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ي اللغة في معرض ذ�ر الحافظ لمعنى في الدرس الماضي جرى ذ�ر �تاب المنتهى فهذا �قول: 

السبتیة �قول: لما �حثت في �الم الحافظ في الفتح وجدته ذ�ر الكتاب ومؤلفه في غیر ما 

موضع من الفتح فقال في �تاب اإل�مان شرح الحدیث الثاني والعشر�ن: وقال أبو المعالي في 

نَّة في الحدیث رقم انتهى، وقال في موضع آخر في �تاب االعتصام �الكتاب  .المنتهى. والسُّ

ستة آالف وثمانمائة وخمسة وأر�عین: وأفاد مغلطاي عن �تاب المنتهى ألبي المعالي اللغوي، 

عّرف �تا�ه فقال: محمد بن و الحموي في معجم األد�اء  �اقوتوقد ترجم ألبي المعالي اللغوي 

لمنتهى في اللغة، منقول تمیم أبو المعالي البرمكي اللغوي، له �تاب �بیر في اللغة، سماه: ا

من �تاب الصحاح للجوهري، وزاد فیه أشیاء قلیلة، وأغرب في ترتیبه، إال أنه والجوهري �انا 

في عصر واحد؛ ألني وجدت �تاب الجوهري �خطه قد فرغ منه في سنة ست وتسعین 

 .وثالثمائة، وذ�ر البرمكي في مقدمة �تا�ه: أنه صنفه في سنة سبع وتسعین وثالثمائة

وال شك أن أحد الكتابین منقول من اآلخر نقًال، والذي أشك فیه أن البرمكي نقل �تاب  

وقد روى  ،الصحاح؛ ألن أ�ا سهل محمد بن علي الهروي �ان �مصر، وحكى عن البرمكي

الهروي الصحاح عن ابن عبدوس، ولعل الكتاب خرج عن الجوهري، وهو حٌي وُقِدم �ه إلى 

  مصر.

و�نما التشا�ه الكبیر بین الكتابین یوجد الشك  ،أنه نقل الكتاب اآلخرلم ینّص أحدهما على 

والر�ب في أن أحدهما منقول من اآلخر، وال شك أن الجوهري نسبة الكتاب له ثابتة بین أهل 

وانتقدوه في محل االنتقاد، وشرحوه  ،وهو إمام في اللغة ومشهور، وتداول العلماء �تا�ه ،العلم

في  أ�ًضاهر �تب اللغة، و�تاب البرمكي هذا أقل شهرة، والبرمكي أقل وهو من أش ،وتداولوه

مستواه اللغوي من صاحب الصحاح، فالذي �غلب على الظن أن البرمكي ال سیما وأنه نسخ 

 .استفاد منه، وَحصل التشا�ه ،كتاب الصحاح

انیة ومثل هذا �قال في �تاب األحكام السلطانیة للقاضي أبي �على، مع األحكام السلط 

ا، الماوردي أر�عمائة وخمسین  للماوردي، التشا�ه بنسبة تسعین �المائة، وسنة الوفاة متقار�ة جد�

للتشا�ه الكبیر بین  ؛فُیَشك أن أحدهما نقل من اآلخر ،وخمسین والقاضي سنة أر�عمائة وثمانٍ 

ر دون اآلخر هذا لكن الجزم �حتاج إلى براهین قو�ة؛ ألن الجزم �اتهام أحدهما دون مبر  ،الكتابین



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

بهذه النسبة فیه  ،قد �قول قائل: إنه قد �قع التقارب التحاد المصادر، لكن فیه �عد ...�حتاج إلى

 �هللا المستعان.  ،ُ�عد

لم  ،وغالب الظن أنه محمد بن تمیم بن عالیة البرمكي من أهل مصر ،الكتاب نفسه أ�ًضاهذا 

 ،قدمة �تا�ه أنه صنفه سنة ثالثمائة وسبعة وتسعینُ�عَرف له تار�خ مولد أو وفاة، لكنه ذ�ر في م

وأشار إلیه ابن �ثیر عرًضا في  ،�ما في معجم األد�اء ،و�نى �تا�ه هذا على الصحاح للجوهري 

البدا�ة والنها�ة في حوادث سنة سبعمائة وثالثة وستین، في حوادث سنة ثالثة وستین وسبعمائة. 

دعیت إلى  ،�عني سنة ثالثة وستین وسبعمائة ،ن شعبانالعشر�ن م ،یوم الثالثاء �ان�قول: لما 

وحضر جماعة من األعیان منهم  ،�ستان الشیخ العالمة جمال الدین بن الشر�شي شیخ الشافعیة

والشیخ اإلمام صالح الدین الصفدي و�یل بیت المال،  ،الشیخ العالمة شمس الدین بن الموصلي

ین محمد بن �عقوب الشیرازي من ذر�ة أبي والشیخ شمس الدین الموصلي، والشیخ مجد الد

إسحاق الفیروزآ�ادي، وهو من أئمة اللغو�ین، مجد الدین محمد بن �عقوب صاحب القاموس، 

والخطیب اإلمام صدر الدین بن العز الحنفي أحد البلغاء الفضالء والشیخ اإلمام نور الدین علي 

وأحضروا نیًفا وأر�عین  ،ًفا وأر�عین مجلًدابن الصارم أحد القراء المحدثین والبلغاء، وأحضروا نی

 .هذا محل الشاهد ،مجلًدا من �تاب المنتهى في اللغة للتمیمي البرمكي، وقف الناصر�ة

الصحاح في طبعته األولى في مجلدین، وصل إلى ستة مع التعلیقات  ،نیف وأر�عین مجلًدا 

 :واحد، لكن مهما قلنا عن المجلد في بالد العجم في مجلد اوالطبعات الجدیدة، و�ن �ان مطبوعً 

وجه التطابق بین الكتابین، واألحجام مختلفة بهذه النسبة.  مانه صغیر فاألر�عین �ثیرة، ما أدري إ

و�وجد  ،نعم قد یوجد من یتوسع في الخط، و�صغر الورق، �قلل الورق، فیوجد البخاري في مجلد

جلد واحد مخطوط، وتهذیب اللغة لألزهري ، البخاري، وجامع األصول وجد في مافي ثالثین مجلدً 

نسخة خطیة في مجلد واحد، وهكذا، فإذا �ان على طر�قة التوسع في  ا�بارً  اشر مجلدً ة عخمس

ینسخ  أن واألوراق لیست �ثیرة �مكن �مكن ،الحرف �بیر، والورق من القطع الصغیر ،الكتا�ة

�طبع  ،�طبع في مجلدین ثالثة فمااآلن في نفخ الكتب في الطبعات، الكتاب مثل ما هو موجود 

 �هللا أعلم.  ،اثالثین مجلدً  ،اآلن في عشر�ن

 .اجزاكم هللا خیرً 
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 .نعم 

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

 .وصحبه أجمعین

 .لُغسل: "�اب التیمن في الوضوء وا-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

د قال:  -عطیة  أم عن سیر�ن بنت حفصة عن خالد حدثنا قال: إسماعیل حدثنا حدثنا ُمسدَّ

 ابدأن« ابنته: غسل في لهن -وسلم علیه هللا صلى- النبي قال قالت: -رضي هللا عنها

 . »منها الوضوء ومواضع �میامنها

 عن أبي سمعت :قال سلیم بن أشعث أخبرني قال: شعبة حدثنا قال: عمر بن حفص حدثنا

 �عجبه -وسلم علیه هللا صلى- النبي �ان قالت: -رضي هللا عنها-عائشة  عن مسروق 

 �له". شأنه في وطهوره، وترجله تنعله في التیمن

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

 ،أما �عد ،أجمعین

 : �اب التیمن في الوضوء والَغسل، أو الُغسل؟-رحمه هللا تعالى-ري فیقول اإلمام البخا 

 .......  طالب:

 ؟ماذا 

 طالب:...

 ، في َغسل ابنته.الَغسل :البوالقیة

 : في النسخة الثانیة الَغسل.طالب

، والمیامن في التیمن استعمال الیمین :-رحمه هللا تعالى-لكن الشاهد َغسل ابنته، �قول ، نعم

وهل �شمل االغتسال أو ال؟ �معنى أنه یبدأ �شقه األ�من  ،والغسل َغسل المیت ة،روفمعالوضوء 

  .�أتي الكالم في ذلك ،فیكون للثانیة وجه، الُغسل ،قبل األ�سر
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: حدثنا ُمسدد قال: حدثنا إسماعیل، ُمسدد هو ابن مسرهد، قال: حدثنا إسماعیل -رحمه هللا-قال 

 إ�ش؟  أم ءلیة، قال: حدثنا خالد الحّذاوهو ابن، المسمى المعروف �ابن عُ 

 .......  طالب:

 ء.نعم الحّذا

أم عطیة المشهورة �حدیث  ،عن أم عطیة ،عن حفصة بنت سیر�ن، أخت محمد بن سیر�ن 

-غسل المیت، وعنها �أخذ الصحا�ة والصحابیات الُغسل أو َغسل المیت، قالت: قال النبي 

وفي ابن ماجه: أم �لثوم، ولعلها تولت غسل  ،بفي غسل ابنته ز�ن -صلى هللا علیه وسلم

ابدأن �میامنها ومواضع «في َغسل ابنته:  -صلى هللا علیه وسلم-البنتین، قالت: قال النبي 

تبدأ �المیامن في غسل المیت ال . »ابدأن �میامنها ومواضع الوضوء منها« ،»الوضوء منها

الحدیث، والبداءة �المیامن قد یتعارض  وتقد�م مواضع الوضوء أ�ًضا یؤخذ من لفظ ،إشكال فیه

 مع البداءة �مواضع الوضوء، �یف؟ 

ألن البداءة �المیامن �ستلزم غسل الرجل الیمنى قبل الید الیسرى، ابدأن �المیامن، والبداءة 

إنه ُیبدأ  :�مواضع الوضوء منها �ستلزم غسل الید الیسرى قبل الرجل الیمنى، فالعلماء قالوا

اغسلنها «في الغسلة التي فیها الوضوء، وُ�بدأ �المیامن في �قیة الغسالت، �مواضع الوضوء 

 .والوضوء ال یتكرر مع �ل غسلة ،، الغسالت متعددة»ثالًثا أو خمًسا أو سبًعا إن رأیتن

 :قال ُسلیم بن أشعث أخبرني"حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: : -رحمه هللا-قال  

 �عجبه -وسلم علیه هللا صلى- النبي �ان "قالت: ث عن عائشة،�حدِّ  مسروق" عن أبي سمعت

وفي شأنه " :في شأنه �له، �عض الروا�ات .�له" شأنه في وطهوره، وترجله تنعله في التیمن

مع أنه یرد  ،إنما هو أحب إلیه، هذا مقتضى اللفظ ،، ومجرد اإلعجاب ال �قتضي الوجوب"كله

ي �ذا أو ال �عجبني �ذا �إزاء الواجب و�إزاء المحرم، وهذا في �الم أهل العلم من األئمة �عجبن

 .من ورعهم

وخالد هو  ،: �اب التیمن أي االبتداء �الیمین، قوله: إسماعیل هو ابن ُعلیة-رحمه هللا-قال  

علیها السالم،  - ، واإلسناد �له �صر�ون، قوله: في غسل أي في صفة غسل ابنته ز�نبءالحّذا

 إن شاء هللا تعالى.  ،�ما سیأتي تحقیقه في �تاب الجنائز -رضي هللا تعالى عنها
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إنه في سنن ابن ماجه من حدیث أم عطیة أنه في غسل ابنته أم �لثوم، قال العلماء: ولعلها  :قلنا

لیبین  ؛تولت غسل البنتین، و�ن لجأنا إلى الترجیح فز�نب أرجح، وأورد المصنف من الحدیث طرًفا

عجبه التیمن، إذ هو لفظ مشترك بین االبتداء �الیمین وتعاطي الشيء �ه المراد �قول عائشة: �

ذي هو ال ،فبان �حدیث أم عطیة أن المراد �الطهور األول ،وقصد الیمین ،والتبرك ،�الیمین

 االبتداء �الیمین.

مشهور �كنیته أكثر من  ،هو سلیم بن أسود المحار�ي الكوفي أبو الشعثاء ،قوله: سمعت أبي 

�ما أن أشعث وشعبة  ،فهما قر�نان، فهما قر�نان ،من �بار التا�عین �شیخه مسروق  اسمه، وهو

وهذا �ثیر، قوله: �ان  ،قر�نان، وهما من �بار أتباع التا�عین، في الحدیث �عني روا�ة األقران

إذ أصحاب الیمین أهل الجنة، وزاد المصنف  ؛�عجبه التیمن قیل: ألنه �ان �حب الفأل الحسن

عن سلیمان بن حرب عن شعبة ما استطاع، ما استطاع، فنبه على المحافظة على في الصالة 

 .ذلك ما لم �منع مانع

لكن لو نظرنا إلى حالنا في التطبیق هل الواحد منا ینتبه عند لبس النعلین، فال �مكن أن �قدم  

 ؟القر�بةن؟ أو ما تیسر أو الشمال على الیمی

َمت له النعل  ،آخر لحظات حیاته احتاج الوضوءفي  -رحمة هللا علیه -الشیخ ابن �از  فُقدِّ

مت الیمنى فلبسها، نظیر ما حصل لإلمام  ،الیسرى فرفضها وهو بین الصحو واإلغماء، حتى ُقدِّ

إشارة فهمها عبد هللا،  ،أحمد في حال اإلغماء في سكرات الموت أشار إلى أنه �حتاج الوضوء

دمین أشار إشارة فهمها عبد هللا قالوا: ماذا یر�د؟ قال: فلما وصل إلى الق ،فذهبوا �ه إلى الوضوء

نَّة :�قول ألنهم نشأوا علیها، والواحد منا  ؛خللوا بین أصا�عي. في هذا الوقت الحرج ما ینسون السُّ

 �هللا المستعان.  ،یتیسر ماما �فكِّر، 

 مر فیه سعة.الحمد هلل األففنبه على المحافظة على ذلك ما لم �منع مانع. إذا وجد مانع 

له أي ترجیل شعره، وهو تسر�حه ودهنه، قال في المشارق:   قوله: في تنعله أي لبس نعله، وترجِّ

د عن مسلم زاد أبو داو  ،رَسل الثائر وُ�َمد المنقبضلین، و�ُ یَ رجَّل شعره إذا مشطه �ماء أو ُدهن لِ 

 بن إبراهیم عن شعبة: وسواكه، قال في المشارق، من الذي قال؟

 .......  طالب:
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 ؟ماذا 

 طالب:...

وهو  ،مطالع األنوار ،ومختصره المطالع ،األنوار مطبوع، القاضي عیاض له مشارق عیاض نعم

 ؟، البنإذ استعمالهم له والرجوع إلیه أكثر ؛راح �أنه أشهر من المشارق عند الشُّ 

 .......  طالب:

 .نةول نعم، ُطِبع أخیًرا، المشارق مطبوع قد�ًما من مائة سرقُ قُ  

 البداءة �الیمین في السواك هل معناه الید الیمنى؟ ،وسواكه 

 طالب:...

الجمهور على أنه �الید فأو �الشق األ�من؟ نعم �الشق األ�من قبل األ�سر، وأما استعمال السواك 

فیتسوك �شماله، وشیخ اإلسالم �قول: ال أعلم  ،الیسرى الشمال �الشمال؛ ألنه من �اب إزالة القذر

ألنه عبادة  ؛المجد �قول �التسوك �الیمین ،المجد جده ألئمة قال �التسوك �الیمین مع أنن اأحًدا م

 .شيء یزال، إنما هو مجرد اتباع هاقول متجه إذا �انت األسنان نظیفة ما فی وهو ،وطاعة

 .وعلى �ل حال قول عامة أهل العلم على أنه �الید الیسرى  

رواة �غیر واو، لألكثر من الرواة �غیر واو، وفي روا�ة وفي �ذا لألكثر من ال ،قوله: في شأنه �له 

 الوقت؟  ياسم أب ما ،روا�ة أبي الوقت

 .......  طالب:

 اسمه إ�ش؟ 

 .......  طالب:

 .عبد األول ،عبد األول

لذلك أي  وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، ،�إثبات الواو 

قوله �الواو؛ ألنها في العمدة التي ُتقَرأ في أول ما �قرأ في �تب الحدیث �واحد �قرأ الحدیث 
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علیها مالحظات �سیرة مثل هذا، ومثل روا�ة الكشمیهني: و فیحفظها الصغار فینشؤون على ذلك، 

من اإلثم ما هي موجودة بروا�ة  »لو �علم المار بین یدي المصلي ماذا علیه من اإلثم«

وانتقده الحافظ في  ،وأثبتها صاحب العمدة تبًعا لروا�ة الكشمیهني ،يالصحیح إال عند الكشمیهن

ومع ذلكم وقع  ،�عني إذا تفرد �شيء ما �عتمد ،إن الكشمیهني لیس من الحفاظ :وقال ،فتح الباري 

 .في البلوغ وقع فیها، فالكمال هلل ،فیها في البلوغ

 .......  طالب:

 ؟ ماذا 

 .......  طالب:

لكن في مثل هذا الموضع، وهي التي اعتمدها صحاب العمدة الحافظ عبد  ،یةهذه المالحظة ثان

ث العابد المعروف ذ�روا في ترجمته أنه �صلي  -رحمة هللا علیه -الغني المقدسي الفقیه المحدِّ

�عني لو افترضنا أن الر�عة بدقیقة �حتاج إلى  ،بین ارتفاع الشمس إلى قرب زوالها ثالثمائة ر�عة

معناه أنه ال �فتر، واإلمام أحمد ذ�روا عنه أنه في  ،حتاج إلى خمس ساعاتخمس ساعات، �

یومه ولیلته �صلي ثالثمائة ر�عة، وهذا أقرب، �عني أقرب إلى الواقع، والمستحیل ما ذ�ره 

ر قال  ،�صلي في الیوم واللیلة ألف ر�عة اإن علی�  :صاحب منهاج الكرامة من الرافضة المطهِّ

 ..م: الوقت ال �ستوعب، ألف ر�عة! �عني ألف ر�عةولذا قال شیخ اإلسال

 .......  طالب:

 ؟ماذا 

 طالب:...

و�ین  ،أنا ذ�رت هذا أنها دقیقة ،ف، احكم �عد التجر�ة، أنت جر�ت؟ دقیقة نعم، قلناجرِّب وش

ر من ذلك، �عني خمس من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال أكث ،طلوع الشمس إلى ارتفاعها

 ي الصیف �م؟ ، افترض فساعات

 .......  طالب:
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 سبع ساعات.

 طالب:...

 ؟ متى �أذنحتى الشتاء خمس ساعات موجودة، اآلن متى ترتفع الشمس؟ ستة ور�ع، طیب و 

 .......  طالب:

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؛�عني في أقصر األ�ام، على �ل حال نحن نستبعد ،كم عندنا من ساعة؟ خمس ساعات ور�ع

آثار الفسق  ،ام الدراسة ذ�ر األستاذ هذا الكالم وقال طالب من الطالبألننا ما تعودنا، وفي أ�

؟ ما هو معقول، ما هذا الكالما الشیخ: هذا ما هو معقول ذله ،علیه ظاهرة، وحلیق، قال لألستاذ

من ألنه حلیق، �عني  ؛ألن اإلمام أحمد عنده صالون یتحلق فیه، ثالث ساعات �الیوم ؛قال: نعم

صلینا ر�عتین وقت الضحى خالص  إذا وقت فیه بر�ة،الب ي جرَّ لذواجرب �ستبعد، � لم

 �هللا المستعان.  ،�حسب هذا الغا�ة ،»و�كفي من ذلك ر�عتان تر�عهما من الضحى«ونستدل: 

قال الشیخ تقي الدین المعروف �ابن دقیق العید: هو عام مخصوص؛ ألن دخول الخالء والخروج 

لیسار انتهى. وتأكید الشأن �قوله: �له یدل على التعمیم؛ ألن من المسجد ونحوهما یبدأ فیهما �ا

التأكید یرفع المجاز، فیمكن أن �قال: حقیقة الشأن ما �ان فعًال مقصوًدا، وما �ستحب فیه 

التیاسر لیس من األفعال المقصودة، بل هي إما تروك و�ما غیر مقصودة، وهذا �له على تقدیر 

ر إثبات الواو، وأما على إسقاطها فقوله في شأنه �له متعلق إثبات الواو، وهذا �له على تقدی

بیعجبه ال �التیمن، أي �عجبه في شأنه �له التیمن في تنعله �عني في الموجود، �عجبه في شأنه 

في المذ�ور �عني، هذا عند مع حذف  ،على جمیع أحواله �عجبه التیمن في طهوره إلى آخره

�عجبه  هفیما ُذكر وغیر  -علیه الصالة والسالم-یع شئونه الواو، وأما مع إثبات الواو ففي جم

ص ،التیمن ص موجود ،ولذا نحتاج إلى المخصِّ  .والمخصِّ

في شأنه �له متعلق بیعجبه ال �التیمن أي �عجبه في شأنه �له التیمن  :وأما على إسقاطها فقوله 

ا؛ ألنه ما نحتاج إلى نٍص آخر وفي تنعله، ولذا تبیَّن الفرق بین الروا�ات، بین إثبات الواو وحذفه
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مع حذف الواو، أي ال یترك ذلك سفًرا وال حضًرا وال في فراغه وال شغله ونحو ذلك، قال الطیبي: 

لتعلقه  ؛في قوله: في شأنه بدل من قوله: في تنعله، �إعادة العامل، قال: و�أنه ذ�ر التنعل

واب العبادة، فكأنه نّبه على جمیع والطهور لكونه مفتاح أب ،والترجل لتعلقه �الرأس ،�الرجل

 .األعضاء، فیكون �بدل الكل من الكل

وعلیها  ،قلت: ووقع في روا�ة مسلم بتقد�م قوله: في شأنه �له على قوله: في تنعله إلى آخره 

شرح الطیبي، وجمیع ما قدمناه مبني على ظاهر السیاق الوارد هنا، لكن بّین المصنف في 

 بن المبارك عن شعبة أن أشعث شیخه �ان �حدث �ه تارة مقتصًرا األطعمة من طر�ق عبد هللا

 عنوزاد اإلسماعیلي من طر�ق ُغنَدر  ،على قوله: في شأنه �له، وتارة على قوله: في تنعله

 أن عائشة أ�ًضا �انت تجمله تارة وتبینه أخرى.  ،شعبة

سلم من طر�ق أبي و�ؤ�ده روا�ة م ،فعلى هذا �كون أصل الحدیث ما ذ�ر من التنعل وغیره

 ،األحوص وابن ماجه من طر�ق عمرو بن عبید �الهما عن أشعث بدون قوله: في شأنه �له

و�أن الروا�ة المقتصرة على في شأنه �له من الروا�ة �المعنى، ووقع في روا�ة لمسلم: في طهوره 

وَنَعله �فتح ونعله، �فتح النون و�سكان العین أي هیئة تنعله، وفي روا�ة ابن ماهان في مسلم: 

نه یتعلق بیعجبه له معنى، و�ذا : إالعین، عندي المتعلِّق في شأنه �له اختالف المعنى إذا قلنا

 .متعلق �التیمن في شأنه �له له معنى :قلنا

 ِ�ُظْلٍم} َحادٍ ِ�ِإلْ  ِفیهِ  ُیِردْ  {َوَمنْ  َأِلیٍم} َعَذاٍب  ِمنْ  ُنِذْقهُ  ِ�ُظْلمٍ  ِ�ِإْلَحادٍ  ِفیهِ  ُیِردْ  {َوَمنْ قر�ب من ذلك:  

] اآلن من یرد فیه اإلرادة هذه المتعلَّق فیه �إلحاد �ظلم هل اإلرادة أو المتعلَّق ٢٥[سورة الحج: 

، إذا قلنا: من یرد ا�بیرً  اأو إلحاد فیه؟ والمعنى �ختلف اختالفً  ،یتعلق �اإلرادة أو �اإللحاد؟ یرد فیه

إللحاد ولو �ان خارج الحرم، المقصود أن اإلرادة إذا �انت اإلرادة في الحرم، وا :فیه �إلحاد قلنا

ر تكون في الحرم، فیؤاخذ علیها �خالف غیرها من البلدان، إنه مجرد اإلرادة نعم ما لم �عمل غی

، وعلى القول �أنه متعلق �اإللحاد قلنا: من یرد اإللحاد في الحرم مؤاخذ فیها، لكن هنا یؤاخذ فیه

 فرق؟  اما بینهم أم فرق  اولو �ان خارج الحرم، بینهم

 .......  طالب:

 ؟ ماذا
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 .......  طالب:

فرق �بیر، أیهما األقرب؟ العلماء �قولون �عني �ستدلون �اآل�ة على أن مجرد اإلرادة یؤاخذ علیها 

الذنب أو اإللحاد، وال شك أن وقوع ، مجرد إرادة في الحرم، و�هذا �ختلف عن سائر البلدان

إذا �انت العقو�ة على مجرد  ،نه أعظم من وقوعه في غیرهأیه إشكال اإللحاد في الحرم هذا ما ف

شخص �الصین أو �الهند قرر أنه  ،لكن اإلرادة خارج الحرم ،اإلرادة فوقوع اإللحاد من �اب أولى

 �عني �عصي في الحرم.  ،إذا حّج سیفعل �ذا، قرر أنه سیفعل �ذا، یلحد في الحرم

 .......  طالب:

والمعصیة خارج الحرم، إذا �انت اإلرادة في  ،األول أن تكون اإلرادة في الحرم :عندنا أمران ،ال

والمعصیة  ،لكن بین أن تكون اإلرادة في الحرم ،هذا أمر مفروغ منهفوالمعصیة في الحرم  ،الحرم

 أیهما أشد؟فوالمعصیة في الحرم  ،اإلرادة خارج الحرم ،أو العكس ،خارج الحرم

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ولو �انت المعصیة خارج الحرم.

 طالب:...

 �عني الكالم على األرجح في اآل�ة. ،طیب، و�ذا �انت اإلرادة خارج الحرم

 طالب:...

 ،وشخص �الحرم أراد أن یلحد في الصین ،لكن شخص أراد أن یلحد في الحرم وهو �الصین

 أیهما أشد؟
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 طالب:...

الحرم؛ ألن البقعة أعظم، لكن الكالم تعظیم اإلرادة في الحرم أو تعظیم الذنب أراد أن یلحد في 

لو طبقنا هذا على ما عندنا تراه فو�ذا قلنا �االشتراك شمل الصورتین،  ،في الحرم؟ �الهما مشِكل

ا. اقر�بً   جد�

 طالب:...

أما اإلرادة  ،�مجرد اإلرادةإنه �أثم  :هم، اإلرادة هم ر�زوا علیها في الحرم أكثر منها في غیره قالوا

 خارج الحرم فال مؤاخذة فیها حتى �عمل.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 الكالم �عد اآل�ة؟هذا ي �عد ذال ما ..أو �قتل أو ،ولیس معنى اإللحاد أن ینكر وجود الخالق

 طالب:...

 }،َواْلَبادِ  ِفیهِ  ْلَعاِكفُ ا َسَواءً  {ِللنَّاسِ هذه قبلها؛ ألن  ،ف فیه والبادكفیه سواء العاطیب، نعم، 

 ؟]٢٥[سورة الحج:  ِ�ِإْلَحاٍد} ِفیهِ  ُیِردْ  َوَمن{

 طالب:...

المقیم في الحرم والذي �أتي لصالة واحدة،  ،�فرِّق بین العاكف والبادي الذي مما یدل على أن

 ال؟  أمفرق  ابینهم

 .......  طالب:

 ؟ماذا

فرق. مما یدل على أن  هفرق؟ ما فی ه سوى بینهم، فیما بینهم فرق، سواء العاكف فیه والباد، هللا 

و�ؤذي  ،و�عضهم �حجز المكان ،ما �حصل في المواسم من التضییق على الناس و�زعاجهم
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وهو ما هو �موجود، بل �عضهم یتعدى على من جلس في مكان جلس هو فیه أمس  ،الناس

: التصو�ر في الحرم إلحاد، لكن مثًال، هذا نوع من اإللحاد، وفي أضواء البیان للشنقیطي قال

حكم التصو�ر في ذلك الوقت �ختلف عن حكمه اآلن �ختلف؛ ألنه �ان لبعض أهل العلم أن هذا 

 النوع لیس من التصو�ر فتوسعوا فیه. 

 طالب:...

 ؟ماذا

 ....... طالب:

 عند الناس؟  أمعند الشنقیطي  أمعندي أنا 

 .......  طالب:

 ما تعرفه؟  ،ي في التصو�ر�هللا عندي أنا تعرفون رأی

 .......  طالب:

�عني هناك علماء �بار لهم رأیهم واجتهادهم، وهم مأجورون  ،ال ما یتغیر شيء. لكن ال حجر

المسألة عمت  ،تنكر�مكن أن ما ، تنكر، تنصحأن على �ل حال إن شاء هللا تعالى، ما هو �

 !؟وفالن وعالنوطّمت، من ینكر علیها اآلن، تنكر على المفتي والفوزان 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 واالجتهاد�ات ما ینكر علیه. ،نّص له حكم كل المسائل الخالفیة ما ینكر، الذي فیه� لیس �هللا

 طالب:...

 .نعم
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 طالب:...

هذه نصوص ما  »أشد الناس عذاً�ا یوم القیامة المصورون «ولعن المصور، و :في البخاري 

 ي �ختلف فیه.ذالنصوص على ما في هذه اآلالت هذا التقبل التأو�ل، لكن انطباق هذه 

قال: وفي الحدیث استحباب البداءة �شق الرأس األ�من، في الترجل والغسل والحلق، وفي  

هو من �اب  :الحدیث استحباب البداءة �شق الرأس األ�من، في الترجل والغسل والحلق، وال �قال

وقد ثبت االبتداء �الشق األ�من في  ،عبادة والتز�نبل هو من �اب ال ،اإلزالة فیبدأ فیه �األ�سر

، بدأ �شقه -علیه الصالة والسالم-�عني في حدیث أبي طلحة في حجه  ،الحلق �ما سیأتي قر�ًبا

وفیه البداءة �الید الیمنى في  ،وفي إزالتها �الیسرى  ،األ�من، وفیه البداءة �الرجل الیمنى في التنعل

أفاض  -علیه الصالة والسالم-األ�من في الغسل �عني الرسول و�الشق  ،و�ذا الرجل ،الوضوء

هذا عموم  :ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده، لو قلنا ،الماء على رأسه ثالًثا في الُغسل

واستدل �ه  .�ما �قرره الفقهاء ،یبدأ �الشق األ�من ثم األ�سر :أو إجمال یبینه ما �الحدیث قلنا

 .وفي األكل والشرب �الیمین ،وفي میمنة المسجد ،ین اإلمامعلى استحباب الصالة عن �م

�ان عندنا �بیر سن في هذا المسجد �حرص  ،�عني �مین الصف ،على ذ�ر میمنة المسجد 

 ا، قلت له: �ا أ�-رحمة هللا علیه-أول واحد، توفي  ءو�جي ،على أن �كون عن �سار المؤذن

 حتىالزاو�ة  ذهالمحراب به لَم ال نضع �مین الصف أفضل، قال: أجل عندي اقتراح، ،أحمد

هللا �غفر له، �صیر  ،ما �جلس إال عن �سار اإلمام ،، وأصر على طر�قتها�صیر �لنا �مینً 

�صیر �لنا أفضل، رحمه هللا. رجل طر�ف، حر�ص على الصالة، عامي  حتى هنا المحراب من

 لكن یرجى له الخیر إن شاء هللا.  ،ال �قرأ وال �كتب

أورده  اوقد أورده المصنف في هذه المواضع �لها، �عني �م موضعً  ،والشرب �الیمین وفي األكل

 ... قال النووي -رحمه هللا-المؤلف؟ ثالثة عشر موضًعا، ثالثة عشر موضًعا، أورده البخاري 

 .......  طالب:

 ماذا؟

  إحدى عشر؟ ؟اثنا عشر غیر ذا
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 طالب:...

 شر.ثة عالثتها دأنا عد

 طالب:...

 ر نعم، في اثني عشر موضًعا. إحدى عش

قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة �الیمین في �ل ما �ان من �اب التكر�م 

والتز�ین، وما �ان �ضدهما استحب فیه التیاسر، قال: وأجمع العلماء على أن تقد�م الیمین في 

لین، أجمع العلماء على أن تقد�م �عني غسل الیمنى قبل الیسرى في الیدین والرج ،الوضوء ُسنَّة

نَّة ،من خالفها فاته الفضل ،الیمین في الوضوء ُسنَّة  ،وتّم وضوؤه انتهى، ومراده �العلماء أهل السُّ

وغسل الرجل الیمنى  ،و�ال فمذهب الشیعة الوجوب، �عني وجوب غسل الید الیمنى قبل الیسرى 

ني الوجوب، و�أنه ظن أن ذلك الزم من �ع ،قبل الیسرى، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي

قوله بوجوب الترتیب، لكنه لم �قل بذلك في الیدین وال في الرجلین؛ ألنهما �منزلة العضو الواحد، 

وألنهما جمعا في لفظ القرآن، لكن �شكل على أصحا�ه حكمهم على الماء �االستعمال إذا انتقل 

ى، �عني المستعَمل الماء ما دام على العضو من ید إلى ید أخرى، إذا انتقل من ید إلى ید أخر 

، إذا �ان في عضو واحد، لكن إذا انتقل من ا، إنما طهورً اعلى طهور�ته، ما �كون طاهرً  فإنه �اقٍ 

 ؟ اطاهرً  أم اوهما �منزلة العضو الواحد �صیر طهورً  ،ید إلى ید

 طالب:...

 ؟ماذا

 ....... طالب:

 .نعم

 طالب:...

 ؟مكان لمكان انفصل عن محل الفرض من منفصًال ألیس هو لكن 

 .......  طالب:
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إذا نظرنا إلى االنفصال فهو طاهر على مذهبهم، و�ذا نظرنا إلى أنهما �منزلة العضو الواحد 

حصل اإلشكال الذي ذ�ره الحافظ، لكن �شكل على أصحا�ه حكمهم على الماء �االستعمال إذا 

ال �سمى مستعمًال، فما دام متردًدا على العضو انتقل من ید إلى ید أخرى مع قولهم �أن الماء 

صلى هللا علیه -وفي استدالله على وجوب الترتیب �أنه لم ینقل أحٌد في صفة وضوء النبي 

�عني هم استدلوا على  ،أنه توضأ ُمَنكًَّسا، و�ذلك لم َینقل أحد أنه قّدم الیسرى على الیمنى -وسلم

الوضوء المجَمل في القرآن في جمیع ما  -صالة والسالمعلیه ال-وجوب الترتیب �أنه بّین النبي 

ُنِقل عنه مرتًبا، لكن من ضمن الترتیب الذي ُنِقل الیمنى قبل الیسرى فهل هذا من البیان الواجب 

 الذي اعتمدوه في الترتیب بین األعضاء؟ 

في البیان  ووقع ،قال: �شكل علیه، على �ل حال و�ذلك لم ینقل أحد أنه قّدم الیسرى على الیمنى

یجي نسبة نِ ندَ تأخر طبعه، والتجر�د للبَ  ،من أشهر �تب الشافعیة ،البیان ُطِبع أخیًرا ،للعمراني

القول �الوجوب إلى الفقهاء السبعة، نسبة القول �الوجوب إلى الفقهاء السبعة، وجوب غسل 

 .الیمنى قبل الیسرى، وهو تصحیف من الشیعة

 ....... طالب:

 ؟ماذا

 طالب:...

ب، السبعة والشیعة متقار�ة، وفي �الم الرافعي ما یوهم أن أحمد قال بوجو�ه، وال ُ�عَرف ذلك قر�

عنه، بل قال الشیخ الموفق في المغني: ال نعلم في عدم الوجوب خالًفا ال نعلم في عدم الوجوب 

ى خالًفا، وعلى �ل حال و�ن �ان األمر �ذلك ولیس بواجب وال یبطل الوضوء بتقد�م الیسرى عل

نَّة تقد�م الیمنى على الیسرى  ،الیمنى  فالالئق �المسلم المحافظة على ذلك.  ،لكن السُّ

 طالب:...

 ؟ماذا

 ....... طالب:
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إنما  ،رده إلى الحاجة ال إلى التشهي »إن رأیتن ذلك«ألنه قال:  ؛إن رأیتن ذلك. �عني الحاجة

 لى السبع فال �أس.  �عني إن رأیتن التكرار إ ،مرد ذلك إلى الحاجة إن رأیتن ذلك

 طالب:...

 .نعمخالص. 

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 ؟كیف

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 �ونه �عتد �الشیعة؟ ، نعم

 .......  طالب:

ال، نّص ابن حجر في مواضع �ثیرة أنهم ال ُ�عَتد بهم ال في الخالف وال في االتفاق، االستدراك 

 .اال ألن له أثرً  فقط،من �اب العلم 

 الب:...ط

 ین؟أ

 طالب:...

 ین؟هو األصل أنه في األعضا. أ
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 طالب:...

 ما المانع؟ ،أن ینكس االذي ال یرى الترتیب ال یرى مانعً 

 .......  طالب:

 المقصود أنه وضوؤه صحیح. 

 .......  طالب:

غسل  ،ألنه صح أنه غسل رأسه قبل یده ؛ال، حتى على قول من �قول �الترتیب �صح وضوؤه 

 .ید�ه نعم ولو �انت في المرة الرا�عة ثم الثالثة وهكذا وجهه قبل

 .......  طالب:

 ، الذي ال یرى الترتیب ما عنده مشكلة.اال ال ابتداء غسل منكسً  

 طالب:...

ما تعرف الخالف في المسألة وأنه أقوال أئمة معتبر�ن؟ من خالف في الترتیب من األئمة؟ 

 .الحنفیة، اقرأ

 طالب:...

 بال شك.

 فلم الماء فالُتِمس الصبح حضرتُ  عائشة: وقالت الصالة، حانت إذا الوضوء التماس "�اب

  یوجد".

 حَضرْت.

 التیمم.  یوجد، فنزل فلم الماء فالُتِمس الصبح "حَضرْت 

 بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن مالك أخبرنا قال: یوسف بن هللا عبد حدثنا

 الناس فالتمس العصر صالة وحانت -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رأیت قال: أنه مالك



 
 

 
 
 

١
٩ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٩ 

 صلى- هللا رسول فوضع بَوضوء، -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فأتي �جدوه، فلم الوضوء

 من ینبع الماء فرأیت قال: منه، یتوضؤوا أن الناس وأمر یده، اإلناء ذلك في -وسلم علیه هللا

 .آخرهم" عند من توضؤوا حتى أصا�عه تحت

: �اب التماس الوضوء إذا حانت الصالة، �عني أنه ال یلزم أن -رحمه هللا تعالى-�قول المصنف 

یبَحث عن الماء قبل دخول وقت الصالة، إنما یلتَمس و�بَحث عنه إذا حانت الصالة ودخل 

فنزل التیمم.  وقتها، وقالت عائشة: حضرت الصبح، �عني دخل وقتها، فالُتِمس الماء فلم یوجد

 ي في قصة حادثة.�عن

 طالب:...

 أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن مالك أخبرناالعقد نعم، قال عبد هللا بن یوسف التِّنِّیسي قال: "

 صالة وحانت -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رأیت قال: أنه مالك بن أنس عن طلحة

 الَوضوء" الناس س"فالتم الواو واو الحال، �عني والحال أن صالة العصر قد حانت، العصر"

�عني �ماء قلیل في إناء بَوضوء"  -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فأتي �جدوه، "فلم الماء،

 في -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول "فوضع ،-علیه الصالة والسالم-صغیر ضاق �أصا�عه 

الصالة  علیه-ألن الماء نبع من أصا�عه  ؛منه" یتوضؤوا أن الناس وأمر یده، اإلناء ذلك

ا ،-والسالم وهي أعظم من معجزة موسى لما ضرب الحجر �العصا  ،وفي هذا معجزة عظیمة جد�

هذه ما ففتفجر ماًء؛ ألن الحجر مظنة للماء، والمیاة تنزل من الجبال، أما �النسبة لید اإلنسان 

 كذل في -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول ، "فوضععادة، فهو أعظم في اإلعجاز اجرت به

 .ینبع" الماء فرأیت قال: منه، یتوضؤوا أن الناس وأمر یده، اإلناء

 عند�م الباء؟ ماذا  

 .......  طالب:

 ؟ ماذا

 طالب:...

 ؟ي معك؟ حتى السلفیة ینبعتالطبعة ال
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 .......  طالب:

 ، لكن األكثر �الضم من �اب نصر.مثلثة، نعم

 طالب:...

  .نصرالصحیح األشهر واألكثر الضم؛ ألنه من �اب 

قوله: �اب التماس الوضوء �فتح الواو أي آخرهم"  عند من توضؤوا حتى أصا�عه تحت "من

والمراد وقتها  ،طلب الماء للوضوء، إذا حانت �المهملة إذا قُر�ت الصالة، �عني إذا دخل وقتها

نزول هذا طرٌف من حدیثها في قصة  ،الذي ُتوَقع فیه، وقتها الذي ُتوَقع فیه، قوله: قالت عائشة

إن شاء هللا تعالى، وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن  ،آ�ة التیمم، وسیأتي في �تاب التیمم

 ..عبد الرحمن بن القاسم عن أبیه عنها، ساقه هنا بلفظ 

 طالب:...

 المعلَّق. ،، �عني المعلَّقنعم

 طالب:...

ن األلفاظ ُوِجد أن هذا ألنه �المطا�قة في هذا اللفظ على ما أورده البخاري في مواضع أخرى م

لفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبیه عنها، وهو موصول عنده في تفسیر 

 .المائدة

قال ابن المنیِّر: أراد االستدالل على أنه ال �جب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت؛ ألن  

لم ینكر  -صلى هللا علیه وسلم- لم ینكر علیهم التأخیر، ألن النبي -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

تأخرون، ت ماذاما قال لهم: ل فدل على الجواز، لما أرادوا الصالة ما وجدوا ماءً  ،علیهم التأخیر

 .لماذا تأخرتم؟ لماذا لم تبحثوا عن الماء قبل ذلك؟ ما أنكر علیهم، مما یدل على الجواز

وللكشمیهني:  ،فالَتمسوا. قوله: وحان وللكشمیهني: ،قوله: فالُتِمس �الضم على البناء للمفعول 

والواو للحال بتقدیر قد، قوله: الَوضوء �فتح الواو أي الماء الذي یتوضأ �ه، قوله: فلم  ،وحانت

ز�ادة الضمیر، قوله: فُأتي �الضم على البناء للمفعول، و�ّین ب�جدوا، وللكشمیهني: فلم �جدوه 
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أي �إناء  حوهو سوق المدینة، قوله: بَوضوء �الفت ،المصنف في روا�ة قتادة أن ذلك �ان �الزوراء

لیتوضأ �ه، ووقع في روا�ة ابن المبارك: فجاء رجل �قَدح فیه ماء �سیر، فصُغر أن  ؛فیه ماء

-، وجيء �ه للنبي افیه �فه فضّم أصا�عه. �عني ما �كفي واحدً  -صلى هللا علیه وسلم-یبسط 

روا�ة حمید اآلتیة في �اب الوضوء من  لیتوضأ منه، ونحوه في -علیه الصالة والسالم

 المَخضب. 

قوله: ینُبع �فتح أوله وضم الموحدة و�جوز �سرها وفتحها، وسیأتي الكالم على فوائد هذا الحدیث 

 في �تاب عالمات النبوة مستوعًبا إن شاء هللا تعالى. 

واحًدا �عد �عد قال الكرماني: حتى للتدر�ج، حتى توضؤوا �عني  ،قوله: توضؤوا من عند آخرهم

اآلخر، فتكون حتى للتدر�ج ومن للبیان، أي توضأ الناس حتى توضأ الذین عند آخرهم، وهو 

كنا�ة عن جمیعهم، قال: وعند �معنى في؛ ألن عند و�ن �انت للظرفیة الخاصة لكن المبالغة 

وقال  .لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفیة، فكأنه قال: الذین هم في آخرهم ،تقتضي

اآلِخر، وقال النووي: من هنا  يفمن التیمي: المعنى: توضأ القوم حتى وصلت النو�ة إلى 

�حتمل، من هنا �معنى إلى، من هنا �معنى إلى، إلى �عني إلى آخرهم وهي لغة، �عني توضؤوا 

أن �عني هي لغة لكنها شاذة، قال: ثم إن إلى ال �جوز  ،إلى آخرهم، وتعقبه الكرماني �أنها شاذة

تدخل على عند، ثم إن إلى ال �جوز أن تدخل على عند، و�لزم علیه وعلى ما قال التیمي أال 

یدخل األخیر �عني �قي األخیر ما توضأ، والسیاق یدل على أنهم توضؤوا �لهم، لكن ما قاله 

طیب لكن ما قاله  ،الكرماني من أن إلى ال تدخل على عند و�لزم علیه وعلى ما قال التیمي

 .اني تكرار هذاالكرم

 طالب:...

 ماذا؟

 .تكرار، قال لك إنما قاله الكرماني من أن إلى ال تدخل على عند، و�لزم. هال، �ان فی

 طالب:...
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لكن ما قاله الكرماني من  ،اصبر! و�لزم علیه وعلى ما قاله التیمي أال یدخل األخیر هذا تكرار

ال یلزم مثله في من. یبدو أن السطر من،  يإن إلى ال تدخل على عند ال یلزم في مثله من ف

  .مكرر

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

لكن ما قاله الكرماني من أن إلى ال تدخل على عند ال یلزم مثله في من، إذا وقعت �معنى إلى، 

 إذا وقعت �معنى إلى. دخول الحرف على عند هل المراد �ه لفظه أو معناه؟ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

إذا �ان القصد أنه إذا �ان معناه إذا �انت من �جوز دخولها فما �ان �معناها،  :ال، هو �قول

نعید الكالم، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى ال تدخل على عند ال یلزم مثله في من إذا وقعت 

 .�معنى إلى

 طالب:...

عند زائدة،  :�قالالعبرة �اللفظ نعم، العبرة �اللفظ ال إلى المعنى، وعلى توجیه النووي �مكن أن 

 قال النووي؟ماذا عند زائدة،  :وعلى توجیه النووي �مكن أن �قال

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...
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من هنا �معنى إلى، وهي لغة، وتعقبه الكرماني �أنها شاذة. هل ُ�فهم منه أنها زائدة؟ �معنى أنها 

 ...: قال النووي؟ قالماذا لو ُحِذَفت استقام الكالم. وعلى توجیه النووي 

 طالب:...

 ؟ماذا

 ....... طالب:

استقام الكالم  تزاد، إذا أن ؟ طیب لغة ولو �انت في معانها األصلي �مكن�یف�معنى إلى، 

 بدونها سواء �انت..

 طالب:...

عند زائدة، �عني توضؤوا إلى آخرهم، فتكون عند زائدة، طیب، وفي الحدیث دلیل  :�مكن أن �قال

د الضرورة، لمن �ان في مائه فضٌل عن وضوئه �ما هو الشأن في على أن المواساة مشروعة عن

، أنه زاد الماء عن حاجته، فأمرهم أن یتوضؤوا، لكن لو �ان �قدر -علیه الصالة والسالم-حاله 

غیر جائز؟ ال �جوز؛ ألنه إیثار بواجب، إیثار بواجب، طیب لو  أمالحاجة فاإلیثار هنا جائز 

یتوضأ،  یر�د أنماء مثل هذه وما وجدت غیرها، وأبوك عندك  اشتر�ت قارورة ،كان عندك ماء

 ال؟  أمتتوضأ تؤثر أ�اك  تر�د أنوأنت 

 طالب:...

مقتضى �المهم ال، إنه إیثار بواجب، و�طلقون أن اإلیثار �الُقَرب ال �جوز، لكن إذا �انت القر�ة 

ا �انت مستحبة، افترض لیست بواجبة و�نما مستحبة، و�ترتب على اإلیثار فیها مصلحة أعظم، إذ

والوالد �ذلك متوضئ، وقال الوالد: أنا أر�د أن  ،وأنت على وضوء ،أن هذا الماء والوالد موجود

بّرك �أبیك نعم ال شك أنه أولى من عدم اإلیثار في  ،وأنت تر�د أن تجدد الوضوء ،أجدد الوضوء

 مثل هذا.

 طالب:...
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ار مسألة أخرى. وفیه اغتراف المتوضئ من هو إذا �انت تتوقف علیها الحیاة غیر، االضطر 

وفیه أن اغتراف المتوضئ من الماء القلیل ال �صیر الماء مستعمًال، استدل �ه  ،الماء القلیل

الشافعي على أن األمر �غسل الید قبل إدخالها اإلناء أمر ندب ال حتم، أمر ندب؛ ألنهم أدخلوا 

 ..أیدیهم فهل غسلوها ثالًثا قبل؟ لكن

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

لیس �ساكن، لكن األمر �غسل الید  ،أدخل یده وهم أدخلوا أیدیهم واغترفوا، لكن �عني لیس بدائم

والمسألة متصورة  ،قبل إدخالها في اإلناء ثالًثا محمول على القائم من النوم إذا استیقظ من نومه

مر �غسل الید قبل إدخالها اإلناء أمر ندب في أنهم مستیقظون، واستدل �ه الشافعي على أن األ

 .ال حتم

�قول: تنبیه: قال ابن �طال: هذا الحدیث �عني حدیث نبع الماء شهده جمٌع من الصحا�ة، إال  

وذلك لطول عمره، ولطلب الناس علو السند؛ إال أنه لم یرو إال  ؛إال من طر�ق أنس أنه لم یروَ 

ة ثالثة وتسعین، ولطلب الناس علو السند؛ ألنه قد توفي سن ،وذلك لطول عمره ؛من طر�ق أنس

فهم �طلبون علو اإلسناد، و�ذا حصل  ،یوجد بواسطة تا�عي عن صحابي آخر؛ ألنه مشهود

مخطوب �ه  ،األعمال �النیات على المنبر :البالغ بواحد من الصحا�ة �فى، �ما في حدیث عمر

 .إلسناد �ذا قالوما نقله إال أفراد، ولطلب الناس علو ا ،على المنبر

وقد قال القاضي عیاض: هذه القصة رواها العدد الكثیر من الثقات، عن الجمع الغفیر عن  

فهو ملتحق  ،الكافة متصًال عن جملة من الصحا�ة، بل لم یؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك

 �القطعي من معجزاته انتهى. 
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 ، أنس، ما روي إال عن طر�ق أنسفانظر �م بین الكالمین من التفاوت! هذا �قول: ما رواه إال

وهذا �قول: رواه الجمع الغفیر عن الكافة متصًال عن جملة من الصحا�ة. بل لم یؤثر عن أحد 

 ،فهو ملتحق �القطعي من معجزاته انتهى، فانظر �م بین الكالمین من التفاوت ،منهم إنكار ذلك

 الى. �هللا أعلم.إن شاء هللا تع ،وسنحرر هذا الموضع في �تاب عالمات النبوة

      

 


