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 موقع دروس اإلمارات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إف احلمد  حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال ا وحده ال من يهده ا فال مضل لو، ومن يضلل 

 شريك لو، وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

، وشر األمور زلدثاهتا، وكل زلدثٍة فإف خَت الكالـ كالـ ا، وخَت اذلدي ىدي زلمٍد 

بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، نستأنف التعليق على صحيح اإلماـ 

ونشرع يف ىذا اجمللس إىل التعليق على كتاب الوضوء من صحيح  –رمحو ا  –ري البخا

 اإلماـ البخاري.

ورليء كتاب الوضوء بعد اإلشناف والعلم ىو من حسن الًتتيب؛ ألف العبادات إدنا تعقب 

مسائل اإلشناف، وعلى رأس العبادات الصالة، وشرط الصالة: الوضوء؛ ولذلك يُقدـ الشرط، 

ويف بعض النسخ ذكر الوضوء مث يذكر الصالة، وىنا تبويب كتاب الوضوء، شرع يف 

لصحيح اإلماـ البخاري، كتاب الطهارة )كتاب الطهارة(، وال شك أف كتاب الطهارة أعم 

 يف اإلطالؽ، وبعض النسخ: كتاب الوضوء.
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يء"، والوضوء يف اللغة من الوضاءة، وىو: احلسن والنظافة، ولذلك دلا يقولوف: "رجٌل وض

واختلف علماء اللغة يف التحريك أو الضم والفتح يف  أي فيو وضاءة الوجو ومجالو ونظافتو، 

 كلمة الوضوء:

فقاؿ بعض أىل العلم، وىم األغلب: "أف الَوضوء بالفتح ىو ادلاء، والُوضوء بالضم  -

 قوؿ أكثر اققُت يف التفريق.)ىو الفعل(، ىذا  "ىو الفعل

الفتح فيهما، يعٍت يُقاؿ للماء َوضوء، ويُقاؿ للفعل وذىب بعض أىل العلم إىل  -

 َوضوء، ىذا قوؿ، وقاؿ بو اخلليل بن أمحد الفراىيدي من علماء اللغة.

للفعل َوضوء، وىذا  ما، أي يُقاؿ للماء َوضوء، ويُقاؿوالقوؿ الثالث بالضم فيه -

األوؿ ىو فموجوداف عند أىل العلم، و القوؿ األخَت فيو ضعف، أما القوالف األوالف 

 األكثر عند اققُت.

 :-رحمو اهلل  –قال المصنف 

 "."باب: ما جاء في الوضوء

 َواْمَسُحوا اْلَمرَاِفقِ  ِإىَل  َوأَْيِدَيُكمْ  ُوُجوَىُكمْ  فَاْغِسُلوا الصَّالةِ  ِإىَل  ُقْمُتمْ  ِإَذا﴿وقوؿ ا تعاىل: 

 [6:ادلائدة]﴾اْلَكْعبَػُْتِ  ِإىَل  َوأَْرُجَلُكمْ  ِبُرُءوِسُكمْ 
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أف فرض الوضوء مرًة مرة، وتوضأ أيضًا مرتُت وثالثا، ومل  قاؿ أبو عبد ا: "وبُتَّ النيب 

 ".فعل النيب  وايزد على ثالٍث، وكره أىل العلم اإلسراؼ فيو، وأف رُناوز 

ويف بعض النسخ أيضًا "باٌب يف الوضوء وقوؿ ا ىنا بوَّب "باب: ما جاء يف الوضوء"، 

، ذكر ىذه اآلية؛ ألف ىذه اآلية ىي أصٌل يف باب الوضوء )أصٌل يف باب الوضوء(؛ تعاىل"

ولذلك دلا طالب العلم يدرس آيات األحكاـ سيجد أف ىذه اآلية من أوائل اآليات اليت 

 رندىا يف آيات األحكاـ، يعٍت ما يتعلق بالوضوء.

، واقتصر على [6:ادلائدة]﴾آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا﴿وىنا جند أف ادلصنف حذؼ بداية اآلية: 

 جو الشاىد.و 

، ومعٌت إذا قمتم إىل الصالة: أي إذا [6:ادلائدة]﴾الصَّالةِ  ِإىَل  ُقْمُتمْ  ِإَذا﴿ قاؿ يف اآلية: 

أردمت القياـ للصالة )إذا أردمت القياـ للصالة(، يعٍت إذا قاـ اإلنساف إىل الصالة ُيصلي 

 إذا قمتم: أي إذا أردمت القياـ. فهنا ادلراد التقريب،ويكوف قد توضأ قبل ذلك، 

: استدؿ هبا أىل الظاىر بأف القياـ للصالة ىو شرط ﴾الصَّالةِ  ِإىَل  ُقْمُتمْ  ِإَذا﴿وىذه اللفظة: 

يتوضأ لكل قياـ )يتوضأ لكل قياـ(، يعٍت كلما أراد أف يقـو للصالة لفعل الطهارة، يعٍت 

يتوضأ، شرط؛ ألنو ربطو بالقياـ، وىل ىذا االستدالؿ صحيح؟ غَت صحيح، فالصحيح أنو 

إذا قاـ إىل الصالة وكاف زلدثًا فإنو يتوضأ )فإنو يتوضأ(، وإال فإنو ُيشرع لإلنساف أف رنمع 
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يعٍت يقـو لصالة الفجر إذا كاف على ، ، كما فعل النيب بُت أكثر من صالة بوضوٍء واحد

وضوء ُيصلي الظهر كذلك، أما على قوؿ أىل الظاىر يلزمو أف يتوضأ لكل صالة؛ ألنو 

 زنصل بو القياـ.

، ذكر الصالة ىنا، أف ﴾الصَّالةِ  ِإىَل  ُقْمُتمْ  ِإَذا﴿أيضًا استدؿ بعض أىل العلم هبذه اآلية: 

عد دخوؿ الوقت )إال بعد دخوؿ الوقت(، وىذا يف احلقيقة ال وجو لو الوضوء ال رنزئ إال ب

 من جهة االستدالؿ؛ ألف التقييد غَت وارد يف ىذه اآلية.

، فاغسلوا: ىذا أمر يُفيد الوجوب، فادلذكورات بعد ﴾فَاْغِسُلوا الصَّالةِ  ِإىَل  ُقْمُتمْ  ِإَذا﴿قاؿ: 

 ذلك حكمها على الوجوب، أي من فرائض الوضوء.

: والوجو ُُسي وجهًا للمواجهة، دلاذا ُُسي وجهك وجهاً؛ ألنك ﴾ُوُجوَىُكمْ  فَاْغِسُلوا﴿قاؿ: 

 تواجو بو الناس، ىذا سر تسمية الوجو.

ما يرتفق بو اإلنساف )يرتفق بو اإلنساف(، يعٍت يتكئ  : ادلرافق﴾اْلَمرَاِفقِ  ِإىَل  َوأَْيِدَيُكمْ ﴿قاؿ: 

عليو اإلنساف، أنت تستعُت بادلرفق، تضعو وتتكئ عليو، فهذا سر تسمية ادلرفق، واألُساء دلا 

 جتدوهنا عند العرب كلها غالباً ال ختلو من تعليالت، وأسباب ذلذه التسمية.

ادلسح وليس الغسل، وىذا  الواجب يف الرأس : ىذا ُيستفاد منو أف ﴾ِبُرُءوِسُكمْ  َواْمَسُحوا﴿

كما قاؿ العلماء يف كتب التفسَت، أنو من رمحة ا بالعبد )من رمحة ا بالعبد(؛ ألنو لو  
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كاف حد الرأس الغسل لكاف فيو مشقة عظيمة، وأذى ال سيما يف أوقات الربد وغَتىا، ومن 

من احلكمة ادلوجودة يف  ىذا خلل إىل جسمو األذى؛ ولكنتالسهل أف شنرض اإلنساف، وي

 التشريع.

 وىناؾ طبعاً قراءتاف:  :﴾اْلَكْعبَػُْتِ  ِإىَل  َوأَْرُجَلُكمْ  ﴿

 أرجَلكم إىل الكعبُت. -

 .وأرجِلكم إىل الكعبُت -

بفتح الالـ وكسر الالـ، قراءتاف صحيحتاف، والقراءة الثانية ىي اليت متسك هبا الرافضة، 

وقالوا: "أف كسر الالـ عطٌف على مسح الرأس"، فقالوا: "أف الرجل ال تُغسل ومُتسح"، 

ولذلك ىم ال يغسلوف األرجل، وإدنا شنسحوهنا واستدلوا هبذه القراءة، والعلماء طبعًا ردوا 

فإنو يكوف من باب ادلقاربة )من باب ادلقاربة(، دالؿ، وقالوا على قراءة الكسر االستىذا 

وىناؾ أمثلة كثَتة يف لغة العرب، أف الكلمة إذا قاربت كلمة أخرى يف احلركة اإلعرابية تأخذ 

لك قوؿ العرب: "جحر ضٍب خرٍب"، جحر حكمها للمقاربة؛ ألهنا قريبة منها، ومثلوا بذ

ر ضٍب خرٌب؛ ولكن خرٍب ُكسرت على وجو ادلتابعة، تبعت ضٍب خرٍب، األصل جح

 الكلمة األخرى، فقالوا ىنا الكسر من ىذا الوجو.

وىو األقرب واألكثر عند العلماء: أف القراءتُت باختالؼ أحواؿ الرجل،  والتوجيو الثاني:

  فإذا كانت الرجل مكشوفة فحقها الغسل )فحقها الغسل(، فُتعطف على ادلغسوالت، وإذا
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كانت الرجل قد ُغطيت باجلورب واخلف فهي على قراءة الكسر، فيكوف العطف على 

 ادلمسوحات، ىذا من توجيو العلماء ذلذه القراءة.

وطبعًا حنن لسنا يف صدد تفسَت اآلية وإدنا بعض ادلتعلقات السريعة يف ىذه اآلية، والقرطيب 

 مسألة يف ىذه اآلية.و دلا فسر ىذه اآلية يف اجلامع، ذكر أكثر من أربعُت حكم 

أف فرض الوضوء مرًة مرة"، ىنا  قاؿ: "وبُتَّ النيب  قال أبو عبد اهلل في بعض النسخ،

على وجو التعليق، أف الفرض اجملزئ يف الوضوء ىو مرة مرة، يعٍت  ذكر البخاري عن النيب 

 أقل ما يُفعل يف الوضوء أف اإلنساف يتوضأ مرة مرة.

 وىل يجوز لو الزيادة؟ 

إف  –، قاؿ: "وتوضأ أيضًا مرتُت وثالثة"، وسوؼ يأتينا د كما ورد عن النيب نعم، يزي

الوضوء ثالثاً، سوؼ يأتينا باب الوضوء: مرة مرة، باب الوضوء: مرتُت مرتُت،  –شاء ا 

 يف التفاصيل.

 الزيادة على الثالث، بل جعلو النيب  مل يرد عن النيب  قال: "ولم يزد على ثالثاً":

ظلماً، فقاؿ: "فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم"، يعٍت من زاد عن ثالث غسالت للعضو، 

 .فقد وقع يف التعدي واإلساءة والظلم كما بُتَّ النيب 
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أي اإلسراؼ يف الوضوء، األصل االقتصاد يف  قال: "وكره أىل العلم اإلسراف فيو":

يتوضأ بادلد، تستطيعوف تتوضؤوف  يتوضأ بادلد، كاف النيب  الوضوء، ولذلك كاف النيب 

، ىذا فقط، أظن ىذه غسلة واحدة عندكم، صحيح، فكاف بادلد، ادلد ىذا حجم الكفُت

 يُقلل يف استخداـ ادلاء. النيب 

 .يقف اإلنساف يف الوضوء على ما جاء عن النيب  ":ُيجاوزوا فعل النبي  القال: "وأ

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 "باٌب: ال تقبل صالٌة بغير طهوٍر"

ثَ َنا ، ِإبْ َراِىيمَ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  قال َحدَّ  َمْعَمٌر، َأْخبَ َرنَا: قَالَ  الرَّزَّاِق، َعْبدُ  َأْخبَ َرنَا: قَالَ  الَحْنظَِليُّ

امِ  َعنْ  : َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَالَ : يَ ُقولُ  ُىَريْ َرَة، أَبَا َسِمعَ  أَنَّوُ  ُمَنبٍّْو، ْبنِ  َىمَّ

 أَبَا يَا الَحَدثُ  َما: َحْضَرَمْوتَ  ِمنْ  رَُجلٌ  قَالَ  «يَ تَ َوضَّأَ  َحتَّى َأْحَدثَ  َمنْ  َصاَلةُ  تُ ْقَبلُ  الَ »

 ُضَراٌط. َأوْ  ُفَساءٌ : قَالَ  ُىَريْ َرَة؟،

وىذه الًتمجة، يعٍت ىذا الباب يف بياف أف الطهارة شرٌط للصالة )أف الطهارة شرٌط للصالة(، 

ىذا العنواف أعمَّ من احلديث )أعّم من احلديث(، يعٍت ىنا "باب: ال تُقبل صالٍة بغَت 

طهور"، والطهارة تشمل الطهارة من احلدث األكرب واحلدث األصغر، واحلديث فقط تناوؿ 
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مجة ماذا؟ احلدث األصغر، وىذه طبعًا طريقة من طرؽ تراجم اإلماـ البخاري، أف تكوف الًت 

 أعّم من احلديث الذي يُورده.

وجند أف اإلماـ البخاري عدؿ عن اللفظة األخرى للحديث، حديث "ال صالة بغَت 

طهور"، وىو األقرب للًتمجة )وىو األقرب للًتمجة(، عدؿ عنو البخاري؛ ألنو ليس على 

 شرطو )ليس على شرطو(، حنن كما بدأنا وذكرنا أف اإلماـ البخاري شرطو شديد، وأنو

يأخذ أصح الصحيح، فهذا ال يتوافق مع شرط اإلماـ البخاري؛ ولذلك ترؾ ىذه الرواية 

 وأتى برواية أخرى.

 ِإبْػرَاِىيمَ  ْبنُ  ِإْسَحاؽُ وىذا اإلسناد كلهم أئمٌة أجالء، وكلهم شنانيوف، من اليمن عدا 

أخرج لو اخلمسة  وطبعاً أيضاً رجاؿ السند أخرج ذلم الستة عدا إسحاؽ بن رىاوية، احلَْنظَِليُّ 

 عدا ابن ماجة.

ىنا النفي للصحة  :"يَ تَ َوضَّأَ  َحتَّى َأْحَدثَ  َمنْ  َصاَلةُ  تُ ْقَبلُ  الَ : " ىنا قال رسول اهلل 

قبوؿ يف األحاديث فإنو زنتمل ال"، ال تُقبل، إذا جاء نفي تُػْقَبلُ  الَ )النفي للصحة(، قاؿ: "

 األمرين )زنتمل األمرين(:

 زنتمل نفي الصحة. -

 وزنتمل نفي الثواب )نفي الثواب(. -
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(، يعٍت كما يقوؿ العلماء قد يُنفى الثواب مع وجود  وليس بينهما تالـز )ليس بينهما تالـز

، وىذا يكوف يف باب القواعد الفقهية، ما ىو (الصحة )قد يُنفى الثواب مع وجود الصحة

، مل صالٌة أربعُت يوماً""من شرب اخلمر مل تُقبل لو : ادلثاؿ؟ شارب اخلمر، قاؿ النيب 

ىذه تُقبل لو صالٌة أربعُت يوماً، ما معٌت مل تُقبل؟ ىل أنو ال زنصل على الثواب؟ وال 

 العبادة غَت صحيحة؟

األوؿ، عبادتو صحيحة، إيقاع العبادة صحيحة، ولكن ىل زنصل على الثواب؟ ال زنصل 

ذا احلديث النفي للصحة القبوؿ ىنا للثواب، وأما ىنا يف ى على الثواب، فالنفي، نفي

 )النفي للصحة(، ال تُقبل صالة: يعٍت الصالة غَت صحيحة إذا اختل ىذا الشرط.

ىنا صالٌة نكرة يف سياؽ النفي، فتشمل كل صالة )تشمل كل  َصاَلُة": تُ ْقَبلُ  "الَ  قال:

 صالة(، يعٍت كل صالة ال جتوز إال بالطهارة.

  خل في ذلك صالة الجنازة؟دىل ي

اؿ يدخل يف صالة اجلنازة، خالفًا دلن شذَّ واستثٌت صالة اجلنازة، بل قاؿ العلماء، قنعم، 

شيخ اإلسالـ ابن تيمية قاعدة: "كل صالٍة مفتتحة بالتكبَت، سلتتمٍة بالتسليم ُيشًتط ذلا 

 فتكوف الصلوات ادلعروفة. خُنرج الصالة على النيب  عشافالطهور"، ىذه قاعدة، 
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وىذا فيو بطالف الصالة باحلدث، سواء   :"يَ تَ َوضَّأَ  َحتَّى َأْحَدثَ  َمنْ  َصاَلةُ  تُ ْقَبلُ  الَ "وقال: 

 كاف اضطرارياً أو اختيارياً، فإف الصالة تبطل معها.

يعٍت ما ادلقصود باحلدث، ولو ىذا السؤاؿ  ":الَحَدثُ  َماىنا الرجل من حضرموت سأل: "

حقيقي، لو أف يسأؿ ىذا السؤاؿ، يعٍت دلاذا يسأؿ ىذا السؤاؿ؟ ألف احلدث قد يكوف 

معنوي، ال عالقة لو مبوضوع الطهارة، وقد يكوف احلدث حسي وىو ادلتعلق بباب الطهارة، 

زلدثاً(، أي من ارتكب ماذا قاؿ؟ "لعن ا من آوى زلدثاً، )لعن ا من آوى  النيب 

 بدعة فآواه رجل وأخبأه عنده، أعانو على ىذا الباطل.

ىذا احلدث وىو االبتداع يف الدين، حدث معنوي )حدث معنوي(، فهنا سأؿ عن نوع 

"، وىذا ُضرَاطٌ  َأوْ  ُفَساءٌ احلدث، فبُتَّ أبو ىريرة أف احلدث ىو احلدث األصغر، ذكر أنو "

 بياف مسائل الطهارة على وجٍو يفهمو السائل )يفهمو السائل(.فيو عدـ احلياء يف العلم، و 

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 المحجلون من آثار الوضوء". "باب: فضل الوضوء والغرُّ 

ثَػَنا ثَػَنا: قَاؿَ  ُبَكَْتٍ، ْبنُ  زَنَِْت  قاؿ َحدَّ  َعنْ  ِىاَلٍؿ، َأِب  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َخاِلٍد، َعنْ  اللَّْيُث، َحدَّ

ْجِمِر، نُػَعْيمٍ 
ُ
ْسِجِد، َظْهرِ  َعَلى ُىَريْػَرةَ  َأِب  َمعَ  َرِقيتُ : قَاؿَ  ادل

َ
 النَّيبَّ  ُسَِْعتُ  ِإّنِ : فَػَقاؿَ  فَػتَػَوضََّأ، ادل
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 َفَمنِ  الُوُضوِء، آثَارِ  ِمنْ  زُلَجَِّلُتَ  ُغرِّا الِقَياَمةِ  يَػْوـَ  يُْدَعْوفَ  أُمَّيِت  ِإفَّ » يَػُقوؿُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى

 . «فَػْليَػْفَعلْ  ُغرََّتوُ  يُِطيلَ  َأفْ  ِمْنُكمْ  اْسَتطَاعَ 

لبياف فضل الوضوء )فضل الوضوء(،  –رمحو ا  –ىذا الباب عقده اإلماـ البخاري 

 واالستمرار وادلداومة على ىذه العبادة.

 ".اللَّْيثُ معنا " "، ومرَّ ُبَكَْتٍ  ْبنُ  زَنَِْت  " وفي ىذا اإلسناد مرَّ معنا:

 ادلفيت، التابعي.ىو ابن يزيد االسكندراّن،  ":َخاِلدٍ "

 ادلصري. الليثي": ِىاَللٍ  أَِبي ْبنِ  َسِعيدِ "و 

الميذ أب ىريرة(، نُعيم بن عبد ا اجملمر، وىو من تالميذ أب ىريرة )ت ":الُمْجِمرِ  نُ َعْيمٍ "و 

ىريرة عشرين سنة، وأخذ عنو احلديث، وىذا يُفيدنا طوؿ مالزمة ادلشايخ يف  نُعيم الـز أبا

العلم(، ولُقب باجملمر أو اجملمر بالتخفيف، كالذنا صحيح، مبعٌت  أخذ العلم )يف أخذ

التبخَت، التجمَت يعٍت التبخَت، كاف يُبخر ادلسجد، وكذلك والده كاف يُبخر مسجد النيب 

 ُكاف يُبخر على الصحيح، فُأطلق عليهما ىذا اللقب،   أيضاً  عيم، عبد ا كاف يُبخر، ون

أخذ منو العناية بادلساجد، وحسن ىذا الصنيع الذي يؤجر عليو اإلنساف كما يف وىذا يُ 

 قصة ادلرأة السوداء.
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ورجاؿ ىذا السند من رجاؿ الكتب الستة إال الشيخ األوؿ زنِت ابن بكَت فإنو عند البخاري 

 ومسلم وابن ماجة.

وىنا رواية خالد عن سعيد من رواية األقراف، خالد من أقراف سعيد بن أب ىالؿ، وجند 

 نُعيم.أيضاً أف فيو رواية ثالثة من التابعُت عن بعضهم البعض، خالد عن سعيد عن 

  وىذا الحديث:

 أي صعدت؛ ألنو لو فتحنا يكوف مبعٌت ماذا؟ الرقية. بالكسر ":رَِقيتُ : قَالَ "

وىذا فيو جواز الوضوء فوؽ  ":فَ تَ َوضَّأَ  الَمْسِجِد، َظْهرِ  َعَلى ُىَريْ َرةَ  أَِبي َمعَ "رَِقيُت  

ادلسجد )جواز الوضوء فوؽ ادلسجد(، مع أمن األذى، أال يؤذي من يف ادلسجد، وكرىو 

 بعض أىل العلم كاإلماـ مالك وغَته.

 يَ ْومَ  يُْدَعْونَ  أُمَِّتي ِإنَّ » يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َسِمْعتُ  ِإنّْي: فَ َقالَ  فَ تَ َوضَّأَ  "

 األمة ىنا أمة اإلجابة )أمة اإلجابة(، لدينا أمتاف: ":الِقَياَمةِ 

 أمة الدعوة. -

 أي أىل اإلسالـ. وأمة اإلجابة الذين استجابوا للنيب  -

 ختتلف يف أحواذلا يـو القيامة، ويف درجاهتا، ويف صفاهتا. وىذا فيو أف األمم
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على ادلغيبات،  وىذا أيضًا فيو فائدة اطالع النيب  ":الِقَياَمةِ  يَ ْومَ  يُْدَعْونَ  أُمَِّتي قال: "ِإنَّ 

 سُنرب عن نوعُت من ادلغيبات: على بعض ادلغيبات، فالنيب  أف ا أطلع النيب 

 كانت يف األمم السابقة.  : اليتالمغيبات السابقة -

 ما يتعلق بأشراط الساعة، وما يتعلق بيـو القيامة. والمغيبات القادمة: -

ِلينَ  ُغرِّا الِقَياَمةِ  يَ ْومَ  يُْدَعْونَ  أُمَِّتي قال: "ِإنَّ  الغرة ىي اللمعة، اللمعاف، وزلجلُت  ":ُمَحجَّ

يف الفرس(، الغرة من التحجيل وىو البياض، وىذه صفات تكوف يف الفرس )صفات تكوف 

الفرس، يف  تكوف يف وجو الفرس، اللمعاف وصفة مجاؿ، والتحجيل: بياض يكوف يف أطراؼ

اليدين ويف الرجلُت، فاستعيض بو على وجو التمثيل يف اإلنساف، وىذا فيو فضل الوضوء، 

وأف الغر والتحجيل من خصائص ىذه األمة، كل أمة يـو القيامة ذلا خصائص، وىذه األمة 

خصائص كثَتة، من ضمن اخلصائص: الغرَّ والتحجيل، أف فيهم دلعاف وبياض دلن حافظ  ذلا

 على ىذا األمر، وىو ادلواظبة على الوضوء و إسباغ الوضوء.

ىذه الزيادة من كالـ أب ىريرة  ":فَ ْليَ ْفَعلْ  ُغرََّتوُ  يُِطيلَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  اْسَتطَاعَ  َفَمنِ وىنا قال: "

، وُتسمى يف علم ادلصطلح: "مدرج"، ُمدرج: يعٍت ليس من كالـ النيب )من كالـ أب ىريرة(

  وإدنا من كالـ أب ىريرة، كالـ النيب ىريرة أراد أف  ينتهي إىل الوضوء فقط، مث أبو

، وىذه مسألة يعٍت فيها "فَػْليَػْفَعلْ  ُغرََّتوُ  يُِطيلَ  َأفْ  ِمْنُكمْ  اْسَتطَاعَ  َفَمنِ  زنث الناس، قاؿ: "

 .وىي إطالة الُغرَّةخالؼ، 
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 ما ىو الحد؟ يعني ما ىو الحد في الزيادة؟ 

 أنو يُطيل الغرة يف يديو إىل ادلنكب، ويف رجلو إىل  فذىب بعض أىل العلم إلى

حىت يصل يغسل يديو الركبة، وىذا مذىب أبو ىريرة، وابن عمر، فكاف أبو ىريرة 

 .ويغسل الرجل حىت يصل إىل الركبةإىل ادلنكب، 

  أنو يصل إىل نصف الساؽ، ونصف العضد، يعٍت  الثاني في ىذه المسألة:والقول

 إىل ادلنتصف وادلنتصف من الساؽ.

 :العضد، ونفس األمر يف أنو يغسل إىل ادلرفق، ويشرع يسَتًا يف  والقول الثالث

الرجل يغسل الرجل إىل الكعبُت ويشرع يسَتًا يف الساؽ، وىذا رأي شيخنا الشيخ 

والشيخ ابن باز وىو األقرب ادلوافق للدليل؛ ألنو جاء  –رمحو ا  –ابن عثيمُت 

وشرع يف العضد، وشرع يف الساؽ، فهذا يدؿ أنو يشرع يسَتاً، وىذا ال يضر أنو لو 

شرع يسَتاً ألف العلماء يقولوف: "ما قارب الشيء أُعطي حكمو"، ما قارب الشيء 

 .فعل النيب ىو أُعطي حكمو، وىذا 

، طبعًا بعض العلماء دلا تكلم عن ىذا احلديث قالوا: -رمحو ا  –اـ البخاري مث قاؿ اإلم

"أف من خصائص األمة الوضوء"، وىذا غَت صحيح، من خصائص األمة الغر والتحجيل 

 فقط، وليس الوضوء؛ ألف الوضوء كاف موجود يف األمم السابقة.

 :-رحمو اهلل  –قال اإلمام البخاري 
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 الشك حتى يستيقن"."باب: ال يتوضأ من 

ثَ َنا ، قال َحدَّ ثَ َنا: قَالَ  َعِليّّ ثَ َنا: قَالَ  ُسْفَياُن، َحدَّ ، َحدَّ  الُمَسيِّْب، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  الزُّْىِريُّ

ِو، َعنْ  َتِميٍم، ْبنِ  َعبَّادِ  َوَعنْ   الرَُّجلُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  ِإَلى َشَكا أَنَّوُ  َعمّْ

ْيءَ  َيِجدُ  أَنَّوُ  ِإلَْيوِ  ُيَخيَّلُ  الَِّذي َفِتلْ  الَ : »فَ َقالَ  الصَّاَلِة؟ ِفي الشَّ  - يَ ْنَصِرفْ  الَ  َأوْ  - يَ ن ْ

 .«رِيًحا َيِجدَ  َأوْ  َصْوتًا َيْسَمعَ  َحتَّى

ىذا احلديث ذكره اإلماـ البخاري ليُبُت استصحاب الطهارة حىت يتيقن احلدث، يعٍت 

 ادلتوضئ على طهارة حىت يتيقن أف الطهارة قد ارتفعت عنو.األصل أف اإلنساف 

اختلف العلماء  "،األنصاري المدنيَتِميٍم  ْبنِ  َعبَّادِ  " :وىنا رجال السند قد مروا معنا إال

يف صحبتو، فذكر الذىيب يف أُساء الصحابة أنو من الصحابة، وقاؿ ابن األثَت أنو ليس من 

أنو من الصحابة لكاف يف السند رواية صحاب عن  الصحابة، فهو زلل خالؼ، ولو ثبت

 .صحاب

ِو": وعمو، قال: "َعنْ  وىذا فيو رواية الراوي عن عمو عبد ا بن زيد بن عاصم  َعمّْ

األنصاري، ىذا عبد ا بن زيد غَت صاحب األذاف، قصة األذاف، ىذا عبد ا بن زيد 

 شارؾ وحشياً يف قتل مسيلمة. ،صاحب حديث االستسقاء، وقد شارؾ يف قتل مسيلمة
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"ُعباد" بالضم، طبعًا عباد جتدوف يف كتب الرجاؿ بعض الرواة بالتشديد "عبَّاد"، وبعضهم 

 باد"، كلهم موجودين يف كتب الرجاؿ، وىذا على وجو التشديد.وبعضهم بالكسر "عِ 

 َيِجدُ  أَنَّوُ  ِإلَْيوِ  ُيَخيَّلُ  الَِّذي الرَُّجلُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  ِإَلى َشَكا أَنَّوُ قال: "

ْيءَ  )ترؾ االستحياء(، وأف اإلنساف  ءوىذا ُيستفاد منو ترؾ االستحيا ":الصَّاَلِة؟ ِفي الشَّ

يسأؿ عن مسائل الدين، مسائل الطهارة، ما ُيصحح بو عبادتو، وال يستحيي يف ىذا 

 الباب.

 إذاً ُيستفاد من ىذا الحديث: 

  .اإلنساف يًتؾ االستحياءأف  -

الصحابة كانوا يُعرضوف على النيب ما ينزؿ هبم، بل يف كل ادلسائل  ضًا فيو أفوأي -

 .زُناولوف، يسألوف النيب 

 وىذا فيو سؤاؿ العلماء عما ُيشكل على اإلنساف. -

 َيِجدُ  أَنَّوُ  ِإلَْيوِ  ُيَخيَّلُ  الَِّذي الرَُّجلُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  ِإَلى َشَكا أَنَّوُ : "قال

ْيءَ  وىذا السؤاؿ يف احلقيقة سؤاؿ نافع، خاصًة اليـو من ابتلي بوسواس ": الصَّاَلِة؟ ِفي الشَّ

يُبُت  الطهارة )بوسواس الطهارة(، فإهنم يبنوف كثَت من األحكاـ على الشك، فهنا النيب 

إىل حديث النفس(، عدـ االلتفات إىل  عدـ االلتفات إىل حديث النفس )عدـ االلتفات

الشك، واالعتماد على اليقُت )االعتماد على اليقُت(، يعٍت يقوؿ: "ال أدري ىل انتقض 
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أجد حركة، أشعر أنو وضوئي انتقض"، نقوؿ ال، الضابط ما بينو  ،وضوئي أو مل ينتقض

 (.)الضابط ما بينو النيب  النيب 

َفِتلْ  الَ وقال: "   .يعٍت ما يقطع الصالة ":يَ ن ْ

، وىذا من سهولة تعليم النيب  ":رِيًحا َيِجدَ  َأوْ  َصْوتًا َيْسَمعَ  َحتَّى - يَ ْنَصِرفْ  الَ  َأوْ "

يعٍت انتقاض الوضوء ىنا يف ىذه الصورة ال يقع إال باألمر اليقيٍت اسوس من الصوت 

 والريح.

 )مجلة من القواعد الفقهية(: قهيةوىذا احلديث أصٌل عظيم يف مجلة من القواعد الف

األصل بقاء ما كاف على ما كاف )األصل بقاء ما كاف على ما   القاعدة األولى: -

كاف(، يعٍت اإلنساف إذا كاف على طهارة، فاألصل الطهارة، اإلنساف توضأ لصالة 

صالة العشاء شكَّ ىل انتقض الوضوء، ىل توضأت أـ مل أتوضأ،  ءادلغرب، جا

، األصل أنو على ماذا؟ طهارة، فيستصحب ما كاف يف انتقض الوضوء، ما انتقض

 األصل.

اليقُت ال يزوؿ بالشك )اليقُت ال يزوؿ بالشك(،  أيضًا القاعدة الكلية الكبرى: -

 فاإلنساف يعمل باليقُت وال يعمل بالشك.
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إذا شكَّ يف شيٍء فاألصل عدمو )إذا شكَّ يف شيٍء فاألصل  الثة:القاعدة الث -

عدمو(، يعٍت اإلنساف األصل أنو ال يلتفت إىل الشكوؾ )ال يلتفت إىل الشكوؾ(، 

وىذه القاعدة يعٍت تتأكد يف صور، وىي عدـ االلتفات إىل الشك، وىي إذا كاف 

العشاء بعد الصالة  الشك بعد الفعل )الشك بعد الفعل(، يعٍت إنساف صلى صالة

بنصف ساعة وسوس، قاؿ: "ال أدري صليت أربع وال مخس، الركعة األخَتة أتيت 

بالركوع وال ما أتيت"، ال يُلتفت إىل ىذا الشك، والصورة الثانية اليت يتأكد فيها 

ىذه القاعدة: "كثرة الشكوؾ"، كثرة الشكوؾ، يعٍت إذا كاف اإلنساف شكاكاً، 

السجود، فهذا ال يء يشك، يف التكبَتة، يف الركوع، يف مبتلى بالشك، يف كل ش

 يلتفت إىل الشك.

الناظم: "والشك بعد الفعل ال يؤثر، وىكذا إذا الشكوؾ تكثر"، يعٍت ىذه ويف ذلك يقوؿ 

ىذه القاعدة، فهذا احلديث أصٌل يف ىذه القواعد الفقهية من الصور اليت يتأكد فيها 

أف اليقُت ال يزوؿ بالشك فإف اإلنساف يستصحب الطهارة األساسية الكلية القاعدة السيما 

ا كاف ىو األصل، يعٍت لو أحدث إذا كاف ىو األصل، ويستصحب عدـ الطهارة إذ

 نساف، متيقن أنو أحدث، بعد ذلك شك ىل توضأ أو ال، األصل ماذا؟ احلدث.اإل

فيستصحب مث شكَّ ىل انتقض الوضوء أو ال؟ فاألصل ىو الوضوء وإذا كاف على وضوء 

 اإلنساف األصل يف ىذا الباب.
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نقف عند ىذا القدر، سائلُت ادلوىل أف يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل، وصلى ا 

 ..وسلم على نبينا زلمد، وجزاكم ا خَتاً.

 


