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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

وعلى آله  ،ب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمدهلل ر  الحمد

 .وأصحا�ه وسلم تسلیًما �ثیًرا

 وعبد عباس ابن قاله ،: "�اب المضمضة في الوضوء-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 .-وسلم علیه هللا صلى- النبي عن -عنهم هللا رضي -ز�د بن هللا

 مولى حمران عن یز�د بن عطاء أخبرني قال: الزهري  عن شعیب أخبرنا قال: نالیما أبو حدثنا 

 مرات، ثالث فغسلهما إنائه من ید�ه على فأفرغ بَوضوء، دعا عثمان رأى أنه عفان بن عثمان

  ثالًثا". وجهه غسل ثم ،واستنثر واستنشق تمضمض ثم الَوضوء في �مینه أدخل ثم

 أِعد أِعد. عن حمران.

 بَوضوء، دعا عثمان رأى أنه عفان بن عثمان مولى حمران عن یز�د بن عطاء يأخبرن "قال:

 تمضمض ثم الَوضوء في �مینه أدخل ثم مرات، ثالث فغسلهما إنائه من ید�ه على فأفرغ

 غسل ثم برأسه، مسح ثم ،.ثالًثا المرفقین إلى و�د�ه ،ثالًثا وجهه غسل ثم ،واستنثر واستنشق

 وقال: هذا، وضوئي نحو یتوضأ -وسلم علیه هللا صلى- النبي أیتر  قال: ثم ثالًثا، رجل كل

 من تقدم ما له هللا غفر نفسه فیهما �حدث ال ر�عتین صلى ثم ،هذا وضوئي نحو توضأ من«

 ".»ذنبه

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

 ،أما �عد ،أجمعین

، تقدم ذ�ر االستنشاق "�اب المضمضة في الوضوء": -رحمه هللا تعالى-ل المؤلف فیقو  

وجاء بهم أو بهما ما یدل على وجوب االستنشاق  ،واالستنثار، وأنهما داخالن في غسل الوجه

لعدم  ؛، و�ن خالف من خالف-علیه الصالة والسالم-واالستنثار من األمر بهما من قوله 

علیه الصالة -فروض الوضوء المنصوص علیها في �تاب هللا، وألمره  لعدم ذ�رهما في ،ذ�رهما

 -، ولیس في ذ�ر الوضوء في أمر هللا»توضأ �ما أمرك هللا«ألمر من أراد أن یتوضأ:  -والسالم

االستنشاق، لم �كن في ذلك من االستنشاق واالستنثار فیما جاء في و ذ�ر المضمضة  -جل وعال
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ا ورد هو غسل الوجه، لكن جاءت النصوص الدالة على وجوب ، وأن م-جل وعال-كتاب هللا 

المضمضة واالستنشاق، وهنا التنصیص على المضمضة، ومن قال بوجو�هما إضافة إلى ما 

داخالن في الوجه، فهما في مسمى الوجه،  ،جاء �خصوصهما �ستدل �أنهما داخالن في الوجه

و�ن قال من خالف  ،داخالن في اإلطار إذ الفم واألنف ؛في إطار الوجه ،وداخالن في اإلطار

ن الوجه ما تحصل �ه المواجهة، والمواجهة ال تحصل �األنف وال �الفم، لكن العبرة �ما إ :في ذلك

فیما �خص االستنشاق واالستنثار والمضمضة أ�ًضا،  -علیه الصالة والسالم-جاء من قوله 

م �النسبة لالستنشاق ، �م-علیه الصالة والسالم-وأ�ًضا ما جاء من وصف وضوئه  ا تقدَّ

 واالستنثار والمضمضة في هذا الباب. 

رضي هللا -وعبد هللا بن ز�د  "�اب المضمضة في الوضوء، قاله ابن عباس: -رحمه هللا-قال 

أنه تمضمض واستنشق  فجاء في وصف وضوئه" -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -عنهم

علیه الصالة -ًثا، فكل من وصف وضوءه واحدة، تمضمض واستنشق ثال ثالًثا من �فٍّ 

إضافة إلى ما جاء عنه  -علیه الصالة والسالم-ذ�ر المضمضة واالستنشاق، وفعله  -والسالم

 .من القول ال شك أنه بیان لما أمر هللا �ه في �تا�ه، و�یان الواجب واجب

"قال حدثنا بن نافع،  أبو الیمان الحكم شعیب" أخبرنا قال: الیمان أبو حدثنا: "-رحمه هللا-قال  

حمران مولى عثمان  عثمان" مولى حمران عن یز�د بن عطاء أخبرني قال: الزهري  عن شعیب

 ید�ه على "فأفرغ لیتوضأ، ؛دعا �ماء بَوضوء" دعا عثمان رأى "أنه ،-رضي هللا عنه-بن عفان 

 .أفرغ على ید�ه�عني من اإلناء الذي فیه هذا الَوضوء،  إنائه" من ید�ه على فأفرغ ،إنائه من

 .ثالًثا" "فغسلهما

و�صغي اإلناء  �إحداهما،اإلفراغ على ید�ه �قتضي أن �فرغ من هذا اإلناء �الیدین �لتیهما أو  

أو �غسل ید�ه �ماء حصل  ،ثم �ضیف إلیها الیسرى فیغسل وجهه ،�الید الیسرى على یده الیمنى

 ؟ه وهي الیسرى اسطة إحدى ید�في یده الیمنى؛ ألنه ما �مكن أن �فرغ على ید�ه إال بو 

 طالب: ............

فهو أفرغ في  ،من �صغي اإلناء، لكن الغالب أنه هو الذي �فرغ على ید�هنعم أو �مساعدة م 

وأضاف إلیها األخرى، فأفرغ على ید�ه من اإلناء فغسلهما ثالًثا. وهذا  ،البدا�ة على یده الیمنى
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وهذا �ختلف عما لو �ان مستیقًظا من نوم لیله الذي  ،نَّةالسُّ هذا من  ،اإلفراغ غسل الیدین ثالًثا

م ذ�ره  .تقدَّ

 ألنه غسلهما قبل ذلك ثالث مرات، ؛ثم أدخل �مینه في الوضوء" ،الَوضوء في �مینه أدخل "ثم 

وجاء في �عض ثالًثا"  واستنثر واستنشق تمضمض ثم ،واستنثر واستنشق تمضمض "ثم

تنثر ثالًثا، تمضمض واستنشق ثالًثا من �ف واحدة، و�ن �ان الروا�ات للحدیث أنه استنشق واس

الوجوه والصور �النسبة للمضمضة واالستنشاق هذه صورة من �ف واحدة یتمضمض و�ستنشق 

 .ثالث مرات، �عني بثالث غرفات

و�كف أخرى،  ،و�تمضمض ثالث مرات �كف واحدة ،ومن الصور أن �ستنشق ثالث مرات 

شق �كف واحدة، ثالًثا وثالًثا، فیكون �كفین: �ف للمضمضة یتمضمض �كف واحدة، و�ستن

وآخر لالستنشاق ثالًثا، عندنا ثالث بثالث غرفات، أو �غرفتین، و�حتمل أن �كون  ،ثالًثا

والمضمضة بثالث غرفات، فیكون �ست غرفات، واحتمال أن  ،االستنشاق في ثالث غرفات

مض دة، لكن أرجح هذه الصور أن یتمض�كون االستنشاق والمضمضة ثالًثا ثالًثا �كف واح

واحدة ثالًثا، ثم غسل وجهه ثالًثا، وغسل الوجه من فرائض الوضوء التي ذ�رها  و�ستنشق �كفٍّ 

 في �تا�ه، ثم مسح برأسه. -جل وعال-هللا 

 طالب: ............

 ؟ماذا

 طالب: ............

 طیب.

 طالب:...

ثم غسل وجهه ثالًثا، و�د�ه إلى  ،ق واستنثرثم أدخل �مینه في الوضوء ثم تمضمض واستنش"

وهذه من فرائض الوضوء، غسل الیدین األولى ثم الیسرى، األولى غسلها ثالًثا،  المرفقین ثالًثا"

ن من أطراف األصا�ع إلى المرفقین، الیمنى ثالًثا ثم الیسرى �ذلك، ثم غسل ثم مسح برأسه االید

ح أن الرأس إنما ُ�مَسح مرة واحدة، وُ�ستوَعب �المسح و�ن �ان  ولم یذ�ر العدد، ولذا المرجَّ
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والوضوء �شمل  .لعموم قوله في الحدیث أنه توضأ ثالًثا ثالًثا ؛�عضهم �قول �أنه ُ�مَسح ثالًثا

لت هذا  ،المسح، لكن هذا من حیث اإلجمال لكن والنصوص التي فیها شيء من التفصیل فصَّ

الًثا على سبیل االستحباب، وغسل الوجه ثالًثا، اإلجمال و�یَّنته ونّصت على غسل الیدین ث

على  ،فدل على أن مسحها ،ومسح الرأس ولم یذ�ر فیها الثالث ،وغسل الیدین إلى المرفقین ثالًثا

و�ستوعب في هذه المسح، وال شك أن المناِسب  ،أن مسحه مرة واحدة و�ستوعب في هذه في هذه

ًثا لكان �الغسل أولى منه �المسح، الغسل أولى للمسح أن �كون مرة واحدة، ولو طلب المسح ثال

 منه �المسح.

 طالب:...

 نعم.

 طالب: ...........

ن الباء تحتمل لو لم یرد فیها إال اآل�ة لو لم إ :ال شك أن هذا قول معتبر عند أهل العلم وقالوا

قدم الرأس لو بدأ من م ،واستیعاب الرأس فأقبل بهما وأدبر -علیه الصالة والسالم-یرد في بیانه 

بیاًنا لما جاء في  -علیه الصالة والسالم-لم یرد مثل هذا لكانت اآل�ة محتملة، لكن بیانه وفعله 

اآل�ة �قتضي استیعاب مسح الرأس �الیدین، یبدأ �مقدم رأسه، ثم یذهب �ه إلى قفاه ثم �عود �ه 

استیعاب غسل الرجلین وال بد من  ،إلى مكانه، ثم مسح برأسه ثم غسل �ل رجل ثالًثا، هذا غسل

م في حدیث:  م الكالم في قراءة الجر وعطف غسل »و�ل لألعقاب من النار«كما تقدَّ ، وتقدَّ

] ٦[سورة المائدة: َوَأْرُجَلُكْم} ِبُرُءوِسُكمْ  {َواْمَسُحواالرجلین على مسح الرأس، وجر ثم مسح برأسه 

م الكالم فیه ر �م ،تقدَّ ا جاء في غسل العقبین، والوعید الشدید وأن المسح �النسبة للرجلین مفسَّ

فدل على أن المراد �المسح هنا الغسل، و�ّینا ما قاله أبو جعفر الطبري في  ،لمن ترك غسلهما

ن : إیبیِّن هذا على قراءة الجر، ومنهم من قال -علیه الصالة والسالم-المسألة، على أن فعله 

ة، ولیس المقصود �ه الجر الذي �قتضي المراد �الجر هنا الجر للمجاورة، مجرور �المجاور 

وقراءة النصب  ،المسح، و�نما هو لمجرد المجاورة، والقراءة األخرى التي هي قراءة األكثر

وهذا هو المعروف المعتمد عند عامة أهل  ،فیكون معطوًفا على المغسول ،معروفة، وأرجَلكم

 .إنه �كتفى �المسح :واولم �خالف في ذلك إال �عض طوائف المبتدعة الذین قال ،العلم
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 -صلى هللا علیه وسلم-ثم قال: رأیت النبي  ،-صلى هللا علیه وسلم-ثم قال: رأیت النبي  

ث فیهما  ،من توضأ نحو وضوئي هذا«یتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال:  ثم صلى ر�عتین ال �حدِّ

م من ذنبه ولو أراد توضأ نحو وضوئي هذا �عني قر�ب منه،  .»نفسه غفر هللا له ما تقدَّ

مثل وضوئي هذا، فعلى اإلنسان إذا  :وقد جاء في �عض الروا�ات ،المطا�قة لقال: مثل وضوئي

علیه الصالة -أراد أن �حقق و�تحقق فیه هذا الوعد أن �حرص على ما جاء في وصف وضوئه 

 ثم �صلي ر�عتین ال �حدث فیهما نفسه.  ،لیطبقه؛ -والسالم

یتحقق له هذا الوعد: غفر له ما  -علیه الصالة والسالم-نه �عد هذا الوضوء المأثور المروي ع

، و�ن �ان تحقیق -علیه الصالة والسالم-تقدم من ذنبه إذا توضأ مثل وضوئه أو نحو وضوئه 

؛ ألنه و�ن تحققت المماثلة في الظاهر، لكن -علیه الصالة والسالم-المثلیة فیه صعو�ة، لفعله 

و�خالصه في هذا  -علیه الصالة والسالم-ألمر وفي نیته ال شك أن تحقیق المثلیة في �اطن ا

الوضوء ال �مكن أن یتحقق في غیره، لكن الكالم على الموافقة في الظاهر؛ ألن المطلوب في 

صلوا �ما «�ما جاء:  -علیه الصالة والسالم-األصل العمل والوضوء مثل ما جاء عنه 

علیه الصالة -في إخالص العمل له  ال بد من االقتداء �ه أ�ًضالكن  ،»رأیتموني أصلي

فال تتحقق المماثلة من �ل وجه إال إذا حقق  ،سواء �ان في الوضوء أو في الصالة -والسالم

، والمطا�قة في الفعل مثل ما -علیه الصالة والسالم-اإلخالص بنفس المستوى الذي وقع منه 

 .-علیه الصالة والسالم-ثبت عنه 

�حدث فیهما نفسه. وهذا فیه وعورة وصعو�ة على �ثیر من ثم �عد ذلك �صلي ر�عتین ال  

 .الناس

على مثل هذا  اغفر هللا ما تقدم من ذنبه، غفر هللا له ما تقدم من ذنبه، فإذا �ان اإلنسان حر�ًص 

-أوًال �عتني �مطا�قة وضوئه على وضوء النبي  ،علیه أن �حضر قلبه في هذه الصالةفالوعد 

ثم  ،-علیه الصالة والسالم-یتوضأ مثل وضوئه أو نحو وضوئه  وأن ،-علیه الصالة والسالم

-، وها هنا مسألة: النبي -علیه الصالة والسالم-�صلي هاتین الر�عتین ال �حدث فیما نفسه 

توضأ ومسح على الخفین، فإذا توضأ اإلنسان ومسح على الجور�ین ال  -علیه الصالة والسالم

 ؟ -علیه الصالة والسالم-ئه هل �صح أنه توضأ نحو وضو فعلى الخفین 
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 طالب: ............

 لماذا؟ 

 طالب: ............

لكن ما هو  عنه، جاء -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،أن الجور�ین ،�عني �اعتبار أن الخفین

 .مثل المسح على الخفین

 طالب: ............

 .نعم، فالمقصود المسح لما �غطي المفروض، لما �غطي المفروض 

 طالب: ............

 ؟ماذا

  طالب:...

وجاء عنه أن توضأ مرتین مرتین، وثالًثا  ،أنه توضأ مرة مرة -علیه الصالة والسالم-جاء عنه 

و�عضها  ،و�عضها مرتین ،وجاء عنه الوضوء ملفًقا �حیث غسل �عض األعضاء مرة ،ثالًثا

 .وسیأتي اإلشارة إلى ذلك ،ثالًثا

 طالب:...

 و�د�ه ثالًثا، وغسل رجلیه ثالًثا، لكن المسح ما جاء فیه التثلیث. ،ًثانعم، غسل وجهه ثال

 طالب:...

ما أعرف الثالث، �عني توضأ  ،لم یرد فیه فإنهلكن المسألة في صحة الوضوء، و�ال  ،هذا نعم

أو ثالًثا ثالًثا،  ،أو مرتین مرتین ،مرة مرة -علیه الصالة والسالم-عنه  اوثابتً  اوضوًءا معروفً 

علیه -ثالث منصوص علیها في هذا �عني �استنثاء مسح الرأس، ثم توضأ نحو وضوئه ال

ینطبق علیه  ، ثم صلى ر�عتین ال �حدث فیهما نفسه، في المرة أو المرتین ال-الصالة والسالم

 ؟الوعد في هذا الحدیث
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 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

 طیب، لو مسح على الخفین؟

 طالب:...

 .نعم

 لب:...طا

علیه -المسألة مسألة وضوء مجزئ متفق علیه ثابت عنه  أم�عني المسألة حرفیة وظاهر�ة 

 ؟-الصالة والسالم

 طالب:...

 �قول.  ماذانشوف الشارح 

�عني إدخال الماء في  ،أصل المضمضة في اللغة التحر�ك ،�اب المضمضة في الوضوء :قوله

ه، هذه هي ولهلماء في الفم بلسانه وشدقیه، الفم وتحر�ك ا زمه إذا أدخل الماء وحّركه ثم مجَّ

إذا ابتلعه هل �صّح أنه  ؟وما الحكم إذا بلع ،المضمضة التي جاء ذ�رها في �تب اللغة

 و�كون من مقتضى المضمضة مّج الماء أو لیس من مقتضاه؟  ،مضمض

 طالب: ............

 ؟ ماذا

 طالب: ............
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ن هذه لیست مضمضة حتى �مّجه، ومنه مضمض إ :تب اللغة قلناإذا أدخلنا المج �ما جاء في �

النعاس في عینیه إذا تحر�تا �النعاس، ثم اشتهر ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم 

�عني المضمضة في وضع الماء في الفم وتحر�كه، وأما معناه في  ،وتحر�كه، ثم اشتهر استعماله

في الفم ثم یدیره ثم �مجه، والمشهور عند الشافعیة أنه ال  الوضوء الشرعي فأكمله أن �ضع الماء

تم بذلك المضمضة مجرد ما توال مّجه وهو عجیب! �عني �ونه ال ُ�حَرك هل  ،�شترط تحر�كه

، ما �كون مضمضة، �كون شرب ماءً ؟ �قوم الشرب مكان ذاك؟ �حرك وال �مجّ  أم ،یدخل الماء

 قال: وهو عجیب!

بل لو ابتلعه أو تر�ه حتى �سیل أجزأ، �عني �حیث فتح الفم  ،ین المجّ ولعل المراد أنه ال یتع 

�عني لو تر�ه �سیل وال مّجه �الطر�قة  ،س �مّج هذا أقرب من �ونه یبتلعهیوتر�ه �خرج بنفسه، ل

�ونه �خرجه ال شك أنه أقرب إلى المعنى الشرعي واللغوي إلى المّج من  ،المعروفة في المجّ 

 .كونه یبتلعه

م حدیثه في أوائل الطهارة، قوله: عبد هللا بن ز�د سیأتي حدیثه  قوله:  قاله ابن عباس، قد تقدَّ

 .قر�ًبا

�لتا رجلیه، ثم غسل �ل رجٍل �ذا  :والبن عساكر ،�ذا لألصیلي والُكشِمیَهني ،ثم غسل �ل رجلٍ  

صاحب  والبن عساكر �لتا رجلیه، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، ،لألصیلي والُكشِمیَهني

وهنا اعتمد على روا�ة ابن  ،العمدة الحافظ عبد الغني المقدسي اعتمد على �عض الروا�ات

اعتمد على  »ماذا علیه من اإلثم ،لو �علم الماّر ماذا علیه من اإلثم«عساكر، وفي حدیث: 

هل إن الُكشِمیَهني لیس من الحفاظ، �عني لیس من أ  :روا�ة الُكشِمیَهني وانتقده ابن حجر، وقال

وانتقد الحافظ على روایته في قوله: من اإلثم، التي ال توجد عند �قیة  ،لیس من أهل العلم ،العلم

إن  :الرواة، انتقده، انتقد صاحب العمدة، ومع ذلكم وقع فیما انتقده فیه في البلوغ، هنا �قول

لیه أو صاحب العمدة اعتمد على روا�ة ابن عساكر، وهل هناك فرق بین قوله: ثم غسل �ل رج

 كلتا رجلیه؟ 

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 من أي جهة؟ ثم غسل �ل رجلیه.

 طالب:...

وهذا هو المطلوب. ما هو �ظاهر، �عني �حتمل أنه غسل رجلیه في وقت واحد؟ غسل �ل رجٍل 

 ثالًثا.

 طالب:...

لكنه  ،اخلةلیس بالزم لكن الصورة د ،�عني �غسل الیمنى ثالًثا ثم �غسل الیسرى ثالًثا، ما یلزم

وهي تفید تعمیم �ل رجل �الغسل، وفي غسل رجلیه  ،غیر الزم، وللمستملي والحموي �ل رجلیه

 .وهي �معنى األولى ،�التثنیة

علیه الصالة -والصورة ظاهرة من ِقبل من وصف وضوءه  ،على �ل حال المعنى ظاهر 

لیسرى مستحب عند جمهور نى على اموتقد�م الی ،، �أنه �غسل رجله الیمنى ثم الیسرى -والسالم

علیه الصالة -على طر�ق االستحباب، وجاء في حدیث غسل المیت أنه قال  ،أهل العلم

ابدؤوا �میامنها ومواضع الوضوء « ،»ابدؤوا �میامنها ومواضع الوضوء منها«: -والسالم

بل أن تغسل الرجل الیمنى ق »ابدؤوا �میامنها«: -علیه الصالة والسالم-مقتضى قوله  »منها

أن تغسل الید الیسرى  »ومواضع الوضوء منها«الید الیسرى، ابدؤوا �میامنها، ومقتضى قوله: 

راح في ذلك لكن ابدؤوا �میامنها ُحمل على  ،قبل الرجل الیمنى، ولذلك حصل إشكال تكلم الشُّ

ل ما الغسلة التي ال وضوء فیها، والبداءة �مواضع الوضوء في الغسلة التي فیها الوضوء؛ ألنه أو 

 ُیبدأ �ه �الوضوء �غسل الحیض. 

ث فیها نفسه لیس له من  ،تقدَّمت مباحثه قر�ًبا »ال �حدِّث«قوله:  وال شك أن الصالة التي �حدِّ

األجر فیها إال ما عقل منها، وعلى هذا فعلى المسلم أن �حضر قلبه إذا مثل بین یدي ر�ه وقال: 

لینال هذا األجر، و�عض  ؛لى ر�ه �قلبه وقالبهوأن �قبل ع ،هللا أكبر، أن �ستحضر هذا الموقف

ولعب �ه الشیطان، وأحضره ما لم �ستحضر،  ،الناس إذا �ّبر استسلم للخواطر والهواجس

و�عضهم یبدأ �مشار�ع وأشیاء وتخطیط ودراسة لما مضى، من أن �كبر لإلحرام حتى �سلم، 
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من اإلمام، ونظر في  اقر�بً �عني  ،صلى في مسجد، و�جوار المؤذن اوذ�رت مراًرا أن واحدً 

ومناسب ألن �كون  ا،مناسبً  امسجد �بیر الحجم، ومكیف تكییفً  ،المسجد لما دخل في صالته ورآه 

�یف  ا،هذا �له �عد أن �ّبر لإلحرام صار �خطط �یف �كون جامعً  ،لكن ما فیه منبر ا،جامعً 

 یوضع له محراب؟ 

، و�دخل علیها �عض التعدیالت، اتكون منبرً ووجد غرفة �جوار المحراب فقال: هذه مناسبة ألن 

 األن �كون جامعً  وضبطه وسعى في التصر�ح، والرخصة ، وز�َّن المنبر،اوسعى ألن �كون جامعً 

 ًئا.م اإلمام من صالته، ما عقل من صالته شیإلى أن سلَّ 

 .دةوالواجبات موجو  ،واألر�ان موجودة ،مثل هذا هل یؤمر �اإلعادة أو ال؟ الشروط موجودة 

 طالب:...

-جمهور أهل العلم على أن الخشوع لیس بواجب، لیس بواجب، وذهب الحافظ ابن رجب  ،نعم

والغزالي في اإلحیاء إلى أنه من الواجبات في الصالة، فعلى قول الجمهور ال �عید  -رحمه هللا

 صالته، صالته مجزئة ومسقطة للطلب، لكن لیس له من األجر شيء إال �قدر ما عقل منها،

 فاته إلى صالته یؤجر على قدر ذلك.إذا عاد إلیه عقله والت

 طالب: ............

أحد قال  هالجمهور على أنه ُسنَّة الخشوع، إذا أتى، لیس من األر�ان هو، فی ،لیس بواجب ،ال

أو غیر واجب، والجمهور على أنه لیس  االخالف في �ونه واجبً ه، وال شرط، إنه ر�ن؟ ما فی

و قلنا �أن الخشوع واجب أثَّمنا أكثر المصلین الذین تلعب بهم الهواجس والخواطر بواجب، و�ال ل

ا دخل في الصالة ثم  شیًئاو�ثیر من الناس إذا نسي شیًئا أو أضاع  ،والقصص في ذلك �ثیرة جد�

 ذ�ره، وهذا ال شك أنه غفلة عما هو �صدده.

 طالب:...

صلى صالة فیها األر�ان مشتملة على إذا سقط عنه الطلب �أن  ،ال إذا سقط عنه الطلب

األر�ان وعلى الواجبات مثل هذا إذا أعادها �كون صلى مرتین نعم، صلى صالة مجزئة مسقطة 

�كون صلى  ،ثم أعادها من غیر ما �قتضي اإلعادة؛ ألنها صحیحة مسقطة للطلب ،للطلب
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ته بنفسه ال شك أنه والصالة مرتین في وقت واحد في صالة واحدة بدعة، إذا أ�طل صال ،مرتین

ثم �صلیها  ،ر نیته �طلت صالتهإذا �ان من غیر إثم جاء النهي عن إ�طال العمل، ولكن إذا غیَّ 

 مرة ثانیة. 

 وقال �عضهم: �حتمل أن �كون المراد بذلك اإلخالص. ،تقّدمت مباحثه قر�ًبا ،ال �حدِّث

 طالب:...

 ......ي هناك ما قّفل ذال

 طالب:...

أو ترك  ،مل أن �كون المراد بذلك اإلخالص. أن �كون المراد بذلك اإلخالصوقال �عضهم: �حت

�ذلك  ،خشیة أن یتغیر فیتكبر فیهلك، ال شك أن العجب مبطل ؛العجب �أال یرى لنفسه مز�ة

 .وهو شرط القبول مع المتا�عة ،الر�اء إذا استمر فال بد من اإلخالص

 ولغیره �یف؟ ،يكذا للمستمل »غفر له«قوله:  ،»غفر له«قوله:  

 طالب:...

 ي عندنا؟ ذال ماغفر هللا له،  »غفر هللا له«قوله: 

 طالب: ............

 نعم �المتن غفر هللا له، و�والق؟

 طالب:...

�ذا للمستملي  ،عبد هللا؟ غفر هللا، والتعلیق؟ ُغفر له لغیر المستملي، غفر هللا له اهي معك �ا أ�

وقد تقدمت مباحثه إال أن في هذا السیاق من الز�ادة رفع  ،مفعولُغِفر له على البناء لل :ولغیره

. إال أن في هذا السیاق من الز�ادة رفع -صلى هللا علیه وسلم-ال فعل النبي  ،صفة الوضوء

علیه -صفة الوضوء، �عني السیاق األول عثمان توضأ عثمان توضأ ولم یرفعه إلى النبي 

، وزاد مسلم في روا�ة -علیه الصالة والسالم-إلى النبي  وهنا فیه رفع الوضوء -الصالة والسالم
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لیونس قال الزهري في روا�ة، وزاد مسلم وزاد مسلم في روا�ة لیونس: قال الزهري: �ان علماؤنا 

�قولون: هذا الوضوء أسبغ ما ُیتوضأ �ه أحد للصالة، قال علماؤنا أو �ان علماؤنا �قولون: هذا 

للصالة، �عني هذا المقدار الذي هو التثلیث تثلیث غسل الوضوء أسبغ ما یتوضأ �ه أحد 

 األعضاء هو أسبغ ما یوجد، �عني وما زاد على ذلك فهو إ�ش؟ 

 طالب:...

بدعة، بدعة، وعلى هذا لو شّك هل غسل هذا العضو مرة أو مرتین فالجمهور �قولون: یبني 

البناء على األكثر، لماذا؟  على األقل مثل الصالة، ولكن من حیث النظر ینبغي أن �كون الراجح

ألنه إذا بنى على األقل وهو في حقیقة األمر غسل ثالًثا ثم زاد خرج عن حیز المشروع، لكنه إذا 

نَّةبنى على األكثر وهو في حقیقة األمر غسل مرتین لم �خرج عن إطار  وقد تمسك بهذا  ،السُّ

ث مسح الرأس �ما سیأتي في �اب من ال یرى تثلیث مسح الرأس، وقد تمسك بهذا من ال یرى تثلی

 مسح الرأس مرة إن شاء هللا تعالى. 

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 فیه؟ ماذا

 طالب:...

�هللا إن �ان ورد هذا الوعد �عد الوضوء مرة مرة أو مرتین ال شك أنه یدخل، أما النص الذي 

 . ما فیه إال ثالًثافمعنا 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...
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آلن ثالًثا، من توضأ نحو وضوئي هذا الذي غسل فیه ثالًثا ثالًثا، ولعلنا لكن ا نعم،�حصل، 

 �هللا أعلم.  ،نكتفي بهذا

       

          

     

   

  

 

 


