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 .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه أجمعین. الحمد

دة فــي الســالم علــیكم ورحمــة هللا و�ر�اتــه، وأهــًال �كــم إلــى حلقــة جدیــ ،أیهــا اإلخــوة واألخــوات
ضـیف برنامجكم "شرح �تاب التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح" في بدا�ة لقاءنا نرحـب �

 لشیخ.الكر�م بن عبد هللا الخضیر، فأهًال �كم فضیلة االبرنامج فضیلة الشیخ الد�تور/ عبد 
 وفي اإلخوة المستمعین. ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا

وضأ من ت«أنه قال:  -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة  -رحمه هللا تعالى-المقدم: قال المصنف 
 .»ومن استجمر فلیوتر ،فلیستنثر

ه لـى آلـه وأصـحا�ى عبده ورسوله نبینا محمد وعالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك عل
  أجمعین، أما �عد،

 .تقدم ذ�ره مراًرا ،فراوي الحدیث أبو هر�رة الدوسي راو�ة اإلسالم وحافظ األمة
ول �قولـه: �ـاب االسـتنثار فـي الوضـوء، �قـ -رحمه هللا تعـالى-والحدیث ترجم علیه اإلمام البخاري  

وهــو طــرح المــاء الــذي �ستنشــقه  ،ل مــن النثــر �ــالنون والثــاءابــن حجــر: �ــاب االســتنثار هــو اســتفعا
م المتوضئ، أي �جذ�ه بر�ح أنفه، لتنظیف ما في داخله، فیخرج بـر�ح أنفـه سـواء �ـان �إعانـة یـده أ

لكونـه  ؛ال، سواء �ان وضع یده على أنفـه وأخرجـه أو ال، وحكـي عـن مالـك �راهیـة فعلـه �غیـر الیـد
الك مخرجت ما في أنفها �الهواء فقط ال تستعین بید، قال: وحكي عن �شبه فعل الدا�ة، الدا�ة إذا أ

لمستحب بیده فالكونه �شبه فعل الدا�ة، والمشهور عدم الكراهة، و�ذا استنثر  ؛كراهیة فعله �غیر الید
رضـي -�ـوب علیـه النسـائي وأخرجـه مقیـًدا بهـا �الیـد الیسـرى مـن حـدیث علـي أن �كون �الیسـرى، و 

 .-هللا عنه
واالســتنثار اســتفعال  ،العینــي علــى الترجمــة: أي هــذا �ــاب فــي بیــان االســتنثار فــي الوضــوء و�قــول 

ذي قبلـه، یـه فـي البـاب الـوالمراد �ه االستنشاق، وقـد �سـطنا الكـالم ف ،من النثر �النون والثاء المثلثة
 تقدم. 

ل المــــاء، فاالستنشــــاق: إدخــــا ق أو أن االستنشــــاق غیــــر االســــتنثار؟ االســــتنثار هــــو االستنشــــا هــــل
واالســـتنثار: إخراجـــه، الســـیما وأنـــه جـــاء فـــي �عـــض الروا�ـــات الجمـــع بینهمـــا، ووجـــه المناســـبة بـــین 

ي فـن المـذ�ور إا مـن حیـث البابین: �اب االستنثار في الوضوء والذي قبله �اب الوضـوء ثالًثـا ثالًثـ
مـن «قولـه:  هذا الباب الذي هـو االسـتنثار �عـض المـذ�ور فـي البـاب األول، ومطا�قـة الحـدیث فـي

والترجمــة �ــاب االســتنثار فــي  »مــن توضــأ فلیســتنثر«ألنــه قــال فــي الحــدیث:  ؛»توضــأ فلیســتنثر
 .»من توضأ فلیستنثر«الوضوء فهنا مطا�قة، 

�قول الكرماني: أي فلیخرج الماء مـن األنـف �عـد االستنشـاق مـع مـا فـي األنـف مـن مخـاط وغبـار  
اد إدخـــال المـــاء و�خراجـــه فقـــط، إنمـــا إلخـــراج مـــا فـــي وشـــبهه؛ ألن هـــذه فائـــدة االســـتنثار، لـــیس المـــر 

اءة؛ ألن األنـف إذا األنف من مخاط وغبار وشبهه، وقیـل فـي ذلـك: لمـا فیـه مـن المعونـة علـى القـر 
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حــروف �مــا ینبغــي مــن مخارجهــا بوضــوح، القــد ال �ســتطیع اإلنســان إخــراج فأشــیاء  كــان فــي داخلــه
الـتالوة، و�إزالـة مـا فیـه نقیـة مجـرى الـنفس، الـذي �ـه وت ،قیـل ذلـك لمـا فیـه مـن المعونـة علـى القـراءة

 لتصح مخـارج الحـروف، وجـاء فـي �عـض الروا�ـات: فلیسـتنثر فـإن الشـیطان یبیـت علـى ؛فلمن الث
علــة معنو�ــة، فــإن الشــیطان یبیــت علــى خیاشــیمه، ومــا یتعلــق  خیاشــیمه، األول علــل حســیة، وهــذه

 معنوي؟  أم�الشیطان حسي 
إن بول الشیطان أطهـر مـن  :معنوي، ولذلك �عضهم من �اب المعا�اة �قول �ال الشیطان في أذنه،

 بول اإلنسان. 
 المقدم: لجواز الصالة. 

نعـــم، �ـــال الشـــیطان فـــي أذنـــه ال یلـــزم غســـلها �مـــا �غســـل أذنـــه مـــن بـــول.. لكنـــه مـــن أجـــل التقبـــیح 
 . والتشنیع �ل ما �قرن �الشیطان والشیاطین فلشناعته، �خالف ما �قرن �المالئكة

 �جري من ابن آدم مجرى الدم، ینجر علیه.  ،المقدم: إًذا ینجر علیه
 .اهر�هللا أعلم �حقیقتها، لكن المقصود أن تأثیره في قلب اإلنسان ظ ،هاهنهذه أمور قد ال ندرك �

الــالم الم  »فلیســتنثر«قــال:  ألنــه ؛االستنشــاق واجــب :لمــذهب مــن �قــول �قــول النــووي: فیــه داللــة 
في األمر الوجوب، �قول النووي: فیه داللـة لمـذهب مـن �قـول: االستنشـاق واجـب،  األمر، واألصل

 :كیـف �قـول »فلیسـتنثر«واألمـر االسـتنثار  ،لمطلق األمر، هنا �قول: مـن �قـول االستنشـاق واجـب
ه وجوب االستنشـاق؟ ألنـه ال �مكـن أن �حقـق االسـتنثار إلـى �االستنشـاق، ومـا ال یـتم الواجـب إال �ـ

یــه داللــة لمــذهب مــن �قــول: االستنشــاق واجــب لمطلــق األمــر، ومــن لــم یوجبــه حمــل فهــو واجــب، ف
د األمر على الندب، بدلیل أن المأمور �ه حقیقة وهو االنتثار لـیس بواجـب �االتفـاق، بـل واجـب عنـ

الحنابلــة وغیــرهم االستنشـــاق، المضمضــة واالستنشـــاق علــى مــا تقـــدم، لكــن هـــل �مكــن االستنشـــاق 
 بدون استنثار؟ 

 قدم: صعبة....الم
لكـــن لـــو حصـــل هـــل یـــتم  ،أو �فعـــل �ـــه �مـــا �فعـــل �المضمضـــة یبتلعـــه، ال �ســـتطیع، فیـــه صـــعو�ة

االستنشاق مع عدم إخراج الماء؟ ألن المضمضة سـبق فـي حـدها عنـد �عـض أهـل اللغـة أنهـا إدارة 
 مـن جعـل المـج مـن حقیقـة المضمضـة، فعلـى هـذا فاالسـتنثار مـن مالماء داخل الفم ثـم مجـه، فمـنه

بـــدلیل أن المـــأمور �ـــه حقیقـــة وهـــو  ؛حقیقـــة االستنشـــاق، ومـــن لـــم یوجبـــه حمـــل األمـــر علـــى النـــدب
ـــار لـــیس بواجـــب �االتفـــاق، فـــإن قـــالوا فـــي الروا�ـــة األخـــرى: (إذا توضـــأ أحـــد�م فلیستنشـــق ف :االنتث

 ؛لكــن حملــه علــى النــدب محتمــل ،ثــم لینتثــر) فهــذا فیــه داللــة ظــاهرة للوجــوب ،�منخر�ــه مــن المــاء
 .هللا أعلم� ،بینه و�ین األدلة الدالة على االستحباب لیجمع

تقــدم القــول فــي حكــم المضمضــة واالستنشــاق، وقــال ابــن �طــال: قــد أوجــب �عــض العلمــاء  �عنــي 
االســتنثار �ظــاهر هــذا الحــدیث، وحمــل ذلــك أكثــر العلمــاء علــى النــدب، واســتدلوا �ــأن غســل �ــاطن 
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فرائض الوضوء ما جاء في آ�ة المائدة، ومـا ز�ـد الوجه غیر مأخوذ علینا في الوضوء، األصل في 
�كــون صــفة  ، هــذه مجموعهــا-علیــه الصــالة والســالم- علیهــا مــن نصــوص الســنة مــن فعلــه وقولــه

 .الوضوء النبوي الشرعي
ى وعلـ ،عتبره الحنفیة نسخ، واآلحـاد ال ینسـخ المتـواترالكتاب �ما �هل ما زاد على النص في لكن  

علیـه -ن على مذهب الجمهور الذین یرون األخـذ �الزائـد مـن فعلـه وقولـه مذهبهم ال إشكال فیه، لك
في القرآن مندوحة لهم من القول �ه، ال مندوحـة عـن القـول بوجـوب هـذه  على ما -الصالة والسالم

 .األمور التي جاء األمر بها في السنة
لـك أكثـر العلمـاء قال ابن �طال: وقد أوجب �عض العلماء االستنثار �ظاهر هذا الحدیث، وحمل ذ 

 .أن �اطن الوجه غیر مأخوذ علینا في الوضوء�على الندب، واستدلوا 
علــى �ــل حــال للتوفیــق بــین األدلــة، قــد �ــأتي األمــر و�ــراد �ــه الوجــوب �مــا هــو األصــل، وقــد �ــأتي 

ــذین أوجبــوا االستنشــاق هــم:  ؛مــراًدا �ــه النــدب لصــارف مــن الصــوارف، فــي عمــدة القــاري �قــول: ال
ق، وأبــو عبیــد، وأبــو ثــور، وابــن المنــذر، واحتجــوا �ظــاهر األمــر، ولكنــه للنــدب عنــد أحمــد، و�ســحا

لم صـلى هللا علیـه وآلـه وسـ –بدلیل ما رواه الترمذي محسًنا، والحاكم مصحًحا، من قولـه  ؛الجمهور
 .»توضأ �ما أمرك هللا تعالى«لألعرابي:  –

 المقدم: �اآل�ة.
 ولـیس فیهـا ذ�ـر االستنشـاق، ،فأحالـه علـى اآل�ـة »تعـالىتوضأ �ما أمـرك هللا «�عني ظاهر اآل�ة، 

�قــول ابــن حجــر: أجیــب عــن هــذا االحتجــاج للجمهــور بهــذا الحــدیث، أجیــب �أنــه �حتمــل أن یــراد 
علیـه -هـو مـأمور �الكتـاب، ومـأمور علـى لسـان النبـي �عنـي �األمر مـا هـو أعـم مـن آ�ـة الوضـوء، 

 آل�ـة، وأجیـب �أنـه �حتمـل أن یـراد �ـاألمر مـا هـو، فاألمر أعم مـن أن �كـون فـي ا-الصالة والسالم
بـین ، وهـو الم-صلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  –فقد أمر هللا سبحانه �اتباع نبیه  ،أعم من آ�ة الوضوء

علــى االستقصــاء أنــه  -علیــه الصــالة والســالم-أحــد ممــن وصــف وضــوءه  عــن هللا أمــره، ولــم �حــكِ 
 .ترك االستنشاق، بل وال المضمضة

علــى مــن لــم یوجــب المضمضــة أ�ًضــا، مــن أهــل العلــم مــن یــرى وجــوب االستنشــاق دون وهــو یــرد  
أ�ًضا  –�عني المضمضة  –المضمضة؛ ألن الذي جاء في االستنشاق  أكثر، وقد ثبت األمر بها 

لـــم �حـــتج علـــى عـــدم وجـــوب  حیح، وذ�ـــر ابـــن المنـــذر أن الشـــافعيفـــي ســـنن أبـــي داود �إســـناد صـــ
إال لكونه ال �علم خالًفا في أن تار�ه ال �عید، وهذا دلیل قوي فإنـه االستنشاق مع صحة األمر �ه، 

ال �حفظ ذلك عن أحد مـن الصـحا�ة وال التـا�عین إال عـن عطـاء، وثبـت عنـه أنـه رجـع عـن إ�جـاب 
اإلعــادة ذ�ـــره �لــه ابـــن المنــذر، اآلن ثبـــت األمــر �المضمضـــة واالستنشــاق، الشـــافعي لــم یـــرد هـــذه 

ه، ولم یورد ما �عارضها من النصوص، لكنـه احـتج علـى عـدم وجـوب بل هي ثابتة عند ،األحادیث
فإنه ال �حفظ ذلـك عـن أحـد  ،االستنشاق �كونه ال �علم خالًفا في أن تار�ه ال �عید، وهذا دلیل قوي 

من الصحا�ة وال التا�عین إال عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع، عطـاء یـرى اإلعـادة �النسـبة لمـن لـم 
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ذ�ره �له ابن المنذر، هل �سـتقیم �ـالم الشـافعي  ،رجع عن إ�جاب اإلعادة�ستنشق، وثبت عنه أنه 
 ؟ -رحمه هللا-

و�المه ال شك أنه متجه في عدم �ون المضمضة واالستنشاق من فرائض الوضوء  ،الشافعي إمام
 و�ــین أن �كــون فرًضــا مــؤثًرا، ،كغســل الوجــه والیــدین والــرجلین، وفــرق بــین أن �كــون األمــر واجًبــا

 لـم یبطلونهـا، ،قولون �أن غسل الجمعة واجب، هل یبطلون صالة الجمعة إذا لم �غتسل؟ الالذین �
 ب العینـيلكن وضـوءه ال یبطـل، وتعقَّـ ،لكنه �أثم، وهنا �قال: �أثم من ترك المضمضة واالستنشاق

توضـأ �مـا أمـرك «: -علیـه الصـالة والسـالم-ابن حجر حمل قولـه  ..ابن حجر �أن القر�نة الحالیة
 ومــأمور أ�ًضــا ،علــى مــا هــو أعــم مــن المــأمور �ــه فــي اآل�ــة، قــل هــو مــأمور �اآل�ــة فــي القــرآن »هللا

علیـه -في �تا�ه وفي سنة نبیـه  »توضأ �ما أمرك هللا«، -علیه الصالة والسالم-على لسان النبي 
 هللا، �عنــي إذا قیــل:افعــل �مــا أمــرك  :�المــه واضــح، لكــن مــا المتبــادر إذا قیــل -الصــالة والســالم

 :یـلافعل �ما أمرك هللا ورسوله انتهى اإلشـكال، أمـرك هللا فـي �تا�ـه، ورسـوله فـي سـنته، لكـن إذا ق
 ن أمــرك هللاإ :فهــل �قــال -علیــه الصــالة والسـالم-افعـل �مــا أمــرك هللا، أو افعـل �مــا أمــرك رسـوله 

أعـم مـن ذلـك �مـا �قـول ابـن  األمـر :خاص �الكتاب، وما أمرك �ه الرسول خـاص �السـنة، أو نقـول
 ؟حجر

ن بــن حجــر �ــأن القر�نــة الحالیــة والمقالیــة ناطقــة صــر�ًحا �ــأالكــن العینــي �قــول فــي تعقبــه للحــافظ  
ى األمر المـذ�ور فـي آ�ـة الوضـوء، ولـیس فیهـا مـا یـدل علـ »كما أمرك هللا تعالى«المراد من قوله: 

صـلى  –ئل على وجو�ها �مواظبـة النبـيفإن استدل هذا القا ،وجوب االستنشاق وال على المضمضة
 ألنــه لــم ؛علیهمــا مــن غیــر تــرك فإنــه یلزمــه أن �قــول بوجــوب التســمیة أ�ًضــا –هللا علیــه وآلــه وســلم 

هـو؟  ومع هذا فهو سنة أو مستحبة عند إمام هذا القائل، هذا القائل من ،ینقل أنه ترك التسمیة فیه
 .ابن حجر

 المقدم: إمام هذا القائل. 
علیـــه -القائـــل الشـــافعي، �قـــول: إذا قلـــت بوجـــوب المضمضـــة واالستنشـــاق؛ ألن النبـــي إمـــام هـــذا 

و�نمــا  ،فیلزمــك أن تقــول بوجــوب التســمیة، والتســمیة لیســت بواجبــة ،داوم علیهمــا -الصــالة والســالم
 .ذي هو الشافعيسنة أو مستحبة عند إمامك ال

 تــت مواظبتــهبه علیهــا �مــا ثقلــت لــو ثبــت مواظبتــ :لاالعتــراض قــال: �قــو  ابــن حجــر فــي انتقــاض 
ال وضـوء لمـن لـم یـذ�ر «حـدیث وجبهـا إمامنـا علـى قاعدتـه، طیـب على المضمضة واالستنشاق أل

ولــو صــح لمــا  ،هــذا الحــدیث فیــه �ــالم �ثیــر ألهــل العلــم، مضــعف مــن جمــع مــنهم »اســم هللا علیــه
ق، ال ر المتعلَّــن التســمیة واجبــة أو مســتحبة أو ســنة، لقــال شــرط علــى حســب تقــدیإ :�كفــي أن �قــال

على �ل حـال �قـول العینـي فـي اسـتدراكه  .وضوء صحیح، ال وضوء �امل، �ما اختلفوا في نظائره
 على ابن حجر.   
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 لكن لماذا أوردت هذا المثال هنا؟ المقدم:
 أین؟ 

 .»ال وضوء لمن لم یذ�ر اسم هللا«المقدم: 
ن حجــر �ــأن المواظبــة ال تكفــي فــي هــو یر�ــد أن یلــزم ابــ ،لــو ثبتــت المواظبــة :هــذا �قــول نعــم؛ ألن

طیب إمامك ال یوجـب التسـمیة، ابـن  :الوجوب، وابن حجر �قول: المواظبة تكفي في الوجوب، قال
على التسمیة �ما ثبتت مواظبتـه علـى  -علیه الصالة والسالم-حجر �قول: لو ثبتت مواظبة النبي 

ـــا بوجو�هـــا، أقـــول ـــال إمامن ـــاب مـــ :المضمضـــة واالستنشـــاق لق ـــي الب ـــك، وهـــو ف ا هـــو أعظـــم مـــن ذل
عظـم ولوال الكالم فیه من قبل أهـل العلـم لكـان األمـر أ  ،»ال وضوء لمن لم یذ�ر اسم هللا«الحدیث: 

 .لصحة الضوء ا، بل �كون شرطً امن أن �كون واجبً 
: -�عنــي الخرقــي –: مســألة قــال -رحمــه هللا تعــالى-بــن قدامــة، �قــول فــي المغنــي لإلمــام الموفــق  

ن الوجــه، �عنــي أن المضمضــة واالستنشــاق واجبــان فــي الطهــارتین جمیًعــا، الغســل والفــم واألنــف مــ
والوضوء؛ ألن من أهل العلـم مـن یوجـب المضمضـة واالستنشـاق فـي الغسـل دون الوضـوء، ومـنهم 
من یوجب االستنشاق دون المضمضة في الطهارتین، و�ستدل �أن تحت �ل شعرة جنا�ة، أوًال هذا 

لترتفـع هـذه الجنا�ـة، فمبنـى هـذا  ؛األنف فیه شعر البد من االستنشاق نإ :الحدیث ضعیف، و�قول
الكــالم �لــه علــى حــدیث ضــعیف، �قــول ابــن قدامــة: �عنــي أن المضمضــة واالستنشــاق واجبــان فــي 

 ،فإن غسل الوجه واجب فیهما، هذا هو المشـهور فـي المـذهب ،الوضوءو الطهارتین جمیًعا، الغسل 
لیلى و�سحاق، وحكي عن عطاء، وروي عن أحمـد روا�ـة أخـرى فـي  و�ه قال ابن المبارك وابن أبي

 ، القاضي من؟   ..االستنشاق وحده أنه واجب، قال القاضي: االستنشاق
 المقدم: عیاض.

 عیاض؟! ءالحنابلة �جي ، �تبال
 . .القاضيالمقدم: إذا قال الحنابلة ف

رتین روا�ـة واحـدة، االستنشـاق فالقاضي أبو �على، نعم. قال القاضـي: االستنشـاق واجـب فـي الطهـا
 صـلى هللا –واجب في الطهارتین روا�ة واحدة، و�ه قال أبو عبید وأبو ثـور وابـن المنـذر؛ ألن النبـي

 إذا توضـأ أحـد�م فلیجعـل فـي أنفـه مـاءً «، وفـي روا�ـة: »من توضأ فلیستنثر«قال:  –وسلم علیه 
استنثروا «عن ابن عباس مرفوًعا: و  ،»من توضأ فلیستنشق«[متفق علیه]، ولمسلم:  »ثم لیستنثر

ر ، لكـن األمـ»و�ـالغ فـي االستنشـاق«جاء في حدیث لقـیط بـن صـبرة: و  ،»مرتین �الغتین أو ثالًثا
 هل هو في أصل االستنشاق أو للمبالغة �ه؟ 

 المقدم: المبالغة. 
ًعــا: األمــر فــي األصــل؟ نعــم. وعــن ابــن عبــاس مرفو  قتضــي�غــة، لكــن األمــر �المبالغــة أال فــي المبال

 .»استنثروا مرتین �الغتین أو ثالًثا«
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علــى �ــل حــال فیــه مــا �غنــي عــن هــذا الحــدیث؛ ألنــه فیــه �ــالم، وهــذا أمــر �قتضــي الوجــوب، ثــم  
 وألن األنـف ال ،فلیستنشق فلیسـتنثر �لهـا مقرونـة بـالم األمـر، وهـذا أمـر �قتضـي الوجـوب ،لیستنثر

الغبــار �خــالف الفــم، األنــف ه ن األنــف یدخلــأل ؛ولــیس لــه غطــاء �ســتره �خــالف الفــم ،یــزال مفتوًحــا
بـــل ال یـــزال  ،یدخلـــه الغبـــار �خـــالف الفـــم؛ ألنـــه �مكـــن إغالقـــه �خـــالف الفـــم الـــذي ال �مكـــن إغالقـــه

وألن األنــف ال یــزال مفتوًحــا ولــیس لــه غطــاء �ســتره �خــالف  ،مفتوًحــا، وهــذا أمــر �قتضــي الوجــوب
شـــاق دون المضمضـــة التـــي ذ�رهـــا القاضـــي الفـــم، وهـــذا توجیـــه للروا�ـــة التـــي تشـــدد فـــي أمـــر االستن

 .�على وعیاض، وقال غیر القاضي غیر الذي ذ�رها القاضي أب
 ،القاضــي عنــد الحنابلــة فهــو أبــو �علــى، واللســان �ســبق إلــى الجــادة، عموًمــا قــال القاضــي :لــو قلنــا 

أهــل واشــتهر القاضــي عیــاض بــذلك، واللســان �ســبق إلــى الجــادة، �عنــي فائــدة یــذ�رها  ،قــال القاضــي
�قولــون: إذا جــاء الســند علــى غیــر الجــادة  ...هــاهوال �ســتوعب �ثیــر مــن طــالب العلــم �ن ،الحــدیث

     ...إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر �عني إذا جاءكفهو الصواب، 
 المقدم: هذا الجادة.

 مالك عن نافع عن ابن عباس أیهما أصوب؟   :هذا الجادة، وجاء من یروي 
 الجاد.  المقدم: الذي على غیر

أنـا اآلن القاضـي عیـاض، وأنـا  ، مثـل مـا قلـتةالذي على غیر الجاد؛ ألن اللسان �سبق إلـى الجـاد
 ..ت علیك قبل قلیل، في درس الموطأ وولد األم للذ�ر مثل حظ.دردقد 

 حظ األنثیین.  :�سبق للجادة أن �قول يالمقدم: الذ
 أوالد األم ؛ ألنوالصـواب مثـل حـظ األنثـىالطالب �لهم قالوا: مثل حـظ األنثیـین، هـذه هـي الجـادة 

هـا فكون اللسان �سبق إلى الجادة یدل على أن ما جاء علـى خالف ،ألم ذ�رهم وأنثاهم سواءاإلخوة و 
تنفـع طـالب الحـدیث فـي هـذا البـاب، وقـال  فائـدة وهـو المحفـوظ، وهـذه ،وهو المتقن ،هو المضبوط

مسـنونان فـي  ،ستنشاق واجبان في الكبـرى ن المضمضة واالإغیر القاضي عن أحمد روا�ة أخرى: 
لثـوري وأصـحاب الـرأي؛ وفـي الوضـوء مسـنونان، وهـذا مـذهب ا الصغرى، �عني في الغسل واجبان،

ح فیهـا علـى سـمدن �بـواطن الشـعور الكثیفـة، وال �ألن الكبرى �جب فیها غسل �ل ما أمكن من البـ
ال �جبـان فـي الطهـارتین، و�نمـا همـا وقـال مالـك والشـافعي:  .الحوائل، فوجب فیها �خالف الصغرى 

مســنونان فیهمــا، وروي ذلــك عــن الحســن والحكــم وحمــاد وقتــادة ور�یعــة و�حیــى األنصــاري واللیــث 
وذ�ـر منهـا المضمضـة  ،»عشـر مـن الفطـرة«قـال:  -علیه الصـالة والسـالم-واألوزاعي؛ ألن النبي 

لفـم الفتهمـا لسـائر الوضـوء، وألن اوذ�ره لهما مـن الفطـرة یـدل علـى مخ ،واالستنشاق، والفطرة السنة
فال �جب غسـلهما �بـاطن اللحیـة وداخـل العینـین، وألن الوجـه مـا تحصـل  ،واألنف عضوان �اطنان

امـة بـن قدكیـة والشـافعیة فیمـا ذ�ـره الموفـق �ه المواجهة، وال تحصل المواجهـة بهمـا، هـذا �ـالم المال
 .في المغني
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یر�ـــد أن �جیـــب علـــى �ـــالم �عنـــي  -همـــا مـــن الفطـــرةثـــم ذ�ـــر الموفـــق أدلـــة الوجـــوب ثـــم قـــال: و�ون 
 اوهو في الغالب �قول: ولنا، �عني یـدل لنـ ،ثم ذ�ر أدلة الوجوب التي هي أدلة المذهب -المخالف

مــا اســتدل �ــه أصــحاب القــول الثــاني مــن �ونهــا مــن الفطــرة قــال: أي لقولنــا �ــذا، ثــم قــال: إجا�ــة ع
 ،الشــتمال الفطــرة علــى الواجــب والمنــدوب ؛ي وجو�هــاو�ونهمــا مــن الفطــرة ال ینفــي وجو�همــا، ال ینفــ

ة وهو واجب، فال �عني أنها اقترنت مـع منـدو�ات أن تكـون مندو�ـة، وداللـ ،ولذلك ذ�ر فیها الختان
 قرنـت مـع منـدو�ات، لكـن أ�ًضـا ة، ضعیفة داللـة االقتـران، �عنـي هـياالقتران عند أهل العلم ضعیف

بة ظاهر، وهو من سنن الفطرة، و�ن �ـانوا �ختلفـون �النسـ �ه.. القول بوجو فیها واجبات، الختان من
 .لحكمه للرجال والنساء، فمنهم من یوجبه للرجال دون النساء، ومنهم من یوجبه للجنسین

 غیر هذا.    لى �ل حال �حث سنن الفطرة موضعه وع 
 .ادمةنستكملها إن شاء هللا في حلقة قإًذا المقدم: �قي معنا في الحدیث طبًعا قضا�ا، 

ــ ،أیهــا اإلخــوة واألخــوات  اب بهــذا نصــل و��ــاكم إلــى ختــام هــذه الحلقــة فــي برنــامجكم: شــرح �ت
 ،تا�عــةوأنــتم علــى خیــر، شــكًرا لطیــب الم ،قادمــةالصــر�ح، لنــا لقــاء �ــإذن هللا فــي حلقــة التجر�ــد 

 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 
 


