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

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن
�ان  :قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة  :في محرره -یرحمه هللا-قال ابن عبد الهادي  

متفق  ،�عجبه التیمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه �له -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 لیه."ع

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

 -�ان النبي :قالت -رضي هللا تعالى عنها-وعن عائشة " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  
�عني  "یمنالت" ،�عني �حب و�میل إلى هذه الجهة جهة الیمین "�عجبه -علیه الصالة والسالم

وفي حكمه الُخف  ،�عني في لبس نعله في ُلْبس النَّْعل "في تنعله"استعمال الیمین والبداءة بها 
ا ا للیمین إكرامً و�بدأ خلًعا �الشمال إكرامً  ،و�ل ما �غطي الرجل یبدأ ُلْبًسا �الیمین ،والَجْوَرب

ستر الجانب األ�من قبل  ،رى وقل مثل هذا في الثوب یبدأ �إدخال الید الیمنى قبل الیس ،للیمین
 .األ�سر

والتنعل لبس النعل وفي  ،فالتیمن تقد�م الیمنى على الیسرى  "وترجله وطهوره وفي شأنه �له" 
 .الخف والجورب :حكمه قلنا

وفي حكمه حلقه ُیبَدأ �جهة  ،والترجل تصفیف الشعر وتمشیطه وتنظیفه یبدأ �جهة الیمین وترجله 
 ،شمل الطهارة الكبرى والصغرى فیما تتعدد أجزاؤه فیما تتعدد أجزاؤهفی ،الیمین وطهوره وطهوره

وُ�مَسح  ،واحد فُیغَسل في آن واحد جهة الیمنى والیسرى في آن ،الرأس واحد ،الوجه جزء واحد
الرأس مسحة واحدة �الیدین ال یبدأ �الیمین قبل الشمال إنما �الجمیع في الطهارة الكبرى �فیض 

علیه الصالة -وفي تغسیل المیت �قول النبي  ،�غسل شقه األ�من ثم األ�سر ثم ،على رأسه الماء
ابدأن  ،ابدأن �میامنها ومواضع الوضوء منها« :على ما سیأتي في حدیث أم عطیة -والسالم

 ،ابدأن �میامنها :فكأنه قال ،والعطف على نیة تكرار العامل ،»�میامنها ومواضع الوضوء منها
 ما �مكن؟أم منها �مكن تطبیق هذا الكالم وابدأن �مواضع الوضوء 

قبل الرجل الیسرى �عجبه  ،�عني في الوضوء تغسل الید الیمنى قبل الید الیسرى والرجل الیمنى 
ألن جمیع من  ؛وأوجبه �عضهم ،ألنه �عجب ؛وهذا عند أهل العلم على سبیل االستحباب ،التیمن

غسل رجله  ،َسل یده الیمنى ثم الیسرى غَ  :قال -علیه الصالة والسالم-َوَصف وضوء النبي 
م الیسرى على الیمنى ،الیمنى ثم الیسرى  لكن األكثر على  ،ولم ُیْذَكر عنه في خبر واحد أنه قدَّ

وله وجه نأتي إلى تغسیل  ،وأوجبه �عضهم ،أن غسل الیمین قبل الشمال على سبیل االستحباب
هل  ؟ما �مكنأم كن أن �طبق هذا الكالم هل �م »ابدأن �میامنها ومواضع الوضوء منها« المیِّت
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هذا �الم من ال فأما الباطن  ،بینهما تنافر؟ �عني على حسب الظاهر لیسأم بین الجملتین تنافر 
 .»ابدأن �میامنها ومواضع الوضوء منها«ینطق عن الهوى 
 طالب: .........

 منها. ابدأن �میامنها وابدأن �مواضع الوضوء :�أنه قال ،العطف �الواو ،نعم
 طالب: .........

 كیف؟ 
 ه�فهم من أجل أنجه التعارض بین الجملتین و  ،أنا أر�د أن أقرر وجه التعارض بین الجملتین

 .و�یف نجیب عنه ،خواناإل
تقتضي أن تغسل  »ابدأن �میامنها«الجملة األولى  ،»ابدأن �میامنها ومواضع الوضوء منها« 

 فتغسل ،�عني ابدأن �شقها األ�من ،»ابدأن �میامنها«؟ الأم الرجل الیمنى قبل الید الیسرى صح 
وابدأن �مواضع  :كأنه قال »مواضع الوضوء منها«والجملة الثانیة  ،الرجل الیمنى قبل الید الیسرى 

إذا بدأن �مواضع  ،ألنه هكذا في الوضوء ؛اغسلن یدها الیسرى قبل رجلها الیمنى ،الوضوء منها
 ما بدأن �مواضع الوضوء. ،ا بدأن �المیامنو�ذ ،الوضوء ما بدأن �المیامن

 طالب: .........
و هل في �ل غسلة من الغسالت وضوء؟ أ »اا أو سبعً ا أو خمسً اغسلنها ثالثً «تغسل �م مرة؟ 
على على صفته  ،فالوضوء على طر�قته ،غسل السبع الغسالتتثم �عد ذلك  ،ُتَوّضأ مرة واحدة

و�بدأ �مواضع الوضوء في الغسلة  ،الت التي ال وضوء فیها�عني یبدأ �المیامن في الغس ،الشرعیة
 .التي فیها الوضوء

وما عداه �كون  ،تكون له الید الیمنى ،التیمن �كون لألمور التي فیها شيء من التقدیر والتكر�م 
 ،لالستنجاء ؛لكن الید الیسرى لغیر ذلك ،الشرب �الیمین ،فاألخذ واإلعطاء �الیمین ،�الشمال

 .لألمور التي لیست من مواضع التكر�م ،لالستجمار
و�عض الناس ال �كترث  ،الستعمالها ،اإلنسان �حمل في جیبه المنادیل الستعمالها ،عندنا لطیفة 

و�عد االستعمال في  ،هل �ضعها قبل االستعمال في جهة ،هل �ضعها في الیمین أو في الشمال
 ماذا نصنع؟ فه القواعد الشرعیة لكن إذا أردنا أن نطبق مثل هذا الكالم ومثل هذ ،جهة

یبصق عن  ،النظیفة �الیمین والمستعملة �الشمال؟ و�ؤ�د ذلك أنه إذا أراد أن یبصق :هل نقول
 إ�ش؟ 

 طالب:.........
�ظاهر؟ لیس أم ظاهر  ،فكیف �ستعملها ثم �ضع المندیل المستعمل في الیمین ،عن شماله

مةا هاألن ؛المنادیل النظیفة ُتجعل في الیمین ألنها  ؛المستعملة ُتجعل في الشمال ،لجهة المكرَّ
 ؟�ظاهر لیسأم المأخذ ظاهر  ،�ضد ما حقه التكر�م هب الجهة التي تكون لألمور األخرى التي
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 �عض وفي "�عجبه التیمن في تنعله وترجله وطهوره -علیه الصالة والسالم-كان النبي " 
ولیس المراد ، ن �البداءة �الشق األ�من من الفمالتیموعرفنا أنه �النسبة للسواك  ،وسواكه :الروا�ات

 .ثم األ�سر ،إنما البداءة �الشق األ�من من الفم ،منه التسوك �الیمین
من �اب  ،من �اب عطف العام على الخاص ،�عني هذا تعمیم �عد تخصیص وفي شأنه �له 

یدخل فیه التنعل  ؟�ان �عجبه التیمن في شأنه �له ما �كفي :لو قال ،عطف العام على الخاص
دخول  ،الخروج من ،دخول المسجد ،اإلعطاء ،األخذ ،الشرب ،والترجل والطهور وغیرها األكل

و�لها تندرج في هذا الحدیث في  ،هذه �لها منصوص علیها عند أهل العلم ،والخروج منه ،الحمام
ا وترك إًذا لماذا نص على �عضه ،�لها تندرج في عموم هذا الحدیث ،عموم هذا الحدیث

لالهتمام  ،لماذا؟ لالهتمام �شأن الخاص والعنا�ة �ه ،�عطف العام على الخاص والعكس ،البعض
 �شأن الخاص والعنا�ة �ه.

 -صلى هللا علیه وسلم-المغیرة بن شعبة عن أبیه أن النبي  ابن وعن :-رحمه هللا-"قال 
 رواه مسلم." ،توضأ فمسح بناصیته وعلى العمامة وعلى الخفین

توضأ فمسح  -علیه الصالة والسالم-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-المغیرة بن شعبة عن "
 ."بناصیته وعلى العمامة وعلى الخفین

 ،توضأ وضوًءا �امالً  ،�امًال  اوضوءً  ،توضأ �عني وضوًءا �امالً  -علیه الصالة والسالم-النبي  
ثم لما جاء الرأس  ،جهه وذراعیهأو غسل و  ،�عد ذلك مسح بناصیته وعلى العمامة وعلى الخفین

وفرضه تعمیمه �المسح و�انت علیه العمامة مسح ما ظهر من شعره الناصیة التي في مقدمة 
علیه -أهوى المغیرة لینزعهما فقال النبي ف ،و�ان علیه الخفان ،وأكمل على العمامة ،الرأس

 ،فمسح على الخفین ،على ما سیأتي ،»فإني أدخلتهما طاهرتین ،دعهما« :-الصالة والسالم
 .سیأتي إن شاء هللا تعالى ،المسح على الخفین له �اب مستقل

لما جاء الفرض الثالث  ،فغسل وجهه وذراعیه ،شرع في الوضوء ،توضأ �عني شرع في الوضوء 
م الشعر الذي �خرج مع  -فالنبي  ،وأكمل المسح على العمامة ،العمامةمسح على الناصیة مقدَّ

وهو المنصوص  ،وهذا هو األصل ،ثبت عنه أنه �ان �مسح على الرأس -معلیه الصالة والسال
لكن إذا �ان علیه عمامة مستوعبة للمحل المفروض مسح  ،هذا هو األصل ،علیه في آ�ة المائدة

بل �خرج مقدمة الرأس �مسح على الناصیة و�كمِّل  ،و�ن �ان علیه عمامة ال تستوعب ،علیها
فكان �مسح رأسه �ما هو  ،-علیه الصالة والسالم-عن النبي وهذا �له ثابت  ،على العمامة

وتارة �مسح على  ،وتارة �مسح على العمامة إذا �انت وافیة مغطیة للمحل المفروض ،األصل
 .الناصیة وُ�كِمل على العمامة

 طالب:.........
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هنا أمور  ،و�ال فتكفي العمامة ،إذا �انتا �ارزتین تمسحان ،إذا �انتا �ارزتین تمسحان ،نعم
الطاقیة والشماغ والغترة وجمیع ما  :�عني مكان العمامة مثل ،�ستعملها المسلمون على الرأس

 ما �مسح؟ أم یلبس على الرأس والقلنسوة والبرنس وغیرها مما یلبس على الرأس ُ�مَسح علیها 
 طالب: ..........
واألصل مسح  ،سح علیهالسهولة نزعها ال �م ،لسهولة نزعها ،لعدم المشقة ؛ال �مسح علیها

و�قتصر على ما جاء من النصوص مما هو على  ،یرجع إلى األصلف ،هذا هو األصل ،الرأس
 .على العمامة فقط ،�عني �قتصر على مورد النص ،خالف األصل

 ،الُخُمر التي تشبه العمامة في إحكامها ،�كثر سؤال النساء في أغطیة الرأس عندهن المحكمة 
على �ل حال �قتصر  ؟هل �مسح علیها أو ال �مسح ،بید الرأس �الحناءو�عضهم �سأل عن تل

 ،خمر النساء �عض أهل العلم یلحقها �العمامة ،وال یزاد علیه ،وال یزاد علیه ،على مورد النص
 إذا شق نزعها. ،�عضهم یلحقها �العمامة السیما إذا شق نزعها

 ،یتوضأ -صلى هللا علیه وسلم-ول هللا أنه رأى رس ،وعن عبد هللا بن ز�د :-یرحمه هللا -"قال
رواه البیهقي من  ،خالف الماء الذي أخذ لرأسه ،خالف الماء الذي أخذه ماءً فأخذ ألذنیه 

روا�ة الهیثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن َحبان بن واسع األنصاري 
 .هذا إسناد صحیح :عن أبیه عن عبد هللا بن ز�د وقال

 -صلى هللا علیه وسلم-أنه رأى رسول هللا  :عن غیر واحد عن ابن وهب ولفظهورواه مسلم  
 :ولم یذ�ر األذنین قال البیهقي ،ومسح برأسه �ماء غیر فضل یده :توضأ فذ�ر وضوءه قال

 هذا أصح من الذي قبله."
صلى هللا علیه -وعن عبد هللا بن ز�د بن عاصم أنه رأى النبي " :-رحمه هللا تعالى-�قول 

التي  -علیه الصالة والسالم-وسبق من روایته أجزاء من صفة وضوء النبي  "یتوضأ -لموس
یتوضأ فأخذ ألذنیه ماًء خالف  -صلى هللا علیه وسلم-رأى النبي " ،یرو�ها عبد هللا بن ز�د
وصحح  ،ا لمسح أذنیه هذه الروا�ة خرجها البیهقيجدیدً  �عني أخذ ماءً  "الماء الذي أخذ لرأسه

ومقتضى ذلك أنهما �مسحان �الماء الذي  ،وتقدم أن األذنین من الرأس ،صحح إسنادها ،إسنادها
 ،ألنه عضو مستقل ؛نعم یؤخذ للرأس ماء جدید غیر ما �فضل من غسل الیدین ،�مسح �ه الرأس

 .فُیمسحان �ما �مسح �ه الرأس ،أما األذنان فهما تا�عتان للرأس
فإنه ال یلزم من صحة اإلسناد صحة  ،وصحح إسنادهاأما هذه الروا�ة التي خرَّجها البیهقي  

لكن المتن  ،في الظاهر اقد �كون اإلسناد صحیحً  ،ال یلزم من صحة اإلسناد صحة المتن ،المتن
والشذوذ مخالفة الثقة لمن  ،ولذا اشترطوا لصحة الخبر انتفاء الشذوذ ،معاَرض �ما هو أقوى منه

لكن یبقى النظر في  ،اإلسناد صحیحفناحیة اإلسناد  فالخبر إذا ُنِظر إلیه من ،هو أوثق منه
أن �سلم من  ،وثقة الرواة  :ولذا �قولون في تعر�ف الصحیح �عد أن �شترطوا اتصال السند ،متنه
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ورواه " ،ولذا أردفه المؤلف هذه عند البیهقي أردفها المؤلف بروا�ة مسلم ،الشذوذ والعلة القادحة
هذه  ،غیر واحد في مقابلة الهیثم بن خارجة "ابن وهب عن ،عن ابن وهبمسلم عن غیر واحد 

وروا�ة غیر واحد  ،هذه روا�ة الهیثم ،خالف الماء الذي أخذ لرأسه روا�ة فرد أنه أخذ ألذنیه ماءً 
صلى -أنه رأى رسول هللا  :عن ابن وهب ولفظه"�عني روا�ة األكثر وهي المخرجة في الصحیح 

 ،مسح برأسه "ومسح برأسه �ماء غیر فضل ید�ه :قالتوضأ فذ�ر وضوءه ف -هللا علیه وسلم
عن ابن وهب توضأ "وروا�ة األكثر  "خالف الذي أخذ لرأسه فأخذ ألذنیه ماءً "وروا�ة الهیثم 

ولم  ،وهي المواِفقة لما تقدم ،وهي الروا�ة المواِفقة لما تقدم ،"ومسح برأسه �ماء غیر فضل ید�ه
 .یذ�ر األذنین

فمعناه أنهما اشتر�ا  ،وهذا أصح ،ذاك إسناده صحیح "صح من الذي قبلهوهذا أ :قال البیهقي" 
ألنه ال �مكن أن یثبت حدیثان صحیحان  ؛والمراد صحة اإلسناد ال صحة الخبر ،في الصحة

هل في  ،لكن هذا متنه أصح من الذي قبله ،�الهما صحیح اإلسناد ،صحة اإلسناد ،متضاّدان
 ثم؟روا�ة األكثر ما �ضاّد روا�ة الهی

ومسح أذنیه �ماء غیر فضل رأسه؟  ،نه مسح رأسه �ماء غیر فضل ید�هإ :أال �مكن أن �قال 
األذنان من الرأس �عني أخذ ماء جدید  :�عني فیه تعارض بین الروایتین؟ فإذا قلنا ؟�مكن أن �قال

 ،ائهنهما من الرأس �جزء من أجز إ :و�ذا قلنا ،لألذنین �قتضي أنهما عضوان مستقالن عن الرأس
ال  ،إنهما من الرأس فهما جزء من أجزائه :فإذا قلنا »األذنان من الرأس«وسبق الكالم في حدیث 

  .فالمعارضة من هنا ،�حتاجان إلى أخذ ماء جدید
ولو لم  ،ولو لم تتضمن معاَرضة ،وهو أنه قد تضّعف الروا�ة مع صحة إسنادها ،وأمر آخر

 ،�عد الوضوء ،إن هللا �حب التوابین :الذي فیهعلى ما سیأتي في الحدیث  ،تتضمن معاَرضة
قد  :سیأتي هذا في ز�ادة الترمذي أقول ،»واجعلني من المتطهر�ن ،اللهم اجعلني من التوابین«

أو دلت القرائن  ،إذا تفرد بروایتها من ال �حتمل تفرده ،تضّعف الروا�ة ولو لم تتضمن معاَرضة
ال �قوم �ه أفراد  ،مثل هذا التعلیل ال �قوم �هو  ،ولو رواها حافظ ،على أنها غیر محفوظة

 ومراجعة �تب رجال ومراجعة ،ألن الطالب ما عنده إال أن �حكم من خالل إسناد عنده ؛الطالب
روا�ة غیر معاِرضة ثابتة �إسناد صحیح متى �عرف  ،ما �مكن أن �حكم إال من خالل هذا كذا،

 ؟الحكم على مثل هذه الروا�ة �القرائن
هل  ؟�عني هل أرجح أو مرجوح ،علیها �حكم طالب العلم ،سهلفا وجد معاَرضة إذ ،نعم 

لكن إذا �ان هناك علة  ،�عني �النظر في اإلسناد ،هذه مسألة سهلة ؟المعاِرض أكثر أو أقل
 ،وهذه ال ینوء بها إال األئمة الحفاظ ،خفیة دلت القرائن على أن هذه اللفظة لیست محفوظة

 .لسعة حفظهم واطالعهم ؛�عرفون ما یثبت في الباب وما ال یثبتاألئمة الحفاظ الذین 
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هل یوجد في النصوص ما �عاِرض هذه  »إنك ال تخلف المیعاد«في إجا�ة المؤذن  �عني مثالً  
 الجملة؟ 
 ،و�سنادها یثبت �مثله ،إًذا لیس فیها معاَرضة ،ما یؤ�دها ،بل یوجد ما یؤ�د من القرآن ،ما یوجد

 ،غیر معاِرضة ،�یف غیر محفوظة ،غیر محفوظة :و�عض الحفاظ �قول ،مثل هذه الجملة
ا وسندها أ�ًض  ،ومعناها صحیح ،بل فیها ما �شهد لها وما یؤ�دها ،وسندها ال معارضة فیها

یثبتها  ،ولذا یثبتها �عض الكبار تبًعا لهذا ،فهذه ال �مكن أن �حكم علیها أفراد الناس ،مقبول
لیست محفوظة في القرآن و�سناده  �یف ،لیست محفوظة :لیقو فأما �عضهم  ،�عض الكبار

  ؟معنى لیست محفوظة ما ،لیست محفوظة ،نعم :قال ؟مقبول
فمن هذه الحیثیة �مكن  ،معناها صحیحفال �و  ،�عني ما تقال في هذا الموضع على سبیل التعبد

 ا.و�شكل �ثیرً  ،فننتبه لمثل هذا األمر ،أن �حكم علیها
هذا ال  ،إن هللا �حب التوابین و�حب المتطهر�ن ،عند �ثیر من الطالب �عني أمور ما تنحل 

 ،إنك ال تخلف المیعاد :ومثلها ،وسندها مقبول ،له ما �شهد له من النصوص الكثیر ،إشكال فیه
 .فهذا دلیل على أنها لم ُتحَفظ ،ال معاِرض لها إال أنها لم تذ�ر عند أكثر من روى الخبر

إذا تمرَّن الطالب وتأهل  ،هذه مرحلة تالیة لمرحلة التمر�ن ،ألمور للكبارعلى �ل حال مثل هذه ا 
ح من فوما لم یثبت  ،وعرف ما یثبت منه ،وأخذ �جمع طرق حدیث الباب �له ،لذلك له أن یرجِّ

 .أقوال أهل العلم ما �میل إلیه
ومنهم من  ،ثبتهامنهم من أ ،وهي عند الكبار �ذلك ،وعلى �ل حال المسألة قابلة لإلثبات والنفي 

 .نفاها
ألن سیاقها  ؛و�ن صح إسنادها ،هنا عندنا الذي �غلب على الظن أن هذه اللفظة لیست محفوظة 

 ،ألذنیه :لرأسه فقال اجدیدً  أخذ ماءً  :أراد أن �قول ،یوحي �أن الراوي وهم ،ألذنیه اجدیدً  أخذ ماءً 
یرفع مع �ل خفض  -ة والسالمعلیه الصال-�ما قالوا في حدیث أن النبي  ،وال یبعد أن یهم

لماذا ال یثبت هذا  :قد �قول قائل ،والمحفوظ أنه �كبِّر مع �ل خفض ورفع ،�عني یرفع ید�ه ،ورفع
  ؟وهذا
و�ان ال یرفع ید�ه إذا  :�ان یرفع مع �ل خفض معاَرض �قوله في حدیث أبي حمید وغیره :نقول

كیف نستروح فكن إذا لم یوجد معارضة ل ،األمر �خفف�عني إذا ُوجدت معاَرضة  ،هوى للسجود
هذه مرحلة �صل إلیها الطالب �عد المران الطو�ل  ،ونمیل إلى أن هذا الراوي وهم ولم �حفظ

 ،في مثل هذه األحوال تتكون أهلیة ،والنظر في تصرفاتهم ،و�دامة النظر في أقوال األئمة الكبار
 .عالىإن شاء هللا ت ،�عد المران الطو�ل ؟متى ،وتتكون ملكة

ولذا هذا مروي عند  "وهذا أصح من الذي قبله ،وهذا أصح من الذي قبله :قال البیهقي"ولذا  
 ال شك أن الكتاب المخرج فیه الحدیث یرجح �ه. ،وذاك مروي عند البیهقي ،مسلم
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 طالب: ..........
 فیه؟ماذا 

 طالب: ..........
 أیهم؟

 طالب: ..........
�عني  ،وطهوره ،في تنعله ،في صفة الوضوء �عجبه التیمن ،ألن في صفة الوضوء ؛مسح رأس

إذا �ان  دلكن  ،المسح مسح الرأس األصل أن �مسح الشعر ،غسل الید الیمنى قبل الیسرى 
 ثم �عد ذلك جاء إلى األذنین على الترتیب. ،الشعر مغطى �مسح علیه

 :-یرحمه هللا-"قال 
 وعن عمرو بن عْبسة قال.."

 َعَبسة. ،َعَبسة
 عمرو بن عْبسة.. وعن

 َعَبسة.
ما منكم رجل �قرِّب «: قال ،حدثني عن الوضوء ،�ا نبي هللا :قلت :"وعن عمرو بن عَبسة قال

 .."ُوضوءه فیمضمض
 �عني الماء الذي یر�د أن یتوضأ �ه.، �قرب َوضوءه ،َوضوءه

ه ما منكم رجل �قرب َوضوءه فیمضمض و�ستنشق فینتثر إال خرت خطا�ا وجهه وفی« :"قال
 ،ثم إذا غسل وجهه �ما أمره هللا إال خرت خطا�ا وجهه من أطراف لحیته مع الماء ،وخیاشیمه

ثم �مسح رأسه إال خرت  ،ثم �غسل ید�ه إلى المرفقین إال خرت خطا�ا ید�ه من أنامله مع الماء
ثم �غسل قدمیه إلى الكعبین إال خرت خطا�ا رجلیه من  ،خطا�ا رأسه من أطراف شعره مع الماء

وفرَّغ  ،فإن هو قام فصلى فحمد هللا وأثنى علیه ومجده �الذي هو له أهل ،أنامله مع الماء
 .رواه مسلم هكذا ،»إال انصرف من خطیئته �هیئته یوم ولدته أمه -عز وجل-قلبه هلل 

كما أمره هللا تعالى �عد غسل « :وفیه ،وابن خز�مة في صحیحه ،ورواه اإلمام أحمد في مسنده 
 ."»الرجلین

حدثني عن  ،�ا رسول هللا :قلت :وعن عمرو بن عَبسة قال" :رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
ما منكم رجل �قرب « -علیه الصالة والسالم-قال " ،عن فضله ،�عني عن �یفیته ،"الوضوء
ً�ا إلى هللا ؛الماء الذي یر�د أن یتوضأ منه :الَوضوء ،ُیْدِني :ُ�َقرِّب »َوضوءه فیبدأ  ،-جل وعال-تقرُّ

 .ایبدأ قبل ذلك �ما جاءت �ه األدلة األخرى �غسل الكفین ثالثً  ،�المضمضة واالستنشاق
�جذب  »و�ستنشق فینتثر« ،یدخل الماء في فمه و�دیره ثم �مّجه »ُ�َقرِّب َوضوءه فیمضمض« 

ا�ا خط«نزلت وتناثرت  »إال َخرَّت«ا الماء إلى داخل األنف �النََّفس ثم �خرجه من األنف �ه أ�ًض 
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ر منه المخالفة »وجهه وفیه وخیاشیمه العینان  :�ما جاء في حدیث ،كل عضو من اإلنس ُیَتصوَّ
ولذلك إذا  ،�ل عضو من األعضاء له نصیبه من المخالفة ،اللسان یزني ،السمع یزني ،تزنیان

 ،فیهفُیخَتم على  ،ال أر�د إال شاهًدا من نفسي :جاء یوم القیامة فیر�د من �شهد علیه ثم �قول
واإلذن  ،قلت �ذا :واللسان �قول ،فعلت �ذا :والرجل تقول ،فعلت �ذا :هذه تقول ،فتنطق جوارحه

نعم �ل عضو من أعضائه تتصور منه المخالفة  ،رأیت �ذا :والعین تقول ،سمعت �ذا :تقول
 .الصغائر ،والمراد بذلك الصغائر ،�الوضوء تتناثر هذه الخطا�ا

 ،�ما في ذلك ما یؤ�ل وما ُ�شَرب والكالم والغمز واللمز ونحوه »إال خرت خطا�ا وجهه وفیه« 
 .ال بد لها من تو�ة عند الجمهورفأما الكبائر  ،وهذا في الصغائر

ر؟  »إال خرت خطا�ا وجهه وفیه وخیاشیمه«  ر أن یزاول معصیة �أنفه؟ ُیَتَصوَّ  خیاشیمه ُیَتَصوَّ
  طالب:.........

 مثل إ�ش؟ 
  طالب:.........

 إ�ش؟  �شم
 طالب:.........

المقصود أنها أمور  ،ه فیستنشقه�یتطیب  اأو �سرق �خورً  ،ما �قرب من امرأة لیشم رائحتهاإ ،نعم
 .مستحیلة غیر�عني  ،متصورة

وهذه هي األعمال المكفِّرة  ،على الوجه المأمور �ه »ثم إذا غسل وجهه �ما أمره هللا ،وخیاشیمه« 
األعمال المكفرة األعمال الصالحة التي تكفر الخطا�ا هي  ،�هالتي تؤدى على الوجه المأمور 

ثم إذا غسل وجهه �ما أمره هللا إال خرت خطا�ا « :ولذا قال ،التي تؤدَّى على الوجه المأمور �ه
مع الماء قد  ،أو مع آخر قطر الماء ،مع الماء :وفي روا�ة ،»وجهه من أطراف لحیته مع الماء

كن لو لم ُیترك ل ،ُیترك هذا الماء لكي یتقاطرا مع الماء �قتضي أن ن خرور الخطا�إ :�قول قائل
أو مع « :وفي الروا�ة األخرى  ،»رت خطا�اه مع الماءإال خ« ح �المندیل مثالً مجال للتقاطر مس

ال شك أنه إذا لم �كن هناك حاجة لتمسیح األعضاء وتنشیفها أن �قاء الماء  ،»آخر قطر الماء
لبرودة شدیدة ونحوها فال  ؛لكن إذا ُوجد حاجة الستعمال المندیل والتنشیف ،وتر�ه یتقاطر أفضل

 .�أس حینئذ
ثم �غسل ید�ه  ،ثم �غسل ید�ه إلى المرفقین ،إال خرت خطا�ا وجهه من أطراف لحیته مع الماء« 

د�ه إال خرت خطا�ا ی« ،ألن هللا أمر �غسل الیدین إلى المرفقین ؛�عني �ما أمره هللا »إلى المرفقین
إال خرت خطا�اه من أطراف  ثم �مسح رأسه« ،تخرج الخطا�ا مع الماء »من أنامله مع الماء

ثم �غسل  ،ثم �غسل قدمیه إلى الكعبین إال خرت خطا�ا رجلیه« ،هكذا �ذلك »شعره مع الماء
 .»الماء معقدمیه إلى الكعبین إال خرت خطا�ا رجلیه من أنامله 
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ر النظر ،الید تسرق  ،كبائر �الید مثالً ها الب�عض هذه األعضاء تزاَول   وُتِصّر  ،والعین ُتَكرِّ
نه مع اإلصرار ومع الترداد وما أوهو و�ن �ان في األصل عند أهل العلم صغیرة إال  ،علیه

یترتب علیه من آثار وما ُ�خشى منه مما یتبعه ال شك أن مثل هذا ینتقل من �ونه صغیرة إلى 
�قرر  ،ألنه صغیرة :و�عض الشباب یتساهل �النظر �قول ،تو�ة مثل هذا �حتاج إلى ،ما هو أعظم

ثم یترتب علیه آثار تجره إلى أمور لو لم تكن في �اب ما  ،و�تساهل فیه ،أهل العلم أنه صغیرة
ا إل�طال ا یدخل موضع العبادة و�كرر النظر فیخرج منه شيء �كون سببً یتعلق �النساء أحیانً 

  .و��طال صالته ،وضوئه
لكن �عد ذلك اآلثار المترتبة  ،فقد �كون األمر في مبادئه ووسائله لیس �الكبیر ،ر �بیرةهذه أمو 

وسد الطر�ق الموصل إلى هذه األمور ارتاح ولو لم  ،وسد الذر�عة ،فإذا حسم الباب ،علیه �بیرة
رها �عض األشعر�ة  ،�كن في ذلك إال راحة القلب إنه �جب غض  :�قولون من األمور التي �قرِّ

هو مأمور �غض  :�قولون  ،�جب علیهِ أن �غض �صره ،صر من ِقَبل الزاني عن المزني بهاالب
ر مثل هذا؟!  ،ومأمور ،ومأمور �عدم الزنا ،البصر  �یف ُیَتَصوَّ

فإذا حصلت الغا�ة فحصول الوسیلة  ،ألجل أال یزني ،إنما ُأِمَر �غض البصر من أجل أال یزني
 .تبًعا

فعلى المسلم أن �غض  ،النظر ال شك أنه مبدأ الشر ،الشر �لهعلى �ل حال البصر هو مبدأ  
�م  ،قد �شعر بهذا العقاب أو ال �شعر هذا أمر آخر ،و�م من إنسان ُعْوِقب �سبب نظرة ،�صره

ر علیه �عض األمور �سببه �عني �سبب  ،وقل مثل هذا في سائر المعاصي ،من شخص ُعسِّ
لكن مثل هذا  ،م أنه نسي حفظ القرآن �سبب نظرةوهذا ذ�ره �عضه ،نظرة قد ینسى حفظ القرآن

ي یتقلب تلكن المعاصي ال ،لقلة المعاصي عنده ؟الذي ُیْدِرك مثل هذه األمور أدر�ها ألي شيء
وقد ال �عاَقب في الدنیا بنسیان وال  ،ما یدرك مثل هذه األمور ،وفي �ل لحظة ،فیها لیل نهار

َخر له العقو�ة في اآلخرة ،غیره  .فلینتبه اإلنسان لمثل هذا ،وهي أشد ،قد ُتدَّ
ثم �غسل قدمیه إلى الكعبین  ،ثم �مسح رأسه إال خرت خطا�ا رأسه من أطراف شعره مع الماء« 

فإن هو قام �صلي فحمد هللا وأثنى علیه ومجده  ،إال خرت خطا�ا رجلیه من أنامله مع الماء
  .»�الذي هو له أهل

ألنه جاء في الحدیث  ؛ي أجزاء الصالة أو في الفاتحة�عني ف ،�عني ذ�ر هذه األمور عموًما
َقَسْمُت الصالة بیني « :في الحدیث القدسي �قول -علیه الصالة والسالم-الصحیح عن النبي 
ِ َربِّ اْلَعاَلِمینَ {: فإذا قال العبد ،و�ین عبدي نصفین حمدني  :قال ]٢[سورة الفاتحة: }اْلَحْمُد هللَِّ

حْ { :عبدي و�ذا قال ِحیمِ الرَّ َماِلِك َیْومِ { :فإذا قال ،أثنى عليَّ عبدي :قال ]١[سورة الفاتحة: }مِن الرَّ
ینِ  ده« ،»مجدني عبدي :قال ]٤[سورة الفاتحة: }الدِّ إما �قراءة الفاتحة  »فحمد هللا وأثنى علیه ومجَّ
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ده �الذي هو له أهل« ،ا �األذ�ار المشروعة في الصالةأو أ�ًض   -ل وعالج-أو ذ�ر هللا  ،»وَمجَّ
 .وهذا �له مطلوب ،وأكثر من ذ�ره قبل دخوله في الصالة

ث نفسه في هذه الصالة ،»وَفرَّغ قلبه«   .وسبق في أول �اب الوضوء ،�عني ال ُ�َحدِّ
 طالب:.........

 ماذا فیه؟  
  طالب:.........

ث فیهما نفسه إال ُغِفر له ما ت«في حدیث عثمان  إال  ،قدم من ذنبهثم قام فَرَكع ر�عتین ال ُ�َحدَّ
ده �الذي هو له «وهنا  ،»غفر له ما تقدم من ذنبه فإن هو قام فصلى فحمد هللا وأثنى علیه ومجَّ

 ،�عني بدون ذنوب »یوم ولدته أمه ،إال انصرف من خطیئته �یوم أو �هیئته ،وَفرَّغ قلبه هلل ،أهل
 .بدون ذنوب ،بدون ذنوب

و�وَجد من ُیَنكِّت في مثل هذه  »�ه �یوَم ولدته أمهومن َحّج فلم یرفث ولم �فسق رجع من ذنو « 
فالن حج فاشترى �عني  :تتعلق بهذه المواضع �قولون مثالً  ایتداول الشباب ُنَكتً  ،یوَجد ،المواضع

هذا تنكیت مرضي  ا،رضیعً  طفًال  ابزرً  ،لماذا؟ ألنه رجع �یوَم ولدته أمه ،ما یلزم الطفل الرضیع
 غیر مرضي؟ أم 

 ضحاك الناس �مثل هذه األمور خطیرفإ ،هذا قد �صل إلى حد السخر�ة ،ي �حالهذا غیر مرض
ا رجع من ذنو�ه �یوم «وما �سمعون الحدیث  ،هذه یتداولها �عض الشباب في أ�ام الحج ،جد�

إنما وجه الشبه الطفل ال  ،ما هو �صحیح ؟�عني طفًال  حالًیا، �عني رجع �أنه مولود »ولدته أمه
إال انصرف من خطیئته �هیئته یوم « :وهنا �قول ،ُحطت عنه خطا�اه وذنو�ها وهذا أ�ًض  ،ذنب له

 .»ولدته أمه
�ما أمره  :وفیه ،وابن خز�مة في صحیحه ،ورواه اإلمام أحمد في مسنده ،رواه مسلم هكذا" 

في جمیع األعضاء أن  ،مطلو�ة في جمیع األعضاء ،وهي هذه الجملة "هللا �عد غسل الرجلین
 ؛�ما أمره هللا �أتي �الفعل على الوجه المأمور �ه ،-جل وعال-على مراد هللا  یتوضأ وضوًءا

 لتترتب علیه آثاره. ،لتترتب علیه آثاره
 طالب: ...........

ما لم ُتغَش «لكن جاء التقیید في �ثیر من النصوص  ،�هللا األصل أنه عام األصل أنه عام
 ،وفیها العمرة إلى العمرة ،وفیها الحج ،وات الخمس�ما فیها الصل ،»ما اجُتنِبت الكبائر« ،»كبیرة

أن الكبائر ال بد  ،وأن التو�ة ال بد لها ،فأهل العلم �قیدون بهذا ،وفیها هذا القید ،وفیها رمضان
 لها من تو�ة عند الجمهور.

فذ�ر الحدیث في حجة النبي  -رضي هللا عنه-وعن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر  :"قال
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر للااَِّ { :فلما دنا من الصفا قال :وفیه ،-لیه وسلمصلى هللا ع- } ِإنَّ الصَّ
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 ،هكذا رواه النسائي �إسناد صحیح �صیغة األمر ،»ابدؤوا �ما بدأ هللا �ه«، ]١٥٨[سورة البقرة:
وهو  ،وأبدأ ،نبدأ :ا من غیر وجه عن جعفر �صیغة الخبرورواه مسلم والنسائي أ�ًض 

 الصحیح."
 ،بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب المعروف �الصادق "وعن جعفر بن محمد" :�قول

-بن عبد هللا راوي حدیث حجة النبي  "عن جابر" ،محمد بن علي المعروف �الباقر "عن أبیه"
 .وخرجها مسلم في صحیحه �املة ،الذي رواها �التفصیل ،-علیه الصالة والسالم

 -علیه الصالة والسالم-في حجة النبي " ،فذ�ر الحدیث �طوله ،عني �طوله� "فذ�ر الحدیث" 
توجَّه  ،وقرأ ما قرأ خلف المقام ،�عني �عد أن طاف واستلم وصلى الر�عتین "فلما دنا من الصفا

َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر للااَِّ { :فلما دنا من الصفا قال" ،إلى الصفا  ،]١٥٨[سورة البقرة:} ِإنَّ الصَّ
 ،هكذا رواه النسائي �إسناد صحیح �صیغة األمر ،»ابدؤوا �ما بدأ هللا �ه ،ابدؤوا �ما بدأ هللا �ه«

وهو  ،وأبدأ ،نبدأ :ا من غیر وجه عن جعفر �صیغة الخبرورواه مسلم والنسائي أ�ًض 
 ."الصحیح

والخبر  ،لنسائياألمر عند ا ،وذاك عند النسائي ،لو لم �كن في ذلك إال أنه ُمَخرَّج عند مسلم 
لكنها  ،ومرة قال �ذا ،مرة قال �ذا -علیه الصالة والسالم-ن النبي إ :عند مسلم قد �قول قائل

 ،وجابر ،�عد فرض الحج -علیه الصالة والسالم-ما حج إال مرة  ،قصة واحدة في حجة واحدة
؟! -الة والسالمعلیه الص-رة من عمره هل ُیَتوقَّع أن جابًرا �قصد عم ،هذا حدیث جابر في الحج
 ؛وال �مكن أن نقول �التعدد ،فهو موِضع واحد ،-علیه الصالة والسالم-هو في صفة حجة النبي 

�م حج  -علیه الصالة والسالم-النبي  ،فال بد من الترجیح ،فال بد من الترجیح ،ألنه شيء واحد
 من مرة؟ واحدة؟ 

�عني  ؟قبل الهجرة أو �عد الهجرة ،ما حجأم لكن قبل ذلك حج  ،�عني �عد فرض الحج مرة واحدة
حدیث جبیر بن مطعم لما أضل ناقته فوجد  ،ما حج �عد النبوة؟ قبل أن �فرض الحج نعم حج

تعجب  ،إن هذا من الحمس :وتعجب قال ،�عرفة مع الناس اواقفً  -علیه الصالة والسالم-النبي 
األصل أن  ،س من قر�ش�قف مع الناس وهو من الُحمْ  -علیه الصالة والسالم-من �ون النبي 

-فوقف النبي  نألنهم أهله؛ ما �خرجون عن الحرم ،�قفون �المزدلفة ،الحمس ما �قفون �عرفة
هل  ،فَمرَّ �عرفة غیر حاجّ  ،وجبیر بن مطعم أضل �عیره ،مع الناس �عرفة -علیه الصالة والسالم

 ،�حج في تلك السنة وال ،وهو یبحث عن �عیر ،ن جبیر بن مطعم �قول مثل هذا الكالمإ :�قال
علیه -وسمع النبي  ،إسالم جبیر جاء في فداء أسرى بدر ،هذا قبل إسالم جبیر ؟وهو مسلم

والحجة  ،لكن هو في هذه الحجة لم �سلم ،وأسلم �عد ذلك ،�قرأ في سورة الطور -الصالة والسالم
 ،علیه الحجقبل أن �فرض  -علیه الصالة والسالم-فحج النبي  ،القصة صحیحة ،صحیحة ثابتة

 وهل یر�د جابر هذه الحجة؟ 
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التي سمیت  ،في آخر عمره -علیه الصالة والسالم-قطًعا ال، إنما یر�د الحجة التي وقعت منه 
ا من ورواه مسلم والنسائي أ�ًض " :ولذا قال ،ال بد من الترجیح ،فهي قصة واحدة ،حجة الوداع

لماذا ساق المؤلف هذا  أوالً  "حیحوهو الص ،وأبدأ ،نبدأ :غیر وجه عن جعفر �صیغة الخبر
في الحج أو في  ،من أجل الترتیب ،وما الفرق بین الصیغتین؟ من أجل الترتیب ؟الخبر هنا

وفي الوضوء  ،فنبدأ بها ِفْعال ،بدأ بها ِذْ�ًرا -جل وعال-ألن هللا  ؛السعي نبدأ �الصفا قبل المروة
فدل هذا  ،بدأ �ه -جل وعال-ألن هللا  ؛نبدأ �الوجه ]٦[سورة المائدة: }فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكمْ {الترتیب 

 :في روا�ة األمر المرجوحة ،=نعم هو صر�ح في الترتیب ،هذا من أدلة الترتیب ،على الترتیب
 ،�صیغة األمر عند النسائي واضح وجوب الترتیب »ابدؤوا �ما بدأ هللا �ه ،ابدؤوا �ما بدأ هللا �ه«

 أبدأ ال یدل على الوجوب.أو  ،نبدأ :لكن على صیغة الخبر
 طالب: ...........

 كیف؟ 
 طالب: ...........

لكن  ،�عد؟ الواو لمطلق العطفأم اغسلوا؟ ال، اغسل لكن هل معنى هذا أنك تغسل قبل الیدین 
 -جل وعال-وهو قول لجمع من أهل العلم أنه هكذا أمر هللا  ،مما ُ�سَتَدل �ه على وجوب الترتیب

علیه الصالة -وُحِفظ وضوؤه  ،�فعله -علیه الصالة والسالم-و�یََّنها النبي  ،ادةأن تؤدَّى هذه العب
م  ،وعن جمع من الصحا�ة ،ومن طرق  ،من وجوه -والسالم ولم ُیذَ�ر وال في طر�ق واحد أنه قدَّ
ر ن إدخال إ :هم �قولون  ،في اآل�ة ما یدل على ذلك ،وأ�ًضا في اآل�ة ما یدل على ذلك ،أو أخَّ

وقطع  ،إدخال الممسوح بین مغسولین ،إدخال الرأس بین الیدین والرجلین ،بین مغسولینالممسوح 
و�ال تنسق المتشابهات ثم  ،العرب ال تفعل هذا إال لفائدة ،النظیر عن نظیره ال بد له من فائدة

إذا غسلنا األعضاء المطلوب  :منهم من �قول ،وال فائدة لهذا إال الترتیب ،تعطف علیها غیرها
فلم �شترطوا لصحة الوضوء  ،ها السیما وقد جاءت الواو التي ال تقتضي الترتیب �كفيغسل

ح أن الترتیب واجب ،لكن جمع من أهل العلم ،الترتیب ألن �ل َمن وصف وضوء  ؛وهو المرجَّ
فالترتیب  ،على ما جاء في اآل�ة ،وصفه على ما جاء في اآل�ة -علیه الصالة والسالم-النبي 
 واجب.
صلى هللا -ن �قیة عن �حیر بن سعد عن خالد بن معدان عن �عض أصحاب النبي ع :"وقال

�صلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر  رأى رجالً  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -علیه وسلم
رواه  ،أن �عید الوضوء والصالة -صلى هللا علیه وسلم-فأمره النبي  ،الدرهم لم �صبها الماء

هذا إسناد جیِّد؟ قال  :ألحمد :قلت :قال األثرم ،أحمد ذ�ر الصالةولیس عند  ،أحمد وأبو داود
 نعم."
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وفي �عض النسخ عن،  ،حدثنا َ�ِحیر بن سعد :وعن َ�ِقیَّة قال :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
 ؟ أمعندك عن 

 طالب: ...........
 عن، حتى في التخر�ج؟

 طالب: ...........
نعم التصو�ب  ،وهو �ذلك في مسند أحمد ،(م خ) نسخة والتصو�ب من ،وعن :�قول في األصل

 ،�قیة مدلِّس ال بد من تصر�حه �التحدیث ،حدثنا َ�ِحْیر بن سعد فیه فرق بین عن وحدثنا :قال
 .فأمنَّا هذه اآلفة ،هو في المسند مصرِّح �التحدیث ،وقد صرَّح

صلى -�عض أصحاب النبي حدثنا َ�ِحْیر بن سعد عن خالد بن معدان عن  :وعن َ�ِقیَّة قال" 
لكن جهالة ، مجاهیل -"علیه الصالة والسالم-عن �عض أصحاب النبي  ،-هللا علیه وسلم

 .الصحابي ال تضر
رأى  -علیه الصالة والسالم-أن النبي  -صلى هللا علیه وسلم-عن �عض أصحاب النبي " 

ة قدر الدرهم لم �صبها وفي ظهر قدمه ُلْمعَ  ،رجال �صلِّي وفي ظهر قدمه ُلْمَعة قْدر الدرهم
رواه أحمد وأبو داود  ،أن �عید الوضوء والصالة -علیه الصالة والسالم-فأمره النبي  ،الماء

هذا إسناد جیِّد؟  :قلت ألحمد :قال األثرم ،فأمره أن �عید الوضوء ،ولیس عند أحمد ذ�ر الصالة
 ".قال نعم
 قول؟�ماذا ي عندك؟ ما حكم علیه؟ التخر�ج عندك ذال ىحكم عل

 طالب: ...........
 ،سهل هذه غیر مؤثرة ،-علیه الصالة والسالم-ألنه عن �عض أصحاب النبي  ؛البیهقي مرسل

عن �عض  -علیه الصالة والسالم-البیهقي یرى أن مثل هذا مرسل عن رجل صحب النبي 
فه ابن حزم في المحلى :لكن هذا ال یؤثر، �قول ،أصحاب النبي هذا مرسل عنده ل وقا ،ضعَّ

تكلم فیه البیهقي وابن حزم وغیرهم �غیر مستند  :وقال ابن عبد الهادي ،ضعیف اإلسناد :النووي 
 :في صحیح مسلم عن جابر قال .هذا إسناد جید قوي صحیح :وصححه ابن �ثیر فقال ،قوي 

صلى -فأ�صره النبي  ،توضأ فترك موضع ظفر على قدمه أخبرني عمر بن الخطاب أن رجالً 
نعم هذا شاهد  ،هذا شاهد قوي  ،فرجع فصلى »ارجع فأحِسن وضوءك« :فقال -هللا علیه وسلم

�عني أقل أحواله أن  .نعم :قال ؟هذا إسناد جید :رواه عنه األثرمولذا �قول اإلمام أحمد فیما  ،قوي 
 .�كون حسًنا

 �عني ،"�صلي وفي ظهر قدمه ُلْمَعة قدر الدرهم رأى رجالً  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي " 
ا �سجد �عني أحیانً  ،و�حصل على الشك ، �حصل؟ �حصل على التعیینال أو اهذا �حصل �ثیرً 

ي توضع تمثل ال ،بالستیك �عني تسعیرة �ضاعة مثالً  ،وفي رجله لصق اشخص تجده ساجدً 
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ما أم والرجل تحول  ،وهذه تحول دون الماء ،شالها من الكتب ورماها فلصقت برجله ،على الكتب
 تحول؟ 
لكن على �ل حال  ،واحتمال لصقت �ه �عد الوضوء ،تمال أنها لصقت �ه قبل الوضوءلكن اح

ا ما نجد الرجل وهذا �كثر �ثیرً  ،على اإلنسان أن یتأكد ،على اإلنسان أثناء الوضوء أن یتأكد
فعلى اإلنسان أن یتأكد من  ،فما تدري هل �ان قبل الوضوء أو �عده ،تحت قدمه لصقو  اساجدً 

 .ضوءهذا أثناء الو 
�عني لم �صبها الماء  "�صلي وفي ظهر قدمه لمعة رأى رجالً  -علیه الصالة والسالم-النبي " 
ألن الفرض  ؛"أن �عید الوضوء والصالة -علیه الصالة والسالم-فأمره النبي  ،قدر الدرهم"

د التعمیم ،»و�ل لألعقاب من النار« :ولذا قال ،تعمیم القدم �الغسل شيء ولو فلو ُتِرك  ،مما ُیؤ�ِّ
 .لم �صح الوضوء ،ا من المحل المفروض دون غسل لم �صح الوضوءكان �سیرً 

طیب لماذا ال  ،�عید الوضوء "أن �عید الوضوء والصالة -علیه الصالة والسالم-فأمره النبي " 
من أجل  ،وهذا هو الشاهد من إدخال الحدیث في هذا الموضع عند المؤلف ؟�غسل هذه البقعة

 ،لیستدل �ه على وجوب المواالة ؛فالمؤلف أورد هذا الحدیث ،من أجل المواالة ،إ�ش؟ المواالة
حتى ینشف الذي قبله في الزمن المعتدل هذه هي المواالة عند  اوالمواالة �حیث ال یترك عضوً 

مادام  :�صلي وقد نشفت أعضاؤه قد �قول قائل -علیه الصالة والسالم-فلما رآه النبي  ،أهل العلم
 ء ما الذي یدر�نا أن هذه البقعة ما غسلت؟ نشفت األعضا

 طالب: ...........
 كیف؟

 طالب: ...........
�عد الوضوء والتنشیف و�ذا تجزم �أنه ما  اما �ظهر؟ �عني لو ترى شخًص أم �ظهر المغسول 
ر في تغسیلها ،غسل هذه الرجل حدیث  ،ي ما ُغِسلذي غسل من الذ�عني واضح ال ،أو قصَّ

علیه الصالة -أمره النبي  ،على �ل حال هذا حصل ،اضح من قد�م العهد �هو  ،العهد �الماء
 ،فال بد من إعادتها ،نشفتاألعضاء  ألن ؛الختالل شرط المواالة ؛أن �عید الوضوء -والسالم

 ،�غسل ما ترك ،علیه أن �كمل و�حسن وضوءه �غسل ما تركففي محله  ،لكن لو �ان في مكانه
ثم مسح رأسه وغسل  ،وهو في مكانه توضأ و�قي من یده لمعة ،دلكن لو �انت اللمعة في الی

 �كفیه أن �غسل هذه اللمعة؟  :رجلیه نقول
 .ال بد أن �غسل الید ثم �مسح الرأس و�غسل الرجلین ،�خل �الترتیب

الشرط لم  ،لماذا أمره أن �عیده الصالة؟ ألن الشرط لم یتحقق "أمره أن �عید الوضوء والصالة" 
إذا لم  ،و�ذا لم یتحقق الشرط ،غیر صحیح اوضوءً  ،ا غیر صحیحتوضأ وضوءً  ألنه ؛یتحقق

 وجهه، فال بد من اإلتیان �ه على ،وجوده مثل عدمهفیؤت �الشرط على الوجه المطلوب المجزئ 
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ألنه وجد  ؛المبطل للشرط مبطل للمشروط ،واألثر في الوضوء الُمْبِطل للوضوء ُمْبِطل للصالة
 .ولو وجدت صورة الشرط ،المشروط بدون شرطه

إنما ُ�كتفى بوجودها عند أبي  "ولیس عند أحمد ذ�ر الصالة ،ولیس عند أحمد ذ�ر الصالة" 
ومادام �طل الشرط  ،ألن النهي عاد إلى الشرط ؛والقواعد العامة تقتضي أن تعاد الصالة ،داود

 .یبطل المشروط
منهم من  ،والَجیِّد عندهم �منزلة بینهما "نعم، :هذا إسناد َجیِّد؟ قال :قلت ألحمد :قال األثرم" 

هذا حدیث  :ألن الترمذي قال عن حدیث في �تاب الطب من جامعه ؛�منزلة الصحیح :�قول
ة ،حسن َجیِّد �عني أنه �جید معناه  ،حسن جید :المرة قالذه ه ،حسن صحیح :�قول أن الجادَّ

وال �عدل عن �لمة صحیح إلى  ،لصیغةن الِجْهِبذ ال ینزل أو ال �غیر اإ :ومنهم من �قول ،صحیح
فهي عند  ،و�ن ارتقى عن درجة الحسن ،جید إال لنكتة �معنى أنه لم یبلغ عنده درجة الصحة

 كثیر من المتأخر�ن مرتبة بین الحسن والصحیح.
 .�هللا أعلم

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


