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

 :  فائدة

 ؟ آله وعلى:  يقال أو ، آله:  يقال هل (وآله) فقال وآله اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد: فقال أخونا قدم
 :  ينألمر ؛ آله وعلى:  يقال أنه يرى اهلل رمحه شيخنا كان

 اللهم] قال أنه ، الصالة يف صلى اهلل عليه وسلم النيب على الصالة يف ، رواياته يف للحديث املوافق أنه:  األول األمر
 ؛ مسلم غري وهذا . [ جميد محيد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما ، حممد آل وعلى حممد على صل
 .[ وآله] األخرى الروايات بعض هناك ألن

 صل اللهم) يقولون فإنهم صلوا إذا الروافض فإن ، للرافضة كالشعار أصبح ،[ وآله] القول هذا أنمر الاان::األ
  . والشعار واملزية هلم كالسمة فأصبح ، آله وعلى يقولون وال(وآله حممد على

 [  .وآله] قال أنه واياتالر يف ثبت فقد احلديث وأما ، وأقواهلم أعماهلم يف الرافضة خمالفة وينبغ: ، وجه له وهذا

 :  اهلل رمحه املؤلف قال
 وصفته الوضوء فروض باب

 :  شيئني الباب هذا يف اهلل رمحه املؤلف ذكر

 .  الوضوء صفة ذكر .واألمر الاان:: الوضوء فروض:  األول األمر

 :  الوضوء فروض

 - والتبيني - اإلنزال) منها ، معان سبعة أو ستة إىل أوصلوها ، كارية معان: على العرب لغة يف يطلق:  الفرض
 مقطوع أمر:  أي ، مفروض أمر:  لك فيقال ، القطع هنا املعان: هذه من واملناسب..( ـواإلحالل والقطع - واحلز

 .  به

 .  الوضوء واجبات به املرادف أما الفرض هنا

   .؟( والفرض الواجب) فرق نياإلطالق بني وهل (الوضوء واجبات) بـ يعرب ومل (الوضوء فروض) بـ عرب واملؤلف

 فالفرض ، والواجب الفرض بني فرق ال:  واحلنابلة،والشافعية،املالكية العلم أهل مجهور رأي علىالقول اآلول :
 .  سواء حد على فهما ، واجب أو ، فرض:  قيل فإذا ، للواجب مرادف

  . والواجب الفرض بني فرق مثة:فقالوا:  احلنفية وخالفالقول الاان: :

 .  والابوت الداللة قطع: بدليل ثبت ما:  فالفرض

 .  الابوت أو الداللة ظين بدليل ثبت ما:  والواجب
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 :  الراجح

 .  سواء حد على فهما ، فرض:  قيل أو واجب:  قيل فإذا ، والواجب الفرض بني فرق ال الراجح وعلى

 وترتيب ، الوضوء سنن عن املاض: الباب يف تكلم قد ألنه ؛ الوضوء فروض الباب هذا يف يبني أن يريد املؤلف
 وما ، املياه فيها تكون اليت والظروف باألوان:ثنى  ثم ، باملياه ش:ء أول بدأ فإنه ، طبيع: حسن ترتيب املؤلف
 وآداب ، واالستجمار ، االستنجاء عن تكلم ذلك بعد ثم ، وحرمة وحل وطهارة جناسة من الظروف هلذه يعرض

 بعد ثم.  ويتنظف ، حاجته يقض: ثم ماء يأخذ ، ترتيبه هذا املتوضئ ألن ؛ بهما يتعلق وما مارواالستج االستنجاء
 فروض من به يتعلق وما الوضوء عن املؤلف تكلم فكأمنا ، بالوضوء ارتباط وهلا ، الوضوء سنن عن تكلم ذلك

 .  البابني هذين يف وآداب وسنن

 هنا املؤلف مجعه وإمنا ، يانى وال جيمع ال أنه طبيعته من املصدرو ، فرضًا يفرض فرض مصدر إنها يقولون:  فروض
 .  فرض من أكار فه: ؛ لتعددها

 .  واجلمال احلسنالنظافة و وه: ، الوضاءة من شتقم اللغة يف :  والوضوء

 .  خمصوصة صفة على األربعة  عضاءاأل غسلالتعبد هلل ب:  اصطالحا

ستٌة ُفروُضه:  املؤلف قال  . 

 ، ستأخذها اليت املعلومات املؤلف حيصر أن ، التأليف حسن من وهذا ، فروض ستة يف الفروض ؤلفامل حصر
 له ذكر إذا لكنه ، املعدودات ينسى قد اإلنسان فإن ؛ التأليف حسن من أيضا أنه شك ال ، عدد يف توضع وكونها

 اثنني - واحد:  فيقول ،معدود من حتته ما رسيتذك الرقمبو ، هذا الرقم دائما سيتذكر فإنه ، كذا عددها:  قيل ، عدد
 .  التأليف يف والتيسري التسهيل باب من وهذا ، اخل...  مخسة - أربعة - ثالثة -

 الطالب ذهن إىل املعلومة توصل اليت الطرق ينتهجون أنهم ، عليهم اهلل رمحة ، العلم أهل مؤلفات يف ترون وكما
 ، واالستذكار بالذاكرة يتعلق ما ، احلديث العلم يف جند هنا ومن ؟ سيمالتقو، احلصرو، العددب كيف ،( القارئ)

 وعلى ، معلومات حسب على األشياء تقسيم يتم وكيف ، الذهنية اخلريطة تقسيم يتم وكيف ، القوي التذكر وطريقة
 .  ريهاغ أو حدياية أو فقهية كانت سواء ، العلم أهل مؤلفات يف موجودة كلها وهذه ، وخرائط أرقام حسب

ستة فروضه:  قال  . 

 املعلومة يقبل أن يريد ، مشرئب هلا متلٍق وذهنك إليك املعلومة وستلقى ، الستة هذه إىل ستتشوف( ستة) لك قال إذا
 .  املعلومات هذه فيضبط ، هلا مستقبال ذهنا فتجد ،

الوْجِه َغْسُل:  قال  . 

 .  الوجه غسل الوضوء فروض من فرض أول

 ما به فيخرج ، نفسه العضو على ولو ، يسيل و ، جريان أدنى املاء جيري أن:  الغسل وحد ، املسح به خيرج:  غسل
 املاء يتقاطر أن معناه هل ، ماء جريان فيه فالغسل ، وجهه غسل أنه عليه يصدق الو، يكف: ال هفإن ، مسحًا مسحه لو
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 يدل وهذا.  جيري أن املهم ، كاف هذا فإن ، نفسه العضو على املاء تقاطر لو يكف::  العلماء قال ؟ العضو خارج
  ، مسألة على
 تأت مل أمرا أنفسهم كلفوا وقد ، يطيقون ال ما أنفسهم كلفوا قد الوسوسة أهل وأن ، جدا سهل الوضوء أن:  وه:

 ، كاف فإنه ، وءالوض وموضع حمل على املاء تقاطر لو إمنا ، هثياب على ويتساقط ، املاء ميش: أن يلزم ال ، الشريعة به
 .  ذلك غري أو وجهًا أو ، رجاًل أو يدًا كان سواء

الوجه غسل:  اهلل رمحه قال  . 

 . عرضا  ، األذن إىل األذن ومن ، طواًل الذقن أسفل إىل اجلبهة منحنى من أنه الصفة يف حده:  الوجه

 .  {وجوهكم فاغسلوا لصالةا إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قول -:  ودليله

 الرتجيح سيأتينا ، املنطلق هذا ومن ، الناس بوجهه يواجه فاإلنسان ، املواجهة به حتصل ألنه:  وجها الوجه ومس:
 يف سيأت: ؟ الذقن قدر إىل يكتف: أو ؟ ال أو حليته من طال ما يغسل أن اإلنسان على جيب هل ، اللحية قضية يف

 .  اهلل بإذن موضعه

منُه واألنُف والفُم:  اهلل رمحه قال  . 

 واألنف الفم غسل جيب أنه:  هذا ومعنى ، الوجه حد يف داخالن فهما ، الوجه من واألنف الفم أن هنا املؤلف بني
 .   يصح ال وضوءه فإن ، وأنفه فمه يغسل مل فإن ، املتوضئ على

 :أقوال ثالثة على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل فيها اختلف مسألة وهذه

 من إليه ذهب احلنابلة وهوو.  والغسل الوضوء يف غسلهما فيجب ، الوجه من واألنف الفم أن:  األول القول
 .  املذهب مفردات

 . {وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا} وتعاىل تبارك اهلل قولالدليل األول::  أدلتهم
 وصل إذا ويفطر ، فيهما الطعام بوضع الصائم يفطر ال اوهلذ ، الظاهر حكم هلما واألنف الفمأن وجه االستدالل:

 على يدلك وهذا ، يفطر ال فإنه ، وأنفه فمه يف طعاما الصائم وضع لو:  قالوا ، استدالهلم انظر ، وبلعه الق:ء إليهما
 الطعام بوضع اإلنسان ألفطر ، الباطن حكم حكمه كان ولو ، الباطن حكمله  ليس ، الظاهر حكم حكمه أن
 .    فيه لشرابوا

 ألن ؛ الظاهر حكم له أن على يدل وهذا ، يفطر فإنه اإلنسان بلعه ثم ،إىل الفم الق:ء وصل لو أنه: الاان: األمر
 .  الظاهر حكم له أن على يدل مما به يفطر اإلنسان فإن ، بقصد ، دخل ثم خرج إذا الش:ء

 أنفه يف جعلفلي ،  أحدكم توضأ إذا] قال أنه ، الصحيحني يف ، وسلم عليه اهلل صل النيب عن ثبت مبا:الدليل الاان:
 .  [فليستنشق توضأ من] قال و ،[ ليستنار ثم ،ماء 

 بسند أبوداود أخرجه[ فمضمض توضأت إذا] قال النيب صلى اهلل عليه وسلم أن صربة بن لقيط عن الدليل الاالث:
 .  بذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمره .صحيح
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 [واالستنشاق باملضمضة النيب صلى اهلل عليه وسلم ناأمر :]قال ،أنهعنهرض: اهلل هريرة أب: حديث ابع:عنالدليل الر
  .جيد الدارقطين بسند أخرجه

 توضأ أنه أحد عنه ينقل فلم ، واالستنشاق املضمضة على ، النيب صلى اهلل عليه وسلم مواظبة الدليل اخلامس:
 ؛ واالستنشاق باملضمضة منه األمر جاء بل ، وجوبهما على يدل مما ، واحدة مرة ولو ، واالستنشاق املضمضة وترك

 .  النيب صلى اهلل عليه وسلم بهما أمر ملا ، واجبني غري كانا ولو ، وجوبهما على يدل مما

 .  الوضوء يف سنتان ، الغسل يف فرضان واالستنشاق املضمضة أن:  الاان: القول

 وأما ، بواجبني ليسا الوضوء يف: ونفيقول ، والوضوء الغسل بني يفرقون فهم:  رواية يف واحلنابلة احلنفية ذهبإليه و
 .  والوضوء الغسل بني فيفرقون ، واجبان فهما الغسل يف

 :  أدلتهم

 :  الغسل يف أما

 .  {فاطهروا جنبا كنتم وإن} وتعاىل تبارك اهلل قولالدليل األول:

 كبطون ، باطن له كان ماف ، والظاهر الباطن تشمل والطهارة ، لطهارةبا أمر وجل عز اهللأن وجه االستدالل:
  .اجلنابة غسل يفمصافطها  املاء يوصل أن عليه جيب فإنه ، ُعكن وله ، مسينا اإلنسان كان إذا اجلسموكذا  ، الشعور

 على يدل مما ؛ كاخلفني ، احلوائل على فيه املسح جيوز وال ، األشياء بواطن غسل فيه جيب الغسل أن الدليل الاان::
 .،ومنه الفم واألنف اجلسد من موضع كل إىل املاء إيصال جيب أنه

 فاستدلوا بأدلة من قال بسنيتهما. وأما يف الوضوء

 
 والشافعية املالكية مذهب وهذا.  الغسل الوضوء يف ، مطلقًا سنتان واالستنشاق املضمضة أن:  الاالث القول

 م:أدلته.  رواية يف واحلنابلة

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

 واألنف الفم ألن ؛ غسلهما جيب ال فإنه  الباطن حكم هلما كان وإذا ، الباطن حكم هلما واألنف والفم:  قالوا
 . خارجيني ليسا ، باطنان  عضوان

 .  الباطن حكم هلما وليس ، الظاهر حكم هلما بأن ، تقدم مبا عنه جياب أن ميكن وهذا

 فأطلق {وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وجل عز اهلل قال اآلية نفس يفالدليل الاان::
 ليد بدليل فليأت ، واألنف الفم غسل بوجوب قال فمن ، واألنف الفم غسل اآلية يف يذكر ومل ، وجل عز الرب
 .  غسلهما وجوب على

 .  الوجوب على تدل أدلة جمموعة ذكروا فقد ، األول القول أصحاب بأدلة:  يناقش أن وميكن

:  الراوي قال والعاشرة ، املاء استنشاق منها وذكر ، الفطرة سنن ذكر ، النيب صلى اهلل عليه وسلم أن الدليل الاالث:
 .  املضمضة تكون أن إال ، نسيت
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 .  بواجبة ليست أنها فمعناه ، الفطرة سنن من واالستنشاق املضمضة كانت إذال: أنه وجه االستدال 

 يف وهو ، واجب اخلتان أنمن قبل  عرفناقد و ، ضعيفة االقرتان وداللة ، االقرتان بداللةاستدالل  هذا نوقش:بأن
 .  الفطرة خصال

 : ضعيفةالسابقني ني اليت استدل بها أصحاب القول األدلة بعض أن الدليل الرابع:
 .  شاذة لفظة إنها:  يقولون ، صربة بن لقيط حديث يف[ فمضمض توضأت إذا] مال 

 احلديث:  يقولون ، واالستنشاق باملضمضة والسالم الصالة عليه النيب فيه أمر الذي ، هريرة أب: حديث:  ومال
 . ضعيف

 وحديث ، عامان وحديث ، زيد بن اهلل عبد ديثوح ، عباس  ابن حديث يف ، النيب صلى اهلل عليه وسلم فعل وأما
:  يقال قد كلها فهذه ، صلى اهلل عليه وسلم وضوئه صفة يف ، البخاري صحيح يف عباس ابن وحديث ، هريرة أب:
 يقول فقد ،واجبًا وفعل سنة فعل نفسها األحاديث يف ، النيب صلى اهلل عليه وسلم ألن ؛ الوجوب على تدل ال إنها
:  يقول به استدللت فلو ؟ واالستنشاق املضمضة وبني الوضوء بدء يف ثالثا اليدين غسل بني الفرق ما:  املخالف لك
 .  الش:ء هذا وهلم ، احلديث بهذا تلزمين فال ، سنة هو وما واجب هو ما فيه واحلديث احلديث بهذا تستدل أنت

 أخرجه البخاري ومسلم. .[ب فأفرغه عليكاذه ]اجلنب وقال: أنه أعطى الرجلران وفيه :الدليل اخلامس: عن عم
ال إمنا ]ضفر رأس: أفأنقضه لغسل اجلنابة قال :  الدليل السادس: عن أم سلمة قالت : يارسول اهلل إن: امرأة أشد

    . أخرجه مسلم [يكفيك أن حتا: على رأسك ثالث حايات ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين
 :  الراجح

ملا تقدم من  واالستنشاق املضمضة وجوب هوـ واهلل أعلم ـ  الراجح والقول ، ما نوعا فئةمتكا أدلتها حقيقة املسألة
 .  أعلم واهللأدلة تدل على الوجوب 

اليَدْيِن َوَغْسُل:  قال  . 

 .  اليدين غسل الوضوء فروض من أيضًا

 إىل اليدين غسل:  قال أنه لوف ، ملؤلفا قصورًا يف عبارة  هذا يعترب وهلذا ؟ أين إىل يقيد ومل أطلق اهلل رمحه واملؤلف
 {أيديهما فاقطعوا} ، الكف ويراد بها  تطلق فإنها أطلقت إذا ، القرآن يف وكذلك ، العرب لغة يف اليد ألن ؛ املرفقني

 فقيد {املرافق إىل وأيديكم} آية الوضوء اهلل جل وعال يف قال ولذلك ، الكف مفصل من اليد طعفتق ، أي أكفهما
 .  باملرافق األيدي وجل عز الرب

من رؤوس األصابع إىل  ؟ أين من ، املرفقني إىل يديه اإلنسان يغسل أن (اليدين وغسل) املؤلف بكالم املراد:  إذن
 ، املسألة هذه يف خيطئ الناسثالثًا يف أول الوضوء؛ألنه سنة وهذا واجب ،وبعض  املرفقني،واليكف: غسل اليدين

 بد ال بل ، يصح مل وضوؤك:  فيقال ، قبُل يدي غسلت قد أنا:  قال ، له ليق ،وإذا املرفق إىل الِرْسغ من يديه فيغسل
 وصالته ، صحيح غري وضوءه نومن مل يفعل هذا فإ ، العضد يف شرعت أن إىل األصابع رؤوس من كيدي غسلت أن

 .  صحيحة غري
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الرأِس وَمسُح:  اهلل رمحه قال  . 

 وهناك ، الغسل وليس ، املسح هو الرأس فرض أن ، اهلل رمحه املؤلف وبني ، سالاالث وهو مسح الرأ الفرض هذا
 – أعلم واهلل - الرأس يف الشريعة خففت وإمنا ، عقله مبقتضى ويفهمه يدركه كل ، الغسل وبني املسح بني فرق

 اإلنسان يكون فقد ، واألناى للذكر ، ًاوشتاء صيفًا ، غسله يف للمشقة ؛ مغسواًل جيعل ومل ممسوحًاالرأس  وجعل
 به العظيم الضرر إىل ذلك ألدى ، رأسه يغسل بأن اإلنسان أمر فلو ، باردا اجلو يكون وقد ، ماال كاملرأة ، الشعر كاري

 ، خبري حكيم لدن من ألنها ، بوجه من الوجوه فيها نقص ال ، تامًا إحكامًا حمكمة شريعة أنها على يدلك وهذا ،
 ، العظيم اهلل سبحان ،األمر هلالك فكرت لو ، عظيم إحكام فيها ، متامًا العقل ملقتضى موافقة ، متامًا للفطرة موافقة
 ، العظيمة السامية املقاصد فيها ، األحوال كل راعت ، بشر من يأت: أن ميكن ال الشريعة يف العظيم االتقان وهذا

 .  جلليلةا البالغة واحلكم

 ، املسح بدل فغسل ، خالف املكلف أن لولكن  ، املكلفني أحوال مراعاة أجل من خفف ، سحفرض الرأس امل هنا
 واستنشق متضمض ، غسله أثناء فف: ، يتنظف أو يتربد يغتسل ، يغتسل اإلنسان كان إذا فيما ، أحيانا حيدث قد وهذا

  ؟ ال أم هذا جيزئه هل ، رأسه غسل ثم ، املرفقني إىل ويديه وجهه وغسل ،
 :ختصارعلى سبيل االنذكرها ، أقوال ثالثة على فيها واختلفوا ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل ذكرها لةأاملس هذه

 وأشد أغلظ هو ما املكلف فعل فإذا ، اإلنسان عن خفف إمنا ألنه ؛ مسحه بدل رأسه غسل إذا  جيزئ: القول األول 
 .صحيحًا وضوؤه فيكون ، األصل فعل قد يكون فإنه ، بالرخصة يأت ومل ،

النيب صلى اهلل عليه و ، غسَل وهو باملسح أمر فاهلل ، به وجل عز اهلل أمر ما خالف ألنه.  جيزئ ال:  لقول الاان:ا 
 ويبقى ، لرأسه غسله يصح فال ، خالف وهذا ، مردود فهو أي[ رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من] يقول وسلم
 .  ميسح أن عليه

 .املمتع يف شيخنا وقّربه ، املذهب وهو ، الكراهة معأ أجز سهرأ على يده مرر إن:  القول الاالث 

اأُلُذناِن ومنُه:  قال  . 

 :  مسائل عليه يرتتب وهذا ، الرأس حكم حكمها وأن ، الرأس من األذنني أن ، اهلل رمحه املؤلف أفادنا

 الوضوء يف متسحان أنهما  . 

 ؛ اإلحرام يف رأسه حيلق اإلنسان كان إذا ، اإلحرام لحا يف ويزال ، الشعر هذا يقص نابت شعر عليهما كان لو 
 ؛ معه حيلقه رأسه حلق إذا املوجود الشعر فهذا ، أذنيه على شعر عنده يكون الناس وبعض ، الرأس من ألنهما

 هذا و ، {ومقصرين رؤوسكم حملقني} قال اهلل تعاىل وأخذه الرأس شعر حبلق مأمور وأنت ، الرأس من هذا ألن
  عندهما.والتقصري احللق يف الرأس استيعاب جيب نهأل ، اهلل مارمحه أمحد واإلمام ، مالك مذهب على جيري
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 هافي واملدار ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالفية مسألة هذه. ؟ الرأس من ليستا أو الرأس من األذنان هل
 ، احلديث يصح مل وإن ، الرأس من فهما احلديث صح فإن ، النيب صلى اهلل عليه وسلم عن يروى حديث على

 .  آخر حكم فلهما

 :  قولني على فيها العلماء اختلف

 . ذهبامل مفردات من وهو ، احلنابلة مذهب وهذا.الرأس حكم حكمهما ،وأن الرأس من األذنني أن:  األول القول

 : أدلتهم

 . الرأس من واألذنان {برؤوسكم وامسحوا} وجل عز اهلل قولالدليل األول:
 أخرجه[ الرأس من األذنان] قال النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ، عنهما اهلل رض: عباس ابن عن الدليل الاان:: 

 وصححه ، النووي إسناده جّود ،بني أهل العلم رمحهم اهلل الفتخا إسناده يف واحلديث ، والدارقطين الطربان:
 ، أنس طريق ومن ، عائشة طريق ومن ، موسى أب: يقطر من ، طرق عدة من رويقد و ، ماعليه اهلل رمحة األلبان:

 ، جيد عباس ابن طريق أن النووي رأى لكن ، طريق منها يصح ال ، ضعيفة الطرق هذه وكل ، عمر ابن طريق ومن
 ، واالعتضاد لالجنبار صاحل الطريق هذا ألن ، الطرق مبجموع األلبان: صححه ورمبا ، األلبان: صححه وكذلك

 ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل من جمموعة كان وإن ، فصححه الصحة مرحلة إىل وصل ، الطرق هذه عضدته فلما
 . اخلالف عليه يدور الذي وهذا ، يابتونه وال احلديث يضعفون

 .  يسن بل مسحهما جيب وال ، الرأس من ليستا األذنني أن:  الاان: القول

: اخلالل وقال ، اإلمام عن نقال األكار إنها:  الزركش: قال رواية يف ةواحلنابل ، والشافعية واملالكية احلنفية ذهبإليه و
 قال وإذا - الشارح يقول كذلك (كلهم حكوا عن أب: عبداهلل يف من ترك مسح أذنيه عامدًا أوساهيًا أنه جيزئه)

 - الكبري لشرحا صاحب ، قدامة بن الرمحن عبد ، قدامة ابن أخ: ابن وهو ، املقنع شارح فهو الشارح:  احلنابلة
 .املذهب ظاهر وهو:  يقول الشارح

 :  أدلتهم

 .  األذنني ذكر فيها يأت ومل {برؤوسكم وامسحوا} وتعاىل تبارك اهلل قول الدليل األول:
 عنه ينقل ومل ، رأسه ميسح كان أنه ، كارية أحاديث يف عنه يروى كان ، النيب صلى اهلل عليه وسلم نأ الدليل الاان::

 . أذنيه مسح أنه األحاديث من كاري يف عنه ينقل مل ، ذنيهأ ميسح أنه

 وفيه ، كرب معدي بن ماملقدا حديث يف كما ، أذنيه مسح أنه ، النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ثبت قد بأنه:  نوقش
وصححه ،وابن حجر،وحسنه النووي،وأبوداود،رواه اإلمام أمحد (..وباطنهما ظاهرهما أذنيهرأسه وب ومسح..)

 حتى:  يقولون واحلنابلة ، الرأس مسح جاء نصوصال بعض ويف ، األذنني مسحجاء  نصوصال بعض فف:لبان: . األ
 .  الرأس من األذنني إن:  نقول ألنا ؛ الرأس يف داخل فإنه ، األذنني مسح يذكر مل ولو

 يابت مل إن لكن ، وسلمالنيب صلى اهلل عليه  قال ما مع مذهب ألحد ليس ، مذهبنا فهو احلديث صح إن الراجح:
 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول يف ولنا ، أذنيه على ميسح كان والسالم الصالة عليه النيب إن:  يقال فإنه ، احلديث
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 مل فإذا ، صحيح وضوءه فإن ، أذنيه ميسح ملو ، جاهاًل كان أو ، أذنيه ميسح أن نس: اإلنسان أن قدر لو لكن ، أسوة
 أو ، أخطأ اإلنسان أن قدر فإن ، أذنيه ميسح كان ، النيب صلى اهلل عليه وسلم ألن ؛ منسح أن فاألصل احلديث يابت
 صالتك:  يقال وإمنا ، الصالة إعادة وال ، الوضوء بإعادة يفتى فال ، منه وقع أن بعد سائاًل جاء ، نس: أو ، جهل

 .أيضًا صحيح ووضوؤك ، صحيحة

الرِّجلنِي وَغْسُل:  قال ثم  . 
 الن حكمهم الغسل ،وقد تقدم حد الغسل من قبل .الرج

 .  {الكعبني إىل وأرجلكم} تعاىل قوله -على وجوب غسلهما: الدليلو

 . أمجل لكان القرآن قيد كما قيد ولو (الرجلني) قال واملؤلف

 يشرع نوأ ، فيهما الغسل يستوعب وأن ،الرجلني يغسل أن فيجب ، الساق أسفل الناتئان العظمان هما:  الكعبان
 .  الساق غسل يف

 أن أردت إذا وهلذا ؛ اليهود شعائر من وه: ، يغسلون وال ميسحون فإنهم ، الرافضة فيه خالف مما:  الرجلني وغسل
 يف كان سواء ، عن التشابه بني املذهبني اقرأف ، املذهب أصول تعرف حتى ، واليهود الرافضة بني العالقة تعرف

 ألن ؛ اليهود منيستنسخ الروافض  القضايا بعض يف  استنساخا بل ، تشابها هناك أن دجت ، العقائد يف أو ، األحكام
 كتب وهناك ، تشابها فيهما جتد للمذهبني نظرت فإذا ، سبأ بن اهلل عبد ، السوداء ابن ، يهودي املذهب مؤسس

 هناك أنب كبريًا مؤشرا عطيكي هذاو، األصل يف التشابه على يدلك مما ؛ والعقائد العبادات يف التشابه يف مؤلفة
 .  مشرتكة واألفعال مشرتكة األفكار أن كما ، اشرتاكا

والرتتيُب:  اهلل رمحه قال  . 

 شيئ يقدم فال ، ش:ء بعد ش:ء يأت: أن: وء وهو الرتتيب واملراد بالرتتيب اخلامس من فروض الوض الفرض هذا
 .  ش:ء على

 فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا } مرتبة الوضوء وضفر الوضوء آية يف ذكر وتعاىل تبارك واهلل
 هلف ، مرتبة ربعةاأل الفروض فجاءت ، { الكعبني إىل وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا املرافق إىل وأيديكم وجوهكم

 فيها املسألة هذه ؟ والسنية االستحباب سبيل على الرتتيب أن ؟أم ال أم وجل عز اهلل رتبها كما نرتبها أن علينا جيب
 :  قولني على فقهاءال بني خالف

 .  وضوؤه يصح ال فإنه ، يرتب مل لو اإلنسان وأن ، الوضوء فروض بني الرتتيب جيب أنه:  األول القول

 .واحلنابلة،الشافعية ذهب إليهو

 وأيديكم وجوهكم فاغسلوا ةالصال إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا } وتعاىل تبارك اهلل قولالدليل األول::  أدلتهم
 .  {.. املرافق إىل

 ، اإلدخال عدم تقتض: العربية والبالغة ، املغسوالت ضمن ممسوحًا أدخل وتعاىل تبارك اهللأن :  االستدالل وجه
 يدل ، العربية البالغة مقتضى عن فاخلروج ، هلا املخالف الش:ء يذكر ثم ، جنسها حسب على ، مرتبة األشياء فتأت:



  املطريي فهد:  د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  71  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 9                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 مغسوال ثم ممسوحا ثم مغسولني ذكرفالرب عزوجل  ، الرتتيب إال مقصودا نعلم وال:  قالوا ، مقصودا مثة أن على
 .  الصفة هذه على الرتتيب جيب أنه على يدل مما ،

 جواب يف فه: {.. الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} ، الشرط سبيل على جاءت أن اآلية:  الدليل الاان:
 فهذه {الصالة إىل قمتم إذا} قال ألنه ؛ نفسه الشرط حسب على ، مرتبا يقع أن يقتض: الشرط وجواب ، الشرط

 أن فيقتض: ، شرط وجواب شرط فهذا ، بالفاء مقرتن ألنه ؛ الشرط جواب هذا {فاغسلوا} ، شرط وفعل شرط أداة
 .  الوضوء يف الرتتيب فيجب مرتبا وقع وهو ، الشرط يف كان ما على الشرط جواب يقع

 ، مرتبا يتوضأ كان ، والسالم الصالة عليه فالنيب ،النيب صلى اهلل عليه وسلم  فعله الذي هذا أن :  الدليل الاالث
 .  الرتتيب وجوب على يدل مما ، عليه وسالمهاهلل  صلوات عليه وواظب

 الصالة إىل قمت إذا] ية الرتمذييف روا قال ، صالته املس:ء الرجل قصة يف ، رافع بن رفاعة عن:  الدليل الرابع
 .  الرتمذيو،داود وأبو رواه [به .. اهلل أمرك كما فتوضأ

 الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} ؟ اهلل أمر كيف [اهلل أمرك كما]صلى اهلل عليه وسلم  وجه االستدالل:قوله
 .  وجل عز اهلل أمر كما ترتب أن يكعل فيجب ، مرتبا أمرا أمرك واهلل ، به اهلل أمرك ما افعل أي {..

 
 فوضوؤه ، مرتب غري توضأ فلو ، واملالكية ، احلنفية ذهبإليه و.سنة بل واجب غري الرتتيب أن:  الاان: القول

 .  صحيح

 :  أدلتهم

 واآلية {..وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قولالدليل األول:
 ،فيجب أن تبقى على إطالقها. غريه وال برتتيب تقيد مل ، مطلقة جاءت

 ال الواوقالوا ف {وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا}قوله تعاىل:الدليل الاان:: 
 .  الرتتيب تقتض:

 اركعواياآيها الذين أمنوا } وتعاىل تبارك اهلل قال وهلذا ؛ متنعه ال لكنها ، الرتتيب تقتض: ال الواو نوقش:بأن
  .الوضوء أفعال بني الرتتيب فيجب ، واجب والسجود الركوع بني ،والرتتيب السجودب ثم بالركوع فأمر {واسجدوا

 .  مرتبا فيتوضأ ، لوجوبل سقناها اليت األدلةوه:  ، الوجوب على تدل أخرى قرائن عندنا ثم

 ، ثالثا كفيه فغسل فتوضأ بوضوء أت: )، النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ، كرب معدي بن املقدامعن الدليل الرابع:
 ، باطنهماو ظاهرهما وأذنيه برأسه مسحو ، ثالثًا واستنشق مضمض ثم ، ثالثا ذراعيه غسل ثم ، ثالثا وجهه ثم
 .بان:وصححه األل،وابن حجر،وحسنه النووي،داود وأبو،أمحد اإلمام رواه (ثالثا رجليه غسلو

 مل فلو ، إشكال فال الوجه غسل بعد وقعا لوو ، اليدين غسل بعد وقعا واالستنشاق املضمضةوجه االستدالل:أن 
 ، بدأ بأيها يضر ال ، الوجه من واالستنشاق املضمضة ألن ؛ يضر فال الوجه وغسل واالستنشاق املضمضة بني يرتب
 . اليدين غسل بعد وقعت أنها املشكل لكن
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 احتماالت ، العذر و ، اخلصوصية و ، النسيان حتتمل ، عني قضيةفهو  ، فعل هذا ألن ؛ إشكال النه بأ:  نوقش 
 بالدليل فنأخذ ، واضحة أدلةمع وجود  ، وجيها بها االستدالل يكن مل االحتماالت هذه حتتمل كانت فلما ، كارية

 . احملتمل ونرتك الواضح

 .   شيبة أب: ابن رواه (بدأت أعضائ: بأي وضوئ: أمتمت ذاإ أبال: ما:) قال رض: اهلل عنه عل: أثر -

 فال ، باألخري أو باألول يبدأ أو ، شيئا ويؤخر شيئا اإلنسان يقدم أن بأس ال أنه على يدل وجه االستدالل:أن األثر
 .  به بأس

 : نوقش

 . ضعيف األثر هذاأن :  أوال

 ، واحد جنس من ذينلال العضوين بنيالرتتيب  ، اهلل رمحه أمحد اإلمام وجهه كما به فاملراد ، صحته ثبتت لو:  ثانيا
  ، الوضوء يف اليمنى على اليسرى الرجل قدم أو ، اليدين يف اليمني على اليسار قدم فلو ، والرجلني ، اليدين مال

  اليمنى على رىاليس تقديم يصح أنه ، اهلل همرمح العلم أهل بني خالف بال هذا أن:قدامة ابن ذكر وقد ، به بأس الف

 الراجح:

 .  وجل عز اهلل أمر كما مرتبا اإلنسان يتوضأ أن جيب وأنه ، أعلم واهلل ، الرتتيب وجوب هو
 .  ؟ والنسيان لعذربا الرتتيب يسقط هل

 ، الصالة أفعال يف الرتتيب على قياسا ؛ نسيانالو عذرالب الرتتيب يسقط الأنه :  املذهب من الصحيح : القول األول
 الصالة يف ركن على ركنا قدم لو ،وهلذانسيانالو عذرالب الرتتيب يسقط ال فإنه ، ش:ء على شيئا قدم لو اإلنسان فإن

 .  قدمت مبا ائت ثم أخرت مبا ائتو ارجع:  له يقال

 تعيد ، ترفع ثم ، تركع أنفبعد  ، خطأ:  نقول ، للتشهد جلس ، صالته يف واستمر ، وركع قام ثم سجد لوف
 .  صالتك تكمل ثم ، جتلس ثم ، سجدتها ليتا سجداتك

 . واجلهل والنسيان بالعذر يسقط الوضوء يف الرتتيب أن:  الاان: القول

.  بالنسيانيسقط   الرتتيب فإن ، ناسيًا اإلنسان كان إذا الفوائت بني الرتتيب مال ، الشريعة من شواهد له نأواًل:أل
 فيها حصل أشياء يف اإلنسان خالف فإذا ، فيها العذر جاء الشريعة يف منسية كانت إذا األشياء بني الرتتيب كذلك
 .  فيها احلاصل النسيان باعتبار ، الرتتيب يسقط فإنه ، نسيان

 بني الرتتيب فإن ، عذر مثة كان إذا أنه على ونص ، األشياء هذه من جمموعة ، عليه اهلل رمحة اإلسالم شيخ ذكر وقد
 جاءت قد الشريعة ألن ، أوال:بالعذر يسقط الرتتيب نأ ، أعلم واهلل األقرب هو وهذا ، يسقط األعضاء هذه

 أمرتكمإذا ]وقال النيب صلى اهلل وسلم ، {استطعتم ما اهلل فاتقوا} يقول جل وعال واهلل ، العذر حال يف باإلسقاط
 سقط كما ، يسقط الرتتيب نفإ ، كان أيا عذر لوجود الرتتيب اإلنسان يستطع مل فإذا [استطعتم ما منه فأتوا بأمر

 . فيها احلاصل العذر بسبب ، الشريعة من أشياء بني الرتتيب
 لو سلم من صالته ناسيًا ثم تكلم فإنه يتم كحديث ذي اليدين .ثانيًا: 
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