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ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى  }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْاقال تعالى : 

َوِإن ُكنُتم  َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن َوِإن ُكنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم

َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء  ْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِطمَّْرَضى َأ

ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحَرٍج  َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه َما ُيِريُد اهّللُّ َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا

 (1) {َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  ُد ِلُيَطهََّرُكمْ َوَلـِكن ُيِري
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 بسم اهّلل الرحمن الرحيم

وأصىحاهه وأتااعىه هساسىان  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم األتمان األكمالن على رسوله األمين، وعلىى للىه 

 إلى يوم الدين. 

 وعد هحفظ كتاهه الكريم فقال :  أما هعد : فسن اهلل تعالى

هلل لهىاا ، ومن افىظ ا، وقد صدق اهلل وعده، فحفظ لنا الدين، وأتم علينا النعمة(1) {ْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن}ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّ 

لنيىة فصىنفوا فيهىا علمىاء هىالقراءاا القر، وقد اعتنى عدد من النقلت إلينا نقال متواترًا ى، هقراءاته التالدين افظه لهاا القرلن

 . وأاكام ،، وهيان ما يستفاد منها من معاٍنهم من اعتنى هتوجيه هاه القراءاا، ومنعددًا من الكتب

مىن ليىة الوءىوء  }وأرجلكمم{والجىر لقولىه تعىالى  ،قراءاتي النصبهاا الاحث أن أهين التوجيه الصحيح ل ىوقد أردا ف 

  .ذلك ىا من توجيهاا مخالفة للصواب، وذلك من خالل نقل أقوال العلماء فمأيضًا ما قيل فيهسورة المائدة، وأهين  ىف

 : ىوقد اشتمل هاا الاحث هعد المقدمة والتمهيد على ماااث وه

 القراءاا الواردة .   : المبحث األول

 وهو أطول الماااث ألنه محور الاحث وعنوانه(: توجيه القراءاا ) ىالمبحث الثان

 . : توجيه الشيعة للقراءتين، والرد عليهم حث الثالثالمب

 . ُنسب إليه من القول همسح الرجلينفيما  ىالدفاع عن الطار : المبحث الرابع

 .هاا الاحث من نتائج ىوأما الخاتمة : فقد ذكرا فيها ما توصلت إليه ف 

 ،وعلىى للىه ،قرأه، وصلى اهلل علىى ناينىا محمىد، وأن ينفع ههاا الاحث من ىو تقصير ،ىذنا ىاسأل اهلل تعالى أن يغفر ل 

 وسلم.  ،وصحاه
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 : تمهيد

قىراءة فىال يجىو  إذا ثاتىت ال))ذلك أنىه :  ى، ومن القواعد المقررة فإذا ثاتت يجب قاولها واألخا هها إن القراءاا القرلنية 

((همنزلة لية مستقلة  ى، وهردها أورد معناها
(1). 

 ،يطعىن ىومعانيها من طعن هعض المفسرين والمعرهين، فال عارة هالقول الا ،اا القرلنيةامى القراء ىوهاه القاعدة تحم 

 .(2)ة الثاهتة همنزلة اآلية المستقلة، ألن القراءثاهتًة قرلنيًة ًةءأو يرد قرا

 ىشىى فىفء من اروف القرلن على األىش ىال تعمل ف ءوأئمة القرا )):  ىهن الجزرا هكما نقل عن ىقال أهو عمرو الدان  

وال  ،ها قياس عرهيىةد، والرواية إذا ثاتت عنهم لم يرالنقل ىاألثر واألصح ف ى، هل على األثات فالعرهية ىاللغة واألقيس ف

((والمصير إليها ،، ألن القراءة سنة متاعة يلزم قاولهافشو لغة
(3). 

، وأن القراءة مع القراءة ر فيها المعنى كلها اقيتغاي ى، وهين أن القراءاا التةوقد أكد هاا المعنى شيخ اإلسالم اهن تيمي  

ظنىىًا أن ذلىىك اىىدى القىىراءتين ألجىىل القىىراءة األخىىرى إ، ووءىىح أنىىه ال يجىىو  تىىر  مىىا دلىىت عليىىه منزلىىة اآليىىة مىىع اآليىىةه

 .(4)تعارض

 .(5) الارهان نقل عن عدد من العلماء إنكارهم على من رّد قراءة ثاهتة ىف ىوكاا الزركش  

((لية واادة فلهما اكم ليتين ىإن القراءتين المتواترتين إذا تعارءتا ف))أيضَا :  ىوقال األلوس  
 (6). 

 الواردة القراءات المبحث األول : 

الىالم،  بويعقوب وافى  هنصى ى: فقد قرأ نافع واهن عامر والكسائقراءتان متواترتان ، (7){وأرجلكم}قوله تعالى:  ىف 

 .(8)وقرأ الااقون هالخفض

انىى عليهىا أاكىام ، وال ُينىًالومعلىوم أن هىاه القىراءة الشىاذة ليسىت قر {،وأرجلكىم}مىن  (9)قراءة شاذة هرفىع الىالموهنا    

 لشاوذها. 

إلىى  والمعنىى علىى قىراءة الرفىع : أاسىلوا وجىوهكم وأيىديكم))هىاه القىراءة الشىاذة فقىال :  ىومع ذلك فقىد وّجىه الايضىاو 

((ولةهرؤسكم، وارجلكم مغس وامسحوا ،المرافق
(10). 

. قلىت : هىاا التوجيىه لهىاه القىراءة ب، ومعنى هىاه القىراءة راجىع إلىى القىراءة المتىواترة هالنصىفيكون  اكم األرجل الغسل 

  . ترةما تفيده القراءة المتواعنه  ى، ومع ذلك يغن)وأرجلكم( يفيد اسل األرجل ىالشاذة هرفع الالم ف

 ات ءتوجيه القرا:  ىالمبحث الثان
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 . عدة توجيهاا ال سيما قراءة الخفض، وذكروا {وأرجلكم}قوله تعالى  ىوالجر ف ،بالنص ىماء قراءتوجه العل 

  :ىفأقول ما يل {وأرجلكم} :هتوجيه قراءة نصب الالم من قوله تعالىوأهدأ اآلن  

مىع مىن ولىاا قىال ج ؛{فااسىلوا}مفعىول هىه للفعىل  ى، وهى {وجىوهكم}علىى  معطوفىة {أرجلكمو} ىإن قراءة النصب ف 

   فيكىون المعنىى: وااسىلوا أرجلكىم إلىى  ى؛واأليىد ،أن فىرض األرجىل الغسىل كىالوجوه ىأ ((عىاد األمىر إلىى الغسىل))العلماء 

 .(1) الكعاين

هكم فمىىن قىىرأ هالنصىىب فسنىىه معطىىوف علىىى الوجىىه واليىىدين ، والمعنىىى : فااسىىلوا وجىىوقىىال شىىيخ اإلسىىالم اهىىن تيميىىة : )  

ظىة علىى الترتيىب هىين وإنما أدخل مسح الىرأس هىين المغسىوالا محاف.(2)، وامسحوا هرؤسكم(نوايديكم وارجلكم إلى الكعاي

 . (3)كما ذكر ذلك عدد من العلماء ،، ألن الرأس يمسح هين المغسوالااعضاء الوءوء

، بقىراءة النصىنهىا همعنىى إ، سىواء قيىل هيان األاكام المستفادة منهاو، توجيهها ىأطال العلماء ف ىالت ىفه :أما قراءة الجر

ة يغاير معناها معنى قراءة النصىب، فتعامىل معاملىة نها قراءإ، أو قيل فتكون القراءتان همعنى وااد، وإن اختلف اإلعراهان

إذا )): أنه  ىالتمهيد وه ىساق ذكرها ف ىوالت ،القراءاا ىاكم جديد هناًء على القاعدة فو، ويستفاد منها معنى اآلية األخرى

 : ىكما يل توجيه قراءة الجر ىواآلن أشرع ف ((همنزلة لية مستقلة ى، وه يجو  ردها أو رد معناهاراءة فالثاتت الق

  التوجيه األول : 

قىراءة  ى، كمىا فى{وجىوهكم}معطوفىة علىى تكون  هاه القراءة على {وأرجلكم}قال هعض أهل العلم : إن قول اهلل تعالى  

 {أرجلكىم} وتعىرب، وعلىى هىاا تكىون همعنىى قىراءة النصىب ،{كمرؤوسى}وهو ،النصب، وإنما جرا لمجاورتهىا للمجىرو

 . (4)ةمقدرة على الالم منع من ظهورها جر المجاور ةمنصوهة هفتح

، فمىن هأنها جىرا لمجاورتهىا للمجىرور {وأرجلكم} :وّجهوا قراءة الخفض لقوله تعالى نذكر كالم هعض العلماء الايأو 

، وأن األمر رجع إلىى نصاًا {وأرجلكم}ه الكارى قائاًل : هاب قراءة من قرأ نسن ىفايث هّوب  ىهؤالء العلماء اإلمام الايهق

 .(6)على الجر هالجوار وكاا املها اهن  نجلة (5) وأن من قرأها خفضًا فسنما هو للمجاورة ،الغسل

، فىىسن سىىلالغ، وهىىاا ايضىىًا يىىدل علىىى لخفض معطىىوف علىىى اللفىىظ دون المعنىىىهىىا {وأرجلكىىم}: إن قولىىه  ىقىىال القرطاىى 

قال هالجر على أيضًا  ىوالايضاو( 7)،خرب ءب جحر، كما تقول العرب : هاا المعنى ال اللفظ وإنما خفض للجوا ىالمراع

ئدة الجر هىالجوار ن فاأشعر العرب، وذكر  ىالقرلن وف ىن الجر هالجوار كثير فإ، وقال {وارجلكم}قوله تعالى  ىفالجوار 

لغىة  ىإن الجىر علىى المجىاورة ذائىع فى ))وقال اهن كثيىر :  ، (8)صب الماء على الرجلين ىفاالقتصاد  ىالتنايه على أنه يناغ

((العرب شائع
(9). 
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ء ى، ويجو  أن يعطف الشفامسحوا هرؤوسكم، وأاسلوا أرجلكم: من قرأ هالخفض فتقديره :  ىوقال أهو المظفر السمعان 

مسىحوا هرؤوسىكم او}، ثىم قىال : فكىالك قولىه تعىالى الشعرية ثم ذكر هعض الشواهد ،الفعل ىه ففء وإن كان يخالىعلى الش

 . (1)ربخ ءب جحر، كما قالت العرب : والمجاورة تااعاالأرجلكم إال أنه خفض على  وااسلوا ىأ {وأرجلكم

، وقىال إن ذلىك المجىاورة، وقال إن أشهر هاه التوجيهاا القول هأنها ُجرا على لقراءة الجعدة توجيهاا  ىوذكر النوو 

 .(2)مأثور كالمهم كثيشعار كثيرة مشهورة وفيه من أ، وفيه لغة العرب ىف شهورم

، ماىين ىالقىرلن ألنىه هلسىان عرهى ى، وأنه جاء فيةإن الخفض هالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العره :ىوقال الشنقيط 

الخفىض هالمجىاورة لحنىًا ال يتحمىل  ، ثم قال : وههاا تعلم أن دعىوى كىونىالك شواهد من القرلن ومن الشعر العرهلثم ذكر 

يزيلىه هىالجوار ال يجىو  إال عنىد أمىن اللىاس هىو أن اللىاس هنىا ن الخفىض إإال لضرورة الشعر هاطلىة والجىواب عىن قىولهم 

ن اعتاىىار هعضىىهم أن الخفىىض إ، وقىىال أيضىىًا قىىراءة النصىىبوتزيلىىه أيضىىًا ، التحديىىد هىىالكعاين، إذ لىىم يىىرد تحديىىد الممسىىو 

قىال إن اعتراءىهم هىاا  ،، وعنىد امىن اللىاساير العطىف ى، وفءرورة الشعر ىوأنه ال يستعمل إال ف ،لحنًاهالمجاورة يعد 

 .(3)هجوا ه صراوامردود هان أئمة اللغة العرهية 

((ونحوه خرب ءب جحروقد املهم قرب الجوار على أن جروا : هاا ))كتاهه :  ىقلت : ومنهم سياويه ايث قال ف  
(4). 

 ىالاقىاء العكاىر وأهىو (6)القىرلن ىمعىان ىفىواألخفى   (5)،مجا  القرلن ىف ةالجر على المجاورة  أهو عايدالقول هونصر  

 هكونى إرادة(  مىع ، واعتار اهن الحاجىب أن عطىف )أرجلكىم( علىى )رؤوسىكم(8)االنصاف ىف ىاألناار واهن، (7)التايان ىف

وااىد  لالمعنىى ولكى ىالعىرب إذا اجتمىع فعىالن متقارهىان فى نإ، وقىال االسىتغناء هأاىد الفعلىين عىن اآلخىرمغسواًل من هىاب 

صىل أ ىشىريكه فى كأنىه، اتىى لفظه هيقتضيعلى الماكور اساما متعلق جو ا ذكر أاد الفعلين وعطفت متعلق المحاوف 

 .(10( ،)9)علفتها تانًا وماءًا هاردًاالفعل واستشهد هقول الشاعر : 

، كمىا رجىح لغىة العىرب ىفىوالقىرلن  ىف، جاء لوب من أساليب اللغة العرهيةة أسيتاين أن الخفض هالمجاورههاا و :قلت  

 ذلك عدد من علماء التفسير واللغة . 

، ولاا ض على قراءة النصب وتكون همعناها، ألن العطف هو للفظ دون المعنىعلى هاا التوجيه تحمل قراءة الخف وهناًء 

 كما ساق.  ةهفتحة مقدرة منع من ظهورها جر المجاور تكون هناًء على هاا التوجيه منصوهة {رجلكم أ }فسن 

 .(11)من أنكر الخفض على الجوار الزجاجوم
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هىو أن الخفىض هىالجوار وكما ساق فسن الىراجح  (4)ىسول، واال(3)ىالحلان مي، والس(2)تفسيره ىف ىوالرا (1)،وأهو ايان 

 . لغة العرب ىالقرلن وف ىموجود ف

 :ىالتوجيه الثان 

 .اق الرجلين على الغسل ىن امل المسح فمن العلماء م 

((توءأا ىأ ،للصالة تمسحت، يقال ى الغسلاللغة يقع همعن ىوقيل المسح ف)) :ىالقيس ىمكقال  
(5). 

، ومما يدل على أنه اسل أن المسىح علىى الرجىل لىو كىان مسىحًا الغسلكوالمسح على هاه القراءة  ))وقال اهن منظور :   

((المرافق إلىاليدين  ى، كما جا  التحديد فه إلى الكعاينالرأس لم يجز تحديدكمسح 
(6). 

 ىمعرض الدفاع عىن الطاىر ىف ههيان ىأتيكما س (7)هما هالماءراءة الخفض تفيد اسل الرجلين مع دلكأن ق ىوهيَّن الطار  

 . هأن قراءة الجر تفيد مسح الرجلينوتارئته من القول 

علىى ذلىك فىسن قىراءة  ، وهنىاًءهمعنىى المسىح المعىروف، وهمعنىى الغسىل يطلىقوءح أن لفىظ المسىح مشىتر   ىوالقرطا 

 .(8)الغسل تفيد الخفض

تىه نوعىان : اإلسىالة وايىر المسح جنس تح))ايث قال : ، للمسح ىاللغوولشيخ اإلسالم اهن تيمية كالم جيد اول المعنى   

فقىد يخى   وإذا خ  أاد النىوعين هاسىم الغسىل ،، فما كان هاإلسالة فهو الغسلاإلسالة، كما تقول العرب : تمسحت للصالة

ال ينىدرج فيىه  ى، ويقىال علىى الخىال الىاينىدرج فيىه الغسىل ى، فالمسح يقال على المسح العام الىاالنوع األخر هاسم المسح

((الغسل
(9) 

ن السىلف فىة مىتفسيره أقىوااًل عىن طائ ىوذكر اهن كثير ف (10)الخفيفن المسح همعنى الغسل إ ىالسمعانوقال أهو المظفر   

وقىال : محمولة على أن المراد هالمسح هو الغسل الخفيف،  ىجدًا وه ارياة، ثم قال : وهاه لثار توهم القول همسح الرجلين

 ىهىن أهى ىهسىنده إلىى على (11)ى، مىا رواه الحىافظ الايهقىالخفيىفالمسىح يطلىق علىى الغسىل  أنومن أاسن ما ُيستدل هه على 

هكىو  مىن مىاء فأخىا  ىتى، ثىم ُأرااة الكوفة، اتى اضرا صالة الع  ىاوائج الناس ف ىطالب أنه صلى الظهر ثم قعد ف

، ال إن ناسىًا يكرهىون الشىرب قائمىًا، ثىم قىجليه ثم قام فشرب فضلته وهو قائمافنة واادة فمسح هها وجهه ويديه ورأسه ور
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 ىوكىاا الشىنقيط ( 2)هىاعض معنىاه (1)ىرواء الاخىار ((صنعت وقال : هاا وءوء من لىم يحىد صنع كما  وإن رسول اهلل 

 . (3)همعنى الغسل ىتفسيره أن المسح يأت ىذكر ف

 الثالث:التوجيه  

النصب دالة على أن فرض فتكون قراءة  الخفين،على المسح على  محمولةمن العلماء من وجه قراءة الخفض على أنها   

  نحوها.األرجل خفاف أو على لمسح إذا كان وقراءة الخفض دالة على ا مكشوفتين،الرجلين هو الغسل إذا كانتا 

، وإن قاَّىل فىالن رأس األميىر ويىده :كما يقىال الخفض تدل على المسح على الخفين،  : وقال هعضهم : قراءة ىقال الاغو 

 .  (4)اائل ، فال يلزم أال يكون هينهماعمامة رأسهكان على 

، وقىىال : إنىه ثاىىت ح القىىدمين إذا كىان عليهمىىا الخفىافمسىوقىال اهىىن كثيىر : ومىىن العلمىاء مىىن امىل قىىراءة الخفىض علىىى  

فىض فيهىا اإلشىارة إلىى مسىح إن قىراءة الخ : ىوقىال اهىن سىعد (5)وفعىاًلالمسح على الخفين قواًل  هالتواتر عن رسول اهلل 

 . (6)الخفين

علىى هىاا التوجيىه لهىاه  هنىاءًا( مشروعية المسح على الخفىين وأرجلكمقوله تعالى ) ىقلت : وكما أفادا قراءة الخفض ف 

:  ىقىال اإلمىام الطحىاو، (7)مىن الصىحاهة افيىررواهىا جمىع ، متىواترةفمن المعلوم أن أااديث المسح على الخفىين  ،القراءة

العز( : تواترا السىنة عىن رسىول اهلل  ىالحضر، قال شار  العقيدة الطحاوية )اهن أهو السفر ىونرى المسح على الخفين ف

 (8)ن وهغسل الرجلينهالمسح على الخفي. 

وُعىدَّ ، شىعارًا ألهىل السىنة وقد اشىتهر جىوا  المسىح علىى الخفىين عنىد علمىاء الشىريعة اتىى ُعىّد))وقال اهن دقيق العيد :   

((إنكاره شعارًا ألهل الادع
مىة مفرقىة هىين أهىل السىنة الشريعة وعال ىاعتار المسح عل الخفين أصاًل ف ى، وكاا اهن العره(9)

 .(10)والادعة

ا ووقد صر  جمع من الحفاظ هأن المسح على الخفين متواتر وجمع هعضهم رواتىه فجىاو )):  ىوقال اهن اجر العسقالن  

((العشرةومنهم  ،الثمانين
(11). 

ألعضىاء المغسىولة هصىب المىاء ايث ذكر أن األرجل تغسىل مىع ا ىتوجيه قراءة الجر ما قاله الزمخشر ىومما يدخل ف  

، وجى  هحىرف الجىر المفيىد صىب المىاء عليهىا ىفى ليقتصىدجل عطفت على الرؤوس ال لتمسىح ولكىن أن األر، ووجَّه عليها

 .(12)الشريعة ىله ااية ف ضربُتلئال يظن أن األرجل تمسح ألن المسح لم  ((إلى))للغاية 
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أو مىا يقىوم  ينهالماء مع دلكهما هاليىد اسلهما ىايث يرى أن مسح الرجلين يعن ،لقراءة الخفض ىتوجيه الطار ىوسيأت  

 .(1)امهمامق

 .(2)وقوله، كما ذكر ذلك النحاس  ىو عم هعضهم أن قراءة الجر منسوخة هفعل النا 

 (3)هيت العنكاوا وإنه ألوهن الايوا إن دعوى النسخ أوهن من :ىلوسألاقال   

خ مىع إمكىان الجمىع النسى إلىى يصىارألنىه دعىوى ال دليىل عليهىا وال  ال يصىحوهىاا ))وقال هىا مول عىن دعىوى النسىخ :   

((والتوفيق
(4). 

، فقىد ذكىر أن القىراءتين متواترتىان، وأن كىل يحتاج إلى دليىل ىوقد اعتار الجصال أن معنى القراءتين من المجمل الا 

، ثىم قىال ل هعطفهىا علىى المغسىول مىن األعضىاءأن يىراد ههىا الغسىويحتمل  ،واادة منها محتملة للمسح هعطفها على الرأس

عىان : إمىا أن المىراد ههمىا ، فال يخلو اينئا من أاىد ثالثىة من للمسح والغسلا ااتمال كل واادة من القراءتيفثات هما وصفن

وال جىائز أن يكىون المىراد ، ايىر جىائز أن يكونىا جميعىًا مىرادين، وه، أو أاىدهما هعينىالتخيىي، أو أادهما على وجىه جميعًا

الايىان عىن رسىول اهلل  فجىاء، التخيي، فصار كالمجمل فااتاج إلىى دليىل أادهما ال على وجه، فلم ياق إال أن المراد التخيير

 (5)قواًل وفعاًل. 

، عىن ذلىك ى، إال أن ما ساق مىن توجيهىاا للقىراءتين يغنىوصل إليها الجصال صحيحة ىقلت : وإن كانت النتيجة الت  

، وامىل المتشىاهه اسىل الىرجلين عنىهاتر ، ايىث تىو ىم من سنة الناىاِكمع أن من اشتاه عليه األمر فحمل ذلك على ما ُأ

 . اعدة عمل الجصال رامه اهلل تعالى، وههاه القالمقررة عند أهل السنة والجماعة على المحكم من القواعد

  توجيه الشيعة لقراءة الجر والرد عليهم::  المبحث الثالث

، فأفىادا المسىح ؛ألرجىل علىى الىرؤوسأما الشيعة فيرون أن فرض الرجلين المسح هنىاًء علىى أن قىراءة الجىر عطفىت ا 

وهو النصب ، فالقراءتان عند الشيعة تفيدان وجوب مسح الرجلين  ((رؤوسكم))وقراءة النصب عطفت األرجل على موءع 

 .(6)الوءوء ىف

 ذلىك،علىى  داسل الرجلين مىا يىر ىف  ى، وما تواتر من سنة الناهيان العلماء وتوجيههم للقرائتينقلت وفيما ساق من   

 :  ىهيان ذلك كما يل ىوسأنقل عن عدد من العلماء ف ،ذلك ىف الشيعةومع ذلك فقد تولى العلماء الرد على 

قدميه، وأمر هالك، وأوعىد علىى  هسنته فغسل   ى، دل على ذلك النااآلية اسل القدمين ىأوجب اهلل ف)): ىرو قال الم 

((ام، ووعد الثواب على اسلهتر  اسلهما
(7). 

تحديد اليد  ى، كما فلرجل اليجو  للتحديد إلى الكعاين، وأن المسح على االرجل ىجاج أن الغسل هو الواجب فوذكر الز  

 .(8)ء من المسح تحديدىش ىء فى، ولم يجإلى المرافق
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 .(1) الوءوء فقد تعلق هشاوذ  ىن من ادعى أن مسح الرجلين جائز فإوقال النحاس :   

((د ههتعذلك من ي ىولم يخالف ف ،ل الرجلينعلى وجوب اسأجمع المسلمون )) :ىوقال النوو  
(2). 

، والاين تعلموا وفعاًل ،الوءوء قواًل  ىالاين نقلوا عن النا)) هأن، فقد قال هن تيمية كالم جيد اول هاااولشيخ اإلسالم   

مىن الىاين نقلىوا لفىظ هىاه  مىن هعىدهم أكثىر عىددًا إلىونقلوه  ،، وهو يراهم ويقرهم عليهنه، وتوءؤوا على عهدهمالوءوء 

 معهىودًا، فىسن هىاا العمىل لىم يكىن ، ولىم يتعلمىوا الوءىوء إال منىه دههىععلى  نؤويتوء، فسن جميع المسلمين كانوا ةاآلي

تعالى، ونقلوا عنه ذكر اسل الرجلين فيمىا شىاء اهلل مىن عدده إال اهلل  ى، وهم قد رأوه يتوءأ ما ال يحصالجاهلية ىعندهم ف

((الحديث
(3). 

سافرناها  ٍةسفر ىعنا ف  ىعاد اهلل هن عمر قال : تخلف الناعن  ىذلك ما رواه الاخار ىقلت : من األااديث الواردة ف 

مرتين أو  ((لنارعقاب من اويٌل لأل)) :فنادى هأعلى صوته ،رجلناأونمسح على  ،نتوءأ فجعلنا، وقد أرهقتنا العصر ،فأدركنا

وهىو الماىين ألمىر اهلل  ،صىفة وءىوئه أنىه اسىل رجليىه ىفى  ىرا األخاىار عىن الناىتد تىواوقى))قال اهن اجر :     (4)ًاثالث

((تعالى
(5). 

وجىو   مسىحهما جىو ، وكىاا مىن سىحهما كمىا يمسىح الخىف فقىد ءىل وأءىلومن أوجب من الشيعة م)) :وقال اهن كثير  

((أيضًافقد أخطأ اسلهما 
لم يغسل رجليىه هالمىاء، وهىين اهىن كثيىر أن هىاه ، ثم ذكر اهن كثير عدة أااديث فيها الوعيد لمن (6)

أو أنىه يجىو  مسىحهما لمىا كىان الوعيىد علىى  ،األااديث الكثيرة دالة على وجوب الغسل، إذ لو كان فىرض الىرجلين المسىح

ى وفىق مىا على  ىتر  اسلهما، وقال أيضًا: إن هاه اآلية دالة على وجوب اسل الرجلين، وقد ثات هالتواتر من فعىل الناى

 .(7)لت عليه اآلية الكريمةد

هالنصب معطوفة على الىرؤوس  {رجلكمأ}   على دعوى امل قراءة النصب على قراءة الجر وأن  ىوقد رد اهن العره  

 .(8)ذلك ىوهين الحق ف ً،ءعامو

رامًا ألنىوف  تحقيق ذلك ىفلناسط الكالم ف ))        ذلك هقوله :  ىف هفتتح كالماايث ذلك  ىهسط القول ف ىوكاا األلوس  

((االككل سايل الشيعة السالكين من السال 
(9). 

اءة الجىىر عنىىدهم تفيىىد مسىىح ، هاعتاىىار أن قىىرملهىىم قىىراءة النصىىب علىىى قىىراءة الىىجأيضىىًا رد علىىى الشىىيعة ا ىوالشىىنقيط 

ة هخالفىه، حة الصىحيحة الناطقىأءىواء الايىان : إن هيىان قىراءة النصىب هقىراءة الجىر تأهىاه السىنة الصىري ى، فقال فىالرجلين

الثاهتىة عنىه قىواًل  لسىنة رسىول اهلل  موافق، فهو ف هيان قراءة الجر هقراءة النصب، هخالوهتوعد مرتكاه هالويل من النار

 .(10)الوءوء ى، ثم ذكر األااديث الدالة على وجوب اسل الرجلين فوفعاًل

 ن : سب إليه من القول بمسح الرجليُنفيما  ىالدفاع عن الطبرالمبحث الرابع : 
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، ومىن العلمىاء والغسىل ،، أو التخييىر هىين المسىحأنه يرى المسح على الىرجلين ىنسب عدد من العلماء إلى اإلمام الطار 

، و أهىو (5)ىفىوالقرا ،(4)ى، والنىوو(3)ىالمغنى ىفى ةامىدواهىن ق (2)ىواهن العره ،(1)ىالرا  ىالطار إلىالاين نساوا هاا القول 

يىرى أن فىرض الىرجلين  ى، ايث ذكر هؤالء العلماء أن اهن جرير الطاىروايرهم ،(8)ىني، والشوكا(7)ىوالقرطا ،(6)ايان

 . الغسل ،هين المسحالتخيير هو 

 (9)نيىرى المسىح علىى الىرجلي ىو عموا أن الطار ،من هاا القول ىطارإلى الب ِسأما هعض علماء الشيعة فتعلقوا هما ُن 

من العلماء أرى أنىه  ىوقال أن أنقل كالم من دافع عن الطار، ن هاا القولم وهرأوه ،ىالطار عنوقد دافع عدد من العلماء 

 . تفسيره ىف ىال هد من الرجوع إلى كالم الطار

سيتضىح لىه أن اإلمىام  ،وتأمىل هىتمعن {وأرجلكىم} :قولىه تعىالى ىوتوجيهىه لقىراءة الجىر فى ،ىإن من يقرأ تفسير الطاىر 

 – ىلخى  كىالم الطاىرُأأرى مىن الىال م أن  ىإن، والوءوء ىى الرجلين فالمسح عل القول هجوا  تهمةمن  ٌءىهر ىالطار

 . التهمة همن يدفع عن نفسه ها لهو أو ىالطارليكون  –ن طال قلياًل إو

ن اهلل عىز ذكىره أمىر أ، ذلىك ىوالصواب مىن القىول عنىدنا فى)) :النصب والجر ىهعد ذكره لقراءت ىالطار جرير اهنقال  

المتوءى  كىان ذلك ههما  إذا فعلو، التيمم ىالوءوء، كما أمر هعموم مسح الوجه هالتراب ف ىء فهعموم مسح الرجلين هالما

د أو مىا قىام مقىام اليىد ، ومسحهما إمرار اليصاهتهما هالماءإأو  .إمرار الماء عليهما ماسح ااسل(، ألن اسلهمامستحقًا اسم )

هىه عمىوم مسىح الىرجلين  تأويل ذلك : إنه معنىىٌّ ىا قلنا فولم)): ثم قال  ،(ااسل ماسح)، فسذا فعل ذلك ههما فاعل فهو عليهما

هىًا منىه قولىه ، أو همىا قىام مقىام اليىد، توجيالماء دون مسحهما هيىده ىفهسدخال رجليه االجتزاء  للمتوء هالماء كره من كره 

ليىد دون هعضىهما مىع اسىلهما م امقا ، أو هما قام حوا هرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعاين{ إلى مسح جميعهما تمامًا هاليدوامس}

 .  ((هالماء

ئل عن ، فروى عن طاووس أنه ُسوالغسل ،اسل رجليه هين المسح ىفهسنده أثرًا يدل على أن المتوء  يجمع  ىثم رو 

 ما أعدُّ ذلك طائاًل الماء ، قال :  ىويدخل رجليه ف ،ءأالرجل يتو

، وذكر رواية قال ال هأس أن يغمس رجليه امسًا ،سفينةلا ىوروى أيضًا هسنده إلى الحسن أنه سئل عن الرجل يتوءأ ف 

 . لسفينة قال يخضخض قدميه في الماءئل عن الرجل يتوءأ على ارف اأخرى عن الحسن لما ُس

هىو اسىل الىرجلين مىع  ىأن مىراد الطاىروالجىواب يقطىع هى ،قلىت : وهىاا اإليىراد ، ثم أجاب عليىهً،وهعد ذلك أورد سؤال 

الىرجلين العمىوم دون أن يكىون خصوصىًا  ى، ايث قال : فسن قال قائل : وما الىدليل علىى أن المىراد هالمسىح فىدلكهما هالماء

 ؟ الرأس ىنظير قولك ف

ولىو كىان ،  ((نىارلألعقىاب وهطىون األقىدام مىن ال ويل))أنه قال :  على ذلك تظاهر األخاار عن رسول اهلل قيل: الدليل  

، ألن من هعضهاما تر  مسحه منها هالماء هعد أن يمسح  هتر عمومها هالك لما كان لها الويل  نمسح هعض القدم مجزئًا ع

 منها لم يستحق الويل  ...  هاسل هى فرض اهلل عليه فيما لزمدأ
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القىاطع عىار مىن انتهىى  لنقىل المسىتفيضها الوءىوء هالمىاء ىاألمر هعموم اسل القدمين ف وقد صح عنه  )) إلى أن قال :

((إليه وهلغه
(1). 

 ى، وفىأو مىا يقىوم مقامهىا ،هن جرير ما يوءح أنه يرى وجوب اسل القىدمين مىع دلكهمىا هاليىداعن  هقلت : وفيما تم نقل 

ايىث قىال  ،ةطيىاهن ع ىومن العلماء الاين فهموا مراد الطارتفسيره لهاه اآلية،  ىالنظر ف يدققهاا الرد على من لم  هكالم

ثىم يمسىح هيديىه هعىد ذلىك، فيكىون المىرء  ،ن مسح الرجلين هو هسيصىال المىاء إليهمىاإرامه اهلل  ىوقال الطار))تفسيره :  ىف

((الماء دون أن يمر يديه ى، قال ولالك كره أكثر العلماء للمتوء  أن يدخل رجليه فااساًل ماسحًا
(2). 

، لكن المحقىق هفهم مراد ىء من اللاس فىهال تمعن وال تدقيق قد يحصل عنده شلقراءة الجر  ىالطار توجيهإن من يقرأ   

أو  ،تصىار علىى مسىح القىدمينقأنىه هعيىد كىل الاعىد عىن القىول هاال يتاىين لىهتفسىيره  ىيتأمل كىالم اهىن جريىر فى ىالمدقق الا

 .اما واسلهمالتخيير هين مسحه

مىن أعىرف النىاس هتفسىير  يعتاىرفهىو  ،أكثىر مىن الرجىوع إليىهتفسىيره و ىفى ىولما كان اهن كثير قد اعتمىد علىى الطاىر 

ء من ذلك فسنه لىم ىاول هاه المسألة وقال : إن من اتهم اهن جرير هش ىلاا فقد تصدى اهن كثير للدفاع عن الطار ى؛الطار

ألنهمىا يليىان  ،أعضاء الوءوء سائرن اهن جرير أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون إقال اهن كثير أيضًا: و، يحقق ماهاه

فاعتقىد مىن لىم يتأمىل كالمىه أنىه أراد ))، ثم قال اهن كثير هعد ذلىك : (3)الطين واير ذلك، وعار عن الدلك هالمسحو ،األرض

ور فسنىه ال عىاوهىو م ،يستشىكله كثيىر مىن الفقهىاء، ولهىاا اه كالكومسحهما فحكاه من اك ،الجمع هين اسل الرجلينوجوب 

م تأملىت ثى، أراد الرجل ما ذكرته واهلل أعلىم ، وإنماجه فيهاندرغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه الوال ،معنى للجمع هين المسح

ونصىاًا علىى  ،خفضًا علىى المسىح وهىو الىدلك }وأرجلكم{قوله تعالى   ىيحاول الجمع هين القراءتين ف وكالمه أيضًا فسذا ه

((فأوجاهما أخاًا هالجمع هين هاه وهاه ،الغسل
(4) 

( ىالطار دعنالقراءتين قراءة الخفض الدالة ) من أنه أراد الجمع هين معنى ىما فهمه اهن كثير من كالم الطارقلت : إن   

اينمىا قىال  ىإن هاا الفهم يدل عليه كالم اإلمام الطار :، أقولوقراءة النصب الدالة على الغسل ،هو الدلك ىعلى المسح الا

يىدل علىى صىحة فهىم اهىن كثيىر  ى، وكىاا هقيىة كىالم الطاىرااسل( ماسحاسم )المتوء  كان مستحقًا  وإذا فعل ذلك ههما)): 

 . ىلمراد اهن جرير الطار

((كتاه ى، ولم نر ذلك فءوءوال ىوهعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين ف)):  ىقال الاهاو 
(5) 

 (6)تفسيره ىف ىمن هاا القول األلوس ىهرأ الطار وممن  

ن ء مىومن دفاع هعض العلماء المحققين عنه أنه هر ،لنا جليًا من خالل كالم اهن جرير الساهقوخالصة القول أنه ظهر   

، وأنىه رامىه اهلل تعىالى أراد أن واسىلهما ،هىين مسىح الىرجلين مخيىر، أو أن المتوءى  القول هجىوا  المسىح علىى الىرجلين

 عليهىاهىو إمىرار يىد المتوءى  مىع المىاء  ،لرجىلا ىن كان ظاهرها هو المسح المطلق لكنه هين أن المسح فىإو ،قراءة الجر

 لت علىى عىدم إجىزاء المسىحد، وأن السنة السنة من وجوب اسل الرجلين ىد قوله هاا هما تواتر فوأيَّ ،ففعل اليد هو المسح

 . اهلل أعلمواسل الرجل هالنار   ىف المقصر، هل توعدا المجرد
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 الخاتمة
 : لقد تاين من هاا الاحث النتائج التالية 

 ؛{مفعىول هىه للفعىل }فااسىلوا ى{ ، وهقراءة النصب معطوفة على }وجوهكم { علىرجلكمأوإن قول اهلل تعالى } -1

 . نى : وااسلوا أرجلكم إلى الكعاينفيكون المع

 ى{ هىو لمجىاورة المجىرور فى}وأرجلكىم ىوجَّه العلماء قراءة الجر عدة توجيهاا : فهنا  مىن قىال إن جىر الىالم فى -2

ا هىو ، وهىاون قىراءة الجىر همعنىى قىراءة النصىب، وعلى هاا التوجيىه تكىهالك جمع من العلماء }رؤسكم{ ، وقال

، أو الغسىل الخفيىف ،اىق الىرجلين علىى الغسىل ى، ومىن العلمىاء مىن امىل المسىح فىأشهر التوجيهاا لقراءة الجر

ياينه مىا تىواتر  ىمل الا، وهنا  من اعتار القراءتين من المجاه القراءة على المسح على الخفينومنهم من امل ه

، أو المسىح إن كانىت الىرجالن مسىتورتين ب اسل الرجلين إن كانتا مكشوفتينقواًل وفعاًل هوجو  ىمن سنة النا

 . قوم مقامهماأو ما ي ،هخفين

، وقالوا إن فىرض الىرجلين هىو المسىح، وأنكىروا المسىح علىى الخفىين ،شيعة قراءة النصب على قراءة الجرامل ال -3

 . هعض المفسرين الرد عليهمقد تولى و

، وقىد نسىب إليىه هىاا والغسىل ،مما ُنِسب إليه من القول همسح الرجلين، أو التخيير هين المسىح ىتارئة اإلمام الطار -4

تفسيره تيقن هراءته من  ىف ى، ومن تأمل كالم الطارولم يتمعنوا فيه ،القول عدد من العلماء الاين لم يتأملوا كالمه

 هاا القول. 

 اهّلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،وصلى 
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