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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

 

   الوضوء وسنن السواك باب تابع 

الذِّْكِر مع الوضوِء يف التسميُة(  َتِجُب)  و:  اهلل رمحه قال  . 

أن  يتوضأ أن أراد إذا اإلنسان على فيجب ، واجبة الوضوء يف التسمية أن اهلل رمحه املؤلف أفادنا:  التسمية وجتب
 أن فعندهم ، الغسل يف التسمية وكذا ، التيمم يف التسمية الوضوء يف التسمية على األصحاب قاس وقد ،  يسمي

 .  التسمية فيه جيب فاجلميع ، واجبة التيمم يف والتسمية ، واجبة الغسل يف والتسمية ، واجبة الوضوء يف التسمية

 :  قولني على ، اهلل رمحهم السلف بني فيها خمتلف مسألة وهذه

 .  والوضوء،والغسل،التيمم يف ؛ الطهارة يف واجبة التسمية أن:  األول القول

 قد انفردوا بهذا احلنابلة أن:  املصطلح هذا ومعنى ، املذهب مفردات من وهو ، اهلل رمحه أمحد اإلمام مذهب وهذا
 .  والغسل والتيمم الوضوء يف التسمية بوجوب القول املذهب مفردات فمن ، القول

 : واستدلوا
 مل ملن وضوء وال ، له وضوء ال ملن صالة ال] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عنه اهلل رضي  هريرة أبي حبديث:

 .  ماجه وابن ، والرتمذي داود وأبو ، أمحد اإلمام رواه [عليه اهلل اسم يذكر

 أبي طريق من وجاء ، زيد بن سعيد طريق من وجاء ، هريرة أبي طريق من جاء فقد ، طرق من جاء احلديث وهذا
 يف ما أحسن:)البخاري اإلمام وقال ، (سعيد أبي حديث الباب يف ما أحسن:) اهلل رمحه أمحد اإلمام قال وهلذا ؛ سعيد
وابن ،املنذري وقواه ، حصحي أو حسن:  عنه قال كثري وابن ، الصالح ابن وحسنه ، (زيد بن سعيد حديث الباب
 . معليه اهلل رمحة األلباني وصححه ، حجر

 مل فإن ، الوجود نفي على أواًل حيمل العلماء عند والنفي ، نفي عندنا:  ( عليه اهلل اسم يذكر مل ملن وضوء القوله:)
 نفي على النفي ملحي وهنا:  قالوا ، الكمال نفي على حيمل فإنه كنمي مل فإن ، الصحة نفي على حيمل فإنه كنمي

 وإن ، متعمدًا كان إذا ، صحيح غري وضوءه فإن ، الوضوء على وجل عز اهلل اسم اإلنسان يذكر مل فإذا ، الصحة
 .  صحيح الوضوء أن:  منهما الراجح ، قولني على املذهب يف خالف فعندهم ناسيًا كان

 ال:  وقال هضعف من همومن ، صححه من مومنه ، حسنه من العلم أهل من ، عليه اعتمدوا الذي احلديث وهذا
 .  ثبتي



  املطريي فهد:  د .أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  51  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 2                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 التسمية ترك تعمد لو اإلنسان وأن ، واجبة ليست ، الغسل ويف ، التيمم ويف ، الوضوء يف التسمية أن:  الثاني القول
 اهلل اسم ذكر الغسل وال،التيمم وال،الوضوء صحة يف يشرتط وال ، وتيممه ، غسله وكذلك ، صحيح وضوءه فإن ،

 .  عليه

 ،احلنابلة عند ورواية ،واسحاق ،وهو رأي احلسن، الشافعية و ، املالكيةو ، احلنفية مذهب فهو اجلمهور مذهب وهذا
 (برتكها بأس ال أنه على الروايات استقرت:)اخلّلال قال وقد (سنة اأنه املذهب ظاهر:)اهلل رمحه قدامة ابن عنها قال
 .  سنة هي وإمنا ، بواجبة ليست التسمية أن رأى حيث ؛ قدامة بن املوفق اختيار وهو ، التسمية أي

 :  أدلتهم

 .   {.. وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا } وتعاىل تبارك اهلل قول: الدليل األول -

 .  لذكرها واجبة التسمية كانت ولو ، التسمية اآلية هذه يف يذكر مل وجل عز فاهلل:  قالوا

 .  خارجة بأدلة جتب ألنها ؛ واجبة تكون ال أن اآلية يف ذكرها عدم من يلزم ال بأنه:  ستداللنوقش اال

 .  السنن تلك من واحدة التسمية فتكون ، سنن هي إمنا ، الوضوء آية يف يذكر مل ما كل أن:  يقال بأن يرد أن وميكن

 (التسمية يف أي) حديث الباب هذا يف يثبت ال: هللا رمحه أمحد اإلمام قالعدم الدليل على الوجوب :  الثاني الدليل
 ال] كقوله ، بدونها الكمال ونفي ، االستحباب تأكيد على فيحمل ذلك صح وإن ، جيد إسناد له حديثا أعلم وال ،

 [  .املسجد يف إال املسجد جلار صالة

 هذا يف جيد إسناد له حديثا ماماإل يعلم وال ، حديث التسمية يف يصح ال أنه يرى أمحد اإلمام أن على يدل وهذا
 احلديث ثبت وإن ، باحلديث والعامل ، واجلماعة السنة أهل إمام وهو ، عنده يثبت مل احلديث أن هذا فمعنى ، الباب

 .  يرتكه أن لإلنسان ينبغي ال وأنه ، االستحباب تأكيد على حممول فهو

 جتب ال فإنه يصح مل وإن ، به ُعمل احلديث صح إنف ، احلديث على يكون إمنا واملدار ، قوي قول القول وهذا
 يستحب وأنه ، (االستحباب تأكيد على حيمل فإنه احلديث صح إن:)أمحد اإلمام قال كما يقال أنه مع ، التسمية
 .  وضوئه على اهلل اسم يذكر أن لإلنسان

 فماذ يفعل؟ الوضوء أثناء يف وذكرها ، التسمية نسي إذا:  بوجوبها القول على

الذْكِر مَع الوضوِء يف التسميُة وَتِجُب:  املؤلف قال  . 

 يسمي فهل ، الوضوء أثناء يف التسمية تذكر لو لكن ، جتب ال التسمية فإن ، ناسيا كان إذا أما ، ذاكرا كان إذا أي
 يسمي أنه إىل املنتهى صاحب ذهب ، املذهب يف قوالن ؟ ويستمر الوضوء أثناء يف يسمي أنه أم ؟ جديد من ويبتدئ

 .  يستأنف أنه املذهب من والصحيح ، وضوئه يف ويستمر يسمي أنه إىل اإلقناع صاحب وذهب ، جديد من ويبدأ

نْفِسِه على َيَخْف مْل ما اخِلتاُن وَيجُب:  اهلل رمحه قال  . 

 . الفطرة سنن من وهي ، املؤلف ذكرها اليت املسائل من

 ُعرف تشبه ، للمرأة بالنسبة الولد مسلك فوق حلمة وقطع ، للذكر بالنسبة فةاحلش على اليت اجللدة قطع:  هو اخلتان
 .  الديك
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 ذلك فإن ، الرجل ذكر على اليت الُقْلفة هذه أزيلت إذا فإنه ، والتطهري التنظيف باب من للرجل بالنسبة واخلتان
 كثرة إىل ويؤدي ، فيها وينحبس ، لالبو تضاعيفها يف يكون فإنه ، موجودة كانت إذا القلفة ألن ؛ له وأنظف أطهر

 .  اآلن موجود هو كما اخلطرية األمراض إىل يؤدي ورمبا ، االلتهابات

 فلذلك ؛ للزوج وأحظى ، وُغْلمتها شهوتها من وخيفف ، وجهها يبهي ألنه ؛ هلا مكرمة فاخلتان للمرأة بالنسبة وأما
 .  املرأة ختنت أن اسُتحب

نفسِه على خَيْف مل ما اخلتاُن جِيب:  املؤلف قال  . 

 متأخرا أسلم أو ، ميوت أن خنت إن عليه وخشي ، كبريا أسلم فلو ، اخلتان جيب ال فإنه ، نفسه على خائفا كان فإن
 جسمه أو ، ضعيفة صحته لكن ، صغريا كان أو ، ميوت أن اخلتان  عملية له أجريت إن عليه شيوُخ ، مريضا وكان
 خيف مل ما) للوجوب اشرتط املؤلف ألن ؛ خينت فال ، هالكه إىل هذا أدى العملية له أجريت لو ، ضعيف حنيل صغري
 ال اخلتان فإن وهلذا ؛ نفسه املختون إىل توجه اخلطاب انظر ، واجبا اخلتان يكون متى لك يبني وهذا ، (نفسه على
 وذكره ، الفطرة سنن يف ذكر ولذلك ؛ والطهارة النظافة إىل حيتاج ألنه ؛ البلوغ حد إىل اإلنسان وصل إذا إال جيب

 منهم ، شيء اخلتان وقت يف صلى اهلل عليه وسلم النيب عن يثبت ومل ، به يتعلق وما الوضوء مسائل ضمن املؤلف
 ابن وكان ، البلوغ عند خينت:  يقول من ومنهم ، سنني سبع دون خينت:  يقول من ومنهم ، سابع إىل خينت:  يقول من

 .  الصيب ختان يتم البلوغ حد فعند ، البلوغ عند خيتنون كانوا:  يقول عباس

 :  قولني على ، الذكر خبتان ونبدأ ، عليهم اهلل رمحة العلماء فيها اختلف ؟ جيب ال أو جيب هل اخلتان ومسألة

 . واجب الذكر ختان أن:  األول القول

 .عليهم اهلل رمحة واحلنابلة،الشافعية مذهب وهذا

 :  أدلتهم

 حديث من الصحيحني يف ثبت وقد {حنيفا إبراهيم ملة اتبع أن إليك أوحينا ثم}:وجل عز اهلل قال:  األول الدليل  
 .  سنة مثانني ابن وهو اختنت السالم عليه إبراهيم أن ، هريرة أبي

 الذي {أمتهنف بكلمات ربه إبراهيم ابتلى وإذ}:قوله يف بها اهلل أمره وقد ، الفطرة سنن من سنة ألنها اختنت إمنا وهو
 .  اخلتان:  ومنها ، الفطرة سنن هي به اهلل ابتاله

 . اخلتان منها وذكر[ الفطرة من مخس] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن:  الثاني الدليل  

 شعر عنك ألق] معه لشخص أو النيب له قال أسلم ملا أنه ، جده عن أبيه عن ، كليب بن ثيمُع عن:  : لثالثا الدليل  
 وضعفه ، األلباني وحسنه ، تيمية ابن اإلسالم شيخ وقواه ، وغريهما داود وأبو ، أمحد اإلمام أخرجه[ واختنت فرالك

 .  حجر ابن واحلافظ  ، النووي

صلى اهلل عليه  النيب ألن ؛ واجب اخلتان أن على دليل[ واختنت الكفر شعر عنك ألق] صلى اهلل عليه وسلم فقوله
 .  به يستدل فال احلديث هذا يضعف العلم أهل من وكثري ، أمره وسلم

  

 .  واملشركني املسلمني بني وعالمة ميزة اخلتان أن:الرابع الدليل  
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 ، خمتونا وجدوه فمن ، ُأزرهم عن يكشفون فإنهم ، املسلمني قتلى يعرفوا أن وأرادوا ، القتال حصل إذا كانوا فإنهم
 أنه على احلنابلة واستدل ، كافر أنه يعرفون فإنهم ، خمتون غري وجدوه منو ، املسلمني ِدفنة ودفنوه ، وأكرموه أخذوه
 . واجبا فليكن ، اإلسالم شعائر من شعرية هو:  فقالوا ، الباب هذا من واجب

 .  لواجب إال جيوز ال العورة وكشف ، عورة كشف فيه اخلتان أن:  امساخل الدليل  

 عائشة حديث عليه دل وقد ، عليه االعتداء حيوز ال ، حمرتم واجلسد ، دللجس قطع فيه اخلتان أن : سادسال الدليل  
 اجلسد كان فإذا[ حيا ككسره امليت عظم كسر] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، صحيح بسند داود أبي عند

  .  واجب ألمر إال بالقطع عليه االعتداء جيوز ال فإنه ، حمرتمًا

 :  أمرين إىل سيؤدي هذا فإن  اليتيَم اليتيِم ولي خنت إذا أنه املعلوم ومن خبتانه، مأمور ماليتي ولي أن:  لسابعا الدليل  

 صالح فيه مبا إال منه القرب جيوز وال ، حمرتم اليتيم ومال ، من مال اليتيم اخلاتن أجرة سيأخذ أنه:  األول األمر
 .  له وإصالح للمال

 يف احلق له ليس والولي ، جيوز ال جسده على واالعتداء ، قطعهب اليتيم جسد على سيعتدي أنه:  الثاني األمر
 . جسده على االعتداء

 

 .  بواجب ليس لكنه ، وأمجل أحسن هو نعم ، بواجب وليس ، سنة لذكرا ختان أن:  الثاني القول

 .  رواية يف واحلنابلة ، واملالكية احلنفية ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 .  اخلتان منها وذكر[ الفطرة من مخس] قال ى اهلل عليه وسلمصل النيب أن:  ألولا الدليل  

 ، سنة أيضا اخلتان فليكن ، سننًا كانت وإذا ، سنن هي وإمنا ، واجبة ليست هذه الفطرة سنن يف واملذكور:  قالوا
 .  الدالالت أضعف من وهي ، االقرتان بداللة مأخوذ وهذا

 :  مثل ، وحالل وحرام ، وحرام وحالل ، واجب وغري واجب النص يف أو احلديث يف يأتي قد إنه: نوقش استدالهلم

 واإلنكاح النكاح ، املشهور عثمان حديث[ خيطب وال ، ُينكح وال احملرم ينكح ال] صلى اهلل عليه وسلم النيب قول -
 .  واحدة نص يف وهي مكروهة واخلطبة ، حرام

 حالل فاخليل ، واحلمري والبغال اخليل فذكر {وزينة كبوهالرت واحلمري والبغال واخليل} وجل عز اهللومثل قول  -
 . واحد سياق يف جاءت ذلك ومع ، أكلها حرام واحلمري والبغال ، أكلها

إذن  ، جيوز ال أمر وهذا( السابق القول دليل نفس) له وقطعا اجلسد على ًااعتداء اخلتان يف أن : الثاني الدليل 
 . واجب غري فاخلتان

  

 هل ، مؤتزراتهم عن ، الناس عن يفتش يكن مل ، يقاتل كان ملا ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن : لثلثاا الدليل  
 له قال شخص أسلم كلما أنه عنه ينقل مل ، باخلتان يأمرهم صلى اهلل عليه وسلم النيب يكن ومل ، خيتتنوا مل أم اختتنوا

 .  البصري احلسن ذكره وهذا ، ختنتا
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 ، خيتتنون العرب فكان ، اجلاهلية يف العرب عند معروفًا كان اخلتان إن:  واوقال ، وغريه القيم ابن عنه أجاب وقد
 فلم ، ختتنت ال وفرقة ، ختتنت فرقة ، فرقتني على فهم النصارى وأما ، خيتتنون فكانوا ، أيضًا اليهود عند معروفًا وكان
 عثيم حديث صحة بعدم قلنا إن هذا ، خيتنت بأن يسلم من لك يأمر ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن إىل داع مثة يكن

 .  واضح فاألمر بصحته قلنا إن أما ،

 :  الراجح

 كما - واألحسن ، له متوجه اخلطاب إن:  قلنا إذا ، خيتنت أن اإلنسان على جيب وأنه ، واجب اخلتان أن واهلل أعلم
 وأيضا ، اجلرح  والتئام ، برئه يف وأسرع ، وأجنح أسهل ونيك وهذا ، األوىل أيامه يف الصيب خينت أن - عندنا جيري

 .  جيريها فال املستقبل يف العملية من خياف ورمبا ، يسوف رمبا تأخر إذا
 : املرأة ختان

 : أقوال ثالثة على ختان املرأة حكم يف العلماءاختلف 

 .  واجب املرأة ختان أن:  األول القول

 . واحلنابلة،الشافعية وإليه ذهب

يف  الرجل مثل املرأةو ، اخلتان وجوب على تدل السابقة فاألدلة ، ويستدلون بأدلتهمم على وجوب ختان  الذكر -
 .األحكام إال إذا دل الدليل على خالف ذلك 

 .  احلنابلة عند رواية وهو ، سنة للمرأة بالنسبة اخلتان أن:  الثاني القول

 واملالكية.،وإليه ذهب احلنفية،واجبب وليس ، للمرأة مكرمة أنه:  الثالث القول

 :  أدلتهم

 اخلتان] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، أبيه عن ، أسامة بن الـُمَليح أبي و ، أوس بن شداد عن:  ألولا الدليل
 .   وغريه احلافظ ضعفه ، ضعيف حديث لكنه ، البيهقيو أمحد اإلمام أخرجه[ للمرأة مكَرمة ، للرجل سنة

 .  للرجال بالنسبة سنة أنه ، السابق للقول دليال يصح وهو

 َوَلا َفَأِشمِّي َخَفْضِت ِإَذا]» للخاتنة قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ،رضي اهلل عنه أنس  عن:  الثاني الدليل
 .اهلل األلباني رمحه حسنهو ،الطرباني أخرجه«[ ِللزَّْوِج َوَأْحَظى ِلْلَوْجِه َرىسَأ َفِإنَُّه ،َتْنَهِكي

 سنة بأنه القول وهلذا ، كالرجل ليس ، الطهارة بأمر يتعلق ال به املقصود أن جتد ، املرأة خبتان املقصود إىل نظرت وإذا
 ، زوجها عند حظية تكون وأن ، وشهوتها املرأة ُغْلمة ختفيف به املقصود ألن ؛ أعلم واهلل األقرب القول هو ومكرمة

 .  الرجل مثل الطهارة بقضية متعلقة ليست علل وهذه ، وأمجل لوجهها أبهى يكون وأن

 أن أرادوا إذا وهلذا ؛ ختنت املرأة أن عندهم املشهور بل ، للنساء بالنسبة اخلتان عدم يعرفون ال األولون السلف وكان
 ، ىالنصار وخاصة ، والنصارى اليهود واآلن ؟ ، القلفاء يابن:  منهم للواحد قالوا ، غريهم أو العجم يعريوا

 والناس ، الزمان هذا يف منعدمة السنة هذه أصبحت حتى ، النساء ختان أرادوا إذا املسلمني على محالت حيملون
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 عند هلا وأحظى ، لشهوتها خفأ لكان املرأة ختتنت لو فإنه ، واملغريات الفنت كثرة مع خاصة ، ماسة حاجة حيتاجونها
 .  وجهها يف هلا وأمجل ، زوجها
الَقَزُع َوُيكرُه:  اهلل رمحه قال  . 

 وال سحاب السماء يف وليس] أنس حديث يف جاء كما ، املتفرق السحاب:  وهو ، السحاب قزع من مأخوذ:  القزع
 بعض حلق بأنه ، نافع وهو ، عمر ابن عن الراوي فسره:  القزع وتفسري .  السحاب من الصغرية القطع وهي[ قزع

 .  بعضه وترك ، الصيب الرأس

 ؛ حراما يكون فإنه ، بالكفار التشبه حد إىل وصل فإن ، بالكفار التشبه حد إىل يصل مل ما ، باإلمجاع وهمكر وهو
 بقوم تشبه من] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، اإلسالم شيخ جوده بسند ، أمحد اإلمام عند عمر ابن حلديث

 .[منهم فهو

 يفأخرجاه  ( القزع عن نهى:)صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث:  الكراهة وأصل
 .  الصحيحني

 :  القزع صفة

 . بعضًا ويرتك بعضًا حيلق أنأي  ، بعضه وترك الصيب رأس بعض حلق أنه الراوي تفسري من واضح

 :  أن له أربع صفات ، اهلل رمحه ابن القيم ذكر وقد

 .  متفرقا حلقا هحيلق أن -5

 .  جانبيه ويرتك ، الرأس وسط حيلق أن -2

 .  الوسط ويرتك الرأس جانيب حيلق أن -3

 .  الباقي ويرتك الناصية حيلق أن -4

 فإنه ، التشبه حد إىل يف هذا الزمام وصل قدو ، التشبه حد إىل يصل مل ما ، حراما وليس ، باإلمجاع مكروه وهو
 الوسط حيلقوا أو ، الوسط ويرتكوا اجلانبني حيلقوا أن إما ، األشكال بهذه رؤوسهم ، باهلل والعياذ الكفار عن منقول

 ، واليسار اليمني من الشعر وخيفف ، ديك عرف كأنه الرأس جيعل أو ، الرأس مؤخرة احيلقو أو ، اجلانبني ويرتكوا
 .  بالكفار التشبه من ألنه ؛ حرام وهذا ، هذا يفعل من شبابنا من لألسف وجتد

الوضوِء سنِن ومن:  اهلل رمحه قال  . 

 .  قبل يذكرها مل اليت ، الوضوء سنن عناملؤلف  تكلم 

 .  السنن مجيع ويستقص يستوف مل أنه إىل يشري كأنه:  ومن

السواك الوضوِء ُسنِن ومْن:  قال  . 

 .؟ قبله سنة أنه أم ، الوضوء سنن من سنة هو هل وعرفنا ، عنه الكالم تقدم السواك

ثًاثال الكفنِي وغْسُل:  قال  . 

 :  يف ثبت وهذا ، ثالثا الوضوء أراد إذا كفيه يغسل أن أي
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 .  ثالثا كفيه فغسل ، عثمان فتوضأ ، بإناء له يأتي أن أمره ملا ،و مسلم،كما عند البخاري عثمان موىل محران حديث -

 .  ثالثا الكفني غسل فيها ، علي وحديث ، الصحيحني يف زيد بن اهلل عبد وحديث -

 بهما ويغسل ، اإلناء يف سيدخلهما و ، التنظيف آلة هما اليدين ألناجلواب: ؟ ثالثا كفيه يغسل ملاذا:  ئلقا قال فإن
 .  جسده يلوث وال ،بهما املاء يلوث ال حتى هييد ينظف أن إىل فاحتاج ، ويتمضمض ويستنشق ، وجهه

لوضوٍء ناقٍض ليٍل َنوِم من وجِيُب:  قال  . 

 :  قولني على ًاخالف فيهاإن :  ناوقل ، ت هذه املسألةتقدم

 .  اليدين غسل يسن أنه:  اجلمهور

 . واجب أنه شيخنا واختيار ،وإسحق ،احلنابلة ومذهب

استنشاٍق ثم مبضمضٍة والَبداَءُة:  قال  . 

 . لالستنشاق ينتقل ثم ، باملضمضة أوال يبدأ أن أي

 :  عليه دل قدو ، باملضمضة يبدأ أن فالسنة

 صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، الصحيحني يف وكلها ، زيد بن اهلل عبد وحديث ، علي حديث،و عثمان حديث -
 . االستنشاق ثم ، باملضمضة بدأ

 .  حركه:  اإلناء يف املاء مضمض ، التحريك فيها األصل:  لغة واملضمضة

 .  أقاصيه وإىل منتهاه إىل ، الفم يف املاء حتريك:  بها واملراد

 .  به يرمي ثم ، الفم أدنى يف يضعه أن أي ، الَوجور يهاف يكفي وال 

 .  واجلذب السحب وهو ، النََّشق من مأخوذ:  واالستنشاق

 .  األنف يف املاء مع اهلواء جذب:  وهو

 كما ، فيعدمها الداخل من األنفية اجليوب إىل يدخله أن املراد وليس ، األنف أقصى إىل املاء يدخل أن به واملراد
 جترح إىل يؤدي حتى وال يدخل املاء بعيدًا . األنف داخل إىل إدخال أدنى إدخاله املراد وإمنا ، املوسوسني بعض يفعل

 نهاية إىل املاء يدخل ، تشديدا ليست السنة ، السنة من ليس هذا ، وتأذيها ومتزقها ، الداخل من األنفية اجليوب
 .  به اإلضرار إىل سيؤدي ألنه ؛ ذلك فوق إىل يوصلها ال لكن ، األنف

صائٍم لغرِي فيهما واملبالغُة:  اهلل رمحه يقول  . 

 :  عليه دل وقد ، يف االستنشاق يبالغ أن السنة من

 ، الوضوء عن أخربني:  الوضوء عن صلى اهلل عليه وسلم النيب سأل أنهرضي اهلل عنه، صربة بن لقيط حديث -
 .اخلمسة رواه[ صائما تكون أن إال االستنشاق يف غوبال ، األصابع بني وخلل ، الوضوء أسبغ] فقال

 أن إىل اإلنسان فيحتاج ، فيه املخاط فيكثر ، لألوساخ جممع األنف ألن ؛ ينظف حتى األنف يف املاء إدخال:  فاملبالغة
 ، صائما كان فإن ، صائما يكون أن إال ، قذر من أنفه يف ما كل خيرج فإنه ، االستنشاق يف وبالغ توضأ فإذا ، هينظف
 واختلف ، الفطر إىل يؤدي وهذا ، جوفه يف املاء دخول إىل تؤدي املبالغة ألن ؛ االستنشاق يف يبالغ أن له يكره فإنه
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 يؤمر ال وأنه ، النفل صيام على يؤثر ال أنه الراجح ، العلم ألهل أقوال ؟ والنفل الفرض على يؤثر هل:  العلماء
 لكنه ، وأخطأ بالغ فهو ، جوفه إىل املاء دخول يقصد مل ألنه ؛ االستنشاق يف بالغو فيه استنشق الذي اليوم هذا بقضاء

 .  متعمد غري وهذا ، متعمدا يكون أن للفطر يشرتط أنه املعلوم ومن ، اجلوف إىل املاء لدخول قاصدا يكن مل

الكثيفِة اللحيِة وختليُل:  اهلل رمحه قال  . 

 إىل تنقسم واللحية وقيل الخيلل، هوقيل واجب،هي سنة على الصحيح من املذهبو ، حليته اإلنسان خيلل أن السنة من
 :  قسمني

 .  ورائها من لبشرةا ترىأي  ، البشرة تصف اليت وهي:  خفيفة حليةالقسم األول:

 مل ذاإ ، غسله جيب والوجه ، باٍد الوجهو، ظاهرة البشرة ألن ؛ البشرة إىل املاء يوصل وأن، الغسل فيها الواجب فهذه
 .  البشرة إىل املاء يوصل وأن ، الشعر هيغط

 غري فالبشرة ، البشرة سرتت ألنها ؛ ظاهرها غسل جيب وإمنا ، باطنها غسل جيب ال:  الكثيفة اللحيةالقسم الثاني:
 .  غسلها فيجب ، للغري املواجهة اآلن وهي ، الوجه غسل والواجب ، بادية

 ،وابن ماجه،والرتمذي،فيما رواه أبوداود احلديث يف جاء ، عندهم صفات له والتخليل ، حليته خيلل أن: السنة
 حليته حنكه وخلل به حتت جعلهف ، ماء من كفا أخذ كان إذا توضأ صلى اهلل عليه وسلمالنيب  أن) وصححه األلباني

 املاء يصل حتى ، اعرك ويعركها ، حليته يف ويدخله ، ماء من كفا يأخذ أن:  ذكروا ومما ، (وقال هكذا أمرني ربي, 
 . حتتها املاء يضع نأوأ ، داخلها إىل

 حامت أبي وابن ، صحيح شيء اللحية ختليل يف ليس:  قال ، أمحد اإلمام ذكر كما ثابت حديث اللحية ختليل يف وليس
اهلل عليه  صلى النيب إن:  اهلل رمحه القيم ابن يقول وهلذا ؛ صلى اهلل عليه وسلم النيب عن شيء فيه يثبت ال:  يقول

 . التخليل يذكروا مل ، صلى اهلل عليه وسلم وضوئه صفة رووا والذين ، ذلك على يواظب يكن مل ، وسلم
 من أنها ذكروا العلماء  لكن ، التخليل يذكروا مل ذلك ومع ، جدا دقيقة الصفة ذكروا ، الوضوء صفة رووا الذين 

 .  عليه شيء فال خيلل مل وإن ، وجيد فسنة حليته اإلنسان خلل فإذا ، السنن

واألصاِبِع:  قال  . 

 بني وخلل ، الوضوء أسبغ] له قال حينما ، صربة بن لقيط حديث ، واضحا احلديث فيه جاء األصابع ختليل
 والرتمذي.،وابن ماجه ]إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك[حسنه البخاري،أمحداإلمام ويف لفظ عند [األصابع

 العلم  أهل مجهور عليه وهذا،وقيل الخالف يف سنيته،وهو سنة على الصحيح من املذهب،هأصابع اإلنسان فيخلل
 .  أصابعه خيلل أنه:  عليهم اهلل رمحة

 .  خِبْنَصره فيخللها الرجالن أما:  األصابع ختليل كيفية

 .  (خبنصره أصابع رجليه دلكإذا توضأ  صلى اهلل عليه وسلمه أن  ، شداد بن املستورد حديث يف جاء فقد -

 ، اليسرى بإبهام يبدأ ثم ، اإلبهام إىل يذهب ثم ، اليمنى باخلنصر فيبدأ ، الرجل أصابع بني اخلنصر أصبعه فيضع
 .  باليسار وينتهي ، باليمني فيبدأ ، تيامنا يكون حتى ، اليسرى من اخلنصر إىل ويذهب
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 ومل ، عليه يواظب ، صلى اهلل عليه وسلم النيب يكن مل فإنه ، املستورد حديث ثبت إن:  يقول اهلل رمحه القيم وابن
 .  أيضا لنقل دائما خيلل كان ولو ، دائما صلى اهلل عليه وسلم خيلل يكن

 النيب كان هل لكن ، السنة من األصابع ختليل أن ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني فيه خالف ال وهذا ، سنة فهو
 يفعله أنه ، الظاهر هذا ؟ أحيان دون أحيانا يفعله والسالم الصالة عليه كان أم ، عليه يواظب صلى اهلل عليه وسلم

 .  بالتفصيل وضوئه صفة نقلوا الذين النقَلُة لنقله ، دائما يفعله كان ولو ، بعض دون األحيان بعض يف

 واألوىل أوىل.،سن وتفرجيها يكفيويف رواية ثانية الي
   

 .  والتياُمُن:  قال

يعجبه التيامن يف  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب ]رضي اهلل عنها حلديث عائشة ، باليمني يبدأ أن ، منالتيا السنة من
 فهو الوجه أما ، والرجلني اليدين يف:  األربعة الوضوء أعضاء يف التيامنو[ وطهوره ويف شأنه كله،وترجله،تنعله
 ال ، بيمينه يبدأ أن فالسنة ، والرجالن اليدان أما ، واحدة مرة ميسحه والرأس ، واحدة مرة كله يغسله ، واحد شيء

  .  صحيح فوضوؤه ، بالشمال بدأ فإن ، بشماله يبدأ أن

 وهذا ، نعم:  فاجلواب ؟ الشمال قبل باليمني ويبدأ ، يتوضأ كان ، وسلم عليه اهلل صل النيب أليس:  قائل قال فإن
 .اجململ بيان يف لفعل صفة وهو ، فعل جمرد
 إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} قال قد اهلل أليسو، نعم:  فاجلواب ؟ واجبا اجململ بيان أليس:  ائلق قال فإن

 ، صلى اهلل عليه وسلم والنيب ، {.. وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا املرافق إىل وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة
 الفعل بيان يف صفة  هذا:  يقال أن فاجلواب ؟ واجبا هذا أليس ، واجب اجململ وبيان ، رجليه وغسل ، يديه غسل
 بيان يف اليت والصفة ، الشمال قبل باليمني بدأ أنه الغسل وصفة ، اليدين بغسل حصل اجململ بيان ، اجململ بني الذي
 لكنه ، فيصح بالشمال بدأ لو ، السنة من باليمني البداءة:  فيقال ، اجململ بيان هو الواجب إمنا ، واجبة ليست اجململ
 فاحلديث [عليهما فمسح إليهما فأهوى] املغرية حديث يف كما ، مجيعا بهما يبدأ اخلفني على املسح يف ، السنة خالف

 . سويا ميسحهما األذنني يف ، سويا مسحهما أنه على يدل

لألذننِي جديٍد ماٍء وَأْخُذ:  قال  . 

 اهلل  رمحة العلم أهل مجهور قول وهذا ، اهلل رمحه املؤلف ادأف هكذا ، ألذنيه جديدا ًاماء املتوضئ يأخذ أن السنة من
 ابن رأي وهو ألذنيه جديدا ماء يأخذ أن لإلنسان يسن أنه على ، واحلنابلة ، والشافعية ، املالكية مذهب فهو ، عليهم

 .   يفعله وكان ، عنهما اهلل رضي عمر

ماء غري املاء  ألذنيه فأخذ ، يتوضأ صلى اهلل عليه وسلم النيب رأى أنه رضي اهلل عنه زيد بن اهلل عبد عن دليلهم:
 . البيهقيأخرجه  .الذي مسح به رأسه

   .غري حمفوظ "أخذ ماء جديد لألذنني "  نوقش :بأنه حديث غري صحيح،قال احلافظ

 يف جاء قدالذي فيه أخذ ماء جديد هو الرأس ،ومل يأخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم ماءا جديدا ألذنيه ف:قالواو
 . يديه فضل غري اءمب رأسه مسح أنه ، مسلمصحيح اإلمام 
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 أبي مذهب وهو رأسه به مسح الذي املاء من بالفاضل أذنيه ميسح بل ، ألذنيه جديدا اماء يأخذ ال أنه:  الثاني القول
 .  ، العلم أهل من وغريه ، هلل رمحه شيخنا ااختاره ، احلنابلة عند ورواية ، حنيفة

 أدلتهم:

 كان ولو ، ألذنيه جديدا اماء يأخذ كان أنه يذكروا مل ، صلى اهلل عليه وسلم النيب لوضوء النقلة أنلدليل األول:ا
 وهلذا ؛ وهم يكون ورمبا ، زيد بن اهلل عبد إال يبينه مل ، لبينوه ، ألذنيه جديدا اماء يأخذ صلى اهلل عليه وسلم النيب
 هو من الثقة خالف وإذا ، مسلم صحيح يف ما خالف ألنه ؛ شاذ زيد بن اهلل عبد حديث أن ، وغريه شيخنا يرى
 بل ، فقط منه أقوى هو ملن الضعيف خمالفة عندهم الشذوذ وليس ، بالشذوذ عليه حيكم احلديث فإن ، منه أوثق
 يف وهذا ، منه وثقأ هو من خالف ألنه ؛ شاذا يعترب الثقة حديث فإن ، منه أوثق هو من الثقة خالف إذا حتى

   .شاذ حديث فهو خالفه فما ، ألذنيه جديدااماء يأخذ يكن مل والسالم الصالة عليه أنه ثبت فقد ، مسلم صحيح

 ابن أخرجه [الرأس من األذنان] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
 جديدا ماء يأخذ فال ، الرأس من األذنان كانت فإذا ، اهلل هرمح النووي إسناده جود حديث وهو ، داود ووأب ، ماجه

 .  رأسه مع أذنيه وسيمسح ، رأسه سيمسح ألنه ؛

والثالثُة الثانيُة والَغْسلُة:  قال  . 

  ، األوىل من أفضل الثانية أن على أيضا واإلمجاع ، العلم أهل بإمجاع وهذا ، والثالثة ، الثانية الغسلة السنة من
 .  األوىل الغسلة هي والواجب ، الثنتني من أفضل الثالث أن على اعوباإلمج

 { ..وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا}يقول: تبارك وتعاىل اهلل أليس: قائل قال فإن
 :  وجهني من فاجلواب ؟ واجبة الثالث تكون ال فلماذا ، ثالثا توضأ ، صلى اهلل عليه وسلم والنيب ؟

يسقط  الوجوبأن  {.. وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وجل عز قوله أن:  الوجه األول
 بفعل الذمة وتربأ ، الطلب فيسقط ، به أمر مبا قام أنه عليه ويصدق ، غسل أنه اإلنسان على يصدقف ، واحدة بغسلة

 .  واحدة مرة

 صحيح يف عباس ابن حديث يف كما ، مرة مرة توضأ أنه ، صلى اهلل عليه وسلم النيب نع ثبت أنه:  الوجه الثاني
 الصحيح يف ، زيد بن اهلل عبد حديث يف كما ، مرتني مرتني توضأ أنه ، وسلم عليه  اهلل صلى عنه وثبت ، البخاري

صلى اهلل عليه  عنه وثبت ، هوغري عثمان حديث من ، الصحيحني يف كما ، ثالثا ثالثا توضأ أنه عنه وثبت ، أيضا
 اهلل عبد حديث يف وهذا ، مرة الرجلني وغسل ، ثنتني اليدين وغسل ، ثالثا الوجه فغسل ، خمالفا توضأ أنه ، وسلم

 من أن على ودل ، بواجب ليس أنه على دل ، صلى اهلل عليه وسلم النيب خالف فلما ، أيضا الصحيح يف زيد بن
 كان لو ألنه ؛ مبكروه ليس هذا فعله أن ، ثالثا وأ،مرتني وا،مرة غسل أنه مبعنى ، ه وسلمصلى اهلل علي النيب مثل فعل

 .  صلى اهلل عليه وسلم النيب فعله ملا ، مكروها

 ، ثنتني غسل أو  ، خالف أنه لو لكن ، واحدةال من أفضل الثنتني وأن ، الثنتني من أفضل الثالث أن على وباإلمجاع
 .  ثالثا فيغسل الكمال أراد إذا لكن، فيه شيء وال جائز ذلك كل ، مرة لغس أو ، ثالثا غسل أو
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 ؟ الثالث على يزيد هل مسألة :
[ وظلم وتعدى أساء فقد زاد فمن] قال وسلم عليه  اهلل صلى النيب أن ، صحيح بسند السنن يف جاء وهلذا ؛ يزيد ال 

 .  تنزيه كراهة ال ، حتريم كراهة ، مكروهة الثالث على يادةالز إن:  فقالوا ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل كرهه وهلذا

   ؟ الساق نصف ، العضد نصف إىل يصل حتى يغسل كأن ؟ الغسل يف يزيد أن لإلنسان يستحب هل : مسألة

 . يستحب:  احلنابلة مذهب

 غرا يأتون أمته أن )النيب صلى اهلل عليه وسلم  ذكروفيه ، بي هريرة رضي اهلل عنهأ حلديثوذلك  :الدليل األول 
 .  (فليفعل غرته يطيل أن استطاع فمن:) قال ، الوضوء آثار من حمجلني

 .  الغسل يف يزيد أن لإلنسان يستحب أنه على دليل فهذا:  قالوا

 مما ؛ (الساق يف أشرع حتى فغسلو، العضد يف أشرع حتى فغسل:)قال ، النيب وضوء صفة يف كذلك :الدليل الثاني 
 .  الفضل هذا يزيد أن أجل من ، صلى اهلل عليه وسلم زاد هأن على يدل

 أن منكم استطاع فمن:)صلى اهلل عليه وسلم قوله وأما ، يزيد أن له يشرع ال إنه بل ، صحيح غري القول هذا ولكن
 ، عنه اهلل رضي هريرة أبي كالم من هو بل ، صلى اهلل عليه وسلم النيب كالم من ليس هذاف (فليفعل غرته يطيل

 يف أشرع حتى:)قوله وأما ، الوضوء حمل على يزيد أن لإلنسان يشرع ال إنه:  العلماء قال وهلذا ؛ للحديث الراوي
 إال  حيصل ال املرفق حد من واالنتهاء ، املرفق حد من ينتهي أن به املراد وإمنا ، جدا االرتفاع به املراد ليسف (العضد

 اليدين ،وغسل القدمني غسل يستوعب حتى ، قليال عنهما خيرج أن بد ال ؛ الكعبني يف وكذلك ، العضد يف بالشروع
 ، غسله جاء ما غسل على اإلنسان يقتصر أن السنة بل ، املواضع هذه يف اإلنسان يزيد أن السنة من فليس وهلذا ؛

 ، الواجبة الوضوء واضعم يف تكون إمنا الغرة ألن ؟ ترتفع غرته أن أطال إذا أنه يدرينا وما ، يغسل ال عليه زاد وما
 . حدها هذا ، املرفق بعد ما إىل وتنتهي ، الكعبني بعد الساق إىل تنتهي:  الوضوء ومواضع

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


