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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،والصالة والسالم على نبینا محمد ،الحمد هللو  ،"�سم هللا
 في محرره: -یرحمه هللا-اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن، قال ابن عبد الهادي 

 وعن لقیط بن َصُبرة.." -رضي هللا عنه-وعن لقیط بن صبرة 
 َصِبرة.

 :قال ،أخبرني عن الوضوء ،هللا�ا رسول  :قلت :قال -رضي هللا عنه-"وعن لقیط بن صِبرة 
رواه أحمد  ،»و�الغ في االستنشاق إال أن تكون صائًما ،وخلل بین األصا�ع ،أسبغ الوضوء«

وزاد  ،وصححه الترمذي وابن خز�مة والحاكم وغیرهم ،وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
 ،عه من حدیث الثوري ورواه الدوالبي فیما جم ،»إذا توضأت فمضمض« :أبو داود في روا�ة

وصححه ابن  ،»اإذا توضأت فأبلغ في المضمضة واالستنشاق ما لم تكن صائمً « :ولفظه
 القطان."

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

�ا  :قلت :قال - تعالى عنهرضي هللا-وعن لقیط بن َصِبرة " -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  
 .�عني عن �یفیته المأمور �ه "أخبرني عن الوضوء ،أخبرني عن الوضوء ،رسول هللا

واإلسباغ هو استكمال غسل األعضاء واستیفاء المحل المفروض  ،أسبغ »أسبغ الوضوء« :قال 
االستنشاق  و�الغ في« ،بین أصا�ع الیدین والرجلین »وخلل بین األصا�ع ،أسبغ الوضوء« ،غسله

جاء األمر �اإلسباغ والمراد �ه توفیته واستكمال غسل  »أسبغ الوضوء« ،»اإال أن تكون صائمً 
 ،»إسباغ الوضوء على المكاره« ،وجاء الحث علیه حتى على المكاره ،العضو المفروض غسله

باغ الوضوء في فإس ،اوقد �كون الجو �اردً  ،اوقد �كون الماء �اردً  ا،�معنى أنه قد �كون الماء حار� 
إًذا الحث علیه في  ،وجاء الحث علیه في الشرع ،وهو مكروه لدى النفس ،مثل هذه الظروف شاق

واألمر �ه  ،من �اب أولى والجو معتدًال  ،معتدًال  االحاالت والظروف العاد�ة إذا �ان الماء متوسطً 
 .صر�ح في هذا النص وغیره

لماذا ال نتعمد هذه المكاره؟ فوء على المكاره إذا جاء الحث على إسباغ الوض :قد �قول قائل 
طلًبا  ؛نر�ب اإلبر�ق على الغاز ونسخن الماء ونتوضأ على المكاره ،والماء معتدل ،الجو معتدل
 أو في الجو المعتدل نذهب إلى الثالجة ونأخذ ماءً  ،لثوا�ه ورجاءً  ،له وامتثاالً  ،لهذا الحث

 ا؟ هل هذا مطلوب شرعً  ،ونتوضأ
ا للمطلوب لكن إذا جاءت تبعً  ،فالدین �سر ،المشقة ال تطلب لذاتها ،ر مطلو�ة لذاتهاالمشقة غی

من  اقر�بً  ونجعلهنر�ب اإلبر�ق  :و�ال �إمكان الواحد أن �قول ،ا یترتب علیها األجر والثوابشرعً 
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هللا  ،ما لك ثواب :نقول ،ونحصل على هذا الثواب ،الغلیان ونتوضأ ونسبغ الوضوء على المكاره
مطلو�ة ا للعبادة اللكن إذا جاءت تبعً  ،هذا لیس �مطلوب ،عن تعذیب نفسك غني -جل وعال-

 .نعم یترتب علیها ثواب ،المأمور بها
التخلیل بین األصا�ع تفر�ج األصا�ع وغسل ما بینهما  »وخلل بین األصا�ع، أسبغ الوضوء« 

مثل هذا  ،نه ال �صل إلیه الماء�ما في ذلك ما ُ�َظن أ ،و��صال الماء إلى جمیع أجزاء المفروض
 . فتخلل أصا�ع الیدین والرجلین ،�حرص علیه

تتراكم فیه أوساخ  ،ألن األنف تجتمع فیه أمور ؛�الغ في االستنشاق »و�الغ في االستنشاق« 
طیب المبالغة في االستنشاق �عض  ،من أجل إزالة هذه األقذار ؛وأقذار فیبالغ في االستنشاق

�عني وصول الماء إلى الدماغ  ،�عض الناس أو �ثیر من الناس ال �طیقها ،الناس ال �طیقها
 غیر مضر؟ أم بواسطة األنف مضر 

ألن الضرر ال �جوز في  ؛�عني إلى حد ال ضرر فیه معروف ،�عني إلى أي حد في المبالغة
أنه �ستنشق الماء إلى أن �صل  »�الغ في االستنشاق«و�عض الناس �فهم من  ،شر�عة اإلسالم

�الغ « ،إنما �صل إلى أعالي األنف �حیث ال یتجاوز ذلك إلى الدماغ ،ال یلزم هذا ،إلى الدماغ
 .من أجل تنظیف الفم ؛»في االستنشاق

والصائم �فطره  ،لماذا؟ ألن األنف منفذ إلى الجوف ،اإال أن تكون صائمً  »اإال أن تكون صائمً « 
لكن هل �منع من  ،المبالغة في االستنشاق فیمنع الصائم من ،فهو منفذ ،وصول الماء إلى جوفه
 هل �منع من المبالغة في المضمضة؟  ،المبالغة في المضمضة

�لها  ،؟ ألنها �لها منافذهل �منع من المبالغة في االستنجاء مثالً  :وقل استطرد قلیالً  وقل مثًال 
لم ترد هذه  لكن لو ،فهل �منع من هذا �له؟ المضمضة سیأتي في الروا�ة التي �عدها ،منافذ

أحدهما �قتضي أن الفم أولى  :عندنا أمران ؟أو ال ُنلِحق ،ا �األنفالروا�ة ُنلِحق الفم �اعتباره منفذً 
�یف �كون الفم أولى �التحرز منه في  ،العكس ،واألمر الثاني العكس ،�التحرز منه حال الصیام

واألكل والشرب إنما  ،باشرةنعم هو الموصل إلى الجوف م ،ألنه هو المنفذ الطبیعي ؟حال الصیام
 ،نحتاط لألنف أكثر مما نحتاط للفم ،العكس :قد �قول قائل ،فُیحتاط في أمره ،�كون مع الفم

 لماذا؟ 
 طالب: ...........

 أیهم..؟
لكن الفم إذا  ،فإذا �الغنا ذهب شئنا أم أبینا ،وال �مكن إحكامه ،األنف لیس علیه غلق :نقول

�عني إخراجه من الفم أسهل  ،بإمكانك أن تخرجه �أي وسیلةفمجه  أحسست �أنه تجاوز ما �مكن
فهو  ،ما �مكن التحكم فیه �خالف الفمفألنه إذا وصل إلى حد األنف  ؛من إخراجه إلى األنف

وزاد أبو داود وفي " :فعلى �ل حال جاءت الروا�ة األخرى  ،االفم أكثر إحكامً  ،اأكثر إحكامً 
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المبالغة في االستنشاق دلیل على  ،بالغة في االستنشاقالم ،»إذا توضأت فمضمض« "روا�ة
إذا استیقظ « ،هذا متفق علیه ،»ثم لینثر فلیجعل في أنفه ماءً «وجاء فیه نصوص أخرى  ،وجو�ه

إذا «والمضمضة �ذلك  ،والمتجه إ�جا�ه ،االستنشاق جاء فیه نصوص �ثیرة »أحد�م فلیستنثر
وزاد الدوالبي فیما جمعه من حدیث " ،قیطهذه روا�ة أبي داود لحدیث ل »توضأت فمضمض

والصائم  . "»اصائمً إذا توضأت فأبلغ في المضمضة واالستنشاق ما لم تكن « :الثوري ولفظه
 .فال یبالغ ال في المضمضة وال في االستنشاق ،علیه أن �حتاط و�حترز لصیامه

م وهو �تاب ،هم واإلیهاأبو الحسن ابن القطان الفاسي في �تا�ه بیان الو  "وصححه ابن القطان" 
وهو �ختلف عن القطان السابق �حیى بن  ،ومؤلفه إمام من أئمة المسلمین ،من أنفس الكتب
 سعید هذا متأخر.

 .مرة مرة -صلى هللا علیه وسلم-توضأ النبي  :قال -رضي هللا عنه-وعن ابن عباس  :"قال
 رواهما البخاري." ،تین مرتینتوضأ مر  -صلى هللا علیه وسلم-وعن عبد هللا بن ز�د أن النبي  

ومرتین  ،ثالًثا ثالًثاتوضأ  -علیه الصالة والسالم-وأن النبي  ،سبقت اإلشارة إلى مثل هذا ،نعم
�ل  ،ثالًثاو�عضها  ،ها مرتینو�عض ،�عني �عض األعضاء مرة ،اوتوضأ ملفقً  ،ومرة مرة ،مرتین

والحد  ،الحد األعلى الثالث و�ل هذا یدل على أن ،-علیه الصالة والسالم-نه هذا حصل م
 ،�ل هذا مجزئ  ،ثالًثا ثالًثاو  ،ومرتین مرتین ،والوضوء صحیح ومجزئ مرة مرة ،مرةاألدنى ال

 ؟ومرتین مرتین ،مرة مرة :لكن ما فائدة قوله
ث یوفي الحد ،مرة -علیه الصالة والسالم-توضأ النبي  :�عني لو قال ،التكرار أشرنا له �األمس 

توضأ  :ما �كفي؟ لو قالأم �كفي هذا  ،مرتین -صلى هللا علیه وسلم-ضأ النبي تو  :الثاني قال
 ؟لماذا ،ما �كفي ؟مرة �كفي -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

ال بد فمرة مرة  :لكن إذا قال ،توضأ مرة واحدة -علیه الصالة والسالم-ألنه �فهم أنه في عمره  
توضأ في �ل  :عمران قلنا -علیه الصالة والسالم- لهذا التكرار لو �ان له أن �كون هناك مقابًال 

إًذا �یف  ،وال یرد هنا مع التكرار ،فالعمر لیس �متجه ،لكن لیس له إال عمر واحد ،مرة هعمر 
فغسل  ،مرتین مرتین ،ومثله مرتین مرتین ،ما یتجه إال إلى األعضاء فیحدد المراد ؟توضأ مرة مرة

 كل عضو مرتین مرتین.
 :-رحمه هللا-"قال 

صلى -عن النبي  -رضي هللا عنه -وعن عامر بن شقیق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان
رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن خز�مة وابن  ،أنه �ان �خلل لحیته -هللا علیه وسلم

 :وقال النسائي ،وعامر ضعفه ابن معین ،هو أصح شيء في هذا الباب :وقال البخاري  ،حبان
في تخلیل اللحیة  -صلى هللا علیه وسلم-ال یثبت عن النبي  :بو حاتموقال أ ،لیس �ه �أس

 حدیث."



 
 

 
 
 

٥  
 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=٥ 

اسمه إ�ش؟  "وعن عامر بن شقیق بن جمرة عن أبي وائل" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
�ان  -علیه الصالة والسالم-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-عن عثمان "شقیق بن سلمة 

 ."�خلل لحیته ،�خلل لحیته
فما �ظهر من  ،فإن �انت خفیفة ال تستر الجلد ،للحیة ال �خلو إما أن تكون خفیفة أو �ثیفةا 

لكن إذا �انت �ثیفة و��صال  ،ال بد من إ�صال الماء إلیه إذا �انت خفیفة ،المفروض �جب غسله
ة تخلیل اللحیب ، فمثل هذا �كتفى بتخلیل اللحیةأو شاقّ  ،إلى البشرة مستحیل ،الماء إلى الجلد

 .الكثیفة
هو  أصح  :وقال البخاري  ،وصححه ابن خز�مة وابن حبان ،رواه ابن ماجه والترمذي"�قول  

ضعفه ابن  ،من أجل راو�ه عامر بن شقیق ؛مختلف فیه ،هذا الحدیث مختلف فیه أوالً  "شيء
 ،هو أصح شيء في هذا الباب :فیما نقله عنه الترمذي قال -رحمه هللا تعالى-البخاري  ،معین

 لكن هل یلزم من هذا أنه صحیح؟  ،عني في �اب تخلیل اللحیة أصح شيء في هذا الباب�
�ما  ،أهل الحدیث هل �ستعملونها على �ابها ،وأوثق ،وأضعف ،�عني أفعل التفضیل أصح

األصل �عني عند أهل اللغة أن أفعل التفضیل  ،أصح: �عني إذا قالوا ؟�ستعملها أهل اللغة
ز�د أفضل من  ،شتر�ا في وصف فاق أحدهما اآلخر في هذا الوصفتقتضي أن هناك شیئین ا

أفضل  الكن ز�دً  ،وهي الكرم ،مقتضى هذا أنهما �شتر�ان في صفة ،ز�د أكرم من عمرو ،عمرو
 ،لكن هل تقال مثل هذه في رجل �ر�م ورجل �خیل ،وأرجح من عمرو في هذه الصفة ،من عمرو

لها األصلي في لغة العرب ال بد أن �كون االثنان قد استعما ،المفاضلة بینهما األصل أال تقال
وهنا أصح  ،�فوق أحدهما اآلخر في هذا الوصف ،في وصف �شتر�ان فیه ،اشتر�ا في شيء

شيء في هذا الباب �عني ما ورد في هذا الباب �له صحیح على مقتضى االستعمال األصلي ما 
وأهل  ،ح الصحیح في هذا البابلكن حدیث عامر هذا هو أص ،ورد في هذا الباب �له صحیح

ما هو و�نما �ستعملونها فی ،الحدیث ال �ستعملون أفعل التفضیل على �ابها واستعمالها اللغوي 
 .و�ن �ان الوصف ال �صل إلى حد الصحة ،أرجح

لكن أرجح هذه األحادیث الضعیفة  ،�عني ورد في تخلیل اللحیة أحادیث ضعیفة �ثیرة مثالً  
 .وأصحها هذا الحدیث

ووجد فیهم  ،�لهم مرضى على السرر ،وفیه مرضى ،�عني لو مر شخص على مستشفى 
فالن  :�قول ،وهو أفضلهم حاالً  ،والعالمات علیه ظاهرة ،شخص قد یتماثل للشفاء من قرب

ما  ،ألنهم �شتر�ون في المرض ؛هو أقلهم مرًضا :و�ن �ان األصل أن �قول ،أصحهم ،أصحهم
هو  :لكن إذا قال ،اأو أخفهم مرًض  ،افهو أقلهم مرًض  ،المرض �شتر�ون في ،�شتر�ون في صحة

�معنى  ،لكن هذا أصحهم ،فیهم هذا نلهم مرضى �مهم � ،حهم مثل استعمال أهل الحدیثأص
 .اوهذا الحدیث أقل األحادیث ضعفً  ،اأنه أقلهم مرًض 
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في  اثً وحدی ،علیه امتفقً  اقد تجد أحادیث في الصحیحین حدیثً  ،وقل مثل هذا في أضعف 
�النسبة  ؟ضعف األحادیثأمعنى  ماحدیث مسلم أضعف األحادیث  ،مسلم ا فيوحدیثً  ،البخاري 

 :�ما أن قولهم ،وال �قتضي التضعیف ،و�ن �انت �لها صحیحة ،لما ذ�ر معه �عني أدناها منزلة
هل �عني  ،نافع أضعف من سالم :إذا قلت ،وقل مثل هذا في الروا�ة ،أصح ال �قتضي التصحیح

لكن مرادك أن لو حصل  ،بل من الدرجة العلیا ،ال، �الهما ثقة ؟ا ضعیفانا وسالمً ن نافعً أ
وقل مثل هذا في  ،ترجح حدیث سالم ،وحدیث یرو�ه نافع ،تعارض بین حدیث یرو�ه سالم

 .في التضعیف ،المقابل
إذا  ،لموازنةإنما �ستفاد منه في ا ،التصحیح والتضعیف والتوثیق النسبي ال �أخذ الحكم األصليف 

ال، �الهما  ؟أوثق �عني هل �شتر�ان في وصف الثقة ،ابن لهیعة أوثق من اإلفر�قي :قیل مثالً 
وآخر من  ،�حیث لو جاءنا حدیث من طر�ق هذا ،لكن ابن لهیعة أمثل من اإلفر�قي ،فیه �الم

 .هذا على حدیث هذاطر�ق هذا رجحنا حدیث 
مضعف عند ابن  "بن شقیق ضعفه ابن معینر وعام ،وهو أصح شيء في هذا الباب" :�قول 

ال  :وقال أبو حاتم" ،توسط في أمره ،�عني توسط في أمره "لیس �ه �أس :وقال النسائي" ،معین
أبو حاتم الرازي وهو مظنة  "في تخلیل اللحیة حدیث -علیه الصالة والسالم-یثبت عن النبي 

ال �الم ألحد  ،إمام من أئمة المسلمینوهو  ،ألنه موصوف �التشدید ؛ألن �قول مثل هذا الكالم
 .ولیس ألحد أن یتطاول علیه ،فیه
هل �مكن أن  ،"حدیثفي تخلیل اللحیة  -علیه الصالة والسالم-ال یثبت عن النبي " :�قول 

وأبو حاتم  ،األلباني صحح الحدیث ،-رحمه هللا تعالى -تم �كالم األلباني�عاَرض �الم أبي حا
ال �مكن أن  ،"في تخلیل اللحیة حدیث -علیه الصالة والسالم-ي ال یثبت عن النب" :�قول

ألن المتأخر مهما بلغت منزلته ودرجته في العلم إنما هو عالة على  ؛�عاَرض هذا بهذا
قد  ،لكن ُربَّ مبلَّغ أوعى من سامع ،عالة ؟من أین وصلك هذا العلم إال من طر�قهم ،المتقدمین

�عني  نشف له �عض الخفا�ا التي خفیت على غیرهقد �قف على أمور تك ،�قف على طرق 
ا وأن المتأخر لو صحح حدیثً  ،لكن الغالب أن المتقدم هو األصل في الباب ،لیست قاعدة مطردة

لكن ال �مكن  ،قد �قف على طر�ق خفي على عالم آخر ،ضعفه المتقدمون ینبغي أن یتر�ث فیه
لكالم األلباني وتصحیحه �قول لكن �ستأنس  ،أن �قف على طر�ق خفي على األمة �لها

فأقل األحوال أن �كون  ،لیس �ه �أس :وقول النسائي ،هو أصح شيء في هذا الباب :البخاري 
أقل األحوال أن مثل  ،مثل هذا مع وجود مثل هذا االختالف أن �غلب على النفس أن له أصالً 

 قال أبو حاتم. �ما ،نه لیس بثابتإ :وال نقول ،هذا الخالف یدل على أن للحدیث أصالً 
 ،لعله �قصد �ا شیخ ال یبلغ درجة الصحة ،ال یثبت :قوله ،طالب: أحسن هللا إلیك �ا شیخ

 �عني قد �حمل على هذا؟
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ف حدیث الصدوق ،الباب من المتشددین في هذا -رحمه هللا تعالى-أبو حاتم   نوهو ممن �ضعِّ
هل  ؟�الحسن مراد الترمذيهل مراده  :�غض النظر عن التفصیالت ،وال �قبل الحدیث الحسن

ألنها تحتاج إلى وقت  ؛هذه أمور في الجملة ال نتعرض لها ؟مراده �الحسن ما یر�ده المتأخرون 
 .طو�ل

 :فقیل له ،صدوق  :فقال وسئل عن راوٍ  ،على �ل حال أبو حاتم نص على أنه ال �قبل الحسن 
والمراد بها  ،عنده درجة الصحةال، فلعل مثل ما أشار األخ أن المراد �الثبوت  :قال ؟أتحتج �ه

قد �كون  ،ا من قسم الضعیفال �عني أنه من قسم المردود الذي یراه غیره مردودً  ،الصحة العلیا
 ما �منع هذا. ،وال �حتج �الحسن ،لكنه ال یثبت الحسن ،حتى عند أبي حاتم احسنً 
 :-یرحمه هللا-"قال 

 -أن رسول هللا -رضي هللا عنه-وعن سنان بن ر�یعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة 
 ،و�مسح المائقین ،و�ان �مسح رأسه مرة ،»األذنان من الرأس« :قال -صلى هللا علیه وسلم

وقال له  ،ا �غیرها مقرونً وسنان روى له البخاري حدیثً  ،وسنان روى له البخاري  ،رواه ابن ماجه
م فیه غیر واحد من وتكل ،وشهر وثقه أحمد وابن معین وغیرهما ،لیس �القوي  :النسائي
موقوف على  »األذنان من الرأس« :والصواب أن قوله ،ا �غیرهوروى له مسلم مقرونً  ،األئمة

 �هللا أعلم." :رواه أبو داود وقال الدارقطني ،أبي أمامة �ذلك
 ،سنان هذا مختلف فیه "وعن سنان بن ر�یعة عن شهر بن حوشب" :-رحمه هللا تعالى-�قول 

لم �عتمد علیه البخاري و�ن خّرج له  ،�عني لم �عتمد علیه البخاري  ،ا �غیرهونً روى له البخاري مقر 
والتخر�ج بهذه الطر�قة إذا ُقرن من ُتُكلم فیه �الثقة ال �كون هو  ،ألنه قرنه �غیره ؛في صحیحه

ألن البخاري قد  ؛ألن البخاري لو حذفه واعتمد على الثقة ما تأثر اإلسناد ؛العمدة في الروا�ة
روى عن مالك  ،البخاري �حذف الضعیف ،ومثله مسلم ،الحدیث عن اثنین ثقة وضعیف یروي 

لكن لو روى عن مالك وابن  ،تأثر الخبر؟ ما تأثر ،صارماذا حذف ابن لهیعة  ،وابن لهیعة
عن مالك اإلمام مسلم �قول  ،ألن عمدته مالك ؛هل معنى هذا أنه وثق ابن لهیعة؟ ال ،لهیعة
ا �غیره فكون الراوي �خرَّج له مقرونً  ،وعمدتهم في الخبر على مالك ،لهیعةو�قصد �ه ابن  ،وآخر

وحذف الراوي المقرون �ما حذف البخاري ابن لهیعة واعتمد على  ،ال �عني أن االعتماد علیه
البخاري عنده الحدیث من  ،ألنه �مكن الحدیث عنده من مائة طر�ق ؛مالك ال أثر له في اإلسناد

فكون البخاري  ،حن �كفینا الثقاتن ؟هل یتأثر الخبر ،ضعفاء ان تسعین منهافرض أ ،مائة طر�ق
الحدیث ثابت عنده من طر�ق  ،ال أثر له في اإلسناد ،و�قتصر على مالك ،�حذف ابن لهیعة

 .مالك
ألن �عضهم قد یلتبس علیه هذا الصنیع  ؛وال شبه لهذا التصرف من أي وجه بتدلیس التسو�ة 

 حقیقته؟  س التسو�ة ماتدلی ،بتدلیس التسو�ة
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ز�د یروي مباشرة  عن  ،بین ثقتین لقي أحدهما اآلخر ز�د عن عمرو عن �كر اأن �حذف ضعیفً 
وعمرو ضعیف أسقطه �حیث  ،إنما روى هذا الخبر بواسطة عمرو ،ال هذا الخبر �عینه ،�كر

طیب  ،�عضهم هذا تدلیس تسو�ة �فعله ،�لهم ثقات ،�كون الناظر ینظر إلى اإلسناد �لهم أجواد
ألنه  ؛ال ؟حینما حذف ابن لهیعة ،هذا الذي حذف الضعیف هل في فعله شبه من فعل البخاري 

ال  ،السلسلة غیر متصلةفأما في تدلیس التسو�ة  ،والسلسلة متصلة بدونه ،اعتمد على مالك
 .والمحذوف عمدة في الباب ،�ستقیم اإلسناد إال �المحذوف

وشهر شهر بن حوشب وثقه " ،نعم "وقال النسائي لیس �القوي  ،لیس �القوي  :وقال النسائي" 
 ،"تكلم فیه غیر واحد من األئمة ،وتكلم فیه غیر واحد من األئمة ،أحمد وابن معین وغیرهما

األكثر هم الذین  ،ومن جرحه أكثر ،وجرحه آخرون  ،وجرحه آخرون  ،ووثقه أحمد وابن معین
 ؟لكن ما سبب تضعیفه ،ضعفوه

 ،�عني رموه �النیزك ،ا نز�وها نز�وه إن شهرً إن شهرً  :مسلم عن ابن َعون قال في مقدمة صحیح 
 ، ماوسبب الكالم ما ُیذ�ر من أنه سرق خر�طة من بیت المال ،الرجل ُتكلم فیه ،تكلموا فیه
 ؟ وعاء فیه متاع أو فلوس أو شيء حتى قال القائل:الخر�طة

 لقــــــــــد �ــــــــــاع شـــــــــــهر دینــــــــــه �خر�طـــــــــــة
 

 فمـــــــن �ـــــــأمن القـــــــراء �عـــــــدك �ـــــــا شـــــــهر 
 �عني المسألة ما هي سهلة. ؟�عني مثل هذا شیخ �حدث ثم یتهم �مثل هذا 

....................... 
 

 فمـــــــن �ـــــــأمن القـــــــراء �عـــــــدك �ـــــــا شـــــــهر 
 ،األنظار تتجه إلیه أكثر من غیره ،ینبغي أن �كون قدوة ،ولذا طالب العلم ینبغي أن �كون قدوة 

في نفوس العامة هذه  اعلم ال شك أن لها أثرً الالهفوة من طالب  ،وهفوته محسو�ة أكثر من غیره
 اومنهم من تأول أن له نصیبً  ،قد ال تثبت ،وغیره أنه منقطع يهبإسنادها ذ�ر الذ الخر�طة أوالً 

لكن هذا التأو�ل لو ساغ مثل هذا التأو�ل �ان  ،أخذه �طر�قتهفمن بیت المال لم �صل إلیه  اوحق� 
 وأكثر الناس ال �صله حقه �امًال  ،و�ل الناس لهم نصیب من بیت المال ،كل الناس �ستعملون 

معروف أن انتظام بیت المال �ما �قول الشافعیة أمر میئوس منه من و  ،من بیت المال من قرون 
لقصة فیها هذه ا فلیس الشأن في هذا الشأن في شهر أوالً  ،هللا المستعان ،�عد الخلفاء الراشدین

نعم له أحادیث تنكر  ،أولى ما تدفع �ه عن هذا الرجل الذي عرف �العلم والعمل وهذا ،انقطاع
الكالم فیه معروف  ،والكالم فیه معروف ألهل العلم ،ها في الكاملذ�ر ابن عدي �عض ،علیه

 .وتكلم فیه ،وثقه أحمد وابن معین ،ألهل العلم
وال �عني أن تخر�ج مسلم لشهر  ،�عني �ما روى البخاري لسنان "ا �غیرهوروى له مسلم مقرونً " 

نجد أن من جرحه  ،تعدیالً ا و ننظر في أقوال األئمة فیه جرحً  ،ال یلزم ،ا �غیره توثیق لهمقرونً 
ر �ما ُذكر ،أكثر وارتفعت التهمة تبقى مسألة ما یرو�ه من  ،فإذا انتفى هذا التفسیر ،والجرح مفسَّ
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 :وأقل أحواله أن �قال فیه ،تنزله من درجة الثقة إلى ما دونها ،وما یرو�ه من �ذا ،منكرات
 .بتوثیق أحمد وابن معینالسیما إذا قو�ل �الم من تكلم فیه  ،صدوق  :�قال فیه ،صدوق 

صلى هللا علیه -ا إلى النبي في هذا الخبر الذي یرو�ه ابن ماجه مرفوعً  »األذنان من الرأس« 
فال یؤخذ  ،حكمهما حكم الرأس ،�معنى أنهما تمسحان مع الرأس »األذنان من الرأس« -وسلم

ن الرأس یعلى أن الرأس واألذن ،بل �ما �قي من فضل مسح الرأس تمسح األذنان ،لهما ماء جدید
لكن في روا�ة أبي داود والدارقطني ال  ،ألنهما من الرأس ؛عضو واحد ،واألذنین عضو واحد
وهنا �كون  ،إنما هو موقوف على أبي أمامة ،-علیه الصالة والسالم-یرفع هذا إلى النبي 

 الحكم لمن؟ ،تعارض الوقف مع الرفع ،تعاَرض الرفع مع الوقف
مثل هذا مما هل  أوالً  ،ا وقفه على أبي أمامةوأبو داود والدارقطني أثبت ،اه رواه مرفوعً ابن ماج 

�عني هل التردد في مسح األذنین أو غسل  ؟ما یدركأم یدرك �الرأي أو ال؟ هل هذا یدرك �الرأي 
د االجتهایرد  أن �عني �مكن ؟األذنین أو إلحاق األذنین �الرأس أو �الوجه من �اب قیاس الشبه

 ؟هنا
بل حكمهما حكم  ،وما علیهما شعر ،األذنان �یف �كون حكمهما حكم الرأس :قد �قول قائل 

فالمسألة اجتهاد�ة  ،وما أدبر تبع الرأس ،ن ما أقبل منهما تبع الوجهإ :حتى قال �عضهم ؟الوجه
ن الرأس األذنان م :و�مكن أن �قول أبو أمامة ،تقبل االجتهاد ،�عني تقبل االجتهاد ؟توقیفیةأم 

 ؟أبو داود والدارقطني الوقفولذا رجح  ،ا منهاجتهادً 
فعندنا تعارض  ،فهو موقوف "الدارقطني هعلى أبي أمامة �ذلك رواه أبو داود وقال موقوف" 

 نعم ،ا �كون �اعتبار القائلوأحیانً  ،بین أمر�ن �كون �اعتبار القولا الترجیح الوقف مع الرفع أحیانً 
 .ا �كون �اعتبار القائلوأحیانً  ،القولا �كون �اعتبار أحیانً 

على  ،و�صلح أن تكون موقوفة ،فیصلح أن تكون مرفوعة ،اآلن المسألة یدخلها النظر واالجتهاد 
ما  ،اأبدً  :وواحد �قول، ا األذنان مكشوفة مثل الوجهأبدً  :ما قررناه �مكن أن �جتهد واحد و�قول

علیه الصالة -التي تصف وضوء النبي ثبت غسلها مع الوجه في أي روا�ة من الروا�ات 
الوجه و�حول بینها و�ین  ،امتداد للرأس ،فإلحاقها �الرأس السیما وهي امتداد للرأس ،-والسالم
أما إذا فاضلنا بین ابن ماجه  ،تحتاج إلى ترجیح من حیث النظر ،فالمسألة اجتهاد�ة ،اللحیة

 ،ا �كون الترجیح �اعتبار القائلفأحیانً  ،العلمأبو داود أقوى وأرجح عند أهل  ؟وأبي داود أیهما أقوى 
 ،»األذنان من الرأس«وهنا المرجح أنه موقوف على أبي أمامة  ،ال �اعتبار القول ،�اعتبار القائل

 -علیه الصالة والسالم -�ان الرسول :�ذا أثبتنا رفعه قلناو  ،الراجح أنه موقوف على أبي أمامة
 .محل اجتهاد أ�ًضاوهذا  ،امة�ان أبو أم :و�ذا أثبتنا وقفه قلنا

وهو طرف العین الذي یلي  ،واحد المآقي ،تثنیة ماق "و�مسح الماقین ،و�ان �مسح رأسه مرة" 
 فینظف. ،ا وقذىوهذا �جتمع فیه أوساخ أحیانً  ،األنف
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 طالب: ...........
 المآقي هذي طرف.. عندك المآقي طرف العین الذي یلي األنف من هنا و�جتمع فیه أشیاء

و�وجد عند �عض الناس �عد  ،�شيء أومصا�ة �مرض و�كثر حینما تكون  ،�جتمع فیه أشیاء
یوجد مثل هذا و�ین الماق هذا واألنف  االستیقاظ من النوم إذا طال العهد �غلق العینین مثالً 

 جلدة هي أعز ما عند اإلنسان مما �حافظ علیه هنا �قول ابن عمر: ،جلدة
ــــــــــــــومنني فــــــــــــــي ســــــــــــــالم وألــــــــــــــومهم  یل

 
 وجلــــــــدة بــــــــین العــــــــین واألنــــــــف ســـــــــالم 

نه إ :حتى قال �عضهم ،محل حساس ،ألنه محل حساس ؛هذا الموضع �حافظ علیه اإلنسان 
 .من المواضع الخطرة ،خطرف�عني لو أصیب �شيء  ،خطر

ألنه  ؛و�نبغي العنا�ة �ه ،وهو طرف العین الذي یلي األنف ،لماقین تثنیة ماقعلى �ل حال ا 
 -غسل العینین ال �عرف إال عن عبد هللا بن عمر ،لكن غسل العینین ،مما �جتمع فیه األوساخ

 وهذا من تشدیداته. ،فكان یدخل الماء في عینیه حتى �ف �صره -رضي هللا عنهما
 :-رحمه هللا-"قال 

أن  ،-رضي هللا عنه-ن حبیب بن ز�د عن عباد بن تمیم عن عبد هللا بن ز�د وعن شعبة ع
رواه أحمد وأبو  ،فجعل یدلك ذراعیه ،ُأتي بثلثي المد فتوضأ -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

وقال أبو  ،وحبیب وثقه النسائي وغیره ،وابن حبان ،واللفظ له ،�على وابن خز�مة في صحیحه
 هو صالح." :حاتم

وعن شعبة عن حبیب بن ز�د عن عباد بن تمیم عن عبد " :-رحمه هللا تعالى-لمؤلف �قول ا
 -علیه الصالة والسالم-أن النبي " ،راوي الوضوء معن عبد هللا بن ز�د بن عاص "هللا بن ز�د

 عند�م؟ ماذا  "أتي
 طالب:.........

 أوتي ما فیه واو عند�م؟ 
 طالب:.........

 .أتي جيء له ،أوتي �عني أعطي ،الواو خطأ
المد ما  ،ثلثي مد "فجعل یدلك ذراعیه ،أتي بثلثي مد فتوضأ -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي " 

�ثیر  ،وذهب ثلثه ،فإذا ذهب ثلثه �عني لو افترضنا أن هذا مد ،معتدل الخلقةال�مأل �في الرجل 
ثیر من الناس و� ،هذا لیس بوضوء ؟�یف یتوضأ �مثل هذا :من الناس السیما العامة �قولون 

 .وال للمضمضة ،ما �كفیه هذا ،ابتلي �الوسواس
 طالب:.........
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 -علیه الصالة والسالم-فالنبي  ،وُأمرنا �االقتصاد وعدم اإلسراف ،نیفیحتاج إلى القلت ،صحیح 
نعم  ،لیست المسألة مسألة مبالغة ،أقل شيء �سیر ،�عني أقل من نصف �یلو ،ُأتي بثلثي مد

 ،وجاء األمر �االقتصاد ،فجاء األمر �اإلسباغ ،وتبلیغ األعضاء الماء مطلوب ،اإلسباغ مطلوب
ولو جاء مثل هذا أتي  ،لو جاءت أحادیث اإلسباغ فقط فتح �اب اإلسراف هألن ؛هذا مع هذا

 ،اا مجزئً األمر �اإلسباغ لزاد الناس في الطرف الثاني �ان ما یتوضأ وضوءً  بثلثي مد ولم �أتِ 
واألمر  ،فهذا عالج للموسوسین ،لإلفراط والتفر�ط اأبواب الدین تأتي عالجً فالنصوص في جمیع 

 .والدین وسط ،فال هذا وال هذا ،�اإلسباغ عالج للمفرطین
�ان  ا تقول:مسرفً  إذا وجدت رجًال  ،أسبغ الوضوء :ال �سبغ الوضوء تقول له افإذا وجدت شخًص  

 .و�غتسل �الصاع ،یتوضأ �المد
العادة أنه  ،�عني على هذا على خالف العادة "بثلثي المد -لصالة والسالمعلیه ا-أتي النبي " 

فأراد أن  ،ا ممن �سرف في الماءرأى أحدً  -علیه الصالة والسالم-لكن عّله  ،كان یتوضأ �المد
 :قالت ،إسراف ،عملك هذا ال �جوز :وامرأة ممن ابتلي �الوسواس قیل لها ،اا عملی� یرد علیه رد� 

ومن هذا  ،والخیر ما فیه إسراف ،ونأتي �الوضوء على الوجه المطلوب ،سبغ الوضوءهذا ن ،اأبدً 
 ؟إذا جئنا �الشیخ فالن وجعلناه یتوضأ أمامِك تقتنعین :قالوا ،وأنتم تتالعبون �العبادات ،الكالم
اقتنعت؟ ندمت على  ،وجيء له �ماء �كأس مثل هذا وتوضأ أمامها ،فجيء �الشیخ ،نعم :قالت

�یف �صلى خلف هذا الذي  ،هذه قصة واقعیة ؟�یف �صلى وراء هذا ،فه سنینصالتها خل
 هذا وضوء ذا؟!  ؟سأتوضأ �ك

ألن الذي �فتح على  ؛�عض طالب العلم ،وقد یبتلى بهذا �عض طالب العلم ،نعم عامة الناس
ض أمره خطیر �صل في �عوالوسواس  ،ال نها�ة له ،ما ال نها�ة ،نفسه هذا الباب ال ینغلق

ا في أ�ام الشتاء �عني شخص في الساعة الثامنة صباحً  ،درجاته إلى ما هو أعظم من الجنون 
 صالة العشاء �م لها من ساعة؟ �م؟ ،االساعة الثامنة صباحً 

  طالب:.........
 تيأكثر من اثن ،أو أكثر ،ساعة ةعشر  تااثن ،صالة العشاء �م راح علیها ،االساعة الثامنة صباحً  

 .أتوضأ لصالة العشاء ما استطعت أن إلى اآلن وأنا أحاول :طرق الباب و�قولساعة � ةعشر 
 .بال نیة :قلت ،النیة شرط ؟بال نیة :قال ،صل بدون وضوء :قلت

  طالب:.........
فمثل هذا �عاَلج �ه  ،صحیح مثل هذا شبه جنون  ،ما �قي إال أن تسقط عنه الصالة ،صحیح هذا 

 .الموسوسون 
یدلك اإلنسان قد ال  "بثلثي مد فتوضأ فجعل یدلك ذراعیه -الصالة والسالم علیه-أتي النبي " 

 ،فالدلك عند جمهور أهل العلم سنة "فجعل یدلك ذراعیه" ،س ماءأیتخیل أن اإلنسان یتوضأ �ك
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فال بد منه  ،وعند مالك هو من مسماه ،لیس من مسمى الغسل ،ولیس من مسمى الغسل ،سنة
 و�ستدلون من لغة العرب ،م بدون دلكالغسل یت :والجمهور �قولون  -رحمه هللا تعالى-عند مالك 

 .والمطلوب الغسل ،وهو ما �حتاج إلى دلك ،غسله المطر ،غسله العرق  :�قولهم
وحبیب بن ز�د وثقه  ،وابن حبان ،واللفظ له ،رواه أحمد وأبو �على وابن خز�مة في صحیحه" 

 �صیر؟ ماذا ، صالح :طاه أبو حاتمإذا أع "صالح :وقال أبو حاتم ،النسائي وغیره
 طالب: ...........

 ،بر�ة ،تكفي من أبي حاتم �لمة صالح ،ألنه ما جادت نفسه للبخاري إال �صدوق  ؛ال، وأكثر �عد
 :النسائي من المتشددین ما هو من.. المتجه فیه أنه ثقة وقال أبو حاتم ،أ�ًضاوثقه النسائي 

والحدیث مصحح  ،�كون الرجل ثقة ،هل التحري الشدیدوهو من أ  ،�عني �الم أبي حاتم ،صالح
 عند جمع من أهل العلم.

 :-رحمه هللا-"قال 
 ،فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ،یتوضأ -رضي هللا عنه-رأیت أ�ا هر�رة  :وعن نعیم المجمر قال

ثم  ،ه الیسرى حتى أشرع في العضدثم غسل ید ،منى حتى أشرع في العضدثم غسل یده الی
ثم غسل رجله الیسرى حتى أشرع  ،ثم غسل رجله الیمنى حتى أشرع في الساق ،مسح برأسه
قال رسول هللا  :وقال ،یتوضأ -صلى هللا علیه وسلم-هكذا رأیت رسول هللا  :ثم قال ،في الساق

فمن استطاع  ،أنتم الغر المحجلون یوم القیامة من إسباغ الوضوء« :-صلى هللا علیه وسلم-
 .رواه مسلم ،»لهمنكم فلیطل غرته وتحجی

یتوضأ فغسل وجهه و�د�ه  -رضي هللا عنه-من حدیث نعیم أنه رأى أ�ا هر�رة  أ�ًضاورواه  
 حتى �اد یبلغ الِمنكبین."

 الَمْنِكَبین.
صلى هللا علیه -سمعت رسول هللا  :ثم قال ،ثم غسل رجلیه حتى رفع إلى الساقین ،"الَمنِكَبین

فمن استطاع منكم  ،ا محجلین من أثر الوضوءیامة غر� إن أمتي �أتون یوم الق« :�قول -وسلم
 .»أن �طیل غرته فلیفعل

 وزاد فیه.." ،وروى اإلمام أحمَد حدیث نعیم 
 أحمُد أحمُد..

 ال أدري قوله.." :وقال ُنَعیم :"وروى اإلمام أحمُد حدیث ُنعیم وزاد فیه
 حدیث نعیم عن أبي هر�رة.

 عن أبي هر�رة؟
 عندك؟ 

 ال، �ا شیخ.
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 هذا من �عض النسخ. ،نعم
من  »من استطاع منكم أن �طیل غرته فلیفعل« :ال أدري قوله :"وقال نعیم من حدیث أبي هر�رة

 .أو من قول أبي هر�رة -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا  قول
�نت  :وروى مسلم عن قتیبة عن خلف بن خلیفة عن أبي مالك األشجعي عن أبي حازم قال 

فكان �مد یده حتى تبلغ إ�طه فقلت  ،وهو یتوضأ للصالة -هللا عنهرضي -خلف أبي هر�رة 
 ما هذا الوضوء؟ قال �ا ُبنّي.." ،�ا أ�ا هر�رة كله

 �ا َبنْي.

.  �ا َبنيَّ
ْوخ.  �ا َبنْي َفرُّ
وخ سمعت خلیلي رسول  ،لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء ؟أنتم هاهنا ،"�ا َبنْي َفرُّ

 ".»تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء« :�قول -وسلمصلى هللا علیه -هللا 
رضي هللا تعالى  -رأیت أ�ا هر�رة :وعن نعیم المجمر قال" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

 ،واستكمله ،استوعب الوجه غسالً  "فأسبغ الوضوء ،یتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء -عنه
 ،وأمسى ،وأظلم ،وأسهل ،وأنجد ،شرع مثل أتهمأ "ثم غسل یده الیمنى حتى أشرع في العضد"

 .ما فوق المرفق ،وهو ما فوق المرفق ،في غسل العضد ،�عني دخل في غسل العضد
�عني  "ثم مسح برأسه"  ،كذلك تعدى المفرقین "ثم غسل یده الیسرى حتى أشرع في العضد" 

ثم غسل رجله " ،تعدى الكعبین "ثم غسل رجله الیمنى حتى أشرع في الساق" ،�جمیع رأسه
 -صلى هللا علیه وسلم-هكذا رأیت رسول هللا  :ثم قال" ،�ذلك "الیسرى حتى أشرع في الساق

ر لنا أحد االحتمالین في الغا�ة ،"یتوضأ إلى  ،وأنها هنا تدخل في الُمَغیَّى إلى المرفقین ،وهذا �فسِّ
أدار  :و�مثل قوله ،لنصنعم یدخالن بهذا ا ؟وهل یدخل الكعبان ،هل یدخل المرفقان ،الكعبین

 .فكونه أشرع في الساق وأشرع في العضد �عني تعدى فدخلت الغا�ة ،الماء على مرفقیه
�عني رفع هذا الفعل إلى النبي  "یتوضأ -صلى هللا علیه وسلم-هكذا رأیت رسول هللا  :ثم قال" 
م الغر أنت« :-"صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وقال" -علیه الصالة والسالم-

أنتم الغر المحجلون یوم القیامة من إسباغ « ،هذه األمة تمتاز بهذه الخصیصة »المحجلون 
إنما خصیصة هذه  ،ولیس �صحیح ،فهم �عضهم أن الوضوء من خصائص هذه األمة ،»الوضوء

 ،امرأة إبراهیم توضأت ،جر�ج توضأ ،وقد ثبت الوضوء في األمم السا�قة ،األمة الغرة والتحجیل
و�نما  ،المقصود أن الوضوء لیس من خصائص هذه األمة ،ي الصحیح أنها توضأتثبت ف

والغرة البیاض  ،وهو أنه نور یوم القیامة في الوجه وفي األطراف ،خصیصتها أثر الوضوء
فمن  ،أنتم الغر المحجلون یوم القیامة من إسباغ الوضوء« ،الناصع في الوجه وفي األطراف

 ،الغرة في الوجه ،»فمن استطاع منكم فلیطل غرته وتحجیله ،حجیلهاستطاع منكم فلیطل غرته وت
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 ؟لكن هل �مكن أن تطال الغرة ،استوعب الوجه ،غسل وجهه فأسبغ الوضوء ؟فهل �مكن إطالتها
 الغرة �مكن إطالتها؟ 

 :ولذا حكم �عضهم على قوله ،لیس له حد ،ما له حد ،بینما التحجیل ممكن، ألنه محدد ؛ال �مكن
مدرج من قول  ،على أنه مدرج من قول أبي هر�رة »تطاع منكم فلیطل غرته وتحجیلهفمن اس«

 -علیه الصالة والسالم-هو أولى من النبي  :أو نقول ،طیب أبو هر�رة ما �فهم ،أبي هر�رة
 -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  ؟�اإلتیان �مثل هذا الكالم الذي یالَحظ علیه ما یالَحظ

على المملوك في حدیث  -علیه الصالة والسالم-لما أثنى النبي  ،ن الهوى ال ینطق ع ،معصوم
لوال الجهاد و�ر أمي ألحببت أن  ،والذي نفسي بیده :لما أثنى على المملوك ثم قال ،أبي هر�رة

أن یتمنى  -علیه الصالة والسالم-ال یلیق �النبي  ،هذا مدرج :قال أهل العلم ،أموت وأنا مملوك
ألن المملوك  ؟فكیف یتمنى األنقص ،في أكمل حال -علیه الصالة والسالم-ي ألنه النب ؛الرق 

لوال الجهاد و�ر  أ�ًضاو  ،في وصفه �الرق ما �منعه من استكمال العبود�ة التي ُخِلق من أجلها
لكن ما یلیق  ،مثل هذا الكالم یلیق �أبي هر�رة :فیقول ،-علیه الصالة والسالم-أمه ماتت  ،أمي

 .-الصالة والسالمعلیه -�النبي 
علیه الصالة -هل یلیق �النبي  »من استطاع منكم أن �طیل غرته وتحجیله فلیفعل«الذي معنا  

أما  ،ال ینطق عن الهوى  -علیه الصالة والسالم-أن �أتي �كالم �ستدرك علیه؟ النبي  -والسالم
جمع من أهل العلم  فحكم ،وقد ُعرف عنه اإلدراج ،�غیره من البشر ،كغیره من البشرفأبو هر�رة 
 .رواه مسلم" .-علیه الصالة والسالم-ومن عالمات اإلدراج أال یلیق الكالم �النبي  ،أنه مدَرج

یتوضأ فغسل وجهه و�د�ه  -رضي هللا عنه-من حدیث نعیم أنه رأى أ�ا هر�رة  أ�ًضاوروى  
ثم  ،غ المنكبینحتى �اد یبل"إلى هنا واجتمع رأس الكتف مع العضد  ،"حتى �اد یبلغ المنكبین

ما  ؟�الحدیث األول ،لكن هل زاد في غسل الوجه :ثم قال "غسل رجلیه حتى رفع إلى الساقین
�عني الجز�رة هل �مكن تز�د في یوم  ،محدد الوجه ،الوجه محدد ،ة في غسل الوجه�مكن الز�اد

جمیع وهذا محدد �الشعر من  ،من األ�ام ببقعة من األرض محددة �المیاه من جمیع الجهات
هذا  ،زد ما شئت ،�عني مثل البر ،ن سهلن والرجالابینما الید ،ما �مكن الز�ادة فیه ،الجهات
ومن هنا حكم أهل العلم على هذا الكالم �أنه  ،ألنه هنا الغرة في الوجه ما �مكن ز�ادتها ؛تقر�ب

یز�د إلى  "بینو�د�ه حتى �اد یبلغ المنك"فغسل وجهه وزاد فیه؟ ما زاد  ،مدرج من قول أبي هر�رة
 .الكتف وأشرع في العضد

 -صلى هللا علیه وسلم-سمعت رسول هللا  :ثم غسل رجلیه حتى رفع إلى الساقین ثم قال" 
فهذه خصیصتهم �عرفهم  "»ا محجلین من أثر الوضوءإن أمتي �أتون یوم القیامة غر� « :�قول

منكم أن �طیل غرته  فمن استطاع ،من أثر الوضوء«بهذا  -علیه الصالة والسالم-النبي 
 .إنما الممكن إطالة التحجیل ،لیست ممكنة :إطالة الغرة �ما قلنا »فلیفعل
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من « :ال أدري قوله :وروى اإلمام أحمد حدیث نعیم عن أبي هر�رة وزاد فیه قول نعیم" 
أو من قول  -صلى هللا علیه وسلم-من قول الرسول  »استطاع منكم أن �طیل غرته فلیفعل

 .الكن الذي جزم �ه جمع من الحفاظ أنه من قول أبي هر�رة مدرجً  ،"أبي هر�رة
أبو حازم  "عن أبي مالك األشجعي عن أبي حازموروى مسلم عن قتیبة عن خلف بن خلیفة " 

الذي یروي عن أبي هر�رة  ،واآلخر یروي عن سهل بن سعد ،أحدهما یروي عن أبي هر�رة :اثنان
 .عد الزاهد المعروف أبو حازم سلمة بن دیناروالذي یروي عن سهل بن س ،اسمه سلمان

 ؛كأن أ�ا هر�رة ما شعر �ه "وهو یتوضأ للصالة -رضي هللا عنه-�نت خلف أبي هر�رة  :قال" 
�طبق ما شاء من السنن التي لو أظهرها لبعض الناس  ،ألن اإلنسان إذا �ان خالًیا �أخذ راحته

وال �فعلها في الجلوة  ،اء احتیاطیة في الخلوةألن �عض الناس قد �فعل أشی ؛ما احتملتها عقولهم
یر�ن إلى العمل �مقتضى هذا  ،قد �عمل �حدیث یر�ن إلیه وهو غیر ثابت عند غیره ،أمام الناس

ومن �اب أال �فوته األجر  ،لكن من �اب الحرص على الخیر ،وفي نفسه منه شيء ،الحدیث
ألنه لیس عنده ما �عتمد علیه  ؛لناسلكن ال �ستطیع أن یبارز �ه ا ،المرتب على هذا العمل

 .فكثیر من الناس �جد في نفسه مثل هذا ،و�حاج �ه
�عني إن �ان عندك شيء تتردد فیه فهو  ،»اإلثم ما حاك في النفس« :ا لقولهولیس هذا مخالفً  

ا نً أحیا ،ثبت :ا �قولینتا�ه أو یتنازعه أمران أحیانً  ألن اإلنسان قد یتردد في ثبوت خبر مثالً  ؛إثم
ألننا ندخل في حیز  ؛إن لم یثبت لم نعمل �ه ،لئال �فوت األجر ؛إن ثبت فنعمل �ه ،ما ثبت
وهذا �ل إنسان �جده من  ،فیدعوه إلى إخفاء مثل هذا العمل ،فیحصل مثل هذا التردد ،االبتداع

�ه  ألنه لیس عنده من الحجة ما یبارز ؛ال �عمله في الجلوة ،وهذا موجود عند أهل العلم ،نفسه
لئال �فوته  ؛ومرة متردد في حكمة ،ثبت :ألنه سجال مرة �قول ؛خشیة أن یثبت ؛وال یتر�ه ،غیره

 .األجر المرتب علیه
 ،وهو یتوضأ للصالة -رضي هللا عنه -كنت خلف أبي هر�رة" :وهنا أبو هر�رة �قول أبو حازم 

�عني  "؟ما هذا الوضوء ،�ا أ�ا هر�رة :فقلت ،حتى تبلغ إ�طه ،فكان �مد یده حتى تبلغ اإل�ط
انتبه أبو هر�رة ولذلك ینبغي لمن �ان حول شخص لم �شعر �ه أن  ،كأنك زدت على المشروع

 ،ألن اإلنسان في خلوته �أخذ راحته ؛�جعل اإلنسان �شعر �ه ًئاشی أو اصوتً  أو�حدث حر�ة 
درى وال علم  ه واحد ما عرف والءوجالس ورا ،في مكان ما عنده أحد ًیاخال اشخًص  أن احتمال

 ال؟ أم صحیح  ،�حدث أن �مكن ،�ه
ُیَذم  اال �حدث تصرفً  ،فكون اإلنسان �جعل اآلخر �حس �ه و�شعر أن وراءه شخص �حتاط لنفسه

 .وُ�نَقل عنه ،�ه
ْوخ :فقال" ،مفاجأة "؟ما هذا الوضوء ،�ا أ�ا هر�رة :فقلت له"  وخ أنتم  ،�ا بني َفرُّ �ا َبِنْي َفرُّ

ما عملت  ،هذا فعلت�عني لو عرفت أنك هاهنا ما  ؟�ا َبنْي فروخ أنتم هاهنا معنى ما "؟هاهنا
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ث �ه ؛ألنه �حتاط لنفسه ؛هذا العمل فمثل هذه األمور االجتهاد�ة التي ال یبلغ دلیلها  ،لئال ُیَتحدَّ
 .ا ما یبدیها للناسأحیانً  ،ما �قارع �ه الخصوم �حتفظ بها اإلنسان لنفسه

ألن هذا الوضوء لو  ؛"لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء ؟هنا�ا بني فروخ أنتم ها" 
وأبو  ،ألن مثل هذا ال تحتمله عقولهم ؛رموه بوسواس ،اطلع علیه الناس رموه �ما هو منه بريء

 مما تعیَّن علیه نشره ًئاما أخفى شی ،قد أخفى ما ال �حتاج إلیه الناس -رضي هللا عنه-هر�رة 
ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبیَِّناِت لوال آ�ة في �تاب هللا ما حدثت { ،�اآل�ةولذا �ستدل  ،اأبدً 

} [سورة ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأْوَلِئكَ من إ�ش؟ {] ١٥٩} [سورة البقرة:َواْلُهَدى ِمن َ�ْعِد َما َبیَّنَّاهُ 
لكن  ،السالمة ال �عدلها شيء ،و هر�رة وال غیره.. نعم لوال هذه اآل�ة ما حدث ال أب] ١٥٩البقرة:

 .وال �جوز له الكتمان �حال ،مثل هذه اآل�ة تلزمه �التحدیث
صلى هللا علیه -سمعت خلیلي رسول هللا  ،لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء" 

یه عل-�عني ما ثبت أن النبي  "»تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء« :�قول -وسلم
أبو  »تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء« :لكن قال ،توضأ إلى اآل�اط -الصالة والسالم
فحرًصا منه على هذه الحلیة التي تكون في  ،حلیته تبلغ إلى المناكب واآل�اط هر�رة یر�د أن

مة في ال شك أن الوضوء من األعمال الموِصلة إلى الجنة بدلیل أنها عالمة هذه األ هوأن ،الجنة
 .على ما سیأتي إن شاء هللا تعالى ،فهو من األعمال الموصلة للجنة ،الجنة

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


