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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

 شريك لو، وأشهد أف حممداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

وكل حمدثٍة ، وشر األمور حمدثاهتا، فإف خَت الكالـ كالـ ا، وخَت اذلدي ىدي حممٍد 

مث أما بعد فنستأنف التعليق على صحيح بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، 

 وال زاؿ حديثنا موصوالً حوؿ أبواب كتاب الوضوء. –رضبو ا  –اإلماـ البخاري 

 :-رحمو اهلل –قال المصنف 

 "باب: من لم يتوضأ إال من الغشي المثقل"

ثَ َنا ثَِني: قَالَ  ِإْسَماِعيُل، قال َحدَّ  َعنْ  فَاِطَمَة، اْمَرأَتِوِ  َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِىَشامِ  َعنْ  َماِلٌك، َحدَّ

ِتَها  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َزْوجَ  َعاِئَشةَ  أَتَ ْيتُ : قَاَلتْ  أَن ََّها َبْكرٍ  أَِبي بِْنتِ  َأْسَماءَ  َجدَّ

 َما: فَ ُقْلتُ  ُتَصل ي، قَاِئَمةٌ  ِىيَ  َوِإَذا ُيَصلُّوَن، ِقَيامٌ  النَّاسُ  فَِإَذا الشَّْمُس، َخَسَفتِ  ِحينَ 

 َأيْ : فََأَشاَرتْ  آيٌَة؟: فَ ُقْلتُ  اللَِّو، ُسْبَحانَ : َوقَاَلتْ  السََّماِء، َنْحوَ  بَِيِدَىا فََأَشاَرتْ  لِلنَّاِس؟
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ِني َحتَّى فَ ُقْمتُ  نَ َعْم،  اْنَصَرفَ  فَ َلمَّا َماًء، رَْأِسي فَ ْوقَ  َأُصبُّ  َوَجَعْلتُ  الَغْشُي، َتَجَّلَّ

 َلمْ  ُكْنتُ  َشْيءٍ  ِمنْ  َما: "قَالَ  ثُمَّ  َعَلْيِو، َوأَثْ َنى اللَّوَ  َحِمدَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ 

 ِفي تُ ْفتَ ُنونَ  أَنَُّكمْ  ِإَليَّ  ُأوِحيَ  َوَلَقدْ  َوالنَّاَر، الَجنَّةَ  َحتَّى َىَذا، َمَقاِمي ِفي رَأَيْ ُتوُ  َقدْ  ِإالَّ  َأرَهُ 

َنةِ  - ِمنْ  َقرِيبَ  َأوْ  - ِمْثلَ  الُقُبورِ   - َأْسَماءُ : قَاَلتْ  َذِلَك، َأيَّ  َأْدِري الَ  - الدَّجَّالِ  ِفت ْ

 َأيَّ  َأْدِري الَ  - الُموِقنُ  َأوِ  نُ الُمْؤمِ  فَأَمَّا الرَُّجِل؟ ِبَهَذا ِعْلُمكَ  َما: َلوُ  فَ يُ َقالُ  َأَحدُُكْم، يُ ْؤَتى

نَا َوالُهَدى، بِاْلبَ ي  َناتِ  َجاَءنَا اللَِّو، َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  ُىوَ : فَ يَ ُقولُ  - َأْسَماءُ : قَاَلتْ  َذِلكَ   فََأَجب ْ

 َأوِ  الُمَناِفقُ  َوَأمَّا َلُمْؤِمًنا، ُكْنتَ  ِإنْ  َعِلْمَنا فَ َقدْ  َصاِلًحا، َنمْ : فَ يُ َقالُ  َوات َّبَ ْعَنا، َوآَمنَّا

 يَ ُقولُونَ  النَّاسَ  َسِمْعتُ  َأْدِري، الَ : فَ يَ ُقولُ  - َأْسَماءُ  قَاَلتْ  َذِلكَ  َأيَّ  َأْدِري الَ  - الُمْرتَابُ 

 ."فَ ُقْلُتوُ  َشْيًئا

اإلماـ البخاري متعلقًة بنواقض الوضوء، وما يدخل فيها وما ال يدخل  ال زالت تبويبات

إىل حكم الغشي الذي  –رضبو ا  –على جهة التفصيل، وىنا أشار اإلماـ البخاري 

يعًتي اإلنساف وىو اإلغماء، إذا أُغمي على اإلنساف، وأشار إىل الغشي ادلثقل لبياف أف 

 اإلغماء ليس كلو على درجٍة واحدة.

ىذا التبويب مرتبٌط دبا سبق، وىو يتعلق بزواؿ العقل، ىل زواؿ العقل من نواقض الوضوء؟ و 

خال اجلنوف، ال نتكلم عن اجلنوف؛ لكن بقية األشياء اليت تؤدي إىل ذىاب العقل، وىو 
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، واإلغماء، وغَتىا من  الذىاب ادلؤقت كاإلعياء الشديد الذي يعًتي اإلنساف، وكالنـو

 اإلنساف، فهل ىذه الصور تعد من نواقض الوضوء؟ أو ال؟  الصور اليت تعًتي

 ، واخلالؼ فيها طويل، النـو فقط ذكر الفقهاء يف كتب اخلالؼ العايل شبانية أقواؿ يف النـو

والصحيح أف النـو واإلغماء وكل ما كاف يف صورة زواؿ العقل ادلؤقت، أنو يرجع إىل درجة 

اإلنساف نوماً، أو أُغمي عليو إغماًء، يشعر معو دبا اإلدراؾ )درجة اإلدراؾ(، يعٍت لو ناـ 

خيرج منو، حبيث أنو لو أحدث لشعر خبروج شيء، الصورة الثانية أنو ال يُدرؾ ىل خرج منو 

شيء أو ال، فإذا كاف اإلنساف ال يشعر دبا خيرج منو، فيكوف النـو ثقيالً، أو اإلغماء طويالً 

اف النـو يسَتاً، أو اإلغماء قلياًل يُدرؾ معو اإلنساف فهذا يعد من نواقض الوضوء، وأما إذا ك

 ما خيرج منو، فال يعد ىذا من نواقض الوضوء.

، أف العُت وكاء السهو، يعٍت العُت ىو ادلعيار الذي يُدرؾ بو وىذا ما أشار إليو النيب 

ي اإلنساف السهو وما خيرج منو، وما ال خيرج، فعلى ىذا ما أورده ادلصنف ىنا من الغش

خيتلف حبسب درجة اإلغماء، إذا كاف شديداً، وال يُدرؾ اإلنساف ما خيرج منو يف ىذه 

 احلالة يُعد من نواقض الوضوء، أما إذا كاف يسَتاً فال حرج يف ذلك وال يعد من النواقض.

وىل ما ذكره اإلماـ البخاري ىنا يتناقض مع ما ذكره أف الناقض إمنا ىو فقط من اخلارج 

ال، ال يتناقض معو؛ ألف ذىاب العقل الطويل، أو النـو الشديد، أو اإلغماء  من السبيلُت؟

 الطويل مظنة خروج احلدث )خروج احلدث(، فَتجع إىل ما يتعلق باخلارج من السبيلُت.
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وىذا احلديث مضى معنا يف كتاب العلم، إال أف ىناؾ شبة فوائد ُنشَت إليها يف ىذا 

ىذا السند كلهم مدنيوف، من أىل ادلدينة، وأيضًا يف احلديث، يف سند ىذا احلديث رواة 

ىذا السند رواية الراوي عن امرأتو )رواية الراوي عن امرأتو، فهشاـ بن عروة يروي عن امرأتو 

 فاطمة، وذكر العلماء يف كتب الًتاجم أهنا من رواية األقراف )من رواية األقراف(.

 الشَّْمُس": َخَسَفتِ  ِحينَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َزْوجَ  َعاِئَشةَ  أَتَ ْيتُ : قَاَلتْ "

واخلسوؼ يعٍت خيتلف يف ظهوره وقوتو، وىناؾ عالقة يعٍت بُت اخلسوؼ والكسوؼ، فذكر 

العلماء أف اخلسوؼ ال يكوف إال يف ليايل اإلقمار )ال يكوف إال يف ليايل اإلقمار(، وأما 

)الكسوؼ على العكس من ذلك(، يكوف يف هنايات الكسوؼ فعلى العكس من ذلك 

الشهر )يف هنايات الشهر، فهم خيتلفاف ويتوارداف مع بعضهم البعض، ولذلك ذكروا ىذه 

أنو كاف يف آخر يـو من شهر  احلادثة، يعٍت ىذا الكسوؼ الذي حدث يف زماف النيب 

نو كاف يف منتصف شواؿ، تسعة وعشرين شواؿ يف السنة العاشرة، وما ذُكر عن البعض أ

ربيع الثاين، أو غَته من األقواؿ ال يصح، ال يصح وال دُيكن وال يُتصور مثل ىذا األمر؛ ألنو 

ال يكوف يف ليايل اإلقمار، يعٍت شدة اإلقمار، وىذا معروؼ فلكياً؛ ولذلك حىت شراح 

 احلديث ذكروا ىذا األمر.

 فََأَشاَرتْ  لِلنَّاِس؟ َما: فَ ُقْلتُ  ُتَصل ي، قَاِئَمةٌ  ِىيَ  َوِإَذا ُيَصلُّوَن، ِقَيامٌ  النَّاسُ  قال: "فَِإَذا

فهنا يف الصالة، وىي يف الصالة أشارت  اللَِّو": ُسْبَحانَ : َوقَاَلتْ  السََّماِء، َنْحوَ  بَِيِدَىا
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بيدىا، وىذه من احلركة اليسَتة اليت ال تبطل الصالة )اليت ال تبطل الصالة(، احلركة اليسَتة 

عند احلاجة ذكرىا الفقهاء، وىي اإلشارة عن احلاجة فال بأس هبا، وأيضًا قالت: "سبحاف 

ا"، وىذا من الكالـ يف الصالة )ىذا من الكالـ يف الصالة(، واألصل أف الكالـ يف 

بطل الصالة، األصل أنو يُبطل الصالة؛ لكن ما ىو الكالـ الذي يُبطل الصالة؟ الصالة يُ 

ىو كالـ البشر )كالـ البشر(، يعٍت الكالـ ادلعتاد من البشر، وأما الكالـ الذي فيو ذكر ا 

  ،فإف ىذا ال يُبطل الصالة؛ ولذلك ُشرع يف باب الفتح على اإلماـ أنو ُيسبح الرجاؿ

 فال يُعد مبطالً للصالة. ح، والتسبيح من جنس ذكر ا ُشرع ذلم التسبي

وىذه اإلشارة الثانية، يعٍت أشارت برأسها أي نعم، حركت  َأْي":: فََأَشاَرتْ  آيٌَة؟: "فَ ُقْلتُ 

 رأسها.

ِني َحتَّى فَ ُقْمتُ  فقالت: " يعٍت اإلغماء أثر عليها وىذا يدؿ على كما ذكر  الَغْشُي": َتَجَّلَّ

طوؿ ىذه الصالة، وشأف ىذه الصالة شأٌف عظيم؛ ولذلك اختلفت صورة العلماء على 

صالة الكسوؼ عن بقية الصلوات بأف جعل فيها ركوعاف؛ ألف ادلقاـ مقاـ آية، وفيو تأثر 

يف ىذه احلادثة، وكالمها ىنا يدؿ على أف ىذه الصالة طويلة )الصالة طويلة(،  النيب 

يتمتع هبا يف السنة  يعٍت القوة اليت كاف النيب  وىذا فيو إشارة إىل كما قاؿ العلماء،

بعاـ، وىو يقـو ىذا القياـ الذي ضعف عنو كثَت من  العاشرة، يعٍت قبل وفاة النيب 

 قاـ ىذا القياـ. الصحابة، وأثَّر عليهم؛ لكن النيب 
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يعٍت ىنا وجو الشاىد، ىذا وجو الشاىد بأنو  َماًء": رَْأِسي فَ ْوقَ  َأُصبُّ  قال: "َوَجَعْلتُ 

ُغشي عليها، جاءىا الغشي ومع ذلك مل تتوضأ )مل تتوضأ(، وإمنا سكبت على رأسها ادلاء 

)سكبت على رأسها ادلاء(، حىت تتنشط وتقـو مرة ثانية إىل العبادة، فلم يرد عنها ىنا أهنا 

ف ىذا الغشي يعترب من توضأت مع حصوؿ الغشي، وىذا كما ذكرناه على تفصيل، أ

الُغشي اليسَت، وال يعد من الغشي الطويل؛ ألنو إذا كاف الُغشي طوياًل فإف ىذا مظنة 

 انتقاض الوضوء.

وىذا ما  َعَلْيِو": َوأَثْ َنى اللَّوَ  َحِمدَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  اْنَصَرفَ  قال: "فَ َلمَّا

وىنا قوذلا يف  ، كتاب العلم من اخلطبة اليت خطبها النيب   أشرنا إليو يف السابق يف

احلديث "ضبد ا وأثٌت عليو" ىذا دليل دلن قاؿ من العلماء أف ىناؾ فرؽ بُت احلمد 

والثناء، الفرؽ بُت احلمد والثناء، فاحلمد ىو: وصف امود بالكماؿ على وجو التعظيم، 

تكرار احلمد ُيسمى ثناء، فالثناء معناه خيتلف، فإذا تكرر ىذا الوصف ُيسمى ثناًء، يعٍت 

والعطف تُفيد ادلغايرة، وأيضًا حديث الفاربة أثٌت عليو وغَته يدؿ على الفرؽ بُت احلمد 

ما رآه من األمور العظيمة اليت كانت يف صالة الكسوؼ من  وبُت الثناء، مث ذكر النيب 

فتنوف يف قبورىم، وغَتىا مما جاء يف رؤية اجلنة والنار، ومن سيب السوائب، وأف الناس يُ 

تفاصيل صالة الكسوؼ وقد أشرنا إليها يف كتاب العلم، وذكرنا أف فيو إثبات اجلنة والنار 

وسؤاؿ القرب، وغَتىا من اآليات العظيمة، ووجو الشاىد كما أسلفت أف فيو ذكر الُغشي 
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يف صور ذىاب العقل،  الذي حدث مع عدـ الوضوء معو، وىذا وجو االستدالؿ أنو يُفرَّؽ

إذا ذىب العقل حبيث أف اإلنساف ال يستشعر ما خيرج منو، فإنو ىذا ناقٌض للوضوء، وإذا  

كاف يسَتاً، يعٍت بعض الناس يُغمى عليو إغماء يسَت، يشعر بالناس ويسمع كالمهم، كما 

جلزء من يكوف يف بعض احلوادث إال أف الضربة يف الرأس أو يف بعض األشياء قد جيعلو فاقد 

الوعي، ففقد الوعي قد يكوف كلي، وقد يكوف جزئي، فهذا اجلزئي ال يُعد من نواقض 

 الوضوء.

 :-رحمو اهلل  –ثم قال المصنف 

 "باب: مسح الرأس كلو"

 [6]ادلائدة:﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم﴾ لقوؿ ا تعاىل:

 وقال ابن المسيب: "المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها".

 "وسئل مالٌك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد اهلل بن زيد".

ثَ َنا ، َيْحَيى ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َماِلٌك، َأْخبَ َرنَا: قَالَ  يُوُسَف، ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  قال َحدَّ  َعنْ  الَمازِِني 

 تُرِيَِني، َأنْ  أََتْسَتِطيعُ  َيْحَيى ْبنِ  َعْمِرو َجدُّ  َوُىوَ  زَْيٍد، ْبنِ  اللَّوِ  ِلَعْبدِ  قَالَ  رَُجًَّل، َأنَّ  أَبِيِو،

 َفَدَعا نَ َعْم،: زَْيدٍ  ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  فَ َقالَ  يَ تَ َوضَّأُ؟ َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ  َكْيفَ 

َرغَ  ِبَماٍء،  َثَّلَثًا، َوْجَهوُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَّلَثًا، َواْستَ ْنثَ رَ  َمْضَمضَ  ثُمَّ  َمرَّتَ ْيِن، فَ َغَسلَ  َيَدْيوِ  َعَلى فَأَف ْ
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َبلَ  بَِيَدْيِو، رَْأَسوُ  َمَسحَ  ثُمَّ  الِمْرفَ َقْيِن، ِإَلى َمرَّتَ ْينِ  َمرَّتَ ْينِ  َيَدْيوِ  َغَسلَ  ثُمَّ   َبَدأَ  َوَأْدبَ َر، ِبِهَما فََأق ْ

 َغَسلَ  ثُمَّ  ِمْنُو، َبَدأَ  الَِّذي الَمَكانِ  ِإَلى َردَُّىَما مَّ ثُ  قَ َفاُه، ِإَلى ِبِهَما َذَىبَ  َحتَّى رَْأِسوِ  ِبُمَقدَّمِ 

 ."رِْجَلْيوِ 

ىنا بوَّب اإلماـ البخاري بابًا يتعلق بصفة الوضوء، وما يتعلق بفرٍض من فرائض الوضوء، 

فرائض الوضوء ىي األربعة ادلذكورة يف اآلية، فقاؿ: "باب: مسح الرأس كلو"، تبويب اإلماـ 

البخاري ىنا فيو إشارة إىل أنو جيب استيعاب صبيع الرأس يف ادلسح، أف يستوعب صبيع 

 َواْمَسُحوا﴿سح، واستدؿ بييٍة وحديث، وأورد بعض اآلثار، قاؿ: "لقولو تعاىل: الرأس يف ادل

، فهنا اآلية فيها إجياب مسح الرأس، والرأس إذا أُطلق، فإمنا يُراد بو [6:ادلائدة]﴾ِبُرُءوِسُكمْ 

منابت الشعر ادلعتاد )منابت الشعر ادلعتاد(، وىذا طبعًا قيد مهم عند الفقهاء ليعرؼ 

قهية، يقولوف ادلعتاد؛ ألنو ممكن رجل أصلح، ممكن رجل شعره يبدأ من نصف تفاصيل ف

الرأس، فهل ديسح من نصف الرأس إىل هناية الرأس؟ ال، يكوف الشعر ادلعتاد، يعٍت منابت 

 الشعر ادلعتاد اليت تكوف يف أعلى اجلبهة إىل هناية القفا.

: والباء ىنا لإللصاؽ )الباء [6]ادلائدة:﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم﴾وأيضًا يف ىذه اآلية: 

لإللصاؽ(، يعٍت أنو يشمل الرأس كلو، طبعًا ىناؾ يعٍت من فسَّر الباء بأنو للتبعيض )بأنو 

للتبعيض(، وىذا القوؿ طبعًا قوؿ ضعيف جداً، ولذلك جند أف العلماء مثاًل برىاف الدين 

لباء ىنا، قاؿ: "من قاؿ أف الباء العكربي يف كتاب إعراب القرآف، دلا جاء إىل ذكر حرؼ ا
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ىنا للتبعيض فال خربة لو بالعربية"، يعٍت ألف السياؽ لإللصاؽ، طبعًا الباء ىل تأيت 

للتبعيض، نعم تأيت للتبعيض، ومعروؼ أف حروؼ ادلعاين ذلا معاين كثَتة، وىناؾ اختالؼ 

خالفية معروفة يف بُت العلماء، ىل حروؼ ادلعاين تتناوب مع بعضها البعض أو ال؟ مسألة 

 اللغة.

: الباء ىنا لإللصاؽ، والرأس [6]ادلائدة:﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم﴾ لكن وجو الشاىد ىنا:

ادلراد بو: منابت الشعر ادلعتاد، فيشمل مسح الرأس كلو، يعٍت ال جُيزئ اإلنساف أف ديسح 

على العمامة(، جزء من الرأس إال يف صوة واحدة ىي صورة ادلسح على العمامة )ادلسح 

يعٍت إذا كاف اإلنساف قد لبس العمامة، فإنو جيوز لو أف ديسح على ناصية الرأس، يعٍت بداية 

الرأس ادلقدـ، بداية الشعر مث ُيكمل على الرأس، ففي ىذه حلالة األصل أف ادلسح ينصب 

 .على ماذا؟ على العمامة )على العمامة(، وىذه الصور وردت عن النيب 

ىنا ىل ادلرأة   ابن المسيب "المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها"":قال: "وقال 

كالرجل يف مسح الرأس؟ يعٍت ردبا يتبادر للذىن أف شعر ادلرأة طويل، فهل ذلا نفس احلكم؟ 

األصل أننا نستصح قاعدة شرعية أف الرجاؿ شقائق النساء يف األحكاـ إال ما خص 

ؿ تثبت للنساء، إال إذا جاء دليل أف ىذا احلكم الدليل، يعٍت األحكاـ اليت تثبت للرجا

خاص للرجاؿ، أو أف ىذا احلكم خاص للنساء، فالنساء أيضًا ذلم نفس احلكم، أهنم 

يستوعبوف الرأس، نقوؿ يستوعبوف الرأس، وال يلـز منو استيعاب ماذا؟ الشعر، يعٍت ادلرأة 
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(، يعٍت مثل ما أف الرجل سبسح كالرجل على ما يأيت على جذور الشعر )على جذور الشعر

يبدأ دبقدمة الناصية فوؽ اجلبهة إىل القفا، ادلرأة نفس الشيء، يعٍت الرأس ما حيصل بو 

الًتأس، ما يكوف يف األعلى، فالشعر الذي يكوف يف األعلى ىو الذي دُيسح عليو، سواء 

 ور.عند الرجل أو عند ادلرأة، فاحلكم واحٌد عند الرجاؿ والنساء، يعٍت على اجلذ

طيب ىل يُقاؿ ىذا لكالـ يف اللحية، يُقاؿ أف األصل دُيسح على اجلذور فقط يعٍت، ما 

يكوف على الوجو والنازؿ ال دُيسح عليو؛ ألف ادلرأة ال سبسح على الشعر النازؿ، ال يُقاؿ 

ذلك )ال يُقاؿ ذلك(، ألف ما يف الوجو كما قاؿ العلماء دُيسح على ما ربصل بو ادلواجهة، 

للحية ىل ربصل هبا ادلواجهة، نعم ربصل هبا ادلواجهة، فيمسح على اللحية وما تدىل فهذه ا

من اللحية، خبالؼ الشعر، حىت لو شعر الرجل طاؿ، إنساف يسكن يف البادية وجرت 

العادة عندىم أف شعورىم طويلة، ىل ديسح على الشعر إىل األسفل؟ منتصف الظهر، وال 

 ذور.إىل القفا؟ إىل القفا يف حد اجل

قال: "وسئل مالٌك "أيجزئ أن يمسح بعض الرأس" فاحتج بحديث عن عبد اهلل بن 

يعٍت بُتَّ أف احلكم ما جاء يف حديث عبد ا بن زيد، وما جاء يف حديث عبد ا  زيد""،

بن زيد، ىو االستيعاب )ىو االستيعاب(، أنو يستوعب صبيع الرأس، وىذا احلديث، 

ٌل يف صفة الوضوء كحديث عثماف، كحديث عثماف، ولذلك حديث عبد ا بن زيد أص
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ذبدوف يف عمدة األحكاـ أهنما مع بعض، حىت يعٍت يُدرؾ اإلنساف الصفة ادلتكاملة لوضوء 

 ، جيمع بُت ألفاظ حديث عثماف وحديث عبد ا بن زيد.النيب 

اية االبن عن وسند احلديث الذي أورده، إسناٌد مدين ما عدا عبد ا بن يوسف، وفيو رو 

أبيو، وىذا احلديث تطرقنا إىل صبلة من تفاصيلو، دلا شرحنا حديث عثماف بن عفاف، وفيو 

 .حرص الناس على متابعة النيب 

يَ تَ َوضَّأُ؟":  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ  َكْيفَ  تُرِيَِني، َأنْ  قال: "أََتْسَتِطيعُ 

، وصفة الوضوء فالتابعوف كانوا يسألوف الصحابة ويتعلموف منهم صفة صالة النيب 

وغَتىا من األحكاـ، فقاؿ نعم، فدعا وتوضأ ىذا الوضوء، ومضى معنا اإلفراغ على اليدين 

 وىي من ادلستحبات.

َرغَ " وىنا نالحظ يف ىذا احلديث التنويع يف العدد )التنويع يف العدد(، نالحظ:  َلىعَ  فََأف ْ

 َيَدْيوِ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَّلَثًا، َوْجَهوُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَّلَثًا، َواْستَ ْنثَ رَ  َمْضَمضَ  ثُمَّ  َمرَّتَ ْيِن، فَ َغَسلَ  َيَدْيوِ 

إذا من فوائد ىذا احلديث أنو لإلنساف أف ينوع يف العدد،  الِمْرفَ َقْيِن": ِإَلى َمرَّتَ ْينِ  َمرَّتَ ْينِ 

حنن مضى معنا يف األبواب، باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتُت مرتُت، باب الوضوء 

ثالثاً ثالثة، فهل لإلنساف يف الوضوء الواحد أف يُنوع؟ يعٍت يغسل يديو ثالثاً، ويغسل الوجو 

ف ذلك؟ نعم، لإلنساف ذلك، وحديث عبد ا بن مرتُت، ويغسل الرجل مرة، ىل لإلنسا

 زيد نٌص يف ىذا األمر.
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 –أيضًا ىذا احلديث فيو اإلشارة إىل صفة مسح الرأس وىو وجو الشاىد من إيراد ادلصنف 

َوأَْدبَػَر": بدأ دبقدـ رأسو حىت ذىب  هِبَِما َفأَقػَْبلَ  بَِيَدْيِو، رَْأَسوُ  َمَسحَ  ، قاؿ: "مُثَّ -رضبو ا 

ا إىل قفاه، مث ردمها إىل ادلكاف الذي بدأ منو، وىذا يدؿ على ماذا؟ استيعاب الرأس هبم

بادلسح، وحنن ذكرنا أنو ينبغي أف يأخذ ماًء جديدًا للرأس )أف يأخذ ماًء جديدًا للرأس(، 

 وىو ادلاء اليسَت الذي ديسح بو ألف األصل يف ىذا الباب التخفيف.

يعٍت يف اإلقباؿ واإلدبار، يعٍت األصل أف اإلنساف طيب، ىل إلنساف أف يبدأ بالعكس، 

يبدأ بالناصية، مث ديسح ويذىب إىل القفا مث يرجع، طيب العكس، لو بدأ اإلنساف بالقفا مث 

الناصية مث يرجع، ىل جيوز ذلك؟ نعم جيوز ذلك، كل ذلك وارٌد يف السنة، سواء بدأ دبقدـ 

 رأسو إىل القفا ويرجع، أو العكس.

ا احلكم يشمل ادلرأة، يعٍت ادلرأة نفس الشيء، تذىب إىل هناية القفا مث طيب، ىل ىذ

ترجع؟ قد تقوؿ ادلرأة أف الشعر سيتغَت أو تسرحية الشعر ستذىب، نعم ادلرأة كالرجل، لكن 

الفقهاء قالوا أف ادلرأة زبفف، يعٍت ما يلزمها أف تضغط على الشعر كالرجل، ىل ذلذا 

ف اإلنساف دبجرد ادلسح األويل، خالص يستوعب الرأس، دلاذا فائدة؟ ممكن يقوؿ اإلنساف أ

يرجع؟ قاؿ العلماء ألف الشعر لو ظاىر وباطن )لو ظاىر وباطن(، فالذىاب والرجوع حيصل 

 بو سباـ االستيعاب دلسح الرأس.

 ثم بوَّب المصنف بنفس الحديث السابق، قال:



 

 13 
 

 موقع دروس اإلمارات

 "باب: غسل الرجلين إلى الكعبين"

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  ُموَسى، َحدَّ  َحَسٍن، أَِبي ْبنَ  َعْمَرو َشِهْدتُ  أَبِيِو، َعنْ  َعْمٍرو، َعنْ  ُوَىْيٌب، َحدَّ

 َماٍء، ِمنْ  بِتَ ْورٍ  َفَدَعا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   ُوُضوءِ  َعنْ  زَْيٍد، ْبنَ  اللَّوِ  َعْبدَ  َسَألَ 

 َيَدْيوِ  فَ َغَسلَ  الت َّْوِر، ِمنَ  َيِدهِ  َعَلى فََأْكَفأَ » َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   ُوُضوءَ  َلُهمْ  فَ تَ َوضَّأَ 

 َأْدَخلَ  ثُمَّ  َغَرفَاٍت، َثََّلثَ  َواْستَ ْنثَ َر، َواْستَ ْنَشقَ  َفَمْضَمضَ  الت َّْوِر، ِفي َيَدهُ  َأْدَخلَ  ثُمَّ  َثَّلَثًا،

 َفَمَسحَ  َيَدهُ  َأْدَخلَ  ثُمَّ  الِمْرفَ َقْيِن، ِإَلى َمرَّتَ ْينِ  َيَدْيوِ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَّلَثًا، َوْجَهوُ  فَ َغَسلَ  َيَدهُ 

 .«الَكْعبَ ْينِ  ِإَلى رِْجَلْيوِ  َغَسلَ  ثُمَّ  َواِحَدًة، َمرَّةً  َوَأْدبَ رَ  ِبِهَما فََأقْ َبلَ  رَْأَسُو،

الرجلُت،  ىنا بوَّب اإلماـ البخاري "باب: غسل الرجلُت إىل الكعبُت"، يعٍت منتهى غسل

ينتهي إىل الكعبُت، ىل الكعب داخلة؟ ىل الكعب داخل يف الغسل؟ نعم داخل بداللة 

السنة، واألحاديث يف ذلك، مع أف يف اللغة العربية ما بعد الغاية ال يدخل يف احلكم )ما 

بعد الغاية ال يدخل يف احلكم(، إال أف السنة ىنا أوضحت أف ما بعد الغاية داخلة، يعٍت 

ء مثاًل على سبيل التوضيح دلا يقولوف عورة الرجل من السرة إىل الركبة، ىل الركبة الفقها

داخلة يف العورة؟ داخلة؟ غَت داخلة باتفاؽ العلماء )باتفاؽ العلماء(، فالعورة من السرة إىل 

الركبة، ما بعد انتهاء الغاية ال يدخل فيهم، طيب ىنا "إىل الكعبُت" السنة وضحت أف 

ا؟ الكعب داخل يف غسل الرجلُت، ونفس احلكم يف ادلرفق، والكعب أوؿ الكعبُت ماذ

العظم الناتئ الذي يكوف أسفل الساؽ، وىذا ىو التفسَت عند أىل السنة واجلماعة خالفاً 
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للشيعة، الذين جيعلوف الكعب ىو العظم الناتئ يف ظهر القدـ )يف ظهر القدـ(، أىل السنة 

 اية الساؽ خبالؼ الشيعة يف تفسَتىم دلعٌت الكعبُت.عندىم العظمتُت الناتئتُت يف هن

أنو ذكر ادلضمضة واالستنشاؽ بثالث  وأيضًا في ىذا الحديث فائدة لعلي أختم بها:

غرفات، "فمضمض واستنشق واستنثر ثالث غرفات"، يعٍت يف الغرفة الواحدة يتمضمض 

ىذه ردبا أسهل،  ، طبعاً ويستنشق ويستنثر، وسوؼ يأتينا صفة أخرى جاءت عن النيب 

يعٍت أف اإلنساف بغرفة واحدة جيعل يف فمو وأنفو مث يستنثر مث غرفة، مث غرفة ثالث مرات، 

، وسوؼ يأتينا صفة أنو بغرفة واحدة ثالث مرات، يعٍت يتمضمض ىذا الثابت عن النيب 

ويستنشق، مث بنفس الغرفة يتمضمض ويستنشق، مث يتمضمض ويستنشق، ىذا من منكم 

، وىذا الذي ُيشَت أف حيافظ على ادلاء ادلوجود يف يده، ويفعل كما فعل النيب  يستطيع

 .إىل االغتساؿ بالصاع، والوضوء بادلد الذي عند النيب 

لعلنا نكتفي هبذا القدر من التعلق، سائلُت ادلوىل جل يف عاله أف يرزقنا وإياكم العلم النافع 

 وصلى ا وسلم على نبينا حممد. والعمل الصاحل إنو ويل ذلك والقادر عليو،

 

 


