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 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 

 وِصَفُته الُوضوِء ُفروِض باُب تابع

 
 . وإياه اهلل رمحنا الشيخ قال :فائدة : قول بعض الطلبة 

 ال اإلنسان أن املوضع، هذا مثل يف أنه العلم، أهل وبعض شيخنا يرى (وإياه اهلل رمحنا) قول القارئ على تعليق 
 على العلم أهل جَرى هكذا اهلل، رمحه: فيقول فقط، هو له يدعو وإمنا له، يدعو أن يريد الذي املؤلف مع لنفسه يدعو
 فقط، له فتدعو لك، املؤلف سيقدمه إحسان مقابل يف دعاء مقام هو إمنا املقام هذا أن: الثاني واألمر الشيء، هذا

 لنفسه بالدعاء يبدأ أن بأس ال فإنه األخ، لنفع املتمحض الدعاء فيها اليت األخرى املواضع يف وأما بالدعاء، ختصه
 أدعو وأن له، أدعو أن بأس ال: قائل يقول وقد نظر، وجهة وهذه له، الدعاء يريد وملن خيصه ملن يدعو أن قبل

 .أيضا لنفسي

َسمَِّيُي ثم َيْنِوَي أن(  الُوضوِء صفُة)  و: اهلل رمحه املؤلف قال . 

 : شيئني فيه وجعل الباب، هذا عقد املؤلف ألن ؛ الوضوء صفة عن املؤلف سيتكلم 

 الوضوء فروض. 

 الوضوء صفة. 

 ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عن الثابتة التامة، الكاملة الصفة سيذكر اهلل، رمحه واملؤلف وكيفيته، الوضوء هيئة أي
 : وجهني على فالصفات

 كاملة صفة. 

 زئةجم وصفة. 

 . جمزئة وصفة كاملة صفة: صفتان له الغسل أن كما

ُيَسّمي ثمَّ َينِوَي أْن وصفُتُه: قال . 

 من وأنه واجبة، التسمية أن املذهب أن وعرفنا أيضا، التسمية وعلى بها، يتعلق وما النية على الكالم تقدم وقد
 يثبت مل أنه ذكر اهلل، رمحه أمحد اإلمام وأن بة،واج وليست سنة التسمية أن: الثاني والقول احلنابلة، مذهب مفردات

 الذي وهو سنة، هي وإمنا بواجبة، ليست التسمية أن اإلمام، عن الروايات أكثر كانت وهلذا ؛ شيء الباب هذا يف
 . اهلل رمحه شيخنا اختاره
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َثالًثا َكفَّْيِه وَيْغِسَل: اهلل رمحه قال . 

وغسل ،الكف على تطلق فإنها أطلقت إذا اليد ألن ؛ نفسه املعنى لكان يديه،: قال ولو يديه،: يقل ومل " َكفَّْيِه"  قال
 .الكفني سنة باإلمجاع وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر وابن قدامة 

 : الوضوء بدء يف ثالثا اليدين غسل مشروعية على دل وقد

 ) صلى اهلل عليه وسلم النيب أن وفيها األحاديث، من وغريهما عباس، ابن وحديث زيد، بن اهلل عبد حديث -
 يف حديث وهو ثالثا، يديه على فأفرغ أماله، ثم التور، أخذ حينما زيد، بن اهلل عبد حديث يف كما (ثالثا يديه غسل

 .الصحيحني

  ؟ ثالثا يديه يغسل ملاذا: قائل قال فإن
 حتى ينظفهما، أن إىل حيتاج اإلنسان فإن غسل،ال آلة اليدان كانت فإذا الغسل، آلةوالوضوء، آلة اليدين أن: فاجلواب

 على والعقل واإلمجاع، السنة إذن دلت ستغسالنه الذي احملل تقذير إىل ذلك فيؤدي قذرتني، تكونان فال بهما، ينظف
 .الوضوء بدء يف ثالثا اليدين غسل مشروعية

وَيستْنِشَق َيتَمْضَمَض ثم: اهلل رمحه قال . 

 وعرفنا األنف، باطن إىل بالنفس املاء جذب: هو االسستنشاق وأن الفم، يف املاء إدارة هي املضمضة أن قبُل وعرفنا
 يف املاء إدارة املضمضة يف يكفي لكن واألفضل، األحسن هو هذا كان وإن الفم، مجيع إىل املاء يدخل أن يلزم ال أنه

 .إدخال أدنى األنف باطن إىل املاء إدخال قاالستنشا يف ويكفي فال يلزم إدارة املاء يف كل الفم إدارة، أدنى الفم
 .واليلزم إجتذابه إىل باطن األنف 

 إدارة، أدنى فمه يف املاء يدير أن هو: فاجلواب ؟ واالستنشاق املضمضة حد عليه يصدق الذي هو ما: قيل لو لكن
 . قواالستنشا املضمضة حد عليه يصدق الذي هذا إدخال، أدنى أنفه باطن إىل املاء يدخل وأن

 أمحد، اإلمام مذهب مفردات من وهذا أيضا، والغسل الوضوء، فروض من فرضان واالستنشاق املضمضة أن وليعلْم
 . قبل من هذا وعرفنا اهلل، رمحه

 سنة االستنثار وأن عليهم، اهلل رمحة العلم أهل عامة وعليه سنة، االستنشاق قبل باملضمضة البداءة أن اآلن ونعرف
 . أيضا باإلمجاع

 .أيضا اجزأه املاء، وجذب استنشق أو ،اجزأه املاء وبلع متضمض فلو واالستنشاق، املضمضة هو الواجبو

 . عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور عند سنة وهذا بالشمال، ويستنشق باليمني، يتمضمض أن السنة ومن

 : مسألة

 بني يفصل فال واحدة، كف من ويستنشق يتمضمض هل يبني مل (ثالثا ويستنشق يتمضمض ثم:)قال املؤلف
 . ؟ بينهما يفصل أنه أم واالستنشاق املضمضة
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 املضمضة بني يفصل فال ،ةواحد كف من يتمضمض أنه: الشافعية مذهب من والصحيح احلنابلة مذهب:اجلواب
 واستنشاق مضمضة ،ةواحد بكف يتمضمض وإمنا لالستنشاق، ماء يأخذ ثم للمضمضة ماء يأخذف واالستنشاق،

 . بعده

 : مثل النصوص، عليه ودلت

 بثالث ثالثا واستنشق فمضمض اإلناء، يف يديه فأدخل:)قال رضي اهلل عنه زيد بن اهلل عبد عن الدليل األول:
  متفق عليه..(غَرفات

 .(واحد بكف استنشق ،صلى اهلل عليه وسلمالنيب  نقال: )إ رضي اهلل عنه عثمان عن الدليل الثاني:
 (.لبته أومل جيئ الفصل بني املضمضه واإلستنشاق يف حديث صحيح  ):قال ابن القيم رمحه اهلل   

 هذه الغرفات، مجيع يف ألنفه، اآلخر واجلزء لفمه، املاء من جزءا جيعل ثم بيده، املاء يأخذ أن وصفة اجلمع بينهما 
ستنشق ولوفصل بينهما فتمضمض بكف وا. واحدة بغرفة واحد كف من واالستنشاق املضمضة يف الصحيحة الصفة

 صح لكن السنة عدم الفصل.

وْجَهُه َوَيْغِسُل: اهلل رمحه قال . 

 . وسيذكر املؤلف حده ،الوجه هو ماحتصل به املواجهة  
  .وغسل الوجه ثالثا سنة وغسله مرة واحدة واجب بالنص واإلمجاع 

 .{وجوهكم فاغسلوا} وجل عز اهلل قولف:النصأما 

 عبد وحديث عباس، ابن حديث: مثل ،صلى اهلل عليه وسلم وضوئه، ةصف رووا الذين الصحابة أحاديثكذلك و
 وكلهم اهلل، رسول وضوء صفة يف مسعود وابن علي، وحديث هريرة، أبي وحديث عثمان، وحديث زيد، بن اهلل

 .الوجه غسل ذكروا

 فروض من ضفر وأنه الوجه، غسل وجوب على عليهم، اهلل رمحة العلم أهل أمجع فقد .باإلمجاع فرض هو كذلكو
 . يصح ال وضوءه فإن وجهه، يغسل مل من وأن الوضوء،

 .الوجه حد اهلل رمحه املؤلف بنيثم  

َعْرًضا اأُلُذِن إىل اأُلُذِن ومن ُطوًلا والذََّقِن اللَّْحَيْيِن من اْنَحَدَر ما إىل الرأِس َشَعِر َمناِبِت من: فقال. 

 رأسه شعر احنسر الذي: فهو األنزع أما ، واألغمُّ األْنَزع ليخرج ؛ اداملعت الرأس شعر به املراد: الرأس شعر منابت 
 املعتاد الشعر منابت به فاملراد إذن اجلبهة، من جزء إىل شعره تقدم الذي األغم خيرجو األصلع، به ويلحق الوراء، إىل

 من جزءا سيغسل أنه هذا ىمعن ، املعتاد الشعر منابت من الغسل فيبدأ ، أغم أو أنزع اإلنسان كان فإن الطبيعي،
 : لزوجته قال حينما خشرم بن هدبة بيت هذا يف الفقهاء ويذكر.شعره

  بأنزعا ليس والوجه القفا أغم بيننا،،، الدهر فرق إن تنكحي فال                              
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 هلا فقال عظيما، حمبة بهوحت تبكيه، وكانت بالقتل، بالقصاص عليه وحكم مجيلة، امرأة متزوجا كان خشرم بن هدبة
 اإلنسان جبهة كانت كلما وأنه عقله، يف ضعف على يدل اإلنسان وجه على الشعر نزول أن يرون ألنهم ؛ البيت
 .العرب عند هذا ؟ ال أم صحيح هو هل أعلم اهلل ذكاء، أكثر كان أكرب

ألن املنحنى هو الذي حتصل  ؛اجلبهة منحنى من إنه: يقول وبعضهم طوال، والذقن اللحيني منتهى إىل: الوجه ومنتهى
 .بعضهما من قريبان فهما الطبيعي، للشعر بالنسبة الشعر، حد فهو اجلبهة منحنى إىل اإلنسان نظر إذا وبه املواجهة 

 .األذن إىل األذن من: فقالوا عرضا حده أما
  قولني: اختلف العلماء يف هذه املسألة علىمسألة : هل جيب غسل املسرتسل من اللحية ؟   

يف حد    واحلنابلة  وذلك لدخوله ، والشافعية ، :جيب غسل شعر اللحية وهذا قول اجلمهور املالكية القول األول
 .الوجه حلصول املواجهة بها 

 رجب.وهو رأي ابن ،يسن غسله وهذا قول احلنفية : القول الثاني
 قال املؤلف: ثم يديه مع املرفقني 

 .و األحاديث اليت جاءت بغسلها ،وكذلك اإلمجاع ( املرافق كم إىليو أيد :)لقوله تعاىل 
 .غسل املرفقني  وجوبواجلمهور على 

 أدلتهم:
ثم يده اليسرى حتى شرع فغسل يده اليمنى حتى شرع يف العضد ،قال:] ة رضي اهلل عنهأبي هريرعن الدليل األول :

 أخرجه اإلمام مسلم..[يف العضد 
 .م على غسلها لصلى اهلل عليه وس مواظبة الرسول الدليل الثاني:

 [.دار على العضدأأنه غسل حتى ]روي بأسانيد الدليل الثالث :ما
 :عنه  فالجيب غسل املرفقني ،فأجيب الغاية اليدخلانتهاء وأما قول ابن حزم ومن معه أن 

 أي مع. (والتأكلوا أمواهلم إىل أموالكم  كقوله تعاىل:)ىل مبعنى مع إن بأ أوال:
: القائل مثل قول ،أو من غري جنسه فاليدخل ،يةأن احلد إما أن يكون من جنس احملدود فيدخل كما يف اآل :ثانيًاو

 سرت من مكة إىل املدينة .
 كل رأسه مع األذنني مرة واحدة  َيْمَسَح ثم: اهلل رمحه قال.  

 و اإلمجاع . ، والسنة ، مسح الرأس فرض من فروض الوضوء دل على ذلك الكتاب
 ؟اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:لة : مامقدار ماميسحمسأ

 .و احلنابلة،: أنه جيب مسح مجيع الرأس وإليه ذهب املالكية القول األول
 أدلتهم : 

،وإذا كانت لإللصاق فيلزم من ذلك مسح ية لإللصاقوالباء يف اآل (وامسحوا برؤسكم :): قوله تعاىل الدليل األول
 .،كما نص على ذلك أئمة اللغة كسيبويه وغريهمطلقًاتأتي للتبعيض الباء الوس ،مجيع الرأ
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        .قوله تعاىل ) وليطوفوا بالبيت العتيق ( الجيوز ببعضه فمثله )) امسحوا برؤسكم (( : الدليل الثاني
ح رأسه فبدأ مبقدم رأسه مس]أن النيب صلى اهلل عليه وسلم : رضي اهلل عنه،عبداهلل بن زيد عن  :  الدليل الثالث 

 [ متفق عليه. حتى ذهب بهما إىل قفاه ثم ردهما إىل املكان الذي بدأ منه
والسنة قد جاءت .{بوجوهكم فامسحوا}لتيمماآية املسح الوجه يف الرأس على مسح : قياس الدليل الرابع 

 .{برؤوسكم وامسحوا} تعاىل اهلل قول مثلهباستيعاب مسح الوجه قالوا ف

 .رواية يف واحلنابلة ،احلنفية ذهب إليهو .الناصية بقدر حيده وبعضهم ،الرأس ربع مسح يكفي أنه :لثانيا القول

 أدلتهم :
 كان وإذا . لإللصاق وليست للتبعيض، هنا فالباء: قالوا {برؤوسكم وامسحوا} تعاىلتبارك  اهلل قول :ولالدليل األ

 .الرأس ربع فيكفي الناصية، مسح قد صلى اهلل عليه وسلم والنيب ، يكفي الرأس بعض

 ذكر كما هذا، ثبت ما ، أبدا اللغة يف للتبعيض الباء تأت مل إنه: فقالوا ، الفقه أهل قبل العربية أهل عليهم رد وقد
 .وغريهما برهان، وابن سيبويه، ذلك

 ومسح ، بناصيته فمسح ضأتو ،صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ] ، بن شعبة رضي اهلل عنه املغريةعن  : الدليل الثاني
 فالواجبإذن  تقريبا، الرأس ربع والناصية بناصيته، فمسح: قالوا .مسلمو أمحداإلمام أخرجه  [ والعمامة اخلفني
 الرأس صلى اهلل عليه وسلم النيب ملسح ربع، من أكثر اإلنسان ميسح أن جيب كان ولو فقط، الرأس ربع مسح

 .وجوبا وإمنا مسح العمامه استحبابا ال ،كله

 النيب مسح وهلذا عمامة، عليه كانت ،صلى اهلل عليه وسلم النيب ألن ؛ نظر فيه احلديث بهذا االستدالل: أن نوقش
 فيكون واملبدل، البدل بني جيمع ال إنه: يقولون والعلماء أيضا، العمامة ومسح رأسه، مقدم ،صلى اهلل عليه وسلم

 . والتتميم التكميل باب من الرأس مقدم مسح

 الناصية بعض مسح ،صلى اهلل عليه وسلم النيب أن صحيح، حديث يف يثبت مل إنه:) اهلل رمحه القيم ابن يقول وهلذا
 . رمحه اهلل مسلم صحيح اإلمام يف هحديث فهذا العمامة، مع الناصية مسح أما مفردة، الناصية مسح أي (فقط

 

 بعض على بل ،شعرة على بل ،شعرات ثالث على يصدق وهذا ،الرأس بعض مسح الواجب أن :الثالث القول
  .اهلل رمحهم الشافعية مذهب وهذا.شعرة

 أدلتهم :
وإذا كانت الباء للتبعيض  ،للتبعيض الباءإن  :قالوا  .{برؤوسكم وامسحوا} تعاىلتبارك  اهلل قول الدليل األول :

  .العرب لغة يف للتبعيض تأتي أن ميكن ال الباء أنو ، استدالهلم على الرد قد تقدموفيجوز مسح بعض الرأس.

 ومسح بناصيته، فمسح توضأ ،صلى اهلل عليه وسلم النيب أن] بن شعبة رضي اهلل عنه، املغريةعن  الدليل الثاني :
قالوا :إن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسح الناصية مما يدل على جواز  .مسلمو أمحدأخرجه اإلمام  [والعمامة اخلفني

 البعض يصدق على الثالث شعرات.مسح بعض الرأس ،و
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 ،عمامة اإلنسان على كان وإذا ،للعمامة البسا كان ألنه ؛ الناصية مسح إمنا ،صلى اهلل عليه وسلم النيب نبأ :نوقش
  .هامسح فالواجب

  .الوضوء يف الرأس مسح استيعاب جيب وأنه ،األول القول هو :لراجحا

 واحدًة َمرًَّة اأُلُذَنْيِن مع رأِسه كلَّ َيْمَسَح ثم :اهلل رمحه قال.  

 وال ،واحدة مرة يكون املسح أنأنه ميسح رأسه مع األذنني ؛ألن األذنني من الرأس كما تقدم،و،اهلل رمحه املؤلف بني
 بل ، واحلنابلة ، واحلنفية ، املالكية ، عليهم اهلل رمحة ،العلم أهل مجهور قول هو القول األول وهو وهذا ،عليها يزيد
  .(بعدهم ومن اهلل رسول أصحاب من العلم أهل أكثر عمل عليه الذي وهذا) :اهلل رمحه الرتمذي قال

  :هميلدل 

 أن :]وفيه ،زيد بن اهلل عبد حديث ومنها ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول وضوء صفة يف جاءت اليت األحاديث -
 .يف املسألة  نص احلديث هذاو [واحدة مرةمسح رأسه  صلى اهلل عليه وسلم النيب

 .رواية يف واحلنابلة ، الشافعية ذهبإليه و .مرات ثالث الرأس مسح يستحب أنه :الثاني القول

  :ويستدلون

 حديث يف كما ،ثالثا ثالثا يتوضأ كان أنه وفيها ،صلى اهلل عليه وسلم النيب وضوء صفة يف تجاء اليت باألحاديث -
 ثالثا يتوضأ كان والسالم الصالة عليه أنه فيها كلها ، اخل. .زيد بن اهلل عبد وحديث ،عثمان وحديث ،عباس ابن

 .بينهما فرق فال ،واملمسوح املغسول يشمل وهذا ،ثالثا

،وأن الرأس ميسح مرة واحدة واليزاد على ذلك وأما ما استدلوا به من التثليث أعلم واهلل األول القول هو :الراجح
 : ثالثة أوجهثليث فيما سوى مسح الراس وذلك ليف أحاديث الوضوء ،فاجلواب عنه :أن الت

 .واحدة مرة ميسح كان ،صلى اهلل عليه وسلم النيب أن على بعضها يف التنصيص جاء قدأنه  الوجه األول: 
 ،اإلنسان على التخفيف هو ،الرأس غسل عدم يف والرتخيص التخفيف أجله من جاء الذي السبب أن :الوجه الثاني

   .يتأخر نشافه ألن ؛ الشعر طول وحال الربد يف باإلنسان يضر غسله ألن ؛ غسوالم الرأس يكون ال حتى

 جاءت السنة فإن ،السنة خالف وهذا ،باملغسول املمسوح أحلق فقد ،ثالثا رأسه مسح إذا اإلنسان نأ :الوجه الثالث
 . ؟ ثالثا رأسه ميسح أن اإلنسان يؤمر فكيف ،بالتخفيف

 .؟ الرأس شعر من لاسرتس ما مسح جيب هل :مسألة
 فالرأس ما ترأس وعال . ، الميسحف خارج عنهمازاد عن حد الرأس  ألن ؛ طويل شعر له كان إذا جيب ال

 والدليل على ذلك:
صلى اهلل  أنه ينقل ومل ،منكبيه يبلغ طال إذا ،شعر له كان وقد ،وسلم عليه  اهلل صلى النيب عن ينقل مل ألنه : أواًل

  .املسرتسل ميسح كان ،عليه وسلم

 .ترأس ملا املسح فيكون {برؤوسكم وامسحوا} قال واهلل ،الرتؤس من مأخوذ الرأس أن : ثانيًا

  .مسحه جيب ال فإنه ،املنفصل حكم يف كان فإذا ،املنفصل حكم يف النازل الشعر أن : ثالثًا
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  .العنق مسح :أخرى مسألة

  .؟ ال مأ السنة من هذا هلو ؟ الوضوء بعد عنقه اإلنسان ميسح أن يستحب هل

  :قولني على خالف فيها مسألة هذه

  .واحلنابلة ، والشافعية ، املالكية ذهبإليه و ، العنق مسح يستحب ال أنه :القول االول 
 أدلتهم : 

  .ومل يأمر به ولو كان ميسح ألمر به .كتابه يف يذكره مل وجل عز اهلل أن : الدليل األول

الذين وصفوا حديث رسول اهلل صلى ف ، عنقه مسح أنه ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عن تيثب مل أنه : الدليل الثاني
  . رضي اهلل عنهم اهلل عليه وسلم مل يذكروه مثل عثمان وعلي وعبداهلل بن زيد وابن عباس

 .العنق مسح صحيح حديث يف يثبت مل أنه: الدليل الثالث
  . والشافعية يف قول  ، رواية يف واحلنابلة ، احلنفية هبذإليه و ، العنق مسح يستحب أنه :القول الثاني 

  :ويستدلون

 بلغ  حتى،رأسه ميسح،صلى اهلل عليه وسلم النيب رأى أنه] ،جده عن أبيه عنابن مصرف  طلحة عن: الدليل األول
 ففيه ،اهلل محهر حجر ابن احلافظ ضعفه ،ضعيف حديث وهو ،داود وأبو أمحد رواه [.العنق مقدم من يليه وما،الَقذال

 .اخللف من الشعر جممع: القذال قالوا: .ضعيف رجل وهو ،سليم أبي بن ليث

 موضوع حديث وهو امسحوا أعناقكم خمافة الغل[:]قال أنه ما يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم : الدليل الثاني
 .يف مسح العنق حديث ألبته(يصح عنه مل :)قال ابن القيم رمحه اهلل .التلخيص يف حجر ابن احلافظ ذكر كما

 صلى اهلل عليه النيب عن يثبت مل إذا بل ،يستحب فال ،العنق مسح يف صحيح حديث يثبت إذا مل :العلماء قال وهلذا
 .بدعة يكون أن فيخشى ،مسحه أنه ،وسلم
 الَكْعَبْيِن مع ِرجليِه َيْغِسَل ثم :اهلل رمحه قال.  

  :الرجلني غسل على والدليل

كما مع  يف اآلية مبعنى (إىل) .{الكعبني إىل وأرجلكم. .وجوهكم فاغسلوا} وتعاىل تبارك اهلل قول : ولالدليل األ
 دلت على ذلك السنة.

 أبي حديث من ،النيب وضوء صفة يف [الكعبني إىل رجليه يغسل كان صلى اهلل عليه وسلم النيب أن] :الدليل الثاني 
 .رضي اهلل عنهم كما يف الصحيحني وغريهما عثمانو ،عباس وابن ،زيد بن اهلل وعبد ،هريرة

 يف أشرع حتى رجليهو،أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع يف العضد ] ،رضي اهلل عنه هريرة أبي عن :الدليل الثالث 
 مع كاملة الرجل غسل أنه معناه ،الساق يف يشرع فكونه[.يفعل صلى اهلل عليه وسلم النيب رأيت هكذا :وقال الساق
 هريرة أبي ديثحل ،الكعبني مع أي {الكعبني إىل} قوله تعاىل يف يقال {املرفقني إىل}قوله تعاىل  يف ليق وما ،نيالكعب

 .رضي اهلل عنه
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 الصالة عليه النيب قال حينما الصحيح، يف ، رضي اهلل عنهما العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن : رابعالدليل ال
 [. النار من لألعقاب ويل] والسالم

 .[ متفق عليه رجليه غسل ثم ] : قال حينما ، رضي اهلل عنه زيد بن اهلل عبد عن: امسليل اخلالد
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال توضأ فرتك موضع ظفر على رضي اهلل عنه،]عمر عن : لسادسالدليل ا

 غري إىل .مسلماإلمام رجه خأ [ارجع فأحسن وضؤك فرجع ثم صلى ه النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال:قدمه فأبصر
 .  لرجليه والسالم الصالة عليه الرسول غسل يف ، جدا كثريِة أحاديَث من ، ذلك

 غسل على ، وامجعا ومن بعدهم الصحابة من السنة أهلو ، الرافضة عملاملسح و ، متسح الرجلني ال مسألة :
 ، وعكرمة ، الشعيب عن ينقل كما ، امهمأقد يغسلون يكونوا مل أنهم السلف بعض عن ينقل كان وإن ، القدمني
  .صحيحة بأسانيد عنهم تثبت ت قدكان وإن ، ضعيفة أقوال لكنها ، القدم ميسحون وأنهم ، واحلسن

 جيب الف : قالوا ، سبعية قراءة وهي باجلر ، { الكعبني إىل وأرجِلكم } كتابه يف قال قد وجل عز اهللإن  : قيل فإن
 يأخذ واملعطوف { برؤوسكم وامسحوا } وهو ممسوح على معطوفة ألنها ؛ اآلية هلذه حانمتس وإمنا ، الرجلني غسل
  :ها على ثالثة خترجياتوخرجو أجوبة بعدة االستدالل هذا عن العلماء أجابف ، عليه املعطوف حكم

 ضعيف جاورها ما باعتبار الكلمة وإعراب .اجملاورة باب من هو إمنا {وأرجلكم} قوله يف اجلر أن التخريج األول :
  .يصح ال جواب وهذا ،العرب لغة يف

ليه غسال ال جعلى أن اإلنسان يغسل ر تدلعلى وجوب الغسل وقراءة اجلر  تدلأن قراءة النصب  التخريج الثاني :
 الناس أرجل أن املعلوم من هألن ؛ املسح من قريبا غسال أرجلكم اغسلوا :به املراد نأ أي:مبالغة فيه بل هو كاملسح 

 إىل ذلك أدى فرمبا ،أحذية عندهم تكن ململا  املاضي الزمن يفخاصة  ،األرض اإلنسان بها ويطأ ،مكشوفة تكون
 :هلم قيل ،الغسل يف واملبالغة ،الوسواس قطع باب فمن ،فيهما ويبالغ ،قدميه غسل يف فيشتد ،اإلنسان وسوسة
 ،اغتسلت مبعنى ،متسحت :فيقولون ،مسحا غسلال يسمون احلجاز وأهل ،املسح من قريبا غسال أقدامكم اغسلوا

 .املسحة قحقي به املراد وليس ،تغسل :مقصودهو ،تمتسح :اإلنسان يقول ،اآلن حتى عندنا زال ال أنه والظاهر

 قراءة على وهذا ،الغسل فيها فالواجب ،مكشوفة الرجل كانت فإن :حالني على حتمل اآلية أن:التخريج الثالث 
 اجلر قراءة علىهذاو. املسح فيها فالواجب وحنوهما ، باخلفني مستورة الرجل كانت إنو ،{وأرجَلكم} النصب

 يف الناتئان العظمان هما والكعبان ،الكعبني إىل الغسل الرجلني يف الواجب أن كله هذا من نعرف .{وأرجِلكم}
  .الرافضة يقول كما ،القدم ظهر يف املوجودين العظمني هما وليس ،الساق أسفل
 اْلَمفروِض َبِقيََّة اأَلْقَطُع وَيْغِسُل اهلل رمحه لقا 

  .غسله جيب فإنه ،الوضوء عضو من شيء بقيقد  كان فإن .وضوئه أعضاء أحد قطع الذي :هو األقطع
 على ذلك:الدليل و

 فاتقوا اهلل ما استطعتم (())قوله تعاىل :  : أواًل
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رضي اهلل  ةهريربي أالبخاري عن خرجه أ [استطعتممنه ما ر فأتواإذا أمرتكم بأم قوله صلى اهلل عليه وسلم:] : ثانيًا
 ،املرفق عند من مقطوعا كان لو ،املرفقني مع ،الذراع بقية يغسل ،الذراع نصف من اليد مقطوع كان لو :فمثال . عنه
 كانت لو ، الكعبني إىل البقية يغسل ،النصف من مقطوعة القدم كانت لو ،القدم يف كذلك ،العضد رأس يغسل فإنه

  .الغسل حد يف داخل ألنه ؛ الساق رأس يغسل ،الكعبني عند من مقطوعة

 كان فإن ،املكان رأس فيغسل ،بقية له يكن مل فإن ،بقية له كان إن املقطوع بقية يغسل أن عليه جيب األقطع أن :املهم
 حمل ألن ؛ شيء عليه جيب فال ،العضد نصف من مقطوعة يده كانت لوف.شيء عليه جيب فال عليه القطع زاد قد

 .موجود غري الغسل

 منه الَعُضِد رأَس َغَسَل اْلَمْفِصِل من ُقِطَع فإْن :اهلل رمحه قال. 

 ألن املرفق جيب غسله كما تقدم .؛س العضد من املرفق فيجب غسلهأور،الغسل حد يف داخل املفصل ألن

 َوَرَد ام ويقوَل السماِء إىل َنَظَره َيرَفَع ثم :اهلل رمحه قال. 

 .؛ألن املعنى واحدهذا يف  إشكال الو (بصره) النسخ بعض ويف (نظره يرفع)النسخ بعض يف

 من] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنهما اجلهين عامر بن عقبةوعمر حديث من جاءدليله ما و -
 .داود وأبو أمحد أخرجه اإلمام[ اخل. .كذاشهد  أ :فقال السماء إىل نظره رفع ثم ،الوضوء فأحسن توضأ

 عليها حكم وممن ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عن تثبت ال ،شاذة منكرة زيادة بأنها العلماء عليها حكم الزيادة وهذه
 رجل وهو ،عقيل أبو امسه ،احلديث يف لرجل عم ابن ،احلديث ذاهل الراوي إن :وقالوا ،اهلل رمحه األلباني الشيخ
 .ضعيف فاحلديث ،جمهوال كان وإذا ،جمهول وهو( احلديث رواة من راو) عقيل أبي عم ابن فرواها ،جمهول

 .السماء إىل بصره يرفع أن توضأ إذا لإلنسان يشرع فال ،السماء إىل النظر صلى اهلل عليه وسلم النيب عن يثبت الإذن 
 ال أو] عنه منهي ألنه؛جيوز الف الصالة يف اجلواب/أما؟ الدعاء يف السماء إىل بصره يرفع أن اإلنسان مينع هلمسألة : 

 هناك وليس ،الرفع من مينع دليل هناك فليس ،الصالة غري يف أما ،احلديث يف الوعيد جاء كما[ أبصارهم إليهم تعود
 فهي ،الدعاء يف السماء إىل بصره صلى اهلل عليه وسلم النيب رفع فيها جاء اليت األحاديث أما ،الرفع يثبت دليل

  .اجلواز فاألصل اإلنسان رفع لو كنل ،ضعيفة
 َوَرَد ما ويقوُل :اهلل رمحه قال. 

 .من حديث عمر رضي اهلل عنه  :والرتمذي ،أمحد اإلمام عند وأيضا ،مسلم صحيح يف ثابت والوارد

 ثم يقول أشهد أن ال،ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء]:يقول كان صلى اهلل عليه وسلم النيب أن -
 [.يدخل من أيها شاء أبواب اجلنة الثمانيةإله إال اهلل وأن حممدا عبد اهلل ورسوله إال فتحت له 

  .الذكر هذا يقول أنه ،عليهم اهلل رمحةالعلماء قاطبة  عليه وهذا
 يف ،الرتمذي عند تجاء الزيادة هذه ؟ (املتطهرين من واجعلين التوابني من اجعلين اللهم)يزيد هل لكنمسألة : 

  :الزيادة هذه صحة يف اختلفوا قد والعلماء ، عمر حديث
  .صلى اهلل عليه وسلم النيب عن تثبت ال وأنها ،وضعفها بشذوذها حكم من فمنهمالقول األول : 
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 ثوبان حديث من شاهدا هلا وذكر ،عليه اهلل رمحة األلباني ومنهم ،بصحتها قال من العلم أهل ومنالقول الثاني : 
صلى اهلل عليه  النيب عن ثابتة اللفظة هذه أن ذكر لكن ،ضعف فيه الشاهد كان وإن ،السين ابن وعند ،الطرباني عند

  .وسلم

 النيب أن ، رضي اهلل عنه سعيد أبي حديث من،احلاكم وعند ،البيهقي وعند ،النسائي عند ورد ،آخر ذكر وهناك -   
 وأتوب أستغفرك ،أنت إال إله ال ،وحبمدك اللهم انكسبح :قال ثم اإلنسان توضأ ذاإ] قال صلى اهلل عليه وسلم

 ،عليهم اهلل رمحة العلماء فيه اختلف واحلديث .[القيامة يوم إىل يكسر فلم ،بطابع طبع ثم ،َرق يف كتب ،إليك
 موقوفا صح وإن ،موقوفا يصححه وبعضهم ،عليه اهلل رمحة األلباني كما ،مرفوعا يصححه وبعضهم ،النووي فضعفه

صلى اهلل عليه  النيب كالم من يكون أن بد ال ،عنده من الراوي به يأتي أن ميكن ال الكالم هذا ألن ؛ الرفع حكم فله
 .وسلم

 .هذا الذكر مشروع بعد الوضوء فهل يشرع بعد الغسل و التيمم ؟ قوالن   مسألة :

َمعونُته وُتباُح :اهلل رمحه قال.  

 : أقسام إىل تنقسم واملعاونة ،الغسلو الوضوء يف املعونة إىل حيتاج قد اإلنسان

 و والغسل ،بنفسه وغسله بوضوئه يقوم أن يستطيع الكمن  ،واجب أداء على املعاونة أن تكونول : القسم األ 
 أن جيب :العلم أهل قال ،يعاونه من جيد مل فإن .يعاونه أن أحد أراد إذا ،واجب للمعونة فقبوله ،واجب الوضوء

فاستعان بغريه  أن يتوضأ بنفسه وإن كان يستطيع.األجرة دفع على قادرا كان إن ،املثل رةبأج ولو ،املعونة يطلب
 .الشافعيةومكروه عند  ، املالكيةلغسل أعضائه فهو حرام عند 

 .الوضوء آلة تهيئة ويف ،تقريبه ويف املاء صب يف املعونة:قسم الثانيلا

  .واحلنابلة ،املالكية هبليه ذإ ، ةمكروه توليس ،املباح قسم من أنها على :اجلمهورف

 يف معاونته أحد من يطلب يكن مل ،صلى اهلل عليه وسلم والنيب ،املباح باب من انهيف املعاونة أ األصل أن :والتعليل
 بن املغرية لقصة ؛ مباح فهو أحد أعانه فإن ،بنفسه الوضوء يباشر ،صلى اهلل عليه وسلم هو كان وإمنا ،الوضوء

  .مباحة املعاونة أن على فدل ،وضوءه صلى اهلل عليه وسلم النيب على صب ،الصحيحني يف كما ةاملغري فإن ،شعبة
 .األوىل خالفطلب املعاونة وقبوهلا : يقولون والشافعية

  .هلا وجه ال الكراهة ولكن ،غريه يعاونه أن يكرهون :واحلنفية
 .دائما املعونة يطلب كان أنه ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عن ينقل ومل

 .الوضوء أعضاء من عضو غسلك ، واجب شيء يف املعونة القسم الثالث: 

 للمساعدة حمتاجا ليس وهو ،عضوا معه وغسل أحد ساعده فلو ،املباح باب من أنه :عندنا األصحاب كالم ظاهر
 .يباح فإنه

  .جيوز ال ،حمرم هأن يرى :العلم أهل ومن

  .مكروه أنه يرى :وبعضهم
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 .وجه اهل بالكراهة والقول ،احلال هذه مثل يف املعاونة طلب عدم بغيين :حال كل وعلى

أعضاِئه وَتنشيُف :اهلل رمحه قال.  

  .بها ويتنشف منشفة يأخذ أو ،ووجهه يديه وميسح ،يتوضأ بعدما املنديل يأخذ أن أي

 ، احلنفية هبإليه ذ.لوضوءا بعد أعضاءه ينشف أن لإلنسان يباح أنهعلى  :عليهم اهلل رمحة اجلمهورالقول األول : 
  .واحلنابلة ، قول يف والشافعية ، واملالكية

فاألصل بقاء  ،دليل مثة يكن مل فإن ،بدليل إال اإلباحة عن ُينتقل وال ،اإلباحة األصلف ،األصل هو هذا أن :التعليل
 ما كان على ما كان.

 .احلنابلة عند ورواية ، لشافعيةا مذهب يف قول وهو.مكروه األعضاء تنشيف إن :وقيلالقول الثاني : 

  :واستدلوا

 فلم باملنديل أتته أنها ذكرت ثم ،اغتسل :قالت فإنها ،اجلنابة من صلى اهلل عليه وسلم النيب غسل يف ،ميمونة قصة -
 أن على دليل فهذا :قالوا .البخاري [أخرجهبيديه املاء ونفض فرده] األلفاظ بعض ويف ،بيديه املاء ونفض ،يرده

 .مكروه والغسل الوضوء بعد املنشفة داماستخ

  :هذا عن األئمة أجاب وقد
 ال الفعل هذا أن على داللة فيه بل ،الكراهة على داللة فيه ليس ،للمنديل صلى اهلل عليه وسلم النيب رد بأن: 1

 على يدل ال املنديل يرد صلى اهلل عليه وسلم النيب كون ألن ؛ دليل فيه فليس الكراهة على الدليل أما ،يستحب
 محد وغريه .أمام ذكر هذا األ  .األوىل ليس وأنه ،التنشيف يستحب ال أنه على يدل بل ،التنشيف كراهة

 قدو ،رائحة فيه أو ،نظيف غري املنديل يكون فقد ،املنديل يف لعلة ،صلى اهلل عليه وسلم النيب رده رمبا :وقيل: 0
 .ميمونة به جاءت الذي املنديل يبلل أال يريد ،صلى اهلل عليه وسلم النيب يكون

 إنه: يقال وال به، بأس فال اإلنسان تنشف فإن املباح، باب من والغسل الوضوء بعد التنشيف أن :واهلل أعلم الراجح
 . مكروه

 بعد التنشيف يف صحيح حديث ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عن يثبت مل إنه: عليهم اهلل رمحة العلم أهل يقول وهلذا
 خرقة له كانت ،صلى اهلل عليه وسلم النيب أن عائشة، روته الذي احلديث وأما وغريه، الرتمذي يقوله الوضوء،

 .صلى اهلل عليه وسلم النيب عن يصح فال منكر، منكر: أمحد اإلمام عنه فقال الوضوء، بعد بها يتنشف

 .دحمم نبينا على وسلم اهلل وصلى                                            


