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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
علـى آلـه هلل رب العالمین، والصالة والسالم على أشـرف األنبیـاء والمرسـلین، نبینـا محمـد و  الحمد

 .وصحبه أجمعین
 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.  ،أیها اإلخوة واألخوات

ا�ـة أهًال �كم إلى حلقة جدیدة فـي شـرح �تـاب التجر�ـد الصـر�ح ألحادیـث الجـامع الصـحیح، فـي بد
 نرحــب �ضــیف البرنــامج فضــیلة الشــیخ الــد�تور عبــد الكــر�م بــن عبــد هللا هــذه الحلقــة �ســرنا أن

 فأهًال ومرحًبا �كم فضیلة الشیخ.  ،الخضیر
 وفي اإلخوة المستمعین.  ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا

 هللارضـي -المقدم: �نا وعدنا اإلخوة واألخوات أن نسـتكمل مـا تبقـى مـن ألفـاظ حـدیث أبـي هر�ـرة 
ده قبـل یـو�ذا استیقظ أحد�م من نومه فلیغسـل « :ار وتًرا، توقفنا عند قولهفي �اب االستجم -عنه

 .»فإن أحد�م ال یدري أین �اتت یده ،أن یدخلها في وضوئه
 لـى آلـه وأصـحا�هوصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى عبـده ورسـوله نبینـا محمـد وع ،الحمد هلل رب العالمین

 ،أجمعین، أما �عد
ء �الًمـا البـن قدامـة فـي المغنـي فـي حكـم غسـل الیـدین فـي أول الوضـو ففي آخر الحلقة السا�قة نقلنا 

 .على سبیل العموم
 ،�ـهفـروي عـن أحمـد وجو  ،فأما عند القیام من نوم اللیل فاختلفت الروا�ة فـي وجو�ـه :ثم قال �عد ذلك

لقــول  ؛وهــو مــذهب ابــن عمــر وأبــي هر�ــرة والحســن البصــري  ،وهــو الظــاهر عنــه، واختیــار أبــي �كــر
إذا اســتیقظ أحــد�م مــن نومــه فلیغســل ید�ــه قبــل أن یــدخلهما « :-صــلى هللا علیــه وســلم  –النبــي 

یـده  فـال �غمـس« :[متفـق علیـه]، وفـي لفـظ لمسـلم »اإلناء ثالًثا، فإن أحد�م ال یدري أیـن �اتـت یـده
ونهیــه �قتضــي التحــر�م، هــذا دلیــل هــذه  ،وأمــره �قتضــي الوجــوب ،»فــي وضــوئه حتــى �غســلهما ثالًثــا

 وتحــر�م الغمــس مــن نــوم اللیــل، إذا قــام مــن نــوم اللیــل، وروي أن ،التــي تقــول بوجــوب الغســل الروا�ــة
وأصــحاب  ،و�ســحاق ،والشــافعي ،و�ــه قــال عطــاء، ومالــك، واألوزاعــي ،ذلــك مســتحب ولــیس بواجــب

 :أن نقـول هـل نسـتطیع ،والشافعي، و�سحاق، وأصـحاب الـرأي ،الرأي، وابن المنذر، مالك، واألوزاعي
 الجمهور؟هذا قول 

 هو الجمهور؟فالمقدم: بلى إذا �ان �ذا 
 األئمة الثالثة �لهم؟

 المقدم: نعم.
ـالِة َفاْغِسـُلوا وُجـ{علیه، وابن المنذر؛ ألن هللا تعالى قال:  : ئـدة[سـورة الما .}..وَهُكمْ إَذا ُقْمُتْم إَلى الصَّ

لصالة مـن المراد: إذا قمتم إلى ا"إذا قمتم من نوم" إذا �ان  :�د بن أسلم في تفسیرهاز ]، اآل�ة، قال ٦
 النوم فهي نص.
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 المقدم: ظاهر.
نــص فــي أن غســل الیــدین لــیس بواجــب؛ ألن أول مــا أمــر �ــه غســل الوجــه، قــال ز�ــد بــن أســلم فــي 

غیـر  "إذا قمتم من نوم، وألن القیام من النوم داخل في عموم اآل�ـة، وقـد أمـره �الوضـوء مـن :تفسیرها
م فأشـبه القـائ ،وألنـه قـائم مـن نـوم ،�الشيء �قتضي حصول اإلجزاء �ـه غسل الكفین في أوله، واألمر

من نوم النهـار"، والحـدیث محمـول علـى االسـتحباب؛ لتعلیلـه �مـا �قتضـي ذلـك، طیـب إذا حملنـا هـذا 
و فما الفرق بین القائم من نوم اللیل و�ین غیـره المسـتیقظ مـن األصـل؟ وهـ ،الحدیث على االستحباب

 مستحب في األمر�ن.
 ...المقدم:

 فرق؟  هما فی
 المقدم: إذا قالوا على االستحباب.

الجملـة علـى مـا ي فـ ،الكفـین قبـل الوضـوء مسـتحب مطلًقـا ..إذا قالوا على االسـتحباب وغسـل الیـدین
د وهـو ، مـا الفـرق؟ سـیأتي تنبیـه فـي غا�ـة األهمیـة البـن دقیـق العیـاأو مسـتیقظً  اتقدم، سواء �ان قائمً 

أن  یسـتحب لـهفبینمـا غیـره  ،و�كره له أن یتـرك ،من نوم اللیل �ستحب له أن �غسلأنه �النسبة للقائم 
ن أللمـاذا؟ �غسل وال �كره له أن یترك، وهذا تنبیه في غا�ة األهمیة �ستشكله �ثیر من طالب العلم؛ 

حقیقــة المنــدوب مضــادة لحقیقــة المكــروه، فهــل یلــزم مــن انتفــاء الضــد ثبــوت الضــد أو ال یلــزم؟ �عنــي 
 .عــموال �عاقــب فاعلــه، ن ،ة المنــدوب مــا یثــاب فاعلــه وال �عاقــب تار�ــه، والمكــروه مــا یثــاب تار�ــهحقیقــ

هـــل همــــا متعاقبــــان؟ �معنــــى هــــل همــــا ضــــدان أو نقیضــــان؟ �معنــــى أنــــه یوجــــد شــــيء ال مكــــروه وال 
فــي غا�ــة األهمیــة، والحــدیث محمــول علــى هــو و  ،مســتحب، ســیأتي تنبیــه ابــن دقیــق العیــد علــى هــذا

ین ر�ـان الشـك علـى �قـطو  »ال یدري أین �اتت یده« :لتعلیله �ما �قتضي ذلك، وهو قوله ؛االستحباب
ال  ر�ـان الشـك علـى �قـین الطهـارةطیـدري هـذا شـك، والطهـارة متیقنـة و  ألنـه ال ؛الطهارة ال یؤثر فیهـا

 .یؤثر فیها �ما لو تیقن الطهارة وشك في الحدث، فیدل ذلك على أنه أراد الندب
ة: فصل: وال تختلف الروا�ـة فـي أنـه ال �جـب غسـلهما مـن نـوم النهـار، وسـوى الحسـن �قول ابن قدام

عنـي � –�قـول: ولنـا  »إذا قام أحد�م من نومه«بین نوم اللیل ونوم النهار في الوجوب؛ لعموم قولـه: 
ــده« :لقولــه ؛أن فــي الخبــر مــا یــدل علــى إرادة نــوم اللیــل –یــدل لقولنــا   »فإنــه ال یــدري أیــن �اتــت ی

 لوجهین:  ؛وال �صح قیاس غیره علیه ،بیت �كون �اللیل خاصةوالم
نـه ؛ ألةالعلـة غیـر مدر�ـ ،العلـة اأن الحكم ثبت تعبًدا فال �صح تعدیته، �عني لـو �ـان مـدر�ً  :أحدهما

ان إًذا األمــر �ـــه للتعبــد، ولـــو �ـــ ،نـــه أدرك العلــة؟ ال، ال یـــدري إ :ال یــدري، �ونـــه ال یــدري هـــل نقــول
فـال  ،اك �العقل لما جاء بهذه الصیغة فإنـه ال یـدري، أحـدهما: أن الحكـم ثبـت تعبـدً التعلیل معقوًال یدر 

 �صح تعدیته. 



 

 

      
 

  
 
 

4 yÍàîÿ^=ÑÍàskÿ^–==Ô—Ÿ•^ÔÛ_$˙n=∫Ë=ÔåËËàêƒ„=

هـا بالثاني: أن اللیل مظنة النوم واالستغراق فیه، وطـول مدتـه فاحتمـال إصـا�ة یـده لنجاسـة ال �شـعر 
 أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار. 

م ت �اللیــل فأمــا النهــار فــال �ــأس �ــه، وفــي ســبل الســالالحــدیث فــي المبیــ :قــال أحمــد فــي روا�ــة األثــرم
للیـل اوقال بذلك من نوم  ،�قول: الحدیث دلیل على إ�جاب غسل الید لمن قام من نومه لیًال أو نهاًرا

 »للیــلاإذا قــام أحــد�م مــن « :فإنــه قر�نــة إرادة نــوم اللیــل إال أنــه قــد ورد بلفــظ »�اتــت« :أحمــد، لقولــه
مــن وجــه آخــر صــحیح، إال أنــه یــرد علیــه أن التعلیــل �قتضــي إلحــاق نــوم عنــد أبــي داود والترمــذي 

 َیُرد أو َیِرد؟ :النهار بنوم اللیل، األولى أن نقول
 المقدم: هنا �أنها َیِرد.

فنـد، إال لكـن العلـة تـرد علـى الـنص، ثـم �عـد ذلـك تُ  ،هو الظاهر؛ ألنـه ال �مكـن الـرد �علـة علـى نـص
هــو و لحــاق نــوم النهــار بنــوم اللیــل، وذهــب غیــره �عنــي غیــر أحمــد أنــه یــرد علیــه أن التعلیــل �قتضــي إ

 :ةللندب، والنهي الـذي فـي هـذه الروا�ـ »فلیغسل«ومالك، وغیرهما إلى أن األمر في روا�ة  ،الشافعي
نیـة ره فـي غیـر النجاسـة العی(فال �غمس) للكراهة، والقر�نـة علـى ذلـك ذ�ـر العـدد، ذ�ـر العـدد فـإن ذْ�ـ

  .دلیل الندب
 : والعلة ذ�ر العدد؟ المقدم

وعلــى صــرف النهــي مــن  ،والقر�نــة علیــه �عنــي القر�نــة علــى صــرف األمــر مــن الوجــوب إلــى النــدب
 التحر�م إلى الكراهة. 

 ...المقدم: أنه قال فیغسلها
 القر�نة علیه ذ�ر العدد.
 المقدم: فلیغسلها ثالًثا.

 لیل الندب. في غیر النجاسة العینیة د –�عني ذ�ر العدد  –نعم، فإن ذ�ره 
 المقدم: في غیر حدیثنا هذا. 

 أین؟ 
 المقدم: ذ�ر العدد؟

 روا�ة الباب. هي ب، ال ما "غسلها ثالًثا"فلی ةصحیح تاروا�الذي معنا، ال جاء في 
 المقدم: لیست روا�ة الباب.

فـي غیـر  -العـدد  -ال، المقصود أن العدد ذ�ر في روا�ة صحیحة، فإن ذ�ره في غیر النجاسـة  ،ال
 النجاســـة العینیـــة هـــل المقصـــود النجاســـة العینیـــة أو النجاســـة :نجاســـة العینیـــة دلیـــل النـــدب، قولـــهال

یـة أو هنا ما نقول نجاسة أصًال إنما هو احتمال نجاسة، لكن العدد فـي إزالـة النجاسـة العین ،الحكمیة
 النجاسة الحكمیة؟ 

 المقدم: ثالثة في العینیة، مثل االستجمار.
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النجاســة ســة العینیـة والنجاســة الحكمیـة؟ النجاســة العینیـة: التــي ال �مكـن إزالتهــا، و مـا الفــرق بـین النجا
ة الحكمیة: مـا �مكـن إزالتهـا، �عنـي مـا یـرد علـى محـل طـارئ حكمیـة؛ ألنـه �مكـن إزالتهـا، أمـا النجاسـ

ن فمـــثًال النجاســـة العینیـــة البـــول �مكـــ ،ال �مكـــن إزالتهـــا، إال عـــن المحـــل الـــذي طـــرأت علیـــهفـــالعینیـــة 
 طهیره؟ ت

 یزال. ،المقدم: ال
یــة، علــى محــل حكم اعینیــة، و�اعتبــاره طارًئــ مســتقًال  االبــد مــن إزالتــه عمــا طــرأ علیــه، فباعتبــاره جرًمــ

لل �أمر �قتضي الشك، والشك ال �قتضي الوجوب في هذا الحكم استصحاً�ا ألصل الطهـارة، وألنه عُ 
لیـد، النجاسـة فـي ا أن النهي واألمـر الحتمـالوالجمهور على  ،وال تزول الكراهة إال �الثالث الغسالت

أین �اتت یده �من لـف علیهـا خرقـة فاسـتیقظ وهـي علـى حالهـا، فـال �كـره  –�عني عرف-وأنه لو درا 
ا �مــا فــي المســتیقظ، أنــه لــو درا أیــن �اتــت یــده �مــن لــف و�ن �ــان غســلها مســتحب�  ،لــه أن �غمــس یــده

 ، فــال �كــره لــه أن �غمــس یــده و�ن �ــان غســلهاعلیهــا خرقــة فاســتیقظ وهــي علــى حالهــا، مــا تحر�ــت
ــ« :-علیــه الصــالة والســالم  –ا �مــا فــي المســتیقظ، اآلن لمــا �قــول النبــي مســتحب�  ن فإنــه ال یــدري أی

 .فهالیأنا أدري أین �اتت یدي ف :وشخص �قول »�اتت یده
 المقدم: هل الحكم معلق بیدري؟ 

 ؟ »ال یدري «اآلن هل في هذا اعتراض على قوله: 
 مقدم: ال ما في اعتراض، و�ن االعتراض؟ ال

 �قول: أنا أدري، هو ال یدري، و  :الرسول �قول أنا أدري، :�قول
 .المقدم: أدري في حالة لو وضعت فیها قفاز مثًال 

  .–علیه الصالة والسالم  –الرسول �قول: ال یدري 
 المقدم: هذا الغالب أن النائم ال یدري �ا شیخ ال یتخیل.

ذ�ــروا قضــا�ا  ،الكــالم؛ ألن ابــن رجــب والنــووي وابــن �ثیــر وابــن العمــاد فــي الشــذرات أنــا أقــول هــذا
أن رجــًال قــال:  ،هــذه الصــورة هــافــذ�روا من ،ذ�روهــا فــي شــؤم مخالفــة الســنة واالعتــراض علــى الســنة

فلف یده فلما أصبح وجدها في دبره، إذا قیـل هـذا مـن �ـاب االعتـراض ال شـك  ،أدري أین �اتت یدي
 .ستاك في دبره، ذ�ره ابن �ثیر، وابن العماد، والنووي مثله من ا

 ستهتار. واالالمقدم: من �اب االستهانة، 
ــالوا و�ن �ــان هــذا الكــالم قــد ال �مشــي علــى �ثیــر مــن النــاس اآلن حینمــا   ..عملــواأ المقصــود أنهــم ق

أعظـم، مـع أن القـدرة اإللهیـة صـالحة لمثـل هـذا و  ،صار النـاس مـا �ستسـلمون وال �سـلمون لكـل شـيء
 أئمــة المــؤرخین ابــن �ثیــر، وابــن العمــاد، ..و�لهــم یتواطئــون علــى ،اســتهتر �الســنة واســتاك فــي دبــره
ي فـسـتاك فـي دبـره، فوجـد افي النجوم الزاهـرة ذ�ـروا أنـه  تغري برديوغیرهم ذ�روا هذه القصة، وابن 

  .�طنه حمًال 
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 المقدم: شبیه �القرد.
حملـه �مـا تتعـب المـرأة فـي حملهـا، وفـي النها�ـة وضـع  نـه حملـه لمـدة تسـعة أشـهر وتعـب مـنإقالوا: 

، المقصـــود أن هـــذا یـــذ�ر فـــي �ـــاب ..�حجـــارة ختهاضـــفر بنتـــه قطعـــة لحـــم صـــارت تصـــرخ ثـــم قامـــت 
 افإن المالئكة لتضـع أجنحتهـا رًضـ«االستهتار �السنة، واالستخفاف بها، الذي قال لما سمع حدیث: 

ـــم ـــا هـــذا شـــخ :لمـــا �صـــنع، قـــال ارضـــ »لطالـــب العل ص وضـــع فـــي نعلیـــه المســـامیر لیطـــأ أجنحـــة أن
إما افتراضیة أو غیر  �عني ئلاذه مس�عني هل �مكن أن �قول قائل ه ،المالئكة، فساخت �ه األرض

أعظـم  -جـل وعـال-معقولة أو غیر مقبولة؟ �ساق مثـل هـذا فـي حـق مـن اسـتخف �السـنة، وقـدرة هللا 
و وأنـه لـ ،تمـال النجاسـة فـي الیـدواألمر الحوالجمهور على أن النهي  ،من ذلك، فال �ستبعد مثل هذا

أین �اتـت یـده �مـن لـف علیهـا خرقـة فاسـتیقظ وهـي علـى حالهـا فـال �كـره لـه أن �غمـس یـده و�ن  ى در 
األمــر �الغســل تعبــد،  :كــان غســلها مســتحًبا �مــا فــي المســتیقظ، وغیــرهم �عنــي غیــر الجمهــور �قولــون 

 ؟، تعبد لماذالفوقولهم أظهر �ما سشاك والمتیقظ األمر �الغسل تعبد فال فرق بین ال
ین، لكـن ر هـذا علـى القواعـد، عنـدنا قواعـد �لیـة الشـك ال یرفـع الیقـألن لو قلنا �أن العلة معقولـة ألثّـ 

 فإنــه ال«هــذه ال تــدخل فــي القاعــدة �اعتبــار أن األمــر �غســلها تعبــد، لكــن مــا الــذي �فهــم مــن التعلیــل 
ده یـمرورها على شيء مؤثر في الماء، ال یـدري أیـن �اتـت  أنه ال �فهم منه إال »یدري أین �اتت یده

�فترض أن یده �اتت على صدره، �اتت �جانبـه، هـو ال یـدري أیـن �اتـت، لكـن هـل �ونهـا �اتـت علـى 
 صدره، أو �جانبه، أو تحت رأسه، أو تحت خده، هذا مؤثر في الماء؟

 المقدم: ال غیر مؤثر. 
 .غیر مؤثر، إًذا العلة

 المقدم: أن تبیت في أماكن نجاسة.
ن لإلنســان أن إ :فــي أمــاكن مــؤثرة علــى المــاء، هــذا هــو الــذي �ظهــر مــن التعلیــل، ومــع ذلــك ال نقــول

لــئال �كــون مصــیره  ؛لیكــون متیقًنــا أنــه �علــم أیــن �اتــت یــده ؛یــر�ط یــده فــي جانبــه أو یــدخلها فــي �ــیس
، ال فـرق بـین �ـون یـد النـائم مطلقـة أو فصـل :مصیر من استخف �السنة، وفي المغني �قول الموفق

مشدودة �شيء، أو فـي جـراب، أو �ـون النـائم علیـه سـراو�له أو لـم �كـن، وال فـرق بـین �ـون یـد النـائم 
مطلقة أو مشدودة �شيء، أو في جراب، أو �ون النائم علیـه سـراو�له أو لـم �كـن، �ـأن الموفـق �میـل 

أحمـد إذا نـام الرجـل وعلیـه سـراو�له قـال: السـراو�ل  سـئل :نـه تعبـد، قـال أبـو داودإإلى قول مـن �قـول 
إذا انتبـه أحـد�م مـن منامـه فـال یـدخل یـده فـي « :-صلى هللا علیه وسلم  –وغیره واحد، قال النبي 

�عنــي أن  ،�عنــي هــل الســراو�ل تمنــع طــواف الیــد علــى العــورة؟ مــا تمنــع »اإلنــاء حتــى �غســلها ثالًثــا
ن الحكم إذا تعلق على المظنة لم �عتبر حقیقـة الحكمـة �العـدة وأل ،الحدیث عاٌم فیجب األخذ �عمومه

الواجبــة الســتبراء الــرحم تجــب فــي حــق اآل�ســة، التــي انقطــع عنهــا الحمــل والــوالدة والحــیض وغیــره، 
وتجـب علـى  ،نهـا مـن أجـل معرفـة بـراءة الـرحم، هـذه علـة مـن العلـلإ :تجب في حقها العدة، ما �قـال
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و�ـذلك االسـتبراء مـع أن احتمـال النجاسـة ال ینحصـر فـي مـس الفـرج،  ،طـأ مثلهـاو الصغیرة التـي ال ی
 �حك جسده �خرج منها دم. هو فإنه قد �كون في البدن بثرة، حبة وال شيء ینقبها و 

 المقدم: دم أو صدید.
سـة نعم، بثرة أو دمل وقد �حك جسده فیخرج منه دٌم بین أظفاره، أو �خرج من أنفه دم، وقد تكون نج

قــد تكــون الیــد نجســة قبــل نومــه فینســى نجاســتها لطــول نومــه، علــى أن الظــاهر عنــد مــن قبــل نومــه، 
ء ولهــذا لــم �حكــم بنجاســة الیــد، وال المــاء، �عنــي هــل المــا ،أوجــب الغســل أنــه تعبــد ال لعلــة التنجــیس

 یتنجس لو غمسها؟ 
 ما یبطل؟  أمالمقدم: وهل الوضوء یبطل 

 :قـولمـا غسـلها ثالًثـا، ن ،لـو قـام مـن نومـه فأكـل مباشـرة �عني ولذا لم �حكم بنجاسة الیـد، �معنـى أنـه
ن العلـة إ :و�ذا قلنـا ،تنجس الطعام؟ إذا قلنا تعبد ما یلزم منه النجاسة، أنها للوضوء فقط تغسـل ثالًثـا

أراد أن  البـد أن �غسـل یـده ثـالث إذا :مظنة أو غالب على الظن ورتـب الحكـم علـى غلبـة الظـن قلنـا
طــب ونحــوه، وقــد تكــون نجســة قبــل نومــه فینســى نجاســتها لطــول نومــه ر  �مــس أي شــيء یتــأثر، مــن

 وال ،ولهـذا لـم �حكـم بنجاسـة الیـد ،على أن الظاهر عند من أوجـب الغسـل أنـه تعبـد ال لعلـة التنجـیس
�ر بدا�ــة المجتهــد البــن رشــد نقلنــا منــه مــراًرا وهــو یــذفــي المــاء فــیعم الوجــوب �ــل مــن تناولــه الخبــر، 

ا �عضـه طالـب العلـم ترتیـب المعلومـات، و�نـاءً  ا�ستفید منهـ ،ر�قة منطقیة مرتبةالمذاهب والخالف �ط
ــأتي وقــد �كــون فــي  ،�عنــي علــى اختصــاره فــي جــزأین فــي مجلــد ،ومآخــذ األحكــام ،علــى �عــض أو �

ا، لكن ینبغي أن �كمـل بـذ�ر األحادیـث ،مجلدین ي �ـذ�ر المـذاهب التـو  ،لكنه على اختصاره نافع جد�
 .مسائلأغفلها في �عض ال

 ،فــي بدا�ــة المجتهــد البــن رشــد �قــول: اختلــف الفقهــاء فــي غســل الیــد قبــل إدخالهــا فــي إنــاء الوضــوء 
فــذهب قــوم إلــى أنهــم مــن ســنن الوضــوء �ــإطالق، و�ن تــیقن طهــارة الیــد، وهــو مشــهور مــذهب مالــك 

 یــد، وهــو مشــهور مــذهب مالــك والشــافعي،ال والشــافعي، مــن ســنن الوضــوء �ــإطالق و�ن تــیقن طهــارة
وهـو أ�ًضـا مـروي عـن مالـك، مسـتحب للشـاك، لكـن غیـر  ،إنه مسـتحب للشـاك فـي طهـارة یـده :وقیل

لمســتیقظ، �مــا فــي حــدیث عثمــان ل ..مفهومــه: أنــه ال �ســتحب، مــع أنــه �ســتحب للمتــیقن ...الشــاك
إن غسـل الیـد واجـٌب علـى المنتبـه  :، وقیـل-علیـه الصـالة والسـالم-وضوء النبي وصف ن موغیره م
وجبوا فـأ ،و�ه قال داود وأصحا�ه، �عني مطلق النوم، وفّرق قوم بین نوم اللیل ونـوم النهـار ،من النوم

 ل في ذلك أر�عة أقوال: ولم یوجبوه في نوم النهار، و�ه قال أحمد، فتحّص  ،ذلك في نوم اللیل
 إنه سنة �إطالق. :قول -
 إنه استحباب للشاك.  :وقول -
 لنوم. إنه واجب على المنتبه من ا :وقول -
 إنه واجب على المنتبه من نوم اللیل دون نوم النهار.  :وقول -
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والسـبب فـي اخـتالفهم فـي ذلـك اخـتالفهم فـي مفهـوم  –خـالف ال�عنـي منشـأ  -والسبب فـي اخـتالفهم 
إذا اســتیقظ أحــد�م مــن نومــه «قــال:  -علیــه الصــالة والســالم-الثابــت مــن حــدیث أبــي هر�ــرة، أنــه 

 :وفـــي �عـــض روایتـــه »ا اإلنـــاء فـــإن أحـــد�م ال یـــدري أیـــن �اتـــت یـــدهفلیغســـل یـــده قبـــل أن یـــدخله
ارضـة بین الز�ادة الواردة في هذا الحدیث على ما في آ�ـة الوضـوء مع فمن لم یر ،»فلیغسلها ثالًثا«

علیــه -�قــول: والســبب فــي اخــتالفهم فــي ذلــك اخــتالف فــي مفهــوم الثابــت مــن حــدیث أبــي هر�ــرة أنــه 
أحـد�م  استیقظ أحد�م من نومه فلیغسل یده قبل أن یدخلها اإلناء فإن إذا« :قال -الصالة والسالم

واردة فـي بـین الز�ـادة الـ فمـن لـم یـرَ  ،»فلیغسـلها ثالًثـا« :وفي �عض روایتـه ،»ال یدري أین �اتت یده
دیث، أن هذه الز�ـادة ز�ـادة الحكـم الـوارد فـي هـذا الحـ من لم یرَ  ،هذا الحدیث من األمر �غسل الیدین

الِة َفاْغِسـلُ  إذا {ینه و�ین ما جاء في اآل�ة إذا قام أحد�م معارضة ب ذي مـا یـرى الـ }وا ُقْمُتْم إَلى الصَّ
 .نها ز�ادة على النص �ما هو رأي الحنفیةإ :معارضة �أخذ بها، والذي �قول

 فاآل�ـة نـص عنـدهم، والحكـم ،الز�ادة على النص نسخ ،ن الز�ادة على النص نسخإ :الحنفیة �قولون  
فهــو نســخ، واآلحــاد ال ینســخ المتــواتر، الســنة ال تنســخ  ،تضــمنه هــذا الخبــر ز�ــادة علــى الــنص الــذي
�ـین و بین الز�ادة الواردة في هذا الحدیث على ما في آ�ة الوضوء معارضة  �قول: فمن لم یرَ  ،القرآن

مـن  حمل لفظ األمـر هنـا علـى ظـاهره ،�عني هل فیها معارضة بینها و�ین آ�ة الوضوء ،آ�ة الوضوء
الوجــوب، وجعــل ذلــك فرًضــا مــن فــروض الوضــوء، ومــن فهــم مــن هــؤالء مــن لفــظ البیــات نــوم اللیــل 

 و�نما فهم منه النوم فقط أوجب ذلـك علـى �ـل ،ومن لم �فهم منه ذلك ،أوجب ذلك من نوم اللیل فقط
آل�ــة ااهر ومــن رأى أن بــین هــذه الز�ــادة واآل�ــة تعارًضــا إذا �ــان ظــ ،مســتیقظ مــن النــوم نهــاًرا أو لــیًال 

 ،غســـل الوجـــهي هـــي التـــالمقصـــود منـــه حصـــر فـــروض الوضـــوء، اآل�ـــة حاصـــرة لفـــروض الوضـــوء، 
ر ومسح الـرأس، وغسـل الـرجلین، مـن رأى أن بـین هـذه الز�ـادة واآل�ـة تعارًضـا إذا �ـان ظـاه ،والیدین

اآل�ة المقصود منـه حصـر فـروض الوضـوء �ـان وجـه الجمـع بینهمـا عنـده أن �خـرج لفـظ األمـر عـن 
 -علیـه الصـالة والسـالم-هره الذي هو الوجـوب إلـى النـدب، ومـن تأكـد عنـده هـذا النـدب �مثابرتـه ظا

إن ذلـــك مـــن جـــنس  :نـــه مـــن جـــنس الســـنن، ومـــن لـــم یتأكـــد عنـــده هـــذا النـــدب قـــالإ :علـــى ذلـــك قـــال
 .�عني تختلف حقیقته عن السنة ،المندوب المستحب، المندوب عند المالكیة، وابن رشد مالكي

ا أقل عنده من السـنة، لكـن إذا أدخـل یـده فـي اإلنـاء قبـل غسـلها، إذ عنده دوب والمستحب�عني المن 
 -أدخــل یــده فــي اإلنــاء قبــل غســلها فــي المــاء قــال فــي المقنــع مــع حاشــیة الشــیخ ســلیمان: فــإن غیــر

ي ر �عني المخالط للماء أحد أوصافه لونـه أو طعمـه أو ر�حـه أو اسـتعمل �عنـ: فإن غیّ -المقنع �قول
ء في رفع حدث أو طهارة مشروعة �التجر�د وغسل الجمعة أو غمس فیه یده قـائم مـن نـوم اللیـل الما
ن، �عنـي هـل �سـتمر ا�عنـي فـي المـذهب روایتـ ،؟ علـى روایتـینل غسلها ثالًثا فهل �سـلب طهور�تـهقب

 أو �كون نجًسا �ما قال �عضهم؟  ،اأو �سلب الطهور�ة و�بقى طاهرً  ،الطهور یرفع الحدث
یتــین �قــول الشــیخ ســلیمان بــن عبــد هللا بــن اإلمــام المجــدد الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب فــي علــى روا

اختارهــا أبــو  ،إحــداهما: تســلبه –روایتــین �عنــي المفــروض إحــداهما  –أحــدهما  :حاشــیته علــى المقنــع
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ذا اســتیقظ إ« :-صــلى هللا علیــه وســلم  –�كــر، والقاضــي، و�ثیــر مــن األصــحاب، لقــول رســول هللا 
[متفـق  »من نومه فال �غمس یده في اإلناء حتى �غسلها ثالًثا فإنـه ال یـدري أیـن �اتـت یـدهأحد�م 

ومقتضـى ذلـك الوجـوب، وعلیهـا أي علـى هـذه  ،علیه]، وألبي داود والترمذي وصـححه مـن نـوم اللیـل
قالهــا ابــن عبــدوس، طیــب هــل هــو  ،شــرط لصــحة الوضــوء ،الروا�ــة غســلهما شــرط لصــحة الوضــوء

 ..، وعلیهـــالصـــحة الوضـــوءء أو شـــرط لطهـــارة المـــاء ؟ والمـــاء طهارتـــه شـــرط شـــرط لصـــحة الوضـــو 
�عنــي شــرط  ،ومقتضــى ذلــك الوجــوب وعلیهــا أي علــى هــذه الروا�ــة غســلهما شــرط لصــحة الوضــوء

على هذه الروا�ة غسلهما شرط لصحة الوضوء، �عنـي لـو قیـل عـدد  ،مباشر أو شرط للشرط؟ وعلیها
 لیدین قبله؟ شروط الوضوء، هل نقول منها غسل ا

 المقدم: ال. 
مــا �مكــن أن �كــون وضــوء بــدون مــاء، علــى  ..،إنمــا هــي شــرط لطهــارة المــاء، والمــاء اســتعماله شــرط

 .كل حال األمر سهل
وهــل هــو تعبــد فیجــب إن  ،المقصــود: أنــه إذا غمســهما قبــل غســلهما المــاء یتــأثر علــى هــذه الروا�ــة 

وهــذا الحكــم  ،هم النجاســة فیــه وجهــان، و�تعلــقشــدت یــداه أو جعلــت فــي جــراب أو نحــوه أو �علــل بــو 
 .�النوم الناقض للوضوء، أما النوم الیسیر فال أثر له

و�تعلق هذا الحكم �النوم الناقض للوضوء، قال ابن عقیل: وهـو مـا زاد علـى نصـف  :قال ابن عقیل 
نــوم النــاقض روا�ــة واحــدة، هــل ال :قــال فــي الشــرح ،اللیــل، واقتضــى �المــه أن نــوم النهــار ال أثــر لــه

ـــل؟  ـــر مـــن نصـــف اللی ـــو �ـــان أقـــل �كثی ـــل؟ أو إذا اســـتغرق ول ـــى نصـــف اللی للوضـــوء هـــو مـــا زاد عل
المقصود أنه إذا استغرق �عنـي النـوم �حیـث ال �شـعر �مـا حولـه هـو نـاقض للوضـوء علـى �ـل حـال، 

 وال یلزم أن یز�د على نصف اللیل.
ن مـن؟ فـي ة، اختارها الخرقـي، والشـیخان، الشـیخاال �سلبه الطهور� ،والثانیة: الروا�ة الثانیة ال �سلبه

 كل فن..
 المقدم: صحیح مصطلح.

 مصطلح، شیخان إذا قیل: رواه الشیخان.
 البخاري ومسلم. فالمقدم: إذا قال رواه الشیخان، 

 إذا قیل في �تب العقیدة حققه وقرره الشیخان؟  ،طیب
 المقدم: �أنهم یر�دون ابن تیمیة وابن القیم؟

  .الشیخان نعم، وهنا
 المقدم: عند الشیخ سلیمان معناها ابن القیم ابن تیمیة ابن القیم. 
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ــا علــى المو عنــد المتــأخر�ن �طلقــون هــذا الل هألنــ؛ والشــیخان ،ال �ســلبه اختارهــا الخرقــي فــق فــظ أحیاًن
بـن قدامـة، وقـولهم هـو المـذهب عنـد المتوسـطین، وذ�ـر فـي والموفـق  ،بـن تیمیـة الـدین مجـدوالمجد، 

 أنه الصحیح؛ ألنه ما القى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ما القى أعضاء طاهرة.  الشرح
 المقدم: فكان على أصله. 

هــو صــحیح أنــه ال �ســلبه الطهور�ــة؛ ألنــه القــى أو مــا القــى؟ القــى، القــى  ،كیــف مــا القــى؟ أو القــى
ان لـــوهم عــن غمـــس الیــد إن �ــ -علیـــه الصــالة والســالم-أعضــاء طــاهرة فكــان علـــى أصــله، ونهیــه 

ة، و�ن النجاسة فهو ال یز�ل الطهور�ة �ما ال یز�ل الطهار�ة، ال یز�ل الطهور�ـة �مـا ال یز�ـل الطهار�ـ
ـــى  ـــرة محمـــول عل ـــنص وهـــو مشـــروعیة الغســـل، وحـــدیث أبـــي هر� ـــى مـــورد ال ـــًدا اقتصـــر عل كـــان تعب

 .االستحباب. انتهى ملخًصا من المبدع
ا أقـول: ینظـر فـي قولـه �قتصـر علـى مـورد الـنص �قتصـر أنـ :�قول الشیخ سلیمان: و�نظر في قولـه 

ل أو تنظـر مسـألة األكـل �عـد القیـام مـن نـوم اللیـل �الیـد هـل یلـزم غسـلهما قبـل األكـل محـ ،في مسألة
 �حث �أتي إن شاء هللا تعالى. 

ة، ذه الحلقـبهـذا نصـل إلـى ختـام هـ ،المقدم: أحسن هللا إلیكم ونفع �ما قلتم، أیها اإلخوة واألخوات
 م علـیكمشـكًرا لطیـب المتا�عـة والسـال ،وأنتم على خیـر ،�إذن هللا ما تبقى في حلقة قادمة نستكمل

         ورحمة هللا و�ر�اته. 
 


