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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

 وأصحا�ه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد

 أما �عد، ،أجمعین

وهو ابن أبي أو�س ابن أخت  إسماعیل" "حدثنا: -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

 بن هللا عبد عباس أن ابن مولى ُ�ر�ب عن سلیمان بن مخرمة عن مالك حدثني "قال: مالك،

حدیث  ،خالته" وهي -وسلم علیه هللا صلى- النبي زوج میمونة عند لیلة �ات أنه أخبره اسعب

م في �تاب  -علیه الصالة والسالم-المبیت البن عباس عند النبي  وقیامه معه في تلك اللیلة تقدَّ

و واستدل �ه اإلمام البخاري هناك على السمر في العلم؛ ألنه �ّلم ابن عباس في مسائل أ ،العلم

 ،في مسألة أو مسألتین، المقصود أن البخاري استدل �ه على أنه ال مانع من السمر في العلم

�خالف السمر الذي یترتب علیه ضیاع الوقت من اللیل في غیر ذلك من القیل والقال، فإنه 

 ،�ان �كره النوم قبلها -علیه الصالة والسالم-مكروه؛ ألنه جاء في الحدیث الصحیح أن النبي 

فإن الكراهة حینئٍذ  ،ي صالة العشاء والحدیث �عدها، أما إذا �ان في مصلحة عامة أو خاصة�عن

 .تزول عند أهل العلم �أدنى حاجة

عن ابن عباس أخبره أنه �ات لیلة  ،نه �اتإ :قال: وهي خالته، فاضطجعت، �قول ابن عباس 

الكالم عن ابن عباس عنه، وهي خالته، �ات، ثم  -صلى هللا علیه وسلم-عند میمونة زوج النبي 

 في فاضطجعتثم انتقل من �اب االلتفات فقال: فاضطجعُت، عاد الكالم إلیه �عد أن �ان عنه، "

الوسادة  طولها" في وأهله -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول واضطجع ،الوسادة عرض

طول عرضها �ات أو اضطجع علیه ابن عباس في العرض، وفي ال ، فيمعروف أنها مستطیلة

 ث.واضطجع علیه هو وزوجته میمونة بنت الحار  -علیه الصالة والسالم-�ات النبي 

�عني نام �عد أن أدى الراتبة  اللیل" انتصف إذا حتى -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول "فنام 

والقیام  �قلیل" �عده أو �قلیل قبله "حتى إذا انتصف اللیل أو في �عض الروا�ات أنه صلى أر�ًعا،

ثم ینام  ،و�قوم ثلثه ،، وهو أنه ینام نصف اللیل-علیه السالم–ود ام دانصف اللیل هو قی في

ود من �ل في القیام قد ال یتفق مع قیام دا -علیه الصالة والسالم-سدسه، مع أن ما أثر عنه 

 .ینام نعم -علیه الصالة والسالم-وجه أو في �ل األحوال فالنبي 
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 طالب: ......

 ؟ماذا 

 طالب:...

�قوم من �قوم اللیل إال قلیًال امتثاًال  -علیه الصالة والسالم-معروف هذا �له، لكن النبي نعم، 

[سورة المزمل:  َعَلْیِه} ِزدْ  َأوْ . َقِلیًال  ِمْنهُ  انُقْص  َأوِ  ِنْصَفهُ . َقِلیًال  ِإالَّ  اللَّْیلَ  {ُقمِ : -جل وعال-لقوله 

علیه -تجاوزها في جمیع أحواله، فقد یز�د وقد قام د ساعة معینة ال یالمقصود أنه ال �حدّ  ،]٤-٢

حتى تفطرت قدماه، و�ذا صلى لیلة في ر�عة �البقرة والنساء وآل عمران فهذه  -الصالة والسالم

�هللا  ،الر�عة تحتاج إلى وقت طو�ل، مع الترتیل ال تقل عن ساعتین، فماذا عن الر�عات الباقیة

 .المستعان

 علیه هللا صلى- هللا رسول استیقظ قبله �قلیل أو �عده �قلیل"حتى إذا انتصف اللیل أو  

�مسح النوم عن وجهه بیده، النوم له جرم �مَسح؟  بیده" وجهه عن النوم �مسح فجلس ،-وسلم

 شيء محسوس؟ 

 طالب: ......

 ؟ ماذا

 طالب: ...... 

ا واضح إذا هذ ،و�غشى بدنه، و�بقى له أثر ،هو، نعم، مسح وجهه، النوم �خیم على اإلنسان

ال ینفك من النوم من �ل وجه، لكن إذا تحرك حر�ة مؤثرة في الوجه  ًئاانتبه اإلنسان وما فعل شی

 أو غسل وجهه، أو تصرف تصُرًفا یذهب عنه النوم هذا منه، فجلس �مسح النوم عن وجهه بیده،

سورة آل عمران، العشر اآل�ات الخواتیم من عمران"  آل سورة من الخواتیم اآل�ات العشر قرأ "ثم

 َخْلقِ  ِفي {ِإنَّ آ�ة من قوله:  ةعشر  ىحدإومعلوم أن العدد غیر مراد، العدد غیر مراد؛ ألنها 

َماَواتِ  الذي جاء التصر�ح �ه في �عض الروا�ات، من  ،]١٩٠[سورة آل عمران:  َواْألَْرِض} السَّ

 .آل عمران
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ي لو خلت من الماء لیبست وتكسرت، هذا الَشن هي القر�ة القد�مة الت معلقة" ثم قام إلى َشنٍّ " 

فأحسن وضوءه ثم قام �صلي، قال  ،ثم قام إلى َشن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءهالّشن، "

قمت فصنعت مثل ما صنع، هو ما نام عنده إال من  ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع"

إلى جنبه األ�سر بدلیل،  "ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، "-علیه الصالة والسالم-أجل أن �قتدي �ه 

�عد أن حوله إلى جهة الیمین، و�ن لم  وأخذ �أذني الیمنى �فتلها" ،فوضع یده الیمنى على رأسي"

فصلى ر�عتین، ثم ر�عتین، نعد الر�عات، " وأخذ �أذني �فتلها، فصلى ر�عتین"یذ�ر في الروا�ة، "

لو  ثم أوتر"ر�عة، " ةعشر  تااثنر�عة، ة عشر  تااثن ثم ر�عتین، ثم ر�عتین، ثم ر�عتین، ثم ر�عتین"

صار المجموع ثالث عشرة ر�عة، مما یدل على أن النبي  ،وهي أقلُّه ،نها ر�عة واحدة وترإ :قلنا

 .لم یلزم حالة واحدة -علیه الصالة والسالم-

 طالب:...

 ، ست، ثم أوتر بواحدة، افترض أنها واحدة، ثالث عشرة، وقبل النومةا عشر تت، اثناست ر�ع

، وجاء في -علیه الصالة والسالم-صلى الراتبة ومعها ر�عتین، المقصود أن العدد لم یتحدد عنه 

علیه  -وحدیث عائشة في الصحیحین: ما �انالمسند ما یدل على أنه صلى خمس عشرة ر�عة، 

یز�د في سفر وال إقامة عن إحدى عشرة ر�عة في رمضان وال في غیره ما �ان  -الصالة والسالم

في رمضان وال في غیره على إحدى عشرة ر�عة، هذا هو الكثیر الغالب الذي شاهدته یز�د 

علیه الصالة -، وشاهد غیرها غیر ذلك، واألصل في المسألة قوله -رضي هللا عنها-عائشة 

فصل واحدة توتر «أو  ،»صالة اللیل مثنى مثنى، فإذا خشیت الصبح فأوتر بواحدة«: -والسالم

 .أوتر، ثم »لك ما قد صلیت

ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ر�عتین خفیفتین" " 

ر�عتي الصبح اللتین هما خیر من الدنیا وما فیها، ومن صفتهما الخفة، �عض الناس �طیل في 

نَّة، وعائشة تقول: ال أدري هل قرأ فاتحة الكتاب أم ال؟ �عني ،هاتین الر�عتین  وهو خالف السُّ

  ثم خرج فصلى الصبح".مبالغة في تخفیفها، "

قوله: حدثنا إسماعیل هو ابن أبي أو�س، قوله: مخرمة �فتح المیم و�سكان المعجمة واإلسناد �له 

 .مدنیون 



 
 

 
 
 

٥  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٥ 

ألن أسلوب الكالم �ان �قتضي أن  ؛وفیه التفات ،قوله: فاضطجعت قائل ذلك هو ابن عباس 

ت، قوله: في َعرض �فتح أوله على المشهور، إنه �ا :ألنه قال قبل ذلك ؛�قول: فاضطجع

وأنكره الباجي من جهة النقل، ومن جهة المعنى أ�ًضا، قال: ألن الُعرض �الضم  ،و�الضم أ�ًضا

 .هو الجانب، وهو لفظ مشترك

�الفتح هو ما �قابل الطول،  قلت: لكن لما قال في طولها تعّین المراد، تعّین المراد، والعرض 

ل والعرض لكن لما قال: في طولها تحدد، تعّین المراد وقد صّحت �ه الروا�ة رض �شمل الطو والع

ح بیده سملإلنكار، قوله: �مسح النوم أي � فال وجه لإلنكار، وقد صّحت �ه الروا�ة فال وجه

اسم الحال على المحل العین حاّلة في الوجه  ،عینیه من �اب إطالق اسم الحال على المحل

من �اب إطالق الكل  :فهذا من �اب إطالق الحال على المحل، ولو قیل العین حاّلة في الوجه،

وهذا  ،فتكون من �اب إطالق الكل و�رادة الجزء ،و�رادة الجزء، الوجه �شمل العین وغیر العین

 .أوضح

 طالب: ......

 ماذا؟

 طالب: ......

وجهه. �مسح النوم والمراد من الوجه العین، �مسح النوم أي �مسح بیده عینیه عن  ،�مسح وجهه 

عن وجهه، �عني النوم حاّل في الوجه، هذا قصدك؟ لكن في الحدیث الوجه، �مسح النوم عن 

الخطب سهل، من ف�عني سواء �ان هذا هو المراد أو ذاك  ،وجهه، على �ل حال األمر سهل

وله: �اب إطالق اسم الحاّل على المحل أو أثر النوم من �اب إطالق السبب على المسبَّب، ثم ق

َماَواتِ  َخْلقِ  ِفي {ِإنَّ ثم قرأ العشر آ�ات أولها:  آخر  ى]  إل١٩٠[سورة آل عمران:  َواْألَْرِض} السَّ

 السورة. 

على غیر  ،قال ابن �طال ومن تبعه: فیه دلیل على رد من �ره قراءة القرآن على غیر طهارة

علیه -ن، لكن ال �منعه عنه للقرآ الطهارة أكمل ولو �ان من غیر مّسٍ  طهارة، وال شك أنه على

-عن القرآن إال الجنا�ة، الحدث األصغر ما �منع بال شك، لكن إذا تیمم النبي  -الصالة والسالم

لكن یبقى أن ذلك  ،السالم، فال شك أن القرآن هو ذ�ر من �اب أولى لردّ  -علیه الصالة والسالم
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�ات �عد قیامه من النوم قبل أن قرأ هذه اآل -صلى هللا علیه وسلم-جائز ال إشكال فیه؛ ألنه 

 .یتوضأ

به ابن المنیِّر وغیره �أن ذلك مفّرع على أن النوم في حقه ینقض، على أن النوم في حقه وتعقَّ  

ألنه  ؛أنه تنام عیناه وال ینام قلبه، ولیس �ذلك -علیه الصالة والسالم-ینقض، وقد جاء عنه 

توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء، أو أحدث �عد وأما �ونه  ،»تنام عیناي وال ینام قلبي«قال: 

 .ذلك فتوضأ

قلت: وهو تعّقب جید �النسبة إلى قول ابن �طال �عد قیامه من النوم؛ ألنه لم یتعین �ونه أحدث  

في النوم، لكن لما عّقب ذلك �الوضوء �ان ظاهًرا في �ونه أحدث؛ ألن الظاهر أن الوضوء عن 

 ،ضوء بدون حدث، وال یلزم من �ون نومه ال ینقض وضوءهالحدث أظهر وأقرب من تجدید الو 

أال �قع منه حدث وهو نائم، نعم خصوصیته أنه إن وقع شعر �ه �خالف غیره؛ ألنه ال ینام قلبه، 

وذلك  ،وما ادعوه من التجدید وغیره األصل عدمه األصل أن الوضوء الستباحة ما ال یباح إال �ه

قد �كون للتجدید، لكن األصل أنه الستباحة ما ال �ستباح �كون برفع الحدث، وهذا هو األصل، 

 إال �ه. 

واألظهر أن مناسبة الحدیث للترجمة من  ،وقد سبق اإلسماعیلي إلى معنى ما ذ�ره ابن المنیِّر

جهة أن مضاجعة األهل في الفراش ال تخلو من المالمسة، و�مكن أن یؤخذ ذلك من قول ابن 

كن أن یؤخذ ذلك من قول ابن عباس، فصنعُت مثل ما عباس، فصنعُت مثل ما صنع، و�م

علیه -ألن النوم �النسبة البن عباس إذا �ان �النسبة للنبي ؛ صنع؛ ألن ابن عباس لما نام أحدث

قرأ  ،فإنه �النسبة البن عباس �غیره، وصنع مثل ما صنع ،ال ینقض الوضوء -الصالة والسالم

، -علیه الصالة والسالم-ولم ینكر علیه النبي  -لسالمعلیه الصالة وا-القرآن مثل ما قرأ النبي 

 -علیه الصالة والسالم-ال تقرأ إال �عد الوضوء، ولم یرد المصنف أن مجرد نومه  :ولم �قل له

ثم اضطجع فنام حتى  :في آخر هذا الحدیث عنده في �اب التخفیف في الوضوء هینقض؛ ألن

الفوائد الحلبیات للسبكي  -بیر �عد أن ذ�ر أننفخ ثم صلى، ثم رأیت في الحلبیات للسبكي الك

-: لعل البخاري احتج �فعل ابن عباس �حضرة النبي -الكبیر �عد أن ذ�ر اعتراض اإلسماعیلي

مع أهله واللمس  -علیه الصالة والسالم-أو اعتبر اضطجاع النبي  ،-صلى هللا علیه وسلم
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لحدیث توجیه ما قّیدُت الحدیث �ه قلت: و�ؤخذ من هذا، قلت: و�ؤخذ من هذا ا .ینقض الوضوء

 .في ترجمة الباب

 طالب: ......

 ین؟أ 

 طالب:...

ما قیدُت الحدیث �ه في ترجمة الباب، قراءة القرآن �عد الحدث أي األصغر وغیره من مظان 

الترجمة  ،الحدث، التقیید �الحدث �عني األصغر، الحدث صحیح، هو قّید الحدث في الترجمة

 .لقرآن �عد الحدث أي األصغر، فقّید الحدث �أنه أصغرفیها: �اب قراءة ا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب: ......

 الرسالة؟  ؟ي معكتالطبعة ال ماال، واضح؛ ألنه في الترجمة الحدث، 

 طالب: ......

على الطبعات  ةووجدت فیها تصحیحات �ثیرة ما هي �قلیل ،ال، الرسالة جیدة، أنا اقتنیتها أخیًرا

 .كلها

وأن المراد �ه األصغر، إذ  ،من هذا الحدیث توجیه ما قّیدُت الحدث �ه في ترجمة البابو�ؤخذ  

 .بل �ان �غتسل ،لو �ان األكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى

قال معلقة قال الخطابي: الّشن القر�ة التي تبدت للبلى �عني بدأت تبلى، ولذلك  قوله: إلى شنٍّ  

 .إلرادة القر�ة ر�ة و�ال فلفظ الَشن مذ�ر، فأنَّثإلرادة الق في هذه الروا�ة: معلقة فأنَّث
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تقدمت اإلشارة في �اب تخفیف الوضوء إلى هذا الموضع،  ،قوله: فقمت فصنعت مثل ما صنع 

فلُیراَجع من ثمَّ، تقدمت اإلشارة في �اب تخفیف الوضوء إلى هذا الموضع، فلُیراَجع من ثمَّ، 

 إن شاء هللا تعالى. ،في �تاب الوتروستأتي �قیة مباحث هذا الحدیث 

 طالب: ......

 ماذا؟ .طیب 

 طالب: ......

 تخفیف الوضوء. 

 طالب:...

 ال، تخفیف الوضوء إلى هذا الموضع، �عني أحال على الموضع عندك؟

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 الحدیث؟

 طالب:...

 وثالثین. ة وثمانٍ مئ

 طالب:...

وثمان وثالثین، الحدیث مائة وثمان وثالثین. بل �ان إذا  نعم �اب التخفیف في الوضوء، مئة

ین أ ،روى الحدیث مطوًال، قال: اضطجع فنام �ما سیأتي، و�ذا اختصره قال: نام أي مضطجًعا

 الحال؟

 طالب:...
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 حیل وأشار إلى أن في هذا الحدیث إحالة على موضعنا.ال، �قول: أ

 طالب:...

 ا.ال. ما قال: وسیأتي في �اب الذي معن

 طالب:...

لكن عندنا أشار تقدَّمت اإلشارة في �اب تخفیف الوضوء إلى هذا  ،هو حدیث ابن عباس

 ؟المطلوبهو هذا ألیس فلُیراجع من َثمَّ.  ،الموضع

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 لكن هل هذا الموضع �قتضي مراجعة؟  ،معلقة :هذا مراده، أخرجه �عد أبواب بلفظ لعلال، 

 طالب: ......

 فیه إحالة؟ ،أنا أر�د اإلحالة على هذا الموضع ، ال الال

 طالب:...

صلى ولم یتوضأ؟ نحًوا مما توضأ قال الكرماني: وقد ثبت في الحدیث �ما سیأتي �عد أبواب 

هذه اإلحالة �ما وال یلزم من إطالق المثلیة المساواة في �ل جهة،  ،فقمُت فصنعت مثل ما صنع

 سیأتي �عد أبواب.

 ...طالب: ...

 ماذا؟

 طالب:...

 الظاهر أنه هذا الموضع. 
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 طالب:...

مثل ما صنع، مهما �الغ ابن  ،من �ل جهة. ال یلزم من إطالق مثل ما صنع صنعتنعم، 

في  -علیه الصالة والسالم-لن �صل أن �صنع مثل ما صنعه النبي فعباس و�لغ من المشابهة 

إن شاء  ،احث هذا الحدیث في �تاب الوترمبوفي أحواله �لها. وستأتي �قیة  وضوئه وفي صالته

 هللا تعالى. 

تنبیه: روى مسلم من حدیث ابن عمر �راهة ذ�ر هللا �عد الحدث، لكنه على غیر شرط 

 المصنف. 

 طالب: ......

 .-علیه الصالة والسالم-ّد السالم كراهة، إني أكره، عندما تیمم لر 

 آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده ىعل و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد

 ،أجمعین وأصحا�ه

 الُمثِقل. الغشي من إال یتوضأ لم : "�اب من-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام  

 أسماء جدتها عن فاطمة امرأته عن عروة بن هشام عن مالك حدثني قال: إسماعیل حدثنا 

 خسفت حین -وسلم هعلی هللا صلى- النبي زوج عائشة أتیت قالت: أنها �كر أبي بنت

 نحو بیدها فأشارت للناس؟ ما فقلت: تصلي، قائمة هي و�ذا �صلون، قیام الناس فإذا الشمس

 وجعلت الغشي تجالني حتى فقمت نعم، أي فأشارت: آ�ة؟ فقلت: هللا، سبحان وقالت: السماء،

 علیه، وأثنى هللا حمد -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول انصرف فلما ،ماءً  رأسي فوق  أصب

 أوحي ولقد والنار، الجنة حتى هذا مقامي في رأیته قد إال أره لم �نت شيء من ما« قال: ثم

 أسماء قالت ذلك أي أدري  ال ،»الدجال فتنة من قر�ب أو مثل القبور في فتنون تُ  أنكم إلي

 التق ذلك أي أدري  ال ،»الموقن أو المؤمن فأما ؟الرجل بهذا علمك ما :له فیقال أحد�م ُیؤتى«

 له: فیقال واتبعنا، وآمنا فأجبنا ،والهدى �البینات جاءنا ،هللا رسول محمد هو فیقول:« ،أسماء

 ،أسماء قالت ذلك أي أدري  ال ،»المرتاب أو المنافق وأما لمؤمًنا، �نت إن علمنا قد ،صالًحا َنم

 ".»فقلته شیًئا �قولون  الناس سمعت ،أدري  ال فیقول:«
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، المثقل �عني : "�اب من لم یتوضأ إال من الغشي الُمثقل"ة هللا علیه�قول اإلمام البخاري رحم

ال یبقى معه الشعور، هناك  ،الذي ال �حصل معه الشعور ،المثقل للرأس مثالً  ،المثقل للبدن

ومنه الثقیل، قال:  ،منه الخفیف ،في حكمه �النوم ،لكنه یدرك ما حوله، وهذا وهو �النوم ،غشي

إمام دار  "حدثني مالك"بن أبي أو�س �ما في اإلسناد السابق، قال: هو ا "حدثنا إسماعیل"

رحمة هللا -والمعروف أن مالًكا  ،بن أبي أو�س �قول: حدثني مالك، مع أن إسماعیل الهجرة

و�نما ُ�قَرأ علیه، ومقتضى الصیغة عند من �فرِّق �مسلم أن �قول:  ،ال �قرأ على أحد -علیه

مالك؛ ألن طر�ق الروا�ة العرض، ولیس السماع من لفظ الشیخ، أخبرني مالك ما �قول: حدثني 

 .عندنا حدثنا أو أخبرنا سواء ،لكن اإلمام البخاري ال �فرِّق بین حدثنا وأخبرنا

بنت المنذر هي زوجة هشام بن  "حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة"قال:  

جدتهما مًعا، �عني في  ،دة زوجها، هي جدتها وج"عن جدتها أسماء بنت أبي �كر"عروة 

 قسم الفرائض إذا تزوج ابنة عمته. الفرائض في �تب الفقه في

 طالب:...

"عن جدتها أسماء بنت �النسبة لها، وأم أم أب �النسبة له، أو أم أب،  افتكون أم�  ،فجدته جدتها

ن خسفت حی -صلى هللا علیه وسلم-أبي �كر الصدیق أنها قالت: أتیت عائشة زوج النبي 

 -؛ ألنه لما حصل الكسوف خرج النبي�عني صالة الكسوف الشمس، فإذا الناس قیام �صلون"

�ظنها الساعة، فصلى �الناس الصالة التي جاءت  ،�جر رداءه فزًعا -علیه الصالة والسالم

 .ر�وعات ةفي أر�ع ،ر�وعات، أر�عة ر�وعات في ر�عتین ةاألحادیث الصحیحة �صفتها في أر�ع

 للناس؟" ما "فقلت: تعني عائشة مع الناس، تصلي" قائمة هي و�ذا الناس قیام �صلون،"فإذا  

ألن الكسوف حصل  ؛تصلى الصالة ال �عرفها أحد، غر�بة أن �صلي الناس ضحى �عني أوًال 

الكسوف آ�ة من  آ�ة؟" فقلت: هللا، سبحان وقالت: السماء، نحو بیدها "فأشارت وقت الضحى،

ولذلك  ،»س والقمر آیتان من آ�ات هللا، ال ینكسفان لموت أحد وال لحیاتهإن الشم«آ�ات هللا، 

شيء غر�ب،  الغشي" تجالني حتى "فقمت برأسها، نعم" أي فأشارت: فقلت: آ�ة؟" قالت: آ�ة،

اآلن  ]٥٩[سورة اإلسراء:  َتْخِو�ًفا} ِإالَّ  ِ�اْآلَ�اتِ  ُنْرِسلُ  {َوَماالناس یتأثرون من هذه اآل�ات، 

 �هللا المستعان. أشارت بیدها إشارة. ،؟ �خرجون إلى المتنزهات والبراري و�صورون یتأثرون 
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 طالب:...

 سبحان هللا مقبولة في الصالة، ذ�ر، مشروع جنسه في الصالة.

 طالب:...

 سمعت، قالت: سبحان هللا.نعم، ؟ ماذا

 طالب:...

 سمعت.

 طالب:...

�عد تحو�ل القبلة وجاءهم من جاءهم ومجرد السماع ال �ضر، الذین صلوا إلى بیت المقدس 

 سمعوا �المه واستجابوا، ما �ضر. ،وقال: إن القبلة تحولت إلى جهة الكعبة

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ......

مصلحة راجحة، �عني لمصلحة الصالة مثًال، لكن یبقى أنها راجحة،  ،الخشوع ظاهرة هو منافاة

ثم تكلم أحد منهم �كالم فیه مصلحة الصالة  ،المطلوب من المأمومین مالو ما عرف اإلمام 

�ان �فتح الباب، و�صنع  -علیه الصالة والسالم-قالوا: هذا ال �ضر في الصالة، الرسول 

وحمل أمامة بنت ز�نب وهو �صلي، إذا قام حملها و�ذا سجد وضعها نعم. وأشار برد  ،أشیاء

 .-علیه الصالة والسالم-السالم بیده 

 طالب: ......

 ،ما �فید ،ما �فید في هذه الحالة ،للتصفیق داعٍ  هلكن ما فی ..هو األصل أن التصو�ر. نعم 

 .لقر�ها منها ؛ولعلها �صوت ال �سمعها إال هي
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 حتى فقمت نعم، أي فأشارت: آ�ة؟ فقلت: هللا، سبحان وقالت: السماء، نحو بیدها "فأشارت 

أن الغشي لیس مثقًال، خفیف؛ �عني دلیل على  "ماءً  رأسي فوق  أصب وجعلت الغشي تجالني

 .�صبه غیرها أن الزمفولو �ان مثقًال  ،ألنها تصب على رأسها الماء

 شيء من ما« قال: ثم ،علیه وأثنى هللا حمد -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول انصرف "فلما 

 يف تفتنون  أنكم إلي أوحي ولقد والنار، الجنة حتى هذا مقامي في رأیته قد إال أره لم كنت

وال شك أن هذا السؤال فتنة لما یترتب  ،سألون �عني تُ  "»الدجال فتنة من قر�ًبا أو مثل القبور

 .واالختبار �كون �السؤال والجواب ،تختبرون، الفتنة االختبار واالمتحان ،علیه

 أو المؤمن فأما الرجل؟ بهذا علمك ما له فیقال أحد�م ُیؤتى« ،أسماء قالت ذلك أي أدري  "ال

جواب ثابت ال تردد  "»هللا رسول محمد هو فیقول:« ،أسماء قالت ذلك أي أدري  ال ،»الموقن

 �نت إن علمنا قد ،صالًحا َنم له: فیقال واتبعنا، وآمنا فأجبنا ،والهدى �البینات جاءنا«" فیه،

 ."»لمؤمًنا

 ،اد القلوبألن هللا �علم ما �ان وما �كون، و�عرف اعتق ؛والمسألة ما تحتاج إلى مثل هذا السؤال 

تنقطع �ه  ،لكن مثل هذا لیخرج إلى عالم الشهود، فتنقطع �ه الحجج ،وما تنطوي علیه السرائر

 ؟الفائدة من �تا�ة األعمال والمیزان والحساب، إال ألجل هذا فماالحجج، و�ال 

 الناس سمعت ،أدري  ال فیقول:« أسماء، قالت ذلك أي أدري  ال »المرتاب أو المنافق وأما«" 

�قول: ال أدري، قد �قول مثل هذا المرتاب أو المنافق: أحفظ األصول  ".»فقلته شیًئا ون �قول

وأحفظ الجواب وأجیب �ه، �ستطیع أن �جیب إذا  ،الثالثة، وأضبطها وأرددها �ما أردد الفاتحة

ال �ستطیع أن �جیب، هذه المسألة ما هي مسألة غش في  ،كان عنده نفاق أو ارتیاب؟ ال

أمر سهل �مشیك حتى ولو حفظت األجو�ة عن ظهر قلب ورددتها في �ل یوم، إلى  أواالمتحان 

 :أن تموت، ثم سئلت عنها هاه ال أدري، والحوادث تثبت أن من الناس من إذا ُلقِّن فقیل له: قل

من �ان آخر «وهو �قول: ال إله إال هللا في حیاته و�عرفها وقد �حفظ الحدیث:  ،ال إله إال هللا

 �ستطیع أن �قولها، وهو في وعیه، ثم �عد ذلك ال ،»لدنیا ال إله إال هللا دخل الجنةكالمه من ا

 .هللا المستعان

 طالب:...
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 .. المَلك المَلكنعم

�عني لم یذ�ر  ،قوله: �اب من لم یتوضأ أي من الغشي إال من الغشي الُمثِقل فاالستثناء مفرغ 

و�جوز فتحها المثَقل، وأشار  ،ثة و�سر القافوالُمثِقل �ضم المیم و�سكان المثل ،المستثنى منه

من الغشي مطلًقا، �عني  ،المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشي مطلًقا

�مجرد زوال العقل أو �عضه �جب الوضوء، وأنه ناقض من نواقض الوضوء، والتقدیر: �اب من 

 .لم یتوضأ من الغشي إال إذا �ان مثقالً 

ماعیل هو ابن أبي أو�س أ�ًضا واإلسناد �له مدنیون أ�ًضا وفیه روا�ة األقران، قولنا: حدثنا إس 

ولكر�مة: أي نعم،  ،هشام وامرأته فاطمة بنت المنذر، قوله: فأشارت أي نعم �ذا ألكثرهم �النون 

و�ّین فیها أن اإلشارة �انت برأسها، وما زالت اإلشارة �الرأس  ،وهي روا�ة وهیب المتقدمة في العلم

 .ما زالت موجودة ،نا�ة عن نعمك

قال ابن �طال: الغشي مرٌض �عرض من  ،قوله: تجالني أي غطاني، قوله: تجالني أي غطاني

طول التعب والوقوف، التعلیق: وقد �عرض لإلنسان أ�ًضا عند رؤ�ته أو سماعه ما یدهشه �ما 

صل �ه الغشي، وهو في هذا الحدیث، األمور التي ال �حتملها من شدة حزن أو شدة فرح قد �ح

مدافعة له ولو  ،ضرب من اإلغماء إال أنه دونه، و�نما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له

وهو ینقض الوضوء �اإلجماع انتهى. ألنه قد �حدث وال �شعر مثل  ،كان شدیًدا لكان �اإلغماء

مدر�ة، وذلك ال  النوم، مثله، و�ونها �انت تتولى صّب الماء علیها یدل على أن حواسها �انت

صلى -ینقض الوضوء في محل ومحل االستدالل �فعلها من جهة أنها �انت تصلي خلف النبي 

أنه  -علیه الصالة والسالم-و�ان یرى الذي خلفه وهو في الصالة، جاء عنه  ،-هللا علیه وسلم

م شيء من مباحث هذا الحدی ث في �تاب كان یراهم من خلفه، ولم ینقل أنه أنكر علیها، وقد تقدَّ

 إن شاء هللا تعالى. ،وتأتي �قیة مباحثه في �تاب صالة الكسوف ،العلم

 


