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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

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

 أجمعین. وصحبه

  صاحبه. حدثني". الرجُل یوضئ : "�ابُ -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 �اٌب الرجُل یوضئ صاحبه.

 صاحبه. "�اٌب الرجُل یوضئ

 ُ�ر�ب عن عقبة بن موسى نع �حیى عن هارون  بن یز�د أخبرنا قال: سالم بن حدثني محمد 

- هللا رسول أن -رضي هللا عنه-ز�د  بن أسامة عن -رضي هللا عنهما-عباس  ابن مولى

عب إلى عدل عرفة من أفاض لما -وسلم علیه هللا صلى   حاجته". فقضى الشَّ

عب. عب الشِّ  الشِّ

عب فقضى حاجته، قال  علیه بأص فجعلت ز�د: بن أسامة "لما أفاض من عرفة عدل إلى الشِّ

  .»أمامك المصلى« فقال: أتصلي؟ هللا، رسول �ا فقلت: و�توضأ،

 سعد أخبرني قال: سعیدٍ  بن �حیى سمعت قال: الوهاب عبد حدثنا قال: علي بن عمرو حدثنا

 عن �حدث شعبة بن المغیرةِ  بن عروة سمع أنه أخبره ُمطِعم بن ُجبیر بن نافع أن إبراهیم بن

 لحاجة ذهب وأنه سفر، في -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول عم �ان أنه شعبة بن المغیرةِ 

 ومسح برأسه ومسح و�د�ه وجهه فغسل یتوضأ، وهو علیه الماء �صب جعل مغیرة وأن له،

 الخفین". على

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

 ،أما �عد ،أجمعین

 ،الرجل یوضئ صاحبه ،: �اٌب الرجل یوضئ صاحبه-رحمه هللا تعالى-إلمام البخاري فیقول ا 

�عني في إعانة المتوضئ سواء �ان �إحضار الماء له، أو �غسل �عض أعضائه، أو �غسل 

-علیه الصالة والسالم-وهذا فعله الصحا�ة معه  ،أعضائه �لها، أو بتنشیفها، إما �إحضار الماء
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، أو �صبِّ الماء على المتوضئ أو �مباشرة األعضاء أو بتنشیف األعضاء، ، وهذا ال إشكال فیه

�قول أهل العلم: وتباح معونته وتنشیف أعضائه، و�ذا �ان المعین غیر مسلم أوًال: مسألة النیة 

 ،إنما هي للمتوضئ نفسه ال للمعین وال للصاّب مثل الذي �طوف �شخص النیة نیة المحمول

 طالب: ......�سمونه؟  ماذاو�ذلك الُموضئ الذي �صب �مثا�ة الصنو�ر وأما الحامل فهو آلة، 

ال سیما الرجل مع  ،المقصود أن مثل هذا ال �طلب له نیة، وعمله مباح ،بز�وز أو صنبور 

والمرأة مع المرأة أو الرجل مع محرمه، أو المرأة مع محرمها �النسبة للوضوء، یوضئ  ،الرجل

 وقد �كون بین النساء فال مانع أن ،الغالب أن هذا بین الرجالالرجل المقصود �ه المعین، و 

توضئ المرأة صاحبتها؛ ألن مواضع الوضوء مما �كَشف للمحارم وللنساء، إذا �نَّ من النساء 

المسلمات، أما المراد �النساء أو نسائهن في آیتي النور واألحزاب المراد بهن المسلمات، فال 

 .لغیر المسلمة�جوز للمسلمة أن تكشف شیًئا 

وابن رجب �میل إلى أنه �غیره �التشدید؛ ألن  ،" الجمهور على التخفیفحدثني محمد بن سالم"

م إال والد محمد هذا الذي معنا، ووالد عبد هللا بن  كل ما جاء بهذا اللفظ سالم فهو مشدد سالَّ

موسى بن و"عن هو ابن سعید األنصاري،  "قال: أخبرنا یز�د بن هارون عن �حیى"سالم، 

صاحب المغازي المشهور عن ُ�ر�ب مولى ابن عباس، عن أسامة بن ز�د ِحبِّ رسول هللا  عقبة"

لما أفاض من عرفة،  -صلى هللا علیه وسلم-وابن ِحبِّه أن رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم-

عب" �عني إلى المزدلفة، " عب عدل إلى الشِّ علیه  -وهو الواقع بني جبلین فقضى حاجتهإلى الشِّ

 .-الصالة والسالم

جاء في �عض الروا�ات أنه �صب علیه من  "قال أسامة بن ز�د: فجعلت أصب علیه و�توضأ" 

ماء زمزم، جعلت أصب علیه و�توضأ، هذا من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى ِمنى من �ان 

أنه یتوضأ،  والحال فجعلت أصب علیه و�توضأ"معه؟ الفضل بن العباس، قال أسامة بن ز�د: "

فال تصلى صالة  ،�عني �جمع �مزدلفة "»المصلى أمامك«فقلت: �ا رسول هللا، أتصلي؟ فقال: "

المغرب والعشاء إال �جمع، إذا خشي من فوات الوقت فهل �صلي قبل ذلك أو ینتظر حتى 

 �صل؟ 
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نَّة ،وهو شرط من شروط الصالة ،ال شك أن الوقت أمره مهم ، من فال �ضیع من أجل هذه السُّ

�ما جاء في حدیث عبد هللا بن عمرو  ،وهذا هو المرجَّح ،ن الوقت ینتهي بنصف اللیلإ :�قول

ووقت صالة العشاء إلى منتصف اللیل األوسط هذا �قول: ال ینتظر �ه نصف اللیل، والذي �قول 

ن الوقت �ستمر إلى طلوع الفجر األمر فیه سعة عندهم؛ ألن هناك ما هو إ :وهو قول األكثر

وضح من وقت الصبح، من وقت العشاء، وقت الفجر وقت الفجر أحیاًنا �خرج وقت الصالة أ

 .وهم ال یتمكنون من الصالة، إال على حاٍل فیها نوع نقص

 .وال یؤخرونها حتى �خرج وقتها ،قال: �صلون على حسب حالهم 

ه: ابن سالم هو والحدیث دلیٌل على جوازه، قول ؟أي ما حكمه�اب الرجل یوضئ صاحبه" قوله: " 

وفي هذا اإلسناد روا�ة األقران؛  ،و�حیى هو ابن سعید األنصاري  ،�ما في روا�ة �ر�مة ،محمد

ألن �حیى وموسى بن عقبة تا�عیان صغیران من أهل المدینة، وُ�ر�ب مولى ابن عباس من 

وهذا قلیل  أواسط التا�عین ففیه ثالثة من التا�عین في نسق، وسیأتي ما فیه أر�عة من التا�عین،

وال یوجد أكثر  ،ذ�رنا مراًرا أن أقل منه خمسة من التا�عین، وفي النادر أن یوجد ستة من التا�عین

و�أتي  ،من ذلك، وقد تقدمت اإلشارة إلى شيء من مباحث هذا الحدیث في �اب إسباغ الوضوء

هٌم فإنه قال فیه: �اقیها في �تاب الحج، ووقع في تراجم البخاري البن المنیِّر في هذا الموضع و 

ابن عباس عن أسامة بدل ُ�ر�ب مولى ابن عباس قال: عن ابن عباس عن أسامة، ولیس هو 

 و�نما هو من روا�ة ُ�ر�ب مولى ابن عباس. ،من روا�ة ابن عباس

" قوله: "  أي الماء أي ما الذي ُ�َصّب؟ الماء فُحِذَف  ،ومفعوله محذوف ،بتشدید الموحدةأصبُّ

 .ه، وقوله: و�توضأ أي وهو یتوضأالمفعول للعلم �

 حوت ضمیًرا ومن الواو خلت           وذاٍت بدأ �مضارع ثبت 

 حوت ضمیًرا ومن الواو خلت 

 له المضارع اجعلن مسنًدا              وذات واٍو انِو �عد مبتدأ 

 .انو �عد الواو مبتدأ ،و�توضأ ،مثل ما عندنا ذات واو 

 طالب: ......
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 ؟ ماذا 

 ......طالب: 

 ،اجعل المضارع له مسنًدا والمسند إلیه هو الذي هو المبتدأ ولذلك قال: أي وهو یتوضأ. 

والجملة حالیة، واستدل �ه المصنف على االستعانة في الوضوء، الفقهاء �قولون:  ،و�توضأ خبره

 غیر صحیح؟ أم الوضوء صحیح ف�اشر غسل أعضائه  ،لو استعان �كافر، و�اشر غسل أعضائه

من حیث الحكم ال  -جل وعال-الوضوء عبادة یتقرب بها إلى هللا  ،ح، لكن الوضوء عبادةصحی

لكن  ،أعضاء الوضوء، تّم غسلها، وسقط الواجب �ه ،إشكال فیه؛ ألن المطلوب غسل األعضاء

 وُ�توقى فیها. ،مسائل العبادات یتحرى فیها

 طالب:...

 ین؟ ما أسمع.أ

 طالب:...

ما �خففه و�حصل. لكن �ون  ،ضوء على المكاره ماء شدید البرد و�سبغهإسباغ الو  ،ال ال، ال ال

اإلنسان یتولى عبادته بنفسه ال شك أن هذا هو األكمل، و�ذا لم �ستطع ذلك فیتوالها األكمل 

ال، هذا �صیر من السؤال من  ،الف ا�كلِّف شخًص  أن أما ،�النسبة له، ال سیما من له علیه میانة

 یتشرف �الصّب علیه. كلٌّ ف -علیه الصالة والسالم-، و�النسبة له السؤال الذي ورد ذمه

لكن من یدعي أن الكراهیة مختصة �غیر المشقة  ،واستدل �ه المصنف على االستعانة �الوضوء 

أو االحتیاج في الجملة ال �ستدل علیه �حدیث أسامة؛ ألنه �ان في السفر، لكن من یدعي أن 

كراهیة مختصة �غیر المشقة �عني المشقة حاجة نعم، المشقة الكراهیة مختصة �غیر المشقة ال

حاجة تدعو إلى االستعانة، والكراهیة تزول �أدنى حاجة، في الجملة ال �ستدل ال �ستدل علیه 

�حدیث أسامة؛ ألنه �ان في السفر، والسفر مظنة مشقة، و�ذا حدیث المغیرة المذ�ور قال ابن 

الجتماعهما في معنى اإلعانة، قلت:  ؛غیره على صّبه علیه المنیِّر: قاس البخاري توضئة الرجل

ولم �فصح البخاري في المسألة �جواز وال غیره، وهذه عادته في األمور  ،والفرق بینهما ظاهر

 .في األمور المحتِملة ،المحتِملة
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الذي �ستفاد من الترجمة،  ،النّص جعل �صّب علیه، لكن مباشرة غسل األعضاء محتِمل 

تشمله، تشمل غسل األعضاء، والحدیث ال یدل علیها، ولكنه یدل على مطلق اإلعانة، الترجمة 

دً  وغیر مجزوم �ه فیما �شمله أو �عض الصور التي تشملها الترجمة لم  افلما �ان األمر متردِّ

 ،هذه اإلعانة ال إشكال فیها ،�فِصح �الحكم، و�ال فالحدیث نّص على أنه جعل �صّب علیه

و�ندرج تحت  ،ما یتردد فیها، لكن مباشرة غسل األعضاء ، إشكالالل الماء واإلعانة في حم

ولذلك لم �جزم البخاري �الحكم، وقال: �اٌب الرجل یوضئ  ،الترجمة هو الذي ال �جَزم �ه

قال  .وهذا عادته في األمور المحتِملة ،صاحبه. ولم �فصح البخاري في المسألة �جواز وال غیره

ثة أقسام: إحضار الماء، وال �راهیة فیه أصًال، قلت: لكن األفضل خالفه النووي: االستعانة ثال

ونه بنفسه أفضل من أن �كلِّف أحد ولو �ان ؤ �عني خالف األولى، �ون اإلنسان یتولى أموره وش

 .أقرب الناس إلیه، فیكون في هذا خالف األولى

الث: الصّب وفیه وجهان أحدهما وهذا مكروه إال لحاجة، الث ،قال: الثاني مباشرة األجنبي الغسل 

�عني هل هو أقرب إلى المباشرة أو أقرب إلى إحضار الماء؟ هو  ،والثاني خالف األولى ،�كره

والثاني  ،وفیه وجهان: أحدهما �كره ،متردد بینهما، متردد بینهما، ولذلك قال: الثالث الصبّ 

 .خالف األولى

 طالب: ......

 أقرب إلى غسل األعضاء من إحضار الماء.الصّب؛ ألنه مباشرة للغسل �عني  

 طالب:...

 وجه الكراهة فیها؟ ماین؟ مباشرة األعضاء أ

 طالب:...

 ،في جوازه إشكالفیبقى عندنا ثالثة أمور: طرفان ووسط، إحضار الماء ال  ،نعم، إلى هذا الحد

وتباح  و�ن �ان خالف األولى، والثاني مباشرة األعضاء صرحوا �الكراهة مع أنهم �قولون:

 معونته، فالمعونة أعم من أن تكون �غسل األعضاء، الصّب متردد بین األمر�ن.

 طالب:...
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ین؟ ال ال، لكن أنت تملكها، من مالك، وال ِمنة ألحد علیك، بینما الصّب فیه منة من هذا من أ

 فإنه خال :هذه الحیثیة، فعندنا أمران طرفان ووسط، أحدهما ال إشكال في جوازه و�ن قالوا

�عني أقل األحوال یباشرها اإلنسان بنفسه،  ،ألنه مباشرة عبادة ؛والثاني أطلقوا فیه الكراهة ،األولى

والثالث الصّب وفیه وجهان  ؟ي هو الصبّ ذالثالث متردد بینهما، هل یلحق �األول أو �الثالث ال

 .والثاني خالف األولى ،أحدهما �كره

فعله ال �كون خالف األولى، وأجیب:  - علیه وسلمصلى هللا-وُتُعقِّب �أنه إذا ثبت أن النبي  

علیه -فال �كون في حقه خالف األولى �خالف غیره، �عني الرسول  ،�أنه قدي فعله لبیان الجواز

 فیكون في حقه هو األولى. ، وال یتم الدلیل إال بهذا ،وفعله دلیل ،مشرِّع -الصالة والسالم

 طالب:...

 و�یان الجواز یتّم بواحد.

 لب:...طا

إذا �ان األولى  ،�یف ینازع في �راهته؟ �یف یناَزع ،نعم. وقال الكرماني: إذا �ان األولى تر�ه

ألنه قد  ؛تر�ه �یف یناَزع في �راهته؟ وأجیب �أن �ل مكروٍه فعله خالف األولى من غیر عكس

خر، إذ �كون خالف األولى وال �صل إلى حد الكراهة، إذ المكروه �طلق على الحرام �خالف اآل

 المكروه �طلق على الحرام �خالف اآلخر.

على عدم  -علیه الصالة والسالم-وال شك أن االستعانة نوع سؤال، نوع سؤال، هم �ا�عوا الرسول 

-أما �ونه  ،�ان سوط أحدهم �سقط فال �طلب من أحد أن یناوله إ�اه، فهذه االستعانة ،المسألة

وهذه منقبة لمن �صب منقبة لمن  ،�لهم یتشرف بذلك ،هُ�عان وُ�َصّب علی -علیه الصالة والسالم

 �صب علیه و�ذلك الولد �النسبة ألبیه هذا ما فیه نوع �راهة وال امتنان.

س حدثنا عمرو بن علي": "-رحمه هللا تعالى-قال   وهو اإلمام الحافظ الناقد، قال:  ،هو الفالَّ

وهو األنصاري  سمعت �حیى بن سعید"وهو ابن عبد المجید الثقفي قال: "حدثنا عبد الوهاب" "

 أخبره ُمطِعم بن ُجبیر بن نافع أنابن عبد الرحمن بن عوف، " أخبرني سعد بن إبراهیم"قال: "

 مع �ان "أنه عن أبیه، شعبة" بن المغیرةِ  عن �حدث شعبة بن المغیرةِ  بن عروة سمع أنه
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علیه -وأنه �عني الرسول  له" لحاجة ذهب وأنه سفر، في -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول

 .علیه" الماء �صبُّ  مغیرة "وأن ذهب لحاجة له، -الصالة والسالم

ومرة قال مغیرة، ال هذه �سمونها للمح الصفة، للمح الصفة التي هي األصل  ،مرة قال: المغیرة 

وعباس  من اإلغارة مثل حسن والحسن همغیرة تجرد االسم، المغیرة ذ�َّرت �أصل :إذا قلت

 .ن هذه للمح الصفةإ :س �قولون والعبا

قوله: حدثنا الخفین"  على ومسح وجهه فغسل یتوضأ، "وأن مغیرة جعل �صبُّ علیه الماء وهو 

س أحد الحفاظ البصر�ین ،عمرو بن علي وعبد الوهاب هو ابن عبد المجید الثقفي،  ،وهو الفالَّ

عوف، وفي اإلسناد روا�ة  و�حیى بن سعید هو األنصاري، وسعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن

األقران في موضعین؛ ألن �حیى وسعیًدا تا�عیان صغیران، ونافع بن ُجبیر وعروة بن المغیرة 

وهو من النوادر، قلنا أندر منه الخمسة،  ،تا�عیان وسطان، ففیه أر�عة من التا�عین في نسق

 .والستة في موضع واحد ال یوجد له ثانٍ 

لكنه  ،ى �الم أبیه �عبارة نفسه، ولو �ان �عبارة األب لقال: �نتُ قوله: أنه �ان أّدى عروة معن

عّبر عن �الم أبیه من تلقاء نفسه و�ال فكان السیاق �قتضي أن �قول: قال: إني �نُت، و�ذا 

على رأي فیكون عروة أّدى لفظ أبیه  ،قوله: وأن المغیرة جعل فیحتمل أن �قال: هو التفات

على �ل حال إذا  ،-صلى هللا علیه وسلم-ي قوله: له للنبي والضمیر في قوله: وأنه ذهب وف

 .كان بلفظ المغیرة فمثل هذا �سمى التجر�د، التجر�د

 طالب: ......

ما فیه إشكال، إذا �ان من �الم ف، أما إذا �ان من لفظ االبن : من لفظ المغیرةإذا قلنا بلى،

 ،و�ذا قوله: وأن المغیرة جعل ،المغیرة و�ال فكان السیاق �قتضي أن �قول: قال: إني �نت

أي على رأي فیكون عروة أّدى لفظ أبیه، هذا هو التجر�د، المغیرة  ،هو التفات :و�حتمل أن �قال

، اوأن عروة أدى لفظ أبیه، فیكون هنا تجر�دً  ،أدى لفظ أبیه، وأن المغیرة بن شعبة هو الذي تكلم

م ،حدیث عن سعدكأن مغیرة جّرد من نفسه شخًصا آخر فتحدث عنه، في ال عن سعد  ،وقد تقدَّ

 .أعطى رهًطا قال: أعطى رهًطا وسعٌد جالس -علیه الصالة والسالم-بن أبي وقاص أن النبي 

 طالب: ......
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 هو المتكِلم خالص. 

 طالب:...

، ومباحث هذا الحدیث -علیه الصالة والسالم-وفي قوله: له، أنه ذهب لحاجة له، هذا النبي 

 .إن شاء هللا تعالى ،الخفینتأتي في المسح على 

والمراد منه هنا االستدالل على االستعانة، قال ابن �طال، وقال ابن �طال: هذا من القر�ات التي  

�جوز للرجل أن �عملها عن غیره �خالف الصالة، لماذا؟ ألنه من الوسائل، قال: واستدل البخاري 

ه غیره؛ ألنه لما لزم المتوضئ من صّب الماء علیه عند الوضوء أنه �جوز للرجل أن یوضئ

وجاز له أن �كفیه ذلك غیره �الصّب واالغتراف �عض عمل  ،االغتراف من الماء ألعضائه

 ، �ذلك �جوز في �قیة أعماله.الوضوء

وتعقبه ابن المنیِّر �أن االغتراف من الوسائل ال من المقاصد؛ ألنه لو اغترف ثم نوى أن یتوضأ 

اغترف لیشرب مثًال ثم استعمله للوضوء جاز، فال �حتاج إلى  ،ي جاز، �عني اغترف قبل أن ینو 

نیة، لكن الوضوء من أوله إلى آخره �حتاج إلى نیة. ألنه لو اغترف ثم نوى أن یتوضأ جاز ولو 

م النیة علیه، في التعلیق قال: األصل ولو �ان االغتراف  كان االغتراف عمًال مستقًال لكان قد قدَّ

مه على النیة فتأمل! عمًال مستقًال لكان ق م النیة علیه، في التعلیق: صوا�ه: لكان قد قدَّ  د قدَّ

م النیة  �عني إذا فعل وهو مقصد ماذا �كون؟ لكان قّدم النیة علیه، �عني لكان المفترض أن �قدِّ

مه على النیةذعلیه هذا ال  .ي في األصل، والتعلیق �قول: صوا�ه: لكان قد قدَّ

 طالب: ...... 

فالتعلیق صحیح، و�ن �ان �حكي الذي  ااألصل أصّح أو التعلیق؟ إن �ان �حكي واقعً  هل عبارة 

ینبغي فكان الذي في األصل هو األصح. وذلك ال �جوز، لكن قوله: ذلك ال �جوز �جعل التعلیق 

أصّح، وحاصله التفرقة بین اإلعانة �الصّب و�ین اإلعانة �مباشرة الغیر لغسل األعضاء، وهذا 

ان داالن على عدم �راهة االستعانة هو الفرق الذي أشرنا إلیه قبل، والحدیثان داالن الحدیث

والوسائل �ل ما  ،و�ذا إحضار الماء من �اب أولى؛ ألنه أ�عد عن الغا�ة من الصبّ  ،�الصبّ 

�لما �عدت من الغا�ات افترقت عنها في الحكم، وأما المباشرة  ،قر�ت من الغا�ات أخذت حكمها
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أال �ستعین أصًال، وأما ما رواه أبو  فال داللة فیهما علیها، نعم �ستحب أال �ستعین أصًال �ستحب

جعفر الطبري عن ابن عمر أنه �ان �قول: ما أ�الي من أعانني على طهوري أو على ر�وعي 

 أووسجودي. ما أ�الي من أعانني على طهوري أو على ر�وعي وسجودي. �فهم منه الجواز 

 المنع؟

 طالب: ......

 یبرهن على جوازها أو على منعها؟ اإلعانة على الطهور یر�د أن ،لكن �الم ابن عمر

 طالب:...

 ؟ما وضعهااإلعانة على الر�وع والسجود  إذا �ان

 طالب:...

هذا �المه، �عینني على الر�وع والسجود، اآلن عندنا اإلعانة على الوضوء، ابن عمر �قول: ما 

هل �عني هو �شبه هذا بهذا، ف ،أ�الي هنا من أعانني على طهوري أو على ر�وعي وسجودي

اإلعانة على الر�وع والسجود عنده مباحة، لیستدل بذلك على إ�احة الصّب أو العكس، ممنوعة 

 فیستدل بذلك على منع اإلعانة في الوضوء؟

 طالب:...

ما أ�الي من أعانني على طهوري أو على ر�وعي وسجودي، فمحمول على اإلعانة �المباشرة 

 .دللصّب، على أنه �منع اإلعانة �الر�وع والسجو 

 طالب: ......

أ�ًضا وغیره عن  للمنع �ذلك، فمحمول على اإلعانة �المباشرة �الصّب بدلیل ما رواه الطبري 

مما یدل على أن اإلعانة �الصّب عنده  ،ب على ابن عمر وهو �غسل رجلیهكسمجاهد أنه �ان �

  أو للغسل؟ لكن المباشرة �الغسل فمحمول على اإلعانة �المباشرة للصِبّ  ،جائزة ما فیها إشكال

 طالب: ......
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ال الصّب، عندك ال؟ هذا الصحیح، المباشرة �عني �غسل األعضاء، المعین هو الذي یباشر 

و�مسح الرأس، یباشر، ال الصّب  ،و�غسل الرجلین ،غسل األعضاء، �غسل الیدین و�غسل الوجه

 .ال �الصّب �عني

 طالب: ......

 شرح؟أم عندك متن  

 طالب:...

 أي طبعة؟ ك؟ما الذي عند

 طالب:...

 ؤوط.االطبعة الجدیدة أفضل �كثیر، األرنء �ال ال. ال ال لو نجي

 طالب:...

ي في شرح ذ؟ ما هو �صحیح. أشكل علینا أشیاء �الدرس وراجعتها وجدتها صحیحة، حتى الماذا

 .لطحاوي صحیحة هناك، ال تغیبان القدملمعاني اآلثار 

 طالب:...

 ط.ؤو انسخة دار الرسالة األرن

 طالب: ......

 .ههذا ال �عني أنها صحیحة في �ل لفظة وقع فیها خطأ ال، وال في الخطأ والصواب ما فی 

 طالب:...

بدلیل ما رواه الطبري وغیره عن مجاهد أنه �ان �سكب على ابن عمر وهو �غسل رجلیه، لكن 

الر�ِّیع بنت مجرد الصّب ما فیه شيء عند ابن عمر، وقد روى الحاكم في المستدرك من حیث 

بَوضوء فقال: اسكبي، فسكبُت علیه. وهذا  -صلى هللا علیه وسلم-معوذ أنها قالت: أتیت النبي 
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لكونه في الحضر  ؛وذاك فعل ،أصرح في عدم الكراهة من الحدیثین المذ�ور�ن؛ ألن هذا أمر

 .�هللا أعلم ،لكنه لیس على شرط المصنف ،�ونه �صیغة الطلب، لكونه في الحضر و أ�ًضا

 طالب: ......

 فیه؟ماذا نعم.  

 طالب:...

واضح أنه ال یبالي في المباشرة �الغسل المباشر المعین هو الذي �غسل �ما أن من �عین على 

مما یدل على أنه ما دام �منع ذاك فهو �منع  ،ثني الجسد لیر�ع أو لیسجد ،الر�وع یباشر الثني

 لكن ثبت عنه أن الصّب ال �أس �ه. ،هذا

 الحمام، في �القراءة �أس ال :إبراهیم عن منصور وقال ،وغیره الحدث �عد القرآن ءةقرا "�اب

  وضوء. غیر على الرسالة كتب�و 

 تسلم. فال و�ال فسلم إزار علیهم �ان إن إبراهیم: عن حماد وقال

رضي -عباس  ابن مولى �ر�ب عن سلیمان بن مخرمة عن مالك حدثني :قال إسماعیل حدثنا 

 هللا صلى- النبي زوج میمونة عند لیلة �ات أنه ،أخبره عباس بن هللا عبد نأ -هللا عنهما

 هللا صلى- هللا رسول واضطجع ،الوسادة عرض في فاضطجعت خالته، وهي -وسلم علیه

 اللیل انتصف إذا حتى -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فنام طولها، في وأهله -وسلم علیه

 النوم �مسح فجلس ،-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول تیقظاس �قلیل �عده أو �قلیل قبله أو

  عمران". آل سورة من الخواتیم اآل�ات العشر قرأ ثم ،بیده وجهه عن

 الخواتم؟أم الخواتیم 

 طالب: الخواتم. 

 فأحسن منها فتوضأ معلقة ِشنٍ  إلى قام عمران ثم آل سورة من الخواتم اآل�ات العشر قرأ "ثم

 إلى فقمت ذهبت ثم صنع، ما مثل فصنعت فقمت عباس: ابن قال .�صلي قام ثم وضوءه،

 ثم ر�عتین ثم ر�عتین فصلى �فتلها، الیمنى �أذني وأخذ رأسي، على الیمنى یده فوضع جنبه،
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 فصلى فقام المؤذن، أتاه حتى اضطجع ثم أوتر، ثم ر�عتین، ثم ر�عتین ثم ر�عتین ثم ر�عتین

 .الصبح" فصلى خرج ثم ،خفیفتین ر�عتین

المراد �الحدث هنا  وغیره" الحدث �عد القرآن قراءة "�اب: -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

من قراءة القرآن، والحیض عند  -علیه الصالة والسالم-وأما الجنا�ة فكانت تمنعه  ،األصغر

قراءة �عني  الحمام" في �القراءة �أس ال إبراهیم عن منصور "وقال: الجمهور ملحق �الجنا�ة،

 .القرآن من المحِدث حدًثا أصغر من غیر مّس للمصحف، هي موضوع الباب والترجمة

، الحمام المراد �ه المستحم محل قال منصور عن إبراهیم: ال �أس �القراءة في الحمام 

و�ن اشتملت على شيء  وضوء" غیر على الرسالة كتب�"و  االغتسال، ال محل قضاء الحاجة،

 .أرسل �كتا�ه إلى هرقل وفیه �عض آ�ة -علیه الصالة والسالم- ألن النبي ؛من القرآن

�عني الذین في الحمام، إن  تسلم" فال و�ال فسلم إزار علیهم �ان إن إبراهیم: عن حماد "وقال 

و�عضهم یتساهل أكثر مما �سوغ له و�جوز  ،الغالب أنهم یتخففون من اللباس ،كان علیهم إزار

منهم  ؛ان �عضهم یبدي جمیع عورته؛ ألن الناس ما هم بواحدله، فیبدي �عض عوراته، و�ن �

بل وقتنا أشد، أشد  ،هذا موجود حتى إلى وقتنا هذا ،ومنهم المتساهل ،ومنهم المتشدد ،المتحري 

من �اب التعز�ر لهم بترك التسلیم  ،ولذلك قال: إن �ان علیهم إزار فسلم و�ال فال تسلم ،تساهالً 

 والهجر لهم. 

 ا،ذا الهجر من یباشر �عض ما حّرم هللا علیه، فأنت تمرُّ �شخص و�باشر محرمً و�ستحق مثل ه

ألنه �قول: قال حماد عن إبراهیم النخعي اإلمام الفقیه المعروف: إن  ؛فمن هجره أال تسلَّم علیه

وهذا األصل في المسلم أنه ُ�سلم على أخیه المسلم، و�ال �عني  ،�ستحقون  ،كان علیهم إزار فسلم

 ن علیهم إزار فال تسلم �عني من �اب الهجر لهم. إال �ك

المراد �ه الجنا�ة وفي حكمها و ، أي األصغر، وأما األكبر "�اب قراءة القرآن �عد الحدث"قوله: 

الحیض على خالٍف في ذلك، وغیره أي من مظان الحدث، من مظان الحدث، وقال الكرماني: 

�عني من �اب أولى، والتقدیر: �اب قراءة  ،رآنالضمیر �عود على القرآن قراءة القرآن وغیر الق

القرآن وغیره أي الذ�ر والسالم ونحوهما �عد الحدث. و�لزم منه الفصل بین المتعاطفین، وألنه إذا 

عن ذ�ره �خالف  األذ�ار �طر�ق األولى، وهو مستغنٍ جازت القراءة �عد الحدث فجواز غیرها من 
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ماذا �عني �غیر  .الحدث من نواقض الوضوءغیر الحدث من نواقض الوضوء، �خالف غیر 

 ؟الحدث من نواقض الوضوء

 طالب: ......

ه على غیر ما الحدث وصف حكمي سبب ،�ل ما ینقض الوضوء حدث ،الحدث وصف حكمي 

م من المخرجین.  تقدَّ

 طالب:...

 .نعم. مثل الردة

م المراد �الحدث وهو یؤ�د ما قررته، قوله: وقال منصور أي ا  عن إبراهیم  ،بن المعتمروقد تقدَّ

وأثره هذا وصله سعید بن منصور عن أبي عوانة، عن منصوٍر مثله. وروى عبد  ،أي النخعي

الرزاق عن الثوري عن منصور قال: سألت إبراهیم عن القراءة في الحمام فقال: لم ُیبن للقراءة 

فإن  ،یرها من المستقذراتلقضاء الحاجات وغ ، �ما أن المساجد لم تبنَ فیه، الحمام ما بني للقراءة

بن للقراءة فیه، قلت: وهذا ال �خالف روا�ة أبي عوانة بن لهذا، في الحمام فقال: لم یُ المساجد لم تُ 

من النجاسة، لیس �الُحّش، فتجوز القراءة فیه،  فإنها تتعلق �مطلق الجواز، هذا مكان طاهر خالٍ 

لمصحف، فإنه ال یلیق �ه �عض األماكن و�ن وقوله: لم ُیبن للقراءة فیه هذا على سبیل التنز�ه ل

 كانت طاهرة. 

 طالب:...

 .ي فیها موضع قضاء الحاجة التال

 طالب: ......

 .ن �انت ُترى فهي في حكم الموجودةولو �ان، هي موضع للنجاسة، على �ل حال إ ،ولو �ان 

 طالب:...

للنجاسة  ا، إذا �ان موضعً فیها نجاسة. ُ�غسل. فیه نجاسة، والحي �غتسل في الحمام، �له واحد

 ال �جوز قراءة القرآن �الُحّش.ف
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 طالب:...

 �قول؟ماذا ؟ ماذا

 طالب:...

 لكن العلة. ،سمعت هذهنعم، 

 طالب:...

 ي �ان، مثل ما قالوا، لكنه موضع لقضاء الحاجة.ذهو ال

 طالب:...

وأنت بینت من وجهة نظري أنا، اسأله هو، أعلمك خالص انتهینا. �مكن له وجهة نظر، أنا 

 وجهة نظره أنت، ما تبینتها؟ 

 طالب: ......

 خالص �ثر خیرك. 

فإنها تتعلق �مطلق الجواز، وقد روى سعید بن منصور  ،قلت: وهذا ال �خالف روا�ة أبي عوانة

أ�ًضا عن محمد بن أ�ان عن حماد بن أبي سلیمان قال: سألت إبراهیم عن القراءة في الحمام 

 ،أوساخ وأقذار، فالكراهة متجهة، واإلسناد األول أصحّ  ةزاله �عد إألنه فی .فقال: �كره ذلك. انتهى

وروى ابن المنذر عن علي قال: بئس البیت الحمام، ینَزع فیه الحیاء، بئس البیت الحمام ینَزع فیه 

لى قرأ فیه قرآن ما هو عأنه ال �ُ  اقرأ فیه آ�ة من �تاب هللا، �عني �أن هذا �حكي واقعً وال �ُ  ،الحیاء

و�نما هو  ،وهذا ال یدل على �راهة القراءة ،قرأ فیه آ�ة من �تاب هللاسبیل المنع و�یان الحكم، وال �ُ 

و�نما هو إخبار �ما هو الواقع �أن  ،إخبار �ما هو الواقع �أن شأن من �كون في الحمام أن یلتهي

 .شأن من �كون في الحمام أن یلتهي عن القراءة

 تقول؟ماذا وال ُ�حَمد في آخره  ،الذي ال ُ�سمى في أولهواحد �قول: ما حكم الطعام 

 طالب: ......
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ي ذ؟ �عني جرت العادة بین الناس ال سیما الا تسمي وتحمد إذا انتهیتأنت إذا أكلت فصفًص 

�حكي واقع هذا واقع الناس، ولیس لبیان الحكم الشرعي، �هللا أنت تستحضر ما  ،یتعاطونه �كثرة

 .مورشاء هللا علیك هذه األ

 طالب:...

لكن جرت العادة أن الناس في مثل هذه األمور یلتهون �أنه نوع من العبث،  ،ما أدري. هو طعام

 ال یؤ�ل لشبع وال هو بوجبة، هو وجبة؟

 طالب:...

والفصفص  ،من الناس؛ ألنه ما �شر�ونه على أنه شراب اشوف �ثیرً أأنت،  تسّمي علیه ايالش

جرت العادة بذلك، نعم من �ستحضر هذه األمور ال شك  ،بثعلى أنه طعام، و�نما هو مجرد ع

 .أنه هو األكمل

 طالب: ......

 .اشرعی�  اقرر حكمً أما أنا أحكي واقع الناس، أنا  ،ما هو �سهل، ما یتساهل فیه ،ال ال

 طالب:...

حكي �إنما هو �قرأ؟ ال،  أن وال �قرأ فیه آ�ة من �تاب هللا، هو ما �جوز :والذي دعانا إلى ذلك

 واقع الناس. 

�عني قراءة القرآن في الحمام، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن،  ،وحكیت الكراهة عن أبي حنیفة

و�ه صّرح صاحبا الُعّدة والبیان من الشافعیة.  ،ومالك فقاال: ال تكره؛ ألنه لیس فیه دلیل خاص

 ن للعمراني والُعّدة البن الصباغ. البیا

وهو �تاب نفیس ینبغي أن یهتم �ه طالب  ،ي في آداب حملة القرآنوقال النووي في التبیان �عن

 .العلم

وقال النووي في التبیان عن األصحاب: ال تكره فأطلق، لكن في شرح الكفا�ة للصیمري: ال  

، اوال شك أن هناك فرقً  ،ینبغي أن �قرأ، وسوى الحلیمي بینه و�ین القراءة حال قضاء الحاجة
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واالستكثار منها مطلوب، والحدث  ،القراءة مطلو�ة الكراهة واحتج �أنكي الكبیر عدم ورجح السب

فلو �رهت لفات خیر �ثیر. لفات خیر �ثیر، ثم قال: حكم القراءة في الحمام  ،�كثر والحدث �كثر

إن �ان القارئ في مكان نظیف ولیس فیه �شف عورة لم �كره و�ال �ره. الحمام محل لالستحمام 

 .االغتسال

 ،الجواالت، و�كتب الرسالة ذهو�كتب الرسالة �عض الرسائل ما تعِوز، ه ،ب الرسالةقوله: و�كت 

ِ�َكتِب �موحدة مكسورة و�اف  :كذا في روا�ة األكثر، بلفظ مضارع �تب، وفي روا�ة �ر�مة

 ...وهذا األثر  ،و�كتب الرسالة ،�عني ال �أس �القراءة ،�القراءة :عطًفا على قوله ،مفتوحة

 طالب:...

 فیه ذ�ر هللا؟  ًئاشی ؟تكتب فیهماذا الحاجة،  قضاء

 طالب: ......

، �ل شيء فیه ذ�ر هللا ال، وال قرآن وال شيء، وهذا األثر وصله عبد الرزاق عن الثوري ال ال ال

أ�ًضا عن منصور قال: سألت إبراهیم: أأكتب الرسالة على غیر وضوء؟ قال: نعم، وتبین بهذا 

ق �الكتا�ة، ال �القراءة في الحمام، ولما �ان من شأن الرسائل أن أن قوله: على غیر وضوء یتعل

ر �البسملة توهم السائل أن ذلك �كره لمن �ان على غیر وضوء، �عني ال سیما وأن  ،ُتصدَّ

على خالف بین أهل العلم هل تعتبر آ�ة �املة أو �عض آ�ة، في سورة النمل  ،البسملة �عض آ�ة

 .أو من �ل سورة هذا محل خالف ،لة للفصل بین اآل�اتهذا محل إجماع، لكن �ونها �ام

ر �البسملة توهم السائل أن ذلك �كره لمن �ان على غیر  ،ولما �ان من شأن الرسائل أن ُتصدَّ

و�نما یبدأ  ،هان؟ الغالب ال، �ثیر الناس ال �كتبو رسائل في الجوال یذ�ر فیها �سملةوضوء، لكن ال

 .-جل وعال-هللا  والسالم من أسماء ،�السالم علیكم

 طالب: ......

 وعلیكم؟ 

 طالب:...
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مكالمات تفوت إذا حصل مثل هذه  هوعلیكم السالم ال، فی :وعلیكم ما فیه شيء. إذا قال

ورّد علیه  ،في حال قضاء الحاجة ،المكالمات التي تفوت وفتح الجوال لإلجا�ة وهو في الحمام

ما �ظهر فیه مانع، الكراهة تزول �أدنى  ،عفیه مان �ظهر�شيء لیس فیه شيء من ذ�ر هللا ما 

 وهذه عین تفوت. ،حاجة

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ......

إذا �انت هناك مكالمة تفوت، تكون هذه حاجة تزول  :لكن أقول ،الذ�ر؟ الكالم �كرهأم الكالم 

 بها الكراهة.

 طالب:...

 مسجل وهو �سمع. �الخارج�عني 

 طالب:...

أما أن �جعل  ،، القرآن �كرم عن هذه المواضعالذي �قضى فیه الحاجة ال ال ال، داخل في الحمام

 ما فیه مانع.فو�سمع وهو �قضي  �الخارجالمسجل 

 طالب:...

 .ال ال، ال �جوز أن �ضعها �ظهر الصوت وهو في قضاء حاجته

ر �البسملة توهم السائل أن ذلك �كره لما �ان عل قال: ولما �ان من شأن  ى الرسائل أن تصدَّ

 .إن �ان �اتب الرسالة ال �قصد القراءة فال �ستوي مع القراءة :لكن �مكن أن �قال ،غیر وضوء

وقد تكون هذه الجملة من �تاب هللا  ،أحیاًنا یؤتى �القرآن ال على أنه قرآن، قد �جاب السائل �آ�ة 

كن لفظ ال یراد بها القراءة، عطس وقال: الحمد هلل، هل �قصد بذلك القراءة؟ ل -جل وعال-

 منع في هذا الموضع.الجاللة �ُ 
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 طالب:...

 فیه؟ ماذا 

 طالب: ......

�جر�ه مجرى العلماء �قولون �عضهم صرح �التحر�م، و�عضهم  ،جئت على قدر �ا موسى

 .مجرى األمثال األمثال، �عضهم �جر�ه

أبي  ي فات عندك ابنذعبد هللا؟ هو ال اقوله: وقال حماد هو ابن أبي سلیمان، سمعت �ا أ� 

سلمة خطأ، وقال حماد هو ابن أبي سلیمان فقیه الكوفة عن إبراهیم أي النخعي: إن �ان علیهم 

وأثره هذا  ،أي على من في الحمام إزار المراد �ه الجنس أي على �ل واحد على �ٍل منهم إزار

أو وصله الثوري في جامعه عنه، والنهي عن السالم علیهم إما إهانة لهم، لكونهم على بدعة، 

والتلفظ �السالم فیه ذ�ر هللا؛ ألن السالم من أسمائه، وأن لفظ سالم  ،لكونه �ستدعي منهم الرد

و�ن قلت: سالم  ،علیكم من القرآن، وأن لفظ سالم علیكم إن قلت: السالم فالسالم من أسماء هللا

ا�ٌه لمن هو في ، من القرآن والمتعري عن اإلزار مش}سالم قالوا: سالًما{علیكم نعم سالم إبراهیم 

م علیه على هذا، و�هذا التقر�ر سلَّ الخالء، �عني سواء �ان في الحمام أو في غیره، العر�ان ما �ُ 

 یتوجه ذ�ر هذا األثر في هذه الترجمة.

 طالب:...

فمن ، امررت على شباب وفیهم من یدخن مثًال أو مررت على أناس �غتابون، یباشرون محرمً 

 األثر. ام علیهم على مقتضى هذذه المعصیة ال تسلِّ �اب الهجر لهم الرتكابهم ه

 


