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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

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

 .أجمعین وصحبه

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

 انتهینا، هاه شو؟

 طالب:...

 طالب:...

 . وقفنا علیه؟نعم

 طالب:...

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

 ،أما �عد ،أجمعین

حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا : "-رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

إذا نعس أحد�م في «قال:  -صلى هللا علیه وسلم–أیوب عن أبي قال�ة عن أنس عن النبي 

 ،عله أن یذهب فیستغفر فیدعو على نفسه«السابق:  الحدیث" »الصالة فلینم حتى �علم ما �قرأ

 .»و�سب نفسه

وأبو معمر هو عبد هللا بن عمرو، وعبد الوارث هو ابن سعید، وأیوب هو ابن أبي تمیمیة  

علیه -السختیاني، وأبو قال�ة هو عبد هللا بن ز�د الجرمي، وأنس هو ابن مالك خادم النبي 

نعس �عني في  »إذا نعس أحد�م«قال:  - علیه وسلمصلى هللا-، عن النبي -الصالة والسالم

وقد �طلق  ،و�ان ذلك في مبادئه وهو النعاس ،مبادئ النوم، إذا نعس إذا أحس وشعر �النوم

 .والنوم یراد �ه المستغرق  ،علیه السنة

والعلة في ذلك ما تقدم في الحدیث السابق لعله �ستغفر أو یدعو لنفسه فیدعو علیها،  »فلینم« 

ألن اإلدراك غیر تام، الشعور إذا �ان غیر تام یتصور أن �حصل التصرف �ما �ضر،  وهذا
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ألنه لیس له من صالته إال ما عقل، ؛ و�فقه قراءته ،و�فقه صالته »فلینم حتى �علم ما �قرأ«

لیس له من صالته إال ما عقل، و�ذا �ان �صلي صالة ال تفیده وال تكسبه األجر والثواب من هللا 

 .ر منهافالنوم خی -جل وعال-

 هو الوارث وعبد، عمرو بن هللا عبد هو) معمر أبو حدثنا( : "قوله:-رحمه هللا-قال الحافظ 

 اإلسماعیلي: زاد »نعس إذا«: قوله. �صر�ون  �له واإلسناد، السختیاني هو وأیوب، سعید ابن

 الق »فلینم«: قوله. »فلینصرف« أیوب عن وهیب طر�ق من نصر بن ولمحمد ،»أحد�م«

 التطو�ل من فیها وال، النوم أوقات في لیست الفر�ضة ألن ؛اللیل صالة في هذا إنما: المهلب

 . انتهى"، ذلك یوجب ما

والسهر �اللیل �كون النوم  ،ولكن في األزمان المتأخرة وقد انتكست الِفطر فصار النوم في النهار

و�ثیر من الناس إذا سهر  في وقت الفر�ضة، الحر�ص الذي إذا سهر واصل حتى �صلي الفجر،

 ،�سهر اللیل �له -وهذا �كثر في رمضان -ثم تفوته صالة الفجر، و�عضهم ،نام قبل الصالة

و�ز�د  ،لكن الغالب أن الصائم إذا سهر �صلي الفجر ،و�عضهم ما �صلي الفجر ،و�صلي الفجر

اصل إلى الفطور، هذا ثم یو  ،وأحیاًنا إلى العاشرة ،في سهر �عضهم إلى الساعة الثامنة والتاسعة

الصیام بهذه الطر�قة مع تضییع ما افترض هللا علیه هل �فیده؟ هل �كسبه التقوى التي من أجلها 

وهذا عكس، هذا  ،حقیقة التقوى فعل المأمورات وترك المحظورات ،شرع الصیام؟ لعلكم تتقون 

وفي الغالب أن مثل  ،مس و�عد الشهادتینخترك المأمورات التي هي أوجب الواجبات الصلوات ال

 .هذا یبتلى �فعل المحظورات

ال إله إال هللا، نعم، قال: ألن الفر�ضة لیست في أوقات النوم، وهذا لما �ان الناس على  :قال 

فطرتهم ینامون اللیل، والنهار معاش، و�انت الظروف مواتیة ومناسبة، ومالئمة للفطرة، لكن 

لیل عند الناس قاطبة أفضل لقضاء الحوائج ظروف الناس وأحوالهم الیوم على العكس، ال

ارون أوقات النهار للخلوة ما واالجتماعات والسهر والقیل والقال، ولذا �عض طالب العلم �خت

�هللا المستعان، وهذا النوع  ،وفي الغالب ما یتصل أحد ،علیه أحد �النهار ینزلما  ،أحد �جيء

لخلوة النهار، ما أحد ُ�سیِّر الضحى أو وقت ا ؛ لطول النهار؛ ألنمن الناس �فضلون الصیف

 اللیل {َوَجَعْلَنا�هللا المستعان،  ،تآمسیر وال روحات وال جی هالظهر أو حتى العصر؟ ما فی

]، وال فیها من التطو�ل ما یوجب ذلك، ١١-١٠[سورة النبأ: َمَعاشًا} النهار َوَجَعْلَنا. ِلَباساً 
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ل لنفسه ما شاء، التطو�ل في صالة اللیل في صالة التهجد، ف إذا صلى اإلنسان من اللیل فلیطوِّ

 َوِنْصَفهُ  اللَّْیلِ  ُثُلَثيِ  ِمنْ  َأْدَنى َتُقومُ  َأنَّكَ  َ�ْعَلمُ  َر�َّكَ  ِإنَّ {والمدة أو مقدار الصالة إنما �حسب �الزمن، 

 .]٢٠:المزمل[}َوُثُلَثهُ 

�عني في شغل  ،والفضل یتبع ذلك ،د هو �الزمنفالتحدی ،]٢:المزمل[}َقِلیًال  ِإالَّ  اللَّْیلَ  ُقمِ {المسألة  

وقد �صلي أقل من ذلك في  ،الوقت �العبادة، فقد �صلي إحدى عشرة ر�عة في نصف ساعة

ساعة، أو أكثر من ذلك أو أقل على حسب الزمن؛ ألنه �النّص محدد �الزمن، وال فیها من 

فرضت الصالة «ئشة: نعم صالة الصبح تسن إطالتها في حدیث عا ،التطو�ل ما یوجب ذلك

وز�د في الحضر إال الفجر فإنها تطول فیها القراءة، و�ال  ،فأقرت صالة السفر ،ر�عتین ر�عتین

 .»المغرب فإنها وتر النهار

 وقع إن الفرائض في أ�ًضا �ه فیعمل ،اللفظ �عموم العبرة لكن ،سبب على جاء أنه قدمنا "وقد

 . "الوقت �قاء أمن ما

ولكن  ،وقصتها في صالة اللیل ،و ما تقدم في حدیث الحوالء بن تو�توه ،نعم جاء على سبب

إذا  ،فیشمل الفرائض، �عني إذا نعس في صالة الفر�ضة ،العبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السبب

�قطع الصالة؛  ،وحصل له من غیاب العقل ما �جعله �قطع الصالة ،نعس في صالة الفر�ضة

قق الهدف الذي من أجلها شرعت، تنهى عن الفحشاء ألن الصالة على هذه الكیفیة ال تح

والمنكر، هذه مع الغفلة تؤدى، و�ثیر من الناس وهو في �امل الیقظة وفي تمام من استیقاظ 

وال �عقل من صالته  ،حواسه �النائم �النسبة للصالة، ال یدري �م صلى، و�سرح �میًنا وشماالً 

مما في المسجد حتى �فرغ من صالته، واحد ، و�م من واحد دخل المسجد فانشغل �شيء ًئاشی

دخل المسجد فإذا �ه مسجد �بیر واسع، و�ستوعب الجموع، وجدید، مرتب، هذا ما �قولون، 

صلى فیه الجمعة، فرتَّب یوم �بَّر لإلحرام أن �كون هذا فتعجب من �ونه لیس �جامع، ما تُ 

أن هذه ممكن  :یه من المحراب قالغرفة عل توجد ،منبر ه، �قول: إلى الحین ما فیاالمسجد جامعً 

وانتهى من ذلك مع  ا،وطالب �أن �كون جامعً  ،ورتب األمور حتى راح للجهات ا،منبرً  نجعلها

السالم، هذا هو انشغاله �ما فیه خیر �عني ما هو، فكیف �من ینشغل �أمور الدنیا فضًال عمن 

 ینشغل �التخطیط للمحرمات والمنكرات والجرائم؟ 



 
 

 
 
 

٥  
 

¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò=٥ 

�ان �جهز الجیوش وهو في  -رضي هللا عنه-الناس، نسأل هللا العافیة، عمر  هذا موجود في

ه �ثیرة، شخص �صلي ، وفروعو�اب التشر�ك فیه طول ،لكنه تشر�ك عبادة �عبادة ،الصالة

صالة التهجد في المسجد الحرام في الدور الثاني وهو مطل على المطاف في لیالي العشر، 

آ�ات مؤثرة، و�عض الناس یبكي من هذه القراءة، وهو یبكي  والزحام شدید، واإلمام �قرأ في

�ستحضر وهو ینظر إلى هذه الجموع حینما �موج الناس �عضهم ببعض، �عني هذا شرَّك عبادة 

 �هللا المستعان.  ،طیب لكن اهتمامه �ما هو �صدده ال شك أنه أولى ،�عبادة االعتبار والتفكر

 أیوب عن ز�د بن حماد رواه: فقال اضطراً�ا الحدیث هذا يف أن إلى اإلسماعیلي أشار): تنبیه("

 الثقفي الوهاب عبد رواه، فعرفته قال�ة أبي عن �تاب علي ُقرئ  أیوب عن: فیه وقال فوقفه،

 .انتهى، أنًسا یذ�ر فلم أیوب عن

، أیوب عن له َفاوي والطُّ  وهیب �موافقة أرجح الوارث عبد روا�ة ألن ؛االضطراب یوجب ال وهذا 

 أنه على �حمل بل قال�ة، أبي من �سمعه لم أنه على یدل ال" علي قرئ " عنه: حماد ولوق

 .أعلم" �هللا. قال�ة أبي من سمعه فیما أنه عرف

 االضطراب. يفحینئٍذ ینتف

 .حدث غیر من الوضوء : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 وحدثنا ح أنًسا، سمعت قال: عامر بن عمرو عن سفیان حدثنا قال: یوسف بن محمد حدثنا 

-النبي  �ان قال: أنس عن عامر بن عمرو حدثني قال: سفیان عن �حیى حدثنا قال: مسدد

 أحدنا �جزئ  قال: تصنعون؟ �نتم �یف قلت: صالة، �ل عند یتوضأ وسلم -علیه هللا صلى

  �حِدث". لم ما الوضوءَ 

 الوضوُء. ،الوضوءُ 

 قال: بالل بن سلیمان حدثنا قال: مخلد بن خالد ث، حدثنا�حدِ  لم ما الوضوءُ  أحدنا "�جزئ 

 خرجنا قال: النعمان بن سو�د أخبرني قال: �سار بن �شیر أخبرني قال: سعید بن �حیى حدثني

 هللا رسول لنا صّلى �الصهباء �نا إذا حتى خیبر، عام -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول مع
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 وشر�نا فأكلنا �السَو�ق، إال یؤت فلم �األطعمة دعا صلى فلما العصر، -وسلم علیه هللا صلى-

 یتوضأ". ولم المغرب لنا صلى ثم فمضمض المغرب، إلى -وسلم علیه هللا صلى- النبي قام ثم

 َأیَُّها َ�ا{: -جل وعال-، في قوله "�اب الوضوء من غیر حدث": -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام 

الةِ  َلىإِ  ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  �عني �لما  ،ما فهم منه �عضهم التكرار ]٦:المائدة[}َفاْغِسُلوا الصَّ

علیه -�عني توضؤوا، و�ان النبي  ،قمتم إلى الصالة فاغسلوا، �لما قمتم إلى الصالة فاغسلوا

عمًدا «یتوضأ لكل صالة، وصلى الصلوات بوضوء واحد فسئل عن ذلك فقال:  -الصالة والسالم

اآل�ة محتملة لما قاله �عضهم إذا قمتم من النوم فاغسلوا �عني توضؤوا فالنبي  و�ن �انت ،»فعلته

 ،»عمًدا فعلته« ل صالة دون حدث، ثم ترك ذلك وقال:�ان یتوضأ لك -صلى هللا علیه وسلم-

�معنى أنه �جزئ أن �صلي المرء �ذلك المرأة الصلوات المتعددة بوضوء واحد، حتى ینتقض 

لوضوء من غیر حدث یبقى على أصله وهو ُسنَّة عند �ثیر من أهل وضوؤه ثم یبقى تجدید ا

أو فعل �ه عبادة ال تفعل إال �الوضوء، أما أن  ،لما �قتضیه من أنه صلى �الوضوء األول ؛العلم

یتوضأ و�عمد إلى مكان الوضوء یتوضأ ثانیة ولم �فعل شیًئا هذا ز�ادة على القدر المشروع ال 

 یدخل في مسألة التجدید.

ن : إابن عیینة؛ ألنهم قالوا سفیان" "حدثنا :التنیسي، قال قال" یوسف بن محمد حدثناقال: " 

�ان  إذا�خالف ما  ،لتأخره ؛القاعدة إذا �ان بین البخاري وسفیان واحد فالغالب أنه ابن عیینة

 بینه و�ینه أكثر من واحد فإنه �كون الثوري؛ ألنه متقدم. 

 طالب: ...

 ین؟أ

 طالب:...

ا یبینه، لكن هذا طرًدا للقاعدة التي ذ�رههو المعتمد، على �ل حال الشارح س السند األوللكن 

 ین.أهل العلم للتفر�ق بین السفیان

 طالب:...

 ؟ماذاوالتفر�ق بین 
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 طالب:...

الحافظ هذا، لكن نحن نطبق قواعد، و�ذا جاءنا ما �خالفها تبعناه، الذهبي في السیر في آخر 

 واعد وضوا�ط للتفر�ق بین السفیانین والحمادین أ�ًضا.الجزء السا�ع ذ�ر ق

 طالب:...

شكال فیما بین الثوري وشیخه، اإلشكال فیما بین محمد بن یوسف وسفیان، هو الذي لیس اإل ،ال

اإلشكال في روا�ة سفیان عن عمرو بن عامر، إذا لیس �حتمل أن بینهما واسطة لیكون اثنین، 

 ،ألنه مروي �التحدیث ؛نه محمد بن یوسف فقط هذا ما فیه إشكالطبقنا القاعدة وقلنا بینه و�ی

 .احتمال أن �كونا اثنین �خالف السند الثاني هكالهما �التحدیث ما فی

ح تحو�ل،  مسدد" وحدثنا "ح قال: �عني ابن مالك، أنًسا" سمعت قال: عامر بن عمرو "عن    

ي في نها�ة اإلسناد، بینما تتم الفائدة منها �ستعملها البخار  ،وهذه الحاء للتحو�ل من سند إلى آخر

، لو تسقط الحاء هذه ًئاما استفدنا شیفلیجتمع الرواة على راٍو واحد، أما هذا  ؛إذا �انت في أثنائه

ود اء التحو�ل عند مسلم وعند أبي داما تضر السند، وهي عند البخاري على قلة، لیست مثل ح

�عني  عامر" بن عمرو حدثني قال: سفیان، عن �حیى احدثن "قال: وحدثنا مسدد قال: وغیرهما،

األئمة احتملوا تدلیسه إلمامته وقلة  ،األئمة احتملوا تدلیسه؛ إلمامته ،ما �خشى من تدلیس سفیان

   التدلیس �النسبة لما روى.

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

و�علو في سند  ،ند�عني �ونه ینزل في س ،اإلسناد األول، على �ل حال اإلسنادان �الشمس، نعم

صحیح أن العلو أفضل عندهم، لكن قد �كون اإلسناد النازل أنظف  ،وال یؤثر ،هذه معروفة عنده

 .فتكون هذه فائدته ،أو أصرح في طرق وصیغ األداء رجاًال 
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 �نتم �یف قلت: صالة، �ل عند یتوضأ وسلم -علیه هللا صلى-النبي  �ان قال: أنس عن" 

 أحدنا �جزئ  "قال: ،ا�عني عمرو بن عامر �خاطب أنسً  صنعون؟"ت �نتم �یف تصنعون؟ قلت:

وأجمع علیه العلماء، أنه ال وضوء إال من  ،هذا الذي استقر علیه األمر �حِدث" لم ما الوضوءُ 

  حدث.

 تجدید والمراد ؟حكمه ما أي) حدث غیر من الوضوء �اب: (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

 الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا{ تعالى: قوله ذ�ر عند الوضوء �تاب أول في لعلماءا اختالف ذ�رنا وقد. الوضوء

الةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا  الصالة إلى قمتم إذا التقدیر: قالوا منهم �ثیًرا وأن ]٦:المائدة[}الصَّ

 إال وضوء ال« :-وسلم علیه هللا صلى- �قوله ذلك على مسنده في الدارمي واستدل، محدثین

م. النوم من قمتم إذا: التقدیر أن العلم أهل من لقیه عمن الشافعي وحكى ،»حدث من  أن وتقدَّ

 أو نسخ هل اختلفوا ثم، واجًبا صالة لكل الوضوء �ان: وقال ظاهره على حمله من العلماء من

 هللا عبد حدیث من خز�مة ابن وصححه داود أبو أخرجه ما النسخ على و�دل. حكمه استمر

 ُأمر علیه شق فلما صالة، لكل �الوضوء ُأِمر -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن حنظلة بن

 عن البر عبد ابن ونقله الطحاوي، �ه جزم �ما ،قومٌ  الوجوب استمرار إلى وذهب. �السواك

 �أن وجزم، عنهم ثبت إن ذلك تأو�ل إلى وجنح ،النووي  واستبعده، وغیرهما سیر�ن وابن عكرمة

 و�كون ، نسخ غیر من ظاهرها على اآل�ة حمل و�مكن. الوجوب عدم على استقر اإلجماع

 �السنة ذلك بیان وحصل، الندب على غیرهم حق وفي، الوجوب على المحدثین حق في األمر

 .الباب" حدیث في كما

�عني في هذا التأو�ل وهذا الحمل استعمال اللفظ الواحد في معنییه الحقیقي  ،و�بقى أن فیه

لكن الجمهور على منع استعمال اللفظ الواحد  ،لى منعه، وجّوزه الشافعيوالمجازي، والجمهور ع

غیر ألكثر من معنى، لحقیقته ومجازه؛ ألن حقیقة األمر الوجوب، وحمله على الندب على 

  .الحقیقة

 هو) مسدد وحدثنا: (قوله. الثوري  هو وسفیان، الفر�ابي هو) یوسف بن محمد حدثنا: ("قوله

 الثوري  سفیان لتصر�ح أعلى األول �ان و�ن ذ�ره و�نما، المتن ذ�ر قبل ثانٍ  إسناد إلى تحو�ل

  �التحدیث". فیه
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 طالب:...

 .له شأنالعلو  ،ال

 �جلي". :وقیل أنصاري  �وفي عامر بن "وعمرو

 أعلى مع أن أثر التحدیث ضعیف، فالعنعنة غیر مؤثرة؛ ألن األئمة احتملوا تدلیس سفیان.

 هذا غیر آخر راوٍ  البجلي أن المزي  �جلي، وصحَّح :وقیل ي أنصار  �وفي عامر بن "وعمرو

 عنده للبجلي ولیس، أنس عن �لها أحادیث ثالثة غیر البخاري  في لهذا ولیس، األنصاري 

 ولیس، مسلم له أخرج ،سلمي �صري  آخر راوٍ  العین �ضم عامر بن ُعمر �ه یلتبس وقد، روا�ة

 . شيء البخاري  في له

 غیر أو طاهًرا" أنس: عن ُحَمید طر�ق من الترمذي زاد، مفروضة: أي) صالة �ل عند: (قوله

 المراد أن على یدل الباب في المذ�ورَ  ُسو�دٍ  حدیث لكن، عادته �انت تلك أن وظاهره ،"طاهر

 لحدیث ؛الفتح یوم نسخ ثم ،خاصة علیه واجًبا �ان ذلك أن �حتمل الطحاوي: قال، الغالب

 بوضوء الفتح یوم الصلوات صلى -وسلم علیه هللا صلى- هأن مسلم أخرجه الذي �عني، ُبر�دة

 خشي ثم ،استحباً�ا �فعله �ان أنه �حتمل: وقال ،»فعلته عمًدا« فقال: سأله عمر وأن، واحد

 .الجواز لبیان ؛فتر�ه ،وجو�ه ُ�َظن أن

 النعمان بن ُسو�د حدیث بدلیل ؛الفتح قبل �ان فالنسخ األول تقدیر وعلى، أقرب وهذا: قلتُ  

 . بزمان" الفتح قبل وهي خیبر في �ان فإنه

 بزمان خیبر السنة السا�عة والفتح السنة الثامنة نعم.

 عن شعبة طر�ق من وللنسائي. الصحا�ة والمراد، عامر بن عمرو القائل) �نتم؟ كیف: ("قوله

 بنوال". نعم :قال صالة؟ لكل یتوضأ -وسلم علیه هللا صلى- النبي أكان" أنًسا: سأل أنه عمرو

 ". واحد بوضوء �لها الصلوات نصلي نحن و�نا" ماجه:

 الصلواِت �َلها.
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، �كفي أي أجزأ من �الضم) ُ�جزئ : ("و�نا نحن نصلي الصلواِت �َلها بوضوء واحد، قوله

 ".�كفي" ولإلسماعیلي:

 ، سبق شرحه.المعنى واحد

 قوله: (حدثنا سلیمان)"."

  اقرأ المتن والشرح.

 حدثني قال: بالل بن سلیمان حدثنا قال: مخلد بن خالد : "حدثنا-رحمه هللا-"قال البخاري 

 مع خرجنا قال: النعمان، بن ُسو�د أخبرني قال: �سار بن �شیر أخبرني قال: سعید بن �حیى

- هللا رسول لنا صّلى �الصهباء �نا إذا حتى خیبر، عام -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول

 وشر�نا فأكلنا �ق،�السو  إال یؤتَ  فلم �األطعمة دعا صلى افلم العصر، -وسلم علیه هللا صلى

 یتوضأ". ولم المغرب لنا صلى ثم فمضمض المغرب، إلى -وسلم علیه هللا صلى- النبي قام ثم

م قر�ًبا.  الحدیث تقدَّ

 . بالل" ابن هو) سلیمان حدثنا: ("قوله

 خالد بن مخلد القطواني.

 طالب:...

 نعم.

 ولیس وشیخه، �حیى من �اإلخبار التصر�ح الطر�ق هذه وأفادت ًبا،قر� تقدمت المتن "ومباحث

 تقدمت �ما مواضع في أخرجه وقد الواحد، الحدیث هذا إال البخاري  عند النعمان بن لُسو�د

 هللا شاء إن ،المغازي  في سیأتي �ما ،الرضوان بیعة شهد حارثي أنصاري  وهو إلیه، اإلشارة

 .�عدها" وما ُأحًدا ذلك قبل شهد أنه سعد ابن وذ�ر تعالى،

م أن البخاري استدل له على ترك الوضوء مما مست النار.  تقدَّ

 طالب:...
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 عند�م؟ ماذا، نعم

 طالب:...

 قبل؟

 طالب:...

 الحدیث السابق.، نعم

 طالب:...

 نعم.

 عثمان حدثنا بوله، من �ستتر ال أن الكبائر من : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 النبي مرَّ  قال:  -رضي هللا عنهما-عباس  ابن عن مجاهد عن منصور عن جر�ر حدثنا قال:

 في �عذ�ان إنسانین صوت فسمع مكة أو المدینة حیطان من �حائط -وسلم علیه هللا صلى-

 بلى،« قال: ثم ،»�بیر في �عذ�ان وما ،�عذ�ان« :-وسلم علیه هللا صلى-النبي  فقال قبورهما،

 �سرتین فكسرها �جر�دة دعا ثم »�النمیمة �مشي اآلخر و�ان بوله، من تر�ست ال أحدهما كان

 �خفف أن لعله« قال: هذا؟ فعلت لم ،هللا رسول �ا له: فقیل �سرة منهما قبر �ل على فوضع

 ".»ییبسا أن إلى أو تیبسا لم ما عنهما

أال �ستتر من بوله، من الكبائر  بوله" من �ستتر ال أن الكبائر من "�اب: -رحمه هللا تعالى-قال 

وما �عذ�ان في «ألنه قال:  ؛الوارد في الحدیث الكبائر؛ لالستدراك وجزم البخاري إلى أنهما من

وأنه لیس �كبیر في نظر الناس؛ ألنهم  ،والعلماء تكلموا في النفي واإلثبات ،»كبیر، بلى إنه �بیر

وهي نقل  ،النمیمة مفسدة بین الناسوال شك أن  ،یتساهلون فیه، وأما المثبت فإنه نظًرا لعظم شأنه

وهذا من عظائم األمور، و�ذلك عدم االستنزاه وعدم  ،الحدیث بین الناس على جهة اإلفساد

ألنها مؤثرة  ؛مؤثرة في الصالة ا�ل هذه من الكبائر؛ ألنه ،االستبراء وعدم االستتار من البول

نزه من بوله أو لم �ستبرئ من بوله فإذا لم �ست ،مخلة �الصالة؛ ألن الطهارة شرط لصحة الصالة

. �ل هذا یدل على أنه �قیه ًئا�خرج من العهدة بیقین أو ال �ستتر �أن �ضع بینه و�ین النجاسة شی
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�الشرط المشترط لهذه العبادة العظیمة وال شك أن مزاولة ما �خل �الشرط �بیرة ال سیما إذا  مخلٌّ 

 .كان الشرط ألمر عظیم �الصالة

وهو  منصور" "عن هو ابن أبي شیبة، وجر�ر هو ابن عبد الحمید الضبي، عثمان" "حدثناقوله:  

 مرَّ  "قال: حبر األمة وترجمان القرآن، عباس" ابن "عن ابن جبر، مجاهد" "عن ابن المعتمر،

�ذا �الشك من الراوي، وفي  مكة" أو المدینة حیطان من �حائط -وسلم علیه هللا صلى- النبي

 إنسانین من األنصار" صوت "فسمع شك، و�ؤ�د أنه من حیطان المدینة أن أكثر الروا�ات بدون 

�حائط وهو  -صلى هللا علیه وسلم-مر النبي "صوت إنسانین"  ،مما �عین أنه في المدینة

ن إنسانین، هل فسمع صوت إنسا ،البستان إذا �ان محاًطا �سور من حیطان المدینة أو مكة

 تان؟ ن صوت واحد أو صو �صدر من اإلنسانی

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب: ...

ن لو له صوت لصار صوت إنسان واحد، لكن ل واحد �صدر منه صوت، صوت إنسانیك

�ما أن الجمع جمع  ،�عني ولو لم تذ�ر ،اإلضافة هنا إلى المثنى أكسبت المضاف التثنیة

 َصَغْت  {َفَقدْ المضاف مع إضافته للمثنى تفهم التثنیة من المضاف ولو �ان جمًعا، 

 }اْقَتَتُلوا اْلُمْؤِمِنینَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َوِ�نْ {: -جل وعال-، وفي قوله ]٤:التحر�م[}ُقُلوُ�ُكَما

أكثر من اثنین، فسمع صوت  ، ما قال: اقتتلتا، اقتتلوا نظًرا ألفراد الطائفتین]٩:الحجرات[

 . نإنسانی

ُكشف له عن حقیقة " »ان�عذ�« :-وسلم علیه هللا صلى-النبي  فقال قبورهما، في �عذ�ان" 

�عني الناس یتساهلون في �عض  .»�بیر في �عذ�ان وما« األمر وعن واقع هذین المقبور�ن،

ا أن ینسف  ،األمور وهي من العظائم، اآلن الغیبة في مجال الناس أمرها سهل ومن السهل جد�

ي �سمونه ذوهذا سهل على ألسنة �ثیر من الناس ال ،الشخص مع جمیع جهوده العظیمة �كلمة

 .مع أنه من العظائم ا،اإلسقاط، وعندهم �سیر، وال �حرك ساكنً 
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نظًرا لحقیقة الحال والواقع أنه �بیر؛  ؛ما �عذ�ان �ه �بیر ،بلى �عني أنه �بیر »بلى« قال: "ثم 

 »بوله من �ستتر ال أحدهما كان« وترتب علیه مفاسد دینیة ودنیو�ة ،ألنه ترتب علیه عذاب

�ین البول سترة �حیث �صل إلى بدنه وثیا�ه، و�حتمل أن المراد أنه یبول عارً�ا �عني �ضع بینه و 

ال « بین الناس ال �ستتر منهم، وقد ُأمر المسلم �حفظ عورته إال عن زوجته أو ما ملكت �مینه،

ؤ�ده الروا�ات األخرى: توالمعنى األول هو الذي  ،»�النمیمة �مشي اآلخر و�ان ،�ستتر من بوله

ئ أو ال �ستنزه، و�ان اآلخر �مشي �النمیمة التي هي نقل الكالم بین الناس على جهة ال �ستبر 

  .واضح من اللفظ أنه �سرها �سًرا هكذا �سرتین" فكسرها �جر�دة دعا "ثماإلفساد، 

 طالب:...

 ال، رطبة، ما لم ییبسا.

 طالب:...

ن �عني شقها و�سرها لكن �مكن الكسر للرطب، والروا�ات األخرى تدل على أنه شقها بنصفی

 .كسرتین

 �خفف أن لعله« قال: هذا؟ فعلت لمَ  هللا رسول �ا له: فقیل �سرة منهما قبر �ل على فوضع" 

وجاء ما یدل على أن  ،أو إلى أن ییبسا ،مما یدل على أن الجر�دة رطبة "»تیبسا لم ما عنهما

حیث ُ�شف له عن حال  -علیه الصالة والسالم-الشجر �سبح ما دام رطًبا، وهذا من خواصه 

لكن ما الذي یدر�ك أنهما �عذ�ان؟ قد  ،-علیه الصالة والسالم-القبر�ن، و�عضهم �فعله اقتداًء �ه 

علیه الصالة -�كون: إن �انا �عذ�ان انتفعا و�ن �انا ال �عذ�ان لم یتضررا، مع أنه جاء أن النبي 

صلى هللا -ا لم تیبسا �شفاعته فیخفف عنهما العذاب م ،شفع لهما بوضع الجر�دتین -والسالم

 وال یتسنى هذا لكل أحد. -علیه وسلم

 اجتنبها من وعد التي: أي) الكبائر من( �التنو�ن) �ابٌ : (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

  شیبة". أبي ابن هو) عثمان حدثنا: (قوله. �المغفرة

 والكبائر ال بد فیها من التو�ة أو رحمة أرحم الراحمین.
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 ابن هو ومنصور الحمید، عبد ابن هو شیبة، وجر�ر أبي ابن هو) عثمان حدثنا(: "قوله

 عنه، �األخذ واشتهر ،منه الكثیر سمع وقد عباس، ابن صاحب جبر ابن هو ومجاهد المعتمر،

 أخرجه �ما ،وًساطا عباس ابن و�ین بینه فأدخل ،مجاهد عن األعمش الحدیث هذا روى  لكن

 مجاهًدا أن على فیحمل عنده، صحتهما �قتضي الوجهین على هل و�خراجه قلیل، �عد المؤلف

 أن و�ؤ�ده العكس، أو واسطة بال عباس ابن من سمعه ثم ،عباس ابن عن وسطا من سمعه

 �صحة حبان ابن حوصرَّ  عباس، ابن عن روایته في ما على ز�ادة وسطا عن سیاقه في

 . أصح" األعمش روا�ة :الترمذي وقال مًعا، الطر�قین

 ،ألنه لم یتمكن من روایته �غیر واسطة ؛�ل حال �ون اإلنسان یروي عن شخص بواسطة على

وهذا �ثیر في  ،ثم یلتقي بهذا الشخص الذي روى عنه بواسطة فیروي عنه من غیر واسطة

 الروا�ة. 

 خرج" األدب: في وللمصنف �ستان،: أي) �حائط -وسلم علیه هللا صلى- النبي مر: ("قوله

  ."المدینة حیطان �عض من -وسلم علیه هللا صلى- النبي

 من غیر شك.

 من للدارقطني األفراد وفي �ه، مرّ  الذي الحائط غیر منه خرج الذي الحائط أن على "فیحمل

ر ألم �ان الحائط أن جابر حدیث  من �المدینة لجزمها ؛األدب روا�ة �قوي  وهو األنصار�ة، مبشِّ

  .رجر� من" مكة أو" قوله: في والشك ،شك غیر

" إنسانین صوت" قوله في: مالك ابن قال) قبورهما في �عذ�ان إنسانین صوت فسمع: (قوله

شاتین،  رأس أكلت نحو إلیه أضیف ما جزء �ان إذا المثنى المضاف إفراد جواز على شاهد

  وجَمعه".

 وَجْمُعُه أجود.

: قوله في والجمع التثنیة جتمعا وقد ،]٤:التحر�م[}ُقُلوُ�ُكَما َصَغْت  {َفَقدْ  نحو: أجود "َوَجْمُعهُ 

 الُترِسین".  ظهور مثل ظهراهما

 الترَسین.
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 بلفظ مجیئه فاألكثر إلیه، أضیف ما جزء المضاف �كن لم الُترَسین فإن ظهور مثل "ظهراهما

 شاهد" قبورهما في �عذ�ان" وقوله:. الجمع بلفظ المضاف جعل جاز اللبس ُأِمنَ  فإن التثنیة،

 .لذلك

 إنهما«: فقال جدیدین" ماجه: ابن زاد ،"�قبر�ن مر" األعمش: روا�ة في) ن�عذ�ا: (قوله 

 وأن علیه، یدل الكالم سیاق ألن مذ�ور؛ غیر على الضمیر أعاد: �قال أن فیحتمل" »لیعذ�ان

 »بلى: قال ثم. �بیر في �عذ�ان وما«: قوله .فیهما من والمراد ،مجاًزا القبر�ن على أعاده :�قال

 وما« فقال: منصور عن حمید بن عبد طر�ق من األدب في بذلك وصرح. لكبیر إنه: أي

جها ولم األعمش على منصور روا�ة ز�ادات من وهذا ،»لكبیر و�نه �بیر، في �عذ�ان  �خرِّ

 على �قع قد بل ،�الكبائر �ختص ال التعذیب أن على األعمش بروا�ة �طال ابن واستدل مسلم،

  الصغائر".

 یدل على أنهما من الكبائر. »بلى إنه �بیر«لكن االستدراك:  ،إذا ُسلِّم أنها صغائر

 على �قع قد بل �الكبائر �ختص ال التعذیب أن على األعمش بروا�ة �طال ابن "واستدل

 .القصة هذه قبل �عني وعید، فیه یرد لم البول من االحتراز ألن الصغائر، قال:

بَ    وما« ولفظه: والطبراني أحمد عند �كرة يأب حدیث من مثلها ورد وقد الز�ادة، بهذه وُتُعقِّ

 للتعلیل،" في" ورود على شاهد »�بیر في« قوله: في: مالك ابن وقال ،»بلى �بیر، في �عذ�ان

 أكثر على ذلك وخفي: قال »هرة في امرأة عذبت« :-وسلم علیه هللا صلى- قوله مثل وهو

  النحو�ین".

 على أكثِر على أكثِر.

ُكمْ  تعالى: �قوله القرآن، في وروده النحو�ین مع أكثر على ذلك "قال: وخفي  َأَخْذُتمْ  ِفیَما {َلَمسَّ

  ".]٦٨:األنفال[}َعِظیمٌ  َعَذابٌ 

 �عني �سببه نعم.
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 و�نه« قوله معنى في اختلف وقد .انتهى شواهد، فذ�ر الشعر وفي تقدم، �ما الحدیث "وفي

 غیر ذلك أن ظن -وسلم علیه هللا صلى- أنه �حتمل: البوني الملك عبد أبو فقال »لكبیر

 . فاستدَرك" �بیر، �أنه الحال في إلیه فأوحي كبیر،

 نعم. -علیه الصالة والسالم-اسُتدِرك. نعم فاستدرك نعم النبي 

 ال والنسخ ،نسًخا �كون  أن �ستلزم �أنه فاستدَرك وُتُعقِّب �بیر، �أنه الحال في إلیه "فأوحي

  نسخه". �جوز �الخبر الحكم �أن وأجیب. الخبر یدخل

 لكن المراد منه الحكم. ،�عني إن �ان لفظه لفظ الخبر

 نسًخا �ان �ه فأخبر �بیر أنه إلیه أوحي فإذا �الحكم، إخبار »�بیر في �عذ�ان وما« "فقوله:

 صحیح في ورد لما العذاب، على �عود" وأنه" قوله: في الضمیر أن �حتمل: وقیل. الحكم لذلك

 على �عود الضمیر وقیل: »هین ذنب في شدیًدا عذاً�ا �عذ�ان« رة:هر� أبي حدیث من حبان ابن

 غیر ضعفه مع وهذا العورة، �شف �خالف الكبائر من ألنها ؛النمیمة وهو الذنبین أحد

 الداودي وقال. سیأتي �ما ،فقط العورة �شف �ه المراد لیس المنفي االستتار ألن مستقیم؛

 الكبائر �أكبر ذلك لیس: أي الكبائر، واحد والمثبت ،أكبر �معنى المنفي" كبیر: "العر�ي وابن

 ذلك تعاطي ألن الصورة؛ في �كبیر لیس المعنى: وقیل. الجملة في �بیًرا �ان و�ن مثًال، كالقتل

 اعتقاد في أو اعتقادهما في �كبیر لیس :وقیل. الذنب �بیر وهو والحقارة، الدناءة على یدل

ًنا {َوَتْحَسُبوَنهُ  تعالى: ه�قول ،�بیر هللا عند وهو ،المخاطبین  للااَِّ  ِعْندَ  َوُهوَ  َهیِّ

 .]١٥:النور[}َعِظیمٌ 

 األخیر وهذا. ذلك من االحتراز علیهما �شق ال �ان: أي االحتراز، مشقة في �كبیر لیس :وقیل 

 صار و�نما ،�مجرده �كبیر لیس وقیل: وجماعة، العید دقیق ابن ورجَّحه وغیره، البغوي  �ه جزم

 ذلك تجدد على یدل �ما منهما �ال�  وصف فإنه ،السیاق ذلك إلى و�رشد علیه، �المواظبة كبیًرا

 . �ان حرف �عد المضارعة �صیغة لإلتیان ،علیه واستمراره ،منه

 .أعلم" �هللا

 نوع من االستمرار.وهو كان تدل على االستمرار، والمضارعة تدل على التجدد 
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

والطهارة شرط  ،معروف أن البول نجسفدل على أنه �بیر، أما التنزه من البول لم �أت ما ی

والطهارة للصالة شرط، هذه لحكمة إلهیة وهي نفي  ،للصالة من قبل، نجاسة البول معروفة

ما  ،ه من هذه التهمةئفأراد هللا أن یبر  ،�عني عظیم الخصیتین ،التهمة عنه، قوم اتهموه �أنه آدر

جعل الحجر یهرب بثو�ه، لیعرف بنو إسرائیل  -جل وعال-هذا لیدل علیه، هللا  هو �فعل المكلف

 نما اتهموه �ه لیس �صحیح.أ

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ...

 وضوء �عد وضوء من غیر فعل �صیر �أنك توضأت ستة وستة.  هألن

 طالب:...

 ال ألمر آخر هذا مقتضي هذا.

 طالب:...

 .نعماألول  مقتضي مخالف غیر ذاك غیر المقتضي

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ...

 ولو فعل �قراءة قرآن ولیس من الواجبات. اال ال مقتضي ما یلزم أن �كون شرطً 


