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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

هل تحیة هذا المسجد لطالب العلم واجبة أو لكن السیاق �قول:  یر�د، ماذالضبط ما أدري �ا 

 سنة؟

 .بواضحة لیستالمكتبة  ت؟ لئن �انأ�ًضاخصوصیة لهذا المسجد أو لطالب العلم  أرى ما  

 طالب: ...

 ؟ماذا

 ... طالب:

 هل �ختلف الحكم؟ف، هذا المسجد، ولو دخل طالب العلم نعم

 طالب:...

 ؟ماذا

  ...طالب:

واه هللا، والثاني استحیا فاستحیا هللا منه، آ�عني من �اب حدیث الثالثة الذین دخلوا األول أوى ف

 هو �قصد مثل هذا؟ ،والثالث أعرض فأعرض هللا عنه، وما فیه ما ذ�ر أنهم صلوا تحیة المسجد

 طالب: ...

�م المسجد فال إذا دخل أحد«لعله، على �ل حال تحیة المسجد ثابتة �النصوص الصحیحة،  

تفصیل الذي �ال، والكالم في تحیة المسجد معروف عند أهل العلم »�جلس حتى �صلي ر�عتین

 .ذ�رناه في مناسبات �ثیرة �النسبة ألوقات النهي، معروف

و�نما عامة أهل العلم على أنها سنة مؤ�دة، وأن من جلس ال  ،على �ل حال هي لیست بواجبة 

یرى �عض أهل العلم أن تحیة  ،وأوجبها �عضهم ،ِرم أجًرا عظیًمالكنه خالف األمر، وحُ  ،�أثم

المسجد واجبة، لكن العمومات التي جاءت في عدم وجوب الصلوات غیر الخمس، هل علّي 

وهذا دلیلهم على صرف األمر من  ،معروفة عند الجمهور »ال، إال أن تطَّوع«غیرها؟ قال: 
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نَّة من غیره، العلم إذا دخل فهو أولى �اتباع  الوجوب إلى االستحباب، وأما �النسبة لطالب السُّ

یبقى المفاضلة بین سماع العلم و�ین االشتغال بهذه التحیة هو محل نظر، لكن سماع الدرس 

من جلس أن  -علیه الصالة والسالم-لیس �أولى من سماع خطبة الجمعة، وقد أمر النبي 

 فعلیه أن �صلي و�خفف. ،»قم صل«: قال: ال، قال »هل صلیت الر�عتین؟«�صلي الر�عتین، 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 على �ل حال الصوارف �ثیرة.

 طالب:...

 ؟كیف

 طالب:...

 له أن �شرب.

 طالب:...

أن �شرب وهو قائم، �ان هناك ثمة  من واألصل أال �جلس حتى �صلي الر�عتین، وال مانع

 .، و�ن �ان لیس في عطش شدید �صبرضرورة إذا �ان هناك عطش شدید فهذه حاجة

 .نعم 

 محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد .أحسن هللا إلیك

 أجمعین. وصحبه آله وعلى
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 .اللبن من �مضمض هل : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 بن هللا عبید عن شهاب ابن عن عقیل عن اللیث حدثنا قاال: وقتیبة �كیر بن �حیى حدثنا 

 شرب -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن -رضي هللا عنهما-عباس  ابن عن عتبة بن هللا عبد

 الزهري". عن �یسان بن وصالح یونس تا�عه ،»دسًما له إن« وقال: فمضمض، لبًنا

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

 أما �عد، ،أجمعین وأصحا�ه

هل �مضمض من اللبن؟  اللبن" من �مضمض هل "�اب: -رحمه هللا تعالى-فیقول المصنف  

والعلة  ،»إن له دسًما«مع ذ�ر العلة،  »توضؤوا من اللبن«وجاء األمر �ه  ،وجاء بلفظ الوضوء

و محمول على االستحباب؛ واألمر �ه عند ابن ماجه، وه ،منصوصة في هذا الحدیث الصحیح

 .ألن العلة صارفة ال تقتضي الوجوب

 ابن سعد اللیث" حدثنا "قاال: وهو ابن سعید، وقتیبة" �كیر بن �حیى "حدثنا: -رحمه هللا-قال  

 "عن اإلمام المشهور محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، شهاب" ابن "عن ابن خالد، عقیل" "عن

 هللا صلى- رسول هللا أن -رضي هللا عنهما-عباس  ابن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبید

فالعلة من الفعل الدسومة والزهومة  ،"»دسًما له إن« وقال: فمضمض، لبًنا شرب -وسلم علیه

لتذهب هذه الزهومة وهذا الدسم؛ ألنه لو لم �مضمض  ؛التي تبقى في الفم، فیمضمض �الماء

 .�صلي وهو في فمه هذه الدسومة فینشغل بها و�ز�ل هذه الدسومة �قي في فمه فیؤذ�ه، وقد

وجاء األمر �ه في سنن ابن ماجه، ولكن األمر  ،وعلى �ل حال هنا �الفعل شرب فمضمض 

محمول على االستحباب، والنظافة في الجملة مأمور بها شرًعا، مأمور بها شرًعا، وهذا منها، لو 

ما فیه دسم خالص والعلة:  ا: أنا أشرب لبنً �قول »إن له دسًما«قال: إن اللبن منزوع الدسم قوله: 

ألن العلة المنصوصة غیر العلة  ؛والحكم یدور مع علته المنصوصة هنا ،»إن له دسًما«

�قلیل الدسم،  لیسالمستنبطة، الحكم یدور مع علته وجوًدا وعدًما، قال: هذا لبن منزوع الدسم 

 .ألنه یوجد منزوع ؛منزوع

 طالب: ...
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�أنك  ،والعلة إن له دسًما هذا ما فیه دسم ،هذا منزوع الدسم :قال ،ه دسًماعندك؟ إن ل ماذا 

 ال تمضمض؟  أم�مضمض  :هل نقول رب ماءً تش

 طالب: ...

  ؟ماذا 

 طالب:...

 وهذا ما فیه دسم. ،؟ العلة الدسمماذا�مضمض ل

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 العلة؟  كیف

 طالب: ...

 .ما هي، هذه علة منصوصة ،ال 

 لب:...طا

من الدسم  شيء، لكن هل الواقع �الفعل أنه خالٍ  ها فی: نزعنا الدسم ومأهل االختصاص �قولون 

 مائة �المائة؟

 طالب:...

كلت طعام أرز مثًال، وقد وضع فیه من الدسم ما ُوِضع من أنواع ألكن اآلن إن له دسًما لو 

حتى من الرز، وغیره من العلة متحققة، وعلى هذا �مضمض منه، نمضمض فالز�وت والدهون، 

األطعمة التي فیها هذه الدسومة، فإذا تحققنا العلة وهي منصوصة وثابتة في الحدیث الصحیح 

والزهومة التي تشِغل اآلكل والشارب ثبت  ،الدهن ،یدور الحكم معها، أین ما ُوجد الدسم :قلنا

 .ة انتفى الحكم؛ ألنها منصوصةالحكم، و�ذا انتفت العل
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 طالب:...

 ؟ینأ

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

ي تألنه �عد أن تؤخذ ال ؛بقى نسبة �بیرة، و�حتاج إلى معالجة ثانیة لنزع الدسمت�له، لیس ال، 

 .�سمونها القشطة هذه، وهي الز�د

 طالب: ...

نعم.  ،�حتاج إلى معالجات أخرى  ،منزوع الدسم ،قلیل الدسم ،�عد أن یؤخذ یبقى �امل الدسم 

أي تا�عا عقیًال في روا�ة عن اإلمام الزهري �یسان"  بن وصالح ،ز�د األیليابن ی یونس" "تا�عه

 ناقصة؟ أم ناقصة؟ المتا�عة في الحدیث تامة أم فهذه متا�عات تامة 

 طالب:...

 ومتى تكون ناقصة؟ ؟ناقصة؟ متى تكون تامةأم ؟ طیب تامة ماذا

 طالب:...

لیس صارت ناقصة؟ نعم ما هي من أول عبد هللا ناقصة لكن  اعندك؟ �المك صحیح �ا أ� ماذا

 .متا�عة تامة :اإلسناد، لو تا�عه �حیى بن �كیر قلنا

 .نعم 

 أحد هذا قتیبة حدیث) اللبن من �مضمض هل �اب( : "قوله:-رحمه هللا-قال الحافظ ابن حجر 

 شیخ عن والترمذي والنسائي داود وأبو الشیخان وهم الخمسة األئمة أخرجها التي األحادیث

 . قتیبة وهو دواح
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ود اسطة، وأبو دالكن إخراج البخاري بدون واسطة عن قتیبة، ومسلم یروي عن قتیبة بدون و 

والترمذي یروون عنه �غیر واسطة، ابن ماجه یروي عنه �غیر واسطة، لكن هل النسائي یروي 

 عنه �غیر واسطة؟ �غیر واسطة یروي عنه النسائي؟

 طالب:...

 ما أنت معنا  الكالم �له عن قتیبة ،قتیبة

 طالب: ...

 ؟ وحدیث قتیبة على طول وقتیبة؟�یف؟ ماذا 

 طالب:...

ئمة الخمسة، ؟ وحدیث قتیبة هذا أحد األحادیث التي أخرجها األلكن حدیث أحد األحادیث، ماشٍ 

لكن هل النسائي یروي عنه  ،ود والنسائي والترمذي عن شیخ واحد وهو قتیبةوهم الشیخان وأبو دا

ر عن البخاري  �غیر واسطة؟ ر، نصف قرن متأخِّ ا متأخِّ فهل یروي عن شیخه قتیبة  ،متأخر جد�

 سعید من غیر واسطة.بن 

 طالب:...

ونحتاج إلى التثبت من هذا،  ،لكن روایته عنه بواسطة روا�ة عنه ما یلزم أن �كون �غیر واسطة

نَّة، والتي  �قول فیها النووي: لم �فِت  وهؤالء األئمة الخمسة أو الكتب الخمسة التي هي أصول السُّ

نَّة، لكن  الخمسة إال النذر، ابن األخرم �قول: قّل ما �فوت البخاري ومسلم شيء من صحیح السُّ

قال الحافظ العراقي: ولم �عّماه �عني البخاري ومسلم �عما األحادیث الصحیحة أو الحدیث 

هو �صحیح الكالم، لكن قال �حیى  ولكن قّل ما عند ابن األخرم منه قد فاتهما، وُردَّ ما ،الصحیح

: لم �فت الخمسة إال النذُر �عني القلیل  .البرُّ

أضیف فیما �عد، وأول من أضافه ابن فهم هؤالء، وأما السادس وهو ابن ماجه  نیذالخمسة ال 

هؤالء الخمسة هم األصول، ومنهم من فوفي شروط األئمة، و�ال  ،طاهر المقدسي، في األطراف

ل ابن ماجه مثل رز�ن صاحب تجر�د األصول، وابن األثیر صاحب جامع أضاف الموطأ بد
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وعلى �ل حال األكثر �عد إضافة ابن ماجه  ،األصول، ومنهم من أضاف الدارمي بدل الكتابین

 نعم.    ،دة فیه أكثر من الموطأ ومن الدارميئد، األحادیث الزائمشى علیه األئمة؛ ألنه أكثر زوا

: المهلب عن �طال ابن قال »ادسمً  له إن«: قوله". �ماء دعا ثم" مسلم: زاد) البنً  شرب: ("قوله

 النار". مست مما �الوضوء األمر علة بیان فیه

ما تمسه النار، إال إذا ُطبخ  ،، االستنباط في غیر محله؛ ألن اللبن ما تمسه النارهال ال، ما فی

ي ذأنه ال تمسه النار، المبستر ال النوع الذي ُ�شَرب اآلن، لكن اللبن األصل فیه ا،وصار حلیبً 

 ال؟ أم هذا معروض على النار  ا�سمونه مبسترً 

 طالب:...

 ي في األسواق اآلن.ذال

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 لكن في السابق ما �ان �طبخ.

 فلما، النار مست مما �الوضوء فأمروا ،التنظیف قلة الجاهلیة في ألفوا �انوا ألنهم "وذلك

 فیه إنما، ذ�ر �ما الباب لحدیث تعلق وال، قال �ذا. نسخ وشاعت اإلسالم في النظافة تقررت

 منه و�ستنبط، دسم شيء �ل من استحبابها على فیدل ،اللبن من للمضمضة العلة بیان

 .للتنظیف" الیدین غسل استحباب

فیها  غسل الیدین للتنظیف سواء �ان قبل األكل أو �عده، قبل األكل أو �عده؛ ألن الید قد �كون 

من أوساخ لیكون األكل واألكل األصل فیه �الید، فُیحتاج إلى إزالة ما علق بها  ،أشیاء قبل األكل

ا، و�عد األكل إزالة أثر الطعام من الید، والغالب أن فیه دسومة تنطبق علیه العلة التي نظیًفا نقی� 

لیس لنا منادیل سوى  جاءت في الحدیث، و�انوا في السابق �كتفون �مسح الید بلعقها �قولون:

�طون أقدامنا، لیس لدیهم منادیل سوى �طون أقدامهم، ورأینا في الكتب الموروثة عن �بار السن 
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وجدنا �تبهم في أطرافها سواد �نا نتوقع أنه من �ثرة  ،قبل انتشار المنظفات من أنواع الصابون 

 .تثبت �الكتابفوتلزق،  ،تبقى الدسومة �الیدف ،القراءة ما �غسلون �صابون أو شيء

ما زاد الترف صارت ل�هللا المستعان، � ،على �ل حال عاشوا في أوقات على خیر حال 

ولیس عندهم أنواع من الصابون، واآلن قد  ،اإلصا�ة أكثر، �انوا أصحاء، ولیس لدیهم منادیل

یوجد من �ضحك على هذا الكالم الذي نقوله، لكن مع ذلك �ل ما �ثر الحذر واالحتیاط قّل 

لقلة تو�لهم،  ؛التو�ل، ولذا الواقع المشاَهد أن أكثر من �صاب �العین أكثر الناس خوًفا منها

  ولیس معنى هذا أن اإلنسان یهمل و�ترك األسباب، لكن ال یلتفت إلیها. 

 طالب:...

الغسل قبل الطعام �عني ال داعي له، لكن اآلن  :�عضهم �طلق الكراهة في �تب األدب �قولون 

یزاولون أشیاء ما �انت موجودة في السابق من تقتضیه ظروف الحیاة،  ،ولون أشیاءاوالناس یز 

هان غب�ا، ما الم صاحبه، لكن اإلغراق في ذلك هو المشِكل، ولذا جاء فالغسل والتنظف ما یُ  االدِّ

 .�كون �ل یوم

  مسلم". عند موصول وحدیثه، یز�د ابن: أي) یونس( عقیالً : أي) تا�عه: ("قوله

 تقول؟ ماذا

 .نعمطالب: 

 �قول؟ ماذا

 طالب:...

 تقول األیلي؟ 

 طالب: ...

 .، هو األیلينعم

 . مسنده" في السرَّاج العباس أبي عند موصول صالح "وحدیثه موصول عند مسلم، وحدیث
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د أحادیث �ستفاد منها ئمسند السرَّاج مطبوع، ُطبع أخیًرا ما هو �قد�م، ُطِبع أخیًرا، وفیه زوا

 .�إسناده، نعم

، الباب حدیث بلفظ عنه عاصم أبي عن األطعمة في المصنف أخرجه األوزاعي أ�ًضا "وتا�عهم

 األمر: �صیغة فذ�ره األوزاعي حدثنا: قال مسلم بن الولید ابن طر�ق من ماجه ابن رواه لكن

  رواه الطبراني". �ذا، الحدیث »اللبن من مضِمُضوا«

 الطبري.

 طالب:...

 الطبراني؟

 ولم نقف علیه عند أيٍّ منهما. ،شیة: �قول: تحرَّف في سین إلى الطبري طالب: نعم، حا

 .نعم

 طالب:...

 حدیث من ماجه ابن وأخرج، المذ�ور �اإلسناد اللیث عن أخرى  طر�ق من "كذا رواه الطبراني

 ما لالستحباب فیه األمر على والدلیل ،حسن منهما �ل و�سناد، مثله سعد بن وسهل سلمة أم

 أتمضمض لم لو« قال: ثم فمضمض لبًنا شرب أنه الحدیث راوي  عباس ابن عن الشافعي رواه

 شرب -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن" أنس: عن حسن �إسناد داود أبو وروى  .»�الیت ما

 ابن لحدیث ناسًخا أنس حدیث فجعل ،شاهین ابن وأغرب". یتوضأ ولم یتمضمض فلم لبًنا

 .النسخ" دعوى  إلى �حتاج حتى �الوجوب فیه قال من یذ�ر ولم، عباس

 نعم إذا �ان األمر لالستحباب فال نحتاج إلى أن ندَّعي النسخ؛ ألن االستحباب ال یزال �اقًیا نعم.

 : "�اب الوضوء من النوم".-رحمه هللا تعالى-قال البخاري 

 طالب:...

 .وضوًءا الخفقة أو والنعستین النعسة من یر لم �اب الوضوء من النوم، ومن"
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 أن عائشة عن أبیه عن عروة بن هشام عن مالك أخبرنا قال: یوسف بن هللا عبد دثناح 

 عنه یذهب حتى فلیرقد �صلي وهو أحد�م نعس إذا« قال: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول

 .»نفسه فیسب �ستغفر لعله یدري  ال ناعس وهو صلى إذا أحد�م فإن النوم،

 -النبي عن أنس عن قال�ة أبي عن أیوب حدثنا رث قال:الوا عبد حدثنا قال: معمر أبو حدثنا 

 ".»�قرأ ما �علم حتى فلینم الصالة في أحد�م نعس إذا« قال: -وسلم علیه هللا صلى

 نعم.

 طالب:...

 مثل؟

 طالب:...

 �سملة إ�ش؟ جاءت في أحادیث أخرى.

 طالب:...

ل بیمینك، التسمیة مذ�ورة. هذا و�ُ  ،كّل بیمینك، سمِّ هللا »سمِّ هللا وُ�ل بیمینك«حدیث الغالم، 

 مقرر عند أهل العلم قاطبة نعم.

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

�عني  ،، ال على اإل�احة، وال على اللزوم، لو لم تمضمض ما �الیتاألنه یرى األمر مستحب� 

 مستحب �عني له أن یتر�ه.

 طالب:...

 لكن هل األمر للوجوب من أجل أن �قول: ما �الیت؟، نعم
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 :...طالب

 .نعم

 طالب:...

 االستحباب.

 طالب:...

 .قد

 ؟ماذا

 طالب:...

فكونه ال یبالي لبیان أنه  ،على �ل حال األمر هنا لالستحباب �االتفاق، ما رأى أحد الوجوب

 لیس للوجوب هذا معروف.

 طالب:...

 أیهم؟  ؟عندك ماذا

 طالب:...

 فیه؟ ماذاحدیث أنس 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 السو�ق؟

 :...طالب
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 أنس؟

 طالب:...

م والمتأخر معارضة حتى نحتاج إلى  همعارضة مع القول �االستحباب؟ ما فی هلكن هل فی المتقدِّ

 وناسخ ومنسوخ.

 طالب:...

 حدیث ابن ماجه؟

 طالب:...

على االستحباب و�نتهي  لوجود هذه األحادیث ُحِمل حدیث األمر على االستحباب، �ونه محموًال 

 .وجد من األحادیث األخرى  والصارف ما ،اإلشكال

من النعسة والنعستین أو الخفقة  : �اب الوضوء من النوم ومن لم یرَ -رحمه هللا تعالى-�قول  

ولكن من بول «وضوًءا، الوضوء من النوم جاءت �ه األحادیث، حدیث صفوان بن عسال: 

منهم من یرى أنه  دّل على أن النوم ینقض الوضوء، النوم �ختلف فیه أهل العلم: »وغائط أو نوم

هم من �فرِّق ین القصیر ناقض بنفسه، ومنهم من یرى أنه مظنة للحدث، واألقوال فیه �ثیرة، ومن

عاس، ومنهم من �فرِّق بین المضطجع والجالس نهم من �فرِّق بین المستغرق والنُّ ، وموالطو�ل

ن مقعدته   .الممكِّ

من  الوضوء ومن لم یرَ  ومن لم یرَ  ،-رحمه هللا-وعلى �ل حال األقوال ستِرد في �الم الشارح 

النعسة والنعستین أو الخفقة وضوًءا، أن هذا ال یزول معه الشعور، �حیث لو أحدث لعلم بذلك، 

 .لو أحدث لعلم بذلك

�عني  عن هشام"ابن أنس، " أخبرنا مالك"وهو التنیسي، قال: " "حدثنا عبد هللا بن یوسف"قال:  

أم  "-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن عائشة "عنالز�یر،  عروة بن عن أبیه"ابن عروة، "

 أحد�م نعس إذا« قال: -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا ، "-رضي هللا عنها-المؤمنین 

النعاس في الصالة مذموم، و�ذ�ر عن ابن مسعود أن النوم في الصالة  "»فلیرقد �صلي وهو
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لتعب أو مرض أو  ؛إلى النوم اهاد إ�مان، وعلى �ل حال قد �كون مضطر� نفاق، والنوم في الج

إذا نعس «"لوجود األسباب الحسیة،  ؛سهر أو ما أشبه ذلك، فال یلزم أن �كون ذلك من النفاق

والمراد بذلك إذا �ان �صلي اللیل، �صلي الفجر و�رقد إلى  ،"»أحد�م وهو �صلي فلیرقد

 الضحى؟ 

أما صالة الفر�ضة  ،»نعس أحد�م وهو �صلي فلیرقد حتى یذهب عنه النومإذا «المأمور �النوم 

فال �ضیع الوقت من أجل أن  ،فال تؤخر عن وقتها ال سیما وأنه في األصل مستیقظ ومكلَّف

علیه أن  وعلى �ل حال المسلم ،»فلیرقد حتى یذهب عنه النوم«�شبع من النوم على ما قالوا، 

التي هي عمود الدین، ما یتعب نفسه و�شغل نفسه أو �سهر سهًرا  �حتاط لدینه، ال سیما الصالة

طو�ًال حتى یتعرَّض لمثل هذا النعاس، بل علیه أن �قبل على صالته وهو فارغ القلب ساكن 

وال �قبل على صالته  ،لئال ینشغل وهو في صالته ؛الجوارح، ال �حتاج إلى نوم وال غیره، وال أكل

بط صالته، و�عقل صالته، فإذا انشغل عن صالته ولم �عقلها وهو یدافع األخبثین، حتى �ض

 .لیس له من أجر شيء، فلیس له من صالته إال ما عقل، حتى یذهب عنه النومف

فإن أحد�م إذا صلى وهو «، »ناعس وهو صلى إذا أحد�م فإن النوم، عنه یذهب حتى«قال:  

ها، وهذا شأن من زال عقله إما یر�د أن یدعو لنفسه فیدعو علی »�ستغفر لعله یدري  ال ناعس

ا أو الجزئیة، فإنه عقله لیس بتام في هذه الحالة، فعلى اإلنسان أن �مثل بین یدي �الكلیة أو جزئی� 

 لیعي ما �قول.  ؛ر�ه وهو تام العقل

 وظاهر �ستحب؟ أو �جب هل: أي) النوم من الوضوء �اب: (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

 �سمع �حیث حواسه قّرت من وأن ،بینهما التفرقة والمشهور، نوًما ى�سم النعاس أن كالمه

 الرؤ�ا النوم عالمات ومن، نائم فهو ذلك على زاد و�ن، ناعس فهو معناه �فهم وال جلیسه كالم

 . مقار�ته :وقیل، النوم النعاس والمحكم: العین وفي، قصرت أو طالت

  المعظم". قول هو) النعسة من یر لم ومن: (قوله

 �عني معظم أهل العلم ال یرون من النعسة والخفقة الوضوء.
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، النعاس من الوضوء یوجب بنفسه حدث النوم �قول: من أن نوًما النعاس جعل من "و�تخرَّجُ 

 -وسلم علیه هللا صلى- النبي مع عباس ابن صالة قصة في صحیحه في مسلم روى  وقد

 غیر على �جب ال الوضوء أن على لفد" أذني �شحمة أخذ أغفیت إذا فجعلت" قال: �اللیل

 . المستغِرق"

 الغفوة هي الخفقة.

" خفقة خِفق من إال نائم �ل على الوضوء وجب" قال: أنه عباس ابن عن المنذر ابن "وروى 

 �رر و�نما، النعسة هي: التِّین ابن قال قاف �عدها الفاء و�سكان المعجمة �فتح والخفقة

  العام". �عد الخاص من أنه والظاهر. قال �ذا، اللفظ الختالف

فتكون الخفقة هي النعسة، والعطف  اتفسیر��  ا�عني عطف الخفقة على النعسة إما أن �كون عطفً 

وفائدته االهتمام  ،الختالف اللفظ أو �كون من �اب عطف الخاص على العام وهذا معروف

 �شأن الخاص والعنا�ة �ه.

: النعاس من برأسه خفق: ز�د أبو وقال، ناعس وهو حر�ه إذا رأسه خفق: اللغة أهل "قال

  رءوسهم". تخفق معنى: الهروي  وقال. أماله

ولكن ال أصل له في �تب اللغة،  ،ونطقه �عضهم تخُفق من �اب نصر ،تخِفق من �اب ضرب

وا على أنه من �اب ضرب.  نصُّ

 حدیث إلى بذلك وأشار، صدورهم على أذقانهم رءوسهم تسقط تخفق معنى: الهروي  "وقال

 تخفق حتى فینعسون  الصالة ینتظرون  -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أصحاب كان" أنس:

 وأصله ،صحیح و�سناده ،اللیل قیام في نصر بن محمد رواه" الصالة إلى �قومون  ثم، رءوسهم

 .مسلم" عند

یث هذا من أحاد ،مره الحافظ ابن حجر في بلوغ المراود �ما ذ�، رواه أبو دادبل رواه أبو داو 

قطني قال: وأصله عند مسلم، وروا�ة مسلم ستأتي في ار د، وعطف علیه الد�رره أبو داو البلوغ و 

صلى هللا -ود، وفي صحیح مسلم: "كان أصحاب الرسول لصفحة القادمة، وعطف علیه أبو داا
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فینامون ثم �صلون وال  -صلى هللا علیه وسلم-ینتظرون الصالة مع النبي  -علیه وسلم

  یتوضؤون".  

 إذا: (قوله. البخاري  شیخ إال مدنیون  واإلسناد" عروة ابن" األصیلي: زاد) هشام عن: ("قوله

 هشام: عن أیوب طر�ق من وللنسائي ،)فلیرقد( :قوله. ضمها من وغلطوا ،العین �فتح) نعس

 �قطع أمره إنما: فقال ،ظاهره على المهلب وحمله، الصالة من التسلیم �ه والمراد ،"فلینصرف"

 . عنه" ُعفي ذلك من أقل النعاس �ان إذا أنه على فدل، علیه النوم لغلبة ؛ةالصال

 أقل من إ�ش؟

 طالب:...

 ؟ذي أقل من النعاسال ماالنعسة، 

 طالب:...

 قال؟ ماذا

 طالب:...

 على فدل، علیه النوم لغلبة ؛الصالة قطع�قال المهلب، وحمله المهلب على ظاهره وقال: إنما 

ولهم  ،والنعاس درجات ،عنه، على �ل حال النوم درجات ُعفي ذلك من أقل النعاس �ان إذا أنه

علیه أن ینصرف من صالته، ففإذا أحس اإلنسان بذلك قبل أن �ستغرق  ،ولهم مقدمات ،مبادئ

 ، و�ما أن �قطعها إذا �ان أشد.و�سلم منها و�خرج منها ،وهذا هو المطلوب ،إما أن یتمها خفیفة

 طالب:...

 الترجمة. لم یرَ ال ینقض. ومن 

 طالب:...

 .مثله
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وخالف المزني فقال:  ،النوم القلیل ال ینقض الوضوء أن قال: �عني المهلب: وقد أجمعوا على 

�عني المزني خرق اإلجماع، �ذا قال  ،�ذا قال المهلب ،ینقض قلیله و�ثیره، فخرق اإلجماع

وقد نقل  ،لمزني في هذه الدعوى املوا على احوتبعه ابن �طال وابن التین وغیرهم وقد ت ،المهلب

ابن المنذر وغیره عن �عض الصحا�ة والتا�عین المصیر إلى أن النوم حدث ینقض قلیله و�ثیره، 

وهو موافق بل موافق على  ،ما حصل إجماع �النسبة للقلیل، وال شك أن ما ذ�روه �شأن المزني

سحاق بن راهو�ه، قال ابن وهو قول أبي عبید و� ،قوله من ِقبل جمع من الصحا�ة والتا�عین

لعموم حدیث صفوان بن عسال �عني الذي صححه ابن خز�مة وغیره ففیه:  ؛المنذر: و�ه أقول

 .وهذا �شمل القلیل والكثر »إال من غائط و�ول ونوم«

المزني قال: ینقض قلیله و�ثیره، ونقل ابن المنذر وغیره عن �عض الصحا�ة والتا�عین المصیر  

 .ألنه مسبوق  ؛فال یالم المزني على قوله .ینقض قلیله و�ثیرهإلى أن النوم حدث 

فسوى بینهما في الحكم، والمراد �قلیله و�ثیره طول زمانه  »إال من غائط أو بول أو نوم« 

 وقصره، ال مباد�ه؛ ألن القلة والكثرة تعود في مثل هذا إلى الزمان.

 طالب:...

ألنه إذا �ان في مباد�ه فهو قلیل، والذین  ؛�هال مباد ،ال شك، الطول والقصر �النسبة للوقتب

الكالم المتقدم على  ..إن النوم :النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال، والذین قالوا أن ذهبوا إلى

النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بین قلیله  أن والذین ذهبوا إلى ،أن النوم حدث

فالذي �غلب على الظن أنه ال �خرج معه أو ال یوجد معه حدث؛ و�ثیره؛ ألن القلیل ما دام مظنة 

لكنه مظنة للحدث، مظنة أن یوجد معه حدث أن �خرج منه شيء، فالقلیل  ،ألن النوم لیس �حدث

ال �خرج معه شيء، الوقت القلیل ال �سمح بذلك و�ن �ان �مكن، التفرقة بین قلیله و�ثیره وهو 

وغیره وهو قول الثوري، المضطجع أسهل في خروج الحدث قول الزهري ومالك، و�ین المضطجع 

وهو قول  ،من القاعد المتمكن، و�ین المضطجع والمستند و�ین المضطجع والمستند وغیرهما

�خالف ما إذا لم �ستند، ولم  ،ألنه إذا استند استغرق  ؛أصحاب الرأي، المستند قد �خرج منه شيء

 .فإنه إذا غلبه النعاس سقط ،�ضطجع
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�عني بین المضطجع والمستند والساجد �شرط قصده النوم و�ین غیرهم، وهو  ،ما الساجدو�ینه 

 ما ینقض؟ أم قول أبي یوسف، الساجد ینقض 

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب: ...

 �أسهل؟  ألیس ،والسجود ال شك أنه أسهل للخارج ،لكن هذا ساجد ونام ،إذا قصد النوم

 طالب: ...

 لماذا؟ ،�قول: من نام راكًعا أو ساجًدا لم ینتقض وضوؤهلكن �عضهم من  ،أسهل للخارج

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

عجب ر�ك من ساجد نائم «وهو قائم وال قاعد، قال: ساجد وال راكع، السجود في حدیث:  :ما قال

 الحدیث؟ ما »�قول: روحه بین یدي

 طالب:...

 .لفظ الحدیث؟ لعل الشارح یذ�ره ما

ال ینقض نوم غیر القاعد مطلًقا ال ینقض نوم  :قول أبي یوسف وقیل هذه حجتهم، وهوفو�ال  

 ا، �عني المضطجع ال ینتقض وضوؤه. غیر القاعد مطلقً 

 طالب: ...

هذا عكس، وهو قول الشافعي في القد�م، وعنه التفصیل بین خارج الصالة فینتقض  ،هذا عكس

مكن فال ینقض و�ین غیره فینقض، أو فینقض أو داخلها فال، وفصل في الجدید بین القاعد المت
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كل هذا على أن النوم مظنة، فإذا �ان متمكًنا فغلبة الظن تقتضي أنه ال �خرج منه شيء إذا �ان 

و�ین غیره فینقض، وفي المهذب  ،متمكًنا، وفصل في الجدید بین القاعد المتمكن فال ینقض

�األرض فالمنصوص أنه ال  لشیرازي: و�ن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكنل

 .ینقض وضوؤه أو ال ینتقض وضوؤه

 ینقض؟ أم عند�م ینتقض  ماذا 

 طالب: ...

عندك؟ ألنه فاعل، وضوؤه مرفوعة، وقال في البو�طي: ینتقض، هذا رجحت اللفظة السا�قة، ماذا 

نام وهو اختیار المزني، انتهى، وتعقب �أن لفظ البو�طي لیس صر�ًحا في ذلك فإنه قال: ومن 

م أن الرؤ�ا عالمة االستغراق،  جالًسا ومن نام جالًسا أو قائًما فرأى رؤ�ا وجب علیه الوضوء، تقدَّ

م قر�ًبا أن الرؤ�ا عالمة االستغراق، قال النووي: هذا قابل للتأو�ل إشارة في  ،هذا قابل للتأو�ل ،تقدَّ

ا؟ مع نعماذاهذا تعود إلى   اس؟ ؟ �عني هل توجد رؤ�ا مع نوم قلیل جد�

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب:...

وشیخنا ابن �از علق على هذه المسألة فقال: الصواب في هذه  ،�قول النووي: هذا قابل للتأو�ل

إنما ینقض منه ما أزال  ،المسألة أن النوم مظنة الحدث، فال ینقض منه النعاس والشيء الیسیر

 .�هللا أعلم ،الشعور مطلًقا، و�ذلك تجتمع األحادیث الواردة في الباب

، الصالة لقطع العلة الموجبة ،الموجبة العلة إلى إشارة فیه :المهلب قال) أحد�م فإن: (قوله" 

صار الحال ال یدري احتمال أن �سب نفسه و�دعو على نفسه  الحال" هذه مثل في صار فمن

ن علة أل �اإلجماع" وضوؤه انتقض "فقد بدًال من أن یدعو لنفسه، فمن صار في مثل هذه الحال

أو لعله �صیغة  »ال یدري «النقض وجدت فیه علة النقض المنصوصة وجدت فیه مع أن لفظ: 

الترجي ال تقتضي الجزم، ألنه قد �صلي على هذه الحال و�دعو لنفسه، وال یدعو علیها، فعدنا 
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فهل  »فإنه ال یدري أین �اتت یده«: -علیه الصالة والسالم-إلى المظنة األولى، �ما في قوله 

 لتعلیل �مثل فإنه ال یدري أو في لعله في هذا الحدیث تقتضي وجود العلة تحقیًقا أو ظًنا؟ ا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب: ...

وفیه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصالة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤه 

 فإن، نظر وفیه قال اكذ�اإلجماع؛ ألنها علة منصوصة و�ذا وجدت هذه العلة وجد المعلول، "

إلى جواز قطع الصالة أو  منها" سلم إذا االنصراف أو الصالة قطع جواز إلى هي إنما اإلشارة

ما فیه فإنه قد انتقض  الحدیث" سیاق من یتبین فال النقض "وأما االنصراف إذا سلم منها،

س فیه إشارة إلى وضوؤه التعلیل �أنه ال یدري أو لعله یدعو لنفسه أو �ستغفر فیسب نفسه ولی

 نقض الوضوء فالتعلیل �غیر نقض الوضوء، 

 منها سلم إذا االنصراف أو الصالة قطع جواز إلى هي إنما اإلشارة فإن، نظر وفیه قال كذا"

 ،الناعس من ممكن اللسان على ُذكر ما جر�ان الحدیث؛ ألن سیاق من یتبین فال النقض وأما

و�مكن أ�ًضا من المستیقظ �قظة تامة من �اب  اعس"جر�ان ما ُذكر على اللسان ممكن من الن

لكن هذا لیس �مقصود وال یدخل في الباب.  ،؟ من �اب سبق اللسانممكنً  ألیس ،سبق اللسان

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب:...

فما فوقها أشد منها، �عني سبق لسانه وهو في الصالة أو غفل فقال �الًما ال ینبغي أن �قال في 

 إن القائل وهوالن من جهة أخرى ال سیما إذا تكلم، إذا تكلم �طلت صالته، "الصالة �أتي البط

  �عني المهلب، فكیف �النعاس؟ �النعاس؟" فكیف ینقض ال النوم قلیل
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 بن وسعید عمر وابن األشعري  موسى أبي عن صح فقد منتقض؛ اإلجماع من ادعاه "وما

یس الغالب على الظن أنه �خرج منه أل ال ینقض مطلًقا" ،مطلًقا ینقض ال النوم أن المسیب

 �كون الناقض على هذا القول هو الخارج ال النوم، ،شيء؟ �كون الناقض هو الخارج ال النوم

 الصالة ینتظرون  -وسلم علیه هللا صلى- النبي أصحاب و�ان" داود: وأبي مسلم صحیح "وفي

هذا �غلب على الظن و  یتوضؤون" وال �صلون  ثم فینامون  -وسلم علیه هللا صلى- النبي مع

ما فیه مثل هذه القواطع التي �ستندون  ،تمكن، والصف قعود من غیر أنهم ینتظرونه في الصف

 في "لكن هذا الغالب فیمن ینتظر الصالة وهو قاعد، قعود" وهم �ان ذلك أن على "فحمل إلیها،

یضعون "ف هنا اإلشكال، جنو�هم" فیضعون " الحدیث: هذا في صحیح �إسناد البزار مسند

ولعل �عضهم �جعل من یرصده إذا اضطجع  ،"الصالة إلى �قومون  ثم، ینام من فمنهم ،جنو�هم

 طالب: ... .�ه أن المضطجع أنه �خرج منه شيء المجزومفو�ال  ،الأم هل خرج منه شيء 

 ؟ماذا

 طالب:...

  .شك أن مقتضى ما ورد في الباب أن هذه الز�ادة لیست �صحیحة هما فی

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 و�ضطجعون.

 طالب:...

 هذه روا�ة البزار.

 طالب:...

 »فیسبَّ «فمنهم من ینام ثم �قومون إلى الصالة فمنهم من ینام ثم �قومون إلى الصالة، قوله: 

ومعنى �سب یدعو على نفسه، �سبَّ منصوب �أن مضمرة �عد الفاء في  ،و�جوز الرفع ،�النصب
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وصرح �ه في النسائي في روا�ة من  ،و على نفسهسیاق الترجي، واضح؟ ومعنى �سب یدع

كون علة النهي خشیة أن یوافق ساعة اإلجا�ة، الدعاء على تو�حتمل أن  ،طر�ق أیوب عن هشام

 طالب: ...ال شك أنه ال �جوز أن یدعو على نفسه،  ،ولو �ان في غیر ساعة اإلجا�ة ،النفس

 ؟ماذا

 طالب:...

لكن مع غیاب  ا،وهذا دع »فأستجیب له هل من داعٍ «ول: �ق -جل وعال-في الثلث األخیر هللا 

هل المجنون إذا دعا مظنة إجا�ة إذا ارتفع التكلیف؟ لكن یبقى أنه ما دام  ،عقله وارتفاع التكلیف

هو خطاب له قبل أن یرتفع عقله، �حتمل أن  ،و�فهم هذا الكالم قبل أن ینام ال یتسبب ،عاقًال 

قاله ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة من هو ذا؟  ،ساعة اإلجا�ةكون علة النهي خشیة أن یوافق ت

 ما تعرفونه؟ 

 طالب: ...

وقد شرحها شرًحا مطوًال في أر�عة  ،؟ المختصر. المختصر في ثالثمائة حدیث من البخاري ماذا

وفیه فوائد �ثیرة، وفي المؤلف نفس  ،أجزاء، بهجة النفوس وتحلیها �معرفة ما لها وما علیها

ي آخره قسم �بیر للرؤى والمنامات والخرافات موجودة في شرح المختصر، وفیه وف ،تصوف

األخذ �االحتیاط؛ ألنه علل �أمر محتمل، علل �أمر محتمل، والحث �عني وفیه الحث على 

وجواز الدعاء في الصالة من  ،الخشوع وحضور القلب للعبادة، واجتناب المكروهات في الطاعات

غیر أن �كون الدعاء في أمور اآلخرة؛ ألن من أهل العلم من یرى  غیر تقیید �شيء معین، من

أن الصالة ال سیما المفروضة ال یدعى فیها إال �ما یتعلق �اآلخرة دون الدنیا فال �قول: اللهم 

لكن في  ،و�نما یدعو �ما ینفعه في آخرته ،واسعة أو دا�ة همالجة اارزقني امرأة جمیلة أو دارً 

ما �عم أمور الدنیا وأمور  »ثم لیتخیر من المسألة ما شاء«: -السالمعلیه الصالة و -قوله 

 .اآلخرة

وهو ما رواه محمد بن نصر من طر�ق ابن إسحاق  ،فائدة �قول: هذا الحدیث ورد على سبب 

م في  ،عن هشام في قصة الحوالء بنت ُتَو�ت م في �اب أحب الدین إلى هللا أدومه، تقدَّ �ما تقدَّ

قالوا: إنها ر�طت حبًال  »ولن �شاد الدین أحد إال غلبه ،إن الدین �سر«حدیث: كتاب اإل�مان، ال
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 ،�قطعه، هذا الحدیث ورد على سبب -علیه الصالة والسالم-فأمر النبي  ،تتعلق �ه إذا نامت

�ما  ،وهو ما رواه محمد بن نصر من طر�ق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحوالء بنت ُتَو�ت

م في �اب أحب ا  .لدین إلى هللا أدومهتقدَّ

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.  

 

 


