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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
وعلى هذا هل �جوز أن  عد الشهید في سبیل هللا أن �شفع في سبعین من أهله،وُ  هذا �قول:

وقد رأینا هذا من �عض  إن قبلك هللا فال تنس أن تشفع لنا؟ �قال للمجاهد قبل المعر�ة:
  ؟فما الحكم ،األشخاص

األمر الثاني أن القتال . هذا من جهة لسبقونا إلیه، اولو �ان خیرً  ،هذا ما فعله من تقدم أوالً 
والواقع �شهد �أن  الموجود �حتف �ه ما �حتف �ه من مخاطر وخالف بین أهل العلم في حقیقته،

ا، اهناك أمورً   ،لكنهم �ختلفون  ،وعلى �ذا ،تجد هذا الفر�ق في بدایته على استقامة مضطر�ة جد�
ا في هذه األ�امأمو ، او�قتل �عضهم �عًض  ،و�تنازعون   .ر مضطر�ة جد�

ألنه لم �طلبه من تقدم من سلف هذه األمة  ؛المقصود أن مثل هذا ال ینبغي أن �قال وال �طلب 
 وأئمتها.

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

 آله وصحبه أجمعین. 
 .َ�اُب الُوُضوِء ِمَن التَّْورِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

َثِني َعْمُرو ْبُن َ�ْحَیى، َعْن َأِبیِه، َقاَل:  َثَنا ُسَلْیَماُن، َقاَل: َحدَّ َثَنا َخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد، َقاَل: َحدَّ َ�اَن  َحدَّ
ي ُ�ْكِثُر ِمَن الُوُضوِء، َقاَل ِلَعْبِد للااَِّ ْبِن َزْ�دٍ  َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -: َأْخِبْرِني َ�ْیَف َرَأْیَت النَِّبيَّ َعمِّ

ُأ؟  -َوَسلَّمَ  َفَدَعا ِبَتْوٍر ِمْن َماٍء، َفَكَفَأ َعَلى َیَدْ�ِه، َفَغَسَلُهَما َثَالَث ِمَراٍر، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي «َیَتَوضَّ
 َغْرَفٍة َواِحَدٍة، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه َفاْغَتَرَف ِبَها، َفَغَسَل َوْجَهُه التَّْوِر، َفَمْضَمَض َواْسَتْنَثَر َثَالَث َمرَّاٍت ِمنْ 

َتْیِن، ُثمَّ َأَخَذ ِبَیِدِه َماًء َفَمَسَح رَ  َتْیِن َمرَّ ْأَسُه، َفَأْدَبَر ِ�ِه َثَالَث َمرَّاٍت، ُثمَّ َغَسَل َیَدْ�ِه ِإَلى الِمْرَفَقْیِن َمرَّ
أُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل: َهَكَذا َرَأْیُت النَِّبيَّ  ،»ْجَلْیهِ َوَأْقَبَل، ُثمَّ َغَسَل رِ  ٌد، . َیَتَوضَّ َثَنا ُمَسدَّ َحدَّ

َثَنا َحمَّاٌد، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ  َدَعا ِ�ِإَناٍء ِمْن َماٍء، « -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َحدَّ
َقاَل َأَنٌس: َفَجَعْلُت َأْنُظُر ِإَلى الَماِء  ،»ِتَي ِ�َقَدٍح َرْحَراٍح، ِفیِه َشْيٌء ِمْن َماٍء، َفَوَضَع َأَصاِ�َعُه ِفیهِ َفأُ 

ْبِعیَن ِإَلى الثََّماِنینَ  ،َیْنُبُع ِمْن َبْیِن َأَصاِ�ِعهِ  َأ، َما َبْیَن السَّ  ."َقاَل َأَنٌس: َفَحَزْرُت َمْن َتَوضَّ
وعلى آله  ،هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمدالحمد 

 وأصحا�ه أجمعین. 
التور تقدم الحدیث  "َ�اُب الُوُضوِء ِمَن التَّْورِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  أما �عد،

 ،لكنه صغیر ،غیرها من المواد �كون من اوأحیانً  ،�كون من حجارة اوأنه إناء صغیر أحیانً  ،عنه
 .هو الطست أو شبه الطست :و�عضهم �قول

َثَنا َخاِلُد ْبُن َمْخَلدٍ " :-رحمه هللا-قال    ؟ف التقر�بش ؟عبد هللا ؟�صیرأم ماذا القطواني  "َحدَّ
 ..........  طالب:
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 ألنه بدأ النسیان. ؛نختبر ،نعمَقَطَواني 
َثَنا ُسَلْیَمانُ "  .وهو ابن بالل "َقاَل: َحدَّ

 ..........  طالب:
 .�هللا المستعان ،طول العهد ینسي ،نختبرنعم، 

َثِني َعْمُرو ْبُن َ�ْحَیى، َعْن َأِبیهِ " َقاَل: "هذا تكرر في أسانید مضت في أبواب الوضوء،  "َقاَل: َحدَّ
ي ُ�ْكِثُر ِمَن الُوُضوءِ  َثِني "الحسن،  وسیأتي في �الم الشارح أنه عمرو بن أبي ،"َكاَن َعمِّ َقاَل: َحدَّ
 اهل معنى هذا أنه یتوضأ وضوءً  "َقاَل: َ�اَن َعمِّي ُ�ْكِثُر ِمَن الُوُضوءِ  َعْمُرو ْبُن َ�ْحَیى، َعْن َأِبیِه،

 ؟ اأو أنه �غسل العضو الواحد مرارً ، او�كرره مرارً  كامالً 
 ..........  طالب:

 .االوضوء الكامل �كرره مرارً 
 ..........  طالب:

  ؟أو العضو الواحد �كرره و�كثر من غسله
 طالب: .......... �كون إشكاله هو أكثر من األول.

هل �حتاج إلى أن  یتوضأ عشر مرات �الیوم على السنة، إذا �ان �كثر من الوضوء على السنة،
  ؟�سأل

 .ال طالب:
علیه الصالة -و�ر�د أن یتأكد من وضوئه  ،أكثر من المشروع الكن إذا �ان �كرر العضو مرارً 

 األول �اعتبار أنه قد �شق علیه في األوقات التي فیها مشقة.. �أن هذا أقرب لیطبقه، -والسالم
 ..........  طالب:

ألن �عض الناس تجد عنده  ؛لكن �أن االحتمال الثاني أقرب على �ل حال المعنیان محتمالن،
ثم عند التطبیق تجده یز�د من أجل ، او�عرف النصوص نظر��  ،من العلم والحرص والدین ما عنده

�عني ذ�روا في ترجمة ابن دقیق العید  رف في �عض أهل العلم،وهذا عُ  التأكد واالحتیاط،
ووجدنا في شیوخنا من الكبار من �كرر ، ا�ثیرً  اوالحافظ العراقي أنهم �غسلون العضو الواحد مرارً 

 تراه وأنت  فال یدري هل أسبغ أم ال، ،و�عضهم یتعلل �أنه أعمى ،إلى ضعف المشروع أو أكثر
وهذا سببه ما فیه شك أن سببه الحامل علیه الحرص على إبراء الذمة في أول  كثِّر،�غسل �ُ 
  و�شؤم مخالفة السنة �قع في الوسوسة. األمر،

�غسل العضو  ر�د أنتإن هذا من �اب االحتیاط،  :قالوا عن ابن دقیق العید والحافظ العراقي قالوا
 احتیاط؟ :نقول، »من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم« ؟عشر مرات من �اب االحتیاط

االحتیاط إذا أدى إلى ترك مأمور أو ارتكاب محظور فاالحتیاط : �قول -رحمه هللا-شیخ اإلسالم 
 .في ترك هذا االحتیاط
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ُأ؟ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل ِلَعْبِد للااَِّ ْبِن َزْ�ٍد: َأْخِبْرِني َ�ْیَف َرَأْیَت النَِّبيَّ "  امر بنا مرارً  "َیَتَوضَّ
 ،ولیس عبد هللا بن ز�د بن عبد ر�ه راوي األذان أنه عبد هللا بن ز�د بن عاصم راوي الوضوء،

وصب على ید�ه ثالث مرار،  ،�عني أمال اإلناء "»َكَفَأ َعَلى َیَدْ�هِ َفَدَعا ِبَتْوٍر ِمْن َماٍء، فَ «"
ألن الوضوء یبدأ من غسل  وهذا الغسل ما قبل الشروع في الوضوء؛ ،"»َفَغَسَلُهَما َثَالَث ِمَرارٍ «"

�عني �ل  "»َغْرَفٍة َواِحَدةٍ ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي التَّْوِر، َفَمْضَمَض َواْسَتْنَثَر َثَالَث َمرَّاٍت ِمْن «"الوجه، 
واستنشق من الزمه االستنثار أو من الزم  اتمضمض ثالثً  ،غرفة فیها مضمضة واستنشاق

مثل ما قال عثمان  ،مستحیل �ستنثر بدون استنشاق،أن �عني ما �مكن  ؟االستنثار االستنشاق
  ؟لمن شرب الخمر لما تقیأ الخمر أ�ش

 .قال ما تقیأ إال من شرب طالب:
  ؟�عني هل هذا �كفي في ثبوت شر�ه للخمر إذا تقیأها یتقیأ؟وماذا  تقیأ إال �عد أن شر�ها، ما

 ..........  طالب:
�عني ما استنثر إال �عد أن  ،وهذا ما فیه استنثار إال �عد استنشاق. ما تقیأها حتى شر�ها نعم،

 .استنشق
وثالث  ،الست التي هي ثالث للمضمضة "»َغْرَفٍة َواِحَدةٍ َفَمْضَمَض َواْسَتْنَثَر َثَالَث َمرَّاٍت ِمْن «"

و�كرر ذلك ثالث  ،أو المضمضة واالستنشاق من غرفة واحدة لالستنشاق من غرفة واحدة،
لكن هذا �حتاج  ،و�ن �ان االحتمال األول محتمًال  في أكثر الروا�ات بهذا، اهذا جاء مفسرً  ؟مرات

 .إلى ید �بیر
َتْیِن ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه َفاْغَتَرَف ِبَها، َفَغَسَل َوْجَهُه َثَالَث َمرَّاٍت، ُثمَّ َغَسَل َیَدْ�ِه ِإَلى الِمْرَفَقْیِن َمرَّ «"

َتْینِ   اوثالثً  ،ومرتین مرتین ،توضأ مرة مرة -علیه الصالة والسالم-أن النبي  اومر بنا مرارً  ،"»َمرَّ
 .او�عضها ثالثً  ،و�عضها مرتین ،أنه غسل �عض األعضاء مرة �معنى: اوتوضأ ملفقً ، اثالثً 

وفسر بذلك ما  مفرد مضاف فیعم، :قلنا اثنتین؟أم بیده واحدة  "»ُثمَّ َأَخَذ ِبَیِدِه َماًء َفَمَسَح َرْأَسهُ «" 
ألنها مفرد مضاف ما  ؛دلیل على التفسیر �أن الید تعم »أخذ بیده« هذا جاء: ،جاء في الروا�ات

لیس على « ومثل ما قلنا في: �عني بلَّ ید�ه �الماء، جاء من �ونه أخذ بید�ه في �عض الروا�ات،
 ؛واإلفراد ال �عارض التثنیة إلى غیر ذلك مما جاء في اإلفراد والتثنیة،، »على منكبیه«أو  »منكبه

 .ألنه مفرد مضاف فیعم
بدأ «: هذا موافق لما جاء من تفسیر ذلك �قوله "»َفَمَسَح َرْأَسُه َفَأْدَبَر ِ�ِه َوَأْقَبلَ ُثمَّ َأَخَذ ِبَیِدِه َماًء «"

رة، »فأدبر بهما وأقبل«: و�ن جاء في أكثر الروا�ات ،»�مقدم رأسه و�ال  ،والبداءة �مقدم الرأس مفسِّ
، واإلد�ار العكس الناصیة،أن اإلقبال من جهة القفا إلى  »فأقبل بهما وأدبر« لفاألصل أن اإلقبا

أُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل: َهَكَذا َرَأْیُت النَِّبيَّ  ،»ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلْیهِ «"  ."َیَتَوضَّ
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تقدمت مباحث حدیث الباب قر�ًبا، وأن التور �فتح المثناة شبه  (قوله: "�اب الوضوء من التور"
تي �طست من فأُ «هو الطست، ووقع في حدیث شر�ك عن أنس في المعراج:  :الطست وقیل

الطست �بیر �النسبة للتور  فدل على أن التور أصغر من الطست، ،)»ذهب فیه تور ذهب
 .یوضع فیه التور

ألن فیه  ؛هذا الظاهر (وظاهره المغایرة بینهما، و�حتمل الترادف و�أن الطست أكبر من التور) 
ألن األصل في الظرف أنه  ؛للتور یدل على أنه أكبر من التور االطست ظرفً فكون  للظرفیة،

 .أكبر من المظروف
بن بالل، واإلسناد �له مدنیون. قوله: �ان عمي هو عمرو بن أبي ا(قوله: حدثنا سلیمان هو 

 الحقیقة.  حسن �ما تقدم وهو عمه على
ال �مكن أن  فیه حذف تقدیره ثم أخرجها فمضمض) »ثم أدخل یده في التور فمضمض«قوله: 

(وقد صرح  ،ال بد أن �خرجها وفیها شيء من الماء یتمضمض �ه ،�مضمض و�ده داخل التور
 �ه مسلم. 

والمعنى أنه جمع بینهما ثالث  ،»فمضمض واستنثر«یتعلق �قوله:  »من غرفة واحدة«قوله: 
 ،»ثالث مرات«�حتمل أن یتعلق �قوله (و  ،�ه اوهذا تقدم مصرحً  مرات �ل مرة من غرفة)

وهذا أحد  وتكون الست من غرفة واحدة، ،والمعنى أنه جمع بینهما ثالث مرات من غرفة واحدة)
محتمل أن یتمضمض و�ستنشق �ست غرفات و�ثالث و�ثنتین  األوجه المحتملة في هذه الغرفات،

یتمضمض و�ستنشق : ا�فعل ذلك ثالثً ألنه  ؛(واألول موافق لباقي الروا�ات فهو أولى) و�واحدة،
 .من �ف واحدة �فعل ذلك ثالث مرات

و�ن �ان أول  ،(قوله: فقال أي عبد هللا بن ز�د هكذا، هذه الز�ادة صر�حة في رفع الحدیث 
 ،-صلى هللا علیه وسلم-أخبرني عن وضوء رسول هللا : ألنه قال ؛سیاق الحدیث یدل علیه)

 . ومطا�قة الجواب تدل على أنه مرفوع ،-علیه الصالة والسالم-ول عنه وضوء الرسول ؤ فالمس
َثَنا َحمَّادٌ " :-رحمه هللا-ثم قال  ٌد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ خالف حماد بن  وهو ابن ز�د بن درهم، "َحدَّ

 حماد بن ز�د أقوى. ابن ز�د، ؟أیهما أقوى . سلمة بن دینار
َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -َعْن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ "وهو ابن أسلم البناني،  "َعْن َثاِبتٍ  ،حدثنا حماد": قال

�عني  "»ِفیِه َشْيٌء ِمْن َماءٍ «"�عني فمه واسع،  "»َدَعا ِ�ِإَناٍء ِمْن َماٍء، َفُأِتَي ِ�َقَدٍح َرْحَراحٍ « -َوَسلَّمَ 
من «"وشيء یدل على التقلیل  "»فیه شيء من ماء«" قدح إناء صغیر واسع الفم، ،ملیان لیس

َقاَل " ما تنغمس الید في هذا اإلناء الرحراح، ما �حتمل الید �لها، "»ماء، َفَوَضَع َأَصاِ�َعُه ِفیهِ 
َأ، َما َبْیَن  ،َأَنٌس: َفَجَعْلُت َأْنُظُر ِإَلى الَماِء َیْنُبُع ِمْن َبْیِن َأَصاِ�ِعهِ  َقاَل َأَنٌس: َفَحَزْرُت َمْن َتَوضَّ

ْبِعیَن ِإَلى الثََّماِنینَ  و�قول  فكانوا نحو الثالثمائة، ،وجاء أنه حصل ذلك في �عض الغزوات، "السَّ
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المُ -إن في هذا من المعجزة أعظم مما حصل لموسى  :أهل العلم حینما ضرب الحجر  -علیِه السَّ
  ..الحجارة منها ما. ،�عصاه فنبع منه
 طالب: ........

  نعم؟
 ..........  طالب:

ُر ِمْنُه اْألَْنَهاُر} نعم في القرآن: وأنتم ترون في الجبال ]، ٧٤[البقرة:  {َوِ�نَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َیَتَفجَّ
هل هي  من أین �أتي هذا، �خالف الید التي هي من لحم ودم وعظم، أنهار المیاه تنزل منها،

  ؟معدن للماء
التي بلغت نحو المائتین وفیها  -السالمعلیه الصالة و -لكن هذه معجزة من معجزاته  ،ال

علیه الصالة -لكن مع األسف نحن في غفلة عنها �غیر المعجزات مما یتعلق �ه  مصنفات،
عن سیرته التي ینبغي أن �كون دیدن المسلم النظر  فضالً  ،من شمائله ودالئل نبوته -والسالم

حتى ننظر في سیرته وأعماله  -علیه الصالة والسالم-�ه  ألنه ال یتم االقتداء واالئتساء ؛فیها
 .ال تكمل إال أن تعرفه -علیه الصالة والسالم-ومدخله ومخرجه وحتى محبته 

بن ز�د ولم �سمع مسدد من حماد بن سلمة. قوله: رحراح �مهمالت ا(قوله: حدثنا حماد هو 
رحراح اإلناء الواسع الصحن األولى مفتوحة �عدها سكون أي متسع الفم، وقال الخطابي: ال

 .فهو أدل على عظم المعجزة) ،القر�ب القعر، ومثله ال �سع الماء الكثیر
 طالب: ........

  ؟ماذا
 طالب: ........

�قول الباء والتاء والثاء مثل  ،مدرس �علم الصبیان حروف الهجاء. معروف الصحن صحن،نعم، 
قعر ما هي �مثل الباء والتاء والثاء هذه مثل  والنون مثل الطاسة �عني أنها لها نعم، الصحن،
 هذا مثال تقر�بي �عرف �ه الصبیان �یف �قیسون و�یف �فهمون  الصحن،

قلت: وهذه الصفة شبیهة �الطست، و�هذا �ظهر مناسبة هذا الحدیث  ،فهو أدل على المعجزة(
 .هو شبیه �الطست أو هو الطست :الذي قیل "�اب الوضوء من التور"التي هي  للترجمة)

زجاج  :بن خز�مة هذا الحدیث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن ز�د فقال بدل رحراحا(وروى  
ب علیه: الوضوء من آنیة الزجاج، ضد قول من زعم من بزاي مضمومة وجیمین و�وَّ 

كثر اآلنیة اآلن أ وما أكثر األواني من الزجاج، المتصوفة أن ذلك إسراف إلسراع الكسر إلیه)
و�عد أن فرشت  الزجاج إسراف ألنه أدنى ما جاءه �كسره، :�عض المتصوفة �قول من الزجاج،

ي �صب القهوة و�طیح ذوصاروا ما �فرشونها �السجاد ونحوه أصبح ال ،البیوت �السیرامیك والبالط
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 ،ألنه زجاج ؛�ثیر هذا نسمعه �ل ما �طاح انكسر طاحت �ه آلة تنكسر، ،منه فنجان انكسر
 ي تحته صلب.ذوال

لكن هل الناس هل  )ضد قول من زعم من المتصوفة أن ذلك إسراف إلسراع الكسر إلیه(: �قول
 ن درز ب �أتون ینكسر  ؟�حسبون  �حسبون لمثل هذه األمور مع هذا الترف الذي �عیشه الناس؟

 .�هللا المستعان له،بد
 :عبدة وخالفه أصحاب حماد بن ز�د فقالوا(تفرد بها أحمد بن  زجاج (قلت: وهذه اللفظة) 

وهي روا�ة اإلسماعیلي عن عبد هللا بن ناجیة عن محمد بن  ،واسع الفم :رحراح، وقال �عضهم
موسى و�سحاق بن أبي إسرائیل وأحمد بن عبدة �لهم عن حماد، و�أنه ساقه على لفظ محمد 

 ،ف الرحراح إلى زجاجصح فها)وصرح جمع من الحذاق �أن أحمد بن عبدة صحَّ  ،بن موسى
(فإن �ان  ،لم �ضبطه (و�قوي ذلك أنه أتى في روایته �قوله: أحسبه، فدل على أنه لم یتقنه)

وذ�ر هو  ،الحتمال أن �كونوا وصفوا هیئته ؛ضبطه فال منافاة بین روایته وروا�ة الجماعة
 .وأولئك وصفوا هیئته ،�عني ذ�ر المادة والمعدن ،جنسه)

قدًحا من  -صلى هللا علیه وسلم-بن عباس أن المقوقس أهدى للنبي ا (وفي مسند أحمد عن 
 لكن في إسناده مقال.  ،زجاج

قوله: فحزرت بتقد�م الزاي أي قدرت، وتقدم من روا�ة حمید أنهم �انوا ثمانین وز�ادًة، وهنا 
بل �ان  ،قال: ما بین السبعین إلى الثمانین، والجمع بینهما أن أنًسا لم �كن �ضبط العدة

مع العدد المسألة  و�شك هل بلغت العقد الثامن أو تجاوزته) ،یتحقق أنها تنیف على السبعین
لكنهم  واحد اثنان ثالثة �عدهم، :ما هو �جالس أنس �قول ،تكون �التقدیر ما تكون �التحدید

 ولو ،هناك �عض الناس أنظارهم تقارب الحقیقة وال یبعدون عن الحقیقة، ،�حرزون و�خرصون 
لكن  یندر، ،ولذلك الذین �خرصون الثمار یندر و�قل أن یز�د أو ینقص المخروص كانت �الظن،

  .فمثل هذا ال عبرة �ه وال بتقدیره ،�عني ما �فرق بین المئات واأللوف ،هناك أناس جزاف
(فر�ما جزم �المجاوزة حیث �غلب ذلك على ظنه، واستدل الشافعي بهذا الحدیث على رد قول 

من أصحاب الرأي: إن الوضوء مقدر �قدر من الماء معین، ووجه الداللة أن الصحا�ة من قال 
فدل على  ،ألن الماء النا�ع لم �كن قدره معلوًما لهم ؛اغترفوا من ذلك القدح من غیر تقدیر

د، والمد إناء عدم التقدیر، و�هذا �ظهر مناسبة تعقیب المصنف هذا الحدیث بباب الوضوء �المُ 
 .وثلًثا �البغدادي؛ قاله جمهور أهل العلم، وخالف �عض الحنفیة فقالوا: المد رطالن)�سع رطًال 

والمسألة معروفة في الخالف بین جمهور الحنفیة محمد بن الحسن على رأي إمامه حتى جاء  
صحا�ة  ،إلى المدینة وجمعه لصیعان أهل المدینة التي توارثوها إلى أن وصلت إلى الصحا�ة

 وفي هذا مناظرة معروفة. فرجع عن قول اإلمام أبي حنیفة، -صالة والسالمعلیه ال-النبي 
 طالب: ........
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  ؟ماذا
 ..........  طالب:
 .ما یز�د وال ینقص ،مقدرنعم، 

 ..........  طالب:
 .ال یز�د �عد هذا حد التقدیر :و�ن قالوا هذا مراده،

 نعم.
 .َ�اُب الُوُضوِء ِ�اْلُمدِّ "
َثِني اْبُن َجْبٍر، َقاَل: َسِمْعُت َأَنًسا، َ�ُقوُل:   َثَنا ِمْسَعٌر، َقاَل: َحدَّ َثَنا َأُبو ُنَعْیٍم، َقاَل: َحدَّ َكاَن «َحدَّ

أُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيُّ  اِع ِإَلى َخْمَسِة َأْمَداٍد، َوَ�َتَوضَّ  َ�ْغِسُل، َأْو َ�اَن َ�ْغَتِسُل، ِ�الصَّ
 ."»ِ�اْلُمدِّ 

المد األصل فیه ما �مأل �في الرجل  "َ�اُب الُوُضوِء ِ�اْلُمدِّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول اإلمام 
والمد بهذا  ،ألن الصاع أر�عة أمداد ؛وهو ر�ع الصاع هكذا هذا المد، المتوسط في الخلقة،

ولذا قال  كیل والموزون،و�ن �ان الوزن �ختلف عن الكیل �حسب الم التقدیر زنته رطل وثلث،
ولذلك ال �جوز  ألن الماء أثقل، ؛إن المراد رطل وثلث من الحبوب ورطالن من الماء :�عضهم

 وال تتحقق المماثلة. ،ألنه یتفاوت في هذا ؛وال الموزون �یالً  ،اعند أهل العلم أن یباع المكیل وزنً 
َثَنا َأُبو ُنَعْیمٍ ": قال َثَنا ِمْسَعرٌ  َقاَل:"الفضل بن د�ین،  "َحدَّ َثِني اْبُن "وهو ابن �دام،  "َحدَّ َقاَل: َحدَّ
َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -َكاَن النَِّبيُّ «َقاَل: َسِمْعُت َأَنًسا، َ�ُقوُل: "وهو عبد هللا بن عبد هللا بن جبر،  "َجْبرٍ 

اِع ِإَلى «"�ان �غسل أو �ان �غتسل؟ : شك هل قال أنس "»َ�ْغِسُل، َأْو َ�اَن َ�ْغَتِسلُ  -َوَسلَّمَ  ِ�الصَّ
ُأ ِ�اْلُمدِّ «"ال مانع من الز�ادة ما لم تدخل في حیز السرف،  "»َخْمَسِة َأْمَدادٍ   ."»َوَ�َتَوضَّ

لیس ابن  ف)(ومن قاله �التصغیر فقد صحَّ  ،َجْبر بن جبر �فتح الجیم وسكون الموحدة)ا(قوله: 
�خرج �عض أهل العلم من هذا االختالف ال سیما إذا  اوأحیانً  بیر إنما هو ابن جبر �التكبیر،جُ 

 ال �منع أن �كون اسمه في األصل جبر و�صغر، :�قول اضا�طً  اكان من قاله �التصغیر حافظً 
بن جبیر وهو ا(ألن  ألن التصغیر معروف عند العرب، ؛األصل في اسمه التكبیر ثم �صغر

الراوي هنا هو عبد هللا بن عبد هللا بن جبر بن سعید ال روا�ة له عن أنس في هذا الكتاب، و 
عتیك األنصاري، وقد رواه اإلسماعیلي من طر�ق أبي نعیم شیخ البخاري، قال: حدثنا مسعر، 

بن جبر، وفي اإلسناد �وفیان: أبو نعیم وشیخه، ا :: حدثني شیخ من األنصار �قال لهقال
 و�صر�ان: أنس والراوي عنه.

أي جسده، والشك فیه من البخاري أو من أبي نعیم لما حدثه �ه، فقد رواه  »�غسل«قوله:  
و�ذا �ان أبو نعیم لم �شك فالشك  ولم �شك) »�غتسل«اإلسماعیلي من طر�ق أبي نعیم فقال: 

 . وهو اإلمام البخاري  ،یبقى ممن دونه
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 فیة: ثمانیًة)هو إناء �سع خمسة أرطال وثلًثا �البغدادي، وقال �عض الحن »�الصاع«(قوله: 
 . على أن المد رطالن فاألر�عة ثمانیة بناءً 

وهو أر�عة أمداد، ور�ما زاد  ،أي �ان ر�ما اقتصر على الصاع »إلى خمسة أمداد«(قوله: 
ألنه جعلها  ؛علیها إلى خمسة، فكأن أنًسا لم �طلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك

 �عني ال یز�د على خمسة أرطال. النها�ة)
أنها �انت تغتسل  -رضي هللا عنهما-(وقد روى مسلم من حدیث عائشة  :-رحمه هللا-قال 

ألنه ال �جوز العطف على  ؛معروف هي ضمیر فصل )-صلى هللا علیه وسلم-هي والنبي 
و�ن على ضمیر رفع متصل عطفت : �قول ابن مالك ضمیر العطف المتصل إال �فاصل،

 .لكن ال بد من الفاصل ،�عني �أي فاصلفافصل �الضمیر المتصل أو فاصل ما 
 وضعفه اعتقد او�ال فصل یرد في النظم فاشیً : قال 
من إناء واحد هو  -صلى هللا علیه وسلم-هي والنبي ( المقصود أنه جاء �ضمیر الفصل 

ستوعب وال �عني أنه �ُ  من إناء، بن عیینة والشافعي وغیرهما: هو ثالثة آصع)اق، قال رَ الفَ 
 هو ثالثة آصع،( هما �غتسالن منه وال یلزم من ذلك استیعاب جمیع ما فیه، فیه،جمیع ما 

�ان �غتسل من إناء �سع ثالثة  -صلى هللا علیه وسلم-وروى مسلم أ�ًضا من حدیثها أنه 
 .(فهذا یدل على اختالف الحال في ذلك �قدر الحاجة) ،�عني أقل من الصاع أمداد)

 ،وقبل أن �أتي البارد في الصیف ،�أتي الماء الحار في الشتاءاآلن تذهب هذه الكمیات قبل أن  
ولو �ان جلب الماء �ما �ان في السابق ما أسرف الناس بهذه  ،یهالتیسر الحصول عل ؟لماذا

جلب الماء �األواني من اآل�ار ومن غیرها خارج قبل خمسین سنة �ُ  وما �العهد من قدم، الطر�ق،
 .البلد

وفیه رد على من قدر الوضوء والغسل  الحال في ذلك �قدر الحاجة،فهذا یدل على اختالف ( 
ال �جوز أن  �معنى أنه ال یز�د وال ینقص، �ابن شعبان من المالكیة) ،�ما ُذكر في حدیث الباب

(و�ذا من قال �ه من الحنفیة مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحمله  یز�د وال ینقص،
من  -صلى هللا علیه وسلم-سله ألن أكثر من قدر وضوءه وغُ  ؛الجمهور على االستحباب

 ااالستدالل من تفاوت المقدار على أنه على االستحباب ز�ادة ونقًص  رهما بذلك)الصحا�ة قدَّ 
 .هذه المقادیر تألنه لو �ان ال �جوز لما تفاوت ظاهر؛

له، وفي الباب مثله، وألحمد وأبي داود �إسناد صحیح عن جابر مث (ففي مسلم عن سفینةَ  
 .وغیرهم، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الز�ادة) ،بن عمرابن عباس و اعن عائشة وأم سلمة و 

الماء  فیحتاج إلى الماء أكثر مما �حتاجه نضو الخلقة، ،�عض الناس �بیر الخلقة ضخم الجثة 
سیارة صغیرة الذي �حتاج إلیه في غسل الجاموس ما هو �مثل الماء الذي �حتاج إلیه في غسل 

 .و�ذا
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 طالب: ........ 
ولیس �إسراف �النسبة لهذا  ،�النسبة لهذا لصغر جسمه افقد �كون إسرافً  �لهم �حسبه و�قدره، ال، 

 وهو أ�ًضا في حق من �كون َخلقه معتدًال) لم تدع الحاجة إلى الز�ادة، وهذا إذا( لكبر جسمه،
�تاب الوضوء �قوله: و�ره أهل العلم (و�لى هذا أشار المصنف في أول ، �عني المتوسط
وتقدم الكالم في ذلك هل هو  ،)-صلى هللا علیه وسلم-وأن �جاوزوا فعل النبي  ،اإلسراف فیه

  ؟هذه الكراهة للتحر�م أو لالستحباب
 ..........  طالب:

  ؟ا�عني الصاع �م لترً 
 ..........  طالب:

  ؟نصف لتر ؟المد �م ؟نصف لتر
 ..........  طالب:
 .أقل �كثیر ،أقل أقل ال ال،
 ..........  طالب:
  .ال ال ال
 ..........  طالب:

  تعرف التنكة؟ �عني �قدر أكبر من التنكة، القلتان ذراع ور�ع مكعب،
 ..........  طالب:

 الصفیحة نعم.
 ..........  طالب:

 القلتان أكثر. لكن أكبر، ما أدري �الضبط،
 ..........  طالب:

�شیر بذلك إلى ما (الكالم البن حجر  )�شیر بذلك إلى ما أخرجه ،العلم اإلسراف فیهو�ره أهل (
أخرجه ابن أبي شیبة من طر�ق هالل بن �ساف أحد التا�عین �ان �قال من الوضوء إسراف 

وروي في معناه حدیث  وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود، ،ولو �نت على شاطئ نهر
�عني فیه  )ماجه �إسناد لین من حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاصمرفوع أخرجه أحمد وابن 

 ،لكنه النهي عن اإلسراف ولو �نت على نهر جار ،النهي عن اإلسراف ولو �نت على نهر جارٍ 
  ؟درجته ما

 ..........  طالب:
 .معروف ،ضعیف
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لیس �عد : �شیر إلى ما أخرجه ابن أبي شیبة أ�ًضا عن ابن مسعود قال ،وأن �جاوز: قوله(
ال تجوز الز�ادة على : وقال أحمد و�سحاق وغیرهما( ،�عني في غسل األعضاء )الثالث شيء

ال أحب أن  :قال الشافعي ال آمن أن �أثم،: وقال ابن المبارك( ألنها مجاوزة للسنة، ؛)الثالث
 �قتضي الكراهة، ،ال أحب :ألن قوله ؛أي لم أحرمه )فإن زاد لم أكرهه ،على ثالث ئیز�د المتوض

وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الز�ادة  وهذا األصح عند الشافعیة أنه مكروه �راهة تنز�ه،(
�عني زاد على غسل الوجه ثالث مرات �أنه زاد  )على الثالث تبطل الوضوء �الز�ادة في الصالة

بتحر�م الز�ادة  و�لزم من القول كالز�ادة في الصالة وهو قیاس فاسد،( ،في صالة المغرب را�عة
فعل وهذا محله فیما إذا لم �ُ  ،على الثالث أو �راهتها أنه ال یندب تجدید الوضوء على اإلطالق

ما فللصالة  اثم توضأ ثانیً  الكن لو توضأ وقرأ قرآنً ، )�الوضوء األول عبادة ال تفعل إال �الوضوء
هذا ز�ادة على القدر فضأ ثانیة لكن لو توضأ ولم �فعل شیًئا ثم تو  هذا تجدید مشروع، ،فیه إشكال
 .المشروع
 ..........  طالب:

 .عند أهل العلم فات محله هذا الذ�ر فات محله،
واختلف عند الشافعیة في القید الذي �متنع منه حكم الز�ادة على الثالث فاألصح إن صلى �ه (

مثله حتى سجدة التالوة والشكر ومس المصحف  :وقیل ،الفرض فقط :وقیل أو نفالً  افرًض 
إذا وقع الفصل بزمن �حتمل فیه مثله نقض  :وقیل قصد له الوضوء وهو أعم،ما �ُ  :وقیل

فإن اعتقد أن الز�ادة على الثالث  ،وعند �عض الحنفیة أنه راجع إلى االعتقاد الوضوء عادة،
 ،بل لو زاد الرا�عة وغیرها ال لوم ،شترط للتجدید شيءودخل في الوعید و�ال فال �ُ  ،سنة أخطأ

أما الز�ادة على  )»الوضوء على الوضوء نور« وال سیما إذا قصد �ه القر�ة للحدیث الوارد:
: لكن �جدد لیدخل في حدیث �عني الرا�عة أو غیرها هذه لیس لها وجه، ما لها وجه،فالثالثة 

 .ا�عني یتوضأ مرة ثانیة تجدیدً  »الوضوء على الوضوء نور«
وسیأتي �سط ذلك في أول  ولعل المصنف أشار إلى هذه الروا�ة، ،وهو حدیث ضعیف: قلت( 

و�ستثنى من ذلك ما لو علم أنه �قي من العضو شيء لم  إن شاء هللا تعالى، ،تفسیر المائدة
وأما مع الشك الطارئ �عد الفراغ  �صبه الماء في المرات أو �عضها فإنه �غسل موضعه فقط،

 .)ؤول �ه الحال إلى الوسواس المذموملئال ی ؛فال
 �هللا أعلم.

 


