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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

ه ین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلالحمد هلل رب العالم

 وصحبه أجمعین،

 بن و�حیى مسرهد، ابن ذر: أبو زاد) مسدد حدثنا: ("قوله: -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ  

 ابن هو وعمران العطاردي، هو رجاء وأبو األعرابي، هو �الفاء وعوفٌ  القطان، هو سعید

 .�صر�ون  �لهم حصین

 فيف: السفر هذا تعیین في اخُتِلفَ ) وسلم علیه هللا صلى- النبي مع سفر في كنا: (قوله 

 أبي وفي القصة، هذه من قر�ب خیبر من رجوعهم عند وقع أنه هر�رة أبي حدیث من مسلم

 فقال: فنزل، لیالً  الحدیبیة من -وسلم علیه هللا صلى- النبي أقبل مسعود: ابن حدیث من داود

 . الحدیث" ..أنا. بالل: فقال »�كلؤنا؟ من«

 .، �كلؤنا �حرسنا و�حفظنا�كلؤنا �عني �حرسنا

َس  مرسًال: أسلم بن ز�د عن الموطأ "وفي  طر�ق� لیلة -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول عرَّ

 �طر�ق �ان ذلك أن مرسالً  �سار بن عطاء عن الرزاق عبد مصنف وفي بالًال. لوو�َّ  مكة،

 ةقتاد أبي حدیث من مسلم وروى  عامر، بن عقبة حدیث من نحوه دالئلال في وللبیهقي تبوك،

 مل لكن ،السفر في أ�ًضا الصبح صالة عن نومهم قصة الصالة في مختصًرا والبخاري  مطوالً 

 البر عبد ابن بهوتعقَّ  األمراء، جیش غزوة في �ان ذلك أن داود ألبي روا�ة في ووقع �عینه،

 ما� وهو ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي �شهدها ولم مؤتة، غزوة هي األمراء جیش غزوة �أن

  قال".

ة لوا في غزوة مؤتة، والقصثم قت -علیه الصالة والسالم-رهم النبي األمراء الثالثة الذین أمَّ 

 .مشهورة

 اختلف وقد. مؤتة غزوة غیر أخرى  غزوة األمراء جیش �غزوة المراد �كون  أن �حتمل "لكن

 القصة �أن األصیلي فجزم الصبح، صالة عن نومهم أعني أكثر، أو ةمر  ذلك �ان هل العلماء
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 �ما وهو حصین، بن عمران لقصة مغایرة قتادة أبي قصة �أن عیاض القاضي بهوتعقَّ  واحدة،

 -وسلم علیه هللا صلى- النبي مع �كونا لم وعمر �كر أ�ا أن فیها قتادة أبي قصة نإف قال،

  سنبینه". �ما معه انا� أنهما فیها عمران وقصة نام، لما

أنه موجود و�ذلك  -صلى هللا علیه وسلم-هذا واضح من تكبیر عمر من أجل أن �ستیقظ النبي 

 .أبو �كر موجود

 یهعل هللا صلى- النبي �ستیقظ ولم �كر، أبو استیقظ من أول أن فیها عمران فقصة "وأ�ًضا

 هللا صلى- النبي استیقظ من لأو أن فیها قتادة أبي وقصة �التكبیر، عمر أ�قظه حتى -وسلم

 ال ممكن بینهما فالجمع ذلك ومع المغایرات، وجوه من ذلك غیر القصتین وفي ،-وسلم علیه

 مرانع أن ذ�ر قتادة أبي عن الحدیث راوي  ر�اح بن هللا عبد أن وغیره مسلم عند وقع ما سیما

  "...حصین بن

 ر�اح؟ أم ر�اح 

 طالب: �اء.

 لكن في التقر�ب؟ ،�الباء

 طالب:...

 كان هنا في الدرس الماضي.

 طالب:...

 .مسلم، الحدیث في مسلم

 طالب:...

 خالص، ر�اح.
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 أن ذ�ر قتادة أبي عن الحدیث راوي  ر�اح بن هللا عبد أن وغیره مسلم عند وقع ما سیما "ال

 �نت فإني تحدث! �یف انظر: له فقال �طوله، �الحدیث �حدث وهو حصین سمعه بن عمران

 . صةالق شاهًدا

: قول� أن التعدد لمدعي لكن. اتحادها على یدل فهذا. شیًئا الحدیث من علیه أنكر فما قال:

 حدث لما ر�اح بن هللا عبد وصدق �إحداهما، فحدث القصتین حضر عمران �كون  أن �حتمل

 مناه،قد �ما مواطنها اختالف القصة تعدد على یدل ومما. أعلم �هللا. �األخرى  قتادة أبي عن

  بینهما". الجمع البر عبد ابن وحاول

فمنهم من �حكم بتعدد القصة ألدنى  ،ولهم في ذلك مسالك ،في مثل هذه الحالة العلماء �ختلفون 

و�جعل �عض األلفاظ  ،اختالف، ولو �ان سببه اختالف الرواة، ومنهم من �جزم �اتحاد القصة

ألول فیه نوع تساهل؛ ألنه ال محفوًظا، وما عداه �حكم علیه �الوهم من �عض الرواة، المنهج ا

قصص أو قصة واحدة رو�ت �ألفاظ متعددة، والتار�خ والواقع �شهد �أنها واحدة  تشك أنه ُوِجد

�عني مثل ما حصل في قصة صالة الكسوف، صالة الكسوف إنما حصلت مرة واحدة، حینما 

 .بتعدد القصةمات إبراهیم، والختالف �عض الرواة في �عض صورها أو �یفیاتها حكم �عضهم 

ا فیه ولو �انوا من الثقات هذا أ�ًض  ،و�حكم بوهم الرواة  ،والمنهج الثاني الذي �حكم �اتحاد القصة

ب، إشكال، إشكال؛ ألن الثقات األصل فیهم الضبط والحفظ، فما �حكم بتوهیمهم ألدنى سب

 .والتوسط بین هذا وذاك هو الحق

 من رجوعهم زمان من قر�ب خیبر من رجوعهم زمان بینهما �أن الجمع البر عبد ابن "وحاول

 عبد وروا�ة التكلف، من فیه ما �خفى وال. علیهما �صدق مكة طر�ق اسم وأن الحدیبیة،

 ة�قص شبیًها أمیة بن عمرو حدیث من الطبراني وروى . علیه ترد تبوك غزوة بتعیین الرزاق

 مةالمعج الخاء وسكون  یمالم �كسر وهو ِمْخَبر، ذو الفجر لهم �أل الذي أن وفیه: عمران،

 ر�رةه أبي حدیث وفي داود، أبي عند وأصله أ�ًضا ِمْخَبر ذي طر�ق من وأخرجه الموحدة، وفتح

  الفجر". لهم �أل الذي هو بالالً  أن مسلم عند

 مخَبر أو ِمخَمر؟
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 طالب: ال، مخَبر.

 ظاهر أن الجواالت! األلقاب. الراجعهعندنا مخَمر، ما هو براوي حدیث القتال في آخر الزمان؟ 

 أسرع.

 طالب:...

 كمِّل �مِّل!

 طالب:...

 .طیب. على �ل حال، قال.

 صلى -النبي أن فیه الفجر، وذ�ر لهم �أل الذي هو بالالً  أن مسلم عند هر�رة أبي حدیث "وفي

 . قتادة" أبي قصة في �ما استیقاًظا أولهم �ان -وسلم علیه هللا

 عندك؟ ماذا

 .نعمطالب: 

 ود وفي حدیث أبي هر�رة؟ي داوأصله عند أب

 وفي حدیث أبي هر�رة عند مسلم". ،ود"وأصله عند أبي دا

 .نعم

  .الفجر" لهم �أل الذي هو بالالً  "أن

 خالص، طیب.

 تادة،كما في قصة أبي ق، استیقاًظا أولهم �ان -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن فیه " وذ�ر

 دتعد على یدل أ�ًضا وهذا الفجر، لهم �أل أنه مسعود ابن حدیث من صحیحه في حبان والبن

 .أعلم" �هللا. القصة
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ن بتكلیف ممن �ان ، منهم إن هؤالء �لهم �لؤوا له اللیل :لقائل أن �قول ممن �قول �اتحاد القصة

 .ومنهم من تبرع لكالءة الفجر لهم، -علیه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:...

ا أن ینام إلى أتن -علیه الصالة والسالم-النبي  لكنال،  ن یوقظهم ام عیناه وال ینام قلبه، �عید جد�

ثر من ذلك وهو ال ینام قلبه لكن أك ،حر الشمس أكثر من مرة، مرة معروفة تقع منه للتشر�ع

 .�عید

  لیًال". سرتُ  إذا �معنى وأسر�ت سر�ت :تقول: الجوهري  قال) أسر�نا: ("قوله

 إذا سرَت.

رى  محَكم:ال صاحب "إذا سرَت لیًال، وقال  وهذا ،�له اللیل سیر :وقیل ،اللیل عامة سیر السُّ

 . الثاني القول �خالف الحدیث

 وهو الساعة تلك في نزولهم سبب ِذ�رُ  المصنف عند قتادة أبي روا�ة في) وقعة وقعنا: (قوله

 عن تناموا أن أخاف« قال: -وسلم علیه هللا صلى- أنه وفیه ذلك، في القوم �عض سؤال

  أوقظهم. أنا بالل الفق »الصالة

 . �ان خبر ألنه ؛أول بنصب) فالن استیقظ من أول فكان: (قوله

 أنه وفع نبیَّ  وقد أ�ًضا، �ان خبر على نصبه و�جوز �الرفع، روایتنا في هو" الرا�ع" وقوله:

 َزر�ر بن سلم عنه روایته في شار�ه وقد �سمیهم، �ان شیخه أن مع ،الثالثة تسمیة نسي

  ..أول". فسمى

 .نعم

 وقد شار�ه في روایته.

 طالب: عنه.
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ي عنه؛ ألنه ما هو من الذي �ظهر إنه عنده. ء ما �خرج إذا، قال عند، الذجيعندنا عنده، ما ت

ما هم من المصنفین قال عند  هاقرأ ألن ،�خرج �قول عند فالن، وهو من أصحاب المصنفات. نعم

 من الرواة. بل فالن.

 في المصنف أخرجه استیقظ، أول من فسمى ،َزر�ر بن سلم عنه روایته في شار�ه "وقد

 ".�كر أبو استیقظ من أول فكان" ولفظه: ،طر�قه من النبوة عالمات

 طالب:...

 سلم، تعرف َسلم الخاسر؟ َسلم الخاسر، تعرفه؟

 طالب:...

وزع  ، ورث من أبیه مصحًفا فباعه واشترى بثمنه طنبوًرا. هذ روا�ة، والروا�ات أنه �اعه �قیمةنعم

 أخس. نسأل هللا العافیة. ،أشداألولى لكن  ،هذه القیمة على الشعراء

  طالب:...

 نفس الروا�ة؟

 طالب:...

 الروا�ة المقصودة؟ عندك شيء؟ 

 طالب:...

 نفس الروا�ة؟ ال ال.

 طالب:...

 .ال ال ما هو بنفس الروا�ة

 طالب:...

 ال، الروا�ة التي اعتمدها، روا�ة أبي ذر. 
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 طالب: ...

 ؟اماذ

 طالب:...

أضبط من  هو�شیر إلى ما عداها عند الحاجة �ما قال. ما فی ،ال، هو اعتماده على روا�ة أبي ذر

لماذا مطبعة  :من شرح القسطالني في ضبط األلفاظ. ولذلك لما یتساءل طالب العلم حالشرو 

 ،مرات وطبعت القسطالني سبع ،بوالق أشهر مطبعة عند المسلمین طبعت فتح الباري مرة واحدة

هذا لیس من فراغ، مع أنه طبع في مطا�ع  ،والعیني ما طبعته أصالً  ،لماذا؟ ما هو من فراغ

وطبع في المیمنیة مرتین، محل عنا�ة واهتمام من أهل العلم؛  ،القسطالني طبع في الهند ،أخرى 

 �ما �قولون �ضع النقاط على الحروف.  ،ألنه �ضع أصبعك على الحقیقة �النسبة لأللفاظ

 الب:...ط

ولو �الحرف، سواء دعت إلیها الحاجة أو لم تدع إلیها  ،كل شيء، و�بین الفروق بین الروا�ات

 ما ،الحاجة؛ ألن مثل هذه األمور قد �ختلف التقدیر من فالن إلى آخر، فالن �قول: ما لها داعٍ 

. میزة الكتاب وفائدتها �ذا، فكونه �عتني �كل شيء هذه ،لها حاجة، والثاني �قول: ال، لها حاجة

 وهو في الجملة مختصر من فتح الباري وعمدة القاري، خالصة للكتابین.

 ،كذل شاهد أنه سیاقه ظاهر ألن ؛القصة راوي  عمران الثاني �كون  أن -أعلم �هللا- "و�شبه

 هذه روا�ة في عمران شارك من الثالث �كون  أن و�شبه استیقاظه، �عد إال مشاهدته �مكنه وال

 رح إال أ�قظني فما: مخبر ذو قال أمیة: بن عمرو روا�ة من الطبراني ففي ة،المعین القصة

 هللا صلى -النبي استیقظ حتى �عًضا �عضهم الناس وأ�قظ فأ�قظته، القوم أدنى فجئت الشمس،

 . "-وسلم علیه

 طالب:...

م فروقً   .اما یلزم؛ ألنه قدَّ

 طالب:...
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هي قصة أو قصص؟ و�ما ترى من الفروق یتبین المسألة هذه الجزم فیها دونه خرط القتاد، هل 

 ومن شدة التعب ،فناموا في اللیل ،أنها أكثر من قصة، وفي الجملة �عني القصة أنهم في سفر

 .ة مفادها واحد، فالجزم فیه صعو�ة�عني في الجمل ،ناموا إلى حر الشمس

 من ن �خافو �انوا ،الوحي من أي مثلثة �عدها الدال �ضم) له �حدث ما ندري  ال ألنا: ("قوله

 األعم ر�األم التمسك منه یؤخذ: �طال ابن قال. ذلك الحتمال ؛یوقظونه فال ،الوحي قطع إ�قاظه

" أجوف" هنا: مسلم وزاد الصال�ة، �معنى الجالدة من هو) جلیًدا رجالً  و�ان: (قوله. احتیاًطا

  "...طر�ق سلوك التكبیر استعماله وفي. �قوة جوفه من صوته �خرج الصوت، رفیع أي

�عني في  ،وفي جوفه أشیاء ،مثل من في جوفه شحوم هأجوف �عني جوفه فارغ في الجملة ما فی

 .الجملة األجوف �كون في صدى

 طالب: ...

رشت ما هي مثل ف الشقة إذا ما فُ �عني ش ،صدىفال �. و نعم، نمثل �أمثلة �عد. وال توضح 

مة تمر علیه �ل اف، ولذلك قال: أجوف لیقرأ متنً تختل ،ي فیها أثاث وفیها شيءقة المفروشة التالش

إذا �ان  ،، من الصعو�ة أن یتوصل إلى معناهامن الصعو�ة أن یتوصل إلى معناها أجوف

 ممكن.فهذه األمور  امستحضرً 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ال، هو عندهم �ستخدمون أجوف. أنت إذا تحدث معك شخص ما في فمه شيء ال سنون وال 

 الصوت واحد عندك؟  سلیم، فهل، وواحد أضراس وال

 صلأ ألنه ؛التكبیر وخص المصلحتین، بین والجمع طر�ق األدب سلوك التكبیر استعماله "وفي

 . الصالة" إلى الدعاء

 ؟ماذا
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 .-رضي هللا عنه-ملهم  :طالب: أقول

 أي »ضیر ال«: قوله. وقتها خرج حتى الصبح صالة عن نومهم من أي) أصابهم الذي: ("قوله

 يف نعیم وألبي روایته، في البیهقي بذلك صّرح عوف من شكٌ  »�ضیر ال أو« وقوله: ضرر، ال

 األسف من لهم عرض لما الصحا�ة لقلوب تأنیس وفیه ،»�ضیر وال �سوء ال« المستخرج:

 . ذلك" یتعمدوا لم إذ علیهم حرج ال �أنهم وقتها في الصالة فوات على

ولیس في هذا مستمسك لمن یتكرر معه هذا األمر �ثیًرا، وال  ألن القلم مرفوع في هذه الحالة،

الة مون للصوال یهت ،وال یتحسر قلبه، �حال �ثیر من شبابنا وموظفینا الذین یهتمون للدوام ،یتأثر

 .-نسأل هللا والعافیة-

 �كن لم إذا ذ�رها وقت عن الفائتة تأخیر جواز على �ه اسُتدل األمر، �صیغة »ارتحلوا«: "قوله

 مراأل في السبب هر�رة أبي عن حازم أبي روا�ة من مسلم نبیَّ  وقد استهانة، أو تغافل عن

 ،»الشیطان فیه حضرنا منزل هذا فإن« ولفظه: فیه ناموا الذي الموضع ذلك من �االرتحال

  مسعود". ابن حدیث من داود وألبي

ن في بیته؟ أو أن هذا سبق أن ذ�رنا وهل لكل من نام عن الصالة أن یرتحل عن مكانه ولو �ا

المؤ�د �الوحي أخبر عن ذلك، وأما غیره فال �علم حضر أم ما  -علیه الصالة والسالم-النبي 

 حضر؟ أم أن حضور الشیطان مقارن لفوات الصالة؟ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ان، مؤ�د �الوحي أخبرهم أنه مكاٌن حضر فیه الشیط -علیه الصالة والسالم-النبي  ،هم انتقلوا

 هذا المكان حضر فیه الشیطان؟ :فهل لكل أحد فاتته الصالة أن �قول

 طالب:...



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

ع متى یرجع؟ مقتضاه أنه ما یرجع إال إذا طلف فیه �ذا، نعم. إذا خرج من بیته؛ ألن هذا المكان

 یدر�ه؟  ماذاف ،الشیطان

 رد هوفی ،»فلةالغ فیه أصابتكم الذي مكانكم عن تحولوا«"وألبي داوود من حدیث ابن مسعود: 

  الكراهة". وقت �ان ذلك �ون  فیه العلة أن زعم من على

ن أخر قضاء الصالة حتى یزول وقت الكراهة وترتفع الشمس لك :كالحنفیة، رأي الحنفیة أنهم قالوا

 ووقت الكراهة �خرج قبل ذلك. ،هذا الكالم لیس �صحیح؛ ألنهم ما أوقظهم إال حر الشمس

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 الغفلة من الشیطان. :�قول

 طالب:...

 في بیته في �ذا، فیه صعو�ة. ،الفالة أمرها سهل، لكن في غرفته

 طالب:...

 �عني ینامون �المسجد؟

 طالب:...

 حضر فیه الشیطان. :ال ال ال، المسجد المسجد موضع العبادة موضع الصالة. ما �قال

 طالب:...

 تخفق رؤوسهم ینتظرون صالة العشاء.

 ..طالب:.

 فلینصرف.، نعم
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 طالب:...

إذا نام وهو �صلي فلینصرف. ألنه ال یدري أیدعو لنفسه ثم یدعو علیها. وأما االنتقال من 

 .ناء الخطبة یذهب النوم إذا انتقلالمكان ال شك أنه یذهب النوم، أث

 :هر�رة أبي حدیث من ولمسلم الشمس، حر وجدوا حتى �ستیقظوا لم أنهم الباب حدیث في "بل

 لنبيا أخر إنما :قیل وقد الكراهة، وقت یذهب أن �عد إال �كون  ال وذلك الشمس، ضر�تهم ىحت

  �أحوالها". الشتغالهم ؛الصالة -وسلم علیه هللا صلى-

�عني بتحصیل الشروط تحصیل الشروط من الطهارة والستر وما أشبه ذلك إن �ان �عض الناس 

 �حتاج إلى �ذا. نعم.ما ینام في ثیاب صالته، فیحتاج إلى التغییر و 

 حرًزات :وقیل ،�أحوالها الشتغالهم الصالة -وسلم علیه هللا صلى- النبي أخر إنما :قیل "وقد

 عند قدمت �ما غفلة محل المحل ألن :وقیل الوحي، من علیه ینزل لما انتظاًرا :وقیل العدو، من

 یرهوغ وهب ابن عن وي ور . �سالًنا �ان من و�نشط ،نائًما �ان من لیستیقظ :وقیل داود، أبي

َالَة ِلِذْ�ِري { تعالى: �قوله منسوخ الفائتة قضاء تأخیر أن  وفیه] ١٤ه: ط[سورة  }َوَأِقِم الصَّ

 المتأخر؟ المتقدم ینسخ فكیف ،مدني والحدیث مكیة اآل�ة ألن ؛نظر

 إن« :-وسلم علیه هللا صلى- قوله و�ین هذا النوم حدیث بین الجمع في العلماء تكلم وقد 

 سیاتالح یدرك إنما القلب أن أحدهما جوا�ان، له: النووي  قال »قلبي ینام وال تنامان ینيع

. �قظان بوالقل ،نائمة ألنها ؛�العین یتعلق ما یدرك وال ونحوهما، واأللم �الحدث �ه المتعلقة

 ووه لبهق فیه ینام وحال األغلب، وهو ،ینام ال فیه قلبه �ان حال: حاالن له �ان أنه والثاني

 والثاني األول هو المعتمد والصحیح: قال. الصالة عن النوم قصة أي هذا فصادف نادر،

 . قال" �ما وهو انتهى .ضعیف

إنما نام في هذه الحادثة وهذه القصة للتشر�ع، �ما أنه ینسى  -علیه الصالة والسالم-الرسول 

الحتیاط واالهتمام، لو لم ینسى لیُسن، وفیه أ�ًضا إزالة األسف من قلوب أهل التحري وا ،لیُسن

ا على قلوب هؤالء، دعنا ممن ال یهتم وال،  �حصل مثل هذه القصة فال شك أن هذا شدید جد�
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السلف منهم من إذا فاتته تكبیرة اإلحرام ُ�عاد، �مرض وُ�عاد من شدة األسف واألسى، �هللا 

 المستعان. 

الجواب األول أحدهما أن القلب إنما یدرك الحسیات المتعلقة �ه ال تعرضن لذ�رنا مع ذ�رهم، 

 .وها هذا، هو المسألة مسألة تشر�عكالحدث واأللم ونح

 �ان إذا یدرك لكنه مثًال، الفجر رؤ�ة من �العین یتعلق ما یدرك ال �ان و�ن القلب �قال: "وال

  الطو�ل". الوقت مرور �قظاًنا

مى، ال یلزم من �ونه ال یدرك الحسیات وال یرى أنه ال �حس، یرد علیه األعمى، یرد علیه األع

�عوض هذا  -جل وعال-قد �كون إحساسه أشد من إحساس المبصر، وهذا مجرَّب؛ ألن هللا 

ا.  األعمى �حواس مرهفة، ینتبه لكل شيء، وشواهد األحوال �ثیرة جد�

 طالب:...

في قول �عض العلماء علماء الجرح لكن �المعنى اللغوي، ذ�ر الغفلة  ،تسمیتها غفلة مشكلة

، عّلق الشیخ ابن �از على لها صلة �ما تقولوالتعدیل في �عض الرواة أصابته غفلة الصالحین، 

رأس الصالحین، فكیف تنسب الغفلة للصالحین؟  -علیه الصالة والسالم-التقر�ب وقال: الرسول 

و من عبث، فهل تعلیق الشیخ وهذا لفظ أطلقه جمٌع من أهل العلم على جمع من الرواة ما ه

 ال؟ أم متجه 

 طالب:...

 ال، اإلضافة غفلة الصالحین. 

 طالب:...

 .ال، ال، المسألة التعامل مع رواة، ومع أئمة أطلقوا هذا اللفظ

 طالب:...

 من الصالحین؟  لیسال ال، مقتضى اإلضافة عمر 
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 طالب: ...

عاصي، الغفلة عن �ذا، هذه مطلو�ة من الغفلة عن الم ،تقول فیه غفلة؟ نعم، الغفلة عن الشر

 : -رضي هللا عنها-الصالحین وغیر متحققة فیهم، ومن ذلك قول حسان في عائشة 

 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل           حصان رزان ال تزن بر�بة 

، عني عن الشر وعن الفساد، هذا ماشٍ � ،أ�ًضا قذف المحصنات الغافالت ،جائعة غرثى �عني

 .عَرف �إضافة الموصوف إلى صفتهما �ُ  لكن هناك

 طالب:...

 ،تحفظ الحدیث وانصرف إلى العبادة ، عنمعروف أن الذي انصرف عن تحفظ الحدیثال، هو ال

لكثرة الخطأ في حدیثه إذا انصرف،  ؛هذا ال یوصف �أنه ثقة ،وغفل عن الحدیث ،وانشغل بها

ط واإلتقان فیكون من �اب إضافة لكن إذا �ان من الحفاظ الضا�طین من أهل الحفظ والضب

 .المغفلین من الصالحین ،الموصوف إلى صفته، غفلة المغفلین من الصالحین

 طالب: ...

 .نعمتحتاج إلى تأمل  

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب: �عض الصالحین.

 .نعمال ال، الصالحین الموصوفین �الغفلة، 

 طالب:...
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 ذم؟أم ح قبل روایته؟ صفة مدلكن تُ ، نعم

 ذم. طالب:

 تقتضي هذه اإلضافة؟ ماذاألن اإلضافة غفلة الصالحین  ذم. ذم �النسبة للروا�ة؛

 .�ل الصالحین فیهم غفلة طالب:

�ل ما زاد الصالح زادت الغفلة مقتضى هذا، لكن هناك صالحون في  ،كل الصالحین فیهم غفلة

 هذه الغفلة التي غفلة، فهذا أصابته ك صالحون فیهموهنا ،حال تیقظ وانتباه وضبط وحفظ و�تقان

 تصدر من المغفلین من الصالحین.

 طالب:...

 وال �ستوعبها إال من �عرف أنواع اإلضافات. ،أنا أعرف أن المسألة دقیقة

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذاال، 

 طالب:...

 من �عرى من الخطأ والنسیان؟

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ضى اإلضافة؟مقت ماغفلة الصالحین 
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

وتضاف الصفة  ،أنت ِاعرف أنواع اإلضافات و�تبین لك المعنى. �ضاف الموصوف إلى صفته

 إلى موصوفها.

 طالب:...

 ما هو �صحیح. ،ال

 طالب:...

 إذا قلت: هذا من �رم الرجال، �عني �ل الرجال �رماء؟ من الرجال أهل الكرم، من إضافة

 الموصوف إلى صفته.

 طالب:...

 ین؟ ال تدخل وال تطلع، معروف أنواع اإلضافة معروفة �ا أخي.أ

 طالب:...

 .شيء أوال، غفل �عني أصابهم النعاس 

 طالب: ...

 نعم نعم. 

 طالب:...
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 .»أنما أنسى ألُسن«مثل النسیان،  ،مثل هذا النوم إنما حصل من أجل التشر�ع مثل النسیان

 كمِّل �مِّل.

 الب:...ط

... أو �حصل  ،. هذا �حصل التفات-علیه الصالة والسالم-نعم،  »إنه لیغان على قلبي«

 .ا: ضبط الكتاب أعظم من ضبط الصدرالقلب ما هو مثل الكتاب، مثل ما قالو ف

 �ان إذا یدرك لكنه مثًال، الفجر رؤ�ة من �العین یتعلق ما یدرك ال �ان و�ن القلب �قال: "وال

 ال ةطو�ل مدة الشمس َحمیت أن إلى الفجر طلوع ابتداء من الطو�ل، فإن الوقت مرور �قظاًنا

 -سلمو  علیه هللا صلى- قلبه �ان �قال أن �حتمل: نقول ألنا ؛مستغرًقا �كن لم من على تخفى

 لیهع هللا صلى- �ستغرق  �ان �ما �النوم، وصفه ذلك مع یلزم وال �الوحي، امستغرقً  ذاك إذ

 أوقع ألنه ؛�الفعل التشر�ع بیان ذلك في الحكمة وتكون  الیقظة، في لوحيا إلقاء حالة -وسلم

  .الصالة في سهوه قضیة في �ما النفس في

 تشر�ع،ال لمصلحة الیقظة في السهو له �حصل قد القلب أن: الُمَنیِّر ابن جواب هذا من وقر�ب

 فة،ضعی أخرى  أجو�ة� اإلشكال أصل على أجیب وقد. السواء على أو األولى، �طر�ق النوم ففي

 ال اهمعن أن ومنها وضوئه، انتقاض حالة علیه �خفى ال أي قلبي ینام ال قوله معنى أن منها:

 . قبله الذي من قر�ب وهذا الحدث، منه یوجد حتى �النوم �ستغرق 

 لكوذ االنتقاض، حالة �إدراك القلب �قظة تخصیص أراد هذا قائل �أن: العید دقیق ابن قال

 ً�اجوا خرج »قلبي ینام وال تنامان عیني إن« :-وسلم علیه هللا صلى- قوله نأ وذلك �عید؛

 فیه، مواكلّ ت الذي الطهارة �انتقاض له قتعلّ  ال �المٌ  وهذا ُتوِتر؟ أن قبل أتنام: عائشة قول عن

 من ینب وفرق  للوتر، �الیقظة القلب تعلق على �قظته فتحمل الوتر �أمر یتعلق جواب هو و�نما

 فال هذا فعلى: قال. �الیقظة متعلًقا فیه شرع من و�ین �ه، القلب مطمئن لنوما في شرع

 نومه في اطمأن أنه على �حمل ألنه ؛الشمس طلعت حتى النوم حدیث في إشكال وال تعارض

له من على معتمًدا السیر تعب أوجبه ِلما  . أعلم" �هللا ،ىهـنت ا. الفجر �كالءة و�َّ

 كل اإلشكاالت تنتهي.فمر من أجل التشر�ع نه حصل هذا األإ :و�ذا قلنا
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 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

حصر األمر في الحدث، وهناك  الحدث، �الحدث مثال، وهنا حصر في الحدث، تضعیف ألنه

 . مثال

له  راًكاإد الوتر وقت �إدراكه »قلبي ینام وال« قوله: من المفهومة الیقظة تخصیص "وُمَحصَّ

 أخذ" له: بالل قول  و�ؤ�ده مستغرًقا، نوما �ان الباب حدیث في ومهن وأن �ه، لتعلقه ؛امعنو�� 

 ومن أن ومعلوم علیه، ینكر ولم مسلم عند هر�رة أبي حدیث في �ما" بنفسك أخذ الذي بنفسي

 وأجاب السبب، خصوص اعتبار �قتضي قاله ما �أن علیه اعترض وقد. مستغرًقا �ان بالل

 . �ذلك" هنا وهو السیاق، إلیه رشدوأ ،قر�نة علیه قامت إذا �عتبر �أنه

خصوص السبب األصل أن العبرة �عموم اللفظ، ال �خصوص السبب، لكن قد �كون العموم 

 ئٍذ إلى خصوص السبب، مثاله..معارًضا �ما هو أقوى منه فنلجأ حین

 طالب:...

ان هذا في صالة النافلة، و�ن � :أجر من صالة القائم، قالواصالة القاعد على النصف من 

لكن ما الذي جعلنا نقصره على النافلة؟ أوًال: السبب  ،الحدیث لفظه أعم، �شمل الفر�ضة والنافلة

فوجدهم �صلون  ،�عني فیها حمة ،دخل المسجد والمدینة ُمِحمَّة -علیه الصالة والسالم-أن النبي 

قیاًما فتجشم الناس الصالة  »صالة القاعد من أجر صالة القائم«من قعود، فقال الحدیث، 

ي ذهو ال ،ما یدخلون �صلون  ملماذا؟ ألنه ،فقالوا: على النصف من أجر صالة القائم في النافلة

بدلیل  ،من �ستطیع القیاملنافلة، األمر الثاني: أن هذا فیهذا یدل على أنهم �صلون ا ،�صلي بهم

بل ال بد  ،القدرة أنهم تجشموا الصالة قیاًما فقاموا، وأما �النسبة للفر�ضة فال تصح من قعود مع

فالقیام مع القدرة ر�ن من أر�ان الصالة، و�ذا �ان ال �ستطیع فأجره �امل إذا صلى  ،من القیام

فإن لم تستطع  ،فإن لم تستطع فقاعًدا ،قائًما صلِّ «من قعود، بدلیل حدیث عمران بن حصین: 

م اللفظ إلى خصوص أجره �امل، فعدلنا عن عمو فكذلك النافلة إذا �ان ال �ستطیع  »فعلى جنب
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السبب؛ ألن عموم اللفظ معارض �حدیث عمران بن حصین حدیث عمران بن حصین رتب 

 .»فإن لم تستطع فقاعًدا«صحة الصالة من قعود على عدم القدرة 

 ركت لكن ،الوقت �خروج وعلم �قظاًنا قلبه �ان: قال من قول أ�ًضا الضعیفة األجو�ة "ومن

 �طرأ ال أنه قلبه عن النوم بنفي المراد: قال من وقول. تشر�عال لمصلحة اعمدً  بذلك إعالمهم

 �ةأجو  عدة فهذه. ووحي حق نومه في یراه ما �ل بل غیره، على �طرأ �ما أحالم أضغاث علیه

 . المستعان �هللا قررناه، الذي الوجه على األول الصواب إلى أقر�ها

 يف فاتته صالة عن نوم من انتبه من: فقال العلماء �عض بهذا أخذ: القرطبي قال): فائدة(

 عینه،� الوادي ذلك في یلزم إنما وقیل:. عنه فیخرج وادً�ا �ان و�ن موضعه، عن فلیتحول سفر

 رهغی وال الوادي ذلك حال من �علم ال ألنه ؛-وسلم علیه هللا صلى- �النبي خاص هو: وقیل

 له استحب عبادة عن مكان في غفلة له حصلت من أن منه یؤخذ: غیره وقال. هو إال ذلك

 مكان إلى مكانه من �التحول الجمعة یوم الخطبة سماع في الناعس أمر ومنه منه، التحول

 .آخر"

 االنتقال من مكانه �طرد النوم. ،العلة في ذلك أن االنتقال �طرد النومو 

 :ولهق. المعتاد سیرهم خالف على وقع المذ�ور االرتحال أن على یدل) �عید غیر فسار: ("قوله

 أن یحتملف األذان من أعم النداء �أن بعقِّ وتُ  للفوائت، األذان على �ه استدل) �الصالة ونودي(

 و�ذا ،�التأذین التصر�ح قتادة أبي حدیث من مسلم روا�ة في �أن وأجیب. اإلقامة هنا �ه یراد

 فصلى: (قوله. سیأتي �ما بذلك خاصة له وترجم. المواقیت أواخر في المصنف عند هو

 .الفوائت في الجماعة مشروعیة فیه) س�النا

  تسمیته". على أقف لم) برجل هو إذا: (قوله 

دوا الناس قد صلوا، فیصلون ووج ،�عني جاء جماعة ،إقامة جماعة ثانیة �عد الجماعة األولى

 .من أهل العلم من �قول: ال تشرع إعادة الجماعة ،ألن الجماعة األولى فاتت جماعة؛

 طالب:...

 ؟ عنه ماذا »من یتصدق على هذا«طیب حدیث 
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 دلیل على الجواز. طالب:

 ؟ماذا

 دلیل على الجواز. طالب:

 المانع من أن تعاد الجماعة؟ متما ینفع، التخصیص بدون مخصص، 

 طالب:...

 المانع من إعادة الجماعة؟ مالكن 

 طالب:...

 الشافعیة؟  ،عةولماذا نصوا على الحرمین في عدم مشروعیة الجما ،خشیة التهاون والتساهل

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

أصل  »من یتصدق على هذا«لكن أكدوا في الحرمین، على �ل حال حدیث:  ،هم منعوا �إطالق

 في المسألة.

 طالب:...

صالة الجماعة تفضل «وجوه الجمع بین حدیث ابن عمر وحدیث أبي هر�رة وغیره:  من ال،

 إن السبع والعشر�ن :قالوا ،خر �خمس وعشر�نوالحدیث اآل ،»صالة الفذ �سبع وعشر�ن درجة

من فاته شيء منها، وقیل في ذلك أقوال �ثیرة لیدرك الجماعة من أولها، والخمس والعشر�ن  لمن

ا ألهل العلم د: شر�ن إذا فاتت، وفي حدیث أبي داو والع ، فأقل األحوال أن تكون من الخمسجد�

 فله مثل أجرهم، لكن ما هو معنى »أجرهم من أتى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا فله مثل«

 : األجر مضمون، ما هو مضمون.هذا أن اإلنسان یتراخى و�تأخر إلى أن تفوت الصالة و�قول
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 طالب:...

 فیه؟  ماذا

 طالب:...

 ولذلك صالة الخوف تصّح ولو فیها نوع خلل.

 طالب:...

 ؟فیه ماذامام عدو، هذه تختلف، فیه إرهاب للعدو، فیه اجتماع �لمة أ ،ال ال، هذا في مقابل عدو

 طالب:...

نه صلى، فیه دلیل على إعادة أما هي �جماعة ثانیة، هذا وهو �صلي الجماعة، أنا أعرف 

 ، هذه صالتهم.تال إعادة الجماعة، الجماعة ما أعاد ،الصالة

 طالب: ...

 .نعم

 طالب:...

 یروح لهم. إذا �ان ثمة مشقة یروح لهم.

 طالب:...

 بیته. منفرد فيصلى 

 طالب:...

 خالص.

 طالب:...

 وال فیها إشكال. ،والمسألة الراجح فیها ظاهر ،على �ل حال المسألة الخالف فیها معروف
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 بن الدین سراج للشیخ العمدة شرح في ووقع ،تسمیته على أقف لم) برجل هو إذا: (قوله "

ن  قال ا،بدرً  شهد رفاعة، أخو األنصاري  مالك بن رافع بن خالد هو الرجل هذا: نصه ما الملقِّ

 هللا ىصل- النبي �عد عاش أنه على یدل وهذا. روا�ة له: غیره وقال یومئذ، وقتل: الكلبي ابن

 . -وسلم علیه

 بدر وقعة لتقدم ؛القصة هذه صاحب هو �كون  أن فیستحیل الكلبي ابن قول على أما: قلت

 قول على وأما قتله؟ د�ع القصة هذه �حضر فكیف خالف، بال طو�لة �مدة القصة هذه على

 �عد عاش �كون  أن روا�ة له �ونه من یلزم ال لكن هو، �كون  أن فیحتمل الكلبي ابن غیر

 قلهان لكن ،متصلة أو منقطعة، عنه الروا�ة تكون  أن الحتمال ؛-وسلم علیه هللا صلى- النبي

 . ونحوه" آخر صحابي عنه

 تكون من مراسیل الصحا�ة.ف

 غیر عيتا� عن روا�ة تجيء أن إال ببدر قتل إنه :قال من و�ین هذا بین منافاة فال هذا "وعلى

 علیه هللا صلى- النبي �عد عاش �كون  أن یلزم فحینئذ منه، �سماعه فیها وصرح ،مخضرم

 بذلك، مخصوصة روا�ة وردت إن إال القصة، هذه صاحب هو �كون  أن یلزم ال لكن ،-وسلم

 . اآلن إلى علیها أقف ولم

. ذرهع إقامة في أبلغ وهو موجود، أو معي أي الهمزة، �فتح) ماء وال جنا�ة أصابتني: (قوله

 ازجو  وفیها. �عده الذي الباب في فیه القول وسیأتي الجنب، تیمم مشروعیة القصة هذه وفي

 �ان التیمم أن على یدل القصة سیاق ألن؛ -وسلم علیه هللا صلى- النبي �حضرة االجتهاد

 ما ة�المالمس المراد أن على بناءً  األصغر، الحدث عن اآل�ة في صر�ح لكنه عندهم، معلوًما

 م،یتیم ال الجنب أن �عتقد �ان فكأنه فیه، صر�حة فلیست األكبر الحدث وأما الجماع، دون 

 نهأ و�حتمل الحكم، هذا عن -وسلم علیه هللا صلى- النبي �سأل أن على قدرته مع بذلك فعمل

 صةالق هذه من و�ؤخذ. الطهور�ن فاقد حكم حكمه فكان ،أصالً  التیمم مشروعیة �علم ال كان

 وفیه .الصواب وجه له لیوضح ؛فیه الحال عن فاعله �سأل أن محتمالً  فعال رأى إذا للعالم أن

  الجماعة". في الصالة على التحر�ض
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 لو�نما یورد ما یر�د على سبیل االستفهام، على سبی ،ال یواجه من أراد اإلنكار علیه �اإلنكار

 »صلیت ر�عتین؟«وهو �خطب لمن دخل:  -علیه الصالة والسالم-االستفهام، �ما قال النبي 

و�نما  ،؟ ما قال له مثل هذاما قال: أراك ما صلیت وقعدت »ر�عتین قم فصلِّ «قال: ال، قال: 

؛ ألنه قد �خالف ما إذا ووجه اإلنسان �مخالفته ،وله قبول ،على سبیل االستفهام �قع في النفس

 .ند�عا

 حسن وفیه. عذر �غیر فاعله على معیب المصلین �حضرة الصالة الشخص ترك "وأن

 . اإلنكار في والرفق المالطفة،

 للعهد فیه والالم" �الصعید یتیمم أن فأمره" زر�ر: بن سلم روا�ة وفي) �الصعید علیك: (قوله

 ؛إلفهاما من المقصود �ه �حصل �ما البیان في االكتفاء منه و�ؤخذ الكر�مة، اآل�ة في المذ�ور

 أن ىعل »�كفیك« قوله: ودل. بها له �صرح ولم اآل�ة، من المعلومة الكیفیة على أحاله ألنه

 أي »�كفیك« �قوله: المراد �كون  أن و�حتمل القضاء، یلزمه ال الحالة هذه مثل في المتیمم

 . القضاء ترك على یدل فال لألداء،

 دعن زر�ر بن سلم روا�ة في قوله ذلك على و�دل ن،حصی بن عمران هو) فالًنا فدعا: (قوله

 هذه ودلت" الماء نطلب ید�ه بین ر�ب في -وسلم علیه هللا صلى- النبي عجلني ثم" مسلم:

 امعهم �ان أنه و�حتمل التثنیة، بلفظ خوطبا ألنهما ؛فقط وعلي هو �ان أنه على الروا�ة

 ؛�الخطاب وخصا مسلم، روا�ة في ر�ب لفظ إطالق فیتجه لهما التبعیة سبیل على غیرهما

 .�اإلرسال" المقصودان ألنهما

 اهما غیرهما لیساعدهما على حمل الماء إذعبإلى االثنین و�ت اأو موجهً  ااألمر متوجهً  �كون  قد

 .وجد و�ان �ثیًرا أو ما أشبه ذلك

 أي شيءال ابتغ :�قال الطلب والمراد »فأ�غیانا« وألحمد: »فا�غیا« لألصیلي »فابتغیا«: قوله

  اطلبه:. أي الشيء وا�غ تطلبه،

 لي ثالًثا أو �عني اطلب »ا�غني ثالًثا«وجاء في حدیث الحجارة لالستنجاء حدیث ابن مسعود: 

 .ا�حث عن ثالث
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  ها".خرق عند الوقوف دون  وغیره الماء طلب في العادة على الجري  وفیه. لي اطلب أي "وأ�غني

ما  ،مؤ�د �المعجزات والكرامات -یه الصالة والسالمعل-ألن الرسول  ؛خرق العادة أي خرقها

ذن هللا أنت تقدر �إ ؟ترسلهم ماذاتتعبهم؟ ل ماذا، لاستعمل �ذا ،�ا رسول هللا استعمل المعجزة :قالوا

فإن لم تمكن جاءت  ،أن تحضر لنا الماء �معجزة، لكن المستعمل في األصل العادة -جل وعال-

 المعجزة.

 . التو�ل" في قادح غیر ذلك في التسبب وأن

 قف على هذا. ،قف على هذا

 


