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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،والصالة والسالم على نبینا محمد ،هلل والحمد ،"�سم هللا

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن
 في محرره: -یرحمه هللا-قال ابن عبد الهادي  

 �اب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
 -عن یونس عن ابن شهاب أن عطاء بن یز�د اللیثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان 

دعا بَوضوء فتوضأ فغسل �فیه  -رضي هللا عنه -أخبره أن عثمان بن عفان -نهرضي هللا ع
ثم غسل یده الیمنى  ،ثالث مرات ثم تمضمض واستنثر واستنشق ثم غسل وجهه ثالث مرات

ثم غسل رجله الیمنى  ،ثم مسح برأسه ،ثم غسل یده الیسرى مثل ذلك ،إلى الِمْرَفق ثالث مرات
صلى هللا -رأیت رسول هللا  :ثم قال ،غسل رجله الیسرى مثل ذلكثم  ،إلى الكعبین ثالث مرات

من توضأ « :-صلى هللا علیه وسلم-ثم قال رسول هللا  ،توضأ نحو ُوضوئي هذا -علیه وسلم
غفر له  ،ال �حدث فیهما نفسه ،ثم قام فر�ع ر�عتین ال �حدث فیهما نفسه ،نحو وضوئي هذا
 .»ما تقدم من ذنبه

متفق  ،هذا الوضوء أسبغ ما یتوضأ �ه أحد للصالة :علماؤنا �قولون  و�ان :قال ابن شهاب 
وعن فطر عن أبي  .ثم تمضمض واستنشق واستنثر :وقال البخاري  ،وهذا لفظ مسلم ،علیه

 ،اتوضأ فغسل وجهه ثالثً  -رضي هللا عنه-رأیت علی�ا  :فروة عن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال
صلى هللا علیه -هكذا توضأ رسول هللا  :ثم قال ،احدةومسح برأسه و  ،اوغسل ذراعیه ثالثً 

 رواه أبو داود عن ز�اد بن أبي أیوب.." ،-وسلم
 ز�اد بن أیوب.. ،ابن أیوب

 ز�اد بن أیوب؟
 ابن أیوب.

مخرج لهم في  ،ورواته صادقون  ،"عن ز�اد بن أیوب عن عبید هللا بن موسى عن فطر
 ي."وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهن ،الصحیح

مة الجوال نغ اشخًص  تجد مثالً  ،ا للهوى موجوداتباعً  ،ا للهوى تقلید �عض األئمة اتباعً  :أقول
ن ابن حزم إمام إ :ومعلوم ما أصدرته اللجنة الدائمة في تحر�م هذه النغمة ثم �قول لك ،موسیقیة

من  متى قلدت ابن حزم ؟طیب متى قلدت ابن حزم ،الموسیقى حالل :من أئمة المسلمین �قول
ن من الزم مذهب الظاهر�ة أن إ :مسألة هوى و�ال لو قیل له ؟أجل أن تقلده في هذا المسألة

یرضى األب أن �قال له مثل هذا  ،أف :لكن ال �جوز له أن �قول له ،لالبن أن �ضرب أ�اه
 ،نسأل هللا السالمة والعافیة ،یرضى أن �قال له مثل هذا الكالم؟! المسألة مسألة هوى  ؟الكالم

متى  ،ابن حزم إمام من أئمة المسلمین �جیز الموسیقى ا،ئً عامي ما �فهم شی ،ابن حزم :�قول لكو 
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صر  اوصر مقّلدً  ،إمام من أئمة المسلمین ، وهو�ابن حزم اقرأ المحلى واقتدِ  ؟عرفت ابن حزم
  ال؟ أم نشوف حیاتك هل تستقیم وتستمر  اظاهر�� 

ابن حزم إمام من أئمة  ،ابن حزم في الموسیقى أو جاز لك �الم ،مرةأم تصیر حلوة حیاتك 
�عني إذا  ،وله طواّم في مسائل االعتقاد ،له اجتهاداته ،ي تخصهتلكن له اجتهاداته ال ،المسلمین

�قلَّد  ،لى مسائل االعتقادتعال إ ،وأنه یبني مذهبه على ظواهر النصوص ،تجاوزنا مسائل الفروع
 �مكن أن �قلَّد مثل هذا؟!  ،ناتآن المسلمین عندهم أر�عة قر إ :من �قول

مشكلتنا مع هذه وسائل اإلعالم من �عتمد قول جهم في �ثیر من المسائل �مكن أن �قلَّد؟! لكن 
طیب ماذا عن  ،ابن حزم إمام یبیح الموسیقى :التي أدخلت هذه الشرور إلى بیوت العوام �قول

 ،ن تعمىى أدخل الماء �عیونك إلأ :اللحیة نقول فيوهذا �قلد ابن عمر  ؟أئمة المسلمین �لهم
أما التنقل والتشهي  ،ابن عمر ُ�فَّ �صره من أجل إدخال الماء في العینین ،وقلد ابن عمر �عد

 ؛�خرج بدون دین ،هذا في آخر األمر �خرج من الدینفحسب الرغبة �التنقل بین مذاهب األئمة 
المسألة إال  ،حنیفة ایتبع أ� ،ي هذهیتبع ابن عباس ف ،یتبع ابن عمر في هذه ،ألنه یتتبع الرخص

نعم �خرج من  نمن تتبع الرخص تزندق :وفي هذا �قول أهل العلم ،القلیل النادر فیه أكثر من قول
 �هللا المستعان. ،الدین

صفة الوضوء المتلقاة  "�اب صفة الوضوء وفرائضه وسننه" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
والوضوء عبادة من  ،المبیِّن عن هللا ما جاء في �تا�ه ،-معلیه الصالة والسال-عن النبي 

ال �قبل هللا صالة من أحدث حتى « ؛وهو وسیلة وشرط من شروط صحة الصالة ،العبادات
هذا حدیث ابن عمر في صحیح  ،»وال صدقة من غلول ،ال ُتقبل صالة �غیر ُطهور« ،»یتوضأ

بل صالة �غیر طهور وال صدقة من غلول ال تق :عظني قال :مسلم لما عاد ابن ز�اد لما قال
لكن أنت المر�ض واحتمال  ،على البصرة امعنى هذا الكالم؟ �ان والیً  ما ،و�نَت على البصرة

معنى هذا  مالكن انتبه �نَت على البصرة  ،إن شاء هللا ،ترجع وتتوب وأنتتصدق  تر�د أنأنك 
 الكالم؟ 

وال �كون فوقه رقیب  ،في عمل من األعمالمعناه أن من تولى وال�ة �حیث �كون رأس الهرم 
 ،�ما دخل ،و�خرج من العهدة بیقین ،علیه أن �حتاط أشد االحتیاطف�خلَّى بینه و�ین أمور الدنیا 

 ،یر�د أن یلفت نظره إن �نت تساهلت في شيء من األشیاء من أموال المسلمین فاحتط لنفسك
وهو مشتمل على أعمال منها ما  ،�ه فالوضوء شرط من شروط الصالة ال تصح إال ،هذا وقته
 .ومنها ما هو سنة ،ومنها ما هو واجب ،هو فرض

عن  ،نعم ،عن یونس عن ابن شهاب یونس بن یز�د األیلي" :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف 
أن عطاء بن یز�د اللیثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن  ،ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري 

 ."دعا بَوضوء -رضي هللا عنه-مان بن عفان عفان أخبره أن عث
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أ �ه   ،والُوُضْوء هو المصدر الذي هو فعل المكلَّف ،الَوضوء �الفتح هو الماء الذي ُیَتَوضَّ
فتوضأ فغسل �فیه ثالث " ،دعا بَوضوء فتوضأ إما للصالة أو للتعلیم ،استعماله الماء في الطهارة

�عني من  ،�فیه ثالث مرات ،�غسل ید�ه ،وضوءغسل �فیه هذه سنة قبل الشروع في ال "مرات
وما یتعلق �من قام من نوم اللیل  ،سنةه وهذ ،أطراف األصا�ع إلى الرسغ هذا الكف ثالث مرات

 .سیأتي إن شاء هللا تعالى
مضمض المضمضة إدخال الماء في الفم  "مضمض واستنثرتغسل �فیه ثالث مرات ثم " 

ه و�عضهم ال ُیدِخل الَمّج في  ،هذه حقیقة المضمضة عند �عضهم ،و�دارته وتحر�كه �اللسان وَمجُّ
ما تمضمض؟ أدخل أم تمضمض  :الفرق بینهما فیما لو بلع الماء هل �قال ،حد المضمضة
لكن إن ابتلعه على  ،اإن مجه تمضمض اتفاقً  ،ثم ابتلعه ،وحر�ه بلسانه وشدقیه ،الماء في فمه

وأنه ال  ،وهذا علیه جمع من أهل اللغة ،ضمضةألن منهم من یدخل المج في مسمى الم ؛قول
إن المضمضة إدخال الماء  :ومنهم من �قول ،�سمى مضمضة حتى ُ�َمّج وُ�خَرج من الفم

 .وتحر�كه فقط سواء مجه أو ابتلعه حصلت المضمضة
وهو جذب الماء من الید إلى داخل األنف  ،استنثر قبل االستنثار �كون االستنشاق واستنثر 

 ،االستنشاق شيء ،استنشق واستنثر ،اواالستنثار إخراج الماء من األنف �النََّفس أ�ًض  ،�النََّفس
على مثل  هو االستنشاق بناءً  ،ن االستنثار هو االستنشاقإ :ومنهم من �قول ،واالستنثار شيء
لكن ماذا  ،إلدخال الماء وإلخراجه فیكون االستنثار شامًال  ،على مثل هذا النص هذا النص بناءً 

 .هذه تبیِّن أن االستنثار غیر االستنشاق ؟استنشق واستنثر :ن النصوص التي فیها الجمعع
عطف  ،العطف "مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثالث مرات ،ثم غسل وجهه ثالث مرات" 

غسل الوجه على المضمضة واالستنشاق یدل على أن األنف والفم من مسمى الوجه أو خارجة 
لكن هل من مسماه لغة  ،والفم في محیط الوجه وداخلة في حدوده ال شك أن األنف ؟عن مسماه

 وهو ما تحصل �ه المواجهة یدخل في حقیقته اللغو�ة الفم واألنف؟ 
 من حقیقته؟ لیست أم لكن هل هي من حقیقته اللغو�ة  ،هي موجودة فیه

م ما تحصل غیر مناسب؟ فالفأم مناسب  مثالً  كا فافاغرً  ا�معنى أنك لو أردت أن تواجه شخًص 
ُعِطف  ،ولذا ُعِطف علیهما الوجه ،ما هو خارجه ،والمقصود داخله ،ومثله األنف ،�ه مواجهة

ألنهما لم یذ�را  ؛ن المضمضة واالستنشاق لیستا بواجبتینإ :وهذه حجة من �قول ،علیهما الوجه
هما داخالن  :ا �قولوالذي �قول بوجو�هم ،]٦[سورة المائدة: }فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكمْ في آ�ة الوضوء {
ما �خصهما من أوامر على في الوجه إضافة إلى ما جاء فی ،في محیط الوجه ،في مسمى الوجه

فلیجعل في منخر�ه من « ،»فلیستنشق« ،»فلیستنثر« ،»إذا توضأت فمضمض« :ما سیأتي
غسل الكفین ثالث  .وهي حجة من �قول بوجوب المضمضة واالستنشاق ،أوامر صر�حة ،»الماء
أما إذا �انت الید نظیفة وأراد أن  ،وسیأتي ما یتعلق �القائم من النوم ،ت قبل الوضوء هذه سنةمرا
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والخالف فیهما  ،ثم مضمض واستنثر ،یتوضأ �غسل الكفین ثالث مرات على سبیل االستحباب
 .عند ذ�ر األمر بهما ،إن شاء هللا تعالى ،معروف �أتي ذ�ره

وهو منصوص علیه في  ،اض من فرائض الوضوء إجماعً وهذا فر  "ثم غسل وجهه ثالث مرات" 
 .آ�ة المائدة ثالث مرات

ثالث  ،غسل یده الیمنى إلى المرفق ثالث مرات "ثم غسل یده الیمنى إلى المرفق ثالث مرات" 
إن الكفین غسال  :لكن بدایتها قد �قول قائل ،مرات الید من أین؟ تبدأ من أین؟ نهایتها المرفق

 أن نكرر غسلهما؟  داعٍ  ناكفهل ه ،ثالث مرات
من أطراف األصا�ع إلى المرفق  ،ألن الید من أطراف األصا�ع إلى المرفق في الوضوء ؛ال بد

 ،ألن الغسل األول مستحب ؛ال �جزئ غسلهما األول ،وال �جزئ غسلهما األول ،في الوضوء
 .�ه أو غسل یدهغسل ید ،لو قلنا �اإلجزاء یلزم منه عدم الترتیب ،و�لزم منه عدم الترتیب

ْلك عند مالك  ْلك ،والغْسل في غسل الوجه والید والرجل من مسماه الدَّ �عني ما  ،ال بد من الدَّ
 ،بل ال بد من دلكها عند مالك ،�كفي إمرار الماء على الید أو على الرجل أو على الوجه

غسله  :عربألنهم �ستدلون �قول ال ؛الجمهور ال �شترطون ذلك ،والجمهور ال �شترطون ذلك
 .�غیر دلك �سمونه غسًال  ،وغسله ،وغسله العرق  ،المطر

الترتیب  "ثم غسل یده الیسرى الیسرى مثل ذلك ،ثم غسل یده الیمنى إلى المرفق ثالث مرات" 
لكن على القول بوجو�ه هل �جب �عني الوجه ُ�غَسل قبل الیدین  ،عند أهل العلم مختلف فیه

لكن غسل الیمنى قبل  ،جمع من أهل العلم على ما سیأتي بل من فرائض الوضوء عند ،وجوً�ا
غسل یده الیمنى  -علیه الصالة والسالم-النبي  ،الیسرى أو العكس هما �منزلة الفرض الواحد

ولذا لو غسل شق وجهه األ�سر قبل األ�من  ،لكن هما �منزلة الفرض الواحد ،قبل یِده الیسرى 
�عني و�ذا لو لكن الترتیب لیس لیس بواجب في  ،احدةهذا إذا لم یتم الغسل دفعة و  ،صح وضوؤه

م  ،ما فیه إشكالفالغسل �عني لو أفاض الماء على شقه األ�سر قبل األ�من  لكن السنة أن �قدِّ
 .الیمین قبل الشمال

الغا�ة  ،�عني دخول الغا�ة ،لبیان الغا�ة والمغیى ،غا�ة )إلى( ثم غسل یده الیمنى إلى المرفق 
�معنى أنه �غسل المرفق من النص  ،فهل تدخل الغا�ة في مثل هذا ،المغیى الیدو  ،إ�ش؟ المرفق

  ؟أو من نصوص خارجیة
فرأس  ،و�ذا �انت من غیر جنسه لم تدخل ،إذا �انت الغا�ة من جنس المغیى دخلت :هم �قولون 

م أهل هو تا�ع للذراع أو تا�ع للعضد؟ �عني �كون الحد رأس المرفق رأسه  ،المرفق هذا رأسه
هل نكتفي برأس الذراع أم ال بد من  ؟مر�ب من رأس العضد ورأس الذراع قألن المرف ؛جمیعه

 إدخال رأس العضد لیتم المرفق؟
 طالب: ............
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ما فیه ما یدل ألن الغا�ة التي هي المرفق مر�بة من  ،لكن من هذا النص ما فیه ما یدل، نعم
ألنه لیس  ؛ورأس المرفق لیس بداخل ،الذراع داخل فرأس ،هذا المرفق ،رأس الذراع ورأس العضد

توضأ فأدار  :النصوص األخرى التي تدل على أن المرفق داخل مثل قوله ،من جنس المغیى
تدل على أنها  ،حتى أشرع في العضد -�ما في صحیح مسلم -وتوضأ ،الماء على مرفقیه

 .تدل على أن المرفق �له داخل في غسل الید ،داخلة
ثم  ،ثم غسل یده الیسرى مثل ذلك ثالث مرات ،ده الیمنى إلى المرفق ثالث مراتثم غسل ی" 

 ."ثم مسح برأسه ،مسح برأسه
مسح  -علیه الصالة والسالم-أن النبي  -رضي هللا عنه-مسح الرأس سیأتي في حدیث علي  

ه صلى هللا علی-هكذا وضوء رسول هللا  :ثم قال ،مسح علي برأسه مرة واحدة ،برأسه واحدة
وهو مسح یناسب عدم التكر�ر �خالف الغسل  ،-علیه الصالة والسالم-رفعه إلى النبي  ،-وسلم

ثم مسح  :ولذا قال ،إذ لو طلب تكر�ر المسح الكتفي �غسله ولو مرة واحدة ؛یناسب عدم التكر�ر
ح ومس ،اا ثالثً لعموم توضأ ثالثً  ؛منهم من یرى استحباب تثلیث المسح ،اثالثً  :برأسه ولم �قل

ومسح برأسه  ،اغسل ذراعیه ثالثً  :لكن مثل قوله ،الرأس من فرائض الوضوء �شمله هذا العموم
وال �كرر  ،ولذا المرجح أن الرأس ال �مسح إال مرة واحدة ،واحدة �خرج الرأس من هذا العموم

 .مسحه
 ثم غسل رجله الیمنى إلى الكعبین ثالث ،ثم غسل رجله الیمنى إلى الكعبین ثالث مرات" 

 ."مرات
في  ،والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم ،الكعب عند عامة أهل العلم ،إلى الكعبین 

یرى �عض الطوائف أن المراد �الكعب هو العظم الناشز على ظهر القدم عند معقد  ،جانبي القدم
َي �عًبا ،لكن لیس �مراد ولیس �صحیح ،الشراك ومنه  ا،�عبً ألن �ل شيء �ارز �سمى  ؛و�ن ُسمِّ

لكن هل هو المراد في هذا النص؟  ا،لنشوزه �سمى �عبً  ؛�اِعب :ومنه قیل للجار�ة ،میت الكعبةسُ 
ألن هذه رجل  ؛إلى الكعبین :ما قال ،واحد ،إلى الكعب :غسل رجله الیمنى إلى الكعبین لقال

تدل �ه على أن مما �س ،األمر الثاني مما ُ�سَتدل �ه ،وعندهم لیس فیها إال �عب واحد ،واحدة
و�ل لألعقاب من « :المراد �الكعبین العظمان الناشزان على جانبي القدم الحدیث المتفق علیه

العقب على القول �أن الكعب هو العظم الناشز على ظهر القدم  »و�ل لألعقاب من النار ،النار
 .ما یدخل ،ما یدخل؟ ما یدخلأم یدخل 

 ،فرض الرجل الغسل ال المسح ،أن فرض الرجل الغسلثم غسل رجله الیمنى ثالث مرات تعیِّن  
 فماذا عن قراءة الجر؟  ،كما �قول �ه �عض المبتدعة

وُ�نَسب إلى محمد بن جر�ر الطبري أنه �قول �مسح  ،مسح القدم ،معروف مذهب الشیعة المسح
ال والرأس ممسوح  ،معطوفة على الرأسالرجل على قراءة الجر تكون  ،ألن قراءة الجر ؛الرجل
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اآلن رجعنا إلى تفسیر محمد بن جر�ر  ،ُینَسب هذا القول لمحمد بن جر�ر الطبري  ،مغسول
ولذا �حصل اللبس في هذه النسبة  ،یؤ�ِّد على مسألة المسح ،الطبري یؤ�ِّد على مسألة المسح

رب ألنه �أتي المسح في لغة الع ؛یؤ�ِّد على مسألة المسح مر�ًدا �ه المسح المرادف للغسل ،لإلمام
فهل  ،ساقها في هذه اآل�ة ،»و�ل لألعقاب من النار«و�ؤ�ِّد هذا الفهم �أحادیث  ،یرادف الغسل

 �مسح الرجل مثل مسح الرأس؟  ،ُ�َظن �ه أنه �كتفي �المسح
األمر الثاني أن محمد بن جر�ر الطبري هذا الذي ُنسب إلیه هذا القول یتفق مع هذا اإلمام في 

 ،وهو معروف من الشیعة هذا ،بن ُرْسُتم الطبري الكن الجد  ،جر�رأبو جعفر محمد بن  ،الكنیة
ر ح على مسألة ،نعم �الم اإلمام یؤ�ِّد على مسألة المس ،فحصل اللبس بینه و�ین اإلمام المفسِّ

لكن عنده أن المسح في لغة العرب �ما ُ�طَلق على مجرد إمرار الید المبلولة على  ،المسح
و�ل لألعقاب من «وأورد مع ذلك حدیث  ،وأورد لذلك شواهد ،ا على الغسلالعضو �طلق أ�ًض 

ما  ،نه �كتفي �المسح مع إیراده هذا الحدیث؟ ما �مكنإ :هل نقول ،من طرق متعددة »النار
 .فنسبة القول إلیه خطأ ،فنسبة القول إلیه خطأ ،�مكن

 ،الكتفي �مرة ولو �انت ممسوحة ،ثالث مرات "ثم غسل رجله الیمنى إلى الكعبین ثالث مرات" 
 .مسحة واحدة �الرأس

صلى هللا علیه -رأیت رسول هللا  :ثم قال" ،�عني ثالث مرات "ثم غسل رجله الیسرى مثل ذلك" 
هل تمكن المماثلة؟ هل �مكن أن  "توضأ نحو ُوضوئي هذا ،توضأ نحو ُوضوئي هذا -وسلم
-ثم قال رسول هللا  ومن توضأ مثل وضوئي هذا وفیه في آخره ،توضأ مثل وضوئي هذا :�قول

 ،ألن المماثلة شبه مستحیلة ؛ما قال مثل »من توضأ نحو وضوئي هذا« :-صلى هللا علیه وسلم
�یفیة  ،ألنه یدخل في المماثلة مقدار الماء الذي ُصبَّ علیها ؛شبه مستحیلة المماثلة من �ل وجه

 ،ألنه من متطلباته ؛إلى أن �صل األمر إلى مقدار اإلخالص في هذا الوضوء ،غسلها ودلكها
لو  :ولذا قال ،من �ل وجه -علیه الصالة والسالم-فال �مكن أن یتوضأ أحد مثل وضوء النبي 

نحو وضوئي هذا ثم  ،�عني قر�ب منه ،نحو وضوئي هذا :بل قال ا،ل وضوئي صار عنتً ثقال م
ین ال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فر�ع ر�عت« :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا 

ث فیهما نفسه ُغفر له ما تقدم من ذنبه ث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ،�حدِّ  ،»ال �حدِّ
وهو على �ل شيء قدیر  ،ال إله إال هللا وحده ال شر�ك لهن أشهد أ« :وفي الروا�ة األخرى ثم قال

 .»إال دخل الجنة من أي أبوابها الثمانیة
ألن اإلنسان قد �غتر و�فعل  ؛وال تغتروا :�تاب الرقاق في -رحمه هللا تعالى-قال البخاري  

 -لما جاء عن النبي ا�حرص على أن �كون موافقً  امعاصي وجرائم ومنكرات ثم یتوضأ وضوءً 
ال إله إال هللا و�غتر �مثل هذا ولذا قال اإلمام البخاري ن أشهد أ :ثم �قول -علیه الصالة والسالم

وال تغتروا نعم ما نغتر �مثل نصوص الوعد هذه بل على و�قول �عضهم أنها من أصل الحدیث 
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َوالَِّذیَن ُیْؤُتوَن َما { ،اا راجیً ا لما ُنهي عنه خائفً مجتنبً  ،ا لر�همخلًص  ،المسلم أن �كون محسًنا لعمله
ُقُلوُ�ُهْم َوِجَلةٌ  جل -والثقة �اهلل  ،�عني مع اإلحسان إحسان العمل ،]٦٠[سورة المؤمنون: }آَتوا وَّ

 .-وعال
 طالب:.........

�هللا �فعل ما �شاء من منكرات  :ما �قولال بد أن �كون المسلم خائفا راجًیا  ،الخوف نعم 
 ؛ال ؟و�تساهل في الواجبات ثم �أتي لنص ُرتِّب علیه دخول الجنة أو غفران الذنوب �غتر بهذا

د رأي ما الذي أوج ،االعتماد على �عض النصوص دون �عض ،ألن هذه طرائق المبتدعة
وما الذي أوجد فكر الخوارج إال االعتماد على  ،المرجئة إال االعتماد على نصوص الوعد

 ،لكن ُوفِّق أهل السنة فنظروا إلى الشر�عة متكاملة نصوص الوعد والوعید ،نصوص الوعید
ب ما وعلیه أن �جتن ،على اإلنسان أن �متثل ما ُأِمَر �ه ،فمثل هذه األمور ال ُ�غَتّر بها ،فتوسطوا

ألن  ؛-جل وعال-ا أن �أتي هذه األعمال وقلبه وجل خائف من هللا وعلیه أ�ًض  ،ُنِهَي عنه
وما یدر�ك اآلن �عض  ،وما یدر�ك أنه �خطر في �الك شيء �حبط عملك ،األعمال �الخواتیم

 ؛في �ل یوم وهو ما یدري  ،ما هو في �ل عام ،الناس �فتن في �ل یوم مرة أو مرتین وال یدري 
فعلى اإلنسان  ،اا و�مسي �افرً وهذا الزمان المخیف الذي �صبح فیه الرجل مؤمنً  ،لفتن �ثرتألن ا

والثناء  ،ا بذ�ره وشكرها له والهجً ا فیما عنده راجیً راغبً  -جل وعال-ا من هللا أن �كون دائًما خائفً 
 .والدعاء الخالص من القلب أن یثبته على هذا الدین ،علیه

 ،هما ر�عتا الوضوء ،هما ر�عتا الوضوء »ثم قام فر�ع ر�عتین ،امن توضأ نحو وضوئي هذ« 
إذا دخل  -علیه الصالة والسالم-النبي  ،وجاء في الحدیث الصحیح في حدیث بالل ،وهما سنة

�هللا ما عندي عمل أرجوه إال أني ال أذ�ر أني تطهرت  :قال ،فسأله ،الجنة سمع خشخشة بالل
ر�عتا الوضوء  ،فهاتان الر�عتان ،هرت إال صلیت ر�عتینال أذ�ر أني تط ،إال صلیت ر�عتین

�عد  ،-صلى هللا علیه وسلم -و�مثل حدیث بالل �عد إقرار النبيمشروعیتهما �مثل حدیث الباب 
هل عنده نص أنه �صلي فبالل اجتهد  :ألنه قد �قول ؛-علیه الصالة والسالم-إقرار النبي 

 ؟منه مثله ولماذا ال �كون غیره ممن هو أسبق ؟ر�عتین
ال  ،-علیه الصالة والسالم-واكتسب اجتهاده الشرعیة من إقرار النبي  ،فیدل على أنه اجتهد 

وال أذ�ر أني دخلت من �ذا  ،ر�عتین تصلیو ني ما أذ�ر أني طلعت من الدوام إال إ :�قول قائل
 ،-السالمعلیه الصالة و -إنما اكتسب عمل بالل الشرعیة من إقرار النبي  ،إال.. بدون شرعیة

ث فیهما نفسه« -وهذا الحدیث صر�ح في مشروعیة صالة ر�عتین �عد الوضوء  .»ال �حدِّ
�عني حدیث النفس  ،فكیف �شترط انتفاؤه وهو معفو عنه ،حدیث النفس معفوٌّ عنه :قد �قول قائل 

یر ث نفسه من التكباإلنسان �بَّر وحدَّ  أن لكن في حال الصالة لو ،معفو عنه في سائر األحوال
 حدیث نفس معفو عنه؟!  :مثل هذا نقول ،السالمإلى 
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ألنه لیس له من صالته  ؛لكن األثر المترتب على هذه الصالة ما له منها شيء ،ما فیه مؤاخذة
لكن هل تترتب اآلثار على حدیث  ،ما فیه عقو�ة ،�عني معفو عنه من حیث العقو�ة ،إال ما عقل

والتفكر في  -جل وعال -شغل لسانه بذ�ر هللاوآخر � ،�حدث نفسه �أمور ؟نفس اإلنسان
الذي �صلي ر�عتین ال  ،لكن هذا غیر هذا ،هذا معفو عنه :نقول ؟هل أجرهما سواء ،مخلوقاته

ال �عقل  ،لكن الذي صلى ر�عتین وهو ال یدري ماذا صلى ،�حدث فیهما نفسه �ستحق مثل هذا
ولیس  ،من األجر �قدر ما �عقل من صالتهألن له  ؛لیس له من األجر شيء ا،ئً من صالته شی

هل هذه  ،و�نتهي مع نهایتها ،والصالة التي یبدأ معها حدیث النفس ،له من صالته إال ما عقل
  ؟الصالة التي تكفر إلى الصالة األخرى 

ولذا ثبت  ،بر�ة ،إن �فرت نفسها نعمة :�قول -رحمه هللا-شیخ اإلسالم  ،ال، لیست هذه الصالة
إذا أقبل اإلنسان على  ،والشیطان ،لیس لإلنسان من صالته إال ما عقل هلصحیح أنفي الحدیث ا

ره �ما نسيجاء إلیه وأجلب علیه  ،صالته وفتح له  ،و�عَّد له القر�ب ،وقرَّب له البعید ،وذ�َّ
لكن اإلنسان  ،وال شيء ،وشيء ال �خصه وال �عنیه ،وشيء ال �خصه ،شيء �خصه ،المشار�ع
 .مى ومحرو بین ُمعط

 ءجا ،مع األذن ءهو جا ،فتأمل ،شخص صف في مسجد مثل هذا نظیف ومكیَّف وواسع 
نوص ال بد أن �كون  ؟هذا ا �كون جامعً ال ماذافل ،االمسجد جامعً  أصبح تأمل إذا ،ف �قرب المؤذِّ

هذا من بدا�ة  ؟وما فیه منبر ا�یف �كون جامعً  ،ما فیه منبر أصالً هو إذا فنظر ثم  ،اجامعً 
سلم اإلمام وأنا  :�قول ،�عد التعدیالت اتصلح هذه منبرً  :فیه غرفة �جوار المحراب قال ،الصالة

فتحتاج أما مسألة اإلجراءات والتقد�م على المسؤولین  ،ي �الغرفة إلى آخر المسجدذأنقل العفش ال
ه أن المسلم �أتي �صالة �املة تترتب ظ�غی ،الشیطان حر�ص على مثل هذا ،صالة ثانیة إلى
 .تنهى المصلي عن الفحشاء والمنكر ،ها آثارهاعلی

 ،معفو عنه ،وحدیث النفس معروف أنه متجاوز عنه »فر�ع ر�عتین ال �حدث فیهما نفسه« 
 ،ثم الخاطر ،مرتبة من مراتب القصد التي أولها الهاجس ،وحدیث النفس مرتبة من مراتب القصد

غفر له ما « .�ما هو معروف ،ه معفو عنهفما قبل العزم �ل ،ثم العزم ،ثم الهم ،ثم حدیث النفس
 الصغائر؟ أم الكبائر  »تقدم من ذنبه

ما اجتُِنبت «وجاء القید المعروف  ،ألن الفرائض ال تكفِّر إال الصغائر ؛الصغائر نعم ،الصغائر
 .أما الكبائر فال بد فیها من التو�ة ،»ما لم تغش �بیرة« ،»الكبائر

متفق  ،هذا الوضوء أسبغ ما یتوضأ �ه أحد للصالة :ولون و�ان علماؤنا �ق :قال ابن شهاب" 
 التثلیث؟  ما ،وهذا فیه التثلیث ."علیه

 طالب: ............
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 ،اا ثالثً ثبت عنه أنه توضأ ثالثً  -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،اا ثالثً نعم غسل األعضاء ثالثً 
 ،�أن غسل �عض األعضاء مرة ؛-معلیه الصالة والسال-ا وتوضأ ملفقً  ،ومرة مرة ،ومرتین مرتین
وال تجوز الز�ادة على ثالث  ،وهو األسبغ ،وهو األكمل ،فالتثلیث هو األكثر ،او�عضها ثالثً 

لكن  ،»من زاد أو نقص فقد أساء وظلم« :�ما سیأتي ،ال تجوز الز�ادة على ثالث مرات ،مرات
ك في صالته هل صلى إذا ش ا،أنا شككت هل غسلت العضو مرتین أو ثالثً  :قد �قول قائل

أو على  ،لكن في الوضوء یبني على األقل ،ألنه المتیقن ؛یبني على األقل ار�عتین أو ثالثً 
  ؟األكثر

وغیرهم یبني على  ،وهو معروف عند الحنابلة ،یبني على األقل :منهم من �طرد هذا و�قول
لماذا؟ ألنه إذا بنى على  ،لكن المرجح أن یبني على األكثر ا،لیكون ثالثً  ا؛و�ز�د واحدً  ،األقل

مازال في دائرة  ،صار ثنتین اأتى �السنة إن لم �كن �الفعل ثالثً  ااألكثر وصارت �الفعل ثالثً 
خرج عن دائرة السنة إلى  اثم صارت في الحقیقة أر�عً  ،وزاد واحدة ،لكن لو بنى على األقل ،السنة
 ،ا بین سنة و�دعةفعله مترددً  فكونه یتردد فعله بین سنة وسنة أفضل من أن �كون  ،البدعة

فهناك فرق  ،الوضوء ما یبطل إذا فقدت مرة األمر، الصالة تبطل �فقدان هذه ،�خالف الصالة
 .بینهما

ُذِكر عن �عض أهل العلم أنه  ."متفق علیه ،هذا الوضوء أسبغ ما یتوضأ �ه أحد للصالة" 
لحافظ العراقي وجمع من أهل ُذِكر في ترجمة ابن دقیق العید وا ،�غسل األعضاء عشر مرات

و�نما هو من �اب  ،ن هذا ال �خرجهم إلى حد الوسوسةإ :وقال المترجمون  ،العلم أنهم یز�دون 
إال أنه  ،فزاد على العدد المطلوب ،وحضرُت وضوًءا لشخص من �بار أهل العلم ،االحتیاط

�ل  .ما یدري  ،أعمى هو رجل :�قول ،ما یدري  ،ما أسبغأم ما یدري هل أسبغ  ،اعتذر �أنه أعمى
َعى المزعوم االحتیاط في تر�ه ،�ل هذا ال ُ�ْجِدي ،هذا ال ُ�جِدي ألن شیخ  ؛واالحتیاط المدَّ

إذا أدى االحتیاط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فاالحتیاط في  :�قول -رحمه هللا-اإلسالم 
االحتیاط أن تخالف  ولیس ،االحتیاط أن تدور مع النص ،هذا االحتیاط ،ترك هذا االحتیاط

 .النصوص
ألن الروا�ة  ؛"ثم تمضمض واستنشق واستنثر :وقال البخاري  ،وهذا لفظ مسلم ،متفق علیه" 

وعرفنا أن منهم من یرى أن االستنثار هو  ،"ثم مضمض واستنثر" :التي ساقها المؤلِّف
رةر لكن روا�ة البخا ،هو االستنثار ،االستنشاق �إدخال الماء و�خراجه ثم " ؛مفسرة ،ي مفسِّ

واالستنثار  ،إدخال الماء إلى األنف �النفسوعرفنا أن االستنشاق  ،"تمضمض واستنشق واستنثر
 .إخراجه منه

ا رأیت علی�  ،رأیت علی�ا :عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال ،وعن ِفْطر" :�قول 
 ،-رضي هللا عنه -ثمان�عني مثلما فعل ع "اوغسل ذراعیه ثالثً  ،اتوضأ فغسل وجهه ثالثً 
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صلى -هكذا وضوء رسول هللا  :ثم قال" ،صرَّح �أن المسح للرأس واحدة "ومسح برأسه واحدة"
الفعل  أو�عني الرفع هنا  .-"صلى هللا علیه وسلم-هكذا وضوء رسول هللا  ،-هللا علیه وسلم

 .ن الرفعهنا �كو  -علیه الصالة والسالم-لكن �ونه �حكي وضوء النبي  ؟موقوف في أصله
ورواته صادقون مخرَّج  ،رواه أبو داود عن ز�اد بن أیوب عن عبید هللا بن موسى عن فطر" 

ا؟ �كفي في الراوي أن �كون صادًقا؟ �كون صادقً أن �كفي في الراوي  ،صادقون  "لهم في الصحیح
ال بد مع  ،اال بد في الراوي مع صدقه أن �كون ضا�طً  ،�كفي؟ ما الفرق بین صادق وصدوق 
 ،ومع ذلك ال �ضبط ،للصدق امالزمً  اقد �كون صادقً  ،عدالته أن یتصف �شر�طة الضبط

 ،و�ین صیغة المبالغة صدوق  ،�فرقون بین صادق اسم الفاعل ،و�فرِّقون بین صادق وصدوق 
وهنا فرق بین أن �كون  ،صدقك وهو �ذوب ،لكن الشیطان إ�ش؟ �ذوب ااإلنسان قد �كون �اذ�ً 

أما وصف الراوي  ،مجرد الصدق ال ُ�شِعر �شر�طة الضبط ،ا�كون صدوقً وأن  ،االراوي صادقً 
أبو حاتم ال �قبل  ،وهي محل خالف طو�ل بین أهل العلم ،�صیغة المبالغة التي هي صدوق 

ن مجرد الوصف بهذا ولو صحب المبالغة أنه إ :و�قولون  ،وجمع من أهل العلم ،حدیث الصدوق 
فیه  ؟ك تالزم بین مالزمة اإلنسان للصدق و�ین الضبط�عني هل هنا ،ال �شعر �شر�طة الضبط

 تالزم؟
في یوم عید ُطِرق علیه  ،وهو من األعیان ،لو أن شخًصا في یوم عید مثالً  :نقول نضرب مثاالً  

وعنده  ،من �بار القوم ،هو من المأل ،الباب في ذلك الیوم ألف مرة من أجل إ�ش؟ أن یهنأ �العید
�ذب؟ أم صدق  ،افالنً  �ان�الفعل  ،َمن؟ فالن ائذن له ،رجع الولد ،ولد افتح �ا ،ُطرق الباب ،ولد

 ،صادق ،و�قع الخبر �ما أخبر ،فالن :وهو في �ل مرة �قول ،صدق إلى أن انتهى األلف
لكن من الغد �ا بني من  ،الولد ،مالزم للصدق ،�ستحق الوصف �صیغة المبالغة أنه صدوق 

 ؟جاءنا أمس
ضا�ط؟ � لیسأم هل هذا ضا�ط  ،و�نسى تسعمائة ،عشر�ن ،له عشرة �عد ،فالن وفالن وفالن 

ال تالزم بین وصف  ،ما فیه تالزم ؟�عني صار فیه تالزم بین وصف الصدق و�ین الضبط
�ضبط حدیث  -ألن أصل المادة ال ُتشِعر �شر�طة الضبط -ولذا أبو حاتم ،الصدق والضبط

�یف َقِبلوه مع أن  ا،أحواله أن �كون حسنً  وأقل ،حدیث الصدوق مقبول :الصدوق الذین �قولون 
 ؟�یف قبلوه ؟الحجة قو�ة في رده

�عني ما هو معروف  ،تعرفون أن العمل عند المتأخر�ن استقر على أن حدیث الصدوق حسن 
ن الراوي ال �ستحق صیغة المبالغة حتى إ :هذا عندهم؟ استقر على هذا عند المتأخر�ن �قولون 

ْدق نقیض الكذبوا ،�كون مالِزًما للصدق  ،ن قصد وعمدعمخالفة الكالم للواقع والكذب  ،لصِّ
إًذا  ،ال عن عمد وال عن خطأ ،�معنى أن �المه ال �خالف الواقع ،ومن غیر قصد وال عمد

ألنه ال �شترط في  ؛اشترطنا الضبط هنا إذا �ان ال �قع الخطأ في �المه وال الكذب �ساوي الخطأ
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و�ن لم �كن قائله  ،ألنه خالف الواقع ؛ل قد یوصف �أنه �ذبب ،وصف الكذب أن �كون عن عمد
وأنه مالزم للصدق في جمیع أحواله وأقواله إًذا ال  ،فمادام استحق هذه الصیغة المبالغة ،امتعمدً 

هو الذي  ،هذه حجتهم األنه لو وقع الخطأ في �المه ما سمیناه صدوقً  ؛�قع الخطأ في �المه
واستعماله عند المتأخر�ن أكثر من  ،وفیها �الم طو�ل ،تأخر�ناستقر علیه االصطالح عند الم

وتبحث في أقوال  ،�أنهم فالن صدوق  اقد تجد ابن حجر �صف رواة �ثرً  .استعماله عند المتقدمین
 ما تجد هذه الكلمة من أین أتى بها ابن حجر؟  ،المتقدمین

و�عضهم  ،ثقة :�عضهم قال ،وي أتى بها للجمع بین أقوال أهل العلم الذین اختلفوا في هذا الرا
فنحت من  ،وعشرة �میلون إلى تضعیفه ،و�الم عشرة من األئمة تمیل إلى توثیقه ،ضعیف :قال

لكن �كفیه أنه  ،وهل یلزم أن تكون اجتهاداته �لها صائبة ما یلزم ،مجموع هذه األقوال هذه الكلمة
�عني  ،على ذلك و�ناءً  ،ه معصوموال �عني أن ،وخرجنا بهذه النتائج ،بذل وسعه واستفرغ الجهد

والحسن مرتبة  ،على ما استحضره في ذهنه أن الصدوق مرتبة متوسطة بین الثقة والضعیف بناءً 
رواته  :وقوله ،استصحب هذا ومشى علیه وجرى علیه ،متوسطة بین الصحیح والضعیف

ل  يذلهم في الصحیح هذا ال اا مخرجً ما یلزم من الصادق أن �كون ضا�طً  ،صادقون  علیه المعوَّ
 �عني هل یوجد من رواة الصحیح من هو صدوق؟  ،لهم في الصحیح اكونهم مخرجً 

طة بین الثقة سو ي على اصطالح المتأخر�ن مرتبة مت�عن ،یوجد �عني في مرتبة متوسطة بین
 .الصحیحین ینتقیان من أحادیث الراوي المتكلَّم فیه يألن صاحب ؛والضعیف

 "مسلم بن سالم الجهني ،بو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهنيوأ ،مخرج لهم في الصحیح" 
 لكن الذي یهمنا من هذا الحدیث أن المسح ُصرِّح فیه �أنه واحدة.

 طالب: ............
 ثم تمضمض واستنشق واستنثر.

 طالب: ............
 أیهم؟

 طالب: ............
 فیها؟ماذا ثم مضمض واستنثر هذه الروا�ة األولى 

 ............ طالب:
  هي؟فیه واستنشق عندك؟ أي طبعة 

ثم تمضمض  ،ثم مضمض واستنثر وأردفها بروا�ة البخاري  ،ال عندنا�و  قلیًال ارفعها  ،الطبعة أرني
ي ترني الطبعة الأ ،األولى ثم مضمض واستنثر فقط ،ما فیها استنشاق أصالً  ،واستنشق واستنثر

 .معك
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 ،ألن الواو لمطلق الجمع ما فیها ترتیب ؛ا سهل إن ثبتتي معك؟ تخر�جهذمثل ال انظرارفعها  
 �عني تكون مثل روا�ة البخاري ما فیها إشكال.

 طالب: ............
 ین؟أ

 طالب: ............
 استنشق؟

 طالب: ............
 ،هذا لفظ مسلم :ولذلك أردفها بروا�ة البخاري �عني قال ،ي معنا ما فیها استنشقتهو الطبعة ال

لو في مسلم استنشق صار  ،لو فیها استنشق في مسلم ،ي �أن لفظ الشیخین لو فیها استنشق�عن
 هذا لفظ الشیخین.

شهدت عمرو  :قال هوعن عمرو بن �حیى المازني عن أبی -یرحمه هللا-"قال ابن عبد الهادي 
ْور فدعا بتَ  -صلى هللا علیه وسلم-سأل عبد هللا بن ز�د عن وضوء النبي  :بن أبي حسن قال

ثم أدخل یده في اإلناء فمضمض  ،امن ماء فتوضأ لهم فكفأه فأكفأ على ید�ه فغسلهما ثالثً 
ثم  ،اثم أدخل یده في اإلناء فغسل وجهه ثالثً  ،ا بثالث غرفات من ماءواستنشق واستنثر ثالثً 

ثم أدخل یده في اإلناء فمسح  ،أدخل یده في اإلناء فغسل ید�ه إلى المرفقین مرتین مرتین
هكذا  :ثم أدخل یده في اإلناء فغسل رجلیه إلى الكعبین فقال ،رأسه فأقبل بید�ه وأدبر بهماب

وفي روا�ة فمضمض واستنثر ثالث مرات من  ،یتوضأ -صلى هللا علیه وسلم-رأیت رسول هللا 
ثم ردهما إلى المكان الذي  ،بدأ �مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه :وفي روا�ة ،غرفة واحدة

 نه متفق علیه."بدأ م
شهدت  :�حیى قالوعن عمرو بن �حیى المازني عن أبیه " :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف

بن عاصم راوي ا "شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد هللا بن ز�د ،عمرو بن أبي حسن
علیه الصالة -سأل عبد هللا بن ز�د عن وضوء النبي " .الوضوء وهو غیر راوي حدیث األذان

 ."فدعا بَتْور من ماء َتْور إناء من ماء فتوضأ لهم -والسالم
 -علیه الصالة والسالم-ألنه سئل عن وضوء النبي  ؛لتعلیمهم ،�عني من أجلهم ،توضأ لهم 

 ،ألن طر�قة تحصیل العلم �ه المشاهدة ؛والفعل أبلغ ،من أن �شرحه �القول وضحه �الفعل فبدالً 
ولذا �ستحبون  ،بینما المشاهدة أقوى  ،�عتر�ه ما �عتر�هألن السماع  ؛والمشاهدة أقوى من السماع

حة في التعلیم ،اصطحاب الوسائل في التعلیم  ،وقد جاءت بها �عض النصوص ،الوسائل الموضِّ
لكن ال  ،ووضح �عض األمور �القول والفعل ،خط �عض الخطط -علیه الصالة والسالم-النبي ف

ع في هذا األمر و�تالَعب �ال �أتي إلى ألن �عض الناس  ؛تذرًُّعا �مثل هذا ؛الغیبیةنصوص ُیَتَوسَّ
ر ما تحتو�ه اآل�ة ااآل�ة فیرسم حولها رسومً  ُ َمَثًال { ،وهذا أمر غیبي ،�جعلها تصوِّ َوَضَرَب للااَّ
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وفیها العمران  ،قر�ة من أبدع القرى �لك ء �جي ]١١٢} [سورة النحل:َقْرَ�ًة َ�اَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنَّةً 
أو یرسم  ،أو یرسم لك النار مثالً  ،ُخِسف بها ،ثم یرسم صورة أخرى وقد نسفت وُقِلَبت ،الشاهق
األمور الغیبیة هذه لیس  ألن ؛من األمور الغیبیة التي مجرد قراءتها أبلغ من تصو�رها ائً لك شی

 .ولذا جاء أنه لیس في الدنیا مما في الجنة إال األسماء ،مما ندر�ه �عقولنا إال األسماء
 اورمانً  جاء ورسم لك نخًال  ]٦٨[سورة الرحمن: }ِفیِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّانٌ لو قرأ اإلنسان { عني� 

 هذا الكالم صحیح؟!فهل  و�ذا،
فال  ،وتهون من شأن النار حینما ترسم ،ألنك تقلل من شأن الجنة ؛ما هو �صحیح ،ال �ا أخي 

 .ال ،للطالب والتقر�بیة �عني هذا أننا نسترسل في الوسائل التوضیحیة
ُ لما قرأ { ،نه جاء في �عض النصوص ما یدل على شيء من هذاإ :قد �قول قائل  َوَ�اَن للااَّ

هل معنى هذا أن العین  ،على عینه وعلى أذنه هوضع أصبع ]١٣٤[سورة النساء: }َسِمیعًا َ�ِصیراً 
 واألذن تشبه األذن؟  ،تشبه العین

�عني مثل تشبیه رؤ�ة الباري برؤ�ة القمر  ،ما أن هذه العین حقیقة� ،ال، إنما تلك العین حقیقة
هل المرئي  ؟لكن هل الرؤ�ة مثل الرؤ�ة ،ال �متري أحد في أن رؤ�ة القمر حقیقیة ،هذه حقیقة

ر �عض األمور  -رحمه هللا تعالى-ولذا ابن خز�مة  ،اأبدً  ؟مثل المرئي في �تاب التوحید �صوِّ
مثل  افهل معنى هذا أننا نثبت هلل وجهً  ا،وجهً  -جل وعال-یثبت هلل  ،�عبارات �ارعة �قول مثالً 

هل  ،للد�ك وجه ،للقرد وجه ،للخنز�ر وجه ،للحمار وجه ،طیب لإلنسان وجه ؟وجه اإلنسان
إذا �انت هذه النسب متفاوتة بین  ؟�لها وجوه لكن هل هذه الوجوه متساو�ة ؟الوجوه هذه متساو�ة

 ؟لتفاوت بین الخالق والمخلوق فكیف ا ،وجوه المخلوقین
في األمور الغیبیة التي ال ندرك  لیس ،لكن في األمور المشاهدة ،مثل هذه األمور تفعل :فنقول 

 ،نشوف �عض الناس �سترسل و�رسم ،الوسائل التوضیحیة تفعل في األمور المشاهدة ،مداها
ص ما هو أبلغ مما جاء في النصو  ،هذا تهو�ن من شأنه �ذا، و�رسم لك ،یرسم لك الصراط

 .رسمت
فغسل ید�ه  "افغسلهما ثالثً " ،كفأ �عني أماله على ید�ه "فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ" 

أما  ،وهذا سنة لغیر القائم من النوم ،�عني �عد أن نظف الیدین "ثم أدخل یده في اإلناء" ،اثالثً 
 ؟اختلفوا فیه هل هو واجب أو سنةفذاك 

أدخل یده في اإلناء " ،واحدة التي هي الیمنى ایدً  "م أدخل یده في اإلناءث ،افغسلهما ثالثً " 
�عني یتمضمض و�ستنشق من �ف  ،"ا بثالث غرفات من ماءفمضمض واستنشق واستنثر ثالثً 

�غرف بیده فیدخل  ،هذا أقوى ما جاء في �یفیة المضمضة واالستنشاق ،ا�فعل ذلك ثالثً  ،واحدة
وهذه أقوى  ،یتمضمض و�ستنشق من �ف واحدة ،خر في أنفها منه في فمه والجزء اآلجزءً 

مضمض واستنثر  "فمضمض واستنثر ثالث مرات من غرفة واحدة"الروا�ة التي تأتي  ،الصور
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�كون  ،واستنشاق ثالث مرات ،عندنا مضمضة ثالث مرات حنن ،ثالث مرات من غرفة واحدة
 ،ضة واستنشاق من غرفة واحدةإذا قلنا بثالث غرفات اجتمع عندنا مضم االمجموع ست� 

وجاءت �ه نصوص �ثیرة  ،وهذا واضح ،ثالث غرفات ،ومضمضة واستنشاق ومضمضة.. وهكذا
ر ر ومتصوَّ  لكن الروا�ة مضمض واستنثر ثالث مرات من غرفة واحدة للثالث أو لكل مرة؟ ،ومفسَّ

 طالب: ............
ر أن اإلنسان تكون یده �بیرة و�تمضمض متصوَّ فو�ال  ،لكل مرة من أجل إ�ش؟ أن تتفق الروا�ات

 ،هذه صورة ،الكن هذه تحتاج إلى ید �بیرة جد�  ،و�ستنشق و�ستنثر ثالث مرات �غرفة واحدة
ا من غرفة ا من غرفة واحدة و�ستنشق ثالثً وصورة �غرفتین یتمضمض ثالثً  ،صورة بثالث غرفات

 ،ن هذه تحتاج إلى ید �بیرةإ :لكن قلنا ،والصورة الثالثة �غرفة واحدة �ما في هذه الروا�ة ،واحدة
واستنشاق  ،مضمضة �غرفة ومضمضة �غرفة وهكذا ،�ست غرفات ،�ست غرفاتالصورة الرا�عة 

 ؛لكنها أفضلها أن تكون بثالث غرفات ،هذه الصور �لها متصورة ،ست غرفات ،�غرفة وهكذا
 ومنها حدیث الباب. ،ألن أكثر الروا�ات وأصح الروا�ات على هذا

 طالب: ............
 ین؟أ

 طالب: ............
�فعل ذلك  ،ثم �ستنثر هذه مرة ،والجزء اآلخر في أنفه ،من الماء في فمه ا�غرف ثم یدخل جزءً 

 ا.ثالثً 
 طالب: ............

 كیف؟
 طالب: ............

 ما �مكن فعلهما في آن واحد. ،�مجه، نعم
أدخل یده في اإلناء فغسل وجهه " ،�عد ذلك "ناءبثالث غرفات من ماء ثم أدخل یده في اإل "

الید الواحدة أو الثنتین؟ �غسل وجهه بید واحدة؟ أو ُیدِخل الیدین �لتیهما و�غسل  هأدخل ید "اثالثً 
 یراد بها جنس الیدین. ،فتعم ،ألن الید مفرد مضاف ؛وجهه

 طالب: ............
 .ممكن

ثم أدخل یده في اإلناء فغسل ید�ه إلى المرفقین  ،اثالثً ثم أدخل یده في اإلناء فغسل وجهه " 
 ."مرتین مرتین

أدخل یده في اإلناء فغسل ید�ه إلى المرفقین غسل ید�ه الیمنى ثم الیسرى إلى المرفقین مرتین  
وفیه  ،وفیه مرة ،فیه ثالث ،والثاني ملفق ،األول مثلَّث ،فالوضوء إ�ش؟ ُمَلفَّق ،اهناك ثالثً  ،مرتین
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 ،أدخل یده في اإلناء ،"ثم أدخل یده في اإلناء فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر" .مرتین مرتین
ولو  ،الباء هذه لإللصاق ،�الیدین؟ �الیدین إًذا أدخل الیدین فمسح برأسهأم الرأس ُ�مسح بید 

 ،لصدق أنه مسحه بدون ماء ،و�تعدى بنفسه ،ألن مسح یتعدى �الباء ؛حذفت الباء مسح رأسه
لكن  ،فمسح برأسه ،فال یرد مثل هذا االحتمال ،ثم أدخل یده في اإلناء الذي فیه ماء :إال أن قوله

 .اقتفاء أثر النص لآل�ة هو األصل في التي هي األصل في صفة الوضوء
أقبل وأدبر مقتضى هذا التر�یب أن  ،فأقبل بید�ه وأدبر بهما "فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر" 

فهل هذه الصفة المشروعة جاء  ،لیتم أنه أقبل �عد ذلك أدبر ؛لفین؟ من الخأتكون البدا�ة من 
م رأسه أقبل بهما وأدبر م رأسه ،في �عض الروا�ات بدأ �مقدَّ وفي روا�ة بدأ " :هنا �قول ،بدأ �مقدَّ

إًذا ماذا نقول في  "ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ،�مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه
أن الواو ال تقتضي  ،هذا من أقوى ما �قال في هذا ا،الواو ال تقتضي ترتیبً  ،أقبل بید�ه وأدبر

أمور نسبیة  ،ن اإلقبال واإلد�ار أمور نسبیةإ :ابن دقیق العید وجمع من أهل العلم �قولون  ا،ترتیبً 
لكن األوضح أن  ،وتتفق الروا�ات ،ثم أدبر عن هذه الجهة ،�كون أقبل بهما إلى جهة الخلف

 ا.واو ال تقتضي ترتیبً إن ال :�قال
صلى هللا -هكذا رأیت رسول هللا  :فقال ،ثم أدخل یده في اإلناء فغسل رجلیه إلى الكعبین" 

بدأ  :وفي روا�ة ،فمضمض واستنثر ثالث مرات من غرفة واحدة :وفي روا�ة ،-علیه وسلم
الذي  "أ منه�مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه الذي بد

 هو الناصیة.
 .�هللا أعلم

 وعلى آله وصحبه أجمعین. ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد
 طالب: ............

�عني الشعرة الواحدة اعتبرها مثل  ،فائدة اإلقبال واإلد�ار أن الشعر له وجه وله قفا :هم �قولون 
و�أتي مز�د  ،والثاني �مسح �اإلقبال هذه فائدته ،�اإلد�ارلها وجه هذا ُ�مَسح فاألصبع لو ُ�بِّرت 

 لهذا إن شاء هللا تعالى في دروس قادمة.


