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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله 

 .وصحبه أجمعین
 اللهم اغفر لنا ولشیخنا واجزه عنا خیًرا. 

َ�ـاُب َمـا َجـاَء ، ِ�َتـاُب الُوُضـوءِ "�سم هللا الرحمن الـرحیم،  :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 
ِ َتَعــاَلى: َوَقــْوِل ، ِفــي الُوُضــوءِ  ــِدَ�ُكْم ِإَلــى الَمَراِفــِق للااَّ ــَالِة َفاْغِســُلوا ُوُجــوَهُكْم َوَأْی {ِإَذا ُقْمــُتْم ِإَلــى الصَّ

 .]٦[المائدة: َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى الَكْعَبْیِن}
َأ َأْ�ًضـا  -َسلَّمَ َصلَّى ُهللا َعَلْیِه وَ -َقاَل َأُبو َعْبِد للااَِّ: َوَ�یََّن النَِّبيُّ  َأنَّ َفْرَض الُوُضوِء َمرًَّة َمرًَّة، َوَتَوضَّ

َتْیِن َوَثَالًثا، َوَلْم َیِزْد َعَلى َثَالٍث، َوَ�رَِه َأْهُل الِعْلِم اِإلْسـَراَف ِفیـِه، َوَأْن ُ�َجـاِوُزوا ِفْعـَل ال نَِّبـيِّ َصـلَّى َمرَّ
 ".  ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

 �ارك على عبدك ورسولك محمد.اللهم صلِّ وسلم و 
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 

 أجمعین، أما �عد...
ـــاُب الُوُضـــوءِ : -رحمـــه هللا تعـــالى–فیقـــول اإلمـــام البخـــاري  ـــرحیم، ِ�َت ـــرحمن ال ُ�تـــب  ""�ســـم هللا ال

ة �البســملة إمــا قبــل الترجمــة أو �عــد الترجمــة، �ونهــا قبــل الصــحیح الســبعة والتســعین �لهــا مبــدوء
وأن  ،ها ببســم هللا، و�ونهــا �عــد الترجمــة �عنــي نظیــر مــا ُیوجــد فــي القــرآنؤ الترجمــة هــذا واضــح بــد
 .البسملة �عد اسم السورة

�عنــي البــداءة �البســملة قبــل الترجمــة أمــره واضــح؛ ألن األصــل البــداءة بــذ�ر هللا، و�ــون البســملة  
�عضــها  فــي �عــد الترجمــة؛ ألن �عــض النُّســخ �تــاب الوضــوء، �تــاب الُغســل، �تــاب الصــالة تكــون 

البسـملة �عــد الكتــاب �عـد الترجمــة، وهــذا نظیــر مـا فــي المصــحف اســم السـورة، ثــم �ســم هللا الــرحمن 
 الرحیم.

الَكتـب الجمـع الكتاب مر الكالم فیه مراًرا؛ ألنه مصدر �تب �كتب �تاً�ا و�تا�ـًة، و  ِكَتاُب الُوُضوِء""
ا وهـو مصـدر ُیـراد  كما قالوا: تكتَّب بنو فالن إذا اجتمعوا، �ررنا هذا الكالم في مناسباٍت �ثیرة جـد�

 �ه اسم المفعول المكتوب الجامع لمسائل الوضوء.
 �ضم الواو المراد �ه فعل المتوضئ، والَوضوء �الفتح المراد �ه الماء الذي ُیتوضأ �ه. الُوُضوِء""

 ثم أورد اآل�ة وما أتبعها من أحادیث وآثار. "َ�اُب َما َجاَء ِفي الُوُضوءِ ": -هللا رحمه–قال 
ـــى  ـــه، وقـــول هللا معطـــوٌف عل ـــة مضـــاف إلی ـــاب مضـــاف والجمل ـــاب مـــا جـــاء، � وقـــول هللا تعـــالى �

 المضاف إلیه.
ِ َتَعـــاَلى: " ـــَالِة َفاْغِســـُلوا ُوُجـــوَهُكمْ َوَقـــْوِل للااَّ ـــِدَ�ُكْم ِإَلـــى الَمَراِفـــِق َواْمَســـُحوا  {ِإَذا ُقْمـــُتْم ِإَلـــى الصَّ َوَأْی

هـذه هـي الفـروض فـروض الوضـوء: غسـل الوجـه، " ]٦[المائـدة: ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكـْم ِإَلـى الَكْعَبـْیِن}
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والیـــدین، ومســـح الـــرأس، وغســـل الـــرجلین، ُ�ضـــاف إلـــى ذلـــك �مـــا ســـیأتي الترتیـــب والمـــواالة �أدلـــٍة 
 أخرى.

َأنَّ َفـْرَض  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوَ�ـیََّن النَِّبـيُّ ": -رحمـة هللا علیـه–المؤلـف " للااَِّ َقاَل َأُبو َعْبـِد "
توضأ مرة مرة، �معنى أنـه غسـل �ـل  -علیه الصالة والسالم–�عني �فعله؛ ألنه  "الُوُضوِء َمرًَّة َمرَّةً 

 عضٍو من األعضاء مرة واحدة.
ــأَ " َتْیِن َوَثَالًثــا َمــرًَّة َمــرًَّة، َوَتَوضَّ �عنــي مــرتین مــرتین فــي جمیــع األعضــاء مــرتین، وتوضــأ " َأْ�ًضــا َمــرَّ

و�ـین توضـأ مـرًة ومـرتین وثالًثـا، إذا  ،ثالًثا ثالًثا، الفرق بـین مـرة مـرة، ومـرتین مـرتین، وثالًثـا ثالًثـا
جمیـــع قلنــا: مــرة مـــرة ففــي جمیــع األعضـــاء، مــرتین مــرتین فـــي جمیــع األعضــاء، ثالًثـــا ثالًثــا فــي 

و�عضـه مـرتین، و�عضـه ثالًثـا،  ،األعضاء، و�ذا قلنا: مرة ومرتین صـار الوضـوء ملفًقـا �عضـه مـرة
علیـه –مـرة مـرة، ومـرتین مـرتین، وثالًثـا ثالًثـا، وتوضـأ ُملفًقـا  -علیه الصـالة والسـالم–توضأ النبي 

زاد ثبــت عنــه أنــه غســل �عــض األعضــاء أكثــر مــن �عــض إلــى حــد الــثالث مــا  -الصــالة والســالم
 .-علیه الصالة والسالم -على الثالث

ولـو زعـم �عضـهم أنـه یز�ـد مـن �ـاب االحتیـاط؛  ،والز�ـادة علـى الـثالث بدعـة" َوَلْم َیـِزْد َعَلـى َثـَالثٍ "
، و�قولـون: إن األنه ُعِرف عن ابن دقیـق العیـد والحـافظ العراقـي أنهـم یز�ـدون علـى الـثالث أضـعافً 

ل شــیخ اإلســالم: إذا أدى االحتیــاط إلــى ارتكــاب محظــور هــذا مــن �ــاب االحتیــاط، ونقــول �مــا قــا
یــدخل فــي  -علیــه الصــالة والســالم–االحتیــاط فــي تــرك هــذا االحتیــاط، الز�ــادة علــى مــا جــاء عنــه ف

 حیز البدعة.
 في الوضوء." َوَ�رَِه َأْهُل الِعْلِم اِإلْسَراَف ِفیهِ  ،َوَلْم َیِزْد َعَلى َثَالثٍ "
 ".-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَأْن ُ�َجاِوُزوا ِفْعَل النَِّبيِّ  ،اِإلْسَراَف ِفیهِ َوَ�رَِه َأْهُل الِعْلِم "

 وهو أنه إذا شك هل غسل العضو مرتین أو ثالًثا؟  ،مسألة ُأشیر إلیها ت�قی
أكثـر أهـل العلـم علـى  ،األكثر طرًدا للقاعدة أن البنـاء علـى الیقـین �جعلـه اثنتـین، یبنـي علـى األقـل

ـنَّة، هذا ، لكـن األولـى واألحـوط أن یبنـي علـى األكثـر، لمـاذا؟ ألنـه إن �ـان غسـله مـرتین فعلـى السُّ
وزاد ثالثـة إن زاد فـإن �ـان قـد  ،و�ن �ان غسله ثالًثا فهذا هو المطلـوب، لكـن إن زاد جعلهـا مـرتین

ـنَّة دعـة، لكـن إن دخـل فـي حیـز الب ،وزاد را�عـة ،و�ن �ـان قـد غسـلها ثالًثـا ،غسلها مرتین فعلـى السُّ
نَّة، و�ناؤه فبنى على األقل  ي هو الـثالث فمـا على األقل إذا بنى على األكثر الذلن �خرج عن السُّ

ـــنَّة علـــى أي احتمـــال، لكـــن إن بنـــى علـــى األقـــل  ،زاد ثالثـــة �قتصـــر علـــى مـــا فعـــل فهـــو علـــى السُّ
ــنَّة ،وجعلهمــا اثنتــین یز�ــد، فیــدخل فــي حیــز واحتمــال أن  ،وزاد ثالثــة، فاحتمــال أن �كــون علــى السُّ

 البدعة.
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{ِإَذا ُقْمُتْم : -عزَّ وجلَّ –قول هللا َ�اُب َما َجاَء ِفي ، ِ�َتاُب الُوُضوءِ "�سم هللا الرحمن الرحیم، قوله: 
َالِة} فـي اآل�ة، وفي روا�ة األصیلي �اب ما جاء في قول هللا دون ما قبله"  ]٦[المائدة: ِإَلى الصَّ

 الوضوء.
 �عني بدون ما جاء. "لوضوءفي ا ولكر�مة �ابٌ "
 .أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته والمراد �الوضوء ذ�ر ى آخره،إل -عزَّ وجلَّ –وقول هللا "

كـي فـي �ـل وحُ  ،توضأ �ه على المشهور فیهماو�الفتح الماء الذي یُ  ،والوضوء �الضم هو الفعل
صــد �ــه الفعــل، وتقــول: �عنــي تقــول: وضــوء وتقصــد �ــه المــاء، وتقــول: وضــوء وتق "منهمــا األمــران

 َوضوء وتقصد �ه الفعل وتقصد �ه الماء أ�ًضا.
 من الوضاءة. ،التأللؤ ،النور "من الوضاءة وهو مشتقٌّ "
ـا ومعنـىً  "األن المصلي یتنظف �ه فیصیر وضیئً  ؛مي بذلكوسُ " �عنـي ال شـك  ،�صیر وضیًئا حس�

 -جـلَّ وعـال–وٌر معنوي �جعله هللا أن إزالة ما على األعضاء من األقذار ُ�عطیه وضاءة، وأ�ًضا ن
 هذه العبادة من الوضوء وما ُتشترط له من الصالة.  فیمن لزم

التقدیر إذا قمتم إلى  :فقال األكثرون  ،وأشار �قوله ما جاء إلى اختالف السلف في معنى اآل�ة"
َذا ُقْمـــُتْم ِإَلـــى {إِ ألن التر�یـــب ُ�فیـــد التكـــرار، األصـــل أن التر�یـــب ُ�فیـــد التكـــرار  ؛"حـــدثینالصـــالة مُ 
ــَالِة} �عنــي توضــئوا، لكــن  ]٦[المائــدة: {َفاْغِســُلوا} �عنــي �لمــا قمــتم إلــى الصــالة ]٦[المائــدة: الصَّ

فقــال األكثــرون: التقــدیر إذا قمــتم إلــى الصــالة " ]٦[المائــدة: {ِإَذا ُقْمــُتْم}التقــدیر عنــد �عضــهم 
 -علیـــه الصـــالة والســـالم–وقـــد �ـــان ألنـــه ال یلـــزم الوضـــوء لكـــل صـــالٍة مـــا لـــم ُ�حـــدث،  ؛"ُمحـــدثین

علیـه  ،»عمـًدا فعلـت«یتوضأ لكل صالة، ثم في زمن الفتح صلى الصلوات بوضـوٍء واحـد، وقـال: 
 الصالة والسالم.

حــدث علــى إال أنــه فــي حــق المُ  ،بــل األمــر علــى عمومــه مــن غیــر تقــدیر حــذفٍ  :وقــال آخــرون "
�عنـي  ،عمال اللفـظ الواحـد فـي معنییـهلكـن یلـزم مـن هـذا اسـت "وفي حق غیره على الندب ،اإل�جاب

، واســتعمال اُ�ســمى مجــازً  -علــى �المهــم–واآلخــر  ،علــى الوجــوب وعلــى النــدب، وأحــدهما حقیقــة
 خالًفا للشافعیة.    ،الجمهوره �منعاللفظ في معنییه الحقیقي والمجازي 

العلـم منـدوب  تجدید الوضـوء عنـد أهـل "اخ فصار مندو�ً ِس ثم نُ  ،�ان على اإل�جاب :وقال �عضهم"
یتوضـأ،  ،أمـا أن ُ�جـدد مـن غیـر فعـل ،السیما إذا ُفِعل �ه ما ال ُ�فعل إال �الوضوء تجدیـده منـدوب

 ،بدعـة ،هذا ال �جـوزف اثم من غیر أن ُ�صلي ومن غیر أن �قرأ، ومن غیر أن �طوف یتوضأ ثانیً 
  .  اكأنه توضأ ست� 

ذا مـا رواه أحمـد وأبـو داود مـن طر�ـق عبـد و�دل له ،اخ فصار مندو�ً ِس ثم نُ  ،كان على اإل�جاب"
ثت أ�ـاه عبـد هللا بـن هللا بن عبد هللا بن عمر بـن الخطـاب أن أسـماء بنـت ز�ـد بـن الخطـاب حـدَّ 
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ر �الوضـوء ِمـأُ  -صـلى هللا علیـه وسـلم –عمر عن عبد هللا بن حنظلة األنصـاري أن رسـول هللا 
 ."ع عنه الوضوء إال من حدثِض فلما شق علیه وُ  ،ا �ان أو غیر طاهرطاهرً  لكل صالةٍ 

 ولم یتعقبه ابن حجر �شيء، فهو صحیٌح أو حسن عنده. ،هذا أخرجه أحمد وأبو داود 
فلمـا �ـان  ،یتوضـأ عنـد �ـل صـالة -صلى هللا علیه وسلم-من حدیث بر�دة �ان النبي  ولمسلمٍ "

 :فقـال ،علـها لـم تكـن تفإنـك فعلـت شـیئً  :فقـال لـه عمـر ،واحـد یوم الفتح صلى الصلوات بوضوءٍ 
وســیأتي حــدیث أنــس فــي ذلــك فــي �ــاب الوضــوء مــن غیــر  ،لبیــان الجــواز :أي »عمــًدا فعلتــه«

 .حدث
ــ�جــب �الحــدث وجوً�ــ :فقیــل ،واختلــف العلمــاء فــي موجــب الوضــوء أن ُ�حتــاج  �عنــي إال" اعً ا موسَّ

د أن إذا أرا ،إلیــه، إذا أحــدث اإلنســان وجــب علیــه أن یتوضــأ، لكــن متــى یتوضــأ؟ إذا احتــاج إلیــه
 �فعل ما ال ُ�فعل إال �ه.  

َالةِ على لفظ اآل�ة  "�ه و�القیام إلى الصالة :وقیل"  .]٦[المائدة: َفاْغِسُلوا} {ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
ًبـا مـن أمـر�ن إذا أحـدث ال �جـب  "امًعـ"و�القیـام إلـى الصـالة �عني �الحدث  ""وقیل: �ه فیكـون مر�َّ

 ذلك إذا أراد أن ُ�صلي ال �جب علیه إال إن �ان ُمحِدًثا. علیه إال إذا أراد أن ُ�صلي، و�
�جــب علیــه إذا قــام للصــالة،  "�القیــام إلــى الصــالة حســب :وقیــل ،مــن الشــافعیة ورجحــه جماعــةٌ "

ُمحـدًثا �ـان أو غیـر  إنـه �جـب علـى �ـل مصـلٍّ لكن �یف ُیهَمل الحـدث؟ إال علـى قـول مـن �قـول: 
 ُمحِدث. 

ـ ،حسب�القیام إلى الصالة  :وقیل" بـن عبـاس عـن انن مـن حـدیث و�دل له ما رواه أصحاب السُّ
ـالةِ « -صـلى هللا علیـه وسـلم-النبي  علـى لفـظ اآل�ـة،  "»ِإنََّمـا ُأِمـْرُت ِ�اْلُوُضـوِء ِإَذا ُقْمـُت ِإَلـى الصَّ

ن األمــر المرتــب علــى الوجــوب إلكــن هــل ینفــي ذلــك شــر�طة أن �كــون ُمحــدًثا؟ ال ینفــي، و�ذا قلنــا: 
 نقول: إن اإلثم مرتبط �الحدث إذا لم �فعل وفرَّط.التأثیم، ف

 متى یبین أثر الخالف؟ �أنه �قول: الحدث غیر موجب للوضوء، الموجب القیام للصالة.
 طالب:........

ـالةِ «هذا على االحتمال السابق  ،ال وقیـل: �القیـام إلـى "» ِإنََّما ُأِمـْرُت ِ�اْلُوُضـوِء ِإَذا ُقْمـُت ِإَلـى الصَّ
ـنن مـن حـدیث ابـن عبـاس عـن النبـي الصالة ح صـلى هللا -سب، و�دل له مـا رواه أصـحاب السُّ

ــالةِ « -علیــه وســلم ــى الصَّ ــُت ِإَل ــْرُت ِ�اْلُوُضــوِء ِإَذا ُقْم ــا ُأِم حســب، لكــن مــن غیــر نظــر إلــى  "»ِإنََّم
 الحدث؟ 

 .......  طالب:
صـلى الصـلوات بوضـوٍء  نعم في أول األمر �ان األمر �ذلك، لكن فیما �عد �عـد عـام الفـتح حینمـا

 .»عمًدا فعلت«واحد قال: 
  طالب:........ 
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 هذا في أول األمر �ان یتوضأ لكل صالة طاهًرا �ان أو غیر طاهر.
 طالب:........

نــه �جــب �الصــالة حســب، أو إال، هــذا فــي أول األمــر قبــل النســخ قبــل عــام الفــتح، اآلن إذا قلنــا: 
 ؟قلنا: إنه �جب �الحدث، ما الفرق بینهما

 طالب:........
 ترك الواجب یترتب علیه إثم، متى �أثم إذا لم یتوضأ؟ 

 طالب: عند قیامه للصالة.
 إذا قام للصالة، �عني....

 طالب: لو أراد الصالة دخلت.
فلـــیكن شـــرط  ،ووقـــت وجـــوب ،العبـــادة لهـــا شـــرط وجـــوب تعنـــدنا قاعـــدة إذا �انـــ ،ال، عنـــدنا شـــيء

لــى الصــالة؛ ألنــه ال �جــب علــى غیــر ُمحــِدث الســیما فــي الوجــوب الحــدث، ووقــت الوجــوب القیــام إ
 الصلوات. -علیه الصالة والسالم–آخر األمر �عدما صلى النبي 

 ما أشار. أمانظر قواعد ابن رجب ما أدري أشار إلیها 
 طالب:.........

 توضأ. أمأحدث قبل 
مــا �ــأثم  ،لِّــق �الصــالةمتــى �ــأثم إذا تــرك الوضــوء؟ إذا ُعلِّــق �الحــدث فیكــون �مجــرد الحــدث، و�ذا عُ 

  إال إذا جاءت الصالة.
أو مالیـة  �انت بدنیـةً  العبادات �لها سواءٌ "القاعدة الرا�عة: هذه أول مسألة عند ابن رجب �قول: 

و�جوز تقـد�مها �عـد سـبب الوجـوب وقبـل  ،منهما ال �جوز تقد�مها على سبب وجو�ها أو مر�بةً 
 .الوجوب أو قبل شرط الوجوب

وشــرط الوجــوب فعــل العبــادة  ،الطهــارة ســبب وجو�هــا الحــدث ذلــك مســائل �ثیــرةو�تفــرع علــى  
ال  "�عــد الحــدثولــو  ،فیجــوز تقــد�مها علــى العبــادة ولــو �ــالزمن الطو�ــل ،المشــترط لهــا الطهــارة

 ،�جوز فعلها قبـل الحـدث، وال �جـوز فعلهـا �عـد وقـت الوجـوب الـذي هـو الصـالة أو شـرط الوجـوب
 یجوز.فأما بینهما 

نظیــر ذلــك الكفــارة �فــارة الیمــین ســبب وجو�هــا الیمــین، ووقــت الوجــوب الحنــث، ال �جــوز تقــد�مها 
بینهمــا  ،علــى ســبب الوجــوب الــذي هــو الیمــین، و�جــوز تقد�مــه بــین ســبب الوجــوب ووقــت الوجــوب

 �جوز.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.........
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 أن یتوضأ أ�ش؟
 طالب:..........

ال، هــذا  ،وضــوء المشــترط للصــالة، مــا هــو �الوضــوء الــذي یرفــع الحــدثال �جــوز، لكــن مــا هــو �ال
نهــا داللــة اآل�ــة �النســبة للمحــدث علــى إهــم قــالوا: عنــد مــن �قــول:  ]٦[المائــدة: {ِإَذا ُقْمــُتْم}تجدیــد 

 الوجوب، و�النسبة لغیره على االستحباب.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

غـال فـي تطبیـق المسـائل علـى �عـض الفـروع یز�ـدها غموًضـا على �ل حال المقصـود ظـاهر، واإل�
ُ َصــَالَة «لزمــه أن یتوضــأ  اهــي ظــاهرة، إذا قــام للصــالة إن �ــان ُمحــدثً فو�ال  َأْحــَدَث  َمــنْ ال َ�ْقَبــُل للااَّ

أَ   .»حتَّى َیَتَوضَّ
 طالب:.......

ــًدا، ثــم �جــدد؟ ائً التجدیــد مــن غیــر أن یتقدمــه عبــادة، �عنــي توضــأ مــا فعــل شــی ال ال مــا �صــح،  أب
 لغوي ما هو �شرعي ما هو �كامل.توضأ �عني توضأ وضوء 

ألن  ؛إ�جاب النیـة فـي الوضـوء ]٦[المائدة: {ِإَذا ُقْمُتْم} :واستنبط �عض العلماء من قوله تعالى"
إذا أردتم اإلرادة هي النیة، إذا مـثًال اإلنسـان  "وا ألجلهائردتم القیام إلى الصالة فتوضأالتقدیر إذا 

 وأراد أن ُ�كبِّر یتوضأ قبل ذلك، فالمقصود إذا أردتم القیام إلى الصالة.  ،ي الصفف
الوضـوء أول مـا  نإ :وتمسك بهذه اآل�ة من قال ،ألجله :إذا رأیت األمیر فقم أي :ومثله قولهم"
 لماذا؟ ألن المائدة مدنیة. "ض �المدینةرِ فُ 
سـل عبـد البـر اتفـاق أهـل السـیر علـى أن غُ  بـنافأما ما قبل ذلك فنقل  ،ض �المدینةرِ أول ما فُ "

وأنـه  ،ضـت الصـالةرِ مـا فُ � ،وهـو �مكـة ،-صلى هللا علیه وسـلم-رض على النبي الجنا�ة إنما فُ 
 .وهذا مما ال �جهله عالم :قال .قط إال بوضوء صلِّ لم �ُ 

الوضـوء إلى دلیل الـرد علـى مـن زعـم أن  ة بهم حاجةٌ نَّ وأهل السُّ  ):المستدرك(وقال الحاكم في  
صـلى هللا -بن عباس دخلت فاطمـة علـى النبـي اثم ساق حدیث  ،لم �كن قبل نزول آ�ة المائدة

اْئُتـوِني « :فقـال ،هـؤالء المـأل مـن قـر�ش قـد تعاهـدوا لیقتلـوك :فقالـت ،وهـي تبكـي -علیه وسلم
 .فتوضأ الحدیث »ِبَوُضوءٍ 

 ،على مـن أنكـر وجو�ـه حینئـذٍ  ا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة الوهذا �صلح رد�  :قلت
�أنــه لــم �شــرع إال  بــن حــزمٍ اوجــزم  ،ابــن الجهــم المــالكي �أنــه �ــان قبــل الهجــرة منــدو�ً اوقــد جــزم 
التـي یرو�هـا عـن أبـي األسـود یتـیم  )المغـازي (بـن لهیعـة فـي اد علیهما �ما أخرجه ورُ  ،�المدینة

 ،عنـد نزولـه علیـه �ـالوحي الوضـوء -صـلى هللا علیـه وسـلم-م النبـي عروة عنـه أن جبر�ـل علَّـ
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عـن  ،عـن عـروة ،عـن الزهـري  :لكـن قـال ،ابن لهیعـة أ�ًضـاوهو مرسل ووصله أحمد من طر�ق 
عـن الزهـري  ،عن عقیـل ،بن ماجه من روا�ة رشدین بن سعداوأخرجه  ،عن أبیه أسامة بن ز�دٍ 

، والطـرق �عنـي فـي هـذا الطر�ـق �ـأن �كـون مرسـًال  "لكن لم یذ�ر ز�د بـن حارثـة فـي السـند ،نحوه
�الهمــا ضــعیف، والثالــث مرســل، لكــن ینجبــر  ،الســا�قة األول فیــه ابــن لهیعــة، والثــاني فیــه رشــدین

 �عضها ببعض.
ولو ثبـت لكـان علـى شـرط  ،من طر�ق اللیث عن عقیل موصوالً  )األوسط(وأخرجه الطبراني في "

روا�ـة األخیـرة منكـرة وُ�قابـل المعـروف المنكـر، فتكـون ال "لكن المعروف روا�ة بن لهیعة ،الصحیح
 عندهم. 

�ـذا فـي روایتنـا �ـالرفع  "َأنَّ َفـْرَض الُوُضـوِء َمـرًَّة َمـرَّةً  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَ�یََّن النَِّبيُّ  :قوله"
 فرض الوضوء غسل األعضاء غسـالً  :أي ،على الخبر�ة و�جوز النصب على أنه مفعول مطلق

ین أأو علــى لغــة مــن ینصــب الجــز  فعــل مــرةً �ُ  :أي ،دة مســد الخبــرأو علــى الحــال الســا ،مــرة مــرةً 
والبیـان المـذ�ور �حتمـل  ى آخره،الوجه مرة والید مرة إل :وأعاد لفظ مرة إلرادة التفصیل أي ؛�أن

توضـأ  -صـلى هللا علیـه وسـلم-بـن عبـاس أن النبـي اأن �شیر �ه إلى ما رواه �عد مـن حـدیث 
 ."إذ األمر �فید طلب إ�جاد الحقیقة وال یتعین �عدد ،ل اآل�ة�الفعل لمجم وهو بیانٌ  ،مرة مرةً 

علیه الصـالة –�عني اآل�ة ُمجملة، هل فیها عدد؟ یتحقق الغسل والمسح �الرأس ُبیِّنت اآل�ة �فعله  
 ولو �مرة. -والسالم

ب ومـا ن الشارع أن المرة الواحدة لإل�جـافبیَّ  ،وال یتعین �عدد ،إذ األمر �فید طلب إ�جاد الحقیقة"
وتحر�ــر المــرة فــي غســل العضــو  "وســتأتي األحادیــث علــى ذلــك فیمــا �عــد ،زاد علیهــا لالســتحباب

 �عني �یف نعرف أن العضو انغسل مرة؟ 
 طالب:........

نعم؛ ألنه �حتاج إلى وضع المـاء علیـه أكثـر مـن مـرة؛ لتتحقـق المـرة إذا اكتمـل غسـل العضـو ولـو 
بیٌه �الرضـــعة؛ ألن تحر�ـــر الغســـلة المـــرة و�قـــول: أن وضـــعنا علیـــه المـــاء أكثـــر مـــن مـــرة، وهـــو شـــ

ــه، و�ن �ــان �عضــه أصــا�ه  وضــعت المــاء علــى العضــو مــرات؛ لیشــمل المــاء العضــو وُ�غطیــه �ل
المــاء أكثــر مــن مــرة، �عنــي إذا ُعمــم العضــو �الغســل صــار مــرة؛ ألنــه قــد �ضــع المــاء ثــالث مــرات 

مر على ما ُغِسل سا�ًقا والحًقـا، فهـل ُتعتبـر من الید، والماء � اأر�ع مرات في �ل غرفة �غسل جزءً 
 هذه مرة أو أكثر من مرة؟

 ما ُتعتبر مرة إال إذا اكتمل غسل العضو. 
 طالب:........
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ابــن حجــر ضــعَّفه، وقــال فــي (التقر�ــب): صــدوٌق ُ�خطــئ، مــر فــي مواضــع ضــعَّفه قــال: مــن روا�ــة 
ال فـــي موضـــع فـــي �تـــاب ابـــن لهیعـــة وهـــو ضـــعیف، وقـــال فـــي (التقر�ـــب): صـــدوٌق ُ�خطـــئ، وقـــ

 وفي إسناده ابن لهیعة.      ،(الحج): رواه اإلمام أحمد �إسناٍد حسن
بـدلیل أنـه " ن الشارع أن المرة الواحدة لإل�جاب ومـا زاد علیهـا لالسـتحبابفبیَّ : "-رحمـه هللا–قال 

 الثالث واجبًة لما اقتصر على المرة والمرتین.  تاقتصر على المرة، ولو �ان
صــلى هللا علیــه -بــي بــن �عــب أن النبــي وأمــا حــدیث أُ  ،ألحادیــث علــى ذلــك فیمــا �عــدوســتأتي ا"

ــَالَة ِإالَّ ِ�ــهِ « :وقــال ،مــرةً  فتوضــأ مــرةً  دعــا �مــاءٍ -وســلم ُ الصَّ ففیــه بیــان  »َهــَذا ُوُضــوٌء َال َ�ْقَبــُل للااَّ
 .أخرى �لها ضعیفة وله طرقٌ  ،بن ماجهاضعیف أخرجه  لكنه حدیثٌ  ،االفعل والقول معً 

َتْینِ " :قوله َتْیِن َمرَّ َأ َأْ�ًضا َمرَّ وسیأتي هذا  ،ولغیره مرتین �غیر تكرار ،�ذا في روا�ة أبي ذر "َوَتَوضَّ
 .مفرد مع الكالم علیه في �اٍب  التعلیق موصوالً 

ــ" :قولــه ــا ثالًثــأي وتوضــأ أ�ًضــ "اوثالًث �عنــي مــرًة مــرة،  "ا علــى نســق مــا قبلــها زاد األصــیلي ثالًث
 ، وثالًثا ثالًثا، وعرفنا الفرق بین التكرار واإلفراد.ومرتین مرتین

 .مفرد ا في �اٍب أ�ًض  وسیأتي موصوالً "
 -األحادیـث المرفوعـة فـي صـفة وضـوئه مـن في شـيءٍ  لم �أتِ  :أي "َوَلْم َیِزْد َعَلى َثَالثٍ " :قوله"

ن زاد ذم مــ -علیــه الصــالة والســالم–بــل ورد عنــه  ،أنــه زاد علــى ثــالث -صــلى هللا علیــه وســلم
عــن جــده أن  ،عــن أبیــه وذلــك فیمــا رواه أبــو داود وغیــره مــن طر�ــق عمــرو بــن شــعیٍب  ،علیهــا
َمْن َزاَد َعَلى َهَذا َأْو َنَقـَص َفَقـْد َأَسـاَء « :ا ثم قالا ثالثً توضأ ثالثً  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
، لكـن مـن توضـأ مـرتین زاد ونقص، الز�ادة معروفة الذي توضأ أر�ـع أسـاء بـال شـك وظلـم "»َوَظَلمَ 

 الز�ادة واضحة، لكن النقص؟ »َمْن َزاَد َعَلى َهَذا َأْو َنَقَص َفَقْد َأَساَء َوَظَلمَ فَ «أساء وظلم؟ 
ـــه  ـــت عن ـــى نقـــص األعضـــاء، و�ال نقـــص العـــدد ثاب ـــد أن ُ�حمـــل عل ـــه  -نقـــص األعضـــاء ال ُب علی

 .-الصالة والسالم
ألن ظـاهره ذم الـنقص  ؛علـى عمـرو بـن شـعیب رنكِ لكن عده مسلم في جملة ما أُ  ،إسناده جید"

�عنـي الظلـم �كـون  "والظلـم �الز�ـادة ،سیئ واإلساءة تتعلق �ـالنقص جیب �أنه أمرٌ وأُ  ،من الثالث
  ، واإلساءة تكون خالف األولى، لكن الجواب.اُمحرَّمً 

ن حمـاد و�ؤ�ـده مـا رواه نعـیم بـ ،تقدیره مـن نقـص مـن واحـدةٍ  فیه حذفٌ  :وقیل ،والظلم �الز�ادة"
أو  فـإن نقـص مـن واحـدةٍ  ،اومـرتین وثالًثـ الوضـوء مـرةً : (امن طر�ق المطلب بن حنطب مرفوًعـ

ا �ـأن الـرواة لـم جیـب عـن الحـدیث أ�ًضـوأُ  ،وهـو مرسـل رجالـه ثقـات ،)فقـد أخطـأ زاد على ثـالثٍ 
ن بــا�ــذا رواه  ،فقــط »َمــْن َزادَ فَ « :علــى قولــه بــل أكثــرهم مقتصــرٌ  ،یتفقــوا علــى ذ�ــر الــنقص فیــه

 .خز�مة في صحیحه وغیره
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أنـه ال �جـوز الـنقص  :عـن �عـض العلمـاء يأبـو حامـد اإلسـفرائین /حكاه الشیخ ومن الغرائب ما
 .�اإلجماع وهو محجوجٌ  ،و�أنه تمسك �ظاهر الحدیث المذ�ور ،من الثالث

احدة ألن العامي قد یزعم أنه غسل و  ؛"ال أحب الواحدة إال من العالم :وأما قول مالك في المدونة
 وهو لم �ستوعب، لكن العالم �ستوعب.

 .�هللا أعلم ،علیها فلیس فیه إ�جاب ز�ادةٍ "
بـن أبـي شـیبة مـن طر�ـق هـالل ا�شیر بذلك إلى ما أخرجه  "و�ره أهل العلم اإلسراف فیه" :قوله

وأخرج  ،من الوضوء إسراف ولو �نت على شاطئ نهر :قال�ان �ُ  :قال ،بن �ساف أحد التا�عین
بـن اأحمـد و  اإلمـام مرفـوع أخرجـه وروي فـي معنـاه حـدیثٌ  ،بن مسـعوداو  ،بي الدرداءنحوه عن أ

َوال ُتْسـِرف َوِ�ْن ُ�ْنـَت َعَلـى «" �عنـي ماجه �إسناد لین من حـدیث عبـد هللا بـن عمـرو بـن العـاص
 .»َنَهٍر َجارٍ 

 :قـال دٍ بـن مسـعو اا عـن بن أبي شیبة أ�ًضـا�شیر إلى ما أخرجه  ى آخرهإل "وأن �جاوزوا" :قوله"
بـن اوقـال  ،ال تجـوز الز�ـادة علـى الـثالث :وقال أحمد و�سحاق وغیرهما ،لیس �عد الثالث شيء

ألن الز�ادة على القدر المشروع الُمحدد �عـدٍد ُمعـین ال شـك أنـه السـیما  ؛"ال آمن أن �أثم :المبارك
ًنا للطعــن فیمــا ثبــت عنــه  وأن  ،-الســالمعلیــه الصــالة و -و�ن ادعــى شــرعیة ذلــك، فقــد �كــون ُمضــمَّ

 .   -علیه الصالة والسالم-فعله أكمل من فعل النبي 
ألن  ؛مـهحرِّ لـم أُ  :فـإن زاد لـم أكرهـه أي ،ال أحـب أن یز�ـد المتوضـئ علـى ثـالث :وقال الشافعي"

وحكــى  ،�راهــة تنز�ــه وهــذا األصــح عنــد الشــافعیة أنــه مكــروهٌ  ،ال أحــب �قتضــي الكراهــة :قولــه
 وهـو قیـاٌس  ،�ادة على الثالث تبطـل الوضـوء �الز�ـادة فـي الصـالةأن الز  الدارمي منهم عن قومٍ 

نـدب تجدیـد الوضـوء علـى و�لزم من القول بتحر�م الز�ادة على الثالث أو �راهتها أنه ال یُ  ،فاسد
 ".اإلطالق

 طالب:........
 ا.نعم؛ ألنه إذا توضأ ثالًثا ثالًثا، ثم توضأ ثالًثا ثالًثا من غیر فعٍل �ان توضأ ست�ا ست� 

 طالب:........
 ؟كیف

 طالب:........
 زاد من �اب إطالة الغرة والتحجیل.

 طالب:........
 على ما سیأتي في حدیث أبي هر�رة، اآلن �ل الكالم ُمنصب على العدد.
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نـدب تجدیـد تهـا أنـه ال یُ یو�لزم من القول بتحر�م الز�ادة علـى الـثالث أو �راه ،فاسد وهو قیاٌس "
لــف عنــد الشــافعیة فــي القیــد الــذي �متنــع منــه حكــم الز�ــادة علــى واختُ  ،الوضــوء علــى اإلطــالق

 .القید الذي �متنع منه حكم الز�ادة على الثالث "ا أو نفالً فاألصح إن صلى �ه فرًض  ،الثالث
 ،مثلـه حتـى سـجدة الـتالوة والشـكر :وقیـل ،الفرض فقط :صلى �ه فرًضا أو نفًال وقیل"فاألصح  

�حتمل فـي  إذا وقع الفصل بزمنٍ  :وقیل ،صد له الوضوء وهو أعمقما �ُ  :وقیل ،ومس المصحف
فـإن اعتقـد أن الز�ـادة  ،إلـى االعتقـاد وعند �عـض الحنفیـة أنـه راجـعٌ  ،مثله نقض الوضوء عادة

بــل لــو زاد الرا�عــة  ،دیــد شــيءٌ جو�ال فــال �شــترط للت ،ة أخطــأ ودخــل فــي الوعیــدنَّ علــى الــثالث ُســ
 ضوء التجدید.الوضوء على الو " وغیرها ال لوم

 طالب:........
 ال، لكن الدلیل یدل على أن المراد �ه تجدیده تجدید الوضوء تعدى ز�ادة العدد.

بل لو زاد الرا�عة وغیرها ال لوم والسـیما إذا قصـد �ـه القر�ـة للحـدیث الـوارد الوضـوء علـى " قـال:
 .الوضوء نور

وسـیأتي �سـط ذلـك فـي أول  ،ولعل المصنف أشـار إلـى هـذه الروا�ـة ،ضعیف وهو حدیثٌ  :قلت 
 .إن شاء هللا تعالى ،تفسیر المائدة

 ،لم �صـبه المـاء فـي المـرات أو �عضـها ستثنى من ذلك ما لو علم أنه �قي من العضو شيءٌ و�ُ 
لــئال یــؤول �ــه الحــال إلــى  ؛وأمــا مــع الشــك الطــارئ �عــد الفــراغ فــال ،فإنــه �غســل موضــعه فقــط

 ".الوسواس المذموم
 طالب:........

 ولو أزاله قبل لكان أولى قبل الوضوء. ،الوضوء ال �كون ُمقترن �الوضوء�عد 
 اللهم صلِّ على محمد.

 طالب:........
 أنت ما سمعت الكالم؟

 طالب: سمعت.
 وتعرف أ�ش السبب؛ ألنك إن بنیت على األقل صارت را�عة أو ثالثة. ،خالص افهمه جیًدا

 طالب:.......
ء ما یبطل إذا بنیت على األقل، الوضوء ُسـنَّة إذا بنیـت علـى تبطل الصالة، الوضو  ،خلي الصالة

األقــل، لكــن الصــالة إذا بنیــت علــى األقــل �طلــت؛ ألن الــثالث فــي الظهــر �اطلــة، لكــن الثنتــین فــي 
 الوضوء �اطلة؟ ُسنَّة.

نــك تبنــي علــى األقــل مثــل لة فــي الشــك ال یرفــع الیقــین �عنــي أعلــى �ــل حــال هــم یــدرجون المســأ
 إذا تأملت من حیث المعنى رأیت صحة ما ذ�رنا.الصالة، لكن 
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 انظر إن نقص فیها مخالفة؟ 
 تكلمنا في النقص وجهه الشارع بروا�ٍة أخرى. 

 
 


