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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

 .نعم

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

 أجمعین. وصحبه

صلى –: "�اب السواك، وقال ابن عباس: بتُّ عند النبي -رحمه هللا تعالى-لبخاري قال اإلمام ا 

 .فاستنَّ  -هللا علیه وسلم

ر�ر عن أبي بردة عن أبیه، قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن ز�د عن غیالن بن ج 

والسواك في فیه بیده �قول: ُأع ُأع.  فوجدته �ستن �سواك -صلى هللا علیه وسلم–أتیُت النبي 

 .كأنه یتهوَّع

قال:  -رضي هللا عنه-حدثنا عثمان قال: حدثنا جر�ر عن منصور عن أبي وائل عن حذ�فة  

 �شوص فاه �السواك". إذا قام من اللیل -صلى هللا علیه وسلم–كان النبي 

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

 أما �عد، ،أجمعین وأصحا�ه

: "�اب السواك" السواك ُ�طلق على اآللة التي هي العود -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

و االستیاك، والسواك جمعه ُسُوك، �كتاب وُ�ُتب، �ما �طَلق على الفعل الذي ه ،وما في حكمه

�تب األدب أن أمیًرا قال لشخٍص: �یف تجمع هذا؟ وأخرج له السواك، قال:  في ومما ُیذَ�ر

وال محاسنك  ،أقول: محاسنك. تحاشى أن �قول: مساو�ك، قال: محاسنك. ولیس الجمع مساو�ك

عه ُسُوك، و�ما قلنا و�ما قال أهل وال شيء، وهو على زنة �تاب سواك على زنة �تاب، فجم

" �طلق و�راد �ه العود الذي تنظَّف �ه األسنان، والفم، و�طلق و�راد �ه فعل المكلف الذي : العلم

 .هو االستیاك

" -صلى هللا علیه وسلم–�اب السواك، وقال ابن عباس: بتُّ عند النبي قوله: "  �ات  فاستنَّ

 -علیه الصالة والسالم-یت خالته میمونة، ورقب النبي في ب -صلى هللا علیه وسلم–عند النبي 
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م الحدیث في �تاب  في نومه وقیامه وفي صالته، وفي تصرفاته، فرواها وأداها �ما رأى، وقد تقدَّ

م هذا، و�ِرد �ألفاظ متقار�ة في مواضع �ثیرة  .العلم في �اب: السمر في العلم، تقدَّ

، استنَّ �السواك، استنَّ �عني استاك �السواك، وهل فا -صلى هللا علیه وسلم–بتُّ عند النبي   ستنَّ

�اإلطالق وهو إزالة وسخ وآلة  خ أو من �اب التعبد؟ منهم من قالالسواك من �اب إزالة الوس

صلى –وفعله النبي  ،تنظیف، ولذا �شرع أن �كون االستواك �الشمال، ومنهم من قال: هو عبادة

-نه إزالة قذر ما فعله، اختفى �ه إو �ان مما قیل فیه ول ،في حضرة أصحا�ه -هللا علیه وسلم

، االستیاك الجمهور على أنه �الشمال، بناًء على أنه إزالة وسخ، ولذا قال -علیه الصالة والسالم

: ال أعلم من األئمة من قال �االستیاك �الیمین، و�ن �ان -رحمه هللا-شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

ح أن االستیاك �كون  قصده �األئمة المتبوعین فعسى، ه المجد یرجِّ وأما �األئمة من الفقهاء فجدُّ

 .�الیمین

حدثنا وهو عارم أبو الفضل شیخ اإلمام البخاري الثقة الجلیل، قال: " حدثنا أبو النعمان"قوله: " 

"عن  األشعري،عن غیالن بن جر�ر عن أبي بردة بن أبي موسى"  بن درهم، " حماد بن ز�د"

فوجدته  -صلى هللا علیه وسلم-أتیت النبي قال: " -رضي هللا عنه-األشعري أبي موسى أبیه" 

، "" �ستنُّ  �ستنُّ �سواك �ستاك �سواك بیده، یدلك �ه لسانه وأسنانه  �سواك بیده"فوجدته �ستنُّ

علیه - هصوت السواك والعمل ال بد له من صوت إذا �ان مبالًغا فیه أو أن "�قول: ُأع ُأع"،

ألن السواك �صل إلى أقصى الحلق فینشأ عنه شيء من التهوُّع بهذا اللفظ:  ...-الصالة والسالم

�عني �أنه یتهیأ  "كأنه یتهوَّع"فمه،  "والسواك في ِفیه"أُع أُع، على اختالف في روا�ات اللفظ، 

ذا وصل إلى الحلق صار له �عني أثر، و�ذا أر�د القيء فإنه یدَخل في الفم شيء إللتقیؤ؛ ألنه 

 .ى الحلق�صل إل

نَّة  نَّة ،وعلى �ل حال هذا من المبالغة في السواك، وهو من السُّ علیه -الثابتة عنه  وهو من السُّ

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم �السواك عند «: -علیه الصالة والسالم-. قال -الصالة والسالم

د المشقة هو واألمر المنفي المرتب على وجو  »عند �ل صالة«وفي �عض األلفاظ:  »كل وضوء

 .ال فأمر االستحباب ثابت �االتفاقأمر الوجوب و�
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 على و�طلق ،األفصح على السین �كسر هو) السواك �اب: (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

 .هنا المراد وهو ،الفعل وعلى اآللة

 طو�ل حدیث من طرف وهو المستملي، روا�ة من سقط التعلیق هذا) عباس ابن وقال: (قوله 

 لیشاهد; -رضي هللا عنها-میمونة  خالته عند -رضي هللا عنهما-عباس  ابن مبیت ةقص في

 في هذا بلفظه منها: طرق  من المؤلف وصله وقد �اللیل، –وسلم علیه هللا صلى- النبي صالة

  �جید". ولیس ،مسلم أفراد من اللفظ بهذا أنه الحق عبد �الم واقتضى عمران، آل تفسیر

في �تاب العلم لیس بهذا اللفظ، و�عض الناس �قف عند أول لفظ أو عند  ألنه في الموضع األول

خفى علیه �قیة المواضع، و�جزم �النفي، وال شك أن هذا من قصوره أو تقصیره تو  ،أول موضع

في تتبع المواضع، وهذه من مزا�ا الحافظ ابن حجر، أنه إذا أراد أن �شرح حدیًثا جمع أطرافه، 

ر الحدیث في موضع �ما �خالف لفظه وألمَّ بها �حیث ال �خف ى علیه شيء منها، و�عضهم �فسِّ

ني من هذا في موضع آخر؛ لجهله بلفظه في الموضع اآلخر، �ثیًرا ما �ستدَرك على الكرما

�الكتاب الذي �شرحه، �الفعل �عني جمع األطراف والنظر في الطرق  النوع، و�رمى �أنه جهل

ا قد �كون اللفظ مجمًال في موضع، و�بیِّنه الراوي في موضع  ،وجمع الطرق ال شك أنه مفید جد�

 . في موضع ُیَبیَّن في موضع آخرآخر، وقد �كون الراوي مهمالً 

 طالب:...

 فیه؟ ماذا

 طالب:...

 التضمین جاء هنا؟ كیف أن

 طالب:...

  .االستیاك، الفعل استاك �ستاكُ 

 طالب:...

 .ه تضمینوالسواك اسم مصدر، ما فی ،ااالستیاك مصدرً  أن �كون بتضمین، بدل  لیس ،ال
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 المهملة وسكون  أوله �فتح) �سَتنُّ : (قوله. األشعري  موسى أبي ابن هو) بردة أبي عن: ("قوله

  �الكسر". نِ الِسّ  من النون  وتشدید المثناة وفتح

 ن الذي هو العظم؟ ّن أو من السِّ من السَّ 

ُدها" أي �ُسنُّها ألنه أو ،األسنان ىعل �مر السواك ألن إما الفتح، ن �الكسر أو"من الِسّ   . ُ�َحدِّ

دها، �ذلك األسنان ُتسَ  د �ه ،�السواك ن�عني مثل ما ُتَسن الُمد�ة وُتشَحذ �ما ینظفها و�حدِّ  ،وُتحدَّ

 .ُ�َسن �ه الُمد�ة �قال له: ِمَسنوُ�زال ما علیها من وسخ، الذي ُینَظف و  ،وُتنظَّف

 �ضم) ُأع ُأع: (قوله .مجاًزا السواك ، أو-وسلم علیه هللا صلى- النبي أي) �قول: ("قوله

  المهملة". وسكون  الهمزة

مجاز؛ ألنه ال �مكن إضافة القول لغیر عاقل، إال على سبیل المجاز؛ ألنه استعماٌل للفظ في 

غیر ما ُوِضع له، ولفظ المجاز معروف أنه مختَلف فیه في ثبوته مطلًقا أو في النصوص، إلى 

 .اله أهل العلمیر ذلك مما قغ

 أن إلى التِّین ابن وأشار ذر، أبي روا�ة في المهملة، �ذا وسكون  الهمزة �ضم) ُأع ُأع: ("قوله

 العین بتقد�م حماد عن عبدة بن أحمد عن خز�مة وابن النسائي ورواه الهمزة، �فتح رواه غیره

 -النعمان أبو وهو- عارم عن القاضي إسماعیل طر�ق من البیهقي أخرجه و�ذا الهمزة، على

  هاء". ثم مكسورة بهمزة داود وألبي فیه، البخاري  شیخ

لتقارب هذه الحروف من جهة، وألنه حكا�ة صوت �عني ما ینَقل �التلقي  ؛�عني اختلفوا في اللفظ

�اللفظ، إنما الراوي األول رواه �ما عبَّر عما سمعه، عبَّر عما سمعه، فكأنه سمع هذا اللفظ بلفظ 

 .عه بلفظ �ذا، وهكذا، وغیره سمكذا

 مخارج لتقارب ؛الرواة اختلف و�نما أشهر، األولى والروا�ة الهاء، بدل معجمة �خاء "وللَجوزقي

 مسلم، عند �ما ،لسانه طرف على السواك جعل إذ صوته؛ حكا�ة إلى ترجع �لها ،األحرف هذه

 والتهوُّع ،"یتهوع أنهك" هنا: قال ولهذا ،"فوق  إلى �ستن" أحمد: عند �ما الداخل طرفه والمراد

 على السواك مشروعیة منه و�ستفاد. المبالغة سبیل على الُمَتقیِّئ �صوت صوت له أي التقیُّؤ

 وله داود، أبي عند مرسلٌ  حدیثٌ  وفیه عرًضا، تكون  أن فیها فاألحب األسنان أما طوًال، اللسان
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 وأنه �األسنان، �ختص ال هوأن السواك تأكید وفیه الضعفاء، في الُعَقیلي عند موصولٌ  شاهدٌ 

 �ختف لم -وسلم علیه هللا صلى- لكونه; القاذورات إزالة �اب من ال والَتَطیُّب التنظیف �اب من

ُ�وا ،�ه   ". رعیته �حضرة اإلمام استیاك" علیه: وَ�وَّ

ولو �ان من نوع اإلزالة والقذر لكان مما ُ�ستحیا منه وُ�ستخفى �ه، هذه حجتهم، لكن ال �منع أن 

، -علیه الصالة والسالم-وشَوب من هذا، امتثال فعله اقتداًء �النبي  ،�كون فیه شَوب من هذا

ه والترغیب فیه، هذه عبادة یتعبَّد بها، ولو لم �كن على األسنان وسخ، وأ�ًضا  وامتثاًال لحضِّ

الفم، و�تأكد إذا ُوجد التغیُّر في  ،ولذلك �قول أهل العلم: �شَرع في مواضع ،التنظیف مقصود

ومن  ،ووجدت األوساخ من آثار الطعام ،وانبعثت منه الروائح ،و�تأكد إذا ُوجد التغیُّر في الفم

آثار طول السكوت أو النوم أو ما أشبه ذلك فإنه ال یتأكد وال إشكال في أن هذا إزالة، إزالة لهذا 

 المستقذر.

 �وفیون". �له قوله: (عن حذ�فة) هو ابن الیمان، واإلسناد"

 قرأت هذا الحدیث؟أنت 

 .نعمطالب: 

قوله: عثمان هو ابن أبي شیبة، وجر�ر هو ابن عبد الحمید، عن منصور ابن المعتمر عن أبي 

علیه الصالة -وائل عبد هللا بن شقیق، عن حذ�فة بن الیمان الصحابي الجلیل صاحب سر النبي 

�عني من نومه، �شوص فاه  إذا قام من اللیل -صلى هللا علیه وسلم-، قال: �ان النبي -والسالم

حدیث ُنِسب البن ماجه ، وجاء في الدلك والتنظیفك، والشوص ك یدلِّ �السواك، �شوص �عني یدلِّ 

وص من  ،وغیره، أنا ما وجدته في ابن ماجه �عد طول �حث سبق العاطس �الحمد أِمَن الشَّ

 الفرق بین الثالثة؟  ماواللَّوص والِعلَّوص، 

 طالب:...

 ؟ماذا

 .طالب:..
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وص؟ َأِمن  ما  .، هذه آفات�عني �أمن دلك األسنان؟ هذه آفاتالشَّ

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

�عاد إذا أعدناه مراًرا على مر الدروس الفائتة؛ ألنه على البال، �حثت عنه ما وجدته، هو موجود 

وص  ومنسوب البن ماجه مّر علینا مراًرا، �قول: من سبق العاطس �الحمد أِمنَ  ،في القرطبي الشَّ

وشيء في الفم، من غیر تمییز  ،وشيء في الرقبة ،واللَّوص، والِعلَّوص، أمراض شيء في الحلق

ألنه ال یوجد في الدواو�ن التي یلتزم فیها  ؛لكن الحدیث الذي �غلب على الظن عدم صحته ،بینها

 الصحة. 

 المعجمة �ضم )�شوص: (�وفیون، قوله �له قوله: (عن حذ�فة) هو ابن الیمان، واإلسناد"

وص ،مهملة �عدها الواو وسكون   . الصحاح" في �ذا ،والتنظیف الغسل �الفتح والشَّ

ومثله الَموص، الشوص مثله الَموص هذه عر�یة فصیحة، لكن وهي أ�ًضا مستعملة، مستعملة، 

 نعم. 

  �راع". عن الغسل المحكم: "وفي

 ما معناه؟ الغسل عن �راع؟عندك؟ الغسل عن �راع؟  ماذا

 الب:...ط

 معروف؟  ؟هذا اتعرف �راعً 

 طالب:...

 لمحكم؟ ابن سیده، الغسل عن �راع.وفي المحكم من له ا

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 ماذا ،�صیر �راع النمل ماذاكراع الرجل؟ هضمته، إمام من أئمة اللغة، لقبه: ُ�َراع النمل، هذا 

 كبره؟ 

 طالب:...

والتنقیة الغسل عن ُ�راع �عني نقًال عن �راع، والغسل هو  ؟ هذا لقب إلمام من أئمة اللغة،ماذا

 .التنقیة نقًال عن أبي عبید

 �مِّل. 

  عبید". أبي عن "والتنقیة

م من األئمة الثقات في اللغة، والعقیدة والدین والعلم.  القاسم بن سالَّ

 �أنه قائله لواستد فوق، إلى أسفل من األسنان على اإلمرار وقیل: األنباري، ابن عن "والدلك

 دلك هو: فقال الخطابي وعكسه موضعه، عن القلب ترفع ر�ح وهي ،الشوصة من مأخوذ

  عرًضا". األصا�ع أو �السواك األسنان

والفم �أخذ  ،�السواك أو األصا�ع هذا �فید أن ما في حكم السواك مما یز�ل ما على األسنان

و أصبع خشنة أو طرف الثوب وطرف المنادیل الموجودة، أ ذهحكمه من ِخرقة أو مندیل من ه

ا  ،الشماخ �عني ما معك سواك نَّة، ماذا تصنع؟ األصا�ع اآلن الخشنة قلیلة جد� تر�د أن تطبق السُّ

لكنها اآلن تنعَّم الناس، فما �قي إال إما طرف الشماخ أو شيء من مندیل أو  ،كانت موجودة

ك  أم أن هذا خاصٌّ  ،هنحوه، على خالف بینهم هل �قوم مقامه مقام السواك غیر  �العود الذي یتسوَّ

حصل ما ترتب  ،فإذا حصلت اإلزالة ،إن المطلوب هو اإلزالة :�ه؟ إذا نظرنا إلى العلة قلنا

 علیها.

 طالب:...

 فیه؟ ماذا

 طالب:...
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 �صیر؟ ماذا�صیر؟ لو احتجت إلى أن تتمخط فیه  ماذافشماخك هكذا � أتیتطیب، لو 

 طالب:...

ما تز�ل مخاطك بیدك لو ما أالفم، األصبع یزال فیه إزالة القذر و�ل شيء،  لیساألصبع  ذهه

صار عندك شيء؟ عند الناس، نعود إلى مسألة السواك هل هو عبادة محضة أو إزالة قذر من 

نَّة، إذا فغیر نظر إلى عبادة أو خلیط بینهما مر�ب منهما؟ �هللا إذا لم یوجد مثله  ال تضیع السُّ

نَّة، على �ل حال العلة فأما إذا لم یوجد  ،ذا ُوجد السواك تعیَّنلم یوجد سواك فإ ال تضیع السُّ

 معقولة.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

العلة وهي التنظیف معقولة، فبأي شيٍء تحققت العلة �حصل الحكم، و�ن تفاوت حكم الفرع عن 

 .األصل

 طالب:...

 عند الحاجة. نعم ،عند الحاجة

 طالب:...

 خطابي.�الم ال انظر

 طالب:...

قال: هو دلك األسنان �السواك أو األصا�ع عرًضا، األصا�ع عرًضا حصل بها دلیل؟ أبًدا، إنما 

هو من �اب اإللحاق �السواك، و�نصون على األصبع أن تكون خشنة؛ ألن األصبع الناعمة ما 

      . ائً شی تفعل
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 ؛الفم لتغیر مقتضٍ  النوم ألن; لنوما من القیام عند السواك استحباب فیه: العید دقیق ابن قال"

  المعدة". أ�خرة من إلیه یتصاعد لما

في �تب الحنفیة �راهیة التسوك في المسجد أصًال ما یتسوك في المسجد؛ ألنه إزالة قذر، 

وهو موضع السواك من  ،إنهم �ستاكون في الصالة قبل الدخول في الصالة :والصحابي �قول

ین �ضع القلم؟ ما أكاتب، موضع القلم من أذن الكاتب، الكاتب موضع القلم من أذن ال ،أحدهم

 ما عندهم جیوب. ،كون في جیبه�

 طالب:...

 في األذن، نعم.

 حالة، �ل في عام" اللیل "من قوله: وظاهر: قال مقتضاه، عند فیستحب تنظیفه آلة "والسواك

 بلفظ: الصالة في المصنف روا�ة علیه و�دل: قلتُ . الصالة إلى قام إذا �ما ُ�َخصَّ  أن و�حتمل

  له". �شهد عباس ابن وحدیث نحوه، ولمسلم" للتهجد قام إذا"

إذا �انت العلة معلومة دار معها الحكم، إذا قام من اللیل، اآلن �ثیر من الناس تغیرت أحوالهم 

�اللیل، �ثیر من الناس على هذا، فإذا نام خمس ساعات  ولیسفنومهم الرئیس �النهار  ،وانقلبت

موجودة؛ ألن العلة �اللیل؟ وهو  لیستالعلة  :عد صالة الصبح وقام إلى صالة الظهر �قول�

 . ام إال ساعة واحدة، وما تغیر�اللیل ما ن

 في السواك أحكام من �ثیًرا المصنف ذ�ر وقد. الترجمة في ذ�ره في السر هو ذلك "و�أن

 .لى"تعا هللا شاء إن ،أماكنها في ستأتي �ما الصیام وفي الصالة

هو مشروع عند �ل صالة، عند �ل صالة، لكن هل الصلوات المتتا�عة �المجموعتین أو صالة 

التراو�ح أو الصالة صالة اللیل بر�عتین ر�عتین هل هو حكمها حكم الصالة الواحدة أو �ل 

و�ل صالة لها تعوذ، �عني في صالة  ،اكل صالة استفتاحً ة لها حكمها المنفرد؟ فُیطلب لصال

إذا تسوك في أول األمر اكتفى؟ ألنه في البدا�ة �شوص أم �ح مثًال یتسوك في �ل ر�عتین التراو 

علیه الصالة -وما عدا ذلك الحاجة لیست داعیة، و�ن �ان قوله  ،فاه في البدا�ة عند الحاجة إلیه

 .�شمل هذه الصورة »عند �ل صالة«: -والسالم
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 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

 صوت السواك؟ أنه أو ،ع أُع؟ من الذي �قول: أُع أُع�قول: من الذي �قول: ُأ 

 صخر حدثنا عفان: وقال ،األكبر إلى السواك دفع : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 أتسوك أراني« قال: -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن عمر ابن عن نافع عن جو�ر�ة بن

 �بِّر! لي: فقیل منهما، األصغر السواك ناولتف ،اآلخر من أكبر أحدهما رجالن فجاءني �سواك،

 .»منهما األكبر إلى فدفعته

رضي -عمر  ابن عن نافع عن أسامة عن المبارك ابن عن نعیم اختصره هللا: عبد أبو قال 

 ".-هللا عنهما

ال شك أن مالحظة "�اب دفع السواك إلى األكبر" :  -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

د�م الكبیر على الصغیر أمر شرعي جاءت �ه النصوص التي منها هذا الحدیث، وفي الكبیر وتق

صلى هللا –حدیث القسامة عبد هللا سهل لما ُقِتل من ِقَبل الیهود أخذ أخوه یتكلم فقال له النبي 

البداءة لألكبر، وهكذا االحترام للكبیر وتقد�مه على الصغار  فجعل ،»كبِّر �بِّر!«: -علیه وسلم

ومنها ما في هذا الحدیث، لذلك ُیبدأ �األكبر في البداءة  ،أمر شرعي مقرر في الشر�عة هذا

�الشيء، سقي الماء، الطعام، في تناول المشرو�ات الحدیثة، و�ل شيء یبدأ �الكبیر، ما لم 

ا �م ،فإذا ترتبوا فاأل�من فاأل�من، �عني �عد البداءة �الكبیر �عطى من عن �مینه إلى آخره ،یترتبوا

م ابن عباس  -علیه الصالة والسالم-فعل النبي  في تقد�م األعرابي على أبي �كر، في حدیٍث قدَّ

م األكبر على األكبر، في الخروج والدخول  على أبي �كر؛ ألنه عن �مینه، فإذا لم یترتبوا فیقدَّ

م األكبر  .�قدَّ

یثار، في مسائل �طول و�دخل في هذا مسألة اإل ،وقد یتعارض تقد�م األكبر مع تقد�م األ�من 

 .تعدادها
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�عني قد یتعجب السامع الذي استقر عنده هذا األمر، من �ون  �اب دفع السواك إلى األكبر"" 

 فناولت السواك األصغر منهما. ،بدأ �األصغر -علیه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

حصل هذا مرَّ الحكم بدون أن یتعرَّض له، ألنه لو لم � ؛�عني ال، لیتقرر الحكم، لیتقرر الحكم

 ،متصل؟ سیأتي في �الم اإلسماعیلي أن البخاري أخرجه بال روا�ةأم هذا تعلیق "وقال عفان" 

عن  عمر" ابن عنمولى ابن عمر"، حدثنا صخر بن جو�ر�ة عن نافٍع" �عني معلًقا، قال: "

أراني « لكن هذا متیقن، ،راني أظننيأُ  "»َأراني« قال: -وسلم علیه هللا صلى- النبي "أن مواله،

 وهل هو رؤ�ا أو �قظة؟  »�سواك أتسوك

 .إن شاء هللا تعالى ،سیأتي ما یبینه في �الم الشارح

 »منهما األصغر السواك فناولت« كبیر وصغیر، »اآلخر من أكبر أحدهما رجالن فجاءني« 

 إلى فدفعته«" لسواك إلى األكبر،قال له ملك: �بِّر �عني ادفع ا »�بِّر! لي: فقیل« كالم واضح،

 ابن حماد، نعیم" اختصره :-رحمه هللا-هو اإلمام البخاري –هللا  عبد أبو قال ،»منهما األكبر

 .عمر" ابن عن مولى ابن عمر نافع" "عن ابن ز�د اللیثي، أسامة" عن المبارك ابن "عن

لي: یقال عفان: قال اإلسماع: "قوله: (�اب دفع السواك إلى األكبر) و -رحمه هللا-قال الحافظ 

أخرجه البخاري بال روا�ة، قلت: وقد وصله أبو عوانة في صحیحه عن محمد بن إسحاق 

�فتح  »أراني«الصراني وغیره عن عفان، و�ذا أخرجه أبو نعیم والبیهقي من طر�قه، قوله: 

 ".»رآني«الهمزة من الرؤ�ة، ووهم من ضمها وفي روا�ة المستملي: 

 �قظة. أوالظن، وهذا مجزوم �ه سواء �ان رؤ�ا  ألن الضم �قتضي

وفي روا�ة المستملي: رآني بتقد�م الراء واألول أشهر، ولمسلم من طر�ق علي بن نصر "

 ".»أراني في المنام«مي عن صخر: ضالجه
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 َأراني.

 طالب: ُأراني في المنام.

 ؟ماذا

 طالب: ُأراني في المنام.

 مضبوط عندك؟

 طالب:...

 .أظن أراني، أظن ُأرى 

ولإلسماعیلي:  »َأراني في المنام«مي عن صخر: ضولمسلم من طر�ق علي بن نصر الجه"

 فعلى هذا من الرؤ�ا، قوله". »رأیت في المنام«

   .حق -علیه الصالة والسالم-النبي رؤ�ا 

سیذ�ر من روا�ة ابن المبارك،  ن�ا -علیه السالم–قائل ذلك له جبر�ل  »فقیل لي«"قوله: 

م األكبر في السن، قوله: (قال أبو عبد هللا) أي البخاري، (اختصره) أي  »ركبِّ «قوله:  أي قدِّ

 وصلها هذه ُنَعیمٍ  وروا�ة المدني، اللیثي ز�د ابن هو المتن، (ُنَعیم) هو ابن حماد، وأسامة

 في ورو�ناها ،»أكبِّر أن جبر�ل أمرني« بلفظ: عنه سهل بن �كر عن األوسط في الطبراني

 ،»األكابر أقدم أن« بلفظ: نعیم عن موسى بن عمر عن الشافعي �كر أبى روا�ة نم الغیالنیات

 واإلسماعیلي أحمد أخرجه اختصار، �غیر عنه المبارك ابن أصحاب من جماعة رواه وقد

 ثم القوم، أكبر فأعطاه �ستن، -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رأیت بلفظ: عنهم والبیهقي

 و�جمع الیقظة، في وقعت القضیة تكون  أن �قتضى وهذا ،»أكبِّر أن أمرني جبر�ل إن« قال:

 في رآه �ما -وسلم علیه هللا صلى- أخبرهم الیقظة في وقع لما ذلك أن صخر روا�ة و�ین بینه

م، بوحي بذلك أمره أن على تنبیًها النوم  .�عض �حفظ لم ما الرواة �عض فحفظ متقدِّ
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- هللا رسول �ان قالت: عائشة عن حسن �إسناد داود أبو رواه ما المبارك ابن لروا�ة و�شهد 

 ابن قال األكبر. السواك أعط أن إلیه فأوحى رجالن وعنده �ستن، -وسلم علیه هللا صلى

  السواك". في الِسن ذي تقد�م فیه �طال:

وُأوحي إلیه أن أعط السواك األكبر �عني �عد �عد أن أعطاه األصغر �عد أن أعطاه األصغر 

 .أن �عطیه األكبر، قال ابن �طال.ُأوحي إلیه 

 والكالم، والمشي والشراب الطعام �ه السواك، و�لتحق في الِسن ذي تقد�م فیه �طال: ابن "قال

 األ�من، وهو تقد�م حینئذ فالسنة ترتبوا فإذا الجلوس، في القوم یترتب لم ما هذا المهلب: وقال

 .األشر�ة في فیه الحدیث وسیأتى ،صحیح

 وفیه �ستعمله، ثم �غسله أن المستحب أن إال �مكروه لیس الغیر سواك مالاستع أن وفیه 

 �عطیني -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �ان قالت: داود أبي سنن في عائشة عن حدیث

 و�بیر أدبها عظیم على دال وهذا إلیه. أدفعه ثم أغسله ثم ستاكأف �ه بدأفأ ألغسله، السواك

  بر�قه". االستشفاء �فوتها ال حتى داءً ابت تغسله لم ألنها فطنتها؛

هذا إذا �ان ممن ال یتقذر ف، وأما االستیاك �سواك الغیر -علیه الصالة والسالم-رجاء بر�ة ر�قه 

 منه و�تقزز �لعق یده من زوجة أو ولد أو ما أشبه ذلك، و�ال إذا �ان یتقذر �غسله قبل ذلك.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

؟ بل �لهم �طلب -علیه الصالة والسالم-، من یتقذر منه -صالة والسالمعلیه ال-غیر النبي  

 رجاء بر�ته. ؛ذلك

 االستشفاء �فوتها ال حتى ابتداءً  تغسله لم ألنها فطنتها؛ و�بیر أدبها عظیم على دال "وهذا

 �غسله �أمرها المراد �كون  أن و�حتمل وامتثاًال، تأدً�ا غسلته ثم -صلى هللا علیه وسلم-بر�قه 

  أعلم". �هللا ،�ستعمله أن قبل �الماء وتلیینه تطییبه
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الفئام �شر�ون من اإلناء الواحد، وما ُأتي  ،�انوا �شر�ون  م�عني ما یتداول بین الناس الیوم أنه

الناس إال من شدة الحذر، وما ضعفت مقاومتهم إال من شدة اتقاء المرض، و�ل من یتحرى 

الناس �لهم فضعف التو�ل على هللا، ینشأ من ذلك و�ال  بتلى، و�نشأ عن ذلكو�تحرز من شيء یُ 

كانوا �شر�ون في إناء واحد، �شر�ون في إناء واحد، وآنیتهم مشتر�ة، و�لى عهد قر�ب الناس 

 .واإلناء واحد الذي �شر�ون منه ،�شر�ون من الز�ر وما أشبه، أو من البئر أو من الِقَرب

ترجمة ذاتیة له، وأ�ًضا ذ�ره في فیض الخاطر، وأحمد أمین في حیاتي �تاب أسماه حیاتي  

، دخلنا الُكتَّاب فإذا �ه غرفة مسقوفة �سقٍف یتناثر منه التراب والغبار علینا ،�قول: دخلنا الُكتَّاب

والماء في ز�ٍر، والكأس المر�وط في الز�ر �قع في أسفله، داخل الز�ر في أسفل الماء، فإذا أراد 

ي �عده ذشرب الثاني ال�شرب ثم �أحدنا أن �شرب غمس یده إلى اإل�ط لیستخرج هذا اإلناء و 

 ...خبز مع الشيء �أكلون منه  أوفول  :وهكذا، ومشیت أمورنا، واألكل إذا جيء �شيء �طعام

مما یتقذره الناس الیوم، ومع ذلك اإلصا�ة نادرة، �قول هو،  ائً �ستعملونه �طرق ذ�ر فیها شی

ط من المقرئ والمكان قذر، وذ�ر أشیاء �عني نظیر ما وعشنا في شظف من العیش وشدة وتسلُّ 

�كون  ترتیب وال تنظیم، وفیه ِجد وحزم، وقد همنه، ما فی اجوًدا عندنا في الكتاتیب أو قر�بً كان مو 

 .فیه نوع ظلم أحیاًنا، ومشت أمورهم

ثم �قول: جاء الولد، ولد أحمد أمین، فراح �ه إلى الُكتَّاب فاستقبلتني سیدة سافرة تلبس القصیر،  

من  ،،،و�ذا فعل ،في فناء مزروع إذا عطس الولد حرموه من دخول الُكتَّاب لمدة أسبوع، و�ذا فعل

وفیه تشو�ه وتقبیح لألول  ،ل ألحمد أمین في دقة تصو�رأنواع االحتیاط والحذر، في �الم طو�

 .ونها�ة االحتیاط والنظافة في الثاني

أن حفظت القرآن في تلك  الخاتمة هولم �حفظ ابني شیًئا، هذ ،ثم قال: والنها�ة أن حفظت القرآن 

ل �مستواه ، ولیس معنى هذا أن اإلنسان ینز ائً ما حفظوا شیو  رأوهالظروف، والتدلیع والدالل الذي 

عما یلیق �ه، أو یزاول ما �ستقذر أو ُ�متهن، �ل وقت و�ل ظرف له ظروفه، لكن مع ذلك �ثرة 

التدلیل والتدلیع هذا ضرر، ضرر، له آثاره السیئة، والحزم وضبط األمور تنتج، ما لم �صل إلى 

 حد الظلم، �هللا المستعان.
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الر�ق طاهر، والذي سبق في الباب  فكونه �ستاك �سواك أخیه أو هذا إذا لم �ستقذر ذلك، 

ترقي  ؟معنى الرقیة ماف�الم ساقط، و�ال  انجسً �ان السابق عن �عضهم أن الر�ق إذا انفصل 

 بر�ق نجس؟ هذا �قبله أحد؟ 

علیه الصالة -�عني نظیر ما قیل في شعر اآلدمي إذا انفصل فهو نجس، فهو نجس، النبي 

علیه الصالة -جة الوداع �عضهم ما استثنى وال النبي لما وّزع شعره على الناس في ح -والسالم

استشفاء، هذا �الم مقبول؟ ال �قبل مثل  ،مصلحة راجحة :من نجاسة الشعر، لكن �قول -والسالم

 .هذا

 طالب:...

 �یف �ستشفى �ه وهو نجس؟  ،اما �صیر، مثله الر�ق، �قول: إذا انفصل صار نجسً 

 طالب:...

 ؟كیف

 طالب:...

 ، عنده رجالن رجالن، ناول األصغر. ال ما یلزم أن �كونوا من المالئكةال ما یلزم، ال

 طالب:...

لیس �كبِّر �قدم األكبر، على �ل حال ي قال له: �بِّر، جبر�ل الذي أمره �أن لذجبر�ل ا، نعم

له ما یناسبه،  ، �لٌّ المسألة ذوق ف، قذر ونغمض العینین عما ال نشتهیهمعنى هذا أننا نتنازل ونت

وفي هذه  ،یرسال شك أن الظروف اختلفت، أو إلى وقت قر�ب قبل وجود الماء في هذه الموا لكن

 شيءوفیه  ،و�انوا یتناولونه من اآل�ار والسواقي ،األمور المعقمة والمنظفة، �ان الماء فیه ُشحّ 

هو  ماحشرات، و�عض الناس إلى وقت قر�ب �عني من أر�عین سنة أدر�ناهم  هو�عضها فی ،وسخ

 لتر؟ الف

هذا أسود، وتوجد  �خرجثم �عد ذلك  ،على اإلناء و�شرب �ضعالفلتر عنده إما شماخ و�ما الغطرة 

 المقاومة في األبدان أكثر مما هو اآلن.
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 فیه؟ ماذا، نعم

 طالب:...

م �عد.  �عد أن استاكت �ه وغسلته �ما سیأتي، تقدَّ

 طالب:...

م. قرأ  �ات؟  ت فضل منوتقدَّ

 اقرأ.

 طالب:...

 .نعماقرأ الباب 

 طالب:...

على سبیل المذاكرة، �قولون: ال �عدل عن صیغة التحدیث إلى صیغة القول إال إذا �ان على 

 ،سبیل المذاكرة، وهذا الكالم لیس �مطَّرد، هذا الكالم لیس �مطَّرد؛ ألن فیه أحادیث ساقها �القول

 وفي موضع آخر �التحدیث، ما یلزم.

 ب:...طال

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ أنت تتبعته



 
 

 
 

=Ìá_Ägÿ^=yÎwìOPTJ^=i_k‘=ÚÈóÈÿ= ١٨ 

 طالب:...

 السبب؟ لكن أنت تتبعت

 طالب:...

 ، خالص تتبع! نعم

 .الوضوء على �ات من فضل : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 بن سعد عن منصور عن سفیان أخبرنا قال: هللا عبد أخبرنا قال: مقاتل بن محمد حدثنا 

 إذا« :-وسلم علیه هللا صلى- النبي قال قال: -رضي هللا عنه-زب عا بن البراء عن عبیدة

 أسلمت اللهم قل: ثم األ�من، شقك على اضطجع ثم للصالة وضوءك فتوضأ مضجعك أتیت

 منك منجا وال ملجأ ال ،إلیك ورهبة رغبة إلیك ظهري  وألجأت إلیك، أمري  وفوضت ،إلیك وجهي

 على فأنت لیلتك من ُمتَّ  فإن أرسلت، الذي و�نبیك أنزلت الذي �كتا�ك آمنت اللهم إلیك، إال

 .»�ه تتكلم ما آخر واجعلهن الفطرة،

 أنزلت، الذي �كتا�ك آمنت اللهم بلغت: فلما ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي على فرددتها قال: 

  ورسوَلك". قلت:

 ورسوِلك.

 ".»أرسلت الذي ونبیك ال،« "ورسوِلك، قال:

فضل من �ات على  الوضوء" على �ات من فضل "�اب: -مه هللا تعالىرح-�قول اإلمام البخاري 

فتوضأ وضوءك للصالة، و�ذا  »إذا أتیت مضجع فتوضأ وضوءك للصالة«الوضوء؛ ألنه قال: 

وضوءه للصالة ولو �ان  أو ال بد أن یتوضأ ،یتم االمتثال لو لم یتوضأ كان على طهارة قبل ذلك

 ؟على طهارة

 طالب:...

وأما قوله: �اب فضل من �ات على  »ذا أتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالةإ«هنا �قول: 

الوضوء فیشمل الصورة الثانیة، أما لو �ان على وضوء �عد صالٍة أو قراءٍة ثم نام مباشرة قبل أن 
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ینتقض وضوؤه �كفي، وقوله: فتوضأ وضوءك للصالة �ما سیأتي �حتمل أنه إذا لم �كن على 

 ستحب عند أهل العلم.م طهارة، والتجدید أ�ًضا

 طالب:...

نهار إال القیلولة إال الاألصل، ال نقیس حالنا على حالهم، هم ما عندهم شيء �سمى نوم 

القیلولة، ولكن هل في القیلولة أو أي نوم في النهار �قال فیه مثل هذا الذ�ر؟ هذا مرادك؟ 

 .یأتيس

 طالب:...

�اللیل أو �النهار، هو الكالم، لكن جزء  هو مضجع سواء �ان ،لكن إذا إذا أتیت مضجعك، نعم

�أتون  ،�اللیل، �عني �حرمون من هذه السنن�لها إذا أتیت مضجعك، نحن ناس أعمالهم  االمتثال

واألصل البیتوتة أن تكون �اللیل هذا األصل، ومن  ،�ما �قدرون علیه، فضل من �ات �عني نام

نَّةو  ،نه ینتقل حكمه إلى النهارإكان عمله �عكس ذلك ف �الكلیة، في  ال �حرم من امتثال هذه السُّ

 .القرآن بیاًتا أو نهاًرا فقابل البیات �النهار فدل على أن البیات �اللیل

ابن  سفیان" أخبرنا "قال: وهو ابن المبارك، هللا" عبد أخبرنا قال: مقاتل بن محمد "حدثنا قال: 

 .البخاري اثنان الثوري؟ على القاعدة الثوري؛ ألنه بینه و�ینأم عیینة 

- النبي قال عازب قال: بن البراء عن عبیدة بن سعد "عن وهو ابن المعتمر، منصور" "عن 

: -علیه الصالة والسالم-�خاطب البراء، �قول  "»مضجعك أتیت إذا« :-وسلم علیه هللا صلى

 مكان االضطجاع وهو الفراش إذا أتى أحد�م إلى فراشه فلینفضه �صنفةِ  »إذا أتیت مضجعك«

أو ما یر�د النوم فیه في أي مكان، �عني  ،وهو الفراش ،إزاره، فالمضجع هو مكان االضطجاع

ولو لم �كن لو أراد أن ینام �المسجد نقول: الزم ألن �قول مضجعك الفراش؟ ال، ما یلزم، المراد 

أو تكفیه تلك  ،وهل یتوضأ ولو �ان على طهارة ،»للصالة وضوءك فتوضأ« مكان االضطجاع،

 هارة؟ الط

 اضطجع ثم« ولذلك ترجم: �اب فضل من �ات على الوضوء، ،المقصود أن ینام على طهارة

وال شك أن االضطجاع على الشق األ�من  ،ثم اضطجع على شقك األ�من ،»األ�من شقك على
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نَّة، جاء من قوله وفعله  إن العلة أنه  :قالوا ذلك ومن أجل ،-علیه الصالة والسالم-هذا هو السُّ

ضطجع على شقه األ�سر ضغط على القلب واستغرق في نومه، وقد �فوته من الخیر ما إذا ا

 .إذا �ان القلب متعلًقا ما ضغط علیه أسرع في االستیقاظ �فوته،

�عني  »إلیك وجهي أسلمت اللهم« ثم قل هذا الذ�ر، »قل ثم اضطجع على شقك األ�من ثم«" 

كلها متقار�ة فیها معنى التفو�ض هلل  »إلیك ظهري  وألجأت إلیك، أمري  وفوضت« استسلمت،

،  -جل وعال-واالستسالم، واالنقیاد، تسلیم األمر، تسلیم النفس، تسلیم الروح، تسلیم البدن هلل 

 ال« �عني فیما أطلبه وفیما أحاذره �ل هذا بین ید�ك، »إلیك ورهبة رغبة وألجأت ظهري إلیك،«

هللا إال إلیه، من أین یذهب المخلوق إذا ُطلب من ال ملجأ إال من  »إلیك إال منك منجا وال ملجأ

 آمنت اللهم« خالقه؟ ال ملجأ من هللا إال إلیه وال منجى وال نجاة من هللا وال مفر منه إال إلیه،

وهو  »أرسلت الذي و�نبیك« وهو القرآن، »أنزلت الذي �كتا�ك آمنت اللهم، »أنزلت الذي �كتا�ك

بد من اإل�مان �الكتاب و�كتب هللا �لها التي أنزلها على رسله  ، وال-علیه الصالة والسالم-محمد 

ما ُعرف منها یؤَمن �ه على وجه الخصوص، وما ُجهل فیؤَمن �ه على سبیل اإلجمال، و�نبیك 

 .و�ذلك الرسل ال بد من اإل�مان بهم �لهم ،الذي أرسلت

جل -ستسالم واالنقیاد هلل شك أن الدعاء فیه اال هما فی »الفطرة على فأنت لیلتك من ُمتَّ  فإن«

 ما آخر واجعلهن« على الدین، على اإلسالم، »الفطرة على فأنت لیلتك من ُمتَّ  فإن«، -وعال

معناه أنه لو تكلمت �عدهن  »آخر«الروا�ة األولى:  »من آخر«في �عض الروا�ات:  ،»�ه تتكلم

ال تلزم  »من آخر«األخرى: �شيء تعید، لیكون هذا الذ�ر آخر ما تتكلم �ه، و�ذا قیل �الروا�ة 

اإلعادة، لكن ال یلزم أن �كون �عدها أو ال یتم االمتثال فیما إذا �ان �عدها �الم طو�ل من أجل 

 ن في اآلخر، ولو لم تكن من اآلخر؟أن تكو 

 طالب:...

 .؟ على المجموع على المجموعماذا

 طالب:...
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ا، الحدیث یؤخذ منه أحكام لحكم واحدً وال یلزم أن �كون ا ،هو استنبط هذا الحكم من هذا الحدیث

ا كثیرة منها هذا الحكم الموافق لهذا الموضع، البخاري �أتي �الحدیث الواحد في عشر�ن  ،جد�

 موضع و�ل موضع �ستنبط منه حكم غیر الذي استنبطه.

 طالب:...

 لكن ما یترتب علیه الفضل الكامل. ،یتحقق له الفضل

 طالب:...

 ؟ والعكس.ماذا

 طالب:...

البراء بن عازب أراد أن یتحفظ ما سمع  النبي" على فرددتها قال:. فلما "نصیبهالذ�ر له  :قال

علیه -فعرضه على النبي  ،-علیه الصالة والسالم-فعرضه على النبي  ،و�تأكد من حفظه

ثم أراد أن �أخذه �طر�ق العرض، وهي القراءة على  ،، رواه أوًال �طر�ق السماع-الصالة والسالم

ث، قال: الم  �كتا�ك آمنت اللهم بلغت: فلما ،-وسلم علیه هللا صلى- "فرددتها على النبيحدِّ

 "»أرسلت الذي ونبیك ال، ال،« "قال: �عني الذي أرسلت، ورسولك" "قلت: قال هذا، أنزلت" الذي

�عني في هذا الموضع لو قال قائل: ورسولك الذي أرسلت یتم االمتثال؟ ال؛ ألن الحدیث نّص 

 ؟لرسول أو النبي �الرسول أو العكسموضوع، وفي مواضع أخرى لو أبدل لفظ افي ال

 طالب:...

 صحیح؟

 طالب:...

على حسب السیاق، إذا �ان المقصود �السیاق الذات فالنبي والرسول واحد، الذات �عني بدل ما 

أو قال  -صلى هللا علیه وسلم–، تقول: قال النبي -صلى هللا علیه وسلم–تقول: قال رسول هللا 

لموضع أبو القاسم أو قال الصادق المصدوق یتغیر الحكم؟ هو الذات واحدة، لكن في مثل هذا ا

 ؟الذي یلتفت فیه إلى المعنى
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 طالب:...

 ،لكن األذ�ار جاءت في الصحیحین وغیرها �ألفاظ مختلفة ،ن الذ�ر توقیفي: إومنهم من �قول

لكن إذا �ان اللفظ المراد تغییره ال یؤدي  ،ىفیعتر�ها ما �عتري غیرها من جواز الروا�ة �المعن

ن : إمعناه غیره مثل ما عندنا ال تجوز الروا�ة �المعنى و�ال فاألذ�ار �غیرها، منهم من قال

 .وتروى �ما هي أخًذا من هذا الحدیث ،ال یتصرف فیها ،األذ�ار توقیفیة

 طالب:...

وجمعت الحدیث هذا الحدیث في  ،ذ�ارلكن أنت لو جمعت أحادیث األ ،ن األذ�ار توقیفیة: إقالوا

 ؟ او�لها أذ�ار ما تجد اختالفً  ،وهذا في البخاري  ،مسلم

 طالب:...

 .نعم فیه، هذا الحدیث فیه اختالف

 طالب:...

ال ال، األذ�ار �غیرها من األحادیث، حتى األحادیث القدسیة تروى �المعنى بدلیل أن الحدیث 

سلم بلفظ آخر، اختالف في المعنى، ولذا عامة أهل العلم وفي م ،القدسي تجده في البخاري بلفظ

و�كون عارًفا �ما  ،على جواز الروا�ة �المعنى ممن لد�ه األهلیة في التمییز بین األلفاظ والمعاني

 تختلف فیه تلك األلفاظ و�ما �حیل المعاني.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 تعبد بلفظه مثل إ�ش؟

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 التشهد هل هو جاء بلفظ واحد؟ طیب

 طالب:...

؛ ألن هذه عبادة ال یدخلها االجتهاد، لكن اللفظ المحفوظة الثابتة ما تجتهد فیهانفس الصیغة 

 المروي على أكثر من وجه تأتي �ه على وجه واحد، �كون اختالف تنوع.

 طالب:...

ي الصالة، لكن في خارج عبادة توقیفیة ف ههذه مواضع عبادة، وفی ،ین؟ هذه مواضع عبادةأ

 ؟الصالة

 طالب:...

 ي في التشهد؟ تتصلي على النبي ما تأتي إال �الأن تبغي 

 ال.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 الذي أرسلت؟ -صلى هللا علیه وسلم-�عني بنبیك 

 طالب:...

 لكن أ�ًضا إدخال الصالة على ،األمر �الصالة علیه �لما ُذِكر یتناول هذا ههو مما ورد فی

�عني  -علیه الصالة والسالم-في موضع لم یدَخل فیه من ِقبله  -علیه الصالة والسالم -النبي

؟ لكن أنت ملتزم بلفظ، بنبیك -علیه الصالة والسالم-ما �منع أنك إذا انتهیت صلیت على النبي 

 الذي أرسلت.
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 طالب:...

 ا. ما �ضر هذ ،إشكال، �كون من آخر هعلى النبي ما فی إذا انتهیت صلِّ 

 .نعم

) هللا عبد أخبرنا قوله:(  وضوء، على ذر: أبي ولغیر) الوضوء على �ات من فضل �اب قوله:("

 ظاهره »فتوضأ« قوله: المعتمر، ابن هو ومنصور الثوري، هو وسفیان المبارك، ابن هو

 مخصوًصا �كون  أن و�حتمل طهارة، على �ان ولو ،النوم أراد من لكل الوضوء تجدید استحباب

  محدًثا". �ان �من

فظ الحدیث �ات على الوضوء، ول ،ألنه �ات على طهارة ؛الترجمة تشمل من لم �جدد الوضوء

 .یوحي �استحباب التجدید

  ".»الفطرة على فأنت لیلتك من متَّ  نفإ« قوله: من للترجمة مناسبته "ووجه

 هذا دلیل على االستحباب.

نَّة، �الفطرة "والمراد   البراء". عن طرق  من وغیِرهما الشیخان ثالحدی هذا روى  وقد السُّ

 غیُرهما.

 الترمذي، قال و�ذا الروا�ة، هذه في إال الوضوء ذ�ر فیها "وغیُرهما من طرق عن البراء، ولیس

 البزار، أخرجه علي عن وحدیث داود، أبو أخرجه جبل بن معاذ عن حدیث الباب في ورد وقد

 الدعوات �تاب في المتن هذا فوائد على لكالما وسیأتى البخاري، شرط على منهما واحد ولیس

 وهى »آخر من« الُكْشمیَهني: روا�ة في »تقول ما آخر واجعلهن« قوله: تعالى، هللا شاء إن

  النوم". عند الذ�ر من شرع مما شیًئا �عدهن �قول أن �متنع ال أنه تبین

لكن یلزم  ،و ذ�ر هللا �عد ذلأنه ال �متنع �عني روا�ة الكشمیهني ال یلزم أن تكون آخر �المه، ول

وقد �كون  ،كثیر طو�ل؛ ألن قد �كون هذا الذ�ر في وسط �المه ال في آخره منه أال یتكلم �كالم

�النسبة، أو هو آخر على ما  فال �كون �عده إال قلیل ،في أوائله، لكن المقصود أن �كون في آخره

 .جاء في الصحیح
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 طالب:...

 نعم. لحظة. 

 طالب:...

 ؟ماذا

 الب:...ط

ال ال، هو األمر محتِمل، تبًعا للروا�ة إن �ان آخر فال تتكلم �عده إذا �ان آخر ما تقول ال تتكلم 

لكن ال یلزم أن  ،�عده، و�ذا �ان من آخر فال یلزم أن تتكلم �كالم في نفس الموضوع في األذ�ار

 ،ار النوم نحو األر�عین�كون آخر شيء هذا، وأذ�ار النوم قال ابن القیم: وهي نحو األر�عین، أذ�

، ذ�ره ابن القیم في طر�ق الهجرتین، وهو یتحدث عن حال المقر�ین، أنهم �حافظون ان ذ�رً و أر�ع

 على أذ�ار النوم، قال: وهي نحو األر�عین.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 یدر�ك؟ ابن القیم ینتقي الضعاف؟  ماذا

 طالب:...

 ؟ و�تعبد بها؟ماذا 

 طالب:...

 ؟ماذا

 لب:...طا

 ؟نعم
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 طالب:...

على رأي الجمهور  لیس لكن في �اب الفضائل وهو ،ال ال، هو منهجه عدم االحتجاج �الضعیف

د العمل �الضعیف؟ ال، �ونه یوجد  ،مطلًقا لكن قد یرد في �المه شيء ضعیف، لكن �قرر و�قعِّ

دد على األحادیث وهو �ش شیخ اإلسالمفي �تبه ال �عني أنه یراه و�عتبره، و�عتمده، لو أدخل، 

 الضعیفة الكلم الطیب فیه أحادیث ضعیفة.

 ... طالب:

و�ونه یرد في �المه ما  ،،األحكام أنت ال تنظر، تتصید غفالت أهل العلم، الكالم على التقعید

، وشیخ اإلسالم أحیاًنا �ستدل �الحدیث مع علمه �ضعفه لما امعصومً  لیسینقض هذا التقعید 

 أخرى.و ة من نصوص �تاب وسنَّة یّ لِّ وقواعد �ُ  یدعمه و�سنده من عمومات

 طالب:...

 معروف منهجه، نعم.

 طالب:...

 ي ما �مَّل؟من الذ

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟نعم

 طالب:...

 ن تقول أنت: ال.و ن قلت لك: هي أر�عو أر�ع

 طالب:...
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 ؟ماذا

 طالب:...

هؤالء المقر�ون  ،و األر�عین�قول لك: المقر�ون ال ینامون حتى �قرؤوا أذ�ار النوم وهي نح

ینفي و�ثبت على  قول: أر�عین، قال: وال نصفهن، �لٌّ یتعبدون �ضعاف؟ أنا قلت للشیخ ابن �از �

حسب ما وصل إلیه، وفوق �ل ذي علم علیم، �عني �وننا نتكاثر أو نبحث في �تب األدعیة 

أن ابن القیم ما وقف على  واألذ�ار وال نجد هذا العدد ال �عني أن ابن القیم ما وقف، ال �عني

 یتحدث من فراغ.ما على العدد الذي �طلقه، هو 

 طالب:...

 فیه؟ ماذا ،ین؟ هو من أحادیث األذ�ارأ

 طالب:...

إذا أتیت مضجعك فتوضأ «كتاب الوضوء في فضل من �ات على وضوء أو على الوضوء وفیه 

 .»وضوءك للصالة

 طالب:...

مناسب لكونه آخر  »واجهلن آخر«حدیث في الوضوء، ال، هو ما زال في �تاب الوضوء آخر 

 .، وله مالحظ أخرى حدیث

 على الحدیث روا�ة منع لمن حجة فیه الخطابي: قال »أرسلت الذي ونبیك ال، قال:« "قوله:

 أو رسوًال، �كون  أن قبل انبی�  �ان أنه إلى ونبیك �قوله: أشار �كون  أن و�حتمل قال: المعنى،

  أرسلت". الذي ونبیك :قوله �خالف زائد، وصف أرسلت الذي سولكور  :قوله في لیس ألنه

ألن ورسولك الذي أرسلت تدور على لفظ واحد ومادة واحدة، و�ذا قال: ونبیك الذي أرسلت صار 

 على لفظین من مادتین ففیه ز�ادة.

 خالف وال النبي، لفظ �معنى لیس الرسول لفظ ألن ذلك؛ منع على حجة فیه لیس غیره: "وقال

 الرسالة وصف �ان و�ن صر�ًحا، الوصفین �جمع أن أراد فكأنه المعنى اختلف إذا المنع في
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 �ان فر�ما الثواب، وتقدیر اللفظ تعیین في توقیفة األذ�ار ألفاظ ألن أو النبوة، وصف �ستلزم

 فرأى اللفظ بهذا إلیه أوحى لعله أو الظاهر، في یرادفه �ان ولو اآلخر، في لیس سر اللفظ في

 رسل ألنهم المالئكة؛ من وغیره �جبر�ل نبوة غیر من أرسل ممن احتراًزا ذ�ره أو عنده �قف أن

 ألنه الرسول؛ لفظ من أمدح النبي لفظ ألن أو اللبس، من الكالم تخلیص أراد فلعله أنبیاء، ال

 هذا وعلى عرًفا، فیه اشتراك ال فإنه النبي لفظ �خالف أرسل من �ل على اإلطالق في مشترك

 ال أنه على �ه استدل من وأما إطالقه، �صح ال عكس غیر من نبي رسول �ل قال: من ولفق

 أجزنا ولو عكسه، و�ذا هللا رسول قال بلفظ الروا�ة في مثالً  هللا نبي قال: لفظ إبدال �جوز

  فیه". حجة فال �المعنى الروا�ة

أو قال رسول هللا، أو قال  ألن الذات المتحدث عنها واحدة ال تختلف، سواء قلنا: قال نبي هللا

، أو قال أبو القاسم أو قال الصادق المصدوق �ل هذه األلفاظ -علیه الصالة والسالم-محمد 

 .ة، والمقصود الحدیث عن هذه الذاتتدل على ذات واحد

 :نقول ألنا الثاني؛ من أخّص  األول لكون  الثاني؛ دون  األول أجاز لمن فیه حجة ال "و�ذا

  أوصافها". من الذات تلك �ه وصفتَ  وصف فبأي واحدة، الروا�ة في اعنه المخبر الذات

 ُوِصفت.

 تباینت ولو عنه �المخَبر القصد ُعِلمَ  بها "فبأي لفظ ُوِصفت �ه تلك الذات من أوصافها الالئقة

 عن مثالً  الراوي  �قول أن بین فرق  فال �اسم، �نیة أو �كنیة اسًما أبدل لو �ما الصفات، معاني

  البخاري". إسماعیل بن محمد عن أو البخاري  هللا عبد أبي

 أو عن البخاري أو عن ابن إسماعیل إلى آخره �لها ذات واحدة.

 التوقیف إرادة من بیناها التي األوجه من تقدم ما �حتمل فإنه الباب حدیث في ما �خالف "وهذا

  أعلم. �هللا وغیره

 �ه أمر وضوء آخر أنه جهة من لحدیثا بهذا الوضوء �تاب البخاري  ختم في تنبیه: النكتة

 �ختم ذلك فأشعر »تقول ما آخر واجعلهن« الحدیث: نفس في ولقوله الیقظة، في المكلف

 .للصواب الهادي �هللا .الكتاب
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 المرفوعة األحادیث من المیاه واالستطا�ة أحكام من معه وما الوضوء �تاب اشتمل خاتمة: 

  حدیًثا". عشر وستة مائةً  منها صولالمو  حدیًثا، وخمسین وأر�عة مائة على

 مائٌة.

 حدیًثا، وثالثون  ثمانیة التعلیق وصیغة المتا�عة بلفظ منها "مائٌة وستة عشر حدیًثا، والمذ�ور

  منها واحد". والخالص حدیًثا، وسبعون  ثالثة مضى وفیما فیه منها فالمكرر

 قل مثل ما �تب.

 سوى  تخر�جها على مسلم وافقه موصولة، بقیةوال ،معلقة منها ثالثة حدیًثا، وثمانون  "أحد

 توضأ وحدیثه: الوضوء صفة في عباس ابن وحدیث المعلقة الثالثة وهى ،احدیثً  عشر تسعة

 والروثة، الحجر�ن في مسعود ابن وحدیث ،»أحجاًرا ا�غنى« هر�رة: أبي وحدیث مرة، مرة

 صلى- النبي شعر ادخار في أنس وحدیث مرتین، مرتین الوضوء في ز�د بن هللا عبد وحدیث

 في یز�د بن السائب وحدیث الكلب، سقى الذي الرجل في هر�رة أبي وحدیث ،-وسلم علیه هللا

 وحدیث فیه أمیة ابن عمرو وحدیث الخفین، على المسح في وعمر سعد وحدیث النبوة، خاتم

  الصالة فلیتم". في نعس إذا أنس وحدیث السو�ق، من المضمضة في النعمان بن سو�د

 فلینم فلینم.

 طالب:...

 ؟ فلینم.ماذا

 میمونة وحدیث المسجد، في �ال الذي قصة في هر�رة أبي وحدیث "إذا نعس في الصالة فلینم،

 على الموقوفة اآلثار من وفیه الثوب، في البزاق في أنس وحدیث سمن، في سقطت فأرة في

 أعلم". �هللا ،معلقة والبقیة ثالثة، منها الموصول أثًرا وأر�عون  ثمانیة والتا�عین الصحا�ة

في �ل �تاب من �تب الصحیح �ضع خاتمة یذ�ر فیها  -رحمه هللا-وهكذا �فعل الحافظ  

األحادیث المرفوعة والموقوفة والموصولة والمعلقة والمكررة من هذا وذاك والمتفق علیه، وأفراد 

م علیه أحد، البخاري، وأفراد مسلم في عنا�ة فائقة ال نظیر له فیها، ولذلك إذا  ذ�ر عدًدا فال �قدَّ
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ومنهم من قال،  ،ثالثة :ومنهم من قال ،أر�عة :وخاض الناس في عدد أحادیث البخاري، قال

 .�عني من غیر تكر�ر ،قال: عدته على التحر�ر ألفان وخمسمائة وحدیثان

أحد یتعقب ابن حجر؟ المعلق منها مما لم یوصل في موضع آخر مائة وستون أو مائة  هفی 

لكن مثل هذا العمل من الحافظ قد �قول  ءه، رحمه هللا،ورا تبحثوتسعة وخمسون خالص، ال 

أحد من األئمة عثر  هو�عتبرونه من ضیاع األوقات، ما فی ،ن األئمة ما �عتنون �مثل هذا: إقائل

د و�حسب، و�دل ما �حسب هذا الباب وهذا الكتاب و�ذا �حفظ عشرات األحادیث  ،عنه أنه �عدِّ

ن و ثالث :وقال �عضهم ،ن و أر�ع :ت األحادیث، وطر�قة السلف مسند اإلمام أحمد قال �عضهمومئا

، و�التحر�ر أقل من ثالثین، وقل مثل الر�عالفرق  ،، عشرة آالف حدیثقلیلةألًفا، المسألة ما هي 

ثمانیة، و�العدد أقل  :لف حدیث، وقال �عضهمآعشرة  :هذا في �قیة الكتب، مسلم قال ابن سلمة

 ،وال شك أن فیها فائدة ومصلحة ،ن الثمانیة سبعة و�سور �التكرار، فهذه األمور ال تعنیهم �ثیًرام

�ه العامة عموم الناس، �عني لكن مع ذلك إهدار الوقت الطو�ل �سببها إال إذا �ان مما ینفع 

في  او�رقم أحادیث ما هو �المسألة قاصرة علیه، �ونه أضاع شهرً  ،و�رتبه ا،�طبع �تا�ً شخص 

 هذا العمل �م �ستفید من هذا العمل؟ 

وصلى هللا  .�هللا أعلم .�ستفید منه أعداد هائلة، فیغتفر مثل هذا الشهر في سبیل مصلحة العامة

 على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

     

 


