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 هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات 
 �قول: ما الفرق بین تعبیر العلماء المتقدمین والمتأخر�ن �كلمة (لو، و�ن، و�ذا)؟

(لو) من حیث المعنى في األصل أنها حرف امتناع المتناع، لـو اجتهـدت لنجحـت، امتنـع النجـاح 
 المتناع االجتهاد.

 (و�ن) شرطیة تجزم اللفظ من غیر جزم المعنى.
 ى بدون جزٍم في اللفظ؛ ولذلك �قول قائلهم:   في المعن (و�ذا) شرطیة أ�ًضا هي جزم

 اأنــــــا ِإْن َشــــــَكْكُت وجــــــدتموني جازًمــــــ
 

ــــــــــــــزمِ و   ـــــــــــــم أجـ ـــــــــــــإنني ل  �ذا جزمـــــــــــــت ف
 

 �قول: ما الفرق بین تعبیر العلماء المتقدمین والمتأخر�ن �الكلمات الثالثة؟ 
 هو �سأل عمَّا �ستعمله �عض المتأخر�ن من الفقهاء لهذه الحروف في سیاق الخالف.

 طالب:.......
 حتى ما لو ثبت.

 طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:.......
 ال ما تذ�ر الخالف.

ـــ(لو) للخــالف القــوي، و(حتــى) للخــالف المتوســط، و(إن)  ُ�عبــرون علــى الخــالف بهــذه الحــروف فـ
�لهــم مــن فقهــاء  لــیس ،للخــالف الضــعیف، هــذا الــذي مشــى علیــه المتــأخرون أو �عــض المتــأخر�ن

 الحنابلة.
هو الحدیث الحسن أو المعنـى أنـه صـالح  -رحمه هللا-ول: المعنى صالح عند أبي داود هذا �ق

 اإلسناد، فحینئٍذ �شمل الحسن والصحیح؟ 
أبو داود في رسـالته ألهـل مكـة قـال: ذ�ـرت فیـه الصـحیح، ومـا ُ�شـبهه وُ�قار�ـه، ومـا فیـه مـن وهـٍن 

 شدیٍد بینته، وما سكت عنه فهو صالح.
لــــو أراد فیهــــا الصــــحیح لقــــال: صــــحیح،  ،صــــالحیة هنــــا مرتبــــة متوســــطةابـــن الصــــالح یــــرى أن ال

ومعروف أن الضعیف ُیبینه على حسب دعواه في رسالته مع أنه لـم ُیبـین فـي �ثیـٍر مـن المواضـع 
  حتى الوهن الشدید فیه مواضع ما بیَّنها.

سـكت عنـه من أئمة الحدیث، لكن �المه هذا یدل على أن ما  اعلى �ل حال نحن ما نناقش إمامً 
ولم ُیبین ضعفه أنـه علـى حـد قولـه: صـالح، والصـالحیة فـي األصـل أعـم مـن أن تكـون لالحتجـاج 
وتشمل الصحیح، أو لالستشهاد فتكون في الضعیف الذي ضعفه لیس �شدید ممـا �قبـل االنجبـار، 
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فالصــالحیة عنــده معناهــا �حتمــل الصــالحیة لالحتجــاج، فیــدخل فیهــا الصــحیح والحســن، و�شــمل 
 یة لالستشهاد، فیدخل فیه الضعیف المنجبر.الصالح

ابن �ثیر �قول: وقفت على نسخٍة من رسالته إلى أهل مكة بدل صالح قال: حسن، ما سكت عنه 
ــالعموم علــى مــا ســكت أبــو داود أنــه  فهــو حســن، وهــذا الــذي مــال إلیــه ابــن الصــالح فــي ُحكمــه �

الحیة أعــم مــن ذلــك، فســكت عــن حســن، ولكــن الواقــع واقــع الكتــاب وأحادیــث الكتــاب أن هــذه الصــ
أحادیــث ال تصــل إلــى درجــة الحســن فهــي ضــعیفة، بــل ســكت عــن أحادیــث قــد التــزم بیانهــا مــا فیــه 

 وهٌن شدیٌد بینته أو قلته، ومع ذلك فیها ضعٌف شدید ما بیَّنه.
وُ�عَتذر عنه �أن البیان أعـم مـن أن �كـون مـع الحـدیث مباشـرًة قـد �كـون بـیَّن فـي موضـٍع آخـر، قـد 

ــنن وفــي �كــ ون بــیَّن شــیًئا ممــا یتعلــق �الحــدیث بــذ�ر حــال راوي مــن رواتــه، فُتجمــع أقوالــه فــي السُّ
 سؤاالت اآلُجري وفي غیرها، فاألمر أعم من ذلك.

وعلى �ل حال هذا الواقع، والصواب أن ُ�حكم على �ل حـدیٍث �مـا ُیناسـبه مـن الصـحة، والُحسـن، 
لعراقــي فــي مســتدرك الحــاكم، والُبســتي ُیــداني الحــاكم والضــعف، "والحــق أن ُ�حكــم �مــا یلیــق" قالــه ا

 �عني في التساهل، على �ل حال المسألة تحتاج إلى مز�د �سط، لكن هذا الذي ُیناسب المقام.
ُنسـخته الخطیـة،  ،ذ�رنا الدرس الماضـي أن نسـخة الشـیخ/ أحمـد شـاكر مـن البخـاري فیهـا (جنابـذ)

ال  -علـى مـا قـالوا-ق التكلـیش اعة الكرماني على طر�وأن الذین أعادوا طب ،(جنابذ) بدل (حبائل)
طباعة وال تصو�ر، صار بین البغل والحمار، ألحقوا تعلیقة الشیخ/ أحمد شـاكر، قـال: صـوا�ه هو 

 وهو الموافق لنسختي المخطوطة، �تبه أحمد محمد شاكر. ،(جنابذ) �ما قاله الخطابي
ا الطبعــة األصــلیة مــن الكرمــاني مــا فیهــا هنــا صــفحة ثمانیــة، بینمــ .........هــذا فــي أي شــيء؟ 

 شيء، وهي أصل تلك الطبعة، ما فیها شيء.
 السوداء هذه أصلیة، وهذه �لیشة.

ُطِبـع فـي  -كمـا تعلمـون –هذه أ�ًضـا �لیشـة علـى طبعـة بـوالق لصـحیح البخـاري، صـحیح البخـاري 
�سـیرة ُتقـارب المائـة ونه السلطانیة سنة ألف وثالثمائة و�حـدى عشـر، ووقـع فیهـا أخطـاء بوالق ُ�سم

بـنفس  في التسعة األجزاء، فُأعید طبع الكتاب �عد ثـالث سـنوات سـنة ألـف وثالثمائـة وأر�عـة عشـر
حت األخطـــاء، مـــن ســـنة ألـــف وثالثمائـــة وأر�عـــة وعشـــر�ن ُوِجـــدت المطبعـــة مطبعـــة بـــوالق، وُصـــحِّ 

في الطبعـة األولـى  �صیرون محتفظین �الحروف، الحروف التي ُطِبع فیها ،الكلیشة، التكلیش قد�م
 المطبعة تحتفظ �الحروف على ألواح الرصاص تكون جاهزة متـى مـا أرادوا إعـادة الطبـع، لكنهـا ال

ا، هذه سنة ألف وثالثمائة وأر�عة وعشر�ن �عد عشـر سـنوات، تكون طبعة أصلیة، تكون فرًعا عنه
المطبوعـة سـنة أر�عـة  قد�مة ولیست �أصلیة �لیشة؛ ولـذلك قـالوا: �ـالمطبوع علـى النسـخة األمیر�ـة

 تجد الصفحات واحدة. ،صورة، هذه صورة هوهذ ،�لیشة هعشر، �عني هذ
 ي قبله �تاب الصالة؟ذال ماطلعوا صفحة نقرأ فیها صفحة تسع وسبعین عندك تسع وسبعین، 
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 افتح أول الكتاب.
 طالب:.......

 ء الوحي في صـفحة سـتة.هؤالء وضعوا مقدمة، مقدمة الطبعة السلطانیة، ثم بدأ الحدیث األول بد
 نفس الشيء

 طالب:.......
 نعم؛ ألنه ما ذ�ر المقدمة حذف المقدمة.

ا، وهو أشبه مـا �كـون �التصـو�ر، هـذه لیسـت قد�مـة، لكـن أصـلها النشـرة األولـى  ،الحجري قد�ٌم جد�
 من هذه الطبعة الحجر�ة �مكن ألف ومائتین وسبعین، ثم �عد ذلك ُ�عیدونها �الطباعة على الحجـر

 كما �قولون متى ما احتاجوا إلى ذلك، هذه هند�ة وحجر�ة.
�عــرف الفــروق بینهــا، و�ال فاألصــل أن و  ،هــذا فــي النها�ــة أنــه جهــٌل ال �ضــر، الــذي �عنینــا الكتــب

 طالب العلم ال �حتاجه.
هــذا آخــر الــدروس �النســبة لهــذا الفصــل، �النســبة للبخــاري آخــر الــدروس، والتفســیر انتهــى أمــس، 

خمســــة أبــــواب أو ســــتة  لــــى �تــــاب التوحیــــد حتــــى ینتهــــي، و�ــــاقٍ ونســــتمر ع ،التوحیــــدوغـــًدا �تــــاب 
ُنخصـــص لهـــا األســـبوع القـــادم حتـــى ینتهـــي الكتـــاب، ثـــم �عـــد ذلـــك تبـــدأ االختبـــارات، والطـــالب هللا 

 �عینهم.
 .نعم

 الحمد هلل رب العالمین.
َالَة ِحیَن َفَرَضَها، َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتْینِ "  قرأته؟ "َفَرَض للااَُّ الصَّ
 الب: ما قرأتها.ط

 اقرأ ما �ضر.
ــه  ــى آل ــد وعل ــا محم ــده ورســوله نبین ــى عب ــارك عل ــالمین وصــلى هللا وســلم و� الحمــد هلل رب الع

 وصحبه أجمعین.
ِ ْبــُن ُیوُســَف، َقــاَل: َأْخَبَرَنــا َماِلــٌك، َعــْن : "-رحمــه هللا تعــالى–قــال اإلمــام البخــاري  َثَنا َعْبــُد للااَّ َحــدَّ

ــَالَة َصــاِلِح ْبــنِ  ُ الصَّ  َ�ْیَســاَن، َعــْن ُعــْرَوَة ْبــِن الزَُّ�ْیــِر، َعــْن َعاِئَشــَة ُأمِّ الُمــْؤِمِنیَن، َقاَلــْت: َفــَرَض للااَّ
ــَالِة  ــي َص ــَد ِف ــَفِر، َوِز� ــَالُة السَّ ْت َص ــُأِقرَّ ــَفِر، َف ــِر َوالسَّ ــي الَحَض ــْیِن، ِف ــْیِن َرْكَعَت ــَها، َرْكَعَت ــیَن َفَرَض ِح

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

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسفَ : -رحمه هللا تعالى–فیقول اإلمام البخاري   التنیسي. ""َحدَّ
نن.اإلمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم  "َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلكٌ "  السُّ
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ــــنْ  ــــْهَرِة َع ُحوا اســــتغناَء ذي الشُّ ــــحَّ  وَص
 

ـــــــــــــــَننْ   ـــــــــــــــٍك َنْجـــــــــــــــِم السُّ  َتز�یـــــــــــــــٍة �ماِل
 

اآلن أنــت إذا أردت أن تــدرس هــذا اإلســناد عبــد هللا بــن یوســف قــد �حتــاج �ثیــر مــن طــالب العلــم 
ر أن مـن لـه أدنـى صـلة �ـالعلم  ممن ال �عرف حاله أن یرجع إلیه في �تب الرجال، لكن هل ُیتصوَّ

 حوا االكتفاء �الشهرة. ن ُیراجع ُ�تب الرجال لیعرف حال اإلمام مالك؟! ولذلك صحَّ أ
ــــنْ  ــــْهَرِة َع ُحوا اســــتغناَء ذي الشُّ ــــحَّ  وَص

 
ـــــــــــــــَننْ   ـــــــــــــــٍك َنْجـــــــــــــــِم السُّ  َتز�یـــــــــــــــٍة �ماِل

 
 هذا ما �حتاج إلى تز�یة.            

�یسـان مـن شـیوخ اإلمـام مالـك، ومعلـوٌم أن  صـالح بـن" َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َعْن َصاِلِح ْبِن َ�ْیَسانَ "
اإلمام مالك ال یروي إال عن ثقة، وصالح بن �یسان متفٌق علیه، مثل عبـد هللا بـن یوسـف، ولـیس 

 �مثل مالك.
ا؛ حتى قیل:  نه بدأ طلـب العلـم إوصالح بن �یسان قالوا في ترجمته: أنه طلب العلم وهو �بیٌر جد�

هللا أنــا وصــلت الثالثــین خــالص راح �ــأس، مــا �قــول واحــد: � وعمــره تســعون ســنة، طلــب العلــم فــال
ال، هذا قیل فیه: تسعین سنة، قیل: ثمانین، وقیل: سبعین،  ،، وصلت األر�عین أو الخمسینالعمر

وأقل ما قیل: خمسین، وُعِرف �العلم؛ حتى ُعد من �بار اآلخذین عن الزُّهري، قالوا: هو أكبر من 
 الزُّهري، لكن من طال�ه.

 هي خالة عروة." ْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّ�ْیِر، َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ الُمْؤِمِنینَ عَ "
ــْیِن َرْكَعَتــْینِ " ــَالَة ِحــیَن َفَرَضــَها، َرْكَعَت ُ الصَّ حــین فــرض الصــالة �ــم عمــر عائشــة  "َقاَلــْت: َفــَرَض للااَّ

ـــَالَة ِحـــیَن َفـــَرَض للااَُّ مـــا تصـــل خمســـة، فكیـــف تقـــول: " ،رضـــي هللا عنهـــا؟ فـــي حـــدود األر�ـــع  الصَّ
 -علیـه الصـالة والسـالم–مـن الرسـول  احتمال أن تكون قد سمعت ذلـك"؟ َفَرَضَها، َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتْینِ 

فـال �ـالم، و�ن  -علیه الصالة والسالم–أو سمعته من صحابيٍّ آخر، وحینئٍذ إن سمعته من النبي 
 لرفع، وهو ُحجٌة �االتفاق.وُحكمه ُحكم ا ،سمعته من صحابيٍّ آخر فهو مرسل صحابي

ــــــــــذي أرســــــــــله الصــــــــــحابي ــــــــــا ال  أم
 

 فحكمــــــــــــه الوصــــــــــــل علــــــــــــى الصــــــــــــواب 
 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
المقصـــود هـــذا علـــى أقـــل احتمـــال، و�ال فـــالتمییز هـــو الحـــد الفاصـــل لقبـــول الروا�ـــة تحمـــًال ال أداًء، 

ر، �مــا غوغ، وأمــا التحمــل فُیقبــل فــي الصــمــا ُ�قبــل األداء إال �عــد البلــ ،األداء مــا فیــه إال �عــد البلــوغ
 –الر�یع عقل المجة التـي مجهـا رسـولفي الصغیر ُ�قبل تحمله، ومحمود بن  ،ُ�قبل في حال الكفر
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فــي وجهــه مـن دلــو وهــو ابــن خمــس سـنین، وفــي روا�ــٍة عنــد الخطیــب أر�ــع  -صـلى هللا علیــه وســلم
 سنین.

َالَة ِحیَن َفَرَضَها، َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتْینِ " ُ الصَّ ر أو أوجب، قدرها " َفَرَض للااَّ  أوجبها؟ أم فرض �عني: قدَّ
 طالب:.......

 هذا مقابل.
َالَة ِحیَن َفَرَضَها، َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتْینِ " ُ الصَّ    �حتمل أن تكون قدَّر، و�حتمل أن تكون أوجب." َفَرَض للااَّ
َفرِ  ِفي" َفِر، َوِز�َد ِفي َصَالِة الَحَضرِ  الَحَضِر َوالسَّ ْت َصَالُة السَّ  ؛الحنفیة عنـدهم القصـر واجـب" َفُأِقرَّ

أخـــًذا مـــن هـــذا الحـــدیث، والجمهـــور عنـــدهم أن القصـــر رخصـــة، طیـــب �ـــا حنفیـــة (فـــرض) عنـــد�م 
 عند الجمهور واحد. ،�معنى أوجب، والفرض والواجب عند�م مختلفان

 أعلى. طالب: الفرض
 نعم؛ ألن الفرض عندهم ما ثبت بدلیٍل قطعي، والواجب ما ثبت بدلیٍل ظني.

ظنـي علـى  ،األمر الثاني: أنكم توجبون القصر والفرض �الدلیل القطعي، والدلیل هنا لیس �قطعـي
 ن ما رواه البخاري ُ�فید القطع أو ُ�فید الظن �ما هو معلوم.أاالصطالح �غض النظر عن 

ـالِة}على القصـر  اآل�ة التي تدل ورفـع  ]١٠١[النسـاء: {َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصـُروا ِمـَن الصَّ
الجنــاح ال �عنــي الوجــوب �مــا هــو مستمســك الجمهــور فــي حكــم القصــر، وجــاء فــي الحــدیث أنــه 

 رخصة أو صدقة تصدق هللا بها �ل هذا یدل على عدم الوجوب.
وأنتم تقولـون  ،]١٠١[النساء: {َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح}تقول:  فإذا �نتم تقولون بوجوب القصر واآل�ة

َف ِبِهَمـــــا}َفـــــ{: -جـــــلَّ وعــــال–�عــــدم وجـــــوب الســــعي مســـــتدلین �قولــــه   ال ُجَنـــــاَح َعَلْیـــــِه َأْن َ�طَّـــــوَّ
 ظاهر؟ ]١٥٨[البقرة:

 طالب: ........
 ال، ال.

ــَالَة ِحــی"إًذا �یـف ُ�جــاب عــن هـذا الحــدیث  ُ الصَّ ِفــي الَحَضــِر  َن َفَرَضــَها، َرْكَعَتــْیِن َرْكَعَتــْینِ َفــَرَض للااَّ
ــَفِر، َوِز�ــَد ِفــي َصــَالِة الَحَضــرِ  ْت َصــَالُة السَّ ــَفِر َفــُأِقرَّ ل " َوالسَّ إال الصــبح فجــاء اســتثنائها؛ ألنهــا ُتطــوَّ

فیهــا القــراءة، و�ال المغــرب فإنهــا وتــر النهــار، فــال ُیــزاد فــیهم، ومــن األصــل صــالة المغــرب ثــالث، 
 ونعلق علیه. ،ي المسألة �الٌم طو�ل نسمعه في �الم الحافظوف

 اقرأ.
فــرض هللا الصــالة حــین فرضــها ر�عتــین  :عــن عائشــة قالــت" :قولــه: "-رحمــه هللا–قــال الحــافظ 

 ".ید عموم التثنیة لكل صالةقلت ؛�ررت لفظ ر�عتین "ر�عتین
 لتفید.

 ".ید عموم التثنیة لكل صالةفلت ؛كررت لفظ ر�عتین"
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�كـون توضـأ ثـالث  ،ال: توضأ ثالًثا ثالًثا، �عنـي �ـل عضـو ثالًثـا، لكـن لـو قـال: توضـأ ثالًثـاإذا ق
 .التجزئة في الغسالت وفي األعضاء لُیفید ؛مرات، وأما توضأ ثالًثا ثالًثا

حــدثني صــالح بــن  :بــن إســحاق قــالازاد  ،یــد عمــوم التثنیــة لكــل صــالةفلت ؛كــررت لفــظ ر�عتــین"
 ".أخرجه أحمد من طر�قه )ا المغرب فإنها �انت ثالثً إال(كیسان بهذا اإلسناد 

 في النهار؟أم لكن هل المغرب في اللیل  ،فإنها وتر النهار، "إال المغرب فإنها وتر النهار"
 طالب:.........

 �عد غروب الشمس؟أم فیها جزء من النهار 
 طالب:........

 ل، �االتفاق �اللیل؟خالص ما فیها نهار، فكیف قال: "وتر النهار" وهي في اللی
 طالب:.......

عیـــد الفطـــر أیـــن؟ فـــي شـــوال، والمـــراد  »َشـــْهَرا ِعیـــٍد َال َیْنُقَصـــانِ «للمالصـــقة �مـــا قیـــل فـــي حـــدیث 
 رمضان؛ لقر�ه ومالصقته له. �الشهر الذي...

 :عــن عائشــة قالــت ،عــن عــروة ،وللمصــنف فــي �تــاب الهجــرة مــن طر�ــق معمــر عــن الزهــري "
فعـین فـي هـذه  ،اففرضـت أر�ًعـ -صلى هللا علیه وسـلم-م هاجر النبي ث ،فرضت الصالة ر�عتین

وقـد أخـذ �ظـاهر هـذا  ،وقعت �المدینة "وز�د في صالة الحضر" :الروا�ة أن الز�ادة في قوله هنا
-واحـتج مخـالفوهم �قولـه  ،ال رخصة و�نوا علیه أن القصر في السفر عز�مةٌ  ،الحدیث الحنفیة
ــالِة}{َفَلــْیَس عَ  :-ســبحانه وتعــالى ألن نفــي  ]١٠١[النســاء: َلــْیُكْم ُجَنــاٌح َأْن َتْقُصــُروا ِمــَن الصَّ

 و�ـدل علـى أنـه رخصـةٌ  ،أطـول منـه والقصر إنما �كـون مـن شـيءٍ  ،الجناح ال یدل على العز�مة
ُ ِبَها َعَلْیُكمْ «: -صلى هللا علیه وسلم-ا قوله أ�ًض  َق للااَّ  .»َصَدَقٌة َتَصدَّ

ــم تشــهد زمــان فــرض  ،نــه مــن قــول عائشــة غیــر مرفــوعوأجــابوا عــن حــدیث البــاب �أ و�أنهــا ل
 .قاله الخطابي وغیره ،الصالة

 .فهو مما ال مجال للرأي فیه فله حكم الرفع :أما أوالً  ،وفي هذا الجواب نظر
ألنــه  ؛وهــو حجــة ،تقــدیر تســلیم أنهــا لــم تــدرك القصــة �كــون مرســل صــحابيٍّ لعــل ف :اوأمــا ثانًیــ

 .آخر أدرك ذلك أو عن صحابيٍّ  -صلى هللا علیه وسلم-النبي �حتمل أن تكون أخذته عن 
ألن التـواتر فـي مثـل هـذا  ؛ا نظـرا ففیـه أ�ًضـقـل متـواترً ا لنُ لـو �ـان ثابًتـ :وأما قول إمام الحـرمین

 .غیر الزمٍ 
ا فرضـت الصـالة فـي الحضـر أر�ًعـ: بـن عبـاساعارض حـدیث عائشـة هـذا حـدیث �ُ  :أ�ًضا وقالوا

 .رجه مسلمأخ .وفي السفر ر�عتین
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�مـا سـیأتي فـال  -رضـي هللا عـنهم– بـن عبـاساوالجواب أنه �مكن الجمـع بـین حـدیث عائشـة و 
 :وألزمـوا الحنفیـة علـى قاعـدتهم فیمـا إذا عـارض رأي الصـحابي روایتـه �ـأنهم �قولـون  ،تعارض

 ".العبرة �ما رأى ال �ما روى 
 ال �ما رأى. العبرة �ما روى؛ ألنه هو الحجة الملزمة  :والجمهور على العكس

العبـرة �مـا  :وألزموا الحنفیة على قاعدتهم فیما إذا عارض رأي الصحابي روایتـه �ـأنهم �قولـون "
 ."رأى ال �ما روى 

ــ وأنهــا أتمــت  ،د مــذهبهم، ومــا صــنعته یــدل علــى رد مــذهبهمألن مــا روتــه عائشــة یــدل علــى مــا یؤ�ِّ
ل عثمان  لت مثل ما تأوَّ  .-هللا عنهم جمیًعا رضي-الصالة في السفر، وأنها تأوَّ

فـدل ذلـك علـى أن المـروي  ،فقد ثبت عـن عائشـة أنهـا �انـت تـتم فـي السـفر ،وخالفوا ذلك هنا"
 ".عنها غیر ثابتٍ 

 .عبرة �ما رأى الصحابي ال �ما روى �عني على طر�ق اإللزام للحنفیة، وأن ال
لت �مـا إنها تأوَّ  :فرئل عن إتمامها في السأن عروة الراوي عنها قد قال لما سُ  :والجواب عنهم"

 ورأیهــا مبنــيٌّ  ،فروایتهــا صــحیحة ،فعلــى هــذا ال تعــارض بــین روایتهــا و�ــین رأیهــا ،ل عثمــانتــأوَّ 
 ه.لتعلى ما تأوَّ 

ضت لیلة اإلسـراء ر�عتـین ر�عتـین إال رِ والذي �ظهر لي و�ه تجتمع األدلة السا�قة أن الصلوات فُ 
 ،بــن حبــاناو  ،بــن خز�مــةا�مــا روى  ،صــبحثــم ز�ــدت �عــد الهجــرة عقــب الهجــرة إال ال ،المغــرب

ضـت صـالة الحضـر والسـفر رِ فُ  :عـن عائشـة قالـت ،عـن مسـروقٍ  ،والبیهقي من طر�ق الشـعبي
ز�ـد فـي صـالة  ،المدینـة واطمـأن -صـلى هللا علیـه وسـلم-م رسـول هللا فلما قدِ  ،ر�عتین ر�عتین

 .ألنها وتـر النهـار ؛المغربوصالة  ،لطول القراءة ؛�ت صالة الفجررِ وتُ  ،الحضر ر�عتان ر�عتان
 انتهى.

 ف منها في السـفر عنـد نـزول اآل�ـة السـا�قة وهـي قولـه◌ِ فِّ ثم �عد أن استقر فرض الر�اعیة خُ 
ــالِة}تعــالى:  و�ؤ�ــد ذلــك مــا ذ�ــره بــن  ]١٠١[النســاء: {َفَلــْیَس َعَلــْیُكْم ُجَنــاٌح َأْن َتْقُصــُروا ِمــَن الصَّ

ممـا  وهـو مـأخوذٌ  ،ان في السنة الرا�عة مـن الهجـرةأن قصر الصالة � )شرح المسند(األثیر في 
 ".ذ�ره غیره أن نزول آ�ة الخوف �ان فیها
 ابن األثیر له شرح على المسند ما اسمه؟

 طالب:........
 وأي مسنٍد؟

 طالب:........
 شرح على ُمسند الشافعي اسمه (شافي العي في شرح مسند الشافعي) نعم. 
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وأورده الســهیلي  ،اآلخــر مــن الســنة الثانیــة ذ�ــره الــدوالبي �ــان قصــر الصــالة فــي ر�یــعٍ  :وقیــل"
 ).أو نحوه �عد الهجرة �عامٍ ( :بلفظ
 :أي "رت صــالة الســفرقِ فــأُ " :فعلــى هــذا المــراد �قــول عائشــة ،ا�عــد الهجــرة �ــأر�عین یوًمــ :وقیــل

 ".ضترِ استمرت منذ فُ  ألنها ؛�اعتبار ما آل إلیه األمر من التخفیف
 طالب: ........

 ؟ماذا
 ال أنها استمرت.

 ،ضـترِ اسـتمرت منـذ فُ  ال أنهـا�اعتبار ما آل إلیه األمر من التخفیـف  :أي "رت صالة السفرقِ فأُ "
 )والخــوف ر�عــة( :بــن عبــاسٍ اوأمــا مــا وقــع فــي حــدیث  ،فــال یلــزم مــن ذلــك أن القصــر عز�مــة

 .في صالة الخوف -إن شاء هللا تعالى-فالبحث فیه �جيء 
مفروضة إال مـا �ـان وقـع األمـر �ـه مـن  أنه لم �كن قبل اإلسراء صالةٌ إلى  ذهب جماعةٌ  :فائدة

ر�عتــین �الغــداة  وذهــب الحر�ــي إلــى أن الصــالة �انــت مفروضــةً  ،صــالة اللیــل مــن غیــر تحدیــد
ثــم  ،وذ�ــر الشــافعي عــن �عــض أهــل العلــم أن صــالة اللیــل �انــت مفروضــةً  ،ور�عتــین �العشــي

َر ِمْنُه}َفاْقَرُءوا َما تَ { :سخت �قوله تعالىنُ  ثـم  ،فصار الفـرض قیـام �عـض اللیـل ]٢٠[المزمل: َیسَّ
 .سخ ذلك �الصلوات الخمسنُ 

ـَر { :اآل�ة تدل على أن قوله تعالى :وقال ،المروزي ذلك واستنكر محمد بن نصرٍ  َفاْقَرُءوا َمـا َتَیسَّ
ـــُه} ـــة ]٢٠[المزمـــل: ِمْن ـــه تعـــالى ؛إنمـــا نـــزل �المدین ـــاِتُلونَ { :لقول ـــُروَن ُ�َق ـــِبیِل للااَِّ} َوآَخ ـــي َس  ِف

 انتهى". .واإلسراء �ان �مكة قبل ذلك ،والقتال إنما وقع �المدینة ال �مكة ]٢٠[المزمل:
فرض قیام اللیل في أول األمر قبل فرض الصـلوات الخمـس قـول معـروف عنـد أهـل العلـم، ومـنهم 

ــالنبي  أن �كــون ال أنــه فــرٌض علــى األمــة، و�عضــهم ینفــي  –صــلى هللا علیــه وســلم–مــن �خصــه �
ــْد ِ�ــِه َناِفَلــًة َلــَك}: -جــلَّ وعـال–لقولــه  -علیـه الصــالة والسـالم–ُفـِرض علیــه   ]٧٩[اإلســراء: {َفَتَهجَّ

 والنافلة غیر الفر�ضة.
نهـا إوعلى �ل حال الكالم في أمٍر مضى وُنِسخ سواًء وجب أو لم �جـب مـن �ـاب العلـم، إذا قلنـا: 

علم هذا، وأنه �ان قد وقع هذا، ثم ُنِسـخ، فـال یلزمنـا مفروضة، ثم ُنِسخت الذي یهمنا من ذلك أن ن
 العمل �المنسوخ.  

ــر واضــح" ــا اســتدل �ــه غی ــالى ؛وم فــي  ظــاهرٌ  ]٢٠[المزمــل: َعِلــَم َأْن َســَیُكوُن}{ :ألن قولــه تع
امتن علیهم بتعجیل التخفیف قبل وجود المشقة التـي علـم  -سبحانه وتعالى-فكأنه  ،االستقبال

 ". أعلم�هللا، أنها ستقع لهم
 معناها؟ ما(أْن) هذه 

 طالب:........



 
 

  
 

F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì=}àè۲۷٤=i_k‘=E˙îÿ^F=Ó٤E=
=

١٠ 

اسـمها  ،هـي ُمخففـة مـن الثقیلـة، واألصـل علـم أنـه ]٢٠[المزمـل: َعِلـَم َأْن َسـَیُكوُن}{الشیخ �قـول: 
 ضمیر الشأن والجملة خبر.


