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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

لعالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله الحمد هلل رب ا

 .وصحبه أجمعین

 .واجزه عنا خیًرا ،اللهم اغفر لنا ولشیخنا 

و�ان ابن سیر�ن �غسل موضع  ،: "�اب غسل األعقاب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 .الخاتم إذا توضأ

 هر�رة أ�ا سمعت :قال ز�اد بن محمد حدثنا :قال عبةش حدثنا :قال إ�اس أبي بن آدم حدثنا 

 هللا صلى- القاسم أ�ا فإن ،الوضوء أسبغوا قال: الِمطهرة من یتوضؤون  والناس بنا �مر و�ان

 ".»النار من لألعقاب و�ل« قال: -وسلم علیه

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

 أما �عد،  ،أجمعین

دون المسح  �اب غسل األعقاب"" �اب غسل األعقاب": "-رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري 

خالًفا لما یزعمه الروافض من أن الرجل ُتمسح والعقب ال یناله شيء من الماء ال غسل وال 

ك، هذا قولهم، والغسل عند معقد الشرا و�نما تمسح الرجل إلى الكعب الذي هو ظهر القدم ،مسح

 .»و�ل لألعقاب من النار«دلیله حدیث الباب: 

لما یزعمه أولئك أو تلك الطائفة الشاذة من مسح الرجل، و�ن استدلوا �قراءة الجر فقد  وفیه ردٌّ  

ه �عضهم المسح في اآل�ة على قراءة الجر �أنه  وجهها أهل العلم �أنها �أن الجر للمجاورة، ووجَّ

لمسح یراد �ه الغسل، وأطال ابن جر�ر في تفسیره في تقر�ر هذه المسألة، واستدل الغسل، وجاء ا

و�ن سماه مسًحا �حدیث الباب، فأورده من طرق �ثیرة، وال ُ�ظن �ه أنه  ،على وجوب غسل الرجل

یرى المسح الذي یراه الروافض، وهو �قرر حدیث الباب؛ ألن حدیث الباب ینقض قولهم من 

ینسب القول �مسح القدمین البن جر�ر الطبري إمام المفسر�ن، بل هو  ولذا �خطئ من ،أصله

منسوب ألبي جعفر محمد بن جر�ر بن رستم الطبري، وهو منهم من الروافض، و�ّین ذلك 

إن المقصود �المسح  :األلوسي في تفسیره، و�ون اإلمام ابن جر�ر �عتمد على روا�ة الجر فیقول
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فال یبقى مع ذلك أدنى شك في  ،حیث أورده من طرق �ثیرة ،هو الغسل مبیًنا ذلك بهذا الحدیث

و�نما یرى الغسل، والمسح �طَلق على الغسل، وأورد على ذلك  ،أن اإلمام الطبري ال یرى المسح

 .شواهد من العر�یة

و�ان ابن سیر�ن �غسل موضع الخاتم إذا توضأ �عني �خلل الخاتم، الخاتم إذا �ان �حجب من  

من وصول الماء إلى اإلصبع فإنه �جب نزعه وتخلیل ما تحته حتى �صله  ، �حجبوصول الماء

 .الماء

وهو ابن الحجاج قال: حدثنا  ،: حدثنا آدم بن أبي إ�اس قال: حدثنا شعبة-رحمه هللا-قال  

�مر بهم وهم  ،محمد بن ز�اد قال: سمعت أ�ا هر�رة و�ان �مر بنا والناس یتوضؤون من المطهرة

والتأكید على ما �جب  ،وغسل ما �جب غسله ،�ما �جب علیهم من اإلسباغو�ذ�رهم  ،یتوضؤون 

أسبغوا  ،أسبغوا الوضوء :-رضي هللا عنه-التأكید علیه �العقب الذي قد ینبو عنه الماء فیقول 

و�ل لألعقاب «وهذا من قوله، مدرج من �الم أبي هر�رة بّیَنه �قوله: فإن أ�ا القاسم قال:  ،الوضوء

لكن هذه  ،بیان أسبغوا الوضوء، و�ل لألعقاب من النار هي �عض الروا�ات ما فیوف ،»من النار

 .-علیه الصالة والسالم-الروا�ة ُمبیِّنة وموضحة فاصلة بین �الم أبي هر�رة و�الم النبي 

�عني البخاري  ،و�ان ابن سیر�ن �قول: هذا التعلیق وصله المصنف ،قوله: �اب غسل األعقاب 

سى بن إسماعیل عن مهدي بن میمون عنه، ورواه ابن أبي شیبة عن هشیم في التار�خ، عن مو 

عن خالد عنه أنه �ان إذا توضأ حّرك خاتمه، واإلسنادان صحیحان، فیحمل على أنه �ان واسًعا 

�حیث �صل الماء إلى ما تحته �التحر�ك، وفي ابن ماجه عن أبي رافع مرفوًعا نحوه �إسناد 

 .ضعیف

م أعضاء الوضوء �الغسل، وأما الرأس فُیمَسح، وأما البقیة فال بد من على �ل حال �جب تعمی 

تعمیمها �الغسل والتأكید على ذلك، وأن ما ظهر من مواضع الغسل فإنه �جب غسله، و�ذا �ان 

ما �عرفونه وقد �خفى على �عض ��حول دونه شيء فتجب إزالته عدا الخفین �مسح علیهما، 

 قد �خفى. ،الجهال

 طالب:...
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ما فیه،  ..ما �كفي التخلیل، ال بد أن یزال عن مكانه، فإن أ�ا القاسمف األنه لو �ان ضیقً  ؛نعم

 عندك؟ ماذا

 طالب:...

 هل هو فیه؟  -صلى هللا علیه وسلم-ال، هو عندنا فإن أ�ا القاسم قال، فإن أ�ا القاسم 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .هما أشار إلى شيء، في روا�ة أبي ذر ما أشار إلی

النووي في شرح مسلم  ،على �ل حال مسألة االقتصار على الصالة دون السالم أو العكس 

هذا أطلق النووي الكراهة،  ،وسلم :ما تقول ،صلى هللا علیه وعلى آله وصحبه ،أطلق الكراهة

ألنه  ؛و�ذلك االقتصار على السالم دون الصالة؛ ألن مسلًما صلى وال سّلم مع طول الفصل

فأطلق النووي  ،مع طول الفصل ،وسلم :، ما قال-هللا علیه وعلى آله وصحبهصلى -قال: 

�عني عادته �صلي دائًما وال  ،الكراهة، لكن ابن حجر حمل الكراهة على من �ان دیدنه ذلك

هذا ال شك أنه یدخل في حیز الكراهة �اعتبار عدم امتثاله لألمر،  ،أو �سلم وال �صلي ،�سلم

هذا یدخل في جیز الكراهة إذا �ان دیدنه  ،]٥٦[سورة األحزاب: َتْسِلیًما}  لُِّمواَوسَ  َعَلْیهِ  {َصلُّوا

ذلك، مع أن االقتصار على الصالة وجد في �الم الشافعي في األم والرسالة وغیرهما اقتصر 

 .على الصالة دون السالم، ووجد في ثالثة �تب من مؤلفات النووي نفسه صالة بدون سالم

�قصد ذلك �كون عادته ودیدنه أال �سلم أو ال �صلي هذا ال شك أن أقل ما  وعلى �ل حال الذي

 �قال في حقه الكراهة.

 .قوله: محمد بن ز�اد هو الجمحي المدني ال األلهاني الحمصي 
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والناس یتوضؤون حال من فاعل �مر، و�ان الواو  ،قوله: و�ان الواو حالیة من مفعول سمعت 

ال الثاني: حا هر�رة و�ان والحال أن أ�ا هر�رة �ان، وأما السمعت أ� ،حالیة من مفعول سمعت

 .والناس یتوضؤون فهو حال من فاعل �مر، �مر أبو هر�رة والناس یتوضؤون 

 ، هي اإلناء المعد للتطهر.قوله: المطهرة �كسر المیم هي اإلناء المَعد للتطهر 

 ...... طالب:

 ؟ماذا

 طالب: ......

 .د للتطهر منهللتطهر منه، هي اإلناء المع

أسبغوا الوضوء في  أ�ًضاقوله: أسبغوا جاء أسبغوا من �الم أبي هر�رة في هذا الموضع، وجاء  

 ،أسبغوا �فتح الهمزة أي أكملوا »من استطاع منكم أن �طیل غرته وتحجیله فلیفعل«حدیث: 

 ،د �الو�لو�أنه رأى منهم تقصًیرا وخشي علیهم، �عني من الوعید �الو�ل خشي علیهم من الوعی

فیهم �عض طالب العلم �مرون  ن، والناس الیوم �م-رضي هللا عنه وأرضاه-وهذا من نصحه 

 ئ، یتوضؤون مع الناس في المواضا�الناس وعندهم مخالفات وتقصیر ومع ذلك ال �حر�ون ساكنً 

یه عل-، هذا خالف النصح للمسلم، الذي �ا�ع النبي ائً العامة و�شوف النقص الكبیر وال �قول شی

 .أصحا�ه -الصالة والسالم

وهو حسن، وذ�ره بوصف  ،�كنیته -صلى هللا علیه وسلم-فإن أ�ا القاسم فیه ذ�ر رسول هللا  

وأحیاًنا ُینوِّع  ،-صلى هللا علیه وسلم-الرسالة أحسن، �ثیًرا ما �قول أبو هر�رة: قال رسول هللا 

اوً�ا روى هذا الحدیث عن أبي هر�رة و�تفنن فیقول �ما في هذا الموضع یذ�ره �كنیته، ولو أن ر 

قال، أو فإن رسول  -لیه وسلمصلى هللا ع-فإن النبي  ،وقال: قال أبو هر�رة: أسبغوا الوضوء

 ،قال، بدل: فإن أ�ا القاسم هو تغییر لكالم أبي هر�رة المنقول عنه -صلى هللا علیه وسلم -هللا

إنما یدور على ذات واحدة، فإبدال الرسول �المعنى، وأینما دار ف امع أنه �حتمل أن �كون مرو�ً 

؛ ألن ائً �النبي وعكسه إذا �ان في مثل هذا الموضع ال إشكال فیه، وال �غیر من المعنى شی

ورسولك الذي أرسلت قال:  :، لكن في حدیث ذ�ر النوم-علیه الصالة والسالم-المقصود ذاته 
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علیه الصالة -من �المه  اهذهذا في متن  ،هذا �ختلف المعنى »ال، ونبیك الذي أرسلت«

ال نغیر االسم الذي سمیت �ه ذاته، تغییر  -علیه الصالة والسالم-، فال نغیر �المه -والسالم

ومرة  ،و�نیتي أبو عبد هللا، ومرة قلت: قال محمد ،االسم ما �ضر، �عني لو تقول: أنا محمد

 ،ن هو في ذ�ر النوم متعبد �هلك ،والمقصود ذات واحدة ما �ختلف األمر ،قلت: قال أبو عبد هللا

علیه الصالة -وأ�ًضا هو تغییر لقوله  ،فالرسالة غیر النبوة ،و�ترتب علیه اختالف في المعنى

 ، وال یدخل هذا في جواز الروا�ة �المعنى؛ ألن هذا مما ُتعبِّد بتالوته أو بلفظه.-والسالم

 طالب:...

 ما یذ�ر.

 طالب:...

ال �ختلف  ابو القاسم، تتحدث عن ذات تنسب إلیها �المً و�نیته أ ،خالص، هو واسمه محمد

یترتب علیه تغییر  ،إال إذا �ان یتغیر ،أدنى إشكال عند أهل العلم إال إذا �ان ، الكالم ما فیهفیها

 ، هذا شيء آخر. -علیه الصالة والسالم-في المعنى، أو یترتب علیه سوء أدب معه 

واستدل على ذلك �قوله:  ،أبو هر�رة قال: أسبغوا الوضوءوفیه أن العالم �ستدل على ما �فتي �ه، 

وفیه أن العالم �ستدل على ما �فتي �ه لیكون  ،»و�ل لألعقاب من النار«فإن أ�ا القاسم قال: 

أوقع في نفس سامعه، الفتوى إذا �انت مجرد حكم ال شك أن وقعها في نفس السامع لیس 

وى المقرونة �األدلة من الكتاب والّسنَّة هي التي �سلم كوقعها فیما إذا استدل علیها المفتي، الفتا

ولذا تسمعون الذین �فتون یتفاوتون،  ،و�كون علیها النور نور الوحي ،و�ذعن لها السامع ،لها

فالسامع ال یتردد في قبوله، و�عضهم إن شاء  ،الحكم مقرون بدلیله علیه نور الوحي عنده �عضهم

، ولو فهذا وقعه في نفس السامع ،رر ما فیه دلیل، ال خطام وال زمامو�ردد و�ك ،او�سارً  ایروح �مینً 

م شرح األعقابكان عامی�  ت �الذ�ر لصورة السبب  ،ا ال شك أنه أقل �كثیر. وقد تقدَّ و�نما ُخصَّ

م في حدیث عبد هللا بن عمرو فیلتحق �ه ما في معناها من جمیع األعضاء التي قد  ،كما تقدَّ

 غها قد �حصل التساهل في إسباغها.�حصل التساهل في إسبا

 طالب:...
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ر في غسل الوجه مثالً  وال �سبغه أورد علیه مثل هذا  ،لو رأى شخص آخر یتوضأ و�قصِّ

غسل الرجل مثل غسل الوجه �الهما من فروض الوضوء، وفي  ،الحدیث؛ ألن الحكم واحد

�طون  »قدام من النارو�ل لألعقاب و�طون األ«الحاكم وغیره من حدیث عبد هللا بن الحارث: 

األقدام في حكم األعقاب؛ ألنها قد یتساهل فیها من یتساهل في العقب، ولهذا ذ�ر في الترجمة 

 ،وأثر ابن سیر�ن في األصبع؛ ألن الحكم واحد ،أثر ابن سیر�ن، أن الترجمة �اب غسل األعقاب

 �صل إلیه الماء إذا ولهذا ذ�ر في الترجمة أثر ابن سیر�ن في غسله موضع الخاتم؛ ألنه قد ال

 .�هللا أعلم ،كان ضیًقا

 .نعم 

 .النعلین على �مسح وال ،�اب غسل الرجلین في النعلین"

 لعبد قال أنه ُجَر�ج بن عبید عن المقبري  سعید عن مالك أخبرنا قال: یوسف بن هللا عبد حدثنا

 وما قال: �صنعها، حا�كأص من أحًدا أرَ  لم أر�ًعا تصنع رأیتك الرحمن، عبد أ�ا �ا عمر: بن هللا

 السبتیة، النعال تلبس ورأیتك الیمانیین، إال األر�ان من تمس ال رأیتك قال: جر�ج؟ ابن �ا هي

 �ان حتى أنت تهل ولم الهالل رأوا إذا الناس أهل �مكة �نت إذا ورأیتك �الصفرة، تصبغ ورأیتك

 .الترو�ة یوم

 الیمانیین، إال �مس -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أر لم فإني األر�ان أما هللا: عبد قال 

 فیها لیس التي النعل یلبس -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رأیت فإني ،السبتیة النعال وأما

 علیه هللا صلى- هللا رسول رأیت فإني الصفرة وأما ألبسها، أن أحب فأنا فیها، و�توضأ شعر

 علیه هللا صلى- هللا رسول أرَ  لم فإني إلهاللا وأما بها، أصبغ أن أحب فأنا بها �صبغ -وسلم

 راحلته". �ه تنبعث حتى یهل -وسلم

"، "�اب غسل الرجلین في النعلین، وال �مسح على النعلین: -رحمه هللا تعالى-�قول المصنف 

النعل ما ال �غطي الكعب، وما �غطي الكعب �قال له: الخف وُ�مَسح علیه �الشروط المعروفة، 

فإن أمكن غسلها فإن  ،بل تغسل الرجل ،لنعل ال �غطي الكعبین فإنه ال �مسح علیهلكن إذا �ان ا

الخاتم إذا �انا  أمكن غسل الرجلین وهما في النعلین حصل المقصود، و�ال وجب نزعهما �ما ُینَزع

 .ضیقین



 
 

 
 

=Ìá_Ägÿ^=yÎwì۲۰۷Jÿ^=i_k‘ÚÈóÈ== ٨ 

هللا بن یوسف قال: أخبرنا مالك عن سعید المقبري عن عبید بن  "حدثنا عبد: -رحمه هللا-قال 

 لم أر�ًعا تصنع رأیتكهذه �نیة ابن عمر، " ر�ج أنه قال لعبد هللا بن عمر: �ا أ�ا عبد الرحمن"جُ 

 .�صنعها" أصحا�ك من أحًدا أرَ 

قد یوجد من �عض الصحا�ة من  -علیه الصالة والسالم-�النبي  ابن عمر صحابي مأتّسٍ مقتدٍ  

نعون شیًئا ال �صنعه، فیصنع شیًئا لم یبلغه �عض األخبار التي بلغت ابن عمر، فیخالفونه، و�ص

 هي وما قال:لم �كن �صنعونه �ما هنا، رأیتك تصنع أر�ًعا لم أر أحًدا من أصحا�ك �صنعها، "

الر�ن الیماني والر�ن الذي فیه الیمانیین"  إال األر�ان من تمس ال رأیتك قال: جر�ج؟ ابن �ا

لر�نان الشامیان فلیسا على قواعد إبراهیم؛ وأما ا ،الحجر؛ ألنها هي التي �قیت على قواعد إبراهیم

ونقصوا من بناء البیت موضع الحجر فالر�نان الباقیان من جهة  ،ألن قر�ًشا قصرت بهم النفقة

مسحهما و�قول: لیس من ولذلك ال �مسحان، و�عض الصحا�ة � ،الشام لیسا على قواعد إبراهیم

لكن  ا،وال �كون شيء من البیت مهجورً  ،، األصل أنه مثل الر�نین اآلخر�نالبیت شيء مهجور

فإذا ُعرفت العلة لو �انت  ،أنه مسح -علیه الصالة والسالم-�اعتبار أنه ما فیه ما ُأثر عنه 

ما فمسح، فإذا �انت مستنبطة  -علیه الصالة والسالم-لو �انت منصوصة عنه  ،منصوصة

 المستنبطة ما یلزم ما یدور معها الحكم. ،یلزم

 طالب:...

 ؟ماذا قالاألخ  و�الم

 ...... طالب:

 نفسه. 

 ...... طالب:

 ین؟أ

 طالب:...
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هل العلة  :ما نمسح؟ ونقول أملو تم البیت بني على قواعد إبراهیم نمسح األر�عة  :ال، هو قال

 .منصوصة؟ إذا �انت منصوصة نمسح، إذا �انت مستنبطة یدخلها االجتهادأم مستنبطة 

المسبوتة �عني المحلوق الشعر محلوقة الشعر لیس فیها  یة"السبت النعال تلبس ورأیتكقال: " 

 .والتسبید الحلق، وجاء في سیما الخوارج التسبیت �عني حلق شعر الرأس ،شعر تسبیت

 رأوا إذا الناس أهل �مكة �نت إذا ورأیتك �الصفرة، تصبغ ورأیتك ،السبتیة النعال "ورأیتك تلبس 

حتى �ان یوم الترو�ة، أجاب ابن عمر عن هذه  و�ة".التر  یوم �ان حتى أنت تهل ولم ،الهالل

 إال �مس -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أر لم فإني األر�ان أمااإلشكاالت فقال: "

 .والعلة ما ذ�ره أهل العلم مما قدمنا ذ�ره ،الیمانیین"

 طالب: ......

 ؟ماذا 

 طالب:...

 ین؟ أ

 طالب: ......

صلى هللا -یل في التفصیل: وأما األر�ان فإني لم أر رسول هللا مس، وأما األر�ان فالتفص نعم، 

 عندك أنت؟ ماذا �مس إال الیمانیین،  -علیه وسلم

 طالب: ......

 التي النعل یلبس -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رأیت فإني السبتیة النعال وأماال ال، " 

 .شعر" فیها لیس

وهكذا ینبغي للمقتدي المؤتسي  ،�فضلها ابن عمر -سالمعلیه الصالة وال-فمن �اب االقتداء �ه  

ألنها ال تحجب الماء  فیها"؛ "و�توضأ ،-علیه الصالة والسالم-أن �حب و�ؤثر ما یؤثره النبي 

 علیه هللا صلى- هللا رسول رأیت فإني الصفرة وأما ألبسها، أن أحب فأناأن �صل إلى القدم، "

 -علیه الصالة والسالم-على الخالف في �ونه  ،ها"ب أصبغ أن أحب فأنا ،بها �صبغ -وسلم



 
 

 
 

=Ìá_Ägÿ^=yÎwì۲۰۷Jÿ^=i_k‘ÚÈóÈ== ١٠ 

صبغ، ِابیض من شعره ما �حتاج إلى صبغ أو لم یبلغ القدر الذي �حتاج شعیرا � لمأم صبغ 

مصبوغة �الم  ا�أنه ،اا صارت حمرً من أن تكون سودً  �سیرة أو أنها قالوا من تغییر الطیب بدًال 

 "فأنا أحب أن أصبغ بها، وأمال العلم �ثیر، في شروح الشمائل أله العلم في الشمائل ألهل

هذا �النسبة  راحلته". �ه تنبعث حتى یهل -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أر لم فإني اإلهالل

للمتمتع فإنه �حِرم إذا انبعثت �ه راحلته یوم الترو�ة، وأما �النسبة لغیره من مفرد أو قارن فإنه 

لما وصل المیقات أحرم، وال حّل من  -یه الصالة والسالمعل-�حِرم من وصوله المیقات فالنبي 

علیه -إحرامه حتى فرغ من حجه حتى رمى الجمرة وحلق، فكون ابن عمر �ستدل �فعل الرسول 

 .من اإلحرام -علیه الصالة والسالم-وفعله قبل هذا الوقت حقیقة فعله  -الصالة والسالم

 طالب: ......

 ...في الیوم الثالث أو، نعم 

 لب:...طا

ستة وعشر�ن، یوم ستة وعشر�ن، فكون ابن عمر  ،ال ال، قبل، من ذي الُحلیفة یوم ستة وعشر�ن

 ما فیه دلیل؟أم �ستدل بهذا على فعله الذي حقیقته أنه یِهل في یوم الترو�ة هل فیه دلیل 

 طالب: ......

واستمر معه حتى  ،سك�اشر اإلهالل مع بدا�ة الن -علیه الصالة والسالم-وجه الدلیل أن النبي  

على النسك أ�ام، ثمانیة أ�ام  ذا رأى الهالل ما بدأ النسك، �اقٍ یوم إ ...فرغ منه، وابن عمر اآلن 

لكن المنزع ظاهر �قول: أنا ما �عد احتجت،  ،، فاالستدالل و�ن �انت الصورة غیر مطا�قةة�اقی

علي ثمانیة أ�ام؟  أنا �اقٍ رام؟ �یف أدخل في النسك و ما �عد دخلت في النسك �یف ألبس اإلح

�عني إذا أردنا أن ندخل في النسك أهللنا وهي �النسبة للمفرد والقارن من وصوله المیقات، 

و�النسبة للمتمتع إذا وصل المیقات وأهل �العمرة وفرغ منها ینتظر بدون إحرام، حتى �أتي وقت 

 .اإلحرام في یوم الترو�ة

قوله: راحلته"  �ه تنبعث حتى یهل -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أرَ  لم فإني اإلهالل وأما" 

�اب غسل الرجلین في النعلین لیس في الحدیث الذي ذ�ره تصر�ح بذلك، و�نما هو مأخوذ من 
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ولو  ،وألن قوله: فیها یدل على الغسل ،قوله: یتوضأ فیها؛ ألن األصل في الوضوء هو الغسل

ألنه �غسل  ؛أر�د المسح لقال: علیها، قوله: فیها �عني الرجل في النعل، وهذا یدل على الغسل

 .ولو أر�د المسح لقال علیها �عني مسح علیها على النعل ،الرجل وهي في النعل

وأشار بذلك إلى ما  ،أي ال �كتفي �المسح علیهما �ما في الخفین ،قوله: وال �مسح على النعلین 

ن علي وغیره من الصحا�ة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، أشار بذلك إلى روي ع

ما روي عن علي وغیره من الصحا�ة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في 

لكن ضعَّفه عبد الرحمن  ،ود وغیره من حدیث المغیرة بن شعبة، أخرجه أبو داذلك حدیث مرفوع

من األئمة، واستدل الطحاوي على عدم اإلجزاء �اإلجماع على أن الخفین إذا بن مهدي وغیره 

تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح ال �جزئ علیهما. �اإلجماع على أن الخفین إذا تخرقا حتى 

 تبدو القدمان أن المسح ال �جزئ علیهما. 

یهما، والجمهور على أن ما وأمكن المشي ف ،المسح جائز ما دام االسم �اقًیا :شیخ اإلسالم �قول

ظهر من القدم ففرضه الغسل، ال بد أن �غسل فال �مسح على الخف المخرق وال على الجورب 

 المخرق، قال: فكذلك النعالن؛ ألنهما ال �فیدان القدمین انتهى.

 ؟ قال: فكذلك النعالن؛ ألنهما ال �فیدان الكلمة صحیحة؟ ال �فیدان؟كیف �فیدان القدمین

 طالب:...

 عبد هللا؟  اعندك �ا أ�ماذا 

 طالب:...

ال ال ما هو �اإلشكال، النعل ال �فید القدم؟ ال، و�ذلك النعالن، �عني النعل مثل األخفاف 

 .الموجودة اآلن ما تغطي الكعبین

 طالب: ......

 ال ال ال ال، ما هو بهكذا. 

 طالب:...
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 ال.

 طالب:...

لكنه مناَزع في نقل  ،انتهى، وهو استدالل صحیح �عید هذا. و�ذلك النعالن ال �فیدان القدمین

شيء، الخطأ والصواب ما فیه شيء، ما زلنا في هذه العبارة ما زلنا في هذه  هاإلجماع، ما فی

 هالعبارة، فكذلك النعالن؛ ألنهما ال �فیدان القدمین. �عني هما في حكم الخف المخرق ما فی

 ...لكن �ونهما ال �فیدان القدمین ،إشكال

 لب:...طا

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ن؟�اجور  هما فی

 طالب:...

 ن؟جوارب اآل هفی

 طالب:...

 هو؟ ماالنعل 

 طالب:...

 ما فیه، �ل ما ال �غطي الكعبین فهو نعل. خالص.

 طالب:...

 فیدان معنى الخفین انتهى اإلشكال.هذا، ال، لو قال: ال �لیس 
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 طالب: ......

 .یدل على أن وجودهما �عدمهماال ال، نفي اإلفادة هنا 

 طالب:...

 صحیح. :ال �فیدان ما قال، لو قال إفادة �املة قلنا

 طالب:...

 ال؟أم ن، تدري شيء نبحث عنه؟ �لمة النعل ال �فید القدم ما هو صحیح معنى اآل هما فی

 طالب:...

ال ما ُقطِّع  أم �فید؟ لكن �فید الأم ي دون الكعب �فید ذي تلبسه اآلن، الذخلیك على الخف ال

 .نعل، ما ُقطِّع هذا

 طالب: ......

  �فید؟الأم �فید  ؟ماذا 

 طالب:...

 ال �فیدان القدمین. :�قول

 طالب:...

 ضا�ط النعل؟ مامسألة مقطوع، الكالم في النعل،  لیس

 طالب:...

�كون. ما �فید؟ ما هو، من أفضل ما أم ، هذا �فید اال �سمى خف�  ال، �غطي الكعبین �سمى نعًال 

 ال �فید القدمین هذا الذي استشكلناه. :�قول

 طالب:...
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 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟صح، المسح هو أصل الدعوى. ألن المسح هو الدعوى 

 طالب:...

نعم، ال �فید حكًما؟ هو ینفي أصل المسألة؟ وال یذ�ر علة المسألة؟ ما هي �علة المسألة، العلة 

 فقط..نفي اإلفادة 

 طالب: ......

 ه.على �الم 

 طالب:...

�قیس النعل على المخرق  یر�د أنال، في النعل عامة، فكذلك النعالن انتهى من المخرق، هو 

 ألنهما ال �فیدان القدمین. ؛، فكذلك النعالنیر�د أن �قیس ..الذي أجمع على عدم

 طالب:...

ض ما الكالم �قیس النعل على المخرق والقیاس صحیح؛ ألن المخرق �ظهر من محل الفر  ،ال ال

�ذلك ال أنه �ظهر، وفي النعل �ظهر من محل الفرض ما �ظهر، فالقیاس صحیح، لكن یبقى 

هذا أصل الحكم، هو یر�د أن �علل للحكم، ما ندري. مقتضى  ،هذه أصل الدعوى  ،�فیدان القدمین

 نوجهه. أن كالمه لكن �المه مخالف للواقع ال بد

 طالب:...

 ، هو �علل للحكم.مقصد الحكمما هو � لكنه اإلخوان هذا الذي �قول

 طالب: ......
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 �قول؟ماذا 

 طالب: ......

 ین؟ ما قال.، لكن أنعم 

 طالب:...

شرح معاني اآلثار، نرجع للطحاوي ونشوف.  ..�مكن المشكللو نرجع للطحاوي  على �ل حال

ق ال لكنه مناَزع في نقل اإلجماع المذ�ور. �عني الخف المخر  ،انتهى قال: وهو استدالل صحیح

ُ�جَمع على أنه ال �جزئ المسح علیه. ولیس هذا موضع �سط هذه المسألة، ولكن �شیر إلى 

وهو  ،]٦[سورة المائدة:  {َوَأْرُجِلُكْم}فلقد تمسك من اكتفى �المسح �قوله تعالى:  ،ملخص منها

وهو متمسك الروافض، فقد تمسك من اكتفى �المسح �قوله  ،المروي عن علّي فیما أشار إلیه

فذهب  ،]٦[سورة المائدة:  ِبُرُءوِسُكْم} {َواْمَسُحوا] عطًفا على: ٦[سورة المائدة:  {َوَأْرُجِلُكْم}تعالى: 

إلى ظهیرها جماعة من الصحا�ة والتا�عین فُحكي عن ابن عباس في روا�ة ضعیفة، فُحكي عن 

عنه أنه قال:  والثابت عنه خالفه. �عني في مسح القدمین. وُذكر ،ابن عباس في روا�ة ضعیفة

 مغسوالن وممسوحان. 

وهو قول الشیعة. وعن الحسن البصري: الواجب الغسل أو المسح.  ،وعن عكرمة والشعبي وقتادة

�عني على التخییر، وعن �عض أهل الظاهر:  ،وعن الحسن البصري: الواجب الغسل أو المسح

راءة الجر، وحجة الجمهور �جب الجمع بینهما، الغسل والمسح، الغسل �قراءة النصب، والمسح �ق

، فإنه بیان للمراد، -صلى هللا علیه وسلم-األحادیث الصحیحة المذ�ورة وغیرها من فعل النبي 

] �النصب عطًفا على ٦[سورة المائدة:  {َوَأْرُجَلُكْم}وأجابوا عن اآل�ة �أجو�ة منها: أنه قرئ: 

 {َ�احل برؤوسكم �قوله: معطوف على م :معطوف على محل: برؤوسكم، وقیل :وقیل ،أید�كم

ِ�ي ِجَبالُ  الطیر �النصب، وقیل: المسح في اآل�ة  ،] �النصب١٠[سورة ص:  َوالطَّْیَر} َمَعهُ  َأوِّ

مشروعیة المسح على الخفین، �عني قراءة النصب على لغسل القدم المكشوفة وقراءة لمحمول 

 .الجر على مسح القدم المغطاة �الخف

فحملوا قراءة الجر على مسح  ،ول لمشروعیة المسح على الخفینوقیل: المسح في اآل�ة محم 

وقراءة النصب على غسل الرجلین، وقرر ذلك أبو �كر بن العر�ي تقر�ًرا حسًنا فقال ما  ،الخفین
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بین القراءتین تعارض ظاهر، والحكم فیما ظاهره  ،ملخصه: بین القراءتین تعارض ظاهر

ن أمكن العمل بهما �عني �قراءة النصب وقراءة الجر التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجب إ

وتحمل قراءة الجر  ،فتحمل قراءة النصب على المكشوفة ،فإنه �جب، وأمكن على الحمل المذ�ور

وال یتأتى الجمع بین  ،على المغطاة �الخف، و�ال ُعِمل �القدر الممكن، و�ال ُعِمل �القدر الممكن

ة في عضو واحد في حالة واحدة؛ ألنه یؤدي إلى تكرار �عني خالًفا للظاهر� ،الغسل والمسح

 ألن الغسل یتضمن المسح، واألمر المطلق ال �قتضي التكرار. ؛المسح

قال: وال یتأتى الجمع بین الغسل والمسح في عضو واحد، في حالة واحدة؛ ألنه إذا مسح ثم  

مسح ما صار  مسح، والعكس، �عني لو غسل ثم هغسل انتفى المسح �الغسل، ما صار فی

للمسح أثر؛ ألن الغسل أبلغ منه، وال یتأتى الجمع بین الغسل والمسح في عضو واحد في حالة 

ألن الغسل یتضمن المسح، واألمر المطلق ال �قتضي  ؛واحدة؛ ألنه یؤدي إلى تكرار المسح

إنما  :ن، وقیلوعمًال �القدر الممك ،التكرار، فبقي أن ُ�عَمل بهما في حالین توفیًقا بین القراءتین

فلمنع اإلسراف ُعِطفت.  ،عطفت على الرؤوس الممسوحة؛ ألنها مظنة لكثرة صب الماء علیها

�عني من أصیب بوسواس متى ینتهي من غسل رجلیه التي تباشر األوساخ؟ ما �كتفي �ما �كتفي 

 .امسح :�ه في غسل الوجه أو الیدین، فیقال لمثل هذا الذي هو مظنة للتكرار أكثر من المشروع

وهو یتوضأ عشر مرات ما تقول له: خفِّف! اقتصر على المسح �ا  ااآلن أنت إذا وجدت موسوسً 

ال تتوضأ مثل شخص �جلس من الساعة  :�صل األمر إلى أن �قال ال :�عضهم �قول ل! ألنرج

ما أنقل عن  ،ل لنائالصبح وهو یتوضأ، هذا �هللا س ةنامثال�اللیل لیصلي العشاء إلى  ةنامثال

ال تصلي، قال: أنا  :ولو زدت قلیًال قلنا لك :أحد، مثل هذا ال �كلف هللا نفًسا إال وسعها، نقول له

�فتى  ،الجنون؟ نسأل هللا العافیة، هذا هو الجنون �عینه، ما تصیر بهذا الحد مامجنون! قلت له: 

 یز�د وسوسته. ائً �أدنى شيء ال �مسك شی

 طالب:...

قة الشدیدة التي یرتكبها �سبب انصیاعه وطاعته للشیطان أوصله مشالمثل هذا أمره معضل، هل 

 اثنا عشر ساعة یتوضأ؟  ،ال شك أن هذا خلل في العقلفإلى هذا الحد 

 طالب:...
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 ساعة؟

 طالب:...

نَّةهذا خالف  على  ابقى مقتصرً �هذا مبالغ ال. ال ال، �قال له: اقتصر امسح! مثل هذا، و  ،السُّ

: ، لو قلت له�مسحامسح وما هو  :�سبح. �قال له یر�د أنامسح وهو  :تقول له ثم احینً المسح 

 �مسح.امسح ما 

 طالب:...

نَّة نهذا شخص أمه مسرفة في استعمال الماء وقال لها: ترى خطر من على وأنت  هذا خالف السُّ

�الُمد، قالت: ما هو �صحیح، قال: أبى  ،�عني �كأس ،البدعة، والشیخ فالن یتوضأ �قدر هذا

 صارت النتیجة؟ماذا كأس صغیر وهي تشوف، �ول وأسأله یتوضأ قدامي، و�الفعل توضأ أق

 طالب:...

 ه، ما هي �مقتنعة �عني. ءورا اي صلیناهتقالت: خلیت صالتنا ال

 طالب:...

 ٌل للفظ الواحد في أكثر من معنى.استعما

 طالب:...

فمن هذا انطلق ابن العر�ي،  ،الثابتةُتنزل منزلة النصوص  ،ال، هو القراءات ُتنزل منزلة القراءات

نقول المسح هل له معنى واحد أو أكثر من معنى؟ هل �ستعمل أكثر من معنى في موضع فو�ال 

 ،هذا ما فیه إشكالف�جوز استعمال اللفظ في معنییه أو في معانیه  :ال؟ عند من �قولأم واحد 

 نعم. 

 طالب:...

 ؟ في بیان الواجب هذا؟الو�ل ىمعن ما ،لكن و�ل لألعقاب من النار

 طالب: ......
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 .مّر بهم یتوضؤون  -علیه الصالة والسالم-النبي  ،یتوضؤون وهم ال ال، مّر بهم  

 طالب: ......

و�ل «�قال �المسح مع وجود:  أن ، ال ال ال، ما �مكن-علیه الصالة والسالم-ال ال عنه  

 جائز ما یتوعد علیه.ألن ال ؛أو على تعدد الحاالت ما �مكن »لألعقاب من النار

 طالب:...

 ما �جزئ الوضوء بهم من غیر غسل الرجل.  ،یتوضأ �غسل رجلیه ما هو �النعالهو 

 طالب:...

 .نعموعلیها النعال. 

 طالب:...

 ألن الحقیقة أنه غسل الرجل. ؛ما �صلي بها ،ال ال

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 اب �ا ناس.، خلونا نكمل البال ال، ما له عالقة بهذا أبًدا

 طالب:...

 �قول؟ ماذا 

 طالب:...

 صحیح خالص. ،ال �غیبان القدمین صحیح

 طالب:...
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 خالص انتهى. 

فلمنع اإلسراف  ،إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة؛ ألنها مظنة لكثرة صّب الماء علیها :وقیل

توجه له مثل  احر�ًص  اواحدً  رأیتعطفت، فلمنع اإلسراف عطفت، ولیس المراد أنها تمسح حقیقة، 

، و�دل على هذا المراد قوله: اغسل و�الً  :لكن شخص مضیع، في المسح تقول له ،هذا الكالم

فال �قید �الغا�ة، فال �قید �الغا�ة، وألن المسح �طلق على  ،إلى الكعبین؛ ألن المسح رخصة

ما، �عني ذ�ره أبو ز�د اللغوي وابن قتیبة وغیره ،توضأ غسل الخفیف �قال: مسح أطرافه لمنال

 .اخفیفً  �طلق المسح و�راد �ه الغسل، الغسل من غیر تكرار �عني غسًال 

ولیس بینه و�ین ابن جر�ج الفقیه المكي مولى  ،قوله: عبید بن جر�ج هو مدني مولى بني تیم 

بني أمیة نسب، وقد تقدم في المقدمة أن الفقیه هو عبد الملك بن عبد العز�ز بن جر�ج فقد �َظن 

وفیه روا�ة األقران؛ ألن عبیًدا وسعیًدا  ،، ولیس �ذلك، وهذا اإلسناد �له مدنیون أن هذا عمه

 .تا�عیان من طبقة واحدة

صلى هللا -أحًدا من أصحا�ك أي أصحاب رسول هللا  قوله: أر�ًعا أي أر�ع خصال، قوله: فلم أرَ  

دون غیره ممن رآهم والمراد �عضهم، والظاهر من السیاق انفراد ابن عمر �ما ُذِكر  -علیه وسلم

عبید، وقال المازري: �حتمل أن �كون مراده ال �صنعهن غیرك مجتمعة و�ن �ان �صنع �عضها 

وواحد �صنع الثانیة، وواحد الرا�عة وهكذا، لكن هذه األر�عة مجتمعة ما  ،�عني واحد �صنع األولى

تمعة وال منفردة، �صنعها إال ابن عمر، لكن ظاهر النفي یدل على أنه ال �صنعها أحد، ال مج

وظاهره أن غیر ابن عمر من الصحا�ة الذین رآهم عبید  ،قوله: األر�ان أي أر�ان الكعبة األر�عة

وسیأتي الكالم على هذه  ،كانوا �ستلمون األر�ان �لها، وقد صّح ذلك عن معاو�ة وابن الز�یر

 ء.إن شاء هللا تعالى. ورد علیه معاو�ة أنه لیس فیه شي ،المسألة في الحج

 طالب:...

 ؟�یفلكن هذا على حسب ما رآه عبید، ، نعم

 طالب:...
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ألنه لیس من مشاهیر التا�عین، قوله: السبتیة �كسر المهملة التي هي التي ال شعر  ؛�مكن ما رآه 

 :؟ نعم تهذیب اللغة، وقیلما التهذیبقاله في التهذیب،  ،وهو الحلق ،فیها مشتقة من السبت

بت �ضم أوله :�القرظ، وقیل السبت جلد البقر المدبوغ قاله صاحب  ،وهو نبٌت ید�غ �ه ،�السُّ

 ما المنتهى؟ ،المنتهى

 طالب:...

 ألنها سبتت �الد�اغ أي النت �ه، أي النت �ه، �قال: ُرطبة من ؛وقال الهروي: قیل لها سبتیة  

عني من �عني من �اب نصر، وُحكي فتحها و�سرها � ،سبتة أي لینة، قوله: تصُبغ �ضم الموحدة

�اب فهم وضرب، وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر؟ �أتي الكالم على ذلك حیث ذ�ره المصنف 

حیث ذ�ره المصنف في �تاب  ،إن شاء هللا تعالى، �أتي الكالم على ذلك ،في �تاب اللباس

 .اللباس مع أنه جاء النهي عن المزعفر والمعصفر

من أول ذي الحجة، قوله: ولم تهل أنت حتى �ان قوله: أهل الناس أي رفعوا أصواتهم �التلبیة  

وتبین من  ،ولمسلم: حتى �كون یوم الترو�ة أي الثامن من ذي الحجة، ومراده فتهل أنت حینئذٍ 

علیه الصالة -جواب ابن عمر أنه �ان ال یهل حتى یر�ب قاصًدا إلى منى؛ ألنه �قتدي �النبي 

أتي الكالم على هذه المسألة أ�ًضا في الحج إن الذي یهل حینما تنبعث �ه راحلته. وسی -والسالم

 شاء هللا تعالى. 

قوله: قال عبد هللا بن عمر مجیًبا لعبید وللمصنف في اللباس: فقال له عبد هللا بن عمر. قوله: 

والمراد بهما الر�ن األسود والذي �سامته من مقابلة الصفا، الر�ن األسود  ،الیمانیین تثنیة �مان

لألسود، اآلن الر�ن األسود والمقابل للیمن، الیماني مقابل  :مقابلة الصفا وقیل والذي �سامته من

للیمن، أما �قابل الصفا و�سامت مقابلة الصفا؟ �الم مستقیم؟ والمراد بهما الر�ن األسود هذا 

 واضح. 

 طالب:...

 لو إ�ش؟

 طالب:...
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د والذي �سامته من مقابلة الصفا، والمراد بهما الر�ن األسو  ،المهم، هو العكس نعم. والتثنیة �مان

 �مان تغلیًبا. :وقیل لألسود

 طالب:...

لكن ذاك �عید عنه الجهة الثانیة، على �ل حال  ،ال ال ال، الحجر األسود مقابل ما فیه إشكال

لكن  ،بتخفیف الیاء للتعو�ض عن الیاء الثانیة األصل فیها �اء نسب مشددة ين تثنیة �ماناالیمانی

لكن لو شیلت األلف  ،اء الثانیة التي هي إحدى الیاءین في الیاء المضعفة �األلفعوِّض عن الی

 .قیل: الیمنیین لوجب التشدید بدون ألف

وسیأتي �اقي الكالم  ،قوله: فإني أحب أن أصبغ وللكشمیهني والباقین: فأنا أحب �التي قبلها 

 إن شاء هللا تعالى. ،على هذا الحدیث في �تاب اللباس

 طالب:...

 قبله واستلمه قبل أن یبنیه.

 طالب:...

 أخشى أنه استلمه قبل أن یبنیه.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

و�ذا مسح على النعلین فبعد  ،، مع الغسل. المقصود أنه �مسح على الجور�ین ال إشكال فیهنعم

 غسل الرجلین. 

لنووي في فقه الطالبین ل روضة وما أفضل طبعاته؟ ؟ما قیمة �تاب روضة الطالبین�قول: 

، وطبعة المكتب اصغیرً  ا�تاب متوسط لیس �الطو�ل و�ن طبع في اثني عشر جزءً  الشافعي

 اإلسالمي جیدة، وهو �كفي أنه للنووي وملخص من الرافعي، وهو ملخص من فتح العز�ز.
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 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ......

 ال ال ما فیه، ما جاءكم الرسائل؟ 

 طالب: ......

 الرسائل؟ء �اما ج نعم، لكن

 طالب: ......

نعم أوقفنا ثالثة دروس، الموافقات والكرماني وأضواء البیان اقتصرنا على دروس المغرب  

 .والطحاو�ة

  ما قیمة �تاب المحصل من مسند اإلمام أحمد للشیخ القرعاوي؟ �قول: 

الصحا�ة  ترتیب المسند على الصحا�ة على الرواة من ههذا مرتب ألحادیث المسند مع أنه فی

حذف األسانید  ،فرتبه البنا على ترتیب رآه، وهو ترتیب جید في الجملة، وشرح هذا اختصره

ا نافع؛  ،والتكرار وشرح هذا المختصر في �تاب أسماه الفتح الر�اني وفي جملته �تاب طیب جد�

ء إلى وهذا قر�ه بهذا الترتیب، القرعاوي جا ،ألن أكثر الناس �صعب علیه الرجوع إلى المسند

 ترتیب البنا وأعاد إلیه األسانید والتكرار.

  هل �ستغنى �ه عن المسند؟ �قول: 

 إنه �ستغنى عن تصنیف اإلمام أحمد أبًدا. :ال ال أحد �قول

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...
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األصل النسبة �منّي بیاء التشدید، استغنوا عن الیاء األولى نعم �األلف �عني أبدلوها �األلف 

 �اقیة �ماني أصلها �ماني لكن في حالة.والثانیة 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

لكن إذا ُوِجد ما �جعل الماء ینبو عن القدم وال یتحقق فیه الغسل فال بد من  ،المقصود الغسل

 وأما �النسبة لبقیة األئمة فهو لیس بواجب.   ،الدلك، والدلك فرض عند اإلمام مالك �الغسل

 


