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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
وعلــى آلــه  ،وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبینــا محمــدٍ  ،الحمــد هلل رب العــالمین

 .وصحبه أجمعین
واجـزه عنـا  ،واغفـر لنـا ولشـیخنا ،وانفعنا وارفعنا �ما علمتنا، وزدنـا علًمـا ،اللهم علمنا ما ینفعنا

 خیًرا.
َذَكـَرُه ُعْثَمـاُن، ، ِالْسِتْنَثاِر ِفي الُوُضـوءِ َ�اُب ا: "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام أبو عبد هللا البخاري 

ُ َعْنُهمْ  -َوَعْبُد للااَِّ ْبُن َزْ�ٍد، َوَعْبُد للااَِّ ْبُن َعبَّاسٍ   .-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ  -َعِن النَِّبيِّ  -َرِضَي للااَّ
َثَنا َعْبَداُن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد للااَِّ، َقاَل: َأخْ  ، َقـاَل: َأْخَبَرِنـي َأُبـو ِإْدِر�ـَس، َحدَّ َبَرَنا ُیوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ

ـَأ «َأنَّـُه َقـاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  -رضي هللا عنه– َأنَُّه َسِمَع َأَ�ا ُهَرْ�َرةَ  َمـْن َتَوضَّ
 ".»َفْلَیْسَتْنِثْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُیوِتْر 

وعلــــى آلــــه  ،د هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــا محمــــدالحمــــ
 ، أما �عد...وأصحا�ه أجمعین

واالسـتنثار إخـراج المـاء  ""َ�ـاُب اِالْسـِتْنَثاِر ِفـي الُوُضـوءِ : -رحمـه هللا تعـالى–فیقول اإلمـام البخـاري 
عضــهم �قــول: �مســاعدة الیــد ســواًء �ــان فــي مــن األنــف �ــالنَّفس �عــد إدخالــه فیــه �ــالنَّفس أ�ًضــا، و�

االستنثار أو في االستنشاق، و�عضهم �مـا جـاء فـي �عـض األحادیـث االختصـار علـى االسـتنثار؛ 
ألن مــن الزمــه االستنشــاق، �عــض األحادیــث نصــت علــى االستنشــاق، وهــو متضــمٌن لالســتنثار، 

خراج الماء من األنف �النَّفس وفي �عضها االقتصار على االستنثار ومن الزمه االستنشاق؛ ألن إ
ُیـدخل  ةواحـد ، �عنـي مـن �ـفٍّ �ما جاء في حدیث عبد هللا بـن ز�ـد ،أو �معاونة الید هو ال ُیتصوَّر

ـــد،  ـــة  ،�النســـبة لالستنشـــاق هـــذابواســـطة الی ـــد فـــي حقیق ـــة الی ـــدخل معاون أمـــا االســـتنثار فبعضـــهم ُی
 االستنثار، و�عضهم �قتصر على النَّفس.

وال تحتاج إلى شيٍء من التفصیل مما ذ�ره أهل العلم، و�أتي فـي  ،رة واضحةو وعلى �ل حال الص
 كالم ابن حجر شيء ُ�شیر إلى هذا.

�عـــد إدخالـــه  ،المقصـــود أن االســـتنثار األصـــل فیـــه أنـــه إخـــراج المـــاء مـــن األنـــف �عـــد االستنشـــاق
واالســـتنثار  �االستنشـــاق، ســـواًء �ـــان االستنشـــاق �ـــالنفس جـــذب المـــاء إلـــى داخـــل األنـــف �ـــالنَّفس،

 إخراجه من األنف �النَّفس.
و�ــرى  ،»َ�ــاِلْغ ِفــي اِالْسِتْنَشــاِق ِإالَّ َأْن َتُكــوَن َصــاِئًماوَ «وهــذا االستنشــاق واالســتنثار جــاء األمــر �ــه 

و�ن خففوا في المضمضة، و�عضهم یـرى وجـوب األمـر�ن،  ،جمع من أهل العلم وجوب االستنشاق
 والجمهور على أنهما ُسنَّة.

 تنشــاق هــذا لــه فائــدة عظیمــة متعلقــة �الصــحة لألنــف والجیــوب األنفیــة التــي �ســمونها، ومــنواالس
وذهـب إلـى الخـارج،  ،وعالج وأطال العالج ،في الجیوب األنفیة الغرائب أن شخًصا ابُتلي �أمراض
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ـــب أن ُتصـــاب �مثـــل هـــذه األمـــراض ودیـــنكم �ـــأمر�م  ،فقـــال لـــه طبیـــٌب �ـــافر نصـــراني: أنـــا متعجِّ
ـب أن ُتصـاب �مثـل  .�االستنشاق وطبیٌب آخر عرض علیه شخٌص ألًما في ظهـره، فقـال: أنـا أتعجَّ

 لعله لیس على الوجه المشروع. ،ودینكم �أمر�م �الر�وع، فأنت انظر في ر�وعك ،هذا
الــذي مــن  -جــلَّ وعــال–وُ�حقــق العبود�ــة هلل  ،هــذا إقــرار مــن األعــداء �ــأن دیننــا �مــا ُ�عــالج القلــوب

 واإلنس، �ذلك ُ�عالج أمراض البدن.أجلها ُخلق الجن 
علــى �ــل حــال هــذه شــهادات مــن أعــداء، والحــق مــا شــهد �ــه األعــداء، لكــن مــن أراد هللا لــه الهدا�ــة 

كر وأسـلم، و�ثیـٌر مـنهم أسـلموا لمـا تبـین لهـم انكشـف لهـم �عـض الحقـائق التـي جـاء بهـا  ،اعتبر وادَّ
ال حذرنا منه، ومن ُ�تبت علیه الشقاوة ال ُتفیـد وال شر إ ،دیننا الحنیف، الذي ال خیر إال دلنا علیه

 �هللا المستعان. ،فیه مثل هذه األمور، ولو انكشفت له
 في الصحیحین وغیرهما. -علیه الصالة والسالم–�عني في صفة وضوئه " َذَكَرُه ُعْثَمانُ " �قول:

 .-والسالم علیه الصالة- أ�ًضا في صفة وضوئه ابن عاصم" َوَعْبُد للااَِّ ْبُن َزْ�دٍ "
ــاسٍ " ــُن َعبَّ ِ ْب ــِه َوَســلَّمَ -َعــِن النَِّبــيِّ " كــذلك �لهــم ذ�ــروا االســتنثار" َوَعْبــُد للااَّ هــذه " -َصــلَّى ُهللا َعَلْی

 المعلقات �لها موصولة في الصحیح وفي غیره.
َثَنا َعْبَدانُ " :-رحمه هللا–قال  في عبدان  وهو عبد هللا بن عثمان العتكي المروزي، تقدم الكالم" َحدَّ

وسبب تسـمیته، وأنـه لقـٌب لعبـد هللا بـن عثمـان، ومـنهم مـن قـال: إنـه �ـان ُ�سـمى �اسـمین عبـد هللا، 
 وعبدان اسم علم ُسمي �ه �ثیر. ،وعبد الرحمن، فقیل له: عبدان، ومنهم من �قول: هذا لقبه

 وهو ابن المبارك اإلمام المشهور." َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد للااَِّ "
 محمد بن مسلم بن شهاب." َعِن الزُّْهِريِّ " ،األیلي ابن یز�د" َأْخَبَرَنا ُیوُنُس  َقاَل:"
" -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َعـِن النَِّبـيِّ  َأنَّـُه َسـِمَع َأَ�ـا ُهَرْ�ـَرةَ " ،الخـوالني "َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو ِإْدِر�َس "

ث عــن النبــي  ــُه َقــاَل: " -علیــه الصــالة والســالم-�عنــي ُ�حــدِّ ــَأ َفْلَیْســَتْنِثْر «َأنَّ ومعلــوٌم أن " »َمــْن َتَوضَّ
 االستنثار ُ�كنى �ه عن االستنشاق؛ ألن هذا من الزم هذا، وذاك متضمٌن لهذا.

َأ َفْلَیْسـَتْنِثْر « وهـذا األمـر �االسـتنثار أمـٌر �االستنشـاق؛ ولـذا قـال �عضـهم: إن االسـتنثار » َمْن َتَوضَّ
ألن الــالم هنــا الم  ؛أو هــو تــا�ٌع لالستنشــاق؛ واجــب لصــراحة األمــر ،تنشــاقوتبًعــا لــه االس ،واجــب

ولـذا فـرَّق �عضـهم  ،»َ�اِلْغ ِفي اِالْسِتْنَشـاِق ِإالَّ َأْن َتُكـوَن َصـاِئًماوَ «األمر، وجاء األمر �االستنشاق 
مـن بین المضمضة واالستنشاق في الحكم، فقال: إن االستنشاق واجب، والمضمضة ُسنَّة، ومـنهم 

نیة  .وهذا قول الجمهور ،قال: بوجو�هما، ومنهم من قال: �السُّ
ـْأ َ�َمـا َأَمـَرَك للااَُّ «: -علیـه الصـالة والسـالم–ومرد ذلك فـي قولـه   هـذه حجـة الجمهـور، ومـا  »َتَوضَّ

أمــر هللا �ــه فــي القــرآن لــیس فیــه مضمضــة وال استنشــاق، ومــن قــال �ــالوجوب قــال: �أنــه ثبتــت فــي 
ــالوا: الوجــه مــا تحصــل �ــه النصــوص الخاصــة،  وهــي مقدمــة علــى مــا جــاء فــي العمــوم، وأ�ًضــا ق

مـا تحصـل �ـه المواجهـة،  ]٦[المائـدة: }َفاْغِسـُلوا ُوُجـوَهُكمْ {المواجهة، الوجه المأمور �ـه فـي اآل�ـة 



 
 

  
 

F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì=}àè۲۰٤i_k‘=E=ÚÈóÈÿ^= ٤ 

 -علیــه الصــالة والســالم–بــدلیل بیــان النبــي  ،و�ــدخل فیــه مــا فــي حــدوده �مــا فــي ذلــك الفــم واألنــف
 وهو ُمبین للقرآن.�فعله وقوله، 

واألوامــر التــي جــاءت فــي هــذا البــاب �افیــة فــي الوجــوب، وأمــا إحالتــه علــى اآل�ــة فاآل�ــة ال تنفــي 
�ــأن الوجــه مــا تحصــل �ــه المواجهــة، والجمهــور  علــى مــا جــاء فیهــا، حتــى علــى القــول القــدر الزائــد

إنساًنا واجه غیـره فـاغًرا  أن أجابوا عن ذلك: �أن المواجهة ال تحصل ال �األنف وال �الفم، �عني لو
 فاه هذه ُتسمى مواجهة؟ 

 .ال طالب:
 ال. 

َأ َفْلَیْسَتْنِثْر «على �ل حال الَحكم في ذلك النص، والنص ظاهر   .     »َمْن َتَوضَّ
االستجمار: إزالـة أثـر الخـارج �الحجـارة، ُ�قابلـه االسـتنجاء وهـو: إزالـة أثـر  »َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُیوِتْر «

 �الماء.الخارج 
�عنـي لیقطعـه علـى وتـر، وأقـل مـا �حصـل �ـه اإلنقـاء ثالثـة أحجـار، فـإن  »َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُیـوِتْر «

ــَتْجَمَر «لألمــر �اإلیتــار  ؛و�ال ز�ــد علیهــا الرا�ــع، ثــم یــدخل فــي ذلــك الخــامس ،أنقــى �فــت ــِن اْس َوَم
 فاالستجمار إزالة أثر الخارج �الحجارة. ،»َفْلُیوِتْر 

یــب، اســتعمال المجمــرة فــي البخــور، وهــذا إال: ومــنهم مــن قــ ن المــراد �االســتجمار هنــا البخــور الطِّ
محكيٌّ عن ابن عمر، وعـن مالـك، واللفـظ �حتمـل، لكـن عامـة أهـل العلـم علـى أنـه فـي االسـتجمار 

 �عني لیقطعه على وتر. »َفْلُیوِتْر «في إزالة الخارج 
 ،من النثر �النون والمثلثـة هو استفعالٌ " ستنثار�اب اال" :قوله" : -رحمه هللا تعالى–قال الشارح 

 �عني بَنَفِسه." �جذ�ه بر�ح أنفه :أي ،وهو طرح الماء الذي �ستنشقه المتوضئ
كي عن مالـك �راهیـة وحُ  ،�ان �إعانة یده أم ال فیخرج بر�ح أنفه سواءً  ،لتنظیف ما في داخله" 

دخـل فـي أنفهـا مـاء تبًعـا للشـرب إنمـا ُتخرجـه  الدا�ـة إذا "شـبه فعـل الدا�ـةلكونـه �ُ  ؛فعله �غیر الیـد
 وال إلشكال في �ونه ُ�شبه الدا�ة. ،�النفس فقط دون الید، وهذا أمر مما �شترك فیه المخلوق 

 طالب:.........
 أصل األكل والشرب فیه مشابهة للدواب. ،نعم، لكن في أفعاٍل خاصة، األكل

 طالب:........
 لیست مما یدخل في التعبد.   على �ل حال هذه األمور ِجبلیة، و 

؛ ألن هي الالئقة �مثـل "و�ذا استنثر بیده فالمستحب أن �كون �الیسرى  ،والمشهور عدم الكراهة"
 قذر یلیق �الیسرى دون الیمنى.الوسخ و الإزالة  هذا؛ ألن

 فلیستنثر بیده الیسرى. "ا بها من حدیث عليوأخرجه مقیدً  ،ب علیه النسائيبوَّ "
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 "وعبــد هللا بــن ز�ــد وســیأتي حدیثــه ،روى االســتنثار عثمــان وقــد تقــدم حدیثــه :أي "ذ�ــره" :قولــه"
عبد هللا بن ز�د بن عاصم هو راوي الوضوء، وأمـا عبـد هللا بـن ز�ـد بـن عبـد ر�ِّـه فهـذا راوي األذان 

 الذي رأى الرؤ�ة �األذان، وسیأتي.
ولـیس فیـه  ،من غرفـةٍ تقدم حدیثه في صفة الوضوء في �اب غسل الوجه  "بن عباساو " :قوله"

و�ــأن المصــنف أشــار بــذلك إلــى مــا رواه أحمــد وأبــو داود والحــاكم مــن حدیثــه  ،ذ�ــر االســتنثار
َتْیِن َ�ـاِلَغَتْیِن َأْو َثَالًثـا«ا مرفوعً  إذا توضـأ أحـد�م واسـتنثر « :وألبـي داود الطیالسـي »اْسـَتْنِثُروا َمـرَّ

 .و�سناده حسن ،»افلیفعل ذلك مرتین أو ثالثً 
وأبـو مسـلم الخـوالني، أبـو إدر�ـس الخـوالني،  ،عنـدنا أبـو إدر�ـس" هو الخـوالني "أبو إدر�س" :قوله

خیــار األمــة، والفــرق بینهمــا إدر�ــس عائــذ هللا بــن  ،وأبــو مســلم الخــوالني، و�الهمــا مــن خیــار النــاس
ب مــن خــوالن مــن الــیمن، عــرب  غیــر عــرب أو مــن أصــل  أمعبــد هللا، وأبــو مســلم عبــد هللا بــن ُثــوَّ

 عرب؟ ال
 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
فــإنهم مــن ولــد  ،أعتــق مــن تمــیم«قــال للــذي أعتــق مــن خــوالن:  -علیــه الصــالة والســالم–النبــي 

 معناه أن خوالن لیست من ولد إسماعیل. »وهم أشد أمتي على الدجال ،إسماعیل
 طالب:..........

ومـــه أن خـــوالن لیســـت مـــن ولـــد مفه» أعتـــق مـــن تمـــیم فـــإنهم مـــن ولـــد إســـماعیل« ،ظـــاهرهـــذا 
 إسماعیل.

 طالب:..........
 ؟ماذا

  ....... طالب:
 أصل العرب. ة �عد،مستعر� لیسالعرب العار�ة  مال ینفي أنه

 َوَقاِئَلــــــــــــــــــــٍة َخــــــــــــــــــــْوَالَن َفـــــــــــــــــــاْنِكْح َفَتـــــــــــــــــــاَتُهمْ 
 
 

 اد.�عني قبیلة مشهورة ومتمیزة من قبائل العرب، وخرج منها علماء، وُعبَّاد، ُزهَّ 
 وهم في الیمن، ومازالوا موجودین، والنِّسبة قائمة إلى اآلن. ،على �ل حال أخبارهم معروفة

بن المبارك وغیره عن یونس أ�ا سعید مع أبي ازاد مسلم من طر�ق  "أنه سمع أ�ا هر�رة" :قوله"
 �عني أنه سمع أ�ا سعید وأ�ا هر�رة، أو أ�ا هر�رة وأ�ا سعید." هر�رة
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لـورود األمـر  ؛بوجـوب االستنشـاق :فیلزم مـن قـال ،ظاهر األمر أنه للوجوب» َتْنِثْر َفْلَیسْ « :قوله"
ُ�شـترط تبًعـا " بـن المنـذر أن �قـول �ـه فـي االسـتنثاراو  �ه �أحمد و�سـحاق وأبـي عبیـد وأبـي ثـورٍ 

عـ ألیس ،لهذا  ه،من الزم االستنشاق االستنثار؟ �عني هل یتم االستنشاق بـدون اسـتنثار؟ لـو مـا رجَّ
 ه �النفس إلى أن أصعده فوق.جذ�

 طالب:...........
�عني هل یتم االستنشاق بدون استنثار؟ ممكن، المضمضة ممكنة ُیدیر الماء في فهمه ثم یبتلعـه؛ 

ُیــدیره فــي فمــه بلســانه ولهزمتیــه، ثــم ُ�خرجــه، واختلفــوا  ،ولهــذا قــالوا: مــن حــد المضمضــة أن ُ�خرجــه
 ؟ هذه مسألة تكلم فیها أهل العلم.هل تتم المضمضة بدون إخراج الماء أو ال

�عنـي الحنابلـة " "أنهـم �قولـون" �قتضي أنهـم �قولـون بـذلك )المغني(وظاهر �الم صاحب " �قـول:
 ؟   �ل من ُذِكر أم
بوجوب االستنشاق؛ لورود األمر �ه �أحمد و�سحاق وأبي عبیـد وأبـي ثـوٍر وابـن  یلزم من قالف "

 ،"اهر �ـالم صـاحب (المغنـي) �قتضـي أنهـم �قولـون بـذلكوظ، المنذر أن �قول �ه في االستنثار
َ�ــاِلْغ ِفــي وَ «وال شــك أن القــول بوجــوب االستنشــاق متجــه؛ لــورود مثــل هــذا الحــدیث، وورود مثــل 

   .»اِالْسِتْنَشاقِ 
بـن �طـال �ـأن �عـض العلمـاء قـال اح وصـرَّ  ،ال �االسـتنثارإتحصـل  وأن مشروعیة االستنشاق ال"

واسـتدل الجمهـور علـى  ،على من نقل اإلجماع على عدم وجو�ـه ه تعقبٌ وفی ،بوجوب االستنثار
 -صــلى هللا علیــه وســلم-أن األمــر فیــه للنــدب �مــا حســنه الترمــذي وصــححه الحــاكم مــن قولــه 

ــْأ َ�َمــا َأَمــَرَك للااَُّ « :لألعرابــي  :جیــبوأُ  ،الستنشــاقل ولــیس فیهــا ذ�ــرٌ  ،فأحالــه علــى اآل�ــة ،»َتَوضَّ
�عنـي هـذا األمـر الموجـود فـي الحـدیث " �األمر ما هـو أعـم مـن آ�ـة الوضـوء�أنه �حتمل أن یراد 

تـا�ٌع ألمـر هللا  -علیـه الصـالة والسـالم–لكـن أمـره  ،-علیه الصالة والسـالم–هو أمره » َفْلَیْسَتْنِثْر «
 . -جلَّ وعال-

 ....... طالب:
 . نعم

فقـد أمـر هللا سـبحانه �اتبـاع  ،�أنه �حتمل أن یراد �األمر ما هو أعـم مـن آ�ـة الوضـوء :جیبوأُ "
 -وضـوءه صـنَّفأحـد ممـن  ولـم �حـكِ  ،وهـو المبـین عـن هللا أمـره -صلى هللا علیه وسلم-نبیه 

وهو یـرد علـى  ،بل وال المضمضة ،على االستقصاء أنه ترك االستنشاق -علیه الصالة والسالم
 ،صـحیح �إسـنادٍ ا فـي سـنن أبـي داود وقـد ثبـت األمـر بهـا أ�ًضـ ،امن لم یوجب المضمضة أ�ًضـ

بــن المنــذر أن الشــافعي لــم �حــتج علــى عــدم وجــوب االستنشــاق مــع صــحة األمــر �ــه إال اوذ�ـر 
�عنـي مـن تـرك االستنشـاق ال ُ�عیـد الوضـوء، ال �علـم  ."ا فـي أن تار�ـه ال �عیـدلكونه ال �علم خالًفـ

 مخالف في هذا، ومادام أجمعوا على عدم اإلعادة دل على أنه ال �جب.
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 ....طالب:......
 عندك.
بن المنذر أن الشافعي لم �حتج على عدم وجـوب االستنشـاق مـع صـحة األمـر �ـه اوذ�ر قـال: "

  �عني ال �عید الوضوء." ال �عید" �عني االستنشاق" ا في أن تار�هإال لكونه ال �علم خالفً 
ثبت عنه و  ،من الصحا�ة وال التا�عین إال عن عطاء حفظ ذلك عن أحدٍ قوي فإنه ال �ُ  وهذا دلیلٌ "

وال اشترط �عني إال الفـرض لـیس مـن فـرائض " بن المنذراذ�ره �له  ،ةعادأنه رجع عن إ�جاب اإل
وال تلزمــه اإلعــادة؛ ألنــه فــرق بــین الواجبــات، والشــروط  ،إذا تر�ــه �ــأثم ،لكــن مــن واجباتــه ،الوضــوء

 .صالته �اطلةفواألر�ان، �عني من صلى �غیر سترة 
 .......  طالب:

 ي هو شرط.ذستر العورة ال ، بلالةسترة الص لیس 
 طالب:.........

ــي «�ســتر المنكــب  -علیــه الصــالة والســالم–هــذا صــالته �اطلــة، وأمــر النبــي  ــدُ�ْم ِف ــلِّي َأَح َال ُ�َص
فرق بین هذا وهـذا، إذا صـلى وعاتقـه مكشـوف تبطـل  »الثَّْوب اْلَواِحد َلْیَس َعَلى َعاِتقه ِمْنُه َشْيء

 .و�أثم إذا تر�ها، لكن صالته صحیحة؛ ألن العورة مستورة ،واجبصالته؟ ال، مأموٌر �ه 
 ،ونظیر ذلك ُغسل الجمعة من أوجبه ال ُیبطل الصالة �ه؛ ألنـه لـیس �شـرط �الغسـل مـن الجنا�ـة 

 فرٌق بین هذا وذاك.
فمـــا ُذِكـــر فـــي اآل�ـــة فـــروض الوضـــوء �ســـمونها ال �صـــح إال بهـــا، ومـــا یز�ـــد علـــى ذلـــك �كـــون مـــن 

 تالزم بین عدم األمر �اإلعادة و�ین عدم الوجوب. الواجبات، فال
على مقتضى مذهب الحنفیة أن هذه النصوص اآلمرة �المضمضة واالستنشاق ز�ادة على الـنص، 

 والز�ادة على النص نسٌخ عندهم، والظني ال ینسخ القطعي.
 ....... طالب:

إذا تر�ـه عمـًدا نعـم �طلـت  �عني من ترك الواجب عمًدا مثل ما قالوا في تارك الواجب فـي الصـالة
 .صالته، و�ذا تر�ه سهًوا جبره �السجود

 .......  طالب:
لكن هل هذا لـه مقابـل؟ فـي الصـالة لـه مـا �جبـره �ـه السـجود إذا تر�ـه سـهًوا، ولـوال أنـه متأكـد لمـا  

لما قـام عـن التشـهد األول جبـره �السـجود، لكـن هـل  -علیه الصالة والسالم–ُأِمر �السجود، والنبي 
 في أي عبادة من العبادات تبطل؟ اهذا له مقابل إذا ترك الواجبات؟ �ل من ترك واجبً 

 .......  طالب:
�عض الواجبات مـا ُ�جبـر �السـجود، و�عضـها مـا ُ�جبـر بـدم �مـا فـي النُّسـك، و�عضـها  ،ال ما یلزم 

   وال ُ�جبر �شيء.  ،ما یلزم منه التو�ة واالستغفار
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َأ َفْلَیْسَتْنِثْر «"اددً ولم یذ�ر في هذه الروا�ة ع"  .»َمْن َتَوضَّ
ــاد" ــي الزن ــة ســفیان عــن أب ــي روا� ــد ورد ف ــرً « :ولفظــه ،وق أخرجــه  ،»او�ذا اســتنثر فلیســتنثر وت

وفــي روا�ــة عیســى بــن طلحــة عــن أبــي هر�ــرة عنــد  ،وأصــله لمســلم ،الحمیــدي فــي مســنده عنــه
ــَأ َفْلَیْســَتْنِثْر َثَالًثــاإَذا اْســَتْیَقَظ َأَحــُدُكْم ِمــْن َمَنا«المصــنف فــي بــدء الخلــق  حــدیث أبــي " »ِمــِه َفَتَوضَّ

 هر�رة عند المصنف �عني في البخاري.
ْیَطاَن َیِبیُت َعَلى َخْیُشوِمهِ « مـا لِ  ؛وعلى هـذا فـالمراد �االسـتنثار فـي الوضـوء التنظیـف ،»َفِإنَّ الشَّ

 ."فیه من المعونة على القراءة
 تتأثر. إذا وِجدت أوساخ في األنف فإن القراءة 
 .."زاد للمستیقظ �أن ذلك لطرد الشیطانو�ُ  ،ألن بتنقیة مجرى النفس تصح مخارج الحروف"

 طالب: وُ�راد.
 وُ�زاد.

 طالب:.........
 ما الغلط؟

 ....... طالب:
 ُیزاد. ،ال ال

 . من التنظیف وتنقیة المجرى  �عني إضافًة إلى ما تقدم" زاد للمستیقظو�ُ "
 .إن شاء هللا تعالى ،وسنذ�ر �اقي مباحثه في مكانه ،ك لطرد الشیطانزاد للمستیقظ �أن ذلو�ُ "

 ."وهي الحجارة الصغار في االستنجاء ،استعمل الجمار :أي »َوَمِن اْسَتْجَمرَ « :قوله
 طالب:.........

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 االستنشاق؟ �عني إذا استنقض لنقض وضوئه مثًال ورجع ینام �ستنشق؟
 طالب:........

  .... ا �خالف، لكن مثل غسل الیدین، ومثل غیرها إنما ُیراد بهام
 استعمل الجمار وهي الحجارة الصغار في االستنجاء وحمله �عضهم :أي »َوَمِن اْسَتْجَمرَ «" قال:

ر. ُنعیم بن عبد هللا الُمجِمر" ر واستجمرتجمَّ  :فإنه �قال فیه ،على استعمال البخور  أو المجمِّ
 طالب:.........

ر.  ُیبخر المسجد النبوي، فقیل له: الُمجِمر �التخفیف أو الُمجمِّ
�عنـي ال �صـح  ،"وال �صح عنـه ،بن عمراحكاه بن حبیب عن  ،ر واستجمرتجمَّ  :فإنه �قال فیه"

 عن ابن عمر. 
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 خالف ذلك." بن خز�مة في صحیحه عنه خالفهاوروى  ،بن عبد البر عن مالكاو "
 »َفْلُیـوِتْر « :وتقدم القـول علـى معنـى قولـه ،ا �موافقة الجمهوروقال عبد الرزاق عن معمر أ�ًض "

 ؛واســتدل �عـض مـن نفـى وجـوب االسـتنجاء بهـذا الحــدیث ،بـن مسـعودافـي الكـالم علـى حـدیث 
 ."لإلتیان �حرف الشرط

مطلـق، إنمـا هـو ُأِمـر �ـه  األن �عض المالكیـة �قـول: االسـتنجاء ُسـنَّة، لمـاذا؟ ألنـه مـا ُأِمـر �ـه أمـرً  
 ،»َوَمـِن اْسـَتْجَمَر َفْلُیـوِتْر « ،�عني من لم �ستجمر فـال یلزمـه الـوتر» َفْلُیوِتْر  َوَمِن اْسَتْجَمرَ « ا،مقیدً 
الــذي لــم ُ�حــِدث ال یلزمــه الوضــوء، وهنــا مــن لــم �ســتجمر ال یلزمــه  ،»یتوْضــأفلَمــن أحــدَث « مثــل

لإلتیــان �حــرف  ؛واســتدل �عــض مــن نفــى وجــوب االســتنجاء بهــذا الحــدیث: "اإلیتــار؛ ولــذا قــال
مـن  �عنـي ،"أو �األحجـار ،و�نمـا مقتضـاه التخییـر بـین االسـتنجاء �المـاء ،وال داللة فیـه ،الشرط

 .وهو إزالة أثر الخارج �الماء ،في مقابل االستنجاء ،اختار االستجمار فلیوتر
 ".�هللا أعلم" 

 طالب: أصل المسألة �ا شیخ؟
 مكروه، عند �عض المالكیة هذا ُسنَّة.

" أنه ال ُ�غني و�نما �كفـي "واستدل �عض من نفى وجوب االستنجاءكأنه ُیلمح القول هذا  :طالب
 االستجمار؟

�عني إذا  "�حرف الشرط فیه بهذا الحدیث؛ لإلتیان واستدل �عض من نفى وجوب االستنجاء"ال، 
 �عدم وجو�ه هذا المستدل الذي نتكلم عنه. ُنفي االستجمار وقیل

 طالب:.........
ســـتنجاء؛ ألنـــه إذا ُنفـــي االســـتجمار ُنفـــي االســـتنجاء؛ ألنـــه مطلـــوب أحـــدهما، وُنفـــي واحـــد، نعـــم اال

ال یتعـین االسـتجمار؛ ألن الصـیغة ال تقتضـي  ،والحكم واحد عنده عند القائل، لكـن أنـا أقـول: نعـم
 .التعیین؛ ألن له بدیًال 

 طالب:.........
 .رظهموجودة وال �

 .......  طالب:
ل ال تفسد الوضوء، والخـالف أن تعـرف أنـه عنـد الحنابلـة وغیـرهم أنـه ال �صـح إشكا هعنده ما فی 

وضوٌء وال تیمم، روا�ـة عنـد الحنابلـة أن الوضـوء صـحیح قبـل االسـتجمار،  -قبل االستجمار–قبله 
وصاحب (المغني) ُیرجحه �صـح الوضـوء قبـل االسـتجمار، لكـن المـرجَّح عنـد عامـة أهـل العلـم مـا 

 قیل: في أنه ال �صح قبله وضوٌء وال تیمم، وأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصالة.
 طالب:.........

 ه إذا أخره عن الوضوء، هذا عند من ُ�صحح الوضوء قبل االستنجاء واالستجمار.�عد
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 طالب:.........
 الذي ُ�صحح الوضوء قبل االستنجاء واالستجمار، �قول: ال ُبد من حائل؛ لئال ینتقض وضوؤه.

 .نعم
 .َ�اُب اِالْسِتْجَماِر ِوْتًرا: "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 

َثنَ    –ا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنـا َماِلـٌك، َعـْن َأِبـي الزَِّنـاِد، َعـِن اَألْعـَرِج، َعـْن َأِبـي ُهَرْ�ـَرةَ َحدَّ
ــَأ َأَحــُدُكْم َفْلَیْجَعــْل ِفــي « َقــاَل: -َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َأنَّ َرُســوَل للااَِّ  -رضــي هللا عنــه ِإَذا َتَوضَّ

ُیـْدِخَلَها مَّ ِلَیْنُثْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُیوِتْر، َوِ�َذا اْسَتْیَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفْلَیْغِسْل َیـَدُه َقْبـَل َأْن َأْنِفِه، ثُ 
 ".»ِفي َوُضوِئِه، َفِإنَّ َأَحَدُكْم َال َیْدِري َأْیَن َ�اَتْت َیُدهُ 

 اًء؟عندك المفعول موجود م» َفْلَیْجَعْل ِفي َأْنِفهِ «
 .»َفْلَیْجَعْل ِفي َأْنِفِه، ُثمَّ ِلَیْنُثْر « طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
 ماء عندك؟ هفی

 .هطالب: ال ما فی
 عندك أنت قرأتها.

 طالب: أخطأت.
 �عني إدراج.
ــَأ َأَحــُدُكْم َفْلَیْجَعــْل ِفــي َأْنِفــِه، ُثــمَّ ِلَیْنُثــْر «ألنــه قــال:  أ�ــش �جعــل  مــاء، ومعلــوم أنــه همــا فیــ» ِإَذا َتَوضَّ

 تراب إذا تیمم؟
 طالب: روا�ة أبي ذر.

موجــودة فــي الروا�ــة �قــول: �ــذا فــي الیونینیــة وفرعهــا �حــذف المفعــول، أي: فلیجعــل فــي أنفــه مــاًء، 
 وهذا مأخوذ من القسطالني. ،وألبي ذرٍّ إثباته، إثبات المفعول

 طالب: مسألة �ا شیخ.
 ماذا؟

ق في االستجمار قبل الوض ق بین ما إذا �انـت النجاسـة الموجـودة هـي طالب: �عضهم فرَّ وء فرَّ
نقضت الوضوء، فهنا ال �صـح الوضـوء حتـى �سـتجمر، و�ـین مـا إذا  ،التي �انت سبب الوضوء

 كانت غیر سبب الوضوء �عني نجاسة طرأت على الجسد هنا �صح أنه....
 ؟ن الكالم على االستنجاء واالستجمار من أین �أتو 

 طالب:........
 ت على فخذه نجاسة؟ �عني لو �ان
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 طالب:........
 هذا ما فیه إشكال.

 : �عضهم ذ�ر الشرط هذا.طالب
 ال ال، هم �خصصون االستنجاء واالستجمار، وهذا هو الموضع.

 طالب:.........
 هو سبب إذا خرَجت خالص انتقض الوضوء، نتصور خروج خارج وال �كون سبب...

 طالب: �النجاسة التي تطرأ على الجسد؟
غســل النجاســة مــن أي موضــع مــن علــى الظهــر مــثًال ُ�قــال:  ،م فــي االســتنجاء واالســتجمارالكــال

 استنجاء؟ 
 طالب: ال.

 االستنجاء قطع الخارج.
 طالب: ظاهر �ا شیخ، إزالة نجاسة وقعت على الجسد؟

ـل بــین مـا إذا تعــدت  هـذه مسـألة ثانیــة، �المنـا �لــه فـي الخـارج فــي موضـع الخــارج، و�عضـهم ُ�فصِّ
 الخارج فال ُ�جزئ فیها إال الماء.موضع 

ِ ْبـُن ُیوُسـفَ ، َ�اُب اِالْسِتْجَماِر ِوْتًرا": -رحمه هللا–قال  َثَنا َعْبُد للااَّ التنیسـي، تنـیس موجـودة إلـى " َحدَّ
 اآلن؟

 .......  طالب:
 نعم معروف من مصر. 

 طالب:.........
ت مجلـدات واحـد فـي المندرسـة، صارت ال ُبد من مراجعة �تاب اسمه (بلـدان القطـر المصـري) سـ

، وعــدد مــن فیهــا مــن الســكان، وعــدد ائً ب �عنــي مــا خلــوا شــیز وخمســة فــي الباقیــة، ذ�ــروا حتــى الِعــ
 ،وطبعة دار الكتب المصـر�ة ،ي قبل مائة وعشر�ن سنةتالسكان اختلف من طبعة بوالق األولى ال

 .كأنهم زادوا �عد ذلك
 .......  طالب:
 زادوا؟

 .......  طالب:
ي �تــاب عــن جغرافیــة مصــر مطبــوع ســنة ألــف ومــائتین وســبعین، وقــد بلــغ عــدد ســكان القطــر فــ 

ــع أن �صــلوا إلــى الخمســة علــى رأس القــرن، ألــف وثالثمائــة االمصــري ثالثــة مالیــین ونصــفً  ، وُ�توقَّ
 ...نأظنهم وصلوا اآل

 .......  طالب:
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  �هللا المستعان. ،]٣١[المدثر: َوَما َ�ْعَلُم ُجُنوَد َر�َِّك ِإالَّ ُهَو}{ 
وعــدد  اً�ــنــه مــا  خصــه �مــدن وال قــرى حتــى ِعــزب ذ�ــروا عز وهــذا �تــاب مهــم لبلــدان أو مــدن؛ أل

ــلوا تفصــیًال  مــا وراءه تفصــیل، وطبعــة دار الكتــب  ســكانها خمســٌة مــن آل فــالن أو �ــذا، �عنــي فصَّ
 �عني اقتناؤها السیما ألهل القطر �عني مهم.  

َثَنا َعْبُد للااَِّ قال: " ـنن " َقـاَل: َأْخَبَرَنـا َماِلـكٌ " التنیسـي"  ْبُن ُیوُسفَ َحدَّ اإلمـام إمـام دار الهجـرة نجـم السُّ
 ابن أنس. 

 عبد الرحمن بن هرمز." َعِن اَألْعَرجِ " عبد هللا بن ذ�وان: َعْن َأِبي الزَِّنادِ "
َأ َأَحُدُكْم َفْلَیْجَعْل ِفي َأْنِفِه، « َقاَل: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ َرُسوَل للااَِّ  َعْن َأِبي ُهَرْ�َرةَ " ِإَذا َتَوضَّ

  وهو معلوم �عني حذفه للعلم �ه. ،في روا�ة أبي ذر ُذِكر المفعول ماءً  "»ُثمَّ ِلَیْنُثْر 
 وهذا تقدم في الباب السابق. ،»ُثمَّ ِلَیْنُثْر َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُیوِتْر «
النـوم ُمطلــق مـا ُقیــد » َفْلَیْغِسـْل َیــَدُه َقْبـَل َأْن ُیــْدِخَلَها ِفـي َوُضــوِئهِ  ،ْم ِمـْن َنْوِمــهِ َوِ�َذا اْسـَتْیَقَظ َأَحــُدكُ «

ســواًء �ــان �اللیــل أو �النهــار، وهــو عنــد الحنابلــة مقیَّــد بنــوم اللیــل؛ ألنــه قــال فــي آخــر الحــدیث فــي 
بیت والبیتوتة ال تكون إال �اللیل على خـالٍف فـي والم ،»َفِإنَّ َأَحَدُكْم َال َیْدِري َأْیَن َ�اَتْت َیُدهُ « العلة:

 ذلك سیأتي ذ�ره في الشرح.
االسـتنثار  "شـكل إدخـال هـذه الترجمـة فـي أثنـاء أبـواب الوضـوءاستُ " ا�اب االستجمار وترً " :قوله"

، و�دخالـه فـي أبـواب الوضـوء؛ ألن االسـتنثار مـن الوضـوء، لكـن االسـتجمار في الوضوء هذا ماشٍ 
 بین أبواب الوضوء؟ ما الذي أدخله

 طالب:.........
ـب شـخص حینمـا یـذ�ر  ال؛ ألن فیه آداب قضاء الحاجة انتهت، ثم بدأ �أحادیث الوضـوء قـد یتعجَّ

 البخاري المسح على الخفین في أثناء أبواب الصالة، لماذا ذ�ره؟
 طالب:........

 في السجود؛ ألنه ال یلزم من مباشرة الرِّجل األرض.
أنـــه ال اختصـــاص لهـــا  :والجـــواب ،هـــذه الترجمـــة فـــي أثنـــاء أبـــواب الوضـــوءشـــكل إدخـــال استُ "

 ؛فـــإن أبـــواب االســـتطا�ة لـــم تتمیـــز فـــي هـــذا الكتـــاب عـــن أبـــواب صـــفة الوضـــوء ،�االستشـــكال
ني ضـمَّنا هـذا اللفـظ لفـظ الطهـارة السـیما عن المراد �الوضوء الطهارة �إ�عني إذا قلنا:  ،"لتالزمهما
 ُیترجم �كتاب الطهارة، و�دخل فیه �ل ما ُذِكر.من أهل العلم  اوأن �ثیرً 

و�حتمـل  ،لتالزمهمـا ؛فإن أبواب االستطا�ة لم تتمیز في هـذا الكتـاب عـن أبـواب صـفة الوضـوء"
لكـن إذا قلنـا بهـذا  ،"�هللا أعلم ،ما أشرنا إلیه في المقدمة �ماأن �كون ذلك ممن دون المصنف 

فـي تـألیف الصـحیح، وأنـه ُتصـرِّف فیـه مـن �عـد  فإن الثقة تضعف في ترتیـب أبـواب الصـحیح، بـل
اإلمام، وهذا غیر الئـق، لكـن �عـض الشـراح غیـر ابـن حجـر ُ�صـرِّح �ـأن الكتـاب حصـل فیـه تقـد�م 
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وتـــأخیر مـــن النُّســـاخ، وحصـــل �ـــذا و�ـــذا، والســـبب فـــي ذلـــك عـــدم فهمهـــم لدقـــة التبو�ـــب والتـــراجم 
فهمه أحاله على النُّساخ، وهذا الكالم لـیس والترتیب من اإلمام البخاري، فإذا أشكل علیه شيء ما 

 �صحیح. 
والمـراد �الوضـوء "نـرى أول �تـاب الوضـوء، قـال:  "وقد ذ�رت توجیه ذلك في أول �تاب الوضـوء"

 �عني �ما في ذلك االستطا�ة. "ذ�ر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته والوضوء
 طالب:........

 في المشروط. ُ�عد عن الوضوء؛ ألن الشرط داخل ههو ما فی
أَ « :قوله" نـه ُ�طلـق وُ�ـراد إألن الفعل الماضي �ما قلنا مـراًرا  "إذا شرع في الوضوء :أي »ِإَذا َتَوضَّ

ــأَ «، هـل �صـلح هـذا المعنـى هنـا �ـه الفـراغ مـن الفعـل وهـو األصـل؛ ولـذا قیـل لــه: مـاضٍ  » ِإَذا َتَوضَّ
 �عني فرغ من الوضوء استجمر؟

�عنـي إذا فرغـت مـن القـراءة؟ المـراد اإلرادة إذا  ]٩٨[النحـل: ْرآَن َفاْسـَتِعْذ ِ�ـاهللَِّ}{َفِإَذا َقَرْأَت اْلقُ ال،  
أراد القــراءة، وهنــا إذا شــرع؛ ألن الفعــل الماضــي �مــا ُ�طلــق علــى الفــراغ وهــو األصــل ُ�طلــق أ�ًضــا 

ــُروا« ،وُ�طلــق أ�ًضــا علــى الشــروع فیــه ،علــى إرادة الفعــل ــَر َفَكبِّ ــِإَذا َ�بَّ تكبیــرة اإلحــرام  �عنــي فــي »َف
هـل نقـول: إذا  »ِإَذا َرَكـَع َفـاْرَكُعوا«المراد �ه الفراغ، إذا فرغ مـن تكبیـرة اإلحـرام اإلمـام فكبِّـروا، لكـن 

 فرغ من الر�وع ار�عوا أو إذا أراد الر�وع ار�عوا؟
 .......  طالب:

أَ «ال، إذا شرع في الر�وع ار�عوا، وهنا    .   �عني شرع في الوضوء »ِإَذا َتَوضَّ
و�ــذا اختلــف رواة  ،لغیــره »مــاءً « :وســقط قولــه ،�ــذا ألبــي ذرٍّ  »َفْلَیْجَعــْل ِفــي َأْنِفــِه مــاءً « :قولــه"

 .وثبت ذ�ره لمسلم من روا�ة سفیان عن أبي الزناد ،الموطأ في إسقاطه وذ�ره
رحمـه –لحـافظ ا ،"»ثـم لینثـر«ولغیرهمـا  ،واألصیلي بوزن لیفتعل كذا ألبي ذرٍّ » ُثْر تُثمَّ ِلَینْ « :قوله

ُثـمَّ «اعتمد روا�ة أبـي ذر، وأشـار إلـى مـا عـداها عنـد الحاجـة، والمـتن الـذي بـین أیـدینا  -هللا تعالى
ــْر  ن هــذا مــن شــؤم التصــرف فــي الكتــاب، فالكتــاب أصــًال إغیــر روا�ــة أبــي ذر، وقلنــا مــراًرا: » ِلَیْنُث

م أدخلـوا الروا�ـة الموافقـة للشـرح؛ ، ولیـتهالیس فیه متن، هو شرح مجرَّد عن المتن، فأدخلوا فیه متًنـ
روا�ـة أبـي  ألنهـا ؛»ُثْر تُثمَّ ِلَینْ «وهنا قوله:  ،»ُثمَّ ِلَیْنُثْر  َفْلَیْجَعْل ِفي َأْنِفهِ «ألنه في الكتاب في المتن 

ذر، ولكــن الــذي تصــرفوا فــي الكتــاب مــا وفِّقــوا إلدخــال الروا�ــة الموافقــة، واألصــل أال ُیــدخل شــيء؛ 
�فصل بینه  المصنف، إذا أرادوا أن �طبعوا المتن �طبعوه إما فوق و�ضعون خط� ألنه خالف مراد ا

 .و�ین الشرح أو في الحاشیة، المقصود أنه ال ُ�خلط في الكتاب
 .......  طالب:

إذا أدرجهــا  ،مــا یــدرجها هكــذا ،�ضــعها بــین معكــوفتین أولكــن �جعلهــا جوانــب  ،�عنــي مثــل مســلم 
ي تـضي، وغیر الئق �األمانة العلمیة، لكن �ون �عض المطا�ع الغیر مر  اقلنا: إنه تصرف تصرفً 
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وال ُیرجـع إلـیهم مثـل  ،وال تكترث �ما تطبع إنما قصدهم الكسب المادي هـذا ال ُیلتفـت لهـم ،ما تهتم
�قـــول: �تـــاب القـــراءة خلـــف الصـــالة، طـــا�ع �تـــاب  -رحمـــه هللا تعـــالى–مـــن طبـــع �تـــاب البخـــاري 

�عنـي تثـق �مطبعـة تفعـل مثـل هـذا، عنـوان الكتـاب خطـأ �عنـي مـا لبخاري في �تاب بهذا االسم؟! ا
 الجاللـین لحافظ أبي زرعـة مطبـوع علـى هـامشل�ستغرب أن ُیوجد تصرفات أخرى، وألفیة العراقي 

 �الذال �عني خطأ في المؤلف. ،أبو ذرعة :المؤلف
ــلنا فــي هــذا المقــام، لكــن علــى طالــب ال علــم أن ینتقــي مــن فمثــل هــذه الطبعــات ال ُیلتــف إلیهــا، وفصَّ

 المطا�ع ما ُعرف �التحري والتثبت والتدقیق والتحقیق، �هللا المستعان.
 طالب:.........

 طبعة بوالق طا�قتها أنت؟
 طالب:.........

 ال یلزم أن تكون في هذا الموضع، لكن هم مظنة أن �ضعوا. ،نعم
 .......  طالب:

 ؟»ُثْر تِلَینْ «عندك أنت 
 طالب:..........

 ت تتبعت �ل ما جاء في الكتاب؟لكن أن
 طالب:..........

ال، المقصــود أن روا�ــة أبــي ذر التــي اعتمــدها المؤلــف إذا تصــرفنا ال ُبــد أن نضــعها؛ لــئال �حصــل 
التفسـیر مـا  ،اضطراب بین المتن والشرح، وقلنا مثل هذا في تفسیر القرطبي، األصل ما فیه آ�ـات

طبعـوه طبعـات  ،المجلد األول والثـاني مـا فیـه مـن آ�ـات فیه آ�ات، الذین طبعوه في الطبعة األولى
ا وفیه اآل�ات، وأدخلوا القرآن بروا�ة حفص وهـي  ،مع أن المفترض أن �كون بروا�ة نافع ،كثیرة جد�

ر.  التي اعتمدها المفسِّ
 طالب:.........

 ؟ ذي معكال مامعروف هو قال هذا، 
 .......  طالب:

    ما فیها ما هي �سلیمة مائة �المائة.        و�ن �ان فیها ،هذه روا�ة أبي ذر
�عـــد النـــون  مضـــمومةٍ  �مثلثـــةٍ  »ثـــم لینثـــر«ولغیرهمـــا  ،واألصـــیلي بـــوزن لیفتعـــل كـــذا ألبـــي ذرٍّ "

 .اوالروایتان ألصحاب الموطأ أ�ًض  ،الساكنة
 .طرف األنف في الطهارة :نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهي :قال�ُ  :قال الفراء

حتـى نسـتفید ممـا  ،"واحـد واقتضى سیاقه أنه حدیثٌ  ،هكذا عطفه المصنف »َوِ�َذا اْسَتْیَقظَ « :قوله
 جاء �ه األخ، أنت مستحضر هذا الكالم؟
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  ....... طالب:
ــه حــدیثٌ " ــیس هــو �ــذلك فــي الموطــأ ،واحــد واقتضــى ســیاقه أن ــیم فــي  ،ول ــو نع ــد أخرجــه أب وق

و�ـذا هـو فـي موطـأ  ،اًقـفرَّ ن یوسـف شـیخ البخـاري مُ المستخرج من موطأ �حیى روا�ة عبد هللا ب
و�ـذا أخـرج مسـلم الحـدیث األول  ،قه اإلسماعیلي من حدیث مالكو�ذا فرَّ  ،كیر وغیره�حیى بن �ُ 
والثــاني مــن طر�ــق المغیــرة بــن عبــد الــرحمن عــن أبــي  ،بــن عیینــة عــن أبــي الزنــادامــن طر�ــق 

 الحــدیثین إذا اتحــد ســندهما فــي ســیاقٍ  وعلــى هــذا فكــأن البخــاري �ــان یــرى جــواز جمــع ،الزنــاد
 ."�ما یرى جواز تفر�ق الحدیث الواحد إذا اشتمل على حكمین مستقلین ،واحد

في �تاب البخاري �ثیر تفر�ـق الحـدیث الواحـد وتقطیعـه فـي مواضـع أما التفر�ق ففي �تا�ه �ثیر،  
  ُیوجـد؛ ولـذا جـاء �حـدیثمتعددة، وأما الجمع إذا اتحد اإلسناد إن صح ما قالـه ابـن حجـر و�ال فـال

َم ِمْن َذْنِبـهِ « ر َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإ�َماًنا َواْحِتَساً�ا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ْن قـاَم َمـ« ،وقـف علیـه »َوَمـا تـأخَّ
ر َم ِمــْن َذْنِبــِه َوَمــا تــأخَّ ْدِر ِإ�َماًنــا َمــْن َقــاَم َلْیَلــَة اْلَقــ« ،»َرَمضــاِن ِإ�َماًنــا واْحِتســا�ا ُغِفــَر َلــُه َمــا َتَقــدَّ

ر َم ِمْن َذْنِبِه َوَما تأخَّ  .»َواْحِتَساً�ا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
المقصود أن مثل هذا المفتـرض أن البخـاري �جمـع الثالثـة: مـن قـام رمضـان، وصـام رمضـان، أو 
عطف الجمل �عضها على �عض، فرَّقها، فكونه یرى الجمع جمع المتفرق هـذا �حتـاج إلـى إثبـات، 

تفر�ـــق الحـــدیث الواحـــد فـــي  ،و�ال فـــالتفر�ق �ثیـــر ،ا قالـــه ابـــن حجـــر هنـــا صـــار دلـــیًال صـــح مـــفـــإن 
 مواضع متعددة.

 طالب:...........
 شك أن ابن حجر له عنا�ة في الصحیح وفي متنه في معانیه ما ُ�ضاهیه أحد.  ههو ما فی

�عني في اللیل فـي  "فاستحبوه عقب �ل نوم ،أخذ �عمومه الشافعي والجمهور »ِمْن َنْوِمهِ «قوله "
 النهار. 

ه أحمد بنوم اللیـل؛ لقولـه فـي آخـر الحـدیث ألن حقیقـة المبیـت أن �كـون  ؛»َ�اَتـْت َیـُدهُ « :"وخصَّ
و�ذا للترمـذي  ،»إذا قام أحد�م من اللیل« :إسنادها ألبي داود ساق مسلمٌ  وفي روا�ةٍ  في اللیل،
إذا قـام أحـد�م إلـى « :ادها أ�ًضـسـاق مسـلم إسـنا آخر صحیح وألبي عوانـة فـي روا�ـةٍ  من وجهٍ 

َال َیـْدِري َأْیـَن َ�اَتـْت « "لكن التعلیل �قتضـي إلحـاق نـوم النهـار بنـوم اللیـل ،»صبحالوضوء حین �ُ 
  .»َیُدهُ 

سواًء �ان �اللیل أو �النهار، و�ون نوم اللیل هو الغالب وهو الكثیر، ونوم النهار الغالب أن �كون 
 على العكس �سهرون اللیل و�نامون النهار.  أما في وقتنا ،في وقتهم قلیًال 

قـال  ،ص نـوم اللیـل �الـذ�ر للغلبـةو�نمـا ُخـ ،لكن التعلیل �قتضـي إلحـاق نـوم النهـار بنـوم اللیـل"
 أي مسند؟ مسند َمن؟  "الرافعي في شرح المسند

 مسند الشافعي.
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ألن االحتمال في نوم  ؛اأشد منها لمن نام نهارً  الكراهة في الغمس لمن نام لیالً  :قال�مكن أن �ُ "
�عنـي لـزوم الثغـور والحراسـة �اللیـل  »َوَعْیٌن َ�اَتْت َتْحـُرُس ِفـي َسـِبیِل هللا« "اللیل أقرب لطوله عادةً 

 �اللیل والنهار؟ أم
 طالب:...........

 فقط �اللیل؟
 طالب:............

 حتى في النهار.
ي الغمس لمن نـام لـیًال أشـد منهـا لمـن �مكن أن ُ�قال: الكراهة ف :قال الرافعي في شرح المسند"

 "ثـم األمـر عنـد الجمهـور علـى النـدب ،نام نهاًرا؛ ألن االحتمال في نوم اللیل أقـرب لطولـه عـادةً 
 لماذا؟ 

والطهـارة طهـارة الیـد مجـزوم بهـا مقطـوٌع  ،»َال َیْدِري «و�نما هي شـك  ،ألن العلة لیست مجزوًما بها
 بها، والشك ال یرفع الیقین.

وحملــه أحمــد علــى الوجــوب فــي نــوم اللیــل دون  ،ثــم األمــر عنــد الجمهــور علــى النــدب"قــال:  
واتفقــوا علــى أنــه لــو غمــس یــده لــم �ضــر  ،اســتحبا�ه فــي نــوم النهــار وعنــه فــي روا�ــةٍ  ،النهــار
 الذي اتفق؟  اتفقوا؟ َمن" الماء

 طالب:..........
 في ذلك أحمد؟ ن�م

 طالب:...........
 ال.

 واتفقوا �عني َمـن قـال: �أنـه الـذین رأوا اسـتحبا�ه، الـذین رأوا "ینجس :والطبري وقال إسحاق وداود "
 یختلفون. ف�الوجوب  أن األمر على الندب، أما من قال

أو ُغمـس فیـه یـد قائًمـا مـن لیـٍل فطـاهر، ؟ حمـدأطیب عنـد " ینجس :وقال إسحاق وداود والطبري "
 �عني لیس �طهور ُ�جتنب في الوضوء.

 لكنــه حــدیثٌ  ،دل لهــم �مــا ورد مــن األمــر �إراقتــهواســتُ  ،یــنجس :ود والطبــري وقــال إســحاق ودا"
 الصــارفة لألمــر عــن الوجــوب عنــد الجمهــور التعلیــل �ــأمرٍ  بــن عــدي والقر�نــةاأخرجــه  ضــعیفٌ 

واسـتدل  ،ا ألصـل الطهـارةا فـي هـذا الحكـم استصـحا�ً ألن الشـك ال �قتضـي وجوً�ـ ؛�قتضي الشك
من الشن المعلق �عد قیامه من  -صلى هللا علیه وسلم-ئه أبو عوانة على عدم الوجوب بوضو 

 ."بن عباساالنوم �ما سیأتي في حدیث 
الوضوء من الشن المعلق مثلها المواسـیر لـیس فیهـا غمـس أصـًال، فهـل یلـزم الغسـل ثالًثـا و�ن لـم  

ن مجــرد ُیوجــد الغمــس؟ األمــر �ــه فــال �غمــس، أمــا إذا اقتضــى الغمــس ُأِمرنــا �الغســل ثالًثــا، و�ذا �ــا
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نزول الماء مـن المواسـیر وغسـل الیـدین ال شـك أن الثالثـة أكمـل، لكـن ال یـدخل فـي الحـدیث مثـل 
 الشن المعلق هل یدخل الید في الشن؟ مثل المواسیر.  

مـن الشـن المعلـق �عـد  -صلى هللا علیه وسلم-واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه "
ــا ســیأتي فــي حــدیث  ــه مــن النــوم �م ــاقیام ــأن قولــهعقِّــوتُ  ،ن عبــاسب �قتضــي  »َأَحــَدُكمْ « :ب �

ألنـه خطـاب لغیـره، وهـل یـدخل المـتكلم فـي خطا�ـه أو " -صلى هللا علیه وسلم -اختصاصه �غیره
 الخالف طو�ل. ،ال یدخل؟ المسألة خالفیة في األصول

 طالب:.........
  دون القلتین.  إذا �ان قلیًال 

ــوتُ " جیــب �أنــه وأُ  -صــلى هللا علیــه وســلم-تضــي اختصاصــه �غیــره �ق »َأَحــَدُكمْ « :ب �ــأن قولــهعقِّ
و�كـون  ؛فاسـتحبا�ه �عـد النـوم أولـى ،صح عنه غسل ید�ه قبل إدخالهما في اإلناء حال الیقظـة

لمســلم وأبــي داود وغیرهمــا  ا فقــد قــال فــي هــذا الحــدیث فــي روا�ــاتٍ وأ�ًضــ ،تر�ــه لبیــان الجــواز
والتقیید �العدد في غیـر النجاسـة العینیـة یـدل علـى  ،تثالث مرا وفي روا�ةٍ  ،»افلیغسلهما ثالثً «

حتــى  اإلنــاءفــال �ضــع یــده فــي « :ووقــع فــي روا�ــة همــام عــن أبــي هر�ــرة عنــد أحمــد ،الندبیــة
ألن  "إن فعـل"مكسـورة؟  أمهمـزة (إن) مفتوحـة  ،"والنهي فیه للتنز�ه �ما ذ�رنـا إن فعـل ،»�غسلها

 عندي مفتوحة الهمزة.
والمــراد  ،وال تــزول الكراهــة بــدون الــثالث نــص علیــه الشــافعي ،رهتــرك ُ�ــو�ن  ،حبإن فعــل اســتُ "

ألن الیـد مطلقـة جـاءت مقیـدة فـي مواضـع فـي الوضـوء  ؛"ا�الید هنا الكف دون ما زاد علیها اتفاقً 
إلى المـرفقین مقیـدة، وجـاءت فـي السـرقة مطلقـة، وجـاءت فـي التـیمم أ�ًضـا مطلقـة، فعنـدنا هنـا فـي 

هـل  ،الیـد فـي التـیمم �لهـا مطلقـة ناء قبل الغسل، وعندنا الید في السرقة، وعنـدإدخال الید في اإلنا
ُتحمل هذه النصوص المطلقة على المقید في الوضوء، ونقول: ال ُبد من غسلها إلى المرفقین، وال 

 ُبد من القطع إلى المرفقین، وال ُبد من المسح �التراب إلى المرفقین أو ال؟
 طالب:...........

ن اتفـق النصـان فـي الحكـم والسـبب وجـب حمـل المطلـق علـى المقیـد، و�ن اختلفـا فـي الحكـم إ ،نعم
 فال، و�ن اتفاقا في الحكم واختلفا في السبب فالمسألة �ما هو معلوم خالفیٌة عند الجمهور.

أمـا  ،عنـد األكثـر وهـو حجـةٌ  ،لما دل علیـه مفهـوم الشـرط ؛وهذا �له في حق من قام من النوم"
 ،إذا أراد أن یتوضـأ مـن غیـر نـوم " "أمـا المسـتیقظ"لحـدیث عثمـان ؛ستحب له الفعـلالمستیقظ فیُ 

 هو مستیقظ من األصل، وأراد أن یتوضأ.
ُ�سـتحب وال  "وال �كـره التـرك ،وعبـد هللا بـن ز�ـد لحدیث عثمان ؛ستحب له الفعلأما المستیقظ فیُ "

 ُ�كره الترك، �عني التقابل بین االستحباب والكراهة.
 هذا. نقف على
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 ".أما المستیقظ"ال ال؛ ألن هذا �حتاج إلى �الم 

 
 
 

  


