
 

  0 
 

 يف التعليق على صحيح البخاريعوف باألر الدرس 

 

 

 

 

 التعليق على صحيح البخاري

 

 [األربعون          الدرس ]

 

 لفضيلة الشيخ الدكتور

 

 صاحل عبد الكريم

 

 حفظه اهلل ورعاه

 

 



 

 1 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

 شريك لو، وأشهد أف حممداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

وكل حمدثٍة ، وشر األمور حمدثاهتا، فإف خًن الكالـ كالـ اهلل، وخًن اذلدي ىدي حممٍد 

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

، وقد وصلنا كتاب الوضوءوال يزاؿ احلديث موصواًل حوؿ أبواب   –رمحو اهلل  –البخاري 

 إىل باب التخفيف يف الوضوء.

 :–رحمو اهلل  –قال البخاري 

 تخفيف في الوضوء""باب: ال

ثَػَنا ثَػَنا: قَالَ  اللَِّو، َعْبدِ  ْبنُ  َعِلي   َحدَّ  َعنِ  ُكَرْيٌب، َأْخبَػَرِني: قَالَ  َعْمٍرو، َعنْ  ُسْفَياُن، َحدَّ

: قَالَ  َورُبََّما - َصلَّى ثُمَّ  نَػَفَخ، َحتَّى نَامَ  وسلم عليو اهلل صّلى النَِّبيَّ  َأنَّ "  َعبَّاسٍ  اْبنِ 

ثَػَنا ثُمَّ "  - ىَفَصلَّ  قَامَ  ثُمَّ  نَػَفَخ، َحتَّى اْضَطَجعَ   َعْمٍرو، َعنْ  َمرَّةٍ  بَػْعدَ  َمرَّةً  ُسْفَياُن، ِبوِ  َحدَّ
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َلةً  َمْيُمونَةَ  َخالَِتي ِعْندَ  ِبت  : قَالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنْ  ُكَرْيٍب، َعنْ   اهللُ  َصلَّى النَِّبي   فَػَقامَ  لَيػْ

 َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   قَامَ  اللَّْيلِ  بَػْعضِ  ِفي َكانَ  فَػَلمَّا اللَّْيِل، ِمنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 

 ُيَصلِّي، َوقَامَ  ،- َويُػَقلُِّلوُ  َعْمٌرو - ُيَخفُِّفوُ  َخِفيًفا ُوُضوًءا ُمَعلَّقٍ  َشن   ِمنْ  فَػتَػَوضَّأَ »

 ِشَماِلوِ  َعنْ  ُسْفَيانُ  قَالَ  َورُبََّما - َيَسارِهِ  َعنْ  فَػُقْمُت، ِجْئتُ  ثُمَّ  تَػَوضََّأ، ِممَّا َنْحًوا فَػتَػَوضَّْأتُ 

 ثُمَّ  نَػَفَخ، َحتَّى فَػَنامَ  اْضَطَجعَ  ثُمَّ  اللَُّو، َشاءَ  َما َصلَّى ثُمَّ  يَِميِنِو، َعنْ  َفَجَعَلِني َفَحوَّلَِني -

 ِإنَّ  ِلَعْمٍرو قُػْلَنا «يَػتَػَوضَّأْ  َوَلمْ  َفَصلَّى الصَّاَلِة، ِإَلى َمَعوُ  فَػَقامَ  بِالصَّاَلِة، َفآَذنَوُ  الُمَناِدي أَتَاهُ 

ُنوُ  تَػَنامُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  ِإنَّ : »يَػُقوُلونَ  نَاًسا  َعْمٌرو قَالَ  «قَػْلُبوُ  يَػَنامُ  َولَ  َعيػْ

 أَنِّي الَمَنامِ  ِفي َأَرى ِإنِّي} قَػَرأَ  ثُمَّ  َوْحٌي، األَْنِبَياءِ  ُرْؤيَا" :يَػُقولُ  ُعَمْيرٍ  ْبنَ  ُعبَػْيدَ  َسِمْعتُ 

 ."[ٕٓٔ: الصافات] {َأْذَبُحكَ 

ف جواز التخفيف يف الوضوء، وسوؼ ىذا الباب لبيا –رمحو اهلل  –عقد اإلماـ البخاري 

يأيت يف األبواب القادمة معىن التخفيف، وىو التقليل يف استخداـ ادلاء، وأف يكوف الوضوء 

وقد يكوف أف اإلسباغ قد يكوف إسباغًا تاماً،  أنواع اإلسباغ،سريعًا شيئًا ما، وسوؼ يأتينا 

 دوف ذلك.

 ورجال ىذا السند قد مروا معنا:

 ىو موىل ابن عباس، وُكنيتو أبو رشدين. ُكَرْيٌب القرشي الهاشمي": "
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ورجاؿ ىذا السند كلهم من رجاؿ الكتب الستة عدا علي بن ادلديين، فإف ابن ماجة مل 

 لو.خُيرِّج 

 وأيضاً رجاؿ السند مكيوف أيضاً عدا علي بن ادلديين. 

 وفيو رواية تابعي عن تابعي.ادلدينة، مكٌي سكن يف  َعبَّاٍس": اْبنِ  "و

وادلراد بنفخ: أي استغرؽ يف  ":نَػَفخَ  َحتَّى نَامَ  وسلم عليو اهلل صّلى النَِّبيَّ  وىنا قال: "َأنَّ 

(، والنـو يف ذاتو ليس من نواقض الوضوء )ليس من نواقض  النـو )أي استغرؽ يف النـو

أف ينتقض الوضوء، وىذا الوضوء(؛ ولكن النـو ىو: مظنة االنتقاض )ىو مظنة االنتقاض(، 

 خيتلف باختالؼ احلاؿ.

وضوء، ولكن ىذا االستدالؿ ورمبا والفقهاء استدلوا من ىذا احلديث أف النـو ال ينقض ال

تناـ عينو وال يناـ قلبو )تناـ عينو وال يناـ قلبو(، وىكذا  أسلفناه يُعرتض عليو بأف النيب 

فال يصح االستدالؿ هبذا احلديث على أف النـو مضطجعًا أو أف األنبياء )وىكذا األنبياء(، 

انتقاض الوضوء وليس بناقض يف  النـو عمومًا ال ينقض الوضوء؛ ولكن نقوؿ أف النـو مظنة

 على ذلك.ذاتو، أما ىذا احلديث على وجو اخلصوص فال ُيستدؿ بو 

 :يف مبيت ابن عباس معو يف بيتو، قاؿ العلماء وأيضاً مرَّ معنا ىنا أف النيب 

 .فيو داللٌة على تواضع النيب  -
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َلةً  َمْيُمونَةَ  َخاَلِت  ِعْندَ  ِبت  "وفيو صلة القرابة، قاؿ ابن عباس:  - "، وىذا ادلبيت أشرنا لَيػْ

 وآدابو من مراعاة أحواؿ الزوجٌن.إليو أف لو أحكامو 

 أف فيو فضيلة عبد اهلل بن عباس. ومضى معنا -

 .وفيو االقتداء بأفعاؿ النيب  -

 ":َشن   ِمنْ  فَػتَػَوضَّأَ » َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   قَامَ  اللَّْيلِ  بَػْعضِ  ِفي َكانَ  فَػَلمَّاقال: "

 الشن ىو اجللد ادلعلق.

  إلماـ البخاري أف وضوء النيب وىذا وجو الشاىد الذي أورده ا ":َخِفيًفا ُوُضوًءا" فقال:

 كاف ىنا خفيفاً سريعاً.

، أي ابن عباس كاف وىذا ىو وجو االقتداء بالنيب  ":تَػَوضَّأَ  ِممَّا َنْحًوا فَػتَػَوضَّْأتُ قال: "

 .يقتدي بالنيب 

الغًن إف علم رضاه )إف علم رضاه(؛ ألف وأشار العلماء أف يف ىذا جواز استخداـ ماؿ 

، واستخدمو ابن عباس، وتوضأ منو لعلمو ادلاؿ، أو ادلاء ادلوجود يف الشن ىو ملٌك للنيب 

  برضا النيب .بذلك 

وىذا  ":َفَحوَّلَِني – ِشَماِلوِ  َعنْ  ُسْفَيانُ  قَالَ  َورُبََّما - َيَسارِهِ  َعنْ  فَػُقْمُت، ِجْئتُ  ثُمَّ قال: "

فيو إشارة إىل موقف ادلأمـو الواحد مع اإلماـ، أنو يكوف على اليمٌن، فابن عباس دلا صلى 
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حولو بيده إىل اجلهة اليمىن، وأشرنا إىل أف ىذا من احلركة  فإف النيب  على يسار النيب 

 يف الصالة. اجلائزة يف الصالة )من احلركة اجلائزة يف الصالة(، وىو من التعليم

وىذا فيو أخذ الراحة أو الضجعة قبل صالة  ":اْضَطَجعَ  ثُمَّ  اللَُّو، َشاءَ  َما َصلَّى ثُمَّ قال: "

 الفجر. 

. ":نَػَفخَ  َحتَّى فَػَنامَ قال: "اْضَطَجَع  وىنا  أي استغرؽ يف النـو

 أتاه ادلنادي فآذنو، وىذا فيو أف ادلؤذف يستأذف اإلماـ بالصالة. ":َفآَذنَوُ  الُمَناِدي أَتَاهُ  ثُمَّ "

وىذا فيو أف من السنة أف اإلماـ حيضر  ":يَػتَػَوضَّأْ  َوَلمْ  َفَصلَّى الصَّاَلِة، ِإَلى َمَعوُ  فَػَقامَ قال: "

يف وقت الصالة )أف اإلماـ حيضر يف وقت الصالة(، ورمبا يف ىذا الزماف لو فُعل مثل ىذا 

ُيصلي إال اس يقولوف أف ىذا اإلماـ ال ُيصلي إال الفريضة )ال األمر كاف فيو مفسدة، ألف الن

 فُيمكن بعده فعل ىذا األمر. نيب ، وفعل الٌن للناس حاؿ النيب الفريضة(؛ ولكن إذا بُ 

 ِإفَّ : »يَػُقوُلوفَ  نَاًسا ِإفَّ  لَِعْمرٍو قُػْلَنا: "لى ىذه المسألة المتعلقة بنوم النبي ثم أشار إ

ُنوُ  تَػَناـُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ   ُعَمًْنٍ  ْبنَ  ُعبَػْيدَ  َسَِْعتُ  َعْمٌرو قَاؿَ  «قَػْلُبوُ  يَػَناـُ  َوالَ  َعيػْ

ََناـِ  يف  أََرى ِإّنِّ } قَػرَأَ  ُثَّ  َوْحٌي، األَْنِبَياءِ  ُرْؤيَا: "يَػُقوؿُ 
: أي ["201: الصافات] {أَْذََبُكَ  َأّنِّ  ادل

 تأكيداً ذلذا ادلعىن أف األنبياء تناـ أعينهم وال تناـ قلوهبم.
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ليس أصاًل لالستدالؿ على أف النـو ليس بناقض أو النـو  ىذا للبياف أف حاؿ النيب 

التفصيل يف ىذه ادلسألة، لكن وجو االستدالؿ،  –إف شاء اهلل  –ادلستغرؽ، وسوؼ يأيت 

فيف الوضوء )ذكر يف ىذا ادلوطن ىو ذكر خت –رمحو اهلل  –استدالؿ اإلماـ البخاري 

 ختفيف الوضوء(.

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 "باب: إسباغ الوضوء".

 وقال ابن عمر: "إسباغ الوضوء اإلنقاء".

ثَػَنا  اْبنِ  َمْوَلى ُكَرْيٍب، َعنْ  ُعْقَبَة، ْبنِ  ُموَسى َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  َمْسَلَمَة، ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  قال َحدَّ

 ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َدَفعَ : يَػُقولُ  َسِمَعوُ  أَنَّوُ  زَْيٍد، ْبنِ  ُأَساَمةَ  َعنْ  َعبَّاسٍ 

 يَا الصَّاَلةَ  فَػُقْلتُ  الُوُضوءَ  ُيْسِبغِ  َوَلمْ  تَػَوضَّأَ  ثُمَّ  فَػَباَل، نَػَزلَ  بِالشِّْعبِ  َكانَ  ِإَذا َحتَّى َعَرَفةَ 

 فََأْسَبغَ  فَػتَػَوضََّأ، نَػَزلَ  الُمْزَدِلَفةَ  َجاءَ  فَػَلمَّا فَػرَِكَب، «َأَماَمكَ  الصَّاَلةُ : »فَػَقالَ  اللَِّو، َرُسولَ 

 ثُمَّ  َمْنزِِلِو، ِفي بَِعيَرهُ  ِإْنَسانٍ  ُكل   أَنَاخَ  ثُمَّ  الَمْغِربَ  َفَصلَّى الصَّاَلُة، أُِقيَمتِ  ثُمَّ  الُوُضوَء،

نَػُهَما. ُيَصلِّ  َوَلمْ  َفَصلَّى، الِعَشاءُ  أُِقيَمتِ   بَػيػْ

احلث على إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء من  الوضوء"، فيو:ىذا التبويب "باب: إسباغ 

ذا ُوجدت العوارض فإف اإلسباغ د إسباغ الوضوء يف حاؿ العوارض، إادلستحبات، ويتأك
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يكوف مستحبًا كحاؿ وجود الربد يف الربد الشديد كما جاء يف احلديث يف ذكر الكفارات، 

أسبغ اإلنساف يف الوضوء ناؿ ىذا ادلوعود  ذاء على الثغرات: أي الربد الشديد إإسباغ الوضو 

 الكرمي.

 ظَاِىرَةً  نَِعَموُ  َعَلْيُكمْ  َوَأْسَبغَ ﴿اإلسباغ يف اللغة: ىو اإلدتاـ )ىو اإلدتاـ(، ومنو اآلية: و 

، ويأيت مبعىن اإلكماؿ )اإلكماؿ(، اإلدتاـ واإلكماؿ، وإبالغ مواضعو، [10:لقماف]﴾َوبَاِطَنةً 

 ادلاء.وإيفاء كل موضع حقو من 

؛ مل يرد ىنا عند البخاري موصواًل يف الكتابعلق، وىنا بدأ اإلماـ البخاري بذكر أثر م

ولكن وصلو الطرباّن وغًنه، وقاؿ ابن عمر: "إسباغ الوضوء اإلنقاء"، فسَّر ابن عمر اإلسباغ 

مبعىن آخر، وىو: اإلنقاء، ومعىن اإلنقاء: أي اإلنقاء من األوساخ، أي أف اإلكثار أو الغسل 

و جيتهد يف ىذه ادلسألة فكاف يرى أن الوسخ، وكاف ابن عمر  ادلبالغ فيو يُنقي ادلوضع من

ليس من السنة االقتصار على ثالث مرات يف الوضوء، فكاف يغسل العضو سبع مرات، 

 يعين جيتهد يف ىذه ادلسألة، وقد مضى أف األصل أف الوضوء يكوف ثالث مرات.

 واإلسناد الذي ذكره اإلمام البخاري ىنا فيو: 



 

  8 
 

 يف التعليق على صحيح البخاريعوف باألر الدرس 

ىذا اسم مشهور إذا موىل الزبًن، وموسى بن عقبة  ُعْقَبَة أبو محمد المدني": ْبنِ  "ُموَسى

زي(، فمغازيو من أصح ادلغازي، يعين ذكره يف باب السًنة، اذُكر ذَكر العلماء ادلغازي )ادلغ

 .، فإف مروياتو يف ذلك من أفضل ادلرويات، وكاف مفتياً ثقةً وغزوات النيب 

ب، ب، احلِ باحلِ ا يف السابق، والذي يٌلقَّب مل دير علين ":زَْيدٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ وأيضًا في السند: "

قد  ب"، بل كاف أسامة بن زيد موىل النيب ووالده كذلك باحِلب، فُيقاؿ: "احِلب بن احلِ 

ُمبكَّرًا يف الثامن عشر من  ، وقد استعملو النيب نقش على خادتو ِحب  رسوؿ اهلل 

 اَسو يف القرآف. عمره، ووالده زيد ىو الصحايب الوحيد الذي ذكر اهلل 

، مدنيوف، السند مسلسل بادلدنيٌن، وفيو اإلسناد، رجاؿ السند كلهم من ادلدينةوىنا يف ىذا 

رواية التابعي عن التابعي، وأيضًا رجاذلم من رجاؿ الكتب السنة عدا عبد اهلل بن مسلمة 

 .فإف ابن ماجة مل خُيرِّج لو كعلي بن ادلديين دتاماً 

كوف من غًن إسباغ، يعين قد وىذا احلديث يدؿ على أف الوضوء قد يكوف بإسباغ وقد ي

اإلدتاـ، وكالمها يكوف الوضوء على الوجو السريع والتخفيف، وقد يكوف على وجو التكميل و 

التخفيف أو عدـ اإلسباغ أف يكوف ىناؾ جزء من العضو ال يصل إليو  جائز، وليس معىن

فيف يعين يعين كل األعضاء تصل إليها ادلاء ولكن القصد ىو التخادلاء، ىذا باالتفاؽ، 

مل يف موضع  الوضوء اليسًن أو السريع، أو ما كاف على وجو تكميل الوضوء، وىذا النيب 
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إىل مزدلفة أسبغ  يف بداية الطريق، أو يف منتصف الطريق، ث دلا وصل النيب  ُيسبغ الوضوء

 الوضوء.

يعين ما كاف بٌن اجلبلٌن، الشعاب وىو ادلناطق ادلنفرجة  ":بِالشِّْعبِ  َكانَ  ِإَذا َحتَّىقال: "

  بٌن اجلباؿ.

يعين دلا كانوا يف  ":اللَّوِ  َرُسولَ  يَا الصَّاَلةَ  فَػُقْلتُ  الُوُضوءَ  ُيْسِبغِ  َوَلمْ  تَػَوضَّأَ  ثُمَّ  فَػَباَل، نَػَزلَ "

يف كاف يف التشريع، يعين   الطريق، وكانت األحكاـ إىل اآلف غًن واضحة، يعين النيب 

من عرفة إىل  ، فلما خرج النيب تشريع صفة احلج، فكانوا ال يعرفوف ماذا سيفعل النيب 

ظن خالص أهنم ُيصلوف مة: "الصالة"، يعين ، يف نصف الطريق توضأ، قاؿ لو أسامزدلفة

 صالة ادلغرب.

ادلكاف، وىذا فيو أنو ال يعين لن نصلي يف ىذا  ":«َأَماَمكَ  الصَّاَلةُ : »النبي  فَػَقالَ "

الدافعٌن من عرفة يف وسط الطريق، يعين ال ينبغي ذلم أف ُيصلوا، وىذا الصنيع صالة ُيشرع 

، وكيف الناس تدفع وحكمتو، اآلف الذي يعرؼ كيف الدفع يدؿ على حسن قيادة النيب 

ناس حطم الناس بعضهم بعضاً، يعين دفع الوا، رمبا عرفة إىل مزدلفة، رمبا إذا وقفوا وصل  من 

وإمنا الصالة أف ىذا ليس موضع الصالة،   النيب عضاً، وحصلت مفاسد، فبٌنَّ بعضهم ب

 تكوف يف مزدلفة.
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ىذا الوضوء الثاّن  ":الُوُضوءَ  فََأْسَبغَ  فَػتَػَوضََّأ، نَػَزلَ  الُمْزَدِلَفةَ  َجاءَ  فَػَلمَّا فَػرَِكَب،قال: "ثم 

فصلى ادلغرب(، نالحظ ىنا يف )، ث أُقيمت الصالة فصلى ادلغرب الذي أسبغو النيب 

قيم فهل اإلنساف إذا كاف يف مزدلفة يُ احلديث أنو مل يذكر اآلذاف )مل يذكر اآلذاف(، 

ذاف؟ ال، بل يؤذف، يؤذف ويُقيم؛ ألف اآلذاف ورد يف حديث جابر )ورد آللصلوات من غًن 

يف حديث جابر(، وىذه يف احلقيقة قاعدة نافعة لطالب العلم، وىي قاعدة "أف السكوت 

وتتفرع عنو مسائل كثًنة عن احلكم ال يعين النفي"، السكوت عن احلكم ال يعين النفي، 

جدًا وىي حمل نقاش دائماً، يعين ىل اإلنساف ُيصلي صالة الوتر يف مزدلفة؟ يعين يف 

اء، فهل لو أف ُيصلي صالة الوتر؟ قالوا: "مل يُذكر ادلغرب والعشحديث جابر أنو فقط صلى 

صلى الوتر"، طيب عدـ الذكر ىل يقتضي النفي؟ ال يقتضي  يف حديث جابر أف النيب 

ما كاف يرتؾ الوتر ال  النفي، ال يُفهم منو النفي، بل يبقى العمل باألصل، وىو أف النيب 

 ل.يف سفر وال حضر، فُيستصحب مثل ىذا األص

مل ُتذكر سنة  يف حديث جابر يف حجة النيب  ،لفجر، السنة القبلية للفجرومثلو رغيبت ا

الفجر القبلية، فهل عدـ الذكر ُيستفاد منو النفي؟ ال، وىذا ينبغي أف يستصحبو طالب 

مع بٌن النصوص، أنك دجد يف ن  معٌن مل يُذكر ىذا يُدرؾ ىذا حينما جيالعلم، واإلنساف 

 الشيء، أو ُسكت عن ىذا األمر، ودجد أف الن  اآلخر يُثبت ىذا األمر.
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وىا يدؿ  ":الِعَشاءُ  أُِقيَمتِ  ثُمَّ  َمْنزِِلِو، ِفي بَِعيَرهُ  ِإْنَسانٍ  ُكل   أَنَاخَ  ثُمَّ  الَمْغِربَ  َفَصلَّىقال: "

بٌن الصالتٌن اجملموعتٌن(؛ ألهنم ادلواالة على ماذا؟ أنو ال تلـز ادلواالة بٌن الصالتٌن )ال تلـز 

 مادلتاع لديو، ث بعدالرحاؿ، كل واحد يُنزؿ البعًن واصلوا صالة ادلغرب ث انشغلوا بإناخة 

رب ادلغ ا فاصل وال ال؟ حصل فاصل بٌناخوا الرحاؿ، صلوا صالة العشاء، حصل ىنأن

أف ادلواالة دجوز يف األخًنة وال دجوز يف األوىل،  وقاؿ بعض العلماء فصَّل بٌن العشاء، طبعاً و 

ذا كاف مجع تقدمي فإنو ال جيوز، ويف فإنو جيوز، وإيعين قالوا إذا كاف اجلمع مجع تأخًن 

 احلقيقة ال يوجد دليل على التفريق )ال يوجد دليل على التفريق(.

اإلسالـ ابن تيمية أنو ال فرؽ، وأنو ال تلـز ادلواالة بٌن الصالتٌن؛ ولكن ولذلك ذىب شيخ 

ىل األفضل ادلوالة؟ نعم، األفضل ىو ادلواالة، يعين ىب لو أف إنساناً دخل مسجداً فصلى 

صالة الظهر، ث ذىب وجلس مخس دقائق، أو جلس يسًناً، ث بدا لو أف جيمع إليو صالة 

مع بينهما مع وجود ىذا الفصل؟ نعم ُيشرع لو اجلمع وال صر، فهل ُيشرع لو أف جيالع

 ُتشرتط ادلواالة.

نَػُهَما ُيَصلِّ  َوَلمْ  َفَصلَّى،  الِعَشاءُ  أُِقيَمتِ  ثُمَّ  قال: " ادلقصود أنو مل يصل بينهما  ":بَػيػْ

 النوافل أو السنن، وإمنا صلى ىاتٌن الصالتٌن. 

 ووجو الشاىد كما قلنا من ىذا اإليراد:
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 اإلشارة إىل مسألة أف من مقاصد الوضوء اإلسباغ. -

وأف اإلسباغ قد يكوف على وجو التكميل التاـ، أو يكوف على وجو التخفيف،  -

 .من فعل النيب وكالمها 

 :-رحمو اهلل  –البخاري ثم قال اإلمام 

 "باب: غسل الوجو باليدين من غرفٍة واحدة".

ثَػَنا قال  َسَلَمَة، ْبنُ  َمْنُصورُ  الُخَزاِعي   َسَلَمةَ  أَبُو َأْخبَػَرنَا: قَالَ  الرَِّحيِم، َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ

 اْبنِ  َعنِ  َيَساٍر، ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ  َأْسَلَم، ْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  ُسَلْيَماَن، يَػْعِني ِباَللٍ  اْبنُ  َأْخبَػَرنَا: قَالَ 

 َأَخذَ  ثُمَّ  َواْستَػْنَشَق، ِبَها َفَمْضَمضَ  َماٍء، ِمنْ  َغْرَفةً  َأَخذَ  َوْجَهُو، فَػَغَسلَ  تَػَوضَّأَ » أَنَّوُ  َعبَّاٍس،

 َأَخذَ  ثُمَّ  َوْجَهُو، ِبِهَما فَػَغَسلَ  اأُلْخَرى، َيِدهِ  ِإَلى َأَضافَػَها َىَكَذا، ِبَها َفَجَعلَ  َماٍء، ِمنْ  َغْرَفةً 

 الُيْسَرى، َيَدهُ  ِبَها فَػَغَسلَ  َماٍء، ِمنْ  َغْرَفةً  َأَخذَ  ثُمَّ  الُيْمَنى، َيَدهُ  ِبَها فَػَغَسلَ  َماٍء، ِمنْ  َغْرَفةً 

 َأَخذَ  ثُمَّ  َغَسَلَها، َحتَّى الُيْمَنى رِْجِلوِ  َعَلى فَػَرشَّ  َماٍء، ِمنْ  َغْرَفةً  َأَخذَ  ثُمَّ  ِبَرْأِسِو، َمَسحَ  ثُمَّ 

 َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  رَأَْيتُ  َىَكَذا: قَالَ  ثُمَّ  «الُيْسَرى يَػْعِني رِْجَلُو، ِبَها فَػَغَسلَ  ُأْخَرى، َغْرَفةً 

 .يَػتَػَوضَّأُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ 
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فيو اإلشارة إىل ختفيف الوضوء، وفيو  –رمحو اهلل  –ىذا التبويب من اإلماـ البخاري 

الكف )ىي  لئاإلشارة إىل الوضوء من غرفٍة واحد )الوضوء من غرفة واحدة(، والغرفة ىي م

 بػ ملئ الكفٌن )اليدين(، أو بالغرفة )الكف الواحدة(. ملئ الكف(، يعين اإلنساف قد يتوضأ

 وفي ىذا السند: 

 ": وأيضاً ىناؾ شيخ البخاري البغدادي الحافظ"، الُخَزاِعي   َسَلَمةَ  ْبنُ  َمْنُصورُ  َسَلَمةَ  "أَبُو

ىذا لو لقب معروؼ عند علماء احلديث، يُلقب  الرَِّحيِم البغدادي": َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ 

بصاعقة، ولقب بصاعقة لقوة حفظو، يعين إذا مر عليو احلديث حيفظو من ادلرة األوىل، 

 وكاف بذاذة، يعمل يف البذ.

، وابن عباس دلا تابعي، وىنا ابن عباس يصف وضوء النيب وفيو أيضًا رواية تابعي عن 

بتخفيف الوضوء )اشتهر بتخفيف الوضوء(، حىت أنو كاف  ذكر العلماء يف ترمجتو أنو اشتهر

يتوضأ فبعد الوضوء ال يبقى شيء من رشاش ادلاء يف موضع وضوئو، يعين ال يُرى أثر ادلاء 

حولو بعدما يتوضأ، وىذا يدؿ على االقتصاد يف ادلاء يف الوضوء، وىي من السنن؛ ألف النيب 

  .كاف يتوضأ بادلد 

 َماٍء، ِمنْ  غرفة واحدة( ) َغْرَفةً  َأَخذَ  َوْجَهُو، فَػَغَسلَ  تَػَوضَّأَ » أَنَّوُ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  قَالَ "

يعين من غرفة واحدة مجع فيها بٌن ادلضمضة واالستنشاؽ،  ":َواْستَػْنَشقَ  ِبَها َفَمْضَمضَ 
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وىي من السنن أف يفعل اإلنساف ذلك، يعين يأخذ ادلاء مرة واحدة لفمو وأنفو )لفمو 

 وأنفو(.

ُيشًن أنو  ":اأُلْخَرى َيِدهِ  ِإَلى َأَضافَػَها َىَكَذا، ِبَها َفَجَعلَ  َماٍء، ِمنْ  َغْرَفةً  َأَخذَ  ثُمَّ قال: "

الكف األخرى  إليومجع بٌن الكفٌن، يعين يف البداية أخذ ادلاء بكف واحدة، ث أضاؼ 

 ألف دتاـ غسل الوجو يكوف بالكفٌن.حىت يغسل الوجو، 

ث أشار إىل بقية األعضاء، وأنو كاف يأخذ غرفًة واحدة من ماء ويغسل هبا ىذه األعضاء، 

ل وجهو، كم مرة غسل؟ مرة واحدة )مرة واحدة(، ونالحظ أنو دلا ذكر، قاؿ أنو توضأ فغس

دلا ودائمًا العدد إذا مل يُذكر على وجو التقييد فإنو يُفيد الوحدة )فإنو يُفيد الوحدة(، يعين 

"، ىنا ما قاؿ مرتٌن أو ثالث، فُيفيد أنو ماذا؟ مرة واحدة، يُفيد : "توضأ فغسل وجهويقوؿ

 الوحدة إذا أُطلق على ىذه الصورة.

 : -اهلل رحمو  –ل اإلمام البخاري ثم قا

 "باب: التسمية على كل حاٍل وعند الوقاع".

ثَػَنا ثَػَنا: قَالَ  اللَِّو، َعْبدِ  ْبنُ  َعِلي   قال َحدَّ  أَِبي ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  َمْنُصوٍر، َعنْ  َجرِيٌر، َحدَّ

ُلغُ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ُكَرْيٍب، َعنْ  الَجْعِد،  َأنَّ  َلوْ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  يَػبػْ
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َنا اللَُّهمَّ  اللَِّو، بِاْسمِ  قَالَ  َأْىَلوُ  أََتى ِإَذا َأَحدَُكمْ  تَػَنا، َما الشَّْيطَانَ  َوَجنِّبِ  الشَّْيطَانَ  َجنِّبػْ  َرزَقػْ

نَػُهَما فَػُقِضيَ   .«َيُضر هُ  َلمْ  َوَلدٌ  بَػيػْ

يف كل حاؿ، سواء كاف  ىنا ىذا التبويب من اإلماـ البخاري القصد منو تسمية اهلل 

(، وذكر على وجو اخلصوص أيضاً تسمية طاىراً أو حمدثاً أو جنباً  طاىراً أو حمدثاً )سواء كاف

اهلل عند الوقاع، وىو اجلماع، دلزيد من االىتماـ، ويف احلقيقة ظاىر التبويب ىو حمل انتقاض 

التبويب حمل انتقاض( عند العلماء، يعين دلا يقوؿ التسمية على كل حاؿ، رمبا يُفهم  )ظاىر

منو أف اإلنساف ُيسمي يف كل األحواؿ )ُيسمي يف كل األحواؿ(، والعلماء ذكروا أف 

التسمية إمنا تكوف يف ادلواضع الت ورد فيها التسمية )ادلواضع الت ورد فيها التسمية(، وليس 

 على اإلطالؽ.

 رجال السند: من 

 التابعي الثقة. األشجعي الكوفي": الَجْعدِ  أَِبي ْبنِ  َساِلمِ "

ُلغُ وىنا استخدم المصنف عن ابن عباس: " أي مرفوعاً  ": َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  يَػبػْ

، وليس ادلراد بو البالغات ادلعروفة يف علم احلديث، وادلصنف ىنا عقد ىذه إىل النيب 

وىي مسألة خالفية الرتمجة لُيشًن إىل مسألة التسمية عند الوضوء )التسمية عند الوضوء(، 

 بٌن العلماء من جهة احلكم على ثالثة أقوؿ معروفة عند العلماء:
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 ر العلماء.أف التسمية مستحبة عند الوضوء، وىذا قوؿ مجهو  -

 والقوؿ الثاّن: أهنا واجبة، وىي رواية يف مذىب اإلماـ أمحد. -

 والقوؿ الثالث أنو شرط، أف التسمية شرط. -

واألقرب أنو على الوجوب )أنو على الوجوب(، للرواية "ال وضوء دلا مل يذكر اسم اهلل عليو"، 

غًنىم ال ُيصححوف طبعًا من ذىب إىل االستحباب، يعين وىو من اجلمهور، اإلماـ أمحد و 

ىذا احلديث )ال ُيصححوف ىذا احلديث(، ومثلهم اإلماـ البخاري ال ُيصحح ىذا 

 ولو صحَّ عنده ألورده، ومل يورد ىذا االستدالؿ من جهة التلميح.احلديث، 

وىذا احلديث فيو إشارة إىل التسمية عند اجلماع، وذكر ىذا الدعاء، وبٌنَّ األثر إذا َسى 

 ذا الدعاء، بأف الولد حُيفظ من الضرر )حُيفظ من الضرر(.اإلنساف ودعا هب

 ؟وما المقصود بالضرر

ذىب بعض العلماء أف القصد: الضرر احلسي )الضرر احلسي(، قالوا ألف ادلولود إذا  -

ولد فإف الشيطاف يضربو يف خاصرتو )يضربو يف خاصرتو(، ولذلك يستهل باكياً، 

لصغًن ويف خصره عالمة صفراء"، يعين ولذلك قاؿ بعض العلماء: "خيرج الطفل ا

 إشارة إىل ىذه الضربة الت تكوف من الشيطاف يف حاؿ ادليالد.
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وذىب بعض العلماء أف الضرر ىنا الضرر ادلعنوي، بأف اهلل حيفظ ىذا الولد من  -

الشك، ومن الوسواس، ومما يفعلو الشيطاف معو، وال مانع يف اجلمع بٌن األمرين، 

 الضرر احلسي والضرر ادلعنوي.بأنو حُيفظ من 

طبعًا قد يُقال، يعني يورد على ىذا الحديث أن ىناك من ُيسمي ويلحق الضرر بالولد، 

 ويُرى مثل ىذا األمر:

، ث تأيت حق ، ما قالو النيب بدايًة يُقاؿ أف النصوص الشرعية حق، يعين ما قالو اهلل 

بأنو قد ال يتحقق السبب على وجهو )ال يتحقق السبب على مسألة األذكار واألدعية 

وجهو(، يعين رمبا بعض الناس يقوؿ الذكر أو الدعاء ولكن ليس على وجو اليقٌن )ليس 

 يقربو مل: " على وجو اليقٌن(، حىت العلماء دلا ذكروا قراءة آية الكرسي، قاؿ النيب 

الشيطاف يف ليلتو"، بعض الناس يقرأ آية الكرسي ويقربو الشيطاف، ورمبا يُبتلى بتسلط 

الشيطاف عليو، دلاذا؟ دلسألة ضعف اليقٌن )ضعف اليقٌن(، أو أنو يقوؿ ىذا الذكر من باب 

يف حاؿ الذكر، فهناؾ موانع تطرأ على األذكار الت يقوذلا  التجربة، أو عدـ التعلق باهلل 

اإلنساف، حىت األذكار، أذكار الصباح وادلساء، األصل فيها أهنا حتفظ اإلنساف من العٌن 

ومن اآلفات، ومع ذلك بعض الناس يذكر أذكار الصباح وادلساء ويُبتلى؛ لفقداف حضور 

 القلب، وفقداف اليقٌن، وفقداف ادلعاّن الت تكوف األذكار يف كماالهتا، يف أعلى درجاهتا.
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 يف التعليق على صحيح البخاريعوف باألر الدرس 

يف اللقاء القادـ، وصلى اهلل وسلم  –إف شاء اهلل  –ند ىذا القدر، ونكمل لعلنا نقف ع 

 نبينا حممد، وجزاكم اهلل خًناً.. على

 

 


