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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  

 وعن حبان بن واسع.."
 �فتح الحاء َحبان.

 "وعن َحبان بن واسع.."
 َحبان ابِن..

 -ن ز�د بن عاصم یذ�ر أن رسول هللاهللا ب"وعن َحبان بِن واسع أن أ�اه حدثه أنه سمع عبد 
ومسح برأسه �ماء غیر فضل یده وغسل رجلیه حتى  :وفیه ،توضأ -صلى هللا علیه وسلم

 رواه مسلم وعن عمرو.." ،أنقاهما
 وغسل ید�ه؟ :ما عندك

 حتى أنقاهما..  -�ا شیخ -وغسل رجلیه
 ماذا؟

 ورجلیه �ا شیخ.. :في الصحیح
 كیف؟

 في الصحیح ورجلیه..
ومسح برأسه �ماء  :لكن الیدین بین مسح الرأس وغسل الرجلین مناسب؟ �قول ،فیه ید�ه ورجلیه
ألن  ؛أظن �لمة ید�ه قبل مسح الرأس ،وغسل رجلیه حتى أنقاهما نوغسل یدیه ،غیر فضل ید�ه
 ؟عندكماذا ي �ظهر أنها قبل ذال ،الحدیث مختَصر ،الحدیث مختصر
 طالب:.........

 ؟ما فیه ید�ه 
 الب: ..........ط

 هو الظاهر أن ید�ه مقحمة هنا.، نعم
 طالب: ..........

فغسل الیدین قبل مسح  ،�قول؟ على �ل حال حتى موضعها هنا یدل على أنها مقحمةماذا 
 الرأس.

�ا  :فقال -صلى هللا علیه وسلم-أتى النبي  "وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رجالً 
ثم غسل  ،اثم غسل وجهه ثالثً  ،افدعا �ماء في إناء فغسل �فیه ثالثً  ؟�یف الطهور ،رسول هللا

ومسح �إبهامه على ظاهر  ،ثم مسح برأسه وأدخل أصبعیه السباحتین في أذنیه ،اذراعیه ثالثً 
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فمن زاد  ،هكذا الوضوء« :ا ثم قالا ثالثً ثم غسل رجلیه ثالثً  ،أذنیه و�السباحتین الباطن أذنیه
وابن  ،وهذا لفظه ،رواه أحمد وأبو داود ،»اء وظلم أو ظلم وأساءعلى هذا أو نقص فقد أس

فمن احتج بنسخته عن أبیه  ،و�سناده ثابت إلى عمرو ،وصححه ابن خز�مة ،ماجه والنسائي
 .عن جده فهو عنده صحیح

هذا الوضوء فمن زاد على هذا « :ا ثم قالا ثالثً فأراه الوضوء ثالثً  :وفي روا�ة أحمد والنسائي 
وقد تكلم فیه  ،غیر أبي داود ،أو نقص :ولیس في روا�ة أحد منهم ،»اء وتعدى وظلمفقد أس

 �هللا أعلم." ،مسلم وغیره
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
واسع أن أ�اه حدثه أنه سمع ابن " ،�فتح الحاء "وعن َحبان" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  

اإلشارة سبقت إلى أنه غیر عبد هللا  ،راوي حدیث الوضوء �التفصیل "عبد هللا بن ز�د بن عاصم
 .و�ن زعم �عض الكبار أنهما واحد ،بن ز�د بن عبد ر�ه راوي األذان

 :وجاء في هذا الوضوء ،�عني وضوًءا �امالً  "توضأ -صلى هللا علیه وسلم-یذ�ر أن النبي " 
ألن مسح الرأس  ؛نعم "ومسح برأسه �ماء غیر فضل ید�ه ،ومسح برأسه �ماء غیر فضل ید�ه"

فدل على  ،و�ن ُخفف في �یفیة تطهیره ،فیحتاج إلى ماء جدید �غیره من األعضاء ،فرض مستقل
ألنهما من  ؛على ما سیأتي ،�خالف األذنین فتمسحان �ما یبقى من ماء الرأس ،أنه عضو مستقل

 .الخالف فیهما سیأتي إن شاء هللا تعالىو  ،الرأس
وغسل رجلیه " ،ألنه عضو مستقل ؛غیر مستعمل "ومسح برأسه �ماء غیر فضل ید�ه ماء" 

تأكد من استیعاب الماء في جمیع المحل المفروض غسله من أطراف  ،أنقاهما "حتى أنقاهما
 األصا�ع إلى ما فوق إ�ش؟

وجاء في التشدید �النسبة للقدمین ما جاء  ،استیعا�هفال بد من  ،هذا المفروض غسله ،الكعبین 
و�علق  ،ألن القدمین یزاوالن مواضع القذر وغیره أكثر من غیرهما ؛»و�ل لألعقاب من النار«

لكن ال یزاد على  ،فیبالغ في تطهیرهما ،بهما من األتر�ة والطین ما لیس لغیرهما من األعضاء
ا ینبو اس �غفل عن العقبین أو ما تحت الكعب أحیانً و�ثیر من الن ،الحد المشروع على الثالث

ولو  ،ال بد من إسباغه ،�ل هذا ال بد من إسباغه ،وال یتعاهد أو ما بین األصا�ع ،عنه الماء
ووصل الماء إلى جمیع أجزاء الرجل  ،لیتأكد أنه غمر المفروض �الماء ؛حصل مع ذلك الدلك

�فى عند  ،ب المحل المفروض غسلهعو واست ،اتلكن لو أمر الماء علیهما ثالث مر  ،كان أكمل
وأزال ما بهما مما �علق بهما من تراب وغبار  ،اا تام� �عني نظفهما تنظیفً "حتى أنقاهما"الجمهور 

وقد �مر �شيء ینبو معه الماء �الز�وت والشحوم وما أشبه  ،وقد �مر �شيء رطب ،وما أشبه ذلك
 .ء إلى المفروضال بد من إزالة ما �منع من وصول المافذلك 
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 ،وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ،�عد ذلك حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده 
عمرو بن شعیب بن  ،عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو العاص أوالً  ،هذه السلسلة

الف في ومنشأ الخ ،اا �بیرً اختلف فیها أهل العلم اختالفً  ،محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص
ثالثة من  ،عمرو بن شعیب وأبوه وجده :ألن عندنا ثالثة رواة  ؛عن جده :مرجع الضمیر في قوله

عمرو  ،وعندنا في السلسلة عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،الرواة 
عاد �عندنا خمسة ممن �مكن أن  ،العاص ال یرد ،بن شعیب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو

شعیب عمرو  ،والرواة ثالثة هذا عمرو طرف بال شك ،أن �عود إلیهم الضمیر أو الضمائر ،همإلی
 ؟إلى شعیب عن أبیهأم بن شعیب عن أبیه الضمیر في أبیه �عود إلى عمرو 

 طالب: ..........
 .نعم

  طالب:.........
 عن أبي عمرو الذي هو شعیب؟ أم شعیب؟ �عني �صیر عن محمد عن أبي شعیب 

 :.........طالب
فشعیب  ،الضمیر في أبیه �عود إلى عمرو ،�عود إلى عمرو هعن شعیب صار عن أبی :إذا قلنا

عن أبیه الراوي هو  :اآلن إذا قلنا ،اآلن نفرق بین الراوي و�ین مرجع الضمیر ،أبو عمرو
 المضاف إلیه؟ أم المضاف 

 طالب:.........
إلى أم المضاف إلیه �عود إلى عمرو الضمیر  ،عن األب الراوي األب ،المضاف بال شك

 شعیب؟
 طالب: ..........

ألن  ؛وتحتاج إلى.. صحیح ،�ا إخوان إلى اآلن هذه تحتاج إلى سبورة وأقالم ملونة ،ما فهمنا
ز على المطلوب  في  ا�بیرً  االسیما أن الضمائر أوجدت خالفً  ،ما استفدنافاألذهان إذا لم تر�َّ

 .الروا�ة
إذا عمرو عن أبیه  ،في الروا�ة اعمرو بال شك �عني ال یتردد في �ونه طرفً اآلن الراوي األب  

فیكون عمرو بن شعیب عن أبیه شعیب و�ذا  ،أبیه الضمیر �عود إلى عمرو فاألب شعیب :قلنا
دعونا نتنزل مع اإلخوان الذین  ،ي هو شعیب فأبوه محمدذالضمیر �عود إلى أقرب مذ�ور ال :قلنا
 هو من حیث الذ�ر من حیث الخط.. ،عیبأقرب مذ�ور ش :قالوا

 طالب: ..........
 محمد؟ كیف

 طالب: ..........
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 شعیب؟ أم اآلن الراوي عندنا عمرو 
 طالب: ..........

 عن أبي أبیه؟أم عمرو هذا یروي عن أبیه 
 طالب: ..........

العدد في  ،ي معناتالعدد أكثر من الضمائر ال ،ي یوجد مثل هذا اإلشكال أن العدد �بیرذال
لكن بهز بن حكیم عن أبیه عن  ،فأوجد هذا اإلشكال ،عدد الرجال أكثر من الضمائر ،السلسلة

لكن  ،خالص تنقسم بدون �اقٍ  ،وهم ثالثة ،ناوضمیر  ،اسم واحد مصرَّح �ه ،جده ما فیه إشكال
 ؟مبه تفعلماذا  ،ناإذا قسمت خمسة على ثالثة یبقى اثن اقٍ القسمة ال بد فیها من �ذه ه
واألب �كون  ،فالضمیر في أبیه �عود إلى عمرو ،الروا�ة عن عمرو عن أبیه شعیب :أنا أقول 

وعمرو بن  ،وعبد هللا ،عندنا محمد ،ثالثة أجداد ،ثالثة أجداد ،عن جده عندنا ثالثة أجداد ا،شعیبً 
 عن جد شعیب؟ أم عن جده جد َمن؟ جد عمرو  :فإذا قلنا ،العاص
ن إ :و�ذا قلنا ،�كون الخبر مرسالً  ،�محمد لیس �صحابي ،اصار محمدً عن جد عمرو  :إذا قلنا

 أقرب مذ�ور عندنا إ�ش؟  ،الضمیر في جده �عود إلى أقرب مذ�ور
 طالب:.........

 فیكون الجد َمن؟  ،هذا األب یروي عن جده ،عن أبیه
 طالب:.........

عن عمرو بن شعیب  :ا�اتوقد جاء التصر�ح �ه في �عض الرو  ،عبد هللا بن عمرو بن العاص
الضمیر في  ،ن الجد �عود إلى عمروإ :فإذا قلنا ،عن أبیه عن جده عبد هللا بن عمرو بن العاص
 ،وعلى هذا �كون الخبر مرسًال  ،�محمد تا�عي ،االجد �عود إلى عمرو �كون المراد �الجد محمدً 

 ،سناد عن أبیه عن جدهوهو األب المذ�ور في اإل ،عن جده �عود إلى أقرب مذ�ور :و�ذا قلنا
 ،عبد هللا بن عمرو بن العاص ،�كون المراد عبد هللا بن عمرو بن العاص ،�عني عن جد األب

 .وقد جاء التصر�ح �ه في �عض الروا�ات
محل خالف بین أهل  اهل سمع من جده عبد هللا بن عمرو؟ هذا أ�ًض  ،یبقى النظر في شعیب 

فالضمیر في  ،إنه مرسل :ن ضعفه احتاج إلى أن �قوللكن م ،محل خالف بین أهل العلم ،العلم
الضمیر في أبیه  ،لتكون الضمائر �لها مرجعها واحد ؛الجد محمد �عود إلى محمد جد عمرو

عمرو بن شعیب بن محمد وانتهى  :فیكون  ،الضمیر في جده �عود إلى عمرو ،�عود إلى عمرو
 ،الضمیر في جده �عود إلى شعیب :من ضعفه �قولو  ،وحینئذ �كون الخبر مرسالً  ،اإلشكال

فیكون فیه  ،لكن شعیب لم �سمع من جده عبد هللا بن عمرو ،والجد عبد هللا بن عمرو بن العاص
 .هذه وجهة نظر من ضعَّف هذه السلسلة ،انقطاع
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فالروا�ة  ،وال داعي لهذا التردد ،في �عض الروا�ات ما یدل على المراد جاء :من صححها قال 
فالسند  ،وأخذ عنه ،وشعیب لقي جده ،ب عن عبد هللا بن عمرو بن العاصعن عمرو بن شعی

أو إذا ثبت السند إلى عمرو عند هؤالء �كون من  ،إذا صح السند إلى عمرو ،على هذا مقبول
 .قبیل الصحیح

 ؛ا لوجود مثل هذا الخالف في هذه السلسلة ال �صل إلى درجة الصحیحنظرً  :ومنهم من قال 
 ما انحسم؟ أم ن انحسم الخالف اآل ،لوجود الخالف

لكنه لیس  ،ما جاء من طر�قه ،حیصحال درجةلوجود الخالف ال �صل اإلسناد إلى  ؛ما انحسم
  .فیكون من قبیل الحسن ،فیتوسط في أمره ،ا �قتضي رده�ضعیف ضعفً 

ى �حتاج إل ،السند ما هو �امل ،ألن السند ما هو �امل ؛"و�سناده ثابت إلى عمرو" :وهنا �قول
فمن احتّج بنسخته عن أبیه عن " :إلى من قبل عمرو ضمن لنا المؤلف من قبل عمرو �قول

ما  ،والجد تعیَّن وتحدد ،ألن المسألة انكشفت �ما في �عض الطرق  ؛"فهو عنده صحیح ،جده
ح من هذه الحیثیة ،للتردد الذي یثار فیه داعٍ  لكن مثل هذا  ،فإذا ثبت السند إلى عمرو ُصحِّ

 �مكن أن یرتفع؟ هل �مكن أن یرتفع؟  الخالف هل
 طالب:.........

فتحدید المطلوب إن  ،الضمیر في أبیه عن جده ضمیران یرجعان إلى أشخاص ،ة لغو�ةالمسأل
 ما ینحل؟ أم إلى اللغة ینحل اإلشكال  رجعنا فیه
 ؛�األسماء لكن إذا رجعنا إلى األسانید التي تأتي �إزاء هذه الضمائر التي ُصرِّح فیها ،ما ینحل

متى یتبین لنا المهمل سواء �ان في األسانید أو في المتون �الطرق األخرى  ؟ألننا �یف نستفید
عند من  ،وانتهى اإلشكال ،جاء في �عض الطرق ما یبین لنا هذه الضمائر ،�الطرق األخرى 

 .�صحح
طرق التي إذا صرح في �عض ال :�قول -وهؤالء ممن �جنح إلى التضعیف -لكن لقائل أن �قول 

لكن  ،�عني لو صرح ببعض طرق هذا الحدیث انتهى اإلشكال ،لیست هي من طرق هذا الحدیث
فیبقى اإلشكال  ،كونه �صرح في طرق أحادیث أخرى ال �حل إشكال الحدیث الموجود معنا

 .امستمر� 
وعلى �ل حال القول الوسط في هذه السلسلة هو أنه إذا ثبت السند إلى عمرو فما یروى من  

وهذه قاعدة �سلكها �عض العلماء من المتأخر�ن إذا تعارضت األقوال في  ،اطر�قه �كون حسنً 
أو في حدیث في تصحیحه  ،من الرواة المخَتلف فیهم من غیر ترجیح أو في راوٍ  ،�ما هنا ،سند

 ،فإذا اختلف في إسناد من غیر ترجیح �ما هنا ،ولم �ستطع الترجیح یتوسط في أمره ،وتضعیفه
اختلف في حدیث من األحادیث  ،من الرواة المختلف فیهم ولم نستطع الترجیح في راوٍ  اختلف
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 ،�جعل في المرتبة المتوسطة :�عضهم �قول ،ولم نستطع الترجیح ،صححه قوم وضعفه آخرون 
 .یتوسط في أمره ا،إًذا �كون حسنً  ،ا بین الصحیح والضعیف�كون مترددً 

هناك نسخة أخرى تروى من طر�ق بهز بن  ،�تاب هذه السلسلة ورد بها أحادیث هي نسخة 
ولیس منشأ الخالف االختالف في  ،وفیها اختالف �بیر بین أهل العلم ،حكیم عن أبیه عن جده

لكن  ،الخالف سببه الخالف في الضمائر ،عندنا عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ،الضمائر
هذا حیدة ، كیم بن معاو�ة بن حیدةة بهز بن حألنهم هم ثالث ؛هناك ما فیه خالف في الضمائر

هؤالء الثالثة ما فیه إشكال من حیث ف ،وانتهى اإلشكال ،معاو�ة صحابي .یدخلأن  ال �مكن
ا أ�ًض  ؟أو ال �صل ،لكن الخالف في بهز هل �صل إلى درجة من �حتج �ه ،الضمائر �ما هنا

طیب أیهما أجود ما  ،ًناما یروى من طر�ق هذا اإلسناد �كون حس :توسط فیه أهل العلم فقالوا
طر�ق بهز بن حكیم عن أو ما یروى من  ،یروى من طر�ق عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده

 أیهما أقوى؟ ، أبیه عن جده
 طالب:.........

 مفروغ منه. ،بهز لماذا؟ عمرو أوثق من بهز
 طالب: .........

بهز بن حكیم عن أبیه  ومنشأ الخالف في قبول ،هو منشأ الخالف في قبول هذه السلسلة هذا
وذاك  ،ن القول الوسط عند أهل العلم أن هذا من قبیل الحسنإ :وقلنا ،عن جده الكالم في بهز

لكن لو جاءنا حدیثان متعارضان أحدهما من طر�ق بهز بن حكیم عن أبیه عن  ،من قبیل الحسن
 أیهما المرجح؟ ،والثاني من طر�ق عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ،جده

 ،مام البخاري سأله الترمذي عن حدیث جاء من طر�ق عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدهاإل 
في التكبیر في صالة  ،عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده

فقواه  ،حدیث عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي أصح شيء ورد في هذا الباب :وقال ،العید
ا فهل تخر�جه تعلیقً  ا،ا عن بهز بن حكیم عن أبیه عن جده معلَّقً خاري تعلیقً وخرَّج الب ،البخاري 

 ا؟أصح أقوى من تخر�جه تعلیقً  :أو قوله ،أصح :أقوى من قوله
 طالب:.........

 �عني تصحیحه خارج الصحیح أقوى من تعلیقه في الصحیح أو العكس؟ 
 طالب: .........

لو جزم البخاري ینحل  ،بن شعیب عن أبیه عن جده عمرو :لو جزم وقال ،حتى لو جزم البخاري 
و�بقى النظر فیمن ُأبِرز  ،اإلشكال؟ یرتفع الخالف في بهز؟ البخاري إذا جزم ضمن لنا من حذف

وتلقته  ،لكن �ون الخبر �خرَّج في �تاب الُتزمت صحته ،ایبقى الخالف قائمً  ،من رجال اإلسناد
 .له أصالً  ال شك أن هذا یدل على أن ،األمة �القبول
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في  امنهم من یرى أن تخر�ج البخاري ولو تعلیقً  ؟وأیهما أرجح ،على �ل حال المسألة خالفیة 
مادام الحدیث لیس من  ،ومنهم من �قول العكس ،صحیحه أقوى من تصحیحه خارج الصحیح

 ،أحادیث البخاري التي اعتمد علیها واستند إلیها من أصول �تا�ه �مكن أن یرّجح علیه غیره
 .اأقل أحواله أن �كون حسنً  ،اعلى �ل حال هذا الحدیث أقل أحواله أن �كون حسنً و 
سمع األدلة  "�یف الطهور؟ ،�ا رسول هللا :فقال -صلى هللا علیه وسلم-أتى النبي  أن رجالً " 

الذي  ،سمع آ�ة المائدة ،ا آ�ة المائدةوقد �كون سمع أ�ًض  ،المجملة التي تدل على اشتراط الطهارة
 ! ؟أو یتمرغ �ما یتمرغ الدا�ة ،آ�ة التیمم �ستطیع أن یتیمم�سمع 

 طالب:.........
وَمن الذي یتولى بیان  ،النصوص التي فیها شيء من إجمال تحتاج إلى بیاناإلشكال أن 

�عني �یف  "�یف الطهور؟ ،�ا رسول هللا :قال"فهذا  ،-علیه الصالة والسالم-الكتاب؟ النبي 
فدعا �ماء في " ،الطهور �الفعل -علیه الصالة والسالم-له النبي  فشرح ؟�یف نتطهر ؟نتوضأ

فالبیان  ،ن ما طر�قه المشاهدة أقوى مما طر�قه السماعإ :وقلنا ،-علیه الصالة والسالم- "إناء
اغسل  :ألنه لو قال له ؛"افدعا �ماء في إناء فغسل �فیه ثالثً " .�الفعل أقوى من البیان �القول

 -لكن إذا شاهد النبي ،�یفیة الغسل تتفاوت من شخص إلى آخر ،ا�فیك ثالثً اغسل  ،اكفیك ثالثً 
 :ولذا جاء في الخبر ،رسخت الصورة في ذهنه ،وهو �غسل �فیه خالص -علیه الصالة والسالم

 .»لیس الخبر �العیان أو �المعاینة«
ثم مسح  ،االثً ثم غسل ذراعیه ث ،اثم غسل وجهه ثالثً  ،افدعا �ماء في إناء فغسل �فیه ثالثً " 

 .-رضي هللا عنه-وتقدم أن المسح واحدة �ما جاء في حدیث علي  "ثم مسح برأسه ،برأسه
 ،أدخل السباحتین "ومسح �إبهامیه ظاهر أذنیه" هكذا "وأدخل أصبعیه السباحتین في أذنیه"

والمقصود  ،هذه أدخلها في أذنیه ،األصبع التي بین اإلبهام والوسطى ،وهي التي �سبح بها
 ،�عني إلى هذا المطلوب األطراف ]٧[سورة نوح: }َجَعُلوا َأَصاِ�َعُهْم ِفي آَذاِنِهمْ أطراف األنامل {

 .وهنا المطلوب طرف األصبع داخل األذنین
هكذا  "و�السباحتین �اطن أذنیه" ،�إبهامیه ظاهر األذنین هكذا "ومسح �إبهامیه ظاهر أذنیه" 

 .المسألة مسألة مسح
ما أم  ءا تجيا ثالثً ا غسل وجهه ثالثً هل �حتاج إلى أن �كرر ثالثً  "اا ثالثً الثً ثم غسل رجلیه ث" 

 ؟ءتجي
 طالب:.........

ا ا ثالثً ا غسل رجلیه ثالثً ؟ غسل ذراعیه ثالثً ءما تجيأم ا تجي ثم غسل ذراعیه ثالثً  ء،ما تجي 
ا ا ثالثً ثالثً  :و قاللكن ل ،والیسرى واحدة ،ا �مكن غسل الیمنى مرتینغسل ذراعیه ثالثً  :إذا قال

ا إذا ا ثالثً ثالثً  :ا �ما قال في الرجلینوالیسرى ثالثً  ،ا�كون غسل الیمنى ثالثً  ،انتهى اإلشكال
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خبزة  :معنى هذا؟ إذا قلت ماأعطیت الطالب خبزة خبزة  :أعطیت الطالب خبزة أو قلت :قلت
 :لكن إذا قلت ،واحدة أنت أعطیتهم خبزة ،وزعتها على جمیع الطالب ،فأنت وزعت لهم الخبزة

ثم غسل ذراعیه  :فقوله ،فرق بین هذا وهذا ،�عني �ل واحد خبزة ،أعطیت الطالب خبزة خبزة
 .اثالثً 

 طالب:.........
 ما فیه إال مرة واحدة عندك؟  

  طالب: .........
 كیف؟ 

 طالب:.........
 ذراعیه..

 طالب: .........
 مرة واحدة..

 طالب: .........
 ه أنت؟تراجعلكن.. األصل ما راجعنا 

 طالب: .........
و�مكن سقطت �ما  ،اا ثالثً أو أنه ثالثً  ،لكن هل هذا مراد أنه غسل الیمنى ثنتین والیسرى واحدة

 .ا والفرق بینهما ظاهرا ثالثً في رجلیه ثالثً 
 :ألنه قال ؛»هكذا الوضوء«�عني �ل واحد ثالث مرات ثم قال  "اا ثالثً ثم غسل رجلیه ثالثً " 

�عني هذا بیان لما جاء في  ،»هكذا الوضوء« :ا قالكیف الطهور؟ فلما توضأ وضوًءا عملی� 
 .النصوص المجملة

 »أو نقص« :من زاد على الوضوء المذ�ور عند أبي داود »هكذا الوضوء فمن زاد على هذا« 
 ،وظلمفمن زاد را�عة أساء  ،وعلى هذا التثلیث واجب ،»فقد أساء وظلم«من الوضوء المذ�ور 

فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء الواو  ،ومن نقص إلى اثنتین أساء وظلم
 .�عني قال هذا أو هذا ،ال تقتضي ترتیب لكن هذا من احتیاط الراوي 

السنة إلى  الذي یز�د على ثالث ظالم وخارج عن حیِّز ،الز�ادة على التثلیث ال شك أنه ظالم 
ومن زاد  ؟الز�ادة سواء زاد في األعضاء أو زاد في العدد ،هذا ما فیه إشكال ،شيء من االبتداع

ا بدل من أن �كون وضوؤه �مد توضأ �صاع یتجه إلیه ا ثالثً في الكمیة �میة الماء توضأ ثالثً 
إنما عندنا هنا أعضاء وأعداد فقط ما فیه  ،یتناوله نصوص أخرى  :أو نقول »فمن زاد« :قوله

 ؟كمیة للماء
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وفي  ،اا ثالثً المتجه األعداد ثالثً فأما هنا  ،یؤخذ من نصوص أخرى  ،ه یز�د في الماء�ون 
ا أو نقص منها األعضاء المغسولة والممسوحة التي هي أعضاء الوضوء من زاد علیها عضوً 

 ،لكن من زاد على العدد عن الثالث ال شك في �ونه أساء وظلم ،ا ال شك أنه أساء وظلمعضوً 
 ؟لماذا ،لعدد عن الثالث فالأما من نقص عن ا

 -علیه الصالة والسالم-وثبت عنه  ،توضأ مرة مرة -علیه الصالة والسالم-ألنه ثبت أن النبي  
وتكلم فیها مسلم  ،فكلمة نقص هذه تفرد بها أبو داود ،على ما سیأتي ،أنه توضأ مرتین مرتین

سالت فالذي ینقص عن الثالث غوال شك أنه إن �ان المراد �الز�ادة والنقص على عدد ال ،وغیره
ا من هذه األعضاء و�ن �ان المراد نقص شیئً  ،ألنه ثبتت بها السنة الصحیحة ؛ولم �ظلم ئ،لم �س

أو ما غسل إحدى ید�ه هنا ال شك أنه  ،ما غسل إحدى رجلیه أو ،ما مسح رأسه ،�عني ما غسل
 :أنها في األعداد قال والذي یرى  ،هي محمولة على األعضاءففعلى فرض ثبوتها  ،أساء وظلم

 .تكلَّم فیها مسلم وغیره ،هذه ز�ادة متكلَّم فیها
و�سناده ثابت  ،وصححه ابن خز�مة ،وابن ماجه والنسائي ،رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه" 

 ."فمن احتج بنسخته عن أبیه عن جده فهو عنده صحیح ،إلى عمرو
 .وسبق ذ�ر الخالف 
فمن زاد على هذا  ،هذا الوضوء« "ا ثم قالا ثالثً أراه الوضوء ثالثً ف :وفي روا�ة أحمد والنسائي" 

 -علیه الصالة والسالم-�عني من زاد على الثالث لم یثبت عن النبي  ،»فقد أساء وتعدى وظلم
وذ�رنا في درس سبق  ،»فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم« ،أنه توضأ أكثر من ثالث

 على األكثر؟ أم یبني على األقل  :ا قلنارتین أو ثالثً أنه فیما لو شك هل غسل العضو م
 طالب:.........

هم  ،�عني الذي استقر علیه في الدرس الماضي ،�عني ما ننتهي بهذه الطر�قة ،إذا فرغتم فآذنوني
ألنه لو بنى  ؛لكن في الوضوء ،في الصالة من شك هل صلى ر�عتین أو ثالث یبني على األقل

فاآلن تردد  ،تصیر الصالة �اطلة ،و�انت الصالة ناقصة تصیر �اطلة على األكثر في الصالة
بینما لو بنى على األقل في الوضوء تردد بین وضوء صحیح ووضوء  ،بین �طالن وصحة

لو بنى على األكثر في الصالة وافترض أنها  ،بینما لو بنى على األكثر ،ما فیه �طالن ،صحیح
سجود في الوضوء �محو أثر هذه  كلكن هل هنا ،سجودا �محو أثر هذه الز�ادة الزائدة سهوً 

 ؟الز�ادة
 اولذا المرجح أنه إذا تردد هل غسل مرتین أو ثالثً  ،ما فیه إال خروج من سنة إلى حیز البدعة 

�عني هذه الز�ادة ال توجد إال  ،أو نقص غیر أبي داود :ولیس في روا�ة أحد منهم ،�جعله مرتین
و�مكن حملها  ،وال شك أنه من حیث المعنى محتملة ،ا مسلم وغیرهوقد تكلم فیه ،عند أبي داود

أن  فإذا أمكن حملها على وجه صحیح �مكن ،�مكن حملها على وجه صحیح ،على وجه صحیح
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فالوجه الصحیح الذي  ،و�ذا لم �مكن حملها على وجه صحیح حكم بنكارتها ،تكون محفوظة
ا من هذه األعضاء أساء وتعدى عضوً  �مكن أن تحمل علیه من نقص عن هذه األعضاء نقص

 لكن من نقص عن األعداد فقد ثبتت السنة الصحیحة �ه. ،وظلم
 نعم.

 :-یرحمه هللا-"قال ابن عبد الهادي 
إذا توضأ « :قال -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة 

 .»ثم لینتثر أحد�م فلیجعل في أنفه ماءً 
إذا استیقظ أحد�م من منامه فلیستنثر « :قال -صلى هللا علیه وسلم-ل هللا أن رسو :وعنه 

 متفق علیه." ،»فإن الشیطان یبیت على خیاشیمه ،ثالث مرات
صلى هللا علیه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة " :-رحمه هللا تعالىی-�قول 
إذا فعل  ،إذا توضأ فلیجعل »لینثر ثم إذا توضأ أحد�م فلیجعل في أنفه ماءً « :قال -"وسلم

إذا صلى أحد�م إلى شيء �ستره « -علیه الصالة والسالم-في قوله  ،انتبهوا �ا إخوان ،فلیجعل
إنه في هذا التعبیر ما یدل على أن  :قالوا ،إذا صلى »فأراد أحد أن �جتاز بین ید�ه فلیدفعه

فترك األمر له  ،والدفع لیس بواجب إال �النسبة لمن استتر ،إذا صلى أحد�م ،السترة لیست بواجبة
�عني لو لم یرد  ،»ثم لینثر فلیجعل فیه ماءً  ،إذا توضأ أحد�م فلینتثر«فهل هذا مثله  ،إذا صلى

لكن عندنا أن الطهارة تعلیق  ،أنه ما �جب االستنثار إال من توضأ ،اشتراط الطهارة لقلنا مثله
 .إًذا المعلَّق علیه ال بد من وقوعه ،على شرط ال بد من وقوعه

أن �جتاز بین ید�ه  أحد فأراد ،إذا صلى أحد�م إلى شيء �ستره«دعونا نقارن بین النصین  
لكن هو ُعلِّق على أمر �مكن  ،�جب علیه أن یدفع ،اآلن الدفع الالم الم األمر ،»فلیدفعه
 ال؟ أم و�مكن عدم حصوله صح  ،حصوله

و�ن �ان  ،ُعلِّق على أمر ال بد من حصوله »اء ثم لینثر أو لینتثرفلیجعل في أنفه م«وهنا 
أخذناه من النص الذي معنا؟ ال، من  ؟لكن من أین أخذنا أنه ال بد من حصوله ا،األسلوب واحدً 
ولو  ،»ال تقبل صالة من غیر طهور« »ال �قبل هللا صالة من أحدث حتى یتوضأ«نص خارجي 

فإذا  ،من توضألوال بوجوب االنتثار إال  ،قلنا بوجوب الوضوءكان ما عندنا إال هذا النص ما 
بینما لو ُعلق األمر على  ،ال بد من وقوع ما علق علیهفعلق األمر على أمر ال بد من وقوعه 

 ،ن المعلق لیس بالزم إال إذا وجد ما علق علیهإ :شيء �مكن وقوعه و�مكن عدم وقوعه لقلنا
 �ظاهر؟  لیسأم  التفر�ق ظاهر ؟�ظاهر لیسأم ظاهر 

 طالب:.........
 :من أهل العلم من قال »فإن هللا ال �مل حتى تملوا ،علیكم من العمل ما تطیقون «طیب عندنا 

 ،یوصف �صفة الملل على ما یلیق �جالله وعظمته على القاعدة -جل وعال-یؤخذ منه أن هللا 
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فیة إال أنها معلَّقة على أمر لكنها صفة و�ن �انت من ،صفة منفیة »ال �مل« :طیب الحدیث �قول
ال یتصف �صفة  ؟یوجد آدمي ما �مل ،ال بد من وقوعه ،ال بد من حصوله الملل من ابن آدم

على أمر ال بد  -جل وعال-صفة المولى  ،على وقوع -جل وعال-فتعلیق صفة المولى  ؟الملل
ألنه قد  ؟�ظاهر لیسأم اآلن وجه التنظیر ظاهر  ،ما ُعلِّق علیهإًذا ال بد من وقوع  ،من وقوعه
 �یف؟  ؟»ال �مل« :�قول -علیه الصالة والسالم-والرسول  ،�یف نثبت صفة الملل :�قول قائل

و�ضطر اإلنسان أن یثبت صفة  ،ال بد من وقوعه :إًذا نقول ،علق على أمر ال بد من وقوعه
لصفة �اعتبارها مما لكن هذه ا ،ا للقاعدةعلى ما یلیق �جالله وعظمته طردً  -جل وعال-الملل هلل 

حتى قال  ،�عني الخالف فیه مندوحة ،اخُتلف فیه بین العلماء من أهل السنة في إثباتها ونفیها
فإن هللا ال  ،ال �مل و�ن مللتم -جل وعال-معنى الحدیث أن هللا  ،-جل وعال -ن هللاإ :�عضهم

�عني  ،ینقطع خصمهال ینقطع حتى  :نظیره قولهم في مدح خطیب من الخطباء ،�مل و�ن مللتم
هل في هذا صفة مدح له أنه إذا انقطع  ،محاج ال ینقطع حتى ینقطع خصمه أوشخص مجادل 
الفائدة من هذا الكالم؟ �عني مسألة السترة  ما ،و�ن انقطع خصمه ،ال، ال ینقطع ؟خصمه انقطع

الته �اطلة إذا صلى أحد�م مفهومه أنه إذا لم �صلِّ ص ،�عني ترك األمر إلیه ،إذا صلى أحد�م
 ال؟ أم 

مفهومه أنه إذا لم  ،فلیدفع ید�ه فأراد أحد أن �جتاز بین ،إذا صلى أحد�م علق علیه ،صحیحة
 ؛لیس له أن ینتثرفإذا لم یتوضأ  نهإ :وهل نقول هنا ،إلى شيء �ستره فإنه لیس له أن یدفع �صلِّ 

 ،من أدلة أخرى  ،یاقما هو من هذا الس ،ألنه علق على أمر ال بد من وقوعه من أدلة أخرى 
 :وقل مثل هذا في قوله ،»ثم لینثر إذا توضأ أحد�م فلیجعل في أنفه ماءً « ،ولیس من هذا السیاق

إذا « ،»فإن الشیطان یبیت على خیشومه ،إذا استیقظ أحد�م من منامه فلیستنثر ثالث مرات«
د من وقوعه وهو فاالستنثار معلَّق في النص األول على أمر ال ب »استیقظ أحد�م من منامه

 إ�ش؟ 
 طالب:.........

األول ال  ،وفي النص الثاني ُعلِّق على أمر ال بد من وقوعه وهو االستیقاظ من النوم ،الوضوء
 .فال بد منه ،ما فیه أحد ما ینام ،والثاني ال بد من وقوعه عادة ،ابد من وقوعه شرعً 

ثم  في أنفه ماً «الالم الم األمر  »لإذا توضأ أحد�م فلیجع« :في مثل هذا النص هل نقول مثالً  
ألنه ال �مكن أن ینثر حتى  ؛هذا من أدلة القائلین بوجوب االستنشاق واالستنثار ،»لینثر

 .ال �مكن أن �ستنثر حتى �ستنشق ،�ستنشق
ینثر ما  ،أنه ال بد أن �خرج ما في أنفه ،لماذا ال نحمل هذا على غیر االستنشاق :قد �قول قائل 

هذا الحدیث یدل على أنه ال بد من إخراج ما في األنف إذا  ؟یلزمه االستنشاق هل ،في أنفه
وقد جاء  ،لكن جاءت األدلة األخرى تدل على أنه ال بد من االستنشاق ،توضأ من غیر استنشاق



 
 

 
 
 

١
٣ 
 

 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=١٣ 

ن المراد �االنتثار هنا هو إ :ن من أهل العلم من قالإالجمع بینهما في �عض النصوص حتى 
 .الزم االنتثار ألنه من ؛االستنشاق

إذا استیقظ أحد�م من منامه فلیستنثر ثالث « :قال -"صلى هللا علیه وسلم-وعنه أن النبي " 
 .»فإن الشیطان یبیت على خیشومه ،مرات

ومنهم  ،وأن االستنثار مطلوب في الوضوء على جهة الوجوب ،النص األول مقرون �الوضوء 
ولیس في اآل�ة ما یدل على المضمضة وال  ،ا الواجب توضأ �ما أمرك هللاأبدً  :من �قول

نعم أمرك هللا على لسان نبیه  :نقول ،ما أمرنا بهذا -جل وعال -�هللا ،االستنشاق �ما أمرك هللا
علیه  -والنبي ،-علیه الصالة والسالم-أمرك هللا على لسان نبیه  ،-علیه الصالة والسالم-

 .جب عند أهل العلمو�یان الواجب وا ،بیَّن الواجب -الصالة والسالم
استیقظ  »إذا استیقظ أحد�م من منامه«قال:  -علیه الصالة والسالم-عنه أن النبي و "طیب  

 ."متفق علیه »فإن الشیطان یبیت على خیاشیمه ،فلیستنثر ثالث مرات«من النوم 
الشیطان �حرص على مثل هذه المداخل التي یدخل من خاللها إلى البدن �الخیاشیم  أوالً  

والشیطان �جري  ،و�ذا نام اإلنسان عن الصالة جاء الخبر �أنه �ال الشیطان في أذنیه ،ذنینواأل
 ،لها أسباب ،ولها موانع ،ووجود الشیاطین ومخالطتها للناس لها أسباب ،من ابن آدم مجرى الدم

وهما أعني المالئكة  ،ولها موانع ،و�المقابل دخول المالئكة للبیوت لها أسباب ،ولها موانع
-جل وعال -�كثر فیه من ذ�ر هللا -جل وعال-فالبیت الذي ُیذ�ر فیه هللا  ،والشیاطین متضادان

إلى  ،الدخولفي بدًءا من عتبة الباب  ،وُ�ذ�ر اسم هللا على �ل شيء ،و�سمى ،وقراءة القرآن ،
 هذا ال شك أنه �طرد ،وذ�ر هللا على جمیع األحوال ،وجمیع األحوال ،والنوم ،األكل والشرب

 .الشیاطین
ا والبیت الذي ال تدخله المالئكة �كون مرتعً  ،بینما الصور تجعل المالئكة ال تدخل البیت 

جل  -ا لدخول الشیاطین حفظنا هللاوأ�عدنا �ل ما �كون سببً  ،فإذا أكثرنا من األذ�ار ،للشیاطین
فلیلزم  ،هذا وجاءت نصوص �ثیرة تدل على ،ومن أعظم ما ُ�حفظ �ه اإلنسان الذ�ر ،بهذا -وعال

أثناء النوم إذا تعاّر من  ،إلى نومه ،إلى لیلته ،اإلنسان األذ�ار بدًءا من استیقاظه إلى �قیة یومه
بل لكل شيء من تصرفات اإلنسان  ،الشرع ما تر�نا همًال  ،إذا استیقظ له أذ�ار ،اللیل له أذ�ار
 .في �ل شيء من تصرفاته وظیفة شرعیة ،وظیفة شرعیة

 ،�سیر علیه المقر�ون  افي طر�ق الهجرتین شرح أو بّین منهجً  -رحمه هللا تعالى -وابن القیم 
والذي �قرأ منهج المقر�ین �جزم أنه  ،من النصوص امأخوذً  امنهجً  ،�سیر علیه األبرار اومنهجً 

�كثر  ،فعلى اإلنسان أن �حرص على مثل هذه األمور ،یتكلم عن نفسه من واقع عمله الیومي
وأكثر من األذ�ار واألوراد التي جاءت  -جل وعال-لكن من ذ�ر هللا  ،-وعال جل-من ذ�ر هللا 

 ،أو جاء ما یدل على أنها تحفظ بدنه أو تحفظ دنیاه ال شك أنه �حصل له ما ُعلِّق على ذلك
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�امتثال هذا الذ�ر  -جل وعال-لكن یبقى �النسبة لألجر والثواب أجره أقل ممن یتقرب إلى هللا 
 .ال شك ،مروامتثال هذا األ

یتصبح �سبع  ،و�قرأ ذ�ر �ذا لم �ضره شيء ،من أجل أن ُ�حفظ ؛�عني الذي �قرأ آ�ة الكرسي
وهدفه في ذلك حفظ دنیاه فقط وجسمه أو ماله أو ولده ال  ،وهكذا ،تمرات ال �ضره سم وال سحر

 شك أنه �النسبة للثواب أقل �كثیر ممن إ�ش؟ 
نعم  ،إن هذا تشر�ك :شّرك هذا مع هذا قد �قول قائل ولو ،قصد بذلك وجه هللا والدار اآلخرة

ألن هناك  ؛ثوابالا �ه ما ُذكر في ضمن �عني لو لم �كن مأذونً  ،لكنه تشر�ك مأذون �ه ،تشر�ك
لو ُمنع منه اإلنسان ما ُذكر  ،الثواب العاجل اشرعی�  الو لم �كن ملحظً  ،عاجًال  اوثوا�ً  آجًال  اثوا�ً 

لحث أن �قرأ اإلنسان آ�ة الكرسي أن یرتب علیه حفظ اإلنسان لحثه �عني ما هو مجرد ل ،أصالً 
 ،-جل وعال -اقرأ آ�ة الكرسي �حفظك هللا ،ال، هذا األمر حقیقي وواقعي ،على أن �قرأ هذه اآل�ة

فیحصل لك ثواب الدنیا  ،و�نتهي اإلشكال ،وامتثل أمر هللا وأمر رسوله ،وتعبد �ه ،وتدین بهذا
 .هذا وضعه �ختلف ،إنما یهمه أمر دنیاه ،ام یرفع �أمر اآلخرة رأسً �خالف من ل .واآلخرة

�شار�ه في  ،�شار�ه في مبیته ،على �ل حال الشیطان �شارك اإلنسان في �ثیر من األمور 
�األذ�ار التي جاءت بها النصوص لم  -جل وعال-لكن إذا ذ�ر هللا  ،و�شار�ه في جماعه ،أكله

 .�كن للشیطان منه نصیب
 ؟هذا مقرون بوضوء أو بدون وضوء هل �عني »ستیقظ أحد�م من منامهإذا ا« 
لعمل ل و�ر�د أن �خرجاستیقظ من المنام  شخص طیب ،والثاني بدون وضوء ،األول �الوضوء 

لماذا؟ ألنه  ،نه ال �ستنشق إال للوضوءإ :ما �ستنشق؟ منهم من �قولأم �ستنشق  ا،ئً متوض لیس
والجیل  -علیه الصالة والسالم-�عني في حیاته  ،قاظ في األصلما فیه استی ،اآلن امستیقظً  لیس

األصل  ،النوم عماده في اللیل أوالً  ،هو إذا استیقظ ،واألصل في المسلم أنه هذا ،الذي عاش معه
ومن استیقظ من نوم اللیل إنما لیقوم صالة اللیل أو لیصلي الفجر على أقل  ،في النوم اللیل

 ،اأبدً  :ومنهم من �قول ،ا للوضوءفهل �كون األمر �االستنثار تبعً  ،ضأاألحوال فهذا ال بد أن یتو 
و�أن هذا  ،إن لم یتوضأ استنشق بهذا النص ،انتثر في النص السابقإن توضأ  ،الجهة منفكة

 .�ل قائم من نوم لیله �ستنثر ،أظهر
إذا « ،»مهفإن الشیطان یبیت على خیاشی ،إذا استیقظ أحد�م من منامه فلیستنثر ثالث مرات« 

حرك الباب  ،�عني مجرد ما �ستیقظ ینتبه ،هل یدل هذا على التكرار »استیقظ أحد�م من منامه
وما  ،السالم علیكم :دخل واحد وقال ؟للمغسلة واغسل خیاشیمك وارجع نم اذهب :انتبه نقول له

 ،ا النومه تار�ً أو المراد �ه إذا استیقظ من منام ،استنثر اذهب :نقول له ،انتبه ،مئدري أن هذا نا
 �ستنشق هذه �عدُ  یذهبأما لو �لف اإلنسان �ل ما فتح عینیه  ،من النوم هذا هو األصل امنتهیً 

فإن «ا فلیستنثر ثالث مرات ا نهائی� ا تام� إذا استیقظ استیقاظً  :فلعل المراد ،هذه مشقة :مشقة أقول
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 ،ي من ابن آدم مجرى الدمو�جر  ،الشیطان له مداخل »الشیطان یبیت على خیشومه أو خیاشیمه
 لكن علیه �ما �طرد الشیطان. ،و�ملي له ،و�سول له ،و�وسوس لإلنسان
 طالب: .........

 ي معك؟تأي طبعة ال »فإن الشیطان یبیت على خیاشیمه«
 طالب: .........

 على �ل حال هنا الشیطان واضح.. 
 طالب:.........

 ین؟أ
 طالب: .........

 ن.اقل الجمع اثنأ ،ناهما اثن ،خیاشیمه
 :-یرحمه هللا-"قال ابن عبد الهادي 

إذا استیقظ أحد�م من نومه فال �غمس یده في « :قال -صلى هللا علیه وسلم-وعنه أن النبي 
و�ذا « :وعند البخاري  ،لفظ مسلم ،»فإنه ال یدري أین �اتت یده ،ااإلناء حتى �غسلها ثالثً 

فإن أحد�م ال یدري أین �اتت  ،دخلها في وضوئهاستیقظ أحد�م من نومه فلیغسل یده قبل أن ی
إذا استیقظ أحد�م من اللیل فال یدخل یده في «وروى ابن ماجه والترمذي وصححه  ،»یده

 ."»ااإلناء حتى �فرغ علیها مرتین أو ثالثً 
 -صحابي الحدیث قبل السابق وهو أبو هر�رة ،وعنه :-رحمه هللا تعالى-نعم �قول المؤلف 

إذا استیقظ أحد�م من نومه فال « :قال -"صلى هللا علیه وسلم-عنه أن النبي " -عنه رضي هللا
 ،الكف اوتطلق و�راد به ،الید مطلقة ،الید مطلقة »فال �غمس یده« ،»�غمس یده في اإلناء

وتطلق و�راد بها من أطراف األصا�ع  ،وتطلق الید و�راد بها من أطراف األصا�ع إلى المرفقین
أو  ،إذا غمس الكف غمس یده :فهل نقول ،النص مطلق ،والنص مطلق ،د�لها ی ،إلى اآل�اط

ت الید أوعندنا ج ة،عندنا مطلق الید ألن ؛ال �صدق علیه أنه غمس یده حتى یبلغ اإل�ط :نقول
في آ�ة  ،مقیدة؟ مطلقةأم في آ�ة التیمم مطلقة  ،الید هنا مطلقة ،مقیدة في �عض النصوص

فكل ما جاءنا  ،نه �حمل المطلق على المقیدإ :هل نقول ،قیدةفي آ�ة الوضوء م ،السرقة مطلقة
 �حمل على المقید إلى المرافق؟  :من ید نقول

 طالب: .........
 كیف؟

 طالب: السبب..
�قطع من اإل�ط من هنا من الكتف  ،آ�ة السرقة مطلقة ،طیب سرق واحد ،وفیه مقید ،فیه مطلق

قة �آ�ة الوضوء؟ ننظر إلى السبب والحكم إن اتحد ا آل�ة السر من المرفق تقییدً أم من المنكب 
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مُ ما فیه إشكال { ،إجماعهذا فإن اتحد الحكم والسبب  ،الحكم [سورة  }ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَّ
مًا َعَلى { :-جل وعال-مطلق قید الدم في قوله  ]٣المائدة: ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ

هذا �حمل المطلق على  ]١٤٥األنعام: [سورة} اِعٍم َ�ْطَعُمُه ِإالَّ َأن َ�ُكوَن َمْیَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحاً طَ 
الرقبة في آ�ة الظهار مطلقة وفي  ،والسبب اختلف ،لكن إذا اتحدا في الحكم فقط ،االمقید اتفاقً 

�له �جب  ،لكن الحكم واحد ،تلوهذا ق ،هذا ظهار ،السبب مختلف ،آ�ة القتل مقیدة �كونها مؤمنة
إذا اتحد السبب واختلف الحكم  ،وعكسه �عكسه ،�حمل المطلق على المقید عند الجمهور ،العتق

وحمله �عضهم �ما في الید في آ�ة الوضوء والید في  ،ال �حمل المطلق على المقید عند الجمهور
ى المرفق مثل الوضوء أو أقل ما فهل نمسح الید في التیمم إل ،آ�ة التیمم والید في آ�ة التیمم

لالختالف في  ؛قول الجمهور أنه ال ُ�حمل المطلق على المقید ،�طلق علیه الید وهو الكف
 .والسبب الحدث في الموضعین ،و�ن اتحد السبب ،الحكم

الید في آ�ة السرقة مع الید في آ�ة الوضوء ال  .ما فیه إشكالفإذا اختلفا في الحكم والسبب  
 .والسبب مختلف ،الحكم مختلف ،لق على المقید�حمل المط

الحكم  :هل نقول ؟أو هي مثل الید في آ�ة الوضوء ،هنا هل الید هنا مثل الید في آ�ة التیمم 
ما نظرنا إلى السبب في الرقبة في �فارة  ،اختلف؟ ال تنظر إلى السبب أم�له �جب غسله؟  ،واحد

 ،لكن نظرنا إلى الحكم ،ما نظرنا إلى السبب ،تلالسبب مختلف عن السبب في �فارة الق ،الظهار
وهنا �جب غسل الید  ،فحملنا المطلق على المقید ،وهو أنه �جب عتق الرقبة في هذا وفي هذا

الحكم واحد �له �جب  ؟ي اختلفذال ما ؟المانع ما ،فنحمل المطلق على المقید ،هنا وهناك
هذا غسله  ؟�یف مختلف ،إال أنه مختلف إن الحكم و�ن �ان �شمله مسمى واحد :أو نقول ،غسله

 ،�معنى أن الوضوء �صح بدونه ،ولیس �فرض ،وهذا غسله واجب ،فرض من فرائض الوضوء
 .وهناك ال �صح ،ید المستیقظ ،�صح الوضوء بدون غسل الید

وما أسفل من « ،»من جر ثو�ه خیالء«نظیر ذلك  ،نظیر ذلك أظن لو استطردنا �قضي الوقت 
�ختلف ،لكن الحكم الخاص �ختلف  ،�عني الحكم عام �شملهما ،كالهما حرام »لنارالكعبین في ا

 ماومع الخیالء األمر أعظم  ،�اعتبار أن هذا بدون خیالء في النار ؟الحكم الخاص من أي جهة
فیحرم جر الثوب  ،فال �حمل المطلق على المقید ،فاألمر أعظم ،ال ینظر هللا إلیهم ؟المترتب علیه
ا لالختالف وذاك �حرم علیه إذا جره خیالء أعظم فنظرً  ،متوعد علیه �النار ،ر خیالءولو من غی

وهنا �جب  ،و�ن �ان الحكم العام التحر�م موجود ،في الحكم الخاص ما حملنا المطلق على المقید
لكن هذا الحكم  ،من فرائض الوضوء او�جب الغسل �اعتبار الید فرًض  ،الغسل للمستیقظ

ا الذي ُ�حتاج إلى وأ�ًض  ،فال ُ�حمل المطلق على المقید ،الحكم التفصیلي �ختلفلكن  ،اإلجمالي
فالنهي متجه إلى  ،الكف فقط ؟الكف فقطأم إدخاله في اإلناء في هذا الموضع إلى المرفق 
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 لیسأم ونظیره ما ذ�رنا في جر الثیاب اإلسبال واضح  ،ألنه هو الذي �حتاج إلیه ؛إدخال الكف
 بواضح؟ 

 ما هو بواضح؟أم التنظیر واضح أن أم  ،ال �ا إخوانإشك فیه
�ما جاء في  ،»إذا استیقظ أحد�م من نومه فال �غمس یده یدخل یده«إًذا المراد �الید هنا الكف  

 ..»في اإلناء« الروا�ة األخرى 
 طالب: .........

أمرت أن «ولذلك جاء في الحدیث ، الید أقل ما تطلق على الكف ،ما علیه شيء ،ما علیه شيء
لو سجد على األصا�ع فقط  ،»وأشار إلى أنفه و�د�ه ،على الجبهة »أسجد على سبعة أعظم

 ألن الید �طلق هنا على �اطنها الراحة مع �طون األصا�ع. ؛ما �كفي ؟�كفي
 طالب: .........

 فیها؟ ماذا 
 طالب:.........

 �أتي إن شاء هللا. ،ال ال، ما هي بنجاسة
  طالب: .........

 ى نكرة وهي مضافة؟تبق
 طالب: .........

 �عم ،من الید اما �عم جزءً  ،الیدین �عم إ�ش؟ �عم ،مفرد مضاف فیعم ،مفرد مضاف :ال، أنت قل
 الیدین..

 طالب: .........
�ما جاء في  ،لو أدخل �سرى �عم ،لو أدخل �منى ،هو عموم أفراد ،عموم أجزاء لیسال ال، 

لیس «الروا�ة األخرى  ،»الواحد لیس على عاتقه منه شيء ال �صلي أحد�م في الثوب«الحدیث 
 ؟ما ظهر أمظهر  ،الروا�ة األولى مفرد مضاف �شمل العاتقین ،»على عاتقیه

فال �غمس  ،اماء الوضوء حتى �غسلها ثالثً  ،یدخل یده في اإلناء الذي فیه الماء ،فال �غمس یده 
فعلى هذا غسل الید قبل إدخالها في اإلناء  ا،�حرم علیه أن �غمس یده قبل إدخاله ،یده في اإلناء

ي هي فرض من فرائض توهل وجو�ه مثل وجوب غسل الید ال ،�النسبة للمستیقظ من النوم واجب
 الوضوء؟ 

 طالب: .........
�ما أنه لو  ،غیر صحیح؟ صحیح مع اإلثمأم ال، �عني لو خالف وغمس یده وضوؤه صحیح 

بین  ،فرق بین اإل�جاب و�ین االشتراط ،حیحة مع اإلثمصالته صفخالف وصلى ومنكبه مكشوف 
 .فرق بین الواجب والر�ن ،وفرق بین الواجب والر�ن ،اإل�جاب و�ین االشتراط
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 :والعلة هل نقول ،ومقتضى النهي التحر�م ،»فال �غمس«الالم ناهیة  ،هذه العلة »فإنه ال یدري « 
فإنه ال «لماذا؟  ،الصارف العلة ،العلةوالصارف  ،ن النهي مصروف من التحر�م إلى الكراهةإ

فهل ترتفع هذه الطهارة  ،ال یدري �عني �ونه ال یدري الید طاهرة بیقین »یدري أین �اتت یده
ألن الشك ال یز�ل  ؛ا طاهرةتبقى الید حكمً  ؟»فإنه ال یدري «�الشك الذي طرأ علیه أثناء نومه 

أال �مكن أن �صرف النهي  ،شكوك في تحققهاو�ًذا مادامت طاهرة والعلة م ،الید طاهرة ،الیقین
 من التحر�م إلى الكراهة؟ 

ُأمرنـا أن نخـرج العواتـق  ،الصـرف �العلـة ؟ما هو معروفأم �عني الصرف �العلة معروف عندهم 
�عنـي العلـة إ�ـش؟ �شـهدن  ،والحیض وذوات الخـدور إلـى العیـدین �شـهدن الخیـر ودعـوة المسـلمین

ود هـــــذا الخیــــر �النســــبة للمـــــرأة ودعــــوة المســــلمین واجـــــب؟ هــــل شــــه ،الخیــــر ودعــــوة المســـــلمین
 طالب:.........

فهل نصرف هذا النهي  ،�ما �قول األكثر ،نعم صرف األمر من الوجوب إلى االستحباب �العلة
إذا استیقظ أحد�م من نومه «وعند البخاري  ،لفظ مسلم" ،»فإنه ال یدري أین �اتت یده«�العلة؟ 

 .األمرالالم الم  "»فلیغسل یده
إذا استیقظ أحد�م من اللیل « ،»فإن أحد�م ال یدري أین �اتت یده ،قبل أن یدخله في وضوئه« 

 ،ال یدري  ،العلة موجودة »فإنه ال یدري  ،احتى �فرغ علیها مرتین أو ثالثً فال یدخل یده في اإلناء 
؟ ال، یورث اظن� ؟ ال، یورث اعلمً  ا،�ونه ال یدري هل یورث �قینً  ،ن �ونه ال یدري شكإ :وقلنا
لكن یبقى أن  ،ا الجانب اآلخروقد یترجح أحیانً  ،نعم قد یترجح جانب ،مستوى الطرفین اشك� 

ألن الشك ال یز�ل الیقین  ؛الید ما تزال طاهرة ،و�ده طاهرة بیقین ،األصل في �ونه ال یدري شك
ى هل �صرف من الوجوب إل ؟لكن الغسل هل هو واجب أو لیس بواجب ،على القاعدة

 ،ایبقى تعبدً  :ا أو نقولاالستحباب والغمس من التحر�م إلى الكراهة �العلة �ما �فعلونه أحیانً 
ما یلزم  ،ما یلزم شيء من األصل :لو نظرنا إلى العلة قلنا ،�عني لو نظرنا إلى العلة ،�جب
هذا األصل  ،وال أثر للطاهر في الماء ،الید طاهرة ،في الماءلها وال أثر  ،ألن الید طاهرة ؛شيء

 .قبل غمسها في اإلناء د،من �اب التعبد �جب غسل الی :لكن نقول ،الشك ال یز�ل الیقین
األصل في  ،ن األصل في المبیت أنه النوم �اللیلإ :�اتت �قولون  »فإنه ال یدري أین �اتت یده« 

لناس انقلبت و�ثیر من ا ،والنهار معاش ،السنة اإللهیة في اللیل أنه سكن ،المبیت أنه هذه السنة
وال  ،هذا لیس �عبرة ا،نومً �له والنهار  ا،سهرً فصار اللیل �له  ،وتغیرت المفاهیم ،عنده المواز�ن

 .�المستیقظ من نوم اللیل اخاص�  »فإنه ال یدري أین �اتت« :لكن یبقى قوله ًئا،�غیر من الواقع شی
ولذا یرى  ،"»د�م من اللیلإذا استیقظ أح« :في روا�ة ابن ماجه والترمذي وصححه" :ولذا قال 

ومنهم من �طرد  ،�عض أهل العلم أن هذا الغسل ال �جب إال في حق من استیقظ من نوم اللیل
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فإذا وجدت هذه الصفة في نوم النهار ألحق �ه  ،نوم اللیل من صفته االستغراق والطول :�قول
 .األحق �ه حكمً  ،احكمً 

إذا �ان ال یدري أین �اتت یده یتجه إلیه هذا وعلى �ل حال �ل من استیقظ وتحققت فیه العلة  
فإن  ،و�ذا استیقظ أحد�م من نومه فلیغسل یده قبل أن یدخلها في وضوئه« :وعند البخاري  ،األمر

لفها �خرق  ،أنا أدري أین �اتت یدي :طیب لو قال شخص ،»أحد�م ال یدري أین �اتت یده
 ،وال الشك الذي هو محتمل من الحدیث ،لن �طرؤ عندي شك ،أدري أنا  :وأتقنها وضبطها وقال

 وأنا أدري. ،ن الشارع علل بهذاإ :لكن �قول ،دعونا من مسألة االعتراض على السنة ،لن �طرق 
 طالب: .........

أما �النسبة  ،ال یدري  ،كیف؟ یدور مع علته؟ ومع ذلك ال یدري أین �اتت ولو ر�طها ولو أحكمها
في �المه فهذا  -علیه الصالة والسالم-لسنة ونازع النبي �النسبة لمن عاند وخالف ا ،لمن عاند

فقام  ،تاءما راحت وال ج ،ین تروحأنه یدري أین �اتت یده إ :وقد قال قائل ،معرِّض نفسه للعقو�ة
وذ�ر ابن �ثیر وغیره  ،وهذا من شؤم مخالفة السنة ،فإذا بیده إلى �وعه في دبره داخله ،من نومه

 ،نسأل هللا السالمة والعافیة ،استعمل السواك في دبره ،اك في دبرها استمن المؤرخین أن شخًص 
 ُأصیب �ألم في �طنه استمر معه وصار �طنه ینتفخ ینتفخ إلى الشهر التاسع وضع قطعة :فقال
وأزعجتهم حتى جاءت البنت فرضخته �حجر  ،فصارت هذه القطعة تصرخ �صوت مرتفع ،لحم

 .رضة السنن والعناد مع الشرعهذا شؤم المخالفة ومعا ،فانقطع الصوت
 »فإن المالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا �ما �صنع«الرجل الذي قال لما سمع حدیث  

فاألمر لیس  ،ُخسف �ه ،فساخت �ه األرض ،ودخل حلقة الدرس ،وضع المسامیر في نعاله
 �السهل.

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


