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موقع دروس اإلمارات

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إف احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو ،وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو.
أما بعد-:
فإف خَت الكالـ كالـ اهلل ،وخَت اذلدي ىدي ٍ
زلمد  ،وشر األمور زلدثاهتا ،وكل ٍ
زلدثة
ٍ
بدعة ،وكل ٍ
ضاللة يف النار ،مث أما بعد :فنستأنف التعليق على صحيح
بدعة ضاللة ،وكل
اإلماـ البخاري – رمحو اهلل – وقد بلغنا من كتاب الوضوء إىل "باب :الوضوء ثالثاً ثالثة"،
وقد علقنا على احلديث االوؿ منو.
ثم قال اإلمام البخاري  -رحمو اهلل :-
ال ِ
ِ ِ
ال :ابْ ُن ِش َه ٍ
ِّث َع ْن
سا َن ،قَ َ
يم قَ َ
ابَ ،ولَ ِك ْن عُ ْرَوةُ ،يُ َحد ُ
ال :قَ َ َ
صال ُح بْ ُن َك ْي َ
َو َع ْن إبْ َراى َ
ُح ْم َرا َن ،فَ لَ َّما تَ َو َّ
ت
ضأَ عُثْ َما ُن قَ َ
ُح ِّدثُ ُك ْم َح ِديثًا لَ ْوالَ آيَةٌ َما َح َّدثْ تُ ُك ُموهُ َس ِم ْع ُ
ال :أَالَ أ َ
ول« :الَ يَتَ َو َّ
الصالَةَ،
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
صلِّي َّ
ضأُ َر ُج ٌل يُ ْح ِس ُن ُو ُ
وءهَُ ،ويُ َ
النَّبِ َّي َ
ض َ
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ِ َّ ِ
إَِّال غُ ِفر لَو ما ب ي نَو وب ين َّ ِ
ين يَكْتُ ُمو َف
صلِّيَ َها» قَ َ
الصالَة َحتَّى يُ َ
َ ُ َ َْ ُ ََْ َ
ال عُ ْرَوةُ " :اآليَةَ {إ َّف الذ َ
ما أَنْػزلْنَا ِمن البػيِّػنَ ِ
ات} [البقرة" ]951 :
َ َ َ َ
ىذا احلديث لو معٌت احلديث السابق يف ذكر صفة وضوء النيب  ،مث صالة ركعتُت مع
ىذه الصفة الواردة اليت جاءت عن عثماف بن عفاف .
والسند كلهم مدنيوف ،وفيو رواية األكابر عن األصاغر ،فهنا صاحل بن كيساف أكرب من ابن
شهاب الزىري؛ ولكنو يروي عنو (يروي عنو) ،فهذا يُسمى رواية األكابر عن األصاغر،
يعٍت األصل يف األسانيد أف الصغَت يروي عن الكبَت؛ ولكن يف بعض األسانيد صلد الكبَت
يروي عن الصغَت.
رواية األكابر عن األصاغر نوعين:
 األصاغر يف السن. واألصاغر يف العلم والفضل.وىذا احلديث فيو مجلة من التابعُت ،أربعة من التابعُت متوالُت يف ىذا اإلسناد ،صاحل بن
كيساف من التابعُت ،وابن شهاب من التابعُت ،وعروة من التابعُت ،ومحراف من التابعُت،
ففيو أربعة من التابعُت على التوايل يف ىذا اإلسناد.
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ومن فوائد ىذا الحديث :عدـ كتماف العلم (عدـ كتماف العلم) ،وأنو ينبغي على العامل أف
يُبلغ ما لديو من العلم ،فهنا أخرب أنو لوال ىذه اآلية ما حدث ،وىي آية كتماف العلم{إِ َّف
الَّ ِذين يكْتُمو َف ما أَنْػزلْنَا ِمن البػيِّػنَ ِ
ات} [البقرة ،]951 :الوعيد الشديد الذي جاء يف كتم
َ َ ُ َ َ َ َ
العلم.
زلص ٌل من األمرين ،الذي ورد يف احلديث السابق ،يعٍت مغفرة
مث ذكر ىذا األجر ،وىو َّ
يتحصل لإلنساف إذا مجع بُت ىذا الوضوء الذي جاء عن النيب  مث صالة
الذنوب إمنا
َّ
ركعتُت دوف أف ُُي ِّدث فيهما نفسو ،فإذا فعل اإلنساف أحد األمرين مل ُيظ هبذا األجر،
يعٍت لو توضأ اإلنساف صفة وضوء النيب  دوف أف يُصلي ركعتُت ال ُُيدث فيهما نفسو،
ط هباذين األمرين ،مث ىذه الصالة ،ويُصلي الصالة اليت
صل ىذا األجر ،فهو مرتب ٌ
مل ُُي ِّ
جاءت يف الرواية األخرى "ال ُُيدث فيهما نفسو" ،وىذا فيو كما قاؿ العلماء" :اإلشارة إىل
اإلخالص يف العبادة (اإلخالص يف العبادة) ،وترؾ االنشغاؿ بالدنيا (ترؾ االنشغاؿ
بالدنيا)"؛ ألنو كلما قوي إخالص اإلنساف ،كلما انصرفت عنو شواغل الدنيا ،وكلما
ضعفت النية وضعف اإلخالص عند اإلنساف ،كاف من السهل أف تدامهو الشواغل
والوساوس واخلطرات يف صالتو ،وادلغفرة كما أسلفنا ىنا عند مجهور العلماء ادلراد هبا مغفرة
الصغائر؛ ألف الكبائر عندىم حتتاج إىل توبة.
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مث َّبوب اإلماـ البخاري بعده "باب :االستنثار يف الوضوء" ،قاؿ ذكره عثماف وعبد اهلل بن
زيد وابن عباس  -رضي اهلل عنهم – عن النيب .
ال :أَ ْخبَ َرنِي
ي ،قَ َ
ال :أَ ْخبَ َرنَا َع ْب ُد اللَّ ِو ،قَ َ
َح َّدثَنَا َع ْب َدا ُن ،قَ َ
سَ ،ع ِن ُّ
الزْى ِر ِّ
ال :أَ ْخبَ َرنَا يُونُ ُ
ِ
ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
يس ،أَنَّوُ َسم َع أَبَا ُى َريْ َرَةَ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ
أَبُو إ ْدر َ

الَ « :م ْن تَ َو َّ
ضأَ
َو َسلَّ َم أَنَّوُ قَ َ

استَ ْج َم َر فَ لْيُوتِْر».
فَ لْيَ ْستَ ْنثِ ْرَ ،وَم ِن ْ
تابعي
ىذا اإلسناد سبق أف َّ
مر أغلب رجالو ،إال أبو إدريس ىو عائد بن عبد اهلل اخلوالينٌ ،
جليل ،قاضي دمشق ،وفيو رواية تابعي عن تابعي ،الزىري من طبقة التابعُت وأبو إدريس
من طبقة التابعُت.
وصلد أف البخاري قبل أف يورد احلديث أورد التعليق ،قاؿ" :ذكره عثماف وعبد اهلل بن زيد"،
دلاذا مل يذكر احلديث عنهما؟ ألنو تكرر أكثر من مرة ،فأورده ىنا تعليقاً ،يعٍت قبل قليل مر
معنا يف الباب السابق حديث عثماف ،فلم يرد أف يُعيده ،وكذلك حديث عبد اهلل بن زيد
مر معنا ،ومها عمدة صفة وضوء النيب  ،أي حديث عثماف وحديث عبد اهلل بن زيد،
يعٍت أمجع حديثُت يف وصف وضوء النيب .
وىنا ذكر االستنثار ،يُقاؿ" :االستنثار واالنتثار" ،كالمها بنفس ادلعٌت ،وىو أف ُُيرج ادلاء
الذي يكوف داخل األنف ،وىي عملية عكسية إلدخاؿ ادلاء ،اإلنساف يُدخل ادلاء إىل
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األنف يُسمى االستنشاؽ ،طبعاً البعض قاؿ أف االستنشاؽ ىو االستنثار ،وىذا خطأ،
داخل
االستنشاؽ ىو إدخاؿ ادلاء إىل األنف ،واالستنثار ىو إخراج ادلاء من األنف ،وىو ٌ
ِ
وى ُك ْم﴾[ادلائدة ،]6:قاؿ العلماء" :فالفم واألنف داخالف يف
يف عموـ اآلية ﴿فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
الوجو فيأخذ ىذا احلكم" ،فهو من حكم غسل الوجو على جهة الوجوب.
"م ْن تَ َو َّ
ضأَ فَ لْيَ ْستَ ْنثِ ْر" :وىذا اللفظ يدؿ على الوجوب؛ ألف الصيغة فيها صيغة
قالَ :
األمر.
استَ ْج َم َر فَ لْيُوتِْر" :وقد أشرنا إليو سابقاً االستجمار ىو إزالة األذى ،سواء من
"وَم ِن ْ
قالَ :
الغائط أو البوؿ ،ويكوف وتراً ،أي على جهة كما قاؿ العلماء ،يقطعو على وتر (يقطعو على
وتر) ،يعٍت لو استخدـ اإلنساف يف االستجمار يف إزالة النجاسات أربعة أحجار ،فإنو
يُضيف إليها خامساً حىت يكوف وتراً ،وإذا استخدـ ستة ،فإنو يُضيف إليها سابع حىت
يقطع على الوتر ،وذكرنا يف اللقاءات ادلاضية أف القصد ىو حتقق اإلنقاء (حتقق اإلنقاء).
ثم قال" :باب :االستجمار وتراً"
وىو الذي جاء في الحديث السابق.
الزنَ ِ
ِ
ادَ ،ع ِن األَ ْع َر ِجَ ،ع ْن
ف ،قَ َ
كَ ،ع ْن أَبِي ِّ
ال :أَ ْخبَ َرنَا َمالِ ٌ
وس َ
قال َح َّدثَنَا َع ْب ُد اللَّو بْ ُن يُ ُ
َن رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
ول اللَّو َ
أَبِي ُى َريْ َرَة أ َّ َ ُ

ال« :إِ َذا تَ َو َّ
َح ُد ُك ْم فَ لْيَ ْج َع ْل فِي
َو َسلَّ َم قَ َ
ضأَ أ َ
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ِِ ِ
َح ُد ُك ْم ِم ْن نَ ْوِم ِو فَ لْيَ غْ ِس ْل يَ َدهُ قَ ْب َل
استَ ْي َق َ
استَ ْج َم َر فَ لْيُوتِْرَ ،وإِ َذا ْ
أَنْفو ،ثُ َّم ليَ ْنثُ ْرَ ،وَم ِن ْ
ظأَ
أَ ْن ي ْد ِخلَها فِي و ُ ِِ
ت يَ ُدهُ».
َح َد ُك ْم الَ يَ ْد ِري أَيْ َن بَاتَ ْ
ُ َ
ضوئو ،فَِإ َّن أ َ
َ
ىذا التبويب فيو اإلشارة إىل ما ذكرناه يف احلديث السابق من أف االستجمار وإزالة األذى
الذي يكوف من البوؿ والغائط يكوف وتراً ،واإلشارة لالستجمار يُراد بو األحجار الصغَتة
(األحجار الصغَتة) ،يعٍت التمسح باألحجار الصغَتة.
وىذا السند من أصح األسانيد كما تكرر معنا عن أيب ىريرة  ،وإسناده كلهم مدنيوف،
مر معنا ،واألعرج عبد الرمحن بن ىرمز،
وكلهم يف طبقة األئمة ،أبو الزناد عبد اهلل بن زكواف َّ
وىذا احلديث ذكر فيو النيب  ثالثة أمور:
 األمر األول :ىو االستنثار ،وىو أف جيعل يف أنفو ماءً مث ُُيرج ىذا ادلاء ،وىواالستنشاؽ واالستنثار.
استَ ْج َم َر فَ لْيُوتِْر" :وىذا وجو الشاىد ،أي جيعل احلجارة يف
 ثم ذكر أيضاًَ " :وَم ِن ْاإلنقاء واإلزالة على وتر ،إما ثالثة أو مخسة أو سبعة ،وجاء يف بعض األحاديث
النهي أف يستجمر دوف الوتر (دوف الوتر) ،وسوؼ يأيت يف األحاديث القادمة.
 وأيضاً ذكر حكماً ثالثاً :وىو غسل اليدين قبل الوضوء إذا استيقظ من النوـ (إذااستيقظ من النوـ) ،وىذه مسألة خالفية (ىذه مسألة خالفية من جهة احلكم) ،من
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جهة احلكم بالتعليل ،يعٍت ما نوع ىذا احلكم؟ يعٍت ىنا يُرشد النيب  إىل غسل
الكفُت قبل الوضوء إذا استيقظ من النوـ.
فالعلماء لهم ثالثة أقوال في الحكمة من غسل اليدين عند االستيقاظ من النوم:
 فبعض العلماء قاؿ أف احلكم تعبدي (أف احلكم تعبدي) ،يعٍت كباقي العبادات اليتال يُقاؿ فيها ما العلة ،وىذا رأي مجهور العلماء ،مجهور العلماء يقولوف أنو من
األمور التعبدية ،أف اإلنساف إذا استيقظ يغسل يديو ،طبعاً دلا يقولوف تعبدي يعٍت
ال يكوف فيو علة (ال يكوف فيو علة).
معلل ٍ
بتعليل حسي (بتعليلٍ حسي) ،وىذا
 وذىب فر ٌيق من العلماء إىل أف احلكم ٌ
ِ
ت يَ ُدهُ" ،يقوؿ اإلنساف
َح َد ُك ْم الَ يَ ْد ِري أَيْ َن بَاتَ ْ
التعليل ىو قوؿ النيب " :فَإ َّف أ َ
النائم ال يدري أين يضع يده ،قد يضع يده على عورتو ،على النجاسات أو غَتىا،
فقالوا ىذه علة ظاىرة ،ىذه علة زلسوسة وتؤخذ من حديث النيب .
 وىناؾ قوؿ ثالث للعلماء يف علة أو احلكمة من غسل اليدين عند االستيقاظ منمعلل ٍ
بتعليل معنوي ،وىذا التعليل ادلعنوي ،قالوا ىو ما قد يتالعب
النوـ ،قالوا أنو ٌ
صح عن النيب  أف الشيطاف يبيت على خيشوـ
بو الشيطاف من اإلنساف ،ألنو َّ
اإلنساف (يبيت على خيشوـ اإلنساف) ،فذكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية أنو قد يؤثر
عليو من جهة النجاسة والعبث؛ ولكن ىذا التوجيو وإف قواه بعض ادلتأخرين
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كالشيخ ابن عثيمُت وغَتىم ،إال أف اإلنساف ال يستطيع أف يقوؿ بو؛ ألف ما يتعلق
بالشيطاف ىي من العلل الغيبية (من العلل الغيبية) ،وال نستطيع أف نقوؿ أف ىذا
مرتبط بعلة غيبية على ىذا الوصف ،حديث بيات الشيطاف على خيشوـ اإلنساف
صحيح؛ لكن ليس لو ارتباط هبذا األمر ،وىو غسل اليدين عند االستيقاظ ،ولو
قلنا أف الشيطاف يعبث بو ،ورمبا جيعلو يتنجس ،ىذا ُيتاج إىل دليل (ُيتاج إىل
دليل) ،كل شيء عن الشيطاف ،الشيطاف عامل غييب ،وكل شيء عنو ال بد فيو من
ٍ
نص خاص ،فالقوؿ الثاين لو قوتو ،لو قوتو وال نستطيع أف نقوؿ أف األمر تعبدي
ِ
َح َد ُك ْم الَ يَ ْد ِري أَيْ َن
كما ذىب إليو مجهور العلماء؛ ألف قوؿ النيب  " :فَإ َّف أ َ
ت يَ ُدهُ" ،ىذه صيغة تعليل ،وعلماء األصوؿ يقولوف رليء الفاء بعد احلكم يُفيد
بَاتَ ْ
ِ
َح َد ُك ْم" ىنا الفاء" ،فإف أحدكم" ،ما بعده علة
أف ما بعده علة دلا قبلو ،يعٍت "فَإ َّف أ َ
دلا قبلو ،الذي قبلو أنو إذا استيقظ ال يضع يديو يف اإلناء حىت يغسل يديو ،ما
ِ
ت يَ ُدهُ".
َح َد ُك ْم الَ يَ ْد ِري أَيْ َن بَاتَ ْ
بعده " :فَإ َّف أ َ
فإذاً ىذه من األمور من ادلستحبات ،وىو غسل اليدين قبل وضعهما يف اإلناء ،وأيضاً طبعاً
العلماء يقولوف اإلناء ىنا يدخل يف اإلناء الصغَت والكبَت ،واختلف العلماء يف جنس ىذا
النوـ (يف جنس ىذا النوـ) ،يعٍت إذا ناـ اإلنساف يف النهار ،ىل إذا قاـ يغسل يده؟ أـ ىو
ظ
استَػْيػ َق َ
خاص بنوـ الليل؟ قاؿ العلماء أنو عاـ (أنو عاـ) ،وسبب العموـ قولوَ " :وإِ َذا ْ
ٌ
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َح ُد ُك ْم ِم ْن نَػ ْوِم ِو" :من نومو ىذا عند العلماء يُسمى مفرد مضاؼ (مفرد مضاؼ) ،وادلفرد
أَ
ادلضاؼ يُفيد العموـ ،يعٍت سائر أنواع النوـ ،لكن ىل يدخل فيو الغفلة؟ السنة؟ النوـ
اليسَت؟ ال يدخل فيو؛ لكن النوـ العميق سواء كاف يف النهار أو يف الليل لو ىذا احلكم.
ىذا ما يتعلق هبذا احلديث ،وذكرنا أف وجو االستدالؿ ىو اإلشارة إىل االستجمار وتراً.
ثم َّبوب اإلمام البخاري – رحمو اهلل –
"باب :غسل الرجلين وال يمسح على القدمين".
كَ ،ع ْن
وسى ،قَ َ
وس َ
اى َ
ف بْ ِن َم َ
الَ :ح َّدثَنَا أَبُو َع َوانَةََ ،ع ْن أَبِي بِ ْش ٍرَ ،ع ْن يُ ُ
قال َح َّدثَنَا ُم َ
ٍ
اىا،
َع ْب ِد اللَّ ِو بْ ِن َع ْم ٍرو ،قَ َ
ال :تَ َخلَّ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َعنَّا فِي َس ْف َرة َسافَ ْرنَ َ
ف النَّبِ ُّي َ
ص َر ،فَ َج َعلْنَا نَتَ َو َّ
ص ْوتِِو:
س ُح َعلَى أ َْر ُجلِنَا ،فَ نَ َ
الع ْ
فَأَ ْد َرَكنَا َوقَ ْد أ َْرَى ْقنَا َ
ادى بِأَ ْعلَى َ
ضأُ َونَ ْم َ
« َويْل لِ ْْلَ ْع َق ِ
اب ِم َن النَّا ِر» َم َّرتَ ْي ِن أ َْو ثَالَثًا.
ٌ
ىذا التبويب من اإلماـ البخاري – رمحو اهلل – من مقاصد اإلماـ البخاري العامة يف
رد على
الصحيح :الرد على الفرؽ ادلنحرفة (الرد على الفرؽ ادلنحرفة) ،فهذا الباب فيو ٌ
الرافضة" ،باب غسل الرجلُت" ،قاؿ وال ُُيسح على القدمُت (وال ُُيسح على القدمُت)،
ىذه من مقاصد اإلماـ البخاري صلد يف البواب يرد على اخلوارج وعلى ادلرجئة وعلى ادلعتزلة
والرافضة وغَتىم من ادلخالفُت ،ومن ادلعلوـ عند أىل العلم أف الرافضة ُيسحوف الرجلُت وال

10

الدرس الرابع واألربعوف يف التعليق على صحيح البخاري

يغسلوف الرجلُت ،وأيضاً ال يروف ادلسح على اخلفُت (ال يروف ادلسح على احلفُت) ،ودلا
ُيسحوف على الرجلُت ،ال ُيسحوف إىل الكعبُتُ ،يسحوف إىل العظم الناتئ يف ظاىر
الرجل ،يف وسط الرجل ،ما يصلوف إىل الكعبُت ،فهذه ثالث سلالفات بُت أىل السنة
والرافضة يف مسألة غسل الرجلُت ،فهم ال يروف الغسل ،يروف ادلسح وال يروف ادلسح على
اخلفُت ،ويروف أف ادلسح يكوف إىل العظم الناتئ يف الرجل وال يكوف إىل الكعب.
فهنا التبويب قُصد بو الرد على ىؤالء ،ومضى معنا احلديث يف كتاب العلم ،وذكرنا أنو فيو
أف ادلسح ال ُجيزئ عن الغسل (ادلسح ال ُجيزئ عن الغسل) ،فالبد من غسل الرجلُت،
ص ْوتِِو « َويْ ٌل
وأيضاً فيو كما أسلفنا رفع الصوت بالعلم (رفع الصوت بالعلم)" ،فَػنَ َادى بِأ َْعلَى َ
لِ ْْل َْع َق ِ
اب ِمن النَّا ِر» َمَّرتَػ ْ ِ
ُت أ َْو ثَالَثًا" ،وذكرنا فيو تكرار العلم ،وذكرنا فيو أيضاً تبعض
َ
العقوبة ،يعٍت ذكرنا أف العقوبة قد تكوف جزئية يعٍت جزء من جسد اإلنساف ،كحديث "أف
حرـ على النار مواضع السجود من ابن آدـ" ،وىذا احلديث وحديث "ما أسفل من
اهلل َّ
الكعبُت من اإلزار ففي النار" ،فهذه كلها أدلة دلا يُقرره أىل السنة من أف العذاب قد يتجزأ
على اجلسم ،طبعاً ىذا عامل غييب ال يُقاؿ" :كيف ُيصل العقوبة والعذاب جلزء من اجلسد
دوف آخر؟".
ووجو الشاىد كما قلنا من إيراد اإلماـ البخاري :ىو بياف أف حظ الرجلُت ىو الغسل،
خالفاً للرافضة الذين خالفوا يف ىذا الباب ،وذكرنا سابقاً اخلالؼ ،لو غسل ادلمسوح ،يعٍت
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ذكرنا أف بعض العلماء يقوؿ" :ال يصح لإلحداث ألنو من االبتداع" ،وذىب بعض أىل
العلم إىل اجلواز مع الكراىة ،وقالوا" :أنو صار ،يعٍت انتقل إىل ما ىو أعلى (انتقل إىل ما
ىو أعلى)" ،وال شك أف سلالفة السنة فيها ما فيها.
ثم َّبوب اإلمام البخاري – رحمو اهلل –:
"باب :المضمضة في الوضوء".
قالو ابن عباس وعبد اهلل بن زيد – رضي اهلل عنهم – عن النبي . 
قال ح َّدثَنَا أَبو اليم ِ
ال :أَ ْخبَ َرنِي َعطَاءُ بْ ُن يَ ِزي َد،
ي ،قَ َ
ان ،قَ َ
بَ ،ع ِن ُّ
الزْى ِر ِّ
َ
ال :أَ ْخبَ َرنَا ُش َع ْي ٌ
ُ ََ
ضٍ
غ َعلَى يَ َديْ ِو ِم ْن
وء ،فَأَفْ َر َ
َع ْن ُح ْم َرا َنَ ،م ْولَى عُثْ َما َن بْ ِن َع َّفا َن أَنَّوُ َرأَى عُثْ َما َن َد َعا بَِو ُ
ضِ
ِ ِ
ِ ِِ
ٍ
ش َق
سلَ ُه َما ثَالَ َ
وء ،ثُ َّم تَ َم ْ
استَ ْن َ
الو ُ
ض َو ْ
ض َم َ
ث َم َّرات ،ثُ َّم أَ ْد َخ َل يَمينَوُ في َ
إنَائو ،فَ غَ َ
المرفَ َقي ِن ثَالَثًا ،ثُ َّم م ِ ِ ِ
ِ
س َل
س َل َو ْج َهوُ ثَالَثًا َويَ َديْو إِلَى ِ ْ ْ
َو ْ
س َح ب َرأْسو ،ثُ َّم غَ َ
ََ
استَ ْنثَ َر ،ثُ َّم غَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَتَ َو َّ
ضوئِي َى َذا،
ُك َّل ِر ْج ٍل ثَالَثًا ،ثُ َّم قَ َ
ضأُ نَ ْح َو ُو ُ
الَ :رأَيْ ُ
ت النَّبِ َّي َ
ضوئِي َى َذا ،ثُ َّم صلَّى رْكعتَ ي ِن الَ يحد ُ ِ
الَ « :م ْن تَ َو َّ
َوقَ َ
ضأَ نَ ْح َو ُو ُ
سوُ ،غَ َف َر اللَّوُ
َ َ َ ْ َُ
ِّث في ِه َما نَ ْف َ
لَوُ َما تَ َق َّد َم ِم ْن ذَنْبِ ِو».
وقد مضى معنا ىذا احلديث باإلسناد وبادلنت ،وأورده حىت يُدلل على الشاىد الذي أراد أف
ض
يورده ىنا ،وىو ادلضمضة يف الوضوء الذي جاء يف نص ىذا احلديث " ُمثَّ ََتَ ْ
ض َم َ
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استَػْنثَػَر" ،وضلن ذكرنا يف اللقاء ادلاضي أف العربة يف ادلضمضة ىو :إدارة ادلاء يف
استَػْن َش َق َو ْ
َو ْ
الفم (إدارة ادلاء يف الفم) ،وقاؿ العلماء" :يكفي فيو أدىن إدارة" ،أدىن إدارة ،يعٍت لو وضع
ادلاء يف فمو ،وحركو يسَتاً فيأخذ حكم ادلضمضة ،فهنا القصد اإلشارة ،يُشَت إىل مفردات
الوضوء اليت جاءت مفصلة.
وأورد قبلو معلقاً قالو ابن عباس وعبد اهلل بن زيد ،يعٍت يف أحاديثهم يف صفة وضوء النيب
.
ثم َّبوب اإلمام البخاري – رحمو اهلل – قال:
"باب :غسل األعقاب"
قال" :وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ".
ال :ح َّدثَنَا مح َّم ُد بن ِزي ٍ
آد ُم بْ ُن أَبِي إِيَ ٍ
ال:
اد ،قَ َ
اس ،قَ َ
قال َح َّدثَنَا َ
ُ َ ُْ َ
الَ :ح َّدثَنَا ُش ْعبَةُ ،قَ َ َ
ت أَبا ُىريْ رةَ ،وَكا َن يم ُّر بِنَا والنَّاس ي تَ وضَّئُو َن ِمن ِ
ِ
ال :أ ْ ِ
وء،
المط َْه َرةِ ،قَ َ
الو ُ
َ
َسم ْع ُ َ َ َ َ َ ُ
ض َ
َسبغُوا ُ
َ ُ ََ
ِ
الَ « :ويْل لِ ْْلَ ْع َق ِ
اب ِم َن النَّا ِر».
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
فَِإ َّن أَبَا ال َقاس ِم َ
ٌ
ىذا التبويب وإف كاف مر يف أكثر من باب إال أنو أراد على وجو التحديد" ،باب :غسل
األعقاب" ،األعقاب ىي العراقيب ،مؤخرة القدـ ،يعٍت خلف الكعب ،إحنا عندنا مقدمة
القدـ ،واألعقاب ،يعٍت العراقيب يف هناية القدـ من جهة الكعب.
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وىذا احلديث الذي أورده من رباعيات البخاريُ " ،زلَ َّم ُد بْ ُن ِزيَ ٍاد أبو احلارث احلمصي
ادلدين" :روى لو اجلماعة.
وأورد ىنا أثراً معلقاً حول مسألة الخاتم (مسألة الخاتم) ،إذا توضأ اإلنسان وقد لبس
خاتماً ،ىل يُحرك الخاتم أو ال يٌحركو؟
ىناك تفصيل:
 إذا كاف اخلامت واسعاً حبيث أف ادلاء يتخللو ويدخل حتتو ،فال ُُيركو (ال ُُيركو). وإذا كاف اخلامت ضيقاً ،فإنو ُُيركو حىت يدخل ادلاء حتتو (حىت يدخل ادلاء حتتو). وذىب بعض الفقهاء إىل أنو من اليسَت الذي يُعفى عنو (من اليسَت الذي يُعفىعنو) ،واإلماـ البخاري وإيراده ذلذا األثر ادلعلق حتت ىذا الباب ،يرى أف اخلامت ُُيَّرؾ
(أف اخلامت ُُيَّرؾ) إذا كاف ضيقاً حىت يدخل ادلاء حتتو.
طبعاً الذين قالوا" :ال ُُيَّرؾ" :قالوا النيب  كاف يلبس اخلامت ،بدأ النيب  لبس اخلامت يف
السنة السادسة من اذلجرة ،يعٍت مع إرساؿ الكتب إىل ادللوؾ ،فهذه الفًتات كلها قالوا" :مل
يرد عن النيب  حتريك اخلامت" ،مل يرد عن النيب  حتريك اخلامت ،فقالوا ىو شلا يُعفى (شلا
يُعفى)؛ لكن عموـ النصوص وإيراد البخاري ذلذا احلديث "ويل لْلعقاب من النار"،
وحديث الذي كاف يف رجلو موضع درىم مل يصلو ادلاء ،والتشديد يف ىذا الباب يدعو
اإلنساف إىل أنو ُُيرؾ اخلامت.
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وىل يُلحق الساعة باخلامت؟ الساعة خارجة عن اخلالؼ؛ ألف الساعة تأخذ موضعاً كبَتاً
(تأخذ موضع كبَت) ،فال بد أف اإلنساف يغسل ما حتتو ،ال بد أف يغسل اإلنساف ما حتتو،
يعٍت سَت اخلامت ىذا كبَت ،ليس كاخلامت ،اخلامت يسَت ،أما الساعة السَت يأخذ حيز ،يعٍت من
يد اإلنساف.
طيب ،لو كاف اإلنساف قد لبس أسناناً مركبة ،وأراد أف يتوضأ ،فهل يُزيل ىذه األسناف حىت
يتوضأ؟ ال يُزيلها (ال يُزيلها)؛ ألننا قلنا قبل قليل ادلعترب يف ادلضمضة ىو حتقيق أدىن اإلدارة
(أدىن اإلدارة) ،فلو وضع ادلاء يف فمو وأداره كفاه (كفاه) ،وال ُيتاج أف يُزيل ىذه األسناف.
فإذاً ىنا أورد ىذا احلديث للتأكيد على أنو ال يًُتؾ جزء من األجزاء إال ويصل إليو ادلاء،
"ويل و ٍاد يف جهنم" ،ولكن
وىنا
"ويل" كلمة وعيد (كلمة وعيد) ،وبعض العلماء قاؿٌ :
ٌ
ليس عليو دليل (ليس عليو دليل) مع إيراد مجاىَت ادلفسرين لو يف كتب التفسَت؛ ولكن
الصحيح أهنا كلمة وعيد.
وأيضاً يف ىذا احلديث مناداة النيب  بغَت وصف الرسالة ،فإف أبا ىريرة أخرب عن النيب 
قاؿ" :فَِإ َّف أَبا ال َق ِ
اس ِم صلَّى اهلل َعلَْي ِو وسلَّم قَ َاؿ« :ويْل لِ ْْل َْع َق ِ
اب ِم َن النَّا ِر».
َ ُ
َ
َ ٌ
ََ َ
وىذا احلديث يدخل يف معناه مجيع األعضاء (مجيع األعضاء) ،يعٍت سواء اليدين أو
الرجلُت ،األصل يف سائر األعضاء إَتاـ الوضوء.
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ثم قال المصنف – رحمو اهلل :-
"باب :غسل الرجلين في النعلين وال يمسح على النعلين"
ٍِ
ِ
يَ ،ع ْن عُبَ ْي ِد بْ ِن
ف ،قَ َ
الم ْقبُ ِر ِّ
ال :أَ ْخبَ َرنَا َمالِ ٌ
وس َ
قال َح َّدثَنَا َع ْب ُد اللَّو بْ ُن يُ ُ
كَ ،ع ْن َسعيد َ
َح ًدا ِم ْن
ُج َريْ ٍج ،أَنَّوُ قَ َ
ال :لِ َع ْب ِد اللَّ ِو بْ ِن عُ َم َر يَا أَبَا َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن َرأَيْ تُ َ
ك تَ ْ
صنَ ُع أ َْربَ ًعا لَ ْم أ ََر أ َ
س ِمن األَرَك ِ
ان إَِّال
الَ :وَما ِى َي يَا ابْ َن ُج َريْ ٍج قَ َ
صنَ عُ َها ،قَ َ
الَ :رأَيْ تُ َ
َص َحابِ َ
ك يَ ْ
أْ
ك الَ تَ َم ُّ َ ْ
ت
ِّع َ
صبُ ُغ بِ ُّ
ال ِّ
الص ْف َرةَِ ،وَرأَيْ تُ َ
الس ْبتِيَّةََ ،وَرأَيْ تُ َ
اليَ َمانِيَّ ْي ِنَ ،وَرأَيْ تُ َ
ك إِ َذا ُك ْن َ
ك تَ ْ
س الن َ
ك تَلْبَ ُ
ِ
ال َع ْب ُد اللَّ ِو:
ت َحتَّى َكا َن يَ ْو ُم الت َّْر ِويَِة .قَ َ
َّاس إِ َذا َرأ َُوا الْ ِهالَ َل َولَ ْم تُ ِه َّل أَنْ َ
ب َم َّكةَ أ ََى َّل الن ُ
أ ََّما األَرَكا ُن :فَِإنِّي لَم «أَر رس َ ِ
س إَِّال اليَ َمانِيَّ ْي ِن»َ ،وأ ََّما
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ َم ُّ
ول اللَّو َ
ْ َ َُ
ْ
ول اللَّ ِو صلَّى اهلل َعلَْي ِو وسلَّم ي لْبس الن ْ َِّ
س
ت َر ُس َ
ِّع ُ
ال ِّ
الس ْبتِيَّةُ :فَِإنِّي « َرأَيْ ُ
الن َ
ُ
َ
َّع َل التي لَْي َ
ََ َ ََ ُ
ضأُ فِيها» ،فَأَنَا أ ِ
ِ
ول اللَّ ِو
ت َر ُس َ
س َهاَ ،وأ ََّما ُّ
ُح ُّ
الص ْف َرةُ :فَِإنِّي « َرأَيْ ُ
ف َيها َش َع ٌر َويَتَ َو َّ َ
ب أَ ْن أَلْبَ َ
صلَّى اهلل علَي ِو وسلَّم يصب ُغ بِها ،فَأَنَا أ ِ
َصبُ َغ بِ َها»َ ،وأ ََّما ا ِإل ْىالَ ُل :فَِإنِّي «لَ ْم أ ََر
ُح ُّ
ب أَ ْن أ ْ
ُ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ
َ
ث بِِو ر ِ
ِ
رس َ ِ
ِ
احلَتُوُ».
ول اللَّو َ
َُ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم يُِه ُّل َحتَّى تَ ْنبَع َ َ
ىذا التبويب أشار إليو اإلماـ البخاري إىل غسل الرجلُت ،وإف كانت يف النعاؿ ،وأنو ال
ُيسح على النعاؿ ،وىذا السند الذي أورده اإلماـ البخاري سن ٌد مدين ،كل رجالو من
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ادلدينة ،ومن الرجاؿ الذين مل ُيروا علينا عُبيد بن جري وكالمها مصغَّر ،وأيضاً يف ىذا
اإلسناد رواية األقراف ،فإف سعيد ادلقبوري وعبيد بن جري تابعياف من ٍ
طبقة واحدة.
ُ
ويف بداية ىذا احلديث فيو سعة صدر العامل وأنو إذا وجو إليو النقد فإنو ال يتضجر بل
ك تَصنَع أَربػعا َمل أَر أ ِ
صنَػعُ َها،
َص َحابِ َ
ك يَ ْ
َح ًدا م ْن أ ْ
يتقبل ،فإف ابن عمر دلا قيل لوَ " :رأَيْػتُ َ ْ ُ ْ َ ً ْ َ َ
قَ َاؿَ :وَما ِى َي يَا ابْ َن ُجَريْ ٍ " :فذكر أربعة أمور منها أنو كاف ال ُيس إال األركاف اليمانية،
كن غريب ،فذكر أف ىذا ىو فعل
كن شامي ،ور ٌ
يعٍت أركاف الكعبة أربعة ،ركناف ُيانياف ،ور ٌ
النيب  ،أف النيب  كاف ال يستلم إال األركاف اليمانية ،يعٍت احلجر األسود والركن اليماين
على التسمية ادلوجودة اليوـ ،حىت أف معاوية  دلا أخذ يستلم األركاف األربعة أنكر عليو
عبد اهلل بن عباس.
فقاؿ معاوية " :ليس شيءٌ من البيت مهجور (ليس شيء من البيت مهجور" ،فقاؿ لو:
"لقد كاف لكم يف رسوؿ اهلل أسوةٌ حسنة" ،فقاؿ" :ىذا حسن" ،فامتنع؛ ألف ىذا فعل النيب
 أنو مل يستلم إال الركن اليماين واحلجر األسود.
مث ذكر األمر الثاين :وىي لبس النعاؿ السبتية ،ىي أحد أنواع النعاؿ من اجللد ،يعٍت يكوف
من جلد البقر ادلدبوغ ،ليس عليو شعر ،من أنواع النعاؿ اليت كاف يلبسها النيب .

موقع دروس اإلمارات
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ت رس َ ِ
صبُ ُغ بِ َها" :ىل صبغ النيب
" َوأ ََّما ُّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ْ
ول اللَّو َ
الص ْف َرةُ :فَِإنِّي « َرأَيْ ُ َ ُ
 أو ال؟ مسألة خالفية ،الصحيح أنو صبغ كما ذكر مجلة من الصحابة ،ومنهم أـ سلمة
وابن عباس وابن عمر وغَتىم ،فذكر أنو كاف يصبغ بالصفرة ،والصفرة بعض العلماء قاؿ
ادلراد بو الزعفراف على خالؼ سوؼ يأيت معنا يف مسألة الزعفراف على البدف ،والزعفراف
على الثوب ،ىناؾ تفاصيل كثَتة ألف النيب  هنى عن ادلزعفر (هنى عن ادلزعفر) ،الثوب
ادلزعفر ،فهناؾ تفاصيل سوؼ تأيت إف شاء اهلل؛ لكن ىنا يف صبغ النيب  مبا كاف قريباً من
اللوف األصفر أو باألصفر.
مث ذكر اإلىالؿ يعٍت مىت كاف يُهل النيب  ،أي يُليب باحل  ،الصحابة اختلفوا يف ،..دلا
كاف يف احل أف النيب  مىت أىل؟ يعٍت يف يوـ الًتوية ،ىل بعد الصالة؟ ىل بعد ما قاـ
على راحلتو ،فاختلفوا يف نقل ىذه الصورة ،فهذا أشار إىل ابن عمر إىل أنو كاف يفعل ما
كاف النيب  يفعلو ،أنو يُهل بعدما تقف بو راحلتو ،وىذا كلو يُشَت إىل أمر مهم جداً،
وىو شدة متابعة النيب .
ووجو الشاىد كلو من ىذا :ىو غسل الرجلُت يف النعلُت ،يعٍت إذا كنت تلبس نعاؿ ،ىل
لك أف تتوضأ بالنعاؿ؟ نعم لك أف تتوضأ بالنعاؿ ،وتدخل ادلاء يف ثنايا النعاؿ ،حىت ُيس
الرجل كلها (حىت ُيس الرجل كلها) لكن إذا مل ُيسها ،ال جيوز؛ ألنو البد من التعميم.
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ىل يجوز المسح على النعال؟ ال جيوز ادلسح على النعاؿ ،ادلسح إمنا يكوف على اخلفُت،
وما يأخذ حكم اخلفُت شلا سًت الكعبُت ،ىذا الذي جيوز ادلسح عليو ،ولشيخ اإلسالـ ابن
تيمية رأي غريب ،شيخ اإلسالـ اين تيمية يقوؿ" :الرجل إما أف تكوف مكشوفة فحقها
الغسل ،وإما أف تكوف مستورة باخلف ،فحقها ادلسح ،وإما أف تكوف بينهما ال مكشوفة وال
مستورة ،كالنعاؿ فًتش بادلاء" ،قالوا وىذا مجع بُت األقواؿ؛ ولكن مجهور العلماء ال يروف
ىذا الرأي ويقولوف األصل أف الرجل تُغسل إذا كاف اإلنساف يلبس النعاؿ إال إذا تعذر
إيصاؿ ادلاء إىل كل الرجل ،فإنو ال يصح لو غسل الرجل يف ىذه الصورة.
لعنا نقف عند ىذا القدر من التعليق ،نسأؿ اهلل أف يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل
الصاحل إنو ويل ذلك والقادر عليو ،وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وجزاكم اهلل خَتاً.

