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نبينا حممد عليه  ؛والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،احلمد هلل رب العاملني
 :، وبعدوعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم

 [ باب العمل يف الوضوء  : ]- رمحه هللا تعاىل - قال اإلمام املصنف

والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري  ،احلمد هلل رب العاملني ،بسم هللا الرمحن الرحيم
 ،وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وهنجه واسنت بسنته إىل يوم الدين ،خلق هللا أمجعني

 :أما بعد

هبذه الرتمجة واليت تتعلق ببيان  - رمحه هللا -فقد ترجم إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بن أنس 
 - وهذا يقتضي ،ما يعمله املكلف إذا توضأ :[ أيباب العمل يف الوضوء  صفة الوضوء ]

وسنته يف وضوئه والذي اشتملت عليه األحاديث  أن يبني هدي النيب  - بطبيعة احلال
 رضي هللا عنه وأرضاه - حديث عبدهللا بن زيد :ومنها ،يف املوطأ - رمحه هللا - اليت أخرجها

كالقاعدة يف صفة وضوء   -رمحهم هللا  - وذكر هذا احلديث الذي يعترب عند أهل العلم -
 :منها ،فهناك أحاديث مشهورة اعتربت عند العلماء أصالا يف صفة وضوء النيب  ،النيب 

يف  - رمحه هللا - الذي سيذكره املصنف - رضي هللا عنه وأرضاه - حديث عبدهللا بن زيد
يف صفة  - رضي هللا عنه وأرضاه - حديث أمري املؤمنني عثمان بن عفان :ومنها ،هذا الباب

وإمنا قدمنا حديث  ،حديث أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  :ومنها ،وضوء النيب 
من  ألنه مما اتفق عليه الشيخان والصفة فيه أوسع وأمجع وإال فحديث علي  ؛عثمان

وهذه الثالثة األحاديث دارت عليها أكثر  .عت صفة وضوء النيب األحاديث اليت مج
يف مسائل الوضوء تكون األدلة من  - رمحهم هللا - مسائل الوضوء وأكثر خالف أهل العلم
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هذه األحاديث على حسب األقوال واالختالفات ولذلك تعترب هذه األحاديث كاألصول 
 .يف باب صفة وضوء النيب 

 :ألن الوضوء له صفتان ؛يف هذه األحاديث جاءت الصفة الكاملة ويف وضوء النيب 
والفرق بني صفة اإلجزاء وصفة  ،الصفة األوىل صفة اإلجزاء والصفة الثانية صفة الكمال

فعله وأنه قد قام مبا  أن صفة اإلجزاء هي اليت إذا فعلها املكلف حكمنا بإجزاء :الكمال
وأما  ،جيب عليه وحينئذ لو توضأ هبا وصلى أجزأه فكأهنا على آخر حد يقوم به املكلف

وصفة اإلجزاء هي اليت اشتملت عليها آية  .صفة الكمال فهي صفة زائدة على هذه الصفة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ژ : املائدة يف قوله 

هذه اآلية   ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ ٺ ٺ
على أن هذه  - رمحهم هللا - فقد أمجع العلماء ،ة تعترب الصفة فيها صفة اإلجزاءالكرمي

أن من قام مبا فرض عليه هللا فيها من  - اليت هي الوجه واليدان والرأس والرجالن -األعضاء 
أنه جيزئه إذا  - هو الرأسو  - ومسح الرابع - الوجه واليدين والرجلني :أعين - غسل الثالثة
كل العلماء   ،إلمجاع فرائض الوضوءاملذكورة يف اآلية با ةفهذه األربع ،لك النيةمجع إىل ذ

معون ومتفقون على أن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلني يف الوضوء فرض جم
فلو أن  ،صح وضوءه وأجزأه األصل يف فمن أتى هبذه األربعة :على ذلك وبناءا  ،من الفرائض

فغسل  ،شخصاا ليس عنده ماء يكفي لكي يتمضمض ويستنشق يف وضوئه ولكي يثلث
وجهه مرة مث غسل يديه إىل املرفقني ومسح برأسه وغسل رجليه فقد جاء مبا فرضه هللا عليه 

بعد هذا تأيت  .هذا من حيث األصل ،وأجزأه أن يصلي هبذا الوضوء إذا نوى به الطهارة
فإذا أتى هبا املكلف فقد حصل أعلى  ،ة اليت هي األفضل واألكملصفة الكمال وهي الصف

على  - فيغسل كفيه ثالثاا مث يتمضمض ويستنشق ثالثاا يبدأأن  :وهي ،املراتب يف وضوئه
مث يغسل وجهه ثالثاا مث يغسل يديه إىل املرفقني ثالثاا مث ميسح برأسه  - الصفة اليت سنذكرها
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وسنبني دليل  ،مرة واحدة على أصح قويل العلماء - يت سنبينهاعلى الصفة ال - مقبالا ومدبراا
 ،هذه أكمل الصفات .مرات الكعبني ثالث مث يغسل رجليه إىل - اء هللا تعاىلإن ش - ذلك

ال  ،احلد األفضل والذي هو اإلسباغ فإنه ال جيوز له أن يزيد عليهافكمل األهنا إ :وإذا قيل
فال يزيد يف العدد بأن يتوضأ أربع مرات  ،قويل العلماء يزيد يف العدد وال يف الصفة يف أصح

ملا توضأ فأسبغ قال: ) هذا وضوئي ووضوء األنبياء من  ألن النيب  ؛يتوضأ مخس مرات أو
 .فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم ( فهذه صفة كمال ،قبلي

وحديث عبدهللا بن زيد  وحديث عثمان  صفة الكمال اجتمع عليها حديث علي 
 يف هذا املوضع صفة الوضوء -رمحه هللا  - ومن هنا سيذكر املصنف ،الذي معنا - 

بذكر احلديث  -مل يكن فرضاا من فرائضه ما كان فرضاا من فرائض الوضوء أو وهذا يشمل 
باب العمل يف  : ]- رمحه هللا - يقول .سنته يف الوضوءو  الذي دل على هدي النيب 

وأما يف  ،احلسن والنظافة والنقاء من الدنس :وضاءة وهي[ الوضوء مأخوذ من الالوضوء 
الغسل واملسح " .فهو الغسل واملسح ألعضاء خمصوصة بنية خمصوصة :اصطالح الشرع

الغسل " ،آية الوضوء وهيهي اليت مسى هللا يف كتابه يف سورة املائدة و  "ألعضاء خمصوصة
 ،واملسح لعضو واحد وهو الرأس ،الغسل لثالثة أعضاء وهي الوجه واليدان والرجالن "واملسح

 .وقد يقع املسح بدليًّا للغسل كما يف املسح على اخلفني بالنسبة للرجلني املأمور بغسلهما
 "بنية خمصوصة"هذا بالنسبة ألصل الوضوء  "الغسل واملسح ألعضاء خمصوصة" :إذن قوهلم

والنية املخصوصة املراد هبا  ،تربدفخرجت نية النظافة ونية ال التقرب هلل وهي يف األصل نية 
ه يف مطوالت بسطوهذا على التفصيل يف نية الوضوء و  ،املراد هبا نية التمييزو نية التقرب 

فإذا نوى  ،أن من توضأ أفضل ما يكون وأمجع ما يكون أن ينوي رفع احلدث :حاصله ،الفقه
ي الفرائض على اختالفها وجاز له أن يصلي النوافل على اختالفها رفع حدثه جاز له أن يصل

فمن نوى أن يرفع عنه احلدث  ،- نية رفع احلدث - كانت معينة أو مطلقة هذه النية  سواء  
لكن إذا  ،األصغر وتوضأ فإن وضوءه هذا جيزيه أن يصلي به الفريضة والنافلة على اختالفها
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أو يستبيح  - وهو األقل - و يستبيح مس املصحفنوى وعني فنوى أن يستبيح الطواف أ
: ) إمنا لكل - عليه الصالة والسالم - فمذهب طائفة من أهل العلم على ظاهر قوله ؛نافلة

 ؛باحهمينعه من األدىن ومن األعلى فإذا نوى األدىن است امرئ ما نوى ( أن هذا عليه حدث
وعلى هذا املذهب ومن قال هبذا  ،هعليه فال يرتفع حدثه كل ألنه نوى أن يستبيح احملظور

 إذا نوى األدىن ال يستبيح األعلىالقول ف

 أو مفرتض              أو استباحة ملمنوع عرض رفع حدث ولينو  

وهذه الوضاءة وضاءة الدنيا  ،ألنه من الوضاءة ؛مسي الوضوء وضوءاا :قالوا ،بالنسبة للوضوء
ألن الذنوب ظلمة يف وجوه أصحاهبا  ؛فاملتوضئ واحملافظ على الوضوء يشرق وجهه ،واآلخرة

والعياذ  - إىل صاحبها حىت إهنا تطفئ نور الوجه ءوما مسيت السيئات سيئات إال ألهنا تسي
ولذلك إذا استقام العبد على طاعة ربه ظهرت  ،ومن عصى ليس كمن أطاع ،- باهلل

  ژۅ  ۉ  ۉ   ې ې ې ې ى   ى ژ عاىل: استقامته يف وجهه ولذلك قال ت

وقد كان أصحاب رسول   ژ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤژ ولذلك قال تعاىل: 
قيام الليل أهنم إذا أصبحوا تألألت  من حمافظتهم على - كما ورد يف تفسري اآلية  - هللا 

فالوضوء نور يف الوجه ونور يف  ،وجوههم وأشرقت كالشمس من نور الصالة ونور العبادة
فمن  ،: ) إن أميت يدعون يوم القيامة غرًّا حمجلني من أثر الوضوءاآلخرة ولذلك قال 

فمن استطاع منكم أن يطيل غرته  -القول بأنه مدرج من كالم أيب هريرة  على -استطاع 
 ؛كون من الوضوءعلى كل حال هذه الوضاءة املراد هبا نور الوجه الذي ي .وحتجيله فليفعل (
ومن أصلح واستقام أظهر هللا صالحه واستقامته يف وجهه  ،الذنوب وذهاهبا ملا فيه من حتات  

ا يكذب ويزعم أنه  :جاء أعرايب فقيل له !كذاب  إن النيب  :ولذلك قيل لألعرايب إن حممدا

ٺ ٺ ٿ   ٿ  ژ ما ينطق عن اهلوى  !وحاشاه - صلوات هللا وسالمه عليه -رسول 



 الشيخ حفظه هللا تعاىل س مل يراجعههذا الدر                      باب العمل يف الوضوء           -شرح املوطأ  

 

 :فلما رآه قال فدخل على النيب  ،أروين إياه :فقال ،صلوات هللا وسالمه عليه  ژٿ
وجه صاحبه  ءفالوضوء يضي ،ما هذا الوجه بوجه كذاب !وهللا ما هذا الوجه بوجه كذاب

نسأل هللا بعزته  ،وينري وجه صاحبه ولذلك جتد احملافظني على صلواهتم وجوههم مشرقة
وه وتسود وجوه إنه على ذلك  وجوهنا بنوره يوم تبيض وجوجالله وعظمته وكماله أن ينري

 قدير.

يف هذا املوضع سأذكر لك ما ورد  :[ أيباب العمل يف الوضوء  : ]- رمحه هللا - يقول
 .يف صفة الوضوء سنتهو  عن النيب 

عن عمرو بن حيىي  ،حدثين حيىي عن مالك :- رمحه هللا - قال اإلمام عبيدهللا بن حيىي ]
وهو جد عمرو بن حيىي املازين  - أنه قال لعبدهللا بن زيد بن عاصم ،عن أبيه ،املازين

 هل تستطيع أن تريين كيف كان رسول هللا : - وكان من أصحاب رسول هللا 
فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه  .نعم :فقال عبدهللا ين زيد بن عاصم ؟يتوضأ

مث سسل يديه مرتني مرتني  ،ا سسل وجهه ثالث  مث ،امث متضمض واستنثر ثالث   ،مرتني مرتني
بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل  ؛مث مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر ،إىل املرفقني

 [ رجليهمث سسل  ،املكان الذي بدأ به قفاه مث ردمها حىت رجع إىل

حيىي عن مالك عن عمرو بن حيىي  حدثين : ]قال .أعد احلديث ... [ وحدثين]  :قال
 [ املازين

هذا اإلسناد فيه  [ حدثين حيىي عن مالك عن عمرو بن حيىي املازين ]: - رمحه هللا -قوله 
أن عبدهللا بن زيد عن عمرو  :أي [ وهو جد عمرو بن حيىي : ]إشكال عند العلماء يف قوله

كما ذكر اإلمام   - هذه اللفظة ،بن حيىي عن أبيه عن عبدهللا بن زيد وهو جد عمرو بن حيىي
أن ظاهرها أن عبدهللا  واإلشكال فيها ،مما انفرد به مالك ومل يتابع عليه -احلافظ ابن عبدالرب 
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والواقع كما قال  ،يعترب جدًّا لعمرو بن حيىي - رضي هللا عنه وأرضاه - بن زيد الصحايب
االستذكار أن هذا مل يف عبدالرب يف التمهيد و بن اقرر اإلمام احلافظ  :أوالا  ..دقيقبن ااحلافظ 

ا انفرد بذلك ومل  ،يتابع عليه مالك وأن الرواة عن مالك كلهم ذكروا هذا اللفظ عنه وأن مالكا
ابع على مل يت - عبدهللا بن زيد :أي "وهو جد عمرو بن حيىي"يف قوله  :أي - يتابع عليه

أنه عن  :والصواب ،غريه من ىي بن حيىي أوإما من حي نه وهم  إ :وقال احلافظ ابن دقيق ،ذلك
بن أيب احلسن وهذا الرجل هو عمارة  ، بن زيدأن رجالا سأل عبدهللا :عمرو بن حيىي عن أبيه

هو عمرو بن حيىي  م الذيطبعاا هؤالء كله .سأل عبدهللا بن زيد ،وهو جد عمرو بن حيىي
رضي هللا عنه  - بدهللا بن زيدوع ،من األنصار وهكذا بالنسبة ألبيه نجاربين الازين من م

ألن هذا عبدهللا  ؛أيضاا مازين جناري أنصاري وهو غري عبدهللا بن زيد بن عبدربه - وأرضاه
بن زيد بن عاصم املازين األنصاري واآلخر عبدهللا بن زيد بن عبدربه صاحب قصة األذان 

ا وهو الذي قتل مسيلم ،بدري ا الذي معنا ممن شهد أحدا ة الكذاب صاحبنا وهذا شهد أحدا
 ،- رضي هللا عنه وأرضاه -ا راوي حديث الوضوء قتل مسيلمة الكذاب وقطعه عضواا عضوا 

حت الرواية إن ص - اشرتك هو ووحشي ومعاوية :وقيل ،اشرتك هو ووحشي يف قتله :قيل
والواقع أن وحشيًّا كان ممن  "أنا قتلت مسيلمة الكذاب" :قال ألن معاوية  ؛- معاويةعن 

وأنه إذا صحت الرواية  ،وعبدهللا بن زيد ممن قتله كما يف الطبقات ،قتل مسيلمة وهذا موثق
ا  .- أخزاه هللا - عن معاوية ال مينع أن اجلميع اشرتكوا يف قتله وعبدهللا بن زيد ممن شهد أحدا

ويف اشتباه بني عبدهللا بن . -رضي هللا عنها وأرضاها  - عمارة نسيبة بنت كعبمع أمه أم 
زيد صاحب احلديث الذي معنا وعبدهللا بن زيد صاحب قصة األذان واالشتباه يف اسم 

ويفرق  ،عبدهللا بن زيد األنصاري وهذا عبدهللا بن زيد األنصاري ؛األب ويف اسم القبيلة
 ،حارثي بينهما أن صاحبنا مازين من بين مازن من بين النجار وبالنسبة لصاحب األذان

ا وليس عن  والقصة يف صفة وضوء النيب  عن عبدهللا بن زيد بن عاصم الذي شهد أحدا
 ب قصة األذان.احصو عبدهللا بن زيد بن عبدربه الذي هو بدري 
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هل تستطيع أن ]  صاحب رسول هللا  :أي [ أن رجال  سأل عبدهللا بن زيد : ]قال
بعض و قال بعض العلماء  "أن تريينهل تستطيع " [ يتوضأ؟ تريين كيف كان النيب 

 - كما قال احلافظ ابن حجر  - ويف هذا السؤال ؟أي أرين كيف توضأ النيب  :الشراح
 ؛أن من سأل العلم عليه أن يتلطف مع أهل العلم ،مالطفة الطالب لشيخه وهذا األصل

 واورمس ،ايبأمجعني تأدب مع هذا الصح - رمحهم هللا - ألن التابعني وهذا من أئمة التابعني
 م أن يكون باألدبلنا هبذا املنهج يف سؤال العل

 ـمهـــــا                 ال ينـــصـــحـــان إذا ـمهـا مل يكـرمـاالــب كــــيـــبـــطـم والــلـــــعـــإن امل

 بيبها                 واقنع جبهلك إن جفوت معلماجفوت طإن  دائكفاقنع ب

رمحه  - باجيقال اإلمام ال :وقيل ،سؤاله وطلبهف يف سأل أن يتلطفاألصل أن اإلنسان إذا 
الصفة اجلامعة  إن هذا السؤال املراد به أنه طلب منه أن يصف له وضوء النيب " :- هللا

فهو نوع من السؤال  ،أنه قصد أن يصف له الصفة الكاملة :مبعىن "للهيئات وكيفية الفعل
 ،وهو يتوضأ الصعب الذي حيتاج من اجمليب أن يكون على إملام حبيث رأى رسول هللا 

حيث حفظ لألمة هذه السنن يف أعظم وأشرف ما يكون بعد  ؛فنعم الرائي ونعم ما رأى
سأله هبذه ف .الشهادتني مما تستباح به الصالة وهو الوضوء الذي هو وسيلة الستباحتها

أن الذي يسأله إمنا هو صفة حمققة ودقيقة حبيث و ألنه حيس أن أمر الوضوء عظيم  ؛ةالطريق
حيتمل أنه خشي  :وقال بعض العلماء ،على أكمل اهليئات وأمتها يصف له وضوء النيب 

كما أشار إليه بعض   - أن يكون الصحايب مع طول العهد قد نسي شيئاا فجاء هبذه الصيغة
حرص السلف  :أوهلا ،فقد سأله هذا السؤال وفيه فائدة بل فوائدوأيًّا ما كان  ،- الشراح
على العلم والسؤال عنه من أهله. ثانياا: احلرص على االستفادة من  - رمحهم هللا - الصاحل

كم نال   -رمحه هللا برمحته الواسعة  -فهذا التابعي اجلليل  ،أهل العلم إذا اجتمع هبم اإلنسان
ب حينما سأل عن هذه املسألة اليت أصبحت مروية يف دواوين من األجر وكم نال من الثوا
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هذا يدلك على أن من  !النيب  العلم وتدور عليها مسائل العلماء ومسائل صفة وضوء
أثار اخلري وحبث عن اخلري أن أجره عند هللا عظيم وأن هللا سيجعل من وراء املسألة الصاحلة 
النافعة اليت تكون يف موضعها أن هللا سيجعل من ورائها خرياا كثرياا للخاصة والعامة. ثالثاا: أن 

صغار العلم قبل أن وهنم عن كانوا يسأل  السلف الصاحل ملا اجتمعوا بأصحاب النيب 
سأل شيخاا أو  لو أن رجالا يف زماننا قال لعامل أو - رمحك هللا -تأمل  .هم عن كبارهيسألو 

ا فقال له ذا ـوه !كيف الوضوء؟ لنالته األلسن والحتقروه ولذموه ولرمبا هنروه  :سأل أحدا
هل ] ه ويقول له: ـتـرابـي قن ذـم هـمـن عـل ابـيـلـايب اجلـحـصـذا الـأل هـسـل يـيـلـي اجلـعـابـتـال

كل هذا لكي يعلم   !بل معظماا للمسألة مع أهنا مسألة واضحة وجلية [ تستطيع أن تريين
الصاحل وبورك للناس فيما  للسلفلذلك بورك و  ،اإلنسان أن العلم ينبغي أن يبدأ به بصغاره

إهنم اعتنوا بصغار العلم وهذا هو العلم الذي يؤخذ عن  حيث ؛أخذوه من السلف الصاحل

قال: أن   ژڇ ڍ    ڍ ژ قال بعض العلماء يف تفسري قوله:  ،العلماء الربانيني
 .تأخذوا صغار العلم قبل كباره

الناس اليوم حينما جيلس الرجل يف اجمللس فيسألونه عن املسائل الدقيقة  - رمحك هللا - تأمل
مسائل  :مثل ،ولو كان مربزاا وإماماا فيها مل يستطع بياهنا إال جبهدالعويصة اليت حىت 

املعامالت الدقيقة اليت تكون فيها الشبه وذرائع الربا وحنوها مما ال يستطيع اإلنسان أن يبينه 
وجتد الناس إذا جلسوا مع العلماء  ،فتجدهم يسألونه عن هذه املسائل !يف جملسه لكل أحد

مث تكون املصيبة عظيمة إذا جارى طالب العلم الناس يف ذلك  ،ائلمولعني مبثل هذه املس
 !!الكبرية وال خيوض إال يف املسائل الكبرية فأصبح طالب العلم ال يتكلم إال يف املسائل

فتجد الناس جيهلون مسائل واضحة  ،من كثري من مثل هذا - والعياذ باهلل -فنزعت الربكة 
يف الطهارة والصالة والعبادات وهم خيوضون يف مسائل لو عرضت على أئمة العلم ودواوين 

الواحد منهم على ركبتيه خوفاا من أن يقول على هللا  صاحل لألمة جلثىالعلم من السلف ال
ولرمبا  اجملسا  الثنيولذلك نزعت الربكة فتجد الشيخ رمبا مير على عشرين أو ث !!بدون علم
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ألن املسائل الكبرية إذا طرحت كلها خالف  ؛حتفظ له اجملالس العديدة ولكن قل أن ينتفع
فإذن رسم السلف الصاحل  .وشقاق وأخذ وعطاء فقل أن يستفيد منها املبتدئون وطلبة العلم

ني هذه أنه ال عيب لطالب العلم أن يبني وال عيب للعامل أن يب :املنهج - رمحهم هللا -
 .وحيتاجه الناس "ما تعم به البلوى"وهي اليت يسميها العلماء  ،األمور اليت يعظم احلاجة إليها

يف خطبته فتسمعه اآلذان وتعيه  لو أن خطيباا يصف وضوء النيب  -رمحك هللا  - تأمل
اخلطبة لقامت ولو أنه خطب هذ  ؟كم له من األجر والثواب  ،القلوب وتطبق قوله اجلوارح

نعم ونعمت العني  !!حنن يف كوارث األمة وهذا يف الوضوء فهمهذا ال ي :نيا وقعدت وقالالد
ى وليأب من فلريض من يرض ؟وسنته أليس يف حديث رسول هللا  ،ما دام أنه يف الوضوء

الناس أن ينزلوا على هذا املنهج  ىعل .فما عليك إذا رضي ربك أن ال يرضى الناس ،يأىب
أن يشتغلوا باملسائل اليت هي تعم هبا البلوى وحيتاج  ،سلف هذه األمةهللا به  الذي أصلح

العلم هبذه الطريقة اليت سلك وسار عليها سلف هذه األمة من  مدوا هلإليها الناس وأن يقع  
 والتابعني هلم بإحسان. الصحابة

فعل ال ألن القول حيتمل وال :قالوا ،ألن الرؤية من أبلغ ما يكون [ هل تستطيع أن تريين] 
ملا  - رضي هللا عن اجلميع - وأمري املؤمنني عثمان ولذلك جتد أمري املؤمنني علي  ،حيتمل

ل نه إذا غسأل ؛ألن الفعل ليس فيه احتمال ؛بيناها بالفعل أرادا أن يبينا صفة وضوء النيب 
 ،املرفقنييه إىل : غسل يد- مثالا  - ولكن لو قال ،األمر واضحيديه إىل املرفقني أمام العني 

إىل أين حد املرفقني؟ لكن إذا غسل املوضع أمام اإلنسان و املرفقان؟  قال الشخص: ما ـمها
 .ومسح أمام عينيه فإن هذا أبلغ

قد كان  ،وهذا يدل على العناية هبدي النيب  [ يتوضأ؟  كيف كان النيب ] قال:
 [ يتوضأ؟ النيب  كيف كان ] باإلمكان أن يقول له: أرين صفة الوضوء؟ ولكن قال له:

هذا من  ،والسؤال عنها وطلب العلم هبا وهذا من أبلغ ما يكون البحث عن سنة النيب 
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  ژوئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ژ أعظم ما يكون ملا فيها من اخلري العظيم 
 صلوات هللا وسالمه عليه - فسائلها سائل عن األسوة احلسنة وهللا تعاىل أرسله هدى ورمحة

 ، جعلنا هللا وإياكم ذلك الرجل.فالسائل عن سنته سائل عن اهلدى والرمحة -

أستطيع أن أريك كيف كان  :أي [ نعم] قوله:  [ فقال عبدهللا بن زيد بن عاصم: نعم] 
فإذا قال له: هل تستطيع أن تريين   ،أن السؤال معاد يف اجلواب :والقاعدة .يتوضأ النيب 

أستطيع أن  :معناه ،أن أريك نعم أستطيع :أي .ل له: نعميتوضأ؟ فقا كيف كان النيب 
ليس على سبيل  - رضي هللا عنه وأرضاه -وهذا منه  .يتوضأ أريك كيف كان النيب 

لغرض شرعي فليس به تزكية ألن اجلواب ولو تضمن مدحاا لإلنسان ما دام أنه  ؛التزكية
 مذمومة.

 ؛يتوضأ وأنه علم هبذه السنة دل على أنه رأى النيب  [ نعم] ملا قال:  [. ضوءفدعا بو  ] 
ما كانوا جييبون إال مبا يعلمون وكانوا وقافني عند حدود  - رضوان هللا عليهم -ألن الصحابة 

 .- رضي هللا عنهم وأرضاهم -هللا 

ما  :- بالفتح - ضوء والوضوءوهنا طلب احضار الو   ،دعا مبعىن طلب [ ضوءفدعا بو  ] 
يف  استفيد منه جواز االستعانة بالغري بعد هللا  [ دعا بوضوء]  .- وهو املاء - يتوضأ به

إذا احتجت  ،تقول له: صب علي املاء ،تقول له: أحضر يل املاء ،الوضوء يف فعل الوضوء
كان حيمل وضوءه فصب عليه الوضوء املغرية بن شعبة   ن النيب أل ؛هذا أصل ، ويفلذلك

كما يف الصحيح يف حديث املسح على اخلفني ) فأهويت ألنزع   -رضي هللا عنه وأرضاه  -
كما يف   - إين أدخلتهما طاهرتني ( وكذلك حذيفة بن اليمان ؛خفيه فقال: دعهما

باطة قوم فبال قائماا أتى س أن النيب  : )يف قصة أيضاا املسح على اخلفني - الصحيحني
. وقال أنس ( فرغ صببت عليه وضوءهفلما  كنت عند عقبه قال:فدنوت حىت   .مث قال: ادن  

يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة  كان النيب ":  - كما يف الصحيح عنه  -
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ولكن حمل ذلك أن  ،أنه جيوز االستعانة بالغري يف الوضوء ؛فهذا أصل عند العلماء "من ماء
األصل  ،اس أو الفتنةإذالل النا من ال يكون على سبيل الكرب وأن ال يتضمن حمظوراا شرعيًّ 

  ،خيدم إنساناا ذا علم أو خيدم إنساناا ذا حق - مثالا  - يف هذا أن يكون باملعروف بأن يكون
ريجو لو  ،كأبيه وذي الشيبة املسلم ومن فيه استقامة على طاعة هللا معروف باالستقامة واخلري

وإال فاألصل أن الناس ولدهتم أمهاهتم  .منه دعوة صاحلة وحنو ذلك مما يسلم من األغراض
لناس إال إذا أن يذل نفسه بسؤال ا - أيضاا - وال جيوز لإلنسان ،ا فال جيوز إذالهلمأحرارا 

إذا كنت يف السفر صائماا فال "قال عبدهللا بن عمر:  ،ينبين عليهوجد املوجب الشرعي الذي 
ا  "حىت يذهب أجرك ،صائم افعلوا للصائمفإهنم يقولون: أنزلوا الصائم افرشوا لل ؛ختربن أحدا

فال يزالون يقومون على  ،من الفتنة وهذا سامل ك هذا إذا كان ابن عمر حىت يذهب أجر 
ال فلكن إذا كان اإلنسان كبري سن أو ذا حق والفتنة مأمونة  .حىت يذهب أجرهاإلنسان 

له وفيه  عظم األجر واألفضل لإلنسان أن يلي أموره ما أمكن ملا يف ذلك من ،بأس وال حرج
 أيضاا سالمة له ولغريه.

 - والوضوء ،هو املاء الذي يتوضأ به - بالفتح -الوضوء  [ فأفرغ على يده بوضوء] 
هذا مما  ،هو فعل الوضوء نفسه وصب املاء على األعضاء وفعل أفعال الوضوء - بالضم

ومن أمثلته  بالفتح والضم.صفة االستعمال و خيتلف فيه الضم والفتح يفرق فيه بني املستعمل 
اسم للماء الذي يتطهر به أو الرتاب الذي يتطهر به  :هورالط   ،هورهور والط  الط   :- أيضاا -

 :فعل الطهارة نفسها سواء كانت صغرى أو كربى. ومن أمثلته :هوروالط   ،إذا كان متيمماا
عليه  - قوله :منهو  ،حور وهو األكل يف وقت السحرفعل الس   :حورالس   ،حورحور والس  الس  

 .حور أكلة السحريف فعل الس   :حور بركة ( أيفإن يف الس   ؛: ) تسحروا- الصالة والسالم
وهكذا مما ذكر مما مييز فيه بني الفعل واملفعول به وهو  ،جورجور والو  الو   - أيضاا - وكذلك

 لذي يفعل به أو تفعل به العبادة.الشيء ا
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 :وهذا الذي دعاه جاء يف الرواية األخرى يف الصحيح .مباء يتوضأ به :أي [ دعا بوضوء] 
كما فسره به احلافظ   - والتور إناء مثل الطست أشبه بالطست ،أنه أيت بتور فيه ماء

فارسي معرب  :والطست قالوا ،شبه الطست من صفرإناء  ،- عبدالغين بن سرور املقدسي
 : صغري احلجم.هوقال غري  ،- كما ذكره اجلوهري  - وهو اإلناء الذي يشرب منه

نه كان أل ؛قلة ماء الوضوء - عليه الصالة والسالم - كان من هديهو  [ فدعا بوضوء] 
ملء اليدين  :واملد ،كان يتوضأ بقدر املد  - صلوات هللا وسالمه عليه - يتوضأ باملد

 - عليه الصالة والسالم - هذا القدر كان يتوضأ به ،املتوسطتني ال مقبوضتني وال مبسوطتني
ن يفعل ذلك إذا اقتصد ومن لزم سنته يستطيع أ ،يكفيه يف وضوئه مبا وضع هللا له من الربكةو 

 يف الوضوء.

أفرغ مبعىن  "فأفرغ على يده" [ فأفرغ على يده فغسل يديه مرتني مرتني ،وضوءفدعا ب] 
ملوطأ وهي يف بعض الروايات حىت يف ا "،فأكفأ"ويف حديث عثمان:  "أفرغ على يده" .صب

هذه الرواية  ".فأفرغ على يده اليمىن" "على يده اليمىن" :بكري فيهارواية أيب مصعب وابن 
ألنه إذا قال:  ؛أنه يستفاد منها أن اإلناء كان عن يساره :فيها فائدة وهي "أفرغ على يده"

الشمال ن يأيت بأل ؛ما يكون يفرغ على يده اليمىن واإلناء عن ميينه ،أفرغ على يده اليمىن
وهذا يعين بعض العلماء  ،ولذلك معناه أن اإلناء سيكون عن يساره !ويقلب هبا ما يتأتى

 :لذلك أشري يف السنن كما قال ابن عاشر ،أن املتوضئ يكون اإلناء عن ميينهيستحب 

 التثليث يف مغسولناو  الشرع                         تيامن اإلناء......... 

عند بعضهم يكون اإلناء عن ميينه لعموم ) كان يعجبه التيمن يف   .عدوه من سنن الوضوء
فيدخل فيه أن اإلناء يكون عن  :هذا يدل على فعل الطهارة قال ( يف طهوره) كل شيء ( 

فأكفأ بيمينه على "يف رواية الصحيح:  .لكن ظاهر هذه الرواية أنه كان عن يساره ،ميينه
يف بعض روايات  ،- كما يف حديث عثمان  - يقوى فيها أن اإلناء كان عن ميينه "مشاله
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فقط يف قضية  أنهواألمر واسع  ..تستقيم مع األصل الذي ذكروه أنه كان حديث عثمان 
وضع اإلناء عن ميينه من فعل هذا يتأول السنة فهو مأجور إذا  فمن ،الفضيلة واالستحباب

قصد به عموماا وال يكون فعل عبدهللا بن زيد قصد به الفعل وي ،أجل أن يصيب سنة التيمن
 مثل هذا فال بأس وال حرج.

 [ فغسل يديه مرتني مرتني] 

واليد اليت تغسل يف بداية  ،مثىن يد :اليدان "غسل يديه" [ فغسل يديه مرتني مرتني] 
من  :ل وحدهاإما أن تطلق مبعناها الكام ،ألن اليد تطلق مبعان   ؛الوضوء املراد هبا الكف

رفع يده وتقصد كمال اليد  :هذا حد اليد كامالا تقول ،أطراف األصابع إىل املفصل الكتف
وقد تطلق ويراد منها  ،أشار بيده كاملة هذا بالنسبة لقدرها .من أطراف أصابعها إىل املفصل

هذا من  ،التيمم إىل املناكبيف حلديث املتكلم يف سنده يف املسح مسح كما جاء يف ا
كما يف الوضوء يف قوله:   ،وتطلق اليد على بعضها .إطالق اليد على أكمل وأمت ما تكون

 .جزء من اليد ال كل اليد ولكنه أغلب اليد "إىل املرفق"فإن   ژڀ ڀ ڀ ژ
من أطراف األصابع إىل الزندين عند مفصل  ؛وتطلق اليد ويراد هبا الكفان وهذا أقل اليد

املراد هبما هذا القدر  ،غسل كفيه :فيقال .ن األشياء تكف به وتدفعأل ؛ويسمى كفًّا ،الكف
 ،ان عند مفصل الكف مع الساعدالعظمان الناتئ :من أطراف األصابع إىل الزندين وـمها

 .الزند الذي يلي اإلهبام والزند الذي يلي اخلنصر "الزندان"هذان العظمان الناتئان يقال هلما 
ران موىل محولذلك جاء يف حديث  ،أنه غسل كفيهو  ،لكفانا :بالنسبة للمراد باليد هنا

مرتني  - الكفني :يعين - وهنا أشار إىل أنه غسل يديه "فغسل كفيه ثالثاا": بن عفان عثمان
وحينئذ ال تكون مرتني الثانية توكيداا  ،غسل اليمىن مرتني وغسل اليسرى مرتني :قيل ،مرتني

 .أن األوىل لليمىن والثانية لليسرى ألهنما يدان لألوىل وإمنا هي راجعة إىل اليد على املقابلة
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ألن الكل متفق على أن اليمىن مع  ؛األمر يف هذا واضحو  ،تأكيد "مرتني مرتني" :وقيل
 .ة يف الصحيحاليسرى تغسل مرتني على الرواية أو ثالثاا على الرواي

الكفان واليدان من أطراف األصابع إىل الزندين تغسالن يف بداية الوضوء سنة نبوية حمفوظة 
 - بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه -ما توضأ  ؛يف كل صفات الوضوء عن رسول هللا 

ولذلك قال بعض  ،وضوءه إال ابتدأ بغسل كفيه حىت يف غسل اجلنابة ابتدأ بغسل كفيه
أن اليدين كاآللة تنقالن املاء ولذلك ينبغي أن تكونا على نقاء  :احلكمة فيه :ماءالعل

 ؛أن الشريعة راعت دفع الضرر عن املكلف :ومن اللطائف اليت ذكرها بعض العلماء ،وطهارة
ون حارًّا شديد فإهنا أمرته بالطهارة واملتطهر به هو املاء واملاء ال يسلم من العوارض فقد يك

أن  الوجهأن يكفح به وجهه غاسالا  فشرع له قبل ،بارداا شديد الربودة فيؤذييؤذي و احلرارة ف
ولو وجد فيه ضرر فإن اليد أجلد وأقوى يف حتمل  ،يبدأ بغسل كفيه وهذا جس حلقيقة املاء

 -تأمل  :ومن هنا ،الضرر من الفم واألنف والفم واألنف أقوى يف حتمل الضرر من العينني
ألن الفم أقوى من األنف  ؛كيف يبدأ بغسل الكفني مث ميضمض مث يستنشق  - رمحك هللا

فلو وجد الضرر يف املاء أمكنه أن يتداركه  ،ولذلك يدخل املاء يف فمه قبل إدخاله يف أنفه
وهللا  ،ويكون العضو الذي أصابه املاء أكثر وأقوى يف دفع الضرر من العضو الذي يليه

 ري للعبد يف دينه ودنياه وآخرته.اخلوال يأمر إال مبا فيه  حكيم 

مث ال خيلو اإلنسان إما أن يكون  ،أهنما ينقالن املاء :أيًّا ما كان فالكفان من فوائدـمهاو 
إما أن يكون غري مستيقظ من النوم وإما أن  ،مستيقظاا من النوم يف بدايته إذا أراد أن يتوضأ

ن يريد بأ - حالة األغلب واألكثر وهي - فإن كان غري مستيقظ ،يكون مستيقظاا من النوم
مل يكن نائماا يريد أن يتوضأ لصالة الظهر أو املغرب أو العشاء أن يتوضأ لصالة العصر و 

أو بني أوقات الصلوات يريد أن يتوضأ ليطوف أو يريد أن يتوضأ من  ،فهذه احلالة الغالبة
ذه ه ،قاظ من النومفالغالب أنه يتوضأ يف غري أحوال االستي ،أجل أن يكون على طهارة
 احلالة الغالبة هلا ثالث صور:
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 .كفني أو يغلب على ظنه أهنما طاهرتانلصورة األوىل: أن يستيقن طهارة الا

 .أن يستيقن جناسة الكفني أو يغلب على ظنه أهنما جنستان ؛والصورة الثانية: عكسها

 ؟والصورة الثالثة: أن يشك ما يدري هل ـمها طاهرتان أو جنستان

فإنه  :كان غري مستيقظ من النوم ويف حاله املعتاد ومستيقناا من جناسة يده أو كفيهفإذا  
ألن املاء إذا  ؛الكفني بل وضوئه وقبل أن ينقل املاء هبذينباإلمجاع جيب عليه غسل الكفني ق

من نومه أن يدخل يده يف اإلناء  املستيقظ دخل يف الكفني تأثر هبما ولذلك هنى النيب 
إذن إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الكفني جنسة أو هبما قذر يؤذي املاء  .حىت ال يؤذي املاء

ما يغري  مافيه -مثالا  -ويغري صفات املاء ألن املاء الذي سيكون يف الكف قليل فإذا وضع 
إذا  :لكن السؤال ،ل الكفنيحينئذ جيب عليه غسف لون املاء أو طعم املاء أو رائحة املاء

ألن غسلة  ؛غسل كفيه مزيالا هلذه النجاسة فهل يغسل بعد ذلك للطهارة؟ اجلواب: نعم
وقال بعض العلماء: ال مانع أن تكون الغسلة حبيث  ،النجاسة منفصلة عن غسلة الوضوء

تسامح ي ،تندرج الغسلة األوىل حتت الغسلة الثانية فتكون طهارة احلدث واخلبث مع بعضهما
ألن املقصود حصل أصالا ألنه قصد من غسلها قبل الوضوء يف حال  ؛فيها بعض العلماء

إذن يرون أن  .االستيقان من الطهارة إمنا هو على سبيل النقاء والنظافة وقد حصل املقصود
واألول أشبه وأقوى لكونه يفصل غسلة احلدث  ،األولون يرون أنه تعبديو األمر معلل 

فإذا غسل كفيه غسلهما يف حال إذا استيقن النجاسة أو  ،ن طهارة اخلبثع "طهارة احلدث"
 .غلب على ظنه

فهو يعلم أن يديه طاهرتان وأهنما ليس هبما بأس ال  ،أن يغلب على ظنه أو يستيقن الطهارة
داوم على غسل   ألن النيب  ؛فحينئذ يستحب له أن يغسل كفيه :من قذر ال من جناسة

 داوم على غسل كفيه. - عليه الصالة والسالم - وضوء عنهصفات ال يف سائركفيه 
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نه ثنني مما يرجح القول الذي قلنا إيف قضية أن يفصل بني اال !طبعاا عفواا ..وأما احلالة الثالثة
  - صلوات هللا وسالمه عليه - ملا ابتدأ يف غسل اجلنابة غسل فرجه أن النيب  :أشبه وأقوى

دلك بيده األرض مث " ويف بعضها: ،"دلك بيده احلائط مث"كما يف حديث ميمونة قالت: 
القول الذي أشرنا  وهو ،ة احلدث عن طهارة اخلبثفدل على انفصال طهار  "غسل كفيه

 إليه.

على استحباب بداءة  -رمحهم هللا  -فإن مجاهري األئمة  :أما يف حالة استيقان الطهارة
أن  :ه طهارة الكفني أو استيقنويكون حكمهما إذا غلب على ظن ،الوضوء بغسل الكفني

فحينئذ  :أما إذا شك ،واإلجياب تميغسل على سبيل الندب واالستحباب ال على سبيل احل
ألن األصل واليقني الطهارة  ؛يكون االستحباب أقوى وآكد يف حقه ولكن ال يكون واجباا

 ال :أي - وحينئذ الشك ال يوجب حكماا ،وإذا حصل الشك فاليقني ال يزال بالشك
أنه إذا شك يف الذكاة أنه جيب عليه أن يرتك  :وهذا أشكل عليه ،- يوجب لنا انتقال احلكم

أن الشك أوجب لنا أصالا غري  ،ب فيه األصلبأنه استصحوهذا أجيب عنه  ،الذبيحة
عليه الصالة  - ألن املقتول بالصيد أصله ميتة ولذلك قال ؛األصل الذي يوجب اإلباحة

( ألن األصل أنه ميتة وهللا قيد إباحته  ... فإين أخاف ؛فال تأكل : ) فإن أكل- والسالم
 .كونه ال جيوز أكله  منفإذا شك يف الشرط يف إجزائه رجع إىل األصل  ،بشروط

وإذا شك فيهما  ،وإذا كانتا جنستني فال إشكال ،إذن إذا كانت اليدان طاهرتان فال إشكال
 .- هعلى التفصيل الذي بينا - فال إشكال

والروايات يف  ،يديه مرتني كما وصف عبدهللا بن زيد   - عليه الصالة والسالم - غسل
املرتان أوسط  .أنه ابتدأ بغسل كفيه ثالث مرات :عن علي و عن عثمان الصحيح 

دىن الكمال من جهة أن الواحدة أنه أ :ةولكن احلقيق ،أدىن الكمال :الكمال وبعضهم يقول
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 :فإذا أردت أن تفصل بينهما تقول ،ثالثو لكمال اثنتان الواحدة إجزاء وا ،اإلجزاء قدر
 الث أعلى الكمال وهو حد اإلسباغ.والث ،االثنان أدىن الكمال

 [ امث متضمض واستنثر ثالث  ] 

واملضمضة مأخوذة من  ،فعل املضمضة :أي "متضمض[ " مث متضمض واستنثر ثالث ا] 
مث  .حتريك املاء يف الفم وإدارته :واملضمضة ،متضمضت احلية يف جحرها إذا حتركت م:قوهل

زاد  أم أن الشرع ،اختلف العلماء هل احلقيقة اللغوية هي احلقيقة الشرعية يف مطلق التحريك
ا على ذلك وهو مج ال يكون متمضمضاا أو ال املاء وطرحه؟ فقال بعض العلماء:  وصفاا زائدا

وأن جمرد  ،إذا طرح املاء إال االقتداء بالنيب املضمضة سنة و أن  على تساءحيصل االئ
وقال بعضهم:  .التحريك واإلدارة للماء يف الفم ال تكفي للحكم باملضمضة ما مل يطرح املاء

لو أنه أدخل املاء فحركه يف  :فائدة اخلالف .واألول أظهر ،العربة بالتحريك واملج ليس بالزم
إنه إذا  :احلالة نقول يف هذه ،كان عطشان واملاء بارد فتمضمض وشرب املاء  ،بلعهفمه مث 

ألنه  ؛قلنا إن املضمضة واجبة جيب عليه أن يعيد املضمضة على القول باشرتاط املج والطرح
إنه ال يشرتط فقد حتقق املأمور وحصل  :وأما إذا قلنا .مج وطرحال يكون متمضمضاا إال إذا 

أن البعض يدخل املاء مث يطرحه وال حيركه يف  :وهنا مسألة وهي .القدر اجملزئ بإدارة املاء
ألن  ؛ال بد من حتريك املاء وإدارته يف الفم ،وهذا خمالف لصفة املضمضة الشرعية ،فمه

 .النقاء ال حيصل مبجرد وضع املاء يف الفم مث جمهو املقصود النقاء 

وبعض  .عرب الطرحوالنثر أصله يف لغة ال ،استفعال من النثر :استنثر [ واستنثر] وأما قوله: 
أن يكون هناك  يستلزمأن االستنثار  :مبعىن ،العلماء يرى أن االستنثار هو االستنشاق

أما  .أنه استنشق مث استنثر :مبعىن [ واستنثر] قوله:  يكون على ذلك بناءا و  ،استنشاق
ف عند والنشق هو جذب املاء إىل أعلى األن ،فهو استفعال من النشق :االستنشاق

كما قلنا   - وأصل االستنشاق .فهناك استنشاق وهناك استنثار ،هطرحستنثار االو  ،اخلياشيم
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 كذافإن البعض يفعل   ؛خرج ما يكون بالدفع ،إنه جذب باهلواء :وإذا قلنا ،باهلواء اجلذب -
قال: ) إذا  - كما سيأيت  - ألن النيب  ؛السنة أن يستنشقو  !مث يرفع رأسه وال يستنشق

مبنخريه ( فدل على أنه ال بد من جذب املاء بالنفس ورفعه إىل  دكم فليستنشقتوضأ أح
وهي  - ةر فالنإن  :وقالوا ،فهو من النثر وهو طرح ذلك املاء :وأما االستنثار .أعلى اخلياشيم

عليه  - ألهنا تلي القذر وهذا هديه ؛أنه إذا جاء ينتثر أمسك هبا بشماله - األنف يف أعلى
لكن البعض جتده  .- صلوات هللا وسالمه عليه - ثار أنه بيدهيف االستن - الصالة والسالم

 ؛أن جيذب :الصفة الشرعية !وهذا خالف الصفة الشرعية ،يدخل املاء دفعاا مث يضغط بيده
 ،اجلذب بالنفس :والنشق ،من النشق - كما قلنا  - واالستنشاق لقوله: ) فليستنشق (

والسنة فيه أن يبالغ كما سيأيت  .ألنه يستنشق وجيذب بالنفس ؛ولذلك مسي النشوق نشوقاا
يف السنن   لقيط بن صربةقال يف حديث  أن النيب  ،يف صفة االستنثار عن النيب 

أن يبالغ  - أيضاا - ا ( والسنة يف املضمضةقال: ) وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما 
وإمنا  ،تنشاق من باب التنبيه بالنظري على نظريهفيكون التنبيه باالس ،اإال أن يكون صائما 

إن املبالغة فيها كثرة التحريك للماء  :وقالوا .ألن الغالب أن يبالغ فيها ؛سكت عن املضمضة
وهذا من أبلغ ما يكون حىت  ،للفم حىت يغلب على ظنه أنه استفاد من املاء تنظيفاا ونقاءا 

 .نظافة الفم ونقاؤههو حيصل مقصود الشرع و 

وهو مذهب  ،يف أصح قويل العلماء  من املضمضة واالستنشاق من سنن الوضوءمث إن كالًّ 
رمحة هللا على  - اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف رواية عن اإلمام أمحد

وذهب احلنابلة يف الرواية الثانية وهو قول ابن أيب ليلى وغريه من أئمة السلف إىل  ،- اجلميع
عليه الصالة  - واحتجوا يف وجوب املضمضة بقوله ،االستنشاقو  املضمضة لقول بوجوبا

يف حديث أيب داوود يف السنن: ) إذا توضأت فمضمض ( وأوجبوا االستنشاق  -والسالم 
قال:  أن النيب  يف حديث أيب هريرة يف الصحيح عنه  - عليه الصالة والسالم -بقوله 

 أنفه ماء مث لينتثر ( وقوله يف الصحيح: ) إذا توضأ أحدكم ) إذا توضأ أحدكم فليجعل يف
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واستدل اجلمهور بظاهر القرآن يف قوله  .لوجوبواألمر لفهذا أمر  :فليستنشق مبنخريه ( قالوا

ووجه   ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ژ تعاىل: 
والوجه هو الذي حتصل به  ،أمر بغسل الوجه - تعاىل -أن هللا  :الداللة من اآلية الكرمية

واملواجهة إمنا حتصل بظاهر الوجه ال بباطنه  ،- كما سيأيت حبده وضابطه  -املواجهة واملقابلة 
فأنت إذا واجهت الرجل ال  ،ألنه ال حتصل هبما املواجهة ؛بباطن األنف وبباطن الفم

اهر وملا كان هذا يف فاملواجهة حتصل بالقدر الظ ،يواجهك فاحتاا فمه وال يواجهك فاحتاا أنفه
ملا سأله األعرايب:   - عليه الصالة والسالم - لسان العرب استدلوا بالسنة الصحيحة يف قوله

: ) توضأ كما - عليه الصالة والسالم - قال: ) توضأ كما أمرك هللا ( فقوله كيف أتوضأ؟
الذي يف آية و  ،فيها انظر يف آية الوضوء اليت فيها أمر هللا بالوضوء وافعل ما :أمرك هللا ( أي

فلما كان هذا األعرايب عريب يعرف اللسان العريب ومدلول اللسان  ،الوضوء غسل الوجه
ألنه قال له: ) توضأ كما أمرك هللا  ؛العريب دل على أننا نكتفي بداللة لسان العرب يف الوجه

 :قالهنا لإللزام ل واملضمضة واالستنشاق لو كان أمر النيب  .( فدله على اللسان
ففهمنا  ،ألنه زاد يف املضمضة واالستنشاق أمراا زائداا على أمر القرآن "ومتضمض واستنشق"

وقد عهدنا من السنة  ،لوجوب إىل الندب واالستحبابمن اأن هذا صارف لألمر عن ظاهره 
وجيوز صرف النص عن ظاهره املوجب  ،تأمر أمر ندب واستحبابأن أهنا تأمر أمر إلزام و 

 كان أمراا إذا دل الدليل والقرينة على ذلك الصرف.للوجوب إذا  

أما  ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،والصالة والسالم على خري خلق هللا ،احلمد هلل ،بسم هللا
وهبذا يرتجح قول مجهور العلماء أن املضمضة واالستنشاق من سنن الوضوء ال من  :بعد

: ) إذا توضأت فمضمض ( - الصالة والسالم عليه - وأن األمر يف قوله ،فرائض الوضوء
: ) فليستنشق مبنخريه ( مصروف عن ظاهره املقتضي - عليه الصالة والسالم - ويف قوله

يف  هكما بينا  - لوجود داللة اآلية والسنة ؛للوجوب إىل غري الظاهر وهو الندب واالستحباب
على  اقتصرويعترب من توضأ فطبعاا بالنسبة للمضمضة واالستنشاق تعترب من السنن  .- هذا
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 ألن النيب  ؛واألفضل واألكمل له أن يتمضمض ويستنشق ،غسل وجهه قد جاء باملأمور
 داوم على املضمضة واالستنشاق.

 [ امث متضمض واستنثر ثالث  ] 

وهذه  .متضمض ثالثاا واستنثر ثالثاا استنشق واستنثر ،ثالث مرات :أي[  ثالث ا : ]قوله
ثالثاا من " :فلما قال "ثالثاا من ثالث غرفات" :جاء يف الرواية األخرى ،الرواية فيها إمجال

 ،دل على أن صفة املضمضة واالستنشاق وقعت منه بالوصل ال بالفصل "ثالث غرفات
 ،الوصل والفصل :هلا صفتان ..أن املضمضة واالستنشاق تقعان بالوصل :وتوضيح ذلك

إنه يبدأ  :وبعض العلماء يقول ،كف واحدأن يبدأ باملضمضة مع االستنشاق من   :والوصل
فيكون من كف واحدة  ،ا ثانية ويستنشق ثالثاايمضمض ثالثاا مث بعد ذلك يأخذ كفًّ ف

هذا  ،لكل من املضمضة واالستنشاق ةإنه من كف واحد :مضمض واستنشق ثالثاا مبعىن
 ،من كف واحدة "ثالثاا من ثالث غرفات"لقوله:  ؛واألول هو األصح .فيها تأحد التأويال

وأما  ".صفة الوصل"بني املضمضة واالستنشاق هبذه الصفة وهي اليت يسميها  فقوى أنه مجع
ثالث بفهي أن يبدأ باملضمضة ثالثاا بثالث غرفات مث باالستنشاق ثالثاا  :صفة الفصل

وهي اليت اختارها  ،صفة الوصل واألفضل واألكمل هي .الغرفات ستًّا فيكون جمموع ،غرفات
ثالثاا "زيد لرواية األخرى يف حديث عبدهللا بن يف ا - رمحهم هللا - طائفة من أئمة العلم

كان يتوضأ باملد وهذا إمنا يتأتى فيه إذا     خاصة وأن النيب وهي األشبه "،بثالث غرفات
 لسنة أن يصل بينهما وأن ال يفصل.تكون ا :على ذلك وبناءا  .كان بالوصل ال بالفصل

 [ امث سسل وجهه ثالث  ] 

ا سنتم شرح هذا احلديث إن شاء هللا بإذن هللا  ،أقف عند هذا !حسبك بإذن هللا  - غدا
على ما مت إعالنه بالنسبة ليوم السبت اقرتح بعض اإلخوة  بناءا  .العصرعقب صالة  - تعاىل

السبب يف  ،ملدينة ويوم السبت يوم الدوامألن بعض اإلخوة يأتون مسافرين من خارج ا
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ما يستطيعون احلضور بعد الفجر حبكم  درسونلنا م االنتقال إىل بعد العصر أن هناك إخوة
وكنا سنرجئ هذه الدورة إىل انتهاء الدوام لكن بعض اإلخوة يسافرون من طلبة العلم  ،الدوام

لكن يوم  ،عرفقاا باجلمي ؛ة العصريف اجلامعة فاخرتنا أن نقدمها وأن يكون الوقت بعد صال
يوم اخلميس بأننا نعوض  - واستحسنت رأيهم - ار بعض اإلخوةختالسبت يوافق الدوام، فا

ا فهي  .فيكون الوقت بعد العصر يوم اخلميس ويوم اجلمعة واجلمعة القادم أما اجلمعة غدا
ألهنم اشتكوا أهنم يتضررون بالسفر  ؛باقية على ما هي عليه ورفقاا باإلخوة الذين عندهم دوام
فالضعيف أمري الركب وال كان ودنا  ،ويرجعون يف نفس اليوم فمن الصعوبة مبكان أن حيضروا

اخلميس  - إن شاء هللا - فإن شاء هللا نرفق بإخواننا ويكون ،أن ننتهي منها يوم السبت
ا اجلمعة على ما هو عليه ونعوض باخلميس القا ،القادم بإذن هللا  -دم واجلمعة معاا طبعاا غدا
  .- تعاىل


