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موقع دروس اإلمارات

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فبل مضل لو ،ومن يضلل فبل ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو ،وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو.
أما بعد-:
فإن خري الكبلم كبلم اهلل ،وخري اذلدي ىدي ٍ
زلمد  ،وشر األمور زلدثاهتا ،وكل ٍ
زلدثة
ٍ
بدعة ،وكل ٍ
ضبللة يف النار ،نستأنف التعليق على صحيح اإلمام
بدعة ضبللة ،وكل
البخاري – رمحو اهلل – يف أبواب كتاب الوضوء.
قاؿ المصنف – رحمو اهلل :-
"باب :االستنجاء بالحجارة"
اؿ :ح َّدثَػنَا َعمرو بن يحيى ب ِن س ِع ِ
ٍ
يد بْ ِن َع ْم ٍرو
قاؿ َح َّدثَػنَا أ ْ
ْ ُ ْ ُ َ َْ ْ َ
الم ِّك ُّي ،قَ َ َ
َح َم ُد بْ ُن ُم َح َّمد َ
ِ
ج
الم ِّك ُّيَ ،ع ْن َجدِّهَِ ،ع ْن أَبِي ُى َريْػ َرةَ ،قَ َ
اؿ :اتَّػبَػ ْع ُ
ت النَّبِ َّي َ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َمَ ،و َخ َر َ
َ
ِ
ِ
ض بِ َها  -أ َْو
ت ِم ْنوُ ،فَػ َق َ
ت ،فَ َدنَػ ْو ُ
اجتِ ِو ،فَ َكا َف الَ يَػلْتَ ِف ُ
َستَػ ْن ِف ْ
ارا أ ْ
اؿ« :ابْغنِي أ ْ
ل َح َ
َح َج ً
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ث ،فَأَتَػيتو بِأَحجا ٍر بِطَر ِ
نَ ْحوهُ  -والَ تَأْتِنِي بِعظ ٍْم ،والَ رو ٍ
ض ْعتُػ َها إِلَى َج ْنبِ ِو،
ؼ ثِيَابِي ،فَػ َو َ
َ
ُْ ُ ْ َ
َ َْ
َ
َ
َ
ضى أَتْػبَػ َعوُ بِ ِه َّن».
َوأَ ْع َر ْ
ت َع ْنوُ ،فَػلَ َّما قَ َ
ضُ
ىذا التبويب من اإلمام البخاري – رمحو اهلل – يف ذكر االستنجاء باحلجارة ،وسبق أن
أشرنا إىل ىذه ادلسألة يف الدرس ادلاضي يف صور االستنجاء ،وىو إزالة النجاسة من
السبيلني ،ذكرنا إما أن يكون بادلاء ،وإما أن يكون باحلجارة ،وإما أن يكون باجلمع بينهما،
وذكرنا أن بعض العلماء قال" :إن اجلمع بينهما أبلغ يف اإلنقاء" ،أبلغ يف اإلنقاء ،وذكرنا
وجو من قال أن ىذا مل يرد عن النيب ؛ لكن األبلغ ىذه الصورة إذا تيسر لو اجلمع بني
األمرين.
ٍ
الم ِّك ُّي" :وىو أمحد بن زلمد بن عون
أورد ىذا الحديث عن شيخو "أ ْ
َح َم ُد بْ ُن ُم َح َّمد َ
ادلكي أبو الوليد.
وىناؾ راو ٍي بنفس االسم اسمو :أمحد بن زلمد ادلكي ،وُكنيتو "أبو زلمد" ،وال يروي عنو
البخاري ،البخاري يروي عن األول "أبو الوليد" ،وىو ثقة ،وقد أخطأ من قال أن البخاري
– رمحو اهلل – يروي عن الثاين.
وأيضاً يرويو ىنا عن عمرو بن حيىي ،وىوَ " :ع ْم ُرو بْ ُن َْحي َىي بن سعد بن عمرو بْ ِن َسعِي ِد
األشدق" ،يُلقَّب هبذا اللقب.
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ونلحظ في ىذا اإلسناد:
 رواية الراوي عن جده ،ىنا عمرو بن حيىي قال عن جده ،الرواية عن اجلد ،وىي منلطائف السند عند العلماء.
قل
 كما أن ىذا السند من رباعيات اإلمام البخاري ،أي من األسانيد العالية اليت َّفيها عدد الرجال بني اإلمام البخاري وبني النيب .
ت النَّبِ َّي صلَّى اهلل َعلَي ِو وسلَّم ،و َخر ِ
اجتِ ِو" :وىنا فيو احلرص
قَ َ
اؿ أبو ىريرة" :اتَّػبَػ ْع ُ
َ
ج ل َح َ
ُ ْ ََ َ َ ََ
على خدمة أىل الصبلح (على خدمة أىل الصحابة) ،فصحابة النيب  كانوا يتبعون النيب
 خلدمتو ،وحىت يرون ماذا يُريد النيب  ،ومباذا يأمر ،وكما ظهر أن النيب  استعان بأيب
ىريرة يف جلب األحجار ،وىذا فيو االستعانة بادلتبوعني كما ذكرنا يف اللقاء ادلاضي ،شريطة
يشق عليهم.
أال َّ
ت" :فكان ال يلتفت ،وىذا من آداب ادلشي ،من آداب
يقوؿ أبو ىريرة" :فَ َكا َف الَ يَػلْتَ ِف ُ
ادلشي أال يُكثر اإلنسان االلتفات مينة أو يسرة ،أو إىل الوراء فإن ىدي اإلنسان السليم
ادلعاىف من اآلفات أنو ال يُكثر االلتفات ،فكان النيب  ال يُكثر االلتفات وينظر أمامو.
ِ
ارا" :وىذا وجو الشاىد ،يعين من
ثم ذكر أف النبي  طلب منو أجحاراً "ابْغنِي أ ْ
َح َج ً
إيراد اإلمام البخاري ،وىو جواز االستنجاء باحلجارة (جواز االستنجاء باحلجارة) ،وفيو
مشروعية االستنجاء.

4

الدرس الثالث واألربعون يف التعليق على صحيح البخاري

ِ
ض بِ َها  -أَو نَ ْحوهُ – قاؿ" :والَ تَأْتِنِي بِعظ ٍْم ،والَ رو ٍ
ث":
َستَػ ْن ِف ْ
ارا أ ْ
قاؿ " :ابْغنِي أ ْ
َ
َ َْ
َح َج ً
َ
ْ َ
ىنا ذكر العلماء أن كل ما يقوم مقام احلجارة من اجلامدات جيوز االستنجاء بو شريطة أال
يكون زلًتماً (أال يكون زلًتماً) ،األمر احملًتم عند الفقهاء ىو الطعام (الطعام) أو األوراق
اليت فيها ذكر اهلل  ،فهذه زلًتمة ،ال جيوز استخدامها يف قضاء احلاجة ،أما األحجار
وبقية اجلامدات ،فإن لئلنسان استخدامها يف قضاء احلاجة.
ثم قاؿ" :والَ تَأْتِنِي بِعظْ ٍم ،والَ رو ٍ
ث" :بعظ ٍم وال روث ،وجاء تعليل ىذا األمر يف عدة
َ
َ َْ
َ
أحاديث ،العظم ألنو طعام اجلن (طعام اجلن) كما قال النيب " :إنو طعام إخوانكم
اجلن" ،والروث أيضاً ىو علف لبهائم اجلن (علف لبهائم اجلن) ،وىذه طبعاً من ادلسائل
اليت يؤمن هبا أىل السنة واجلماعة ألهنا من الغيبيات (ألهنا من الغيبيات) ،يعين لو كان
العظم مرمياً اليوم ،وأكل منو اجلن ،أو اجتمع عليو اجلن فإن اإلنسان ال يراه ولو جاء اليوم
الثاين سرياه على نفس اذليأة مل يتغري؛ لكن اإلنسان يؤمن هبذا كما أخرب بو النيب  ،وال
شك أن من أخص خصائص أىل اإلميان :اإلميان بادلغيبات اليت منها عامل اجلن الذي
أخرب عنو النيب .
ت" :يعين ابتعد عن النيب 
ثم ذكر طريقة إحضاره للحجارة للنبي  ،قاؿَ " :وأَ ْع َر ْ
ضُ
وبني أن النيب  استخدم ىذه احلجارة يف قضاء احلاجة.
حىت يقضي النيب  حاجتوَّ ،
ثم قاؿ المصنف – رحمو اهلل :-
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س أَبُو عُبَػ ْي َد َة ذَ َك َرهُ -
اؿَ :ح َّدثَػنَا ُزَى ْيػ ٌرَ ،ع ْن أَبِي إِ ْس َحا َؽ ،قَ َ
َح َّدثَػنَا أَبُو نُػ َع ْي ٍم ،قَ َ
اؿ - :لَْي َ
صلَّى
َس َوِدَ ،ع ْن أَبِ ِيو ،أَنَّوُ َس ِم َع َع ْب َد اللَّ ِو يَػ ُق ُ
َولَ ِك ْن َع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن بْ ُن األ ْ
وؿ« :أَتَى النَّبِ ُّي َ
ِ
ت
اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم الغَائِ َ
َح َجا ٍر ،فَػ َو َج ْد ُ
ت َح َج َريْ ِنَ ،والتَ َم ْس ُ
ط فَأ ََم َرنِي أَ ْف آتِيَوُ بِثَالَثَة أ ْ
ِ
ث فَػلَم أ ِ
اؿَ « :ى َذا
الرْوثَةَ» َوقَ َ
الح َج َريْ ِن َوأَلْ َقى َّ
ت َرْوثَةً فَأَتَػ ْيتُوُ بِ َها ،فَأ َ
َخ ْذ ُ
َج ْدهُ ،فَأ َ
َخ َذ َ
الثَّال َ ْ
س».
ِرْك ٌ
الر ْح َم ِن بْ ُن
ىذا الحديث في إسناده ممن لم يُذكر ويُترجم لو قبل ذلك " َع ْب ُد َّ
َس َوِد" :عبد الرمحن بن األسود ،وىو من عبَّاد أىل الكوفة (من عبَّاد أىل الكوفة)،
األ ْ
يُضرب بو ادلثل ،وجاء يف ترمجتو يف سري أعبلم النببلء أنو كان يُصلي يف اليوم الواحد
ٍ
بوضوء واحد
سبعمائة ركعة تنفبلً هلل  ،وجاء أيضاً يف ترمجتو أنو يُصلي الفجر والعشاء
لسنوات طويلة كان ىذا حالو ،وىذا داللة على كثرة تعبده هلل  ،وىذا اإلسناد رواتو
كوفيون ،اإلسناد مسلسل بالكوفيني ،وفيو ثبلثة من التابعني ،وىنا ىذا احلديث كاحلديث
السابق الذي يدل على جواز االستنجاء باحلجارة.
ِ
َح َجا ٍر" :ىل يُشًتط الثبلث (ثبلثة أحجار؟) ،األصل يف
قاؿ" :فَأ ََم َرنِي أَ ْف آتِيَوُ بِثَالَثَة أ ْ
االستنجاء أن يكون بثبلث مسحات (ثبلث مسحات) ،سواء كان ثبلثة أحجار ،أو أقل
من ذلك (أو أقل من ذلك) ،حىت ذكر بعض الفقهاء احلجر إذا كان مثلث الشكل
واستخدمو يف ثبلث مسحات جاز لو ذلك؛ ولكن ذكر الثبلثة ىنا كعدد ألنو ىو الغالب
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ادلعروف يف اإلنقاء ،وسوف يأيت اإلشارة إىل اإليتار يف االستنجاء ،أو االستجمار ،يعين
استخدام الوتر من األحجار.
س» :أي
فوجد لو حجرين ولم يجد الثالث ،فوجد روثو ،فألقى الروثة َوقَ َ
اؿَ « :ى َذا ِرْك ٌ
جنس ،وذكرنا أيضاً التعليل أن الروث علف لبهائم اجلن ،فإن اإلنسان يستنجي باحلجارة،
ويتجنب ىذه األشياء الثبلثة اليت ذكرناىا" :العظم والروث واألشياء احملًتمة" ،فهذه ال جيوز
كبلم فيو ذكر اهلل 
االستنجاء هبا ،يعين "العظم والروث واألشياء احملًتمة كالطعام وما فيو ٌ
أو عموم الكتابة بالعربية تدخل يف ىذا الباب.
ثم قاؿ المصنف – رحمو اهلل :-
"باب :الوضوء مرًة مرة".
ِ
َسلَ َمَ ،ع ْن َعطَ ِاء بْ ِن
ف ،قَ َ
وس َ
اؿَ :ح َّدثَػنَا ُس ْفيَا ُفَ ،ع ْن َزيْد بْ ِن أ ْ
قاؿ َح َّدثَػنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن يُ ُ
سا ٍرَ ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اؿ« :تَػ َو َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َم َّرًة َم َّرًة».
اس ،قَ َ
ضأَ النَّبِ ُّي َ
يَ َ
ىذا التبويب عقده ادلصنف لبيان العدد يف وضوء النيب  ،ويف ىذا اإلسناد شيخ البخاري:
ف" :ومعروف عند علماء احلديث أن زلمد بن يوسف دائماً يُشكل؛ ألن
وس َ
"م َح َّم ُد بْ ُن يُ ُ
ُ
للبخاري شيخان بنفس االسم" :زلمد بن يوسف البيكندي ،وزلمد بن يوسف الفريايب"،
فهنا حيتمل أنو البيكندي أو الفريايب.
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اؿَ :ح َّدثَػنَا ُس ْفيَا ُف" :حدثنا سفيان ،وأيضاً ىنا سفيان مبهم ،فيحتمل أنو سفيان بن
"وقَ َ
وشراح احلديث كاخلطَّايب وغريىم قالوا أن زلمد بن
عيينة ،وحيتمل أنو سفيان الثوريُ ،
يوسف ىنا "الفريايب".
طبعاً إذا عينَّا الفريايب نعرف من ىو سفيان ،ىو سفيان الثوري؛ ألن غالب مرويات الفريايب
عن صفيان الثوري ،وأغلب مرويات زلمد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة ،وطبعاً
العلماء كيف يعرفون ىذه األمور؟ يعرفون ىذه األمور باالستقراء ،دلا يقرأون األسانيد وىناك
قرائن يف تعيني ادلبهمات ،ىذا علم كامل يف احلديث ،يُعينون الشخص إذا كان مهمبلً أو
مبهما.
ِ
ِ
سا ٍرَ ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس".
قاؿَ " :ع ْن َزيْد بْ ِن أ ْ
َسلَ َمَ ،ع ْن َعطَاء بْ ِن يَ َ
ثم ذكر" :تَػ َو َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َم َّرًة َم َّرًة" :والوضوء مرًة مرة :ىو احلد اجملزئ
ضأَ النَّبِ ُّي َ
(ىو احلد اجملزئ) ،يعين اجملزئ من الوضوء أن اإلنسان يتوضأ مرة مث لو الزيادة على ذلك (مث
لو الزيادة على ذلك مرتني أو ثبلث مرات) ،فاحلد األقل ىو مرة كحال األذكار اليت يف
السجود أو يف الركوع ،يعين التسبيح اجملزئ تسبيحة واحدة ،مث يزيد اإلنسان دلوافقة السنة
وكذلك يف الركوع يفعل مثل ذلك.
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فإذاً ىنا ىذا احلديث فيو أن النيب  توضأ مرًة مرة ،وىذا حيتاج اإلنسان يف بعض ادلواقف
خاصةً إذا كان ادلاء قليبلً ،إذا كان اإلنسان يف الرب أو يف بعض ادلواضع وادلاء قليل فإن
لئلنسان أن يتوضأ لكل عض ٍو مرة واحدة كما فعل النيب .
لكن ىنا سؤاؿ مهم جداً ،وىو بما أنو ثبت أف النبي  توضأ مرة ،وسوؼ يأتينا أنو
توضأ مرتين ،وأنو توضأ ثالثاً ،فهل األفضل أف اإلنساف يتوضأ ثالث مرات ألنو األكثر
واألفضل في التطهير وفي اإلنقاء؟ أـ أنو يتوضأ أحياناً مرة ،وأحياناً مرتين ،وأحياناً
ثالث؟ ىل يُداوـ على الثالث أـ ينوع بين صور وضوء النبي ؟
الشك أن األفضل ىو التنويع (األفضل ىو التنويع) دلاذا؟ حىت يُصيب اإلنسان السنة (حىت
يُصيب اإلنسان السنة) اليت جاءت عن النيب  ،وىذه قاعدة مهمة جداً :أن العبادات
اليت جاءت عن النيب  بصوٍر متنوعة ،فالسنة أن يأيت اإلنسان هبذه الصورة تارًة ىذا وتارةً
اآلخر ،يعين حىت يف األذكار ورد التشهد ،صيغة التشهد سبع صيغ ،فاإلنسان ينوع بني
ىذه الصيغ ،االستفتاحات اليت وردت أربع صيغ ،اإلنسان يُنوع بني ىذه الصيغ اليت وردت
عن النيب  ،فهذا فيو موافقة السنة ،وموافقة السنة ىذا أمر عظيم جداً؛ ولذلك يف
الصحيح يف قصة الرجلني دلا ذىبا إىل اخلبلء ومل يكن عندمها ماء فتيمما ،تيمما مث وجدا
بعد ذلك ادلاء ،فأما أحدىم فأعاد الصبلة ،وأما اآلخر فلم يُعد الصبلة ،فقال النيب 
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للذي مل يُعد الصبلة" :أصبت السنة" ،أصبت السنة ،وقال لآلخر" :لك األجر مرتني (لك
األجر) مرتني".
طبعاً بسبب االجتهاد وىذا طبعاً قبل التشريع (قبل التشريع) ،يعين ال يُقال ىذا الكبلم يف
اإلنسان يف ىذا العصر ألننا لسنا يف زمان التشريع ،فهنا وجو الشاىد أن السنة أن اإلنسان
يُنوع بني ىذه األنواع الواردة عن النيب .
ثم قاؿ المصنف – رحمو اهلل : -
"باب :الوضوء مرتين مرتين".
ِ
اؿَ :ح َّدثَػنَا فُػلَْي ُح بْ ُن ُسلَْي َما َف،
س بْ ُن ُم َح َّم ٍد ،قَ َ
يسى ،قَ َ
س ْي ُن بْ ُن ع َ
َح َّدثَػنَا ُح َ
اؿَ :ح َّدثَػنَا يُونُ ُ
َعن َعب ِد اللَّ ِو ب ِن أَبِي ب ْك ِر ب ِن َعم ِرو ب ِن ح ْزٍـَ ،عن َعبَّ ِ
اد بْ ِن تَ ِم ٍ
يمَ ،ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِو بْ ِن َزيْ ٍد
ْ ْ
ْ
ْ
َ ْ ْ ْ َ
أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم «تَػ َو َّ
ضأَ َم َّرتَػ ْي ِن َم َّرتَػ ْي ِن».
َف النَّبِ َّي َ
ىذا الباب أيضاً عقده لبيان عدد آخر من صفة وضوء النيب  أنو كان يتوضأ لكل عض ٍو
ِ
يسى بن حمراف أبو علي القومسي" :من
س ْي ُن بْ ُن ع َ
مرتني ،وشيخ البخاري ىنا "ال ُح َ
قومس ،قومس ىذه يف جهة خراسان وببلد الري ،كان من علماء العربية.
س بْ ُن ُم َح َّم ٍد أبو محمد البغدادي" :احلافظ.
وأيضاً في السند" :يُونُ ُ
وأيضاً في السندَ " :ع ْب ِد اللَّ ِو بْ ِن أَبِي بَ ْك ِر المدني أبو محمد األنصاري التابعي".
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و " َعبَّ ِ
اد بْ ِن تَ ِم ٍ
يم بن زيد األنصاري" :الذي أختلف يف صحبتو ،وفيو رواية تابعي عن
تابعي.
والكبلم على ىذا احلديث كاحلديث السابق أنو يُشرع لئلنسان أن يتوضأ مرتني (أن يتوضأ
مرتني).
ثم قاؿ المصنف – رحمو اهلل :-
"باب :الوضوء ثالثاً ثالثاً".
ِ ِ ِ
يم بْ ُن َس ْع ٍدَ ،ع ِن ابْ ِن
الع ِزي ِز بْ ُن َع ْب ِد اللَّ ِو األ َُويْ ِس ُّي ،قَ َ
َح َّدثَػنَا َع ْب ُد َ
اؿَ :ح َّدثَني إبْػ َراى ُ
ِش َه ٍ
اء بْ َن يَ ِزي َد ،أَ ْخبَػ َرهُ أ َّ
اب ،أ َّ
َف ُح ْم َرا َف َم ْولَى عُثْ َما َف أَ ْخبَػ َرهُ أَنَّوَُ ،رأَى عُثْ َما َف بْ َن
َف َعطَ َ
ٍ
غ علَى َك َّفي ِو ثَالَ َ ِ
سلَ ُه َما ،ثُ َّم أَ ْد َخ َل يَ ِمينَوُ فِي ا ِإلنَ ِاء،
َع َّفا َف َد َعا بِِإنَاء ،فَأَفْػ َر َ َ
ْ
ث م َرا ٍر ،فَػغَ َ
المرفَػ َقي ِن ثَالَ َ ِ
ِ
س َح
فَ َم ْ
استَػ ْن َ
س َل َو ْج َهوُ ثَالَثًاَ ،ويَ َديْو إِلَى ِ ْ ْ
ضَ ،و ْ
ض َم َ
ث م َرا ٍر ،ثُ َّم َم َ
ش َق ،ثُ َّم غَ َ
اؿ رس ُ ِ
ِ ِِ
ث ِم َرا ٍر إِلَى ال َك ْعبَػ ْي ِن ،ثُ َّم قَ َ
س َل ِر ْجلَْي ِو ثَالَ َ
صلَّى اهللُ
وؿ اللَّو َ
اؿ :قَ َ َ ُ
ب َرأْسو ،ثُ َّم غَ َ
َعلَْي ِو

ضوئِي َى َذا ،ثُ َّم صلَّى رْكعتَػي ِن الَ يحد ُ ِ
َو َسلَّ َم « َم ْن تَػ َو َّ
سوُ،
ضأَ نَ ْح َو ُو ُ
َ ََْ
َُ
ِّث في ِه َما نَػ ْف َ

غُ ِف َر لَوُ َما تَػ َق َّد َـ ِم ْن ذَنْبِ ِو».
ىذا احلديث أورده ادلصنف لئلشارة إىل الوضوء ثبلث مرات لؤلعضاء ،ورجال السند قد
"ح ْم َرا َف بن أباف بن خالد َم ْولَى عُثْ َما َف" ،وكان من األسرى يف أحد الغزوات،
مروا معنا إال ُ
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وأحضره خالد بن الوليد دلا رأى ذكاءه إىل عثمان  ،فاختذه عثمان عنده مث أعتقو ،مث
أرسلو إىل نيسابور و واله عليو.
إسناد مدين ،ويف ىذا اإلسناد ثبلثة من التابعني يروي بعضهم عن بعض ،ابن
وىذا اإلسناد ٌ
أصل يف صفة وضوء النيب ،
ومحران ،وىذا احلديث
ٌ
شهاب وعطاء ُ
حديث عظيم وىو ٌ
وضوء النيب  جاء مفصبلً يف حديثني ،يف حديث عثمان ىذا ،ويف حديث عبد اهلل بن
زيد ،فيو الوصف التام لوضوء النيب .
فذكر فعل عثماف ،قاؿ" :أَنَّوَُ ،رأَى عُثْ َما َف بْ َن َع َّفا َف َد َعا بِِإنَ ٍاء" :وىذا فيو فائدة أن
التعليم التطبيقي أبلغ يف كثري من الكثري من األحيان (التعليم التطبيقي أبلغ يف كثري من
األحيان) ،فهنا عثمان بن عفان مل يتكلم وإمنا شرح بالتطبيق صفة وضوء النيب  ،وأيضاً
فيو حرص الصحابة على متابعة النيب ؛ ولذلك نقلوا لنا أدق تفاصيل عبادات النيب ،
صفة الصبلة ،صفة الوضوء ،صفة احلج ،كل العبادات جاءت على وجو التفصيل كيف
فعلها النيب .
قاؿَ " :د َعا بِِإنَ ٍاء" :يعين إناء فيو ماء.
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غ َعلَى َك َّف ْي ِو" :طبعاً مل يذكر ىنا البسملة؛ ألنو يُطبق الفعل (ألنو يُطبق
قاؿ" :فَأَفْػ َر َ
الفعل) ،مث البسملة قد جاءت يف األحاديث األخر ،حديث "ال وضوء دلن مل يذكر اسم
اهلل عليو" ،وقد أشرنا إليو.
غ علَى َك َّفي ِو ثَالَ َ ِ
سلَ ُه َما" :ىذا أول أمر يف الوضوء ،وىو غسل
قاؿ" :فَأَفْػ َر َ َ
ْ
ث م َرا ٍر ،فَػغَ َ
الكفني ثبلثاً (غسل الكفني ثبلثاً) ،وىي من سنن الوضوء ،وذكر الثبلث فيو إشارة إىل
التبويب وتكرر ذلك ،أن النيب  توضأ ثبلثاً ،طبعاً يف لغة العرب يصح أن تقول ثبلث
ومستخدم عند العرب.
صحيح
مرات ،أو ثبلث مراراً ،كلو
ٌ
ٌ
ش َق" :فمضمض واستنشق ،ىنا أشار
قاؿ" :ثُ َّم أَ ْد َخ َل يَ ِمينَوُ فِي ا ِإلنَ ِاء ،فَ َم ْ
استَػنْ َ
ضَ ،و ْ
ض َم َ
إىل ما يتعلق بفرض غسل الوجو ،ومنو ذكر ادلضمضة ،واالستنشاق.
ش َق" :ادلضمضة واالستنشاق ىي من السنن عند اجلمهور (من
قاؿ" :فَ َم ْ
استَػ ْن َ
ضَ ،و ْ
ض َم َ
السنن عند اجلمهور) ،وذىب بعض العلماء إىل الوجوب للروايات اليت فيها صيغة األمر،
فمضمض و ِ
ِ
استنشق؛ ولكن اجلمهور حيملون ىذه األوامر على االستحباب وليس على
الوجوب ،وادلضمضة ىي وضع ادلاء يف الفم مع رلِّو (مع ِرلو) ،فيُستحب لئلنسان أن ُحيرك
ادلاء يف فمو ،طيب لو مل حيركو ىل ُجيزئ؟ نعم ُجيزئ ذلك؛ لكن األكمل واألفضل أن
ُحيركو.
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وطبعاً ىنا قبل ذلك يف غسل الكفني ،الروايات األخرى غري حديث عثمان فيو اإلشارة إىل
غسل الرباجم ،الرباجم ما يكون بني األصابع ،وىي من السنن ،ىذه الرباجم ،األطراف ىنا
يف الداخل ،ولذلك دلا يغسل اإلنسان يغسل ىذه الرباجم ،ىذه من السنن ادلستحبة يف
غسل اليدين.
ش َق" :وطبعاً مع االستنشاق االستنثار الذي سوف يأيت،
قاؿ" :فَ َم ْ
استَػ ْن َ
ضَ ،و ْ
ض َم َ
واالستنشاق ىو إدخال ادلاء إىل األنف ،واالستنثار ىو إخراج ادلاء من األنف (إخراج ادلاء
من األنف).
وىنا نلحظ أنو فعل ذلك ٍ
بغرفة واحدة (فعل ذلك بغرفة واحدة) ،يعين دلا يأخذ اإلنسان
ادلاء مرة واحدة وجيعل يف فمو مث يف أنفو مث يستنثر ،ولو َّفرق اإلنسان ،يعين أخذ ماء
للمضمضة ،مث أخذ ماءً لبلستنشاق جاز لو ذلك (جاز لو ذلك)؛ ولكن ىذا الذي ورد
عن النيب  اجلمع بينهما يف ٍ
غرفة واحدة.
س َل َو ْج َهوُ ثَالَثًا" :مث غسل وجهو ثبلثة ،وغسل الوجو من فرائض الوضوء اليت
قاؿ" :ثُ َّم غَ َ
جاءت يف آية الوضوء ،والوجو ىو ما حتصل بو ادلواجهة (ما حتصل بو ادلواجهة) ،ويبدأ من
منابت الشعر عاد ًة (من منابت الشعر عاد ًة) إىل الذقن ،يعين أين يبدأ شعر اإلنسان يف
العادة إىل الذقن ،الذقن ىذه ادلنطقة ،طبعاً دلاذا قالوا عادةً؟ ألن اإلنسان قد يكون أصلع
ليس لو شعر؛ لكن يُنظر إىل العادة اليت تبدأ فيها الشعر ،ومن األذن إىل األذن ،ىذا كلو
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وُسي وجهاً ألنو بو يواجو الناس ،مث غسل وجهو ثبلثاً ،وىذا وفق التبويب ،ولو
من الوجوُ ،
غسل مرتني أو مرة جاز لو ذلك.
قاؿ" :وي َديْ ِو إِلَى ِ
ث ِم َرا ٍر" :غسل اليدين إىل ادلرفقني ىذه أيضاً من فرائض
الم ْرفَػ َق ْي ِن ثَالَ َ
ََ
الوضوء اليت جاءت يف اآلية ،ىل ادلرفقني داخلة ،أم يصل إىل ادلرفق؟ نعم ،ادلرفق داخل يف
الوضوء ،كما وصف أبو ىريرة يف صحيح مسلم أن النيب  غسل ادلرفق وشرع يف الساعد
داخل يف الوضوء ،وىنا اليد يبدأ من أصول األصابع إىل ادلرفق،
(وشرع يف الساعد) ،فادلرفق ٌ
وىذه من األخطاء عند بعض الناس إذا غسل يديو فقط يغسل الذراع وال يغسل اليد ،يعين
البد أن يغسل من أصول األصابع ،بداية األصابع حىت ادلرفق (حىت ادلرفق) ،ويُستحب لو
الدلك (يُستحب لو الدلك) ،يعين ىب لو أن إنساناً فتح حنفية ادلاء مث وضع يده حتت
ادلاء ،فمر ادلاء على يده كامبلً من األصول إىل ادلرفق ،ىل ىذا صحيح؟ نعم صحيح ،ولو
دلك بيده لطبَّق السنة ،الدلك أفضل يف اإلنقاء؛ ولكن لو مرر ادلاء جاز لو ذلك.
المرفَػ َقي ِن ثَالَ َ ِ
ِ
س َح بَِرأْ ِس ِو" :مث مسح برأسو أيضاً
قاؿَ " :ويَ َديْو إِلَى ِ ْ ْ
ث م َرا ٍر" :قاؿ" :ثُ َّم َم َ
ىذه من فرائض الوضوء ،طبعاً قد يقول القائل أنو مل يذكر األذنني (األذنني) ،فقال بعض
العلماء أن احلديث جاء عن النيب ":األذنان من الرأس" ،األذنان من الرأس ،فقالوا ذكر
الرأس كأن فيو إشارة إىل األذن ،وجاء ذكر األذن يف بقية األحاديث.
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س َح بَِرأْ ِس ِو" :ىل لو أن ميسح برأسو من بقية ادلاء الذي غسل بو الذراع؟ لو
قاؿ" :ثُ َّم َم َ
انتهى من غسل الذراع وبقي يف يده ماء يسري ،ىل يأخذ هبذا ادلاء مث ميسح بو رأسو؟ ال
ُجيزئو ذلك (ال ُجيزئو ذلك) ،ال بد أن يأخذ ماء جديد (يأخذ ماء جديد للرأس) ،وىذا عند
مجاىري العلماء ،ومسح الرأس يكون باإلقبال.
س َح بَِرأْ ِس ِو" :وصفة ادلسح أنو يكون باإلقبال واإلدبار على الرأس ،ولو أن
إذاً قاؿ" :ثُ َّم َم َ
يفعل ذلك بصفتني ،إما أن يبدأ مبقدم الرأس وميسح ،أو العكس ،يبدأ من مؤخر الرأس إىل
ادلقدمة ليعم الرأس ،كل ذلك وارد كما يف حديث عثمان مع حديث عبد اهلل بن زيد،
ويدخل يف ادلسح مسح األذنني بإدخال السبابتني يف األذن مع إمرار اإلهبام على ظاىر
األذن.
ث ِم َرا ٍر إِلَى ال َك ْعبَػ ْي ِن" :وىذا فيو أن حق الرجلني ىو الغسل
س َل ِر ْجلَْي ِو ثَالَ َ
قاؿ" :ثُ َّم غَ َ
وليس ادلسح ،وىنا يف ذكر مسح الرأس ،قالُ " :مثَّ َم َس َح بَِرأْ ِس ِو" :ىذا فيو ادلسح مرة ،ىل
جيوز لئلنسان أن ميسح أكثر من مرة؟ جيوز لو ذلك ،وورد عن النيب  أنو مسح مرتني
وثبلث كما جاء يف سنن أيب داوود وغريه ،وىذه الروايات تبني أن ىناك قاعدة عند الفقهاء
يقولون" :كل ممسوح ال ُميسح إال مرة واحد" ،عندىم قاعدة ،لكن ىذه القاعدة ليست
مضطردة بدليل مسألة الرأس ،أنو ورد ادلسح أكثر من مرة.
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ث ِم َرا ٍر إِلَى ال َك ْعبَػ ْي ِن" :أيضاً ىنا الكبلم على الكعبني كالكبلم
س َل ِر ْجلَْي ِو ثَالَ َ
قاؿ" :ثُ َّم غَ َ
داخل يف الغسل.
على ادلرفقني ،أن الكعب داخلٌ ،
طبعاً لماذا أقوؿ ىذا الكالـ؟
ألن العرب دلا يُبينون انتهاء الغاية ال يُدخلون ما ىو من الغاية ،يعين مثبلً دلا يقولون" :حد
العورة من السرة إىل الركبة" ،ىل الركبة من العورة؟ ال ،الركبة ليست من العورة ،من السرة إىل
الركبة ،يعين إىل الركبة ،تصل إىل الركبة ىذه هناية العورة ،لكن ىنا يف ىذه الصورة "إىل
الكعبني وإىل ادلرفقني" جاء يف احلديث ،جاء يف حديث النيب  التطبيق.
ِ
اؿ رس ُ ِ
ضأَ نَ ْحو و ُ ِ
صلَّى
"ثُ َّم قَ َ
ضوئي َى َذا ،ثُ َّم َ
وؿ اللَّو َ
اؿ :قَ َ َ ُ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم « َم ْن تَػ َو َّ َ ُ
رْكعتَػي ِن الَ يحد ُ ِ
سوُ ،غُ ِف َر
ََْ
َُ
ِّث في ِه َما نَػ ْف َ

لَوُ َما تَػ َق َّد َـ ِم ْن َذنْبِ ِو»" :وىذا يُفيد أن ىذا األجر

إمنا يتحقق باجلمع بني األمرين (باجلمع بني األمرين) ،أن يتوضأ كوضوء النيب  ،يعين
الصفة الشرعية ،وأن يُصلي ركعتني من غري أن ُحيدث نفسو ،وىنا فيو إثبات حديث النفس
كما يُثبت أىل السنة واجلماعة ،وحديث النفس على نوعني:
 حديث النفس االختياري الذي يستطيع اإلنسان أن يدفعو. -وحديث النفس القصري الذي ال يستطيع اإلنسان دفعو.
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وادلقصود يف ىذا احلديث النوع الثاين ،االختياري الذي يستطيع اإلنسان أن يدفعو وأن
يُقاومو.
ثم ذكر الثمرة ،قاؿ" :غُِف َر لَوُ َما تَػ َق َّد َـ ِم ْن ذَنْبِ ِو" :ومجهور العلماء على أن ادلغفرة ىنا
للصغائر وليست للكبائر ألن الكبائر حتتاج إىل توبة كما جاء يف بقية النصوص.
نقف عند ىذا القدر من التعليق على الصحيح ،نسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع
والعمل الصاحل ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد..

