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 هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات 
ــدٍ  ــا محم ــده ورســوله نبین ــى عب ــارك عل ــالمین وصــلى هللا وســلم و� ــه  الحمــد هلل رب الع ــى آل وعل

 .وصحبه أجمعین
 .َ�اٌب: َال ُتْقَبُل َصَالٌة ِ�َغْیِر ُطُهورٍ " :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 

، َقاَل: َأْخَبَرَنا عَ   َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم الَحْنَظِليُّ ـاِم ْبـِن َحدَّ زَّاِق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعـْن َهمَّ ْبُد الرَّ
َال ُتْقَبـُل َصـَالُة َمـْن «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ُمَنبٍِّه، َأنَُّه َسِمَع َأَ�ا ُهَرْ�َرَة، َ�ُقوُل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ 

أَ   ".َقاَل: ُفَساٌء َأْو ُضَراطٌ  الَحَدُث َ�ا َأَ�ا ُهَرْ�َرَة؟ َمْوَت: َماَقاَل َرُجٌل ِمْن َحْضرَ  »َأْحَدَث َحتَّى َیَتَوضَّ
وعلــــى آلــــه  ،الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــا محمــــد

 وأصحا�ه أجمعین، أما �عد...
" مــراده بــذلك أن ِر ُطُهــورٍ َ�ــاٌب: َال ُتْقَبــُل َصــَالٌة ِ�َغْیــ": -رحمــه هللا تعــالى–فیقــول اإلمــام البخــاري 

الطهارة شرط لصحة الصالة ال تصح إال بها، وحدیث الباب نص فیها �ما أن الترجمـة وهـي لفـظ 
حدیٍث عن ابن عمر وغیره في صحیح مسلم وفـي غیـره، أن عبـد هللا بـن عمـر زار ابـن عـامر فـي 

: -هللا علیـه وسـلم صـلى-مرضه، فطلب منه ابن عمر النصیحة والموعظة، فقال: قال رسـول هللا 
�عنـي أنـت تتصـدق لكـن  »َوُ�ْنَت َعَلى اْلَبْصـَرةِ ، َوَال َصَدَقٌة ِمْن ُغُلولٍ  ،َال ُتْقَبُل َصَالٌة ِ�َغْیِر ُطُهورٍ «

هل ُتقبل الصدقة وأنت تولیـت إمـرة البصـرة؟ والغالـب أن مـن تـولى مثـل هـذه األعمـال ولـیس علیـه 
، ال �قصـٍد أو �غیـر قصـد، وهـذا سـماه ابـن عمـر غلـوًال رقیب أنه قد یدخل علیه شيٌء من بیـت المـ

 نسأل هللا العافیة.
َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهیَم الَحْنَظِليُّ : "-رحمه هللا–قال   بن راهو�ه.ا اإلمام المعروف" َحدَّ

زَّاقِ "  ابن همام الصنعاني." َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
 هو ابن راشد.و " َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ "
َال «: -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َعْن َهمَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّه، َأنَُّه َسِمَع َأَ�ـا ُهَرْ�ـَرَة، َ�ُقـوُل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ "

أَ  هنـا نفي القبول ُ�طلـق وُ�ـراد �ـه نفـي الصـحة، �مـا » َال ُتْقَبلُ «"»ُتْقَبُل َصَالُة َمْن َأْحَدَث َحتَّى َیَتَوضَّ
ُ ِمَن اْلُمتَِّقیَن}وُ�طلق وُ�راد �ه نفي الثواب المرتَّب على العمل   .]٢٧[المائدة: {ِإنََّما َیَتَقبَُّل للااَّ

وال قائـل بـذلك مـن أهـل  ،لو قلنا: إن المراد نفي الصـحة، لـو قلنـا: إن الُفسـاق ال �صـح مـنهم عمـل
ط واألر�ـان والواجبـات صـحَّت، وأسـقطت العلم، بل الفساق إذا أتوا �أعمـالهم المشـتملة علـى الشـرو 

�ــأن الفاســق إذا جــاء �صــالٍة أو  عادتهــا قــوًال واحــًدا، مــا أحــد قــالالطلــب، وأجــزأت، وال یــؤمرون �إ
�صــیاٍم أو ز�ــاة أو غیــر ذلــك مــع تــوافر الشــروط واألر�ــان أنــه �جــب علیــه إعادتهــا؛ ألن هللا نفــى 

راد بــذلك نفــي الثــواب المرتــب علــى هــذه العبــادة؛ القبــول عنــه وعــن عباداتــه، ال قائــل بــذلك، و�نمــا ُیــ
 ألنه �جتمع ثواب مأمور مع محظور الذي هو أ�ش؟ 
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ارتكــاب المعصــیة أو تــرك الواجــب المــأمور �ــه، هنــا یتعارضــان، فینتفــي الثــواب، فنفــي القبــول هنــا 
ُ َصــَالَة َال « »َال ُتْقَبــُل َصــَالُة َمــْن َأْحــَدثَ «المــراد �ــه نفــي الثــواب ال نفــي الصــحة، �خــالف   َ�ْقَبــُل للاَاَّ

ُ َصـَالةَ « ،»خمرفي َجْوِفِه  َمنْ ال َ�ْقَبُل ُهللا صالَة «هذا شـرط  »َحاِئٍض ِإالَّ ِ�ِخَمارٍ  َعْبـٍد  َال َ�ْقَبـُل للاَاَّ
 .هذا أمٍر خارج ،هذه نفي الثواب؛ ألن اإل�اق والشرب ال عالقة لهم �الصالة »َأَبقَ 

فإنــه ال یــؤثر، َمــن  ،عــاد النهــي إلــى أمــٍر خــارج عــن العبــادة وشــرطهاولــذا ُ�قــرر أهــل العلــم أنــه إذا 
و�ن �ــان  ،صــالته صــحیحةف ،أو مــا أشــبه ذلــك ،أو صــلى �خــاتم ذهــب ،صــلى فــي عمامــة حر�ــر

 آثًما.
شــك أنــه غیــر  هوأمــا إذا عــاد النهــي إلــى ذات العبــادة �الســجود إلــى صــنم أو لغیــر هللا، هــذا مــا فیــ

 صحیح مع اإلثم العظیم.
عاد إلى الشرط �ما لو صلى وعلیه سترة حر�ـر سـتر بهـا عورتـه المشـترط سـترها فـإن صـالته  و�ذا

 حینئٍذ تكون غیر صحیحة.
ر في الحدیث »َال ُتْقَبُل َصَالُة َمْن َأْحَدثَ «   وهو أعلم �ما روى.           ،فسره الراوي  ،الحدث ُفسِّ

وهـذه إشـارة أو " َ�ـا َأَ�ـا ُهَرْ�ـَرَة؟، َقـاَل: ُفَسـاٌء َأْو ُضـَراطٌ  َقاَل َرُجٌل ِمـْن َحْضـَرَمْوَت: َمـا الَحـَدثُ " قـال:
 تنبیه إلى ما هو أشد من ذلك: �البول، والغائط، والجماع وغیر ذلك من األحداث.

ــه:: -رحمــه هللا تعــالى–�قــول الشــارح  ــورٍ " "قول ــِر ُطُه ــُل َصــَالٌة ِ�َغْی ــاٌب: َال ُتْقَب هــو �ضــم الطــاء " َ�
المـراد �ـه رفـع الحـدث سـواًء �ـان األصـغر " سـل�ه ما هو أعم مـن الوضـوء والغُ والمراد  ،المهملة

 أو األكبر.
وأبـو داود وغیـره مــن  ،بـن عمـرارواه مسـلم وغیـره مـن حـدیث  وهـذه الترجمـة لفـظ حـدیثٍ " قـال:

" علـى شـرط البخـاري  �ثیـرة لـیس فیهـا شـيءٌ  ولـه طـرقٌ  ،طر�ق أبي الملیح بن أسامة عـن أبیـه
 الكتاب. صلبجعله في ما لترجمة، ولذلك جعله في ا

َال ُتْقَبــُل َصــَالٌة ِ�َغْیــِر " "وأورد فــي البــاب مــا �قــوم مقامــه ،فلهــذا اقتصــر علــى ذ�ــره فــي الترجمــة"
أَ «" ُطُهورٍ   �معناه. »َال ُتْقَبُل َصَالُة َمْن َأْحَدَث َحتَّى َیَتَوضَّ

وأخرجـه المصـنف فـي  ،سـم فاعلـها لـم �ُ مـ�ـذا فـي روایتنـا �الضـم علـى البنـاء لِ  "َال ُتْقَبلُ " :قوله"
 :وأبو داود عن أحمد بن حنبل �الهما عن عبد الرزاق بلفظ ،عن إسحاق بن نصرٍ  )ترك الحیل(
للعلـم �ـه، فـالقبول والـرد  ؛وُ�ني الفعـل للمجهـول ،معروف أنه ُحذف الفاعل" َال ُتْقَبلُ )" "ال �قبل هللا(

لمـاذا؟ ُحـِذف الفاعـل  ،]٢٨[النسـاء: َق اِإلنَساُن َضِعیًفا}{َوُخلِ �ما في قولـه:  -جلَّ وعال-من هللا 
 �ما في قولهم: ُسِرق المتاع. ،للعلم �ه، وأحیاًنا ُ�حذف للجهل �ه

 أو الجهل �ه أو غیر ذلك.  ،المقصود أن هذه من أهداف حذف الفاعل العلم �ه �ما هنا
 جزئـةً قبـول ثمـرة وقـوع الطاعـة مُ وحقیقـة ال ،هنا ما یرادف الصحة وهـو اإلجـزاء والمراد �القبول"

 وال یؤمر بها صارت مقبولة. ،إذا أسقطت الطلب �حیث ال یؤمر �إعادتها "لما في الذمة رافعةً 



 
 

  
 

F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì=}àè۱۹٥=i_k‘=EÚÈóÈÿ^= ٤ 

ولمـا " "ار عنـه �ـالقبول مجـازً بِّـولما �ان اإلتیان �شروطها مظنـة اإلجـزاء الـذي القبـول ثمرتـه عُ "
ــالــذي القبــول ثمرتــه عُ مظنــة اإلجــزاء "ومنهــا: الطهــارة  "كــان اإلتیــان �شــروطها ر عنــه �ــالقبول بِّ

 .امجازً 
 »َمْن أتى َعرَّاًفا لـم تْقَبـل َلـُه َصـالةُ «: -صلى هللا علیه وسلم-وأما القبول المنفي في مثل قوله 

المـراد �ـه نفـي  وأاآلن نفـي القبـول  "و�تخلـف القبـول لمـانع ،قد �صح العمـلالذي  ،فهو الحقیقي
 ؟الصحة
 .الصحة طالب:

زي هذا، ونفي القبول المـراد �ـه نفـي الثـواب المرتـب سـماه حقیقـة؛ ألنـه قـد �صـح العمـل �قول: مجا
ُ ِمـَن اْلُمتَِّقـیَن}�عني مثـل مـا قلنـا فـي األمثلـة التـي ذ�رناهـا  ،و�تخلف القبول لمانع ـُل للااَّ  {ِإنََّمـا َیَتَقبَّ

 .]٢٧[المائدة:
هـذا �ـالم  "من جمیع الـدنیا أحب إليَّ واحدة  قبل لي صالةٌ ألن تُ  :ولهذا �ان �عض السلف �قول"

 . -رضي هللا عنه -ابن عمر
ُ ِمـَن اْلُمتَِّقـیَن} :ألن هللا تعالى قال :قال ،بن عمراقاله " ـُل للااَّ هـذا أمـر " ]٢٧[المائـدة: {ِإنََّما َیَتَقبَّ

�عنــي أنــت هــل تجــزم �أنــك حققــت التقــوى التــي هــي فعــل جمیــع  ،ل�جعــل قلــب المســلم علــى وجــ
وترك جمیع النواهي؟ هل أنـت حققـت هـذا الشـرط لتكـون أعمالـك مقبولـًة؟ و�ال أنـت تعمـل  األوامر،

 وال ثواب لك، وحسبك أال ُتطالب �اإلعادة، �هللا المستعان.
مـن جمیـع  واحـدة أحـب إلـيَّ  قبل لي صـالةٌ ألن تُ ابن عمر الناسك المقتفي المؤتسي الزاهد �قول: "

ونـزعم أننـا ُحزنـا  ،لبتـةأصلي الصالة وقد ال نعقل منها شیًئا ونُ  ،وندخل المسجد ،نحن نأتي" الدنیا
مـن  واحدة أحـب إلـيَّ  قبل لي صالةٌ ألن تُ كل الثواب المرتب على هذه الصالة، وابن عمر �قول: "

ُعشـر األجـر، و�ـالر�ع و�النصـف، وقـد �خـرج  ،اإلنسان قد �خـرج مـن صـالته �الُعشـر" جمیع الدنیا
 المستعان.وال ثواب له علیها، �هللا 

 طالب:..........
 .نعم

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
  یبقى القدر الزائد على ذلك وهو الثواب.

 طالب:.........
 ال، هو على �المه أن حمل القبول على الصحة مجاز، وحمله على الثواب فهو الحقیقة.

 طالب:........
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 ؟ماذا
 ....... طالب:
 ؟أل�ش

 ....... طالب:
مثل من �صلي الصالة المجزئة  قد تكون الحقیقة القدر المطلوب من العمل وما زاد علیه...ال ال 

وهــذا  ا،المســقطة للطلــب فــي خمــس دقــائق مــثًال، وآخــر �صــلیها فــي عشــر دقــائق، هــذا ُ�ســبِّح ثالًثــ
أیهمــا الــذي حقــق حقیقــة الصــالة؟ مــن أتــى �الواجــب منهــا، والقــدر الزائــد علــى ذلــك  ا،ُ�ســبِّح عشــرً 

؛ ألن أصــل القــول �الحقیقــة والمجــاز مختلــٌف مــا لــه داعٍ  ،وال داعــي لمثــل �المــه ،خل فــي �المــهیــد
 وأكثر أهل التحقیق على نفیه. ،فیه

ـ ،والمـراد �ـه الخـارج مـن أحـد السـبیلین ،د منـه الحـدثوِجـ :أي »َأْحَدثَ « :قوله" ره أبـو و�نمـا فسَّ
نهمـا قـد �قعـان فـي أثنـاء الصـالة أكثـر وأل  ؛ا �ـاألخف علـى األغلـظتنبیهً  ؛هر�رة �أخص من ذلك

والقيء  ،ولمس المرأة ،�مس الذ�ر :وأما �اقي األحداث المختلف فیها بین العلماء ،من غیرهما
�عنــي االقتصــار علــى  "منهــا فلعــل أ�ــا هر�ــرة �ــان ال یــرى الــنقض �شــيءٍ  ،والحجامــة ،مــلء الفــم

"  َ�ـا َأَ�ـا ُهَرْ�ـَرَة؟، َقـاَل: ُفَسـاٌء َأْو ُضـَراطٌ َمـا الَحـَدثُ مثال أو مثالین ال �قتضي الحصر؛ ألنـه قـال: "
 ال من �اب الحصر.  ،من �اب التمثیل

إن أ�ـا  :وقیـل ،وعلیه مشى المصنف �ما سیأتي في �اب من لم یر الوضوء إال مـن المخـرجین"
 .عدوفیه �ُ  ،لعلمه أن السائل �ان �علم ما عدا ذلك ؛ركِ هر�رة اقتصر في الجواب على ما ذُ 

ألنـه  ؛"اا أم اضـطرار�� �ـان خروجـه اختیار��ـ دل �الحدیث علـى �طـالن الصـالة �الحـدث سـواءً تُ واس
ُنفي القبول ممن أحدث حتى یتوضأ، إذا ُوِجد الحدث �طلت الصـالة، سـواًء �ـان �اختیـاره أو �غیـر 

 اختیاره.
 طالب:........

 �قع في الصالة؟
 طالب:........

 ؟ماذا
  ....... طالب:

لكـن مـا هـو مثـل الحـدث؛ ألن هـذا قـد یتحـرز منـه،  ،ة الثیاب وما تحتها شيء، قد �قعقد �قع لسع
 وذاك ال یتحرز منه، الحدث قد �غلبه و�خرج، وقد �غفل و�خرج ولو لم �غلبه.  

ـأَ «وهـي  "ألن القبول انتفـى إلـى غا�ـة ؛وعلى أن الوضوء ال �جب لكل صالة" فـإذا  ،»َحتَّـى َیَتَوضَّ
 الغا�ة وترتب القبول و�ن لم یتكرر.وِجد الوضوء تحققت 
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والوضــوء لكــل  "افاقتضــى ذلــك قبــول الصــالة �عــد الوضــوء مطلًقــ ،ومــا �عــدها مخــالف لمــا قبلهــا"
 صالة ونسخه تقدم الكالم فیه.

أَ « :قوله"  �عني من التیمم. "أي �الماء أو ما �قوم مقامه »َیَتَوضَّ
ــَب َوُضــوُء اْلُمْســِلمِ «ا قــوي عــن أبــي ذر مرفوًعــ وقــد روى النســائي �إســنادٍ " ــِعیَد الطَّیِّ �عنــي  "»الصَّ

 والبدل له ُحكم المبدل.  ،كالوضوء، وهو قائم مقامه
وال �خفى أن المـراد �قبـول صـالة مـن  ،لكونه قام مقامه ؛فأطلق الشارع على التیمم أنه وضوء"

نمـا هـي ممـا �عنـي هـذه الغا�ـة لیسـت وحـدها، و� "مع �اقي شـروط الصـالة :ا فتوضأ أيكان محدثً 
 .خرى ال �أ�اها الحدیث وال ینفیهاُ�شترط للصالة، وهناك شروط أ

ــاِر الُوُضــوءِ : "-رحمــه هللا تعــالى–قــال البخــاري  ُلــوَن ِمــْن آَث  .َ�ــاُب َفْضــِل الُوُضــوِء، َوالُغــرُّ الُمَحجَّ
ــٍد، َعــنْ  ــْن َخاِل ــُث، َع َثَنا اللَّْی ــدَّ ــاَل: َح ــٍر، َق ــُن ُ�َكْی ــى ْب َثَنا َ�ْحَی ــدَّ ــْیٍم  َح ــْن ُنَع ــَالٍل، َع ــي ِه ــِن َأِب ــِعیِد ْب َس

 ".رِ الُمْجمِّ 
ر للتكثیر التضعیف للتكثیر  واألصل مجِمر. ،المجمر، �التخفیف هذا واضح المجمِّ

 ".یُت َمَع َأِبي ُهَرْ�َرَة َعَلى َظْهِر الَمْسِجدِ َرقِر َقاَل: َعْن ُنَعْیٍم الُمْجمِ "
 .َرِقیت

 "َرِقیت".
 وَرْقیت؟ ما الفرق بین َرِقیت

 طالب:........
 نعم.

ــي َســِمْعُت  -رضــي هللا عنــه– َقــاَل: َرِقیــُت َمــَع َأِبــي ُهَرْ�ــَرةَ " ــَأ، َفَقــاَل: ِإنِّ َعَلــى َظْهــِر الَمْســِجِد َفَتَوضَّ
ِتــي ُیــْدَعْوَن َیــْوَم الِقَیاَمــِة ُغــر�ا ُمَحجَّ « :َ�ُقــولُ  -َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّم-النَِّبــيَّ  ِلــیَن ِمــْن آَثــاِر ِإنَّ ُأمَّ

َتُه َفْلَیْفَعلْ   ".»الُوُضوِء، َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن ُ�ِطیَل ُغرَّ
ُلـوَن ِمـْن آَثـاِر الُوُضـوءِ ": -رحمه هللا–قال   اكـونهم ُیـدعون ُغـر� " َ�اُب َفْضـِل الُوُضـوِء، َوالُغـرُّ الُمَحجَّ

 لوضوء.محجلین من آثار الوضوء ال شك أن فیه داللة على فضل ا
ُلونَ " ِمـْن " الغرة تكون في الجبین، والتحجیل �كون في األطـراف فـي الیـدین والـرجلین" َوالُغرُّ الُمَحجَّ

 ".آَثاِر الُوُضوءِ 
َثَنا اللَّْیثُ " قال: َثَنا َ�ْحَیى ْبُن ُ�َكْیٍر، َقاَل: َحدَّ الحذاء أو ابن یز�د قال: عـن " َعْن َخاِلدٍ " ابن سعد" َحدَّ

 . سكندرانيیز�د اإل خالد وهو ابن
وأبـوه �ـذلك، أبـو نعـیم ُ�طلـق علیـه المجِمـر؛ ألنهـم " رِ َعْن َسِعیِد ْبِن َأِبـي ِهـَالٍل، َعـْن ُنَعـْیٍم الُمْجِمـ"

 األب واالبن. -علیه الصالة والسالم–مسجد النبي  ،كانوا ُیبخرون المسجد
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ـأَ  َعَلى َظْهِر الَمْسِجدِ  َقاَل: َرِقیُت َمَع َأِبي ُهَرْ�َرةَ " ممـا یـدل علـى جـواز الوضـوء فـي المسـجد " َفَتَوضَّ
 إذا لم یترتب علیه شيٌء مما ُینزَّه عنه المسجد.

َأ، َفَقاَل: ِإنِّي َسِمْعُت النَِّبيَّ " ِإنَّ ُأمَِّتي ُیْدَعْوَن َیْوَم الِقَیاَمِة « :َ�ُقولُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّم-َفَتَوضَّ
ِلیَن ِمنْ  خالًفا لمن قال: إن الوضوء �له  ،وهذا من خصائص هذه األمة "» آَثاِر الُوُضوءِ ُغر�ا ُمَحجَّ

من خصائصها، وقد ثبت الوضوء في األمم السا�قة، جر�ج دعـا �مـاٍء فتوضـأ، وسـارة امـرأة إبـراهیم 
 توضأت لما دخلت على الظالم حینما دعاها.

 والتحجیل.على �ل حال هذا لیس من خصائص األمة، و�نما الخصیصة الغر 
َتُه َفْلَیْفَعلْ « األكثر على أن هذا مدرج من �الم أبي هر�رة، وأنـه  »َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن ُ�ِطیَل ُغرَّ

 مما یدل على رفعه أ�ًضا. ،وجاءت فیه �عض الروا�ات ،من �یسه، ومنهم من �قول: هو مرفوع
ُلــونَ َ�ــاُب َفْضـِل الُوُضــوِء، َوالُغـرُّ الُمحَ ""قولـه: قـال:  وهــو علــى  ،�ـذا فــي أكثـر الروا�ــات �ـالرفع" جَّ

ُلــونَ «لمــا ورد فــي �عــض طــرق الحــدیث  ؛ســبیل الحكا�ــة وهــو عنــد مســلم أو  »َأْنــُتُم اْلُغــرُّ اْلُمَحجَّ
مـن " :أو الخبـر قولـه ،وخبره محذوف تقدیره لهم فضـل ،والغر المحجلون مبتدأ ،الواو استئنافیة

علـى فضـل �ـاب فضـل الوضـوء " �العطف )والغر المحجلین(ي وفي روا�ة المستمل "آثار الوضوء
 مجرور �اإلضافة، والُغر معطوٌف علیه.

 ،وفضـل الغـر المحجلـین :�ـالعطف علـى الوضـوء أي )المحجلـین والغـرِّ ( :وفي روا�ة المستملي"
و�جــوز عطفــه علــى فضــل �ــاب فضــل الوضــوء، و�ــاب الُغــر " كمــا صــرح �ــه األصــیلي فــي روایتــه

 ما �منع من ذلك. هفیالمحجلین ما 
وروایتـه عـن سـعید بـن أبـي  ،بـن یز�ـد اإلسـكندراني أحـد الفقهـاء الثقـاتاهـو  "عن خالد"قوله: "

 ألنهما من طبقٍة واحدة. ؛"هالل من �اب روا�ة األقران
ف هـو وأبـوه وِصـ ،بـن عبـد هللا المـدنياسكان الجـیم هـو �و أوله �ضم  "عن نعیم المجمر" :قوله"

ــ ؛بــذلك وزعــم �عــض العلمــاء أن  -علیــه الصــالة والســالم–ا یبخــران مســجد النبــي لكونهمــا �ان
 هذا نقله الكرماني عن النووي. "ووصف ابنه نعیم بذلك مجاز ،وصف عبد هللا بذلك حقیقة

 �عني وصف األب. "وزعم �عض العلماء أن وصف عبد هللا بذلك حقیقة"
 "ا �ـان یباشـر ذلـكالحر�ي �أن نعیًمـفقد جزم إبراهیم  ،وفیه نظر، ووصف ابنه نعیم بذلك مجاز"

 فیكون وصفه بذلك حقیقة.
والنصــف  ،والــراوي عنــه ،وشــیخه ،اللیــث :ورجــال هــذا اإلســناد الســتة نصــفهم مصــر�ون وهــم"

 .اآلخر مدنیون 
 .صعدت :�فتح الراء و�سر القاف أي "یتقِ رَ "قوله "

مـاذا  "وهـو تصـحیف "فتوضـأ" :ا بدل قولـهیومً  :وللكشمیهني ،�ذا لجمهور الرواة "فتوضأ" :قوله
 �كون لفظ الحدیث؟ 
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  طالب: رقیت ظهر المسجد یوًما فقال.
توضــأ، ولكنــه  هت مــع أبــي هر�ــرة علــى ظهــر المســجد یوًمــا، فقــال: إنــي ســمعت" مــا فیــیــنعــم، "َرقِ 

 تصحیف.
وزاد  ،توضــــأ :وقـــد رواه اإلســــماعیلي وغیــــره مــــن الوجــــه الـــذي أخرجــــه منــــه البخــــاري بلفــــظ"

 تعدى المرفق. ،�عني أشرع في العضد "فرفع في عضد�ه ،فغسل وجهه و�د�ه اإلسماعیلي فیه
 تعدى الكعبین. "وغسل رجلیه فرفع في ساقیه"
ومــن طر�ـق عمــارة بــن  ،عــن سـعید بــن أبـي هــالل ،لمســلم مـن طر�ــق عمــرو بـن الحــارث و�ـذا"

- علیه وسـلمصلى هللا- هكذا رأیت رسول هللا :وزاد في هذه أن أ�ا هر�رة قال ،عن نعیمٍ  ،غز�ة
�مــا فــي الحــدیث اآلخــر، وغســل رجلیــه حتــى أشــرع فــي  ،�عنــي توضــأ حتــى أشــرع فــي العضــد "

 الساق.
علـى مـن زعـم أن  وفیـه ردٌّ  ،فأفـاد رفعـه ،یتوضـأ -صلى هللا علیه وسـلم- هكذا رأیت رسول هللا"

 .ابل من روایته ورأ�ه معً  ،ذلك من رأي أبي هر�رة
راد بهـا أمـة الـدعوة وقـد تطلـق أمـة محمـد وُ�ـ ،�ـة وهـم المسـلمون أمـة اإلجا :أي »ُأمَِّتي« :قوله

 ألن الكافر ال ینال هذه الخصیصة، وال یتوضأ، وال یدخل في الحدیث. "ولیست مرادة هنا
 .ون سمَّ نادون أو �ُ یُ  :�ضم أوله أي »ُیْدَعْونَ « :قوله"

بیضــاء  رة لمعــةٌ ل الُغــوأصــ ،رةٍ ذو ُغــ :�ضــم المعجمــة وتشــدید الــراء جمــع أغــر أي »ُغــر�ا« :قولــه
غــرة، فــالن غــرة فــي " عملت فــي الجمــال والشــهرة وطیــب الــذ�رثــم اســتُ  ،تكــون فــي جبهــة الفــرس

 جبین الدهر في بلده، و�ین قومه وهكذا. 
علـى  ا منصـوبٌ ر� وُغـ -صلى هللا علیه وسـلم- والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمدٍ "

 .اُیدعون غر�  "المفعولیة لیدعون 
 وهذا أوضح. "أو على الحال"
و�ـانوا علـى هـذه  ،نهم إذا دعوا على رؤوس األشـهاد نـودوا بهـذا الوصـفأ :أو على الحال أي"

 .الصفة
ِلینَ « :قوله �كـون فـي ثـالث قـوائم مـن قـوائم  بیـاٌض  :�المهملة والجیم مـن التحجیـل وهـو »ُمَحجَّ

واسـتدل  ،ا النـورراد �ـه هنـا أ�ًضـوالمـ ،وأصله من الحجل �كسـر المهملـة وهـو الخلخـال ،الفرس
ألنـه ثبـت عنـد  ؛وفیـه نظـر ؛الحلیمي بهـذا الحـدیث علـى أن الوضـوء مـن خصـائص هـذه األمـة

 .-علیه السالم-زوج إبراهیم  "-رضي هللا عنها-المصنف في قصة سارة 
 "الملــك �الــدنو منهــا قامــت تتوضــأ وتصــلي مَّ أن ســارة لمــا َهــ ،مــع الملــك الــذي أعطاهــا هــاجر" 

 نهم من �ضبطها �التشدید ساّرة.وم
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صت فالظاهر أن الذي اختُ  ،م الغالمثم �لَّ  ،ا أنه قام فتوضأ وصلىالراهب أ�ًض  وفي قصة جر�جٍ "
ح بـذلك فـي روا�ـة لمسـلم عـن أبـي وقـد صـرَّ  ،�ه هذه األمة هو الغرة والتحجیل ال أصل الوضـوء

ــ« :قــال ،اا مرفوًعــهر�ــرة أ�ًضــ وســیما  ،ولــه مــن حــدیث حذ�فــة نحــوه »ِرُ�مْ ِســیَما َلْیَســْت ِألََحــٍد َغْی
 ."عالمة :�كسر المهملة و�سكان الیاء األخیرة أي

 .......  طالب:
لها على �ثیٍر من األمم، هذا من خصائص من هذه األمة. ،لكن هللا شرَّف هذه األمة   وفضَّ

 طالب:.........
 �عني إلى المرفقین و�لى الكعبین هذا الواجب.

 سا�قة؟طالب: واألمم ال
 منه. نا مثله؟ ما بلغنا شيءأما ندري، ما أدري عندك خبر من ذلك؟ توض

ــى الحلیمــي �حــدیث " ــد اعتــرض �عضــهم عل ــوِئي، َوُوُضــوُء األنبیــاِء َقْبِلــي«وق مثــل  "»َهــَذا ُوُض
 نا صار.ئوضو 

والحتمـال أن �كـون الوضـوء مـن  ؛لضعفه ؛�ما تقدم ال �صح االحتجاج �ه ،ضعیف وهو حدیثٌ "
جــر�ج لــیس بنبــي،  ،لــیس مــن خصــائص األنبیــاء "األنبیــاء دون أممهــم إال هــذه األمــةخصــائص 

 �لهم توضؤوا. ،وسارة لیست بنبیة
مـن  "بـن دقیـق العیـداقاله  ،�ضم الواو و�جوز فتحها على أنه الماء» ِمْن آَثاِر الُوُضوءِ « :قوله"

 آثار الَوضوء الماء الذي أزال الوسخ عن البدن.
َتـُه َفْلَیْفَعـلْ َفَمِن ا« :قوله" واقتصـر علـى  ،فلیطـل الغـرة والتحجیـل :أي »ْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن ُ�ِطیَل ُغرَّ

}لداللتها على األخرى نحو  ؛إحداهما  �عني والبرد. "]٨١[النحل: {َسَراِبیَل َتِقیُكُم اْلَحرَّ
ة أشــرف ألن محــل الغــر  ؛روهــو مــذ�َّ  ،دون التحجیــلمــن وهــي مؤنثــة  ،واقتصــر علــى ذ�ــر الغــرة"

 " الوجه. أعضاء الوضوء
على أن في روا�ة مسلم من طر�ق عمارة بن غز�ـة  ،أول ما �قع علیه النظر من اإلنسانهو و "

 �عني: الغرة والتحجیل. "ذ�ر األمر�ن
ــهُ «ولفظــه " ــُه َوَتْحِجیَل َت ألن  ؛�نــى أبــو هر�ــرة �ــالغرة عــن التحجیــل :بــن �طــالاوقــال  »َفْلُیِطــْل ُغرَّ

ومــا نفــاه  ،ألنــه �ســتلزم قلــب اللغــة ؛وفیمــا قــال نظــر ؛الوجــه ال ســبیل إلــى الز�ــادة فــي غســله
 .ل إلى صفحة العنق مثالً غسَ ألن اإلطالة ممكنة في الوجه �أن �ُ  ؛ممنوع

�عنـي حتـى فـي الـرجلین  "مـن الغـرة والتحجیـل طلق علـى �ـلٍّ ونقل الرافعي عن �عضهم أن الغرة تُ 
 ُ�قال له: غرة. 

ثـم إن ظـاهره أنـه �قیـة  ،مـن الغـرة والتحجیـل طلق على �لٍّ ونقل الرافعي عن �عضهم أن الغرة تُ "
مــن  :ال أدري قولــه :وفــي آخــره قــال نعــیم ،عــیمٍ عــن نُ  لــیحٍ لكــن رواه أحمــد مــن طر�ــق فُ  ،الحــدیث
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ولـم أر هـذه  ،أو من قول أبي هر�رة ،-صلى هللا علیه وسلم-من قول النبي إلى آخره استطاع 
وال ممـن رواه عـن أبـي  ،وهم عشرة ،ممن روى هذا الحدیث من الصحا�ة ملة في روا�ة أحدٍ الج

 ."�هللا أعلم ،هذه عیمٍ هر�رة غیر روا�ة نُ 
واألكثـر علـى  ،علـى أنـه ُمـدرج ،على �ل حال هـذا الحـدیث ممـا ُ�مثَّـل �ـه للمـدرج فـي آخـر الخبـر 

 ذلك، لكن في �عض الروا�ات ما ُ�شیر إلى رفعه. 
وقـد  ،إلى المنكب والر�بـة :فقیل ،لف العلماء في القدر المستحب من التطو�ل في التحجیلواخت"

 �ما تقدم. ،�عني ِفعًال  "اورأ�ً  ثبت عن أبي هر�رة روا�ةً 
المســتحب  :وقیــل ،حســن بــن أبــي شــیبة وأبــو عبیــد �إســنادٍ ابــن عمــر مــن فعلــه أخرجــه اوعــن "

 .ذلك إلى فوق  :وقیل ،الز�ادة إلى نصف العضد والساق
صـلى هللا -لقولـه  ؛ستحب الز�ادة على الكعب والمرفـقال تُ  :من المالكیة وطائفةٌ  بن �طالٍ اوقال 

وروا�ـة مسـلم  ،مـن وجـوه ٌض عتـرَ و�المهم مُ  ،»َظَلمَ وَ  َمْن َزاَد َعَلى َهَذا َفَقْد َأَساءَ «: -علیه وسلم
لكـان  -لیـه الصـالة والسـالمع–لـو لـم تثبـت عنـه  "ارض �االحتمـالعَ فال تُ  ،في االستحباب صر�حةٌ 

؛ ألن الز�ــادة علــى فعلــه ز�ــادة علــى مــا فــي الــنص، �عنــي قــد یــدخل فــي امثــل هــذا الكــالم متجًهــ
و�عــض  -علیــه الصــالة والســالم–االبتــداع، لكــن مــادام ثبــت عــن هــذا الصــحابي الــذي لــزم النبــي 

 .-علیه الصالة والسالم-الروا�ات ُتشیر إلى أنه سمعه من النبي 
وأما  ،ارض �االحتمالعَ فال تُ  ،في االستحباب وروا�ة مسلم صر�حةٌ  ،من وجوه عترٌض مُ  و�المهم"

بـن ا�مـا نقلنـاه عـن  مـردودٌ  ودعواهم اتفاق العلماء علـى خـالف مـذهب أبـي هر�ـرة فـي ذلـك فهـ
، وأمـا تـأو�لهم اإلطالـة من السلف وأكثـر الشـافعیة والحنفیـة ح �استحبا�ه جماعةٌ وقد صرَّ  ،عمر

 أبو هر�رة بیَّن �الفعل. �ما روى"ض �أن الراوي أدرى �المداومة على الوضوء فمعترَ المطلو�ة 
 طالب: أدرى �معنى.

 نعم.
 .-رضي هللا عنه وأرضاه-وقد بیَّنه �فعله  "�أن الراوي أدرى �معنى ما روى  فمعترٌض "
ول: األصـح ابـن �ـاز �قـ -رحمـة هللا علیـه–فـي تعلیـق الشـیخ  ."ح برفعه إلى الشارعكیف وقد صرَّ "

فــي هــذه المســألة شــرعیة اإلطالــة فــي التحجیــل خاصــة، وذلــك �الشــروع فــي العضــد والســاق تكمــیًال 
علیــه الصــالة –للمفــروض مــن غســل الیــدین والقــدمین �مــا صــرَّح أبــو هر�ــرة برفــع ذلــك إلــى النبــي 

 �هللا أعلم. ،في روا�ة مسلم -والسالم
نقــول: المشــروع التحجیــل والغــرة لیســت  لكوننــا أ�ًضــا نقتصــر علــى �عــض الحــدیث ونتــرك �عضــه

 .مشروعة؟ اللفظ أن نأخذ الحدیث �امًال 
 طالب:.........
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إذا قلنـــا: �مشـــروعیة التحجیـــل والز�ـــادة علـــى مـــا جـــاء فـــي القـــرآن مـــن غســـل الیـــدین إلـــى المـــرفقین 
ا �إطالــة الغــرة، نعــم قــد نــدخل فــي فــرٍض آخــر وهــو الــرأس إذ رجلین إلــى الكعبــین، فلنُقــل أ�ًضــاوالــ

حتـى أشـرع  -علیـه الصـالة والسـالم–أطلنا الغرة، لكن مادام الحدیث والخبـر ثبـت، ونعـم مـن فعلـه 
أمـا غسـل  ،أطـال -علیـه الصـالة والسـالم–مـا یـدل علـى أنـه  هفي العضد، وأشرع في الساق ما فی

زء جـزء مــن الــرأس فـال ُبــد منــه؛ ألنــه ال یـتم الواجــب إال �ــه، ال �مكــن اسـتیعاب الوجــه إال �غســل جــ
غســل جــزٍء مــن الــرأس، و�مســاك جــزٍء فمــن الــرأس، لكــن الغــرة المطلــوب إطالتهــا مــا فــوق ذلــك، و�ال 

وغیــر ذلــك مــن الصــور التــي ال یــتم فیهــا الواجــب إال بهــا هــذا مطلــوب، بــل واجــب عنــد  ،مــن اللیــل
 أهل العلم.

 طالب:........
 كالم الشیخ إما أن ُتطیلهم �له أو تخلیهم �لهم، الشیخ ال.

 :........طالب
 ثالث في المسألة. اث قول�عني المفهوم أنه إحد

 طالب:.........
 ؟فیه ماذا

 ....... طالب:
وأشـــرع فـــي  -علیـــه الصـــالة والســـالم–ه حتـــى أشـــرع فـــي العضـــد هـــذا معـــروف عـــن النبـــي لـــو قأمـــا 

 .الساق
إلى إطالة غسـل إشارة  هو�اإلمكان إذا عملنا بهذا الحدیث �مفرده قلنا: إطالة التحجیل؛ ألنه ما فی 

ا ن الجملـــة مدرجـــة مـــن �ـــالم أبـــي هر�ـــرة  وال یلـــزم العمـــل بهـــا وال ُیتعـــارض بهـــإالوجـــه، و�ذا قلنـــا: 
 من أنه ال �شرع. النصوص قلنا �قول �عض المالكیة

 طالب:.......
َتــهُ «نعــم، لكــن مــن �ــاب االكتفــاء؛ ألنــه أشــیر إلــى الغــرة والتحجیــل، ثــم قــال:  مــن �ــاب  »َفْلُیِطــْل ُغرَّ

 .]٨١[النحل: {َسَراِبیَل}الكتفاء مثل: ا
 طالب:.........

 شك.      هنعم ما فی
ــ": -رحمــه هللا–قــال  ألن الفضــل الحاصــل  ؛م لــه مــن فضــل الوضــوءرجِ وفــي الحــدیث معنــى مــا ُت

 وقـد وردت فیـه أحادیـثٌ  ؟فكیـف الظـن �الواجـب ،�الغرة والتحجیل من آثـار الز�ـادة علـى الواجـب
لكــن إذا لــم  ،وفیــه جــواز الوضــوء علــى ظهــر المســجد ،وغیــره ســلمٍ صــحیحة صــر�حة أخرجهــا م

 ".�هللا أعلم ،للمسجد أو لمن فیه �حصل منه أذىً 
 .نعم
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 طالب:........
 .فما لنا �المإذا ثبت الحدیث 

كِّ َحتَّى َ�ْسَتْیِقنَ " :-رحمه هللا تعالى–قال البخاري  ُأ ِمَن الشَّ  .َ�اُب َال َیَتَوضَّ
َثَنا َعِليٌّ   ، َعـْن َسـِعیِد ْبـِن الُمَسـیِِّب، َوَعـْن َعبَّـاِد ْبـِن َحدَّ َثَنا الزُّْهـِريُّ َثَنا ُسـْفَیاُن، َقـاَل: َحـدَّ ، َقاَل: َحـدَّ

ِه، َأنَُّه َشَكا ِإَلـى َرُسـوِل للااَِّ  ـُل ِإَلْیـِه َأنَّـُه  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َتِمیٍم، َعْن َعمِّ ُجـُل الَّـِذي ُ�َخیَّ الرَّ
َالِة؟ َفَقاَل: �َ  ْيَء ِفي الصَّ  ".»َأْو َ�ِجَد ِر�ًحا ،َحتَّى َ�ْسَمَع َصْوًتا -َأْو َال َیْنَصِرفْ  -لْ َال َیْنَفتِ «ِجُد الشَّ

كِّ َحتَّـى َ�ْسـَتْیِقنَ ": -رحمه هللا تعالى–قال  ُأ ِمَن الشَّ ألن القاعـدة أن الشـك ال یرفـع  ؛"َ�اُب َال َیَتَوضَّ
 الطهارة ثابتة بیقین، فال ُینَتقل من هذا األصل إال بیقین النقض.مادام األصل  ،الیقین

وهــي مســألة یــذ�رها الفقهــاء إذا تــیقن أنــه توضــأ ونقــض الوضــوء، وشــك فــي الســابق منهمــا، توضــأ 
معنـى  مـاه تیقنه، وشك فـي السـابق منهمـا فهـو �ضـد حالـه قبلهمـا، ء�عرف أنه توضأ ونقض وضو 

 هذا الكالم؟
 ل �الضد مما �ان قبل.طالب: یتر�هما و�عم

طــاهر؟  أمنعــم، قبــل الوضــوء والحــدث المشــكوك فــي الســابق منهمــا مــاذا �ــان؟ هــل هــو متوضــئ 
حینئــٍذ إن �ــان متوضــًئا فهــو علــى ضــده ُمحــِدث، و�ن �ــان ُمحــدًثا فهــو علــى ضــده متطهــر؛ ألنــه 

 انتقل منها إلى ما ُ�قابلها. ،نقض تلك الحالة التي قبلهما بیقین
 اقض مشكوٌك فیه.و�ونه نقض الن
 طالب:........

ومكــث ثــالث  ،هــم �قولــون: إننــا نفتــرض أن شخًصــا خــرج مــن المســجد علــى وضــوء، ودخــل بیتــه
أر�ــع ســاعات، وتــیقن أنــه فــي هــذه المــدة أحــدث وتوضــأ، لكــن مــا ُیــدرى أیهمــا، لكــن فــي  ،ســاعات

مـا نسـیه فـي  الغالب أنـه أحـدث قبـل، ثـم توضـأ؛ ألنـه لـو �ـان قصـد بـذلك التجدیـد مـن غیـر حـدث
 .الغالب أنه ما ینساه

لكــن دعونــا مــن هــذا �لــه هــو علــى طهــارة، ثــم أحــدث وتوضــأ ونســي الســابق منهمــا، نقــول: هــذا  
فُیرَجــع إلــى األصــل، فُینظــر هــو علــى طهــارة، نقــول: إنــه نقــض هــذه الطهــارة بیقــین،  ،كالهمــا شــك

 بیقین نقض الطهارة.
تمـال أن �كـون قبلـه، فهـو �ضـد حالـه قبلهمـا، هـذا و�ونه توضأ �عد هذا الناقض مشـكوٌك فیـه؛ الح

 كالم أهل العلم.
 طالب:.......

 نحن افترضنا أنه في الحال األولى متوضئ، لكن لو �ان في الحال األولى ُمحدًثا؟ ،ال ال
 طالب:........

 اآلن؛ ألنه رفع الحدث السابق بیقین، ونقضه لهذه الطهارة مشكوٌك فیه. اسهل �كون متوضئً 
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 :........طالب
 كالمهم على أنه انتقل.

 طالب:........
 .نعم

 ....... طالب:
 نحن لو �عد لو ُیر�د �حتاط یتوضأ، إذا أراد االحتیاط یتوضأ وخالص انتهى اإلشكال.

َثَنا َعِليٌّ : "-رحمه هللا–قال    ابن عبد هللا بن المدیني." َحدَّ
ــْفَیاُن،" َثَنا ُس ــدَّ ــاَل: َح ــ" وهــو ابــن ُعیینــة" َق ــِريُّ َق َثَنا الزُّْه ــدَّ محمــد بــن مســلم بــن شــهاب اإلمــام " اَل: َح

 المعروف.
هِ "  العطف على أقرب مذ�ور وهو سعید." َعْن َسِعیِد ْبِن الُمَسیِِّب، َوَعْن َعبَّاِد ْبِن َتِمیٍم، َعْن َعمِّ

 طالب:........
هـذا؛ ألن فیـه عبـد راوي الوضـوء مشـهور، راوي الوضـوء �میزونـه ب نعم عبد هللا بن ز�د بـن عاصـم

  هللا بن ز�د راوي األذان، عبد هللا بن ز�د بن عاصم هذا.
 ".-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه َشَكا ِإَلى َرُسوِل للااَِّ "
ــُه َشــَكا"  -َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َشــَكا ِإَلــى َرُســوِل للااَِّ " ؟َمــن الشــاكي العــم أو الشــاكي الرجــل" َأنَّ

ُل ِإَلْیهِ  ُجُل الَِّذي ُ�َخیَّ  ؟ الرَّ
 طالب:.........
 إعرا�ه؟  ماطیب والرجل 
 طالب:........

 شكا الرجَل.فلكنه شكا الرجُل، أما عبد هللا بن ز�د  ،معروف
 طالب:........

 ال تنصرف نعم.
ُجلُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه َشَكا ِإَلى َرُسوِل للااَِّ "  �عود على َمن؟  "َأنَّهُ "لكن " الرَّ

 طالب:........
 أو الشأن أو ضمیر الشأن.

 طالب:........
�عنـي الرجـل شـكا إلـى  "َأنَّـهُ "ما �مكن أن �عود إلى الرجل، ما نقول: أن الرجل شكا إلى رسـول هللا 

 لئال �عود الضمیر إلى متأخر.   ؛-صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا 
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ــى َرُســو" ــِه َوَســلَّمَ -ِل للااَِّ َشــَكا ِإَل ــي  -َصــلَّى ُهللا َعَلْی ــْيَء ِف ــُد الشَّ ــُه َ�ِج ــِه َأنَّ ــُل ِإَلْی ــِذي ُ�َخیَّ ُجــُل الَّ الرَّ
َالِة؟ ْيءَ " "الصَّ  �عني: مما ینقض الوضوء. "َ�ِجُد الشَّ

ــاَل: " ــلْ «َفَق ــى  فْ َال َیْنَصــرِ « �عنــي: ال ینصــرف، �مــا فــي الروا�ــة األخــرى؛ ألنــه قــال: "»َال َیْنَفِت َحتَّ
ــا ــَد ِر�ًح ــَمَع َصــْوًتا َأْو َ�ِج �عنــي حتــى یتــیقن، هــذا إذا �ــان �ســمع أو �شــم، لكــن إذا افُترضــت  »َ�ْس

 المسألة في رجٍل ال �سمع وال �شم؟
 طالب:.......

 إال لحس. وإال لحس، ما �شك وهم �لهم �حسون �یف �شك
 طالب:........

يٍء �قــین، وفــي هــذا قطــٌع للوســواس؛ ولــذلك �ــل شــ أن ال، �عــض النــاس مــن الوســواس ُ�خیــل إلیــه
ع معه أكثر من غیره من �اب العالج لحالته.  الموسوس قد ُیَتوسَّ

 �شمه. »َأْو َ�ِجَد ِر�ًحا« �أذنه» َحتَّى َ�ْسَمَع َصْوًتا«
 .�فتح أوله على البناء للفاعل "ال یتوضأ"�التنو�ن  "�ابٌ " :قوله"

 .�سبب الشك :أي "من الشك" :قوله
 .بن عیینةاهو  "وسفیان" ،بن عبد هللا المدینياهو  "ثنا عليٌّ حدَّ " :قوله
وسـقطت الـواو مـن روا�ـة �ر�مـة  ،"عـن سـعید بـن المسـیب" :علـى قولـه هو ٌ  "وعن عباد" :قوله
 .ءجيسعید بن المسیب عن عباد ما ت" أصالً  ا ال روا�ة له عن عبادٍ ألن سعیدً  ؛اغلطً 

ثم إن شیخ سعید فیه �حتمل أن �كـون عـم عبـاد �أنـه  ،أصالً  ا ال روا�ة له عن عبادٍ ألن سعیدً "
ألن الضـمیر �عـود علـى المتـأخر ال عـن عـم  "عـم الثـاني وهـو عبـاد :أي ،�الهما عن عمه :قال

 سعید. 
وعلـــى األول جـــرى صـــاحب  ،بـــن المســـیباو�كـــون مـــن مراســـیل  ،او�حتمـــل أن �كـــون محـــذوفً "

سـعید مرسـل، والطر�ـق الثـاني طر�ـق عبَّـاد  �عني طر�ق موصول، وطر�ق مرسل، طر�ـق "األطراف
 �كون موصوًال عن عمه.

وعلـــى األول جـــرى صـــاحب  ،بـــن المســـیباا و�كـــون مـــن مراســـیل و�حتمـــل أن �كـــون محـــذوفً "
 ."األطراف
 .......  طالب:

 َمن هو؟  
 .......  طالب:

 �عني �الهما عن عمه.  ،أنه موصول
 ."الخدري  عن أبي سعیدٍ  ،بن المسیباعن  ،زهري و�ؤ�د الثاني روا�ة معمر لهذا الحدیث عن ال"

 .......  طالب:
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 �ونه من المراسیل. ،نعم 
 .إنه منكر :فقال ،ئل أحمد عنهلكن سُ  ،بن ماجه ورواته ثقاتاأخرجه "

وغیــره فــي  اه مســلمٌ هــو عبــد هللا بــن ز�ــد بــن عاصــم المــازني األنصــاري ســمَّ  "عــن عمــه" :قولــه
 .ألبیه أو ألمه ادٍ ف هل هو عم عبَّ لِ واختُ  ،بن عیینةاروایتهم لهذا الحدیث من طر�ق 

�عنـي عبـد هللا بـن  "ومقتضـاه أن الـراوي هـو الشـاكي ،�ذا في روایتنا شكا �ألف "أنه شكا" :قوله
 ز�د.

عـن  ،عـن عبـد الجبـار بـن العـالء ،بـن خز�مـةاح بـذلك وصـرَّ  ،ومقتضاه أن الراوي هـو الشـاكي"
عـن  -صـلى هللا علیـه وسـلم-سـألت رسـول هللا  :ز�ـد قـالولفظه عن عمه عبد هللا بن  ،سفیان
وعلـى هـذا فالهـاء فـي  ،�ضم أوله على البنـاء للمفعـول كيَ شُ  :ووقع في �عض الروا�ات ،الرجل

ســم لــم �ُ  :وقــال ،ا �مــا ضــبطه النــووي كي �الضــم أ�ًضــووقــع فــي مســلم ُشــ ،أنــه ضــمیر الشــأن
 قال النووي: لم ُ�سم الشاكي." الشاكي

�ـالفتح أي  ام من هـذا أن شـكتوهَ وال ینبغي أن یُ  :قال ،ي روا�ة البخاري أنه الراوي وجاء ف :قال"
 .إنه لم �ظهر له �الم النووي  :ألن �عض الناس قال ؛و�نما نبهت على هذا ،في روا�ة مسلم

إذا قلنـا: هـو ومـا �عـده فـي  "وهو وما �عده في موضـع النصـب ،الرجل �الضم على الحكا�ة :قوله
ُل ِإَلْیهِ موضع النصـب " ُجُل الَِّذي ُ�َخیَّ مضـمون الشـكوى الرجـل �جـد، مـا  هـذه الشـكوى الظـاهرة،" الرَّ

قضـــیة خصـــومة ُ�شـــكى الرجـــل، لكـــن مفعـــول شـــكا القصـــة الكاملـــة  همـــا فیـــ ،الرجـــل وهـــو �المشـــك
 المبدوءة �الرجل.    

ـ�ُ " :قوله"  ،له مـن الخیـالوأصـ ،�ضـم أولـه وفـتح المعجمـة وتشـدید الیـاء األخیـرة المفتوحـة "لخیَّ
والظن هنا أعم من تساوي االحتمالین أو ترجیح أحدهما على ما هو أصل اللغـة  ،والمعنى �ظن

 ."من أن الظن خالف الیقین
"ال فیكون أعم من أن �كون االحتمال الراجح، بل �شمل مستوي الطرفین، وأما قوله في الترجمـة:  

تنـاول االحتمـال الـراجح أ�ًضـا الـذي هـو �حیـث ی ،هـو أعـم مـن مسـتوي الطـرفینیتوضأ من الشـك" 
 ن الیقین یدخل فیه الظن في �تب القواعد.إالظن، مع أنهم �قولون: 

ـــوهم ـــه ال ـــراجح، ُ�قابل وهـــو االحتمـــال  ،الشـــك فـــي األصـــل االحتمـــال المســـاوي، والظـــن االحتمـــال ال
 المرجوح.  

ـُل ِإَلْیـهِ "لفظـه و  ،ح �ه اإلسـماعیليوصرَّ  ،ا منهالحدث خارجً  :أي "�جد الشيء" :قوله" ُ�خیَّـل " ُ�َخیَّ
 إلیه موجودة في الصحیح.

ُل ِإَلْیهِ " وفیـه العـدول عـن ذ�ـر الشـيء المسـتقذر �خـاص  ،في صالته أنه �خرج منه شـيءٌ " ُ�َخیَّ
إذا �ـــان الســـامع ال �فهـــم إال �التصـــر�ح �الحضـــرمي الـــذي ســـبق وســـأل أ�ـــا  "اســـمه إال للضـــرورة

 ح. ما الحدث؟ جاء له �الصر� :هر�رة
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هذا ال  "�من �ان داخل الصالة فخصوا الحكم ،تمسك �عض المالكیة �ظاهره "في الصالة" :قوله"
 أو یبني على غلبة الظن. ،ینصرف، لكن لو ُ�خیَّل إلیه خارج الصالة ینصرف

والنهـي عـن إ�طـال  ،قـوا �ـالنهي عـن إ�طـال العبـادةوفرَّ  ،وأوجبوا الوضوء على من �ان خارجها"
ا خـارج ألن هـذا التخیـل إن �ـان ناقًضـ ؛فـال معنـى للتفر�ـق بـذلك ،علـى صـحتها العبادة متوقـف

خــارج الصــالة �مــا  احتــى إذا �ــان ناقًضــ "فینبغــي أن �كــون �ــذلك فیهــا �بقیــة النــواقض ،الصــالة
�قول المالكیة، فینبغي أن �كون داخلها، و�ن �ان غیر ناقض فـي داخـل الصـالة فینبغـي أال �كـون 

  ناقًضا خارجها.
 لب:.........طا

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 عند المتوقف.
 طالب:..........

 بدون.
 طالب:..........

 ؟كیف
 ....... طالب:

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 نعم؛ ألنك ما ُتبطل صالة �اطلة، ما ُتبطل إال صالة صحیحة.
 طالب:.........

علـى صـحتها؛  ابـادة متوقًفـفیها ما فیها ما هي بواضحة، لكن یبقى أنـه �ـون النهـي عـن إ�طـال الع
ألن هـذا  ؛فـال معنـى للتفر�ـق بـذلكألن الباطلة من األصل غیر الصحیحة ما تحتاج إلى إ�طـال "

     .فینبغي أن �كون �ذلك فیها �بقیة النواقض ،ا خارج الصالةالتخیل إن �ان ناقًض 
 .و�جوز الرفع على أن ال نافیه ،�الجزم على النهي» َال َیْنَفِتلْ « :قوله"

 علي بن المدیني. "و�أنه من علي ،هو شك من الراوي  »َأْو َال َیْنَصِرفْ «: قوله
 .من غیر شك )ال ینصرف( :ألن الرواة غیره رووه عن سفیان بلفظ"

 .من مخرجه :أي »َصْوًتا« :قوله
 ثـم شـمَّ  ،لیشـمل مـا لـو لمـس المحـل ؛ر �الوجدان دون الشمبِّ وعُ  ،للتنو�ع )أو( »َأْو َ�ِجدَ « :قوله
حمل علـى لمـس مـا ألن الصورة تُ  ؛وال حجة فیه لمن استدل على أن لمس الدبر ال ینقض ،یده
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�عنــي مــن أیــن أخــذوا أن لمــس الــدبر ال  "ودل حــدیث البــاب علــى صــحة الصــالة ،قار�ــه ال عینــه
 ینقض؟ ألن الوجدان أعم من أن �كون �الشم.

 طالب:........
 العورة التي �خرج منها الناقض. قد �كون �اللمس، واللمس ال �كون إال بلمس 

ألن الصـورة خاصـة �الـدبر والُقبـل فـال " وال حجة فیه لمن استدل على أن لمـس الـدبر ال یـنقض"
 �خرج منه ناقض �الر�ح، نعم الر�ح خاصة �الدبر.

ودل حــدیث البــاب علــى صــحة  ،حمــل علــى لمــس مــا قار�ــه ال عینــهألن الصــورة تُ  ؛ال یــنقض"
ألن المعنـى إذا �ـان  ؛ولیس المراد تخصیص هذین األمر�ن �الیقین ،لحدثما لم یتیقن ا الصالة

�عنـي المعنـى إذا �انـت العلـة أوسـع مـن الحكـم �ـان الحكـم   "أوسع من اللفـظ �ـان الحكـم للمعنـى
 فیندرج فیها �قیة الصور. ،لها
ن تیقَ یُ  في حكم �قاء األشیاء على أصولها حتى هذا الحدیث أصلٌ  :وقال النووي  ،قاله الخطابي"

 .وأخذ بهذا جمهور العلماء ،وال �ضر الشك الطارئ علیها ،خالف ذلك
مثـل مـا تقـدم،  "وروي عنـه الـنقض خـارج الصـالة دون داخلهـا ،االـنقض مطلًقـ وروي عن مالـكٍ 
 وعكس ما تقدم.
 طالب:........

 ؟كیف
 ....... طالب:

 �ان في الصالة.ال ینصرف إذا  ،نعم" وروي عنه النقض خارج الصالة دون داخلها"
وهــو  ،واألول مشــهور مــذهب مالــك قالــه القرطبــي ،وروي هــذا التفصــیل عــن الحســن البصــري "

 .�قول الجمهور ،ابن نافع عنه ال وضوء علیه مطلقً اوروى  ،بن القاسم عنهاروا�ة 
 .)"أن یتوضأ أحب إليَّ ( :عنه بن وهٍب اوروى 

 طالب:........ 
 فیه أر�ع روا�ات.

وحمـل �عضـهم الحـدیث علـى مـن �ـان �ـه  ،و�نما هـي ألصـحا�ه ،لم تثبت عنهوروا�ة التفصیل "
 إن �ان �ه وسواس ال ینصرف من �اب العالج. "وسواس

وهو حدیث أبي هر�ـرة  ،جیب �ما دل على التعمیموأُ  ،ن علةعك �أن الشكوى ال تكون إال وتمسَّ "
 »ِإَذا َوَجَد َأَحُدُكمْ « ا�عني سواء �ان موسوسً  "»اِإَذا َوَجَد َأَحُدُكْم ِفي َ�ْطِنِه َشْیئً « :عند مسلم ولفظه

 مفرد مضاف فیُعم.
 »ر�ًحاَأْم ال َفال َ�ْخُرَجنَّ ِمَن اْلَمْسِجِد َحتَّى َ�ْسَمَع َصْوًتا َأْو َ�ِجَد  َشْيءٌ  َفَأْشَكَل َعَلْیِه َأَخَرَج ِمْنهُ «"

 .ح بذلك أبو داود في روایتهوصرَّ  ،من الصالة :أي »َفال َ�ْخُرَجنَّ ِمَن اْلَمْسِجدِ « :وقوله
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وألغــى الشــك فــي  ،وهــي مقصــد ،ألنــه احتــاط للصــالة ؛مــا ذهــب إلیــه مالــك راجــح :وقــال العراقــي
ــرئ الســبب المُ  ــاط للطهــارة وهــي وســیلة ،ب ــره احت ــا ،وغی ــاقض له ــي الحــدث الن ــى الشــك ف  ،وألغ

فـي �ـاب الطهـارة، وأنـه ومعروف مذهب العراقي  ."واالحتیاط للمقاصد أولى من االحتیاط للوسائل
و�نمـا مـن �ـاب  ،ن هـذا ال ُیدخلـه فـي الوسـواسإیز�د یز�د في العـدد �ثیـًرا، وقـالوا:  ،للوسواس أقرب

االحتیــاط، وال شــك أن مثــل هــذا االحتیــاط ُیوقــع فــي المحظــور، واالحتیــاط إذا أوقــع فــي المحظــور 
 فاالحتیاط في تر�ه. 

ر �عـدم االنصـراف ِمـألنـه أُ  ؛لمـدلول الحـدیث غـایرٌ مُ لكنه  ،أن ذلك من حیث النظر قوي  :وجوا�ه"
 .إلى أن یتحقق
ألنـه اعتبـر وجـدان  ؛د منـه ر�ـح الخمـرن وِجـ�ستدل �ه لمن أوجب الحد على َمـ :وقال الخطابي

والشـبهة هنـا قائمـة �خـالف  ،درأ �الشـبهةو�مكن الفرق �ـأن الحـدود ُتـ ،ب علیه الحكمالر�ح ورتَّ 
 ."تحققاألول فإنه مُ 

َشـِرْ�َت أ«قـال لـه:  »اْسـَتْنِكُهوهُ «: -علیـه الصـالة والسـالم–في حـدیث مـاعز لمـا قـال النبـي  �عني 
یــدل علــى ثبــوت الشــرب �مجــرد الشــم، لكــن ال یــدل علــى أن الحــد ُ�قــام �مجــرد  »اْســَتْنِكُهوهُ ؟ َخْمــًرا

ن الشــم؛ ألنــه ُیر�ــد �الشــم هــذا درء الحــد عــن مــاعز، و�ن �ــان وضــع مــاعز �ختلــف عــن غیــره ممــ
 ًما نفسه للحد تحقیًقا لتو�ته.استمرأ المعاصي والجرائم والمنكرات، �خالف من جاء تائًبا ُمنیًبا ُمقدِّ 

 طالب:.......
ــَتْنِكُهوهُ « ي وســیلة، لكــن هــو أحتــى مــا �قبــل إقــراره إذا صــار شــارب خمــر، یــدرأ عنــه الحــد �ــ »اْس

 .-رضي هللا عنه وأرضاه -ُمصر
 ولك.    اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورس

            
         

 


