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 موقع دروس اإلمارات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

من شرور أنفسنا إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال ُمضل لو، ومن ُيضلل فال ىادي لو، 
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمًدا عبده 

 .ورسولو

  -أما بعد: 

، وشر األمور فإن خَت الكالم كالم اهلل، وخَت اذلدي ىدي زلمٍد 
ل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، مث أما زلدثاهتا، وكل زلدثٍة بدعة، وك

  -بعد:

وال زال  -رمحو اهلل–نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري 
 حديثنا موصواًل حول أبواب كتاب الوضوء. 

 "، قال:بَاب اْسِتْعَماِل َفْضِل َوُضوِء النَّاسِ ": -رمحو اهلل–قال ادلصنف 
  ".وا ِبَفْضِل ِسَواِكوِ أللَِّو َأْىَلُو َأْن يَ تَ َوضّ َوأََمَر َجرِيُر ْبُن َعْبِد ا"

ثَ َنا آَدمُ قال:  ثَ َنا ُشْعَبةُ  :قَالَ  ،َحدَّ ثَ َنا اْلَحَكمُ  :قَالَ  ،َحدَّ  :قَالَ  ،َحدَّ
َفَة يَ ُقولُ  َنا َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَّوُ  :َسِمْعُت َأبَا ُجَحي ْ َعَلْيِو َوَسلََّم  َخَرَج َعَلي ْ

َفَجَعَل النَّاُس يَْأُخُذوَن ِمْن َفْضِل َوُضوئِِو  ،فَأُِتَي ِبَوُضوٍء فَ تَ َوضَّأَ  ،بِاْلَهاِجَرةِ 
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ُحوَن ِبوِ  َفَصلَّى النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم الظُّْهَر رَْكَعتَ ْيِن  ،فَ َيَتَمسَّ
 .َدْيِو َعنَ َزةٌ َواْلَعْصَر رَْكَعتَ ْيِن َوبَ ْيَن يَ 

لإلشارة إىل مسألة  -رمحو اهلل–ىذا الباب عقده اإلمام البخاري 
الوضوء من فضل الناس، أي: إذا توضأ إنسان أو إذا اغتسل إنسان، فزاد 
شيٌء من ادلال، ىل لإلنسان أن يتوضأ منُو؟ ىل لإلنسان أن يتوضأ منو؛ 

عمل، يعٍت: استعملو ألنو زاد من وضوء شخٍص آخر؟ فلُو ُحكم ادلاء ادلست
الشخص، فهل للشخص اآلخر أن يتوضأ هبذا ادلاء؟ شخص اغتسل زاد 

 ادلاء، ىل لُو أن يتوضأ هبذا ادلاء؟

للَِّو َوَأَمَر َجرِيُر ْبُن َعْبِد افذكر يف البداية أثًرا ُمعلًقا عن جرير، قال: "
"، ومعٌت ىذا الكالم: أنُو كان جيعل وا بَِفْضِل ِسَواِكوِ أُ َأْىَلُو َأْن يَ تَ َوضَّ 

السواك يف اإلناء، مُثَّ جيعل أىلو يتوضؤون من ىذا اإلناء الذي ُغمس فيو 
السواك، ىل غمس السواك يف ىذا ادلاء يؤثر على ىذا ادلاء ويزيل عنو 
وصف الطهورية؟ ال؛ ىذا الذي يشَت إليو اإلمام البخاري هبذا األثر، مُثَّ 

ا قد مضى معنا رجال إسنادِه، واحلديث من عوايل اإلمام أورَد حديثًا عاليً 
أربعُة  البخاري؛ ألنو من األسانيد الرباعية بُت اإلمام البخاري وبُت النيب 

 أنفس. 

َنا َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم بِاْلَهاِجَرةِ قال ىنا: " "؛ َخَرَج َعَلي ْ
َفَجَعَل النَّاُس يَْأُخُذوَن ِمْن  ،ِبَوُضوٍء فَ تَ َوضَّأَ  فَأُِتيَ وقت اشتداد احلرارة، "
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ُحوَن ِبوِ  "؛ ىذا وجو استدالل اإلمام البخاري، أنَّ َفْضِل َوُضوئِِو فَ َيَتَمسَّ
وتوضأوا بو، وُردبا يعٍت بعض أىل  الصحابة أخذوا فضل وضوء النيب 

قام التربك العلم يستدرك االستدالل هبذا احلديث؛ ألن ىذا احلديث يف م
، ىل جيوز التربك بآثار الرجل ، وىذه من خصائص النيب بآثار النيب 

لو خصوصية يف ذلك، فالصحابة كانوا يتربكون  الصاحل؟ ال جيوز، النيب 
 بآثاره، بوضوئو ولُعابو وغَت ذلك، كما جاء يف األحاديث الصحيحة. 

لكن ادلعٌت العام فالبعض قال: أن ىذا احلديث إمنا ىو متعلٌق بالتربك، و 
، توضأ، وأخذ الناس ما زاد من وضوء النيب  من احلديث: أن النيب 

 . من فضل الوضوء، مُثَّ أشار إىل صالة النيب 

" َفَصلَّى النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم الظُّْهَر رَْكَعتَ ْيِن َواْلَعْصَر رَْكَعتَ ْينِ "
بُت الصالتُت، وىذا فيِو دليٌل دلن  نيب وىذا يعٍت على اجلمع، مجع ال

قال: أنُو ُيشرع اجلمع للنازل، وأنَّ اجلمع ليس خاًصا بالسائر، يعٍت: 
 ادلسافر لو صورتان: 

 إما أن يكون يف ادلسَت، ميشي يعٍت يتحرك.  -

 وإما أن ينزل مكانًا وىو على سفر.  -

 -مثاًل على سبيل ادلثال-يعٍت إنسان مثاًل خرج من خورفكان إىل ديب 
يف الطريق ىو سائر جدَّ يف السَت، فهذا بال خالف جيوز لو اجلمع؛ ألنو 
يًتخص برخصة السفر فيقصر وجيمع، طيب لو ذىب إىل ديب ومكث فيو 
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يها يومان؟ فهل لُو أن جيمع الصلوات وىو نازل؟ ىذه ادلسألة اليت أشرنا إل
قبل قليل، يعٍت إذا كان اإلنسان نازل، ىل لُو اجلمع؟ نعم؛ لو اجلمع، جيوز 
لُو اجلمع، ولكن العلماء يقولون: األفضل يف اجلمع حينما يكون اإلنسان 
سائًرا، إذا كان يف ادلسَت، دلاذا؟ قالوا: ألن اجلمع علتُو احلرج، واحلرج يف 

دلا يكون يف الطريق، قد ال يُريد  السَت أكثر منُو يف النزول، يعٍت: اإلنسان
أن يقف يف أكثر من موضع، وجيد يف ذلك حرج؛ فيجمع بُت الصالتُت، 
خبالف اإلنسان النازل ادلاكث يف ادلكان ادلعُت، فإنو ال جيد نفس احلرج، 

: مجع ولو يف ىذا اجلمع أن يُقدم أو يؤخر، كل ذلك ثابٌت عن النيب 
 التقدمي والتأخَت. 

أيًضا إىل يعٍت ُسنة من السنن، وىي: اختاذ السًتة، أنُو جعل وأشار ىنا 
جيعلو بُت يديو، وفيو أيًضا  بُت يديو عنزة وىو: الرمح الذي كان النيب 

جواز يعٍت التوسط يف اختاذ السًتة، يعٍت يكون السًتة يف الوسط مقابل 
د إىل رأسو مباشرة، خالًفا دلن ذىب من أئمة ادلذاىب، أنُو ال جيوز الصمو 

السًتة مباشرة، بعض ادلذاىب تكره أن اإلنسان يصمد إىل السًتة مباشرة، 
ويقول: إذا صلى إىل السًتة فيأخذ إما إىل اليمُت، وإما إىل الِشمال، وىذا 
احلديث نٌص على اجلواز، أنو جيوز لإلنسان أن يصلي والسًتة مصمدٌة 

لة تصميد أمامو، وادلذاىب استدلوا حبديث ضعيف ال يصلح يف مسأ
 الُسًتة. 
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إًذا ىذا احلديث أورده البخاري لالستدالل على جواز استخدام ادلاء 
الذي يبقى بعد الوضوء، وكذلك منُو االغتسال ىل ىو طاىر؟ وىل 

 لإلنسان أن يستخدمو أو ال؟

وىو أبو موسى األشعري عبد اهلل بن  "َوقَاَل َأبُو ُموَسىمُثَّ قَال: "
 .قيس

َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَقَدٍح ِفيِو َماٌء فَ َغَسَل َيَدْيِو َوَوْجَهُو  َدَعا النَِّبيُّ " 
 .ادلج ىو: إرسال ادلاء من الفم يف اإلناء أو غَتهِ  "ِفيِو َوَمجَّ ِفيوِ 

اْشَربَا ِمْنُو َوَأْفرَِغا َعَلى ُوُجوِىُكَما » :ثُمَّ قَاَل َلُهَماومجَّ ِفيِو، " 
وىذا يدل على أن فضل ادلاء، وادلاء ادلستعمل طاىر، أنو  ؛«َوُنُحورُِكَما

 طاىر، ولإلنسان أن يستخدمو يف الوضوء والتطهر بِو.

ثَ َنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَّوِ مث قال:  ثَ َنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِىيَم  :قَالَ  ،َحدَّ َحدَّ
ثَ َنا َأِبي َعْن َصاِلٍح َعْن اْبنِ  :قَالَ  ،ْبِن َسْعدٍ  َأْخبَ َرِني  :قَالَ  ،ِشَهابٍ  َحدَّ

َوُىَو الَِّذي َمجَّ َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو  :قَالَ  ،َمْحُموُد ْبُن الرَّبِيعِ 
 :َوقَاَل ُعْرَوُة َعْن اْلِمْسَوِر َوَغْيرِهِ  ،َوَسلََّم ِفي َوْجِهِو َوُىَو ُغََلٌم ِمْن بِْئرِِىمْ 

هُ  ُق ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ َوِإَذا تَ َوضََّأ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو  ،َما َصاِحَبوُ ُيَصدِّ
 .َوَسلََّم َكاُدوا يَ ْقَتِتُلوَن َعَلى َوُضوئِوِ 

أيًضا ىذا احلديث أشار إىل حديث مضى معنا، وىي: قصة زلمود بن 
ادلاء يف فمِو،  الربيع، كان غالًما صغَتًا عمره مخس سنوات، فجعل النيب 
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يف وجهو، رلو يعٍت: رشو يف وجهو، وىذا يدل على أن يعٍت ادلاء مُثَّ رلو 
ادلستعمل أو الذي يعٍت يلمسو اإلنسان أو يستخدمو أنو طاىر، وأيًضا 
أورد عن عروة عن ادلسور: وكلهما يصدق صاحبو، ما نُقل عن الصحابة 

، وىذا ُمفصل يف احلديث الطويل، أهنم كانوا يقتتلون على وضوء النيب 
 دثة يعٍت صلح احلديبية، أنو ما تسقط قطرة من أثر وضوء النيب يف حا

، أي: يتنافسون حىت يصلوا إىل آثار حىت يقتتل عليها أصحاب النيب 
 . وضوء النيب 

وكما أسلفنا أن البعض يعٍت حيملوا ىذا على أنو من جهة التربك، إال 
من العلماء اإلمجاع أن ىذا يعٍت الباب مما انعقد عليو اإلمجاع، ونقل الكثَت 

على يعٍت جواز الوضوء بفضل اآلخرين، أو ادلاء ادلتبقي من استعمال الغَت، 
أو ادلاء الزائد لإلنسان أن يستخدمو، يعٍت: إذا كان بُت يدي اإلنسان إناء 
وتوضأ فيو شخص، مث جاء شخص آخر يريد استخدام ىذا ادلاء فال حرج 

ادلاء ادلستعمل، لو حكم ادلاء فيو، وىذا ىو عند الفقهاء ما ُيسمى ب
 ادلستعمل، يعٍت: الذي مسو اإلنسان. 

مل يذكر العنوان وىي من أحد –: باٌب -رمحو اهلل–مث قال ادلصنف 
 قال:  -أساليب اإلمام البخاري يف الصحيح

ثَ َنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن يُوُنسَ  ثَ َنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعيَل َعْن  :قَالَ  ،َحدَّ َحدَّ
اِئَب ْبَن َيزِيدَ  :قَالَ  ،اْلَجْعدِ  َذَىَبْت ِبي َخاَلِتي ِإَلى  :يَ ُقولُ  ،َسِمْعُت السَّ

 ،يَا َرُسوَل اللَِّو ِإنَّ اْبَن ُأْخِتي َوِجعٌ  :النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَلتْ 
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ثُمَّ ُقْمُت  ،ثُمَّ تَ َوضََّأ َفَشرِْبُت ِمْن َوُضوئِوِ  ،َعا ِلي بِاْلبَ رََكةِ َفَمَسَح رَْأِسي َودَ 
ِة بَ ْيَن َكِتَفْيِو ِمْثَل ِزرِّ اْلَحَجَلةِ  ،َخْلَف َظْهرِهِ   .فَ َنَظْرُت ِإَلى َخاَتِم النُّبُ وَّ

ىذا احلديث أورده أيًضا لبيان اثر ادلاء ادلستعمل، أو جواز استخدام 
 مل، ورجال ىذا السند، يعٍت مل ميروا علينا: ادلاء ادلستع

 .البغدادي احلافظ "َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن يُوُنسَ "

 .الكويف "َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعيلَ وأيًضا " 

 .ابن عبد الرمحن "اْلَجْعدِ ويف السند أيًضا " 

، يعٍت امسو إما على التكبَت اجلعد، أو على وأيًضا ُيطلق عليو اجلعيد 
اِئَب ْبَن َيزِيدَ التصغَت اجلُعيد، وأيًضا يف السند "  ."السَّ

طبًعا السائب بن يزيد يعٍت كان صغَتًا، ولو  "َذَىَبْت ِبي َخاَلِتي" قال: 
، يعٍت من صغار الصحابة؛ ولذلك مروياتو يعٍت مرويات عن النيب 

ة الوداع كان عمر السائب بن يزيد سبع ليست كثَتة، يعٍت يف حج
 . سنوات، فهو من صغار الصحابة الذي نقل جزء من أحاديث النيب 

وىو  "ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ فذكر أن خالتُو ذىبت بو "
وجع، يعٍت ُمصاب أنو ُمصاب، وكانوا يذىبون يعٍت باألبناء إذا كان هبم 

التماًسا للربكة، وىذا فيو  ليدعو ذلم النيب  ىل النيب شكوى أو مرض إ
جواز الشكوى، جيوز لإلنسان أن يشتكي من غَت اعًتاٍض على القضاء 
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والقدر، يعٍت يُبُت اإلنسان أن مسو الضر أو ادلرض أو يشتكي، لكن من 
 غَت اعًتاٍض على أقدار اهلل. 

بالصغار، وىناك  وىذا فيو تلطف النيب  "َفَمَسَح رَْأِسي"قال: 
يتلطف بالصغار ويتعامل معهم دبا حيصل بِو  أحاديث كثَتة، النيب 

 تألفهم.

وىذا فيو الدعاء للمريض، استحباب الدعاء  "َوَدَعا ِلي بِاْلبَ رََكةِ قال: " 
 للمريض، إذا زار اإلنسان مريًضا، فلُو أن يدعو لو. 

وىذا وجو الشاىد، أن ادلاء  "ثُمَّ تَ َوضََّأ َفَشرِْبُت ِمْن َوُضوئِوِ قال: "
ستخدم طهور، لو كان جنًسا أو غَت طاىر دلا شربُو، فهذا دليل على أن 

ُ
ادل

 ادلاء ادلستعمل طاىر، ولإلنسان أن يستعملُو. 

ةِ  ،ثُمَّ ُقْمُت َخْلَف َظْهرِهِ مث قال: " وىذا فيِو  "فَ َنَظْرُت ِإَلى َخاَتِم النُّبُ وَّ
 .إثبات خامت النبوة

 .يف أعلى الظهر بُت كتفيو يعٍت كان خامت النيب  "ْيَن َكِتَفْيوِ ب َ قال: " 

يعٍت جاء فيو أكثر من تفسَت، الحجلة؛  "ِمْثَل ِزرِّ اْلَحَجَلةِ قال: " 
األرجح فيو أنُو طائر، والزر ىو البيض، يعٍت بيض طائر احلجلة، مثل: 

اإلنسان  ، وىذه جاءت يعٍت لو قرأالبيضة الصغَتة كانت يف ظهر النيب 
الًتمذي، يف الشمائل احملمدية، عقد باب كامل يف صفة خامت النبوة، وبُتَّ 
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أهنا مثل اللحمة ادلرتفعة، متيل إىل احلمرة عليها شعَتات صغَتة، ىذا يعٍت 
الوصف ادلختصر الذي ورد تقريًبا يف عشرة أحاديث، أنو مثل اللحم 

وىذا احلديث فيو ذكر احلجم،  ادلرتفع، مييل لونو إىل احلمرة، وفيِو ُشعَتات،
 احلجم الذي يكون. 

طبًعا زر احلجلة، مثل ما ذكرنا ىذا األقرب يف الوصف، يعٍت بعض 
العلماء قال: زر احلجلة، ىي: األزرار اليت تُربط هبا اخليمة الصغَتة، ماذا 
يقصدون باخليمة الصغَتة؟ تعرفون أهنم أحيانًا يُغطون األطفال دبا ُيسمى 

ادلصطلح بالناموسية اليت متنع عنهم دخول البعوض، وعلى األطراف اليوم 
 .يعٍت ما مُيسك هبذه اخليمة

فقال: أن زر احلجلة ادلراد بِو: ىذه األزرار الصغَتة ذلذِه اخليمة اليت  
توضع على األطفال، أو يضعها اإلنسان على نفسِو محايًة من الذباب 

ب، الذي عليو أكثر احملققُت والناموس، لكن التفسَت الثاين ىو األقر 
والُشراح، أن احلجلة ادلراد بو: الطائر ادلعروف، والزر ادلراد بو: البيض الصغَت 

 . يف تقدير حجم خامت النبوة الذي يف ظهر النيب 

وكما أسلفنا أن االستدالل ادلراد بو: استخدام ادلاء ادلستعمل، أن ادلاء 
الوضوء، يف الشرب... يف غَت ادلستعمل جيوز لإلنسان أن يستخدمو يف 

 ذلك. 
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بَاب َمْن َمْضَمَض َواْستَ ْنَشَق ِمْن  -رمحو اهلل–مث بوَّب اإلمام البخاري 
  .َغْرَفٍة َواِحَدةٍ 

دٌ قال:  ثَ َنا ُمَسدَّ ثَ َنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اللَّوِ  :قَالَ  ،َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ  ،َحدَّ َحدَّ
نَاِء َعَلى  :ْن َعْبِد اللَِّو ْبِن زَْيدٍ َعْمُرو ْبُن َيْحَيى َعْن َأبِيِو عَ  َأنَُّو َأفْ َرَغ ِمْن اْْلِ

فَ َفَعَل  ،َيَدْيِو فَ َغَسَلُهَما ثُمَّ َغَسَل َأْو َمْضَمَض َواْستَ ْنَشَق ِمْن َكفٍَّة َواِحَدةٍ 
َوَمَسَح ِبَرْأِسِو َما  ،َذِلَك َثََلثًا فَ َغَسَل َيَدْيِو ِإَلى اْلِمْرفَ َقْيِن َمرَّتَ ْيِن َمرَّتَ ْينِ 

َىَكَذا ُوُضوُء  :ثُمَّ قَالَ  ،َوَغَسَل رِْجَلْيِو ِإَلى اْلَكْعبَ ْينِ  ،َأقْ َبَل َوَما َأْدبَ رَ 
 .َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

مضى معنا حديث عبد اهلل بن زيد، وذكرنا أنُو من األحاديث 
 -رمحو اهلل–وىنا أراد اإلمام البخاري  ،األساسية يف وصِف وضوء النيب 

أن يستدل بو على ادلضمضة واالستنشاق من غرفٍة واحدة، وىذه كما 
أسلفت يف هناية احملاضرة ادلاضية أن ادلضمضة واالستنشاق وردا من غرفٍة 

أنو كان حيمل  واحدة، ووردت من ثالث غرفات، يعٍت ورد عن النيب 
شق مرة، مُثَّ يأخذ ادلاء الثانية، مُثَّ ادلاء ثالث مرات: يتمضمض ويستن

 الثالثة، وىذه ادلنتشرة. 

الصفة الثانية: ىذه اليت وردت يف ىذا احلديث، مرة واحدة حيمل النيب 
  ،ادلاء، ويتمضمض بو ويستنشق مث حُيافظ على ادلاء الذي يف يده

 ويتمضمض ويستنشق من نفس ادلاء، مث ادلرة الثالثة من نفس ادلاء، وىذه
صعبة؛ ألنو حيدث معو ماذا؟ تقاطر ادلاء، يعٍت كيف اإلنسان حيفظ ىذا 
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ىذا األمر، يعٍت   ، فعل النيب ادلاء، لكن ىذه ُسّنة، ُسّنة عن النيب 
كال الصفتُت واردة، إما أن اإلنسان ثالث مرات، يعٍت يتمضمض 
ويستنشق، وإما أن يأخذ ادلاء مرة واحدة وحُيافظ على ىذا ادلاء، 

 ضمض ويستنشق منو ثالث مرات. ويتم

وطبًعا ىذا حيتاج إن اإلنسان يعٍت يكون لديو ُدربة، وحُيافظ على ىذا 
  مستحياًل؛ ولذلك جاء أن النيب  األمر، وليس شيء مما فعلو النيب 

د، يعٍت النيب 
ُ

ادلد ىذا ادلقدار ادلاء الذي يكون يف - كان يتوضأ بادل
يتوضأ منو وضوء كامل، من غسل   كان الرسول  -الكفُت، ملء الكفُت

اليدين، إىل غسل الرجلُت، ىل ممكن اإلنسان يفعل ذلك؟ نعم؛ ممكن 
اإلنسان يفعل ذلك، ولكن مثل ما ذكرنا حيتاج اإلنسان يعٍت يكون لديو 

 . ُدربة على تطبيق ُسنن النيب 

وبقية مفردات احلديث مضت  -رمحو اهلل–مُثَّ عقد اإلمام البخاري 
علقنا عليها على وجو التفصيل يف حديث عبد اهلل بن زيد، ويف معنا، و 

 . -رضي اهلل عنهما–حديث عثمان بن عفان 

  ".بَاب َمْسِح الرَّْأِس َمرَّةً مث قال: "

ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ قال:  ثَ َنا ُوَىْيبٌ  :قَالَ  ،َحدَّ ثَ َنا  :قَالَ  ،َحدَّ َحدَّ
َسَأَل َعْبَد  ،َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن َأِبي َحَسنٍ  :قَالَ  ،َعْمُرو ْبُن َيْحَيى َعْن َأبِيوِ 

َفَدَعا بِتَ ْوٍر ِمْن َماٍء  ؛اللَِّو ْبَن زَْيٍد َعْن ُوُضوِء النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 
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نَاِء  ،َغَسَلُهَما َثََلثًافَ تَ َوضََّأ َلُهْم َفَكَفَأ َعَلى َيَدْيِو ف َ  ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اْْلِ
ثُمَّ َأْدَخَل  ،َفَمْضَمَض َواْستَ ْنَشَق َواْستَ ْنثَ َر َثََلثًا بَِثََلِث َغَرفَاٍت ِمْن َماءٍ 

نَاءِ  نَاِء فَ َغَسَل َيَديْ  ،فَ َغَسَل َوْجَهُو َثََلثًا ،َيَدُه ِفي اْْلِ ِو ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اْْلِ
نَاِء َفَمَسَح ِبَرْأِسوِ  ،ِإَلى اْلِمْرفَ َقْيِن َمرَّتَ ْيِن َمرَّتَ ْينِ   ،ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اْْلِ

نَاءِ  ثَ َنا  ،فَ َغَسَل رِْجَلْيوِ  ؛فََأقْ َبَل بَِيَدْيِو َوَأْدبَ َر ِبِهَما ثُمَّ َأْدَخَل َيَدُه ِفي اْْلِ َوَحدَّ
ثَ َنا ُوَىْيبٌ  :ُموَسى قَالَ   .َمَسَح رَْأَسُو َمرَّةً  :قَالَ  ،َحدَّ

" بَاب َمْسِح الرَّْأِس َمرَّةً إًذا ىنا عقد اإلمام البخاري ىذا الباب، "
واحلديث كاحلديث ادلاضي؛ لكن أراد اإلمام البخاري أن يشَت إىل مسألٍة 
خالفية: ىل جيوز تكرار مسح الرأس أو ال جيوز؟ ىنا تبويب اإلمام 

ىو على قول اجلمهور، اجلمهور يرون أن ادلسح  -رمحو اهلل–البخاري 
للرأس يكون مرة واحدة فقط، واستدلوا بأن األحاديث اليت جاءت يف صفة 

 ُكلها على اإلفراد، يعٍت: جاء ذكر ادلسح مرة واحدة.   وضوء النيب 

والقول الثاين: جاء عن بعض الصحابة؛ مثل: أنس بن مالك، وعن 
اء، وقال بِو اإلمام الشافعي: أنُو جيوز التثليث يف مسح بعض التابعُت؛ كعط

الرأس، وقالوا: لورود ذلك يف األحاديث الصحيحة وىو الصحيح، أنُو جيوز 
مسح الرأس أكثر من مرة؛ ألن النص ُحجة إذا ثبت، واستدالل اجلمهور 

ذكرت ادلرة حُيمل على الغالب،  بأن أغلب أحاديث صفة وضوء النيب 
ادلسح مرة واحدة، وال مينع ذلك أن  كان يف وضوء النيب أن الغالب  

 يتعدد ادلسح وخاصًة إذا ثبت يف النص فإن النص حجٌة يف ذلك. 
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 ،بَاب ُوُضوِء الرَُّجِل َمَع اْمَرأَتِوِ : "-رمحو اهلل–مُثَّ قال اإلمام البخاري 
  ".يِم َوِمْن بَ ْيِت َنْصَرانِيَّةٍ َوتَ َوضََّأ ُعَمُر بِاحلَْمِ " "، قال:َوَفْضِل َوُضوِء اْلَمْرأَةِ 

ثَ َنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسفَ قال:  َأْخبَ َرنَا َماِلٌك َعْن نَاِفٍع َعْن  :قَالَ  ،َحدَّ
وَن ِفي َزَماِن ؤ َكاَن الرَِّجاُل َوالنَِّساُء يَ تَ َوضَّ   :أَنَُّو قَالَ  ،َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمرَ 

 .َعَلْيِو َوَسلََّم َجِميًعاَرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو 

ىذا الباب، لإلشارة إىل ُحكم  -رمحو اهلل–ىنا عقد اإلمام البخاري 
وضوء الرجل مع امرأتو، واستخدام الرجل لفضل وضوء ادلرأة، أي: ما زاد 

ر ذلك بأثر عن عمر بن اخلطاب على وجو التعليق  .من وضوء ادلرأة، وصدَّ

 .أي: بادلاء ادلغلي "ِميمِ َوتَ َوضََّأ ُعَمُر بِاْلحَ قال: " 

" وىذه إشارة إىل يعٍت مسألة: ىل جيوز الوضوء َوِمْن بَ ْيِت َنْصَرانِيَّةٍ " 
شمس، يعٍت بعض 

ُ
بادلاء ادلغلي أو ال؟ ومثلها قريًبا منها الوضوء بادلاء ادل

ادلذاىب يرون كراىية الوضوء بادلاء ادلغلي أو ادلاء الذي مسو الشمس، 
 .رة الشمسالذي جاء عليو حرا

ويريدون يف ذلك حديث ضعيف، أنو ُيصاب الشخص بالربص  
وغَته، لكن ال يصح، األحاديث يف ىذا األمر ال تصح، واألصل اإلباحة 
شمس، ويف ىذا 

ُ
يف ذلك، وأن لإلنسان أن يتوضأ بادلاء ادلغلي، أو ادلاء ادل

 األثر عن عمر بن اخلطاب، وىو أحد اخلُلفاء.
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َأْخبَ َرنَا َماِلٌك َعْن نَاِفٍع َعْن مُثَّ ذكر احلديث عبد اهلل بن يوسف قال: 
وىذا أول مرة مير علينا ىذا السند الذي يُطلق عليو  "َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمرَ 

العلماء: سلسلة الذىب، مالك عن نافع عن ابن عمر، يعٍت من أصح 
 ن أصح األسانيد. األسانيد، وىذا مذىب اإلمام البخاري أن ىذا م

وَن ِفي َزَماِن َرُسوِل اللَِّو ؤ َكاَن الرَِّجاُل َوالنَِّساُء يَ تَ َوضَّ   :َأنَُّو قَالَ قال: "
" ويقصد: الرجال والنساء )أي: األزواج( َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َجِميًعا

مع  وليس ُمطلق، ىنا ادلراد بو: العهد بُت األزواج، وفيو جواز وضوء الرجل
امرأتو، بل أكثر من ذلك، جواز اغتسال الرجل مع امرأتو لورود ذلك عن 

 .النيب 

وذكر بعض ُشراح احلديث أن ىذا من أسباب ادلودة بُت الرجل  
وادلرأة، وذكروا فيو أيًضا النظر إىل عورة بعضهم، أن ىذا يقع إذا حدث 

 االغتسال منهم من إناٍء واحد.

ادلرأة، نقل فيو شيخ اإلسالم ابن تيمية وجواز يعٍت الوضوء من فضل  
اإلمجاع، نقل فيِو اإلمجاع يف الفتاوى الكربى، كذلك القرطيب يف تفسَته، 
وأحاديث النهي أحاديث ضعيفة، أحاديث النهي عن الوضوء من فضل 
ادلرأة أو العكس كلها ضعيفة، فاالغتسال جائز، اغتسال الرجل من فضل 

 .رجلادلرأة، أو ادلرأة من فضل ال
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وكذلك اجتماعهما يف الوضوء من إناٍء واحد، أو االغتسال من إناٍء  
واحد، ويعٍت ىناك أحاديث يف احلقيقة أصرح، أعرض عنها اإلمام 

 البخاري؛ ألهنا ليست على شرطِو، وإال فهي أصرح مما أوردُه ىنا. 

لعلنا نكتفي هبذا القدر من التعليق على الصحيح، وُنكمل يف اللقاء 
  ، وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد.دم بإذن اهلل القا


