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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٧(تفسير سورة المائدة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رضي اهللا - عباس ابن عن غفاريال مالك أبي عن حاتم أبي ابنروى  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 فحجز: قال ]سورة البقرة) ٢٢١([ }والَ تَنِكحواْ الْمشِْركَاِت حتَّى يْؤِمن{ :اآلية هذه نزلت: قال -ماتعالى عنه

 ]ورة المائدةس) ٥([} تُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُموالْمحصنَاتُ ِمن الَِّذين ُأو{ :بعدها التياآلية  نزلت حتى عنهن الناس
  .الكتاب أهل نساء الناس فنكح
 بأساً بذلك يروا ولم النصارى نساء من -م وأرضاهمالى عنهرضي اهللا تع- الصحابة من جماعة تزوج وقد
 هذه فجعلوا ]سورة المائدة) ٥([} تُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُموالْمحصنَاتُ ِمن الَِّذين ُأو{: الكريمة اآلية بهذه أخذا

 بدخول قيل إن ]سورة البقرة) ٢٢١([ }والَ تَنِكحواْ الْمشِْركَاِت حتَّى يْؤِمن{: البقرةفي سورة  لتيل مخصصة
 المشركين عن ذكرهم فيانفصلوا  قد الكتاب أهل ألن؛ وبينها بينها معارضة فال وإال عمومها في الكتابيات

 } كَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِب والْمشِْرِكين منفَكِّين حتَّى تَْأِتيهم الْبينَةُلَم يكُِن الَِّذين{ :تعالى ولهقك موضع غير في
سورة آل ) ٢٠([ }وقُل لِّلَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب واُألميين َأَأسلَمتُم فَِإن َأسلَمواْ فَقَِد اهتَدواْ{ :وكقوله ]سورة البينة) ١([

  .ةاآلي ]عمران
 لهن فابذلوا عفائف محصنات هن كما: أي مهورهن: أي ]سورة المائدة) ٥([} هنِإذَا آتَيتُموهن ُأجور{ :وقوله
  .نفس طيب عن المهور

 البصري والحسن النخعي، وإبراهيموعامر العشبي  -مارضي اهللا تعالى عنه- اهللا عبد بن جابر أفتى وقد
 رواه[ المهر من لها بذل ما عليه وتَرد وبينها بينه يفرق أنه بها دخوله لقب فزنت امرأة نكح إذا الرجل بأن
  .]عنهم جرير ابن

، النساء في اإلحصان شرط فكما ]سورة المائدة) ٥([} ين والَ متَِّخِذي َأخْداٍنمحِصِنين غَير مساِفِح{ :وقوله
غَير {: قال ولهذا عفيفا؛ محصناً أيضاً لرجلا يكون أن وهو الرجال في شرطها كذلك الزنا عن العفة وهي

 }والَ متَِّخِذي َأخْداٍن{ جاءهم، عمن أنفسهم يردون وال معصية عن يرتدعون ال الذين الزناة: وهم }ينمساِفِح
  .سواء النساء سورة في تقدم كما معهن، إال يفعلون ال الذين العشيقات ذوي: أي

  :هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعدبسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد 
ومن يكْفُر { :كنه بقي في اآلية بقية وهي قوله ال يحتاج إلى تعليق، ول-رحمه اهللا-فما ذكره الحافظ ابن كثير 

الْخَاِسِرين ِة ِمنِفي اآلِخر وهو لُهمِبطَ عح اِن فَقَديترك مثل -رحمه اهللا- ابن كثيرف ]سورة المائدة) ٥([ }ِباِإليم 
  .يحتاج إلى تفسير أظنه يتعمد تركها؛ ألن مثل هذا ال ويبدو أنه يتركها سهواً و،أحياناً هذه
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سورة ) ٥([ }ومن يكْفُر ِباِإليماِن فَقَد حِبطَ عملُه وهو ِفي اآلِخرِة ِمن الْخَاِسِرين{:  تعالىفعلى كل حال قوله
ومن يرتَِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمتْ { :-تبارك وتعالى-ن مقيداً باآلية األخرى وهي قوله يمكن أن يكو ]المائدة

فيكون حبوط األعمال بالردة إذا  ]سورة البقرة) ٢١٧([ }هم ِفي الدنْيا واآلِخرِةوهو كَاِفر فَُأولَِئك حِبطَتْ َأعمالُ
إن جميع : اً من الناس ارتد عن اإلسالم ثم رجع إلى اإلسالم، فهل يقالمات اإلنسان عليها، لكن لو أن أحد

قد بطلت؟ ال يقال هذا؛ ألن العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد، األعمال التي عملها سابقاً 
  .]سورة البقرة) ٢١٧([} همفَُأولَِئك حِبطَتْ َأعمالُ فَيمتْ وهو كَاِفر{اآلية األخرى ذكر فيها هذا القيد ف
 هذا قال عمله يحبط  المرءمجرد ما يرتدبمعنى أنه الردة تحبط األعمال بإطالق، بل بأن على كل حال القوو

 هو ما ذكرت، وأن -واهللا تعالى أعلم-المسألة ليست محل إجماع، ولكن لعل األقرب فبه طائفة من السلف، 
  . بين في موضع آخر بقيدالقرآن يبين بعضه بعضاً، فما أطلق في موضع

}واْ ِبرحساماِفِق ورِإلَى الْم كُمِديَأيو كُموهجالِة فاغِْسلُواْ وِإلَى الص تُمنُواْ ِإذَا قُمآم ا الَِّذينها َأييء وِسكُم
مرضى َأو علَى سفٍَر َأو جاء َأحد منكُم من الْغَاِئِط َأو وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن وِإن كُنتُم جنُبا فَاطَّهرواْ وِإن كُنتُم 

الَمستُم النِّساء فَلَم تَِجدواْ ماء فَتَيممواْ صِعيدا طَيبا فَامسحواْ ِبوجوِهكُم وَأيِديكُم منْه ما يِريد اللّه ِليجعَل علَيكُم 
  .]سورة المائدة) ٦([ }ِكن يِريد ِليطَهركُم وِليِتم ِنعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تَشْكُرونمن حرٍج ولَ

 واجب المحدث حق في هو ولكن الصالة إلى القيام عند بالوضوء آمرةاآلية } ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصالِة{: قوله
  .ندب المتطهر حق وفي

هذا أمر واألصل أن األمر للوجوب، فهل يجب ذلك على  } ِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ وجوهكُمِإذَا قُمتُم{: في قوله
  كل قائم إلى الصالة؟

: بعض أهل العلم يقولومع ذلك  لم ينسخ منها شيء، أي، في األحكاممع أن سورة المائدة من آخر ما نزل
  لما فتح النبي لكل صالة، ثم نسخ ذلك  أن يتوضأ يجب على اإلنسان إذا قام إلى الصالة كان في أول األمر

 )١())عمداً فعلت((: قالذلك لما سئل عن  فصلى الصلوات بوضوء واحدحيث  مكة -صلى اهللا عليه وسلم-
 النسخ ال إن:  يقالكان يجب أن يتوضأ اإلنسان لكل صالة وهو ظاهر هذه اآلية ثم بعد ذلك نسخ، لكن: فقالوا

 إذا قمتم :فيه إشكال، ولهذا قال بعض أهل العلمول بأن في سورة المائدة شيئاً منسوخاً  والق،يثبت باالحتمال
 هذه  أن-واهللا تعالى أعلم-وا، ولعله أحسن من هذا ئعليكم حدث فتوضأي الصالة وأنتم على غير طهارة إلى 

لكن قد يصرفه صارف  إذا قام اإلنسان إلى الصالة، واألصل أن األمر للوجوباآلية فيها أمر عام بالوضوء 
 عند القيام  أمر بالوضوء-عز وجل-اهللا : فإننا نجد ما يفسره فنقولإلى االستحباب، فإذا جمعنا النصوص 

إلنسان  فهذا تارة يكون واجباً وذلك إذا كان اإلنسان محدثاً وتارة يكون مندوباً وذلك إذا كان االصالة،ى إل
هذا هو األفضل واألكمل، فن لإلنسان أن يتوضأ لكل صالة،  أو يستحب أو يسمتطهراً، وال شك أنه يندب

الستحباب، ويبقى  تكون ل-المتطهر–فتكون اآلية عامة ولكنها في حق المحدث للوجوب وفي حق المتوضئ 
 -صلى اهللا عليه وسلم-فعل النبي  وهو من السنةصرفه صارف وفي حق المتوضئ  ،األمر على عمومه

                                     
 .سيأتي تخريجه - 1
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 وابن  كبير المفسرين ابن جرير الطبريية، وهو اختيار أقرب في تفسير اآلوعلى كل حال هذا الذي ذكرته
  .أعلمتعالى  واهللا - اهللامارحمه- كثير
  .نسخ ثم اإلسالم ابتداء في واجباً كان صالة لكل بالوضوء األمر إن: قيل وقد

صلى - النبي انك: قال -رضي اهللا تعالى عنه- أبيه عن بريدة بن سليمان عن حنبل بن أحمد اإلماموروى 
 الصلوات وصلى خفيه، على ومسح توضأ الفتح يوم كان فلما صالة، كل عند يتوضأ -اهللا عليه وسلم

 يا فعلته اًعمد إني((: قال تفعله؟ تكن لم شيئاً فعلت إنك اهللا، رسول يا: عمر له فقال ،واحد بوضوء
  .صحيح حسن: الترمذي وقال السنن وأهل مسلم رواه وهكذا )٢())عمر

 -مارضي اهللا تعالى عنه- اهللا عبد بن جابر رأيت: قال المبشِّر بن الفضل حدثنا:  قالجرير ابنروى و
 اهللا، عبد أبا: فقلت ،الخفين طهوره بفضل ومسح توضأ أحدث، أو بال فإذا واحد، بوضوء الصلوات يصلي

 اهللا رسول رأيت كما أصنعه فأنا يصنعه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي رأيت بل": قال برأيك؟ تصنعه شيءأ
  .)٣(ماجه ابن رواه وكذا "هيصنع -صلى اهللا عليه وسلم-

رضي اهللا تعالى - عمر بن اهللا عبد وضوء أرأيت :قال عمر بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن أحمدوروى 
       أن الخطاب بن زيد بنت أسماء حدثته: قال هو؟ عمن طاهر، غير أو كان طاهرا صالة لكل -ماعنه
صلى اهللا عليه - اهللا رسول أن حدثها -رضي اهللا تعالى عنه- الغسيل بنا عامر أبي بن حنظلة بن اهللا عبد

 كل عند بالسواك مرُأليه ع ذلك شق فلما طاهر، غير أو كان طاهرا صالة لكل بالوضوء مرُأ كان -وسلم
 ،مات حتى يفعله كان ،ذلك على قوة به أن يرى اهللا عبد فكان حدث نِم إال الوضوء عنه ووضع صالة

  .)٤(داود أبو رواه كذاهو
 على داللة صالة لكل الوضوء إسباغ على ومداومته هذا -رضي اهللا تعالى عنهما- عمر ابن فعل وفي

  .الجمهور مذهب هو كما ذلك، استحباب
؟ آية المائدةسخ هو الذي نُإن : يقالهل  ف في أول األمر يجب الوضوء لكل صالة حتى لو كانعلى كل حال
ال ف الوضوء لكل صالة ثم نسخ  إذا ثبت أنه كان يجب ولذلك القضية منفصلة،فيه إشكال؛ ألنالقول بهذا 

 أن تحمل آية المائدة على معنى يمكن على الوجوب ثم بعد ذلك نسخت وإنما تيعني هذا أن آية المائدة دل
هذا هو ونسخ منها شيء لم يوبالتالي  أخرة جداً مت فهيمن آخر ما نزلآخر غير الوجوب؛ ألن سورة المائدة 

أي هذا مما نزل في المائدة : كانوا يكتفون أن يقولوا أحياناً -مرضي اهللا عنه-الصحابة ن إحتى  ،المعروف
 من  أن يؤخذمكنلذلك ي ،نسخ لم ي هذا مما: أن يقولواا يحتاجولذلك لم ف لم ينسخ، الذيمحكممن الهذا أن 

  . هذا واهللا أعلمثم نسخ، أما آية المائدة فليست فيلكل صالة  كان واجباً  في أول اإلسالمالسنة أن الوضوء
                                     

 باب ما جاء  -والترمذي في أبواب الطهارة ) ٢٣٢ص  / ١ج ) (٢٧٧ (جواز الصلوات كلها بوضوء واحد باب –أخرجه مسلم في كتاب الطهارة  - 2
 ).٦٠٧ص  / ٤ج ) (١٧٠٨(وابن حبان ) ٣٥٨ص  / ٥ج ) (٢٣٠٧٩(وأحمد ) ٨٩ص  / ١ج ) (٦١ (وضوء واحدأنه يصلى الصلوات ب

وصـححه  ) ١٧٠ص  / ١ج ) (٥١١ ( والصلوات كلها بوضوء واحـد ،الوضوء لكل صالة  باب   –أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها         - 3
 ). ٥١١(األلباني في صحيح ابن ماجه برقم 

وحسنه األرنؤوط واأللباني في    ) ٢٢٥ص   / ٥ج  ) (٢٢٠١٠(وأحمد  ) ١٧ص   / ١ج  ) (٤٨ (باب السواك  -و داود في كتاب الطهارة      أخرجه أب  - 4
 ).٤٢٦(المشكاة برقم 
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 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس بن اهللا عبد عن داود أبو وروى
 إلى قمت إذا ءبالوضو أمرت إنما((: فقال بوضوء نأتيك أال: فقالوا طعام إليه مدفقُ الخالء من خرج

  .)٥(حسن حديث هذا: الترمذي وقال ،والنسائي الترمذي رواه وكذا ))الصالة
ما قام إلى الصالة  ال يدل على أنه أمر بالوضوء إذا قام إلى الصالة بإطالق، بمعنى أنه كل أيضاًهذا الحديث

ستدلوا ا ترط له الطهارةن الطواف ال يشإ: من قالم -رحمهم اهللا- بعض الفقهاء إنف ولذلكيؤمر بالوضوء، 
؛  فال وضوء عليهإذن إذا أراد أن يطوف: قالواو ))الصالة إلى قمت إذا بالوضوء أمرت إنما((: بهذا الحديث

النبي ؛ ألن صحيحغير هذا إن : نقوللكن ،  غير الصالةلم يؤمر بالوضوء لشيء آخرألن مفهوم الحديث أنه 
لكن يطلب الوضوء ، ين لهم أن أكل الطعام ال يطلب فيه الوضوءأن يبإنما أراد هنا  -صلى اهللا عليه وسلم-

، وكذلك أيضاً فيما يتعلق بقراءة القرآن، ام إذا كان اإلنسان جنباً وأراد أن يأكل أو ين مافي أشياء أخرى مثل
 السالمعليه م ورد رجل تيم لما سلم عليه -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ، ولذلك فإن -عز وجل-وذكر اهللا 

 ولكن أراد أن ينبههم هناك إلى أن الوضوء ليس للصالة فقط، ف)٦(ةراوبين أنه كره أن يذكر اهللا إال على طه
قُل الَّ َأِجد { : يقول-عز وجل-اهللا ي الخطاب، فف األكل ال يطلب له الوضوء فحسب، وهذه طريقة معروفة

همطْعلَى طَاِعٍم يا عمرحم ِإلَي ِحيا ُأوِخنِزيٍرِفي م ملَح ا َأوفُوحسا ممد تَةً َأويم كُونسورة ) ١٤٥([ } ِإالَّ َأن ي
لى المشركين الذين لكن هذا في باب الرد ع أخرى غير ما ذكر في هذه اآلية، محرماته توجد  مع أن]األنعام

  .د يقال في هذا كالم آخروق عليهم بهذا، واهللا أعلم، -عز وجل- اهللا رد فحرموا أشياء من عند أنفسهم
 فأتى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عند كنا: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن مسلم وروى
  .)٧())فأتوضأ؟ أأصلي لم؟((: فقال تتوضأ؟ أال اهللا، رسول يا: فقيل بطعام، تىفُأ رجع إنه ثم الخالء،
ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ { : تعالىبقوله دلاستُ قد ]ئدةسورة الما) ٦([ }فاغِْسلُواْ وجوهكُم{ :وقوله

كُموهجفاغسلوا الصالة إلى قمتم إذا: الكالم تقدير ألن الوضوء؛ في النية وجوب على ]سورة المائدة) ٦([ }و 
 األعمال(( حديث الصحيحين في ثبت وقد ،له: أي فقم األمير رأيت إذا: العرب تقول كما لها وجوهكم
  .)٨())نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات،

ل ذكرت في  تكلموا على ما تضمنته من أعمال الوضوء، وتكلموا على النية ه-رحمهم اهللا-هذه اآلية العلماء 
عليه الصالة –في قوله دلت عليها السنة  في هذه اآلية لكنلم تذكر : فبعضهم قال، هذه اآلية أو لم تذكر

ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ { :بل النية مضمنة في اآلية: ومنهم من قال ))ا األعمال بالنياتإنم((: -والسالم
                                     

في ترك  باب –والترمذي في كتاب األطعمة ) ٤٠٤ص  / ٣ج ) (٣٧٦٢ (الطعام عند اليدين غسلي ف باب -أخرجه أبو داود في كتاب األطعمة  - 5
ج ) (٢٥٤٩(وأحمد ) ٨٥ص  / ١ج ) (١٣٢ (باب الوضوء لكل صالة -والنسائي في كتاب الطهارة ) ٢٨٢ص  / ٤ج ) (١٨٤٧ (لوضوء قبل الطعاما
 .وأصل الحديث في صحيح مسلم كما سيأتي) ٢٣٣٧(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٢٨٢ص  / ١
ومسلم في كتاب الحيض ) ١٢٩ص  / ١ج ) (٣٣٠ (الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصالة يباب التيمم ف -أخرجه البخاري في كتاب التيمم  - 6
   ورواه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة ))كرهت أن أذكر اهللا عز وجل إال على طهر إني  ((: دون قوله ) ٢٨١ص   / ١ج  ) (٣٦٩ (باب التيمم  -
 ).٤٦٧(وذكر أنه توضأ، وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ٨ص  / ١ج ) (١٧ (؟أيرد السالم وهو يبول باب –
 ).٢٨٢ص  / ١ج ) (٣٧٤(باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه ال كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور  -أخرجه مسلم في كتاب الحيض  - 7
ومسلم في كتاب اإلمارة ) ٣ص  / ١ج () ١(م ى اهللا عليه وسلباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صل -أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي  - 8
 ).١٥١٥ص  / ٣ج ) (١٩٠٧ (وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من األعمال) )إنما األعمال بالنية(: (باب قوله صلى اهللا عليه وسلم -
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كُموهجأي  للطهارة الشرعية وإنما نغسلها لنظافة وال لللتبردفنحن ال نغسل وجوهنا  ]سورة المائدة) ٦([ }و
الستباحة الفعل وهو الصالة، فهذه طهارة  إنما هو غسلال هذا اً إذ،لغسل هذا ألجل القيام للصالةللصالة، فا

  .النية مضمنة في اآلية:  ولذلك قالواشرعية
 عن جيدة طرق من الحديث في ورد لما وضوئه؛ على تعالى اهللا اسم يذكر أن الوجه غسل قبل ويستحب
 اهللا اسم يذكر لم لمن وضوء ال((: قال أنه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن الصحابة من جماعة
  .)٩())عليه

منهم من ضعفه ومنهم من صححه، ، فالحديث على كل حال فيه كالم كثير ألهل العلم في صحته وضعفه
 وعلى أنه للوجوب هل يسقط ذلك ، لالستحبابمهل هو للوجوب أ هذا األمروالذين صححوه اختلفوا في 

  . التسمية على الوضوء، واهللا أعلماألحوط لإلنسان أن ال يتركفوعلى كل حال  بالنسيان أو ال يسقط،
 الصحيحين في ثبت لما النوم؛ من القيام عند ذلك ويتأكد اإلناء في إدخالهما قبل كفيه يغسل أن ويستحب

 أحدكم استيقظ إذا((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن
  .)١٠())يده باتت أين يدِري ال أحدكم فإن ،ثالثاً يغسلها أن قبل اإلناء في يده يدخل فال نومه، من

 وأن اإلنسان إذا استيقظ من النوم يجب عليه أن يغسل كفيه، وأما في غير على كل حال ظاهر األمر للوجوب
  .المستيقظ من النوم في ابتداء الوضوء فقد يقال باالستحباب

  .هذا في الفقهوإنما يدرس ، اضعه لكن ليس هذا مو كثيرة المسألة فيها تفاصيلوهذه
 والذقن اللحيين منتهى إلى بالغَمم وال بالصلع اعتبار وال الرأس شعر منابت بين ما الفقهاء عند الوجه وحد
  .عرضاً األذن إلى األذن ومن طوال
إذا كان  واآلخر أصلع، وته أي ينبت عليها شعرجبه  منحدرة فيمنابت الشعرفالن أغم الجبهة يعني أن : يقال
 الرأس  يحددالبعض أهل العلم أجلح، فالعبرة في المنابت، وفالن : من جانبي الرأس يقالبت الشعر من
وأما في العرض فكثير من  إلى أسفل الذقن، منابت الشعر وإنما يحدده من بداية االنحناء في أعلى الجبهةب

  .ر والصدغمنه العذامن األذن إلى األذن، و: الفقهاء من أهل العلم يقولون
  ..واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين

  
  
  
  

                                     
في التسمية  ما جاء باب -ي في أبواب الطهارة والترمذ) ٣٧ص  / ١ج ) (١٠٢ (الوضوء على التسمية باب -أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة  - 9

وصححه ) ١٤٠ص  / ١ج ) (٣٩٨ (باب ما جاء في التسمية في الوضوء -وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها ) ٣٧ص  / ١ج ) (٢٥ (عند الوضوء
 .إنه صحيح مقطوع:)١٠٢(وقال عنه في صحيح أبي داود برقم ) ٧٥٧٣(األلباني في صحيح الجامع برقم 

باب كراهة غمس المتوضئ     -ومسلم في كتاب الطهارة     ) ٧٢ص   / ١ج  ) (١٦٠ ( باب االستجمار وتراً    - أخرجه البخاري في كتاب الوضوء       - 10
  ).٢٣٣ص  / ١ج ) (٢٧٨ (وغيره يده المشكوك في نجاستها في اإلناء قبل غسلها ثالثاً
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