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

 .وصحبه أجمعین
 .َ�اُب التَّْخِفیِف ِفي الُوُضوءِ " :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 

َثَنا ُسْفَیاُن، َعْن َعْمٍرو، َقالَ  َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد للااَِّ، َقاَل: َحدَّ  –: َأْخَبَرِني ُ�َرْ�ٌب، َعـِن اْبـِن َعبَّـاسٍ َحدَّ
َوُر�ََّمــا َقــاَل:  ،َنــاَم َحتَّــى َنَفــَخ، ُثــمَّ َصــلَّى -صــّلى هللا علیــه وســلم-َأنَّ النَِّبــيَّ  -رضــي الــه عنهمــا

َثَنا ِ�ـِه ُسـْفَیاُن، َمـرًَّة َ�ْعـَد َمـرٍَّة َعـ، اْضَطَجَع َحتَّى َنَفَخ، ُثمَّ َقاَم َفَصلَّى ْن َعْمـٍرو، َعـْن ُ�َرْ�ـٍب، ُثمَّ َحـدَّ
َصـلَّى ُهللا -َقـاَل: ِبـتُّ ِعْنـَد َخـاَلِتي َمْیُموَنـَة َلْیَلـًة َفَقـاَم النَِّبـيُّ  -رضي هللا عنهما- َعْن اْبِن َعبَّاسٍ 

َأ ِمْن  -ِه َوَسلَّمَ َصلَّى ُهللا َعَلیْ -ِمَن اللَّْیِل، َفَلمَّا َ�اَن ِفي َ�ْعِض اللَّْیِل َقاَم النَِّبيُّ  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َفَتَوضَّ
ُفـُه َعْمـٌرو َوُ�َقلُِّلـهُ -َشنٍّ ُمَعلَّـٍق ُوُضـوًء َخِفیًفـا  ـَأ، ُثـمَّ  -ُ�َخفِّ ـا َتَوضَّ ـْأُت َنْحـًوا ِممَّ َوَقـاَم ُ�َصـلِّي، َفَتَوضَّ
َلِني فَ  -َعْن ِشَماِلهِ  :َوُر�ََّما َقاَل ُسْفَیانُ -ِجْئُت َفُقْمُت، َعْن َ�َسارِِه  َجَعَلِني َعْن َ�ِمیِنِه، ُثمَّ َصـلَّى َفَحوَّ

َالِة، َفَقاَم َمَعُه ِإلَ  ُ، ُثمَّ اْضَطَجَع َفَناَم َحتَّى َنَفَخ، ُثمَّ َأَتاُه الُمَناِدي َفآَذَنُه ِ�الصَّ َالِة، َما َشاَء للااَّ ى الصَّ
أْ   .َفَصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ

 ،َتَناُم َعْیُنـُه َوَال َیَنـاُم َقْلُبـهُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -نَّ َرُسوَل للااَِّ ِإنَّ َناًسا َ�ُقوُلوَن: إِ  :ُقْلَنا ِلَعْمٍرو 
ْنِبَیـاِء َوْحـٌي، ُثـمَّ َقـَرَأ  :َقاَل َعْمٌرو ـي َسِمْعُت ُعَبْیَد ْبَن ُعَمْیٍر َ�ُقوُل: ُرْؤَ�ا اَأل ـي َأَرى ِفـي الَمَنـاِم َأنِّ {ِإنِّ

 ."]١٠٢[الصافات:  َأْذَ�ُحَك}
وعلــــى آلــــه  ،الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــا محمــــد

 .وأصحا�ه أجمعین
والمــراد �ــه االقتصــار علــى القــدر المجــزئ  ""َ�ــاُب التَّْخِفیــِف ِفــي الُوُضــوءِ : -رحمــه هللا تعــالى–قــال 

د مــن اإلســباغ �القــدر ال، بــل ال ُبــ ،لــیس معنــاه التخفیــف الــذي هــو �حیــث �صــل إلــى اإلخــالل �ــه
 المجزئ.

َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد للااَِّ : "-رحمه هللا–قال   وهو ابن المدیني." َحدَّ
َثَنا ُسْفَیانُ "  وهو ابن ُعیینة." َقاَل: َحدَّ
 -ه وسـلمصـّلى هللا علیـ-َأنَّ النَِّبـيَّ  َقاَل: َأْخَبَرِني ُ�َرْ�ٌب، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ " ابن دینار" َعْن َعْمٍرو"

 النفخ في النوم ُ�عرف �الخطیط أو الغطیط أو الشخیر." َناَم َحتَّى َنَفخَ 
مـع نومـه الخفیـف الـذي ال �فقـده  -علیـه الصـالة والسـالم–و�حصـل منـه " َناَم َحتَّى َنَفَخ ُثمَّ َصـلَّى"

 وعیه وشعوره، و�فعله إذا اضطجع �عد ر�عتي الصبح.
َثَنا ِ�ـِه ُسـْفَیاُن، َمـرًَّة َ�ْعـَد َمـرٍَّة َعـْن َعْمـٍرو، ، ى َنَفَخ، ُثمَّ َقاَم َفَصلَّىَوُر�ََّما َقاَل: اْضَطَجَع َحتَّ " ُثـمَّ َحـدَّ

وهذا الحدیث تقدم " َقاَل: ِبتُّ ِعْنَد َخاَلِتي َمْیُموَنةَ  -رضي هللا عنهما- َعْن ُ�َرْ�ٍب، َعْن اْبِن َعبَّاسٍ 
 في �اب السمر. ،في �تاب العلم
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صـلى –فـي �عـض الروا�ـات فیهـا (عـرض الوسـادة ورسـول هللا " ِعْنَد َخاَلِتي َمْیُموَنَة َلْیَلةً َقاَل: ِبتُّ "
 وأهله في طولها).  –هللا علیه وسلم 

 َصـلَّى هللاُ -ِمَن اللَّْیِل، َفَلمَّا َ�اَن ِفي َ�ْعـِض اللَّْیـِل َقـاَم النَِّبـيُّ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَقاَم النَِّبيُّ "
ــلَّمَ  ــِه َوَس ــٍق ُوُضــوءً  -َعَلْی ــنٍّ ُمَعلَّ ــْن َش ــَأ ِم ــا  اَفَتَوضَّ ــهُ -َخِفیًف ــٌرو َوُ�َقلُِّل ــُه َعْم ُف ــلِّي،  -ُ�َخفِّ ــاَم ُ�َص َوَق

َأ، ُثمَّ ِجْئُت َفُقْمـُت، َعـْن َ�َسـارِِه  ْأُت َنْحًوا ِممَّا َتَوضَّ ا وهمـ ،"َعـْن ِشـَماِلهِ  :َوُر�ََّمـا َقـاَل ُسـْفَیانُ -َفَتَوضَّ
مال ضد الیمین.  ،�معنىً  مال الذي هو ضد الجنوب، والشِّ  الشمال هو الیسار �خالف الشَّ

ُ، ُثمَّ اْضَطَجَع َفَناَم َحتَّى َنَفَخ، ُثمَّ َأَتـاهُ " َلِني َفَجَعَلِني َعْن َ�ِمیِنِه، ُثمَّ َصلَّى َما َشاَء للااَّ الُمَنـاِدي  َفَحوَّ
َالةِ   .وهو بالل ،�قرب وقتها �عني: أعلمه" َفآَذَنُه ِ�الصَّ

أْ " َالِة، َفَصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ تنام عیناه وال ینـام قلبـه،  -علیه الصالة والسالم–ألنه " َفَقاَم َمَعُه ِإَلى الصَّ
لكن قد �قول قائل: �یف تنام عیناه وال ینام قلبه، وقد نام عن صالة الصبح حتى طلعت الشـمس، 

ي هــذه المــرة نــام قلبــه مــن أجــل التشــر�ع، تشــر�ع ُحكــم مــن حتــى خرجــت عــن وقتهــا؟ ُ�قــال: أنــه فــ
 حصل له مثل هذا.

 ،َتَنـاُم َعْیُنـُه َوَال َیَنـاُم َقْلُبـهُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِإنَّ َناًسا َ�ُقوُلوَن: ِإنَّ َرُسوَل للااَِّ  :ُقْلَنا ِلَعْمٍرو"
ْنِبَیـاِء َوْحـٌي، ُثـمَّ َقـَرَأ َسِمْعُت ُعَبْیَد ْبَن ُعَمْیٍر  :َقاَل َعْمٌرو ـي َ�ُقوُل: ُرْؤَ�ا اَأل ـي َأَرى ِفـي الَمَنـاِم َأنِّ {ِإنِّ

 ."]١٠٢[الصافات:  َأْذَ�ُحَك}
لبــه مــا صــارت رؤ�ــا صــارت �قظــة، نعــم تنــام عینــاه وال قإذا اطــرد القــول: �أنــه تنــام عینــه وال ینــام  

ظـة المسـتیقظ المكتمـل الشـعور، �مـا ُ�قـال ینام قلبه، قلبه �قظ �قظـة مناسـبة لحالـه، ولیسـت مثـل �ق
أكمـل  -علیـه الصـالة والسـالم–في حیاته البرزخیـة: الشـهداء أحیـاء، واألنبیـاء أكمـل مـنهم، والنبـي 

من الجمیـع، لكـن هـل ُ�قـال: إن حكمهـا ُحكـم الحیـاة التامـة المقارنـة مقارنـة القلـب أو الـروح للبـدن؟ 
علیـــه –علـــم بهـــا، لكنـــه لـــیس �غیـــره أ ا �قظـــٌة فـــي المنـــام هللا ال، الحیـــاة البرزخیـــة هللا أعلـــم بهـــا، وهنـــ

ه �مـا یـرى مـن أمامـه، وتنـام عینـاه وال ینـام قلبـه وهـو حـيٌّ ئفكما أنه یرى من ورا -الصالة والسالم
الـروح مقترنـة �البـدن، و�ال تكـون لكن لیست �الحیاة العاد�ة التـي  -علیه الصالة والسالم–في قبره 

 .هللا أعلم �حقیقتها ،فهذه أمور غیبیة ،-علیه الصالة والسالم–ن لو �ان �ذلك لما ُدفِ 
حینمـا نـام عـن صـالة الصـبح حتـى طلعـت  -علیـه الصـالة والسـالم–لكن مع ذلك، قال: نام قلبه  

الشـمس، وال ُ�مكـن أن ُیـؤخر الصـالة وهــو �قـظ أبـًدا، ونومـه فـي هــذه الحالـة، وفـي هـذه المـرة حتــى 
علیـه الصـالة –لیُسـن، نـام  -علیه الصالة والسـالم–�ما أنه ینسى  ،من أجل التشر�ع ؛خرج الوقت

 في هذا؛ لُیبین الحكم في مثل هذه الحالة. -والسالم
ْنِبَیاِء َوْحٌي، ُثمَّ َقَرَأ �قول: " ـي َأْذَ�ُحـَك}ُرْؤَ�ا اَأل ـي َأَرى ِفـي الَمَنـاِم َأنِّ  –النبـي" ]١٠٢[الصـافات:  {ِإنِّ

وِئ فــي المنــام فهــو علـى حقیقتــه؛ ألن الشــیطان ال یتمثَّــل �ــه، وادعــى إذا رُ  -علیـه الصــالة والســالم
   في الیقظة، لكن هذه من شطحات المتصوفة. -علیه الصالة والسالم–�عضهم أنه یرى النبي 
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، هـذا الكـالم �عـض النـاس �جعلـه اقد �قول له �الًمـ -والشیطان ال یتمثَّل �ه-فكونه یراه في المنام 
عـن أشـیاء وُ�جیـبهم، و�سـأله عـن  -علیه الصالة والسـالم–�عضهم �سأل النبي و�حتج �ه، و  احدیثً 

فها، وهــذا حصــل مــن �عــض مــن ینتســب إلــى العلــم �الســیوطي وغیــره  أحادیــث وُ�صــححها أو ُ�ضــعِّ
ال یتمثَّل �ه الشیطان وهذا حق، لكـن الرائـي  -علیه الصالة والسالم–حصل، و�حتجون �أن النبي 

 تنطبق علیها شروط القبول في الروا�ة؟  هل هو في حالٍة مكتملة
 .ال، حاله فیها ضعف

ولــذلك َقــل أن �ســرد الرؤ�ــا علــى حقیقتهــا و�تفاصــیلها، ســواًء �ــان مــن أحفــظ النــاس ینســى، ولــیس  
هناك حدٌّ فاصل بـین أن ینسـى جمیـع الرؤ�ـا أو ینسـى نصـفها أو ینسـى أكثرهـا أو أقلهـا، ممـا یـدل 

مــا هــو موجــود، و�ال مــن رأى  ،لحفــظ والضــبط واإلتقــان متخلــفعلــى أن شــرط قبــول الروا�ــة مــن ا
وسأله عـن أحادیـث وسـأله عـن أحكـام، وسـأله عـن �ـذا �عضـهم قـد  -علیه الصالة والسالم–النبي 

علیـه الصـالة –فـي مسـألة �عـد أن �حثهـا، فـإذا رأى النبـي  ایتخذ شـیًئا مـن ذلـك قر�نـة �صـیر متوقًفـ
ًحــفــي المنــام ســأله عــن الحكــم  -والســالم ؛ ألن الــرؤى ال اال �جعلــه حكًمــ افأجا�ــه، وجعــل هــذا ُمرجِّ

  ُیبنى علیها أحكام.
 طالب:.........

 .نعم
 .......  طالب:

 و�یف استدل على أنه الرسول؟
 طالب:........

 ال، مجرد الوقوع في القلب أو غلبة الظن هذا ما �كفي هذا.
 طالب:.........
 عبد هللا بن ز�د.

لمـا ُألقیـت علیـه، ألقاهـا عبـد  -علیـه الصـالة والسـالم–سبت الشـرعیة مـن إقـراره هذه الرؤ�ا حق اكت
 .-علیه الصالة والسالم-هللا بن ز�د علیه، فاكتسبت الشرعیة والحجیة من إقراره 

 طالب:.......
 ؟فیه ماذا

 ....... طالب:
 هذا بالل.

 طالب:.......
ـــره  ـــه الصـــالة والســـالم–هـــو أق ـــر  -علی ـــذي �ـــان �قـــرأ ومدحـــه بهـــا، �مـــا أق ـــٌد}لل ُ َأَح ـــَو للااَّ ـــْل ُه  {ُق

علیـه الصـالة –أحـد ُ�شـرِّع قبلـه أو دونـه  ه�عد �ل قراءٍة في صالته أقره، إنما ما فیـ ]١[اإلخالص:
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لكــن لــیس ألحــٍد أن �فعــل اآلن؛ ألنــه ال  -علیــه الصــالة والســالم–لكــن إذا أقــر النبــي  ،-والســالم
 ه الصالة والسالم.ُیوجد من �قره، انتهى اإلقرار �موته علی

فـالنبي  "جـواز التخفیـف :أي" قوله �ـاب التخفیـف فـي الوضـوء": -رحمه هللا تعالى–�قول الشارح 
ا ولـم ُ�سـبغ، ومسـح مسـًحا، وقـال:  -علیه الصـالة والسـالم– َهـَذا ُوُضـوء «توضـأ وضـوًء خفیًفـا جـد�

ل�م یُح�دث یُجزئ�ھ مث�ل ھ�ذا  یعني من أحدث ال یُجزئ�ھ مث�ل ھ�ذا الوض�وء، لك�ن م�ن »َمْن َلْم ُ�ْحـِدث
 الوضوء الخفیف الذي فیھ شيء من الخلل.

ــه" قــال: ــةاهــو  "ســفیان" :قول ــن عیین ــار المكــي ال البصــري اهــو  "وعمــروٌ " ،ب ــن دین ــبو�ُ " ،ب  "ر�
 �عني أنه ال ُیوجد غیره بهذا االسم." �التصغیر من األسماء المفردة في الصحیحین

  المدیني.�عني عبد هللا "واإلسناد مكیون سوى علي"
 .عمرو عن �ر�ب ،عن تا�عي وفیه روا�ة تا�عيٌّ  ،وقد أقام بها مدة"

 ،ولیسـا متـرادفین ،اضـطجع وتـارةً  ،نـام تـارةً  :�ان سفیان �قـول :أي "اضطجع :ور�ما قال" :قوله
تارًة نام قد �حصل النوم �اضطجاع و�دون اضطجاع، فهو  "من وجه وخصوٌص  بل بینهما عمومٌ 
قـد �حصـل االضـطجاع بـدون نـوم، وقـد �حصـل معـه النـوم، هـذا  ،ثیة، واضـطجعأعم من هذه الحی

 العموم والخصوص الوجهي. 
اضطجع فنام �مـا  :قال ،بل �ان إذا روى الحدیث مطوالً  ،لكنه لم یرد إقامة أحدهما مقام اآلخر"

 فالنوم موجود. "اا أو اضطجع أي نائمً مضطجعً  :نام أي :و�ذا اختصره قال ،سیأتي
 .ثم صار �حدثهم �ه مطوالً  ،ا�عني أن سفیان �ان �حدثهم �ه مختصرً  "ثم حدثنا" :قوله"

 ؛�ها القاضـي عیـاضوصـوَّ  ،فنام �النون بدل القـاف :والبن السكن ،�ذا لألكثر "فقام لیلةً " :قوله
أو في �عض اللیل ولیس �عض اللیـالي هـي  "قام یاليفلما �ان في �عض الل :ألجل قوله �عد ذلك

 ؟ةلیلة واحد
 عبد هللا؟ اعندك �ا أ�ماذا 

 طالب:........
 عندنا اللیالي وصوابها اللیل.

 ،تفصیلیة "فلما" :وهو أن الفاء في قوله ،اهرظألن توجیهها  ؛وال ینبغي الجزم �خطئها ،انتهى"
 "لكـن المغـایرة بینهمـا �اإلجمـال والتفصـیل ،فالجملة الثانیة و�ن �ان مضـمونها مضـمون األولـى

فالجملـــة الثانیـــة و�ن �ـــان مضـــمونها مضـــمون األولـــى لكـــن المغـــایرة بینهمـــا " ،فنـــامبـــین فقـــام و 
 بین فقام وفنام، قام. �اإلجمال والتفصیل"

 طالب:........
�ها القاضـي  نعم االختالف بـین فقـام وفنـام؛ ألنـه الكـالم علـى لیلـٍة فقـام، والبـن السـكن (فنـام) وصـوَّ

 عیاض.
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وهـــو أن الفـــاء فـــي قولـــه: "فلمـــا" تفصـــیلیة،  ،یههـــا ظـــاهروال ینبغـــي الجـــزم �خطئهـــا؛ ألن توج"
 لكـن المغـایرة بینهمـا �اإلجمـال والتفصـیل" ،فالجملة الثانیة و�ن �ان مضـمونها مضـمون األولـى

 أو یتكلم عن جملتین في الحدیث؟  ،األولى هو یتكلم عن فقام وفنام
 طالب:........

 ،"فقــام"الروا�ــة فــي الصــحیح روا�ــة األكثــر خطــأ أ�ــش؟  ""وال ینبغــي الجــزم �خطئهــااآلن الكــالم 
 وروا�ة ابن السكن (فنام).

 طالب:..........
 هو یتكلم عن الكلمتین أو یتكلم عن جملتین في الحدیث؟

 طالب:.........
ـَأ ِمـْن َشـنٍّ َفَتوَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَلمَّا َ�اَن ِفي َ�ْعِض اللَّْیِل َقاَم النَِّبيُّ نعود إلى الحدیث " ضَّ

ــٍق ُوُضــوًء َخِفیًفــا  ــهُ -ُمَعلَّ ــُه َعْمــٌرو َوُ�َقلُِّل ُف ــاَم ُ�َصــلِّي -ُ�َخفِّ  –صــلى هللا علیــه وســلم–قــام النبــي " َوَق
ـا َ�ـاَن ِفـي َ�ْعـِض اللَّْیـِل َقـامَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -اَم النَِّبيُّ نَ فَ فتوضأ وقام ُ�صلي (  ِمـَن اللَّْیـِل، َفَلمَّ

أ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيُّ   -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َفَقـاَم النَِّبـيُّ " الروا�ة التي عندنا ،)َفَتَوضَّ
 ."ِمَن اللَّْیلِ 

 .......  طالب:
ـل هـذا القیـام اإلجمـالي الـذعموم القیام، قام من اللیل،  ،هو یتحدث عن القیام  ي فیـه أكثـر ثـم فصَّ

 من عمل.
أ، قـام فتوضـ "َفَلمَّا َ�اَن ِفي َ�ْعـِض اللَّْیـلِ التفصیل "" ِمَن اللَّْیلِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَقاَم النَِّبيُّ "

 .صارت تفصیلیة" َفَلمَّامر في العلم، وفعل وترك "ثم قام ُ�صلي، وقام ُیوجه، وس
 .......  طالب:

على هـذا الكـالم إذا أردنـا أن نوجـه مـا فـي الصـحیح علـى روا�ـة دعنا من روا�ة ابن السكن، لكن  
هـذا �ـالم إجمـالي تفصـیله مـاذا صـنع لمـا " ِمَن اللَّْیـلِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَقاَم النَِّبيُّ األكثر "

 قام؟ 
َأ ِمْن َشنٍّ ُمَعلَّقٍ  -لَّمَ َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوسَ -َفَلمَّا َ�اَن ِفي َ�ْعِض اللَّْیِل َقاَم النَِّبيُّ "  إلـى آخـره، " َفَتَوضَّ

ــل مــا حصــل، وأمــا قولــه: " ــيُّ بــدأ ُ�فصِّ ــاَم النَِّب ــلَّمَ -َفَق ــِه َوَس ــلِ  -َصــلَّى ُهللا َعَلْی ــَن اللَّْی هــذا �ــالم " ِم
إجمالي، �عني �ون اإلنسان إذا قیل: فالن �قوم مـن اللیـل، طیـب مـاذا �صـنع فـي هـذا القیـام؟ ز�ـد 

اللیــل مــاذا �صــنع؟ یتوضــأ، و�صــلي، ثــم یــذ�ر هللا، ثــم �قــرأ القــرآن، وقــد ینظــر فــي العلــم،  �قــوم مــن
 إلى آخره. ،وقد �أمر و�نهى

هـذا �ـالم ُمجمـل �شـمل  »َمـْن َقـاَم َرَمَضـاَن ِإ�َماًنـا َواْحِتَسـاً�ا«هذا تفصیل للقیام؛ ولذلكم في قوله: 
ــاَم َرَمَضــانَ «ي هــي القیــام، القیــام الصــالة، و�شــمل الــتالوة، و�شــمل الــذ�ر مــع الصــالة التــ  »َمــْن َق
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�شــمل أمــور متعــددة منهــا: الصــالة، والــذ�ر، والــتالوة، و�ن نظــر فــي العلــم فهــو أ�ًضــا مــن أفضــل 
 العبادات.

 طالب:.......
ئ.  ال، القاضي عیاض ُ�خطِّ

 طالب:.......
 .ال

 .......  طالب:
ب روا�ة ابن السكن روا�ة  �ها القاضي عیاض، صوَّ  األكثر. صوَّ

مثل ما قلنا: ز�د �قوم من اللیـل هـذا " ِمَن اللَّْیلِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَقاَم النَِّبيُّ فُیحمل قوله: "
 كالم إجمالي، لكن التفصیل ماذا �صنع؟ 

 –م �قـوم مـرًة ثانیـة �مـا فعـل النبـيال شك أنه یتوضأ و�صلي، و�قرأ، و�ذ�ر هللا، وقد �عود فینام، ثـ
 في هذا الحدیث   -علیه الصالة والسالم

 )مـن( :وللكشمیهني ،في �عض اللیل -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا  :أي "فلما �ان" :قوله"
ي �ظهـر أن �ـان ذالـو  "و�حتمـل أن تكـون زائـدة و�ـان تامـة ،فیحتمل أن تكـون �معناهـا ،بدل في

"فیحتمـل أن  "فـي �عـض اللیـل"ي: ُوِجد �عن صلى هللا علیه وسلم""فلما �ان" أي: رسول هللا تامة 
 �عني: �معنى (في).   تكون �معناها"

 .فلما حصل �عض اللیل :أي ،و�حتمل أن تكون زائدة و�ان تامة"
 .النون أي القر�ة العتیقةو  الشین�فتح  "شن" :قوله
 ما قال: معلقة بناًء على أن معناها القر�ة. "قمعلَّ " :قوله

علـى �ـل حـال إذا �ـان اللفـظ  "أخرجـه �عـد أبـواب بلفـظ معلقـةو  ،و الوعاءر على إرادة الجلد أكِّ ذُ "
رً  ر و�ؤنَّث جاز التذ�یر والتأنیـث، و�ن �ـان لفظـه ُمـذ�َّ أو �معنـى المؤنـث أو  اومعنـاه مؤنًثـ امما ُیذ�َّ

 العكس جاز ذلك.
ــاوقــال  ،�صــفه �ــالتخفیف والتقلیــل :أي "�خففــه عمــرو و�قللــه" :قولــه" أي ال  �خففــه :ربــن المنیِّ

ألن ابـن المنیِّـر " وفیه دلیل على إ�جاب الدلك :قال ،مرة و�قلله أي ال یز�د على مرةٍ  ،�كثر الدلك
 من المالكیة، والدلك عندهم واجب عند مالك.

مـردودة فإنـه لـیس  وهـي دعـوىً  ،لكنه لم �ختصره انتهى ،ألنه لو �ان �مكن اختصاره الختصره"
 ."تصار على سیالن الماء على العضو أخف من قلیل الدلكبل االق الدلك،في الخبر ما �قتضي 

 .......  طالب:
 في الحدیث. ،ما فیه إشارة للدلك أبًدا ،ال 
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صــلى هللا علیــه -ألن حقیقــة مماثلتــه  ؛لــم �قــل مــثالً  :قــال الكرمــاني "ا ممــا توضــأنحــوً " :قولــه"
َأ َنْحَو ُوضُ «قال:  "ال �قدر علیها غیره انتهى -وسلم  .ما قال: مثل وضوئي »وِئي َهَذاَمْن َتَوضَّ

 .......  طالب:
 . -علیه الصالة والسالم-�عني ما ُ�مكن أن �ماثل وضوئه  
وال یلـزم مـن  ،فقمت فصـنعت مثـل مـا صـنع -كما سیأتي �عد أبواب-وقد ثبت في هذا الحدیث "

 .إطالق المثلیة المساواة من �ل جهة
 .فناداه :وللمستملي ،أعلمه :�المد أي "فآذنه" :قوله
صـلى -ألنـه  ؛بـل مظنـة الحـدث ،اعلـى أن النـوم لـیس حـدثً  لٌ فیه دلی "فصلى ولم یتوضأ" :قوله

ولهـذا ال ُ�قـاس غیـره علیـه،  "فلو أحدث لعلـم بـذلك ،�ان تنام عینه وال ینام قلبه -هللا علیه وسلم
 وال �أخذ حكمه.

 ؛ع قلبـه النـومِنـو�نما مُ  :الخطابيقال  ،ور�ما لم یتوضأ ،ولهذا �ان ر�ما توضأ إذا قام من النوم"
 .لیعي الوحي الذي �أتیه في منامه

وعبیــد بــن  ،آخــر �مــا ســیأتي مــن وجــهٍ  والحــدیث المــذ�ور صــحیحٌ  ،القائــل ســفیان "قلنــا" :قولــه
 .وألبیه عمیر بن قتادة صحبةٌ  ،عمیر من �بار التا�عین

عــن  لتوحیــد مــن روا�ــة شــر�كٍ وســیأتي فــي ا ،ارواه مســلم مرفوًعــ "رؤ�ــا األنبیــاء وحــيٌّ " :وقولــه
علیـه -ا لمـا جـاز إلبـراهیم ووجه االستدالل �ما تاله من جهـة أن الرؤ�ـا لـو لـم تكـن وحی�ـ نأنس

قول عبید بن عمیر ال تعلق لـه  :فقال ،وأغرب الداودي الشارح ،اإلقدام على ذ�ح ولده -السالم
ولـم  ، مـا یتعلـق �الترجمـة فقـطوهذا إلزام منه للبخاري �ـأن ال یـذ�ر مـن الحـدیث إال ،بهذا الباب

 ".�شترط ذلك أحدٌ 
�عنـي مـا لـه عالقـة  "قول عبید بن عمیر ال تعلق لـه بهـذا البـاب :فقال ،وأغرب الداودي الشارح"

  .�الترجمة
ولـم �شـترط ذلـك  ،وهذا إلزام منه للبخاري �أن ال یذ�ر من الحـدیث إال مـا یتعلـق �الترجمـة فقـط"

فـي حـدیث البـاب تنـام عینـاه  "�هللا أعلـم ،فممنـوعٌ  ق �حدیث الباب أصالً و�ن أراد أنه ال یتعل ٌد،أح
 وال ینام قلبه، واالستدالل �اآل�ة واضح. 

 ".إن شاء هللا تعالى ،وسیأتي �قیة مباحث هذا الحدیث في �تاب الوتر من �تاب الصالة"
 طالب:.......

�ــا ال ُتطلــق علــى المســتیقظ، مــا لكــن النــوم ال ینفــي أن �كــون مــا �حصــل فیــه رؤ�ــا؛ ألن الرؤ  ،نعــم
ُ�مكـــن أن ُ�قـــال: مســـتیقظ ورأى رؤ�ـــا، فـــدل علـــى أن هـــذه الرؤ�ـــا حصـــلت فـــي منـــام، والمنـــام الـــذي 

َأِبیـُت «، �ما في حدیث او�ن �ان منامً  ،�ختلف عن نوم غیره -علیه الصالة والسالم–حصل منه 
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ــِقینيعنــد  ــي ُ�ْطِعُمنــي وَ�ْس مــا �صــیر  ،مــا صــار وصــاًال  احســی�  اوشــرا�ً  ا�عنــي لــو �ــان طعاًمــ »َر�ِّ
  .-علیه الصالة والسالم-، لكنه طعاٌم معنوي له أثٌر في قوته ونشاطه وصاًال 

 طالب:........
هـذا خفیـف ال یـنقض، فإذا �ان �علم و�سمع ما یدور حوله، و�شـعر �مـا �حصـل منـه و�صـدر منـه 

 ال ُبد أن یتوضأ.فلكن إذا استغرق 
 طالب:........

 مظنة، تغلب المظنة فیه على أنه ُ�حِدث.االضطجاع 
 طالب:.......

ال مـــا لـــه حـــد؛ ألن �عـــض أو مـــا �ضـــع رأســـه علـــى الوســـادة خـــالص انتهـــى تغیـــب، و�عضـــهم هللا 
 المستعان.

 طالب:.......
 فیه؟ماذا 

 طالب:.......
 إن شاء هللا. ،على �ل حال ُیدرس في وقته .ال، قد یتوضأ اإلنسان للنشاط، قد یتوضأ للتبرد

 طالب:.......
 أي حدیث؟ماذا؟ 

 طالب:........
 ي...هي مواقف �عني في طر�قه من عرفة إلى مزدلفة توضأ أكثر من مرة.هذا غیر الحدیث الذ

 طالب:........
 .ما هو ُمسبغ الوضوء من لم �حدث فیه خلًال  ،ال

 طالب:........
» َهـَذا ُوُضـوء َمـْن َلـْم ُ�ْحـِدث«؛ ولـذلك قـال: اما یرفع حدثً  ،الوضوء ال �صح ،نقص هفی ،خلل هفی

 .على الرجلین بهذا الحدیث؛ ألنه ما أسبغ حولذلك �ستدل �ه �عض الطوائف الذین یرون المس
 .......  طالب:

 لكنه وضوء من لم ُ�حِدث، هو ُ�خفف بال شك حتى الجنا�ة ُتخفف �الوضوء. 
 طالب:........

 لغو�ة هي.
 .  نعم

  .َوَقاَل اْبُن ُعَمَر: ِإْسَباُغ الُوُضوِء اِإلْنَقاءُ ، اِغ الُوُضوءِ َ�اُب ِإْسبَ "
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َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعـْن ُموَسـى ْبـِن ُعْقَبـَة، َعـْن ُ�َرْ�ـٍب، َمـْوَلى اْبـِن َعبَّـاسٍ  - َحدَّ
-ُه َسـِمَعُه َ�ُقـوُل: َدَفـَع َرُسـوُل للااَِّ َأنَّـ -رضـي هللا عنـه- َعـْن ُأَسـاَمَة ْبـِن َزْ�ـدٍ  -رضي هللا عنهما

عب". ِمْن َعَرَفَة َحتَّى ِإَذا َ�انَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ    �الشَّ
 ؟ماذا

عب مضبوطة.  �الشَّ
 عب.ال �الشِّ 

ـَأ َوَلـْم ُ�ْسـِبِغ الُوُضـوءَ "حتى إذا �ان  ـْعِب َنـَزَل َفَبـاَل، ُثـمَّ َتَوضَّ ـَالَة َ�ـا َرُسـوَل للااَِّ، ا :َفُقْلـتُ  ،ِ�الشِّ لصَّ
ــَالُة َأَماَمــكَ «َفَقــاَل:  ــَأ، َفَأْســَبَغ الُوُضــوَء، ُثــمَّ ُأِقیَمــِت  »الصَّ ــَزَل َفَتَوضَّ ــَة َن ــا َجــاَء الُمْزَدِلَف َفَرِكــَب، َفَلمَّ

ــَالُة، َفَصــلَّى الَمْغــِربَ  ُأِقیَمــِت الِعَشــاُء َفَصــلَّى، َوَلــْم ُثــمَّ َأَنــاَخ ُ�ــلُّ ِإْنَســاٍن َ�ِعیــَرُه ِفــي َمْنِزِلــِه، ُثــمَّ  ،الصَّ
 ".ُ�َصلِّ َبْیَنُهَما

وهـو  "َوَقـاَل اْبـُن ُعَمـَر: ِإْسـَباُغ الُوُضـوِء اِإلْنَقـاءُ ، َ�اُب ِإْسـَباِغ الُوُضـوءِ ": -رحمه هللا تعـالى–�قول 
فــي مقابــل التخفیــف الــذي ســبق هــذا اإلســباغ إن �ــان المــراد �ــه تعمــیم الوضــوء، تعمــیم األعضــاء 

مــاء، وســیالن المــاء علــى العضــو ولــو �ــان مــن مــرٍة واحــدة، فیجتمــع فیــه اإلســباغ، و�جتمــع فیــه �ال
مــع مــا  ا�خــالف مــا لــو غســل ثالًثــا، فیكــون إســباغً  ،التخفیــف مــن جهــة �اعتبــار أنــه غســلة واحــدة

 ُ�قابل التخفیف.
َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن َمْسَلَمةَ قال: "  وهو القعنبي." َحدَّ

 اإلمام." َعْن َماِلكٍ "
َأنَُّه َسـِمَعُه َ�ُقـوُل: َدَفـَع  َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْ�دٍ ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن ُ�َرْ�ٍب، َمْوَلى اْبِن َعبَّاسٍ "

ـْعِب َنـَزَل َفَبـاَل، ُثـمَّ تَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -َرُسوُل للااَِّ  ـَأ َوَلـْم ِمـْن َعَرَفـَة َحتَّـى ِإَذا َ�ـاَن ِ�الشِّ َوضَّ
وضـوًء  ألنه ُیر�د رفع الحدث لیبقى على طهـارة، وأمـا الصـالة فسـوف یتوضـأ لهـا ؛"ُ�ْسِبِغ الُوُضوءَ 

 سا�ًغا.
َالَة َ�ا َرُسـوَل للااَِّ، َفَقـاَل:  :َفُقْلتُ " ـَالُة َأَماَمـكَ «الصَّ ـَأ،  »الصَّ ـا َجـاَء الُمْزَدِلَفـَة َنـَزَل َفَتَوضَّ َفَرِكـَب، َفَلمَّ

 �عني هذا للصالة." َبَغ الُوُضوءَ َفَأسْ 
ــَالُة، َفَصــلَّى الَمْغــِربَ " ُثــمَّ َأَنــاَخ ُ�ــلُّ ِإْنَســاٍن َ�ِعیــَرُه ِفــي َمْنِزِلــِه، ُثــمَّ ُأِقیَمــِت الِعَشــاُء  ،ُثــمَّ ُأِقیَمــِت الصَّ

 �عني نافلة." َفَصلَّى، َوَلْم ُ�َصلِّ َبْیَنُهَما
أو صـالته فـي  -علیـه الصـالة والسـالم–صوله هـو اآلن َفَصل بین الصالتین المجموعتین، فهل و 

إشـكال؛ ألنـه �جـوز الفصـل بـین  همـا فیـفوقت المغرب أو في وقـت العشـاء؟ إذا �ـان وقـت العشـاء 
المجمـوعتین فــي جمــع التـأخیر مــادام فــي الوقــت فـي وقــت الثانیــة، �جـوز الفصــل بینهمــا، و�ذا �ــان 

 الفصل بینهما.في وقت األولى فأكثر أهل العلم على أنه ال �جوز 
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�ـأس،  هفـرق بـین أن �كـون تقـد�م أو تـأخیر �جـوز الفصـل مطلًقـا مـا فیـ هشیخ اإلسالم �قول: ما فیـ
 إذا جاز في جمع التأخیر جاز في جمع التقد�م.

هـل ُتصـلي المـرأة فـي  "سـا�غ ومنـه درعٌ  ،اإلسباغ فـي اللغـة االتمـام" �اب إسباغ الوضوء"قوله: "
ْرُع َساِ�ًغا«لمة، قال: الثوب الواحد؟ في حدیث أم س  .»ُظُهوَر َقَدَمْیَهاُ�غطي  َنَعْم ِإَذا َ�اَن الدِّ

وهـو مـن  ،صـحیح هـذا التعلیـق وصـله عبـد الـرزاق فـي مصـنفه �إسـنادٍ  "بن عمـراوقال " :قوله"
صـحیح أن  بـن المنـذر �إسـنادٍ اوقـد روى  إذ اإلتمام �ستلزم اإلنقاء عادةً  ،تفسیر الشيء بالزمه

ألنهمــا  ؛و�أنــه �ـالغ فیهمــا دون غیرهمــا ،�غسـل رجلیــه فــي الوضــوء سـبع مــراتبـن عمــر �ــان ا
 ."�هللا أعلم ،فاةالعتیادهم المشي حُ  ؛امحل األوساخ غالبً 

ابـن  ،-رضـي هللا عنـه-ومع ذلك الز�ادة على الثالث خالف المشروع، ولو �انت مـن ابـن عمـر  
ذلـك ُ�قـال: هـذا احتیـاط؟ ال، الحجـة  عمر �ان ُیدخل الماء في عینیـه حتـى عمـي، هـل ُیتـا�ع علـى

والحـافظ العراقــي وابـن دقیــق العیـد، و�عــض شـیوخنا ممــن  ،-علیــه الصـالة والســالم–�مـا جــاء عنـه 
ســـبع فـــي الخمـــس و الو  ز�ـــدون علـــى الـــثالث، بـــل علـــى األر�ـــعُ�قتـــدى بهـــم مـــن الكبـــار قـــد رأینـــاهم ی

و�ـل هـذا  ،ل أسـبغ أو لـم ُ�سـبغاألعضاء، و�قولون: نوقي، و�عضهم یتذرع �أنه �فیف ال �عـرف هـ
–مـادام مقترًنـا �ــه فهـو منـه، ونیتـه لــه  -علیـه الصــالة والسـالم–لـیس �حجـة، بـل الحجــة فـي فعلـه 

 �ه ال �جوز. امادام مقترنً  -رضي هللا عنه أرضاه
مـر  "واإلسناد �له مـدنیون  ،والحدیث في الموطأ ،هو القعنبي "حدثنا عبد هللا بن مسلمة" :قوله"

 ؟ترجمة القعنبي في �اب الفرار �الدین من الفتنعلینا في 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 طلب:........

وهـو صـاحب موطـأ مـن الموطـآت، �ـاب الفـرار  ،على �ل حال هو مـن الكبـار اآلخـذین عـن مالـك
ل علیك. .�الدین من الفتن �تاب اإلمام  الفهرس �سهِّ

 طالب:........
 .نعم

 .......  طالب:
عزلـة، الفـرار �الـدین مـن الفـتن و الن هـذا القعنبـي والمسـألة مسـألة إفي وقتها قلنـا:  ذ�رنا في ترجمته

القعنبــي رأى فــي المنــام أنــه بــین طــالب علــم وأهــل حــدیث، فقیــل فــي ذلــك الوقــت: لــیقم أهــل العلــم، 
ه هـؤالء �لهـم ء�عنـي زمـال ،لما أردت أن أقوم قال: قیل لي: اجلس، فقلت: أنا منهم ومعهـم ،فقاموا
ث،  ،هل الحدیثمن أ  وهو منهم، قال: قیل له: لكـنهم نشـروا العلـم وأنـت ال لـم تنشـره، �ـان مـا ُ�حـدِّ
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ث، وهـو مناسـب أ�ًضـا للفـرار مـن  فقیل له: هم نشروا العلم وأنت ما نشرته، فصـار مـن یومهـا ُ�حـدِّ
 .وما أشبه ذلك ،الفتن واالنعزال والعزلة

 شـــك أنـــه أفضـــل ممـــن �عتـــزل، لكـــن الظـــروف، ال ،و�علمهـــم ،وُ�خـــالط النـــاس ،الـــذي ینشـــر العلـــم 
واألحوال، واألشخاص ال شك أنها متفاوتـة، إذا ازدادت الفـتن وخشـي اإلنسـان علـى نفسـه، فـالفرار 

ُیوِشُك َأْن َ�ُكوَن َخْیَر َماِل اْلُمْسِلِم َغَنٌم َیْتَبُع ِبَهـا َشـَعَف اْلِجَبـاِل َ�ِفـرُّ ِبِدیِنـِه ِمـْن «�الدین من الفتن 
 .»ناْلِفتَ 

و�ـأمن علـى نفسـه  ،أما إذا �ان ممن یتعین علیـه مخالطـة النـاس �حیـث ال ُ�مكـن أن ُ�سـتغنى عنـه
 من الفتنة هذا یلزمه أن ُ�خالط.

 ،عـن تـا�عي موسـى عـن �ر�ـب وفیـه روا�ـة تـا�عيٍّ  ،واإلسناد �له مـدنیون  ،والحدیث في الموطأ"
ــد أي ــن ز� ــة مــولى رســول هللا  :وأســامة ب ــن حارث ــه وســلمصــلى هللا -ب ــه وجــده  -علی ــه وألبی ل

 أسامة بن ز�د بن حارثة. "صحبة
 �عني من �تاب المناقب. "إن شاء هللا تعالى ،وستأتي مناقبه في مكانها"
 .أفاض :أي "دفع من عرفة" :قوله"

  ."والالم فیه للعهد ،�كسر الشین المعجمة هو الطر�ق في الجبل "عب�الشِّ " :قوله
 طالب:........
 ى طر�قه ِشعب أبي طالب.ما أظنه هو عل

عب المعهود الذي �مر �ه المنصرف من عرفة إلى مزدلفة. " والالم فیه للعهد"  �عني الشِّ
 .و�أتي فیه ما تقدم في توجیه الحدیث الماضي ،خففه :أي "ولم �سبغ الوضوء" :قوله"

و�ؤ�ده  ؟الةأتر�د الص :هو �النصب على اإلغراء أو على الحذف والتقدیر "الصالة :فقلت" :قوله
 .و�جوز الرفع والتقدیر حانت الصالة ؟أتصلي �ا رسول هللا :فقلت ،تأتي قوله في روا�ةٍ 

ـَالةُ « :قال" :قوله ظـرف  »َأَماَمـكَ « "�فـتح الهمـزة خبـره »َأَماَمـكَ «هـو �ـالرفع علـى االبتـداء  »الصَّ
 متعلقة �الخبر. 

 لـم �صـلِّ  -صلى هللا علیه وسلم-نه أل  ؛على مشروعیة الوضوء للدوام على الطهارة وفیه دلیلٌ "
لقولـه فـي الروا�ـة  ؛وأما من زعم أن المراد �الوضـوء هنـا االسـتنجاء فباطـل ،ابذلك الوضوء شیئً 

 ".ولم �سبغ الوضوء" :ولقوله هنا ؛فجعلت أصب علیه وهو یتوضأ :األخرى 
ر أن �فصـل على مشروعیة إعادة الوضوء مـن غیـ فیه دلیلٌ  "نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء" :قوله

لكـــن �كـــون هنـــاك فاصـــل مـــدة مـــن الـــزمن، و�عضـــهم �شـــترط لمشـــروعیة اإلعـــادة  "بینهمـــا �صـــالة
 التجدید أن ُ�فَعل �ه ما ال ُ�فَعل إال �الوضوء.

 .الحتمال أن �كون أحدث ؛وفیه نظرٌ  ،قاله الخطابي"
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خرجـه عبـد هللا أ ،�ان من ماء زمزم لیلتئذٍ  -علیه الصالة والسالم-الماء الذي توضأ �ه  :فائدة
فیسـتفاد  ،حسن من حدیث علي بن أبي طالـب بن أحمد بن حنبل في ز�ادات مسند أبیه �إسنادٍ 

إن – أتي �قیة مباحـث هـذا الحـدیثتوس ،منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغیر الشرب
 ."في �تاب الحج -شاء هللا تعالى

نقلــه معــه إلــى عرفــة  -علیــه الصــالة والســالم–النبــي  ،وفیــه أ�ًضــا أنــه ال مــانع مــن نقــل مــاء زمــزم 
انع مـن الوضـوء فیـه �خـالف االسـتنجاء، وأ�ًضـا ال مـانع مـن مـوتوضأ �ه، ففیه أنـه ال  ،والمشاعر

نقلـه؛ ألن �عضـهم �قـول: خاصـیة مــاء زمـزم فـي مكانـه، و�ذا ُنِقـل عــن مكانـه صـار مثـل غیـره، مــا 
 ئشة تحمله من مكة إلى المدینة.خواصه موجودة في سائر البقاع، و�انت عا ،هو �صحیح

 طالب:.......
 كیف؟

 طالب:.......
 .ما هو �صحیح

 .......  طالب:
 إال نوٌر على نور إذا ُقرئ علیه القرآن. ال 

 .نعم
 .َ�اُب َغْسِل الَوْجِه ِ�الَیَدْیِن ِمْن َغْرَفٍة َواِحَدةٍ "
ِحیِم، َقاَل: َأخْ    َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َبَرَنا َأُبو َسَلَمَة الُخَزاِعيُّ َمْنُصـوُر ْبـُن َسـَلَمَة، َقـاَل: َأْخَبَرَنـا َحدَّ

رضـي هللا – َ�ْعِني ُسَلْیَماَن، َعْن َزْ�ِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبـِن َ�َسـاٍر، َعـِن اْبـِن َعبَّـاسٍ  ،اْبُن ِبَاللٍ 
َأ َفَغَسَل َوْجَهُه، َأَخَذ َغْرفَ  -عنهما ًة ِمـْن َمـاٍء، َفَمْضـَمَض ِبَهـا َواْسَتْنَشـَق، ُثـمَّ َأَخـَذ َغْرَفـًة َأنَُّه َتَوضَّ

َمـاٍء، ِمْن َماٍء، َفَجَعَل ِبَها َهَكَذا، َأَضاَفَها ِإَلى َیِدِه اُألْخَرى، َفَغَسَل ِبِهَما َوْجَهُه، ُثمَّ َأَخـَذ َغْرَفـًة ِمـْن 
ِمْن َماٍء، َفَغَسَل ِبَها َیَدُه الُیْسَرى، ُثـمَّ َمَسـَح ِبَرْأِسـِه، ُثـمَّ َأَخـَذ  َفَغَسَل ِبَها َیَدُه الُیْمَنى، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفةً 

، َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَرشَّ َعَلى ِرْجِلـِه الُیْمَنـى َحتَّـى َغَسـَلَها، ُثـمَّ َأَخـَذ َغْرَفـًة ُأْخـَرى، َفَغَسـَل ِبَهـا ِرْجَلـهُ 
أُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ْیُت َرُسوَل للااَِّ ُثمَّ َقاَل: َهَكَذا َرأَ  ،َ�ْعِني الُیْسَرى   ".َیَتَوضَّ

�عنـي هـل  ""َ�ـاُب َغْسـِل الَوْجـِه ِ�الَیـَدْیِن ِمـْن َغْرَفـٍة َواِحـَدةٍ : -رحمة هللا علیه–�قول اإلمام البخاري 
ة �یــف �غســل الوجــه مــر ث مــرات مــن غرفــٍة واحــدة �الیــدین؟ أو ثــال ،�كــون هــذا الغســل مــرة واحــدة

 واحدة بید�ه �كلتا ید�ه من غرفٍة واحدة؟! أظن هذا ال یتأتى.
ر مــن صــا ،ثــالث؟ هــل یتــأتى غســل الوجــه ثــالث مــرات مــن غرفــٍة واحــدة؟ مــا �مكــن أممــرة واحــدة 

 ین.ید
 طالب:......

 ال ُیتصور. ،ما هي مسألة أن �ستوعب ،ال
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 طالب:.......
غسـل الوجـه ثـالث مـرات؟! �عنـي إذا تصـورنا لكن غرفة واحدة �الیدین �لتیهما �یف ُیتصـور  ،نعم

 من ید�ه لیغسل �ه الوجه؟!  ا�أخذ جزءً  �یف، لكن اأن المضمضة واالستنشاق �أخذ جزءً 
 .......  طالب:

 ؟�غترف بیٍد واحدة ثالثة مرات ُ�مكن
 طالب:.......

 �غرف ثالث مرات؟ 
ر مـــا هـــو مثـــل المضمضـــة �قـــول: مـــن غرفـــٍة واحـــدة، تـــرجم مـــن غرفـــٍة واحـــدة، مثـــل هـــذا ال ُیتصـــوَّ 

 واالستنشاق القابل للتبعیض.
 .�صاعقة والملقب ،هو المعروف "حدثنا محمد بن عبد الرحیم" :قوله

ــا اْبــُن ِبــَاللٍ " ــا َأُبــو َســَلَمَة الُخَزاِعــيُّ َمْنُصــوُر ْبــُن َســَلَمَة، َقــاَل: َأْخَبَرَن " َ�ْعِنــي ُســَلْیَمانَ  ،َقــاَل: َأْخَبَرَن
  سلیمان بن بالل.

ـَأ َفَغَسـَل  -رضـي هللا عنهمـا–ْن َزْ�ِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َ�َساٍر، َعِن اْبِن َعبَّـاٍس عَ  َأنَّـُه َتَوضَّ
غرفـة �عنـي واحـدة " َوْجَهُه، َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَمْضَمَض ِبَها َواْسَتْنَشَق، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمـْن َمـاءٍ 

 أمَغرفـة  ]٢٤٩[البقـرة: {ِإالَّ َمـِن اْغَتـَرَف ُغْرَفـًة}ال من اغتـرف فـي القـرآن؟ إ إال من اغترف أ�ش؟
 ُغرفة؟

 أنت أنت.
 طالب:.......

 مـا واحـدة فـي القـرآن، هنـا المـرة ُ�قـال لهـا: َغرفـة، والهیئـة ُ�قـال لهـا... همـا فیـ ،ما عندك واحدة ،ال
 الفرق بین اسم المرة واسم الهیئة؟ 

 طالب:........
 الكسر نعم. ال ال،

 ِبَیـــِدِه} {ِإالَّ َمـــِن اْغَتـــَرَف ُغْرَفـــةً ِجلســـة وَجلســـة، لكـــن ُغرفـــة هـــل تـــأتي هنـــا؟ مـــذ�ورة فـــي القـــرآن 
�عنــي مــرة، وهــذا علــى خــالف القیــاس �مــا �قولــون، لكنــه فــي أفصــح الكــالم، فلــیس  ]٢٤٩[البقــرة:

 ألحٍد �الم.
غرفـة " َذا، َأَضـاَفَها ِإَلـى َیـِدِه اُألْخـَرى، َفَغَسـَل ِبِهَمـا َوْجَهـهُ ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفـًة ِمـْن َمـاٍء، َفَجَعـَل ِبَهـا َهَكـ"

 األصل اغترف بیٍد واحدة. ،�عني بید
ُیْسـَرى، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَغَسَل ِبَها َیَدُه الُیْمَنى، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمـْن َمـاٍء، َفَغَسـَل ِبَهـا َیـَدُه ال"

مـا ُ�قـال: إنـه " َرْأِسـِه، ُثـمَّ َأَخـَذ َغْرَفـًة ِمـْن َمـاٍء، َفـَرشَّ َعَلـى ِرْجِلـِه الُیْمَنـى َحتَّـى َغَسـَلَهاُثـمَّ َمَسـَح بِ 
 مسح رش ما �كفي.
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 َصـلَّى هللاُ -ُثمَّ َقاَل: َهَكـَذا َرَأْیـُت َرُسـوَل للااَِّ  ،ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ُأْخَرى، َفَغَسَل ِبَها ِرْجَلُه، َ�ْعِني الُیْسَرى "
أ -َعَلْیِه َوَسلَّمَ   ".َیَتَوضَّ

مـراده بهـذا " واحـدة �اب غسل الوجه �الیدین من غرفـةٍ " :قوله": -رحمه هللا تعالى–�قول الشارح 
واإلشارة إلى تضـعیف الحـدیث الـذي فیـه أنـه  ،االتنبیه على عدم اشتراط االغتراف �الیدین جمیعً 

 إنما �ان �غسل وجهه بید�ه، �الیدین �لتیهما." �ان �غسل وجهه بیمینه -صلى هللا علیه وسلم-
 ،�صــب منــه بیســاره علــى �مینــه وجمــع الحلیمــي بینهمــا �ــأن هــذا حیــث �ــان یتوضــأ مــن إنــاءٍ "

ألن فیـه أنـه �عـد أن تنـاول المـاء �إحـدى  ؛لكـن سـیاق الحـدیث �أ�ـاه ،واآلخر حیث �ان �غتـرف
 .وغسل بهما ،ید�ه أضافه إلى األخرى 

وهـو  ،و�ـان أحـد الحفـاظ ،هو أبو �حیى المعروف �صـاعقة "ن عبد الرحیمحدثنا محمد ب" :قوله
منصـور " اوشـیخه منصـور �ـان أحـد الحفـاظ أ�ًضـ ،من صغار شیوخ البخاري من حیـث اإلسـناد

 بن سلمة.
 .ز�د عن عطاء ،عن تا�عي وفي اإلسناد روا�ة تا�عيٍّ  ،لكنه لم یلقه ،وقد أدر�ه البخاري "

أتحبـون  :عـن ز�ـد بـن أسـلم ،داود في أوله من طر�ق هشام بـن سـعد زاد أبو "أنه توضأ" :قوله
وللنسـائي  ،فیـه مـاء فدعا �إنـاءٍ  ؟یتوضأ -صلى هللا علیه وسلم-أن أر�كم �یف �ان رسول هللا 

صــلى هللا علیــه -توضــأ رســول هللا  :فــي أول الحــدیث مــن طر�ــق محمــد بــن عجــالن عــن ز�ــدٍ 
 .رفةً فغرف غَ  -وسلم
 ."لبین المجمل والمفصَّ  ألنها داخلةٌ  ؛لفاء تفصیلیةا "فغسل وجهه" :قوله

توضــأ فغســل، و�عضــهم ُ�ســمیها تفســیر�ة، و�عضــهم �قــول: هــي الفصــیحة واقعــة فــي جــواب ســؤال  
ر، توضأ رسـول هللا  إلـى  "فغسـل": �یـف توضـأ؟ قـال:  قـالقـائًال  �ـأن –صـلى هللا علیـه وسـلم–مقدَّ

 آخره.
 ،اهره أن المضمضة واالستنشاق من جملة غسل الوجـهوهو بیان الغسل وظ "أخذ غرفة" :قوله"

ا �عـد ذ�ـر ما هو أعم من المفروض والمسنون بدلیل أنه أعـاد ذ�ـره ثانًیـ لكن المراد �الوجه أوالً 
 وفیــه دلیــل الجمــع بــین المضمضــة واالستنشــاق �غرفــةٍ  ،مســتقلة المضمضــة واالستنشــاق �غرفــةٍ 

 ."واحدة
�مـا جـاء فـي الحـدیث الصـحیح، ثالًثـا مـن �ـفِّ واحـدة،  ،المضمضة واالستنشاق مـن �ـفٍّ واحـدة 

ــت �لهــا مــن �ــف أو أنــه جمــع بــین المضمضــة واالستنشــاق مــن �ــف، ثــم  و�حتمــل أن تكــون السِّ
 أعاده مرًة ثانیة، ثم ثالثة، وهذا هو األظهر.

 طالب:........
 ؟ماذا

 ....... طالب:
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   نعم �الیمین هذا األصل.  
�عنـي هـي " ألن الیـد الواحـدة قـد ال تسـتوعبه ؛واحدة ا إذا �ان �غرفةٍ وغسل الوجه �الیدین جمیعً "

 والید صغیرة. اتستوعب، لكن قد ال تستوعب �عض الوجوه �كون �بیرً 
 .فجعل بها هكذا" :لقوله بیانٌ  "أضافها" :قوله"

 .�الیدین :أي )فغسل بهما( :ولألصیلي و�ر�مة ،�الغرفة :أي "فغسل بها" :قوله
فقـد یتمسـك �ـه مـن �قـول �طهور�ـة المـاء  ،مسـتقلة لم یـذ�ر لهـا غرفـةً  "برأسه ثم مسح" :قوله

 ."ثم مسح رأسه ،ثم نفض یده ،من الماء ثم قبض قبضةً  ،لكن في روا�ة أبي داود ،المستعمل
 نعم �ماٍء جدید �ما هو معلوم، وأما �النسبة لألذنین فبما فضل من ماء الرأس. 
بـن اومـن طر�ـق  ،)واحـدة وأذنیـه مـرةً ( :دي عـن ز�ـدٍ ر الـدارو  زاد النسائي من طر�ق عبد العز�ز"

 .وظاهرهما �إبهامیه ،عجالن �اطنهما �السباحتین
 ).وأدخل إصبعیه فیهما(: بن خز�مة من هذا الوجهاوزاد 
 ".قلیال إلى أن صدق علیه مسمى الغسل أي سكب الماء قلیالً  "فرشَّ " :قوله

 طالب:.......
 ماء جدید لألذنین ضعیف.

 الب:........ط
 ؟ما المانع ،إذا نزل على العضو وسال علیه خالص

فرش (وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم  ،في أنه لم �كتف �الرش صر�حٌ  "حتى غسلها" :قوله"
فــالمراد  )تحــت النعــل و�ــدٌ  ،فــوق القــدم ثــم مســحها بید�ــه یــدٌ  ،علــى رجلــه الیمنــى وفیهــا النعــل

�ــان  -صــلى هللا علیــه وســلم–وقــد صــح أنــه  ،العضــو حتــى �ســتوعب ؛�المســح تســییل المــاء
 ."بن عمرایتوضأ في النعل �ما سیأتي عند المصنف من حدیث 

 توضأ في النعل، لكن الماء �صل إلى القدم و�سیل علیها من جمیع جوانبها، وال یوجد ما �منعه.  
وراو�هـا  ،شـاذة �ـةٌ حمل علـى التجـوز عـن القـدم و�ال فهـي روافإن لم �ُ  )تحت النعل( :وأما قوله"

 ؟!فكیف إذا خالف ،هشام بن سعد ال �حتج �ما تفرد �ه
بـن اواسـتدل  ،ز�ـد بـن أسـلم أو مـن دونـه :قائل �عني هـو" فغسل بها رجله �عني الیسرى " :قوله

ابـن �طـال وهـو مـن المالكیـة، وهـم یـرون أن  "�طال بهذا الحدیث على أن الماء المستعمل طهـور
 خالًفا للجمهور.   اب الطهور�ة، بل یبقى طهورً الماء المستعمل ال ُ�سلَ 

 ســل مــرةً ألن العضــو إذا غُ  ؛بــن �طــال بهــذا الحــدیث علــى أن المــاء المســتعمل طهــوراواســتدل "
 الذي في الید." القي ماء العضو الذي یلیهفإن الماء الذي یبقى في الید منها یُ  ،واحدة

فیصــیر  ،مــن أجــزاء �ــل عضــو ي أول جــزءٍ ا فالغرفــة تالقــوأ�ًضــ ،القــي مــاء العضــو الــذي یلیــهیُ "
�عنـي مـا زاد علـى العضـو  "�الیـد مـثالً  جیـب �ـأن المـاء مـا دام متصـالً وأُ  ،�النسـبة إلیـه مستعمالً 
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نـــه ُســـِلب الطهور�ــــة عنـــد الحنابلــــة إالكـــالم فـــي المــــاء المســـتعمل إذا انفصـــل هــــذا الـــذي �قولــــون: 
  والشافعیة. 

وفــي الجــواب  ،حتــى ینفصــل ســمى مســتعمالً ال �ُ  یــد مــثالً �ال �ــأن المــاء مــا دام متصــالً  :جیــبوأُ "
 .�حثٌ 

 :قـال ،�ـالعین المهملـة والـالم المشـددة )بهـا رجلـه عـلَّ فَ ( :بن التـین أنـه رواه بلفـظاذ�ر  :تنبیه 
ألن العــل هــو الشــرب  ؛افعــد الغســلة الثانیــة تكر�ــرً  ،فلعلــه جعــل الــرجلین �منزلــة العضــو الواحــد

هــذا، إذا  ي �شــرب مــرة ُ�ســمى َنهــًال ، �مــا هــو معــروف، �عنــي الــذنهــل�كــون العلــل �عــد ال "الثــاني
 شرب ثانیة، قال: َعل.  

 ".والحق أنها تصحیف ،ظاهر وهو تكلفٌ  ،ألن العل هو الشرب الثاني انتهى"
 �هللا أعلم. 
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