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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعین. 
وهذا �ما قرر أهل  �عني بدون ترجمة، "�ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  ،أما �عد

وعلى �ل حال  ،وفي �عض النسخ ال توجد لفظة �اب ،العلم �الفصل من الباب الذي قبله
 .سواء �ان بدون ترجمة أو بها المناسبة ظاهرة لما قبله،

 ..........  طالب:
 .إال جر�ر

 ..........  طالب:
 یرى أنه ما هو بباب مستقل.  .اقرأ .نعم
 اقرأ.

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

 . َ�ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
َثَنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعیَل، َعِن الَجْعِد، َقاَل: َسِمْعُت السَّ  ْحَمِن ْبُن ُیوُنَس، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ اِئَب َحدَّ

، ِإنَّ َفَقاَلْت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ْبَن َیِز�َد، َ�ُقوُل: َذَهَبْت ِبي َخاَلِتي ِإَلى النَِّبيِّ 
َأ، َفَشِرْ�ُت ِمْن َوُضوِئِه، ُثمَّ ُقْمُت َخْلَف « اْبَن ُأْخِتي َوِجٌع، َفَمَسَح َرْأِسي َوَدَعا ِلي ِ�اْلَبَرَكِة، ُثمَّ َتَوضَّ

 ."»َظْهرِِه، َفَنَظْرُت ِإَلى َخاَتِم النُُّبوَِّة َبْیَن َ�ِتَفْیِه، ِمْثَل ِزرِّ الَحَجَلةِ 
 ..........  طالب:

 .وجل أووقف  والمعنى واحد، �جيء الكالم علیها، ة،روا�
وفي �ثیر من النسخ ال توجد  ،إنه بدون ترجمة :وقلنا "َ�ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول اإلمام 

 والباب إذا لم یترجم �ان �الفصل من الباب الذي قبله.  حتى لفظة �اب،
ْحَمِن ْبُن ُیوُنَس " َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعیَل، َعِن الَجْعدِ  ،َحدَّ وجاءت تسمیته  "َقاَل: َحدَّ

وهذا  �الجعید، وسواء �ان الجعد أو الجعید ال �منع أن �كون اسمه في األصل الجعد ثم �صغر،
 . مألوف

اِئَب ْبَن َیِز�دَ " َصلَّى -ِإَلى النَِّبيِّ َ�ُقوُل: َذَهَبْت ِبي َخاَلِتي "وهو صحابي صغیر،  "َقاَل: َسِمْعُت السَّ
 "َوِجعٌ " وفي �عض الروا�ات: ،�القاف "َفَقاَلْت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ، ِإنَّ اْبَن ُأْخِتي َوِقعٌ  -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
و�عضهم �خص وقع إذا �ان الوجع في القدم  فهما متفقان في الوزن والمعنى، والمعنى واحد،

ِ�اْلَبَرَكِة، ُثمَّ «" ،ألنه طفل صغیر ؛"»َفَمَسَح َرْأِسي َوَدَعا ِلي«" ،ووجع في أي موضع من البدن
أَ  مما یدل على أن الماء المستعمل  "»َفَشِرْ�ُت ِمْن َوُضوِئهِ «"علیه الصالة والسالم،  "»َتَوضَّ
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والنجس ال  ،و�أتي الخالف فیه ،�ما هو قول عند الحنفیة ،لمن �قول بنجاسته اخالفً  ،طاهر
 ،ونظیره ما قاله �عض الشافعیة من أن شعر اآلدمي إذا أبین منه وهو في الحیاة نجس ،یتبرك �ه

فال �صلح االستدالل  على أن میتة اآلدمي طاهرة، ،بین من حي فهو �میتتهما أُ  لقاعدة: اطردً 
زع وُ  ،ووزع علیهم في حجة الوداع -علیه الصالة والسالم-تبر�وا �شعره  �ونهمو�رده  وال التعلیل،

 .فهذا من النظائر لهذه المسألة ،تبرك �ه �ما هناوالنجس ال یُ  لیهم وتبر�وا �ه،ع
ُثمَّ ُقْمُت َخْلَف َظْهرِِه، «" �عني من الماء الذي توضأ �ه، "»ضوئهثم توضأ فشر�ت من وَ «" 

والحجلة إما أن  "»ِزرِّ الَحَجَلةِ ِمْثَل «"علیه الصالة والسالم  "»َفَنَظْرُت ِإَلى َخاَتِم النُُّبوَِّة َبْیَن َ�ِتَفْیهِ 
مثل  و�ؤ�ده ما جاء في �عض الروا�ات: وزرها بیضها، یراد �ه واحدة الحجال وهي الطیور،

�ما قرر ذلك  ،أو الحجلة واحدة الحجال التي هي الستور في الغرف على األسرة بیضة الحمامة.
 .جمع من أهل العلم
 �أنه �الفصل من الباب الذي قبله، وجعله الباقون منه بال فصل) ،للمستملي (قوله: "�اب" �ذا
 .�عني بدون �اب

ولیس المراد �ه  (قوله: حدثنا عبد الرحمن بن یونس هو أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ) 
(قوله: عن الجعد ، وذاك روى عن البخاري  ،فهذا یروي عنه البخاري  المستملي راوي الصحیح،

 فیصغر، اوال �منع أن �كون اسمه مكبرً  ،وهو المشهور) ،لجعید �التصغیرولألكثر ا ،كذا هنا
(والسائب بن یز�د من صغار  .والتصغیر معروف عند العرب في المتقدمین والمتأخر�ن

 ألن فیه: ؛إن شاء هللا تعالى) ،وسیأتي حدیثه هذا مبیًنا في �تاب عالمات النبوة ،الصحا�ة
 . من عالمات النبوةوهذا  ،»فنظرت إلى خاتم النبوة«

(بلفظ الماضي، وفي روا�ة  �عني سقط )عَ قَ ع �كسر القاف والتنو�ن، وللكشمیهني: وَ قِ (قوله: وَ 
المقصود أنه وجع سواء �ان وقع  في القدمین) عٌ جَ ع وَ قِ ع �الجیم والتنو�ن، والوَ جِ كر�مة: وَ 

 .مرضه ووجعه في القدم أو في �قیة بدنه
الزاي وتشدید الراء، والحجلة �فتح المهملة والجیم واحدة الحجال (قوله: زر الحجلة �كسر  

المراد �الحجلة الطیر وهو  :رة والستور لها ُعًرى وأزرار، وقیلوهي بیوت تز�ن �الثیاب واألِس 
حجلة، وعلى هذا فالمراد بزرها بیضتها، و�ؤ�ده أن في حدیث آخر:  :الیعقوب �قال لألنثى منه
 -صلى هللا علیه وسلم-تي الكالم على ذلك مستوًفى في صفة النبي مثل بیضة الحمامة، وسیأ

 .إن شاء هللا تعالى
وأراد البخاري االستدالل بهذه األحادیث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، وهو  

(وحكى الشافعي في األم عن محمد بن الحسن أن أ�ا  صاحب أبي حنیفة قول أبي یوسف)
األولى طاهر ال  :جع إلیه �عد شهر�ن، وعن أبي حنیفة ثالث روا�اتثم ر  ،یوسف رجع عنه

�عني  وقول أحمد أ�ًضا، وهو قوله وقول الشافعي) ،وهي روا�ة محمد بن الحسن عنه ،طهور
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ولهم في ذلك تفاصیل �ثیرة �ثیر منها ال �خلو من  ،المالك الذي یراه طهورً  اقول الثالثة خالفً 
وهو المفتى �ه عند الحنفیة، الثانیة نجس نجاسًة خفیفًة  ،في الجدید وقول الشافعي( تعقید،

 وهي روا�ة الحسن اللؤلؤي عنه) ،وهي روا�ة أبي یوسف عنه، الثالثة نجس نجاسًة غلیظةً 
وال شك أن القول بنجاسته هو  �ضعفها الحنفیة، الحسن اللؤلؤي �ضعفون روایته عن أبي حنیفة،

ا طف الماء المستعمل على الماء الذي لكنه عُ ، اما القى نجسً  ،اطاهرً ألنه القى  ؛قول غر�ب جد�
.......... »ال یبولن أحد�م في الماء الدائم وال �غتسل فیه من الجنا�ة«: �ال فیه اإلنسان

 .فالمستعمل مثل الذي بیل فیه
 ..........  طالب:

  ؟مذهب الحنابلة في هذا ما تعرف المذاهب في هذا؟
 ..........  طالب:

 ؟من قال �جواز الطهارة
 ..........  طالب:

المقصود من هذا أنه ال فلكن ال �طهر غیره  ،�عني طاهر في نفسه ،األولى طاهر ال طهور
وهو الذي یؤ�ده  ،على طهور�ته مذهب مالك أنه ال یتأثر فهو �اقٍ  وال یتطهر �ه، ،یرفع الحدث

وهو الذي تمنى الغزالي أن �كون  فالماء عندهم نوعان ال ثالثة، ،و�میل إلیه ،شیخ اإلسالم
ألن القول بتقسیم الماء إلى ثالثة أقسام نتجت عنه مسائل معقدة تأ�اها �سر  مذهب الشافعي؛

(وهذه األحادیث . ولذا ترجح عند شیخ اإلسالم أنه ال یتأثر إذا القى الطاهر الشر�عة وسماحتها،
(ألن النجس  فیة عن أبي حنیفة في هذه الروا�ة وعن محمد بن الحسنالحن لىترد ع ترد علیه)

-إنه نجس حتى شعره  :قال �عض الشافعیة مثل ما قلنا في الشعر شعر اآلدمي، ال ُیتبرك �ه)
 .وال تعلیالً  ال �عول علیه ال دلیالً  ،! وهذا ال شك أنه قول شاذ-علیه الصالة والسالم

في وجه محمود بن الر�یع وعمره  -علیه الصالة والسالم-النبي  التي مجها (وحدیث المجة) 
لكن  ،و�ن لم �كن فیه تصر�ح �الوضوءوحدیث المجة ( وتقدم في �تاب العلم، ،خمس سنین

مضاف إلى  :توجیهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله �أنه ماء مضاف قیل له
الر�ق طاهر لحدیث المجة، وأما من علله منهم طاهر لم یتغیر �ه، و�ذلك الماء الذي خالطه 

إذا توضأ أحد�م خرجت خطا�اه مع الماء أو مع آخر قطر « �أنه ماء الذنوب فیجب إ�عاده)
ا فیجب إ�عاده ( ،إنه ماء الذنوب :فیجب اجتنا�ه و��عاده إذا قلنا، ماء الذنوب »الماء محتج�

خرجت خطا�اه مع الماء أو مع آخر قطر « عند مسلم وغیره) �األحادیث الواردة في ذلك
�عني �ما  وال �شرب) ،(فأحادیث الباب أ�ًضا ترد علیه؛ ألن ما �جب إ�عاده ال یتبرك �ه، »الماء

 .»فلیرقه«: وجاء في �عض الروا�ات جاء في الماء الذي ولغ فیه الكلب،
 .شربوال �ُ  ،ألن ما �جب إ�عاده ال یتبرك �ه( 
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إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر بن المنذر: وفي اقال  
والمسألة أظهر من أن �طال في  منه على ثیا�ه طاهر دلیل قوي على طهارة الماء المستعمل)

إن شاء  ،(وأما �ونه غیر طهور فسیأتي الكالم علیه في �تاب الغسل تفصیلها واالستدالل لها،
 .�هللا أعلم) ،هللا تعالى

 ..........  لب:طا
 .االعضو ما �ختلفون في �ونه طاهرً  علىالذي  ما فیه شك،

 ..........  طالب:
 وزرها ما یوجد في هذه الستور، ،للبیت ااسمً  یر�دونااألصل أن الحجلة هم  ،على السترنعم، 

 �عني الستور فیها أشیاء ینزل منها وأشیاء مز�نة بها. ،واآلن مستعملة
 ..........  طالب:

�عني سواء  نا هذا فیه زر وهو موجود،ءي وراذال انظرعرى أو  ؟تعرف الزرار الزر هو الزرار،
 .المقصود أنه موجود استعمل هنا أو هناك ما �فرق،

 نعم.
َثَنا . َ�اُب َمْن َمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ِمْن َغْرَفٍة َواِحَدةٍ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال البخاري  طالب: َحدَّ

َثَنا َعْمُرو ْبُن َ�ْحَیى، َعْن َأِبیِه، َعْن َعْبِد للااَِّ  َثَنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد للااَِّ، َقاَل: َحدَّ ٌد، َقاَل: َحدَّ  ْبِن ُمَسدَّ
ٍة  -قَ َأْو َمْضَمَض َواْسَتْنشَ -َزْ�ٍد، َأنَُّه َأْفَرَغ ِمَن اِإلَناِء َعَلى َیَدْ�ِه َفَغَسَلُهَما، ُثمَّ َغَسَل  ِمْن َ�فَّ

َتْیِن، َوَمَسَح ِبَرْأِسِه، َما َتْیِن َمرَّ َأْقَبَل َوَما  َواِحَدٍة، َفَفَعَل َذِلَك َثَالًثا، َفَغَسَل َیَدْ�ِه ِإَلى الِمْرَفَقْیِن َمرَّ
 ."»-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َهَكَذا ُوُضوُء َرُسوِل للااَِّ «َأْدَبَر، َوَغَسَل ِرْجَلْیِه ِإَلى الَكْعَبْیِن، ُثمَّ َقاَل: 

 .اللهم صل وسلم و�ارك على رسول هللا
الغرفة  "َ�اُب َمْن َمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ِمْن َغْرَفٍة َواِحَدةٍ ": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول اإلمام البخاري  

 رفة.والوحدة غَ  علة،رفة فُ غُ  :و�ذا أر�دت الهیئة قیل الفعلة التي هي للوحدة،
دٌ " :-رحمه هللا-قال  َثَنا ُمَسدَّ  .ومر ما قیل في نسبه ،امسرهد الذي مر ذ�ره مرارً وهو ابن  "َحدَّ

َثَنا َعْمُرو ْبُن َ�ْحَیى، َعْن َأِبیهِ "  َثَنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد للااَِّ، َقاَل: َحدَّ  ."َقاَل: َحدَّ
 .اسم الهیئة..........  طالب:
 ماذا؟

 طالب: ........ 
 .علةاسم الهیئة فِ  نعم، ،علةعلة فِ فِ 
َثَنا َعْمُرو ْبُن َ�ْحَیى، َعْن َأِبیِه، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َزْ�ٍد، َأنَُّه َأْفَرَغ ِمَن اِإلَناِء َعَلى " َیَدْ�ِه َقاَل: َحدَّ

ى �عني على یده الیمنى وغسل بها الیسر  على یده، على ید�ه وفي �عضها �ما تقدم: "َفَغَسَلُهَما
 -َأْو َمْضَمَض َواْسَتْنَشقَ -ُثمَّ َغَسَل " أو أفرغ على ید�ه �لتیهما فغسلهما �ما أفرغ، ،مع الیمنى
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ٍة َواِحَدةٍ  �عني الغرفة الواحدة �ستعملها في ، "َفَفَعَل َذِلَك َثَالًثا" ،ذ�ر أو تؤنثوهي تُ  "ِمْن َ�فَّ
َتْینِ َفَغَسَل َیَد�ْ " ،ا�فعل ذلك ثالثً  المضمضة واالستنشاق، َتْیِن َمرَّ وهذا مضى  "ِه ِإَلى الِمْرَفَقْیِن َمرَّ

َهَكَذا ُوُضوُء «َوَمَسَح ِبَرْأِسِه، َما َأْقَبَل َوَما َأْدَبَر، َوَغَسَل ِرْجَلْیِه ِإَلى الَكْعَبْیِن، ُثمَّ َقاَل: "الكالم فیه، 
ثبت عنه أنه توضأ مرة  -علیه الصالة والسالم-فالنبي ، "»-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل للااَِّ 

غسل ید�ه إلى ، األنه هنا فعل ذلك ثالثً  ؛املفقً  اوتوضأ وضوءً ، اثالثً  اوثالثً  ،ومرتین مرتین ،مرة
 .والمسح مسح الرأس معروف أنه مرة واحدة المرفقین مرتین مرتین،

تقدم الكالم على ذلك قر�ًبا في �اب مسح  (قوله: "�اب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة"
 بن عباس في أوائل الوضوء. االرأس، وتقدمت المسألة أ�ًضا في حدیث 

�ذا عنده �الشك، وأخرجه  ،(أو مضمض وهو �معنى المضمضة ،قوله: ثم غسل أي فمه)
مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد �سنده هذا من غیر شك ولفظه: ثم أدخل یده 

ضمض واستنشق، وأخرجه أ�ًضا اإلسماعیلي من طر�ق وهب بن �قیة عن خالد فاستخرجها فم
كذا، فالظاهر أن الشك فیه من مسدد شیخ البخاري، وأغرب الكرماني فقال: الظاهر أن الشك 

والشك ال یوجد  �ما في الروا�ات التي بینها، ،ألنه روي عن التا�عي بدون شك ؛فیه من التا�عي)
 .فالظاهر أن الشك منه ،البخاري  مسدد شیخإال في روا�ة 

 . الظاهر أن الشك فیه من التا�عي: وأغرب الكرماني فقال( 
قوله: من �فة واحدة �ذا في روا�ة أبي ذر، وفي نسخة: من غرفة واحدة، ولألكثر: من �ف 

ق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك بن �طال: المراد �الكفة الغرفة، فاشتُ ا�غیر هاء، قال 
(قال: وال �عرف في �الم العرب إلحاق هاء ، �فة :�عني األخذ من ملء الكف �قال له المعنى)

�فة َفعلة ال أنها تأنیث  :(ومحصله أن المراد �قوله، من �ف واحدة: واألصل التأنیث في الكف)
الكف، وقال صاحب المشارق: قوله من �فة هي �الضم والفتح �غرفة وغرفة أي ما مأل �فه 

مستدیر مثل �فة المیزان  فة،و�ل مستطیل �ُ  ،فة�ل مستدیر �ِ  هل العلم �قولون:وأ  ،من الماء)
 .فةوالمستطیل �كفة الثوب �ُ  فة،�الكسر �ِ 

وال یلزم  ،ألنه ذ�ره في مناسبات �ثیرة ؛(قوله: ثم غسل ید�ه، لم یذ�ر غسل الوجه اختصاًرا) 
و�قیة مباحث هذا الحدیث تقدمت (وهو ثابت في روا�ة مسلم وغیره،  البیان في �ل مناسبة،

 .ا)قر�بً 
 ..........  طالب:

قال : وهنا نقول هي روا�ة مسلم ال روا�ة البخاري، ما هي بروا�ة البخاري، ،هي روا�ة مسلم نعم،
فغسل ید�ه هذا ما في جمیع  اففعل ذلك ثالثً  صوا�ه من �ف واحد .......... قوله: :األصیلي

الثابت في نسخ الطبع لعله في الطبعات السا�قة  اثالثً  وجهه،النسخ الصحیحة بدون فغسل 
  ؟ي عندك أنتذال ما. مثبت
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 ..........  طالب:
  ؟ي �الحاشیةذالنعم، 

 ..........  طالب:
هذا ما في جمیع النسخ  ولذلك قال: ،هذا من النسخ المطبوعة التي على خالف األصل ،ال

 �عني المطبوعات قبل هذه الطبعة. في نسخ الطبع،الثابت  الصحیحة بدون فغسل وجهه ثالثة،
  ؟من هو شیخ اإلسالم ونكت لحذفه شیخ اإلسالم،

 ..........  طالب:
. انتهى مصححه فراجعه، عن الكرماني، والعیني نقالً  ز�ر�ا األنصاري في شرحه على البخاري،

 .نعم ا�ة مسلم.و�نما هي من رو  ،لیست من روا�ة البخاري  ا�عني إثبات فغسل وجهه ثالثً 
 .َ�اُب َمْسِح الرَّْأِس َمرَّةً " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري  طالب:

َثَنا َعْمُرو ْبُن َ�ْحَیى، َعْن َأِبیِه، َقاَل:   َثَنا ُوَهْیٌب، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
 -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن َأِبي َحَسٍن، َسَأَل َعْبَد للااَِّ ْبَن َزْ�ٍد َعْن ُوُضوِء النَِّبيِّ 

َأ َلُهْم، َفَكَفَأُه َعَلى َیَدْ�ِه َفَغَسَلُهَما َثَالًثا، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي اإلِ فَ « َناِء َدَعا ِبَتْوٍر ِمْن َماٍء َفَتَوضَّ
َل َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َواْسَتْنَثَر َثَالًثا، ِبَثَالِث َغَرَفاٍت ِمْن َماٍء، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي اِإلَناِء، َفَغسَ 

َتْیِن، ُثمَّ  َتْیِن َمرَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي  َوْجَهُه َثَالًثا، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي اِإلَناِء، َفَغَسَل َیَدْ�ِه ِإَلى الِمْرَفَقْیِن َمرَّ
 ."»اِإلَناِء َفَمَسَح ِبَرْأِسِه، َفَأْقَبَل ِبَیِدِه َوَأْدَبَر ِبَها

 .بهما
 .ال عندي بها طالب:

 .هذا المعهود ،فأقبل بید�ه وأدبر بهما ،وأدبر بهما
 .فأقبل بیده وأدبر بها طالب:

  ؟بیده
 .نعم طالب:
. بیده وأقبل بها بها، في �عض الروا�ات منها روا�ة أبي ذر: موجود، وأر�عة هنا، ةثالث ننظر
 نعم.

ِبَیَدْ�ِه َوَأْدَبَر ِبِهَما، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي اِإلَناِء ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي اِإلَناِء َفَمَسَح ِبَرْأِسِه، َفَأْقَبَل «" طالب:
َثَنا ُوَهْیٌب َقاَل: َمَسَح َرْأَسُه َمرَّةً  ،»َفَغَسَل ِرْجَلْیهِ  َثَنا ُموَسى َقاَل: َحدَّ  ."وَحدَّ

قلنا في نظائر هذا في روا�ة اإلفراد مع وجوب روا�ة التثنیة أنه في حال اإلفراد �قصد �الید 
ألن االقتراف �كون  ؛فالتثنیة هي األصل جاء فیه اإلفراد وجاء فیه التثنیة، لجنس والمنكب،ا

 ،و�ذا أطلق اإلفراد على مثل هذا الموضع فإنما یراد �ه جنس الید والمسح �كون �الیدین، ،�الیدین
 .كما قالوا في نظیره �المنكب
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وهو أن المسح �كون مرة  ،وهو قول عامة أهل العلم "َ�اُب َمْسِح الرَّْأِس َمرَّةً " :-رحمه هللا-قال 
لكن المراد تخفیفه تخفیف األمر وعدم  ولو أر�د تكراره لصار الغسل أسهل منه وأرفق، واحدة،

وهذه روا�ة  أما في الوضوء فیكفي المسح، إبالغ إ�صال الماء إلى أصول الشعر إال في الغسل،
وال یوجد روا�ة صحیحة تنص على  ،االشافعیة المسح ثالثً وعند  األكثر وقول عامة أهل العلم،

وهذا العموم مخصوص  ،»اثالثً  اتوضأ ثالثً « و�نما �شمله عموم: �مفرده، امسح الرأس ثالثً 
 .ومنها ما معنا »مسح برأسه مرة واحدة« �الرأس للروا�ات الكثیرة التي تقول:

َثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب، َقاَل:": قوله َثَنا ُوَهْیبٌ  َحدَّ َثَنا َعْمُرو ْبُن َ�ْحَیى، َعْن "ابن خالد،  "َحدَّ َقاَل: َحدَّ
َصلَّى ُهللا -َأِبیِه، َقاَل: َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن َأِبي َحَسٍن، َسَأَل َعْبَد للااَِّ ْبَن َزْ�ٍد َعْن ُوُضوِء النَِّبيِّ 

َأ َلُهمْ َفَدَعا ِبَتْوٍر ِمْن َماٍء « -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  �صغر  اتور إناء صغیر �كفي للوضوء، أحیانً  "»َفَتَوضَّ
وفي  ،ألن لونه أصفر ؛بتور من صفر وهو النحاس: وفي �عض الروا�ات، اعن إدخال الیدین معً 

 "»فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم«" ألنه �شبه الذهب في لونه، ؛من شبه وهو النحاس �عضها:
�عني قبل أن یدخلهما في  "»َفَكَفَأُه َعَلى َیَدْ�ِه َفَغَسَلُهَما َثَالًثا«" �عني من أجلهم من أجل تعلیمهم،

�أخذ غرفة  ثالث مرات، "»ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي اِإلَناِء َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َواْسَتْنَثَر َثَالًثا«"اإلناء، 
�جذب �قیة الماء إلى  ثم هذه حقیقة المضمضة، فیجعل �عضها في فمه فیدیر الماء فیه فیمجه،

ثم �خرج ما في أنفه من الماء �النفس أ�ًضا وهو  وهذا االستنشاق، ،أنفه إلى داخل أنفه �النفس
ِبَثَالِث َغَرَفاٍت ِمْن َماٍء، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي اِإلَناِء، َفَغَسَل َوْجَهُه َثَالًثا، ُثمَّ َأْدَخَل  اثالثً «"االستنثار، 

َتْینِ  َتْیِن َمرَّ ُثمَّ «" ،اثالثً  اوجاء غسلهما أ�ًضا ثالثً  ،"»َیَدُه ِفي اِإلَناِء، َفَغَسَل َیَدْ�ِه ِإَلى الِمْرَفَقْیِن َمرَّ
مقتضى  أقبل وأدبر، على ما تقدم، "»ِفي اِإلَناِء َفَمَسَح ِبَرْأِسِه، َفَأْقَبَل ِبَیَدْ�ِه َوَأْدَبَر ِبِهَما َأْدَخَل َیَدهُ 

 .وأنه بدأ �مقدم رأسه ،لكن تقدم الروا�ة المفسرة ذلك أنه بدأ �مؤخر رأسه،
َثَنا  ،»ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي اِإلَناِء َفَغَسَل ِرْجَلْیهِ «"  َثَنا ُوَهْیٌب َقاَل: َمَسَح َرْأَسُه وَحدَّ ُموَسى َقاَل: َحدَّ

وهو شیخ  "حدثنا وهیب: قال" وله متا�ع اسمه موسى، ،ي معنا روا�ة سلیمان بن حربذال "َمرَّةً 
 ."مسح رأسه مرة قال:" الجمیع،

(قوله: . �عني مرة واحدة ،مسح الرأس مسحة ولألصیلي: مسحًة) (قوله: "�اب مسح الرأس مرة"
ألنه جاء ذ�ره في  ؛فدعا بتور من ماء �ذا لألكثر، وللكشمیهني: فدعا �ماء ولم یذ�ر التور)

�فأ  (قوله: فكفأه أي أماله، ولألصیلي: فأكفأه، وقد تقدم النقل أنهما �معًنى) روا�ات أخرى،
 د و�ال فهو متعدٍّ إذا تعدى بنفسه �فأ اإلناء فهمزة التعد�ة هنا لمجرد التأكی ثالثي ور�اعي، ،وأكفأ

(قوله: فأقبل بیده �ذا هنا �اإلفراد،  ،لكن استعملوا اللفظین �التعد�ة ،بنفسه فال محل لها هنا
واإلفراد هنا ما �خالف  ألن مسح الرأس �كون �الیدین، ؛واألصل التثنیة ،وللكشمیهني �التثنیة)

 .ألنه مفرد مضاف فیعم الیدین ؛التثنیة
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ثم �عد ذلك  وهیب، �عني في المتا�عة قال: حدیثه)و (قوله: حدثنا وهیب أي �إسناده المذ�ور  
وقد تقدمت طر�ق  ،�إسناده المذ�ور وحدیثه( ومعروف أنه �اإلسناد السابق، ترك �قیة اإلسناد،

قد  ،واحدة موسى هذه في �اب غسل الرجلین إلى الكعبین، وذ�ر فیها أن مسح الرأس مرًة)
ما فیه اإلشارة إلى أنها مرة  والحدیث ما فیه ما یدل على ذلك، ،الترجمة مرة واحدة: قائل�قول 
 .على ما جاء في �عض طرق الحدیث ااعتمادً  الكن البخاري �ستعمل هذا �ثیرً  واحدة،
 ..........  طالب:

قلیة و�ر�د من طالب العلم أن �ستعمل �ل ما �ستطیعه من قوى ع غرب�ُ  -رحمه هللا-البخاري 
(وقد تقدم نقل  فیبحث في طرق الحدیث حتى �جد ما یناسب، لیطبق الحدیث على الترجمة،

الخالف في استحباب العدد في مسح الرأس في �اب الوضوء ثالًثا ثالًثا في الكالم على حدیث 
(وذ�رنا قول ، اوالشافعیة یرون المسح ثالثً  ،ومعلوم أن المؤلف شافعي رضي هللا عنه، عثمان)

وهذا هو عمدة  داود إن الروا�ات الصحیحة عن عثمان لیس فیها عدد لمسح الرأس) أبي
من الثقة  ةوالز�اد ،(وأنه أورد العدد من طر�قین صحح أحدهما غیره ،الجمهور في عدم التكرار

 فال �عتمد علیها �هللا أعلم. ،أنها ز�ادة شاذة ٢٦٠الشیخ ابن �از علق سبق في صفحة  )ةمقبول
واتفق الحفاظ على عدم ذ�رها وعدم روایتها ال شك أن الحكم لألكثر  ،جد ز�ادة من ثقة�عني إذا و 
 و�ن �ان راو�ها ثقة. ،فتعل بها الروا�ة وقد اتفق في ذلك الكثرة والحفظ، ولألحفظ،

 ..........  طالب:
ز�ادة على قاعدة المتأخر�ن في قبول  اوأمكنه توجیه الروا�ات األخرى جر�ً  هو مذهبه شافعي،

 .االثقة مطلقً 
(فیحمل قول أبي داود على إرادة استثناء الطر�قین اللذین ذ�رهما، فكأنه قال: إال هذین 

(اختالف  ،�تاب االصطالم للسمعاني ابع أخیرً طُ  بن السمعاني في االصطالم)االطر�قین، قال 
ا�ة مسح مرًة حجة الروا�ة �حمل على التعدد فیكون مسح تارًة مرًة وتارًة ثالًثا، فلیس في رو 

ألن الوضوء  ؛(و�حتج للتعدد �القیاس على المغسول وهم �لهم من الشافعیة، على منع التعدد)
الفرق من حیث النظر أن  وال فرق في الطهارة الحكمیة بین الغسل والمسح) ،طهارة حكمیة

والتخفیف ال یناسبه  ،�خالف المسح الذي یراد منه التخفیف الغسل مقصود فیه التأكید والمبالغة،
 .التثلیث

ولو شرع التكرار لصارت  ،(وأجیب �ما تقدم من أن المسح مبني على التخفیف �خالف الغسل 
و�ن �ان مجزًئا،  ،صورته صورة المغسول، وقد اتفق على �راهة غسل الرأس بدل المسح

�جزئ مسح  :�عني مما �ستغرب أن الشافعیة �قولون  وأجاب �أن الخفة تقتضي عدم االستیعاب)
مع أنه مسح بیده أقبل  !او�كرر ثالثً  ،قال �عضهم وأقل ما قیل في ذلك ثالث شعرات ،البعض
 ؟ذهب هذه النصوصین تأ ،وأدبر
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فلیكن العدد �ذلك وجوا�ه  ،وهو مشروع �االتفاق وأجاب �أن الخفة تقتضي عدم االستیعاب( 
بن خز�مة وغیره من اواضح، ومن أقوى األدلة على عدم العدد الحدیث المشهور الذي صححه 

صلى هللا علیه -حیث قال النبي  ،طر�ق عبد هللا بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء
اءة وال شك أن تعدي المشروع إس ،)»من زاد على هذا فقد أساء وظلم«�عد أن فرغ:  -وسلم

أنا أغسل وجهي  :�عني لو قال من �اب االحتیاط وظلم وخروج من حیز السنة إلى البدعة،
  خمسة؟
(فإن  ،الز�ادة عن المشروع تدخل في حیز االبتداع نقول: ال و�ن �ان في ز�ادته نظافة، نقول:

في  في روا�ة سعید بن منصور فیه التصر�ح �أنه مسح رأسه مرًة واحدًة، فدل على أن الز�ادة
مسح الرأس على المرة غیر مستحبة، و�حمل ما ورد من األحادیث في تثلیث المسح إن 

�ثیر منهم �جزم �أنه ال  �عني التنصیص على التثلیث فیها �الم طو�ل ألهل العلم، صحت)
 .�صح في الباب شيء

على إرادة االستیعاب �المسح ال  و�حمل ما ورد من األحادیث في تثلیث المسح إن صحت( 
 .أنها مسحات مستقلة لجمیع الرأس جمًعا بین هذه األدلة)

ز الكرماني أن �كون هو (تنبیه لم �قع في هذه الروا�ة ِذ�ر غسل الوجه، وجوَّ : �قول الحافظ 
ال تجو�ز عقلي من الكرماني وهو �سلكه ، ضمضسل أو مَ غَ  ل الذي وقع فیه الشك)مفعول َغسَ 

 .اكثیرً 
والتقدیر فغسل  ،من الراوي وجوز الكرماني أن �كون هو مفعول غسل الذي وقع فیه الشك ( 

ن أو �معنى إ :و�ذا زدنا في التكلف قلنا وجهه أو تمضمض واستنشق، قلت: وال �خفى �عده)
وقد أخرج الحدیث المذ�ور مسلم واإلسماعیلي في روایتهما  ،وال �خفى �عده: قلت( ،الواو وتأتي

وفیها �عد ذ�ر المضمضة واالستنشاق: ثم غسل وجهه ثالًثا، فدل على أن  ،المذ�ورة
االختصار من مسدد �ما تقدم أن الشك منه، وقال الكرماني: �جوز أن �كون حذف الوجه إذا 

 .لم �قع في شيء منه اختالف)
والعدد  -علیه الصالة والسالم-الوجه موجود في الروا�ات �لها عن جمیع من ذ�ر وضوء النبي  

 ،وأنه ال بد من غسله ،في أن الحد األعلى ثالث ختلفلكن لم �ُ  ،وقد �كون مرتین أو مرة ،اثالثً 
�جوز أن : وقال الكرماني( ألنه ال اختالف فیه، ؛و�یانه في �ل مناسبة فترك ،وال یلزم ذ�ره

وذ�ر ما عداه لما في المضمضة  �كون حذف الوجه إذا لم �قع في شيء منه اختالف،
الستنشاق من اإلفراد والجمع ولما في إدخال المرفقین ولما في مسح جمیع الرأس ولما في وا

، (وال �خفى تكلفه) �عني من الكرماني (انتهى ملخًصا)، �عني من خالف الرجلین إلى الكعبین)
 .�هللا أعلم

 


