا تحصـــل �ـــه المواجهـــة واســـتوعب الوجـــه ثـــالث مـــراٍت " ُثـــمَّ َغَســـَل َوْجَهـــُه َثَالًث
 لغسل.�ا
  �عني ثم غسل ید�ه." َوَ�َدْ�هِ "
�عنـــي یـــدخل المرفـــق فـــي  ،مـــن أطـــراف األصـــا�ع إلـــى نها�ـــة المرفـــق" ِإَلـــى الِمـــْرَفَقْیِن َثـــَالَث ِمـــَرارٍ "

 المغسول.
وهــذا هــو المناســب للمســح؛ ألنــه لــو أر�ــد تكــرار  ،�عنــي مــرًة واحــدة" ُثــمَّ َمَســَح ِبَرْأِســهِ  ،َثــَالَث ِمــَرارٍ "

ه   �الغسل. المسح لوجِّ
على هذا الترتیب العطـف بــ(ثم) وأ�ًضـا " ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلْیِه َثَالَث ِمَراٍر ِإَلى الَكْعَبْینِ  ،ُثمَّ َمَسَح ِبَرْأِسهِ "

كما �قول أهل العلـم: إدخـال الممسـوح بـین المغسـوالت، وقطـع النظیـر عـن نظـائره یـدل علـى قصـد 
علیــــه الصــــالة –هــــو النبــــي  ،مــــا جــــاء فــــي القــــرآن� ،ن الترتیــــب بهــــذه الكیفیــــةأالترتیــــب، وال شــــك 

  لم ُ�خل بهذا الترتیب وال مرة واحدة لبیان الجواز، فدل على أنه واجب.  -والسالم
َأ َنْحَو ُوُضوِئي َهـَذا«: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُثمَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ " ـَأ « ،"»َمْن َتَوضَّ َمـْن َتَوضَّ

نه ال ُ�مكن أن یتوضأ أحد مثل وضوئه قد �كون مثلـه فـي الصـورة، لكـن مثلـه �المطا�قـة أل ؛»َنْحوَ 
مرئیـة �مكـن االقتـداء بهـا، ونیـة وقصـد �صـعب أن ُیوجـد  قد تتعذر المطا�قة السیما وأن فیه أفعـاًال 

  .»َذاُوُضوِئي هَ «ولم �قل: مثل  »َنْحوَ «ولذلك قال:  -علیه الصالة والسالم–مثلها �ما عند النبي 
ُث ِفیِهَما َنْفَسهُ « أن هذا األمر �سیر على من �سره هللا علیه إال أنـه فـي » ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْیِن َال ُ�َحدِّ

ُث ِفیِهَمـا َنْفَسـهُ « ومن ذلكم �عض من ینتسب إلى العلم و�لى طلبـه ،حق �ثیٍر من الناس  »َال ُ�َحـدِّ
ین من عوامهم وخواصهم إذا دخل في الصـالة فیه صعو�ة على �ثیر من الناس، �ثیر من المسلم

وال �ســـتطیع �ثیـــٌر مـــن  ا،مـــع أنـــه �ستشـــعر مثـــل هـــذا الحـــدیث، والمســـألة ال تعـــدو دقیقتـــین أو ثالًثـــ
 الناس أن �ضبط أمره، بل تتفلت علیه نیته وقلبه، و�ال فاألمر �سیر على من �سره هللا علیه. 

ُث ِفی« َم ِمْن َذْنِبهِ  ِهَما َنْفَسهُ ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْیِن َال ُ�َحدِّ  َمن منا ال ُیر�د ذلك؟ »ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
جــلَّ  -�لنــا ُنر�ــد المغفــرة، لمــاذا نتعــب فــي هــذه التكــالیف ونحــن ال نر�ــد وال نقصــد المغفــرة مــن هللا 

 ،دولذنو�نا، ولكنه الشیطان، واالنسیاق وراء الشیطان الذي حذرنا هللا منـه، ووصـفه �أنـه عـ -وعال
وأمرنــا �اتخــاذه عــدو، ومــع ذلــك یلعــب �قلو�نــا وقلــوب �ثیــر مــن المســلمین، وننســاق وراءه، و�عــض 
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النـــاس مـــن شـــدة حرصـــه علـــى الخیـــر مـــع الجهـــل تجـــده ینســـاق وراء الشـــیطان إلـــى حـــدٍّ تبطـــل �ـــه 
عباداته، من شدة حرصه على الخیر هذا الوسواس الباعـث علیـه الحـرص علـى إبـراء الذمـة، لكـن 

ینظــر فــي ابــن آدم فــي المســلم إذا �ــان �إمكانــه أن  -أعاذنــا هللا مــن شــره–، فالشــیطان مــع الجهــل
وُ�خرجه مـن دائـرة الـدین أو التـدین فعـل، إن لـم �سـتطع �ـان عنـد هـذا الحـرص  ،�سحبه إلى الوراء

 وزاد في العبادات، وأدخل علیها ما ُیبطلها. ،دفعه إلى األمام فلبَّس علیه
و�ن �ــان مــن أهــل العلــم �ــابن ط، أعضــاء الوضــوء مــن �ــاب االحتیــا�عــض النــاس یز�ــد فــي غســل 

دقیق العید، والحافظ العراقي، و�عض شیوخنا الذین تر�ناهم ممن ُ�قتدى بهم یز�ـد، �قـول: هـذا مـن 
ولیس من �اب الز�ـادة علـى القـدر المطلـوب، إنمـا هـو مـن �ـاب االحتیـاط، وأعـرف  ،�اب االحتیاط

د�ــه عشــر مــرات أو أكثــر، قلــت لــه: �ــا شــیخ أنــت قــدوة، قــال: أنــا مــن شــیوخنا أعمــى رأیتــه �غســل ی
 وال أدري هل أسبغت أو ما أسبغت، �هللا المستعان. ،أعمى

�قــــول: إذا أدى  -رحمــــه هللا–علـــى �ــــل حــــال قـــالوا: إن هــــذا مــــن �ـــاب االحتیــــاط، شــــیخ اإلســـالم 
 هذا هو االحتیاط.االحتیاط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فاالحتیاط في ترك هذا االحتیاط، 

إذا شــككت هــل غســلت العضــو مــرتین أو ثالًثــا �عنــي الصــالة تبنــي علــى األقــل؛ ألنــه إذا �انــت 
وزدت  ،احقیقة األمر هي األقل �طلت صالته، و�ذا �انت حقیقة األمر مطا�قة للواقـع صـلیت ثالًثـ

مفعـول الز�ـادة،  را�عة والصالة ثالثیة أو ر�اعیة أر�عة وزدت خامسة للشك، وسجدت للسهو انتهـى
لكــن الــنقص فــي الصــالة ال �مكـــن جبــره �ســجود الســهو؛ ألن النســـیان القاعــدة فیــه النســیان ُینـــزِّل 
الموجـــود منزلـــة المعـــدوم، وال ُینـــزِّل المعـــدوم منزلـــة الموجـــود، وعنـــدنا فـــي الوضـــوء إذا شـــككت هـــل 

وهـــي فـــي  ،دت ثالثـــةأنـــت متـــردد بـــین أمـــر�ن لـــو جعلتهمـــا ثنتـــین وز  ا،غســـلت یـــد�ك ثنتـــین وال ثالًثـــ
نَّة إلى البدعة، لكـن لـو �ـان فـي حقیقـة األمـر ثنتـین وال زدت أنـت  ،الحقیقة را�عة أنت تجاوزت السُّ

ــنَّة، فــالنبي  ــنَّة، فمثــل هــذا  -علیــه الصــالة والســالم–فــي إطــار السُّ توضــأ مــرتین مــا نزلــت عــن السُّ
ـد لـه �ـأن الشـك ال یز�ـل الیقـین، االحتیاط وفي غیـر االحتیـاط فـي مسـألة الصـالة، وغیرهـا ممـا ُ�ق عَّ

وُ�بنــى فیــه علــى األقــل، لكــن فــي مثــل هــذا الــذي التــردد فیــه بــین ُســنتین فاضــلة أو مفضــولة أمــره 
نَّة.  سهل، لكن إذا �ان التردد بین ُسنَّة و�دعة ال شك أنه متعین فعل السُّ

 .لكل عضوٍ  :أي "اا ثالثً �اب الوضوء ثالثً "قوله: "
 :مــن التــا�عین وفیــه ثالثــةٌ  ،واإلســناد �لــه مــدنیون  ،هــو اللیثــي المــدني "دعطــاء بــن یز�ــ" :قولــه

 ممنوع؟ أممصروف  "بن أ�اناحمران وهو �ضم المهمله 
 طالب:...........

 أ�ان أ�ان.
 طالب:...........

 وما الذي منعه من الصرف؟
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 طالب:...........
 هو من اإل�انة وال من اإل�اء.

 طالب:..........
ي قــالوا: ممنــوع، �قولــون: مــن منــع أ�ــان فهــو أتــاه، مــع أن ابــن لــون: ال ُبــد أن نواجــه الــذَین، �قو أبــ

 مالك صاحب األلفیة �منعه، لكن األكثر على عدم منعه من الصرف.
 طالب:..........

 سألهم.ا
 طالب:..........

 ألن النون أصلیة، مثل حسان، ومثل....
 طالب:.........

 مصروف.     المقصود أن النون أصلیة فهو
هؤالء ثالثة من التا�عین، وُ�وجد �كثرة ثالثـة مـن التـا�عین، وأر�عـة، وخمسـة  "بن شهاباو  ،وعطاء"

 قلیل، وستة نادر ال یوجد إال في إسناٍد واحد. 
وصـالح  بـن شـهاٍب او  ،وعـروة وهمـا قر�نـان ،حمـران :من التا�عین وفي اإلسناد الذي یلیه أر�عةٌ "

اآلن صالح بن �یسان یروي عن ابـن شـهاب،  ،صالح وابن شهاب "اًض بن �یسان وهما قر�نان أ�
اشـتر�ا فـي  ،صالح أكبر من ابن �یسان فـي السـن، لكنهمـا قر�نـان فـي الطبقـة "هما قر�نان"�قول: 

 الروا�ة عن �ثیٍر من الرواة، ومع ذلكم صالح یروي عن ابن شهاب؛ ألنه تأخر في الطلب.
 "و�ذا لمسـلم مـن طر�ـق یـونس ،"دعا بوضوءٍ "ا یب اآلتیة قر�بً وفي روا�ة شع "دعا �إناءٍ " :قوله"

وال فــرق بــین الــروایتین؛ ألن المقصــود �اإلنــاء الــذي فیــه مــاء، والمقصــود �الَوضــوء المــاء الــذي فــي 
 اإلناء. 

و�الضـم الـذي هـو  ،و�ذا لمسـلم مـن طر�ـق یـونس وهـو �فـتح الـواو اسـم للمـاء المعـد للوضـوء"
 التوضؤ. "الفعل

وال مـانع مـن إعانـة المتوضـئ �إحضـار المـاء؛ حتـى  "ستعانة على إحضار ما یتوضـأ �ـهوفیه اال"
إعانتــه فیمــا هــو ألصــق �العبــادة مــن ذلــك مــن غســل أعضــائه، و�ن �ــان األولــى أن یتــولى المســلم 

 العبادة بنفسه، وتباح معونته وتنشیف أعضائه ال مانع من ذلك. 
 .صب :أي "فأفرغ" :قوله"

 ،ولألصـیلي و�ر�مـة مـرات �مثنـاة آخـره ،�ـذا ألبـي ذر وأبـي الوقـت "الث مرارعلى �فیه ث" :قوله
لكنـه فـي هـذه الصـورة  "ااحتیاًطـ ولـو لـم �كـن عقـب نـومٍ  ،وفیه غسل الیدین قبل إدخالهمـا اإلنـاء

 ُمستحب، و�عد القیام من نوم اللیل واجب لألمر �ه. 
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ــالیمین "ثــم أدخــل �مینــه" :قولــه" ــ ،فیــه االغتــراف � ه �عضــهم علــى عــدم اشــتراط نیــة واســتدل �
یَّـاتِ «ألنه لم یتعرض لها، وحدیث  ؛"اا وال إثباتً وال داللة له فیه نفیً  ،االغتراف  »ِإنََّما األْعَماُل ِ�النِّ

هو لمجرد التوجه إلى الوضوء، هـذه نیـة الوضـوء �مـا أن التوجـه إلـى الصـف والمثـول أمـام اإلمـام 
 هي نیة الصالة.
 طالب:........

 جهر؟
طیـب ونیـة غسـل الیـدین ونیـة غسـل الوجـه  "واستدل �ه �عضهم على عدم اشـتراط نیـة االغتـراف"

 فیه جهر؟
 طالب:........

 إًذا ال تشترط النیة �لها مما �صح. 
ألن اسـتنثر تـدل  ؛"بـدل واسـتنثر واألول أعـم "واستنشق"وللكشمیهني  "فمضمض واستنثر"قوله "

استنشاق بـدون اسـتنثار؟ �سـعطه  هد االستنشاق، لكن هل فیاستنثار إال �ع هعلى االستنشاق ما فی
 وال ُ�خرجه؟

فمضـمض واستنشـق  "اآلتیـة فـي �ـاب المضمضـة وثبتـت الثالثـة فـي روا�ـة شـعیٍب  ،واألول أعم"
 واستنثر.

بن المنذر من طر�ق یـونس انعم ذ�ره  ،من طرق هذا الحدیث تقیید ذلك �عدد ولم أر في شيءٍ "
واتفقـت الروا�ـات علـى تقـد�م  ،أبـو داود مـن وجهـین آخـر�ن عـن عثمـانو�ذا ذ�ره  ،عن الزهري 
 ."المضمضة

�عني علـى االستنشـاق، وجـاء التنصـیص علـى أنهـا مـن �ـٍف واحـد ثـالث مـرات مـن �ـٍف واحـدة،  
واحـدة ثـالث  ر المحتملة في هـذا أن �كـون مـن �ـفٍّ واحـدة، وأن �كـون مـن �فـین، مـن �ـفٍّ والصو 

ا ثالًثـا، للمضمضـة �ـف واحـدة ثـالث مـرات، واالستنشـاق �ـف واحـدة مرات، و�كون من �فین ثالثً 
واحـدة  �حتمـل أن تكـون ثالًثـا ثالًثـا �كـفٍّ ثالث مرات، وأ�ًضا �حتمل أ�ًضا أن �كون �سـتة أكـف، و 

كلهــم، لكــن نحتــاج إلــى یــد �بیــرة شــو�ة، هــذه صــور محتملــة، ولكــن أوالهــا أن �كــون یتمضــمض 
 واحدة �ما جاء مصرًَّحا �ه.  رة للمضمضة واالستنشاق �كفٍّ ف �ل مو�ستنشق ثالًثا بثالثة أك

ألن العطـف بـــــ(ثم) �قتضـي التـأخیر، وفیـه  "فیـه تـأخیره عـن المضمضـة "ثم غسل وجهـه" :قوله"
تـأخیره عـن المضمضـة واالستنشـاق، لكـن تـأخیر نسـبي �حیـث ال ُیتـرك حتـى ینشـف العضـو الــذي 

والــرا�ط عنــدهم فــي المــوالة أال یتــرك العضــو حتــى ینشــف  قبلــه أو تــأخیر ُ�خــل �الترتیــب �التعقیــب،
 الذي قبله في الجو المعتدل.
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ــار أوصــاف المــاء" یتمضــمض و�ستنشــق، ثــم یتــأخر فــي غســل  "وقــد ذ�ــروا أن حكمــة ذلــك اعتب
ـــدرك  ؛الوجـــه ـــون ُی ـــین �المضمضـــة هـــل تغیـــر الطعـــم، و�االستنشـــاق هـــل تغیـــرت الرائحـــة، والل لیتب

 �البصر.  
 ،درك �ـالفموالطعـم ُیـ ،درك �البصـرألن اللون ُیـ ؛حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء قد ذ�روا أن"و 

وهـو مفـروض  ،واالستنشاق وهما مسنونان قبـل الوجـه المضمضة دمتفقُ  ؛درك �األنفوالر�ح یُ 
 .وسیأتي ذ�ر حكمة االستنثار في الباب الذي یلیه ،ا للعبادةاحتیاطً 

�ما بینه المصـنف فـي روا�ـة معمـر عـن الزهـري فـي  دةٍ �ل واح :أي "و�د�ه إلى المرفقین" :قوله
والتعبیر في �ل منهما  ،وفیها تقد�م الیمنى على الیسرى  ،و�ذا لمسلم من طر�ق یونس ،الصوم

�عنــي ثــم غســل یــده الیمنــى، ثــم غســل یــده الیســرى �ــذلك،  "او�ــذا القــول فــي الــرجلین أ�ًضــ )ثمـ(بــ
 و�ذلك الرجلین.

�عنــي روا�ــة معمــر عــن  "حــذف البــاء فــي الــروایتین المــذ�ورتینهــو � "ثــم مســح برأســه" :قولــه"
 ن �حذف الباء.ین المذ�ورتین الروایتیالزهري، وروا�ة مسلم من طر�ق یونس في هات

 �عني: مسح الرأس. "ولیس في شيء من طرقه في الصحیحین ذ�ر عدد المسح"
 –؛ ألن النبـي"ما في الغسـلستحب التثلیث في المسح ��ُ  :وقال الشافعي ،و�ه قال أكثر العلماء"

ـــا ثالًثـــا، فیـــدخل فـــي ذلـــك المـــس -علیـــه الصـــالة والســـالم ـــیِّن ،توضـــأ ثالًث ح لكنـــه حـــدیٌث ُمجمـــل ُب
 �األحادیث المبینة.

دل لـه �ظـاهر روا�ـة مسـلم أن واسـتُ ، ستحب التثلیث في المسح �ما في الغسل�ُ  :وقال الشافعي"
تبـــین فـــي الروا�ـــات  جمـــلٌ وأجیـــب �أنـــه مُ  ،اًثـــا ثال توضـــأ ثالًثـــ -علیـــه الصـــالة والســـالم–النبـــي 

قــال أبــو داود فــي  ،حمـل علــى الغالــب أو �خــتص �المغسـولفیُ  ،الصـحیحة أن المســح لــم یتكــرر
ــ بــن او�ــذا قــال  ،واحــدة أحادیــث عثمــان الصــحاح �لهــا تــدل علــى أن مســح الــرأس مــرةً  :ننالسُّ

و�ــأن المســح  ،واحــدة مــرةً فــي المســح  -صــلى هللا علیــه وســلم-إن الثابــت عــن النبــي  :المنــذر
و�ـأن العـدد لـو  ،قـاس علـى الغسـل المـراد منـه المبالغـة فـي اإلسـباغفـال �ُ  ،على التخفیف مبنيٌ 

 ."إذ حقیقة الغسل جر�ان الماء ،اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل
، مــع أنــه ُیوجــد مــن ُینــازع فــي إجــزاء �عنــي الموضــع الــذي ُ�مســح ثــالث مــرات قــد �كــون مغســوًال  
 لمسح.ا
هو عند مالك مشترط؛ ألنـه سـمى الغسـل  "على الصحیح عند أكثر العلماء والدلك لیس �مشترطٍ "

في الدلك، والجمهور لیس �مسمى الغسل بدلیل أنه في العر�یة ُ�قال: غسله العرق، وغسـله المطـر 
 بدون دلك. 

 ، إبـراهیم التیمـيا من السلف اسـتحب تثلیـث مسـح الـرأس إالال نعلم أحدً  :و�الغ أبو عبید فقال"
وقـد روى أبـو  ،وعطـاء وغیرهمـا بن المنذر عن أنسٍ ابن أبي شیبة و افقد نقله  ،نظر هوفیما قال
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ــره فــي حــدیث عثمــان اداود مــن وجهــین صــحح أحــدهما  ــن خز�مــة وغی ــرأس بب تثلیــث مســح ال
 ة".والز�ادة من الثقة مقبول

 طالب:...........
 ....بثلثي ُمد �عني أقل من 

 .....طالب:.....
 ال ُبد من أن یدلك لیصل الماء إلى البشرة، و�ال سوف ینبو عنها في هذه الصورة ما �جري.

 طالب:..........
ا.  جد�

قـال: لكنهـا روا�ـٌة شـاذة فـال  -رحمـه هللا-علَّـق الشـیخ/ ابـن �ـاز ة" والز�ادة مـن الثقـة مقبولـقـال: "
 ُ�عتمد علیها �ما تقدم في �الم أبي داود.

 ..طالب:.......
علـى  االغسل �عني المسح مبنيٌّ على التخفیف، مسح الرأس مبني على التخفیف، لـو لـم �كـن مبنی�ـ

التخفیــف لمــا أجــزأ فیــه مســح، وال لــزم فیــه الغســل �ســائر األعضــاء، فــال ُ�قــاس علــى الغســل المــراد 
  منه المبالغة في الَغسل أو الُغسل؟

 طالب:.........
 أبو عبید القاسم بن سالم. 

 ُ�قاس على الَغسل أو الُغسل؟ فال 
 طالب:...........

ــا؛ حتــى ُیــروي أصــول الشــعر، الُغســل ال ُبــد فیــه مــن إســباغ،  الُغســل أفــاض علــى رأســه المــاء ثالًث
�عنــي هــذا الُغســل، وأ�ًضــا المســح هــذا ال ُ�قــاس علــى الَغســل فــي األعضــاء المغســولة ســواًء قلنــا: 

ُ�فــیض علـى رأســه المــاء ثالًثـا، فــال ُ�قــال: إن الوضــوء  الَغسـل أو الُغســل، المقصــود أنـه فــي الُغســل
   ُ�فاض علیه الماء ثالًثا. 

ألن حقیقـة مماثلتـه ال �قـدر علیهـا  ؛مثـل :إنما لم �قـل :قال النووي  »َنْحَو ُوُضوِئي َهَذا« :قوله"
 .غیره

 ،معـاذ بـن عبـد الـرحمن حـدیثلكن ثبت التعبیر بها في روا�ـة المصـنف فـي الرقـاق مـن  :قلت 
ولـه فـي الصـیام مـن روا�ــة  ،»الوضـوء َمـْن َتَوضـًا مثـل َهـَذا« :عـن عثمـان ولفظـه ،عـن حمـران

أ ُوضـوِئي« :معمر ـأ مثـل « :ولمسـلم مـن طر�ـق ز�ـد بـن أسـلم عـن حمـران ،»َهـَذا َمن توضَّ توضَّ
  ."األنها تطلق على المثلیة مجازً  ؛ وعلى هذا فالتعبیر بنحو من تصرف الرواة ،»َهَذا ُوضوِئي
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معلوٌم أن الفرق بین مثل ونحو، مثل: تقتضي المطا�قة والمماثلة، أما نحو: فالمشابهة قر�ب منـه، 
مثلمــا ُ�قــال: روى الحــدیث �مثلــه أو ُ�قــال: بنحــوه، إذا قیــل: �مثلــه فهــو �حروفــه وألفاظــه، و�ذا قیــل: 

 بنحوه فهو �معناه.
 ،الغالـب فبهـذا تلتـئم الروایتـان لكنهـا تطلـق علـى ،ان مثل و�ن �انت تقتضي المسـاواة ظـاهرً وأل "

–�عنـي الفـرق الیسـیر بـین وضـوئه  "�هللا تعـالى أعلـم ،خـل �المقصـودو�كون المتروك �حیث ال �ُ 
ممــا �حتملــه لفــظ  ا،و�قلــده إذا �ــان األمــر �ســیرً  ،ووضــوء مــن �أتســي �ــه -علیــه الصــالة والســالم

 (نحو) دخل في الحدیث. 
و�ـأتي فیهمـا مـا �ـأتي فـي  ،صالة ر�عتین عقب الوضوءفیه استحباب  "ثم صلى ر�عتین" :قوله"

 ."تحیة المسجد
صـــلى ر�عتـــین ُتســـمى عنـــد أهـــل العلـــم ر�عتـــي الوضـــوء، وشـــرعیتهما هـــل هـــي بهـــذا الحـــدیث أو  

إال صـــلیت  ا�ـــه؟ مـــا توضـــأت وضـــوءً  -علیـــه الصـــالة والســـالم–�حـــدیث بـــالل الـــذي مدحـــه النبـــي 
علیـه الصـالة –هـذا یـدل علـى الفعـل، وهـل ثبـت عنـه ر�عتین، هذا ما فیه ما یـدل علـى االسـتمرار 

 أنه ما توضأ إال صلى ر�عتین؟  -والسالم
مــدح بــالل؛ ألنــه ســمع  -علیــه الصــالة والســالم–فالــذي �ظهــر أن الــدلیل هــو حــدیث بــالل، النبــي 

خشــف نعالــه فــي الجنــة، وســأله قــال: مــا توضــأ إال صــلیت ر�عتــین، فهــل یثبــت �مثــل هــذا �عنــي 
علیه الصـالة –ومدح فعله ُسنیه مع أنه ما ثبت عنه أنه فعل ذلك  -الصالة والسالم علیه–�إقراره 
 ما ُحِفظ عنه إنما �إقراره؟  -والسالم

ُ َأَحــٌد}لنصــل بــذلك إلــى مســألٍة أخــرى، وهــي مســألة مــن �قــرأ  فــي �ــل  ]١[اإلخــالص: {ُقــْل ُهــَو للااَّ
ــ -علیــه الصــالة والســالم–ر�عــة، وأقــره النبــي  نَّة هنــا مســاو�ة للُســنَّة هنــاك؛ ألنهــم ومدحــه، هــل السُّ

نیة  ولیست �ُسنَّة؟ ،وذاك یدل على إ�احة الفعل أو قالوا: فضیلة ،فرقوا بینهم أن هذا یدل على السُّ
من لزم سورة اإلخالص في �ل ر�عة من صالته �عد السورة التي ُتقرأ �عد الفاتحة من حـدیث هـذا 

 »ُحبََّك ِإ�َّاَها َأْدَخَلَك اْلَجنَّـةَ «أها في �ل ر�عة، فقال: وصار �قر  ،الرجل الذي أحب سورة اإلخالص
نَّة؟  نَّة مساو�ة لتلك السُّ  �عني هل السُّ

 طالب:...........
 توضأ، �استمرار؟ هذا یدل على االستمرار الحدیث؟

 طالب:..........
الص یـدل ما یدل على االستمرار، حدیث بـالل یـدل علـى االسـتمرار، وحـدیث صـاحب سـورة اإلخـ

، اومدحـه وأثنـى علیـه، ورتـب علـى فعلـه أجـرً  -علیه الصـالة والسـالم–على االستمرار، وأقره النبي 
 وفعل بالل معروف.

 طالب:.........
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 والصالة أ�ًضا هل أجرها �مجرد تعقیبها للوضوء أو یثبت �غیره؟
 فاهمین؟ غیر أمالمسألة  تمهمف

 طالب:........
 ؟�قر�ب لیس أموالتنظیر قر�ب 
 طالب:........

 أسألكم أنا.
 طالب:.........

 أیهم؟
 طالب:.........

نعم �ل فعـل یـدخل فـي هـذا الحـدیث ولـو فعلـه مـرة دخـل فـي هـذا الحـدیث، ال �عنـي االسـتمرار مـا 
 یؤخذ من هذا استحباب ر�عتي الوضوء �إطالق.

 طالب:.........
 ا مدح بالل.لكن أقرهما الرسول على شكواهم؟ ما أقرهم مدحه مثلم ،نعم

 تأملوا هذا.
 طالب:.........

 یدل على االستمرار؟  
 طالب:........

 .ما �خالف لو فعله مرة
 طالب:..........

 اآلن مدح بالل في فعل ومدح الرجل في فعل ال أكثر وال أقل.
 طالب:........

 أنا أر�د فرق بین القضیتین والعلماء فرَّقوا، لكن ما وجه الفرق؟ 
 ..طالب:......

ُ َأَحٌد} من قرأ«هذا ما یدل على شيء هذا مثل  عْشـَر َمـرَّاٍت؛ َبَنـى ُهللا  ]١[اإلخـالص: {ُقْل ُهَو للااَّ
 غیره. هما فی »له قصًرا في الَجنَّةِ 
 طالب:..........

 لكن هل تنفك الجهة �المحبة والقراءة؟
 طالب:..........

 تحتاج إلى مز�د تأمل.
 طالب:..........



 
 

 

 
 
 

١
١ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١١ 

 ؟ماذا
 :..........طالب

ه تخصیصه للرجل بهذا الكالم قال:  كلهم ُ�حبونهـا، نحتـاج » اْلَجنَّةَ  مِإ�َّاَها َأْدَخَلكُ  مُحبَّكُ «هو ما وجَّ
 إلى مز�د تأمل.

 طالب:..........
 إن هذا شرعیته �القول، لكن هذا شرعیته �اإلقرار. ،ال

 طالب:.........
 كلما أردت أن تحوز على هذا األجر صیره. 

ُث ِفیِهَمـا َنْفَســهُ « :قولـه" ألن  ؛هعــو�مكـن المــرء قط ،المـراد �ــه مـا تسترســل الـنفس معــه» َال ُ�َحــدِّ
ثُ « :قوله ث. "ا منه�قتضي تكسبً » ُ�َحدِّ ث ال ُ�حدِّ  ُ�حدِّ

ثُ « :قوله"  �عني قصد. "ا منه�قتضي تكسبً » ُ�َحدِّ
ــ و�تعــذر دفعــه فــذلك معفــوٌ  ،فأمــا مــا یهجــم مــن الخطــرات والوســاوس" �عنــي فــي بدایتــه ال  "هعن

�سترسل معه، إذا هجم علیه، ثم أعرض عنه والتفت إلى صالته هذا معفٌو عنه، لكن إذا استرسـل 
 معروف.

 ،اورأًســ ونقــل القاضــي عیــاض عــن �عضــهم أن المــراد مــن لــم �حصــل لــه حــدیث الــنفس أصــالً "
 نى لم ُ�ِسر؟مع ما "ر فیهماِس بلفظ لم �ُ  )الزهد(بن المبارك في او�شهد له ما أخرجه 

 طالب:.........
ر أصالً  كیف  ؟السِّ

 ،الصواب حصول هذه الفضیلة مع طر�ان الخواطر العارضة غیـر المسـتقرة :ه النووي فقالوردَّ "
 ."بال ر�ب أعلى درجةً  نعم من اتفق أن �حصل له عدم حدیث النفس أصالً 

لطر�ــان �ســبب المجاهــدة، وهــذا مــا یــتم إال �عــد مجاهــدٍة طو�لــة وســا�قة، وهــو یــؤجر علــى عــدم ا 
أیهمـا  ،ونظیر ذلك من �أتي إلى العبادة متشوٌف إلیها ومتشوٌق لها، ومن �ـأتي إلیهـا مـع المجاهـدة

 أفضل؟
 طالب:.........

و�تتعتـع فیـه لـه أجـران،  ،ن المجاهد له أجران نظیر من �قرأ القـرآنإأفضل من المجاهدة، إذا قلنا: 
لفــالن:  -علیــه الصــالة والســالم–لســفرة الكــرام البــررة، وقــال النبــي والــذي ُ�جیــد القــراءة ُیتقنهــا مــع ا

نَّةَ « َتْینِ «وقال له:  »َأَصْبَت السُّ فالتعـب فـي العبـادة ُ�ضـاعف فیـه األجـر، لكنـه مـا  »َلـَك اْألَْجـُر َمـرَّ
 لْ َأِرْحنا �ـا ِبـال «أن یرتاح �صالته  -علیه الصالة والسالم–�ما ُأِثر عنه  ،هو �مثل من �أتي إلیها

ألنه ما حصل له هذا إال �عد جهاٍد طو�ل، مثل من ُ�كابـد قیـام اللیـل، ومثـل مـن ُ�كابـد  ؛»�الصالة
 طلب العلم والتعلیم، ومثل الجهاد وغیره، �هللا المستعان.
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 طالب:.........
�عنــي هــل مــن ُمســمى المضمضــة الَمــج أو أنــه مجــرد تحر�ــك المــاء فــي الفــم ولــو ابتلعــه؟ اللغو�ــون 

منهم من ُیدخله في حد المضمضة والَمـج إخراجـه مـن الفـم، و�عضـهم �قتصـر علـى إدخـال اختلفوا 
 الماء في الفم وتحر�كه �اللسان والشدقین.  

ومنها مـا یتعلـق �ـاآلخرة �مـا �ـان  "اثم إن تلك الخواطر منها ما یتعلق �الدنیا والمراد دفعه مطلقً "
فهـذا تشـر�ك عبـادة �عبـادة، �ختلـف عـن  ُ�جهز الجیـوش وهـو فـي الصـالة، -رضي هللا عنه–عمر 

نسـأل –خـواطر ُ�خطـط فیهـا لمحـرم هـذا  -نسـأل هللا العافیـة-تشر�ك عبادة بدنیا أو �عضـهم �حـرام 
ولـو  ،خطر على صالته؛ ألنه یتعبد �ما حرَّمـه هللا علیـه، لكـن إذا شـرَّك عبـادة �عبـادة -هللا العافیة

 الـدور الثـاني فـي الحـرم، وهـو مطـلٌّ  جـد فـيأن شخًصا صلى لیـالي عشـر رمضـان فـي صـالة الته
 ،علــى المســجد �ــالجموع التــي فیــه، ورأى هــذه الجمــوع واإلمــام �قــرأ �عضــهم یبكــي مــن قــراءة اإلمــام

و�ستشـعر الحشـر یـوم القیامـة ومـوج  ،�عني مع اإلمام متا�ع، و�عضهم یبكي من نظر هذه الجموع
 ، �هللا المستعان.     الناس �عني هذا شرَّك عبادة �عبادة، لكنه على خیر

ُث َنْفَسُه ِ�َشـْيٍء «ووقع في روا�ة للحكیم الترمذي في هذا الحدیث " ْنیا ِمـنَال ُ�َحدِّ وهـي فـي  »الـدُّ
فــإن �ــان  ،البــن أبــي شــیبة ومنهــا مــا یتعلــق �ــاآلخرة )والمصــنف(ا البــن المبــارك أ�ًضــ )الزهــد(

رضـي هللا –ومنه صـنیع عمـر  ،متعلق �اآلخرة أجنبی�ا عن الصالة، وهو "ا أشبه أحوال الدنیاأجنبی� 
 أشبه أحوال الدنیا.  -عنه

إن شـاء  ،وسـیأتي �قیـة مباحـث ذلـك فـي �تـاب الصـالة ،و�ن �ان من متعلقات تلك الصالة فـال"
 .هللا تعالى

�عنـي جمیـع ذنو�ـه، إذا قلـت: اللهـم  »َذْنِبـهِ «الذنب مفرد مضاف، فُیفید العموم " »ِمْن َذْنِبهِ « :قوله
جمیــع الــذنوب؟ ال شــك أن المقصــود جمیــع الــذنوب، والمفــرد  أم اواحــدً  اتقصــد ذنًبــ ،غفــر لــي ذنبــيا 

 المضاف عند أهل العلم ُ�فید العموم.
 "ا �استثناء الكبائر في غیر هـذه الروا�ـةلوروده مقیدً  ؛ظاهره �عم الكبائر والصغائر »ِمْن َذْنِبهِ «"
َم ِمْن َذْنِبهِ «  .»ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
ــى ا«�عنــي �بائرهــا وصــغائرها أو أن الكبــائر ال ُتغفــر إال �التو�ــة؟   ــُة ِإَل ــُس َواْلُجْمَع ــَلَواُت اْلَخْم لصَّ

ــارَ وَ اْلُجْمَعــِة َوَرَمَضــاُن ِإَلــى َرَمَضــاَن  وفــي  »ِلَمــا َبْیَنُهــا َمــا اْجَتَنــَب اْلَكَبــاِئرَ اٌت اْلُعْمــَرُة ِإَلــى اْلُعْمــَرِة َ�فَّ
 .»َ�ِبیَرةً  َلْم ُتْغَش َما «�عض الروا�ات 

 طالب:.......
الحــج الخــالف ال شــك أنــه موجــود، ولكــن الحــدیث عنــد ابــن ماجــه مضــعَّف عنــد أهــل العلــم؛ ألن 

ســأل فــي عشــیة عرفــة المغفــرة لعمــوم الحجــاج، حتــى فــي حقــوق  -علیــه الصــالة والســالم–النبــي 
 هل العلم.الخلق، فلم ُ�جاب، ثم ُأجیب لیلة الجمع، لكن الحدیث فیه �الم أل
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 طالب:.......
 معروف نعم في عموم المغفرة للحاج (قوة الِحجاج في عموم المغفرة للحاج).   

 ."ا �استثناء الكبائر في غیر هذه الروا�ةلوروده مقیدً  ؛ظاهره �عم الكبائر والصغائرقال: " 
 طالب:.......

 �مكن سقط عندي.
 طالب:........

 ".لوروده ؛والصغائر"عندي ال، مائتین وستین 
 طالب:.........
ا �استثناء الكبـائر فـي لوروده مقیدً "خصوه �الصغائر؛  موجود في الخطأ والصواب"لكن العلماء" 

 ،رت عنـهفِّـفمـن لـیس لـه إال صـغائر �ُ  ،فـي حـق مـن لـه �بـائر وصـغائر وهو ،غیر هذه الروا�ة
ن لـیس لـه صـغائر وال ومـ ،فف عنه منها �مقدار ما لصاحب الصغائرومن لیس له إال �بائر خُ 

 هذا �عید، األصل من ارتكب الكبائر عنده صغائر قطًعا." كبائر
 طالب:........

 هذه قسمة �عني تتمیم القسمة.
ومن لیس لـه صـغائر وال  ،فف عنه منها �مقدار ما لصاحب الصغائرومن لیس له إال �بائر خُ "

 ،لكونـه أبلـغ وأضـبط للمـتعلم ؛لفعـلوفـي الحـدیث التعلـیم �ا ،زداد في حسناته بنظیر ذلـككبائر یُ 
وتحـذیر مـن  ،والترغیـب فـي اإلخـالص )ثمــــ(والترتیب في أعضاء الوضوء لإلتیان في جمیعهـا ب

في صالته �التفكیر في أمور الدنیا من عدم القبول والسیما إن �ـان فـي العـزم علـى عمـل  ىله
 ."ن خارجها�ه أكثر م فإنه �حضر المرء في حال صالته ما هو مشغوفٌ  ،معصیة

تجـد �ـل إنسـان ومهنتـه فـي هـذه الصـالة صـاحب السـیارات ُ�قلِّـب قلبـه بـین المعـارض،  ،هذا واقع 
نســـأل هللا –وصـــاحب الكتـــب مثـــل، وصـــاحب اإلبـــل �ـــذلك، وصـــاحب المعاصـــي والجـــرائم �ـــذلك 

وهـو سـاجد فـي لیلـٍة ُیرجـى فیهــا  ،وصـاحب الطرائـف والنكـت �ـذلك، قـد تجـد مــن �ضـحك -العافیـة
وال تهجـم علیـه وال یتـذ�رها إال فـي مثـل هـذا الموضـع؛ ألنـه  ،ون لیلة القدر؛ ألنـه تـذ�ر نكتـةأن تك

 أضاع عمره في هذا. 
صــلى هللا علیــه -فــي آخــر هــذا الحــدیث قــال النبــي  )قــاقالرَّ (ووقــع فــي روا�ــة المصــنف فــي "

و «: -وسلم ظائره �عني �ـون اإلنسـان �عني هذا الوعد الوارد في هذا الحدیث �أمثاله ون ،"»اَال َتْغَترُّ
 أ�ًضا هناك موانع. او�حرص على تطبیقه، لكن ال �غتر؛ ألنه �ما أن للقبول أسبا�ً  ،�فرح �مثله

ـفـإن الصـالة التـي تُ  ،علـى أن الصـالة تكفرهـا أي فتستكثروا مـن األعمـال السـیئة بنـاءً " ر بهـا كفَّ
ِإنََّمـا {فـالقبول إنمـا �كـون للمتقـین  "وأنـى للعبـد �ـاالطالع علـى ذلـك ،الخطا�ا هـي التـي �قبلهـا هللا
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ُ ِمــَن اْلُمتَِّقــیَن} ــُل للااَّ والــذي �ســتكثر مــن المعاصــي والجــرائم ال یــدخل فــي حــد  ،]٢٧[المائــدة: َیَتَقبَّ
 فُیخشى علیه من رد أعماله. ،المتقین

ُث َعـْن ُحْمـَراَن، َوَعْن ِإْبَراِهیَم َقاَل: َقاَل َصـاِلُح ْبـُن َ�ْیَسـاَن، َقـاَل: اْبـُن ِشـَهاٍب، َولَ " ِكـْن ُعـْرَوُة، ُ�َحـدِّ
ْثُتُكُموُه َسـِمْعُت النَِّبـيَّ  ُثُكْم َحِدیًثا َلْوَال آَ�ـٌة َمـا َحـدَّ َأ ُعْثَماُن َقاَل: َأَال ُأَحدِّ َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه -َفَلمَّا َتَوضَّ

ــُأ َرُجــٌل ُ�ْحِســُن ُوُضــوَءُه، َوُ�َصــلِّ «َ�ُقــوُل:  -َوَســلَّمَ  ــْیَن َال َیَتَوضَّ ــُه َوَ� ــُه َمــا َبْیَن ــَالَة، ِإالَّ ُغِفــَر َل ي الصَّ
ــى ُ�َصــلَِّیَها ــَالِة َحتَّ ــَة  »الصَّ ــاَل ُعــْرَوُة: اآلَ� ــاِت}َق َن ــا ِمــَن الَبیِّ ــا َأْنَزْلَن ــِذیَن َ�ْكُتُمــوَن َم [البقــرة:  {ِإنَّ الَّ

١٥٩[."   
 �عني هذا في حدیث عثمان، وتقدم في حدیث أبي هر�رة. 

وزعـم  "حـدثني إبـراهیم بـن سـعد" :علـى قولـه بـن سـعد وهـو معطـوفٌ ا :أي "إبراهیم وعن" :قوله"
 �عني �السند السابق. "مغلطاي وغیره أنه معلق ولیس �ذلك

 ،اعن أبیه �اإلسنادین معً  فقد أخرجه مسلم واإلسماعیلي من طر�ق �عقوب بن إبراهیم بن سعدٍ "
ثم وجدت الحدیث الثاني عند أبـي  ،ند األو�سيا عند �عقوب فال مانع أن �كونا عو�ذا �انا جمیعً 

ــذ�ور ــي صــحیحه مــن حــدیث األو�ســي الم ــة ف ــه  ،عوان ــا قلت ــالى-فصــح م ــد  -�حمــد هللا تع وق
 .)"لیق التعلیقغت(أوضحت ذلك في 

 طالب:.........
 سا�ًقا نعم، وذ�رنا في وقتها أن هذه القاعدة لیست �لیة، وخرج عنها أمثلة ذ�رناها بوقتها.

 ......طالب:...
 وحیث ُیر�د التعلیق �أتي �حرف العطف.

 طالب:.........
 صفحة ثالثین أو ستة عشر تكلم فیه الكالم على هذا.

 طالب:........
 نعم.   :قالت عائشة

عـن  ،بن شهاب اختلفا في روایتهما له عن حمـرانا�عني أن شیخي  "ثحدِّ ولكن عروة �ُ " :قوله"
ا و�نمـا همـا حـدیثان ولیس ذلـك اختالًفـ ،روة على صفةوع ،على صفة فحدثه �ه عطاءٌ  ،عثمان

 ،فــأخرج البخــاري مــن طر�قــه نحــو ســیاق عطــاء ،وقــد رواهمــا معــاذ بــن عبــد الــرحمن ،متغــایران
 .ا من طر�ق هشام بن عروة عن أبیهوأخرجه أ�ًض  ،ومسلم من طر�قه نحو سیاق عروة

ف �عـض رواتـه آ�ـة فجعلهـا �ـادة صـحَّ وألجـل هـذه الز  ،"فـي �تـاب هللا"زاد مسلم  "لوال آ�ةٌ " :قوله
�َمـــاِن ُحـــبُّ «�عنـــي ضـــمیر الشـــأن مثـــل مـــا جـــاء  ."و�هـــاء الشـــأن ،أنـــه �ـــالنون المشـــددة آَ�ـــُة اإلِْ

فه العسكري أو العكبري؟  »اْألَْنَصارِ  �َماِن ُحبُّ اْألَْنَصارِ إنه «صحَّ �َماِن ُحـبُّ إنه «مثل هذا  »اإلِْ اإلِْ
فه الع »اْألَْنَصارِ   كبري.الذي صحَّ
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 "فیصلي هذه الصلوات الخمس" :المكتو�ة وفي روا�ة لمسلم :أي "و�صلي الصالة" :قوله"
 .�ما صرح �ه مسلم في روا�ة هشام بن عروة ،التي تلیها :أي "و�ین الصالة" :قوله
 ".�شرع في الصالة الثانیة :أي "حتى �صلیها" :قوله

 �شرع فیها وال �فرغ منها؟ "حتى �صلیها"
 ...طالب:......

�فــرغ منهــا وال �شــرع فیهــا، المغفــرة بــین الصــالة األولــى والشــروع فــي الثانیــة أو الفــراغ مــن الثانیــة؟ 
 أو بین الوضوء؟ حتى �صلیها و�ین الصالة

 طالب:..........
 �عني بین الوضوء؟
 طالب:...........

" صالة الثانیـة�شرع في ال :أي "حتى �صلیها" :قولـهال، بین الصالتین هذا األصل، المقصود أن 
 هل معناه حتى ُ�شرع في دفنها أو حتى ُ�فرغ من دفنها؟  »َتبَعَها َحتَّى ُتْدَفنَ یُثمَّ «الشروع، وقوله: 
 طالب:..........

 نظَّر.
 ،»َحتَّـى ُتـْدَفنَ «في الحدیث في اتباع الجنـائز  "أي: �شرع في الصالة الثانیة "حتى �صلیها": قال

ــى «رع فــي دفنهــا أو المقصــود حتــى ُ�فــرغ مــن دفنهــا؟ األصــل هــل المقصــود �مــا هنــا حتــى ُ�شــ َحتَّ
 ."حتى �صلیها" أي: �شرع في الصالة الثانیة"لما تنتهي هذا أصل التعبیر، وهنا �قول:  »ُتْدَفنَ 

 طالب:..........
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 نسأل هللا العفو.  ،عند �عض الناس .....

�عني اآل�ة التي في البقـرة  ]١٥٩[البقرة: ِذیَن َ�ْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا}{ِإنَّ الَّ  "عروة اآل�ة :قال" :قوله"
ِعُنوَن}{ :إلى قوله أن  -رضـي هللا عنـه-ومـراد عثمـان  ،�ما صـرح �ـه مسـلم] ١٥٩[البقرة: الالَّ

 وفیها أ�ًضا تحذیر من الكتمان. "على التبلیغ ٌض �هذه اآل�ة تحر 
–�مـا قـال عمـر  ،العبـرة �عمـوم اللفـظ "بـرة �عمـوم اللفـظوهي و�ن نزلت في أهـل الكتـاب لكـن الع"

 : مضى القوم، ولم ُیرد �ه سوانا.-رضي هللا عنه
و�نمـا �ـان عثمـان یـرى تـرك تبلـیغهم ذلـك لـوال  ،وقد تقدم نحو ذلك ألبـي هر�ـرة فـي �تـاب العلـم"

 .�هللا أعلم ،علیهم من االغترار اآل�ة المذ�ورة خشیةً 
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 ،ولـم �قـع فـي روایتـه تعیـین اآل�ـة ،في الموطأ عن هشام بـن عـروةوقد روى مالك هذا الحدیث 
مـــا  أمأصـــاب  -رضـــي هللا عنــه–اجتهـــد عثمــان  "أراه یر�ـــد وأقـــم الصـــالة :فقــال مـــن قبـــل نفســـه

 أصاب؟ 
ومـا  ،ا مـن اللیـل إن الحسـنات یـذهبن السـیئات انتهـىطرفي النهـار وزلًفـ أراه یر�د وأقم الصالة"

 ".�هللا أعلم" .-رحمه هللا-ستظهره مالك ا�عني مما  "جزم أوليذ�ره عروة راوي الحدیث �ال
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