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 2 (002سورة طه )-طيبتفسري القر

 
من  ،شمسذكروا في ترجمة الطيبي أنه يجلس بعد صالة الصبح لتفسير القرآن إلى زوال ال

وبعدها مباشرًة درس البخاري  ،ثم يتوضأ ويستعد لصالة الظهر ،صالة الصبح إلى زوال الشمس
في  ،والطالب كذلك ،صابر محتسب ،وهذا ديدنه ،ثم بعد العصر كتاب ثالث ،إلى آذان العصر

ثم صلى  ،الظهر لصالة استعد لما زالت الشمس ،التفسير على العادة جلس لدرسيوم وفاته 
 هللا المستعان. ،فُقبض وهو على هذه الحال ،تبة وجلس ينتظر الصالةالرا

كثير من اإلخوان  ،ال شك أن هناك ارتباطات ،اإلخوان عندهم الدرس بعد صالة الصبح ثقيل
أو  ،أو شيء من هذا ،ه أوالد يوصلهم إلى المدارسءورا ،ه عماًل ءألن ورا ؛اعتذر عن الدرس

دة يعني مسافات بعي ا،ما يستوعب درسً  ،لوقت بين الدوام والصالةا يعني ال يكفي ،المسافة بعيدة
جه التوقيت هذا بمعارضة قوية من كثير و لو وُ  ،لكن المسألة تحتاج إلى صبر واحتساب ،ال شك

ثم يعود إلى عصر الجمعة  ،حتى تنتهي األسفار ،؟ ما فيه حلنذهب بهين ألكن  ،من اإلخوان
 هو أنسب األوقات للتفسير.و 
، نستمر على هذا الوقت إلى أن نشوف ،هو األصللم يتيسر عصر االثنين فعصر الجمعة إن  

 نشوف بعدين نصير أرفق بالناس.
له وعلى آ ،دوصلى هللا وسلم على نبينا محم ،الحمد هلل رب ِّ العالمين ،"بسم هللا الرحمن الرحيم

يُث ُموَسى  َوهَ } :تعالى : قوله-حمه هللا تعالىر  -قال اإلمام القرطبي ،وصحبه  {ْل َأَتاَك َحدِّ
  "؟َقْد َأَتاكَ  ْعَناُه، َأَلْيَس  َوإِّيَجاٌب َمْعَناُهمَ  ،ُهَو اْستِّْفَهاٌم َوإِّْثَباتٌ [ 9]طه:

 استفهام اثبات. ،استفهام اثبات
 بدون واو؟ 

 بدون واو نعم. 
 ." ُهَو اْستِّْفَهامٌ "

يُث َوَهْل َأَتاَك حَ }ستفهام إثبات وهذا ا ،ويأتي االستفهام للتعجب ،يأتي االستفهام لإلنكار دِّ
 .يعني جاءك حديث موسى [9]طه:{ ُموَسى  

 "ُهَو اْستِّْفَهاٌم إِّْثَباٌت َوإِّيَجاٌب َمْعَناُه، َأَلْيَس َقْد َأَتاَك؟"
 ،: نعم؟ الأليس قد أتاك؟ الجواب هل نقول ،إذا دخل االستفهام على النفي فالجواب يكون بـ)بلى(

  َأَلْسُت ِبَربُِِّكمْ } :-ل وعالج -ولذا ُيذكر عن ابن عباس أنه في قوله ،إنما نقول: بلى
 
َقاُلوا  ۖ

 .[ قال:"لو قالوا: نعم كفروا"172{]األعراف:َبَلى  
يُثُه َبْعُد ُثمَّ َأخْ  ُكْن َأَتاهُ يَ : َلْم َوقِّيَل: َمْعَناُه َوَقْد َأَتاَك، َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس. َوَقاَل اْلَكْلبِّي  "  ."هُ َبرَ َحدِّ

 وفائدة ،ثم بعد ذلك أخبره ،يعني لم يأتك حديث موسى بعد ،يكون االستفهام للنفي وليس لإلثبات
 .االستعداد لهذا الخبرو تنبيه الهذا االستفهام سواء كان لإلثبات أو للنفي فائدته 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

َْهلِّهِّ اْمُكُثوا إِّن ِّي آَنْسُت َناًرا َلَعل ِّي آ} ُد َعَلى النَّارِّ هُ ْنها بَِّقَبسٍ ُكْم مِّ تِّيإِّْذ َرأى َناًرا َفقاَل ِلِّ  {دىً  َأْو َأجِّ
يَن َقَضى اِْلََجَل َوَساَر بَِّأْهلِّهِّ ق ْن َوُهَو مُ  اَل اْبُن َعبَّاٍس َوَغْيُرُه: َهَذا حِّ ْصَر، مَ ْقبٌِّل مِّ يُد مِّ ْدَيَن ُيرِّ

ََلمُ -َوَكاَن َقْد َأْخَطَأ الطَّرِّيَق، َوَكاَن ُموَسى  اَس بِّاللَّْيلِّ ْصَحُب النَّ يَ ُيوًرا: غَ  َرُجًَل  -َعَلْيهِّ السَّ
ْنهُ  ْفَقةَ ْخَطَأ اَرَأَتُه َفأَ لَِّئَلَّ َيَرْوا امْ  ؛َوُيَفارُِّقُهْم بِّالنََّهارِّ َغْيَرًة مِّ ْلمِّ ّللاَِّّ َما َسبَ لِّ  ،لر  وكانت  ،َتَعاَلى َق فِّي عِّ

 ".ليلة مظلمة
 .ذه بدايةه ،ليقضي هللا أمًرا كان مفعواًل تكون هذه البداية ،نعم
ي فِّ ى ُشَعْيًبا َذَن ُموسَ َوْهُب ْبُن ُمَنب ٍِّه: اْسَتأْ قال: و  .وقال مقاتل: وكانت ليلة الجمعة في الشتاء "

ُجوعِّ إَِّلى َوالَِّدتِّهِّ فأذن له َلٍة َشاتَِّيٍة ََلٌم فِّي َليْ رِّيقِّ غُ فخرج بأهله وغنمه، َوُولَِّد َلُه فِّي الطَّ  ،الر 
َيُتُه، َبارَِّدٍة ُمْثلَِّجٍة، َوقَ  َقْت َماشِّ ْقَدَحُة وَسى النَّارَ َقَدَح مُ فَ ْد َحاَد َعنِّ الطَّرِّيقِّ َوَتَفرَّ  َفَلْم ُتورِّ  اْلمِّ

يٍد َعَلى َيَسارِّ الطَّرِّيقِّ  ْن َبعِّ َأْي َأقِّيُموا  [10]طه:{ْمُكُثواْهلِّهِّ اَفقاَل ِلَِّ }، َشْيًئا، إِّْذ َبُصَر بَِّناٍر مِّ
ُكْم.  َه َنْحوَ  :اسٍ َأْي َأْبَصْرُت. َقاَل اْبُن َعبَّ [ 10]طه:{َناًرا إِّن ِّي آَنْستُ }بَِّمَكانِّ َذا  النَّارِّ َفإِّ َفَلمَّا َتَوجَّ

ْن ُحْسنِّ َذلَِّك الضَّ  ًبا مِّ ، َوشِّ النَّاُر فِّي َشَجَرةِّ ُعنَّاٍب، َفَوَقَف ُمَتَعج ِّ ةِّ ُخْضرَ ْوءِّ َجَرةِّ، َفََل دَّ ةِّ تِّْلَك الشَّ
ُة َحر ِّ النَّارِّ ُتَغي ِّ  دَّ َجَرةِّ  ُر ُحْسَن خضرة الشجرة، وال كثرةشِّ َرةِّ ُتَغي َِّرانِّ ُحْسَن ْعَمُة اْلُخْض  َواَل نِّ َماءِّ الشَّ

 .  َضْوءِّ النَّارِّ
: َفَرَأى النَّارَ  َي فِّي  -يَ فِّيَما ُروِّ  -َوَذَكَر اْلَمْهَدوِّي  ، َفقَ شَ َوهِّ َن اْلُعلَّْيقِّ َرْت َعْنُه، َجَرٍة مِّ َصَدَها َفَتَأخَّ

ْنُه َوَكلََّمُه ّللاَُّ َفَرَجَع  يَفًة، ُثمَّ َدَنْت مِّ هِّ خِّ َن  -َوَجلَّ  َعزَّ - َوَأْوَجَس فِّي َنْفسِّ َجَرةِّ امِّ قال   .لشَّ
ِّ َتَعالَ  ْنَد ّللاَّ ْنَد ُموَسى َناًرا: َوَكاَنْت عِّ : َكاَنْت عِّ ي  َْهلِّهِّ اْمُكُثوا: ْمَزةُ . َوَقَرَأ حَ ى ُنوًرااْلَماَوْردِّ  ."" ِلِّ

 .«النار» :وفي رواية صحيحة أيًضا ،«حجابه النور» ء في الحديث الصحيح:يعني كما جا
َْهلِّهُ  " ِلِّ َْهلِّهِّ اْمُكُثوا" بَِّضم ِّ اْلَهاءِّ ، وَ بَِّضم ِّ  "اْمُكُثوا َوَقَرَأ َحْمَزُة" ِلِّ ". قال  اْلَهاءِّ َكَذا فِّي" اْلَقَصصِّ

 ."هذا على لغة من قال: مررت بهو َيا َرُجلُ  :النحاس
 .ن باب االتباعممررت ُبهو 

، َوُهَو َجائٌِّز إِّالَّ َأنَّ َحْمَزَة َخاَلَف أَ "  ".ْصَلهُ َفَجاَء بِّهِّ َعَلى اِْلَْصلِّ
 .باالتباعرأت والحمُد لُل قُ  ،كما ُقرأ الحمِد للِ 

عَ " ًة. َوَقالَ ْينِّ َخاَوُهَو َجائٌِّز إِّالَّ َأنَّ َحْمَزَة َخاَلَف َأْصَلُه فِّي َهَذْيَن اْلَمْوضِّ اْمُكُثوا" َوَلْم َيُقْل  :"صَّ
َوا ي الدَّ َقاَمَة َتْقَتضِّ . ُن اِْلَْعَرابِّي ِّ َقاَلُه ابْ  ْبَصْرُت،آَنْسُت" أَ و" َم، َواْلُمْكُث َلْيَس كذلك.َأقِّيُموا، ِلَِّنَّ اإلِّ

ْنُه َقْوُلهُ  ْنُهْم ُرْشدا} :َومِّ ْعُتُه، َوالْ ْم. َوآَنْسُت الصَّ [ َأْي َعلِّْمتُ 6]النساء:  {َفإِّْن آَنْسُتْم مِّ َقَبُس ْوَت َسمِّ
ْنُه َناًرا َأْقبُِّس َقْبسً  ْنُه أَ َبَسنِّي َأْي ا َفَأقْ ُشْعَلٌة من نار، وكذلك المقياس. ُيَقاُل: َقَبْسُت مِّ ْعَطانِّي مِّ

ْنُه َناًرا ْلًما أَ  ،َقَبًسا، َوَكَذلَِّك اْقَتَبْسُت مِّ ْنُه عِّ : َأْقبَ ُه، َقالَ  اْسَتَفْدتُ ْيًضا َأيِّ َواْقَتَبْسُت مِّ ي  ْسُت  اْلَيزِّيدِّ
ْلًما ُجَل عِّ  ".هُ ْقَبْستُ أَ  :َوَقَبْسُتُه َناًرا، َفإِّْن ُكْنَت َطَلْبَتَها َلُه ُقْلتَ  ،الرَّ
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وإن كانت من غيرك طلبتها له  ،قبسته ناًرا ،قبسته ناًرا :وإن كانت منك قلت ،يعني من غيرك
 .قلت: أقبسته تعدية

: َأْقَبسْ  ْلًما َسَواٌء. َوَقاَل: وقبسَوَقاَل اْلكَِّسائِّي  أي هاديا. قوله  يهما." ُهدًى"ته أيضا فُتُه َناًرا َأْو عِّ
َجَرةِّ َكمَ  ،َيْعنِّي النَّارَ  {َفَلمَّا َأتاها} تعالى: َن الشَّ َي( َأْي مِّ ْن ةِّ" اْلَقَصصِّ ا فِّي ُسورَ )ُنودِّ " َأْي مِّ

َيتَِّها َعَلى َما َيْأتِّي َهتَِّها َوَناحِّ  "[12:طه{]إِّن ِّي َأَنا َرب كَ َيا ُموسى } .جِّ
جل  -ال أن هللا ،-ل وعالج -متكلم هو هللانادي والالم ،-جل وعال -والمنادي والمتكلم هو هللا

 .ق الكالم بالشجرة كما يقول المبتدعةخل -وعال
 طالب:..........

خرى المنصوص عليه في القصص األ اصاحب مدين كونه شعيبً  ،التسمية فيها ما فيها ،التسمية
يعني هل شعيب هو صاحب موسى واحد أو هما اثنان؟ شعيب  ،مسألة خالفية بين أهل العلم

يدٍ }المعروف الذي يقول:  احب مدين صوصاحب موسى هو  ،[89]هود:{ َوَما َقْوُم ُلوٍط مِّ نُكم بَِّبعِّ
ن يرى ومنهم م ،بهذا يقول جمع من أهل العلم ،نبي آخر غير شعيب القديم ،أيًضا أم رجل آخر

يدٍ َوَما َقْوُم ُلوٍط مِّ نُكم بِّبَ } أنهما واحد وإن بعدت المدة بين موسى وشعيب الذي قال: [ 89]هود:{ عِّ
ثم يصل  ،يعني يطول عمره مئات السنين ،إال أن األعمار في تلك القرون الخالية تحتمل هذا

 .المسألة خالفية بين أهل العلم ،هذا على قول
 طالب:.............

ما جاء في الحديث ك -جابه جل وعالح -هذه ،يعني النور أو النار ،من جهته ،جهته من
 .«النار» وفي رواية: ،«حجابه النور» :الصحيح

يهِّ َخْمُس َمَسائَِّل: اِْلُوَلى: فِّ  [12]طه:{َفاْخَلْع َنْعَلْيَك إِّنََّك بِّاْلوادِّ اْلُمَقدَّسِّ ُطوىً }َقْوُلُه َتَعاَلى:   "
ي  َعْن َعْبدِّ ّللاَِّّ َقْوُلُه َتَعا ذِّ َعَلْيهِّ  َصلَّى ّللاَُّ -نِّ النَّبِّي ِّ  َمْسُعوٍد عَ  ْبنِّ َلى:" َفاْخَلْع َنْعَلْيَك " َرَوى الت ِّْرمِّ

ُصوٍف َوَسَراوِّيُل  وٍف َوُكمَّةُ ُجبَُّة صُ َكاَن َعَلى ُموَسى َيْوَم َكلََّمُه َرب ُه كَِّساُء ُصوٍف وَ »َقاَل:  -َوَسلَّمَ 
َماٍر َمي ٍِّت ُصوٍف وَ  ْلدِّ حِّ ْن جِّ يٌث غَ  «َكاَنْت َنْعََلُه مِّ يثِّ حميد َنْعرُِّفُه إِّ  اَل  ،رِّيبٌ َقاَل: َهَذا َحدِّ ْن َحدِّ الَّ مِّ
ُب ك ِّي  َصاحِّ بن َقْيٍس اِْلَْعَرُج اْلمَ منكر الحديث، وحميد  -هو ابن علي الكوفي حميد-اِلعرج 

ٍد ثَِّقٌة، َواْلُكمَُّة اْلَقَلْنُسَوةُ  يَرُة.  ُمَجاهِّ غِّ  الصَّ
َي َفقِّيَل َلهُ  ، َأْي ُنودِّ و َعْمٍرو  َأُبو ُعَبْيٍد. َوَقَرَأ َأبُ ، َواْخَتاَرهُ ى إِّن ِّيَيا ُموسَ  :َوَقَرَأ اْلَعامَُّة" إِّن ِّي" بِّاْلَكْسرِّ

ٍن َوُحَمْيٌد" َأن ِّي" بَِّفْتحِّ اِْلَلِّفِّ بِّإِّ  َواْبُن َكثِّيرٍ  . ْعَمالِّ الَواْبُن ُمَحْيصِّ  ن َِّداءِّ
. َواْلَخْلُع النَّْزُع. َوالنَّْعلُ  َر بَِّخْلعِّ النَّْعَلْينِّ ْن َأْجلِّهِّ ُأمِّ َببِّ الَّذِّي مِّ  َما َجَعْلَتُه َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِّي السَّ

َسةٌ  َنََّها َنجِّ ، ِلِّ َر بَِّطْرحِّ النَّْعَلْينِّ . َفقِّيَل: ُأمِّ َن اِْلَْرضِّ َقاَيًة لَِّقَدَمْيَك مِّ َي مِّنْ  ؛وِّ ْلٍد َغْيرِّ ُمَذكًّى،  إِّْذ هِّ جِّ
، َوَتَمسَّ َقَدمَ  ي اْلُمَقدَّسِّ َر بَِّذلَِّك لَِّيَناَل َبَرَكَة اْلَوادِّ ْكرَِّمُة َوَقَتاَدُة. َوقِّيَل: ُأمِّ اُه ُتْرَبَة َقاَلُه َكْعٌب َوعِّ

ي، َقاَلُه َعلِّي  ْبُن َأبِّي َطالٍِّب  ُ َعْنهُ -اْلَوادِّ َي ّللاَّ َر بَِّخْلعِّ َواْلَحَسُن َواْبُن ُجرَ  -َرضِّ ْيٍج. َوقِّيَل: ُأمِّ
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يَن َطاُفوا بِّاْلبَ  َلُف حِّ ْنَد ُمَناَجاةِّ ّللاَِّّ َتَعاَلى. َوَكَذلَِّك َفَعَل السَّ . َوقِّيَل: النَّْعَلْينِّ لِّْلُخُشوعِّ َوالتََّواُضعِّ عِّ ْيتِّ
عِّ َكَما َأنَّ اْلَحَرَم اَل ُيْدَخُل بَِّنْعَلْينِّ إِّعْ  يُد ْبُن ُجَبْيٍر: قِّيَل َلُه َطإِّ إِّْعَظاًما لَِّذلَِّك اْلَمْوضِّ َظاًما َلُه. َقاَل َسعِّ

ْنَد اْلُمُلوكِّ   ."اِْلَْرَض َحافًِّيا َكَما َتْدُخُل اْلَكْعَبَة َحافًِّيا. َواْلُعْرُف عِّ
 وقيل: ،وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت ،وكذلك فعل

عِّ َكَما َأنَّ الْ "   " َنْعَلْينِّ بِّ َحَرَم اَل ُيْدَخُل َوقِّيَل: إِّْعَظاًما لَِّذلَِّك اْلَمْوضِّ
 ال ُيدخل بنعلين إعظاًما له.  
يدُ " َما كَ َلُه َطإِّ اِْلَْرَض َحافًِّيا  َبْيٍر: قِّيلَ  ْبُن جُ َكَما َأنَّ اْلَحَرَم اَل ُيْدَخُل بَِّنْعَلْينِّ إِّْعَظاًما َلُه. َقاَل َسعِّ

ْنَد اْلمُ  ، ْنَساُن إَِّلى َغاَيةِّ التَّوَ َيْبُلَغ اإلِّ وَ  ،َعالُ ُلوكِّ َأْن ُتْخَلَع الن ِّ َتْدُخُل اْلَكْعَبَة َحافًِّيا. َواْلُعْرُف عِّ اُضعِّ
ََلمُ -َفَكَأنَّ ُموَسى  َر بَِّذلَِّك َعَلى َهَذا اْلَوْجهِّ،  -َعَلْيهِّ السَّ ْن َمْيَتٍة َأْو لِّي َكاَنْت نَ اَل ُتَباوَ ُأمِّ ْعََلُه مِّ

هِّ ُرُكوَب َدابٍَّة بِّاْلَمدِّ َغْيرَِّها. َوَقْد َكاَن َمالٌِّك اَل َيَرى   ."َهاا بُِّتْرَبتِّ رًّ يَنةِّ بَ لَِّنْفسِّ
 ِبًرا.
رِّيَفةِّ، َواْلُجثَّ " ْيهِّ َعلَ - هْن َهَذا اْلَمْعَنى قولرِّيَمةِّ. َومِّ ةِّ اْلكَ بِّرًّا بُِّتْرَبتَِّها اْلُمْحَتوَِّيةِّ َعَلى اِْلَْعُظمِّ الشَّ

ََلمُ  ََلُة َوالسَّ يرِّ ْبنِّ اْلَخَص  -الصَّ ي َبْيَن لَِّبشِّ يَّةِّ َوُهَو َيْمشِّ ْثلِّ َهذَ » :بَِّنْعَلْيهِّ  ْلُقُبورِّ ااصِّ ا إَِّذا ُكْنَت فِّي مِّ
 َقاَل: َفَخَلْعُتُهَما.  «اْلَمَكانِّ َفاْخَلْع َنْعَلْيكَ 

ْن َأْمرِّ ا َباَرٌة َعْن َتْفرِّيغِّ َقْلبِّهِّ مِّ . وَ وَ ِْلَْهلِّ َوَقْوٌل َخامٌِّس: إِّنَّ َذلَِّك عِّ .  بَُّر َعنِّ اِْلَْهلِّ َقْد ُيعَ اْلَوَلدِّ بِّالنَّْعلِّ
: َمْن َرَأى َأنَُّه اَلبِّسَوَكَذلَِّك ُهَو فِّي التَّْعبِّ   ".وَّجُ ُه َيَتزَ َنْعَلْينِّ َفإِّنَّ  يرِّ

 .يعني في الرؤيا
َ َتَعاَلى َبَسَط َلُه بَِّساَط النور وا ينَ اَط َرب ِّ الْ بِّسَ  ن يطأألهدى، وال ينبغي َوقِّيَل: ِلَِّنَّ ّللاَّ . َعاَلمِّ  بَِّنْعلِّهِّ

َر بَِّخْلعِّ َنْعَلْيهِّ، َوَكاَن َذلِّ  ُل َأْن َيُكوَن ُموَسى ُأمِّ لَ َوَقْد َيْحَتمِّ َل َما  َفْرٍض َعلَ َك َأوَّ يَل قِّ ْيهِّ، َكَما َكاَن َأوَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -لُِّمَحمٍَّد  ْر. َوَربََّك فَ } :-َصلَّى ّللاَّ ْجَز َفاْهُجْر ه ِّ ثِّياَبَك َفطَ َكب ِّْر. وَ ُقْم َفَأْنذِّ   {ْر. َوالر 
ْن َذلِّكَ  ،[2 - 3 - 4 - 5]المدثر:  ُ َأْعَلُم بِّاْلُمَرادِّ مِّ  ".َوّللاَّ

 وإن ،ها األقذار أن خلعها مناسب لمثل هذه الحالةويوطأ ب ،ال شك أن النعال التي تباشر األرض
بل ُأمر  ،نها ُسنةأومناجاته  -ل وعالج -في حال القرب من هللاكان في شرعنا من صالة النعال 

 .وهذا في شرعنا ،ولعل ذلك كان بشرعه ،بذلك مخالفًة لليهود
 طالب:.............

 .جاء النهي عن ذلك ،نعم ؟يمشي بين القبور بالنعال
 طالب:.........

ا في شرعنا ما فيه ما يمنع إذ ،لكن هم يشددون في هذا ويستدلون باآلية ،ما فيه ما يمنع أبًدا
 لكن ما فيه ما يمنع أبًدا. ،شرعت الصالة بهما وُأمر بها ،بهماجازت الصالة 
 طالب:........
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 .لكن اإلشكال أنه يحصل فيه يحصل مفسدة
َيةُ " ََلمُ -ي اْلَخَبرِّ َأنَّ ُموَسى فِّ  -الثَّانِّ  ".َقاُهَماَخَلَع َنْعَلْيهِّ َوَألْ  -َعَلْيهِّ السَّ

ل وما لصق بها من يؤثر فيها الوطء بالنعاهذا في األماكن والمساجد المفروشة النظيفة التي 
وإن كان األصل مع اعتقاد أن الصالة في النعال  ،ن مثل هذا قل فيه ما فيهالطرقات ال شك أ

أثير لكن البد أن يعلق بها ما يؤثر على الفرشة التي يكون الت ،ُسنة إذا تأكد من نظافتها ال بأس
ها بوُيصلى  ،مع اعتقاد أن الصالة في النعال ُسنة ،فُيتقى من هذه الحيثية ،فيها من باب اإلتالف

 .ولم يترتب عليها مفسدة اأحياًنا إذا كان المكان مناسبً 
َيةُ " ََل -فِّي اْلَخَبرِّ َأنَّ ُموَسى  :الثَّانِّ ْن وَ َخَلَع َنْعَلْيهِّ  -مُ َعَلْيهِّ السَّ ي. َوَقاَل َأبُ وَ َأْلَقاُهَما مِّ و َراءِّ اْلَوادِّ

: َزارَ  ََل  اِْلَْحَوصِّ ، َفُأقِّيَمتِّ الصَّ ِّ َأَبا ُموَسى فِّي َدارِّهِّ وَسى، َفَقاَل َأُبو ُموَسى َقاَم َأُبو مُ ُة َفأَ َعْبُد ّللاَّ
ْم َأْنَت فِّي َدارِّ  ْم. َفَقاَل َعْبُد ّللاَِّّ: َتَقدَّ َم َوَخلَ َك. َفتَ لَِّعْبدِّ ّللاَِّّ: َتَقدَّ لوادي ا: أبَنْعَلْيهِّ، فقال عبد هللا  عَ َقدَّ

يدِّ بن يزيد قال: قلتاْلمُ  يحِّ ُمْسلٍِّم َعْن َسعِّ لَّى َص - اَن َرُسوَل ّللاَِّّ َنٍس َأكَ ِلَِّ  َقدَّسِّ َأْنَت؟! َوفِّي َصحِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  : َأنَّ النَّبِّيَّ  ن عبد هللا ابنَقاَل: َنَعْم. َوَرَواُه النسائي ع ُيَصل ِّي فِّي َنْعَلْينِّ  -ّللاَّ ائِّبِّ السَّ

. َوَروَ َفَوَضَع َنْعَلْيهِّ َعْن َيسَ  ،َم اْلَفْتحِّ َيوْ  صلى -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َصلَّى ّللاَُّ - يثِّ ارِّهِّ ْن َحدِّ ى َأُبو َداُوَد مِّ
يٍد اْلُخْدرِّي ِّ  ُ َعْنهُ -َأبِّي َسعِّ َي ّللاَّ ُ َعلَ َص -اَل: َبْيَنَما َرُسوُل ّللاَِّّ قَ  -َرضِّ َصل ِّي يُ  -ْيهِّ َوَسلَّمَ لَّى ّللاَّ

، َفَلمَّا رَ بَِّأْصَحابِّهِّ  َعاَلُهْم، َفَلمَّاأَ َك اْلَقْوُم َأى َذلِّ ، إِّْذ َخَلَع َنْعَلْيهِّ َفَوَضَعُهَما َعْن َيَسارِّهِّ َقَضى  ْلَقْوا نِّ
ُ َعَلْيهِّ َوسَ -َرُسوُل ّللاَِّّ  َك َناَقاُلوا: َرَأيْ  «؟َعالُِّكمْ نِّ  َعَلى إِّْلَقائُِّكْم َما َحَمَلُكمْ »الصَلة َقاَل:  -لَّمَ َصلَّى ّللاَّ

َعاَلَنا. َفَقاَل َرُسوُل ّللاَِّّ  ْبرِّيلَ » :-لَّمَ َعَلْيهِّ َوسَ  لَّى ّللاَُّ َص -َأْلَقْيَت َنْعَلْيَك َفَأْلَقْيَنا نِّ َأَتانِّي َفَأْخَبَرنِّي  إِّنَّ جِّ
َما َقَذًرا َد َفْلَينْ »َوَقاَل:  .«َأنَّ فِّيهِّ ْعَلْيهِّ َقَذًرا َأْو َأًذى نَ  َرَأى فِّي َفإِّنْ  ،ُظْر إَِّذا َجاَء َأَحُدُكُم اْلَمْسجِّ

َما َحُه َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد اْلَحق ِّ . «َفْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصل ِّ فِّيهِّ يَثْينِّ َقْبَلُه، َويَ ْجَمُع َبْينَ يَ . َوُهَو َصحَّ ْرَفُع  اْلَحدِّ
 ".َبْيَنُهَما التََّعاُرَض 

 أو ألن ،فمكانهما اليسار ،تهنوالنعال مما ُيم ،هل ألنهما نعالن ،وضع النعلين في جهة اليسار
راد ، هل ألن فيهما قذًرا؟ ولذا من أعهما عن يسارهوض -ليه الصالة والسالمع -فيهما قذًرا؟ النَّبي

من أراد أن ينفث يتعوذ من الشيطان عن  ،من أراد أن يتفل كلها عن جهة اليسار ،أن يبصق
ملة؟ ولذا يخطيء كثير من الناس ألنها مما يستقذر في الج ؛يساره أو ألن هذا موضع النعال

قدامه لما يصلي؛ ألن موضع النعال في الجملة على  يضعهابعض الناس  ،بجعلها في القبلة
ألن فيهما قذًرا بحيث لو لم  ؛وضعهما إنما -ليه الصالة والسالمع -أو ألن النَّبي ،جهة اليسار

 مين.يكن فيهما قذر جاز وضعهما واستوى الجهة اليسار واألمام والي
 طالب:.............

جاء أيًضا في البصاق على  ولذا ،نعم ،جاء وضعهما بين رجليه ،وجاء وضعهما بين الرجلين
 .جهة اليسار وتحت قدمه أيًضا فعل هذا
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 .وضع النعال في جهة القبلة والصالة إليهما فيه ما فيه 
 أحسن هللا إليك؟ ،طالب: هل ورد فيه نهي

 ؟نعم
 حديث؟ ،طالب: ورد فيه نهي

 ،عن يسارهبين رجليه ووضعهما  الكن جاء وضعهم ،ال ما ورد النهي عن وضعهما أمام القبلة
أما وضعهما عن  ،فيهما القذر؟ يعني قصة وضعهما بين رجليه ما فيه ارتباط بالقذر هل هذا ألن

 ألنهما في الجملة مما ؛فهل هذا ألن هذا موضعهما ،فيه ارتباط كما في الحديث هذافيساره 
وجميع ما ُيستقذر ُيجعل على اليسار؟ وينظر هذا بالبصاق عن جهة اليسار وتحت  ،ُيستقذر

يستوي  فإذا كانتا نظيفتين ،هل لهذا ألنهما مستقذران أو ألن فيهما قذًرا ؟تحت قدمه اليسرى  ،القدم
 .اأن يكونا عن يمين أو عن يساره أو من أمامه أيًضا مادامت نظيفة؟ لعل المؤلف يتعرض لهذ
ء جا :طالب: بعض اإلخوة في الحرم يتشددون في هذه الناحية أن وضعها في القبلة ويقولون 

 في الحديث النهي عن استقبال النعلين.
 .المؤلف سيأتي بههو إن كان فيه شيء  ،ما أعرف النهي عن استقبال القبلة

ََلةِّ فِّي النَّْعلِّ "  ْن ذَ ْت َطا إَِّذا َكانَ َوَلْم َيْخَتلِّفِّ اْلُعَلَماُء فِّي َجَوازِّ الصَّ َرًة مِّ  ".كِّي ٍ هِّ
 .يعني مذكى

َما َأْفَضُل، " ََلَة فِّيهِّ : إِّنَّ الصَّ يَنَتُكمْ  }َتَعاَلى: َنى َقْولِّهِّ ُهَو َمعْ وَ َحتَّى َلَقْد َقاَل َبْعُض اْلُعَلَماءِّ  ُخُذوا زِّ
ْنَد كل مسجد يُم 31]اِلعراف:  {عِّ َم. َوَقاَل إِّْبَراهِّ يالنَّخَ [ َعَلى َما َتَقدَّ َعاَلُهْم:  َن َيْخَلُعونَ عِّي  فِّي الَّذِّ نِّ

ْدُت َأنَّ ُمْحَتاًجا َجاَء َفَأَخَذَها.   َلَودِّ
ُ َعَلْيهِّ َص -اَل َرُسوُل ّللاَِّّ قَ ْيَرَة َقاَل َبا ُهرَ َفإِّْن َخَلْعَتُهَما َفاْخَلْعُهَما َبْيَن رِّْجَلْيَك، َفإِّنَّ أَ  :الثَّالَِّثةُ  لَّى ّللاَّ
: اْيَرَة لِّلْ وقال َأُبو ُهرَ . «إَِّذا َصلَّى َأَحُدُكْم فليخلع نعليه بين رجليه» :-َوَسلَّمَ  ْخَلْعُهَما َبْيَن َمْقُبرِّي ِّ
َما ُمْسلًِّما. َوَما َرَواُه َعْبُد ّللاَِّّ ْبُن  ،رِّْجَلْيكَ  ائِّبِّ اَواَل ُتْؤذِّ بِّهِّ  ."لسَّ

ذا جعلهما إ -امالمسجد الحر  -رموهذا ُيالحظ من بعض المصلين ال سيما في الح ،ما في الصف
 موبعضه ،السبب فرجة بين المصلين بهذا اكويكون هن ،جعلهما عن يمينهيبعضهم  ،عن يساره

 ،ويترك في هذا فرجة بينه وبين جاره في الصف ،يأتي بمتاعه ويجعله عن يساره أو عن يمينه
 .وهذا ال شك أنه خلل

ائِّ " َي ّللاَُّ -بِّ َوَما َرَواُه َعْبُد ّللاَِّّ ْبُن السَّ ََلُة َوا-نَُّه أَ  - َعْنهُ َرضِّ ََلمُ َعَلْيهِّ الصَّ َخَلَعُهَما َعْن  -لسَّ
نَُّه َكاَن إَِّماًما، َفإِّْن ُكْنَت إَِّماًما َأْو َوْحَدَك َفافْ  ا فِّي ْبَت، َوإِّْن ُكْنَت َمْأُمومً َك إِّْن َأْحبَ َعْل َذلِّ َيَسارِّهِّ َفإِّ

َما مَ  ف ِّ َفََل ُتْؤذِّ بِّهِّ اَم َقَدَمْيكَ َفَتْشَغََلكَ  َدَمْيكَ ْن َعَلى َيَسارَِّك، َواَل َتَضْعُهَما َبْيَن قَ الصَّ . ، َوَلكِّْن ُقدَّ
ُجلِّ َنْعَلْيهِّ  ٍم َأنَُّه َقاَل: َوْضُع الرَّ  َعٌة. َدَمْيهِّ بِّدْ قَ  َبْيَن َوُروَِّي َعْن ُجَبْيرِّ ْبنِّ ُمْطعِّ
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َما َنَجاسَ فَ  -الرَّابَِّعةُ  َق فِّيهِّ مِّ إِّْن َتَحقَّ َها َكالدَّ يسِّ َرةِّ  ٌة ُمْجَمٌع َعَلى َتْنجِّ ْن َبْولِّ  َبنِّي آَدَم َلمْ  َواْلَعذِّ  مِّ
افِّعِّي ِّ  ْنَد َمالٍِّك َوالشَّ ، عِّ ْرَها إِّالَّ اْلَغْسُل بِّاْلَماءِّ  " .ُيَطه ِّ

م الدم عندهم ينقلون اإلجماع على نجاسته إذا كان فاحًشا ولو ل ،يعني مجمع على تنجيسها كالدم
 .فوًحايكن مس
 دم مطلًقا أو دم غير اآلدمي؟ الطالب: 

 حتى دم اآلدمي ما دام ما يؤكل لحمه ال سيما الذي يبقى في اللحم هذا ما فيه إشكال. ،ال
 طالب:...........

لكن حكاية  ،نادر مع أن الدليل على تنجيسه أقول قد ال يقوى  ،يحكون اإلجماع وال ُيعرف خالف
 .اإلجماع تورث هيبة

ْطَبةِّ  َوإِّنْ " ُرَها اَفَهْل يُ  َكاَنتِّ النََّجاَسُة ُمْخَتَلًفا فيها كبول الدواب وأوراثها الرَّ َن َطه ِّ ْلَمْسُح بِّالت َرابِّ مِّ
ْجَزاَء بِّ  ْنَدَنا. َوَأْطَلَق اإلِّ يٍل اِْلَ لَِّك بِّالت رَ َمْسحِّ ذَ النَّْعلِّ َواْلُخف ِّ َأْو اَل؟ َقْواَلنِّ عِّ ْن َغْيرِّ َتْفصِّ ي  ْوزَ ابِّ مِّ اعِّ

يُلُه إَِّذا َيبَِّس اْلَحك  َواْلَفْرُك، وَ  وأبو ثور. وقال يَأُبو َحنِّيَفَة: ُيزِّ ْوَل الَّ اْلَغْسُل َما َعَدا اْلبَ ُل َرْطَبُه إِّ اَل ُيزِّ
: اَل ُيطَ  افِّعِّي  ْنَدُه إِّالَّ اْلَغْسُل. َوَقاَل الشَّ ُر شَ َفََل ُيْجزُِّئ فِّيهِّ عِّ  ".ْيًئاه ِّ

ر  .ُيَطهِّ
يُح َقْوُل مَ اَل يُ " حِّ ْن َذلَِّك كله إِّالَّ اْلَماُء. َوالصَّ ُر َشْيًئا مِّ َن اْلُخف ِّ َح ُيَطه ِّ سْ إِّنَّ اْلمَ  ْن َقاَل:َطه ِّ ُرُه مِّ

يدٍ  ؛َوالنَّْعلِّ  يثِّ َأبِّي َسعِّ  ."لَِّحدِّ
 .«رهما الترابو إذا وطيء أحدكم األذى بنعليه فطه» ،إذا وطء أحدكم

ْلدِّ َمْيَتٍة َفإِّْن َكاَن  َفَأمَّا َلْو َكاَنتِّ النَّْعلُ " ْن جِّ ٌس بِّات َِّفاٍق، َما َعَدا ُبوٍغ َفُهوَ ْيَر َمدْ غَ َواْلُخف  مِّ َما  َنجِّ
 ".َذَهَب إَِّلْيهِّ الز ْهرِّي  َواللَّْيثُ 

والمسألة فيها خالف  ،ولو لم ُيدبغ ،لم ُيدبغ مطلًقا ولو -لد الميتةج -الزهري يرى طهارة الجلد
 يطهرها الماء» قال: «هابها؟هال انتفعتم بإ»ن أيما إيهاب ُدبغ فقد طهر لك ،طويل ألهل العلم

 .«والقرض
 ." َم َبَياُنُه فِّي ُسوَرةِّ" النَّْحلِّ  ،َزاَلةِّ النََّجاَسةِّ إِّ ْلَقْوُل فِّي ا َراَءٍة"َوَمَضى فِّي ُسوَرةِّ" بَ َعَلى َما َتَقدَّ

 َواْلَحْمُد ّلِلَِِّّّ. 
َسةُ  ُر. َواْلُقْدُس: الطََّهاَرُة،   {نََّك بِّاْلوادِّ اْلُمَقدَّسِّ ُطوىً إِّ } َقْوُلُه تعالى: -اْلَخامِّ ُس: اْلُمَطهَّ اْلُمَقدَّ

َيْت بَِّذلِّكَ  َرُة، ُسم ِّ َسُة َأيِّ اْلُمَطهَّ ْنَها اْلَكافِّرِّيَن َوَعَمَرَها  ؛َواِْلَْرُض اْلُمَقدَّ َ َتَعاَلى َأْخَرَج مِّ ِلَِّنَّ ّللاَّ
نِّيَن. َوَقْد جَ  َياَدَة َفْضٍل َعَلى َبْعٍض، َكَما َقْد َجَعَل لَِّبْعضِّ بِّاْلُمْؤمِّ ُ َتَعاَلى لَِّبْعضِّ اِْلََماكِّنِّ زِّ َعَل ّللاَّ

َل َما َشاَء. َوَعَلى َهذَ  َياَدَة َفْضٍل َعَلى َبْعٍض، َولَِّبْعضِّ اْلَحَيَوانِّ َكَذلَِّك. َوّلِلَِِّّّ َأْن ُيَفض ِّ ا َفََل اِْلَْزَمانِّ زِّ
هِّ  نِّيَن، َفَقْد شَ اْعتَِّباَر بَِّكْونِّ ًسا بِّإِّْخَراجِّ اْلَكافِّرِّيَن َوإِّْسَكانِّ اْلُمْؤمِّ )ُطوًى( اَرَكُه فِّي َذلَِّك َغْيُرُه. وَ  ُمَقدَّ
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ْثُل  يٌر مِّ يٌق ُمْسَتدِّ اُك: ُهَو َواٍد َعمِّ حَّ َما. َوَقاَل الضَّ ٍد َوَغْيرِّهِّ اْسُم اْلَوادِّي َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َوُمَجاهِّ
. َوَقَرأَ  ًوى". الطَّوِّي ِّ ْكرَِّمُة:" طِّ  ."اْلَباُقونَ و  عِّ

 .فعيل بمعنى مفعول أي مطوية ،ي هي البئر التي تطوى  عميق مستدير مثل الطوي التواد  
امِّ "و  ٍع بِّالشَّ :" ُطوًى" اْسُم َمْوضِّ َضم ، َوُيْصَرُف َواَل  َطاُؤُه َوتُ ، ُتْكَسرُ اْلَباُقوَن" ُطوًى". َقاَل اْلَجْوَهرِّي 

 "ْن َصَرَفُه َجَعَلُه اْسَم َواٍد َوَمَكاٍن َوَجَعَلهُ ُيْصَرُف، َفمَ 
مية ن المراد به البقعة وهي مؤنثة مع العلوإذا قلنا إ ،تأولناه بمذكر صرفناه مكان ،يعني مذكر 

 .ُيمنع من الصرف
ًوى" َوُهَو الشَّ " ُطوىً ُضُهْم:َقاَل َبعْ َوَمْن َلْم َيْصرِّْفُه َجَعَلُه َبْلَدًة َوُبْقَعًة َوَجَعَلُه َمْعرَِّفًة. وَ " ْثَل" طِّ ْيُء " مِّ

، َوَقاُلوا  ."اْلَمْثنِّي 
ِجلِّ } ،ثني الشيء: طيه ،يعني من الطي َماَء َكَطيِّ السِّ  [.104]األنبياء: {َيْوَم َنْطِوي السَّ

َس. َوَقاَل اْلَحَسُن: ُثنِّ  " َتْينِّ َأْي ُقد ِّ . وَ َكُة هِّ اْلَبرَ َيْت فِّياْلُمَقدَّسِّ ُطوًى": ُطوَِّي َمرَّ َتْينِّ يُس َمرَّ التَّْقدِّ
ُ َعْنُهَما-َوَذَكَر اْلَمْهَدوِّي  َعْن اْبنِّ َعبَّاٍس  َي ّللاَّ َيَل َلهُ قِّ َأنَُّه  -َرضِّ  نَّ ُموَسى َطَواُه بِّاللَّْيلِّ :" ُطوًى" ِلِّ

َل فِّ  ي، َفُهَو َمْصَدٌر َعمِّ ْن لَ يهِّ َما لَ إِّْذ َمرَّ بِّهِّ َفاْرَتَفَع إَِّلى َأْعَلى اْلَوادِّ هِّ، َفَكَأنَُّه َقاَل:ْيَس مِّ َك إِّنَّ } ْفظِّ
ي َطَوْيَتُه ُطًوى، َأْي َتَجاَوْزَتُه فَ  [12]طه:{بِّاْلوادِّ اْلُمَقدَّسِّ  ْعَناُه مَ اْلَحَسُن:  قالو  َطَوْيَتُه بَِّسْيرَِّك.الَّذِّ

ْن َطَوْيُتُه ُطًوى أيًض  ، َفُهَو َمْصَدٌر مِّ َتْينِّ َس َمرَّ   .اَأنَُّه ُقد ِّ
يَنةِّ َأيِّ اْصَطَفْيُتَك لِّلر َِّسالَ  [13{]طه:َوَأَنا اْخَتْرُتكَ }: ُه َتَعاَلىَقْولُ  و َوَأُبو َعْمرٍ  ةِّ. َوَقَرَأ َأْهُل اْلَمدِّ

ٌم َواْلكَِّسائِّي    ."" َوَأَنا اْخَتْرُتكَ : َوَعاصِّ
 اخترتك.

 ها هنا [13]طه: {َتْرُتكَ َوَأَنا اخْ }ن" أاحد إال ى و َوَقَرَأ َحْمَزُة" َوَأنَّا اْخَتْرَناَك". َواْلَمْعنَ "" َوَأَنا اْخَتْرُتكَ 
، َوالثَّانِّ  : إِّْحَداُهَما َأنََّها َأْشَبُه بِّاْلَخط ِّ َهَتْينِّ ْن جِّ َعزَّ - مِّ، لَِّقْولِّهِّ َنَسقِّ اْلَكََل بِّ َها َأْوَلى َيُة َأنَّ َأْوَلى مِّ

اُس َرتِّ اْلُمَخالنََّسقِّ جَ اَعَلى َهَذا وَ  {ا َرب َك َفاْخَلْع َنْعَلْيكَ َيا ُموسى إِّن ِّي َأنَ } :-َوَجلَّ   ".َطَبُة، َقاَلُه النَّحَّ
 .كله جاء باإلفراد ،النسق واحد ،باإلفراد

ْع لِّما ُيوحى} َقْوُلُه َتَعاَلى: َدةٌ فِّي [13]طه: {َفاْسَتمِّ َثنِّي َأبِّي ،هِّ َمْسَأَلٌة َواحِّ يََّة: َوَحدَّ  -َقاَل اْبُن َعطِّ
َمُه ّللاَُّ  ْعُت َأَبا اْلَفْضلِّ اْلَجْوَهرِّي  َقاَل سَ  -َرحِّ ُ َتَعاَلى-مِّ َمُه ّللاَّ  -َيُقوُل: َلمَّا قِّيَل لُِّموَسى -َرحِّ

ْع لِّما ُيوحى  } :-َصَلَواُت ّللاَِّّ َوَسََلُمُه َعَلْيهِّ  َوَقَف َعَلى َحَجٍر، َواْسَتَنَد إَِّلى  [13]طه:{َفاْسَتمِّ
َمالِّهِّ، يَنُه َعَلى شِّ هِّ  َحَجٍر، َوَوَضَع َيمِّ ُع، َوَكاَن ُكل  لَِّباسِّ ، َوَوَقَف َيْسَتمِّ َوَأْلَقى َذَقَنُه َعَلى َصْدرِّهِّ

ُ َعَلْيهِّ َفَقالَ  ُب َقْد َمَدَح ّللاَّ ْستَِّماعِّ َكَما َيجِّ ُعوَن اْلَقْوَل  }:ُصوًفا. ُقْلُت: ُحْسُن االِّ يَن َيْسَتمِّ الَّذِّ
يَن َهداُهمُ  ََلفِّ َهَذا اْلَوْصفِّ َفَقاَل: ،[18]الزمر:  {  ّللاَُّ َفَيتَّبُِّعوَن َأْحَسَنُه ُأولئَِّك الَّذِّ  َوَذمَّ َعَلى خِّ

ُعوَن بِّهِّ } ، َوَأَمَر  {َنْحُن َأْعَلُم بِّما َيْسَتمِّ هِّ َمَع ُحُضورِّ اْلَعْقلِّ ْستَِّماعِّ َكََلمِّ َت الِّ اآْلَيَة. َفَمَدَح اْلُمْنصِّ
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َباَدُه بَِّذلَِّك َأَدًبا َلُهْم، َفَقاَل: ُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ َوإِّذا ُقرِّ } عِّ ُعوا َلُه َوَأْنصِّ ]اِلعراف:   {َئ اْلُقْرآُن َفاْسَتمِّ
ْع لِّما ُيوحى  } :[ وقال ها هنا204  ."ِلَِّنَّ بَِّذلَِّك ُيَناُل اْلَفْهُم َعنِّ ّللاَِّّ َتَعاَلى {َفاْسَتمِّ

األذن من  وأما السماع فهو مرور الصوت على ،بخالف السماع؛ فاالستماع مع القصد ،نعم
ومأزور  ،المستمع مأجور إذا كان ما ُيسمع فيه أجر ،وفرق بين هذا وهذا ،غير قصد لالستماع

 ،جرأُ إذا استمع للنصح  ،إذا استمع للعلم ُأجر ،إذا استمع للقرآن ُأجر ،إن كان ما ُيسمع فيه وزر
 .إذا استمع لألغاني ُأزر

أما مجرد السماع أو مرور  ،ألجر والوزرالمقصود أن إذا استمع للغيبة كل هذا عليه فيه ا 
مجرد سماع مرَّ بمن يتكلم أو بمن  االصوت على األذن فال أجر فيه كون اإلنسان يسمع صوتً 

 ،يسجد المستمع دون السامع :يقرأ أو بمن يغني هذا ال ثواب فيه وال عقاب عليه؛ ولذا يقولون 
 بخالف السامع الذي يرد ،نه حكمه حكمهأل ؛المستمع لقراءة القارئ إذا مرَّ بآية السجدة يسجد

 .إليه السماع من غير قصد
 طالب:.........
 يستمعون القول؟
 طالب:........

ُعوَن بِّهِّ  }يستمعون القول يعني تعدى بنفسه  ه من آلة بون القول بما يستمع {َنْحُن َأْعَلُم بِّما َيْسَتمِّ
ُعوا لَ  } ،السمع ُتوا َلَعلَُّكْم تُ َوإِّذا ُقرَِّئ اْلُقْرآُن َفاْسَتمِّ أو استمعوه  [042]األعراف:   {ْرَحُمونَ ُه َوَأْنصِّ

 أو بالحرف.يستمعون له يتعدى بنفسه 
ْستَِّماعِّ سُ  :بِّ ْبنِّ ُمَنب ٍِّه َأنَُّه َقالَ ُروَِّي َعْن َوهْ " ْن َأَدبِّ االِّ ْصَغاءُ َجَوارِّحِّ َوغَ ُكوُن الْ مِّ ، َواإلِّ  ض  اْلَبَصرِّ

، َوُحُضوُر  ْمعِّ ، َوَذلَِّك ُهَو ابِّالسَّ ، َواْلَعْزُم َعَلى اْلَعَملِّ ْستَِّمااْلَعْقلِّ ُ َتَعاَلى، َوُهَو أَ ُع َكَما ُيحِّ الِّ ْن ب  ّللاَّ
ُل َقْلُبُه َعمَّا َيَرى،  بَِّما ْرَفُه َفََل َيْلُهو َقْلُبهُ ، َوَيُغض  طَ َيْسَمعُ  َيُكفَّ اْلَعْبُد َجَوارَِّحُه، َواَل َيْشَغَلَها. َفَيْشَتغِّ

ُع إِّلَ ضَوَيحْ  َوى َما َيْسَتمِّ ُث َنْفَسُه بَِّشْيٍء سِّ ا َأْن َيْفَهَم َفَيْعَمَل بِّمَ  ْعزُِّم َعَلىْيهِّ، َويَ ُر َعْقَلُه َفََل ُيَحد ِّ
ْستَِّماُع،  ْلمِّ االِّ ُل اْلعِّ ْفُظ، ُثمَّ اْلَعمَ اْهُم، ُثمَّ مَّ اْلفَ ثُ َيْفَهُم. َوَقاَل ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة: َأوَّ النَّْشُر،  ُل ُثمَّ ْلحِّ

َتابِّ ّللاَِّّ َتَعاَلى َوُسنَّةِّ َنبِّي ِّهِّ  َذا اْسَتَمَع اْلَعْبُد إَِّلى كِّ ََلُة وَ َعَلْيهِّ - َفإِّ ََلمُ  الصَّ قَ  -السَّ ٍة َعَلى َما بِّنِّيٍَّة َصادِّ
، َوَجَعَل َلُه فِّي قلبه نورً  ب  ُ َأْفَهَمُه َكَما ُيحِّ ب  ّللاَّ  ."اُيحِّ

وهذه  ،ثم عمل به ،ثم حفظه بأن كرره حتى حفظه ،فإذا استمع ذلك وفهمه وهو النتيجة لالستماع
سه ثم بعد ذلك نشره في غيره ودعا إليه؛ فيكون نفعه لنف ،هي الثمرة من االستماع والفهم والحفظ

 .ولغيره
 ."َقْوُلُه َتَعاَلى"

 نعم.
 طالب:............
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حصر العقل بحيث يجمع عقله فال  ... ،معنى يًضا لهواإلهمال يحصل أ ،رُيحض ،رُيحض
 مِّ ن  لَِّرُجلٍ مَّا َجَعَل اللَّـهُ }يحدث نفسه بشيء وال يتشاغل عما يستمع  ال ،ليستفيد ؛يشوشه وال يفرقه
الخواطر ب[ بعض الناس أثناء الدرس وهو يسمع تجده يتشاغل 4]األحزاب: {ۚ   َقْلَبْينِّ فِّي َجْوفِّهِّ 

كل هذا  ،وبعضهم يقرأ في كتاب آخر ،في يده أو بشيء من آلة أو غيرهاوالهواجس أو بشيء 
 ؟!ذلك يستوعب كما حصل للدارقطني همع حدثإذا  فهل ،ليس من أدب الدرس

فقال له بعض  ،يحضر درس اإلمالء ومعه كتاب آخر ينسخ منه ،الدارقطني في درس اإلمالء
هل يتصور من شخص حاضر  ،نت معنا؟ ما أآخر غير مكان الدرس اجلسائه: لو اتخذت مكانً 

ويقرأ  ،درس في التفسير ومعه كتاب آخر في الحديث أو في الفقه أو في العربية أو في غيرها
ما يحصل في قاعات الدرس في الدراسة  ،فيه أو ينزل درجات مع جريدة مع بعض الناس

 أ مثاًل في هذا الذيفي درس الحق فيقر  اتجد عنده امتحانً  ،النظامية من يتشاغل بهذه الطريقة
؟ ما هل يفهم من كالم الشيخ شيًئا ،ويعرض عن الدرس ،سوف ُيمتحن فيه ويعرض عن األستاذ

وبعضهم  ،وبعضهم بكتاب ثان   ،وبعض الطالب يأتي بجريدة ،؛ ألنه منشغل بالهشيًئايفهم 
 يتشاغل مع زميله مثل هذا ال يدرك شيء.

قيل له: أنت لو اتخذت ف -مالء الحديثإ -مالءالدارقطني معه كتاب ينسخ منه في درس اإل
قال: كم  ؟من يستفيد من الدرس ،يستحقه من هو أولى منك احيزً  تغلش ،آخر الستمعنا امكانً 

ذكر  ،أملى الشيخ منذ اليوم؟ الشخص المنصت هذا الذي بجواره قال: أملى حديث كذا وكذا
 ،هو أملى كذا وكذا وكذا فسردها عليه :إضافًة لما قلت ،ثم قال الدارقطني: ال ،بعض األحاديث

 فما أخلَّ بحرف؛ وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء. ،يعني طوبق كالمه على الذين يكتبون 
 ،ويرد على هذا ،ويرد على هذا ،يقرأ عليه العشرة في آن واحد ،علم الدين السخاوي من القراء

 ،لناس يتفاوتون في مثل هذاال شك أن ا ،ويرد على ذاك يعني من مواضع مختلفة من القرآن
فإذا كان اإلنسان  ،ا جعل لرجل من قلبين في جوفهم -ل وعالج -لكن يبقى أن األصل أن هللا

مزيد ذكاء يختصر  أوة وإذا كان عنده مزيد فطن ،وال يشوش على غيره ،حضر لشيء يهتم به
 .الوقت على نفسه وعلى غيره

َلَة لِّذِّ اَوَأقِّمِّ   اَل إِّلَه إِّالَّ َأَنا َفاْعُبْدنِّيإِّنَّنِّي َأَنا ّللاَُّ } َقْوُلُه َتَعاَلى:  ائَِّل: فِّيهِّ َسْبُع َمسَ  [14]طه:{ْكرِّي لصَّ
ُل أَ  :اِْلُوَلى ْكرِّي" َفقِّيَل: َيْحَتمِّ ياْخُتلَِّف فِّي َتْأوِّيلِّ َقْولِّهِّ:" لِّذِّ َذْ َد لَِّتْذُكرَ ْن ُيرِّ ُكَرَك نِّي فِّيَها، َأْو ُيرِّيَد ِلِّ

َض بِّاْلَمْدحِّ فِّي عِّ  ُل اإلِّ لِّ اَفَة إِّ ل ِّي ِّيَن بَِّها، َفاْلَمْصَدُر َعَلى َهَذا َيْحَتمِّ  ". َوإَِّلى اْلَمْفُعولِّ َلى اْلَفاعِّ
 هللاومن ذكر هللا ذكره  ،وال يبعد أن يكون المراد هذا أو ذاك ،أو لذكري إياك ،يعني لذكرك إياي

 .فهذا مرتب على هذا «ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيومن »
ََلةِّ. َوَهذَ َوقِّ " يدِّ َعَلى الصَّ ظَ ا َتْنبِّ يَل: اْلَمْعَنى، َأْي َحافِّْظ َبْعَد التَّْوحِّ ََلةِّ يٌه َعَلى عِّ  ".مِّ َقْدرِّ الصَّ

 [.14]طه:{ َنا اللَّـُه اَل إَِّلـ َه إِّالَّ َأَناإِّنَّنِّي أَ } :-جل وعال -التوحيد المشار إليه في قوله
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َظمِّ َقْدرِّ " ََلةِّ َوَهَذا َتْنبِّيٌه َعَلى عِّ َي َتَضر ٌع إَِّلى ّللاَِّّ  ؛ الصَّ َذا هَ اٌم َبْيَن َيَدْيهِّ، َوَعَلى َعاَلى، َوقِّيَ  تَ إِّْذ هِّ
ْكًرا ََلَة ذِّ ُ َتَعاَلى الصَّ ْكُر. َوَقْد َسمَّى ّللاَّ َي الذ ِّ ََلُة هِّ ْكرِّ ّللاَِّّ َفاْسعَ  } لِّهِّ:فِّي َقوْ  َفالصَّ  {ْوا إِّلى ذِّ

يَت َفَتَذكَّْرَت َفَصل ِّ َكَما فِّي[. َوقِّيَل: اْلُمَرا9]الجمعة:  َأْي . «إَِّذا َذَكَرَها َهاَفْلُيَصل ِّ » :اْلَخَبرِّ  ُد إَِّذا َنسِّ
 . ََلَة بِّالن ِّْسَيانِّ  اَل ُتْسقِّطِّ الصَّ

َيةُ   ."َرَوى َمالٌِّك َوَغْيُرهُ  :الثَّانِّ
 المراد إذا نسيت إذا تذكرت.

يَت َفَتَذكَّْرتَ "  ."َفَصل ِّ  َوقِّيَل: اْلُمَراُد إَِّذا َنسِّ
  .الم واحدة بدون ياء ،نعم

.  طالب: فصل ِّ
لكن  ،عندهم اجتهاد وحرص ،ي يكتبون اللوحاتولذلك يخطيء كثير من الذ ،هي فصلِِّ  ،فصل

يبنى على ما ُيجزم به  ،فعل أمر ،)اللهم صلي على محمد( خطأ يخطئون عندما يقولون:
صلِّ » ، حديث المسيء:الحديثوجاء في  )صل( ومضارعه ُيجزم بحذف حرف العلة ،مضارعه

 .بدون ياء «فإنك لم تصلِِّ 
يَت َفَتَذكَّْرَت َفَصل ِّ َكَما فِّي اْلَخَبرِّ " ََلَة َأْي اَل ُتْسقِّطِّ ال. «َكَرَهاَها إَِّذا ذَ ْلُيَصل ِّ فَ »َوقِّيَل: اْلُمَراُد إَِّذا َنسِّ صَّ

 .  بِّالن ِّْسَيانِّ
َيةُ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ َص -نَّبِّيَّ َرَوى َمالٌِّك َوَغْيُرُه َأنَّ ال :الثَّانِّ َيَها ْن َصََلٍة َأْو َنسِّ عَ َمْن َناَم » َقاَل: -مَ لَّى ّللاَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ َيُقولُ  َلَة لِّ َأقِّمِّ ال} َفْلُيَصل َِّها إَِّذا َذَكَرَها َفإِّنَّ ّللاَّ ْكرِّي صَّ ٍد . «[14]طه:{ذِّ َوَرَوى َأُبو ُمَحمَّ
يٍد مِّ  اٍج  َعْبُد اْلَغنِّي ِّ ْبُن َسعِّ اجِّ ْبنِّ َحجَّ يثِّ َحجَّ ُل الَّذِّ اٌج اِْلََوُهَو َحجَّ  -ْن َحدِّ يُد ْبُن وَّ ي َرَوى َعْنُه َيزِّ

َثَنا َقَتاَدُة َعْن َأَنسِّ  :َقالَ  -ُزَرْيعٍ  ُ َعْنهُ -َمالٍِّك   ْبنُ َحدَّ َي ّللاَّ  َصلَّى ّللاَُّ  -ُسوُل ّللاَِّّ اَل: ُسئَِّل رَ قَ  -َرضِّ
ََلةِّ َعنِّ  -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ُجلِّ َيْرُقُد َعنِّ الصَّ اَرُتَها أَ كَ »َوَيْغُفُل َعْنَها َقاَل:  الرَّ  «اْن ُيَصل َِّيَها إَِّذا َذَكَرهَ فَّ

اٍج، َوَكَذا َيْروِّي َهمَّاُم  يُم ْبُن َطْهَماَن َعْن َحجَّ اَرُقْطنِّي  ى َعْن َقَتاُن َيْحيَ بْ َتاَبَعُه إِّْبَراهِّ  َدَة. َوَرَوى الدَّ
ُ َعْنهُ -َرْيَرَة َعْن َأبِّي هُ  َي ّللاَّ ُ َعَلْيهِّ وَ َص -َعنِّ النَّبِّي ِّ  -َرضِّ َي َصََلًة »اَل: قَ  -َسلَّمَ لَّى ّللاَّ من َنسِّ

، اءِّ َعَلى النَّائِّمِّ َواْلَغاُجوبِّ اْلَقَض وُ يٌل َعَلى َدلِّ  «َفْلُيَصل َِّها إَِّذا َذَكَرَها»َفَقْوُلُه:  ،«َفَوْقُتَها إَِّذا َذَكَرَها فِّلِّ
ََلُة َأْو َقلَّْت، َوُهَو َمْذَهُب َعامَّةِّ اْلُعَلَماءِّ َوَقدْ َكُثرَ  َنَُّه  ؛اَل ُيْعَتد  بِّهِّ  ََلٌف َشاذ  ُحكَِّي خِّ  تِّ الصَّ َخالٌِّف مُ ِلِّ

يثِّ َعْن َبْعضِّ النَّاسِّ فِّيَما َزاَد َعَلى َخْمسِّ َصَلَواٍت أَ  ِّ اْلَحدِّ  ".َضاءٌ َيْلَزُمُه قَ  نَُّه اَل لَِّنص 
من ترك الصالة  ،والنائم بالقضاء أمر لمن ترك متعمًدا من باب أولى عند الجمهور وأمر الناسي

وأنه أولى باألمر من الناسي  ،حتى خرج وقتها متعمًدا عامة أهل العلم على أنه مأمور بالقضاء
نقل ابن حزم  ،ُنقل أيًضا على خالفه اإلجماع أنه إذا تعمد تركها ،ُنقل على هذا اإلجماع ،والنائم

نه قول خرج وقتها ابن حزم نقل اإلجماع أنه ال يقضيها مع أ تعمد تركها حتى ،نه ال يقضيهاأ
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وهذا من الغرائب أن ُينقل االتفاق على  ،بل ُنقل عليه االتفاق ،أنه قضاء قول الجمهور ،الجمهور
 .النفي واإلثبات

 "قلت".
 نعم.

 طالب:..............
 ،ستداًل بها على ما ذكره هو تفسيرم -معليه الصالة والسال -يعني إيراد اآلية على لسان النَّبي

 هو نوع من التفسير ما له؟
 طالب:.................

 يكون هذا مما ،وأن يكون لها مدول آخر ،ما يمنع ،لآلية ببعض مدلولها الكن يكون تفسيرً  ،نعم
 .تدل عليه اآلية

 "قلت".
 تفسير العام ببعض أفراده.وجاء 

 ..........طالب:.......
حتمال الحرف المضعف ألكثر من معنى ي إضافته إلى الفاعل أو المفعول ايعن ،نعم ،ما يمنع

الضرر ممنوع  ،أنها ال تضاَرر وكالهما مطلوب يحتملو ر يحتمل أنها ال تضارِ  ،{ال تضار}مثل 
يدٌ }من الطرفين ومثله   .ع منه الضررممنو [ كل منهما 282]البقرة: {َواَل ُيَضارَّ َكاتٌِّب َواَل َشهِّ

ََلةِّ، َوَنصَّ َعَلى َأْوَقاتٍ  َقاَمةِّ الصَّ ُ َتَعاَلى بِّإِّ َلَة لُِّدُلوكِّ  } :َنٍة، َفَقالَ  ُمَعيَّ ُقْلُت: َأَمَر ّللاَّ  َأقِّمِّ الصَّ
ْمسِّ  . َوَمْن َأَقاَم بِّاللَّْيلِّ َما أُ  {الشَّ َن اآْليِّ قَ اآْلَيَة َوَغْيَرَها مِّ َر بِّإِّ  َيُكْن ، َأْو بِّاْلَعْكسِّ َلمْ نََّهارِّ اَمتِّهِّ بِّالمِّ

َر بِّهِّ، َواَل َثَواَب َلُه َعَلى فِّْعلِّهِّ َوُهوَ  ُب َعَليْ اَعَلى َهَذا وَ  َعاٍص، فِّْعُلُه ُمَطابًِّقا لَِّما ُأمِّ هِّ ْلَحد ِّ َكاَن اَل َيجِّ
ََل -َقَضاُء َما َفاَت َوْقُتُه. َوَلْواَل َقْوُلُه  ََلُة َوالسَّ َيَها َناَم َعْن َص  َمنْ » :-مُ َعَلْيهِّ الصَّ ََلٍة َأْو َنسِّ

 ."تَِّهاْيرِّ َوقْ غَ َلْم َيْنَتفِّْع َأَحٌد بَِّصََلٍة َوَقَعْت فِّي  «َفْلُيَصل َِّها إَِّذا َذَكَرَها
ليس عليه  من عمل عماًل » -ليه الصالة والسالمع -ألنها ُعملت على غير ما كان عنه ؛نعم

 ي مردودة عليه لوال هذا الحديث.فه -لصالة والسالمعليه ا -فليس عليه أمره «أمرنا
ْعتَِّبارِّ َكاَن َقَضاًء اَل َأَداًء، ِلَِّنَّ اْلَقَضاَء بَِّأْمرٍ "  ."دٍ  ُمَتَجد ِّ َوبَِّهَذا االِّ

 .وبهذا االعتبار كان قضاء ال أداء ،ال
ْعتَِّبارِّ َكاَن َقَضاًء اَل َأَداءً " دٍ َتجَ ْمٍر مُ بِّأَ  أداء ِلَِّنَّ اْلَقَضاءَ  ؛َوبَِّهَذا االِّ  ".د ِّ
 وليس باألمر األول. ،ألن القضاء بأمر متجدد ؛ال 

 طالب: ما فيه أداء؟
 القضاء غير األداء. ،ال
دٍ "  . َوَلْيَس باِلمر اِلول ،ِلَِّنَّ اْلَقَضاَء بَِّأْمٍر ُمَتَجد ِّ
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ًدا، َفاْلُجْمُهوُر َأيْ  :الثَّالَِّثةُ  ََلَة ُمَتَعم ِّ  َضاءِّ َعَلْيهِّ، َوإِّْن َكانَ وبِّ اْلقَ ى ُوجُ ًضا َعلَ َفَأمَّا َمْن َتَرَك الصَّ
ْحَمنِّ اِْلَْشَعرِّي  ا ًيا إِّالَّ َداُوَد. َوَواَفَقُه َأُبو َعْبدِّ الرَّ افِّعِّ َعاصِّ ، َحَكاُه لشَّ . َوالْ عَ ي  ارِّ َفْرُق ْنُه اْبُن اْلَقصَّ

ي َوالنَّائِّمِّ، َحط  اْلَمْأَثمِّ، َفاْلُمَتعَ  دِّ َوالنَّاسِّ ةُ َوَجمِّ  ،ُثومٌ ُد َمأْ م ِّ َبْيَن اْلُمَتَعم ِّ  لِّْلُجْمُهورِّ يُعُهْم َقاُضوَن. َواْلُحجَّ
َلةَ  } :َقْوُلُه َتَعاَلى ْق َبيْ 72]االنعام:   {َأقِّيُموا الصَّ هو و دها. َن َأْن َيُكوَن فِّي َوْقتَِّها أو بع[ َوَلْم ُيَفر ِّ

ي اْلُوُجوَب. َوَأْيًضا َفَقْد َثَبَت اِْلَْمُر بَِّقَض  ي، َمعَ ئِّمِّ َوااءِّ النَّاَأْمٌر َيْقَتضِّ ،  َأنَُّهَما َغْيُر َمْأُثوَميْ لنَّاسِّ نِّ
دُ  يَ » َأْوَلى. َوَأْيًضا َقْوُلُه: َفاْلَعامِّ ُ تعالى:ْسَياُن التَّ َوالن ِّ  «َهاَمْن َناَم َعْن َصََلٍة َأْو َنسِّ  } ْرُك، َقاَل ّللاَّ

َيُهمْ  َ َفَنسِّ  َكاَن َمَع [ َسَواءٌ 19]الحشر:  {ُفَسُهمْ  َفَأْنساُهْم َأنْ َنُسوا ّللاََّ  }و ،[67]التوبة:   {َنُسوا ّللاَّ
َ َتَعاَلى اَل َيْنَسى. َوإِّنََّما َمعْ  ؛ُذُهوٍل َأْو َلْم َيُكنْ   ".َرَكُهمْ َناُه تَ ِلَِّنَّ ّللاَّ

َيُهمْ  }لما تركوا ُتِركوا  َ َفَنسِّ َوَما َكاَن ذاب }ُنسوا في العفتركوا ما ُأمروا به  [67]التوبة:   {َنُسوا ّللاَّ
يًّا  .[ وهذا من باب المقابلة64]مريم:{﴾٦٤﴿ َرب َك َنسِّ

 طالب:.............
 من معانيه الترك. ،الترك من معانيه ،ألن من معانيه

 طالب:...........
 قامت عليه. ،ألنه قول الجمهور؛ نعم

 طالب:..............
يؤمر العامد من باب ناسي والنائم بالقضاء لألنه من باب أولى إذا ُأمر ا ،ألنه من باب أولى

 أولى.
 طالب:..............

إًذا من نام عن صالة ، يكون للجمهور مستمسك حتىمن معاني النسيان الترك  ،إًذا من معانيه
ولما كان قول الجمهور على خالف هذا المفهوم  ،أو نسيها مفهومه أن من تعمد ال يصليها

 .هذااحتيج إلى أن يأول الحديث ب
ها }وَ " ْن آَيٍة َأْو ُنْنسِّ  ".[ َأْي َنْتُرْكَها106]البقرة:   {َما َنْنَسْخ مِّ

 في أي القراءات؟  ،ننسأها
 طالب: أو ننسأها؟ 

  .ما ننسخ من آية أو ننسأها
ْن آَيٍة َأْو نْنسَما نَ  } ْكُر َيُكوُن َبعْ [ َأْي َنْتُرْكَها. َوَكَذلِّ 106]البقرة: {هاأْنَسْخ مِّ  َياٍن َوَبْعدَ َد نِّسْ َك الذ ِّ

ُ َتَعاَلى: ؛َغْيرِّهِّ  هِّ َذَكْرُتُه فِّي » َقاَل ّللاَّ ينَ َمْن َذَكَرنِّي فِّي َنْفسِّ َوإِّنََّما َمْعَناُه  ، ينسىالُهَو َتَعاَلى وَ  «ْفسِّ
ُيوَن التي لآلدمين إَِّذا لد  ا َفإِّنَّ اا. َوَأْيًض َأْي َعلَِّمهَ  «إَِّذا َذَكَرَها»َعلِّْمُت. َفَكَذلَِّك َيُكوُن َمْعَنى َقْولِّهِّ: 

 ".وبَِّهاْعَد ُوجُ بَ  َوْقُت َلْم َيْسُقْط َقَضاُؤهَكاَنْت ُمَتَعل َِّقًة بَِّوْقٍت، ُثمَّ َجاَء الْ 
 قضاؤها.
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 أعداء؟
 قضاؤها.

بْ " مَّا ُيْسقُِّطَها اإلِّ َي مِّ ح   ّللاَِّّ َن فِّي ُدُيونِّ َراُء َكاَلْم َيْسُقْط َقَضاُؤَها َبْعَد ُوُجوبَِّها، َوهِّ   َتَعاَلى َأاَل َيصِّ
ْبَراُء َأْوَلى  ".فِّيَها اإلِّ

 أال يصح. ،أال يصح
ْبَراُء َكاَن فِّي ُدُيونِّ ّللاَِّّ َتَعاَلى َأاَل " مَّا ُيْسقُِّطَها اإلِّ َي مِّ ح  َوهِّ َط ْبَراُء َأْوَلى َأالَّ َيْسقُ  فِّيَها اإلِّ  َيصِّ

ْنُه. َوَأْيًضا َفقَ  ْذٍن مِّ ْن َرمَ َرَك َيوْ دِّ اتََّفْقَنا َأنَُّه َلْو تَ َقَضاُؤَها إِّالَّ بِّإِّ ًدا بَِّغْيرِّ عُ ًما مِّ ْذٍر َلَوَجَب َضاَن ُمَتَعم ِّ
ْن قِّيَل َفَقْد ُروَِّي َعْن َمالٍِّك: َمنْ  ،َقَضاُؤهُ  ََلُة. َفإِّ ََلَة ُمتَ ا َتَرَك َفَكَذلَِّك الصَّ ي َأَبًدا.لصَّ ًدا اَل َيْقضِّ  َعم ِّ

َشاَرُة إَِّلى َأنَّ مَ   ."تَّْغلِّيظِّ َعَلى ال ا َمَضى اَل َيُعوُد، َأْو َيُكوُن َكََلًما َخَرجَ َفاإلِّ
 «من أفطر يوًما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صامه» :يعني كما جاء في الحديث

ومثله من ترك صالة  ،بما أتى به من أدى الصيام ولو صام الدهر يعني مهما فعل لن يأتي
 .قضى مهما امتعمًدا لن يرجع سالمً 

: َأنَّ َمْن َأْفَطَر فِّي َرَمَضانَ " دً َكَما ُروَِّي َعنِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد َوَعلِّيٍ  ْهرِّ َوإِّنْ ا َلْم ُيَكف ِّ  َعامِّ َياُم الدَّ  ْرُه صِّ
ْن َتْوفَِّيةِّ التكليف حقه بإقامة القضاء مق لتَّْوَبةِّ، وإتباعه بِّاأ، ام اِلداءَصاَمُه. َوَمَع َهَذا َفََل ُبدَّ مِّ

ُ َبْعَد َذلَِّك َما َيَشاءُ َوَيفْ  سِّ عَ ف .َعُل ّللاَّ لَّى َص  -نِّ النَّبِّي ِّ بِّي ُهَرْيَرَة عَ ْن َأبِّيهِّ َعْن أَ َقْد َرَوى َأُبو اْلُمَطوَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ًدا َلْم يَطَر َيْوًما مِّنْ َمْن َأفْ » :َأنَُّه َقالَ  -ّللاَّ َيامُ  َرَمَضاَن ُمَتَعم ِّ ْهرِّ وَ ْجزِّهِّ صِّ ْن إِّ  الدَّ

 "«َصاَمهُ 
 لم يجزه.

ْهرِّ َوإِّْن َصاَمهُ » َياُم الدَّ ُل َأْن َلْو  «َلْم ُيْجزِّهِّ صِّ يٌث َمْعَناُه ال حَّ َكانَ َص َوَهَذا َيْحَتمِّ تَّْغلِّيَظ، َوُهَو َحدِّ
يثَ  اَرُة بَِّأَحادِّ َجُه َأُبو َداُوَد. َوَقْد َجاَءتِّ اْلَكفَّ يٌف َخرَّ حَ  َضعِّ َها قَ اٍح، َوفِّ صِّ َضاُء اْلَيْومِّ، َواْلَحْمُد ي َبْعضِّ

 ".ّلِلَِِّّّ َتَعاَلى
بخالف  ،جاءت الكفارة على مذهبهم أن من أفطر أكل أو شرب متعمًدا فعليه كفارة مثل الجماع

ر أما الجمهو  ،-ند المالكيةع -وهذا عندهم ،من أكل أو شرب ناسًيا فعليه القضاء دون الكفارة
ما أما إذا كان ناسًيا فال شيء عليه إن ،كان متعمًدا ال كفارة عليه ولوفمن أفطر بغير الجماع 

 .أطعمه هللا وسقاه
 طالب:...........

 فالحكم واحد. ،وكلها مؤقتة بوقت ،كلها من أركان اإلسالم ،الحكم واحد
 طالب:................

 ،ألنه خالص كفر ؛د وابن حزم أن من ترك الصالة متعمًدا لوقت ال يقضيهالذي ينزع مثل داو 
هذا ال يصح وهذا  ،ففعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها ،هو تعمد تركها إلى أن خرج وقتها ،كفر
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لكن الجمهور على أن القضاء ال سيما بعد الوقت معروف  ،مستمتكهم ،هذه حجتهم ،ال يصح
 ،مهذا آثم وهذا غير آث ،والفرق بينهم اإلثم ،فإذا ُأمر الناسي والنائم يؤمر المتعمد ،في الشرع

 .عليه القضاءففات وقته  ،تمكن من األداءلم يفإذا  ،القضاء واألداء معروف في الشرع
ََلمُ -َقْوُلُه  :الرَّابَِّعةُ  ََلُة َوالسَّ َيَهانَ ََلٍة َأْو َمْن َناَم َعْن َص » :-َعَلْيهِّ الصَّ ُص ُعُموَم اْلحَ  «سِّ يُث ُيَخص ِّ دِّ
ََلمُ -َقْولِّهِّ  ََلُة َوالسَّ ْفعِّ َوالْ  «ى يستيقظن النائم حتعُرفَِّع اْلَقَلُم َعْن َثََلَثٍة » :-َعَلْيهِّ الصَّ ُمَراُد بِّالرَّ

ْن َبابِّ  ْن َوإِّ  «بِّي ِّ َحتَّى َيْحَتلِّمَ َوَعنِّ الصَّ »:  َقْولِّهِّ ُهَنا َرْفُع اْلَمْأَثمِّ اَل َرْفُع اْلَفْرضِّ َعْنُه، َوَلْيَس َهَذا مِّ
ٍد، فَ  . َكاَن َذلَِّك َجاَء فِّي َأَثٍر َواحِّ ْف َعَلى َهَذا اِْلَْصلِّ  قِّ

َسةُ  رِّ َوْقتِّ َصََلٍة، َأْو ًة َوُهَو فِّ ًة َفائِّتَ اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِّي َهَذا اْلَمْعَنى فِّيَمْن َذَكَر َصََل  :اْلَخامِّ ي آخِّ
َر َوْقُت َصََلٍة ُأْخَرى، َض ًة َوَقْد حَ َر َصََل َذَكَر َصََلًة َوُهَو فِّي َصََلٍة، َفُجْمَلُة َمْذَهبِّ َمالٍِّك: َأنَّ َمْن َذكَ 
َي إَِّذا َكاَن َخْمُس َصَلَواٍت َفَأْدَنى، َوإِّْن َفاَت وَ  . َوإِّْن كَ ْقُت َهذِّ َبَدَأ بِّالَّتِّي َنسِّ ْن َذلَِّك َبدَ هِّ َأ اَن َأْكَثَر مِّ

، َوالثَّْورِّي ِّ بِّالَّتِّي َحَضَر َوْقُتَها، َوَعَلى َنْحوِّ َهَذا َمْذَهُب َأبِّي َحنِّيَفَة َوال   َأَبا َحنِّيَفةَ إِّالَّ َأنَّ  لَّْيثِّ
ٌب فِّي اْلَيْومِّ َواللَّْيلَ  ْنَدَنا َواجِّ لَِّصََلةِّ َوْقتِّ َسَعٌة لِّْلَفائَِّتةِّ وَ َكاَن فِّي الْ  ةِّ إَِّذاَوَأْصَحاَبُه َقاُلوا: التَّْرتِّيُب عِّ

َي َفَواَت اْلَوْقتِّ َبَدَأ بَِّها، َفإِّْن َزاَد َعَلى َص  . َفإِّْن َخشِّ نْ ٍم َوَلْيَلةٍ ةِّ َيوْ ََل اْلَوْقتِّ بِّ التَّْرتِّيُب عِّ َدُهْم.  َلْم َيجِّ
ْق َبْيَن  ، َوَلْم ُيَفر ِّ يُل َمْذَهبِّ َواْلَكثِّيرِّ  ْلَقلِّيلِّ اَوَقْد ُروَِّي َعنِّ الثَّْورِّي ِّ ُوُجوُب التَّْرتِّيبِّ . َوُهَو َتْحصِّ

ْختَِّياُر َأْن َيْبَدَأ بِّ  : االِّ افِّعِّي  . َقاَل الشَّ افِّعِّي ِّ ْن َلْم َيْفَعلْ َيَخْف َفَوا َما َلمْ  اْلَفائَِّتةِّ الشَّ ، َفإِّ هِّ  َوَبَدَأ َت َهذِّ
ْندَ  ٌب فِّي  َأْحَمدَ  بَِّصََلةِّ اْلَوْقتِّ َأْجَزَأُه. َوَذَكَر اِْلَْثَرُم َأنَّ التَّْرتِّيَب عِّ ت ِّيَن َسَنًة َفَأْكثَ َص َواجِّ ُر. ََلةِّ سِّ

ََحٍد َأْن ُيَصل ِّ  انََّها َتفْ ْبَلَها ِلَِّ َي َصََلًة َوُهَو َذاكٌِّر لَِّما قَ َوَقاَل: اَل َيْنَبغِّي ِلِّ َرُقْطنِّي  ُسُد َعَلْيهِّ. َوَرَوى الدَّ
ُ َعْنُهَما-َعْن َعْبُد ّللاَِّّ ْبُن َعبَّاٍس  َي ّللاَّ إَِّذا َذَكَر »: -ََلمُ ََلُة َوالسَّ ْيهِّ الصَّ َعلَ -َقاَل  :َقالَ  -َرضِّ

ْنَها َصلَّ َذا َفَرغَ َبٍة َفْلَيْبَدْأ بِّالَّتِّي ُهَو فِّيَها َفإِّ أحدكم صَلة وهو فِّي َصََلٍة َمْكُتو  يَ  مِّ  «ى الَّتِّي َنسِّ
 ."َوُعَمُر ْبُن َأبِّي ُعَمَر َمْجُهولٌ 

 وال يسقط الترتيب عندهم ،الحنابلة عندهم أن الترتيب واجب ترتيب الفوائت والقضاء واجب ،نعم
وال يسقط إال بنسيانه أو ، الترتيب واجب ،إال بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة

ستين سنة  ،فيه ما فيه ،ولو ستين سنة :أما القول هذا ،بخشية فوات وقت االختيار للحاضرة
 .يعني ما هو مصلي مع الناس سنين

افِّعِّي ِّ فِّي اْلَبَداَءةِّ بِّ " ًة لِّلشَّ . َواَصََلةِّ اُقْلُت: َوَهَذا َلْو َصحَّ َكاَنْت ُحجَّ يُح َما َرَواُه َأْهُل لصَّ ْلَوْقتِّ حِّ
يحِّ َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ ّللاَِّّ: َأنَّ ُعَمَر َيْوَم اْلَخْنَدقِّ جَ  حِّ ارَ َعَل َيسُ الصَّ  ُقَرْيٍش، َوَقاَل: َيا َرُسولَ  ب  ُكفَّ

ْمُس  ،ّللاَِّّ  ْدُت َأْن ُأَصل َِّي اْلَعْصَر َحتَّى َكاَدتِّ الشَّ ُ  -وُل ّللاَِّّ َرسُ  ، َفَقالَ  َتْغُربُ َوّللاَِّّ َما كِّ َصلَّى ّللاَّ
 ."«فو هللا إِّْن َصلَّْيُتَها» :-َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

 .يعني ما صليتها
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َأ َرُسوُل ّللاَِّّ  ،َفَنَزْلَنا اْلُبْطَحانَ " ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ َص -َفَتَوضَّ َصلَّى  -ْأَنا َفَصلَّى َرُسوُل ّللاَِّّ . َوَتَوضَّ -مَ لَّى ّللاَّ
ُ َعَلْيهِّ  ْمُس  -َوَسلَّمَ  ّللاَّ َهَذا َنص  فِّي اْلَبَداَءةِّ وَ ااْلَمْغرَِّب. ، ُثمَّ َصلَّى بعدهاْلَعْصَر َبْعَد َما َغَرَبتِّ الشَّ

يََّما َواْلَمْغرُِّب َوْقُتَها َوا َرةِّ، َواَل سِّ ٌد ُمَض بِّاْلَفائَِّتةِّ َقْبَل اْلَحاضِّ ْندَ مُ يٌَّق َغْيُر حِّ ْنَد َنا، َوعِّ ْمَتدٍ  فِّي اِْلَْشَهرِّ عِّ
َم.  افِّعِّي ِّ َكَما َتَقدَّ  الشَّ

ي  َعْن َأبِّي ُعَبْيَدَة بن عبد هللا ابن مسعود عن َأبِّيهِّ: ذِّ َغُلوا َرُسوَل رِّكِّيَن شَ شْ َأنَّ اْلمُ  َوَرَوى الت ِّْرمِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -ّللاَِّّ  ،َعْن َأْربَ  -َصلَّى ّللاَّ  َن اللَّْيلِّ َما َشاَء ّللاَُّ مِّ َب َحتَّى َذهَ  عِّ َصَلَواٍت َيْوَم اْلَخْنَدقِّ

 َأَقاَم َقاَم َفَصلَّى اْلَعْصَر، ُثمَّ أَ ْهَر، ُثمَّ لَّى الظ  َتَعاَلى، َفَأَمَر بِّاِْلََذانِّ بََِّلاًل َفَقاَم َفَأذََّن، ُثمَّ َأَقاَم َفَص 
َشاءَ   ."َفَصلَّى اْلَمْغرَِّب، ُثمَّ َأَقاَم َفَصلَّى اْلعِّ

ين صلى العصر ب -والسالم عليه الصالة -ي بعض الروايات أن النَّبيعلى الترتيب وجاء ف ،نعم
 ،وليس المراد أنه قدم المغرب على العصر ،صلى العصر بين المغرب والعشاء ،المغرب والعشاء

يعني بين وقت هذه وبين وقت هذه؛ لتتفق  ،المراد أنه صلى العصر بعد دخول وقت المغرب ،ال
 .الروايات

 ".َبةً لَّ اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ من فاتته صلوات، َقَضاَها ُمَرتَّ َوبَِّهَذا اْسَتدَ "
وهذا  ،جاء أيًضا أنه صلى العصر قبل غروب الشمس يعني بعدما اصفرت وكاد أن يخرج وقتها

ففي يوم أدرك وقت صالة  ،امحمول على أنه في يوم من أيام الخندق؛ ألن الخندق استمر أيامً 
وفي يوم آخر صالها بعدما غربت الشمس بعد أن دخل وقت  ،العصر قبل غروب الشمس

 .المغرب قبل صالة المغرب
 ".َبةً ، َقَضاَها ُمَرتَّ ةَوبَِّهَذا اْسَتَدلَّ اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ من فاتته صَل"

 صلوات.
 طالب: صلوات؟

 نعم.
ٍد.ا فِّي وَ َكَرهَ َعَلى َأنَّ من فاتته صلوات، َقَضاَها ُمَرتََّبًة َكَما َفاَتْتُه إَِّذا ذَ  وا إَِّذا َذَكَر َواْخَتَلفُ  ْقٍت َواحِّ

َرٍة َعَلى َثََلَثةِّ َأْقَواٍل: َيْبَدُأ بِّ  َرةِّ، َوبِّ َتةِّ َوإِّْن خَ اْلَفائِّ َفائَِّتًة فِّي ُمَضيَّقِّ َوْقتِّ َحاضِّ هِّ َقاَل َرَج َوْقَت اْلَحاضِّ
مْ  َرةِّ بِّ ْبَدُأ يَ  :لثَّانِّيَناُه. اَمالٌِّك َواللَّْيُث َوالز ْهرِّي  َوَغْيُرُهْم َكَما َقدَّ افِّعِّي  َوبِّهِّ َقاَل اْلَحَسُن َوالشَّ  اْلَحاضِّ

بِّي  َواْبُن َوْهٍب  يثِّ َواْلُمَحاسِّ ْن َأْصَحاَوُفَقَهاُء َأْصَحابِّ اْلَحدِّ ُم َأيََّتهُ َيتَ  :ثَّالِّثُ بَِّنا. ال مِّ َما َشاَء، َخيَُّر َفُيَقد ِّ
ََلَف َوبِّهِّ َقاَل َأْشَهُب. َوْجُه اِْلَ َلَواتِّ َواَل خِّ : َكْثَرُة الصَّ لِّ َرةِّ َمَع اْلَكْثَرةِّ، َقاْبَدُأ بِّاْلحَ نَُّه يَ أَ وَّ َلُه اضِّ

، َفَعْن َمالٍِّك: الْ  يرِّ ْقَدارِّ اْلَيسِّ َياٌض. َواْخَتَلُفوا فِّي مِّ ي عِّ قِّيَل: اِْلَْرَبُع َفُدوَن  ُدوَن، َوَقدْ َخْمُس فَ اْلَقاضِّ
يثِّ َجابٍِّر، َوَلمْ  تَّ َكثِّيٌر.  َيْخَتلِّفِّ اْلَمْذَهُب َأنَّ  لَِّحدِّ  الس ِّ

َسةُ  ادِّ َمامِّ َفُكل  َمْن َقاَل بُِّوُجوبِّ  :السَّ ْن َكاَن َوَراَء اإلِّ َوَأمَّا َمْن َذَكَر َصََلًة َوُهَو فِّي َصََلٍة، َفإِّ
َل َص  َمامِّ َحتَّى ُيْكمِّ ََلَتُه. َواِْلَْصُل فِّي َهَذا َما َرَواُه َمالٌِّك التَّْرتِّيبِّ َوَمْن َلْم َيُقْل بِّهِّ ، َيَتَماَدى َمَع اإلِّ
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اَرُقْطنِّي  َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َقاَل: َمامِّ َفْلُيَصل ِّ َمَع » َوالدَّ َي َأَحُدُكْم َصََلًة َفَلْم َيْذُكْرَها إِّالَّ َوُهَو َمَع اإلِّ إَِّذا َنسِّ
َمامِّ  ََل  ،اإلِّ ْن َصََلتِّهِّ َفْلُيَصل ِّ الصَّ َذا َفَرَغ مِّ َمامِّ َفإِّ ْد َصََلَتُه الَّتِّي َصلَّى َمَع اإلِّ َي ُثمَّ لُِّيعِّ  ".«َة الَّتِّي َنسِّ

 صلى مع اإلمام.
 طالب: مع اإلمام؟

 نعم.
َمامِّ »" ْد َصََلَتُه الَّتِّي َصلَّى َمَع اإلِّ  ".«ُثمَّ لُِّيعِّ

 .على أن الترتيب شرط بناءً 
مَ »" ْد َصََلَتُه الَّتِّي َصلَّى َمَع اإلِّ اَرُقطْ  «امِّ ُثمَّ لُِّيعِّ ، َوقَ َلْفُظ الدَّ َثَناُه َأُبو اَل ُموَسى بنِّي ِّ ن هرون: َوَحدَّ

يَم التَّْرُجَمانِّ  يدٌ إِّْبَراهِّ َثَنا َسعِّ ، َقاَل: َحدَّ ، وَ  -َلْيهِّ َوَسلَّمَ عَ  َصلَّى ّللاَُّ -بِّي ِّ َوَرَفَعُه إَِّلى النَّ  ي  هِّ َم فِّي َرْفعِّ َوهِّ
. ُثمَّ اْختَ َفإِّْن َكاَن َقْد َرَجَع َعْن َرفْ  َوابِّ هِّ َفَقْد ُوف َِّق لِّلصَّ ٍل: نِّيَفَة َوَأْحَمُد ْبُن َحْنبَ حَ َقاَل َأُبو َلُفوا، فَ عِّ

َمامِّ إِّالَّ  ْن َخْمسِّ َص َن َبْيَنُهمَ ْن َيُكوأَ ُيَصل ِّي الَّتِّي َذَكَر، ُثمَّ ُيَصل ِّي الَّتِّي َصلَّى َمَع اإلِّ ، َلَواتٍ ا َأْكَثُر مِّ
ْمنَ   ".َرُه َعنِّ اْلُكوفِّي ِّينَ ا ذكَعَلى َما َقدَّ

 ِذْكَرُه.
ْكَرُه َعنِّ اْلُكوفِّي ِّيَن. َوُهَو َمْذَهُب َجَماَعةٍ "  ْمَنا ذِّ ْن َأْص  َعَلى َما َقدَّ مدنيين. وذكر ابِّ مالك الحَ مِّ

نَُّه ُيتِّ ُأْخَرى فَ  َأْحَمَد ْبنِّ َحْنَبٍل َأنَُّه َقاَل: َمْن َذَكَر َصََلًة َوُهَو فِّي عن الخرقي ي إِّ م َها َوَيْقضِّ
ًعا َي ُخُروَج إِّْن خَ فَ  ،اْلَمْذُكوَرَة، َوَأَعاَد الَّتِّي َكاَن فِّيَها إَِّذا َكاَن اْلَوْقُت َواسِّ ُد ْلَوْقتِّ َوُهَو فِّيَها َأْعَتقِّ اشِّ
ي الَّتِّي َعَلْيهِّ. َوَقاَل َما يَدَها، َوَقْد َأْجَزَأْتُه َوَيْقضِّ لَّى َوُهَو فِّي َصََلٍة َقْد َص  ةً  َذَكَر َصََل لٌِّك: َمنْ َأالَّ ُيعِّ

ْن َكاَن إَِّماًما اْنَهَدَمْت َعَلْيهِّ  ْنَها َرْكَعَتْينِّ سلم من ركعتين، َفإِّ َبَطَلْت. َهَذا ُهَو وَ ْن َخْلَفُه مَ َوَعَلى  مِّ
ْن َأْصحَ  ْنَد َأْهلِّ النََّظرِّ مِّ ْن َمْذَهبِّ َمالٍِّك، َوَلْيَس عِّ ُر مِّ ًة َقْوَلُه فِّيَمْن َذَكَر َصََل  ِلَِّنَّ  ؛لِّكَ ابِّهِّ َكذَ الظَّاهِّ
يُف إَِّلْيَها ُأْخَرى َويُ  ْنَها َرْكَعًة َأنَُّه ُيضِّ َها فِّي َصََلٍة َقْد َصلَّى رَ َوَلْو َذكَ  َسل ُِّم.فِّي َصََلٍة َقْد َصلَّى مِّ
ْنَها َثََلَث َرَكَعاٍت َأَضاَف إَِّلْيَها َرابَِّعًة َوَسلََّم، َوَصاَرْت َنا َدةٍ ْيَر فَ فَِّلًة غَ مِّ َما كَ َوَلوِّ اْنَهَدَمْت َعَلْيهِّ  اسِّ
يَف إَِّلْيَها ُأْخَرى، َكَما َلْو َأحْ  ْف إَِّلْيَها ُأْخَرى. لَ َد َرْكَعٍة َدَث َبعْ َذَكَر َوَبَطَلْت َلْم ُيْؤَمْر َأْن ُيضِّ  ْم ُيضِّ

ابَِّعةُ  ُ عَ َص - ٌم َعْن َأبِّي َقَتاَدَة َقاَل: َخَطَبَنا َرُسولِّ ّللاَِّّ َرَوى ُمْسلِّ  -السَّ ُذكَِّر فَ  -َلْيهِّ َوَسلَّمَ لَّى ّللاَّ
يَضَأةِّ بُِّطولِّهِّ، َوَقاَل فِّيهِّ ُثمَّ َقاَل: يَث اْلمِّ ُه َلْيَس فِّي َأَما إِّنَّ » :ُثمَّ قَالَ  «؟ُأْسَوةٌ  َأَما َلُكْم فِّيَّ » َحدِّ

ََل ا إِّنََّما التَّْفرِّيُط على من لم يصل الصَلة حتى يجئ َوْقتُ  ،النَّْومِّ َتْفرِّيطٌ  َفَمْن َفَعَل  ،ةِّ اِْلُْخَرى لصَّ
َذا َكاَن اْلَغُد َفْلُيَصل ِّ  يَن َيْنَتبُِّه َلَها َفإِّ ْندَ َذلَِّك َفْلُيَصل َِّها حِّ اَرُقْطنِّي  وَ  « َوْقتَِّهاَها عِّ َكَذا بَِّلْفظِّ هَ َأْخَرَجُه الدَّ

تَ  يَّةِّ َمرَّ ي إَِّعاَدَة اْلَمْقضِّ ُرُه َيْقَتضِّ كْ ْينِّ عِّ ُمْسلٍِّم َسَواٌء، َفَظاهِّ َن اْلَوْقتِّ رَِّها َوُحضُ ْنَد ذِّ ْثلَِّها مِّ ورِّ مِّ
 ."اآْلتِّي



 

 

 

 

 

1

9  
19 

 19 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ي يصليها إذا ذكرها وإذا كان من الغد فليصلها يصل ،وليس فيه داللة على هذا أنه يقضيها مرتين
 .اصالة الغد عند وقته

ْمَراَن ْبنِّ ُحَصيْ  يثِّ عِّ ْن َحدِّ ُد هذا الظاهر ما خرجه َأُبو َداُوَد مِّ َة َوَقاَل فِّي َكَر اْلقِّصَّ ، َوذَ نٍ َوُيَعض ِّ
رَِّها: ْن َغٍد َصالًِّحا َفلْ » آخِّ ْنُكْم َصََلَة اْلَغَداةِّ مِّ ْثَلهَ َيْقضِّ َمعَ َفَمْن َأْدَرَك مِّ  . «اَها مِّ

َدةٍ  ، َواَل ُتَعاُد َغْيَر َمرٍَّة َواحِّ رِّهِّ ن طني عن عمران ابَواُه الدارق، لَِّما رَ ُقْلُت: َوَهَذا َلْيَس َعَلى َظاهِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َص -ُحَصْيٍن َقاَل: َسَرْيَنا َمَع َرُسولِّ ّللاَِّّ  يَّةٍ فِّ َأْو َقاَل  -ي َغَزاةٍ فِّ  -لَّى ّللاَّ َفَلمَّا  -ي َسرِّ

ْسَنا، َفَما اْسَتْيَقْظَنا َحتَّى َأْيَقَظَنا َحر   َحرِّ َعرَّ مْ َكاَن َوْقُت السَّ ، َفَجَعلَ  الشَّ نَّا َيثِّبُ  سِّ ُجُل مِّ ا  َفزِّعً الرَّ
ًشا، َفَلمَّا اْسَتْيَقَظ َرُسوُل ّللاَِّّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َص -َدهِّ ْرَنا َحتَّى ارْ ْمَرَنا َفاْرَتَحلْ أَ  -لَّى ّللاَّ َتَفَعتِّ َنا، ُثمَّ سِّ

ْمُس، َفَقَضى اْلَقْوُم َحَوائَِّجُهْم، ُثمَّ َأَمَر بََِّلاًل َفَأذََّن فَ  َصلَّْيَنا مَّ َأَمَرُه َفَأَقاَم فَ ، ثُ ا َرْكَعَتْينِّ َصلَّْينَ الشَّ
َن ا يَها لَِّوْقتَِّها مِّ ؟ فَ اْلَغَداَة، َفُقْلَنا: َيا َنبِّيَّ ّللاَِّّ َأاَل َنْقضِّ ُ َعَلْيهِّ َص -َرُسوُل ّللاَِّّ  َقاَل َلُهمْ ْلَغدِّ لَّى ّللاَّ

ْنكُ » :-َوَسلَّمَ  ُ َعنِّ الر َِّبا َوَيْقَبُلُه مِّ : اَل أَ َل اْلَخطَّ َوَقا. «مْ َأَيْنَهاُكُم ّللاَّ ُجوًبا، وُ ْعَلُم َأَحًدا َقاَل بَِّهَذا ابِّي 
يَلَة اْلوَ  َوُيْشبِّهُ  َز َفضِّ . وَ اْقتِّ فِّي َأْن َيُكوَن اِْلَْمُر بِّهِّ اْستِّْحَباًبا لُِّيْحرِّ يُح َتْرُك اْلَعَملِّ ْلَقَضاءِّ حِّ الصَّ
ََلمُ -لَِّقْولِّهِّ  ُ َعنِّ أَ »: -َعَلْيهِّ السَّ نْ َيْنَهاُكُم ّللاَّ ْن َحدِّ َوِلَِّنَّ ا «ُكمْ الر َِّبا َوَيْقَبُلُه مِّ َحاَح مِّ يثِّ لط ُرَق الص ِّ

َياَدةِّ شي ْن تِّْلَك الز ِّ ْمَراَن ْبنِّ ُحَصْيٍن َلْيَس فِّيَها مِّ يثِّ أَ ُذكَِّر مِّ  ، إِّالَّ َماءعِّ بِّي َقَتاَدَة َوُهَو ْن َحدِّ
 ُمْحَتَمٌل َكَما َبيَّنَّاُه. 

َن  َأْحَكامِّ اْلُقْرآنِّ  َبرِّي  فِّيُقْلُت: َذَكَر اْلكَِّيا الطَّ  َلفِّ اَلُه َأنَّ مِّ ََلُة ْن َخاَلَف قَ مَ لسَّ ْوَلُه َعَلْيهِّ الصَّ
ََلُم: ارَ » َوالسَّ َي َصََلًة َفْلُيَصل َِّها إَِّذا َذَكَرَها اَل َكفَّ  ْبحُ َفاَت الص   نَفإِّ  اَل: َيْصبِّرُ قَ  «الَّ َذلِّكَ َة َلَها إِّ َمْن َنسِّ
يٌد َشاذ  َفْلُيَصل ِّ مِّ  . َوَهَذا َقْوٌل َبعِّ  ".َن اْلَغدِّ

 اللهم صلِّ وسلم على محمد. ،اللهم صلِّ على محمد ،قف على هذا
 طالب:...........

 ين؟أ
 طالب:...............

 .نعم
 طالب:...........

 تي وقتها من الغد.حتى يأ يصبرإنما  ،ها إذا ذكرهايال يصل ،ها في وقتهاييعني ما يصل
 ...........طالب:..

 مع الفجر يصلي الفجر الثاني ،أضف إليها ،تصلي مثلها ةصالكل مثل ما يصلون مع  ،نعم
 .وهكذا

 اللهم صل وسلم على محمد.


