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  )١(الطهارة كتابف
الطهارة: بالمعنى اللغوي: النظافة، والنزاهة، والنقاء، والبراءة، والخلوص من األدناس، 

  واألقذار، حسیة كانت أو معنویة.
فالحسیة: طهارة متعلقة بالبدن، والملبس، والمكان، وهي: تتضمن، جوانب متعددة،  

بالنسبة للفرد، والمجتمع، مثل: نظافة المكان، والملبس، والبدن، بما في ذلك: تنظیف الفم، 
 وكل ما یتأذى منه اآلخرون، سواء حال العبادة، أو ،زالة األقذار، والروائح الكریهةاوالغسل، و 

  في مختلف األمكنة.  حال االجتماع باآلخرین نفراد، أوحال اال
  والمعنویة: نزاهة، واستقامة متعلقة بالسلوك، واألخالق.

زالة نجس، وما في معناهما، أو على اوفي اصطالح الفقهاء، هي: رفع حدث، و  
 َأن َأَحقُّ  َیْومٍ  َأوَّلِ  ِمنْ  ْقَوىٰ التَّ  َعَلى ُأسَِّس  لََّمْسِجدٌ  ۚ◌  َأَبًدا ِفیهِ  تَُقمْ  َال  (صورتهما. قال اهللا تعالى: 

: وفي الحدیث ]،١٠٨التوبة:[ )اْلُمطَّهِِّرینَ  ُیِحبُّ  َواللَّهُ  ۚ◌  َیَتَطهَُّروا َأن ُیِحبُّونَ  ِرَجالٌ  ِفیهِ  ۚ◌  ِفیهِ  تَُقومَ 
یَماِن" َشْطرُ  الطُُّهورُ  "   .)٣)(٢(اْإلِ

  الذِّرَاَعْینِ  َغْسلِ  َبابُ 
  الرسغ. إلى الِمْرفقِ  من:  اإلنسان من لكنَّها ، حیوان كل من الذراع: هى الید

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١  ِكَظاَمةٍ  ِفي َیَديَّ  َغَمْستُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  .»َأْنِقَها َوَلِكنْ  َكَذِلكَ  َوالرِّْجلُ  َحْسُبَك،: «َقالَ  ،َغْمًسا؟
  :ثرتخریج األ  *

  إسناده صحیح مقطوع.
  ].عبوهو عند [

                                                           
) قالوا: "قوله: "كتاب الطهارة" لیس باألصل؛ إذ وقع سقط من أول ٢٠٥/ ١( ١في حاشیة دار التأصیل ط )(١

): "إن النسخ التي عثرنا علیها، أو التي أحرزناها مصورة ٣/ ١المخطوط، وأضیفت للمناسبة"، وقال األعظمي (
لها ناقصة، إال نسخة مراد ُمال (باألستانة) أو "مخطوطة" واعتمدناها في اعداد هذا الدیوان الجلیل للطبع، ...، ك

  فإنها كاملة إال نقصًا بسیطًا في أولها، وفي فاتحة المجلد الخامس من مجلدات األصل، فیما نرى.
فللتنبیه على نقص النسخة من أولها نترك هذه الورقة فارغة؛ آملین من السادة العلماء الباحثین، وذوي   

  واهللا الموفق". اغ،ر هذا الفنا على سد الخبرة بالمخطوطات، أن یساعدو 
  ).٢٠٣/ ١صحیح مسلم ( )(٢
   ./https://ar.wikipedia.org/wikiانظر:  )٣(
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 ِكَظاَمةٍ  ِفي َیَدكَ  َغَمْستَ  ِإنْ  ، وبلفظ: ")٨١(عند المصنف برقم هذا األثر  تكرر سندو  
  ُیْمَناُهَما". َقْبلَ  ِرْجَلْیكَ  ِبُیْسَرى تَْبَدأْ  َوالَ  َوَحْسُبَك، َفَأْنِقَها

  :لألثر *المتن الجامع
 )١( )وَ  َفَأْنِقَها ِكَظاَمةٍ  ِفي َیَدكَ  َغَمْستَ  ِإنْ (: َقالَ  َغْمًسا؟ ِكَظاَمةٍ  ِفي َیَديَّ  َغَمْستُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ 

  .)٢( )ُیْمَناُهَما َقْبلَ  ِرْجَلْیكَ  ِبُیْسَرى َتْبَدأْ  َوالَ (َأْنِقَها  َوَلِكنْ  َكَذِلكَ  َوالرِّْجلُ  َحْسُبَك،
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
 .؟أرسلت یدي أرأیت إنأي  .)٣(غیره أو الماء في الشيء  إرسال: الغمسَغَمْسُت]: [

 بعضها ویخرق متناسقة، األرض في تحفر آبار وهي. كظائم :وجمعها [ِكَظاَمٍة]: كالقناة،
. األرض وجه على فتسیح منتهاها عند تخرج ثم جاریة، میاهها فتجتمع األرض، تحت بعض إلى

 .)٤(السقایة: الكظامة: وقیل
  .)٥([َأْنِقَها]: أي نظفها

  :ثرثانیًا: المعنى اإلجمالي لأل 
رساًال سریعًا، هل یجزأ إ: أرأیت إن أرسلت یدي في قناة ماء لشیخه عطاءابن جریج  قال

وهذا فقال: إن أرسلت یدك في قناة ماء فنظفها،  ،ذلك عن الوضوء؟، فرد علیه شیخه عطاء
  الیمنى قبل الیسرى.، ولكن أدخل رجلك ك، وكذلك رجلفیكیك

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
الماء على یدیك ورجلیك في الوضوء، ولكن بشرط أن  مررأن تُ  قال عطاء: بجواز

  .براعي الترتبهما، وكذلك یجب أن تُ  تنظفهما من األوساخ التي تتعلق
***  

زَّاِق، َعبد -٢  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا(: ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ
  .َذِلكَ  ِفي َشكَّ  الَ  َنَعْم،: َقالَ  ُیْغَسُل؟ ِفیَما ]،٦[المائدة:  )الَمَراِفقِ 

                                                           
  ).٢٢٣/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(١
  ).٢٢٣/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(٢
  ).٣٨٠/ ٤العین ( )(٣
  ).١٧٨ -٤/١٧٧الكظامة: النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٤
  ).٤٦٤/ ٥انظر: مقاییس اللغة ( )(٥
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  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد الُمصنف بهذا األثر.
  * ما یرشد إلیه األثر:

  :ثرالمعنى اإلجمالي لأل أوًال: 
 َفاْغِسُلوا(اهللا عز وجل: ؟؛ لقول )١(هل المرافق تغسلشیخه عطاء،  ل ابن جریجأس

  نعم، ال شك في ذلك.اب عطاء: فأج ]،٦[المائدة:  )الَمَراِفقِ  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ  ُوُجوَهُكمْ 
  : یستفاد من هذا األثر:نیاً ثا

  یرى عطاء: بأنَّ المرافق هى نهایة وضوء الیدین.
***  

زَّاِق، َعبد - ٣  َأَبا َأنَّ  ،َأْخَبَرهُ  ُسَلْیَمانَ  بن ُفَلْیحَ  َأنَّ  ،ِزَیادٌ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ
أَ  ُهَریَرةَ  ْفَغْیِن، َفَغَسلَ  َتَوضَّ : َقالَ  َأوْ  َتْحِجیِلي، ُأْحِسنُ  ُأِریدُ : َقالَ  ،ِبَهَذا؟ ُتِریدُ  َما: َلهُ  َفِقیلَ  الرُّ
  .)٢(يتْحِلَیتِ 

  األثر:* تخریج 
األثر صحیح، وهذا إسناده ضعیف موقوف، فیه إرسال ُفلیح بن سلیمان عن أبي هریرة. 

 ُهَرْیَرَة، َأِبي َخْلفَ  ُكْنتُ " :الَ قَ  حازم، أبي من حدیث )٤(مسلموهو عند  .)٣(انظر: تاریخ وفاتهما
أُ  َوُهوَ  َالةِ  َیَتَوضَّ : َفَقالَ  ،اْلُوُضوُء؟ َهَذا َما ُهَرْیَرةَ  َأَبا َیا: َلهُ  َفُقْلتُ  ِإْبَطُه، تَْبُلغَ  َحتَّى َیَدهُ  َیُمدُّ  َفَكانَ  ِللصَّ

وخَ  َبِني َیا ْأتُ  َما َهاُهَنا َأنَُّكمْ  َعِلْمتُ  َلوْ  ،َهاُهَنا؟ َأْنُتمْ  َفرُّ : َیُقولُ  r َخِلیِلي َسِمْعتُ  اْلُوُضوَء، َهَذا َتَوضَّ
  .»اْلَوُضوءُ  َیْبُلغُ  َحْیثُ  اْلُمْؤِمِن، ِمنَ  اْلِحْلَیةُ  َتْبُلغُ «

  تنبیه: تفرد بهذه الطریق الُمصنف.
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
                                                           

  ). ٢انظر: قول األعظمي في حاشیة رقم ( )(١
: "كما في )٣(قالوا في حاشیته: "في األصل: "تحلیلي"، ولعل الصواب ما أثبتناه". وعند األعظمي برقم  )(٢

  "كذا في األصل، ولعل الصواب "تحلیتي" كما أشیر في روایة مسلم".األصل، وقال في حاشته [بتصرف]: 
  ).٦٨٠، و٤٤٨تقریب التهذیب (ص:  )(٣
  ).١/٢١٩صحیح مسلم ( )(٤
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ْفَغْیِن]: أي اإلبطین   .)١([الرُّ
 وال األرساغ ویجاوز القید، موضع إلى قوائمه في البیاض یرتفع الذي ]: هوَتْحِجیِلي[

 والیدین بالید التحجیل یكون وال والقیود، الخالخیل وهي األحجال مواضع ألنهما الركبتین؛ یجاوز
شارة بأنه تبلغ ِحْلَیة المؤمن یوم القیامة عند منتهى إ، وهذه )٢(رجالن أو رجل معها یكن لم ما

  وضوؤه في الیدین والقدمین.
  لباسه الِحْلَیة.اأي [تْحِلَیِتي]: 

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
حینما توضأ أبا هریرة غسل یداه إلى ابطیه، فُسأل لماذا فعلت ذلك؟، قال أرید أن ألبس 

 َحْیثُ  اْلُمْؤِمِن، ِمنَ  اْلِحْلَیةُ  َتْبُلغُ  : "rالِحْلَیة یوم القیامة إلى هنا، وذلك اعتمادًا على قول النبي 
  یدین فقط، بل للیدین والقدیمین. ل، وهذا لیس ل)٣(اْلَوُضوُء" َیْبُلغُ 

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
أنا أبا هریرة كان یبالغ في وضوؤه؛ حتى یكسیه اهللا عز وجل إلى منتهى هذا الوضوء 

  .rِحْلَیة، كما قال النبي 
***  

  ِبالرَّْأسِ  اْلَمْسحِ  َبابُ 
زَّاِق، َعْبدُ  - ٤  َأنَّ  َحَسٍن، َأِبي ْبنِ  ُعَماَرةَ  ْبنِ  َیْحَیى ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

  ."َواِحَدةً  َمرَّةً  َرْأِسهِ  َعَلى ِبِهَما َوُیْدِبرُ  ِبَیَدْیِه، ُیْقِبلُ  ِبَكفَّْیهِ  َواِحَدةً  َمرَّةً  َرْأَسهُ  َیْمَسحُ  َكانَ  r النَِّبيَّ 
  * تخریج الحدیث:

و بن یحیى بن الثقات عن عمر  شاذ، خالف ابن جریج هالحدیث صحیح، وهذا إسناد
اْلَماِزِنّي، موصوًال عن  عمارة بن یحیى بن عمرو عن حیث رواه جمع من الثقات عمارة اْلَماِزِنّي؛

  أبیه عن عبد اهللا بن زید.
  .)٥(رقم انظر 

  .المُصنف ذه الطریقتنبیه: تفرد به
  .)٥(انظر: شرحة برقم  

                                                           
  ).٢٤٤/ ٢النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(١
  ).٣٤٦/ ١النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٢
  ).١/٢١٩صحیح مسلم ( )(٣
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***  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٥  َأنَّ  َزْیٍد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َیْحَیى، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  الرَّ

 ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَُّهَما ُثمَّ  َرْأِسِه، ِبُمَقدَّمِ  َبَدأَ  َوَأْدَبَر، ِبِهَما َفَأْقَبلَ  ِبَیَدْیهِ  َرْأَسهُ  َمَسحَ  r اللَّهِ  َرُسولَ 
 ."ِمْنهُ  َبَدأَ  الَِّذي اْلَمَكانِ 

  * تخریج الحدیث:
  .ثقات ورجاله، صحیح إسناده

  ]. ٤ أخرجه [خ م
  .)١٣٨(تنبیه: أوًال: تكرر هذا الحدیث مطوًال عند الُمصنف برقم 

 رَْأَسهُ  َمَسحَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ روى هذا الحدیث من طریق الُمصنف، [ح، وصخ]، بلفظ: "و 
 ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَُّهَما ُثمَّ  َقَفاُه، ِإَلى ِبِهَما َذَهبَ  ُثمَّ  رَْأِسهِ  ِبُمَقدَّمِ  َوَبَدأَ  َوَأْدَبَر، ِبِهَما َفَأْقَبلَ  ِبَیَدْیهِ 

  ." ِمْنهُ  َبَدأَ  الَِّذي اْلَمَكانِ 
  :للحدیث * المتن الجامع

، َیْحَیى ْبنِ  َعْمِرو َجدُّ  َوُهوَ  َعاِصٍم، ْبنِ  َزْیدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ِلَعْبدِ  َقالَ  َأنَّهُ  َأِبیِه، َعنْ (  َوَكانَ  اْلَماِزِنيِّ
ُأ؟ r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َكْیفَ  ُتِرَیِني َأنْ  َتْسَتِطیعُ  َهلْ : r اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ، [وفي َیَتَوضَّ

أْ  روایة:  .ِبَوُضوءٍ  َفَدَعا. َنَعمْ : َعاِصمٍ  ْبنِ  َزْیدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ : َفَقالَ  ،)١( ]r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ  َلَنا َتَوضَّ
 َلَنا َقالَ : َقالَ  َأِبیِه، َعنْ  [وفي روایة: ، )٣( ِبِإَناٍء] َفَدَعا [وفي روایة: ،)٢( ِبَماٍء] َفَدَعا [وفي روایة:

أُ  َأَال : َزْیدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ   َرُسولُ  َأَتاَناوفي روایة: [ ،)٤( َبَلى]: ُقْلَنا ؟r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ  َلُكمْ  َأَتَوضَّ
 َفَأتَْیَناهُ  ِبَوُضوٍء، َفَدَعا اْلَبْیِت، ِفي ِعْنَدَنا r اللَّهِ  َرُسولُ  نَ َكا[وفي روایة:  َماءً  َلهُ  َفَأْخَرْجَنا r اللَّهِ 

َأ] )٦()َماءٌ  ِفیهِ ( ُصْفرٍ  ِمنْ  َتْورٍ  ِفي  )٥(ِبَتْوٍر]  ُمدٍّ  ِبثُُلَثيْ  ُأِتيَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  [وفي روایة:.)٧( َفَتَوضَّ
أُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  [وفي روایة: .)٨(َماًء]    .)١( ِباْلُجْحَفِة] َیَتَوضَّ

                                                           
  ).٣٧٣/ ٢٦مسند أحمد ( )(١
  ).٣٧٢/ ٢٦مسند أحمد ( )(٢
  ).٣٧٣/ ٢٦مسند أحمد ( )(٣
  ).٤٢٤/ ٢مسند أبي داود الطیالسي ( )(٤
  ).٣٧٣/ ٣صحیح ابن حبان ( )(٥
  ).٣٧٣/ ٣صحیح ابن حبان ( )(٦
  ).١٧٧الطهور للقاسم بن سالم (ص:  )(٧
  ).٣٦٤/ ٣صحیح ابن حبان ( )(٨
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َتْینِ  َیَدْیهِ  َفَغَسلَ  َیِدِه، َعَلى َفَأْفَرغَ  تَْیِن، َمرَّ  [وفي روایة: َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ  َتَمْضَمَض، ثُمَّ  َمرَّ

 ،)٣(َواِحٍد] َكفٍّ  ِمنْ  َواْستَْنَشقَ  َتَمْضَمَض  [وفي روایة: ،)٢(َثَالثًا] َواِحَدةٍ  ِبَغْرَفةٍ  َواْستَْنَشقَ  َفَتَمْضَمَض 
 اِإلَناءِ  ِفي َیَدهُ  َأْدَخلَ  ُثمَّ  [وفي روایة: ،)٤( َغَرَفاٍت] َثَالثَ  َواْستَْنَثَر، َواْستَْنَشقَ  َمْضَمَض  [وفي روایة:

  .َثَالثًا َوْجَههُ  َغَسلَ  ُثمَّ ، )٥( َماٍء] ِمنْ  َغَرَفاتٍ  ِبَثَالثِ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ  َواْستَْنَشقَ  َفَمْضَمَض 
 َفَمْضَمَض  َواْسَتْخَرَجَها، َیَدهُ  َأْدَخلَ  ُثمَّ  َفَغَسَلُهَما، َثَالثًا َیَدْیهِ  َعَلى ِمْنهُ  [وفي روایة: َفَأْكَفأَ 

 ، [وفي روایة: َفَأْفَرغَ )٦( َوْجَهُه] َغَسلَ  ُثمَّ  َواْسَتْخَرَجَها َثَالثًا، َذِلكَ  َفَفَعلَ  َواِحَدٍة، َكفٍّ  ِمنْ  َواْستَْنَشقَ 
َتْیِن] َیَدْیهِ  َفَغَسلَ  اْلُیْمَنى َیِدهِ  َعَلى   .)٧( َمرَّ

تَْینِ  )٩(وفي روایة: ِذَراَعْیِه][ َیَدْیهِ  َغَسلَ  ُثمَّ ، )٨( َفاْسَتْخَرَجَها] َیَدهُ  َأْدَخلَ  [وفي روایة: ُثمَّ    َمرَّ
َتْیِن، أَ  [وفي روایة: .)١٠()اْلِمْرَفَقْینِ  ِإَلى َمرَّ ُأ، . [وفي روایة:)١٢())١١( ِذَراَعْیِه] َفَدَلكَ  تَوضَّ  َفَجَعلَ  َیَتَوضَّ

  .)١٥(])١٤( )َثَالثًا َواْألُْخَرى(، َثَالثًا اْلُیْمَنى َیَدهُ  [وفي روایة: َوَغَسلَ ، )١٣( ِذَراَعْیِه] َیْدُلكُ 
أَ  r النَِّبيَّ  روایة: َأنَّ [وفي     .)١٦( ]»َیْدُلكُ  َهَكَذا: «َیُقولُ  َفَجَعلَ  َتَوضَّ

 َفَأْقَبلَ  ِبَیَدْیهِ  )٢( [وفي روایة: ِبَرْأِسِه] َرْأَسهُ  َمَسحَ ، )١( ]َفاْسَتْخَرَجَها َیَدهُ  َأْدَخلَ  ثم[ r النَِّبيَّ  َأنَّ 
 ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَُّهَما، ثُمَّ  ،)٤( )َقَفاهُ  ِإَلى ِبِهَما َذَهبَ  ُثمَّ ( َرْأِسِه، ِبُمَقدَّمِ  َوَبَدأَ  ،)٣( )َمرَّةً ( َوَأْدَبرَ  ِبِهَما

                                                                                                                                                                      
  ).٣٨٤/ ٢٦مسند أحمد ( )(١
  ).٤٢٤/ ٢مسند أبي داود الطیالسي ( )(٢
  ).٣٩٤/ ٢٦مسند أحمد ( )(٣
  ).٤٩/ ١صحیح البخاري ( )(٤
  ).٤٩/ ١صحیح البخاري ( )(٥
  ).٣٧٣/ ٢٦مسند أحمد ( )(٦
  ).٧١/ ١سنن النسائي ( )(٧
  ).٣٧٣/ ٢٦مسند أحمد ( )(٨
  ).١٨/ ١موطأ مالك ( )(٩

    ).١٨/ ١موطأ مالك ( )(١٠
  ).٤٢٣/ ٢مسند أبي داود الطیالسي ( )(١١
    ).١٨/ ١موطأ مالك ( )(١٢
  ).٣٦٤/ ٣صحیح ابن حبان ( )(١٣
  ).٣٨٩/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٤
  ).٣٨٤/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٥
  ).٣٧٠/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٦
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 ُثمَّ ، َقَفاهُ  ِإَلى َناِصَیِتهِ  ِمنْ  ُوُضوِئهِ  ِفي َرْأَسهُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َمَسحَ  [وفي روایة: ،ِمْنهُ  َبَدأَ  الَِّذي اْلَمَكانِ 
أَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  ، [وفي روایة: َرَأْیتُ )٥( ُكلَُّه] َرْأَسهُ  َوَمَسحَ ،  َناِصَیِتهِ  ِإَلى َیَدهُ  َردَّ   َفَمَسحَ  َیْوًما َتَوضَّ

   .)٦( َیَدْیِه] َفْضلِ  َغْیرِ  ِبَماءٍ  َرْأَسهُ 
  .)٧( )ِبُأُذَنْیهِ  َوَمَسحَ ( 
في [و  )١٠(]َأْنَقاُهَما َحتَّى)٩( )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى( ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  ثُمَّ [وفي روایة:  )٨( )َقَدَمْیهِ  َوَغَسلَ ( 

أُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  [وفي روایة: َرَأْیتُ  ،)١١( ]َثَالثًا َثَالثًا ِرْجَلْیهِ  َوَغَسلَ  روایة:  َعَلى ِباْلَماءِ  َوَیْمَسحُ  َیَتَوضَّ
  .)١٢( ِرْجَلْیِه]

 َرُسولَ  َرَأْیتُ  َهَكَذا: ، [وفي روایة: َوَقالَ )١٣( ]r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءُ  َكانَ  َهَكَذا: َقالَ  ُثمَّ  [
ُأ] r اللَّهِ    .)١٤( َیَتَوضَّ

  * سبب ورود الحدیث:
، َیْحَیى ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ما رواه مالك ،  ْبنِ  َزْیدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ِلَعْبدِ  َقالَ  َأنَّهُ  َأِبیِه، َعنْ  اْلَماِزِنيِّ

، َیْحَیى ْبنِ  َعْمِرو َجدُّ  َوُهوَ  َعاِصٍم،  َأنْ  َتْسَتِطیعُ  َهلْ : r اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َوَكانَ  اْلَماِزِنيِّ
ُأ؟ r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َكْیفَ  ُتِرَیِني . ِبَوُضوءٍ  َفَدَعا. َنَعمْ : َعاِصمٍ  ْبنِ  َزْیدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ : َفَقالَ  َیَتَوضَّ

َتْینِ  َیَدْیهِ  َفَغَسلَ  َیِدِه، َعَلى َفَأْفَرغَ « تَْیِن، َمرَّ  ثُمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ  َتَمْضَمَض، ُثمَّ  َمرَّ

                                                                                                                                                                      
  ).٣٧٣/ ٢٦مسند أحمد ( )(١
  ).٣٩٢/ ١مسند الحمیدي ( )(٢
  ).٥٠/ ١صحیح البخاري ( )(٣
  ).١٨/ ١موطأ مالك ( )(٤
  ).٣٥٦الطهور للقاسم بن سالم (ص:  )(٥
  ).٣٦٩/ ٢٦مسند أحمد ( )(٦
  ).٣٨٣/ ٢٦مسند أحمد ( )(٧
  ).٣٨٣/ ٢٦مسند أحمد ( )(٨
  ).٣٧٣/ ٢٦مسند أحمد ( )(٩

  ).٣٨٤/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٠
  ).٤٢٤/ ٢مسند أبي داود الطیالسي ( )(١١
  ).٣٨٠/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٢
  ).٤٢٤/ ٢مسند أبي داود الطیالسي ( )(١٣
  ).٣٧٢/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٤
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تَْینِ  َیَدْیهِ  َغَسلَ   َرْأِسِه، دَّمِ ِبُمقَ  َبَدأَ  َوَأْدَبَر، ِبِهَما َفَأْقَبلَ  ِبَیَدْیِه، َرْأَسهُ  َمَسحَ  ثُمَّ  اْلِمْرَفَقْیِن، ِإَلى َمرَّتَْیِن، َمرَّ
  .)١(»ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  ُثمَّ  ِمْنُه، َبَدأَ  الَِّذي اْلَمَكانِ  ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَُّهَما، ثُمَّ  َقَفاُه، ِإَلى ِبِهَما َذَهبَ  ُثمَّ 

  :حدیث* ما یرشد إلیه ال
  أوًال: مفردات الحدیث:

 النحاس من ءو الوض جواز إلى ریوهذا یش ،أي إناء من نحاسَماٌء]:  ِفیهِ  ُصْفرٍ  ِمنْ  [َتْورٍ 
  .)٢(بلونه الذهب أشبه وٕان كراهة بال األصفر

  .َماًء] ُمدٍّ  [ِبثُُلَثيْ در أما مقدار الماء الذي كان في هذا اإلناء، قُ 
 نَ َكا[ ]، وبینَماءً  َلهُ  َفَأْخَرْجَنا r اللَّهِ  َرُسولُ  [َأتَاَناكیف توفق بین قوله  :یقول قائل* 

أُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  [رََأْیتُ ، وبین ]َوُضوءٍ بِ  َفَدَعا اْلَبْیِت، ِفي ِعْنَدَنا r اللَّهِ  َرُسولُ    .؟ِباْلُجْحَفِة] َیَتَوضَّ
أُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  قلت: أوًال: روایة [َرَأْیتُ   روى عنه ، رواه ابن لهیعة، ولكن ِباْلُجْحَفِة] َیَتَوضَّ

 من أعدل عنه وهب وابن المبارك ابن روایة هذه اللفظة ابن المبارك، وقال ابن حجر عنه: "
  اللفظ. ، وكذلك توبع ابن المبارك على هذه)٣("غیرهما

  ویستفاد من هذا أن بیت عبد اهللا بن زید الَماِزِنّي كان ب[الجحفة]، واهللا أعلم.
  َیِدِه]: أي صب على یده الماء. َعَلى [َفَأْفَرغَ 

  . )٤(نثرهف هأنف في ما استخرج ثم الماء استنشق [َواْستَْنَثَر]: أي 
أُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َقَدَمْیِه] وبین [رََأْیتُ  كیف توفق بین [َوَغَسلَ  :یقول قائل  َوَیْمَسحُ  َیَتَوضَّ

  .ِرْجَلْیِه]؟ َعَلى ِباْلَماءِ 
 َمسًحا ویكون ،ُغسالً  یكون العرب كالم في المسح : "أناألنصاري زید أبوأوًال: قال 

  .)٥( "األرجل بغسل جاءت واألخبار بالید،
، فهذا "َأْنَقاُهَما َحتَّى اْلَكْعَبْینِ  ِرْجَلْیِه ِإَلى َغَسلَ  ُثمَّ ًا: أتى في روایات أخرى، بأنَّه: "ثانی

قدماه من  یؤكد على أنَّ المسح عند العرب یحمل معنیین، والمقصود هنا الغسل، فكیف ینقي
  .!! جمیع األوساخ والقاذورات التي تتعلق بهما، بدون غسل

                                                           
  ).١٨/ ١موطأ مالك ( )(١
  ).٣٣٠/ ٣انظر: مجمع بحار األنوار ( )(٢
  ).٣١٩تقریب التهذیب (ص:  )(٣
  ).١٥/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٤
  .)٣٢٦/ ١معاني القراءات ( )(٥
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  .)١(- رحمه اهللا–ومن أراد أن یستفید ویستفیض في هذه المسألة فلیراجع ما كتبه العیني 
  لحدیث:المعنى اإلجمالي لثانیًا: 

األنصاري الَماِزِنّي من عبد اهللا بن زید بن عاصم   حسن أبى بن عمارة بن طلب یحیى
في  أتى عندهم r، فأجباه على ذلك، وقال له بأن النبي rالَماِزِنّي أن یریه كیف وضوء النبي 

فغسل رغ على یدیه، فهذا الماء بثلثي ُمد، فأ رنحاس فیه ماء، یقد من، فأخرجوا له وعاء همبیت
 أنفه في ما استخرج ثم الماء استنشق اإلناء فتمضمض، ثمیدیه مرتین مرتین، ثم أدخل یده في 

بغرفة واحدة ثالث مرات، ثم غسل وجهه ثالث مرات، ثم غسل یدیه إلى  ، وكل هذاونثره
  .المرفقین مرتین

ثم تناول ماء من الوعاء فمسح رأسه بیدیه فبدأ من مقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه،  
  منه، أي أقبل بهما وأدبر وذلك مرة واحدة فقط، ثم مسح أذنیه.ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 

ثم بعد ذلك غسل قدمیه حت أنقاهما من األوساخ والقاذورات التي علیهما، وذلك ثالث 
  مرات.

  یتوضأ. rثم قال بعدما انتهى من هذا الوضوء، هكذا رأیت رسول اهللا 
  ثالثًا: أحكام الحدیث:

العضو الواحد مرتین، هنا بأنَّ الوضوء كان في  ذكر یقول قائل :مرات الوضوءعدد  -١
أُ  r اللَّهِ  َنِبيُّ  َكانَ  أخرى ثالث مرات، وذكر في روایة معاذ بن جبل: "ات ثم ذكر في روای  َیَتَوضَّ

  ؟.)٢("َیْفَعلُ  َكانَ  َذِلكَ  ُكلُّ  َثَالثًا، َوَثَالثًا اْثَنَتْیٍن، َواْثَنَتْینِ  َواِحَدًة، َواِحَدةً 
 جاءت وقد سنة، الثالث أن وعلى مرة، مرة األعضاء غسل في الواجب قال النووي: "أن 
 ثالثاً  األعضاء وبعض ثالثا، وثالثا مرتین، ومرتین مرة، مرة بالغسل الصحیحة األحادیث

                                                           
  وما بعدها). ٣١٠/ ١انظر: نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(١
تنبیه:  ).٨٨٣/ ٢)، صححه األلباني في كتابه صحیح الجامع الصغیر وزیادته (٢٧٦/ ٣د الشامیین (مسن )(٢

 بن محمد فیه: الهیثمي قال فقد بخالفه، واألمر لحسنه المصنف رمز: الكبیر في قال قال أبو الفیض الغماري: "
  .جًدا ضعیف المصلوب سعید

 كان وٕان فالحدیث نفسه، الشارح به اعترف كما المتعددة الصحیحة األحادیث في ثابت هذا: قلت
 المناوي وشرحي الصغیر الجامع لعلل المداوي .المؤلف" حسنه فلذلك لشواهده، المتن حسن فهو السند ضعیف

)٢٠٠/ ٥(.  
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.)١(تجزي" والواحدة الكمال هي الثالث وأن كله، ذلك جواز على دلیل واختالفها مرتین، وبعضها
 بعده ولیس ثالث، وأفضله أفضل، ومرتین مرة، مرة یجزئ الترمذي: "الوضوءوقال   

  .)٢(شيء"
 روایات به تصرح كما التثلیث أحواله أكثر كان لكن یفعله ذلك "كل :مناويوقال ال

  .)٣(أخرى"
لكن األفضل التثلیث؛ ، ومن زاد فهو جائز، و یجزئهمرة واحدة  أتوضن مقلت: أي أنَّ 
أخرى، وال یجوز الزیادة على ذلك؛ ألنَّه من باب  روایات به صرح ، كماrألنَّه أغلب فعل النبي 

 أحمد، وقال .)٤(یأثم" أن الثالث على الوضوء في زاد إذا آمن "ال: المبارك ابن وقالاإلسراف، 
  .)٥(»مبتلى رجل إال الثالث على یزید ال: «وٕاسحاق

  .یعتقد بعض الناس أنَّ الزیادة في الوضوء من باب الفضل؟یقول قائل: 
  .)٦(ُألوثر" فضالً  هذا كان لو الشیطان، من الوضوء "تشدید النخعي: إبراهیم قلت: قال

إن اإلسراف والتبذیر من اآلفات التي ابتلیت بها أفراد المجتمعات : اإلسراف والتبذیر - ٢
اإلسالمیة، فنرى في هذا األیام من االستهتار وأال مسؤولیة  بشكل واضح، حیث نرى أنَّ العامل 

في عدة أیام وجیزة،  هینفقو أو الموظف، الذي یعمل طیلة الشهر، ثم یأخذ راتبه آخر الشهر، 
یقتنون أشیاء غیر  موهكذا طیلة العمر، فإن نظرنا إلى حال هذه الفئة من الناس، نجد بأنَّه

بهذا المال الذي جعله  - إن كانت كبیر أو صغیرة-الزمة، ویفعلون أشیاء ال تعود علیهم بالفائدة 
وجل علیهم في كتابه العزیز،  اهللا عز وجل قوام هذه الحیاة، وهؤالء الفئة من الناس نص اهللا عز 

]، ٢٧[اإلسراء:  )َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلَربِِّه َكُفورًا ۖ◌ ِإنَّ اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّیاِطیِن (بقوله: 
الشیطان؛ ألنَّ الشیطان یكفر بنعم اهللا عز  وجل من یفعل هذا الفعل بأنه أخو فجعل اهللا عز

ألنَّه یهدر الطاقات، واألموال، وكل شيء، كما یتسّبب في حرمان  وجل علیه، وكذلك المسرف؛
  الكثیر من الناس من حقهم الطبیعي في الكثیر من األشیاء، وضیاعها بال فائدة.

                                                           
  ).٢٨٤الشمائل الشریفة (ص:  )(١
  ).٦٤/ ١سنن الترمذي ( )(٢
  .)٢٠٣/ ٥( القدیر فیض )(٣
  ).٤٤٥/ ١شرح السنة للبغوي ( )(٤
  ).٦٤/ ١سنن الترمذي ( )(٥
  ).١٠٣/ ١المغني ( )(٦
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َوالَِّذیَن (واهللا عز وجل حینما بین حال المسرفین في كتابه، بین حال عباده المؤمنین:   
ِلَك َقَواًما ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُیْسِرُفوا َوَلمْ  ]، أي أن عباد اهللا عز وجل ٦٧[الفرقان:  )َیْقُتُروا َوَكاَن َبْیَن ذَٰ
نفاقهم فیصرفون فوق الحاجة، وال یبخلون فیقصرون في حقهم، وخیر اإذا أنفقوا لم یبذروا في 

  . األمور أوسطها
  فهذا دیدن عباد اهللا عز وجل؛ حیث أنَّ الوسطیة تشمل جمیع أمور حیاتهم.

یز بین اإلسراف والكرم، وبین التوفیر والبخل، فاإلسراف یكون في غیر ی: یجب التمتنبیه  
فائدٍة وفي غیر وجه حق، أما الكرم فیكون في مكانه الصحیح وألشخاٍص محتاجین، كما أن 

ال یتنافى مع الّصرف واإلنفاق، لكنه یكون بشكٍل مقنن، بعیدًا عن ضیاع المال  اإلسراف
 .)١(ك علینا جمیعًا أن نلتزم بالحكمة في اإلنفاق وتجنب اإلسراف في كل شيءوالمقدرات، لذل

  :الحدیث رابعًا: الفوائد المستنبطة من هذا
  بلونه. الذهب أشبه وٕان كراهة بال األصفر النحاس یجوز الوضوء من -١
  بثلثي ُمد. rقدر الماء الذي توضأ به النبي  -٢
  .بالید َمسًحا ویكون ُغسًال، یكون العرب كالم في المسح -٣
 تتعلق التي والقاذورات األوساخ حتى أنقاهما من جمیعقدمیه غسل  rأن النبي  -٤

 .بهما
 أغلب ألنَّه التثلیث؛ األفضل ولكن، جائز فهو زاد ومن، یجزئه واحدة مرة توضأ من -٥

  أخرى. روایات به صرح كما ،rالنبي  فعل
باب اإلسراف، بل أخشى من زاد على  من زاد عن التثلیث في الوضوء، فهذا من -٦

  یأثم، واهللا أعلم. لك أنذ
  .اإلسراف والتبذیر من اآلفات التي ابتلیت بها أفراد المجتمعات اإلسالمیة -٧
الشیطان؛ ألنَّ الشیطان  بأنه أخو یتصف بصفة اإلسراف منبأن اهللا عز وجل ذكر  -٨

  .یكفر بنعم اهللا عز وجل علیه، وكذلك المسرف
یهدر الطاقات، واألموال، وكل شيء، كما یتسّبب في حرمان الكثیر من  المسرف -٩

  الناس من حقهم الطبیعي في الكثیر من األشیاء، وضیاعها بال فائدة.

                                                           
  . /http://mawdoo3.comانظر:  )١(
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نفاقهم فیصرفون فوق اأنفقوا لم یبذروا في ه المؤمنین إذا عبادوصف اهللا عز وجل  - ١٠  
  . مور أوسطهاالحاجة، وال یبخلون فیقصرون في حقهم، وخیر األ

یز بین اإلسراف والكرم، وبین التوفیر والبخل، فاإلسراف یكون في غیر ییجب التم - ١١
  .فائدٍة وفي غیر وجه حق، أما الكرم فیكون في مكانه الصحیح وألشخاٍص محتاجین

***  
زَّاِق، َعبد -  ٦  َكفِّهِ  َبْطنَ  َیَضعُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

 َیِزیدُ  الَ  َواِحَدًة، َمرَّةً  اْلَجِبینِ  ِإَلى َقْرِنهِ  َبْینَ  َما ِبَها َیْمَسحُ  ثُمَّ  َیْنُفُضَها، الَ  ُثمَّ  الَماِء، َعَلى اْلُیْمَنى
  .َعَلْیَها

  تخریج األثر:
  إسناده صحیح موقوف.

  وهو عند [جب].
    .، هذا األثر عن المصنف)٢(الهندي، والمتقي )١(تنبیه: نقل العیني

  *المتن الجامع لألثر:
 َبْینَ  َما ِبَها َیْمَسحُ  ثُمَّ  َیْنُفُضَها، الَ  ثُمَّ  الَماِء، َعَلى اْلُیْمَنى َكفِّهِ  َبْطنَ  َیَضعُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ 

 اْلَجِبینِ  ِمنَ  ُمْقِبَلةً ،  َواِحَدةً  َمْسَحةً  َذِلكَ  ُكلِّ  ِفي(َعَلْیَها  َیِزیدُ  الَ  )٣()ُثمَّ ( ،َواِحَدةً  َمرَّةً  اْلَجِبینِ  ِإَلى َقْرِنهِ 
  .)٤()اْلَقْرنِ  ِإَلى

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

، أي من طرفا حاجبیه إلى )٥(حاجبیه طرفا [قرن الرجل]: أي التقى ]،اْلَجِبینِ  ِإَلى [َقْرِنهِ  
  جبینه.

  َیْنُفُضَها]: أي یكون في بطن كفه الیمنى ماء. الَ  [ُثمَّ 
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

                                                           
  ).٢٦٠/ ١نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(١
  .)٤٣٣/ ٩كنز العمال ( )(٢
  ).١٨٥/ ٨جامع البیان ( )(٣
  ).١٨٥/ ٨جامع البیان ( )(٤
  ).٥٤٩/ ٤معجم متن اللغة ( )(٥
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كان ابن عمر یضع بطن كفه الیمنى على الماء، وما یخرج منها من المال یسمح به ما 
  حاجبیه. بین طرفا حاجبیه إلى جبینه مرًة واحدًة، یبدأ من الجبین إلى  طرفا

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  كان یسمح مرة واحدة على رأسه، یبدأ من جبینه إلى طرفا حاجبیه. :ابن عمر أنَّ 

***  
زَّاِق، َعبد -  ٧  ِفي َیَدهُ  ُیْدِخلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعن َأیُّوَب، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ
  .َقطْ  اْلَیاُفوخَ  َواِحَدةً  َمْسَحةً  ِبِهَما َفَیْمَسحُ  اْلَوُضوِء،

  األثر: تخریج
  إسناده صحیح موقوف.

  ، األوسط].عبهو عند [
، بهذا اإلسناد، مطوًال، ومن طریقه ابن )٣٠(روى هذا األثر المصنف برقم  :تنبیه

  عن المصنف. )٢(، ونقله المتقي الهندي)١(المنذر
  *المتن الجامع لألثر:

[وفي  )٣( )َعَلى( َواِحَدةً  َمْسَحةً  ِبِهَما َفَیْمَسحُ  اْلَوُضوِء، ِفي َیَدهُ  ُیْدِخلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ 
 ِإْبَهاَمْیهِ  َیُردُّ  ُثمَّ  ُأُذَنْیِه، ِفي ُیْدِخُلُهَما ُثمَّ  اْلَماِء، ِفي ِإْصَبَعْیهِ  ُیْدِخلُ  ُثمَّ (َقْط،  اْلَیاُفوخَ  )٤(روایة: في]

  .)٥()ُأُذَنْیهِ  َخْلفَ 
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
، أي أنَّ ابن عمر كان یسمح على )٦(الطفل رأس من یتحرك الذي [اْلَیاُفوَخ]: هو الموضع

نافوخه، وذكر هنا بلفظ [على الیافوخ]، وفي روایة [في الیافوخ]، ویقصد بذلك أي أنَّ كان یمسح 

                                                           
  ).٤٠٢/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(١
  .)٤٣٤ -٤٣٣/ ٩كنز العمال ( )(٢
  ).٣٠مصنف عبد الرزاق برقم ( )(٣
  .)٣٩٨/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٤
  ).٣٠مصنف عبد الرزاق برقم ( )(٥
  ).٤١٨/ ١الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ( )(٦
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، وهذا )١(الجداریتین العظمتین مع الجبهتین العظمتین التقاء عند على الیافوخ األمامي: وهو یقع
مرة واحدة على رأسه، یبدأ من جبینه إلى عمر كان یمسح ابن األثر مصداق لألثر الذي قبله بأنَّ 

  طرفا حاجبیه.
  
  

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
أنَّ ابن عمر كان یأخذ ماًء حینما یتوضأ، فیمسح بهذا الماء مسحة واحدة على مقدمة 

  ذنیه ظاهرًا وباطنًا.أُ صبعیه في الماء، ثم یمسح فیهما أُ رأسه، ثم یدخل 
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

ذنیه ظاهرًا أُ ابن عمر حینما یتوضأ یمسح مقدمة رأسه مرة واحد، وكذلك كان یمسح  كان
  وباطنًا بماء جدید.

***  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٨ ، َعنِ  الرَّ  َیْمَسحُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َربِِّه، َعْبدِ  َعنْ  الثَّْوِريِّ

  ." َمرَّةً  َرْأَسهُ 
  تخریج األثر:

  .موقوف صحیح إسناده
  ق، األوسط].سوهو عند [طق، صش، شعط، سنق، مع

 ِبَرْأِسهِ  َیْمَسحُ  َكانَ  َأنَّهُ  ، عن الَدبري، به، بلفظ: ")٢(هذا األثر ابن المنذر تنبیه: أخرج
  َمرًَّة".

  ، عن المصنف.)٣(المتقي الهنديونقله 
  *المتن الجامع لألثر:

َمرًَّة  )٢(َرْأِسِه] [وفي روایة: بُمَقدَّمَ  )١([وفي روایة: ِبَرْأِسِه] َیْمَسُح َرْأَسهُ  َكانَ  َأنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 
أَ  ِإَذا( )٣()َواِحَدةً (  َرْأَسُه؟ َیْمَسحُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ  َكْیفَ : َشاِهدٌ  َوَأَنا َناِفعٌ  ، [وفي روایة: ُسِئلَ )٤()َتَوضَّ

                                                           
)١( https://ar.wikipedia.org/wiki/.   

  .)٣٩٥/ ١واإلجماع واالختالف ( األوسط في السنن )(٢
  ).٤٣٣/ ٩كنز العمال ( )(٣
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 ، [وفي روایة: َأنَّ )٥(]»َرْأِسهِ  ُمَقدَِّمةِ  ِإَلى َمَسحَ  ُثمَّ ،  َهاَمِتهِ  َعَلى َیَدهُ  َوَوَضعَ ، َواِحَدةً  َمْسَحةً : «َقالَ 
 ُمَقدَّمِ  ِإَلى َأَمرََّها ُثمَّ  َرْأِسِه، َوَسطَ  َكفَّهُ  َأیُّوبُ  َوَوَضعَ  ،»َهَكَذا َرْأَسهُ  َیْمَسحُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ 

  .)٧(َرْأِسِه] ُمَقدَّمَ  َوَمَسحَ  اْلَقَلْنُسَوةُ  َرَفعَ  َرْأَسهُ  َمَسحَ  ِإَذا َكانَ  ،[وفي روایة: َأنَّهُ )٦(َرْأِسِه]
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
[في  المسح جمیع الرأس؛ ألنَّه ذكر َرْأَسُه]: أي مسح على رأسه، ولم یشتمل َیْمَسحُ  [َكانَ 

روایة: ِبَرْأِسِه]، والباء هنا باء تبعیضیه، أي بجزء من رأسه، وُحدد في روایة أخرى بأي جزء مسح 
َرْأِسِه]:  ُمَقدَِّمةِ  ِإَلى َمَسحَ  ثُمَّ ، َهاَمِتهِ  َعَلى َیَدهُ  َرْأِسِه]، [وفي روایة: َوَوَضعَ  من رأسه، فقال: [بُمَقدَّمَ 

 ُمَقدَّمِ  ِإَلى َأَمرََّها ثُمَّ  َرْأِسِه، َوَسطَ  َكفَّهُ  َأیُّوبُ  سط رأسه، كما جاء في روایة أخرى [َوَوَضعَ أي و 
  َرْأِسِه].

یمسح یقول قائل: كیف توفق بین هذا وبین اآلثار السابقة عن ابن عمر بأنَّه كان * 
  حاجبیه؟مقدمة رأسه، ومرة كان یمسح مقدمة رأسه یبدأ من جبینه إلى طرفا 

قلت: هذا رأي ابن عمر وفعله، فمرة كان یمسح مقدمة رأسه، ومرة كان یمسح مقدمة 
رأسه إلى طرفا حاجبیه، ومرة كان یمسح مقدمة رأسه فیبالغ في ذلك حتى یصل إلى وسط رأسه، 

 َذاإِ  َكانَ  ولكن المهم من ذلك بأنَّه كان یمسح مقدمة رأسه؛ ألجل ذلك أتت في روایة أخرى: "َأنَّهُ 
َرْأِسِه"، أي أنه كان ُیزیل غطاء الرأس عنه حتى یصل ماء  ُمَقدَّمَ  َوَمَسحَ  اْلَقَلْنُسَوةُ  َرَفعَ  َرْأَسهُ  َمَسحَ 

الوضوء إلى مقدمة رأسه، فإن ابن عمر یرى بأنَّه إذا مسح مقدمة الرأس كفاه ذلك عن مسح 
  جمیع رأس، واهللا أعلم.

  .)٨(واألشكال األنواع ختلفم للرأس [اْلَقَلْنُسَوةُ]: أي غطاء 

                                                                                                                                                                      
  .)٣٩٥/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(١
  ).٢٢/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
  ).٢٢/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
  ).٣٢/ ١شرح معاني اآلثار ( )(٤
  ).١٧٠الطهور للقاسم بن سالم (ص:  )(٥
  ).٢٣/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٦
  ).١٩١/ ١سنن الدارقطني ( )(٧
  ).١٨٥٥/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )(٨
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  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
یضع یدیه على وسط رأسه فكان ابن عمر یمسح مقدمة رأسه مرة واحدة عندما یتوضأ، 

  ثم یمسحها إلى مقدمة رأسه.
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

  ابن عمر: بأنَّه إذا مسح مقدمة الرأس كفاه ذلك عن مسح جمیع رأس، واهللا أعلم. یرى
***  

زَّاِق، َعبد -  ٩ ، َعنِ  ُمَحمٍَّد، بنِ  ِإبَراِهیمَ  َعن الرَّ  َعِليٍّ  َعن ُنَباَتَة، بنِ  اَألْصَبغِ  َعنِ  اْلَكْلِبيِّ
أَ  َأنَّهُ    .َواِحَدةً  َمْسَحةً  )١(بَرْأِسهِ  َفَمَسحَ  َتَوضَّ

  تخریج األثر:
 كالهما، نباتة بن واألصبغ، یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم فیه، موقوف جداً  واهٍ  إسناده

  .)٣(بالكذاب متهم والكلبي، )٢(متروك
 عن خیر، عبد عن الَهْمَداِنّي، سلع بن الملك عبد طریق عبیدة من وهذا األثر عند أبو

أَ « إنه: السالم علیه علي، الفزاري، ذكره ابن  معاویة بن مروان . وفیه)٤(»َمرَّةً  َرْأَسهُ  َفَمَسحَ  َتَوضَّ
، ولم یصرح في أي روایة بأي صیغة من صیغ )٥(حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین

  التحدیث.
 مسحة رأسه فمسح توضأ أنه علي عن"، من المصنف بلفظ: )٦(تنبیه: نقله التقي الهندي

  ".واحدة
***  

زَّاِق، َعبد -  ١٠ : َیُقولُ  ُمجاِهًدا َسِمْعتُ : َقالَ  َفاِخَتَة، َأِبي بنِ  ُثَوْیرِ  َعن ِإْسَراِئیَل، َعن الرَّ
  .َواِحَدةً  ِإالَّ  ِبَرْأِسي َمَسْحتُ  َما اْلُفَراِت، َشاِطئِ  َعَلى ُكْنتُ  َلوْ 

                                                           
)  بلفظ: [َفَمَسَح َرْأَسُه]، وهو كذلك عند التقي الهندي في كتابه كنز العمال ٩وردت في نسخة األعظمي برقم ( )(١
  ) نقًال عن المصنف.٤٢٩/ ٩(

  .)١١٣، و ٩٣تقریب التهذیب (ص:  )(٢
  ).٤٧٩تقریب التهذیب (ص:  )(٣
  .)٣٦٠الطهور (ص:  )(٤
  ).٤٥تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ص:  )(٥
  ).٤٢٩/ ٩كنز العمال ( )(٦
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  تخریج األثر:
 كما مجاهد عن رواه فمرة، َفاِخَتةَ  أبي بن ثویر على الختالفه مقطوع؛ مضطرب إسناده

  .)١(شیبة أبي ابن مصنف في كما جبیر بن سعید عن عنه یونس بن إسرائیل رواه مرةو ، هنا
  .)٢(ضعیف، َفاِخَتةَ  أبي بن وثویر

***  
زَّاِق، َعبد - ١١ َبیِّعِ  َعنِ  َعِقیٍل، بنِ  ُمَحمَّدِ  بنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ  َعْفَراَء، ِبْنتِ  الرُّ

أَ : r النَِّبيَّ  َأنَّ  َتْینِ  َرْأَسهُ  َوَمَسحَ  َتَوضَّ   .َمرَّ
  .َثَالثًا َمَسحَ : َقالَ  َعِلی ا َأنَّ  َوَبَلَغِني: َقالَ 

  تخریج الحدیث:
 بن اهللا عبد فیه، ضعیف إسناده األول فالحدیث صحیح، وهذا أما، إسنادان للحدیث

 واختلف. أحد یتابعه ولم، )٣(لین حدیثه فيصدوق، ، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد
بلفظ آخر، ) ٦٥(بصیغه أخرى، ورواه برقم ) ٣٥(فروه هنا مختصرًا، ورواه برقم ، متنه في علیه

  .)٤(الكبیر الضعفاء وكذلك في مطوًال،) ١١٩( ورواه برقم
 في فزاد الربیع، عن عقیل، ابن عن حدثنا، عجالن ابن كان: سفیان وقال العقیلي: "قال

 لنا قصر عنه عقیل ابن سألنا فلما لحیته"، بلغ حتى عارضیه إلى قرنیه من مسح "ثم: قال المسح
  .)٥(لقنه"أُ  أن فكرهت شيء حفظه في وكان المسح، في

 محمد بن اهللا عبد عن سلمان بن بشیر بن الحكم بن الرحمن عبد بن اهللا عبد وُسئل أبو
 حفظه، ففي شیئاً  فیه یقولون كانوا إن: وقال ،بالعبادة ووصفه وفاضل، "خیر: فقال عقیل، بن
  .)٦(كلها" األلفاظ على یشتمل جیاد، بأسانید وجه غیر من الربیع حدیث في الذي الكالم روي وقد

. إسناداً  وأجود هذا من أصح زید بن اهللا عبد وحدیث حسن، حدیث هذا: "الترمذي وقال
  .)١("الجراح بن وكیع :منهم ،الحدیث هذا إلى الكوفة أهل بعض ذهب وقد

                                                           
  .)٢٢/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١
  ).١٣٥تقریب التهذیب (ص:  )(٢
  ).٣٢١تقریب التهذیب (ص:  )(٣
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٤
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٥
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٦
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 أنه r النبي عن وجه غیر من روي وقد صحیح، حسن حدیث الربیع حدیث: "مرة وقال
 وبه ،بعدهم ومن r النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل. مرة برأسه مسح
 مسح رأوا وٕاسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك، وابن الثوري، وسفیان محمد، بن جعفر: یقول
  .)٢("واحدة مرة الرأس

 حدیثه فيصدوق، ، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبد فیه :الثاني وأما
  .بالغ واألثر، أحد یتابعه ولم، لین

 من ذكر ما كل وجمعت)، ٥( برقم الُمصنف عند زید بن اهللا عبد حدیث من شاهد له
  .فلیراجع، شرحتها ثم، المتن جامع في الثابتة الحدیث هذا ألفاظ

*** 
زَّاِق، َعن ِإْسَراِئیَل، َعن َأِبي ِإْسَحاَق، َعن َعمِرو بِن َعاِمٍر، َقاَل: َرَأْیُت َعِلی ا  - ١٢ َعبد الرَّ

َأ، ثُمَّ َأَخَذ َكف ا ِمْن َماٍء، َفَوَضَعُه َعَلى َرْأِسِه، َفَرَأْیُتُه َیْنَحِدُر َعَلى َنَواِحي َرْأِسِه ُكلِّهِ    .َتَوضَّ
  ج األثر:* تخری

إسناده ضعیف موقوف؛ الختالفه على أبي إسحاق السبیعي، فمرة رواه عن عمرو بن 
بتغیر ألفاظه، ومرة رواه عن  )٣(عامر، كما هنا، ومرة رواه عن عمرو ذي ُمرَّ كما عند ابن سعد

، ومرة رواه عن أبي حیة )٤(أبي حیة الوادعي عن عمرو ذي ُمرَّ مطوًال مرفوعًا كما عند أحمد
  .)٥(مطوًال مرفوعًا كما عند النسائي ،الوادعي

، كما في والثابت من هذه الطرق ما رواه عن أبي حیة الوادعي قال رأیت علیًا مرفوعاً  
 خیر عبد ، وكذلك أبو حیة الوادعي تابعه)٦(؛ ألنَّ رواه جمع عن أبي إسحاق)١٢٠(رقم 

  یروه أبو حیة الوادعي بهذا الفظ.، وغیرهم، ولكن لم )١(، وِرِبعي بن ِحَراش)٧(الهمداني

                                                                                                                                                                      
  ).٤٨/ ١سنن الترمذي ( )(١
  ).٥٠/ ١سنن الترمذي ( )(٢
  ).٢٤٣/ ٦الطبقات الكبرى ( )(٣
  ).٤٧١/ ٢مسند أحمد ( )(٤
  .)٧٩/ ١سنن النسائي ( )(٥
/ ٢)، ومسند أحمد (١٦/ ١)، ومصنف ابن أبي شیبة (٢٣١/ ١انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )(٦

  )، وغیرهم.٣٠٩
  )، وغیرهم.٣٠٩/ ٢انظر: مسند أحمد ( )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٠ 
 

تنبیه: قال األعظمي في حاشیة هذا الحدیث عن [عمرو بن عامر]: "كذا في األصل، 
وظني أن الصواب عمرو بن غالب، فإنه یروي عن علي وعنه أبو إسحاق، راجع التهذیب، وأما 

  عمرو بن عامر فلم أجد فیمن یسمى بذلك من یروي عن علي وعنه أبو إسحاق".
  ، عن الدَّبري، به.)٢(ت: هكذا الثابت من روایة الُمصنف؛ ألنَّ رواه ابن المنذرقل

***  
زَّاِق، َعبد - ١٣  الَ  ِمَرارٍ  َثَالثَ  ِبَرْأِسي َأْمَسحُ  َما َأْكَثرُ : َقالَ  َعَطاٍء، َعن ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

  .ُأوِجَبهُ  َأنْ  َغْیرِ  ِمنْ  َواِحدٍ  ِبَكفٍّ  َأْنُقُص، َوالَ  َأِزیُد،
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.

  * ما یرشد إلیه األثر:
  :أوًال: المعنى اإلجمالي لألثر

قال عطاء: أكثر ما أمسح على رأسي حینما أتوضأ ثالث مرات ال أزید على ذلك وال 
  أنقص، من غیر أن أرَّ بأنَّ هذا واجب.

  من هذا األثر:ثانیًا: یستفاد 
أن عطاء كان یمسح على رأسه ثالث مرات على الغالب، وهذا من باب الكمال فقط، 

ُأوِجَبُه"، ولعل استنبط عطاء بن أبي رباح هذا الرأي من حدیث رسول اهللا  َأنْ  َغْیرِ  ِمنْ  لقوله: "
r: "  َاللَّهِ  َنِبيُّ  َكان r  ُأ  َكانَ  َذِلكَ  ُكلُّ  َثَالثًا، َوَثَالثًا اْثَنَتْیٍن، َواْثَنَتْینِ  َواِحَدًة، َواِحَدةً  َیَتَوضَّ

  ؟.)٣("َیْفَعلُ 
***  

زَّاِق، َعبد - ١٤  َبْعَض  َمَسحَ  ِإَذا: َقالَ  ِإبَراِهیَم، َعن اْلَحَكِم، َعنِ  ُعَماَرَة، بنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  الرَّ
  .َأْجَزَأهُ  َرْأِسهِ 

  * تخریج األثر:

                                                                                                                                                                      
  ).١٨٠/ ٢انظر: مسند أحمد ( )(١
  ).٣٩٥/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٢
  ).٨٨٣/ ٢ي في كتابه صحیح الجامع الصغیر وزیادته ()، صححه األلبان٢٧٦/ ٣مسند الشامیین ( )(٣
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  ).١٦٢: ص( التهذیب تقریب. متروك، عمارة بن الحسن فیه، مقطوع منكر إسناده
  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.

***  
زَّاِق، َعبد - ١٥ ِفیَرتَْینِ  ُذو َیْمَسحُ  َكْیفَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ  ِبَرْأِسِه؟ الضَّ

 َیَدهُ  َعَطاءٌ  َوَضعَ  ثُمَّ  الشَّْعِر، ِبَأْطَرافِ  َیْمَسحُ  وَالَ  َرْأَسُه، َیْحِلقُ  َوالَ  َقْط، منها َرْأِسهِ  َعَلى ِفیَما: َقالَ 
 َوَلمْ  َكفَّْیِه، َفَصبَّ  ِمْنُه، َرْأِسهِ  َعَلى َما َعَلى َكفَّْیهِ  َوَأَمرَّ  َمَناِبِتِه، َعَلى الشَّْعرَ  َفَمَسحَ  َرْأِسهِ  َعَلى

ِة؟، َصاِحبِ  َعن َوَسَأْلُتهُ  الرَّْأَس، ُیِعدِ  َوَلمْ  َرَأْیتُ  َوَلَقدْ  الشَّْعِر، ُمْستَْقِبلَ  ُمْصِعًدا ُیْرِجْعُهَما : َفَقالَ  اْلُجمَّ
  َجِمیًعا. ِفیِهَما اْلَقْولُ  َهَذا

 َبْینَ  َفجَعَلهُ  ِمْنَها َوْجِههِ  َعَلى َما َیُكفُّ  َفَكانَ  ُجمٍَّة، َذا َوَكانَ  ُعَمْیرٍ  بن ُعَبْیدَ  َرَأْیتُ  َوَلَقدْ  
ِتهِ  ِمنْ  َیَمسُّ  َیُكنْ  َوَلمْ  ،)١( َوَرْأِسِه] ُأُذَنْیهِ  َبْینَ  َیْجَعلُ  الَِّتي ِتْلكَ  َیَمسُّ  [َفَكانَ  َوَرْأِسِه، ُأُذَنْیهِ   َما ِإالَّ  ُجمَّ
  .َقطْ  منه َرْأِسهِ  َعَلى

  * تخریج األثر:
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.
  األثر: * ما یرشد إلیه

  أوًال: مفردات األثر:
ِفیَرتَْیِن]: أي صاحب الخصلتین أو الُعقصین من الشعر الطویل، وتكون هاتین  [ُذو الضَّ

  .)٢(الخصلتین أو الُعقصین، منسوج الشعر بعضهما ببعض بشكل قوي
  َقْط]: أي ال ینقض الضفیرتین عن رأس. منها َرْأِسهِ  َعَلى [ِفیَما

  َمَناِبِتِه]: كنایه على أنَّه بدأ من مقدمة رأسه. َلىعَ  الشَّْعرَ  [َفَمَسحَ 
   .)٣(المنكبین على سقط ما: الرأس شعر من [اْلُجمَِّة]: الُجمة

                                                           
  ).١٥ما بین المعكوفتین سقط من نسخة األعظمي رقم ( )(١
)، ومجمل ٧٢١/ ٢)، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (١٠/ ١٢)، وتهذیب اللغة (٢٨/ ٧انظر: العین ( )(٢

  ).٥٦٤اللغة البن فارس (ص: 
  ).٣٠٠/ ١النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٣
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َوَرْأِسِه]: أي یضع شعره الطویل بین  ُأُذَنْیهِ  َبْینَ  َفجَعَلهُ  ِمْنَها َوْجِههِ  َعَلى َما َیُكفُّ  [َفَكانَ 
  أذنیه ورأسه.

  :اإلجمالي لألثرثانیًا: المعنى 
قال ابن جرج لشیخه عطاء، كیف یمسح صاحب الُعقصین على رأسه؟، فقال: ال ینقض 
الضفیرتین عن رأس، وال یحلق رأسه، وال یمسح بأطراف الشعر، ثم أره عطاء كیفیة المسح، 
فوضع یده على مقدمة رأسه، ومرر كفیه على شعره، ولم یرجعهما مرة أخرى أي أقبل بهما ولم 

  یدبر.
ثم سأله بعد ذلك عن الرجل الذي ال یوجد على رأسه جزء من الشعر أي أن هناك قرع 
في جزٍء من رأسه وأخرى علیها شعر، فقال: هذا الفعل فیهما جمیعًا، أي أنَّه یضع كفیه على 

  مقدمة رأسه، ثم یمررها على جمیع رأسه.
من الشعر، وكان هذا  ثم قال ابن جریج: رأیت عبید بن عمیر، وكان على رأسه جزء

الشعر طویل، فكان یجمعه ویضعه بین أذنیه ورأسه، فكان یمسح هذا الشعر الذي وضعه بین 
  أذنیه ورأسه فقط.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
قال عطاء: من كان له شعر طویل مجدول، فعلیه أن یمسح علیه من مقدمة رأسه إلى 

بهما، بدون أن ینقض هذا الشعر، أو یحلقه، وكذلك لمن منتهاه مرة واحدة یقبل بیده، وال یدبر 
  ن یبدأ من مقدمة رأسه إلى منتهاه.أكان عنده قرع في جزء من رأسه، فعلیه 

ثم قال ابن جریج: رأیت عبید بن عمیر، وكان كان عنده قرع في جزٍء من رأسه، ولكن 
ن أذنیه ورأسه، فكان شعره في الجزء اآلخر طویل، فكان یجمع هذا الشعر الطویل ویضعه بی

  یمسح علیه فقط، وال یمسح على جمیع رأسه.
***  

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٦ ، َعنِ  الرَّ  َأْجَزَأُه، ِبُأُذَنْیهِ  َیْمَسحْ  َوَلمْ  ِبَرْأِسِه، الرَُّجلُ  َمَسحَ  ِإَذا: «َقالَ  الثَّْوِريِّ
  .»ُیْجِزْئهُ  َلمْ  ِبَرْأِسهِ  َیْمَسحْ  َوَلمْ  ِبُأُذَنْیهِ  َمَسحَ  َوإِنْ 

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٣ 
 

  * ما یرشد إلیه األثر:
  :أوًال: المعنى اإلجمالي لألثر

قال سفیان: یجوز المسح على الرأس دون األذنین، ولكن ال یجوز أن تمسح على أذنیك 
  وتترك رأس.

  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:
  : بأن األذنین جزء من الرأس، فمن مسح على الرأس یجزئه ذلك، واهللا أعلم.یرى سفیان

***  
  َیَدْیِه؟ ِبَفْضلِ  رَْأَسهُ  الرَُّجلُ  َیْمَسحُ  َهلْ  َبابُ 

  بفضل یدیه: أي بما تبقى في یدیه من الوضوء بعد غسلهما.
زَّاِق، َعْبدِ  َعنْ  -  ١٧  َأنْ  َیْكِفیكَ : «َیُقولُ  اْلَحَسنَ  َسِمعَ  َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

  .»اْلَوُضوءِ  ِمنَ  َیَدْیكَ  ِفي ِبَما َرْأَسكَ  َتْمَسحَ 
  تخریج األثر:

 من شیبة أبي ابن وهو عند .مبهماً  رجالً  فیه، ضعیف مقطوع إسناده وهذا، صحیح األثر
 َیْمَسَحانِ  َكاَنا َأنَُّهَما« الحسن عن حمید، وعن أبیه، عن هشام، عن سلمة، بن حماد طریق

   .صحیح وٕاسناده، )١(»َأْیِدیِهَما ِبَفْضلِ  ُرُؤوَسُهَما
  * ما یرشد إلیه األثر:

  :أوًال: المعنى اإلجمالي لألثر
  جوز الحسن البصري بأنَّ یمسح رأسه بما تبقى في یدیه من الوضوء بعد غسلهما.

  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:
  مسح رأسه بما تبقى في یدیه من الوضوء بعد غسلهما. یرى الحسن البصري: بأنَّه یجوز

***  
زَّاِق، َعبد - ١٨  بن ُمْصَعبَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َعاِئَشَة، َأِبي بنِ  ُموَسى َعن ِإْسَراِئیَل، َعن الرَّ

أُ : َفَقالَ  َرُجٌل، َوَسَأَلهُ  َسْعٍد، ، َوْجِهي َوَأْغِسلُ  َأَتَوضَّ  ُأْحِدثُ  َأوْ  ِلَرْأِسي، َیَديَّ  ِفي َما َفَیْكِفیِني َوِذَراَعيَّ
  .َماءً  ِلَرْأِسكَ  َأْحِدثْ  َبلْ  َال،: َقالَ  َماًء؟، ِلَرْأِسي

  تخریج األثر:
                                                           

  ).٢٨/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١
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  إسناده صحیح مقطوع. 
، سندًا ومتنًا. وهو عند [صش]، من طریق )٤٩(تكرر هذا األثر عند الُمصنف برقم 

  إسرائیل بن یونس، به، مختصراً 
  * المتن الجامع لألثر:

أُ : َفَقالَ  َرُجٌل، َوَسَأَلهُ  َسْعٍد، بن ُمْصَعبَ  ْعتُ َسمِ  ، َوْجِهي َوَأْغِسلُ  َأَتَوضَّ  َما َفَیْكِفیِني َوِذَراَعيَّ
 ِلَرْأِسكَ  َماًء، [وفي روایة: ُخذْ  ِلَرْأِسكَ  َأْحِدثْ  َبلْ  َال،: َقالَ  َماًء؟، ِلَرْأِسي ُأْحِدثُ  َأوْ  ِلَرْأِسي، َیَديَّ  ِفي
 .)١( َجِدیًدا] َماءً 

  * ما یرشد إلیه األثر:
  :أوًال: المعنى اإلجمالي لألثر

بأنَّه  t وقاص أبي بن سعد الجلیل الصحابي ابن - اهللا رحمه- سعد بن قال مصعب
  یجب أن یأخذ لرأس عند الوضوء ماًء جدیدًا، ولم یجوز بأنَّ یمسح رأسه بفضل یدیده.

  .)٢("َجِدیًدا َماءً  ِللرَّْأسِ  ُخُذوا"قلت: ولعله اعتماد في ذلك على هذا الحدیث الضعیف: 
  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:

ولقوله هذا  ،جدیداً  ماءً  سعد: بأنَّه یجب أن یخذ لرأس عند الوضوء بن یرى مصعب
  أصل من السنة، وٕان كان ضعیفًا.

***  
 ُیْحِدثُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  ،)٣(َمْعَمٌر  َأْخَبَرَنا: قال الرزاق، عبد َأْخَبَرَنا - ١٩

  ". َماءً  ِلَرْأِسهِ 
  ِمْثَلُه. ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: قال الرزاق، عبد َأْخَبَرَنا -  ٢٠

  تخریج األثر:  
تصحیف؛ ألنَّ في اإلسناد الذي بعده وضح بأنَّ معمر لم  )١٩(أوًال: یوجد في إسناد رقم   

  یأخذ هذا األثر عن نافع، وبین بأنَّ بینهم راوي.

                                                           
  ).٢٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١
)، ضعیف جدًا، قال األلباني في كتابه سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها ٢٦٠/ ٢المعجم الكبیر ( )(٢

  ).٤٢٣/ ٢السیئ في األمة (
  ).١٩ظمي برقم (هكذا هنا، وفي نسخة األع )(٣
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 أن نافع، عن جریج، ابن أنا الرزاق، عبد وروى هذا األثر ابن المنذر عن الدَّبري، عن 
  .)١(َماًء" ِلَرْأِسهِ  ُیَجدِّدُ  َكانَ  " عمر، ابن

  ، هو [ابن جریج] بدل [معمر]، واهللا أعلم.)١٩(فهذا یؤكد بأنَّ شیخ الُمصنف في رقم   
  موقوف. ثانیًا: كال اإلسنادان صحیح  
  وهو عند [صش، طق، األوسط].  
  .)٢(الهندي نقل هذا األثر من المصنف المتقي  

  *المتن الجامع لألثر:
َماًء  ِلَرْأِسهِ  )٤( ، [وفي روایة: َیْأُخُذ])٣( ُد]ُیْحِدُث [وفي روایة: ُیَجدِّ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ 

  .)٥()َجِدیًدا(
  * ما یرشد إلیه األثر:

  :لألثر اإلجمالي أوًال: المعنى
  أنَّ ابن عمر كان یأخذ لرأسه عند الوضوء ماًء جدیدًا.

  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:
 "فقد: عبید أبو جدیدًا. وقال یرى ابن عمر: حینما یتوضأ أحدنا یجب أن نأخذ لرأسنا ماءً 

 علیه الذي األمر هو وهذا،  الماء تجدید الرأس مسح في الواجب أن األحادیث هذه في بین
 المسح في یجزئ ال، به كلهم الرأي وأصحاب، باألثر یقول ومن، والعراق الحجاز أهل من الناس

 بعد یذكره الناسي في مختلفون الناس إنما، أبداً  االبتداء في الید ببلل یكون وال،  جدید ماء إال
  .)٦(اهللا" شاء إن موضعه في یأتي وهو،  لحیته ببلل رأسه فیمسح ذلك

***  
زَّاِق، َعبد - ٢١  َیْمَسحُ  َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعْجَالَن، اْبنُ  َأخَبرنا: َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

 َرْأِسهِ  ِمنْ  َأْقَبلَ  َما ِبِهَما َیْمَسحُ  ُثمَّ  الَماِء، ِفي َكفَّْیهِ  ُیْدِخلُ  ِبَرْأِسهِ  َوَیْمَسحُ  َمرًَّة، َوْجِههِ  َمعَ  ِبُأُذَنْیهِ 
                                                           

  .)٣٩١/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(١
  .)٤٣٤/ ٩كنز العمال ( )(٢
  .)٣٩١/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٣
  .)٢٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
  .)٢٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٥
  ).٣٦٢الطهور (ص:  )(٦
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ْدَغْیِن، ُثمَّ  اْلَقَفا، ُثمَّ  اْلَیاُفوَخ،  ِتْلكَ  ِمنْ  َكفِّهِ  ِفي ِبَما َذِلكَ  ُكلُّ  َواِحَدًة، َمْسَحةً  ِبُأُذَنْیهِ  َیْمَسحُ  ُثمَّ  الصُّ
  .اْلَواِحَدةِ  الَمْسَحةِ 

  * تخریج الحدیث:
  رجاله ثقات، والحدیث مرسل.  
  تنبیه: تفرد به الُمصنف.  

  مفردات الحدیث:
ْدَغْیِن]: ما    یتحرك الذي الماضغ موضع وهو ،اللحیین مركب إلى الرأس من انحدر [الصُّ

 أصل إلى العین لحاظ بین وقیل: ما واألذن، العین بین ما هو: اإلنسان، وقیل مضغ إذا
   .)١(األذن

***  
زَّاِق، َعبد - ٢٢ : َقالَ  َرْأَسَك؟ َتْمَسحُ  َوْجِهكَ  ِبَفْضلِ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

 ِمنَ  ِفیِهَما الَِّذي َیِجفَّ  َأنْ  َأْنَتِظرُ  َوالَ  َأْنُفُضُهَما، وَالَ  ِبِهَما، َوَأْمَسحُ  الَماِء، ِفي َیَديَّ  َأْغِمُس  َوَلِكنْ  َال،
  .الشَّْعرِ  َبلِّ  َعَلى َلَحِریٌص  َوإِنِّي الَماِء،

  * تخریج األثر:
  إسناد صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.
  * ما یرشد إلیه األثر:

  :لألثر اإلجمالي أوًال: المعنى
شیخه عطاء، فقال له: تمسح رأسك بما تبقى من الماء من وجهك؟، فقال  ل ابن جریجأس

شیخه له: ال، ولكن أخذ لرأسي ماًء جدیدًا، وحینما أخذ هذا الماء في كلتا یدیي ال أنفضهما، وال 
  أنتظر أن یجف الذي فیهما من الماء، وٕاني لحریص على بل الشعر.

  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:
بي رباح یأخذ لرأسه ماًء جدیدًا، وحینما كان یأخذ هذا الماء في كلتا كان عطاء بن أ

  یدیه ال یجفف هذا الماء من یدیه، وال ینفضهما، وٕانه كان حریصًا على أن یبلل شعره.
***  

                                                           
  ).٥٢٤/ ٢٢)، وتاج العروس (٤٣٩/ ٨)، و لسان العرب (٣٤٥)، و البارع في اللغة (ص: ٣٧١/ ٤العین ( )(١
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  ِباُألُذَنْینِ  الَمْسحِ  َبابٌ 
زَّاِق، َعبد - ٢٣  r اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُموَسى، بن ُسَلْیَمانُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

  .الرَّْأِس" ِمنَ  "اُألُذَنانِ : َقالَ 
  * تخریج الحدیث:

  رجاله ثقات، والحدیث مرسل.
  وهو عند [طق، صش، جب، ضعك، سنق]، من طریق ابن جرج، به. 

 عن،  جریج ابن عن، السِّیَناِنيّ   موسى بن تنبیه: رواه الدارقطني من طریق الفضل
أَ  نْ :  «r اهللا رسول قال: قالت،  عائشة عن، عروة عن،  الزهري عن ، موسى بن سلیمان  َتَوضَّ

، )١(أصح" والمرسل قال ، فقال عنه الدارقطني: "كذا»الرَّْأسِ  ِمنَ  َواْألُُذَنانِ ، َوْلَیْسَتْنِشقْ  َفْلَیَتَمْضَمْض 
  .)٢(أعلم" واهللا أصح، المرسل قبله والذي خطأ وهذا ضعیف هذا األزهر بن محمد وقال مرة: "

  . )٣(أولى" وقال العقیلي عن روایة عبد الرزاق المرسلة: "هذا
عنه؛ فمرة رواه  واختلف موسى، بن سلیمان عن جریج، ابن وقال الدارقطني، یرویه

بلغه، ومرة رواه مرسًال، ومرة رواه  أنه موسى؛ بن سلیمان موصوًال عن ابن عمر، ومرة قال عن
 عن عروة، عن الزهري، عن موسى، بن سلیمان ومرة رواه عنعن عطاء عن ابن عباس، 

  .)٤(ثم قال: "المرسل أصح" .عائشة
وله شاهد من حدیث أبي أمامه، وأبي هریرة، ضعفه شعیب األرنؤوط في حاشیة سنن 

  .)٥(ابن ماجه، واستفاض فیهما فلیراجع
أَ  ِمنْ « تنبیه: رواه العقلي من طریق الّدبري، به، بلفظ:  َوْلَیْستَْنِشْق، ْلُیَمْضِمْض فَ  َتَوضَّ

  . )٦(»الرَّْأسِ  ِمنَ  َواْألُُذَنانِ 
  .)٧(»الرَّْأسِ  ِمنَ  اْألُُذَنانِ « ورواه العباس بن یزید، عن عبد الرزاق، به، بلفظ:

                                                           
  ).١٧٥/ ١سنن الدارقطني ( )(١
  ).١٤٦/ ١سنن الدارقطني ( )(٢
  ).٣٢/ ٤الضعفاء الكبیر ( )(٣
  ).١٤/١٠٥، و٣٢١/ ١٣انظر: العلل الواردة في األحادیث النبویة ( )(٤
  ).٢٨٣/ ١ماجه ت األرنؤوط ( انظر: سنن ابن )(٥
  ).٣٢/ ٤الضعفاء الكبیر ( )(٦
  .)١٧٤/ ١سنن الدارقطني ( )(٧
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  *المتن الجامع للحدیث:
أَ  ِمنْ (   الرَّْأِس. ِمنَ  اْألُُذَنانِ  )١( )وَ  َوْلَیْسَتْنِشْق، َفْلُیَمْضِمْض  َتَوضَّ

***  
زَّاِق، َعبد - ٢٤  ِمنَ  األُُذَنانِ : َقالَ  ُعَمَر، ابنِ  َعنِ  َناِفٍع، َعن ُعَمَر، بنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعن الرَّ

  .الرَّْأسِ 
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٢٥ ، َعنِ  الرَّ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َمْرَجاَنَة، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  النَّْضِر، َأِبي َعنْ  الثَّْوِريِّ

  ِمْثَلهُ 
  تخریج األثر:

، )٢(ضعیف، العمري عمر بن اهللا عبد فیه، موقوف ضعیف إسناده وهذا، صحیح األثر
  ).٢٥( برقم المصنف عند وهو

  ، طق، صش، كسد، مق، سنق، سكق].عبوهو عند [
   .هذا األثر عن المصنف، )٤(الهندي ، والمتقي)٣(العینيتنبیه: نقل 

 ابن عن،  زید بن أسامة عن، إسماعیل بن حاتم طریق من الدارقطني تنبیه: أخرجه
 وهو قال كذا: "فقال ،الدارقطني علیه فعلق. »الرَّْأسِ  ِمنَ  اْألُُذَنانِ : «قال ،r اهللا رسول أن، عمر
 هذا، موقوفاً  عمر ابن عن،  الفهري أسامة بن هالل عن،  زید بن أسامة عن والصواب، وهم
 من عمر ابن عن والصواب ،وهم رفعه ، وقال مرة: ")٥("عللها بینت وقد بعده وما یصح وال وهم

  .)٦(قوله"
 أبي بن محمد نا،  الغزي وهیب بن محمد بن اهللا عبد طریق من الدارقطني وأخرجه

: r اهللا رسول قال: قال، عمر ابن عن، نافع عن، اهللا عبید عن، الرزاق عبد ثنا، السري
 ورفعه. اهللا عبید عن الرزاق عبد قال كذا: " فقال الدارقطني علیه وعلق. »الرَّْأسِ  ِمنَ  اْألُُذَنانِ «

 عن،  الرزاق عبد عن،  السري أبي ابن عن،  غزة قاضي إبراهیم بن إسحاق ورواه. وهم أیضاً 
                                                           

  .)٣٦٧الطهور للقاسم بن سالم (ص:  )(١
  .)٣١٤تقریب التهذیب (ص:  )(٢
  ).٣٠٢/ ١نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(٣
  ).٤٣٤/ ٩كنز العمال ( )(٤
  .)١٦٩/ ١سنن الدارقطني ( )(٥
  .)١٧٠/ ١سنن الدارقطني ( )(٦
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 عبد عن الرزاق عبد رواه وٕانما، الثوري ذكر في ووهم وهم أیضاً  ورفعه. اهللا عبید عن،  الثوري
  .)١("موقوفاً  عنه عمر ابن عن نافع عن اهللا عبید أخي عمر بن اهللا

  .)٢(الخالف" في ذكرناها ضعاف بأسانید ذلك وقال البیهقي عن الروایة المرفوعة: "فروي
  * المتن الجامع لألثر:

 َفاْمَسُحوا(الرَّْأِس  ِمنَ  )٤( اُألُذَناِن [وفي روایة: ُهَما] )٣()َوَیُقولُ  ُأُذَنْیهِ  َیْمَسحُ  ُعَمَر، اْبنُ  َكانَ (
 َعنِ  َأْخِبْرِني: ُعَمرَ  ِالْبنِ  َرُجلٌ  ، [وفي روایة: َقالَ )٦( َعَلْیِهَما] روایة: َفاْمَسُحوا، [وفي )٥()ِبِهَما

ُرُهَما اْلَوْجهِ  ِمنَ  ُمَقدَُّمُهَما: «َقالَ  الرَّْأسِ  ِمنَ  َأُهَما اْألُُذَنْیِن، ْأتَ  َوإَِذا الرَّْأِس، ِمنَ  َوُمَؤخَّ  َفاْغِسلْ  َتَوضَّ
َرُهَما َفاْمَسحْ  َرْأَسَك، َمَسْحتَ  َوإَِذا ُمَقدََّمُهَما،  اْلَوُضوءِ  ِفي َیَدْیهِ  ُیْدِخلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  ، [َأنَّ )٧(]»ُمَؤخَّ

 ثُمَّ  ُأُذَنْیِه، ِفي ُیْدِخُلُهَما ثُمَّ  اْلَماِء، ِفي ِإْصَبَعْیهِ  ُیْدِخلُ  ثُمَّ  َفَقْط، اْلَیاُفوخِ  َعَلى َواِحَدةً  َمْسَحةً  ِبِهَما َیْمَسحُ 
  .)٨(ُأُذَنْیِه"] َخْلفَ  ِإْبَهاَمْیهِ  َیُردُّ 

  * ما یرشد إلیه األثر:
  :أوًال: المعنى اإلجمالي لألثر

كان ابن عمر یقول: األذنان من الرأس، فإذا مسحت رأسك فمسح أذنیك ظاهرًا وباطنًا، 
  ولكن لیس بفضل ماء رأس، بل بماء جدید.

  ًا: یستفاد من هذا األثر:ثانی
األذنان من الرأس، ولكن ال یمسحان بفضل ماء رأسه، بل بماٍء جدید، وحینما تمسح أن 

  أذناك امسحهما ظاهرًا وباطنًا.
***  

                                                           
  ).١٧١ -  ١٧٠/ ١سنن الدارقطني ( )(١
  ).١٠٨/ ١السنن الكبرى ( )(٢
  .)٢٤/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
  .)٢٤/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
  ).١١٦٧/ ٣الكنى واألسماء للدوالبي ( )(٥
  ).١٧١معجم ابن المقرئ (ص:  )(٦
  ).١٩٠معجم ابن المقرئ (ص:  )(٧
  ).١/٢١١مصنف عبد الرزاق ( )(٨
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زَّاِق، َعبد - ٢٦  ُظُهورَ  َیْغِسلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٌع، َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ
َماخَ  ِإالَّ  َوُبُطوَنُهَما ُأُذَنْیهِ  تَْیِن، َأوْ  َمرًَّة، اْلَوْجهِ  َمعَ  الصِّ  ِفي ِبَرْأِسهِ  َیْمَسحُ  َبْعَدَما ِبِإْصَبَعْیهِ  َوُیْدِخلُ  َمرَّ

َماخِ  ِفي ُیْدِخلها ُثمَّ  الَماِء، َأ، َیُموتُ  َوُهوَ  َفَرَأْیُتهُ : َوَقالَ  َمرًَّة، الصِّ  الَماِء، ِفي ِإْصَبَعْیهِ  َأْدَخلَ  ُثمَّ  َتَوضَّ
 الَماِء، ِفي ِإْصَبِعي َأَنا َأْدَخْلتُ  َحتَّى َیْنَتِهي وَالَ  َیْهَتِدَیاِن، َفالَ  ِصَماِخهِ  ِفي ُیْدِخَلُهَما َأنْ  ُیِریدُ  َفَجَعلَ 

  ِصَماِخِه. ِفي َفَأْدَخلُتُهَما
  * تخریج األثر:  
  إسناده صحیح موقوف.  
  ، األوسط].عبوهو عند [  
  .)١(المنذر، عن الدَّبر، بهتنبیه: أخرجه هذا األثر ابن   
  * المتن الجامع لألثر:  
َماخَ  ِإالَّ  َوُبُطوَنُهَما ُأُذَنْیهِ  ُظُهورَ  َیْغِسلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ     )٢( ِمَن] َمَع [وفي روایة: الصِّ

تَْیِن، َأوْ  َمرًَّة، اْلَوْجهِ   ِبَرْأِسِه [وفي روایة: َیْمَسحُ  َبْعَدَما )٣(ُأْصُبَعْیِه] [وفي روایة: ِبِإْصَبَعْیهِ  َوُیْدِخلُ  َمرَّ

َماخِ  ِفي ُیْدِخلها ُثمَّ  الَماِء، ِفي  )٤( َرْأَسُه]  َیُموتُ  َوُهوَ  َفَرَأْیُتهُ : )٥(َقاَل] َوَقاَل [وفي روایة: َمرًَّة، الصِّ
َأ،  َیْنَتِهي، َوالَ  َیْهَتِدَیاِن، َفالَ  ِصَماِخهِ  ِفي ُیْدِخَلُهَما َأنْ  ُیِریدُ  َفَجَعلَ  الَماِء، ِفي ِإْصَبَعْیهِ  َأْدَخلَ  ثُمَّ  َتَوضَّ

 َیْمَسحُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  ِصَماِخِه. [وفي روایة: ِفي َفَأْدَخلُتُهَما الَماِء، ِفي ِإْصَبِعي َأَنا َأْدَخْلتُ  َحتَّى
َأ، ِإَذا َرْأِسهِ  َمعَ  ِبُأُذَنْیهِ   َخْلفَ  ِإْبَهاَمْیهِ  َیُردُّ  ُثمَّ  ُأُذَنْیِه، ِبِهَما َفَمَسحَ  ،اْلَماءِ  ِفي ِإْصَبَعْیهِ  ُیْدِخلُ  َتَوضَّ
 َعَلى َواِحَدةً  َمْسَحةً  ِبِهَما َیْمَسحُ  اْلَوُضوءِ  ِفي َیَدْیهِ  ُیْدِخلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  ، [وفي روایة: َأنَّ )٦( ُأُذَنْیِه]
، )٧( ُأُذَنْیِه] َخْلفَ  ِإْبَهاَمْیهِ  َیُردُّ  ُثمَّ  ُأُذَنْیِه، ِفي ُیْدِخُلُهَما ُثمَّ  اْلَماِء، ِفي ِإْصَبَعْیهِ  ُیْدِخلُ  ُثمَّ  َفَقْط، اْلَیاُفوخِ 

                                                           
  ).٤٠٢/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(١
  ).٤٠٢/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٢
  ).٤٠٢/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٣
  ).٤٠٢/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٤
  ).٤٠٢/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٥
  ).١/٢١١مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )(٦
  ).٢١١/ ١مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )(٧
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ئُ  ُكنَّا: َقالَ  َساِلمٍ  َعن [وفي روایة:  َما َعَلى ِبُأُذَنْیهِ  َنْمَسحَ  َأنْ  َفَیْأُمُرَنا، َمِریٌض  َوُهوَ  ُعَمرَ  اْبنَ  ُنَوضِّ
  .)١( َیْمَسُح] َكانَ 

 ُیِطیقُ  َفالَ  ُأُذَنْیهِ  ِإَلى َیَدْیهِ  ُیْدِني َفَجَعلَ ، ِبُأُذَنْیهِ  َنْمَسحَ  َأنْ  َمرَّةً  َفَنِسیَنا: َناِفعٍ [وفي روایة: َقاَل 
  .)٢( َفَسَكَن]، َفَمَسْحَناُهَما َبْعدُ  اْنتََبْهَنا َحتَّى ُیِریُد، َما َنْدِري َوالَ  ُأُذَنْیِه، َیْبُلغَ  َأنْ 

  * ما یرشد إلیه األثر:
  مفردات األثر:أوًال: 

َماَخ]: هو ثقب     .)٣(األذن [الصِّ
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

ذنیه ظاهرًا وباطنًا، إال ثقب أذنیه، فحینما كان ینتهي أُ كان ابن عمر حینما یتوضأ یغسل   
صبعیه في الماء ثم یدخلهما في ثقب أذنیه مرأة واحدة، وكان یفعل هذا أُ من مسح رأسه، یدخل 

وضوؤه، ولم یتركه أبدًا، والذي یؤكد على ذلك: حینما كان في مرض وفاته توضأ وضوؤه عند، 
خل أصبعیه في الماء ثم أراد أن یدخل أصبعیه في ثقب أذنیه فكان ال یهتدي دللصالة، ثم أ

یث أشفق علیه مواله نافع، ذلك فكان ال ینتهي من التكرار، ح علىلذلك، وكان مع عدم مقدرته 
  صبعیه في الماء ثم أدخلهما في ثقب أذني ابن عمر.ل أُ لبفقام ف

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
یرى ابن عمر: بأن غسل ثقب األذنان سنة مؤكدة؛ حیث لم یتركهما وهو في مرض 

  موته.
***  

زَّاِق، َعبد - ٢٧ ٍر، بنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعن الرَّ : َقالَ  ُهَریَرَة، َأِبي َعن اَألَصمِّ، بنِ  َیِزیدَ  َعن ُمَحرَّ
  .الرَّْأسِ  ِمنَ  اُألُذَنانِ 

  تخریج األثر:
رٍ  بن اهللا عبد فیه، موقوف منكر الحدیث صحیح مرفوع، وهذا إسناده   . )٤(متروك، ُمَحرَّ

                                                           
  ).٢١١/ ١مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )(١
  ).٢١١/ ١مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )(٢
  ).٥٢/ ٣النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٣
  ).٣٢٠تقریب التهذیب (ص:  )(٤
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  وهو عند [سنق] موقوفًا.
تنبیه: رواه مرفوعًا [ج، مسع، جب، سنق، معس]، وٕاسناده ضعیف، وجمع جمیع 

، وغیرهما من العلماء، )٢(شعیب األرنؤوط في حاشیة سنن ابن ماجه ، وكذلك)١(مرویاته الزیلعي
  وفصلوا فیها، فلیراجع.

 آخر جمع عن كثیرة شواهد للحدیث تنبیه: صححه األلباني بجمیع شواهد، فقال: "لكن
وقد ، جندب بن وسمرة وأنس، موسى، وأبو وعائشة، عمر، وابن عباس، ابن منهم: الصحابة، من

 لما صحیحاً  عباس البن طریقاً  فیه وذكرت،  عندي خاص جزء في طرقها على وتكلمت خرجتها
 توفیق من وذلك، وغیرهما حجر وابن كالزیلعي طرقه وخرج،  الحدیث على تكلم من كل یورده

 برقم الصحیحة األحادیث مقاالت من مقال في طرقه نشرت ثم، والمنة الحمد فله، إیانا تعالى اهللا
)٣( ")٣٦(.  

. ونقل هذا األثر )٤(أخرج هذا األثر الدارقطني في سننه من طریق الدَّبري، بهتنبیه: 
  .)٥(العیني عن الُمصنف

  * شرح الحدیث:
: حیث كان ابن عمر یقول: )٢٥(شرح هذا الحدیث من أثر ابن عمر الذي تقدم برقم 

ماء رأس، األذنان من الرأس، فإذا مسحت رأسك فمسح أذنیك ظاهرًا وباطنًا، ولكن لیس بفضل 
  جدید. بل بماءٍ 

***  
زَّاِق، َعبد - ٢٨ ، َعنِ  َمْعَمٍر، َعن الرَّ ئُ  ُكنَّا: َقالَ  َساِلمٍ  َعن الزُّْهِريِّ  َوُهوَ  ُعَمرَ  اْبنَ  ُنَوضِّ

  .َیْمَسحُ  َكانَ  َما َعَلى ِبُأُذَنْیهِ  َنْمَسحَ  َأنْ  َفَیْأُمُرَنا َمِریٌض،
 ِإَلى َیَدْیهِ  ُیْدِني َفَجَعلَ  ِبُأُذَنْیِه، َنْمَسحَ  َأنْ  َمرَّةً  َفَنِسیَنا: َقالَ  َناِفٍع، َعن َأیُّوُب، َوَأْخَبَرِني: َقالَ 

  .َفَسَكنَ  َفَمَسْحَناُهَما، َبْعدُ  اْنَتَبْهَنا َحتَّى ُیِریُد، َما َنْدِري َوالَ  ُأُذَنْیِه، َیْبُلغَ  َأنْ  ُیِطیقُ  َفالَ  ُأُذَنْیهِ 
  

                                                           
  ).٢٠/ ١نصب الرایة ( )(١
  ).٢٨٣/ ١سنن ابن ماجه ت األرنؤوط ( )(٢
  ).١٢٥/ ١إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ( )(٣
  ).١٨٠/ ١سنن الدارقطني ( )(٤
  .)٣٠٣/ ١نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(٥
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  * تخریج األثر:
  إسنادان، كالهما صحیح موقوف.لألثر 

  فلیراجع. )٢٦( تنبیه: تقدم شرحه برقم 
***  

زَّاِق، َعبد - ٢٩  َمعَ  ِبُأُذَنْیهِ  َیْمَسحُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعن ُعَمَر، بنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعن الرَّ
َأ، ِإَذا َرْأِسهِ    .ُأُذَنْیهِ  َخْلفَ  ِإْبَهاَمْیهِ  َیُردُّ  ُثمَّ  ُأُذَنْیِه، ِبِهَما َفیمَسحَ  الَماِء، ِفي ِإْصَبَعْیهِ  ُیْدِخلُ  َتَوضَّ

  * تخریج األثر:
 .)١(ضعیف، العمري عمر بن اهللا عبد فیه، موقوف ضعیف إسناده وهذا، صحیح األثر

  ).٣٠( برقم المصنف عند وهو
  .فلیراجع) ٢٦(  ضمن األثر الذي برقم شرحه تقدم: تنبیه

***  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ٣٠  ُیْدِخلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرَّ

 ثُمَّ  اْلَماِء، ِفي ِإْصَبَعْیهِ  ُیْدِخلُ  ثُمَّ  ،)٢(َقطْ  اْلَیاُفوخِ  َعَلى َواِحَدةً  َمْسَحةً  ِبِهَما َیْمَسحُ  اْلَوُضوِء، ِفي َیَدْیهِ 
  ." ُأُذَنْیهِ  َخْلفَ  ِإْبَهاَمْیهِ  َیُردُّ  ُثمَّ  ُأُذَنْیِه، ِفي ُیْدِخُلُهَما

  تخریج األثر:
  إسناده صحیح موقوف.

  .فلیراجع) ٢٦، و٧(  ضمن األثر الذي برقم شرحه تقدم: تنبیه
***  

زَّاِق، َعبد - ٣١  ِمنَ  اُألُذَنانِ : َوَیُقولُ  اُألُذَنْیِن، َیْمَسحُ  َكانَ  َأنَّهُ  َقَتاَدَة، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ
  .الرَّْأسِ 

  تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

                                                           
  ).٣١٤(ص:  تقریب التهذیب )(١
). وفي نسخة ٧)". قلت: هو كذلك في رقم (٧هكذا هنا، وقالوا في حاشیته: ""كذا في األصل، وقد تقدم برقم ( )(٢

/ ١): [فقط]، وهي كذلك عند ابن المنذر في كتابه األوسط في السنن واإلجماع واالختالف (٣٠األعظمي برقم (
  الروایة، واهللا أعلم. ) عن الدَّبري، به. قلت: ولعل هذه اللفظة هي الصواب في هذه٤٠٢
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  .)١(تنبیه: نقل هذا األثر العیني عن المصنف، به
، من طریق سعید، عن )٤(، والطبري)٣(األثرم بكر ، وأبو )٢(تنبیه: رواه ابن أبي شیبه

  وٕاسناده صحیح.. »الرَّْأسِ  ِمنَ  اْألُُذَنانِ «قتادة، عن الحسن، وسعید بن المسیب، قاال: 
یقول قائل: لعل معمر اختلف علیه، حیث رواه سعید بن أبي عروبة، عن قتادة عن * 

  الحسن وسعید بن المسیب، ومعمر جعله من قول قتادة؟
أخذ بفتواهما وقال بها، واهللا  تادة بن دعامة، یمسح أذنیه، فلعل قتادةقلت: معمر رأى ق

  أعلم.
القول عن أنس بن مالك أیضًا، وفیه اختالط سعید بن تنبیه: قتادة بن دعامة روى هذا 

 .)٥(أبي عروبة
  * ما یرشد إلیه األثر:

  :أوًال: المعنى اإلجمالي لألثر
إن قتادة بن دعامة أخذ بفتوى الحسن البصري، وسعید بن المسیب، حیث قاال: "األذنان 

  من الرأس"، وكان یمسح على أذناه.
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

یرى قتادة بن دعامة: بأنَّه یجب المسح على األذنین، وكان یعدهما من الرأس، وهذا 
  القول قاله مشایخه. 

***  
زَّاِق، َعبد - ٣٢ ، َعنِ  الرَّ  َكانَ  َأنَّهُ  ِإبَراِهیَم، َعن َمْعَشٍر، َأِبي َعن َمنُصوٍر، َعن الثَّوِريِّ

  .َوُبُطوَنُهَما اُألُذَنْیِن، ُظُهورَ  َیْمَسحُ 
  خریج األثر:* ت

  إسناده صحیح مقطوع.
  وهو عند [صش] بمعناه.

                                                           
  ).٣٠٤/ ١نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(١
  .)٢٤/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
  ).٢٣٠سنن أبي بكر األثرم (ص:  )(٣
  .)١٧١/ ٨جامع البیان ( )(٤
  ).١١٣/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٥
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  .)١(تنبیه: نقل هذا األثر العیني عن الُمصنف
  * المتن الجامع لألثر:

  .)٢( الرَّْأِس] ِمنَ  َوُبُطوَنُهَما، [وفي روایة: اْألُُذَنانِ  اُألُذَنْیِن، ُظُهورَ  َیْمَسحُ  َكانَ  َأنَّ ِإبَراِهیمَ 
  * ما یرشد إلیه األثر:

  :أوًال: المعنى اإلجمالي لألثر
  كان إبراهیم النخعي: یمسح أذناه ظاهرًا وباطنًا، وكان یقول األذنان من الرأس.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  یرى إبراهیم النخعي: بأنَّه یجب المسح على األذنین، وكان یعدهما من الرأس. 

***  
زَّاِق، َعبد - ٣٣  اُألُذَنْیِن، )٣(ُغُضونَ  ِبِإْصَبَعْیكَ  تَْتَبعُ : َقالَ  َعَطاٍء، َعن ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

ْرتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ُقْلتُ  َوْجِهَك، َعَلى َغَرْفتَ  ُكلََّما الَماءِ  ِمنَ  َوْجِهكَ  ِبَفْضلِ  َتْغِسُلُهَما  َحتَّى َمْسَحُهَما َأخَّ
  .َیُضرُّكَ  الَ : َقالَ  الرَّْأِس؟ َمعَ  َأْمَسَحُهَما

  األثر: * تخریج
  إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
، وهذا یؤكد ما ذكر في المصنف بنسخة )٤(اُألُذَنْیِن]: أي مثاني األذنین [ُغُضونَ 

  بطون اُألُذَنْیِن].) [٣٣( برقم األعظمي
  
  
  

                                                           
  .)٣٠٤/ ١نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(١
  ).٢٤/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
  ) [بطون].٣٣هكذا هنا، وفي نسخة األعظمي برقم ( )(٣
  ).٥٢/ ٨)، وتهذیب اللغة (٢٥٥انظر: البارع في اللغة (ص:  )(٤
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  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
عطاء لتلمیذه ابن جریج: اغسل بإصبعیك ثنایا أذنیك بما تبقى من الماء بعد غسل  قال

وجهك، وذلك على عدد مرات غسل وجهك في الوضوء الواحد. فقال له تلمیذه: أیضرني إن 
  أخرت مسحهما حتى أمسحهما مع رأسي؟، فقال: ال یضرك.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر: 
األذنین في الوضوء، وال ینظر في ذلك إلى الترتیب، وكذلك یرى عطاء: بأنَّه یجب غسل 

  إلى تجدید الماء، المهم في ذلك أن یصلهما الماء.
  قلت: قوله هذا مرجوح؛ ألنَّه مخالف لقول جمهور من العلماء، كما یالحظ.

*** 
زَّاِق، أخبرنا َعبد - ٣٤  َأنَّهُ  ُعْثَماَن، َعن ،َسَلَمةَ  بنِ  َشِقیقِ  َعن َعاِمٍر، َعن ِإْسَراِئیَل، َعن الرَّ

أَ    .َیْفَعُلهُ  r النَِّبيَّ  َرَأْیتُ : َوَقالَ  َوَباِطَنُهَما، َظاِهَرُهَما ِبُأُذَنْیهِ  َفَمَسحَ  َتَوضَّ
 بن عامر عن" األصل في): "٣٤(تنبیه: قال األعظمي في حاشیة هذا الحدیث برقم 

 لكن، ... ، أثبته ما عندي والصواب موضعین في تصحیف وفیه"، عمر عن سلمة عن شقیق
، للسیوطي الكبیر الجامع ولیراجع، الكنز من عمر مسند في المتقي ذكره فقد قدیم التصحیف هذا

  ".له والصغیر
  تخریج الحدیث:

 .)١(الحدیث لین، األسدي شقیق بن عامر لغیره، وهذا إسناده ضعیف، فیه صحیح حدیث
 عمر بن اهللا عبد حدیث من شاهد وجمع جمیع طرق هذا الحدیث شعیب األرنؤوط، ثم قال: "وله

 بن اهللا عبد حدیث من وآخر ) .١٠٩٢( حبان ابن وصححه ،) ٣٥٢٦( برقم مسنده في سیأتي
  .)٢( ")٦٦٨٤( برقم مسنده في سیأتي العاص بن عمرو

  . )٣(األلباني صححه، كرب معدي بن المقدام حدیث من شاهد وله
  وأصل هذا الحدیث عند [خ، م].

                                                           
  ).٢٨٧تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ).٤٦٥/ ١حاشیة مسند أحمد ( )(٢
  ).٢٠٩/ ١صحیح أبي داود ( )(٣
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؛ لروایة الُمصنف له عن إسرائیل، به، )١٢٥(تنبیه: سوف یأتي تخریجه وشرحه برقم 
  مطوًال، وجامعًا لجمیع ألفاظ هذا الحدیث.

***  
زَّاِق، َعبد - ٣٥ َبیِّعِ  َعنِ  َعِقیٍل، بنِ  ُمَحمَّدِ  بنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ  [معوذ ِبْنتِ  الرُّ

  .َوَباِطَنُهَما َظاِهَرُهَما ِبُأُذَنْیهِ  َمَسحَ  ،r النَِّبيَّ  َأنَّ  َعْفَراَء، )١(بن]
  تخریج الحدیث:

 طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبد فیه، ضعیف الحدیث صحیح، وهذا إسناده
فروه هنا مختصرًا، ، متنه في علیه واختلف. أحد یتابعه ولم ،)٢(لین حدیثه في صدوق ،الهاشمي

وكذلك  مطوًال،) ١١٩( بلفظ آخر، ورواه برقم) ٦٥(بصیغه أخرى، ورواه برقم ) ١١(ورواه برقم 
  .)٣(الكبیر الضعفاء في

 في فزاد الربیع، عن عقیل، ابن عن حدثنا، عجالن ابن كان: سفیان وقال العقیلي: "قال
 قصر عنه عقیل ابن سألنا فلما لحیته"، بلغ حتى عارضیه إلى قرنیه من مسح "ثم: قال ،المسح

  .)٤(ألقنه" أن فكرهت شيء حفظه في وكان المسح، في لنا
 محمد بن اهللا عبد عن سلمان بن بشیر بن الحكم بن الرحمن عبد بن اهللا عبد وُسئل أبو

 وقد حفظه، ففي شیئاً  فیه یقولون كانوا إن: وقال بالعبادة ووصفه وفاضل، "خیر: فقال عقیل، بن
  .)٥(كلها" األلفاظ على یشتمل جیاد، بأسانید وجه غیر من الربیع حدیث في الذي الكالم روي

. إسناداً  وأجود هذا من أصح زید بن اهللا عبد وحدیث حسن، حدیث هذا: "الترمذي وقال
  .)٦("الجراح بن وكیع :منهم ،الحدیث هذا إلى الكوفة أهل بعض ذهب وقد

 أنه r النبي عن وجه غیر من روي وقد صحیح، حسن حدیث الربیع حدیث: "مرة وقال
 وبه ،بعدهم ومن r النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل. مرة برأسه مسح

                                                           
  ).٣٥بین المعكوفتین لم تثبت في نسخة األعظمي برقم ( )(١
  ).٣٢١تقریب التهذیب (ص:  )(٢
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٣
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٤
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٥
  ).٤٨/ ١سنن الترمذي ( )(٦
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 مسح رأوا وٕاسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك، وابن الثوري، وسفیان محمد، بن جعفر: یقول
  .)١("واحدة مرة الرأس

 من ذكر ما كل وجمعت)، ٥( برقم الُمصنف عند زید بن اهللا عبد حدیث من شاهد له
  .فلیراجع، شرحتها ثم، المتن جامع في الثابتة الحدیث هذا ألفاظ

***  
زَّاِق، َعبد - ٣٦ ، َعنِ  الرَّ ، َعنِ  ُمَطرٍِّف، َعن الثَّوِريِّ  ِمنَ  اْلَوْجهَ  اْسَتْقَبلَ  َما: َقالَ  الشَّْعِبيِّ

  الرَّْأِس. ِمنَ  َوَظاِهَرُهَما َیْغِسُلُه،: َیُقولُ  اْلَوْجِه، ِمنَ  َفُهوَ  اُألُذَنْینِ 
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  وهو عند [طق، مج، صش، جعح].

  * المتن الجامع لألثر:
الرَّْأِس، [وفي  ِمنَ  َوَظاِهَرُهَما َیْغِسُلُه،: َیُقولُ  اْلَوْجِه، ِمنَ  َفُهوَ  األُُذَنْینِ  ِمنَ  اْلَوْجهَ  اْستَْقَبلَ  َما
 َفِمنَ  َأْدَبرَ  َوَما )٢( اْلَوْجِه] َفِمنَ  ِمْنُهَما َأْقَبلَ  َما اْلَوْجِه، [وفي روایة: َفِمنَ  اْألُُذَنْینِ  ِمنَ  َأْقَبلَ  روایة: َما

  .)٣(الرَّْأِس]
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
استقبل الوجه من األذنین فهو من الوجه، یقول قائل: ما رأیك بهذا القول: بأن ما *   

  وظاهرهما من الرأس؟.
قلت: یقصد به بأن حدود الوجه عند بدایة ظهور األذنین، وینتهي غسل الوجه إلى هنا، 

الرَّْأِس] أي أنَّ ظاهر األذنین من الرأس  ِمنَ  وأصل األذنان من الرأس، وهذا من قوله: [َوَظاِهَرُهَما
  هللا أعلم.فما بالك بباطنهما، وا

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

                                                           
  ).٥٠/ ١سنن الترمذي ( )(١
  .)٣٧٢الطهور للقاسم بن سالم (ص:  )(٢
  .)٢٤/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
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ینتهي حدود الوجه عند بدایة ظهور األذنین، وینتهي غسل الوجه إلى هنا، واألذنان من 
  الرأس.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  ینتهي غسل الوجه عند بدایة ظهور األذنین.

***  
زَّاِق، َعبد - ٣٧  َعن اِهللا، ُعَبْیدِ  بنِ  اهللاِ  َعبدِ  بنِ  ُحَسْینِ  َعن ُمَحمٍَّد، بنِ  ِإبَراِهیمَ  َعن الرَّ

 الرَّْأسِ  ِمنَ  )١(ُكنَّ  َوَلوْ  الرَّْأِس، ِمنَ  َوَلْیَسَتا اْلَوْجِه، ِمنَ  َلْیَسَتا "اُألُذَنانِ : َقالَ  َعبَّاٍس، ابنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة،
 ُظُهوُرُهَما، ُیْغَسلَ  َأنْ  َیْنَبِغي َلَكانَ  اْلَوْجهِ  ِمنَ  َكاَنَتا َوَلوْ  الشَّْعِر، ِمنَ  َعَلْیَها َما ُیْحَلقَ  َأنْ  َیْنَبِغي َلَكانَ 

  .اْلَوْجِه" َمعَ  َوُبُطوُنُهَما
  * تخریج األثر:

 والحسین، )٢(متروك، یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم فیه، موقوف جداً  ضعیف إسناده
  . )٣(ضعیف، عباس بن اهللا عبید بن اهللا عبد بن

  األثر الُمصنف.تنبیه: تفرد بهذا 
***  

زَّاِق، َعبد - ٣٨  ِمنَ : َقالَ  اُألُذَنْیِن؟، َتَرى َأْینَ  ِمنْ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ
 َوَسخَ  ُأْخِرجَ  َأنْ  َعَليَّ  َأَحقٌّ : ُقْلتُ  َوْجِهي، َعَلى َأْفَرْغتُ  ُكلََّما اْلَوْجهِ  َمعَ  َوَأْمَسُحُهَما: َقالَ  الرَّْأِس،

  .الَ : َقالَ  اُألُذَنْیِن؟
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.

  * ما یرشد إلیه األثر:
  :لألثر اإلجمالي أوًال: المعنى

                                                           
  [َوَلْو َكاَنَتا].  )٣٧في نسخة األعظمي برقم ( )(١
  .)٩٣تقریب التهذیب (ص:  )(٢
  ).١٦٧تقریب التهذیب (ص:  )(٣
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فقال له: من  ،قال ابن جریج لشیخه عطاء: أین تعد األذنین من الرأس أو من الوجه؟
لما أغسله. فقال له: إن الواجب عليَّ أن أخرج وسخ الرأس، ثم قال: وأمسحهما مع وجهي كُ 

  أذنین؟، فقال له: ال. وهذه إشارة إلى عدم المبالغة في مسح األذنین.
  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:

فضل ماء یرى عطاء: بأن األذنین من الرأس، فإذا غسل وجهه، یرى بأن یمسح أذنیه ب
  لما غسل وجهه، ولكن ال یجب المبالغة في مسح األذنین.وجهه، وهذا كُ 

***  
  اَألْصَلعِ  َمْسحِ  َبابٌ 

  أي الذي ال یوجد على رأسه شعر. األصلع:
زَّاِق، َعبد - ٣٩  َیْمَسحُ : َقالَ  اَألْصَلُع؟ َیْمَسحُ  َكْیفَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

 َأْخَطَأ، َما َوُیْخِطئُ  َأَصاَب، َما الَماءُ  )٢(ُیِصیبُ  ِمْنهُ  َأْصَلعُ  ُهوَ  َوَما َشْعٌر، ِفیهِ  َما ُكلَّهُ  )١(بَرْأَسهُ 
  .ُیَنقَِّیهُ  َأنْ  َعَلْیهِ  َوَلْیَس 

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.
  * ما یرشد إلیه األثر:

  :لألثر اإلجمالي المعنىأوًال: 
فقال: یمسح رأسه كله بما فیه  ،شیخه عطاء: كیف یمسح األصلع؟ ل ابن جریجأس

  شعره، وال یبالغ في مسحه على رأسه.
  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:

یرى عطاء: بأن األصلع یمسح رأسه كله، ویمرر كلتا یدیه على جمیع رأسه، وال یبالغ 
  في مسح رأسه.

***  

                                                           
  [یمسح رأسه]، وقال في حاشیته: "في "ظ" برأسه".  )٣٩عند األعظمي برقم ( )(١
[یصیبه]،   )٣٩وقالوا في حاشیته: "في األصل: "یصیبه"، والمثبت من (ظ)". وفي نسخة األعظمي برقم ( )(٢

  وقال في حاشیته: "في "ظ" ُیصیب".
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  الرَّْأسِ  َعَلى الَمْسحَ  َنِسيَ  َمنْ  َبابٌ 
زَّاِق، َعبد - ٤٠  َأنْ  َنِسيَ  َرُجلٍ  َعن ُسِئلَ  ِسیِریَن، ابنِ  َعنِ  َأیُّوَب، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ

َالةَ  اْلُوُضوءَ  َأَعادَ  َشاءَ  ِإنْ : َقالَ  َصلَّى، َحتَّى ِبَرْأِسهِ  َیْمَسحَ    .َوالصَّ
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.

  * ما یرشد إلیه األثر:
  :لألثر اإلجمالي أوًال: المعنى

ل ابن سیرین عن رجل نسي أن یمسح على رأسه حتى صلى؟، فقال: إن شاء أعاد ئسُ 
  شارة منه على أن مسح الرأس سنة، ولیس واجب.إالوضوء والصالة. قلت: هذه 

  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:
  ابن سیرین: بأنَّ مسح الرأس سنة مؤكدة. یرى

***  
زَّاِق، َعبد - ٤١  َفَصلَّْیَت، ِبالرَّْأسِ  الَمْسحَ  َنِسیتَ  ِإنْ : َقالَ  َعَطاٍء، َعن ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

َالَة. َوَأِعدِ  ِبَرْأِسَك، َفاْمَسحْ  َذَكْرتَ  ُثمَّ    الصَّ
 َفاْمَسحْ  َبَلٌل، ِلْحَیِتكَ  ِفي َكانَ  ِإنْ : َیُقولُ  َسِمْعُتهُ  َقدْ  )١(َلَعلِّيَأْدِري  وَالَ  َعْنهُ  َوَبَلَغِني: َقالَ  

  .ِمْنَها
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  وهو عند [صش].

  * المتن الجامع لألثر:
َالَة. َوَأِعدِ  ِبَرْأِسَك، َفاْمَسحْ  َذَكْرتَ  ُثمَّ  َفَصلَّْیَت، ِبالرَّْأسِ  الَمْسحَ  َنِسیتَ  ِإنْ    الصَّ
 َفاْمَسحْ  َبَلٌل، ِلْحَیِتكَ  ِفي َكانَ  ِإنْ : َیُقولُ  َسِمْعُتهُ  َقدْ  )١(َأْدِري َلَعلِّي وَالَ  َعْنهُ  َوَبَلَغِني: َقالَ  

  .)٢(َرْأَسُه] ِبهِ  َیْمَسحَ  َأنْ  َأْجَزاهُ  َبَلًال، ِلْحَیِتهِ  ِفي َفَوَجدَ  َرْأِسهِ  َمْسحَ  َنِسيَ  [وفي روایة: ِإَذا .ِمْنَها
                                                           

[أنَّه]، وقال في   )٤١وقالوا في حاشیته: "في األصل: "أنَّه"، والمثبت من (ظ)". وفي نسخة األعظمي برقم ( )(١
  ظ" لعلي".حاشیته: "الظاهر "أني" وفي "
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  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

َالَة"،  َوَأِعدِ  ِبَرْأِسَك، َفاْمَسحْ  َذَكْرتَ  ثُمَّ  َفَصلَّْیَت، ِبالرَّْأسِ  الَمْسحَ  َنِسیتَ  ذكر عطاء: "ِإنْ  الصَّ
  َرْأَسُه"، ماذا یستفاد من هذا؟ ِبهِ  َیْمَسحَ  َأنْ  َأْجَزاهُ  َبَلًال، ِلْحَیِتهِ  ِفي َفَوَجدَ  َرْأِسهِ  َمْسحَ  َنِسيَ  وقال: "ِإَذا

شارة منه بأنَّ مسح الرأس سنة؛ لألمر األول: ألنَّه لم یذكر اعادة الوضوء، إقلت: هذه 
  بل یمسح رأسه ویعید الصالة.

واألمر الثاني: الذي یؤكد على ذلك بأنَّه أشار بأن یمسح رأسه بفضل ماء وجهه، ولم  
  یشر إلى اعادة الوضوء من أجل الترتیب في الوضوء، إلى غیر ذلك، واهللا أعلم.

  :لألثر اإلجمالي ثانیًا: المعنى
سه قال عطاء: من نسي أن یمسح رأسه أثناء الوضوء، ثم صلى، فتذكر أنَّه لم یمسح رأ

د الصالة، وٕان تذكر بعد یأثناء الصالة، فیجب علیه أن یقطع الصالة ویذهب فیمسح رأسه، ویع
  ذلك فعلیه أن یمسح رأسه ویعید الصالة.

  وٕان كان في لحیته بلل، أي لم یجف وضوئه بعد من لحیته، فامسح منها. 
  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:

  یرى عطاء: بأنَّ مسح الرأس سنة مؤكدة.
***  

زَّاِق، َعبد - ٤٢  ِفي الرَّْأسِ  َمْسحَ  َنِسيَ  الَِّذي ِفي اْلَحَسنِ  َعنِ  َعْمٍرو، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ
َالةَ  َوْلُیِعدِ  ،)٣(َفَقطْ  ِبَرْأِسهِ  َفْلَیْمَسحْ  َبَللٌ  ِلْحَیِتهِ  ِفي َكانَ  ِإنْ : َقالَ  اْلُوُضوِء،   .الصَّ

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  ، صش].عبعند [وهو 
                                                                                                                                                                      

[أنَّه]، وقال في  )٤١وقالوا في حاشیته: "في األصل: "أنَّه"، والمثبت من (ظ)". وفي نسخة األعظمي برقم ( )(١
  حاشیته: "الظاهر "أني" وفي "ظ" لعلي".

  .)٢٨/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
ته، واللفظ لألعظمي: في حاشی ١[قط]. وقال األعظمي، وأصحاب دار التأصیل ط )٤٢عند األعظمي برقم ( )(٣

"ولفظ األثر في (ظ) إن كان في لحیته بلل فلیمسح برأسه ولیعد صالته إن لم یجد بلًال فلیمسح برأسه قط، ولیعد 
  الصالة".
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  * المتن الجامع لألثر:
 َفَقْط، ِبَرْأِسهِ  َفْلَیْمَسحْ  َبَللٌ  ِلْحَیِتهِ  ِفي َكانَ  ِإنْ : َقالَ ، اْلُوُضوءِ  ِفي الرَّْأسِ  َمْسحَ  َنِسيَ  الَِّذي ِفي

َالةَ  َوْلُیِعدِ   برأسه فلیمسح بلالً  یجد لم إن صالته، ولیعد برأسه فلیمسح بلل لحیته في كان [إن .الصَّ
َالةِ  ِفي َیْذُكرُ  الرَُّجلِ  ، [وفي روایة: ِفي)١(]"الصالة ولیعد، قط  ِلْحَیِتهِ  َوِفي َرْأَسهُ  َیْمَسحْ  َلمْ  َأنَّهُ  الصَّ

 ِفي َفَوَجْدتَ  ِبالرَّْأسِ  اْلَمْسحَ  َنِسیتَ  ِإَذا« ، [وفي روایة:)٢(]»ِلْحَیِتهِ  َبَللِ  ِمنْ  َرْأَسهُ  َیْمَسحُ : «َقالَ  َبَلٌل،
  .)٣(]»َرْأَسكَ  ِبَها َفاْمَسحْ  َبَلًال  ِلْحَیِتكَ 

  * ما یرشد إلیه األثر:
  :لألثر اإلجمالي أوًال: المعنى

قال الحسن: في الذي ینسى مسح رأسه في الوضوء، ویذكر في الصالة بأنَّه لم یمسح 
ید الصالة، وٕان لم یجد بلًال رأسه وفي لحیته بلل، فلیقطع صالته ویمسح رأسه من هذا البلل، ولیع

  لحیته فلیمسح رأسه فقط، ولعید الصالة.في 
  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:

  یرى الحسن: بأنَّ مسح الرأس سنة مؤكدة.
***  

زَّاِق، َعبد - ٤٣ ، َعنِ  الرَّ َالَة، َوَأَعادَ  َمَسحَ  الَمْسحَ  َنِسيَ  ِإَذا: َقالَ  الثَّوِريِّ  ُیِعدِ  َوَلمْ  الصَّ
  .َطُهورٌ  ُهوَ  ُیْجِزیِه، َفِإنَّهُ  َمَطٌر، َرْأَسهُ  َفَأَصابَ  الَمْسحَ  َنِسيَ  َوإَِذا ُضوَء،اْلوُ 

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  . )٤(أخرجه ابن معین عن عبد الرزاق، به، بجزٍء منه
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
  .)١(لغیره المطهر نفسه، في [َطُهوٌر]: الطاهر

                                                           
  .١[قط]. وكذلك في حاشیة دار التأصیل ط )٤٢هذا ما ذكر في نسخة األعظمي بحاشیة رقم ( )(١
  .)٢٨/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
  .)٢١٥/ ١عبد الرزاق الصنعاني (مصنف  )(٣
  ).١٢٣/ ٣روایة الدوري ( -تاریخ ابن معین  )(٤
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  :لألثر اإلجمالي ثانیًا: المعنى
قال الثوري: في الذي ینسى مسح رأسه في الوضوء، فتذكر في أثناء الصالة أو بعد 

  االنتهاء منهى، فیمسح رأسه ولكن ال یعید الوضوء، ویعید الصالة.
وأیضًا الذي ینسى مسح رأسه في الوضوء وأمطرت علیه السماء، فإن ذلك یجزئه وٕان  

  ن قد نوى.لم یك
  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:

  یرى الثوري: بأنَّ مسح الرأس سنة مؤكدة.
***  

زَّاِق، َعبد - ٤٤  ِبُأُذَنْیِه، َیْمَسحَ  َأوْ  َیْسَتْنِشَق، َأنْ  َنِسيَ  َرُجلٍ  ِفي َقَتاَدَة: َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ
َالِة، ِفي َدَخلَ  َحتَّى َیَتَمْضَمَض  َأوْ   َأنْ  َنِسيَ  َكانَ  َفِإنْ : َقالَ  ِلَذِلَك؟ َیْنَصِرفُ  الَ  َفِإنَّهُ  َذَكرَ  ثُمَّ  الصَّ

َالِة، ِفي َوُهوَ  َفَذَكرَ  ِبَرْأِسهِ  َیْمَسحَ    .ِبَرْأِسهِ  )٢(َویمَسحَ  َیْنَصِرفُ  َفِإنَّهُ  الصَّ
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.

  األثر:* ما یرشد إلیه 
  :لألثر اإلجمالي أوًال: المعنى

قال قتادة: في الرجل نسى أن یستنشق، أو یمسح أذنیه، أو یتمضمض حتى دخل في 
الصالة، ثم تذكر ذلك وهو في الصالة، فال علیه شيء. أما الذي ینسى مسح رأسه ثم تذكر ذلك 

  وهو في الصالة، فإنه یقطع صالته ویمسح رأسه.
  األثر: ثانیًا: یستفاد من هذا

یرى قتادة: بأنَّ مسح الرأس سنة مؤكدة، وما دونه من االستنشاق، والمضمضة، ومسح 
  األذنین سنة غیر مؤكدة.

***  

                                                                                                                                                                      
  ).٣٤حلیة الفقهاء (ص:  )(١
  ) [ومسح]، وقال في حاشیته: "في "ظ" یمسح".٤٤في نسخة األعظمي برقم ( )(٢

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٥ 
 

زَّاِق، َعبد - ٤٥  ابنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َعن اْلُحَصْیِن، بنِ  َداُودَ  َعن ُمَحمٍَّد، بنِ  ِإبَراِهیمَ  َعن الرَّ
َالَة" َأَعادَ  ِبالرَّْأسِ  الَمْسحَ  َنِسيَ  "ِإنْ : َقالَ  َعبَّاٍس،   .الصَّ

  * تخریج األثر:
 بن وداود، )١(متروك، یحیى أبى بن محمد بن إبراهیم فیه، موقوف جداً  ضعیف إسناده

 . )٢(المدیني ابن قاله، عكرمة عن الحدیث منكر الحصین
  .)٣(عن المصنف الهندي تنبیه: نقل هذا األثر المتقي

***  
زَّاِق، َعبد - ٤٦ : َعنِ  الرَّ َالةِ  ِفي َفَكبَّرَ  َقامَ  ثُمَّ  ِبَرْأِسِه، الَمْسحَ  َنِسيَ  َرُجلٍ  "ِفي الثَّوِريِّ  الصَّ

  .تَامٌّ" ُوُضوءٌ  َوالَ  َصَالُتهُ  َتُكنْ  َلمْ  َألنَّهُ  اْلُوُضوَء؛ ُیِعیدُ  َوالَ  ِبَرْأِسهِ  َوَیْمَسحُ  َیْنَصِرفُ : َقالَ  َفَضِحَك،
  * تخریج األثر:

  اده صحیح مقطوع.إسن
  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

َالةِ  ِفي َفَكبَّرَ  لماذا قال: "   َفَضِحَك"؟. الصَّ
  قلت: هذا یدلل على أنَّه تذكر في الصالة بأنَّه لم یمسح على رأسه.

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
نسى المسح على رأسه، ثم قام فكبر في الصالة، فتذكر وهو في سأل في رجل بأنَّه 

الصالة بأنَّه لم یمسح على رأسه، فقال: ینصرف ویمسح برأسه؛ ألنَّ وضوئه ناقص لعدم مسحه 
  على رأسه، ولكن ال یعید الوضوء.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  یرى الثوري: بأنَّ المسح على الرأس سنة مؤكدة.
***  

                                                           
  ).٩٣تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ).٣٨٠/ ٨تهذیب الكمال ( )(٢
  ).٤٣٣/ ٩كنز العمال ( )(٣
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  َبَللٌ  ِلْحَیِتهِ  َوِفي الَمْسحَ  َنِسيَ  َمنْ  َبابٌ  - ٧
زَّاِق، َعبد - ٤٧  ِبالرَّْأسِ  الَمْسحَ  َنِسیتَ  "ِإَذا: َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َحسَّاَن، بنِ  ِهَشامِ  َعن الرَّ

  .َرْأَسَك" ِبَها َفاْمَسحْ  َبَلًال، ِلْحَیِتكَ  ِفي َفَوَجْدتَ 
  تخریج األثر:

 الحسن عن روایته حسان بن هشام فیه، مقطوع ضعیف إسناده وهذا، صحیح األثر
  ).٤٢( برقم الُمصنف عند وهو .)١(مقال

  ).٤٢( تنبیه: تقدم شرحه برقم
***  

زَّاِق، َعبد - ٤٨ ، َعَطاٍء. َعن ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ   .ِمْثَلهُ  ِإبَراِهیَم، َعن ُمِغیَرَة، َعن َوالثَّوِريِّ
  َغْیِرِه. َماءٍ  ِمنْ  َیْسَتِحبُّ  َغْیُرهُ  َوَكانَ : الثَّوِريُّ  َقالَ 

  .َسْعدٍ  بن ُمْصَعبَ  َأَراهُ : ُسْفَیانُ  َقالَ  
  تخریج األثر:

 بن المغیرة تدلیس فیه الثاني مع أنَّ  أما، مقطوعه صحیحه كالها، أسانید لألثر ثالثة
  ، بإسناد صحیح.)٣(، ولكن توبع عند ابن أبي شیبة)٢(النخعي إبراهیم عن مقسم

  ).٤١( شرح قول عطاء برقمتنبیه: تقدم 
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
َغْیِرِه]: أي أنَّه كان یحب أن یمسح رأسه من ماء جدید،  َماءٍ  ِمنْ  َیْسَتِحبُّ  َغْیُرهُ  [َوَكانَ 

  . )٤٩، و١٨(ولیس بفضل ماء لحیته، كما هو ثابت عنه برقم 
***  

زَّاِق، َعبد - ٤٩  َسِمْعتُ : َقالَ  َعاِئَشَة، َأِبي بنِ  ُموَسى َعن ُیوُنَس، بنِ  ِإْسَراِئیلَ  َعن الرَّ
أُ : َفَقالَ  َرُجٌل، َوَسَأَلهُ  َسْعدٍ  بن ُمْصَعبَ   َأمْ  ِللرَّْأسِ  َیَديَّ  ِفي َما َفَیْكِفیِني َوِذَراَعيَّ  َوْجِهي َفَأْغِسلُ  َأَتَوضَّ
  .َماءً  ِلَرْأِسكَ  َأْحِدثْ  َبلْ : َقالَ  َماًء؟، ِلَرْأِسي ُأْحِدثُ 

                                                           
  ).٥٧٢تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ).٥٤٣تقریب التهذیب (ص:  )(٢
  ).٢٨/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
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  .)١٨(تنبیه: تكرر سندًا ومتنًا برقم 
***  

  رَْأَسَها؟ الَمْرَأةُ  َتْمَسحُ  َكْیفَ  َبابٌ  - ٨
زَّاِق، َعبد - ٥٠ ، َقالَ  اْلَكِریمِ  َعبدِ  َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ  َكْیفَ  الُمَسیَّبِ  اْبنَ  َسَأْلتُ : اْلَجَزِريِّ

  .َرْأَسَها َتْمَسحُ  ثُمَّ  ِخَماَرَها، َتْسَلخُ : َقالَ  َرْأَسَها؟، الَمْرَأةُ  َتْمَسحُ 
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  هو عند [صش] مختصرًا، و[خ] معلقًا.

  * المتن الجامع لألثر:
[وفي  .َرْأَسَها َتْمَسحُ  ثُمَّ  ِخَماَرَها، َتْسَلخُ : َقالَ  َرْأَسَها؟، الَمْرَأةُ  َتْمَسحُ  َكْیفَ  الُمَسیَّبِ  اْبنَ  َسَأْلتُ 

 َعَلى َتْمَسحُ  الرَُّجلِ  ِبَمْنِزَلةِ  الَمْرَأةُ «، [وفي روایة: )١(]»َسَواءٌ  الرَّْأسِ  َمْسحِ  ِفي َوالرَُّجلُ  اْلَمْرَأةُ «روایة: 
 .)٢(]»َرْأِسَها

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

  ِخَماَرَها]: أي تنزع ِخَماَرَها. [َتْسَلخُ 
 هذا ومع الكرماني، فسره هكذا الرأس، جمیع مسح وجوب الرَُّجِل]: أي في ِبَمْنِزَلةِ  [الَمْرَأةُ 

  .)٣(المسح أصل وجوب في الرجل بمنزلة أنه مراده یكون أن یحتمل
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

وعلل سأل ابن المسیب، كیف تمسح المرأة رأسها؟ فقال تنزع خمارها، ثم تمسح رأسها؛ 
  ذلك بأنَّ المرأة مثل الرجل في وجوب مسح الرأس.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  أنَّ مسح الرأس واجب على الرجل والمرأة.

***  

                                                           
  ).٣٠/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١
  ) معلقًا.٤٨/ ١صحیح البخاري ( )(٢
  ).٦٧/ ٣عمدة القاري شرح صحیح البخاري ( )(٣
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زَّاِق، َعبد - ٥١ أُ  ُعَبیدٍ  َأِبي ِبْنتَ  َصِفیَّةَ  َرَأْیتُ : َقالَ  َناِفٍع، َعن َماِلٍك، َعن الرَّ  َوَأَنا )١(َتَوضَّ
  .اْلِخَمارَ  َسَلَختِ  َرْأَسَها َتْمَسحَ  َأنْ  َأَراَدتْ  َفِإَذا ُغَالٌم،

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  وهو عند [طم، صش، سكق].
  * المتن الجامع لألثر:

ُأ [وفي روایة:)٢()ُعَمرَ  ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  اْمَرَأةَ ( ُعَبیدٍ  َأِبي ِبْنتَ  َصِفیَّةَ  َرَأْیتُ  َأْت] ،  َتَوضَّ  )٣(َتَوضَّ
 َعَلى ِخَماَرَها َوَتْمَسحُ  َسَلَخِت اْلِخَماَر [وفي روایة: َتْنِزعُ  َرْأَسَها َتْمَسحَ  َأنْ  َأَراَدتْ  َفِإَذا، ُغَالمٌ  َوَأَنا

 َفَمَسَحتْ  ِخَماِرَها َتْحتَ  َیَدْیَها َفَأْدَخَلتْ  ، [وفي روایة:)٤(] -  َصِغیرٌ  َیْوَمِئذٍ  َوَناِفعٌ  -ِباْلَماءِ  َرْأِسَها
  .)٥(اِصَیِتَها]ِبنَ 

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

  .َصِغیٌر]؟ َیْوَمِئذٍ  ُغَالٌم] [وفي روایة: َوَناِفعٌ  ماذا یدلل قوله: [َوَأَنا - ١
 وفي كبیرًا، أداها إذا الصغیر شهادة جواز الحدیث هذا قلت: قال ابن عبد البر: "وفي

  .)٦(مسلمًا" أداها إذا الكافر وشهادة صالحًا، تائباً  أداها إذا الفاسق شهادة جواز معناها
 َتْحتَ  َیَدْیَها رَْأِسَها]، و [َفَأْدَخَلتْ  َعَلى ِخَماَرَها َوَتْمَسحُ  ماذا یدلل قوله: [َتْنِزعُ  - ٢

  .ِبَناِصَیِتَها]؟ َفَمَسَحتْ  ِخَمارَِها
  إلى منتهاه. قلت: هذا یؤكد على أنها حینما نزعت خمارها مسحت على رأسها من أوله

 َتْحتَ  َیَدْیَها َفَأْدَخَلتْ  ِخَماَرَها"، " ماذا یدلل قوله: " َسَلَخِت اْلِخَماَر"، " َتْنِزعُ  - ٣
  .ِخَمارَِها"؟

                                                           
) "توضَأت"، ٥١األعظمي برقم ( قالوا في حاشیته: "في األصل: "توضأت"، والمثبت من (ظ)". وفي نسخة )(١

  وقال في حاشیته: كذا في األصل، وفي "ظ" توضُأ".
  ).١٠١/ ١السنن الكبرى للبیهقي ( )(٢
  ).٣٠/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
  ).٣٠/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
  ).٣٥/ ١موطأ مالك ( )(٥
  .)٢١٠/ ١االستذكار ( )(٦
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هذا یدلل على كیفیة نزعها لِخمارها. ومن الواضح أنها كانت تعلم بوجود نافع مولى ابن 
خمارها، ومسحت على رأسها، وهذا  عمر؛ فلم تنزع خمارها بشكل كلي، بل أدخلت یدیها تحت

یؤكد على حشمة نساء الصحابة، حتى من األطفال الصغار الذین لم یظهروا على عورات 
  النساء.

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
قال نافع مولى ابن عمر: رأیت صفیة بنت أبي عبید زوجة ابن عمر، وأنا صغیر 

  ِخمارها، وتمسح على رأسها من بدایته إلى منتهاه.تتوضأ، فإذا أرادت أن تمسح رأسها، نزعت 
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

  هذا یؤكد أنَّ المرأة مثل الرجل في مسح الرأس؛ حیث تبدأ من مقدمة رأسها إلى منتهاه.
***  

زَّاِق، َعبد - ٥٢ لَ  )١(َرأِسَها َعَلى َتْمَسحُ : َقالَ  َقَتاَدَة، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ  َوُتِمسُّ  النََّهاِر، َأوَّ
ِتَها َشْعرِ  َأْطَرافَ  الَماءَ    .اْلَجِبینِ  َنْحوِ  ِمنْ  ُقصَّ

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
 رَأِسَها َعَلى "َتْمَسحُ  أنَّ الناظر في متن هذا األثر یجد فیه اختالف كثیرًا، فیقول:تنبیه: 

لَ  ِتَها َشْعرِ  َأْطرَافَ  الَماءَ  "َوُتِمسُّ  النََّهاِر"، ثم قال: َأوَّ   .اْلَجِبیِن"، كیف هذا؟ َنْحوِ  ِمنْ  ُقصَّ
قلت: یقصد به بأنَّها تمسح على جمیع رأسها أول النهار، أي من صالة الفجر، ثم باقي 

من مقدمة رأسها، وهذا من باب التیسیر على  الصلوات طیلة النهار تمسح على أطراف شعرها
فیها أن تمسح على كیها، فهذا مرهق لها، فقال قتادة: المرأة؛ حیث ترید كل صالة أن تنزع خمار 

  جمیع رأسها مرة واحدة في أول النهار، واهللا أعلم. 
  

                                                           
"[ثیابها]، وأشار في حاشیته بأنَّه في األصل "رأسها" والتصویب من "ظ"، ثم قال:  :)٥٢عند األعظمي برقم ( )(١

  وما في "ظ" هو الصواب عندي!!".
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  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
أي من صالة الفجر، ثم باقي الصلوات طیلة تمسح المرأة على جمیع رأسها أول النهار، 

النهار تمسح على أطراف شعرها من مقدمة رأسها، وهذا من باب التیسیر على المرأة وعدم 
  ارهاقها. 

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
یرى قتادة: بأنَّ المرأة إذا مسحة على رأسها في أول صالتها، فهذا یجزئها طیلة النهار، 

  شعرها من مقدمة رأسها، وهذا من باب التیسیر علیها.على أطراف  فیكفیها أن تمسح
***  

  الرِّْجَلْینِ  َغْسلِ  َبابٌ  - ٩
زَّاِق، َعبد - ٥٣  َیا( اآلَیةِ  َهِذهِ  ِفي: َقاالَ  َواْلَحَسِن، ِعْكِرَمَة، َعن َقَتاَدَة، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ

َالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها  ِبُرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحوا الَمَراِفقِ  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا الصَّ
  .الرِّْجَلْینِ  َتْمَسحُ : َقاالَ  ،)اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ 

  * تخریج األثر:
  .مقطوع صحیح كالهما، إسنادان لألثر

  منهما على حدى.وهو عند [طق، صش] من قول الحسن وعكرمة، كل 
  * جامع المتن:

َالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا( اآلَیةِ  َهِذهِ  ِفي: َقاالَ  َواْلَحَسِن، ِعْكِرَمَة،  َفاْغِسُلوا الصَّ
 َتْمَسحُ : َقاالَ  ]،٦[المائدة: )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ  ِبُرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحوا الَمَراِفقِ  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ  ُوُجوَهُكمْ 
: َیُقولُ  َوَكانَ  اْلَقَدَمْیِن، َعَلى اْلَمْسحُ  ُهوَ  ِإنََّما: "َیُقولُ  َكانَ  َأنَّهُ  اْلَحَسِن، [وفي روایة: َعنِ  .الرِّْجَلْینِ 
 َیُقولُ  َوَكانَ  ِرْجَلْیِه، َعَلى َیْمَسحُ  ِعْكِرَمَة، َرَأْیتُ «، [وفي روایة: )١(]"َوَباِطُنُهَما َظاِهُرُهَما ُیْمَسحُ 

  .)٣(]»َوَمْسَحتَانِ  َغْسَلتَانِ : «َقالَ  ِعْكِرَمَة، ، [وفي روایة: َعنْ )٢(]»ِبهِ 
  
  

                                                           
  ).٢٥/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١
  ).٢٥/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
  ).٢٥/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
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  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

  .َقَدَمْیِه"؟ "َوَغَسلَ  )٥(برقم  rاْلَقَدَمْیِن]: قلت هذا ینافي ما نقل عن النبي  َعَلى [اْلَمْسحُ 
 َرُسولَ  "رََأْیتُ  )٥(یقول قائل: أنَّ هذا موافق لما أتى في المتن الجامع للحدیث رقم * 

أُ  r اللَّهِ    ِرْجَلْیِه"؟. َعَلى ِباْلَماءِ  َوَیْمَسحُ  َیَتَوضَّ
 في المسح األنصاري: "أن زید ، أوًال: قال أبو)٥(قلت: شرحت ماذا یقصد به في رقم 

  .)١( األرجل" بغسل جاءت واألخبار بالید، َمسًحا ویكون ُغسًال، یكون كالم العرب
، فهذا "َأْنَقاُهَما َحتَّى اْلَكْعَبْینِ  ِرْجَلْیِه ِإَلى َغَسلَ  ُثمَّ ثانیًا: أتى في روایات أخرى، بأنَّه: "

قدماه من  یؤكد على أنَّ المسح عند العرب یحمل معنیین، والمقصود هنا الغسل، فكیف ُینقي
  .!! جمیع األوساخ والقاذورات التي تتعلق بهما، بدون غسل

  .)٢(- رحمه اهللا–ومن أراد أن یستفید ویستفیض في هذه المسألة فلیراجع ما كتبه العیني 
 َظاِهُرُهَما ُیْمَسحُ : َیُقولُ  َوَكانَ  اْلَقَدَمْیِن، َعَلى اْلَمْسحُ  ُهوَ  ثالثًا: قال الحسن: " ِإنََّما

ُنُهَما"، كیف یكون المسح على القدمین ظاهرهما وباطنهما، إن لم یقصد به غسل القدمین، َوَباطِ 
، فهذا یؤكد على أنَّ المقصود به هو الغسل، »َوَمْسَحَتانِ  َغْسَلتَانِ «وأكد على ذلك قول عكرمة: 

  وٕانما أطلق علیه المسح؛ ألنَّ هذا اللفظ لغة من لغات العرب، واهللا أعلم.
  قائل لماذا سمیاه مسح، ولم یسمیاه غسل؟یقول: * 

َالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا(قلت: قال اهللا عز وجل:   ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا الصَّ
]، اهللا عز وجل سمى ٦[المائدة: )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ  ِبُرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحوا الَمَراِفقِ  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ 

. وهذا من باب تورعهم، واهللا !!ُغسل القدمین مسح، أتریدهم أن یتجاوزوا ما سمى اهللا عز وجل
  أعلم.

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
 ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا(إن عكرمة والحسن البصري، قاال: في قوله تعالى: 

 )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ  ِبُرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحوا الَمَراِفقِ  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا َالةِ الصَّ 

                                                           
  .)٣٢٦/ ١معاني القراءات ( )(١
  وما بعدها). ٣١٠/ ١انظر: نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(٢
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أي تمسح القدمین، وقولهما هذا مستنبط من هذه اآلیة، فإن ُغسل القدمین سماه اهللا  ]،٦[المائدة:
  وجل.عز وجل مسح، فلم یتجاوزا تسمیة اهللا عز 

وأما المسح عند العرب یقصد به الغسل والمسح، ووضح في جامع المتن بأن المقصود 
  به هنا الغسل، ولكن لم یتجاوزا تسمیة اهللا عز وجل لهذا الفعل، واهللا أعلم.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
وجل  زأنَّ المسح عند العرب یقصد به الغسل والمسح، وقال العلماء بالمسح؛ ألنَّ اهللا ع

  سماه مسح، فلم یتجاوزا تسمیة اهللا عز وجل.
***  

زَّاِق، َعبد - ٥٤  ابنِ  َعنِ  ِعْكِرَمَة، َأوْ  َیِزیَد، بنِ  َجاِبرِ  َعن َقَتاَدَة، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ
 اْلَغْسَلتَْینِ  َمَكانَ  َفَجَعلَ  التََّیمَُّم، َذَكرَ  َأنَّهُ  َتَرى َأالَ  َوَمْسَحتَْیِن، َغْسَلتَْینِ  اهللاُ  اْفَتَرَض : َقالَ  َعبَّاٍس،

  .الَمْسَحتَْینِ  َوَتَركَ  َمْسَحتَْیِن،
: َفَقالَ  الرِّْجَلْیِن؟، َعَلى الَمْسحُ : َیُقولُ  َكانَ  َمنْ : اْلَورَّاقِ  ِلَمَطرٍ  َرُجلٌ  َوَقالَ  :)١( [َقاَل َمْعَمٌر]

  .َكِثیرٌ  ُفَقَهاءُ 
  تخریج األثر:

 یزید بن جابر: قلت، قتادة شكَّ  األول اإلسناد في أنَّ  مع، صحیح كالهما، إسنادان لألثر
، قبله الذي األثر انظر، عكرمة الصواب أنَّ  الواضح ومن. عباس ابن عن یروي لم،  الجعفي
  .أعلم واهللا، بعده والذي

د ا، عن الُمصنف، وز )٣(الهندي ، والمتقي)٢(تنبیه: نقل قول ابن عباس السیوطي
  حمید".السیوطي: "وأخرجه عبد بن 

  وتفرد الُمصنف بقول [مطر الَورَّاق].
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:

                                                           
)، و قال في حاشیته: ٥٤قالوا في حاشیته: "قوله: "قال معمر" من (ظ)". ولم یثبت في نسخة األعظمي برقم ( )(١

  "وفي (ظ) قال معمر، وقال رجل ... الخ".
  ).٢٨/ ٣ر (الدر المنثور في التفسیر بالمأثو  )(٢
  ).٤٣٣/ ٩كنز العمال ( )(٣
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 َتَرى َأالَ ، َوَمْسَحَتْینِ  َغْسَلَتْینِ  اهللاُ  یقول قائل: كیف تفسر قول ابن عباس: " اْفَتَرَض * 
  الَمْسَحَتْیِن"؟. َوَتَركَ ، َمْسَحَتْینِ  اْلَغْسَلَتْینِ  َمَكانَ  َفَجَعلَ ، التََّیمُّمَ  َذَكرَ  َأنَّهُ 

قلت: ُیقصد به أنَّ اهللا عز وجل فرض الغسل على القدمین، ویجب أن تمرر یدیك على 
قدمیك وأنت تغسل بهما؛ حتى تنقي قدمیك من كل القاذورات المتعلقة بهما، وهذا ما ُأشیر إلیه 

  واهللا أعلم. ،"َأْنَقاُهَما َحتَّى اْلَكْعَبْینِ  ِرْجَلْیِه ِإَلى َغَسلَ  : "ُثمَّ )٥(في المتن الجامع برقم 
  :لألثر اإلجمالي ثانیًا: المعنى

قال ابن عباس: فرض اهللا عز وجل الُغسل على القدمین، ویجب وأنت تغسل قدمیك 
  تمرر كلتا لیدیك علیهما؛ حتى تنقي قدمیك من كل القاذورات المتعلقة بهما.

ترى أنَّه ذكر التیمم، فجعل مكان الغسلتین  وقاس ابن عباس ذلك بالتیمم، فقال: أال
  مسحتین، وترك المسحتین.

وقال مطر الوراق: كان كثیر من الفقهاء یقولون بالمسح على الرجلین، ونحن فسرنا 
  باألثر الذي یسبقه ماذا یقصد بالمسح على القدمین.

  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:
ب وأنت تغسل قدمیك تمرر كلتا لیدیك فرض اهللا عز وجل الُغسل على القدمین، ویج

  علیهما؛ حتى تنقي قدمیك من كل القاذورات المتعلقة بهما.
***  

زَّاِق، َعبد - ٥٥ : َیُقولُ  ِعْكِرَمةَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِدیَناٍر، بن َعْمُرو َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ
  .َوَغْسَلتَانِ  َمْسَحتَانِ  اْلُوُضوءُ : َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ 

  تخریج األثر:
  إسناده صحیح موقوف.

  وهو عند [جب].
 الوضوء"، عن الُمصنف، بلفظ: )٢(الهندي ، والمتقي)١(تنبیه: نقل هذا األثر األسیوطي

 غسلتان )ظ(بحاشیته: "في  ١أصحاب دار التأصیل ط عنه ، وهذا اللفظ قال"ومسحتان غسلتان
  ."ومسحتان

                                                           
  .)٢٨/ ٣الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ( )(١
  ).٤٣٣/ ٩كنز العمال ( )(٢
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  ه ألحد.ا، بدون إسناد ولم یعزو )٢(، والعیني)١(الثعلبيأما لفظ المصنف هنا نلقه 
  * المتن الجامع لألثر:

  َوَمْسَحتَاِن". َغْسَلتَانِ  َوَغْسَلتَاِن"، وفي روایة: "اْلُوُضوءُ  َمْسَحتَانِ  "اْلُوُضوءُ : َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ 
  .)٥٤(تنبیه: تم تفصیل بهذا األثر في الذي سبقه، برقم 

***  
زَّاِق، َعبد - ٥٦ ، َعنِ  َخاِلٍد، َأِبي بن ِإْسَماِعیلُ  َحدَّثنا: َقالَ  ُعَیْیَنَة، ابنِ  َعنِ  الرَّ  الشَّْعِبيِّ

  .اْلَقَدَمْینِ  َعَلى ِبالَمْسحِ  َنَزلَ  َفَقدْ  السََّالمُ  َعَلْیهِ  ِجْبِریلُ  َأمَّا: َقالَ 
  تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  وهو عند [صش].

  .، عن المصنف)٣(األثر العینيتنبیه: نقل هذا 
  * المتن الجامع لألثر:

 َجْبَراِئیلُ  َنَزلَ «[وفي روایة:  .اْلَقَدَمْینِ  َعَلى ِبالَمْسحِ  َنَزلَ  َفَقدْ  السََّالمُ  َعَلْیهِ  ِجْبِریلُ  َأمَّا: َقالَ 
  .)٤(]»اْلَقَدَمْینِ  َعَلى ِباْلَمْسحِ 

  * ما یرشد إلیه األثر:
  :لألثر اإلجمالي أوًال: المعنى

قال الشعبي: أنَّ اهللا عز وجل أنزل جبریل علیه السالم بآیة المائدة، التي ذكر فیها اهللا 
  عز وجل المسح القدمین.

  تنبیه: تقدم شرحه فیما تقدم.
***  

                                                           
  ).٢٨/ ٤الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ( )(١
  ).٣٥٨/ ١نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(٢
  ).٣٥٦/ ١ر في شرح معاني اآلثار (نخب األفكار في تنقیح مباني األخبا )(٣
  ).٢٦/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
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زَّاِق، َعبد - ٥٧  ُیَحدُِّث، َخْیرٍ  َعبدِ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  السَّْوَداِء، َأِبي َعن ُعَیْیَنَة، ابنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  َعِلی ا َرَأْیتُ : َقالَ  َأِبیِه، َعن  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َأنِّي َلْوالَ : َوَقالَ  َقَدَمْیِه، )١(َعَلى ُظُهورِ  َیْغِسلُ  َفَجَعلَ  َیَتَوضَّ
  .َظاِهِرِهَما ِمنْ  ِباْلَغْسلِ  َأَحقَّ  اْلَقَدَمْینِ  )٢(َبْطنَ  أن َلَرَأْیتُ  َقَدَمْیِه، َظْهرَ  َیْغِسلُ  r اهللاِ 

  * تخریج الحدیث:
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.

وهو عند [مح، صش، ح، سد، مسع، شعط، فشغ، سنق، سكق، مسكق، معسق، 
  نسخش].

  * المتن الجامع للحدیث:
ُأ، َرَأْیتُ  أَ  َقَدَمْیِه [وفي روایة: َعَلى ُظُهورِ  َیْغِسلُ  َفَجَعلَ  َعِلی ا َیَتَوضَّ  ُظُهورَ  َفَغَسلَ  َتَوضَّ

أَ  َأنَّهُ  ، [وفي روایة:)٥( ])٤( )ُخفَّْیهِ  َعَلى(َقَدَمْیهِ  ُظُهورَ  َیْمَسحُ  ، [وفي روایة:)٣(َقَدَمْیِه]  َفَمَسحَ  َتَوضَّ
أَ «[وفي روایة:  ،)٦( اْلَقَدِم] َظْهرِ  َعَلى أَ  ، [وفي روایة:)٧( ]»النَّْعَلْینِ  َعَلى َوَمَسحَ  َتَوضَّ  َوَمَسحَ  َتَوضَّ
  .)٨( َفَوسََّع] النَّْعَلْینِ  َعَلى

 َعَلى َمَسحَ  َقَدَمْیِه، [وفي روایة: َظْهرَ  َیْغِسلُ  r اهللاِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َأنِّي َلْوالَ : َقالَ )٩( )ُثمَّ (وَ 
 روایة:اْلَقَدَمْیِن [وفي  َبْطنَ  أن َلَرَأْیتُ  ،)١١( َفَعْلُت] َرَأْیُتُموِني َكَما َفَعلَ  ، [وفي روایة:)١٠(ُظُهوِرِهَما]

   .َظاِهِرِهَما ِمنْ  )٢(ِباْلَمْسِح] ِباْلَغْسِل [وفي روایة: َأَحقَّ  )١( )ُهوَ ( )١٢(ُبُطوَنُهَما] َأنَّ  َلَظَنْنتُ 
                                                           

) [یغسل ظهر قدمیه]، وقالوا في حاشیته: "في األصل: "على ظهر قدمیه"، وفي (ظ) ٥٧عند األعظمي برقم ( )(١
  یغسل ظهور قدمه".

) [باطن]، وقالوا في حاشیته: "زدته أنا ظنًا مني أنَّه سقط من األصل وجد في (ظ) ٥٧عند األعظمي برقم ( )(٢
  یغسل ظهور قدمه". r"لرأیت أن بطن القدمین... الخ، وفي "ظ" أیضًا لوال رأیت رسول اهللا 

  ).٢٤٣/ ٢مسند أحمد ( )(٣
  ).١٢٦/ ٢معرفة السنن واآلثار ( )(٤
  .)١٧٥/ ١مسند الحمیدي ( )(٥
  ).٣٥/ ١شرح معاني اآلثار ( )(٦
  ).٤١٤/ ٢مسند أحمد ( )(٧
  ).٥٥٧/ ١سنن الدارمي ( )(٨
  ).٤١٤/ ٢مسند أحمد ( )(٩

  .)١٧٥/ ١مسند الحمیدي ( )(١٠
  ).٤١٤/ ٢مسند أحمد ( )(١١
  ).٢٤٣/ ٢مسند أحمد ( )(١٢
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 َظاِهَرُهَما، ِمنْ  ِباْلَمْسحِ  َوَأَحقَّ  َأْوَلى اْلَقَدَمْینِ  َباِطنُ  َكانَ  ِبالرَّْأِي، الدِّینُ  َكانَ  [وفي روایة: َلوْ 
 اهللاِ  ِدینُ  َكانَ  َلوْ  ، [وفي روایة:)٤( ]»َظاِهَرُهَما )٣(َیْمَسُح] َمَسَح [وفي روایة: r النَِّبيَّ  َرَأْیتُ « َوَلِكنِّي
 َهَكَذا َیْمَسحُ  r اهللاِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َوَلَقدْ  َأْعَالهُ  ِمنْ  ِباْلَمْسحِ  َأَحقُّ  اْلُخفِّ  َباِطنُ  َلَكانَ  ِبالرَّْأيِ 

  .)٥(ِبَأَصاِبِعِه]
َأ، ِبَماءٍ  َدَعا َعِلی ا روایة: َرَأْیتُ [وفي   َقَدَمْیِه ، َظْهرِ  َعَلى َوَمَسحَ  َتَمسًُّحا، ِبهِ  َفَتَمسَّحَ  ِلَیَتَوضَّ

 َظْهرِ  َعَلى َمَسحَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َأنِّي َلْوال: «َقالَ  ثُمَّ  ، »ُیْحِدثْ  َلمْ  َمنْ  ُوُضوءُ  َهَذا: «َقالَ  ثُمَّ 
 َیْزُعُمونَ  الَِّذینَ  َأْینَ : «َقالَ  ُثمَّ  ، »َقاِئمٌ  َوُهوَ  َوُضوِئهِ  َفْضلَ  َشِربَ  ُثمَّ  َأَحقُّ، ُبُطوَنُهَما َأنَّ  َرَأْیتُ  َقَدَمْیهِ 

  .)٦("]»َقاِئًما؟ َیْشَربَ  َأنْ  ِألََحدٍ  َیْنَبِغي َال  َأنَّهُ 
  * سبب ورود هذا الحدیث:

توضأ فمسح على خفیفة، فقال:  tهو ما وضحه المتن الجامع لهذا الحدیث: بأنَّ علیًا 
  یمسح علیهما، لرأیت أن بطنهما أولى من ظاهرهما. rلوال أني رأیت رسول اهللا 

  * ما یرشد إلیه الحدیث:
  أوًال: مفردات الحدیث:

 ُظُهورَ  َیْمَسحُ  َقَدَمْیِه]، [وفي روایة: َعَلى ُظُهورِ  یقول قائل: ُأتى [في روایة: َیْغِسلُ * 
  ؟.َقَدَمْیِه]

 ُغسًال، یكون كالم العرب في المسح األنصاري: "أن زید قلت: هذا یؤكد ما قاله أبو
  ، والمقصود به هنا [المسح]، كما هو واضح في جامع المتن.)٧( بالید" َمسًحا ویكون

  بالغ في المسح على النعلین.َفَوسََّع]: أي  النَّْعَلْینِ  َعَلى [َوَمَسحَ 
بأنَّه یجب اتباع سنة  tِبالرَّْأِي]: هذه إشارة من علي بن أبي طالب  الدِّینُ  َكانَ  [َلوْ 

  .rالنبي

                                                                                                                                                                      
  ).٤١٤/ ٢مسند أحمد ( )(١
  ).٥٥٧/ ١سنن الدارمي ( )(٢
  .)١٣٩/ ٢مسند أحمد ( )(٣
  .)١٦٥/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
  ).٤٣٦/ ١السنن الكبرى للبیهقي ( )(٥
  ).٢٥٦/ ٢مسند أحمد ( )(٦
  .)٣٢٦/ ١معاني القراءات ( )(٧
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ُیْحِدْث]: أي لم ینتقض وضوؤه قبل أن یدخلهما في خفیه، قال  َلمْ  َمنْ  ُوُضوءُ  [َهَذا 
 َفِإنِّي َدْعُهَما،: «َفَقالَ  ُخفَّْیِه، ِألَْنِزعَ  َفَأْهَوْیتُ  َسَفٍر، ِفي r النَِّبيِّ  َمعَ  ُكْنتُ المغیرة بن شعبة: "

  .)١("َعَلْیِهَما َفَمَسحَ . »َطاِهَرَتْینِ  َأْدَخْلُتُهَما
 الذي الحدث من علیه واجب وضوء في ال به، متطوع ومنهم من قال: "أنَّ هذا وضوء

 َأْدَخْلُتُهَما َفِإنِّي َدْعُهَما،«للمغیرة: " r، قلت: لو كان ذلك؛ لما قال النبي )٢(الوضوء" یوجب
  َعَلْیِهَما". َفَمَسحَ . »َطاِهَرتَْینِ 
َقاِئٌم]: أي شرب ما تبقي من الماء الذي توضأ به في  َوُهوَ  َوُضوِئهِ  َفْضلَ  َشِربَ  [ُثمَّ  

  اإلناء وهو قائم.
َقاِئًما؟]: لیؤكد على أنَّه یجوز شرب  َیْشَربَ  َأنْ  ِألََحدٍ  َیْنَبِغي َال  َأنَّهُ  َیْزُعُمونَ  الَِّذینَ  [َأْینَ 

  الماء وأنت قائم.
 منه، أفضل غیره الذي الفعل العالم یفعل أن الفقه من الحدیث هذا في وقال ابن هبیرة: "

  .)٣("إیاه الناس وتعلیم به، اإلخبار إلى طریًقا ولیجعله جوازه، على بذلك لیدل
  ثانیًا: المعنى اإلجمالي للحدیث:

یلبس الخفین، وفي روایة: النعلین، فقام یتوضأ فمسح علیهما وبالغ في  tكان علیًا 
یفعل ذلك، وكان یظن بأنَّ المسح على باطن القدمین أولى  rذلك. ثم فسر فعله بأنَّه رأى النبي 

  ذلك. rمن المسح على ظاهرهما، ولكن تیقن بأنَّ المسح على ظاهرهما أولى؛ لفعل النبي 
شرب ما تبقي من الماء الذي توضأ به ذا وضوء من لم یدخلهما طاهرتین، ثم ثم قال: ه

  في اإلناء وهو قائم؛ لیؤكد بأنَّه یجوز شرب الماء وأنت قائم، واهللا أعلم.
  ثالثًا: أحكام الحدیث:

النعلین، ولكن لهذا  أو یجوز المسح على الخفینأوًال: المسح على الخفین أو النعلین: 
  المسح شروط:

  طهارة. على أن تلبسهما -١

                                                           
  ).٥٢/ ١صحیح البخاري ( )(١
حاشیة ابن )، وعون المعبود و ٣٠٦/ ١انظر: نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(٢

  ).١٤١/ ١القیم (
  .)٢٦٧/ ١( الصحاح معاني عن اإلفصاح )(٣
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 یجوز ال فإنَّه نجسًة؛ كانت فإنْ  طاهرًة، أو النعالن، أو الجوربان الُخفَّان یكون أنْ  -٢
 َنْعَلْیهِ  َخَلعَ  ِإذْ  ِبَأْصَحاِبهِ  ُیَصلِّي r اللَّهِ  َرُسولُ  َبْیَنَما: "tقال أبو سعید الخدري  علیها. المسح

: َقالَ  َصَالَتُه، r اللَّهِ  َرُسولُ  َقَضى َفَلمَّا ِنَعاَلُهْم، أَْلَقْوا اْلَقْومُ  َذِلكَ  رََأى َفَلمَّا َیَسارِِه، َعنْ  َفَوَضَعُهَما
: " r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ِنَعاَلَنا، َفأَْلَقْیَنا َنْعَلْیكَ  أَْلَقْیتَ  رََأْیَناكَ : َقاُلوا ،»ِنَعاِلُكمْ  ِإْلَقاءِ  َعَلى َحَمَلُكمْ  َما«
 ِإَلى َأَحُدُكمْ  َجاءَ  ِإَذا: " َوَقالَ "  -  َأًذى: َقالَ  َأوْ  - َقَذرًا ِفیِهَما َأنَّ  َفَأْخَبَرِني َأتَاِني r ِجْبِریلَ  ِإنَّ 

 .)١("ِفیِهَما َوْلُیَصلِّ  َفْلَیْمَسْحهُ  َأًذى َأوْ  َقَذرًا َنْعَلْیهِ  ِفي رََأى َفِإنْ : َفْلَیْنُظرْ  اْلَمْسِجدِ 
قال  .الُغسل یوجب ما أو الجنابة في ال األصغر الَحَدث في مسحهما یكون أنْ  -٣
، َأیَّامٍ  َثَالَثةَ  ِخَفاَفَنا َنْنِزعَ  َال  َأنْ  َسَفرًا ُكنَّا ِإَذا َیْأُمُرَنا r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ «صفوان:   ِمنْ  ِإالَّ  َوَلَیاِلیِهنَّ

  .)٢(»َوَنْومٍ  َوَبْولٍ  َغاِئطٍ  ِمنْ  َوَلِكنْ  َجَناَبٍة،
 بلیالیها أیام وثالثة للُمقیم ولیلةٌ  یومٌ  وهو شرعاً  المحدَّد الوقت في المسح یكون أنْ  -٤

 َوَیْوًما ِلْلُمَساِفِر، َوَلَیاِلَیُهنَّ  َأیَّامٍ  َثَالَثةَ  r اهللاِ  َرُسولُ  َجَعلَ : «t طالب أبي بن عليِّ  للمسافر. قال
  .)٣( »ِلْلُمِقیمِ  َوَلْیَلةً 

 بالنسبة ساعةً  وعشرین بأربعٍ  وتنتهي الَحدث، بعد َمَسح مرَّة أول من تبدأ المدة وهذه
  للُمسافر. بالنسبة ساعةً  وسبعین واثنتین للُمقیم،

: هذا الحدیث یؤكد على جواز الشرب قائمًا، وأما أحادیث النهي التي ثانیًا: الشرب قائماً 
 َنَهى r اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ «، و)٤(»َقاِئًما الشُّْربِ  َعنِ  َزَجرَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ «، ومنها: rوردت عن النبي 

  .)٦(»َفْلَیْسَتِقئْ  َنِسيَ  َفَمنْ  َقاِئًما، ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َیْشَرَبنَّ  َال : «r اهللاِ  َرُسولُ  ، وَقالَ )٥(»َقاِئًما الشُّْربِ  َعنِ 
 بل ضعف وال فیها اشكال تعالى اهللا بحمد األحادیث هذه في ولیس " :النووي قلت: قال

 قائماً  r شربه وأما التنزیه، كراهة على محمول فیها النهي أن فیها والصواب صحیحة، كلها
 كیف قیل: ...، فإن إلیه، المصیر یتعین ذكرناه الذي وهذا وال تعارض، اشكال فال للجواز، فبیان
  .؟r النبي فعله وقد مكروها، قائماً  الشرب یكون

                                                           
  )، وٕاسناده صحیح.١٧٥/ ١سنن أبي داود ( )(١
  ).١٦٢/ ١). صححه األلباني في حاشیة مشكاة المصابیح (١٦٠/ ١سنن الترمذي ( )(٢
  ).٢٣٢/ ١صحیح مسلم ( )(٣
  ).١٦٠٠/ ٣صحیح مسلم ( )(٤
  ).١٦٠١/ ٣صحیح مسلم ( )(٥
  ).١٦٠١/ ٣صحیح مسلم ( )(٦
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  .r علیه واجب البیان بل مكروهاً  ال یكون للجواز بیاناً  كان إذا r فعله أن فالجواب 
 لمن فیستحب والندب، االستحباب على فمحمول "،َفْلَیْسَتِقئْ  َنِسيَ  َفَمنْ  " :r قوله وأما

  .)١(الصریح" الصحیح الحدیث لهذا یتقایأه؛ أن قائماً  شرب
 الجواز وأحادیث التنزیه كراهة على النهي أحادیث حمل الجمع وقال ابن حجر: "في

 وأبعدها وأسلمها المسالك أحسن وهذا آخرین، في بطال وابن الخطابي طریقة وهي بیانه، على
  .)٢(االعتراض" من

 اإلنسان یشرب أن ولخص كل هذا أصحاب فتاوى اللجنة الدائمة؛ حیث قالوا: "األصل
 في األمر أن على للداللة األمرین r النبي فعل وقد قائمًا، یشرب أن وله األفضل، وهو قاعداً 
  .)٣(واسع" ذلك

  رابعًا: ما یستفاد من هذا الحدیث:
  بالید. َمسًحا ویكون ُغسًال، یكون كالم العرب في المسح -١
  .rیجب اتباع سنة النبي  -٢
أو النعالن،  الُخفَّان یكون شروط المسح على الخفین: أن تلبسهما على طهارة، وأنْ -٣

 الَحَدث في مسحهما یكون علیها، وأنْ  المسح یجوز ال فإنَّه نجسًة؛ كانت فإنْ  طاهرًة، أو الجوربان
 یومٌ  وهو شرعاً  المحدَّد الوقت في المسح یكون الُغسل، وأنْ  یوجب ما أو الجنابة في ال األصغر

  للمسافر.  بلیالیها أیام وثالثة للُمقیم ولیلةٌ 
 أن وله األفضل، وهو قاعداً  اإلنسان یشرب أن یجوز الشرب قائمًا، مع أنَّ األصل -٤

  واسع. ذلك في األمر أن على للداللة األمرین r النبي فعل وقد قائمًا، یشرب
***  

زَّاِق، َعبد - ٥٨  َأْمَسحُ  َكَما ِباْلَقَدَمْینِ  َأْمَسحُ  الَ  ِلمَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ
 ُهَریَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ  ِإنِّي اْلَقَدَمْیِن، َوَغَسلَ  الرَّْأَس  َمَسحَ  ِإالَّ  َأَراهُ  الَ : َقالَ  َجِمیًعا، َقاَلُهَما َوَقدْ  ِبالرَّْأسِ 
  .النَّارِ  ِمنَ  ِلَألْعَقابِ  َوْیلٌ : َیُقولُ 

  .َفَأْغِسُلُهَما َأَنا َوَأمَّا الَمْسُح، ُهوَ  َلَیُقوُلونَ  ُأَناًسا َوإِنَّ : َعَطاءٌ  َقالَ 

                                                           
  ).١٩٥/ ١٣شرح النووي على مسلم ( )(١
  .)٨٤/ ١٠فتح الباري ( )(٢
  ).١٣٣/ ٢٢( ١ -فتاوى اللجنة الدائمة  )(٣
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  * تخریج األثر:
  مقطوع.إسناده صحیح 

، ومسلم في )١(وأما قول أبو هریرة فله حكم الرفع، وأصله عند البخاري في صحیحه
  ویأتي شرحه هناك. )٦٢(وهو عند الُمصنف برقم  .)٢(صحیحه
  وأما قول عطاء فهو عند [صش] بمعناه.  

  * المتن الجامع لألثر:
 َقاَلُهَما َوَقدْ  ِبالرَّْأسِ  َأْمَسحُ  َكَما ِباْلَقَدَمْینِ  َأْمَسحُ  الَ  ِلمَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ 

 ِلَألْعَقابِ  َوْیلٌ : َیُقولُ  ُهَریَرةَ  َأَبا َسِمْعتُ  ِإنِّي اْلَقَدَمْیِن، َوَغَسلَ  الرَّْأَس  َمَسحَ  ِإالَّ  َأَراهُ  الَ : َقالَ  َجِمیًعا،
  .النَّارِ  ِمنَ 

 َعْبدِ  [وفي روایة: َعنْ  .َفَأْغِسُلُهَما َأَنا َوَأمَّا الَمْسُح، ُهوَ  َلَیُقوُلونَ  ُأَناًسا َوإِنَّ : َعَطاءٌ  َقالَ 
 .)٣(]»ُمْحَدثٌ : «َقالَ  اْلَقَدَمْیِن، َعَلى َیْمَسحُ  ِمْنُهمْ  َأَحًدا َأْدَرْكتَ : َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  َعَطاٍء، َعنْ  اْلَمِلِك،

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

  .)٤(إجماع وال سنة، وال كتاب، في معروفاً  یكن لم [ُمْحَدٌث]: أي هذا ما 
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

، مع أنَّ ؟سأل ابن جریج شیخه عطاء، فقال له: لم ال أمسح القدمین كما أمسح الرأس
ألن أبا  هذا القول قاله جمع من أهل العلم، فقال له عطاء: إني أراه مسح الرأس وغسل القدمین؛

أنَّ جمع من أهل العلم یقولون ثم أكد قول ابن جرج، بویل لألعقاب من النار،  :هریرة قال
  بالمسح، ولكن أنا أغسلهما. 

وقاله له أیضًا تلمیذه عبد الملك: أدركت أحدًا من هؤالء یمسح على القدمین، فقال له: 
  .إجماع وال سنة، وال كتاب، في معروفاً  یكن لم هذا ما

   

                                                           
٤٤/ ١( )(١.(  
٢١٤/ ١( )(٢.(  
  ).٢٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
  ).١٣١/ ٢لسان العرب ( )(٤
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  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
یرى عطاء: بأنَّه یجب غسل القدمین، ویستند في ذلك على حدیث أبي هریرة، وأنَّ من 

  قال بالمسح، فقولهم هذا لیس لهم دلیل علیه من الكتاب والسنة واإلجماع.
***  

زَّاِق، َعبد - ٥٩  اْلَقَدَمْینِ  َغْسلِ  ِإَلى َرَجعَ : َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنَ  َأنَّ  َقَتاَدَة، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ
  .]٦[المائدة:  )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ (: َقْوِلهِ  ِفي

  * تخریج األثر:
  .)١(مسعود ابن عن دعامة بن قتادة إرسال فیه، موقوف ضعیف إسناده

  وهو عند [معك، سكق].
 لیس ما ابنه علیه وأدخل كبر لما صدوق تغیر، الربیع بن قیس فیه ،)٢(البیهقي وأما سند

  .)٤(أوهام له صدوق، النجود أبي بن ، وعاصم)٣(به فحدث حدیثه من
تنبیه: قال األعظمي في حاشیة هذا األثر: " و"هق" من طریق زر بن حبیش عن ابن   

  ". !! مسعود بسند حسن
  ... األثر". َغْسلِ  ِإَلى َقْوُلهُ  َرَجعَ  عن الدَّبري، به. بلفظ: " )٥(تنبیه: هو عند الطبراني

عن  )٨(والطبراني. والهیثمي الرزاق، عبد عن )٧(الهندي ، والمتقي)٦(وأورده السیوطي 
  الطبراني.

  الهندي مثل لفظ المصنف. تنبیه: عند المتقي
***  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ٦٠  َعَلى اْلَمْسحَ  ِإنَّ : " َقالَ  َأَباهُ  َأنَّ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
  .]"٦: المائدة[ )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ (: َقْوِلهِ  ِفي اْلَغْسلِ  ِإَلى َرَجعَ  الرِّْجَلْینِ 

                                                           
  .)٢٥٥جامع التحصیل (ص:  )(١
  .)١١٥/ ١السنن الكبرى ( )(٢
  ).٤٥٧تقریب التهذیب (ص:  )(٣
  ).٢٨٥تقریب التهذیب (ص:  )(٤
  ).٢٤٦/ ٩المعجم الكبیر ( )(٥
  ).٢٨/ ٣الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ( )(٦
  ).٤٣٤/ ٩كنز العمال ( )(٧
  ).٢٣٤/ ١مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( )(٨

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٦٢ 
 

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد به الُمصنف.
  * ما یرشد إلیه األثر:

  :أوًال: المعنى اإلجمالي لألثر
 )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ (یقول عروة: إن المسح على الرجلین یرجع إلى الغسل في قوله: 

  .]٦: المائدة[
  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:

، بأنَّه یجب أن نغسل أرجلنا ]٦: المائدة[ )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ (فسر عروة قوله تعالى: 
  إلى الكعبین.

***  
زَّاِق، َعبد - ٦١  َأِبي بنِ  ُعْثَمانَ  َعن َمْیَسَرَة، بنِ  ِإبَراِهیمَ  َعن ُمْسِلٍم، بنِ  ُمَحمَّدِ  َعن الرَّ

 َثَالَثةٍ  َعن َبَلَغِني َلَقدْ : )١( َفَقاَل [ُعَمُر] اْلَقَدَمْیِن، َعَلى الَمْسحَ  اْلَعِزیزِ  َعبدِ  بنِ  ِلُعَمرَ  َذَكرَ  َأنَّهُ  ُسَوْیٍد،
  .َقَدَمْیهِ  َغَسلَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُشْعَبَة، بن الُمِغیَرةُ  َعمِّكَ  اْبنُ  َأْدَناُهمُ  ،r ُمَحمَّدٍ  َأْصَحابِ  ِمنْ 

 في كذا: "حاشیته عن [عثمان بن أبي سوید] في التأصیل أصحاب دار قالوا تنبیه:
 أبي ابن" وفیه،...، التفسیر في الطبري أخرجه والحدیث"، سوید بن عثمان): "ظ( وفي، األصل
 عمر عن یروي، الطائفي الثقفي سوید أبي بن محمد: اسمه في الصواب ولعل، یسمه ولم" سوید

   ".والتعدیل الجرح،...، الكمال تهذیب: "ینظر، میسرة بن إبراهیم عنه ویروي، العزیز بن
 أبي بن محمد: "هو" سوید أبي البیان: "ابن وقال أحمد محمد شاكر في حاشیة جامع

 الترمذي له روى. العزیز عبد بن وعمر العاص، بن عثمان عن روى". الطائفي الثقفي سوید
  .)٢(التهذیب" في مترجم. واحداً  حدیثاً 

 وال، المنفعة تعجیل في وال، الستة رجال في أجده لم: "األعظمي في حاشیته قلت: قال
 وعنه طلحة عن یروي سوید أبي بن محمد بن عثمان التعجیل في وجدت نعم، حاتم أبي ابن عند

                                                           
) لم ٤٣٠/ ٩)، وفي كنز العمال (٦١أثبتوه من (ظ)، كما ذكروا في حاشیته. وفي نسخة األعظمي برقم ( )(١

  یثبت.
  ).٥٤/ ١٠جامع البیان ت شاكر ( )(٢
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 المحمدین في حجر ابن ذكر وقد، الثقات في حبان ابن ذكره وقد، هو یكون أن فیمكن الزهري
 عن میسرة، بن إبراهیم عن عیینة، ابن طریق من حدیثاً  روى الترمذي ألنَّ  ؛"سوید أبي بن محمد"

 موضع في الترمذي سماه: المزي فقال، مبهماً  هكذا العزیز عبد بن عمر عن سوید، أبي ابن
 لم حجر ابن ولكن"، نسوة عشر وتحته أسلم" غیالن حدیث ذیل في الترمذي حكاه ما وذكر، آخر
) ظ( وفي" عثمان" اسمه أن الروایة بهذه تحقق ألنَّه ذلك؛ في أصاب وقد، المزي قاله بما یقنع

  ".سوید بن عثمان
  .األعظمي، واهللا أعلم رجحه ما إلى أمیل أنَّا: قلت
  .!!]سعید أبي بن عثمان[ فیه عن الُمصنف، وذكر )١(المتقي الهندي أورده: تنبیه

  * تخریج الحدیث:
. بالغ والحدیث، تعدیالً  وال جرحاً  فیه أجد لم، سوید أبي بن محمد بن عثمان فیه اإلسناد

   .مطوالً )، ٩٩٨( برقم میمونة حدیث من شاهد وله
  وهو عند [جب].

 * المتن الجامع للحدیث:
 َلَقدْ : َفَقاَل ُعَمرُ  اْلَقَدَمْیِن، َعَلى الَمْسحَ  اْلَعِزیزِ  َعبدِ  بنِ  ِلُعَمرَ  َذَكرَ  َأنَّهُ  ُسَوْیٍد، َأِبي بنِ  ُعْثَمانَ 

 َغَسلَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُشْعَبَة، بن الُمِغیَرةُ  َعمِّكَ  اْبنُ  َأْدَناُهمُ  ،r ُمَحمَّدٍ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َثَالَثةٍ  َعن َبَلَغِني
 ُكلُُّهمْ ،  َثَالَثةٍ  َعنْ  َبَلَغَنا: ُسَوْیدٍ  َأِبي ِالْبنِ  َقالَ  َأنَّهُ ، اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  [وفي روایة: َعنْ  .َقَدَمْیهِ 

 .)٢(] اْلُمِغیَرةُ  َعمِّكَ  اْبنُ  َأْدَناُهمُ ،  ُغْسًال  َقَدَمْیهِ  َیْغِسلُ  r النَِّبيَّ  َرَأُوا
  .)٩٩٨(تنبیه: یأتي شرحه برقم  

***  
زَّاِق، َأْخَبَرَنا َعبد - ٦٢  َمرَّ  ُهَریَرةَ  َأَبا َرَأْیتُ : َقالَ  ِزَیاٍد، بنِ  ُمَحمَّدِ  َعن َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا الرَّ

ُؤونَ  ِبَقْومٍ   اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ  َما َتْسَمُعوا َأَلمْ  اُهللا، َیْرَحُمُكمُ  اْلُوُضوءَ  َأْحِسُنوا: َفَقالَ  الِمْطَهَرِة، ِمنَ  َیَتَوضَّ
r : ٌالنَّاِر" ِمنَ  ِلَألْعَقابِ  "َوْیل.  

  * تخریج الحدیث:
  .ثقات ورجاله، صحیح إسناده

                                                           
  ).٤٣٠/ ٩كنز العمال ( )(١
  ).١٩٠/ ٨جامع البیان ( )(٢
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  وهو عند [خ، م، ت، س، ج].
  عن الُمصنف، به. )١(تنبیه: أخرجه أحمد

  * سبب ورود الحدیث:
 ِمنَ  ِلْألَْعَقابِ  َوْیلٌ : «َفَقالَ  َعِقَبْیِه، َیْغِسلْ  َلمْ  َرُجًال  َرَأى r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ 

  .)٢(»النَّارِ 
 َوَقدْ  -  َفَأْدَرَكَنا َساَفْرَناَها َسْفَرةٍ  ِفي r النَِّبيُّ  َعنَّا َتَخلَّفَ : َقالَ  َعْمٍرو، ْبنِ  اللَّهِ  وَعْن َعْبدِ 

َالةُ  َأْرَهَقْتَنا ُأ، َوَنْحنُ  -  الصَّ  ِلْألَْعَقابِ  َوْیلٌ : «َصْوِتهِ  ِبَأْعَلى َفَناَدى َأْرُجِلَنا، َعَلى َنْمَسحُ  َفَجَعْلَنا َنَتَوضَّ
  .)٣(َثَالثًا َأوْ  َمرَّتَْینِ  »النَّارِ  ِمنَ 

ُئوَن، َقْوًما r اهللاِ  َرُسولُ  َرَأى: َقالَ  وَعْن َجاِبٍر، : " َفَقالَ  اْلَماُء، َأْعَقاَبُهمُ  َیَمسَّ  َفَلمْ  َیَتَوضَّ
  .)٤(" النَّارِ  ِمنَ  ِلْألَْعَقابِ  َوْیلٌ 

  المتن الجامع للحدیث: *
 ِبَنا، َیُمرُّ  َوَكاَن، [وفي روایة: )٥( َقْوٍم] َعَلى وَأَتى [وفي روایة: ِبَقْومٍ  َمرَّ  ُهَریَرةَ  َأَبا َرَأْیتُ 

ُؤونَ  )٧( َقْوًما] َرَأى َأنَّهُ  [وفي روایة: )٦(َوالنَّاُس]  ،)٨( َمْطَهَرٍة] ِمنْ  الِمْطَهَرِة، [وفي روایة: ِمنَ  َیَتَوضَّ
ُؤونَ  َوُهمْ  النَّاسِ  َعَلى َیْأِتي ُهَرْیَرةَ  َأُبو َكانَ  [وفي روایة:  َرَأى ، [وفي روایة:)٩( اْلَمْطَهَرِة] ِفي َیَتَوضَّ

  .)١٠( الرِّْجَلْیِن] ُمَبقَّعَ  َرُجًال 
ُؤوَن، َقْوًما r اللَّهِ  َرُسولُ  [وفي روایة: َرَأى ، [وفي )١١( اْلَماُء] َأْعَقاَبُهمُ  َیَمسَّ  َفَلمْ  َیَتَوضَّ

 ِمنَّا َرُجلٍ  ِرْجلِ  ِفي r النَِّبيُّ  َرَأى ، [وفي روایة:)١( َعِقَبْیِه] َیْغِسلْ  َلمْ  َرُجًال  َرَأى r النَِّبيَّ  روایة: َأنَّ 

                                                           
  ).٢٢١، و٢٠٣/ ١٣مسند أحمد ( )(١
  ).٢١٤/ ١صحیح مسلم ( )(٢
  ).٢٢/ ١صحیح البخاري ( )(٣
  ).٢٨٧/ ٢٢مسند أحمد ( )(٤
  )٢٢٨/ ٤مسند أبي داود الطیالسي ( )(٥
  ).١٧٥مسند ابن الجعد (ص:  )(٦
  ).٣٢/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٧
  ).٢٢١/ ١٣مسند أحمد ( )(٨
  ).١٧٤/ ١٥مسند أحمد  ( )(٩

  ).١٥١/ ١٥مسند أحمد ( )(١٠
  ) من حدیث جابر بن عبد اهللا.٢٨٧/ ٢٢مسند أحمد ( )(١١
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، [وفي )٣( َیْغِسْلَها] َلمْ  َلْمَعةً  َرُجلٍ  َقَدمِ  ِفي r النَِّبيُّ  ، [وفي روایة:  َرَأى)٢( َیْغِسْلُه] َلمْ  الدِّْرَهمِ  ِمْثلَ 
أَ  َرُجًال  r النَِّبيُّ  َرَأى روایة:  َأنَّ  ، [وفي روایة:)٥( ])٤( )وفي روایة: اْلَماءُ (َماءٌ  َعِقَبهُ  ُیِصبْ  َفَلمْ  َتَوضَّ
 َقْوًما r اللَّهِ  َرُسولُ  ، [وفي روایة: َرَأى)٦( َسَفٍر] ِفي َوَكانَ  َیَتَوّضُؤوَن، َقْومٍ  َعَلى َأَتى r اللَّهِ  َرُسولَ 

ُؤونَ  ُؤونَ  َقْوًما r اللَّهِ  َرُسولُ  َوَأْبَصرَ  ، [وفي روایة:)٧( َتُلوُح] َبْیَضاءَ  َأْعَقاَبُهمْ  َفَرَأى َیَتَوضَّ  َلمْ  َیَتَوضَّ
َالَة، َأْرَهْقَنا َوَقدْ  َفَأْدَرَكَنا َساَفْرَناُه، َسَفرٍ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولُ  ، [وفي روایة: َتَخلَّفَ )٨(اْلُوُضوَء] ُیِتمُّوا  الصَّ

ُأ، َوَنْحنُ  الَعْصِر، َصَالةَ  ، [وفي روایة: )٩( َصْوِتِه] ِبَأْعَلى َفَناَدى َأْرُجِلَنا َعَلى َنْمَسحُ  َفَجَعْلَنا َنَتَوضَّ
لَ  ِبالطَِّریقِ  ِبَماءٍ  ُكنَّا ِإَذا َحتَّى اْلَمِدیَنةِ  ِإَلى َمكَّةَ  ِمنْ  r اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  َرَجْعَنا  اْلَعْصِر، ِعْندَ  َقْومٌ  َتَعجَّ

ُئوا  r النَِّبيَّ  َأنَّ  :روایة وفي[، )١٠( اْلَماُء] َیَمسََّها َلمْ  َتُلوحُ  َوَأْعَقاُبُهمْ  ِإَلْیِهمْ  َفاْنَتَهْیَنا ِعَجالٌ  َوُهمْ  َفَتَوضَّ
ُئوا َقْوًما َرَأى   .)١١( َشْیًئا] َأْرُجِلِهمْ  ِمنْ  َتَرُكوا َوَكَأنَُّهمْ  َتَوضَّ

 [وفي روایة: َأْحِسُنوا: )١٣( َلَنا] َفَیُقولُ  [وفي روایة: )١٢( َفَیُقوُل َلُهْم] َفَقاَل [وفي روایة:
 َأَلمْ  ،)١٦( ِفیُكْم] اللَّهُ  َباَركَ  اُهللا [وفي روایة: َیْرَحُمُكمُ  اْلُوُضوءَ  )١٥(َأْسِبِغ] [وفي روایة: )١٤(َأْسِبُغوا]
ِلَألْعَقاِب  "َوْیلٌ  )١٧( َیُقوُل] r اْلَقاِسمِ  َأَبا َسِمْعتُ  َفِإنِّي [وفي روایة: ،r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ  َما َتْسَمُعوا

                                                                                                                                                                      
  ).٢١٤/ ١صحیح مسلم ( )(١
  ) من حدیث جابر بن عبد اهللا.٣٧٣/ ٢٣مسند أحمد ( )(٢
  ) من حدیث جابر بن عبد اهللا.٣٨/ ١شرح معاني اآلثار ( )(٣
  ) من حدیث جابر بن عبد اهللا.٢١٢/ ١مستخرج أبي عوانة ( )(٤
  ) من حدیث جابر بن عبد اهللا.٢٠١/ ٤مسند أبي یعلى الموصلي ( )(٥
  ) من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص.٤٦/ ٤مسند أبي داود الطیالسي ( )(٦
  ) من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص.٣٧٤الطهور للقاسم بن سالم (ص:  )(٧
  ) من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص.٤٧٥/ ١١مسند أحمد ( )(٨
  ) من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص.٣١/ ١صحیح البخاري ( )(٩

  ) من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص.٢١٤/ ١صحیح مسلم ( )(١٠
  ) من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص.٣٩/ ١شرح معاني اآلثار ( )(١١
  ).١٧٥/ ١٥مسند أحمد ( )(١٢
  ).٣٤١/ ١٥مسند أحمد ( )(١٣
  )٢٢٨/ ٤مسند أبي داود الطیالسي ( )(١٤
  ).٥٩٧/ ٢معجم ابن األعرابي ( )(١٥
  ).٣٦٨/ ٣ن (صحیح ابن حبا )(١٦
  ).٢٢٨/ ٤مسند أبي داود الطیالسي ( )(١٧
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 ِمنَ  )٤()اْألَْقَدامِ  َوُبُطونِ ()٣( ِلْلَعَراِقیِب] [وفي روایة: )٢( ِلْلَعَواِقیِب] [وفي روایة: )١(ِلْلَعِقِب] [وفي روایة:
َتْینِ ( )٥()اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ (النَّاِر    .)٧()اْلُوُضوءَ  َأْسِبُغوا( )٦()َثَالثًا َأوْ  َمرَّ

  * ما یرشد إلیه الحدیث:
  أوًال: مفردات الحدیث:

  .)٨(منه یتطهر إناء [الِمْطَهَرِة]: كل
 لم رجلیه في مواضع به ، ویرید)٩(اللونین اختالف: البقع: الرِّْجَلْیِن] ُمَبقَّعَ  َرُجًال  [َرَأى

  .)١٠(الماء أصابه ما لون لونها فخالف الماء، یصبها
  .)١١(الماء ینلها لم جسده من یسیرة أي بقعة :َیْغِسْلَها] َلمْ  [َلْمَعةً  
 لم إذ ألصحابها ویل أي الحدیث األقدام،...، ومعنى ِلَألْعَقاِب]: األعقاب: مواخر [َوْیلٌ  

  .)١٢(الوضوء في بغسلها یهتبلوا
: أي رأى مواخر أقادمهم لم تمسها الماء؛ لما جاء في الروایة َتُلوُح] َبْیَضاءَ  َأْعَقاَبُهمْ  [َفَرَأى

لَ  ِبالطَِّریقِ  ِبَماءٍ  ُكنَّا ِإَذا َحتَّى اْلَمِدیَنةِ  ِإَلى َمكَّةَ  ِمنْ  r اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  [َرَجْعَنااألخرى:   ِعْندَ  َقْومٌ  َتَعجَّ
ُئوا اْلَعْصِر،   اْلَماُء]. َیَمسََّها َلمْ  َتُلوحُ  َوَأْعَقاُبُهمْ  ِإَلْیِهمْ  َفاْنَتَهْیَنا ِعَجالٌ  َوُهمْ  َفَتَوضَّ

ُؤونَ  َقْوًما r اللَّهِ  َرُسولُ  [َوَأْبَصرَ  اْلُوُضوَء]: هذا كنایة على أن غسل  ُیِتمُّوا َلمْ  َیَتَوضَّ
  الوضوء.األعقاب من 

                                                           
  ).٢٢٨/ ٤مسند أبي داود الطیالسي ( )(١
  ).٣٢/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
  ).١٢٨/ ١مسند إسحاق بن راهویه ( )(٣
َبْیِدّي.٨٤/ ١صحیح ابن خزیمة ( )(٤   ) من حدیث  عبد اهللا بن الحارث بن جزء الزُّ
  ).١٩/ ١٥مسند أحمد ( )(٥
  ) من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص.٣١/ ١صحیح البخاري ( )(٦
  ) من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص.١١٣/ ١السنن الكبرى للبیهقي ( )(٧
  ).١٠١/ ٦تهذیب اللغة ( )(٨
  ).١٧٩/ ١المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث ( )(٩

  ).١٤٦/ ١النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(١٠
  ).٢٧٢/ ٤النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(١١
  ).٩٩/ ٢مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( )(١٢
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، وهذا أسلوب من أسالیب )١(حقه عضو كل وأوفوا مواضعه أبلغوا اْلُوُضوَء]: أي [َأْسِبُغوا
ألصحابه خطأهم، وأن هذا الخطأ یفرض  r؛ حینما بین النبي rالتعلیم التي أشار إلیها النبي 

  .علیهم عقاب اهللا عز وجل یوم القیامة، فأرشدهم كیف عالج هذا الخطأ، وتجنبوا هذا الذنب
 وهو األربع، ذوات من والساق القدم مفصل بین الكعبین خلف الذي الوتر [َعَراِقیِب]: هو

   .)٢(العقب فویق اإلنسان من
  [َعَواِقیِب]: أي نهایة مواخر األقدام.

اْألَْقَداِم]: أي ما خفى من األقدام. وهذه إشارة إلى غسل القدمین مع استخدام الید  [ُبُطونِ 
  في غسلهما؛ حتى یصل الماء إلى جمیع القدمین.

َالَة، َأْرَهْقَنا َوَقدْ  َفَأْدَرَكَنا اَفْرَناُه،سَ  َسَفرٍ  ِفي r اللَّهِ  َرُسولُ  [َتَخلَّفَ   َوَنْحنُ  الَعْصِر، َصَالةَ  الصَّ
ُأ، َصْوِتِه]: هذا أسلوب من أسالیب التعلیم، فحینما  ِبَأْعَلى َفَناَدى َأْرُجِلَنا َعَلى َنْمَسحُ  َفَجَعْلَنا َنَتَوضَّ

یرى المعلم أو المدرب خطأ من أخطأ تالمیذه فعلیه على الفور أن ینبههم لهذا الخطأ، كما فعل 
  هنا. rالنبي 

  ثانیًا: المعنى اإلجمالي للحدیث:
 اء،الم یصبها لم رجلیه مرَّ أبو هریرة بقوم یتوضؤون من اإلناء، فرأى رجًال في مواضع

قومًا یتوضؤون وهم في  r؛ حینما رأى النبي rفحینما رآه تذكر حادثة مشابه تكررت مع النبي 
سفر من مكة إلى المدینة، وكان أصحابه متعبون من هذا السفر، فحضرتهم صالة العصر، 
فحینما رأوا الماء في الطریق تعجل قوم لصالة العصر، فتوضؤوا على عجالة، ومسحوا على 

نادى بأعلى صوته، ویل للذین لم یغسلوا مواخر أقدامهم وما خفى  rینما رآهم النبي أرجلهم، فح
منها من النار یوم القیامة، قالها مرتین أو ثالثة، ثم قال: إن أردتم أن تنجوا من هذا العذاب أوفوا 

  كل عضو حقه من الوضوء.
  ثالثًا: ما یستفاد من هذا الحدیث: 
  الوضوء.غسل مواخر األقدام من  -١
 ینبههم أن الفور على فعلیه تالمیذه أخطأ من خطأ المدرب أو المعلم یرى حینما -٢

  ، وهذا أسلوب من أسالیب التعلیم.هذا الخطأ واجیعالكیف  الخطأ، ثم یرشدهم لهذا
                                                           

  ).٢٤/ ٣مجمع بحار األنوار ( )(١
  ).٢٢١/ ٣النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٢
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  الكعبین من قدم اإلنسان. خلف الذي ینتهي غسل القدمین إلى الوتر -٣
د في غسلهما حتى یصل الماء إلى جمیع یجب مع غسل القدمین استخدام الی -٤
  القدمین.

*** 
زَّاِق، َعبد َأْخَبَرَنا - ٦٣  َعن َأِبیِه، َعن َصاِلٍح، َأِبي بنِ  ُسَهْیلِ  َعن َمْعَمٌر، َقاَل َأْخَبَرَنا الرَّ

  .النَّارِ  ِمنَ  ِلَألْعَقابِ  َوْیلٌ : َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ُهَریَرَة، َأِبي
  * تخریج الحدیث:

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.
 َوْیلٌ «،  من طریق الُمصنف، به. وأما لفظ أحمد: )٢(، وأبو عوانة)١(تنبیه: أخرجه أحمد

  .»النَّارِ  ِمنَ  ِلْلَعِقبِ 
 .)٦٢(تنبیه: تقدم تخریجه وشرحه برقم 

***  
زَّاِق، َعبد - ٦٤  َأِبي َعن َرُجٍل، َعن ُمجاِهٍد، َعن َنِجیٍح، َأِبي ابنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، ابنِ  َعنِ  الرَّ

ُأ، َوَنْحنُ  r اهللاِ  َرُسولُ  َعَلْیَنا َأْشَرفَ : َقالَ  َذرٍّ   َفَطِفْقَنا: َقالَ  النَّاِر، ِمنَ  ِلَألْعَقابِ  َوْیلٌ : َفَقالَ  َنَتَوضَّ
  .َدْلًكا َوُنَدلُِّكَها َغْسًال، َنْغِسُلَها

  * تخریج الحدیث:
 إسناده وهذا ".َدْلًكا َوُنَدلُِّكَها، َغْسًال  َنْغِسُلَها َفَطِفْقَنا: َقالَ : " لفظه دون، صحیح الحدیث

  .)٦٣( برقم هریرة أبي حدیث من شاهد وله. مبهماً  رجالً  فیه، ضعیف
 َعّلي، بن ُمَحمَّد أخبرَنا َذر: أبي َحِدیث من السَّرقْسِطي َغِریب َوِفي تنبیه: قال الزیلعي: "

 علینا أشرف َذر: َأُبو َقالَ  َقاَل: ُمَجاِهد، َعن النَّضر، بن اْلَكِریم عبد َعن ُسْفَیان، ثََنا سعید، ثََنا
أ، َونحن r اهللا َرُسول  َوُنَدلُِّكَها، َغْسالً  َنْغِسُلَها َفَطِفْقَنا النَّار، من ِلْلَعَراِقیبِ  ویل َفَقاَل: َنَتَوضَّ
  .)٣(َدْلًكا"

                                                           
  ).٢٠٣/ ١٣مسند أحمد ( )(١
  ).٢١٢/ ١مستخرج أبي عوانة ( )(٢
  ).٣٨٦/ ١تخریج أحادیث الكشاف ( )(٣
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 .)١(وٕارسال مجاهد عن أبي ذر النَّضر، لم أعرفه، بن اْلَكِریم قلت: فیه عبد
***  

زَّاِق، َعبد - ٦٥ َبیِِّع، َعنِ  َعِقیٍل، بنِ  ُمَحمَّدِ  بنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ  َرُسولَ  َأنَّ  الرُّ
 اْلَحِدیثِ  َهَذا َعن َفَسَأَلِني َعَليَّ  َدَخلَ  َقدْ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  ِإنَّ : )٢(َقاَلتْ  ُثمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا َقَدَمْیهِ  َغَسلَ  r اهللاِ 

  .اْلَقَدَمْینِ  َیْعِني الَمْسَح، َتَعاَلى اهللاِ  ِكَتابِ  ِفي َوَنِجدُ  اْلَغْسَل، ِإالَّ  النَّاُس  َیْأَبى: َفَقالَ  َفَأْخَبْرُتُه،
  * تخریج الحدیث:

 بن اهللا عبد فیه، ضعیف إسناده األول فالحدیث صحیح، وهذا أما، إسنادان للحدیث
 علیه واختلف. أحد یتابعه ولم، )٣(لین حدیثه فيصدوق ، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد

 مطوًال،) ١١٩( بصیغه أخرى، ورواه برقم) ٣٥(مختصرًا، ورواه برقم  )١١(فروه ، متنه في
  .)٤(الكبیر الضعفاء وكذلك في

 في فزاد الربیع، عن عقیل، ابن عن حدثنا، عجالن ابن كان: سفیان وقال العقیلي: "قال
 قصر عنه عقیل ابن سألنا فلما لحیته"، بلغ حتى عارضیه إلى قرنیه من مسح "ثم: قال ،المسح

  .)٥(ألقنه" أن فكرهت شيء حفظه في وكان المسح، في لنا
 محمد بن اهللا عبد عن سلمان بن بشیر بن الحكم بن الرحمن عبد بن اهللا عبد وُسئل أبو

 وقد حفظه، ففي شیئاً  فیه یقولون كانوا إن: وقال بالعبادة ووصفه وفاضل، "خیر: فقال عقیل، بن
  .)٦(كلها" األلفاظ على یشتمل جیاد، بأسانید وجه غیر من الربیع حدیث في الذي الكالم روي

. إسناداً  وأجود هذا من أصح زید بن اهللا عبد وحدیث حسن، حدیث هذا: "الترمذي وقال
  .)٧("الجراح بن وكیع :منهم ،الحدیث هذا إلى الكوفة أهل بعض ذهب وقد

 أنه r النبي عن وجه غیر من روي وقد صحیح، حسن حدیث الربیع حدیث: "مرة وقال
 وبه ،بعدهم ومن r النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل. مرة برأسه مسح

                                                           
  ).٢٧٣جامع التحصیل (ص:  )(١
  ) [ثم قالت لنا]، وقال في حاشیته: "في "ظ" ثم قالت أما إن ابن عباس".٦٥هكذا هنا، وعند األعظمي برقم ( )(٢
  ).٣٢١تقریب التهذیب (ص:  )(٣
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٤
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٥
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٦
  ).٤٨/ ١( سنن الترمذي )(٧
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 مسح رأوا وٕاسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك، وابن الثوري، وسفیان محمد، بن جعفر: یقول
  .)١("واحدة مرة الرأس

 حدیثه فيصدوق ، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبد فیه الثاني وأما
  .أحد یتابعه ولم، لین

 من ذكر ما كل وجمعت)، ٥( برقم الُمصنف عند زید بن اهللا عبد حدیث من شاهد له
  .فلیراجع، شرحتها ثم، المتن جامع في الثابتة الحدیث هذا ألفاظ

*** 
زَّاِق، َعبد - ٦٦  َعَلى َجِمیًعا ِبَیَدْیكَ  َغَرْفتَ  ِإَذا: َقالَ  َعَطاٍء، َعن ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

  .الَماءِ  ِفي ُتْدِخَلَها َأنْ  َقْبلَ  َقَدَمْیكَ  َبْطنَ  ِبَها َتْغِسلُ  الَِّتي َفاْغِسلِ  َقَدَمْیَك،
  * تخریج األثر:

  .مقطوع صحیح إسناده
  تنبیه: تفرد به الُمصنف.
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
الَماِء]: أي فغسل بما في یدیك  ِفي ُتْدِخَلَها َأنْ  َقْبلَ  َقَدَمْیكَ  َبْطنَ  ِبَها َتْغِسلُ  الَِّتي [َفاْغِسلِ 

  من ماء ما خفى من قدمیك، قبل أن تغرف غرفة أخرى لغسل قدمیك.
  :اإلجمالي لألثرثانیًا: المعنى 

یقول عطاء: إذا غرفت الماء لوضوء قدمیك، فاغسل ما خفى من قدمیك بهذه الَغَرْفة، 
  قبل أن تتناول الماء مرة أخرى.

  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:
یرى عطاء: بأنَّه یجب أن تنقي قدمیك من القاذورات في الغرفة األولى، وتمرر یدیك بما 

  قدمیك ظاهرًا وباطنًا.فیهما من ماء على جمیع 
***  

زَّاِق، َعبد - ٦٧  ،)١(أَصاِبَعُكمْ  َخلُِّلوا: َیُقولُ  َكانَ  اْلَحَسِن، َعنِ  َعْمٍرو، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ
  .ِبالنَّارِ  اهللاُ  ُیَخلَِّلَها َأنْ  َقْبلَ 

                                                           
  ).٥٠/ ١سنن الترمذي ( )(١
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  * تخریج األثر:
  .مقطوع صحیح إسناده

  وهو عند [صش].
  * المتن الجامع لألثر:

 ُتَخلُِّلها َال  ِبالنَّاِر [وفي روایة: اهللاُ  ُیَخلَِّلَها َأنْ  َقْبلَ ، )٢( )ِباْلَماءِ (أَصاِبَعُكْم  َخلُِّلوا: َیُقولُ  َكانَ 
  .)٣( َیْعَبُؤَها] َقِلیلٌ  َنارٌ 

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

  .)٤(أَصاِبَعُكْم]: أي أسال الماء بینها في الوضوء [َخلُِّلوا
  َیْعَبُؤَها]: أي قلیل یكفیها. [َقِلیلٌ 

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
كان الحسن البصري یقول: أسل الماء بین أصابعك في الوضوء، قبل أن یسیل اهللا عز 

  وجل النار بین أصابعك یوم القیامة، فقلیل من الماء یكفیها.
  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:
یجب أن یسال الماء بین أصابعك في الوضوء، وٕاال عاقبك یرى الحسن البصري: بأنَّه 

  اهللا عز وجل بأن ُیسیل بینها نار جهنم یوم القیامة، فقلیل من الماء یجنیك عذاب اهللا عز وجل.
***  

زَّاِق، َعبد - ٦٨ ، َعنِ  الرَّ  ابنِ  َعنِ  ُشَرْحِبیَل، بنِ  ُهَزْیلِ  َعن ِمْسِكیٍن، َأِبي َعن الثَّوِريِّ
  .النَّارُ  َلتنتِهَكنَّهُ  َأوْ  اْلُوُضوِء، ِفي َأَصاِبِعهِ  َبْینَ  َرُجلٌ  َلَیْنَتِهَكنَّ : َقالَ  َمْسُعودٍ 

  
  * تخریج األثر:

  .موقوف صحیح إسناده

                                                                                                                                                                      
  ) [الماء]، وأشار المحقق بأنَّه زاهد من (ظ).٦٧هكذا هنا. وزید عند األعظمي برقم ( )(١
  ).١٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
  ).١٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
  ).٥١٣/ ٤المحكم والمحیط األعظم ( )(٤
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  وهو عند [طق، صش، معك].
 بن هزیل عن مسكین، أبي عن من طریق أبي عوانة، )١(تنبیه: هو عند الطبراني

، وهذا )٢(یهم فروخ، صدوق بن مرفوعًا، بنحوه. وفیه شیبانمسعود،  بن اهللا عبد عن شرحبیل،
الحدیث من أوهام؛ حیث خالف الثقات، فروه جمع من الثقات موقوفًا، ورواه هنا مرفوعًا ولم 

  یتابعه أحد.
 مسعود، ابن على الكبیر في ووقفه األوسط، في الطبراني تنبیه: قال الهیثمي: "رواه

 بإسناد) مسعود ابن عن طب( المناوي عن الروایة المرفوعة: "، وقال )٣("!!حسن وٕاسناده
  .)٤("!!حسن

  هذا األثر عن الدَّبري، به. )٥(تنبیه: أخرج الطبراني
  * المتن الجامع لألثر:

َلتنتِهَكنَُّه [وفي  َأوْ  ، )٦( اْلُوُضوِء [وفي روایة: ِبالطَُّهوِر] ِفي َأَصاِبِعهِ  َبْینَ  َرُجلٌ  َلَیْنَتِهَكنَّ 
، )٨( النَّاَر] َلُیْنِهَكنََّها َأوْ ، ِبالطَُّهورِ  َأَصاِبِعِهمْ  َبْینَ  َما النَّاُر. [وفي روایة: َلُیْنِهُكنَّ  )٧( روایة: َلتَْنَتِهُكُه]

  .)٩( النَّاُر] َلتُْنِهَكنَّهُ  أوْ  ِباْلَماِء، َأَصاِبِعهِ  َبْینَ  َما الرَُّجلُ  [وفي روایة: َلُیْنِهَكنَّ 
  لیه األثر:* ما یرشد إ

  أوًال: مفردات األثر:
  اْلُوُضوِء]: أي لُیسیلن الماء بین أصابعه في الوضوء. ِفي َأَصاِبِعهِ  َبْینَ  َرُجلٌ  [َلَیْنَتِهَكنَّ 

  
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

  أي لُیسیلن الماء بین أصابعه في الوضوء، أو لُیسیلن النار بین أصابعه یوم القیامة.
                                                           

  ).١٢٢/ ٣المعجم األوسط ( )(١
  ).٢٦٩تقریب التهذیب (ص:  )(٢
  ).٢٣٦/ ١مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( )(٣
  ).٢٩٠/ ٢التیسیر بشرح الجامع الصغیر ( )(٤
  ).٢٤٦/ ٩المعجم الكبیر ( )(٥
  ).٢٤٦/ ٩المعجم الكبیر ( )(٦
  ).٢٤٦/ ٩المعجم الكبیر ( )(٧
  ).٣٨٦الطهور للقاسم بن سالم (ص:  )(٨
  .)١٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٩
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  یستفاد من هذا األثر:ثانیًا: 
یرى ابن مسعود: بأنَّه یجب أن یسال الماء بین أصابعك في الوضوء، وٕاال عاقبك اهللا 

  عز وجل بأن ُیسیل بینها نار جهنم یوم القیامة.
***  

زَّاِق، َعبد - ٦٩ : َقالَ  َسعیٍد، َأِبي بنِ  َسعیدِ  َعن َعْجَالَن، بنِ  ُمَحمَّدِ  َعن ُعَیْیَنَة، ابنِ  َعنِ  الرَّ
أَ   r اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفِإنِّي اْلُوُضوَء، َأْسِبغِ : َلهُ  َفَقاَلتْ  َعاِئَشَة، ِعْندَ  َبْكرٍ  َأِبي بن الرَّْحَمنِ  َعبدُ  َتَوضَّ
  .النَّارِ  ِمنَ  ِلَألْعَقابِ  َوْیلٌ : َیُقولُ 

 والحدیث) ، ظ، (األصل في كذا: "في حاشیته ١طالتأصیل  تنبیه: قال أصحاب دار
 أبو: "وزاد، به، عیینة ابن طریق من، ... ، مسنده في وأحمد، ... ، مسنده في الحمیدي أخرجه
  ".أعلم واهللا، الروایة في األصوب هو وهذا، وعائشة، المقبري بین" سلمة

 العلمي، المجلس طبعتي في كذا على المكتبة الشاملة: " ١وقال مدخلوا دار التأصیل ط
 ٤٠/ ٦ وَأحمد ،)١٦١( الُحمیدي َأخرجه والحدیث؛ الخطیتین، والنسختین العلمیة والكتب

 َسعیدِ  َعن: "ُعیینة بن ُسفیان طریق من ،)١٠٥٩( ِحبَّان وابن ،)٤٤٢٦( َیعَلى وَأبو ،)٢٤٦٢٤(
  النساخ". أحد أو الدبري، أو الرزاق، عبد من السقط یكون أن فإما ،"سلمة َأبي عن َسعیدٍ  َأِبي بنِ 

الروایة عن الُمصنف أحد، فذلك یصعب علینا تحدید أهو سقط أو قلت: لم ینقل هذه 
  وهم من الدَّبري، أو من الُمصنف.

  * تخریج الحدیث:
  .)١(الحدیث صحیح؛ ألنَّ متابعاته في صحیح مسلم

  وهو عند [م، ج].
 ).٦٢(تنبیه تقدم شرحه برقم 

***  
زَّاِق، َعبد - ٧٠  َغَسلَ  ِإَذا َكانَ  r اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  َكِثیٍر، َأِبي بنِ  َیحَیى َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ

  .َأَصاِبَعهُ  َخلَّلَ  َقَدَمْیهِ 
  * تخریج الحدیث:

                                                           
٢١٣/ ١( )(١.(  
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)، ١٢٥( برقم عفان بن عثمان حدیث من شاهد وله. مرسل والحدیث، ثقات رجاله
  .مطوالً 

  تنبیه: تفرد بهذا الحدیث الُمصنف.
  .)١٢٥( قلت: یأتي شرحه برقم

***  
زَّاِق، َعبد - ٧١ ، َعنِ  الرَّ  اْلَیَماِن، بنِ  َوُحَذْیَفةَ  ُمَصرٍِّف، بنِ  َطْلَحةَ  َعن َمنُصوٍر، َعن الثَّوِريِّ

  .َناًرا اهللاُ  َیْحُشُهنَّ  الَ  اَألَصاِبَع، َخلُِّلوا: َقاالَ 
، )ظ(بن الیمان" لیس في افي حاشیته: "قوله: " ١ط تنبیه: قال أصحاب دار التأصیل

: "طلحة بن مصرف وحذیفة"، والحدیث عند ابن أبي شیبة في )ظ(واإلسناد في األصل، 
من طریق الثوري، عن منصور، عن طلحة، عن ابن مسعود، به، وعنده أیضًا  )٩١("المصنف" 

من طریق أبي األحوص، عن أبي إسحاق، عمن سمع حذیفة، عن حذیفة، به. فلعل وهما  )٨٧(
بد اهللا بن مسعود، وكان صوابهما: "طلحة بن مصرف، عن عبد اهللا حدث في روایتنا فأسقط ع

  وحذیفة"، وهذا هو األقرب للصواب، واهللا أعلم".
" وحذیفة اهللا عبد عن مصرف بن طلحة" هنا كان أنَّه ظني: "األعظمي في حاشیته وقال

 عن، الثوري عن وكیع عن شیبة أبي ابن أخرج وقد"، اهللا عبد عن" األصل ناسخ فأسقط
،...، النار تحشوها أن قبل بالماء أصابعكم بین خللوا: "قال، اهللا عبد عن، طلحة عن، منصور

 عن" "عب" برمز أیضاً  الكنز في ولكن،..، الخ حذیفة سمع من وحدثني قال: إسحاق، أبي وعن
  ".فیه هم الدبري فلعل) ظ( في وكذا!!،...،  "وحذیفة مصرف بن طلحة

العمال. وٕانما كالم األعظمي یشیر إلى أنَّ هذا السقط كان قلت: لم أقف علیه في كنز 
  في األصول القدیمة، وأما قوله وهم الدَّبري به، فلیس هكذا یعرف الوهم.

  * تخریج األثر:
 اهللا عبد زمن یدرك لم مصرف بن طلحة فیهما، موقوف ضعیف كالهما، إسنادان لألثر

  ).٦٨( برقم فصحیح مسعود ابن أثر وأما .)١(وفاته تاریخ انظر. الیمان بن وحذیفة، مسعود بن
  وهو عند [صش] كل قول على حدى.

  * مفردات األثر:
                                                           

  ).٢٨٣تقریب التهذیب (ص:  )(١

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٧٥ 
 

  .)١(َناًرا]: یمألُهن اهللا نارًا، وحش النار: أوقدها اهللاُ  َیْحُشُهنَّ  [الَ 
***  

زَّاِق، َعبد - ٧٢  ِإَذا َأَصاِبَعهُ  ُیَخلِّلُ  َكانَ  )٢(t َبْكرٍ  َأَبا َأنَّ  َكِثیٍر، َأِبي بنِ  َیحَیى َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ
َأ.   َتَوضَّ

  تخریج األثر:  
  . )٣(الصدیق بكر أبي عن كثیر أبي بن یحیى إرسال فیه، موقوف ضعیف إسناده

 أبي عن، محمد أبو محمد بن إبراهیم بن أسامة بتحقیق )٤(شیبة أبي ابن تنبیه: أخرجه
 َأوْ  ِباْلَماءِ  َأَصاِبَعُكمْ  َلُتَخلَِّلنَّ : «قال t الصدیق بكر أبا أن یحیى، عن، هشام عن الطیالسي، داود

  . »ِبالنَّارِ  اللَّهُ  َلُیَخلَِّلنََّها
. األثر...  یحیى، بن همام عن الطیالسي، داود أبي عن )٥(شیبة أبي ابن مصنف وفي

 ال، الدستوائي هشام عن یروي الطیالسي، خطأ] بن[ المطبوع في وقع: "أسامة المحقق وقال
  ".یحیى بن هشام

***  
زَّاِق، َعبد - ٧٣ ِئهِ  ِفي َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعن ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ  ِرْجَلْیِه، ُیَنقِّي َتَوضُّ

  .ُیَنقَِّیهُ  َحتَّى َذِلكَ  )٦(َوُیْتِبعُ  ِرْجَلْیِه، َأَصاِبعِ  َمعَ  َیَدْیهِ  َأَصاِبعَ  َوُیَنظِّفُ 
  * تخریج األثر:

  صحیح موقوف.إسناده 
  ، صش] بمعناه.عبوهو عند [

  
  عن الُمصنف، به. )١(تنبیه: نقله العیني

                                                           
  هذا قول األعظمي في حاشیة هذا األثر، بمعناه. )(١
  ].t) لم یثبت [٧٢عند األعظمي برقم ( )(٢
  ).٢٩٩جامع التحصیل (ص:  )(٣
  ).٢٣/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
١٩/ ١( )(٥(.  
) ٣٦٦/ ١عند العیني نقًال الُمصنف في كتابه نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(٦

  [ویتتبع].
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  * المتن الجامع لألثر:
ِئهِ  ِفي َكانَ   َحتَّى َذِلكَ  َوُیْتِبعُ  ِرْجَلْیِه، َأَصاِبعِ  َمعَ  َیَدْیهِ  َأَصاِبعَ  َوُیَنظِّفُ  ِرْجَلْیِه، ُیَنقِّي َتَوضُّ

 ِإَذا« َفَرَأْیُتهُ  َمكَّةَ  ِإَلى ُمَحمٍَّد، ْبنَ  اْلَقاِسمَ  َصِحْبتُ : َقالَ  ِنَصاٍح، ْبنِ  َشْیَبةَ  ُیَنقَِّیُه. [وفي روایة: َعنْ 
أَ  َالةِ  َتَوضَّ : َلهُ  َفُقْلتُ  ،»َعَلْیَها اْلَماءَ  َیُصبُّ  َوُهوَ : «َقالَ  ،»ِرْجَلْیهِ  َأَصاِبعِ  َبْینَ  َیَدْیهِ  َأَصاِبعَ  ُیْدِخلُ  ِللصَّ

 اْبنَ  ، [وفي روایة: َأنَّ )٢(]»َیْصَنُعهُ  ُعَمرَ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َرَأْیتُ : «َقالَ  َهَذا؟، َتْصَنعُ  ِلمَ  دٍ ُمَحمَّ  َأَبا َیا
َأ] ِإَذا َأَصاِبَعهُ  ُیَخلِّلُ  َكانَ  ُعَمرَ    .)٣( َتَوضَّ

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

ِرْجَلْیِه]: أي یدخل أصابع یدیه بین أصابع رجلیه، وهو  َأَصاِبعِ  َمعَ  َیَدْیهِ  َأَصاِبعَ  [َوُیَنظِّفُ 
  یصب الماء علیها، كما وضح ذلك في روایة ابن أبي شیبة.

ُیَنقَِّیُه]: أي یستمر في ذلك حتى ینظف أصابع قدمیه من األوساخ  َحتَّى َذِلكَ  [َوُیْتِبعُ 
  والقاذورات.

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
توضأ ینقي رجلیه من األوساخ والقاذورات التي فیها، حتى كان كان ابن عمر حینما ی

ینظف أصابع قدمیه؛ حیث یدخل أصابع یدیه بین أصابع رجلیه، وهو یصب الماء علیها، 
  .والقاذورات األوساخ من ینظفهما حتى ذلك في ویستمر

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
میع األوساخ والقاذورات التي تتعلق یرى ابن عمر: بأنَّه ال یتم تنظیف القدمین من ج

بها، إال بدلكها بیدیك وأنت تصب الماء علیها، وتستمر في ذلك حتى تمرر الماء على جمیع 
  قدمك، ومن بینها األصابع.

***  
زَّاِق، َعبد - ٧٤  ِإَذا َأَصاِبَعهُ  ُیَخلِّلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعن ُعَمَر، بنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعن الرَّ

أَ    .َتَوضَّ

                                                                                                                                                                      
  ).٣٦٦/ ١نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(١
  ).١٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
  ).٢٢٠/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(٣
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  تخریج األثر:
 .)١(ضعیف، العمري عمر بن اهللا عبد فیه، موقوف ضعیف إسناده وهذا، صحیح األثر

  ).٧٣( برقم المصنف عند وهو
  ).٧٣(تنبیه: تقدم شرحه برقم 

***  
زَّاِق، َعبد - ٧٥  َمْحُموٍد، بنِ  ُمَحمَّدِ  َعن َسعیٍد، بن َیحَیى َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

ُأ، َأْعَمى َرُجلٍ  ِإَلى َنَظرَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َبَلَغُه، َأنَّهُ   وَالَ  اْلَقَدِم"، "َبْطنُ : َیُقولُ  r اهللاِ  َرُسولُ  َفَجَعلَ  َیَتَوضَّ
  .اْلَبِصیرَ  َفُسمِّيَ  اْلَقَدَمْیِن، َبْطنَ  َیْغِسلُ  اَألْعَمى َوَجَعلَ  اَألْعَمى، َیْسَمُعهُ 

  الحدیث:* تخریج 
  .بالغ والحدیث. صدوق، الحارثي محمود بن محمد فیه اإلسناد

  ، صش].عبوهو عند [
  اْلَقَدَمْیِن] فقط. عن المصنف [َبْطنَ  )٢(تنبیه: نقل المتقي الهندي

  جامع المتن للحدیث:
َأْعَمى  )٣( َرُجًال] r اللَّهِ  َرُسولُ  َرَأى َرُجٍل [وفي روایة: ِإَلى َنَظرَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َبَلَغُه، َأنَّهُ 

أُ  )٤()اْلَبَصرِ  َمْحُجوبِ (  r اهللاِ  َرُسولُ  َفَجَعلَ  ،)٦( )َوَیَدْیهِ  َوْجَههُ  َفَغَسلَ ( )٥( )ُمتََناءٍ  ِمْنهُ  َوُهوَ ( َیَتَوضَّ
 )٩( َقَدَمْیَك] َباِطنَ  اْلَقَدِم"، [وفي روایة: "َبْطنُ  )٨()َقِلیلٌ  َقِلیلٌ : ()٧(]r النَِّبيُّ  َیُقوُل [وفي روایة: َفَقالَ 

                                                           
  ).٣١٤تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ).٣٠٨/ ٩كنز العمال ( )(٢
  ).٢٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
  ).٢٢١/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(٤
  ).٢٢١/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(٥
  ).٢٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٦
  ).٢٢١/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(٧
  ).٢٢١/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(٨
  ).٢٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٩
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[وفي روایة:  )١( َقَدَمْیِه] َباِطنَ  اْلَقَدَمْیِن [وفي روایة: َبْطنَ  َیْغِسلُ  اَألْعَمى َوَجَعلَ  اَألْعَمى، َیْسَمُعهُ  َوالَ 
  .اْلَبِصیرَ  َفُسمِّيَ  ،)٢(اْلَقَدِم] َبْطنَ  َفَغَسلَ 

  * مفردات الحدیث:
  .)٣([ُمَتَناٍء]: أي متباعد

  اْلَقَدَمْیِن]: أي مرر قلیل من الماء على ما خفي قدمیك. َبْطنُ  َقِلیلٌ  [َقِلیلٌ 
إلى التعزیز النفسي، فیجب على المعلم أن  rاْلَبِصیَر]: هذه إشارة من النبي  [َفُسمِّيَ 

  یعزز طلبته إذا فعلوا الصواب، وكذلك األب... الخ.
  * المعنى اإلجمالي للحدیث:

نظر إلى رجل أعمي یتوضأ وهو بعید عنه،  rن النبي الحارثي: أ محمود بن بلغ محمد
مرر قلیل من الماء على ما  rفغسل وجهه وقدمیه، فحینما وصل إلى قدمیه نادى علیه النبي 

، ولكن قام العمى بغسل ما خفي من قدمیه، rخفي من قدمیك، واألعمى لم یكن یسمع النبي 
  فسمي من وقتها البصیري.

***  
زَّاِق، َعبد - ٧٦  َیْغِسلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعن َروَّاٍد، َأِبي بنِ  اْلَعِزیزِ  َعبدِ  َعن الرَّ

  .َوُضوِئهِ  ِبَأْكَثرَ  َقَدَمْیهِ 
زَّاقِ  َعبدُ  َقالَ  ْأتُ : الرَّ   .َفُیْكِثرُ  َیْغِسُلُهَما َذِلَك، َیْفَعلُ  َفَرَأْیُتهُ  الثَّوِريَّ  َأَنا )٤(فَوضَّ

  األثر:* تخریج 
  لألثر إسنادان، كالهما صحیح.

  وهو عند [طحص]. بدون قول فعل عبد الرزاق مع الثوري.
  هذا األثر عن الُمصنف. )٥(تنبیه: نقل العیني

  
                                                           

  ).٢٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١
  ).٢٢١/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(٢
  ).٢١٥١/ ٣انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )(٣
أت]، وقال في حاشیته: "كذا في "ظ" وفي ٧٦وقالوا في حاشیته: "ووضأت". وعند األعظمي برقم ( )(٤ ) [ووضَّ

  األصل فوضأت".
  ).٣٦٦/ ١نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٧٩ 
 

  * المتن الجامع لألثر:
  .َوُضوِئهِ  )١()َساِئرِ  ِمنْ ( ِبَأْكَثرَ  َقَدَمْیهِ  َیْغِسلُ  َكانَ  ُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ 

  األثر:* ما یرشد إلیه 
  اإلجمالي األثر: أوًال: المعنى

كان ابن عمر یبالغ في غسل قدمیه، فكان الماء الذي یغسل به قدمیه أكثر من الماء 
  . ري یفعلهالثو كان الذي یغسل به جمیع أعضائه، وكذلك 

  ثانیًا: ما یستفاد من هذا األثر:
قاذورات التي تتعلق كان ابن عمر والثوري: یبالغان في انقاء قدمیهما من األوساخ وال

  بهما، فكان الماء الذي یغسالن به قدمیهما أكثر من الماء الذي یغسالن به جمیع أعضاءهما. 
***  

زَّاِق، َعبد - ٧٧  النَِّبيَّ  َأنَّ  َمْحُموٍد، بنِ  ُمَحمَّدِ  َعن َسعیٍد، بنِ  َیحَیى َعن ُعَیْیَنَة، ابنِ  َعنِ  الرَّ
r  َأُ  اْلَبَصرِ  َمْحُجوبِ  َرُجلٍ  ِإَلى َنَظر  َبْطنُ  َقِلیلٌ  "َقِلیلٌ : r النَِّبيُّ  َفَقالَ  ُمَتَناٍء، ِمْنهُ  َوُهوَ  َیَتَوضَّ

  .اْلَبِصیرُ  َفُسمِّيَ  اْلَقَدِم، َبْطنَ  َفَغَسلَ  اْلَقَدَمْیِن"
  ).٧٥( تنبیه: تقدم برقم

***  
زَّاِق، َعبد - ٧٨  )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ (: َقْوُلهُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

  .ِفیهِ  َشكَّ  الَ  َنَعْم،: َقالَ  اْلَقَدَمْیِن؟، ِمنَ  ُیْغَسلُ  ِفیَما اْلَكْعَبْینِ  )٢( َأَتَرى ]٦[المائدة: 
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  تنبیه: تفرد الُمصنف بهذا األثر.

  * ما یرشد إلیه األثر:
  :اإلجمالي لألثر أوًال: المعنى

                                                           
  ).٦٨/ ٢طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیها ( )(١
): ٧٨قال أصحاب دار التأصیل في حاشیته: "في األصل: "ترى"، والمثبت من (ظ)". وعند األعظمي برقم ( )(٢

  "ترى".
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غسالن مع القدمین؟؛ لقول اهللا تعالى شیخه عطاء، هل الكعبین تُ  ل ابن جریجأس
  ]، فقال له: نعم، ال شك في ذلك.٦[المائدة:  )اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ (

  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:
  یرى عطاء: بأنَّ الكعبین هى نهایة وضوء القدمین.

***  
، َعن ِإْسَماِعیَل بِن َكِثیٍر، َعن َعاِصِم بِن َلِقیِط بِن َصِبَرَة،  - ٧٩ زَّاِق، َعِن الثَّوِريِّ َعبد الرَّ

: "َأْسِبِغ اْلُوُضوَء، َوَخلِِّل اَألَصاِبَع، َوإَِذا rَفَذَكَر َأْشَیاَء، َفَقاَل النَِّبيُّ  rَعن َأِبیِه، َأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ 
  َفَأْبِلْغ، ِإالَّ َأْن َتُكوَن َصاِئًما". اْسَتْنَثْرتَ 

  * تخریج الحدیث:
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.

  ].٤وهو عند [
َأْسِبِغ اْلُوُضوَء، َوَخلِِّل " هذا الحدیث عن الدََّبري، به، بلفظ: )١(تنبیه: أخرج الطبراني

  ."اْألََصاِبعَ 
  * المتن الجامع للحدیث:

َفَذَكَر َأْشَیاَء. [وفي روایة: اْنَطَلْقُت َأَنا َوَأْصَحاٌب [وفي روایة:  rَأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ 
[وفي  rَحتَّى اْنَتَهْیَنا ِإَلى َرُسوِل اللَِّه  )٣(ِلي [وفي روایة: َأنَُّه اْنَطَلَق ُهَو َوَصاِحٌب َلُه] )٢(َوَصاِحٌب]

َواِفَد  r، [وفي روایة: (َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل اللَِّه َفَلْم َنِجْدهُ  )٤(]rروایة: َقاَل: اتََّبْعَنا َرُسوَل اِهللا 
، )٦( (َأَنا َوَصاِحٌب ِلي) rِإَلى َرُسوِل اللَِّه  - َأْو ِفي َوْفِد َبِني اْلُمْنَتِفِق  - َبِني اْلُمْنَتِفِق  )٥( َقْوِمي)

  .)٧( ْنِزِلِه، َوَصاَدْفَنا َعاِئَشَة ُأمَّ اْلُمْؤِمِنیَن]، َفَلْم ُنَصاِدْفُه ِفي مَ rَقاَل: َفَلمَّا َقِدْمَنا َعَلى َرُسوِل اللَِّه 

                                                           
  ).٢١٦/ ١٩المعجم الكبیر ( )(١
  ).٣٠٩/ ٢٦ند أحمد (مس )(٢
  ).٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(٣
  ).٢٤٢/ ٦السنن الكبرى للنسائي ( )(٤
  ).٦٧٧/ ٢مسند أبي داود الطیالسي ( )(٥
  ).٣٤١/ ٦شرح مشكل اآلثار ( )(٦
  ).٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٨١ 
 

َقاَل: َفَأْطَعَمْتَنا َعاِئَشُة َتْمًرا، َوَعَصَدْت َلَنا َعِصیَدًة، [وفي روایة: َفَأْرَسَلْت ِإَلْیَنا َعاِئَشُة  
َفَلْم َیِجَداُه  rَلُه َیْطُلَباِن النَِّبيَّ  [وفي روایة: َأنَُّه َأَتى َعاِئَشَة ُهَو َوَصاِحبٌ  ،)١(ِبَعِصیَدٍة َوَتْمٍر، َو]

[وفي روایة: َفَأَمَرْت َلَنا ِبَخِزیَرٍة [وفي روایة:  ،)٢( َفَأْطَعَمْتُهَما َعاِئَشُة َعِصیَدًة، َفَلْم َیْلَبْث َأْن َجاَء]
َوَلْم َیُقْل ُقتَْیَبُة: اْلِقَناَع،  -ِبِقَناٍع   )٤( [وفي روایة: َوَأتَْتَنا] ،َفُصِنَعْت َلَنا، َقاَل: َوُأِتیَنا )٣( ِبَحِریَرٍة]

[وفي روایة: َیْنَقِلُع َیَتَكفَُّأ،  ،َیَتَقلَّعُ  rِإْذ َجاَء النَِّبيُّ  )٦( ثُمَّ] )٥( ( َفَأَكْلَنا)- َواْلِقَناُع: الطََّبُق ِفیِه َتْمٌر 
ِمْن ) ٩( [وفي روایة: َأْطَعْمِتِهَما؟]، )٨( ْم][وفي روایة: َطِعْمتُ  ،َهْل َأْطَعْمِتیِهمْ «، َقاَل: )٧(َفَقاَل]

» َلُكْم ِبَشْيٍء؟  )١٠( َأْو ُأِمَر [وفي روایة: آُمُر] - َهْل َأَصْبُتْم َشْیًئا؟ «[وفي روایة: ، »َشْيٍء؟
  .)١١(َقاَل:]

َعَلى َذِلَك  )١٣( ُجُلوٌس) r، َفَبْیَنا َنْحُن (َمَع َرُسوِل اللَِّه )١٢( ُقْلَنا: َنَعْم (َیا َرُسوَل اِهللا) 
ِفي  )١٧( اْلَغَنَم (َغَنَمُه) )١٦( الرَّاِعي [وفي روایة: َرَبَع َراِعي] )١٥( َدَفَع  [وفي روایة: َفَرَفَع] )١٤((ِإْذ)

 [وفي روایة: َیْنِفُر] )٢( َسْخَلٌة (َتْیَعُر) )١( َراِح َعَلى َیِدِه [وفي روایة: َوَمَعُه]اْلمُ  )١٨( [وفي روایة: ِإلَى]

)٣(.  
                                                           

  ).٢٤٢/ ٦السنن الكبرى للنسائي ( )(١
  ).٢١٦/ ١٩المعجم الكبیر ( )(٢
  ).١٢٣/ ٤المستدرك على الصحیحین ( )(٣
  ).٣٣٢/ ٣صحیح ابن حبان ( )(٤
  ).٣٣٢/ ٣صحیح ابن حبان ( )(٥
  .)٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(٦
  ).٢١٦/ ١٩المعجم الكبیر ( )(٧
  ).٢٤٢/ ٦السنن الكبرى للنسائي ( )(٨
  ).٢١٦/ ١٩المعجم الكبیر ( )(٩

  ).١٢٣/ ٤المستدرك على الصحیحین ( )(١٠
  ).٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(١١
  ).٢٤٢/ ٦السنن الكبرى للنسائي ( )(١٢
  .)٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(١٣
  ).٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(١٤
  ).١٢٣/ ٤المستدرك على الصحیحین ( )(١٥
  ).٣٠٩/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٦
  ).٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(١٧
  ).٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(١٨
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َقاَل: َنَعْم، [وفي روایة: َما »، َهْل َولَّْدَت؟« )٥( ِهیْه َیا ُفَالُن): «()٤( )rَقاَل: (َرُسوُل اللَِّه  
  .)٦( ، َقاَل: َبْهَمًة]»َولَّْدَت َیا ُفَالُن؟
[وفي روایة: ُثمَّ  ،»َشاًة، ُثمَّ َأْقِبْل َعَلْیَنا) ٧( َفاْذَبْح َلُهْم [وفي روایة: اْذَبْح َلَنا َمَكاَنَها]«َقاَل: 
[ [وفي روایة:  ،َذَبْحَنا الشَّاَة ِمْن َأْجِلُكمْ  َأنَّا َتْحَسَبنَّ  َال : َیُقلْ  َوَلمْ  َتْحِسَبنَّ  َال َفَقاَل: ، )٨( اْنَحَرَف ِإَليَّ

، )١١( َناَها َلَك َوَلِكْن]ِإنََّما َذَبحْ  َأَنا [وفي روایة: ،)١٠( [وفي روایة: َأنَّا ِمْن َأْجِلَك َذَبْحَناَها]، )٩(َأْجِلُكَما]
،  َعَلْیَه ِإَذا )١٣( [وفي روایة: َغَنًما ِماَئًة َال َتِزیُد]، ِماَئٌة َال ُنِریُد َأْن َتِزیدَ  )١٢(َلَنا َغَنٌم (َفِإَذا َبَلَغْت)

[وفي روایة: َذَبْحَنا  )١٥( [وفي روایة: ِبَذْبِح] ،َولََّد الرَّاِعي َلَنا َبْهَمًة َأَمْرَناُه َفَذَبحَ  )١٤([وفي روایة: َفِإَذا]
  .)١٧( َشاًة َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه َأْخِبْرِني َعِن اْلُوُضوِء] )١٦(َمَكاَنَها]

ْأَت) rَفَقاَل النَِّبيُّ  ْأَت )١٨((ِإَذا َتَوضَّ : "َأْسِبِغ اْلُوُضوَء، [وفي روایة: َقاَل: ِإَذا َتَوضَّ
، )١( [وفي روایة:  ِإَذا اْسَتْنَشْقَت َفَباِلْغ] ،اَألَصاِبَع، َوإَِذا اْستَْنَثْرَت َفَأْبِلغْ  )٢٠( َوَخلِِّل (َبْیَن) ،)١٩(]َفَأْسِبغْ 

                                                                                                                                                                      
  ).٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(١
  ).٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(٢
  ).١٢٣/ ٤المستدرك على الصحیحین ( )(٣
  ).١٢٣/ ٤المستدرك على الصحیحین ( )(٤
  ).٢٨٤/ ١معرفة السنن واآلثار ( )(٥
  ).٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(٦
  ).٣٣٢/ ٣صحیح ابن حبان ( )(٧
  ).٢٨٤/ ١معرفة السنن واآلثار ( )(٨
  ).٣٠٩/ ٢٦مسند أحمد ( )(٩

  )٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(١٠
  ).٣٠٨/ ٢٦مسند أحمد ( )(١١
  ).٣٠٨/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٢
  ).٣٣٢/ ٣صحیح ابن حبان ( )(١٣
  ).٣٠٩/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٤
  ).٣٠٩/ ٢٦مسند أحمد ( )(١٥
  )٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(١٦
  ).٢٢٢/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(١٧
  ).٣٦٨/ ١٠صحیح ابن حبان ( )(١٨
  ).٢٢٢/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(١٩
  ).٣٣٢الطهور للقاسم بن سالم (ص:  )(٢٠
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ْأَت َفَأْبِلْغ ِفي «[وفي روایة:  ،ِإالَّ َأْن َتُكوَن َصاِئًما" ،)٢( [وفي روایة: َوَباِلْغ ِفي اِالْسِتْنَشاِق] ِإَذا َتَوضَّ
  .)٣( »]َشاِق َما َلْم َتُك َصاِئًمااِالْسِتنْ 

َفَذَكَر  )٤()–َیْعِني اْلَبَذاَء  -َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِلي اْمَرَأًة (َوإِنَّ ِفي ِلَساِنَها َشْیًئا [
َصاِحِبي اْمَرَأَتُه، َوَذَكَر َبَذاَءَتَها [وفي روایة: َفَذَكَر  ،)٥( ِمْن ُطوِل ِلَساِنَها َوَبَذاِئَها (َوَذَكَر ِمْن َبَالِئَها)

  .)٦( َوُطوَل ِلَساِنَها]
[وفي روایة: ، َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه، ِإنََّها َذاُت ُصْحَبٍة َوَوَلدٍ »، )٧( َطلِّْقَها(ِإًذا)«َفَقاَل:  

 ،َوْأُمْرَها)١٠( َأْمِسْكَها (َفِعْظَها)«، َقاَل: )٩( [وفي روایة: َوِلي ِمْنَها َوَلٌد]، )٨( ِإنَّ َلَها ُصْحَبًة َوَوَلًدا]
، َفِإْن َیُكْن ِفیَها َخْیٌر َفَسَتْفَعلُ  ،)١٢( ])١١( )َتْعِقلَ  َأنْ  َلَعلََّها َفِعْظَها ِبَقْولٍ [وفي روایة: ُمْرَها، َأْو ُقْل َلَها(

 ،)١٤([وفي روایة: َضْرَبَك ُأَمیََّتَك] ،َأَمِتكوََال َتْضِرْب َظِعیَنَتَك َضْرَبَك  ،)١٣([وفي روایة: َفَستَْقَبُل]
  .)١٦( ])١٥([وفي روایة: َكَضْرِبَك ِإِبَلَك]

  * ما یرشد إلیه الحدیث:
 أوًال: مفردات الحدیث:

                                                                                                                                                                      
  ).٣٠٦/ ٢٦مسند أحمد ( )(١
  ).٣٣٢الطهور للقاسم بن سالم (ص:  )(٢
  ).٣٠٨/ ٢٦مسند أحمد ( )(٣
  )٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(٤
  ).٢١٦/ ١٩المعجم الكبیر ( )(٥
  ).٣٤١/ ٦شرح مشكل اآلثار ( )(٦
  )٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(٧
  ).٣٨٨/ ٢٩مسند أحمد ( )(٨
  )٣٥/ ١سنن أبي داود ( )(٩

  ).٢١٦/ ١٩المعجم الكبیر ( )(١٠
  ).٣٦٨/ ١٠صحیح ابن حبان ( )(١١
  ).٣٨٨/ ٢٩مسند أحمد ( )(١٢
  ).٣٦٨/ ١٠صحیح ابن حبان ( )(١٣
  ).٢١٦/ ١٩المعجم الكبیر ( )(١٤
  ).٣٦٨/ ١٠صحیح ابن حبان ( )(١٥
  ).٢٢٢/ ١مصنف عبد الرزاق ( )(١٦
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َوَأْصَحاٌب  َأَنا اْنَطَلْقتُ [ شكالیات، وهى * یقول قائل: أال ترى أنَّه یوجد هنا بعض اال
  ؟.]ِلي َوَصاِحبٌ : روایة وفي[ِلي]، 

 َرُسولِ  َعَلى َقِدْمتُ [قلت: انطلق هو وأصحاب له، أما ترى جامع المتن؛ حیث ذكر فیه 
 ] أي أنَّه كان في وفد قومه بني-  اْلُمْنَتِفقِ  َبِني َوْفدِ  ِفي َأوْ  -  اْلُمْنَتِفقِ  َقْوِمي َبِني َواِفدَ  r اللَّهِ 

، rنیابة عنهم؛ حتى ال یثقلوا على رسول اهللا  rالُمْنَتِفق، ثم اختاره قوم؛ لیتكلم مع رسول اهللا 
  ].r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى اْنَتَهْیَنا َلُه َحتَّى َوَصاِحبٌ  ُهوَ  اْنَطَلقَ  َأنَّهُ [وأیضًا أما ترى في جامع المتن 

  * یقول قائل: لماذا انطلق لقیط بن صبرة هو وصاحب له؟.
عن الوضوء وما یتعلق به. وأما  rقلت: لقیط ذهب مندوب عن قومه؛ لیسأل النبي 

 َوُطولَ  َبَذاَءَتَها َوَذَكرَ  اْمَرَأَتُه، َصاِحِبي . قال: "َفَذَكرَ rصاحبه ذهب لیشتكي زوجته للنبي 
  ِلَساِنَها".

  یقول قائل: لماذا ذهبا إلى بیت عائشة؟.* 
وم عند أزواجه، فقالوا له: الی rأین مبیت النبي  rقلت: لعلهم سألوا أصحاب النبي 

  مبیته عند عائشة، واهللا أعلم.
 اْلَغَنمَ  لیًال، ویؤكد على ذلك بأنَّ راعي الغنم: "َدَفعَ  rوهذه إشارة بأنهم وفدوا على النبي 

، واختاروا واحدًا rِإلَى اْلُمَراِح"، وهذا یفسر لنا لماذا وفد بني اْلُمْنتَِفق لم یذهبوا جمیعهم للنبي 
  منهم لینوب عنهم.

؛ حیث إن لم یكن الوقت rى آداب الزیارة، وكذلك أدبهم مع رسول اهللا وهذه إشارة إل
ألمر ضروي بعثوا له رجًال واحدًا منهم؛ لكي یسألوا رسول اهللا  rمناسب وأرادوا أن یسألوا النبي 

r .عمَّا بدا لهم، واهللا أعلم  
  ؟r* یقول قائل: لماذا الوفد لم یتأخر للیوم التالي؛ لكي یسأل النبي 

قلت: لعلهم یریدون أن یرحلوا في الصباح، أو فعلوا هذا الفعل ولم ینتظروا الصباح 
، كما یحترمون ملوكهم وُأمرائهم في ذلك الوقت؛ حیث یقدمون شخص واحد نیابة rاحترامًا للنبي 

عنهم لیكلم الملك أو األمیر ببعض شؤنهم، وحینما ینتهون من أمرهم یرحلون على الفور، واهللا 
  أعلم.
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  .)١(ویطبخ ُیَلّت بالسمن َعِصیَدًة]: أي قدمت لنا دقیق َلَنا [َعَصَدتْ 
 الدقیق، علیه ذر نضج فإذا كثیر، ماء علیه ویصب صغاراً  یقطع لحم: الخزیرةِبَخِزیَرٍة]: [

 فهي دقیق من كان إذا وقیل. ودسم دقیق من حسا هي وقیل. عصیدة فهي لحم فیها یكن لم فإن
 .)٢(خزیرة فهو نخالة من كان وٕاذا حریرة،

   .)٣(والماء والدسم الدقیق من المطبوخ الحسا: : الحریرة][ِبَحِریَرةٍ 
قلت: لو دققنا بمعنى ؟]ِبَخِزیَرٍة]، و[ِبَحِریَرةٍ [، و]* یقول قائل: كیف توفق بین [َعِصیَدةً 

ِبَخِزیَرٍة]، [األخرى بلفظ  ت، لوجدنهما بمعنى واحد، وأما الذي أتى في الروایا]، و[ِبَحِریَرةٍ ][َعِصیَدةً 
، rألصحاب النبي  -رضى اهللا عنها- فهذا یؤكد على تعدد أصناف الطعام التي قدمته عائشة 

  ، ویرسخ عندنا مفهوم اكرام الضیف.- رضى اهللا عنها- وهذا َیُدل على شدة كرمها
 اختیاالً  یمشي كمن ال رفعًا قویًا، األرض من رجلیه یرفع كأنه بقوة، [َیَتَقلَُّع]: یمشي

  .)٤( به الشاء، ویوصْفن مشي من ذلك فإن خطاه، ویقارب
 هذا: "األزهري وقال. بعضهم فسره وشماًال، كذا یمیناً  السفینة تتمایل كما [َیَتَكفَُّأ]: یتمایل

 إذا مذموماً  یكون وقد ومقصده، ممشاه جهة إلى یمیل: معناه المختال، وٕانما مشیة وهذه خطأ،
  .)٥(" فال خْلقة كان إذا ُقصد، فأما

  .َأْطَعْمِتیِهْم] بعدة ألفاظ؟ َهلْ * لماذا أتت لفظ [
، ]َطِعْمُتمْ [عائشة ووهم یسمعان؛ ألجل ذلك أتت بلفظ  rقلت: هذه إشارة بأنَّه سأل النبي 

  ].»ِبَشْيٍء؟ َلُكمْ ] آُمرُ : روایة وفي[ ُأِمرَ  َأوْ  -  َشْیًئا؟ َأَصْبُتمْ  َهلْ : «روایة وفي[، ]َأْطَعْمِتِهَما؟[و
وجه السؤال لعائشة، لماذا إذًا أجابا هم، ولم  r* یقول قائل: أنت قلت بأن النبي 

  تجب عائشة؟.
حیث لم یسمع صوتها الضیوف،  - رضى اهللا عنها- قلت: هذا یدلل على حشمة عائشة 

 - هارضى اهللا عن–بإشارة بأنها أطعمتهم. وهذا یؤكد لنا بأن عائشة  rفلعلها أشارت إلى النبي 

                                                           
  ).٢٤٦/ ٣النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(١
  ).٢٤٦/ ٣النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٢
  ).٣٦٥/ ١النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٣
  ).٣٤٠/ ١شرح أبي داود للعیني ( )(٤
  ).٣٤٠/ ١شرح أبي داود للعیني ( )(٥
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رضى اهللا –لم تقدم لهما الطعام بیدها، بل الذي قدم الطعام للضیوف الخدم بأمر من عائشة 
  .- عنها

  .)١(أي ساق الراعي :]َراِعي [وفي روایة: َرَبعَ الرَّاِعي]  الرَّاِعي]، [وفي روایة: َفَرَفعَ  [َدَفعَ   
  .r اهللا النبي [َغَنَمُه]: أي غنم

 وأما. لیالً  إلیه تأوي أي: الماشیة إلیه تروح الذي الموضع: بالضم [ِإلَى اْلُمَراِح]: الُمراح 
 یغدى الذي للموضع كالمغدى، منه، یروحون أو القوم إلیه یروح الذي الموضع فهو بالفتح

  .)٢(منه
  .)٣(أي معه سخلة تصیح أو تصرخ :]َیْنِفرُ : روایة وفي[ َتْیَعُر] َوَمَعُه َسْخَلةٌ [  
 أنثى، أم ولد أذكراً  لیعلم سأله إنما ألنه لألنثى؛ اسم البهمة أن على یدل [َبْهَمًة]: فهذا  

  .)٤(أحدهما ولد إنما أنه یعلم كان فقد وٕاال
]؟. * لماذا نبه الراوي على لفظ كلمة [َال    َتْحِسَبنَّ

 أنا تظنن ال أي المهملة، السین بكسر تحِسبن ال للقیط r النبي قلت: "قال السبكي: قال
  ألجلك. الشاة ذبحنا

 حفظ كمال إظهار منه والغرض السین، بفتح) تحَسبن ال( r النبي یقل ولم لقیط: قال 
 r النبي یكون ال أن منه یلزم وال بفتحها، ال السین بكسر بها نطق r أنه تیقن حیث الراوي؛

  بالوجهین. قرئَ  فقد بذلك نطق قد بل آخر، وقت في بالمفتوحة نطق
 بالفتح ینطق كان ألنه ذلك؛ على نبه إنما الصحابي أن "یحتمل قال السیوطي: 
 أن فنبه بالفتح ینطقون الناس ورأى بالكسر ینطق كان أنه ویحتمل فضبطه، الكسر فاستغرب

  .)٥(ا.هـ الكسر" r به نطق الذى
، ]َأْجِلُكَما: روایة وفي[َأْجِلُكْم]،  ِمنْ  الشَّاةَ  َذَبْحَنا [َأنَّا َتْحِسَبنَّ  : َال r* لماذا قال النبي   

  ؟.]َلكَ  َذَبْحَناَها ِإنََّما َأَنا: روایة وفي[، ]َذَبْحَناَها َأْجِلكَ  ِمنْ  َأنَّا: روایة وفي[

                                                           
  ).١٦٣/ ١عون المعبود وحاشیة ابن القیم ( )(١
  ).٢٧٣/ ٢ریب الحدیث واألثر (النهایة في غ )(٢
  ).٢٩٧/ ٥النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٣
  ).١٦٩/ ١النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٤
  ).٨٧/ ٢المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ( )(٥
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قلت: هذا من باب رفع الحرج عنهم؛ ألنَّ عائشة أكرمتهم وقدمة لهم واجب الضیف،   
هذه الشاة شعرا بالخجل من هذا الطعام، وتحرجي منه، فأراد  rفحینما أراد أن یذبح لهم النبي 

َبَلَغْت  َفِإَذا َغَنمٌ  : "َلَناrرفع الحرج عنهم وتطیب خاطرهم؛ ألكل هذا الطعام، فقال  rرسول اهللا 
  َتِزیَد"، أي إني لم أتكلف في هذا الطعام.  َأنْ  ُنِریدُ  َال  ِماَئةٌ 

 وأنه الضیف، على بالذبح االمتنان ترك إظهار كبذل r اهللا رسول وقال السبكي: "وأراد  
  .)١(له" یتكلف لم

 هذا ألن المائة؛ على زیادتها نرید ال أي للذبح، كالتعلیل مستأنفة ...]: جملة َغَنمٌ  [َلَنا  
  .)٢(بالدنیا االشتغال إلى جرت ربما علیه والزیادة الحاجة، إلیه تدعو لما كاف القدر

  ، وهذا الحدیث یصحح لنا مفهوم الزهد عندنا.rقلت: هذا یؤكد لنا على زهد النبي   
  .)٣(فیه والمبالغة وٕاتمامه إكماله اْلُوُضوَء]: أي [َأْسِبغِ 

في الوضوء،  َفَأْبِلْغ]: أي بالغ في االستنشاق الماء اْستَْنَثْرتَ  [َوإَِذا ]َفَباِلغْ  اْسَتْنَشْقتَ  ِإَذا[
  وكذلك في اخراجه.

ِلَساِنَها]: هذه كنایة على حدة لسانها مع زوجها ومن باب أولى مع  ُطولِ  ِمنْ  [َفَذَكرَ 
  غیره. وهذه إشارة بأن الزوج یكره الزوجة طویلة اللسان، وال یحبها.

  [َوَبَذاِئَها]: أي فاحشة في أفعالها وأقوالها.
  .rزوجه وغیره للنبي  َبَالِئَها]: أي ذكر بعض مصائبها التي تفعلها مع ِمنْ  [َوَذَكرَ 

  َوَوَلٍد]: أي كنایة على طول عشرته معها، وأنَّه تعود على ذلك منها. [ُصْحَبةٍ 
وهذا الموقف ُیعلمنا شیئًا مهمًا: كثیر من المواقف التي تمر علینا مثل هذا الموقف، وهو 

وهله یخطر أن یقوم الزوج یشتكي زوجته لنا، ویذكر من صفاتها الفاحشة التي ال تطاق، فأول 
في بالنا هو الطالق، وهذا غیر جائز؛ ألنَّه لو أراد أن یطلق زوجته لما أتى إلینا، بل أراد هذا 

  الزوج أن نقوم بمواساته فقط، وٕان كان عندنا نصحیه قدمناه له.
أما إن أرشدناه لطالق: فهذا سوف یضر به وكذلك بنا؛ لعدة أسباب: أوًال: لو أنَّ هذا 

  لطلقها من البدایة، ولكن تعود علیها، وتعود على صفاتها السیئة.الزوج عنده حمیة 

                                                           
  ).٨٧/ ٢المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ( )(١
  ).٨٧/ ٢المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ( )(٢
  ).٢٠٥/ ٢مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( )(٣
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ثانیًا: حینما یطلقها فسوف یقول له الناس لماذا طلقتها؟. فحینئذ یقول: أشار لي الشیخ 
فالن بالطالق، ولن یذكر للناس صفات زوجته البذیئة ... الخ، كما هو معتاد. والمؤمن كیس 

  فطن، فحذار من هذه المسألة.
َتْعِقَل]: أي ذكرها باهللا عز وجل، وأن هذا الفعل حرام، وأن هذا الفعل  َأنْ  َلَعلََّها ِعْظَها[فَ 

  یغضب اهللا عز وجل قبل أن یغضب الزوج منها.
َفَستَْقَبُل]: أي إن كانت هذه المرأة صالحة : َفَسَتْفَعُل] [وفي روایة َخْیرٌ  ِفیَها َیُكنْ  [َفِإنْ 

   عز وجل. فستقبل النصیحة؛ لمرضات اهللا
بأنَّ اإلنسان من الممكن أن یتغلب على صفاته السلبیة؛ ألنَّ  rوهذه إشارة من النبي 

إلى  rهذا الصحابي الجلیل ذكر صفات زوجته التي تعود علیها مندو زمن طویل، وأرشده النبي 
  نصحها؛ ألنَّه یعلم بأن طبیعة البشر ممكن لإلنسان التحكم بها، واهللا أعلم.

 َكَضْرِبكَ : روایة وفي[ ،]ُأَمیََّتكَ  َضْرَبكَ : روایة وفي[ َأَمِتك]، َضْرَبكَ  َظِعیَنَتكَ  ْضِربْ تَ  [َوَال 
  .)١(بانتقاله وتنتقل الزوج مع تظعن ألنها ظعینة؛ وسمیت المرأة، هي : الظعینة]ِإِبَلكَ 

إلى ضرب الزوجة إن لم تقبل النصیحة. ولكن هذا الضرب ال  rوهذه إشارة من النبي 
  یكون مثل ضرب الخادمة، أو البهائم، أي ال یكون هذا الضرب ضرب مبرح.

  عن ضرب الزوجة ضرب مبرح؟. r* لماذا نهى النبي 
ألنَّ المقصود من هذا الضرب: تأدیبها، ولومها، وتوبیخها، وبیان لها بأنك مستاء من 

  القبیح، وأن هذا الفعل الذي تفعله غیر راِض عنه.هذا الفعل 
  ثانیًا: المتن الجامع للحدیث:

ذهب لقیط بن عاصم مع وفد قومه بني المنتفق، فقدمه الوفد نیابة عنهم؛ لكي یسأل   
ومعه صاحب له؛ لیسأله عن بعض أموره الخاصة، عن الوضوء وما یتعلق به،  rرسول اهللا 

عندها. ولما  r، فحینما أتیا إلى عائشة لم یجدا رسول اهللا rا النبي فذهبا إلى منزل عائشة؛ لیری
سأل  rعلمت بأنهم غرباء عن المدینة، قدمت لهم واجب الضیافة مباشرة، فحینما أتى النبي 

عائشة هل قدمتي لهم واجب الضیف، فقالوا: نعم، وفي أثناء هذه اللحظة أتى راعى رسول اهللا 
r صرخ بصوت عالي، فقال له رسول اهللا بالغنم وعلى یدیه سخلة تr :هل ولدت، فقال له :

  نعم.
                                                           

  ).٥٤/ ١معالم السنن ( )(١
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فقال: اذبح لنا مكانها شاة، وشعر من الضیوف بأنهم احرجوا من هذا، فرفع عنهم الحرج 
  َتِزیَد". َأنْ  ُنِریدُ  َال  َبَلَغْت ِماَئةٌ  َفِإَذا َغَنمٌ  بقوله: " َلَنا

 باِلُغوعن الوضوء وما یتعلق به، فقال له: أكملوه وأتموه و  rثم بعد ذلك سأل لقیط النبي 
  فیه، وخصوصًا في استنشاق الماء وكذلك في اخراجه، وهذا في حالة عدم الصیام.

، حیث ذكر له بأن لسانها حاد معه ومع rثم بعد ذلك قام صاحبه یشكوا زوجته للنبي   
عض مصائبها التي تفعلها معه ومع غیره غیره، وكذلك تتلفظ باأللفاظ الفاحشة وتفعلها، وذكر ب

  .rللنبي 
طلقها، فقال یا رسول اهللا: إن لها عشرة طویلة معي ولي منها ولد،  rفقال له النبي  

، فحینئذ قدم له عالج لهذه المشكل، وهى: أن تخوفها باهللا عز وجل بأن هذا !!فكیف أطلقها
فیها خیر وصالح فسوف ترتدع، وٕان الفعل حرام، وهذا الفعل یغضب اهللا عز وجل، فإن كان 

كان غیر ذلك ولم ترتدع عن فعل هذه األفعال الفاحشة، فضربها، ولكن ال تضربها ضرب مبرح؛ 
 الفعل هذا من مستاء بأنك لها وبیان، وتوبیخها، ولومها، تأدیبها: الضرب هذا من المقصود ألنَّ 

  تعالى.القبیح. فإن فعلت هذه األفعال فسوف ترتدع بإذن اهللا 
  ثالثًا: أحكام الحدیث:

: إنا لزیارة آداب كثیرة، ومن هذه اآلداب ما أشیر أوًال: اختیار الوقت المناسب للزیارة
إلیه في هذا الحدیث إلى اختیار الوقت المناسب للزیارة، فإن لم یكن مناسًب وأراد أن یزوره ألمر 

  ضروري فال ُیثقل على الزائر.
للزیارة سنة سنها اهللا عز وجل علینا؛ حیث ال ُنثقل على وٕان اختیار الوقت المناسب 

  اآلخرین، وال یكون في صدرهم شيء علینا، ویكون مجتمعنا مجتمعًا مترابطًا متماسكًا.
 َحتَّىٰ  ُبُیوِتُكمْ  َغْیرَ  ُبُیوتًا َتْدُخُلوا َال  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا (قال اهللا عز وجل عنه:  
ِلُكمْ  ۚ◌  َأْهِلَها َعَلىٰ  َوُتَسلُِّموا َتْستَْأِنُسوا  َفَال  َأَحًدا ِفیَها َتِجُدوا لَّمْ  َتَذكَُّروَن* َفِإن َلَعلَُّكمْ  لَُّكمْ  َخْیرٌ  ذَٰ
 نَ َتْعَمُلو ِبَما َواللَّهُ  ۚ◌  َلُكمْ  َأْزَكىٰ  ُهوَ  ۖ◌  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكمُ  ِقیلَ  َوإِن ۖ◌  َلُكمْ  ُیْؤَذنَ  َحتَّىٰ  َتْدُخُلوَها

]، وهذا أمر من اهللا عز وجل بأن نستأذن قبل الزیارة، وخصوصًا في هذه ٢٨- ٢٧[النور:  )َعِلیمٌ 
األوقات التي كثر فیه انشغال الناس، والتزاماتهم، وتعقدت أمور حیاتهم، فیجب في هذه األوقات 
أال تكون الزیارة مفاجئة، بل ال بد من االتصال وأخذ الموعد، وخصوصًا في هذا الزمان الذي ال 

  یكلفنا االتصال على الشخص الذي نرید أن نزوره إال الشيء البسیط، أو الذي ال یذكر.
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  .* یقول قائل: إن فالن ال یرید أن یرد على اتصالي، فماذا أفعل؟
قلت: أوًال: إن كنت أنت تعلم بأنه مشغول، وال یرید أن یرد على اتصالك؛ ألنَّه مشغول 

 َأْزَكىٰ  ُهوَ  ۖ◌  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكمُ  ِقیلَ  َوإِن (ا اإلطار: وعنده أمور ضروریة، فإنك تدخل تحت هذ
 الصدور سالمة من فیه ِلَما وأطهر لك ]، أي إن صبرك على هذا، أطیب٢٨[النور:  )ۚ◌  َلُكمْ 

  .)١(والرذالة الدناءة دنس من األبواب على والوقوفُ  الریبة، عن والُبعد
ضروري ومهم، وتعلم بأنَّه ال یتضایق من مجیئك ثانیًا: إن كنت ترید أن تخبره بأمر 

 بني إلیه، وأنَّه موجود في البیت، فال حرج علیك بأن تذهب إلیه، ولكن ال تثقل علیه، كما فعل
  .rاْلُمْنَتِفق؛ حیث بعثوا رجل منهم؛ لكي ال یثقل على رسول اهللا 

 َطَرَفيِ  َأَحدَ  َبْكرٍ  َأِبي َبْیتَ  ِفیهِ  َیْأِتي ِإالَّ  ،r النَِّبيِّ  َعَلى َیْأِتي َكانَ  َیْومٌ  وقالت عائشة: "َلَقلَّ  
: َفَقالَ  َبْكٍر، َأُبو ِبهِ  َفُخبِّرَ  ُظْهًرا، َأتَاَنا َوَقدْ  ِإالَّ  َیُرْعَنا َلمْ  الَمِدیَنِة، ِإَلى الُخُروجِ  ِفي َلهُ  ُأِذنَ  َفَلمَّا النََّهاِر،

 َمنْ  َأْخِرجْ : «َبْكرٍ  ِألَِبي َقالَ  َعَلْیهِ  َدَخلَ  َحَدَث، َفَلمَّا ِألَْمرٍ  ِإالَّ  السَّاَعةِ  َهِذهِ  ِفي r النَِّبيُّ  َجاَءَنا َما
 ِلي ُأِذنَ  َقدْ  َأنَّهُ  َأَشَعْرتَ : «َقالَ  َوَأْسَماَء، َعاِئَشةَ  َیْعِني اْبَنتَاَي، ُهَما ِإنََّما اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقالَ  ،»ِعْنَدكَ 

ْحَبةَ : َقالَ . »الُخُروجِ  ِفي ْحَبةَ : «َقالَ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا الصُّ  ِعْنِدي ِإنَّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َقالَ  ،»الصُّ
  .)٢("»ِبالثََّمنِ  َأَخْذُتَها َقدْ : «َقالَ  ِإْحَداُهَما، َفُخذْ  ِلْلُخُروِج، َأْعَدْدُتُهَما َناَقتَْینِ 

 زیارة، بوقت أتى إلى أبي بكر في وقت لیس rقلت: یستفاد من هذا الحدیث، بأن النبي 
في هذا الوقت لیخبره عن أمر مهم جدًا، وكذلك یعلم  rالقیلولة؛ ولكن أتى له النبي  وقت وهو

  إلیه. rال ولن یتضایق من مجيء رسول اهللا  tبكر  بأن أبا
 أجازه قد األجنبي الرجل مع المرأة كالم :)٣(األجنبي الرجل مع المرأة كالم ثانیًا: حكم

 المالیة المعامالت وسائر والشراء البیع الرجل مع تباشر أن: الحاجة ومن الحاجة، عند الفقهاء
 كانت إذا الرجل، یسألها أن أو شرعیة، مسألة عن العالم الرجل المرأة تسأل أن أو األخرى،

  .الرجل مع المرأة كالم تستدعي التي الضروریة األمور من ذلك وغیر یسألها، بما عالمة

                                                           
  ).٢٩/ ٤البحر المدید في تفسیر القرآن المجید ( )(١
  ).٦٩/ ٣صحیح البخاري ( )(٢
   ./http://www.jameataleman.orgأصل هذا المحور من:  )٣(
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 عند ومحاورتهن لألجانب النساء مع الكالم نجیز "فإذاً : القرطبي العباس قال أبو فقد
 ذلك في لما وتقطیعها، تلیینها وال تمطیطها، وال أصواتهن، رفع لهن نجیز وال ذلك، إلى الحاجة

  .)١(منهن" الشهوات وتحریك إلیهن، الرجال استمالة من
 یكلمن كنَّ  r  النبي "نساء بأن الجواز، على استداللهم للمالكیة، العبادات فقه في وجاء

  .)٢(الدین" أحكام منهن یستمعون وكانوا الصحابة،
  .وتعلیماً  تعلماً  العلم طلب في كان ما یؤخذ ومنه
  الصحابة زمن في النساء تزل "فلم: بقوله الحاجة، عند جوازه على الغزالي استدل وقد

  .)٣(ذلك" وغیر والمشاورة، والسؤال، واالستفتاء، السَّالم، في الرجال یكلمن عنهم اهللا رضي
 َیا: ﴿تعالى اهللا قول الحاجة، عند األجنبي الرجل مع المرأة كالم جواز على دلَّ  وقد

 َمَرٌض  َقْلِبهِ  ِفي الَِّذي َفَیْطَمعَ  ِباْلَقْولِ  َتْخَضْعنَ  َفَال  اتََّقْیُتنَّ  ِإنِ  النَِّساء مِّنَ  َكَأَحدٍ  َلْسُتنَّ  النَِّبيِّ  ِنَساء
 بضابطین، األجنبي، للرجل المرأة كالم جواز على اآلیة فدلَّت]. ٣٢:األحزاب[ ﴾مَّْعُروفاً  َقْوالً  َوُقْلنَ 
  :وهما

  .بالقول الخضوع عدم. ١
  .معروفاً  قوالً  النساء تقوله الذي القول یكون أن. ٢

 في الخضوع عن نهي هو وٕانما مطلقاً  الكالم عن لها نهیاً  لیس اآلیة، في الوارد فالنهي
  ﴾.مَّْعُروفاً  َقْوالً  َوُقْلنَ : ﴿تعالى قوله في به الشارع إذن بعد القول،

 الداعیة وللحاجة الخیر في معروفاً  حسناً  قوالً : أي معروفًا، القول یكون أن بد ال وكذلك 
  .له

 منهن وطلب المؤمنین، أمهات وهن r الرسول زوجات اآلیة بهذه اهللا خاطب وقد
 مجتمع وأزكى وأطهر أعف هو مجتمع من هم الذین للرجال مخاطبتهن عند اآلیة بهذه االلتزام

  .اآلیة هذه علیه دلت بما بااللتزام أولى فغیرهن اإلطالق، على
 أم حدیث في جاء ما الحاجة، عند األجنبي الرجل مع المرأة كالم جواز على األدلة ومن

 )َشْیًئا ِباللَّهِ  ُیْشِرْكنَ  الَ  َأنْ (: َعَلْیَنا َفَقرَأَ  ،r النَِّبيَّ  َباَیْعَنا ": قالت عنها اهللا رضي– عطیة

                                                           
  ).٤٠٦/ ١الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) ( )(١
  ).١٤٣فقه العبادات على المذهب المالكي (ص:  )(٢
  ).٢٨١/ ٢إحیاء علوم الدین ( )(٣
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 َوَأَنا َأْسَعَدْتِني، ُفَالَنةُ : َفَقاَلتْ  َیَدَها، ِمنَّا اْمرََأةٌ  َفَقَبَضتِ  النَِّیاَحِة، َعنِ  َوَنَهاَنا ،]١٢: الممتحنة[
  .)١( ...»، َشْیًئا َیُقلْ  َفَلمْ  َأْجِزَیَها، َأنْ  ُأِریدُ 

 اْمرََأةٍ  َیدَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َیدُ  َمسَّتْ  َما َواللَّهِ  الَ ": قالت عنها اهللا رضي عائشة حدیث وفي
 َیُقولُ  اللَُّه، َأَمَرهُ  ِبَما ِإالَّ  النَِّساءِ  َعَلى r اللَّهِ  َرُسولُ  َأَخذَ  َما َواللَّهِ  ِبالَكَالِم، َباَیَعُهنَّ  َأنَّهُ  َغْیرَ  َقطُّ،
  .)٢("َكَالًما »َباَیْعُتُكنَّ  َقدْ : «َعَلْیِهنَّ  َأَخذَ  ِإَذا َلُهنَّ 

 لالستفتاء أو المالیة، المعامالت إلجراء األجنبي، الرجل مع جائزاً  المرأة كالم كان وٕاذا
 هو وهذا الفتنة، أمنت إذا بعورة، لیس صوتها فإن الضروریة، األمور من ذلك وغیر اإلفتاء، أو

  .والحنابلة والشافعیة، والمالكیة، الحنفیة، من العلماء جمهور قول
 تلخیص یمكن :األجنبي الرجل مع المرأة كالم ضوابط إلى سبق مما * ونخلص

  :كالتالي وهي بینهما، الكالم عند مراعاتها یلزم التي الضوابط
 واالنبساط الكالم في التوسع یجوز وال بقدرها الحاجة وتقدر لحاجة، الكالم یكون أن. ١

  .حقیقیة حاجة لغیر فیه
 ال حتى وهزٌل، وٕایماٌء، وترقیٌق، وتكسیٌر، ولیٌن، خضوٌع، الكالم في یكون ال أن. ٢

  .الشهوة وٕاثارة الغرائز تحریك إلى مدخالً  یكون
  .شرعاً  المحرمِ  غیر في أي المعروف، في الكالم یكون أن. ٣
  .علیه واستمرارٍ  دوامٍ  أو بینهما، محرمة خلوة إلى الكالم یفضي ال أن. ٤

إن مكارم األخالق، صفة من صفات  :)٣(ومراعاة نفوس اآلخرین ،تطیب الخاطر ثالثًا:
األنبیاء والصدیقین والصالحین، بها تنال الدرجات، وترفع المقامات، وتثمر التحاب والتآلف، 

على حسن الخلق، والتمسك  rوضدها یثمر التباغض والتحاسد والتدابر؛ ولذا فقد حثَّ النبي 
 ُیْدِخلُ  َما َأْكَثرِ  َعنْ  r اهللاِ  َرُسولُ  ُسِئلَ قال : " yبه، وجمع بینه وبین التقوى ، فعن أبي هریرة 

، فإن التقوي بینك وبین اهللا عز وجل، وأما )٤("الُخُلقِ  َوُحْسنُ  اِهللا، َتْقَوى: َفَقالَ  الَجنََّة، النَّاَس 
أن تكون طیبًا زكي النفس بینك وبین اهللا،  rحسن الخلق، فهي بینك وبین عبیده، فأراد النبي 

                                                           
  ).٨٠/ ٩صحیح البخاري ( )(١
  ).١٤٨٩/ ٣)، وصحیح مسلم (٤٩/ ٧صحیح البخاري ( )(٢
  أصل هذا المحور في كتابي كي تكون محبوبًا، قامة بطباعته دار اللؤلؤة للنشر والتوزیع، مصر.  )(٣
)، حسنه األلباني في كتابه سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها ٣٦٣/ ٤سنن الترمذي ( )(٤
  . tps://kalemtayeb.com/foras/sub/1738ht). انظر: ٦٦٩/ ٢(
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مع بعضهما البعض، وقد أتى هذا الخلق العظیم  rوبینك وبین عبیده؛ ألجل هذا قرنهما النبي 
ة النبویة المطهر، وٕاني أذكر هنا بعض في أكثر من موضع من مواضع القرآن الكریم، والسن

  المواقف، التي ذكرت في القرآن الكریم، والسنة النبویة المطهرة، من باب العجالة:
عتناء، قد اعتنى اهللا عز وجل بعبیده أشد االف: تطیب الخاطر في ضوء القرآن الكریم -أ

یم، ظرًا إلى هذا الخلق العوراعى نفسیاتهم، فأنزل اهللا عز وجل قرآن یتلى إلى یوم القیامة مشی
  وٕاني أذكر منها:

َوإِن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ َوَقْد (ما یتعلق بالمرأة: قال اهللا عز وجل  -١
]، أي إن طلقتم المرأة في فترة الخطوبة ٢٣٧[البقرة:  )َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِریَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتمْ 

؟! حتى یجبر اهللا األي سبب من األسباب كان، فأعطوهن نصف المهر الذي اتفقتم علیه؛ لماذ
  عز وجل قلبها الذي انكسر بطالقها، ویواسیها. 
َْزَواجِ ( :rوكذلك قال اهللا عز وجل للنساء النبي  َك ِإن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن َیا َأیَُّها النَِّبيُّ ُقل ألِّ

]، فجبر اهللا عز ٢٨[األحزاب:  )اْلَحَیاَة الدُّْنَیا َوِزیَنَتَها َفَتَعاَلْیَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسرَاًحا َجِمیًال 
نكسار بالمتاع من محاسن دین اإلسالم، حتى تصفوا النفوس، ویكون هذا المتاع وجل هنا اال
  تطیب لها.
 )َفَأمَّا اْلَیِتیَم َفَال َتْقَهرْ (: rبالیتیم: قال اهللا عز وجل عن الیتیم للنبي  ما یتعلق -٢
]، أي: ال تسيء معاملة الیتیم، وال یضق صدرك علیه، وال تنهره، بل أكرمه، وأعطه ٩[الضحى: 

  .)١(ما تیسر، واصنع به كما تحب أن یصنع بولدك من بعدك
 )َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال َتْنَهرْ (: rما یتعلق بالسائل: قال اهللا عز وجل عن السائل للنبي  -٣
]، السائل هنا: السائل للمال، وللعلم، وغیر ذلك من أمور حیاة الدنیا واآلخرة، ١٠[الضحى: 

ق ذل فنهى اهللا عن نهر السائل وتقریعه، بل: أمر بالتلطف معه، وتطییب خاطره، حتى ال یذو 
  النهر مع ذل السؤال، وهذا أدب إسالمي رفیع.

؛ ألنه أعرض عن األعمى، وقد جاءه یستفید منه، حیث قال: یا rوعاتب اهللا نبیه  
منشغًال بدعوة بعض صنادید قریش، فأعرض  rرسول اهللا: علمني مما علمك اهللا، وكان النبي 

ُه اْألَْعَمى*َوَما ُیْدِریَك َلَعلَُّه َیزَّكَّى*َأْو َیذَّكَُّر َعَبَس َوَتَولَّى*َأْن َجاءَ (: عز وجل عنه، فأنزل اهللا

                                                           
  ).٩٢٨تیسیر الكریم الرحمن (ص:  )(١

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩٤ 
 

: " عاتبه حتى ال تنكسر قلوب أهل ه]، قال القرطبي في تفسیر ٤ – ١[عبس: )َفَتْنَفَعُه الذِّْكَرى
  ، أي: الفقراء من أهل اإلیمان.)١(الصفة"

بأفراد أمته أشد  rقد اعتنى النبي تطیب الخاطر في ضوء السنة النبویة المطهرة:  - ب
االعتناء، فكان یراعي نفسیاتهم، ویقف معهم في جمیع المواقف، ویخفف عنهم أمور هذه الحیاة، 

مع  rمدلل على أهمیة هذا الفرد في المجتمع المسلم، وبهذا الخلق الذي تعامل به النبي 
ربیة إلى جمیع أصحابه، دخل اإلسالم إلى بقاع األرض، وخرج دین اهللا عز وجل من الجزیرة الع

  أنحاء العالم.
  مدلًال على ذلك: ةضرب بعض األمثلأو  
َلِقَیِني َرُسوُل : قال جابر بن عبد اهللاخاطر أسر الشهداء في الحرب:  rطیب النبي  -١

ي، َوَتَرَك ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه اْسُتْشِهَد َأبِ  ،؟»َیا َجاِبُر َما ِلي َأرَاَك ُمْنَكِسرًا«، َفَقاَل ِلي: rاللَِّه 
؟ َقاَل: َبَلى َیا َرُسوَل اللَِّه. َقاَل: " َما َكلََّم »َأَفَال ُأَبشُِّرَك ِبَما َلِقَي اللَُّه ِبِه َأَباكَ «ِعَیاًال َوَدْیًنا، َقاَل: 

َعْبِدي َتَمنَّ َعَليَّ ُأْعِطَك. اللَُّه َأَحًدا َقطُّ ِإالَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب، َوَأْحَیا َأَباَك َفَكلََّمُه ِكَفاًحا. َفَقاَل: َیا 
: ِإنَُّه َقْد َسَبَق ِمنِّي َأنَُّهْم إِ  َلْیَها َال َقاَل: َیا َربِّ ُتْحِییِني َفُأْقَتَل ِفیَك ثَاِنَیًة. َقاَل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ

وبین  جابر هنا بمنزلة والده من اهللا عز وجل، وما دار بینهخاطر  r، فطیب النبي )٢("ُیْرَجُعونَ 
بأنَّ اهللا عز وجل رزق أباه الشهادة في  ةاهللا عز وجل، فكان هذا له سلوى في حیاته، ومفخر 

  ن منكسرًا حزینًا على أبیه.اسبیه، بدل ما ك
زید بن األرقم: لما قال  قالوم: مخاطر الذین أثقل علیهم الهموم والغ rطیب النبي  -٢

 ) ۚ◌ َجْعَنا ِإَلى اْلَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ اْألََعزُّ ِمْنَها اْألََذلَّ َلِئن رَّ  (المنافق عبد اهللا بن ُأبي ألصحابه: 
، فأرسل البن  rفأخبر عمه؛ فأخبر عمه رسول اهللا  y َأْرَقمَ  ْبنُ  َزْیدُ وسمعه ]، ٨[المنافقون:

 َلمْ  َما الَهمِّ  ِمنَ  َعَليَّ  َفَوَقعَ ... َوَكذََّبِني، r اهللاِ  َرُسولُ  َفَصدََّقهُ : y َزْیدُ  الَ ، قَ َوَجَحدَ  َفَحَلفَ ُأبي؛ 
 َفَعَركَ  r اهللاِ  َرُسولُ  َأتَاِني ِإذْ  الَهمِّ، ِمنَ  ِبرَْأِسي َخَفْقتُ  َقدْ ... َأِسیرُ  َأَنا َفَبْیَنَما :َقالَ . َأَحدٍ  َعَلى َیَقعْ 

  .)٣(الدُّْنَیا ِفي الُخْلدَ  ِبَها ِلي َأنَّ  َیُسرُِّني َكانَ  َفَما َوْجِهي، ِفي َوَضِحكَ  ُأُذِني

                                                           
  . https://www.alimam.ws/ref/2220). انظر: ٢١٣/ ١٩الجامع ألحكام القرآن ( )١(

  ).١٣٠٩/ ٢). صححه األلباني في كتابه صحیح الجامع الصغیر وزیادته (٢٣١/ ٥سنن الترمذي ( )(٢
). صححه األلباني في كتابه سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها ٤١٦/ ٥انظر: سنن الترمذي ( )(٣

  ).٤٤٢/ ٧وفوائدها (
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خاطر الذین أثقل كاهلهم الدین، وال یجدون ما یواجهون به مهمات  rطّیب النبي  -٣
َذاَت َیْوٍم اْلَمْسِجَد، َفِإَذا ُهَو  rَدَخَل َرُسوُل : أبي سعید الخدري قالالحیاة ووظائفها: لحدیث 

، َما ِلي َأرَاَك َجاِلًسا ِفي اْلَمْسِجِد ِفي هَ َیا ُأَمامَ «َفَقاَل: ، هَ ِبَرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر، ُیَقاُل َلُه: َأُبو ُأَمامَ 
َالِة؟ َأَفَال ُأَعلُِّمَك َكَالًما ِإَذا «، َقاَل: ُهُموٌم َلِزَمْتِني، َوُدُیوٌن َیا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل: »َغْیِر َوْقِت الصَّ

، َقاَل: ُقْلُت: َبَلى، َیا َرُسوَل، َقاَل: " ُقْل ِإَذا »َعْنَك َدْیَنَك؟َأْنَت ُقْلَتُه َأْذَهَب َعزَّ َوَجلَّ َهمََّك، َوَقَضى 
َكَسِل، َأْصَبْحَت، َوإَِذا َأْمَسْیَت: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َوالْ 

وُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّْیِن، َوَقْهِر الرَِّجاِل "، َقاَل: َفَفَعْلُت َذِلَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُجْبِن َواْلُبْخِل، َوَأعُ 
  .)١(َفَأْذَهَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهمِّي، َوَقَضى َعنِّي َدْیِني

  .؟)٢(ب خواطرهمیوكیف نط ،أنواع المنكسرین - ت
یخطر في بالك من نكسار الخواطر في هذا الزمان كثیر، وله أنواع عدیدة، فكل ما اإن 

انكسار للنفس فیجب فیه تطیب الخاطر، ومن ذلك ما یحصل ما یحصل في هذا الزمان من 
رس، أو غیر ذلك من هموم الدنیا في التحصیل الدا ىعدم الحصول على الدرجات العل

  مصائبها، وابتالءاتها.و 
، ةبالكلمة الطیبفیجب علینا تصبیرهم على مصیبتهم، والتخفیف من معاناتهم وأحزانهم ، 

ة من السلف الصالح، فعندما ُصلب عبد اهللا بن الزبیر رضي و والفعل الحسن ، ولنا في ذلك أس
: إن أسماء في ناحیة المسجد ، فما كان منه كة، قیل البن عمر رضي اهللا عنهمااهللا عنهما في م

لها : "إن هذه  . فیقولع ذلك إال أن ذهب مسرعًا یواسیها، ویطیب نفسها على ابنهاعندما سم
  .)٣(: فاتقي اهللا واصبري"وٕانما األرواح عند اهللا ،بشيءالجثث لیست 

؛ فذهب إلیه قد قطعت رجلهوسمع إبراهیم بن محمد بن طلحة، أن عروة بن الزبیر 
یواسیه، فقال له : "واهللا ما بك حاجة إلى المشي ، وال أرب في السعي ، وقد تقدمك عضو من 

                                                           
)، وقال الشوكاني في ١٠٢/ ٢األم ( -د )، ضعفه األلباني في كتابه ضعیف أبي داو ٩٣/ ٢سنن أبي داود ( )(١

  ): "َوَال مْطعن ِفي ِإْسَناد َهَذا الَحِدیث".١١٣كتابه تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین (ص: 
  . s/sub/1738https://kalemtayeb.com/foraأصل هذا المحور على الشبكة العنكبوتیة. انظر:  )٢(

  ).٢٩٤/ ٢سیر أعالم النبالء ( )(٣
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ك إلى الجنة ، والكل تبع للبعض إن شاء اهللا ، وقد أبقى اهللا لنا منك أعضائك، وابن من أبنائ
  .)١(ماكنا إلیه فقراء ، من علمك ورأیك ، واهللا ولي ثوابك والضمین بحسابك"

وقال قتیبة بن سعید رحمه اهللا : "لما احترقت كتب ابن لهیعة ، بعث إلیه اللیث بن سعد 
  .)٢(من الغد بألف دینار"
عوائل األسرى: وذلك بالتواصل معهم  ةیا مواسانالد هالزمان، ونحن في هذویجب فهذا 

عفافهم عن السؤال، وحفظهم من االبتزاز؛ فكم تهون على بالزیارة، وكفالتهم، وحسن رعایتهم، ال
  األسیر مصیبته ، حین تقر عینه بصیانة ذریته.

المسلمین، حتى لو صدقائك من المسلمین، أم عام لجمیع ألهل هذا األدب فقط  - ث
  .كانوا أعداًء لك؟

[أي  مبشراً  یوماً  وجئت تطیب الخاطر للجمیع المسلم، لما قاله ابن القیم رحمه اهللا : "
 قام ثم. واسترجع لي وتنكر فنهرني. له وأذى عداوة وأشدهم أعدائه، أكبر بموت لهالبن تیمیة] 

 إلى فیه تحتاجون أمر لكم یكون وال مكانه، لكم إني: وقال فعزاهم، أهله بیت إلى فوره من
 الحال هذه وعظموا. له ودعوا به فسروا. الكالم من هذا ونحو. فیه وساعدتكم إال مساعدة

  . )٣("منه
  .؟)٤(ما هى وسائل تطیب الخاطر -ج

مواساة المنكسرین وتطیب خواطرهم ال یقتصر على الكالم فقط، بل قد تكون المواساة 
وقد تكون بالجاه، وقد تكون بالنصیحة واإلرشاد، وقد تكون بالدعاء وتطییب الخواطر بالمال، 

واالستغفار لهم، وقد تكون بقضاء حوائجهم ، فعلى قدر اإلیمان تكون هذه المواساة ، فكلما 
  .)٥(ضعف اإلیمان ضعفت المواساة ، وكلما قوي قویت

  فمن وسائل تطییب النفوس ما یلي:

                                                           
  ).٤٣٤/ ٤سیر أعالم النبالء ( )(١
  ).٢٦/ ٨سیر أعالم النبالء ( )(٢
  ).٣٢٩/ ٢مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین ( )(٣
  . https://kalemtayeb.com/foras/sub/1738أصل هذا المحور على الشبكة العنكبوتیة. انظر:  )٤(

  ).١٧٢ -١٧١انظر: الفوائد (ص:  )(٥
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ا یجبر كسر النفوس المصابة عند فقد األحبة: لطیف المواساة عند فقد األحبة: فمم - ١
التعزیة ، فإن الكلمة الطیبة للمصاب یثبت بها بإذن اهللا ویغدو صبره علیها سهًال یسیرًا ، فإن 

  العبد ضعیف بنفسه ، فإذا وجد هذا یعزیه ، وهذا یسلیه ، سهلت علیه األمور العظام.
، : فالحرص على االعتذار عند الخطأرین االعتذار لآلخرین ، وقبول أعذار المعتذ - ٢

من وسائل تطیب النفوس؛ ألن اإلنسان َیِرُد علیه الخطأ في تعامله مع الناس؛ وكفاره ذلك الذنب 
  هو االعتذار.

تبادل الهدایا: للهدیة أثر واضح في تطیب النفوس، وتصفیة القلوب من األدغال  -  ٣
، َیا "أنه قال :  yواألحقاد، فعن أنس     .)١("َبْیَنُكمْ  ِلَما َأَودُّ  َفِإنَّهُ  َبْیَنُكْم، َتَباَذُلوا َبِنيَّ

یعني : أن  ،)٢(»َتبسُّمَك في وجه أخیك لك صدقة: « rاالبتسامة : قال رسول اهللا  - ٤
تطیب  إظهارك البشاشة والبشر إذا لقیته تؤجر علیه كما تؤجر على الصدقة، فضًال عن كونها

  .)٣(، وتزید المحبة النفوس
  .قضاء حوائج الناس - ٥
التزاور: زیارة المریض حال مرضه ، وزیارة اإلخوان بین حین وآخر له أثر كبیر  -  ٦

  في تطیب النفوس، وتنمیة المودة واأللفة .
فهم النفسیات: النفس البشریة كالبحر، والنفوس تختلف باختالف أصحابها، فما  -  ٧

  .ألخرىل ال یصلحیصلح لهذه قد 
 عمرو بني أحد شوٍر، بن القعقاع وكانخفاء الفضل والمنة عند جبر الخواطر: ا - ٨

 جلیٌس  جالسه إذا وائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن ذهل بن شیبان بن
 بعد إلیه وغدا حاجته، في له وشفع عدوه، على وأعانه ماله في نصیباً  له جعل إلیه بالقصد فعرفه

  :القائل یقول وفیه. بذلك شهر حتى له، شاكراً  المجالسة
  جلیس بقعقاع یشقى وال...  شور بن قعقاع جلیس وكنت
  )٤( عبوس مطراقٌ  السوء وعند...  بخیر أمروا إن السن ضحوك

                                                           
  ).٢٢٢). صححه األلباني في كتابه صحیح األدب المفرد (ص: ٢٠٨األدب المفرد (ص:  )(١
  ).٥٦١/ ١). صححه األلباني في كتابه صحیح الجامع الصغیر وزیادته (٣٤٠/ ٤سنن الترمذي ( )(٢
  ).٢٢٦/ ٣انظر: فیض القدیر ( )(٣
  ).١٤٣/ ١الكامل في اللغة واألدب ( )(٤
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 واحتقاره الستقالله الشيء؛ عن اإلعراض هو اللغة: في : الزهدrرابعًا: زهد النبي 
 على إال الوصف هذا یطلق وال .)١(قلیل: أي زهید، شيء: قولهم من مأخوذ عنه، الهمة وارتفاع

 یقال فال ذلك له یتیّسر لم من وأما فیه، زهداً  وتركه عنه فأعرض األمور من أمر له تیسر من
  .)٢(فیه زهد إنه

، )٣(عرضت علیه الدنیا كلها، ولكن لم یقبلها، وتركها زهدًا بها rومن المعلوم أن النبي 
  .إلیه یصل بما والقناعة العیش، شظف صبورًا علىوكان 

 الُبَردَ  لباسه وكان لیف، حشُوها ووسادة غیره، تحته لیس حصیر على ینام r فكان
 یكتفون وٕانما نار؛ بیته في ُیوقد ال والشهران الشهر یمضي والشعیر، التمر وطعامه الغلیظة،

 شدة من بطنه على الحجر یعصب وكان صائًما، ویصبح طاوًیا، یبیت كان وكثیًرا والماء، بالتمر
 ثالثین في یهودي عند مرهونة ودرُعه مات بل شیًئا، منها یدَّخر فلم األموال إلیه وُحملت الجوع،
 الزهد آثر r ولكنه ذلك، له لكان العیش، من ورَغد نعیم في یعیش أن أراد ولو شعیر، من صاًعا

  .)٤(تعالى اهللا مرضاة ابتغاءَ  والصبر
  یقول قائل: نفهم من هذا الكالم بأن نزهد في الدنیا، ونتركها؟. -أ

فقط. أما حقیقة الزهد ما قاله سهل بن  rقلت: أوًال: أنا وضحت في البدایة أحاول النبي 
 َعِمْلتُهُ  اَأنَ  ِإَذا َعَملٍ  َعَلى ُدلَِّني اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َفَقالَ  َرُجٌل، r النَِّبيَّ  َأَتى: َقالَ  سعد السَّاِعِدّي،

 َأْیِدي ِفي ِفیَما َواْزَهدْ  اللَُّه، ُیِحبَّكَ  الدُّْنَیا ِفي اْزَهدْ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  النَّاُس؟ َوَأَحبَِّني اللَّهُ  َأَحبَِّني
ویكون الراتب یأتي أول الشهر  :. ومعنى الزهد هنا لیس بترك الدنیا، مثالً )٥(»النَّاُس  ُیِحبُّكَ  النَّاسِ 

له من الغنم مائة  r، ثم بعد ذلك نقوم بتوزیعه على الفقراء والمساكین، ولكن كان النبي املك
أراد أن ال تزید، وهذا هو زهده في هذه الحیاة، فكان یدخر لحیاته، وال یتكفف الناس، وكان ما 

  یزید عن ادخاره ینفقه. 

                                                           
  ).٢٣٣/ ١التعیین في شرح األربعین ( )(١
)٢( /articles.islamweb.net/media/indexhttp:/.   

  ).٨٧/ ٦انظر: تفسیر ابن كثیر ( )(٣
)٤( http://www.alukah.net/sharia/.   

). صحیح بشواهده، قاله األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها ١٣٧٣/ ٢سنن ابن ماجه ( )(٥
  ).٦٢٤/ ٢وفوائدها (
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 َواْلَقَناِطیرِ  َواْلَبِنینَ  النَِّساءِ  ِمنَ  الشََّهَواتِ  ُحبُّ  ِللنَّاسِ  ُزیِّنَ (ثانیًا: قال اهللا عز وجل: 
ةِ  الذََّهبِ  ِمنَ  اْلُمَقنَطَرةِ  َمةِ  َواْلَخْیلِ  َواْلِفضَّ ِلكَ  ۗ◌  َواْلَحْرثِ  َواْألَْنَعامِ  اْلُمَسوَّ  ۖ◌  الدُّْنَیا اْلَحَیاةِ  َمتَاعُ  ذَٰ

]، أي هذه طبیعة البشر وغریزتها، وفطره فطرها اهللا ١٤[آل عمران:  )اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعنَدهُ  َواللَّهُ 
عز وجل لجمیع البشر، فال بأس علینا بأن نتمتع في هذه الحیاة، وأن یكون عندنا مال كثیر، 

ولكن  rفكان عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة رضوان اهللا علیهم، وكذلك كان النبي 
  كان ینفق وال یخشى الفقر.

 َأْمَواُلُكمْ  ُتْلِهُكمْ  الَ  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا ( ًا: عین اهللا عز وجل  الزهد الحقیقي بقوله:ثالث
ِلكَ  َیْفَعلْ  َوَمن ۚ◌  اللَّهِ  ِذْكرِ  َعن َأْوَالُدُكمْ  َوَال  ]، فال یجب أن ٩[المنافقون:  )اْلَخاِسُرونَ  ُهمُ  َفُأولَِٰئكَ  ذَٰ

تلهیك مالذ الدنیا والتمتع بها عن دینك، فإن ألهتك ال تكن زاهدًا فیها، بل تكون جشعًا، وبجشعك 
  هذا تغضب اهللا عز وجل، وٕان أغضبته كنت خاسرًا في الدنیا قبل اآلخرة، والعیاذ باهللا.

غیر ذلك من الثیاب  یعتقد أحد األحبة على قلوبنا بأن الزهد لبس المرقع وٕالى - ب
  البالیة؟.

 النِّْعَمةِ  َأَثرَ  َیَرى َأنْ  ُیِحبُّ  ِنْعَمةً  َعْبدٍ  َعَلى َأْنَعمَ  ِإَذا َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاَ  ِإنَّ " : rقلت: قال النبي 
  .)١(اْلُمَتَعفَِّف" اْلَعِفیفَ  اْلَحِیيَّ  َوُیِحبُّ  اْلُمْلِحفَ  السَّاِئلَ  َوُیْبِغُض  َوالتََّباُؤَس، اْلُبْؤَس  َوَیْكَرهُ  َعَلْیِه،

أي إن اهللا عز وجل أنعم علیك النعم التي ال تعد وال تحصى، ومن هذه النعم رزقك اهللا 
عز وجل بالوظیفة والحمد اهللا تعالى، فإن هذه النعمة یرید منك اهللا عز وجل أن تشكره علیه، 

  وكیف تشكره علیه؟.
أي أن یكون مأكلك وملبسك  ،َعَلْیِه" النِّْعَمةِ  َأَثرَ  َیَرى َأنْ  : " ُیِحبُّ rقلت: كما قال النبي  

یلیق بهذه الوظیفة، فال تأتي أول الشهر تفرق المال على الفقراء والمحتاجین وتنسى نسفك، فإنك 
  بهذا الفعل لم تشكر اهللا عز وجل. 

نبي وكذلك إن ثیابك التي أنت تلبسها كأنك تسأل الناس، وترید منهم الصدقة، وقال ال
r اْلُمَتَعفَِّف"، فإن لبست الثیاب الجمیلة فهذا من  اْلَعِفیفَ  اْلَحِیيَّ  َوُیِحبُّ  اْلُمْلِحفَ  السَّاِئلَ  : "َوُیْبِغُض

باب الزهد؛ ألنَّك بهذا الفعل لم تسأل الناس، وأظهرت نعمة اهللا عز وجل علیك، وهذا أمر من 
  ].١١[الضحى:  )َفَحدِّثْ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  َوَأمَّا (اهللا عز وجل بأن تظهر هذه النعم، قال: 

                                                           
  ).٣٥١/ ١). صححه األلباني في كتابه صحیح الجامع الصغیر وزیادته (٢٦٤/ ٨شعب اإلیمان ( )(١
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ویستفاد من هذا كله: بأنَّ الزهد هو أن تضع الدنیا في یدك، فال یجب أن تلهیك مالذ 
  ال تكن زاهدًا فیها، بل تكون جشعًا.فالدنیا والتمتع بها عن دینك، فإن ألهتك 

 على كنایة اللسان: هذهطویلة  الزوجة خامسًا: طرق التعامل مع الزوجة طویلة اللسان:
غیره، وكأنه یشیر إلى فحش لسانها وأنها تتلفظ بألفاظ  مع أولى باب ومن زوجها مع لسانها حدة

  ال یقبلها أي أحد على نفسه.
وحینما یالقي الرجل زوجته بهذه الصفات، یتضایق منها، وتأثر علیه في حیاته الخاصة 

  والعامة.
كون بین أمرین عظیم. أما األمر األول: فیقوم فإن الرجل حینما یرى زوجته كذلك ی 

بطالقها، وهذا الفعل یقوم به الرجال التي عندهم حمیة وعصیبة، فال یستحملون زوجاتهم بأن 
لهذا الصحابي الجلیل. وال یعتقد معتقد بأن  rتتلفظ بأي أمر سوء، وهذا الذي أشار إلیه النبي 

لهذا الرجل الراحة النفسیة له،  rیرید أن یخرب البیوت أو غیر ذلك، وٕانما أراد النبي  rالنبي 
  وأن یرتاح من هذا العبء الذي علیه.

األلفاظ، فمن المؤكد بأنها ال تطیق زوجها، وتفعل هذه  ذهوأما الزوجة التي تتلفظ به 
الطرفان من هذا العناء أن یرتاح كال  rاألفعال من أجل أن تتخلص من زوجها، فأرد النبي 

بطالقها أن تتفكر لماذا طلقها  rوالبالء، وٕان كانت هذه صفة صفة ُخلقیة فیها، فأراد النبي 
  ؛ حیث بطالقها ترتدع عن هذا الفعل.؟زوجها

أما األمر الثاني: فهناك نوع من الرجال یصبرون على زوجاتهم من أجل العشرة التي 
صدورهم غصة، فیقومون بشكوى للناس ویذكر من صفاتها بینهما أو األبناء، ولكن تبقى في 

الفاحشة التي ال تطاق، فحذار حذار من هذه المسألة، فأول وهله یخطر في بالنا هو الطالق، 
وهذا غیر جائز؛ ألنَّه لو أراد أن یطلق زوجته لما أتى إلینا، بل أراد هذا الزوج من هذه الشكوى 

  نا نصحیه قدمناه له.أن نقوم بمواساته فقط، وٕان كان عند
أما إن أرشدناه لطالق: فهذا سوف یضر به وكذلك بنا؛ لعدة أسباب: أوًال: لو أنَّ هذا 

  الزوج عنده حمیة لطلقها من البدایة، ولكن تعود علیها، وتعود على صفاتها السیئة.
یخ ثانیًا: حینما یطلقها فسوف یقول له الناس لماذا طلقتها؟. فحینئذ یقول: أشار لي الش

فالن بالطالق، ولن یذكر لناس صفات زوجته البذیئة ... الخ، كما هو معتاد. والمؤمن كیس 
  فطن، فحذار من هذه المسألة.
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  ما هى اإلرشادات التي نستطیع أن نقدمها لهذا الزوج الذي یشتكي زوجته؟. -أ 
عز  هناك عدة نصائح نستطیع تقدیمها للزوج، ولكن نختصرها على ما هو في كتاب اهللا

  .rوجل وسنة نبیه 
ِتي﴿ قال اهللا عز وجل:  -١ ، وأكد على ]٣٤: النساء[ ﴾َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفونَ  َوالالَّ
َتْعِقَل"، أي ذكرها باهللا عز وجل، وأن هذا الفعل حرام، وكذلك  َأنْ  َلَعلََّها َفِعْظَها : "rذلك النبي 

یغضب اهللا عز وجل قبل أن یغضب الزوج منها. وهناك أحادیث كثیر تدلل على عقاب المرأة 
 َباَتتْ  َوِمْنَها: َواْمَرَأةٌ  آَذاَنُهْم، َصَالُتُهمْ  ُتَجاِوزُ  َال  : "َثَالَثةٌ rطویلة اللسان، ومنها ما قاله النبي 

  .)١(َساِخٌط" َعَلْیَها َوَزْوُجَها
فحینما تذكرها باهللا عز وجل وتخوفها به، فسوف تقبل؛ ألن میزة المرأة رقیقة تخاف، فإن 

 َأنْ  على ذلك: " َلَعلََّها rركزت على هذا الجانب فبإذن اهللا تعالى سوف ترتدع. وأكد النبي 
  َتْعِقَل".

  .التذكیر؟تنبیه: یقول قائل: أنها لن ترتدع من هذا 
َفَستَْقَبُل"، أي إن كانت : َفَسَتْفَعُل" "وفي روایة َخْیرٌ  ِفیَها َیُكنْ  : "َفِإنْ rقلت: قال النبي 

زوجتك تخاف من اهللا عز وجل ومؤمنه به فسوف تقبل، وٕان لم تقبل فتیقن یقین تام أنها ال 
  تخاف من اهللا عز وجل.

: فإن المرأة التي ال ]٣٤: النساء﴾ [َمَضاِجعِ الْ  ِفي َواْهُجُروُهنَّ ﴿قال اهللا عز وجل:   -٢
تخاف من اهللا عز وجل، والتي ال تتعظ بكالم اهللا عز وجل، فعلیه زوجها بأن یهجرها في 

  الفراش، حتى تتحرك مشاعر الزوجیة، وتعلم أن زوجها غاضب منها.
 هجرها اآلیة معنى في "الراجح: زیدان، فقال الكریم تنبیه: فسر هذه اآلیة الدكتور عبد

 وال ظهره یولیها بأن عادة؛ فیه ینامان الذي النوم مكان في هجرها أي نفسه، المضجع في
 ال ألنه أیام، ثالثة بعد إال كالمها إلى یضطر ال حتى جًدا قلیل بقدر إال یكلمها وال یجامعها

  .)٢(أیام" ثالثة من أكثر كالمها عدم یجوز
: النساء﴾ [ َكِبیًرا َعِلی ا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َسِبیًال  َعَلْیِهنَّ  تَْبُغوا َفَال  َأَطْعَنُكمْ  َفِإنْ  َواْضِرُبوُهنَّ ﴿ -٣

، فإن كانت الزوجة ال r: وهذا هو الحل األخیر التي أشار إلیه اهللا عز وجل، وكذلك النبي ]٣٤
                                                           

  ).١٤٥/ ٣األم ( - داود ). حسنه األلباني في كتابه صحیح أبي ١٩٣/ ٢سنن الترمذي ( )(١
)٢( https://fatwa.islamonline.net/475 .  
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ن حذار یوجد عندها وازع دیني، وبالده في مشاعرها، فإن ضربها سوف یحرك كل هذا، ولك
: روایة "وفي َأَمِتك"، َضْرَبكَ  َظِعیَنَتكَ  َتْضِربْ  : "َوَال rحذار أن تبالغ في ضربها، قال النبي 

ِإِبَلَك": فال یكون هذا الضرب ضرب مبرح؛ ألنَّ المقصود  َكَضْرِبكَ : روایة "وفي ،]ُأَمیََّتكَ  َضْرَبكَ 
بأنك مستاء من هذا الفعل القبیح، وأن من هذا الضرب: تأدیبها، ولومها، وتوبیخها، وبیان لها 

  هذا الفعل الذي تفعله غیر راِض عنه.
فإن فعلت هذا فتیقن یقینًا تامًا بأنها سوف ترجع إلى رشدها، وتنزلك منزلك الذي تستحقه 

  من احترام ووقار إلى غیر ذلك.
هي التي تنبیه: یقول قائل هذه األشیاء التي ذكرتها عن معاملة المرأة طویلة اللسان، 

  ذكرها اهللا عز وجل للمرأة الناشز؟.
  قلت: هذا یؤكد على أن المرأة طویلة اللسان تدخل تحت باب المرأة النشاز، واهللا أعلم.

  رابعًا: ما یستفاد من هذا الحدیث:
  یجب اكرام الضیف. -١
  من حشمة المرأة عدم التكلم في حضرت الرجل األجنبي، إال لألمر ضروري. -٢
  الرجل رفع الحرج عن اآلخرین، وتطیب خاطرهم. من مكارم -٣
  یجب أال نرشد الزوج الذي یشتكي من زوجته إلى طالقها. -٤
  المرأة الفاحشة في أقوالها وأفعالها یكرها الزوج. -٥
  السلبیة. صفاته على یتغلب أن الممكن من اإلنسان -٦
  یجب اختیار الوقت المناسب للزیارة. -٧
  الحاجة. عند الفقهاء أجازه قد األجنبي لالرج مع المرأة كالم -٨
 القول یكون وأن بالقول، الخضوع عدم :وهما بضابطین، األجنبي، للرجل المرأة كالم -٩

  .معروفاً  قوالً  النساء تقوله الذي
  كر تطیب الخاطر في الكتاب والسنة، وهذا من مكارم األخالق الحمیدة.ذُ  - ١٠
 عن بها والتمتع الدنیا مالذ تلهیك أن یجب فال، یدك في الدنیا تضع أن هو الزهد: - ١١

  .جشعاً  تكون بل، فیها زاهداً  تكن ال ألهتك فإن، دینك
طرق التعامل مع الزوجة طویلة اللسان: هى أن تذكرها باهللا عز وجل، وتعظها،  - ١٢

  تهجرها بالفراش، فإن أبت فعلیك ضربها. فإن أبت فعلیك أن
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  مبرح.ضرب الزوجة ال یكون ضرب  - ١٣
 من مستاء بأنك لها وبیان، وتوبیخها، ولومها، المقصود من ضرب الزوجة: تأدیبها - ١٤

  .عنه راضِ  غیر تفعله الذي الفعل هذا وأن، القبیح الفعل هذا
في هذا الحدیث، فتیقن  rالنبي  اإن قمت بفعل النصائح النبویة التي أرشدنا إلیه - ١٥

رشدها، وتنزلك منزلك الذي تستحقه من احترام، ووقار، یقینًا تامًا بأن زوجتك سوف ترجع إلى 
  إلى غیر ذلك.

  .النشاز المرأة باب تحت تدخل اللسان طویلة المرأة نإ - ١٦
***  

زَّاِق، َعبد َأْخَبَرَنا - ٨٠ َكِثیٍر َأُبوَهاِشٍم  بن ِإْسَماِعیلُ  َحدَّثنا: َقالَ  ُجَریٍج، اْبنُ  َأْخَبَرَنا الرَّ
،  َحتَّى ِلي َوَأْصَحابٌ  َأَنا اْنَطَلْقتُ : َقالَ  َجدِّهِ  َأوْ  َأِبیِه، َعن َصِبَرَة، بنِ  َلِقیطِ  بنِ  َعاِصمِ  َعن اْلَمكِّيُّ
 َلَنا َوَعَصَدتْ  َتْمًرا)١( - رضى اهللا عنها– َعاِئَشةُ  َفَأْطَعَمْتَنا: َقالَ  َنِجْدُه، َفَلمْ  r اهللاِ  َرُسولِ  ِإَلى اْنَتَهْیَنا

 َذِلكَ  َعَلى َنْحنُ  َفَبْیَنا َنَعْم،: ُقْلَنا َشْيٍء؟ ِمنْ  َأْطَعْمِتیِهمْ  َهلْ : َقالَ  َیَتَقلَُّع، r النَِّبيُّ  َجاءَ  ِإذْ  َعِصیَدًة،
 ثُمَّ  َشاًة، َلُهمْ  َفاْذَبحْ : َقالَ . َنَعمْ : َقالَ  َولدت؟ َهلْ : َقالَ  َسْخَلٌة، َیِدهِ  َعَلى الُمَراحِ  ِفي اْلَغَنمَ  الرَّاِعي رَفعَ 
 ُنِریدُ  الَ  ِماَئةٌ  َغَنمٌ  َلَنا َأْجِلُكْم، ِمنْ  الشَّاةَ  َذَبْحَنا َأنَّا )٢(َتْحَسَبنَّ  الَ  َیُقلْ  َوَلمْ  َتْحِسَبنَّ  الَ : َفَقالَ  َعَلْیَنا، َأْقِبلْ 
 َعنِ  َأْخِبْرِني ،! اهللاِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  َشاًة، َفَذَبحَ  َأَمْرَناهُ  َبْهَمةً  َلَنا الرَّاِعي َولَّدَ  ِإَذا، َعَلْیَها َتِزیدَ  َأنْ 

ْأتَ  ِإَذا: َقالَ  اْلُوُضوِء،  َصاِئَما"، َتُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  َفَأْبِلغْ  اْسَتْنَثْرتَ  َوإَِذا اَألَصاِبِع، َبْینَ  َوَخلِّلْ  َفَأْسِبْغ، َتَوضَّ
: ُقْلتُ : َقالَ  َطلِّْقَها،: َفَقالَ  َوَبَذاِئَها، ِلَساِنَها ُطولِ  ِمنْ  َفَذَكرَ  اْمَرَأةً  ِلي ِإنَّ  ،! اهللاِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ 
 وَالَ  َفَسَتْفَعُل، َخْیرٌ  ِفیَها َیُكنْ  َفِإنْ  َوْأُمْرَها، َأْمِسْكَها: َقالَ  َوَوَلٍد، ُصْحَبةٍ  َذاتُ  ِإنََّها ،! اهللاِ  َرُسولَ  َیا

  .َأَمِتكَ  َضْرَبكَ  َظِعیَنَتكَ  َتْضِربْ 
  الحدیث:تخریج 

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.

                                                           
  ).٨٠لم یثبت لفظ [رضى اهللا عنها] عند األعظمي برقم ( )(١
]، وكذلك عند األعظمي برقم ( )(٢ ). وهذا ٨٠تنبیه: ضبطت في دار التأصیل ب[َال َتْحَسَبنَّ َوَلْم َیُقْل َال َتْحِسَبنَّ

  غیر ثابت انظر شرحه في الحدیث السابق.
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َجدِِّه]. ومن المعرف بأنَّه رواه عن [أبیه]،  َأوْ  َأِبیِه، تنبیه: ذكر في هذا اإلسناد [َعن
  ، عن الدَّبري، به. )٣(والخطیب البغدادي ،)٢(وأبو نعیم األصبهاني ،)١(وكذلك أخرجه الطبراني

 بن إبراهیم قال: حدثنا )٤(أخرجه المنذريقلت: الثابت أنَّ هذا الشك من الدَّبري؛ لما 
 الرزاق، عبد أنا إسحاق، وأخبرنا .كثیر بن إسماعیل عن جریج، ابن عن عاصم، أبو ثنا مرزوق،

 أو: إسحاق قال أبیه، عن لقیط، بن عاصم عن كثیر، بن إسماعیل أخبرني جریج، ابن أنا
  جده.... الحدیث.

في روایات أخرى بأنَّه [عن أبیه] كما هو قلت: وهذا الشك ال یضر هنا؛ ألنَّه جزم 
  الطبراني، وغیره. دواضح عن

  .)٧٩(تقدم شرحه برقم  :تنبیه
***  

زَّاِق، َعبد - ٨١  ِكَظاَمةٍ  ِفي )٥(َقَدَمْیكَ  َغَمْستَ  ِإنْ : َقالَ  َعَطاٍء، َعن ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ
  .ُیْمَناُهَما َقْبلَ  ِرْجَلْیكَ  ِبُیْسَرى تَْبَدأْ  َوالَ  َوَحْسُبَك، َفَأْنِقَها

    تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  ، فلیراجع.)١(تنبیه: تقدم برقم 
***  

زَّاِق، َعبد - ٨٢ ، َعنِ  الرَّ  َنْهرٍ  ِفي َقَدَمْیهِ  َأْدَخلَ  َرُجلٍ  ِفي الشَّْعِبيِّ  َعنِ  َجاِبٍر، َعن الثَّوِريِّ
  .)٦(ُیْجِزُئهُ : َقالَ  ِبَیِدِه، َیَمسَُّهَما َوَلمْ 

  تخریج األثر:

                                                           
  ).٢١٥/ ١٩المعجم الكبیر ( )(١
  ).٢٤١٩/ ٥معرفة الصحابة ( )(٢
  ).٣٨٣/ ٢موضح أوهام الجمع والتفریق ( )(٣
  .)٣٧٦/ ١ط في السنن واإلجماع واالختالف (األوس )(٤
) كما في األصل. قلت: ٨١قالوا في حاشیته: "في األصل: "یدیك"، والمثبت من (ظ)". وعند األعظمي برقم ( )(٥

)، واستدللت على صواب هذه اللفظ ١الصواب [یدیك] كما في األصل؛ ألنَّ هذا األثر ذكر عند الُمصنف برقم (
  یراجع. من المتن الجامع، فل

  ) [ُیْجِزیِه].٨٢عند األعظمي برقم ( )(٦
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  . )١(ضعیف، الُجعفي جابر فیه، مقطوع ضعیف إسناده
***  

  .َرْطًبا َأوْ  َیاِبًسا َنْتًنا َیَطأُ  َمنْ  َبابٌ  -١٠
زَّاِق، َعبد - ٨٣ أَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ  َعَلى َفَوِطئَ  ِإْنَسانٌ  َتَوضَّ

 َوإِنْ  ِبَهَذا، َفُخذْ : َأَنا َوَأُقولُ : َقالَ  َفْلُیَنقِِّه، اْلِخَراءَ  َعْنهُ  ِلَیْغِسلْ  َوَلِكنْ  َال،: َقالَ  ُوُضوٌء؟، َعَلْیهِ  ِخَراٍء،
  .ِبالتَُّرابِ : َقالَ  َأوْ  ِباَألْرِض، ِرْجَلْیهِ  َدَلكَ  َرْوثًا َوِطئَ 

    تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  بهذا األثر الُمصنف.تنبیه: تفرد 
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
  [ِخَراٍء]: أي رجیع اإلنسان.

  ، مثل اإلبل، واألغنام، وما شابه.)٢(الحافر ذوات [َرْوُث]: رجیع
* لماذا قال عطاء: یجب أن یغسل القدمان إذا وطئ رجیع اإلنسان حتى ینقیهما من 

  أما إذا وطئ رجیع الحیوانات فعلیه بأن یدلك رجلیه باألرض؟.القاذورات التي تعلقت بهما، 
قلت: رجیع الحیوانات كان منتشرًا في جمیع طرق القرى والمدن في ذلك الزمان، فكان 
من الصعب أن یتحرز اإلنسان منه في ذلك الوقت، فذكر دلكهما في التراب؛ من باب التیسیر 

ان من النادر أن یوجد في الطرقات، وكذلك تعف والتخفیف على الناس، وأما رجیع اإلنسان فك
  منه النفس وتشمئز منه؛ ألجل ذلك ذكر الغسل، واهللا أعلم.

  ؟.)٣(* لماذا أشار عطاء بأنك إذا توضأت ووطأة على نجاسة، ال ُیؤثر على وضوئك
؛ ألنَّ النجاسة الجافة عند عطاء ال توجب جافةالغیر ذكر عطاء هنا النجاسة أوًال قلت: 

  .)٨٨( الوضوء وال الغسل كما في رقم 

                                                           
  ).١٣٧تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ).٢٧١/ ٢النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٢
  . https://islamqa.info/ar/12720أصل هذا السؤال على الشبكة العنكبوتیة.  )٣(
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 یجب وٕانما الغسل، أو الوضوء نواقض من لیست النجاسة ثانیًا: ذكر عطاء هنا بأنَّ 
 طاهراً  اإلنسان كان فإذا حدثًا، لیست والنجاسة األصغر للحدث والوضوء األكبر للحدث الغسل

  .النجاسة یزیل أن الحالة هذه في علیه الواجب وٕانما، محدثاً  یكون ال هفإن نجاسة ثوبه وأصاب
 [المدثر: )َفَطهِّرْ  َوِثَیاَبكَ  (:  وجل عز اهللا لقول ثیابه؛ عن النجاسة بإزالة مأمور والعبد

 الَحْیَضةِ  ِمنَ  الدَّمُ  ِإْحَداُكنَّ  َثْوبَ  َأَصابَ  ِإَذا: "  الثوب یصیب الحیض دم في r النبي ولقول ]،٤
   .)١("ِفیهِ  ِلُتَصلِّي ُثمَّ  ِبَماٍء، ِلتَْنَضْحهُ  ُثمَّ  َفْلَتْقُرْصُه،

* لماذا أشار عطاء بأنه یجب تنقیة القدمان من القاذورات التي تعلقت بهما، مع 
  ؟.)٢(العلم بأنَّه ذكر بأنه ال ینقض الوضوء

 عز اهللا لقول ثیابه؛ عن النجاسة بإزالة مأمور قلت: ذكر هذا من باب النظافة؛ ألنَّ العبد
 ِإَذا: "  الثوب یصیب الحیض دم في r النبي ولقول ]،٤ [المدثر: )َفَطهِّرْ  َوِثَیاَبكَ  (:  وجل

  .)٣("ِفیهِ  ِلُتَصلِّي ُثمَّ  ِبَماٍء، ِلتَْنَضْحهُ  ثُمَّ  َفْلَتْقُرْصُه، الَحْیَضةِ  ِمنَ  الدَّمُ  ِإْحَداُكنَّ  َثْوبَ  َأَصابَ 
  :المعنى اإلجمالي لألثرثانیًا: 

قال ابن جریج لشیخه عطاء: أرأیت إن توضأ إنسان فوطئ على رجیع اإلنسان، فهل 
یرجع ویعید وضوؤه؟، قال: ال، ولكن یغسل عنه هذا الرجیع وینقیه من القاذورات التي تعلقت 

 من لیست النجاسة ؛ ألنَّ وكذلك من وطئ رجیع الحیوانات فعلیه بدلك رجلیه باألرض بالقدمین،
   .الغسل أو الوضوء نواقض

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  الغسل. أو الوضوء نواقض من لیست النجاسةیرى عطاء: بأن 

***  
زَّاِق، َعبد - ٨٤ .: َقْولِ  ِمْثلَ  ِإبَراِهیَم، َعن َحْوَشٍب، بنِ  اْلَعوَّامِ  َعنِ  ِإْسَراِئیَل، َعن الرَّ   الشَّْعِبيِّ

  تخریج األثر:
  . مقطوع صحیح إسناده

                                                           
  ).٦٩/ ١صحیح البخاري ( )(١
  ).٦٩/ ١صحیح البخاري ( )(٢
  ).٦٩/ ١صحیح البخاري ( )(٣
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 الباب آخر في یأتي أن وحقه) ، ظ( من زیادة األثر هذا: "حاشیة قالوا في تنبیه:
  ".)ظ(: "سقط من األصل واستدركناه من )٨٤(، وقال األعظمي في حاشیة رقم "السابق

***  
زَّاِق، َعبد - ٨٥  ِإَلى ِإْنَسانٍ  َرِجیعِ  ِفي َرُجلٌ  َوِطئَ  ِإنْ : َقالَ  َقَتاَدَة، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ

  .ِرْجَلْیهِ  َیْغِسلَ  َأنْ  ِإالَّ  َعَلْیهِ  َفَلْیَس  اْلَكْعَبْینِ 
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

  الرجیع الذي مرَّ علیه هذا الرجل.اْلَكْعَبْیِن]: هذا یدل على كثرة  ِإَلى ِإْنَسانٍ  َرِجیعِ  ِفي[
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

یقول قتادة: إن وطئ الرجل على كثیر من رجیع اإلنسان، فلیس علیه إال أن یغسل 
  وهذا من باب النظافة. رجلیه؛

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  .الغسل أو الوضوء نواقض من لیست النجاسةیرى قتادة: بأن 

***  
زَّاِق، َعبد - ٨٦  َوُهوَ  الدَّمُ  َأوِ  اْلَبْوُل، َجَسَدهُ  ُیِصیبُ  الَرُجلٍ  ِفي َقَتاَدةَ  َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ

ٌئ، أُ  وَالَ  َوالدَِّم، اْلَبْولِ  َأَثرَ  َیْغِسلُ : َقالَ  ُمَتَوضِّ   .َیَتَوضَّ
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  ].عبوهو عند [

  :* جامع المتن لألثر
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ٌئ، َوُهوَ  )١( [وفي روایة: َوالدَُّم] َأِو الدَّمُ  اْلَبْوُل، َجَسَدهُ  ُیِصیبُ  الَرُجلٍ  ِفي  َیْغِسلُ : َقالَ  ُمَتَوضِّ
أُ  َوالَ  ،)٢( َواْلَبْوِل] َوالدَِّم [وفي روایة: الدَّمِ  اْلَبْولِ  َأَثرَ    .َیَتَوضَّ

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

أُ" َوالَ  َوالدَِّم، اْلَبْولِ  َأَثرَ  لماذا قال: "َیْغِسلُ * یقول قائل:    ؟.)٣(َیَتَوضَّ
 أصابت فإذا النجاسة، أثر یذهب حتى بغسلها تكون النجاسة قلت: هذا یشیر بأنَّ إزالة

 یلزمه وال النجاسة أصابته الذي الثوب من النجاسة موضع غسل إال علیه یجب فال ثوباً  النجاسة
  غیره. یغسل أن

  
  ؟.)٤(هل یجوز الصالة بدون غسل أثر النجاسة التي علقت بك* 

 باطلة؛ فصالته ذلك من یتنزه لم وٕاذا الصالة لصحة شرط النجاسة من قلت: الطهارة
 وجهٍ  على صلى فقد النجاسة بهذه متلبس وهو صلى فإذا النجاسة، بهذه متلبس وهو صلى ألنه
 َلْیَس  َعَمًال  َعِملَ  َمنْ : " قال أنه r عنه ثبت وقد ، ورسول اهللا به أمر وال ، ورسوله اهللا یِرْده لم

  .)٥("َردٌّ  َفُهوَ  َأْمُرَنا َعَلْیهِ 
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

إذا توضأ الرجل ثم أصاب جسده الماء أو البول، فهذا ال ینقض وضوؤه، ولكن علیه أن 
  ثیابه. عن النجاسة بإزالة مأمور یغسل أثر البول أو الدم؛ ألنَّ العبد

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  الغسل. أو الوضوء نواقض من لیست یرى قتادة: بأن النجاسة

***  
زَّاِق، َعبد - ٨٧ ، َعنِ  الرَّ  ِإَذا: َقاُلوا ِرَجالٍ  َوَعنْ  َوَطاُووٍس، َعَطاءٍ  َعن َجاِبٍر، َعن الثَّوِريِّ

  .َبْأَس  َفالَ  َیاِبًسا َكانَ  َوإِنْ  َفاْغِسْلُه، َرْطًبا َنْتًنا َوِطْئتَ 
                                                           

  ).٩٤مصنف عبد الرزاق رقم ( )(١
  ).٩٤مصنف عبد الرزاق رقم ( )(٢
  ).٦٩/ ١صحیح البخاري ( )(٣
  . https://islamqa.info/ar/12720أصل هذا السؤال على الشبكة العنكبوتیة.  )٤(

  ).١٣٤٣/ ٣صحیح مسلم ( )(٥
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  * تخریج األثر:  
  .)١(ضعیف، الُجعفي جابر فیها، مقطوعه ضعیفة كالها، أسانید ثالثة لألثر  
  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.  

***  
زَّاِق، َعبد - ٨٨  َیاِبًسا، ِخَراءً  َوِطْئتُ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ

 َال،: َقالَ  َیاِبًسا؟ ِخَراءً  َذِلكَ  ِمنْ  َشْيءٌ  َأَصابَ  َوَوْجِهي َفَكفِّي: ُقْلتُ  َال،: َقالَ  َقَدِمي؟ َبْطنَ  َأْغِسلُ 
یحَ  ِإنَّ  َلَعْمِري أُ  َفَما ُوُجوِهَنا، َعَلى اْلَیاِبَس  اْلِخَراءَ  َلُتَسفِّي اْلِجَناَزةِ  َمعَ  َصِعْدَنا ِإَذا الرِّ  َنْغِسلُ  َوالَ  َنَتَوضَّ

 .َذِلكَ  ِمنْ  َشْیًئا َوالَ  ُوُجوَهَنا،
  * تخریج األثر:

   إسناده صحیح مقطوع.
  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.  

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

بأن النجاسة الغیر جافة توجب غسل  )٨٣(* یقول قائل: لماذا ذكر عطاء برقم 
  ؟.)٢(موضع النجس، وذكر هنا بأن النجاسة الجافة ال توجب غسل موضع النجاسة

 جلس فمن بدنه، وال ثیابه، تنجس فال لمسها، من إلى تنتقل ال الیابسة قلت: النجاسة
  .غسلها یلزمه وال بذلك، ثیابه تنجس لم جاف بول على

 رطبة لمسها من ید كانت أو رطبة، النجاسة كانت فإن الرطوبة، مع النجاسة تنتقل وٕانما
  .بذلك تنتقل فإنها

 ما یغسل فإنه رطبة؛ نجاسة اإلنسان لمس وٕاذا" : اهللا حفظه الفوزان صالح الشیخ وقال
 به؛ لمسها ما یغسل ال فإنه الیابسة؛ النجاسة أما إلیه، النجاسة النتقال جسمه؛ من به لمسها
  ".إلیه انتقالها لعدم

                                                           
  ).١٣٧تقریب التهذیب (ص:  )(١
  . https://islamqa.info/ar/111904أصل هذا السؤال على الشبكة العنكبوتیة. انظر:  )٢(
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 ینجس ال الجاف البول هل :اهللا حفظه الجبرین الرحمن عبد بن اهللا عبد الشیخ وسئل
 فیأتي یغسل أن دون یجف حتى البول ویبقى األرض على طفل یبول عندما أنه أي المالبس؟،

  نجاسة؟. ثیابه تصیب فهل جاف وهو البول على ویجلس أحد
 دخول یضر ال وهكذا الیابس، والثوب بالبدن الیابسة النجاسة لمس یضر ال" : فأجاب

  ".رطوبتها مع تتعدى إنما النجاسة ألن القدمین یبس مع حافیاً  الیابس الحمام
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

قال ابن جریج لشیخه عطاء: أرأیت إن وطئت على رجیع اإلنسان أو الحیوان، وكان هذا 
ال، فقال له: وكفي ووجهي أصابه شيء من الرجیع جاف، أأغسل بطن قدمي؟، قال له شیخه: 

ذلك أأغسله؟ فقال له: ال، ثم أقسم له كان إذا ذهبنا مع الجنازة كانت الریح تنقل الرجیع الیابس 
  على وجوهنا، فال نتوضأ وال نغسل وجوهنا، وال شیئًا من ذلك.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  البدن. وال الثیاب، تنجس فال لمسها، من إلى تنتقل ال الیابسة یرى عطاء: النجاسة

***  
زَّاِق، َعبد - ٨٩  اْلَعاِلَیةِ  َأِبي َعَلى َنْدُخلُ  ُكنَّا: َقالَ  ُسَلْیَمانَ  بنِ  َعاِصمِ  َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ

َیاِحيِّ  ُأ، الرِّ ُئونَ  َأَما: َفَیُقولُ  َفَنَتَوضَّ  َفالَ : َقالَ  اْلَقْشِب، ِفي َنَطأُ  َوَلِكنَّا َبَلى،: َفَنُقولُ  ِرَحاِلُكْم؟ ِفي َتَوضَّ
یحَ  ِإنَّ  ،)١(َذِلكَ  ِمنْ  ِبَأَشدَّ  ُأْخِبُرُكمْ  َأالَ  َعَلْیُكْم، ُوُضوءَ    .َوِلَحاُكمْ  ُرُؤوِسُكمْ  ِفي )٢(ُتَطیُِّرهُ  الرِّ

  * تخریج األثر:
   إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.  
  * ما یرشد إلیه األثر:

  مفردات األثر:أوًال: 
 اإلنسان لمنزل یقال. رحل جمع وهي ومنازلكم، ومساكنكم دوركم [ِرَحاِلُكْم]: أي یعني

  .)٣(منازلنا أي: رحالنا إلى وانتهینا. رحله: ومسكنه

                                                           
  ) [ذاكم].٨٩عند األعظمي برقم ( )(١
  ).٨٩قالوا في حاشیته: "بعده في األصل: "علیه". وهى ثابته عند األعظمي برقم ( )(٢
  )، بتصرف.٢٠٩/ ٢النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٣
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  .)١(القذر أي [اْلَقْشِب]:
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

َیاِحيِّ فنتوضأ، فقال لهم أال قال عاصم بن سلیمان كنا ندخل على أبي العالیة  الرِّ
تتوضؤون في بیوتكم؟ فقالوا له: بلى، ولكن في الطریق نطأ على القاذورات، فقال لهم: ال وضوء 
  علیكم، ثم قال: بل هناك أشد من هذا، وهو أن الریح تطیر هذه القاذورات على رؤوسكم ولحاكم.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
: النجاسةالرِّ  العالیة یرى أبو  وال الثیاب، تنجس فال لمسها، من إلى تنتقل ال الیابسة َیاِحيِّ

  البدن.
***  

زَّاِق، َعبد - ٩٠  ُوُضوءَ  َفالَ  َیاِبًسا ِخَراءً  الرَُّجلُ  َوِطئَ  ِإَذا: َقالَ  َحمَّادٍ  َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ
  .َعَلْیهِ  ُوُضوءَ  َفالَ  َكْلًبا َمسَّ  َوإِنْ  َعَلْیِه،

  األثر:* تخریج 
   إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.  
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
  * یقول قائل: لماذا ذكر حماد الكلب مع النجاسة؟.

  قلت: لعل في مذهبه أن الكلب نجس، وذكره هنا مع النجاسة یؤكد ذلك، واهللا أعلم.
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

  قال حماد: إذا وطئ الرجل على الرجیع الجاف، فال وضوء علیه، وكذلك إن مس كلبًا.
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

  البدن. وال الثیاب، تنجس فال لمسها، من إلى تنتقل ال الیابسة یرى حماد: النجاسة
***  

زَّاِق، َعبد - ٩١   .الَ : َقالَ  َأُرشُُّه؟، َثْوِبي َیَمسُّ  َفذاكَ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَریٍج، ابنِ  َعنِ  الرَّ
  * تخریج األثر:

                                                           
  ).٦٤/ ٤انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(١

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١١٢ 
 

   إسناده صحیح مقطوع.
  الكرماني]. وهو عند [مسائل  
  * المتن الجامع لألثر:  

  .الَ : َقالَ  َأُرشُُّه؟، َثْوِبي َیَمسُّ  )١( َفذاَك [الَكلب]
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
ذلك، وهذا هو مذهبه الفقهي،  غیر أو، بالفم یكون هنا إما أن َثْوِبي]: المس [الَكلب َیَمسُّ 

 ، كما هو واضح، بأن لعاب الكلب طاهر، وهذا فیه خالف، والرأي الراجح عندي بأنَّه نجس، و
 اْلَكْلبُ  ِفیهِ  َوَلغَ  ِإَذا َأَحِدُكمْ  ِإَناءِ  ُطُهورُ  ": rلقول النبي  ثوب؛ أو إناء من أصابه ما غسل یجب

  .)٢(َمرَّاٍت" َسْبعَ  َیْغِسَلهُ  َأنْ 
  :المعنى اإلجمالي لألثر ثانیًا:

سأل ابن جریج شیخه عطاء: بأن الكلب یمس ثویه، والمس هنا إما أن یكون بالفم، أو 
  غیر ذلك، أیرش علیه الماء؟، فقال: ال.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  یرى عطاء: بأنَّ الكلب طاهر.

***  
زَّاِق، َعبد - ٩٢  َمْسِجدٍ  ِإَلى الُمَسیَّبِ  ابنِ  َمعَ  َیْوًما َخَرْجَنا: َقالَ  َقَتاَدَة، َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ

ا َرَدٌغ، َفِفیَها ُمِطَرتْ  اَألْرُض  َوَكاَنتِ   َلهُ  َفَقالَ  ِرْجَلْیِه، اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َغَسلَ  الَمْسِجدِ  َبابَ  َأَتْیَنا َفَلمَّ
ْأتَ  ُكْنتَ  َأَما: الُمَسیَّبِ  اْبنُ  ْدغِ  َهَذا ِفي َمَرْرَنا َوَلِكنَّا َبَلى،: َقالَ  َرْحِلَك؟ ِفي َتَوضَّ  َلْیَس : َقالَ  ،)٣(الرَّ

  .ُوُضوءٌ  َعَلْیُكمْ 
  * تخریج األثر:

   إسناده صحیح مقطوع.

                                                           
  ).٨٢ت السریع (ص:  - مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصالة  )(١
  ).٣٣٠اق رقم (مصنف عبد الرز  )(٢
): "الرزغ"، وقال في ٩٢قالوا في حاشیته: "في األصل: "الزرع"، والمثبت من (ظ)". وعند األعظمي برقم ( )(٣

  حاشیته: "الرزغ بالزاي: مثل الردغة،...، وفي األصل: "الزرع"، وفي "ظ" هذه الردغ".
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  تنبیه: تفرد بهذا األثر الُمصنف.  
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
 .)١(كثیر ووحل [َرَدٌغ]: طین

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
خرج قتادة مع ابن المسیب إلى المسجد وكانت األرض فیها طین ووحل كثیر من 
المطر، فلما أتیا باب المسجد غسل رجل ممن كان معهم رجلیه، فقال له ابن المسیب: أما 

  الطین والوحل، فقال: لیس علیكم وضوء.توضأت في بیت؟ فقال له: بلى، ولكنا مررنا في هذا 
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

  یرى ابن المسیب: بأن الطین والوحل طاهر.
***  

زَّاِق، َعبد - ٩٣ : َقالَ  الطِّیِن، ِفي َیْمِشي اْلَحَسنَ  َرَأى َمنْ  َأْخَبَرِني: َقالَ  َمْعَمٍر، َعن الرَّ
 َمَسحَ  الَمْسِجدِ  َبابَ  َبَلغَ  َفَلمَّا ُبُطوَنُهَما، )٣(َیَنالُ  َوَلِكنَّهُ  اْلَقَدَمْیِن، َظْهرَ  )٢(َأْن َیْمَألَ  َیْبُلغُ  الَ  َوالطِّینُ 
  .َیْغِسْلُهَما َوَلمْ  الَمْسِجدَ  َدَخلَ  ُثمَّ  ِباَألْرِض، َقَدَمْیهِ  َباِطنَ 

  * تخریج األثر:
 ،)٤(شیبة أبي ابن وهو عند. مبهماً  رجالً  فیه، مقطوع ضعیف إسناده وهذا، صحیح األثر

 َفِإنْ  ُخفَّْیِه، ِإَلى َنَظرَ  اْألَْمَطارِ  ِفي اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا َكانَ : «َقالَ  اْلَحَسِن، َعنِ  من طریق ُیوُنَس،
 بإسناد »َفَغَسَال  ِبِهَما َوَأَمرَ  َخَلَعُهَما َكِثیًرا َكانَ  َوإِنْ  َفَصلَّى، َدَخلَ  ُثمَّ  َمَسَحُه، َقِلیلٌ  ِطینٌ  ِفیِهَما َكانَ 

  .صحیح
  تنبیه: تفرد بهذه الطریق الُمصنف.

  *المتن الجامع لألثر:

                                                           
  ).٢١٥/ ٢النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(١
  "قوله: "أن یمأل من (ظ)".  قالوا في حاشیته: )(٢
) كما في األصل، وقال ٩٣قالوا في حاشیته: "في األصل: "یمأل"، والمثبت من (ظ)". وعند األعظمي برقم ( )(٣

  في حاشیته: "في (ظ) والطین ال یبلغ أن یمأل ظهر القدمین، ولكنه ینال بطونها".
  ).١٧٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
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 َیَنالُ  َوَلِكنَّهُ  اْلَقَدَمْیِن، َأْن َیْمَألَ َظْهرَ  َیْبُلغُ  الَ  َوالطِّینُ : َقالَ  الطِّیِن، ِفي َیْمِشي اْلَحَسنَ  َرَأى

[وفي  .َیْغِسْلُهَما َوَلمْ  الَمْسِجدَ  َدَخلَ  ُثمَّ  ِباَألْرِض، َقَدَمْیهِ  َباِطنَ  َمَسحَ  الَمْسِجدِ  َبابَ  َبَلغَ  َفَلمَّا ُبُطوَنُهَما،
 ثُمَّ  َمَسَحُه، َقِلیلٌ  ِطینٌ  ِفیِهَما َكانَ  َفِإنْ  ُخفَّْیِه، ِإَلى َنَظرَ  اْألَْمَطارِ  ِفي اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا روایة: َكانَ 

  .)١( َفَغَسَال] ِبِهَما َوَأَمرَ  َخَلَعُهَما َكِثیًرا َكانَ  َوإِنْ  َفَصلَّى، َدَخلَ 
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
  * لماذا یرى الحسن بأنه یجب غسل الطین إن كثیرًا، ومسحه إن كان قلیًال؟

 لقول ثیابه؛ عن النجاسة بإزالة مأمور قلت: ألنَّه یغلب على الطین الماء القذر، والعبد
:  الثوب یصیب الحیض دم في r النبي ولقول ]،٤ [المدثر: )َفَطهِّْر  َوِثَیاَبكَ  (:  وجل عز اهللا
  .)٢("ِفیهِ  ِلُتَصلِّي ثُمَّ  ِبَماٍء، ِلَتْنَضْحهُ  ثُمَّ  َفْلتَْقُرْصُه، الَحْیَضةِ  ِمنَ  الدَّمُ  ِإْحَداُكنَّ  َثْوبَ  َأَصابَ  ِإَذا"

له رأي أخر في هذه  ، وكذلكوهذا خالف ما علیه جمهور من العلماء والصحابة
 رجلیه یغسل ولم وصلى، المطر، طین خاض أنه عنه روي ؛ لقول ابن قدامة: "وممنالمسألة
 ابن عن ونحوه. موطئ من نتوضأ ال كنا: مسعود ابن وقال - عنهما اهللا رضي - وعلي عمر،
  .عباس

 والحسن، مقرن، بن معقل بن اهللا وعبد واألسود، وعلقمة ،المسیب بن سعید بذلك وقال
  .)٣(بالشك" تزول فال الطهارة، األصل ألن. العلم أهل وعوام الرأي، وأصحاب

 على واألشیاء أعلم، واهللا االستحباب على منه عندنا وهذا یؤكد ما قاله ابن المنذر: "وهذا
 إذا الطین أن على دلیل أنس حدیث وفي ذلك، فیزال قائماً  عیناً  بعینه نجساً  یوجد حتى الطهارة

  .)٤(الماء" وطهره یضره لم بول فیه كان وٕان وخالطه الماء علیه غلب
ن التي تمر في الطین هذا من باب االستحباب، وهذا المعمول اقلت: أي أنَّ غسل القدم

تختلف عن مساجدنا، حیث مساجدنا فیها السجاد  مبه عندنا في هذا العصر؛ ألنَّ مساجده

                                                           
  ).١٧٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١
  ).٦٩/ ١صحیح البخاري ( )(٢
  ).٧١/ ٢المغني البن قدامة ( )(٣
  ).١٧٢/ ٢األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٤
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یأتي أحد في قدمیه قاذورات ویصلي علیه،  وأما مساجدهم لم یكن فیها هذا، ثم والفراش الجید،
  ویقول جمهور العلماء قال بهذا، فهذا من وقاحتك وقلت أدبك.

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
ُرأى الحسن البصري یمشي في الطین، فإن كان الطین لم یمأل ظهر القدمین ومأل 

  رض، ثم یصلي، وأما إن كان كثیرًا فیخلع نعلیه ویأمر بغسلهما.باطنهما، فكان یمسحهما باأل
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

وقد أخذ بالمسح على القدمین من باب للحسن البصري في هذه المسألة رأیان، 
  .االستحباب، واهللا أعلم

***  
زَّاِق، َعبد - ٩٤  َوُهوَ  َوالدَّمُ  اْلَبْولُ  َجَسَدهُ  ُیِصیبُ  الرَُّجلِ  ِفي َقَتاَدةَ  َعن َمْعَمٍر، َعن الرَّ

ٌئ، أُ  وَالَ  َواْلَبْوِل، الدَّمِ  َأَثرَ  َیْغِسلُ : َقالَ  ُمَتَوضِّ   .َیَتَوضَّ
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  ، فلیراجع.)٨٦(تنبیه: تقدم رقم 

***  
زَّاِق، َعبد - ٩٥ ، ابنِ  َعنِ  الرَّ ، اهللاِ  َعبدِ  بنِ  َبْكرِ  َعن َأِبیِه، َعن التَّْیِميِّ  َرَأْیتُ : َقالَ  الُمَزِنيِّ

ُأ، ِبِمًنى ُعَمرَ  اْبنَ  أُ  وَالَ  َفُیَصلِّي الَمْسِجدَ  َیْدُخلُ  ُثمَّ  َیَطُأ، َما َفَیَطأُ  َحافٍ  َوُهوَ  َیْخُرجُ  ُثمَّ  َیَتَوضَّ   .َیَتَوضَّ
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح موقوف.
  عن الُمصنف. )٢(عن الدَّبري، به. ونقله المتقي الهندي )١(تنبیه: أخرجه ابن المنذر

  الفروث في بمًنى یمشي عمر ابن كان: "الّشْعثاء أبو تنبیه: قال ابن القیم الجوزیة: "وقال
  .)٣("قدمیه یغسل وال فیه، فیصلي المسجد یدخل ثم حافًیا، الیابسة والدماء

                                                           
  ).١٧٢/ ٢األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(١
  ).٤٧١/ ٩كنز العمال ( )(٢
)، وقال محقق إغاثة اللهفان: " لم أقف على هذه ٢٥٧/ ١إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان ط عالم الفوائد ( )(٣

  الروایة"، قلت: إنما ذكرتها هنا؛ ألنها موضحه لروایة المصنف.
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 َعْبدُ  قال: َحَجر ابن قال الشاملة: "على المكتبة  ١تنبیه: قال مدخلوا دار التأصیل ط
زَّاِق، ". ٤٤١/ ٤ »التعلیق تغلیق. «ُسلیمان بن ُمعَتمر یعني التَّیمي، ابن َعن: »ُمَصنَّفه« ِفي الرَّ

قلت: المتوهم من النظرة األولى بأن ابن حجر نقل هذا األثر عن الُمصنف، ولكن الصواب أن 
 عن سلیمان بن معتمر یعني التیمي ابن عن مصنفه في الرزاق عبد وقال ابن حجر، قال: "

 طالق فهي فالنة تزوجت إن قلت قال علیا رجل سأل قال الحسن عن فضالة ابن یعني مبارك
  .)١(بشيء" لیس علي فقال

  * المتن الجامع لألثر:
ُأ، ُثمَّ َیْخُرُج َوُهَو َحاٍف َفَیَطُأ َما َیَطُأ [وفي روایة: یمشي بمًنى  َرَأْیُت اْبَن ُعَمَر ِبِمًنى َیَتَوضَّ

ُأ (وال یغسل  )٣( ، ثُمَّ َیْدُخُل الَمْسِجَد َفُیَصلِّي (فیه))٢( في الفروث والدماء الیابسة حافًیا] َوَال َیَتَوضَّ
  .)٤(قدمیه)

  
  األثر:* ما یرشد إلیه 

  أوًال: مفردات األثر:
]: قلت: هذا یؤكد ما ذكرته في أثر رقم یمشي بمًنى في الفروث والدماء الیابسة حافًیا[

  .بدنه وال ثیابه، تنجس فال لمسها، من إلى تنتقل ال الیابسة النجاسة : بأنَّ )٨٨(
 المعدة من الهاضمة القناة في مهضوم طعام الكرش، في الطعام [الفرث]: بقایا

  .)٥(واألمعاء
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

كان ابن عمر إذا توضأ بمنى یخرج حیفًا وكان یطأ الفرث والدماء الیابسة، ثم یدخل 
 تنتقل ال الیابسة المسجد فیصلي فیه وال یتوضأ وال یغسل قدمیه من هذه القاذورات؛ ألنَّ النجاسة

  .بدنه وال ثیابه، تنجس فال لمسها، من إلى
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

                                                           
  ).٤٤١/ ٤تغلیق التعلیق ( )(١
  ).٢٥٧/ ١إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان ط عالم الفوائد ( )(٢
  ).٢٥٧/ ١اللهفان في مصاید الشیطان ط عالم الفوائد (إغاثة  )(٣
  ).٢٥٧/ ١إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان ط عالم الفوائد ( )(٤
  ).١٦٨٣/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )(٥
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  البدن. وال الثیاب، تنجس فال لمسها، من إلى تنتقل ال الیابسة یرى ابن عمر: النجاسة
***  

زَّاِق، َعبد - ٩٦ ، َعنِ  الرَّ  َكانَ : َقالَ  اَألْسَوِد، بنِ  الرَّْحَمنِ  َعبدِ  َعن َجاِبٍر، َعن الثَّوِريِّ
  .َفُیَصلَِّیانِ  الَمْسِجدَ  َیْدُخَالنِ  ثُمَّ  الَمَطِر، ِفي َوالطِّینَ  الَماءَ  َیُخوَضانِ  َواَألْسَودُ  َعْلَقَمُة،

  * تخریج األثر:
من  )٢(وهو عند ابن أبي شیبة .)١(ضعیف، الُجعفي جابر فیه، مقطوع ضعیف إسناده
 اْلَمَطِر، َماءَ  َیُخوَضانِ  َواْألَْسَوَد، َعْلَقَمَة، َرَأْیتُ : «قال األسود، بن الرحمن عبد عن طریق جابر،

آ َوَلمْ  َفَصلََّیا اْلَمْسِجَد، َدَخَال  ُثمَّ  تَْنَشِعُب، اْلَمَیاِزیبَ  َوَأنَّ    .»َیَتَوضَّ
  * مفردات األثر:

 أعاله من البیت جانب في تركب ونحوه حدید من أنبوبة [اْلَمَیاِزیَب]: مفرد میزاب،
  .)٣(جدرانها عن بعیداً  األرض على فینسكب سطحه فوق المتجمع المطر منها لیتصرف

  [َتْنَشِعُب]: أي تسیل بكثرة.
***  

زَّاقِ  َعبد - ٩٧  بن َیحَیى َرَأْیتُ  :)٥(َقالَ  :َقالَ  اَألعَمِش، َعنِ  اْلَعَالِء، بنِ  َیحَیى َعن ،)٤(الرَّ
 السِّْرِقینُ  َخاَلَطهُ  َقدْ  الَماءَ  َیُخوَضانِ  اهللاِ  َعبدِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َوَغْیَرُهَما َعیَّاٍش، بن اهللاِ  َوَعْبدَ  َوثَّاٍب،
َالةِ  ِفي َیْدُخُلونَ  ثُمَّ  َأْقَداَمُهْم، ُیَنفُِّضوا َأنْ  َعَلى َیِزیُدوا َلمْ  الَمْسِجِد، َبابِ  ِإَلى اْنَتَهْوا َفِإَذا َواْلَبْوُل،   .الصَّ

  * تخریج األثر:
شیبة من  ورواه ابن أبي. )٦(بالوضع متهم، العالء بن یحیى فیه، مقطوع موضوع إسناده

 ِفي َأوْ  َنْعَلْیِه، ِفي اْلَمْسِجدِ  َبابِ  ِإَلى َیْنَتِهي ِإْبَراِهیُم، َكانَ « :قاال واألعمش، زبید، عن طریق لیث،

                                                           
  ).١٣٧تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ).١٧٧/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٢
  .)٩٧٩/ ٢معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )(٣
) أقحم ٩٧قالوا في حاشیته: "أقحم بعده في األصل: "عن الثوري"، والمثبت من (ظ)". وعند األعظمي برقم ( )(٤

[الثوري]. قلت: الصواب عدم اثبات [الثوري]؛ ألنَّ شیخ المصنف هو یحیى بن العالء، والثوري لم یروى عن 
  ).٤٨٤/ ٣١أسماء الرجال ( یحیى بن العالء. انظر ترجمة یحیى بن العالء في تهذیب الكمال في

  ) [قال]، لم تتكرر.٩٧عند األعظمي برقم ( )(٥
  ).٥٩٥تقریب التهذیب (ص:  )(٦
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قلت: سبب هذا الخالف في روایة األعمش، أوًال  .)١(»َفُیَصلِّي َیْدُخلُ  ثُمَّ  َفَیْمَسُحُهَما، السِّْرَقْینُ  ُخفَّْیهِ 
 بن بالوضع، وأما في روایة ابن أبي شیبة: اللیث متهم، العالء بن یحیى في سند عبد الرزاق:

   .)٢(فترك حدیثه یتمیز ولم جداً  اختلط سلیم، أبي
، لفظ عبد الرزاق بنقصان، ولكن لم یعزواه ألحد. )٤(، وابن الملقن)٣(تنیبه: ذكر ابن بطال

 خالطه قد الماء یخوضون وغیرهما )٥(عیاش بن اهللا وعبد وثاب، بن یحیى رأیت: األعمش قال
 في یدخلون ثم أقدامهم، ینفضوا أن على یزیدوا لم المسجد، باب إلى انتهوا فإذا والبول، السرقین
  .الصالة

، )٦(وثاب لیس من أصحاب ابن مسعود، بل روى عن ابن مسعود مرسالً  بن تنبیه: یحیى
أصحاب عبد اهللا] زائدة، والثابت أنها  ، فهذا یؤكد على أنَّ لفظ [من)٧(وكذلك عبد اهللا بن عیاش

  غیر ثابته، كما هو عند ابن بطال، وابن الملقن، واهللا أعلم.
  * مفردات األثر:

  .)٨(الدواب [السِّْرِقیُن]: زبل
***  

زَّاِق، َعبد - ٩٨  َبزََّة، َأِبي بنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ُعَماَرَة، بنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اْلَعَالِء، بنِ  َیحَیى َعن الرَّ
َبْیرِ  بن اهللاِ  َعبدَ  َرُجلٌ  َسَألَ : َقالَ  اُهللا  َقالَ  َجِمیًعا، َطُهوَرْینِ  َعن َتْسَأُلِني: َفَقالَ  الَمَطِر، ِطینِ  َعن الزُّ
U)ْلَنا(: )٩  َمْسِجًدا اَألْرُض  ِليَ  ُجِعَلتْ : r اهللاِ  َرُسولُ  َوَقالَ  ]،٩[ق:  )ُمَباَرًكا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوَنزَّ

  .َوَطُهوًرا
  * تخریج األثر:

                                                           
  ).١٧٥/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١
  ).٤٦٤تقریب التهذیب (ص:  )(٢
  ).٥٠/ ٢شرح صحیح البخاري ( )(٣
  ).٣٩٣/ ٥التوضیح لشرح الجامع الصحیح ( )(٤
تنبیه: ذكر في لفظ ابن الملقن: "عبد اهللا بن عباس"، بدل "عبد اهللا بن عیاش". قلت: قال األعظمي في  )(٥

  ): "هو أبو بكر بن عیاش؟، وفي (ظ) عبد اهللا بن عباس".٩٧حاشیة رقم (
  ).٢٧/ ٣٢انظر: تهذیب الكمال في أسماء الرجال ( )(٦
  ).١٣٠/ ٣٣انظر: تهذیب الكمال في أسماء الرجال ( )(٧
  ).٢١٣/ ٢مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( )(٨
  ].U) [٩٨لم یثبت عند األعظمي برقم ( )(٩
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 بن والحسن، )١(بالوضع متهم، البجلي العالء بن یحیى فیه، موقوف جداً  ضعیف إسناده
 بن جابر حدیث من شاهد له".  َوَطُهوًرا َمْسِجًدا اَألْرُض  ِليَ  ُجِعَلتْ : "لفظ وأما .)٢(متروك، عمارة
  . )٣(البخاري صحیح في مرفوعًا، األنصاري اهللا عبد

***  
زَّاِق، َعبد - ٩٩ ، َعنِ  الرَّ  َیِزیَد، بنِ  الرَّْحَمنِ  َعبدِ  بنِ  ُمَحمَّدِ  َعن ُكَهْیٍل، بنِ  َسَلَمةَ  َعن الثَّوِريِّ

  .َمْوِطئٍ  ِمنَ  َوَلْیَس  اْلَحَدِث، ِمنَ  اْلُوُضوءُ : َقالَ  َقْیسٍ  بنِ  َعْلَقَمةَ  َعن
  * تخریج األثر:

  إسناده صحیح مقطوع.
  الُمصنف. تنبیه: تفرد بهذا األثر

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

وهذه إشارة بأن الوضوء مما یخرج  .)٤(والغائط [اْلَحَدِث]: أي الحدیث األصغر، كالبول
  منك ولیس مما دخل.

  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
قال علقمة بن قیس: الوضوء من الحدیث األصغر، ولیس مما تطأ علیه من هذا 

  الحدث.
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

  یرى علقمة بن قیس: بأنَّ الوضوء مما یخرج منك ولیس مما یدخل.
***  

زَّاِق، َعبد - ١٠٠ ، َعنِ  الرَّ  ابنِ  َعنِ  َوثَّاٍب، بنِ  َیحَیى َعن َحِصیٍن، َأِبي َعن الثَّوِريِّ
أُ  َوالَ  َدَخَل، ِممَّا َوَلْیَس  َخَرجَ  ِممَّا اْلُوُضوءُ : َقالَ  َعبَّاٍس،   .َمْوِطئٍ  ِمنْ  ُیَتَوضَّ

  * تخریج األثر:

                                                           
  .)٥٩٥تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ).١٦٢تقریب التهذیب (ص:  )(٢
٧٤/ ١( )(٣.(  
  ).٤٥٤/ ١معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )(٤
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موقوف؛ لتفرد عبد الرزاق في هذه الروایة عن  ضعیف األثر صحیح، وهذا إسناده
 ابن عن وثاب، بن یحیى عن حصین، عن ، عن هشیم،)١(الثوري، وهو عند ابن أبي شیبة

 )٢(. وهو كذلك عند العیني»ُأوِطيءَ  ِممَّا وَالَ  َدَخَل، ِممَّا َوَلْیَس  َخَرَج، ِممَّا اْلُوُضوءُ : «قال عباس،
  نقًال عن ابن أبي شیبة. 

في حاشیة [أبي حصین]: "في األصل: "أبي حسین"،  ١وقال أصحاب دار التأصیل ط
  ". )ظ(والمثبت من 

  قلت: أي أنَّ [أبي] ثابته في النسخ القدیمة.
عاصم]، و[حصین بن  بن وروى عن [یحیى بن وثاب] كل من [أبي الحصین عثمان

، فیقول قائل: من الممكن أن یكون روى هذا األثر كالهما عن [یحیى بن )٣( عبد الرحمن]
  وثاب]؟.

قلت: هذا من الممكن إن توبع عبد الرزاق، ولكني لم أجد أحد تابعه، ومن المعلوم أن 
هشیم أكدت أن في هذه لعبد الرزاق أوهام عن سفیان الثوري، وقد تفرد بهذه الروایة عنه، وروایة 

  الروایة وهم، واهللا أعلم.
تنبیه: یقول قائل كیف حكمت على روایة ابن أبي شیبة بالصحة، ومن المعلوم أن هشیم 

  ؟.)٤(»َدَخلَ  ِممَّا َوَلْیَس  َخَرَج، ِممَّا اْلُوُضوءُ «رواه عن حصین عن عكرمة، 
ه الروایة تؤكد على ، وهذ)٥(قلت: هشیم روى عن حصین بن عبد الرحمن قبل اختالطه

أنه روى عنه بعد االختالط؛ ألنَّ [حصین بن عبد الرحمن] خالف من هو أوثق منه عن عكرمة، 
 اْلُوُضوءُ : قال عباس، ابن عن عكرمة، عن من طریق خالد الحذاء، )٦(حیث رواه ابن أبي شیبة

 ابن عن عكرمة، عن زریع، بن من طریق یزید )٧(، وكذلك ابن المنذر»َدَخلَ  ِممَّا َوَلْیَس  َخَرجَ  ِممَّا
  دخل".  مما ولیس خرج مما والوضوء خرج، مما ولیس دخل مما "اإلفطار: قال أنه عباس،

                                                           
  ).٥٢/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١
  ).٦١/ ٢نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ( )(٢
  ).٢٦/ ٣٢انظر: تهذیب الكمال في أسماء الرجال ( )(٣
  ).٥٢/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
  ).٨٨انظر: نهایة االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط (ص:  )(٥
  .)٥٢/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٦
  ).١٨٥/ ١ن واإلجماع واالختالف (األوسط في السن )(٧
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  ولم یتابع [حصین بن عبد الرحمن] روایته عن عكرمة، أحد.
  األعمش، صش، سصق، سكق، األوسط]. عن وكیع تنبیه: هو عند [نسخة

  هذا األثر عن عبد الرزاق. )١(تنبیه: نقل المتقي الهندي
 بن من طریق إدریس )٤(، والبیهقي)٣(، وأبو نعیم األصبهاني)٢(الدارقطني أخرجه: تنبیه

 عن عباس ابن مولى شعبة، عن،  ذیب أبي ابن عن،  المختار بن الفضل ثنا،  الخوالني یحیى
. وعقب أبو نعیم »َیْدُخلُ  ِممَّا َوَلْیَس  َیْخُرجُ  ِممَّا اْلُوُضوءُ : «قال r اهللا رسول أن، عباس ابن

 وعنه الفضل حدیث من إال نكتبه لم ذیب أبي ابن حدیث من األصبهاني علیه فقال: "غریب
  .)٥("یثبت وال r النبي عن الخوالني"، وقال البیهقي: " وروي یحیى بن إدریس

  * المتن الجامع لألثر:
أُ  َوَال  َدَخَل، ِممَّا َوَلْیَس  َخَرجَ  ِممَّا اْلُوُضوءُ   ِممَّا َمْوِطٍئ [وفي روایة: وَالَ  ِمنْ  ُیَتَوضَّ

 َواْلِحَجاَمةُ  َمرَّةً : اْألَْعَمُش  َقالَ  الطََّعاِم، ِمنَ  اْلُوُضوءُ  ِعْنَدهُ  ُذِكرَ  ، [وفي روایة: َأنَّهُ )٦(ُأوِطيَء]
اِئِم،  ،)٧(َیْدُخُل] ِممَّا َوَلْیَس  َیْخُرجُ  روایة: ِممَّاَدَخَل [وفي  َوَلْیَس  َخَرجَ  ِممَّا اْلُوُضوءُ  ِإنََّما: «َفَقالَ  ِللصَّ

ْفَطارُ )٨(]»َخَرجَ  ِممَّا َوَلْیَس  َدَخلَ  ِممَّا اْلِفْطرُ  َوإِنََّما  َخَرَج، ِممَّا َوَلْیَس  َدَخلَ  ِممَّا ، [وفي روایة: اْإلِ
  .)٩(َدَخَل] ِممَّا َوَلْیَس  َخَرجَ  ِممَّا َواْلُوُضوءُ 

  * سبب ورود األثر:
 ِعْنَدهُ  ُذِكرَ  َأنَّهُ : َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َظْبَیاَن، َأِبي َعنْ  رواه البیهقي من طریق اْألَْعَمِش،ما 

اِئِم، َواْلِحَجاَمةُ  َمرَّةً : اْألَْعَمُش  َقالَ  الطََّعاِم، ِمنَ  اْلُوُضوءُ   َوَلْیَس  َخَرجَ  ِممَّا اْلُوُضوءُ  ِإنََّما: «َفَقالَ  ِللصَّ
  .)١٠(»َخَرجَ  ِممَّا َوَلْیَس  َدَخلَ  ِممَّا اْلِفْطرُ  َوإِنََّما َدَخَل،

                                                           
  ).٤٨٦/ ٩كنز العمال ( )(١
  ).٢٧٦/ ١سنن الدارقطني ( )(٢
  ).٣٢٠/ ٨حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ( )(٣
  ).١٨٨/ ١السنن الكبرى ( )(٤
  ).١٨٧/ ١السنن الكبرى ( )(٥
  ).٥٢/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٦
  ).٤٣٥/ ٤السنن الكبرى للبیهقي ( )(٧
  ).١٠١/ ٢السنن الصغیر للبیهقي ( )(٨
  ).١٨٥/ ١األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٩

  ).١٠١/ ٢السنن الصغیر ( )(١٠

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٢٢ 
 

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

حدد لنا ابن عباس في قوله مسألتان: أما المسألة األولى وهى الوضوء: فال تجب 
الوضوء على أحد إال مما خرج من اإلنسان من بول أو غائط أو غیر ذلك، فأما إن وطأها فال 
تجب الوضوء علیه، ولكن علیها غسل كما وضحتها سابقًا، وهى على ضربین: فإن كانت هذه 

ها غسل العضو الذي مس النجاسة، وأما إن كانت غیر ذلك فعلیها النجاسة یابسه فلیس عی
  غسل هذا العضو الذي مس النجاسة. 

أما المسألة الثانیة: الصائم وهى مفطرات الصائم: فكل شيء یدخل جسم اإلنسان من 
الجوف أو غیره كما نص علیه الفقهاء فهو مفطر، وال یفطره ما خرج منه مثل الحجامة وغیر 

   أعلم.ذلك، واهللا
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر

قال ابن عباس: الوضوء مما خرج ولیس مما وطأ علیه، وأما مفطرات الصائم: فهي مما 
  دخل جسم اإلنسان، ولیس مما خرج منه.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
یرى ابن عباس: أن الوضوء مما خرج ولیس مما وطأ علیه، وأما مفطرات الصائم: فهي 

  ا دخل جسم اإلنسان، ولیس مما خرج منه.مم
***  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠١ : َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  َواِئٍل، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  ُعَیْیَنَة، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
أُ  َال  ُكنَّا«   .»َمْوِطئٍ  ِمنْ  َنَتَوضَّ

  :حدیث* تخریج ال  
 لم الحدیث هذا یدلس األعمش "كان أحمد: اإلمام إسناده ضعیف وله حكم الرفع؛ لقول  
 بن الحسن عن یرویه األعمش كان قال: هو؟، وعمن له: قلت مهنا، قال: وائل، أبي من یسمعه
  . )١(منه" یسمعه ولم وائل، أبي عن وجعله عمرو بن الحسن فطرح وائل، أبي عن الفقیمي عمرو

 في فهمته أكن لم شقیق عن األعمش، یسمعه لم علة له الخبر هذا«: )١(وقال ابن خزیمة  
 األعمش، عن معاویة، على تدلیس األعمش ما رواه من طریق أبي )٢(، وأكد ابن خزیمة»الوقت

                                                           
  ).١٨٩جامع التحصیل (ص:  )(١
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 عنه حدثه أو شقیق، عن هناد، وقال: اهللا عبد قال: قال عنه حدثه أو مسروق، عن شقیق، عن
 عن األعمش، عن فیه، معاویة أبي بن إبراهیم: : قال)٣(اهللا. وكذلك أبو داود عبد قال: قال

  عنه. حدثه أو شقیق، عن هناد، وقال: اهللا عبد قال: قال عنه، حدثه أو مسروق، عن شقیق،
، )٨(، والطبراني)٧(، وابن خزیمة)٦(، وابن أبي شیبة)٥(، وابن ماجه)٤(تنبیه: أخرجه أبو داود  
  من طریق األعمش، به، بنحوه. )١١(، وابن المنذر)١٠(، والبیهقي)٩(والحاكم

 اهللا عبد عن وهب، بن زید عن األعمش، عن من طریق شریك، )١٢(تنبیه: رواه البزار  
 غیر ورواه شریك، عن یزید، رواه هكذا الحدیث وهذا ، ثم قال:»موطأ من نتوضأ ال كنا: «قال

 كثیرًا، یخطئ وائل. قلت: شریك بن عبد اهللا النخعي، صدوق أبي عن األعمش، عن شریك،
  ، وهذا الحدیث من خطأ كما هو واضح.)١٣(بالكوفة القضاء ولى منذ حفظه تغیر

 أن عمران، أبي بن مسلم عن أخبرت،: قال جریج، ابن عن )١٠٢(ورواه الُمصنف برقم   
 یحیى عن رافع، بن بشر عن )١٠٣(مسعود، به، مطوًال. وفیه رجًال مبهمًا. وكذلك رواه برقم  ابن
 رافع بن بشر أبیه، به، مطوًال. وفیه عن مسعود، بن اهللا عبد بن عبیدة أبي عن كثیر، أبي بن

  . )١٤(ضعیف، الحارثي
 عن الدَّبري، به.  )١٥(تنبیه: أخرج روایة عبد الرزاق هذه  ابن المنذر  

                                                                                                                                                                      
  ).٢٥/ ١صحیح ابن خزیمة ( )(١
  .)٢٥/ ١صحیح ابن خزیمة ( )(٢
  .)٥٣/ ١سنن أبي داود ( )(٣
  .)٥٣/ ١سنن أبي داود ( )(٤
  ).٣٣١/ ١سنن ابن ماجه ( )(٥
  ).٢/١٩٥، و٥٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٦
  ).٢٥/ ١صحیح ابن خزیمة ( )(٧
  ).٢٠٠/ ١٠المعجم الكبیر ( )(٨
  ).٢٣٤/ ١المستدرك على الصحیحین ( )(٩

  ).٢١٩/ ١السنن الكبرى ( )(١٠
  ).١٧١/ ٢األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(١١
  .)١٧٧/ ٥مسند البزار ( )(١٢
  ).٢٦٦تقریب التهذیب (ص:  )(١٣
  ).١٢٣تقریب التهذیب (ص:  )(١٤
  ).١٧١/ ٢األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(١٥
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  .!!؟)٣(، واألعظمي)٢(، واأللباني)١(تنبیه: حكم على صحة هذا الحدیث الحاكم  

***  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٢  اْبنَ  َأنَّ  ِعْمَراَن، َأِبي ْبنِ  ُمْسِلمِ  َعنْ  ُأْخِبْرتُ : َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ

أُ  َال  ُكنَّا: «َقالَ  َمْسُعودٍ    . »َشْعًرا َنُكفُّ  َوَال  ِسْتًرا، َنْكِشفُ  َوَال  َمْوِطٍئ، ِمنْ  َنَتَوضَّ
َالةِ  ِفي الثَّْوبُ  َعَلْیَها َكانَ  ِإَذا "َیَدهُ : )٤(َقاَل اْبُن ُجَرْیجٍ  »ِسْتًرا َنْكِشفُ  َوَال « َقْوُلهُ : َقالَ    ." الصَّ

  * تخریج الحدیث:
إسناده ضعیف وله حكم الرفع، فیه رجًال مبهمًا. وفصلت فیه في الحدیث الذي قبله برقم 

  فلیراجع. )١٠١(
  عن الُمصنف. )٥(تنبیه: نقل هذا األثر المتقي الهندي

  الحدیث:مفردات 
  .)٦(الشعر فیعقص الصالة في وتجمعه تضمه َشْعًرا]: أي َنُكفُّ  َوَال [

***  
زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٣  ْبنِ  ُعَبْیَدةَ  َأِبي َعنْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َعنْ  َراِفٍع، ْبنِ  ِبْشرِ  َعنْ  الرَّ

 َأوْ  َشْعًرا، َنُكفَّ  َأوْ  ِسْتًرا، َنْكِشفَ  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َنَهاَنا: «َقالَ  َأِبیهِ  َعنْ  َمْسُعوٍد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 
  .»ُوُضوًءا ُنْحِدثَ 

ًئا َوَكانَ  َنِتًنا َوِطئَ  ِإَذا: َقالَ : »ُوُضوًءا ُنْحِدثَ  َأوْ « َقْوُلهُ : ِلَیْحَیى ُقْلتُ : َقالَ   : َقالَ ".  ُمَتَوضِّ
  َسَجَد. ِإَذا َیِدهِ  َعنْ  الثَّْوبَ  َیْكِشفُ  َال : َیُقولُ  »ِسْتًرا َنْكِشفُ  َوَال : «َوَقْوُلهُ 

  * تخریج الحدیث:

                                                           
  ).٢٣٤/ ١المستدرك على الصحیحین ( )(١
  ).٣٦٩/ ١األم ( -صحیح أبي داود  )(٢
  ).٢٥/ ١انظر: حاشیة صحیح ابن خزیمة ( )(٣
)، وقال في حاشیته: "وفي ١٠٢قالوا في حاشیته: "قوله: "ابن جریج" من (ظ)". ولم ثبت عند األعظمي برقم ( )(٤

) متقدمة عن هذا حیث ذكر: ٤٩٧/ ٩(ظ) زیادة "قال ابن جریج" قبل قوله "ید إذا .. الخ". وفي كنز العمال (
  الصالة". نقًال عن الُمصنف."قال ابن جریج: قوله ال نكشف سترا یده إذا كان علیها الثوب في 

  ).٤٩٧/ ٩كنز العمال ( )(٥
  ).٣٤٦/ ١مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( )(٦
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وفصلت فیه في الحدیث الذي  .)١(ضعیف، الحارثي رافع بن بشر إسناده ضعیف؛ فیه
  ، فلیراجع.)١٠١(برقم 

المصنف، به، ولكن بدل [نهانا]  )٣(، وابن القطان)٢(تنبیه: نقل هذا األثر ابن الخراط
  [نهى].

***  
زَّاِق، َعبد - ١٠٤  َحِكیٍم، بن اْلَقْعَقاعُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  َسْمَعاَن، بنِ  ِزَیادِ  بنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعن الرَّ

 )٤(َلهُ  "التَُّرابُ : َقالَ  اَألَذى، َنْعَلْیهِ  ِفي َیَطأُ  الرَُّجلِ  َعنِ  ،r اهللاِ  َرُسولَ  َسَأْلتُ : َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعن
  .َطُهوٌر"

 أبو َحِكیٍم]؛ ألنَّ أخرجه بن واْلَقْعَقاعُ ، َسْمَعانَ  بنِ  ِزَیادِ  بنِ  اهللاِ  بین [َعبدِ تنبیه: یوجد سقط 
 اهللا عبد طریق من كلهم ،)٨(األصبهاني نعیم وأبو ،)٧(والعقیلي، )٦(والطبراني، )٥(الموصلي یعلى

  . بنحوه، به، حكیم بن القعقاع عن المقبري، سعید أبي بن سعید عن سمعان، بن
 عینته كما] المقبري سعید أبي بن سعید[ اإلسناد من ُأسقط أنَّه الواضح من: قلت

  .أعلم واهللا، متابعته
  تخریج الحدیث:

وهو عند ابن  .)٩(متروك، سمعان بن سلیمان بن زیاد بن اهللا عبد فیه، منكر إسناده
 اهللا رسول قال: قالت عائشة، عن حكیم، بن القعقاع عن عقبة، بن من طریق موسى )١(المنذر

                                                           
  ).١٢٣تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ).٤٠٣/ ١األحكام الوسطى ( )(٢
  ).١٤/ ٣بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام ( )(٣
"كنز العمال"،..، معزوًا لعبد الرزاق". وعند في األصل: "لها"، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في  )(٤

) [لهما]، وقال في حاشیته: "في األصل "لها" والثواب عندي "لهما یعني النعلین، وفي (ظ) ١٠٤األعظمي برقم (
[له] وكأن الضمیر یعود إلى األذى". أما ترجیح األعظمي بقوله [لهما]، ثابته عند أبي یعلى الموصلي في مسنده 

) ، ٢٦١/ ٢) ، والعقیلي في كتابه الضعفاء الكبیر (١٤٨/ ٣الطبراني في كتابه المعجم األوسط ()، و ٢٨٣/ ٨(
  ).١٢٥/ ٢وأبي نعیم األصبهاني في كتابه تاریخ أصبهان (

  ).٢٨٣/ ٨مسند أبي یعلى الموصلي ( )(٥
  .)١٤٨/ ٣المعجم األوسط ( )(٦
  .)٢٦١/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٧
  .)١٢٥/ ٢تاریخ أصبهان ( )(٨
  ).٣٠٣تقریب التهذیب (ص:  )(٩
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r» :بن مصعب بن . وفیه خارجة»َطُهورٌ  َلُهَما التَُّرابَ  َفِإنَّ  اْألََذى ِفي ِبَنْعَلْیهِ  َأَحُدُكمْ  َوِطئَ  ِإَذا 
  .)٢(الكذابین عن یدلس كان و خارجة، متروك

 عن عجالن، ابن عن من حدیث أبي هریرة من طریق األوزاعي، )٣(وأخرجه أبو داود 
 اْألََذى َوِطئَ  ِإَذا: «قال بمعناه r النبي عن هریرة، أبي عن أبیه، عن سعید، أبي بن سعید

، )٤(. قلت: فیه إرسال األوزاعي عن ابن عجالن. انظر روایة الحاكم»التَُّرابُ  َفَطُهوُرُهَما ِبُخفَّْیِه،
 الزبیدي] ثم قال العقیلي: "ولعل الولید بن عن من أرسله األوزاعي وهو [محمد )٥(وعیین العقیلي

 ابن یصح وال سمعان ]، بن سلیمان بن زیاد بن اهللا سمعان [أي عبد ابن عن أخذه الزبیدي
  فیه". عجالن

 )٧(األلباني ، وصححه)٦(مسلم" شرط على صحیح حدیث تنبیه: قال عنه الحاكم: "هذا
  .!!بشواهده؟

  عن الُمصنف.   حدیثهذا ال )٨(المتقي الهندي نقلتنبیه: 
***  

زَّاِق، َعبد - ١٠٥ ِبیِع، بنِ  َقْیسِ  َعن الرَّ  اِهللا، َعبدِ  بنِ  َساِلمِ  َعن ِعیَسى، بنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعن الرَّ
 )٩(َقالَ فَ  الَمَطِر، ِفي ُمْنِتَنةً  َطِریًقا َلَنا ِإنَّ  ،!اهللاِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقاَلتْ  اَألْشَهلِ  َعبدِ  َبِني ِمنْ  اْمَرَأةٍ  َعنِ 

  ."ِبَذِلكَ  َفَذِلكَ ": َقالَ  ،َبَلى: ُقْلتُ  "،َطیَِّبٌة؟ َطِریقٌ  ُدوَنَها َأَلْیَس ": r النَِّبيُّ 
  تخریج الحدیث:

 وأدخل كبر لما تغیر صدوق ،الربیع بن قیس فیه، ضعیف إسناده وهذا، صحیح الحدیث
 في] اهللا عبد بن سالم[ ذكر على أحد یتابعه ولم .)١٠(به فحدث حدیثه من لیس ما ابنه علیه

                                                                                                                                                                      
  .)١٦٨/ ٢األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(١
  ).١٨٦تقریب التهذیب (ص:  )(٢
  .)١٠٥/ ١سنن أبي داود ( )(٣
  ).٢٧٢/ ١المستدرك على الصحیحین ( )(٤
  ).٢٦١/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٥
  ).٢٧٢/ ١المستدرك على الصحیحین ( )(٦
  ).٢٣٩/ ٢األم ( -صحیح أبي داود  )(٧
  ).٥٢٦/ ٩كنز العمال ( )(٨
  ) [قال].١٠٥عند األعظمي برقم ( )(٩

  ).٤٥٧تقریب التهذیب (ص:  )(١٠
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 وأشار .)١( ]امرأة عن یزید، بن اهللا عبد بن موسى عن عیسى، بن اهللا عبد[ ذكروا بل، اإلسناد
  .الربیع بن قیس من االختالف أن )٢(األصبهاني نعیم أبو

  .)٤(، وشعیب األرنؤوط)٣(وأما متابعاته صحیحه، صححها األلباني
  تنبیه: هو عند [د، ج].
    من طریق الدَّبري، به. )٦(األصبهاني نعیم أبو، و )٥(تنبیه: أخرجه الطبراني

 تقوم ال والمجهول األشهل عبد بني من امرأة عنتنبیه: قال الخطابي: في إسناده مقال 
 قاله تسم، لم صحابیة: "المباركفوري، قلت: هذه المرأة صحابیة، وقال )٧(الحدیث في الحجة به

: الخطمي یزید بن اهللا عبد بن موسى ترجمة في التهذیب تهذیب في وقال. التقریب في الحافظ
، وقال )٨("صحبة لها األشهل بني من امرأة وعن الساعدي، حمید وأبي وأمه، أبیه، عن روى

 في مؤثرة غیر الصحابي اسم جهالة فإن نظر، ففیه ،...، الحدیث في قاله ما وأما المنذري: "
  .)٩("أعلم وجل عز واللَّه. الحدیث صحة

 المرأة تلك جهالة أن وَزْعمُ : حجر ابن قول الغریب من" :القاري الهرويتنبیه: قال 
 كلهم الصحابة ألن تضر ال الصحابة وجهالة صحابیة ألنها محله في لیس حدیثها رد تقتضي
فعلق علیه  ،)١٠(" مجهولة إنها قیل لما صحابیة أنها ثبت لو ألنها ؛الجادَّة عن عدول فإنه عدول
 المرأة تلك أن على ینادي عنوانه الثاني الحدیث فإن جداً  عجیب هذا: أقول" :الندوي الدین تقي

 على یطَّلعوا لم لما لكن واسطة، بال وسألته شافهته حیث صحابیة r اهللا رسول من السائلة
 صحابیة كونها من یلزم وال صحابیة، كونها في یقدح ال فهذا مجهولة، إنها قالوا ونسبها اسمها

 في نفسه القاري به صرح وقد بالفن، خبرة له لمن ظاهر أمر وهذا ورسمها، اسمها ُیعلم أن
                                                           

  ).١/١٧٧)، وسنن ابن ماجه (١٠٤/ ١انظر: سنن أبي داود ( )(١
  .)٣٥٨٤/ ٦معرفة الصحابة ( )(٢
  ).٢٣٧/ ٢صحیح أبي داود ( )(٣
  ).٤٤٣/ ٤٥حاشیة مسند أحمد ( )(٤
  ).١٨٤/ ٢٥المعجم الكبیر ( )(٥
  .)٣٥٨٤/ ٦معرفة الصحابة ( )(٦
  )، بتصرف.١١٩/ ١معالم السنن ( )(٧
  ).٢٠٨/ ٢مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ( )(٨
  ).١٢٦/ ١مختصر سنن أبي داود ( )(٩

  ).٤٧١/ ٢مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ( )(١٠
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 الصحابیة، وبین الجهل بین المنافاة ههنا یعتقد فكیف تضر، ال الصحابي جهالة بأن مواضع
 القذر على سلمة أم حدیث ُیحمل أن المخلص بل بمخلص، لیس المخلص من ذكره ما أن فظهر
 بالدلك یطهر مما ذلك ونحو والخف النعل تنجُّس على والثاني جماعة، علیه حمله كما الیابس

  .)١("بالذیل تصریح فیه لیس إذ طاهر موضع في
  * جامع المتن للحدیث:

 َسَأَلتِ  [وفي روایة: ُمْنِتَنةً  )٢()اْلَمْسِجدِ  ِإَلى( َطِریًقا َلَنا ِإنَّ  ،!اهللاِ  َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقاَلتْ 
 ِفي )٥())٤( ]ِإَذا َنْفَعلُ  [وفي روایة: َنْصَنعُ  َفَكْیفَ ( )٣(َقِذًرا] َطِریًقا اْلَمْسِجدِ  َوَبْینَ  َبْیِني ِإنَّ : rالنَِّبيَّ 

  ؟.الَمَطرِ 
[وفي  َطِریًقا َفَبْعَدَها: «َقالَ  "، [وفي روایة:َطیَِّبٌة؟ َطِریقٌ  ُدوَنَها َأَلْیَس ": r النَِّبيُّ  َقالَ فَ  

، )٨(]»ِمْنَها؟ َأْطَیبُ  ِهيَ  َطِریقٌ  َبْعَدَها َأَلْیَس : «َقالَ ، [وفي روایة: )٧(]»ِمْنَها َأْنَظفَ  )٦(]ُطُرقٌ  روایة:
  .)٩(]»َنِظیٌف؟ َطِریقٌ  َفَبْعَدَها«[وفي روایة: 

 َهِذهِ : «َقالَ  "، [وفي روایة:ِبَذِلكَ  َفَذِلكَ ": َقالَ  ،)١٠( َنَعْم]: َقاَلتْ  ، [وفي روایة:َبَلى: ُقْلتُ   
  .)١٢( ]»ِبَهَذا َفَهَذا« :َقالَ  روایة:، [وفي )١١( ]»ِبَهِذهِ 

  :حدیث* ما یرشد إلیه ال
  :حدیثأوًال: مفردات ال

                                                           
  ).٨٦/ ٢حاشیة التعلیق الممجد على موطأ محمد ( )(١
  ).٤٤٣/ ٤٥مسند أحمد ( )(٢
  ).٥٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٣
  ).١٠٤/ ١سنن أبي داود ( )(٤
  ).٤٤٣/ ٤٥مسند أحمد ( )(٥
  ).١٨٤/ ٢٥المعجم الكبیر للطبراني ( )(٦
  ).٥٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٧
  ).٤٤٣/ ٤٥مسند أحمد ( )(٨
  ).٣٥٨٤/ ٦معرفة الصحابة ألبي نعیم ( )(٩

  ).٥٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١٠
  ).٥٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(١١
  ).٤٥المنتقى البن الجارود (ص:  )(١٢

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٢٩ 
 

 المسجد إلى طریقاً  لنا إن اهللا، رسول یا: قلت: قالت األشهل عبد بني من امرأة عن(
. وفي هذا والنجاسات الجیف أثر فیها: أي ،ویؤنث یذكر :والطریق نجسة، ذات: أي) منتنة

بأنها إن خرجت من بیتها متوضأه ترید الصالة في المسجد، وكان في الطریق الحدیث یشیر 
  نجاسة ال تستطیع أن تتحرز منها.

 تلك على ومررنا المطر، جاءنا إذا: أي ،المجهول بناء على :)مطرنا؟ إذا نفعل فكیف(
  ، فماذا نفعل بهذه الحالة.األرض على المنسحبة بأذیالنا النجاسات
  .منها أسفل: أي")  بعدها ألیس: " فقال: قالت( 
  .الطاهر بمعنى. أطهر: أي) : منها؟ أطیب هي طریق("  
 على انسحابه یطهره بتلك التنجس حصل ما: أي") :  بهذه فهذه: " قال بلى،: قلت( 

  .)١(الطیبة هذه تراب
  :حدیثثانیًا: المعنى اإلجمالي لل

، فنخرج والنجاسات الجیف أثر: إن لنا طریقًا إلى المسجد فیها rقالت صحابیة للنبي 
 المنسحبة بأذیالنا النجاسات تلك على ومررنا المطر، جاءنا إذامن بیتنا متوضئین نرید الصالة، ف

: ألیس بعد هذه الطریق طریق أطهر منها، فقالت: r، فكیف نفعل؟، فقال لها النبي األرض على
  ها.تراب على انسحابههذه الطریق الطاهرة ب یطهره الطریق بتلك سالتنج حصل مانعم، فقال: 
  : أحكام الحدیث:ثالثاً 

، مع )٢(وللنعل بالتراب المرأة لذیل تطهیر هذا أن :في هذا الحدیث االستدالل وجه -١
 محلین المرأة وذیل النعل كانت لما ولكن الطهور، بالماء إال تطهر ال النجاسات أن األصلأنَّ 

  .)٣(الحاجة ألجل تخفیفاً  طهوراً  لهما التراب جعل النجاسة، مالقاة لتكرار
 إن": مالكلقول  الطهور؛ بالماء فطهارتها البدن أو الثیاب سائر على النجاسة وأما

 فإن ،النظیفة الیابسة األرض یطأ ثم القذرة األرض یطأ أن هو إنما ،بعضاً  بعضها یطهر األرض

                                                           
  ) بزیادة.٤٧١/ ٢هذا شرح من كتابه مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ( )(١
  ).٢٠/ ٧)، وموسوعة أحكام الطهارة (٧٣/ ٧انظر: التحبیر إلیضاح معاني التیسیر ( )(٢
)٣( http://fatwa.islamweb.net/fatwa/.   
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١٣٠ 
 

 ال ذلك فإن ،الجسد بعض أو الثوب یصیب ونحوه البول مثل :النجاسة نإف ،بعضاً  یطهر بعضها
  .)٢("األمة إجماع وهذا، وعلق الخطابي على قول مالك: ")١("الغسل إالّ  یطهره

 ازالة والمطلوب رائحة، أو لون أو طعم لها خبیثة عین النجاسة إن: قالوا النظر، من -٢
  .)٣(طاهراً  المحل وأصبح حكمها زال مزیل بأي ورائحتها ولونها طعمها ذهب فإذا ذلك كل

 الطریق عوض الطیبة الطریق یجعل: معناه"  بهذه فهذه: " قوله تنبیه: قال العیني: " -٣
 یطهرها وال الطیبة؛ الطریق یطهرها المنتنة الطریق من شيء أصابها إذا: المعنى ولیس الُمنتِنة؛

  .)٤("ذكرناه كما - باإلجماع الغسل إال
، وقد أتى في جامع المتن !!؟الُمنتِنة الطریق عوض الطیبة الطریق علقلت: كیف یج

 َأَلْیَس : «َقالَ ]، [وفي روایة: »ِمْنَها َأْنَظفَ  ]ُطُرقٌ  [وفي روایة: َطِریًقا َفَبْعَدَها: «َقالَ  [وفي روایة:
  ].»َنِظیٌف؟ َطِریقٌ  َفَبْعَدَها«]، [وفي روایة: »ِمْنَها؟ َأْطَیبُ  ِهيَ  َطِریقٌ  َبْعَدَها

، قلت: لم یجمع على ذلك أهل العلم باإلجماع الغسل إال یطهرها والقلت: أما قوله: 
 بعضها یطهر األرض إن": مالكولكن منهم من قال بهذا، ومنهم من قال بهذا الحدیث، وقال 

 ،بعضاً  یطهر بعضها فإن ،النظیفة الیابسة األرض یطأ ثم القذرة األرض یطأ أن هو إنما ،بعضاً 
، )٥("الغسل إالّ  یطهره ال ذلك فإن ،الجسد بعض أو الثوب یصیب ونحوه البول مثل :النجاسة نإف

  .)٦("األمة إجماع وهذاوعلق الخطابي على قول مالك: "
  رابعًا: یستفاد من هذا الحدیث:

  .الحدیث صحة في مؤثرة غیر الصحابي اسم جهالة -١
  والنعل بالتراب. المرأة ذیل تطهیرإن  -٢
 المرأة وذیل النعل كانت لما ولكن الطهور، بالماء إال تطهر ال النجاسات أن األصل -٣

  .الحاجة ألجل تخفیفاً  طهوراً  لهما التراب جعل النجاسة، مالقاة لتكرار محلین
  .الطهور بالماء فطهارتها البدن أو الثیاب سائر على النجاسة -٤

                                                           
  .)١١٩ -١١٨/ ١معالم السنن ( )(١
  .)١١٩ -١١٨/ ١معالم السنن ( )(٢
  ).٤١٧/ ٢موسوعة أحكام الطهارة ( )(٣
  .)٢١٩/ ٢شرح أبي داود للعیني ( )(٤
  .)١١٩ -١١٨/ ١معالم السنن ( )(٥
  .)١١٩ -١١٨/ ١معالم السنن ( )(٦
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 فإذا ذلك كل ازالة والمطلوب رائحة، أو لون أو طعم لها خبیثة عین النجاسة إن -٥
  .طاهراً  المحل وأصبح حكمها زال مزیل بأي ورائحتها ولونها طعمها ذهب

***  
زَّاِق، َعبد - ١٠٦  اْمَرَأةً  َأنَّ  َسعیٍد، َأِبي بنِ  َسعیدِ  َعن َعْجَالَن، ابنِ  َعنِ  ُعَیْیَنَة، ابنِ  َعنِ  الرَّ

 )٢(ِصیبُ یُ فَ  الَمْسِجدِ  ِإَلى َخَرَجتْ  ِإَذا َذْیَلَها َتُجرُّ  الَمْرَأةِ  َعنِ  ،)١(- رضى اهللا عنها– َعاِئَشةَ  َسَأَلتْ 
  .َفُیَطهَِّرهُ  الطَّاِهرِ  الَمَكانِ  َعَلى َتُمرُّ  َفِإنََّها: َقاَلتْ  ،ِبَطاِهرٍ  َلْیَس  الَِّذي الَمَكانَ 

  تخریج الحدیث:
سعید المقبري عن إسناده منكر، الختالفه على ابن عجالن، فرواه هنا عن سعید بن أبي 

امرأة سألت عائشة موقوفًا. ورواه مره عن سعید بن أبي سعید المقبري، عن أبیه، عن أبي هریرة، 
. ورواه ابن أبي )٣(ورواه مرة عن سعید بن أبي سعید المقبري، عن أبي هریرة. كما ذكر الدارقطني

  من طریق یحیى بن سعید، عمَّن حدثه عن عائشة موقوفًا. )٤(شیبة
سعید بن أبي  عن سمعان، بن زیاد بن اهللا عبد ورواه )١٠٤(ه عبد الرزاق برقم وروا

 النبي سألت أنها عنها، اهللا رضي عائشة عن أبیه، عن حكیم، بن القعقاع عن المقبري،سعید 
r" :أي أنَّ هذه )٥("متروكاً  سمعان ابن كان وٕان بالصواب، أشبهها وهو . وقال الدارقطني عنه ،

  الروایة هى الصواب. 
من حدیث أبي هریرة من طریق  )٦(أبو داود اأخرجهتنبیه: روایة أبي هریرة ضعیفة؛ ألنَّ 

 r النبي عن هریرة، أبي عن أبیه، عن سعید، أبي بن سعید عن عجالن، ابن عن األوزاعي،
. قلت: فیه إرسال األوزاعي عن ابن »التَُّرابُ  َفَطُهوُرُهَما ِبُخفَّْیِه، اْألََذى َوِطئَ  ِإَذا: «قال بمعناه

 الولید بن عن من أرسله األوزاعي وهو [محمد )٨(، وعیین العقیلي)٧(عجالن. انظر روایة الحاكم

                                                           
  ].-رضى اهللا عنها–) [١٠٦لم یثبت عند األعظمي برقم ( )(١
  ) [فتصیب].١٠٦عند األعظمي برقم ( )(٢
  .)١٦٠/ ٨العلل الواردة في األحادیث النبویة ( )(٣
  .)٥٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
  .)١٦٠/ ٨العلل الواردة في األحادیث النبویة ( )(٥
  .)١٠٥/ ١سنن أبي داود ( )(٦
  ).٢٧٢/ ١المستدرك على الصحیحین ( )(٧
  ).٢٦١/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٨
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 سلیمان بن زیاد بن اهللا سمعان [أي عبد ابن عن أخذه الزبیدي الزبیدي] ثم قال العقیلي: "ولعل
  فیه". عجالن ابن یصح وال سمعان ]، بن

 بن زیاد بن اهللا عبدوهذا یؤكد ما أشار إلیه الدارقطني أنَّ مدار حدیث عائشة على 
  ، واهللا أعلم.سمعان

  ، ولم یعزوه ألحد.)١(تنبیه: أورد طریق عبد الرزاق الدارقطني
***  

زَّاِق، َعْبدُ  -  ١٠٧  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،اْلُعَطاِرِديِّ  َرَجاءٍ  َأِبي َعنْ  َأیُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ
 ِباْلَخَبثِ  َتْأُتوا وَالَ  ِرَحاِلُكْم، ِفي َصلُّوا: «َیُقولُ  َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي اْلِمْنَبرِ  َهَذا َعَلى اْلُجُمَعةِ  یْومَ  َعبَّاسٍ 
  .»ِلُطُهوِرُكمْ  َیَسعُ  اْلَمْسِجدِ  )٢(نِ َرایجِ  ُكلُّ  َفَلْیَس  ،اْلَمْسِجدِ  ِإَلى ِبَأْقَداِمُكمْ  َتْنُقُلوَنهُ 

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح موقوف.

  وهو عند [صش، مسدد، مق].
  :)٣(* المتن الجامع لألثر

 اْبنَ  َسِمْعتُ  )٤()َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعْهدِ  ِفي ُجُمَعٍة، َیْومِ  ِفي َمَطرٌ  َأَصاَبَنا: " َقالَ  َرَجاٍء، َأِبي نْ عَ (
: َیُقولُ  )٦()َفَناَدى ُمَناِدًیا، َفَأَمرَ ( َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي اْلِمْنَبرِ  َهَذا َعَلى )٥()َیْخُطبُ ( اْلُجُمَعةِ  یْومَ  َعبَّاسٍ 

 ِجیَرانِ  ُكلُّ  َفَلْیَس ، اْلَمْسِجدِ  ِإَلى ِبَأْقَداِمُكمْ  تَْنُقُلوَنهُ  ِباْلَخَبثِ  َتْأُتوا َوَال  ِرَحاِلُكْم، ِفي َصلُّوا )٧()َأنْ («
  .»)٨(]ُطُهوُرُكمْ  َیَسُعهُ  [وفي روایة: ِلُطُهوِرُكمْ  َیَسعُ  اْلَمْسِجدِ 

                                                           
  .)١٦٠/ ٨العلل الواردة في األحادیث النبویة ( )(١
) [ِجرار]، وقال في حاشیته: "في األصل: "حیوان" وفي (ظ) جیرار، والصواب ١٠٧عند األعظمي برقم ( )(٢

عندي جرار، جمع جرة: وهى اإلناء المعروف من الخزف". قلت: الصواب كما هنا؛ ألن أخرجه مسدد كما ذكر 
  ریق أیوب، به. وذكر فیه [ِجیَراِن]. ) من ط٥٢٦/ ٣ابن حجر في كتابه المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة (

)، وأخرجها البخاري، ومسلم، فآثرت ١٩٣٩تنبیه: لهذا األثر روایة مرفوعة البن عباس عند المصنف برقم ( )(٣
  أن أذكرها هنا في المتن الجامع، وأشرحها؛ ألنَّها تتعلق بهذا األثر، واهللا أعلم بالصواب. 

  ).٤٣/ ٢مصنف ابن أبي شیبة ( )(٤
  ).٥٢٦/ ٣أخرجه مسدد كما ذكر ابن حجر في كتابه المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة ( )(٥
  ).٤٣/ ٢مصنف ابن أبي شیبة ( )(٦
  ).٤٣/ ٢مصنف ابن أبي شیبة ( )(٧
  ).٥٢٦/ ٣أخرجه مسدد كما ذكر ابن حجر في كتابه المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة ( )(٨
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 َهِذهِ  َكاَنتْ  ِإَذا: «َفَقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َخَطَبَنا: َقالَ  اْلُعَطاِرِديِّ  َرَجاءٍ  َأِبي َعنْ [وفي روایة:  
  .)١(]»اْلَمْسِجدِ  َهَذا ِإَلى اْلَخَبثَ  تَْنِقُلوا َوَال  ِرَحاِلُكْم، ِفي َفَصلُّوا اْألَْمَطاُر،
 اْلُجُمَعِة، َیْومَ  ُیَؤذِّنَ  َأنْ ( الُمَؤذِّنَ  َفَأَمرَ  َرْدٍغ، ِذي َیْومٍ  ِفي َعبَّاسٍ  اْبنُ  َخَطَبَنا[وفي روایة:  

 َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  َأْكَبُر، اللَّهُ  َأْكَبُر، اللَّهُ : َفَقالَ  َمِطیٌر، َیْومٌ  َوَذِلكَ 
َالِة، َعَلى َحيَّ  َبَلغَ  َلمَّا )٢( )َلهُ  َقالَ  ُثمَّ  اللَِّه،  َعَلى َحيَّ : " َفَبَلغَ  اْلُمَؤذُِّن، َأذَّنَ  َفَلمَّا[وفي روایة:  الصَّ

َالةُ : «)٤(ُبُیوِتِهْم] ِفي َفْلُیَصلُّوا النَّاَس  َنادِ  ُقْل [وفي روایة:: َقالَ  )٣(]"اْلَفَالحِ   َفَنَظرَ  ،»الرَِّحالِ  ِفي الصَّ
 َأْنَكْرُتمْ  َكَأنَُّكمْ : َفَقالَ  )٥()َصَنْعَت؟ الَِّذي َهَذا َما: النَّاُس  َلهُ  َفَقالَ ( َأْنَكُروا، َفَكَأنَُّهمْ  َبْعٍض، ِإَلى َبْعُضُهمْ 

  .َهَذا
: َفَقالَ  َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  )٦()َفَناَدى(ُمَناِدَیُه،  َأَمرَ : َعبَّاسٍ  اْبنَ  [وفي روایة: َأنَّ  

َالةُ «[وفي روایة:  ،»الرَِّحالِ  ِفي َصلُّوا َأَال : «َفُقلْ  اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ  َبَلْغتَ  ِإَذا  الرَِّحالِ  ِفي الصَّ
َالةُ    .)٨(]َهَذا؟ َما: َلهُ  َفِقیلَ  )٧(]»الرَِّحالِ  ِفي الصَّ

 )٩()اهللاُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ ( ُقْلتَ  ِإَذا: َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي ِلُمَؤذِِّنهِ  َعبَّاسٍ  اْبنُ : َقالَ [وفي روایة:  
َالِة، َعَلى َحيَّ  َتُقلْ  َفالَ  اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ   )١٠(:)َقالَ ( ،»ُبُیوِتُكمْ  ِفي َصلُّوا: «ُقلْ  الصَّ
 -  ،»ِمنِّي َخْیرٌ  ُهوَ  َمنْ  َفَعَلهُ  َهَذا ِإنَّ « )١٢( ])١١()َذا، ِمنْ  َأَتْعَجُبونَ : «َفَقالَ ( اْستَْنَكُروا النَّاَس  َفَكَأنَّ 
 )١٣()َواْلَوَحلِ ( الطِّینِ  ِفي َفَتْمُشونَ ( ُأْحِرَجُكمْ  َأنْ  َكِرْهتُ  َوإِنِّي َعْزَمٌة، ِإنََّها - r النَِّبيَّ  َیْعِني

                                                           
  ).٣٠٣مقرئ (ص: معجم ابن ال )(١
  ).١٨٠/ ٣صحیح ابن خزیمة ( )(٢
  ).٣٦٨/ ١٥شرح مشكل اآلثار ( )(٣
  ).١٨٠/ ٣صحیح ابن خزیمة ( )(٤
  ).١٨٠/ ٣صحیح ابن خزیمة ( )(٥
  ).٤٧٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٦
  ).٤٧٩/ ١مصنف ابن أبي شیبة ( )(٧
  ).٤٤/ ٢مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )(٨
  ).٤٨٥/ ١صحیح مسلم ( )(٩

  ).٤٨٥/ ١صحیح مسلم ( )(١٠
  ).٤٨٥/ ١صحیح مسلم ( )(١١
  ).٦/ ٢صحیح البخاري ( )(١٢
  ).٨٨جزء لوین (ص:  )(١٣
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 َفَتِجیُئونَ  ُأَؤثَِّمُكمْ  َأنْ  َكِرْهتُ : «، وفي روایة")٤( )َواْلَمَطرِ  )٣()َواْلَماءِ ( )٢()َوالزََّللِ ()١()َوالدََّحضِ (
 َیُدوُسونَ  َیْأُتوا َأنْ  َأوْ  النَّاَس  ُأْخِرجَ  َأنْ  َأَفَتْأُمُروِني، [وفي روایة: )٥(]»ُرَكِبُكمْ  ِإَلى الطِّینَ  َتُدوُسونَ 
 ُطُرِقِهمْ  ِمنْ  اْلَخَبثَ  َیْحِمُلوا َأنْ  َوُنَكلَِّفُهمْ  النَّاَس، ُأْخِرجَ  َأنْ : «، [وفي روایة )٦(]»ُرَكِبِهْم؟ ِإَلى الطِّینَ 

  .)٧(]َمْسِجِدُكْم؟ ِإَلى
  * سبب ورود هذا األثر:

 یْومَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ ، اْلُعَطاِرِديِّ  َرَجاءٍ  َأِبي من طریق ما رواه هنا عبد الرزاق: "
 تَْنُقُلوَنهُ  ِباْلَخَبثِ  تَْأُتوا وَالَ  ِرَحاِلُكْم، ِفي َصلُّوا: «َیُقولُ  َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي اْلِمْنَبرِ  َهَذا َعَلى اْلُجُمَعةِ 
 .»ِلُطُهوِرُكمْ  َیَسعُ  اْلَمْسِجدِ  ِجیَرانِ  ُكلُّ  َفَلْیَس ، اْلَمْسِجدِ  ِإَلى ِبَأْقَداِمُكمْ 

  :حدیث* ما یرشد إلیه ال
  :حدیثأوًال: مفردات ال

قائل: كیف كان ابن عباس یخطب خطبة الجمعة على المنبر، وقال للمؤذن * یقول 
  أن ینادي بأن یصلي الناس في بیوتهم؟.

"، أي َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي اْلِمْنَبرِ  َهَذا َعَلى َیْخُطبُ  اْلُجُمَعةِ  یْومَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ قلت: قوله: "
یرید أن یخطب الجمعة، فلما رأى حالت الناس وهم  rأنَّ ابن عباس صعد على منبر رسول اهللا 

یأتون إلى المسجد وما یحملونه من القاذورات في أقادمه، ووصول الوحل إلى ركبهم، من شدة 
المطر، فأمر المؤذن أن یقول الصالة في بیوتكم، وعلل ذلك؛ بأنَّ هذه رخصة رخصها لهم 

  في مثل هذه الظروف. rرسول اهللا 
]: أي ال تمشون في الخبث والنجاسة، اْلَمْسِجدِ  ِإَلى ِبَأْقَداِمُكمْ  تَْنُقُلوَنهُ  ِباْلَخَبثِ  َتْأُتوا َوَال [

فتنقلون هذه النجاسة بأقدامكم إلى المسجد، فتأثموا؛ لنقلكم هذه النجاسة إلى المسجد، لقوله: 
"، وهذا دلیل على أن من نقل النجاسة إلى ُرَكِبُكمْ  ِإَلى الطِّینَ  َتُدوُسونَ  َفَتِجیُئونَ  ُأَؤثَِّمُكمْ  َأنْ  َكِرْهتُ "

                                                           
  ).١٨٠/ ٣صحیح ابن خزیمة ( )(١
  ).٢٦٤/ ٣السنن الكبرى للبیهقي ( )(٢
  ).٤٢٠/ ١المستدرك على الصحیحین ( )(٣
  ).٢٨٠/ ١سنن أبي داود ( )(٤
  ).١٣٥/ ١صحیح البخاري ( )(٥
  ).١٨٠/ ٣صحیح ابن خزیمة ( )(٦
  ).١٨٠/ ٣صحیح ابن خزیمة ( )(٧
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المسجد فهو آثم، وفي هذا اللفظ لفتة أخرى: بأن المسجد كان مفروش بالحصیر وما شابه، لكي 
  ".ِلُطُهوِرُكمْ  َیَسعُ  اْلَمْسِجدِ  ِجیَرانِ  ُكلُّ  َفَلْیَس  : "! یصلوا علیه، وٕاذًا لماذا قال؟

جیران المسجد بأن المقصود بِلُطُهوِرُكْم": یعتقد البعض  َیَسعُ  ْسِجدِ اْلمَ  ِجیَرانِ  ُكلُّ  َفَلْیَس  "
ِلُطُهوِرُكْم": تؤكد بأنَّها تطلق على قطعة  األُناس الذین یجاورون المسجد، ولكن قوله: "َیَسعُ فقط 

  ویؤخذ منها أن كل شيء یجاور المسجد فهو جار له. األرض الفارغة التي تجاور المسجد.
": هذه اللفظة تأكد على دلك األقدام باألرض؛ ألنَّ لو كان ِلُطُهوِرُكمْ  َیَسعُ وقوله: "

"، ُرَكِبُكمْ  ِإَلى الطِّینَ  َتُدوُسونَ  َفَتِجیُئونَ  ُأَؤثَِّمُكمْ  َأنْ  َكِرْهتُ المقصود منها أن یتوضؤوا بها، لما قال: "
ا شابه، ما قالها، واهللا فلو كان یرى أنَّ علیهم الوضوء، أو غسل ما أصابهم من الوحل أو م

  أعلم.
وهذه اللفظة تؤكد على أنَّ هذه األرض الفارغة المجاورة للمسجد صغیرة، وأنَّ عدد 

  المصلین كثر، واهللا أعلم.
  .)١(كثیر ووحل طین]: أي أنَّ في األرض َرْدغٍ  ِذي[
َالةِ  َعَلى َحيَّ  َبَلغَ  َلمَّا الُمَؤذِّنَ  َفَأَمرَ [  َحيَّ : " َفَبَلغَ  اْلُمَؤذُِّن، َأذَّنَ  َفَلمَّا: روایة وفي[]، الصَّ

َالِة]، وهذا یؤكد على أنَّه لم یقل ["حيَّ على  َعَلى َحيَّ  َتُقلْ  َفالَ ، [وفي روایة: "] اْلَفَالحِ  َعَلى الصَّ
الصالة"، "حيَّ على الفالح"]، بل قال ابن عباس للمؤذن قل مكانهما: "الصالة في بیوتكم"، وهذا 

  أنَّ المؤذن لم یترك بقیة األذان.یؤكد على 
  ، وغیره.)٢(تنبیه: من فعل ابن عباس هذا رخص اإلمام أحمد الكالم في األذان

 حيَّ على الفالح"؛ ،الصالة على "حيَّ  وهي المؤذن، كلمة )٣(واجب حق َعْزَمٌة]: أي [ِإنََّها
 ال العزیمة لكانت عزمة الجمعة معنى كان ولو ،اإلجابة لسامعه تقتضي الصالة إلى دعاء ألنها
 على حيَّ . ومن هذا یتضح لنا أنَّه لو ترك ابن عباس أن یقول المؤذن "األذان بقیة بترك تزول

فأمر ابن  ؛علیهم فیشق المطر في المجيء إلى سمعه من لبادر ، حيَّ على الفالح"؛الصالة

                                                           
  ).٢١٥/ ٢انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(١
  .)٤٤/ ٣انظر: األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ( )(٢
  .)٨٠/ ٢مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( )(٣
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 العزیمة تصیر التي األعذار من المطر أن لتعلموا "؛بیوتكم في صلوا" :یقول أنالمؤذن  عباس
  .)١(قوله رخصة

 ،األعذار من ونحوه المطر في الجماعة أمر تخفیف على دلیل فیه": النوويتنبیه: قال 
  .)٢("األذان نفس في الكلمة هذه :یقال أنه وفیه ،السفر في مشروعان األذان وكذا وأنها

 فهو العصر، بعدها یصل ولم وحدها الجمعة صلى أنه یدل تنبیه: قال ابن بطال: "
قلت: ال یجوز الجمع بین  .)٣("المطر لعذر والعصر الظهر بین الجمع یجوز ال أنه لمالك حجة

الظهر والعصر، إذا صلى المصلي لوحده، أما الجمع بین الظهر والعصر لعذر المطر أو غیر 
  جماعة، فهذا یجوز، وهو متعارف عیله عندنا ، وقال به معض العلماء، واهللا أعلم.

  .r]: أي النبي ِمنِّي َخْیرٌ  ُهوَ  َمنْ  َفَعَلهُ  َهَذا ِإنَّ [
] [في بعض طرقه عند البخاري أن ابن ُأَؤثَِّمُكمْ  َأنْ  َكِرْهتُ ] [ُأْحِرَجُكمْ  َأنْ  َكِرْهتُ  َوإِنِّي[

أن  : ففي هذه األلفاظ تؤكد على عدة أمور؛ أنَّه ال یجوز لإلمام)٤("]َأُؤمَُّكمْ  َأنْ  َكِرْهتعباس قال: "
  یحرج الناس لفعل الطاعات، فعلیه أن یراعي ظروفهم ومشاعرهم، وعدم التسرع والحكم علیهم.

وأیضًا إن احراج الناس لفعل الطاعات فإن هذا یوقعهم باإلثم والمعصیة كما قال هنا: 
خصة؛ "، فیجب على اإلمام أن یرشد الناس في بعض المواضع إلى األخذ بالر ُأَؤثَِّمُكمْ  َأنْ  َكِرْهتُ "

  .)٥(" َمْعِصَیُتهُ  ُتْؤَتى َأنْ  َیْكَرهُ  َكَما ُرَخُصُه، ُتْؤَتى َأنْ  ُیِحبُّ  اهللاَ  ِإنَّ ": rلقول النبي 
  وفي هذه األلفاظ یؤكد لنا بأنَّ من نقل القاذورات للمسجد، فإنه یؤثم. 

  .)٦(والماء الطین خلیط أي]: اْلَوَحلِ [
  والزلل في هذا الطین والوحل.، أي االنزالق )٧(الزلق هو]: الدََّحضِ [
: هذا إشارة إلى شدة الوحل ]ُرَكِبُكمْ  ِإَلى الطِّینَ  َتُدوُسونَ  َفَتِجیُئونَ  ُأَؤثَِّمُكمْ  َأنْ  َكِرْهتُ [
  والمطر.

                                                           
  ).٣٨٤/ ٢انظر: فتح الباري ( )(١
  ).٢٠٧/ ٥شرح النووي على مسلم ( )(٢
  ).٢٤٦/ ٢شرح صحیح البخاري البن بطال ( )(٣
  ).٣٢٢/ ٢طرح التثریب في شرح التقریب ( )(٤
  )، صححه شعیب األرنؤوط في حاشیته.١٠٧/ ١٠مسند أحمد ( )(٥
  ).٢٤١٤/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )(٦
  ).٣٨٤/ ٢فتح الباري ( )(٧
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  ثانیًا: المعنى اإلجمالي للحدیث:
یرید أن یخطب الجمعة، فلما رأى حالت الناس  rصعد ابن عباس على منبر رسول اهللا 

وهم یأتون إلى المسجد وما یحملونه من القاذورات في أقادمه، ووصول الوحل إلى ركبهم، من 
شدة المطر، فأمر المؤذن أن یقول بدل "حيَّ على الصالة، حيَّ على الفالح" "الصالة في 

قبلي، وهذا من باب  rقد فعلها النبي بیوتكم"، فستنكر علیه الموجودین، فقال لهم ابن عباس 
الرخصة والرحمة بكم. وأیضًا إن مجیئكم إلى المسجد بهذه الحالة، فإنكم تأثمون؛ لنقلكم القاذورات 

  إلى المسجد.
  ثالثًا: أحاكم الحدیث:

: إن نقل القاذورات إلى المسجد بأي شكل والقاذورات النجاسات عن المساجد أوًال: تنزیه
 یجوز فالأو بأي طریق من الطرق فإن صاحبها یؤثم، كما نص ابن عباس في هذا الحدیث، 

  .نجاسة ثیابه أو بدنه على من یدخله أن أو المسجد، إلى النجاسة إدخال
* یقول قائل: أنت قلت من یجلب القاذورات إلى المسجد یؤثم، إذًا فما رأیك في 

  الحمامات  التي في المساجد اآلن؟.
 ِمنْ  ِلَشْيءٍ  َتْصُلحُ  َال  اْلَمَساِجدَ  َهِذهِ  ِإنَّ : "rقلت: أعلم أنَّك سوف ترد عليَّ بقول النبي 

، َعزَّ  اهللاِ  ِلِذْكرِ  ِهيَ  ِإنََّما اْلَقَذرِ  َوَال  اْلَبْوِل، َهَذا َالةِ  َوَجلَّ   .)١("اْلُقْرآنِ  َوِقَراَءةِ  َوالصَّ
  المعتاد أنَّ المراحیض والحمامات غالبًا یوجد جدار یفصل بینها وبین المسجد. ولكن من

ثانیًا: إن أوضاع الناس اآلن تختلف عن القدم حیث أن األعراب لم تكن عندهم  
مراحیض في البیوت، بل كانوا یتغوطون خارج المدینة، ولكن في هذا الزمان یوجد في كل بیت 

  لناس.مرحاض، وهذه عادة من عادات ا
ثالثًا: یرد عليَّ أحد األحبة أن هناك مساجد ال یوجد جدار یفصل بینها وبین المسجد، 

َالةُ  َأْدَرَكْتهُ  ُأمَِّتي ِمنْ  َرُجلٍ  َفَأیَُّما َوَطُهوًرا، َمْسِجًدا اَألْرُض  ِلي ُجِعَلتْ : "rقلت: قال النبي   الصَّ
" أي أنَّ هذا المسجد ال یتضرر من نقل األذى من المراحیض، فإن الصالة فیه جائزة،  ؛)٢(َفْلُیَصلِّ

                                                           
  ).٢٣٦/ ١صحیح مسلم ( )(١
  ).٧٤/ ١صحیح البخاري ( )(٢
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وٕان كان غیر ذلك، فعلیك أن تحذر أشد الحذر من ذلك؛ ألنَّه ال یجوز الصالة إال في المكان 
  .)١(َوَمْسِجًدا" َطُهوًرا َطیَِّبةً  اْألَْرُض  ِليَ  َوُجِعَلتْ  : "rالطاهر النظیف؛ لقول النبي 

 الَمْسِجدِ  ِفي الُبزَاقُ  : "rیقول قائل: هل یجوز البصاق في المسجد؛ لقول النبي * 
  ؟.)٢(َخِطیَئٌة"

، فمن )٣("َدْفُنَها َوَكفَّاَرُتَها َخِطیَئةٌ  الَمْسِجدِ  ِفي الُبَزاقُ : "rقلت: نص الحدیث ما قاله النبي 
المعلوم في هذا الزمان أن الذي یرید أن یبزق في المسجد أو في أي بیت من البیوت سوف یبزق 
في محرمة أو ما شباه، ثم بعد ذلك یضعها في سلت المهمالت، أما في القدیم كانت المساجد 

  عن هذا. rمن تراب، فكان یبسقون على هذا التراب فنهاهم النبي 
 ِلَیْعَتِزلْ  َأوْ  َفْلَیْعَتِزْلَنا َبَصًال، َأوْ  ُثوًما َأَكلَ  َمنْ «: rمن قوله  * یقول قائل: ماذا یستفاد

  ؟.)٤(»َبْیِتهِ  ِفي َوْلَیْقُعدْ  َمْسِجَدَنا،
  قلت: هذا إشارة إلى أنَّه ال یجوز من كانت رائحة كریهة أن یدخل المسجد.

 مرغبو  محمود أمرفهو  ونحوها فرش من فیه ما وترتیب ،بالمسجد االعتناءتنبیه: أما 
  .، وهو مما حثى اهللا عز وجل علیه ورسولهالصالح العمل هذا على اهللا عند مثاب وفاعله فیه،

 ِفیَها َلهُ  ُیَسبِّحُ  اْسُمهُ  ِفیَها َوُیْذَكرَ  ُتْرَفعَ  َأنْ  اللَّهُ  َأِذنَ  ُبُیوتٍ  ِفي(: قال اهللا عز وجل -١
َكاةِ  َوإِیَتاءِ  الصَّالةِ  َوإَِقامِ  اللَّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  َبْیعٌ  َوال ِتَجاَرةٌ  ُتْلِهیِهمْ  ال ِرَجالٌ *  َواآلَصالِ  ِباْلُغُدوِّ   َیَخاُفونَ  الزَّ
 بتعظیم األمر اآلیة هذه في": السیوطي قال .]٣٧- ٣٦: النور[ )َواألَْبَصارُ  اْلُقُلوبُ  ِفیهِ  تََتَقلَّبُ  َیْوماً 

  .)٥("المساجد في والصالة اهللا ذكر استحباب وفیها. والقاذورات اللغو عن وتنزیهها المساجد
 النَِّبيُّ  َفَسَألَ  َفَماَت، الَمْسِجدَ  َیُقمُّ  َكانَ  َسْوَداءَ  اْمَرَأةً  َأوِ  َأْسَودَ  َرُجًال  َأنَّ  عن أبي هریرة: " -٢  
r ،َفَأَتى -  َقْبِرَها َقالَ  َأوْ  - َقْبِرهِ  َعَلى ُدلُّوِني ِبهِ  آَذْنُتُموِني ُكْنُتمْ  َأَفالَ : «َقالَ  َماَت،: َفَقاُلوا َعْنُه 

: أي تنظف المسجد، وهذا الحدیث یؤكد على منزلة من الَمْسِجدَ  َیُقمُّ  .)٦(»َعَلْیَها َفَصلَّى َقْبَرَها
  ینظف المسجد عند اهللا ورسوله.

                                                           
  .)٣٧٠/ ١صحیح مسلم ( )(١
  ).٣٩٠/ ١)، وصحیح مسلم (٩١/ ١صحیح البخاري ( )(٢
  ).٣٩٠/ ١)، وصحیح مسلم (٩١/ ١صحیح البخاري ( )(٣
  ).٣٩٤/ ١صحیح مسلم ( )(٤
  ).٣٩١/ ٧محاسن التأویل ( )(٥
  ).٩٩/ ١صحیح البخاري ( )(٦
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 ِبِبَناءِ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َأَمرَ  : "rبتطیب المسجد وتطهیره؛ لقوله  rبل أمر النبي  -٣  
  .)١("َوُتَطیَّبَ  تَُنظَّفَ  َوَأنْ  الدُّورِ  ِفي اْلَمَساِجدِ 
فهذا أمر من اهللا عز وجل ورسوله بتطیب وتطهیر المساجد، ومن یفعل ذلك یثاب، ومن   

  یعارض هذا فیأثم، ویوقع نفسه تحت التحذیر اإللهي.
 ال األذان وبعد األذان في الكالم یجوز نعم، : قال ابن باز: "ثانیًا: الكالم في األذان  

 في حرج فال الحاجات من حاجة في ذلك مع تكلم وٕاذا وٕاجابته، للمؤذن اإلنصات السنة لكن بأس
  .)٢(ذلك" في حرج فال حاجة طلب أو عاطس شمت أو السالم رد وٕاذا ،المؤذن یجیب ذلك

  رابعًا: یستفاد من هذا الحدیث:  
  من نقل القاذورات والنجاسات إلى المسجد فإنَّه یأثم. -١   
  كل شيء یجاور المسجد فهو جار له. -٢  
القاذورات والنجاسات التي تدخل إلى الجسد ال تبطل الوضوء، ولكن الذي یخرج من  -٣  

  الجسم هذا الذي یبطل الوضوء.
ه واجب على كل من على الفالح"، فإن حيَّ  ،الصالة على "حيَّ إذا قال المؤذن:  -٤  
  .اإلجابةسمعها 
إذا كان یوم عاصف ومطر شدید، ویتأذى المصلین في مجیئهم إلى المسجد، فعلیه  -٥  

  على الفالح"، "الصالة في بیوتكم". حيَّ  ،الصالة على "حيَّ أن  یقل في األذان بدل 
  .األعذار من ونحوه المطر في الجماعة أمر تخفیفیجب  -٦  
 بین الجمع أما، لوحده المصلي صلى إذا، والعصر الظهر بین الجمع یجوز ال -٧  

 معض به وقال،  عندنا عیله متعارف وهو، یجوز فهذا، في جماعة المطر لعذر والعصر الظهر
  .أعلم واهللا، العلماء

 ظروفهم یراعي أن فعلیه، الطاعات لفعل الناس یحرج أن لإلمام یجوز ال -٨  
  .علیهم والحكم التسرع وعدم، ومشاعرهم
  .والمعصیة باإلثم یوقعهم فإن هذا ؛الطاعات لفعل الناس احراج إن -٩  

                                                           
). صححه األلباني في كتابه سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها ١٢٤/ ١سنن أبي داود ( )(١
)٤٩٧/ ٦(  
)٢( https://binbaz.org.sa/fatwas/17023/.   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://binbaz.org.sa/fatwas/17023/


١٤٠ 
 

یجب على اإلمام أن یرشد الناس في بعض المواضع إلى األخذ بالرخصة؛ لقول  - ١٠  
  .)١(" َمْعِصَیُتهُ  ُتْؤَتى َأنْ  َیْكَرهُ  َكَما ُرَخُصُه، ُتْؤَتى َأنْ  ُیِحبُّ  اهللاَ  ِإنَّ ": rالنبي 

اهللا عز وجل ورسوله بتطیب وتطهیر المساجد، ومن یفعل ذلك یثاب، ومن أمر  - ١١  
  یعارض هذا فیأثم، ویوقع نفسه تحت التحذیر اإللهي.

 وٕاجابته، للمؤذن اإلنصات السنة لكن ،بأس ال األذان وبعد األذان في الكالم یجوز - ١٢  
 أو السالم رد وٕاذا ،المؤذن یجیب ذلك في حرج فال الحاجات من حاجة في ذلك مع تكلم وٕاذا

  .ذلك في حرج فال حاجة طلب أو عاطس شمت
***  

زَّاِق، َعْبدُ  - ١٠٨  اْلَمِطیرِ  اْلَیْومِ  ِفي َمِعي لُ َتْحمِ : «َقالَ  َعَطاءٍ  َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرَّ
  .»ِعْنَدهُ  )٣(اَفَأْغِسَلهَ  ،اْلَمْسِجدِ  َبابَ  آِتيَ  َحتَّى، )٢(َماءً 

  تخریج األثر:* 
  إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد به عبد الرزاق.
  * ما یرشد إلیه األثر:

  المعنى اإلجمالي لألثر: أوًال:
قال عطاء لتلمیذه ابن جریج احمل معي الماء عند باب المسجد؛ لكي أغسل قدماي، لما 

  أصابهما من الطین والوحل، بسبب هذا المطر.
  ثانیًا: یستفاد من هذا األثر:

  .الوضوء تبطل ال اإلنسان على تدخل التي والخبث النجاسة بأن یرى عطاء أنَّ 
***  

                                                           
  )، صححه شعیب األرنؤوط في حاشیته.١٠٧/ ١٠مسند أحمد ( )(١
 َماءٌ  َمِعي بلفظ: "ُتْحَملُ  )١٠٨(". وعند األعظمي برقم )ظ(قالوا في حاشیته: "لیس في األصل، والمثبت من  )(٢
المطیر  تحمل معي في الیوم )ظ(َحتَّى". وقال األعظمي تحت لفظ "ماء": "زدته أنا، ثم وجدت في  َمِطیرٍ  َیْومٍ  ِفي

  ماًء".
: وقال في حاشیته: "كذا في  )ظ(كما في  )١٠٨(فأغسلهما". وعند األعظمي برقم  )ظ(قالوا في حاشیته: "في  )(٣
  ، وفي األصل فاغسلها".)ظ(
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: َعنِ  الرزاق، عبد - ١٠٩ أَ  َرُجلٍ  ِفي الثَّوِريِّ  َیِجدْ  َوَلمْ  َنْتنٍ  ِفي ِرْجُلهُ  اْغَتَمَستْ  ُثمَّ  ،َتَوضَّ
 َمَواِضعِ  ِمنْ  َشْیًئا َأَصابَ  )٢(َوإَِذا: َقالَ  ،ُوُضوَءُه؟ ُیِتمَّ  َلمْ  َرُجلٍ  ِبَمْنِزَلةِ  ُهوَ  ،)١(َیَتَیمَّمُ : َقالَ  َماًء،

  .الَماءِ  ِبَمْنِزَلةِ  )٤(َلهُ  َوَكانَ  ِبالتَُّرابِ  َمَسَحهُ  ،)٣(َنْتنٌ  َوالتََّیمُّمِ  اْلُوُضوءِ 
  تخریج األثر:* 

  إسناده صحیح مقطوع.
  عن سفیان، بدون إسناد. )٥(تنبیه: أورده ابن المنذر
  * المتن الجامع لألثر:

أَ  َرُجلٍ  ِفي : َقالَ  َماًء، َیِجدْ  َوَلمْ  َنْتنٍ  ِفي ِرْجُلهُ  )٦( ]اْنَغَمَستْ  [وفي روایة: اْغَتَمَستْ  ُثمَّ ، َتَوضَّ
، َنْتنٌ  َوالتََّیمُّمِ  اْلُوُضوءِ  َمَواِضعِ  ِمنْ  َشْیًئا َأَصابَ  َوإَِذا: َقالَ ، ُوُضوَءُه؟ ُیِتمَّ  َلمْ  َرُجلٍ  ِبَمْنِزَلةِ  ُهوَ ، َیتََیمَّمُ 

  .الَماءِ  ِبَمْنِزَلةِ  َلهُ  َوَكانَ  ِبالتَُّرابِ  َمَسَحهُ 
  * ما یرشد إلیه األثر:

  مفردات األثر: أوًال:
  .)٧(]: أي انغمرت، أو غطست، أو غاصتاْغَتَمَستْ [

  .)٨(وفسد رائحته خبثتأي [َنْتٍن]: 
من المالحظ بأنها اختلفت فتوى سفیان الثوري هنا على حسب كمیة القاذورات والنتن 
الذي وقع به المتوضأ، فإن كان كثیرًا فهذا یبطل وضوءه؛ ألنَّ من المعلوم بأنَّ دلكه في التراب 

                                                           
  [تیمم]. )١٠٩(عند األعظمي برقم  )(١
، وهو موافق لما عند ابن المنذر في "األوسط". وعند )ظ(قالوا في حاشیته: "في األصل: "فإن"، والمثبت من  )(٢

  كما في األصل. )١٠٩(األعظمي برقم 
:"شيٌء"، وقال في حاشیته: "في األصل: )١٠٩(: شيء". وعند األعظمي برقم )ظ(في حاشیته: "في قالوا  )(٣

  سیئًا، وفي "ظ" نتن، وهو األولى".
كان  )ظ(لم تثبت، وقال في حاشیته: "في  )١٠٩(". وعند األعظمي برقم )ظ(من  )له(أشاروا في حاشیته: " )(٤

  له".
  ٠)١٦٨/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في األوسط )(٥
  ٠)١٦٨/ ٢( واالختالف واإلجماع السنن في األوسط )(٦
  .)١٦٤٢/ ٢( المعاصرة العربیة اللغة انظر: معجم )(٧
  .)٢١٦٧/ ٣( المعاصرة العربیة اللغة معجم )(٨
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ال ینقي هذا القدر من القاذورات، وهذا من باب النظافة والتطهیر. وأما إن كان قلیًال فیجزئه 
  سحه في التراب؛ ألنَّ التراب ینقي هذا القدر من القاذورات.م

  المعنى اإلجمالي لألثر:ثانیًا: 
قال سفیان الثوري: في الرجل توضأ، ثم غاصت قدماها في النتن والقاذورات فإن هذا 
یبطل وضوءه، وٕان أصابه شيء یسیر من القاذورات، فهذا ال یبطل وضوءه، ویجزئه بأن یمسحه 

  في التراب.
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

اختلفت فتوى سفیان الثوري على حسب كمیة القاذورات والنتن الذي وقع به المتوضأ، 
فإن كان كثیرًا فهذا یبطل وضوءه؛ ألنَّ من المعلوم بأنَّ دلكه في التراب ال ینقي هذا القدر من 

فیجزئه مسحه في التراب؛ ألنَّ  القاذورات، وهذا من باب النظافة والتطهیر. وأما إن كان قلیالً 
  التراب ینقي هذا القدر من القاذورات.

***  
 َنْعِلي َمِسْستُ : َسَأْلتُ : َفَقالَ  َعَطاًء، ِإْنَسانٌ  َسَألَ : َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرزاق، عبد - ١١٠

َالِة، ِفي   .الَ : َقالَ  َصَالِتي؟ ُأِعیدُ  َقْشٍب، َعَلى َیِدي َفَوَقَعتْ  الصَّ
  تخریج األثر:* 

  إسناده صحیح مقطوع.
  تنبیه: تفرد به عبد الرزاق.

  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

  صلى وفي نعلیه القاذورات، ولم یأمره عطاء بإعادة الصالة؟. !* یقول قائل: كیف هذا
 َعن َمْعَمٍر، َعن )٨٩(قلت: ألنَّ هذه القاذورات یابسه، لم ترى قول أبي العالیة برقم 

َیاِحيِّ  اْلَعاِلَیةِ  َأِبي َعَلى َنْدُخلُ  ُكنَّا: َقالَ  ُسَلْیَمانَ  بنِ  َعاِصمِ  أُ  الرِّ ُئونَ  َأَما: َفَیُقولُ ، َفَنَتَوضَّ  ِفي َتَوضَّ
 َذِلَك، ِمنْ  ِبَأَشدَّ  ُأْخِبُرُكمْ  َأالَ  َعَلْیُكْم، ُوُضوءَ  َفالَ : َقالَ ، اْلَقْشبِ  ِفي َنَطأُ  َوَلِكنَّا، َبَلى: َفَنُقولُ  ِرَحاِلُكْم؟

یحَ  ِإنَّ    .َوِلَحاُكمْ  ُرُؤوِسُكمْ  ِفي ُتَطیُِّرهُ  الرِّ
  :ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر
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صلى رجل في نعلیه، وكان یتعلق بهما قاذورات یابسة ولم یكن یعلم. وهو في صالته 
  صالة؟، فقال له: ال.مس نعلیه فوقعت یداه على هذه القاذورات، فسأل عطاء، ُأعید ال

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
  .تبطل الصالة ال الیابسة النجاسةبأن : عطاءیرى 

***  
، َعنِ  الرزاق، عبد - ١١١  َوِفي َصلَّى َرُجلٍ  ِفي الشَّْعِبيِّ  َعاِمرٍ  َعنْ  َجاِبٍر، َعن الثَّوِريِّ

  .ُیِعیدُ : َقالَ  ،َنْتٌن؟ ُخفَّْیهِ 
  * تخریج األثر:

  .)١(ضعیف، الُجعفي جابر فیه، مقطوع ضعیف إسناده
***  
  
  

  .)٢(َأْعَضاِئهِ  َبْعَض  َیْتُركُ  الرَُّجلِ  َبابُ  -١١  
، ِإْحَدى َأْخَطْأتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرزاق، عبد - ١١٢  َنِسیُتَها، َأوْ  َقَدَميَّ

 ُوُضوًءا تَْأَتِنفْ  َوالَ  َأْخَطْأَت، الَِّذي اْغِسلِ : َقالَ  َشْیًئا، َذِلكَ  ِفي ُأْحِدثْ  َوَلمْ  َبْعُد، َذَكْرتُ  َحتَّى
  .ُمْسَتْقَبالً 

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  ، صش].عبوهو عند [
  * المتن الجامع لألثر:

، ِإْحَدى َأْخَطْأتُ   ِمنَ  اْلُوُضوءِ  َأْعَضاءِ  ِمنْ  َقِلیالً  َشْیًئا َنِسیتُ [وفي روایة:  َنِسیُتَها َأوْ  َقَدَميَّ
 تَْأَتِنفْ  َوالَ  َأْخَطْأَت، الَِّذي اْغِسلِ : َقالَ  َشْیًئا، َذِلكَ  ِفي ُأْحِدثْ  َوَلمْ  َبْعُد، َذَكْرتُ  َحتَّى ،)٣(اْلَجَسِد]
  .)٢( اْلَمَكاَن] َذِلكَ  ، [وفي روایة: َیْغِسلُ )١(الَماَء] َفَأِمسَّهُ : ُمْستَْقَبًال [وفي روایة: َقالَ  ُوُضوًءا

                                                           
  ).١٣٧تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ".باب من ترك بعض أعضائه): "ظ(قالوا في حاشیته: "في  )(٢
  .)٢٣٠/ ١( الصنعاني الرزاق عبد مصنف )(٣
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  * ما یرشد إلیه األثر:
  أوًال: مفردات األثر:

، ِإْحَدى َأْخَطْأتُ [ ]: أي إني لم أمرر الماء على جمیع قدمي، ونسیت َنِسیُتَها َأوْ  َقَدَميَّ
  منها شیئًا یسیرًا.

ولكن لم ینتقض ]: أي حتى تذكرت بعد وقت، َشْیًئا َذِلكَ  ِفي ُأْحِدثْ  َوَلمْ  َبْعُد، َذَكْرتُ  َحتَّى[
  وضوئي.

* یقول قائل: ما فتوى عطاء هذه، أن الذي نسى أن یمرر الماء على عضوا من 
  أعضائه في الوضوء ال یعید الوضوء، بل یغسل العضو فقط؟.

أخذنا بها، وٕان خالفة  rقلت: هذه فتوى عطاء ورأیه، فإن وافقة أحادیث رسول اهللا 
؛ لحدیث بعض rأحادیث رسول اهللا وفعله ال نأخذ بها، وهذه الفتوى خالفة حدیث رسول اهللا 

 الدِّْرَهمِ  َقْدرُ  ُلْمَعٌة، َقَدِمهِ  َظْهرِ  َوِفي ُیَصلِّي،  َرُجًال  َرَأى r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ " :rأصحاب رسول اهللا 
  .)٣("»اْلُوُضوءَ  ُیِعیدَ  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  هُ َفَأَمرَ « اْلَماءُ  ُیِصْبَها َلمْ 

  ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر:
سأل ابن جریج عطاء بأنَّه نسى أن یمرر الماء في الوضوء على شيٍء یسیٍر من قدمه، 
ثم تذكر بعد وقت، ولم ینتقض وضوءه، فقال له عطاء: اغسل الذي نسیت من قدمك، وال تعید 

  الوضوء.
  یستفاد من هذا األثر: ثالثًا:

ال فالذي نسى أن یمرر الماء على عضوا من أعضائه في الوضوء یرى عطاء: بأنَّ 
  .یعید الوضوء، بل یغسل العضو فقط

***  
 َأْعَضاءِ  ِمنْ  َقِلیالً  َشْیًئا َنِسیتُ : ِلَعَطاءٍ  ُقْلتُ : َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرزاق، عبد - ١١٣

  .الَماءَ  َفَأِمسَّهُ : َقالَ  اْلَجَسِد، ِمنَ  اْلُوُضوءِ 
  * تخریج األثر:

                                                                                                                                                                      
  .)٢٣٠/ ١( الصنعاني الرزاق عبد مصنف )(١
  .)٤٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٢
  شعیب األرنؤوط في حاشیته. ، والحدیث صحیح لغیره. قال)٢٥٢ -٢٤/٢٥١( أحمد مسند )(٣
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  إسناده صحیح مقطوع.
  ).١١٢(تنبیه: تقدم برقم 

***  
 َشْیًئا َنِسيَ  َمنْ : َقالَ  اْلَحَسِن، َعنِ  ُعَبیٍد، بنِ  َعْمِرو َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرزاق، عبد - ١١٤

، َلمْ  َأوْ  اْلُوُضوُء، َجفَّ  اْلُوُضوءَ  ُیعید َفالَ  اْلُوُضوِء، ِفي َأْعَضاِئهِ  ِمنْ   َتَرَك، الَِّذي َوْلَیْغِسلِ  َیِجفَّ
َالةَ  َوُیِعیدُ    .الصَّ

  * تخریج األثر:
   .)١(الحدیث متروك، التمیمي عبید بن عمرو فیه، مقطوع منكر إسناده

  تنبیه: تفرد به عبد الرزاق.
***  

 اْبنِ  َعنِ  َسعیٍد، بنِ  َیحَیى َعن َسْبَرَة، َأِبي ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِبي َعنْ  الرزاق، عبد - ١١٥
َالَة، ِلُیِعدِ  ثُمَّ  َتَرَك، الَِّذي َفْلَیْغِسلِ  َفْلَیُعدْ  َشْیًئا اْلُوُضوءِ  َمَواِضعِ  ِمنْ  َتَركَ  َمنْ : َقالَ  الُمَسیَِّب،  َوإِنْ  الصَّ

  .الشَّْعَرةِ  ِمْثلَ  َكانَ 
  * تخریج األثر:

 رموه، سبرة أبي بن محمد بن اهللا عبد بن بكر أبو فیه، مقطوع موضوع إسناده
   .)٢(بالوضع

  تنبیه: تفرد به عبد الرزاق.
***  

 ِإبَراِهیمَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َحْوَشٍب، ْبنِ  اْلَعوَّامِ  َعنِ  َبِشیٍر، ْبنِ  ُهَشْیمِ  َعن الرزاق، عبد - ١١٦
  .الَمَكانُ  َذِلكَ  َطُهرَ  َفَقدْ  ،الطُُّهورِ  َمَواِضعِ  ِمنْ  الَماءُ  َأَصابَ  َما: َیُقولُ  النََّخِعيَّ 

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  ].الَمَكانُ  َذِلكَ وهو عند [طق، صش]، من طریق هشیم، به. ولم یذكرا فیه [
  * المتن الجامع لألثر:

                                                           
  ).١٠٠/ ٣( التهذیب تقریب تحریر )(١
  ).٦٢٣: ص( التهذیب تقریب )(٢
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  .الَمَكانُ  َذِلكَ  َطُهرَ  َفَقدْ  ،الطُُّهورِ  َمَواِضعِ  ِمنْ  الَماءُ  )١( ]َأَصاَبهُ  َما[وفي روایة:  َأَصابَ  َما
  * ما یرشد إلیه األثر:

  أوًال: مفردات األثر:
  إلبراهیم النخعي مخالف لهذا القول؟. أخر * یقول قائل: یوجد قول

 َیْغَتِسلُ  الرَُّجلِ  ِفي َطاُوٍس، َعنْ  َلْیٍث، من طریق  )٢(قلت: نعم، وهو ما رواه ابن أبي شیبة
، اْبنُ  َحدَّثََنا. ثم قال: »َیْغِسُلهُ  َأوْ  اْلَماءَ  ُیِمسُّهُ  ِإًذا: «َقالَ  اْلَمَكاُن، ِمْنهُ  َفَیْبَقى  َعنْ  ُشْعَبَة، َعنْ  َمْهِديٍّ
  .ِمْثَلهُ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  ُمِغیَرَة،

 تدلیس وفیه. »اْلَمَكانَ  َذِلكَ  َیْغِسلُ : «َقالَ  ِإْبَراِهیَم، َعنْ  ُمِغیَرَة، من طریق )٣(ومرة رواه
  . )٤(النخعي إبراهیم عن مقسم بن المغیرة

  أي أنَّ الثابت عن إبراهیم النخعي هذا، واهللا أعلم.
  ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر:

قال إبراهیم النخعي: إذا غسلت عضوا من أعضاء الوضوء، ونسیت شیئًا یسیرًا منها، 
  فإن غسلك لهذا العضو طهر جمیع العضو.

  یستفاد من هذا األثر:ثالثًا: 
یرى إبراهیم النخعي: بأنك إذا غسلت عضوًا من أعضاء الوضوء، فإنه یطهر جمیع 

  العضو، ولو نسي منه شیئًا یسیرًا.
***  

 ُوُضوِئِه، َأْعَضاءِ  ِمنْ  َشْیًئا َنِسيَ  َمنْ : َقالَ  َقَتاَدَة، َعن َمْعَمٍر، َعنْ  الرزاق، عبد - ١١٧
َالةَ  اْلُوُضوءَ  َأَعادَ  َجفَّ  َقدْ  َكانَ  َوإِنْ  َتَرَك، الَِّذي َفْلَیْغِسلِ  ُوُضوُءهُ  َیِجفَّ  َلمْ  َفِإنْ    .اْلَوْقتِ  ِفي َوالصَّ

  * تخریج األثر:
  إسناده صحیح مقطوع.

  تنبیه: تفرد به عبد الرزاق.

                                                           
  .)٤٥/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(١
  .)٤٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٢
  .)٤٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٣
  ).٥٤٣: ص( التهذیب تقریب )(٤
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  * ما یرشد إلیه األثر:
  مفردات األثر: :أوالً 

  .* یقول قائل: لماذا قال قتادة بهذه الفتوى؟
، من المعلوم بأن الوضوء یجف بعد عدة دقائق، فإن غسل ! قلت: متى یجف الوضوء؟

هذا العضو خالل هذه الدقائق، فإن هذا یعد من وقت الوضوء، فال ضیر علیه، فهذا الذي أمیل 
  إلیه، وهو معمول به عندنا، واهللا أعلم.

  المعنى اإلجمالي لألثر:ثانیًا: 
جزءًا من أعضاء وضوئه، فإن لم یجف وضوءه فلیغسل قال قتادة: من نسي شیئًا أو 

  الذي ترك، وٕان كان قد جف أعاد الوضوء والصالة في الوقت.
  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:

رى قتادة: بأنَّ من نسي شیئًا أو جزءًا من أعضاء وضوئه، فإن لم یجف وضوءه ی
  لوقت.فلیغسل الذي ترك، وٕان كان قد جف أعاد الوضوء والصالة في ا

***  
زَّاِق، َعْبدُ  -  ١١٨  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ِقَالَبَة، َأِبي َعنْ  اْلَحذَّاِء، َخاِلدٍ  َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرَّ

 اْلُوُضوءَ  ُیِعیدَ  َأنْ  َفَأَمَرهُ  ُظْفَرٍة، َمْوِضعَ  ِرْجَلْیهِ  ِمنْ  َتَركَ  َوَقدْ  ُیَصلِّي، َرُجًال  َرَأى« ،)١(tاْلَخطَّابِ 
َالةَ    .»َوالصَّ

  * تخریج األثر:
 بن عمر عن قالبة أبي إرسال فیه، موقوف ضعیف إسناده وهذا، حسن األثر

 َأنَّ «، جابر عن سفیان، أبي عن األعمش،من طریق  )٣(وهو عند ابن أبي شیبة .)٢(الخطاب
 َوُیِعیدَ  اْلُوُضوَء، ُیِعیدَ  َأنْ  َفَأَمَرهُ  اْلَماُء، ُیِصْبهُ  َلمْ  اْلَفْلسِ  َمْوِضعِ  ِمْثلَ  َرُجلٍ  َقَدمِ  ِفي َرَأى ُعَمرَ 

َالةَ    .)٤(صدوق، نافع بن طلحة سفیان أبو . وفیه »الصَّ
  مسع، سصق]. وهو عند [صش، 

                                                           
  ].t[ )١١٨(لم یثبت عند األعظمي برقم  )(١
  ).٢١١: ص( التحصیل جامع )(٢
  .)٤٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٣
  ).٢٨٣: ص( التهذیب تقریب )(٤
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 عمر عن جابر، عن الزبیر، أبي عن لهیعة، ابنمن طریق  )١(ماجه ابن أخرجه تنبیه:
َأ، َرُجًال «: بلفظ، مرفوعاً ، الخطاب بن  ُیِعیدَ  َأنْ  َفَأَمَرهُ  َقَدِمِه، َعَلى الظُّْفرِ  َمْوِضعَ  َفَتَركَ  َتَوضَّ

َالةَ  اْلُوُضوءَ    .َفَرَجعَ : َقالَ  »َوالصَّ
  . الحدیث ضعیف، لهیعة ابن وفیه

ِحیحِ  اْلَحِدیثِ  َوِفي" ، وقال البیهقي:!!)٢(األلباني صححهتنبیه:   َعنْ  َجاِبٍر، َعنْ  الصَّ
  . !!")٣(»ُوُضوَءكَ  َفَأْحِسنْ  اْرِجعْ :  «َقالَ  َأنَّهُ  اْلَحِدیثِ  َهَذا ِفي r النَِّبيِّ  َعنِ  ُعَمَر،

  .!!قلت: لم أقف على سند البیهقي الذي صححه
 :rأصحاب رسول اهللا  بعض حدیث من شاهد ولعل األلباني صححه من أجل أنَّ له

 َفَأَمَرهُ « اْلَماءُ  ُیِصْبَها َلمْ  الدِّْرَهمِ  َقْدرُ  ُلْمَعٌة، َقَدِمهِ  َظْهرِ  َوِفي ُیَصلِّي،  َرُجًال  َرَأى r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ "
  .)٤("»اْلُوُضوءَ  ُیِعیدَ  َأنْ  r اللَّهِ  َرُسولُ 

قلت: ال تتقوى الروایة المرفوعة بهذا الشاهد؛ ألنَّ أصل حدیث عمر بن الخطاب 
  .!!؟ موقوف، فكیف صححه بالروایات المرفوعة

 أبي عن عمر، ابن عن سالم، عن نافع، بن الوازعمن طریق  )٥(تنبیه: رواه ابن شاهین
َأ، َقدْ  َرُجًال  َرَأى« r النَِّبيَّ  َأنَّ  :عنهما اهللا رضي وعمر، بكر،  ُأْصَبعٍ  َقْدرُ  َقَدَمْیهِ  َعَلى َوَفَضلَ  َتَوضَّ

، منكر الحدیث. قاله نافع بن الوازع. وفیه: »ُوُضوَءهُ  ُیِعیدَ  َأنْ  r النَِّبيُّ  َفَأَمَرهُ  اْلَماءُ  ُیِصْبَها َلمْ 
  .)٦(البخاري

  * جامع المتن لألثر:
[وفي  )٧( ]الظُّْفرِ  ِمْثلَ [وفي روایة:  ُظْفَرةٍ  َمْوِضعَ  ِرْجَلْیهِ  ِمنْ  َتَركَ  َوَقدْ  ُیَصلِّي، َرُجًال  َرَأى«

 )١( )ُیِعیدَ (وَ  اْلُوُضوءَ  ُیِعیدَ  َأنْ  َفَأَمَرهُ  ،)٨(]اْلَماءُ  ُیِصْبهُ  َلمْ  اْلَفْلسِ  َمْوِضعِ  ِمْثلَ  َرُجلٍ  َقَدمِ  ِفي َرَأىروایة: 

                                                           
  .)٢١٨/ ١( سنن ابن ماجه )(١
  .)٢٠٥/ ١( ماجه ابن سنن صحیح )(٢
  .)٥٣/ ١( الصغیر السنن )(٣
  ، والحدیث صحیح لغیره. قال شعیب األرنؤوط في حاشیته.)٢٥٢ -٢٤/٢٥١( أحمد مسند )(٤
  .)١٢٥: ص( ومنسوخه الحدیث ناسخ )(٥
  .)٣٣٠/ ٤( الكبیر الضعفاء )(٦
  .)٤٥/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٧
  .)٤٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٨
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َالةَ  أَ  َرُجًال « َرَأى .[وفي روایة:»)٢( ]َوَصَالَتهُ  َوُضوَءهُ [وفي روایة: الصَّ  الظُُّفرِ  َمْوِضعَ  َفَتَركَ  َتَوضَّ
َعاَدةِ  َفَأَمَرهُ  َقَدِمهِ  َعَلى   .)٣(]»ِباْإلِ

  * ما یرشد إلیه األثر:
  مفردات األثر:أوًال: 

]: هذا یؤكد على أنَّ الماء جف من أعضائه، وأنَّه بینه وبین الوضوء ُیَصلِّي َرُجًال  َرَأى[
  مدة غیر بسیطة. 

 َمْوِضعِ ، [  ]الظُّْفرِ  ِمْثلَ ]، [وفي روایة: الظُُّفرِ  َمْوِضعَ ]، [وفي روایة: ُظْفَرةٍ  َمْوِضعَ ذكر [
  الموضع الذي لم یمسه الماء ال یساوي شيء، أو ال یذكر.]: قلت: هذه إشارة إلى أنَّ اْلَفْلسِ 

  * یقول قائل: هناك قول آخر لعمر بن الخطاب في هذه المسألة؟.
 بن عبید عن عطاء، عن حجاج،من طریق  )٤(قلت: نعم، وهو ما رواه ابن أبي شیبة

 َلهُ  َفَقالَ  َیطَّهَُّر، ِحینَ  اْلَماءُ  ُیِصْبَها َلمْ  ُلْمَعةً  ِرْجِلهِ  ِفي َرُجًال  َرَأى الخطاب بن عمر أن عمیر،
َالَة؟ َتْحُضرُ  اْلُوُضوءِ  ِبَهَذا: «ُعَمرُ  َالةَ  َوُیِعیدَ  اللُّْمَعةَ  َیْغِسلَ  َأنْ  َوَأَمَرهُ  »الصَّ  بن الحجاج فیه. الصَّ
 صیغة بأي روایة أي في یصرح ولم، التدلیس مراتب من الرابعة المرتبة في حجر ابن ذكره أرطاة

  .)٦(الخطأ كثیر، وهو كذلك )٥(السماع صیغ من
،  الحجاج عن،  هشیممن طریق  )٧(فیقول قائل: قد توبع حجاج، كما هو عند الدارقطني

 َرُجًال  َرَأى : "t الخطاب بن عمر أن،  اللیثي عمیر بن عبید عن،  عطاء عن،  الملك وعبد
َالَة؟ َتْحُضرُ  اْلُوُضوءِ  َأِبَهَذا: «ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ ،  اْلَماءُ  ُیِصْبَها َلمْ  ُلْمَعةٌ  ِرْجِلهِ  َوِبَظْهرِ   َیا: َقالَ ،  »الصَّ

 اْغِسلْ :  «َلهُ  َفَقالَ : َقالَ ،  ِبهِ  َهمَّ  َبْعَدَما َلهُ  َفرَّقَ ،  ُیَدفِّیِني َما َمِعيَ  َوَما َشِدیدٌ  اْلَبْردُ  اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرَ 
َالةَ  َوَأِعدِ  َقَدِمكَ  ِمنْ  َتَرْكتَ  َما   ". ِبَخِمیَصةٍ  َلهُ  َوَأَمرَ ،  »الصَّ

                                                                                                                                                                      
  .)٤٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(١
  .)٤٥/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٢
  .)٢٠٣/ ٤( الموصلي یعلى أبي مسند )(٣
  .)٤٥/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٤
  ).٤٩: ص( المدلسین طبقات )(٥
  .)١٥٢: ص( التهذیب تقریب )(٦
  .)١٩٥/ ١( الدارقطني سنن )(٧
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 في عجائبه ومن قلت: هشیم بن بشیر یدلس وال سیما تدلیس العطف؛ لقول ابن حجر: "
 مجلساً  علیهم أملى أصبح فلما ،فواعدهم .شیئاً  لنا تدلس ال أن نرید له قالوا أصحابه أن التدلیس

 الیوم لكم دلست هل :قال فرغ فلما ،فالن عن ،وفالن فالن ثنا :منه حدیث كل أول في یقول
 فلم الثاني عن حدثتكم ءشي وكل ،سمعته ولاأل عن حدثتكم شيء كل نإف :قال ،ال :قالوا ؟،شیئاً 

  .)١("العطف تدلیس یسمي أن ینبغي فهذا :قلت ،منه سمعهأ
واهللا وهذا الحدیث رواه بطریقة العطف، فلعله من تدلیسه؛ ألنَّ لم یتابعه أحد على ذلك، 

  أعلم.
 الذي أن على یدل هذا ي، على هذا األثر، فقال: "اإلشبیل ياللَّخم فرح بنتنبیه: اعتمد ا

  .)٢("!! جید إسناده عمر وحدیث،...، االستحباب طریق على كان الصالة إعادة من عمر به أمر
  ثانیًا: المعنى اإلجمالي لألثر:

رجًال یصلي، ولم یمرر الماء على موضع بسیط من قدمه،  tرأى عمر بن الخطاب 
  فأمره أن یعیج الوضوء والصالة؛ ألنَّ وضوءه ناقص.

  ثالثًا: یستفاد من هذا األثر:
یرى عمر بن الخطاب، بأن من لم یمس جزء بسیط من أي عضوا من أعضاء الوضوء 

  الماء، فوضوؤه ناقص، وال تصح صالته.
***  

  .؟َغْسَلةٍ  ِمنْ  اْلُوُضوءُ  َكمِ  َبابُ  -١٢
 َطاِلٍب، َأِبي ْبنِ  َعِقیلِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  اهللاِ  َعبدِ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرزاق، عبد - ١١٩

َبیِّعِ  َعَلى َدَخْلتُ : َقالَ   َعِقیلِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  اهللاِ  َعبدُ  َأَنا: ُقْلتُ : َقالَ  ،َأْنَت؟ َمنْ : َفَقاَلتْ  َعْفَراَء، ِبْنتِ  الرُّ
، ِبْنتُ  َرْیَطةُ : ُقْلتُ  ،ُأمَُّك؟ َفَمنْ : َقاَلتْ  َطاِلٍب، َأِبي ْبنِ   َطاِلٍب، َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  ِبْنتُ  ُفَالَنةُ  َأوْ  َعِليٍّ

 َكانَ  ،)٤(َنْعمْ : َقاَلتْ  ؟r اهللاِ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  َعنْ  َأْسَأُلكَ  ِجْئُتكِ : ُقْلتُ  ،)٣(َأِخي اْبنَ  َیا ِبكَ  َمْرَحًبا: َقاَلتْ 
                                                           

  .)٤٧: ص( بالتدلیس الموصوفین بمراتب التقدیس أهل تعریف )(١
  .)٢٠٧ - ٢٠٦/ ١( البیهقي خالفیات مختصر )(٢
: "أختي"، والمثبت موافق لما عند ابن راهویه في "مسنده"،...، من حدیث )ظ(قالوا في حاشیته: "في  )(٣

وفي األصل "یا ابن  )ظ(، وقال في حاشیته: "كذا في )ظ(كما في  )١١٩(المصنف". وعند األعظمي برقم 
  أخي".

  [نعم]. )١١٩(ثبت عند األعظمي برقم لم ی )(٤
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أُ  َوَكانَ  َوَیُزوُرَنا، َیِصُلَنا r اهللاِ  َرُسولُ   ِمنْ  َنْحوٌ  َوُهوَ  اِإلَناِء، َهَذا ِمْثلِ  ِفي َأوْ  اِإلَناِء، َهَذا ِفي َیَتَوضَّ
 َثَالثًا َیَدْیهِ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َوَیْستَْنِثُر، َوُیَمْضِمُض، َیَدْیِه، َیْغِسلُ  َفَكانَ : َقاَلتْ  ُمدٍّ،

تَْیِن، ِبَرْأِسهِ  َمَسحَ  ُثمَّ  َثَالثًا، : َقاَلتْ  ثُمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا َقَدَمْیهِ  َوَغَسلَ  َوَباِطِنِهَما، َظاِهِرِهَما ِبُأُذَنْیهِ  َوَمَسحَ  َمرَّ
 اْلُغْسَل، ِإالَّ  النَّاُس  َیْأَبى: َفَقالَ  َفَأْخَبْرُتُه، اْلَحِدیثِ  َهَذا َعن َفَسَأَلِني َعَليَّ  َدَخلَ  َقدْ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َأمَّا

  .اْلَقَدَمْینِ  َعَلى الَمْسحَ  اهللاِ  ِكَتابِ  ِفي َوَنِجدُ 
  تخریج الحدیث:

 بن اهللا عبد فیه، ضعیف إسناده األول فالحدیث صحیح، وهذا أما، إسنادان للحدیث
 واختلف. أحد یتابعه ولم، )١(لین حدیثه فيصدوق، ، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد
ورواه مختصرًا، ) ١١( ورواه برقم .)٢(الكبیر الضعفاء ، وكذلك فيمطوالً فروه هنا ، متنه في علیه
   بلفظ آخر.) ٦٥(بصیغه أخرى، ورواه برقم ) ٣٥(برقم 

 في فزاد الربیع، عن عقیل، ابن عن حدثنا، عجالن ابن كان: سفیان وقال العقیلي: "قال
 لنا قصر عنه عقیل ابن سألنا فلما لحیته"، بلغ حتى عارضیه إلى قرنیه من مسح "ثم: قال المسح

  .)٣(ُألقنه" أن فكرهت شيء حفظه في وكان المسح، في
 محمد بن اهللا عبد عن سلمان بن بشیر بن الحكم بن الرحمن عبد بن اهللا عبد وُسئل أبو

 حفظه، ففي شیئاً  فیه یقولون كانوا إن: وقال بالعبادة، ووصفه وفاضل، "خیر: فقال عقیل، بن
  .)٤(كلها" األلفاظ على یشتمل جیاد، بأسانید وجه غیر من الربیع حدیث في الذي الكالم روي وقد

كل ما ذكر ، وجمعت )٥(الُمصنف برقم له شاهد من حدیث عبد اهللا بن زید عند تنبیه: 
  المتن.الثابتة في جامع ألفاظ هذا الحدیث من 

. إسناداً  وأجود هذا من أصح زید بن اهللا عبد وحدیث حسن، حدیث هذا: "الترمذي وقال
  .)٥("الجراح بن وكیع منهم: الحدیث، هذا إلى الكوفة أهل بعض ذهب وقد

 أنه r النبي عن وجه غیر من روي وقد صحیح، حسن حدیث الربیع حدیث: "مرة وقال
 وبه بعدهم، ومن r النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل. مرة برأسه مسح

                                                           
  ).٣٢١تقریب التهذیب (ص:  )(١
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٢
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٣
  ).٢٩٩/ ٢الضعفاء الكبیر ( )(٤
  ).٤٨/ ١سنن الترمذي ( )(٥
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 مسح رأوا وٕاسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك، وابن الثوري، وسفیان محمد، بن جعفر: یقول
  .)١("واحدة مرة الرأس

 حدیثه فيصدوق، ، الهاشمي طالب أبي بن عقیل بن محمد بن اهللا عبد فیه الثاني: وأما
  .أحد یتابعه ولم، لین

كل ما ذكر ، وجمعت )٥(الُمصنف برقم له شاهد من حدیث عبد اهللا بن زید عند تنبیه: 
  ، فلیراجع.هاشرحتالثابتة في جامع المتن، ثم ألفاظ هذا الحدیث من 

، عن )٢(تنبیه: هذا الحدیث بتمامه عن [مسه] عن عبد الرزاق، به. ونقله المتقي الهندي
  الُمصنف.

*** 
، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرزاق، عبد أخبرنا - ١٢٠  َقْیٍس، ْبنِ  َحیَّةَ  َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  الثَّوِريُّ

أَ  َأنَّهُ  ،t َعِليٍّ  َعنْ   َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ : َقالَ  ثُمَّ  َوُضوِئِه، َفْضلَ  َشِربَ  ثُمَّ  ِبَرْأِسِه، َمَسحَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا َتَوضَّ
  .َهَذا ِإَلى َفْلَیْنُظْر  ،r اهللاِ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  ِإَلى َیْنُظرَ 

  * تخریج الحدیث:
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.

في رقم على أبي إسحاق السبیعي، فمرة رواه عن عمرو بن عامر، كما  تنبیه: اختالف
بتغیر ألفاظه، ومرة رواه عن أبي حیة  )٣(، ومرة رواه عن عمرو ذي ُمرَّ كما عند ابن سعد)١٢(

، ومرة رواه عن أبي حیة الوادعي، )٤(الوادعي عن عمرو ذي ُمرَّ مطوًال مرفوعًا كما عند أحمد
  .)٥(مطوًال مرفوعًا كما عند النسائي

                                                           
  ).٥٠/ ١سنن الترمذي ( )(١
  .)٤٣٢/ ٩( العمال كنز )(٢
  ).٢٤٣/ ٦الطبقات الكبرى ( )(٣
  ).٤٧١/ ٢مسند أحمد ( )(٤
  .)٧٩/ ١سنن النسائي ( )(٥
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؛ ، كما هناوالثابت من هذه الطرق ما رواه عن أبي حیة الوادعي قال رأیت علیًا مرفوعاً  
، وِرِبعي )٢(الهمداني خیر عبد ، وكذلك أبو حیة الوادعي تابعه)١(عن أبي إسحاقألنَّ رواه جمع 

  ، وغیرهم.)٣(بن ِحَراش
  وهو عند [ت، س، ج].
  .)١٢٢(تنبیه: یأتي شرحه برقم 

***  
 َأِبي َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي َعنْ  ُیوُنَس، بن ِإْسَراِئیلُ  َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرزاق، عبد أخبرنا - ١٢١

أَ  ثُمَّ  َبالَ  ،الرََّحَبةِ  ِفي َعِلی ا َشِهْدتُ : َقالَ  ،)٤(َقْیسٍ  ْبنِ  َحیَّةَ   َوَمْضَمَض، َثَالثًا، َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ  ،َتَوضَّ
 اْستََتمَّ  ُثمَّ  َثَالثًا، َقَدَمْیهِ  َوَغَسلَ  ِبَرْأِسِه، َوَمَسحَ  َثَالثًا، َثَالثًا َوِذَراَعْیهِ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َوَغَسلَ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ 
 َفَعْلُت، َرَأْیُتُموِني َكالَِّذي َفَعلَ  r اهللاِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  ِإنِّي: َقالَ  ثُمَّ  َوُضوِئِه، َفْضلَ  َفَشِربَ  َأَخذَ  ثُمَّ  َقاِئَما،

  .ُأِرَیُكمْ  َأنْ  َفَأْحَبْبتُ 
  تخریج الحدیث:

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات.
  .)١٢٠(انظر رقم 

  .)١٢٢(تنبیه: یأتي شرحه برقم 
***  

، َعنِ  اْلَكِریِم، َعبدُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ُجَرْیٍج، اْبنِ  َعنِ  الرزاق، عبد - ١٢٢  َعِلی ا َأنَّ  اْلَخاِرِفيِّ
، ِفي: اْلَكِریمِ  َعبدِ  َعنْ  الُمِغیَرُة، َقالَ  ِبِه، َفَجاءَ  ،َوُضوًءا؟ َأْبِغِني ،!َقْنَبرُ  َیا: ِلَخاِدِمهِ  َقالَ  ِباْلُكوَفةِ   ُعسٍّ

 ثُمَّ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ  َثَالثًا، َمْضَمَض  ُثمَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  اْلَوُضوءِ  ِفي ُیْدِخَلُهَما َأنْ  َقْبلَ  َیَدْیهِ  َفَغَسلَ  َفَبَدأَ 
 َماءٍ  َغْرَفةَ  َغَرفَ  ُثمَّ  َكَذِلَك، اْلُیْسَرى ُثمَّ  َثَالثًا، الِمْرَفقِ  ِإَلى اْلُیْمَنى َیَدهُ  َغَسلَ  ُثمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ 

                                                           
/ ٢)، ومسند أحمد (١٦/ ١)، ومصنف ابن أبي شیبة (٢٣١/ ١انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )(١

  )، وغیرهم.٣٠٩
  )، وغیرهم.٣٠٩/ ٢انظر: مسند أحمد ( )(٢
  ).١٨٠/ ٢انظر: مسند أحمد ( )(٣
 طبعتي في تحرف وقد التأصیل، دار طبعة في هكذا على المكتبة الشاملة: " ١قال مدخلوا دار التأصیل ط )(٤

  ".»َعِلی ا َشِهْدتُ : َقالَ  علي، عن َقْیٍس، ْبنِ  َحیَّةَ  َأِبي َعنْ : «إلى العلمیة، الكتب ودار اإلسالمي، المكتب
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ْیِف، ِفي: َقالَ  ِبَها، َفَمَسحَ  َرْأِسِه، َعَلى َیَدْیهِ  ِبِإْحَدى ْیِف، )١(َغَرَفَها ِإنََّما َكَأنَّهُ : َقالَ  الصَّ  ُثمَّ : َقالَ  ِللصَّ
 َوُضوِئِه، َفْضلِ  ِمنْ  َفَشِربَ  َقاِئًما، َقامَ  ُثمَّ  َكَذِلَك، اْلُیْسَرى ثُمَّ  َثَالثًا، اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى اْلُیْمَنى ِرْجَلهُ  َغَسلَ 

أْ  َفَهَكَذا r اهللاِ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  ِإَلى َیْنُظرَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ : َقالَ  ُثمَّ    .َفْلَیَتَوضَّ
، َصَنعَ  َكَما َقاِئًما َوُضوِئهِ  َفْضلَ  َشِربَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َوَیَرْونَ : َقالَ   الَمْكُتوَبَة، َصلَّى ُثمَّ  َعِليٌّ

َالِة، ِبَوُضوءٍ  َقْنَبًرا َدَعا َحتَّى َمْقَعِدِه، ِمنْ  َیْبَرحْ  َلمْ  ُثمَّ : َقالَ   َفَمْضَمَض  َواِحَدةً  َغْرَفةً  َغَرفَ  ثُمَّ  ِللصَّ
 ُعْضوٍ  ِلُكلِّ  َواِحَدةً  َمْسَحةً  اْلَغْرَفةِ  ِتْلكَ  ِمنْ  ،َوِرْجَلْیهِ  َوَرْأِسهِ  َوِذَراَعْیهِ  ِبَوْجِههِ  َوَمَسحَ  َواْستَْنَثَر، ،ِمْنَها

 َهَكَذا: َقالَ  ثُمَّ  َواِحَدًة، َوَرْأِسهِ  َوِذَراَعْیهِ  ِبَوْجِهِه، َوَمَسحَ  ،)٢( ]َواِحَدةً [ َواْستَْنَثرَ  َفَمْضَمَض  َقَسَمَها،
َأ، َأنْ  َأَحبَّ  ِإنْ : َیُقولُ  ُیْحِدْث، َلمْ  َمنْ  ُوُضوءُ    .َفالَ  َشاءَ  َوإِنْ  َیَتَوضَّ

  تخریج الحدیث:
 ِفي: َقالَ  ِبَها، َفَمَسحَ  َرْأِسِه، َعَلى َیَدْیهِ  ِبِإْحَدى َماءٍ  َغْرَفةَ  دون قوله: " صحیح حدیثال
ْیِف، ْیفِ  َغَرَفَها ِإنََّما َكَأنَّهُ : َقالَ  الصَّ  المخارق أبي بن الكریم عبد فیه، ضعیف إسناده وهذا ]،ِللصَّ

 برقم المصنف عند أصلهو  .)٣(ضعیف كالهما، األعور اهللا عبد بن الحارث والَخاِرِفيّ ، أمیة أبو
  .مختصراً ، )١٢١، و١٢٠(

تنبیه: إنما أردت أن أجمع جامع المتن هنا، وأشرح الحدیث هنا، مع أنَّ إسناده ضعیف؛ 
  ألنَّ ذكر هنا جمیع ألفاظ الحدیث.

  تنبیه: هو عند [ت، س، ج].
  للحدیث:* المتن الجامع 

 َرُجلٌ  َجاءَ  الرََّحَبِة، َبابِ  َعَلى اْلَمْسِجِد، ِفي َعِليٍّ  اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرِ  َمعَ  ُجُلوٌس  َنْحنُ  َبْیَنا( 
َوالِ  ِعْندَ  َوُهوَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ  َأِرِني: َفَقالَ   ،!َقْنَبرُ  َیا: ِلَخاِدِمهِ  َقالَ  ِباْلُكوَفةِ  َعِلی ا نَّ أَ  )٤()الزَّ

 الُمِغیَرُة، َقالَ  )٥( ]َماءٍ  ِمنْ  ِبُكوزٍ  اْئِتِني: " َفَقالَ  َقْنَبًرا َفَدَعا[وفي روایة:  ِبِه، َفَجاءَ  َوُضوًءا؟ َأْبِغِني

                                                           
قال كأنه إنما غرفها ... الخ". وقال أصحاب دار  )ظ([في الصیف كأنه غرفها]. وقال في حاشیته: "في  )١٢٢( عند األعظمي برقم )(١

  .)ظ(". أي أنَّه یوجد نقص عندهم كما عند العظمي، وتم زیادتها من )ظ(في حاشیته: "من  ١التأصیل ط
"فتمضمض واستنثر واحدة" فحسب،  )ظ(، وقال في حاشیته: "في )١٢٢( . ولم تثبت عند األعظمي برقم)ظ(أشاروا بنهم زادوها من  )(٢
  كأن ما بعد "واحدة" هنا من زیغ بصر الكاتب". و 

  ).٣٦١ و، ١٤٦: ص( التهذیب تقریب )(٣
  .)٤٥٨/ ٢( أحمد مسند )(٤
  .)٤٥٨/ ٢( أحمد مسند )(٥
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، ِفي: اْلَكِریمِ  َعبدِ  َعنْ   ُثمَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  اْلَوُضوءِ  ِفي ُیْدِخَلُهَما َأنْ  َقْبلَ  َیَدْیهِ  َفَغَسلَ  َفَبَدأَ  ُعسٍّ
 ثُمَّ  َثَالثًا، الِمْرَفقِ  ِإَلى اْلُیْمَنى َیَدهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ  َثَالثًا، َمْضَمَض 
یْ  ِفي: َقالَ  ِبَها، َفَمَسحَ  َرْأِسِه، َعَلى َیَدْیهِ  ِبِإْحَدى َماءٍ  َغْرَفةَ  َغَرفَ  ثُمَّ  َكَذِلَك، اْلُیْسَرى : َقالَ  ِف،الصَّ

ْیِف، َغَرَفَها ِإنََّما َكَأنَّهُ   َقامَ  ُثمَّ  َكَذِلَك، اْلُیْسَرى ثُمَّ  َثَالثًا، اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى اْلُیْمَنى ِرْجَلهُ  َغَسلَ  ثُمَّ : َقالَ  ِللصَّ
 َفَهَكَذا r اهللاِ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  ِإَلى َیْنُظرَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ : َقالَ  ُثمَّ  َوُضوِئِه، َفْضلِ  ِمنْ  َفَشِربَ  َقاِئًما،

أْ    .َفْلَیَتَوضَّ
، َصَنعَ  َكَما َقاِئًما َوُضوِئهِ  َفْضلَ  َشِربَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  َوَیَرْونَ : َقالَ   الَمْكُتوَبَة، َصلَّى ُثمَّ  َعِليٌّ

َالِة، ِبَوُضوءٍ  َقْنَبًرا َدَعا َحتَّى َمْقَعِدِه، ِمنْ  َیْبَرحْ  َلمْ  ُثمَّ : َقالَ   َفَمْضَمَض  َواِحَدةً  َغْرَفةً  َغَرفَ  ثُمَّ  ِللصَّ
 ُعْضوٍ  ِلُكلِّ  َواِحَدةً  َمْسَحةً  اْلَغْرَفةِ  ِتْلكَ  ِمنْ  ،َوِرْجَلْیهِ  َوَرْأِسهِ  َوِذَراَعْیهِ  ِبَوْجِههِ  َوَمَسحَ  َواْستَْنَثَر، ،ِمْنَها

 َمنْ  ُوُضوءُ  َهَكَذا: َقالَ  ُثمَّ  َواِحَدًة، َوَرْأِسهِ  َوِذَراَعْیهِ  ِبَوْجِهِه، َوَمَسحَ  َواِحَدًة، َواْسَتْنَثرَ  َفَمْضَمَض  َقَسَمَها،
َأ، َأنْ  َأَحبَّ  ِإنْ : َیُقولُ  ُیْحِدْث، َلمْ   َثالثًا، َوَوْجَههُ  َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ [وفي روایة:  .َفالَ  َشاءَ  َوإِنْ  َیَتَوضَّ

 ِمنَ  َداِخُلُهَما: َفَقالَ  - َواِحَدةً  َرْأَسهُ  َوَمَسحَ  َثالثًا، ِذَراَعْیهِ  َسلَ َوغَ  َثالثًا، َواْستَْنَشقَ  ،َثالثًا َوَتَمْضَمَض 
 َحَسا ُثمَّ  َصْدِرِه، َعَلى َتْهِطلُ  َوِلْحَیُتهُ  َثالثًا، اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوِرْجَلْیهِ  -  الرَّْأسِ  ِمنَ  َوَخاِرُجُهَما الَوْجهِ 
 اللَّهِ  َنِبيِّ  ُوُضوءُ  َكانَ  َكَذا« ،؟r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  َعنْ  السَّاِئلُ  َأْینَ : َقالَ  ثُمَّ  ،" اْلُوُضوءِ  َبْعدَ  َحْسَوةً 
r«[)١(.  

 ِفي( َجَلَس  ُثمَّ   الرََّحَبةِ  ِفي الظُّْهرَ  t َعِليٌّ  )٢( َمَع] [وفي روایة: َصلَّْیَنا [وفي روایة: َصلَّى
 َمْجِلسٍ  ِإَلى [وفي روایة: َفاْنَطَلقَ  )٤(الرََّحَبِة] ِإَلى َخَرْجَنا ُثمَّ  روایة:النَّاِس[وفي  َحَواِئجِ  ِفي )٣( )الرَّْحَبةِ 

اْلَعْصُر، [وفي  َحَضَرتِ  )٦( [وفي روایة: َفَلمَّا] َحتَّى )٥( َحْوَلُه] َوَقَعْدَنا َفَقَعدَ  الرََّحَبِة، ِفي َیْجِلُسهُ  َلهُ 
 ِمنْ  ِبَتْورٍ  َماٍء [وفي روایة: َدَعا ِمنْ  ِبُكوزٍ  ُأِتيَ  ُثمَّ  )٧(َعَلْیِه] َفَقَعدَ  ِبُكْرِسيٍّ  ُأِتيَ  ،t َعِلی ا روایة: َأنَّ 

                                                           
  .)٤٥٨/ ٢( أحمد مسند )(١
  .)٤٦٢/ ٢( أحمد مسند )(٢
  .)١١/ ١( خزیمة ابن صحیح )(٣
  .)١٧١/ ٤( حبان ابن صحیح )(٤
  .)٤٦٢/ ٢( أحمد مسند )(٥
  .)١١/ ١( خزیمة ابن صحیح )(٦
  .)١٢٥/ ١( الطیالسي داود أبي مسند )(٧
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 )٤( َكف ا] ِمْنهُ  َماٌء، َفَأَخذَ  ِفیهِ  ِبِإَناءٍ  [وفي روایة: َفُأِتيَ  )٣( )َكفَّْیهِ  َفَأْنَقى( )٢()َحْفَنةً  ِمْنهُ  َفَأَخذَ (  )١(َماٍء]
 َوْجَههُ  َفَغَسلَ  )٦()َواْسَتْنَشقَ  َفَتَمْضَمَض ( َكف ا ِمْنهُ  َفَصبَّ  )٥(َفَأَخَذُه] َشَرابٌ  ِفیهِ  ِبِإَناءٍ  [وفي روایة: َفَدَعا

 [وفي روایة: )٧( َوَیَدْیِه] َوَرْأِسهِ  َعَلى َوْجِههِ  [وفي روایة: َفَمَسحَ  َوِرْجَلْیهِ  َرْأِسهِ  َعَلى َوَمَسحَ  َوَیَدْیهِ 
 َوَرْأَسهُ  َوِذَراَعْیهِ  َوْجَههُ  [وفي روایة: َوَمَسحَ  )٨(ِبِرْجَلْیِه] َوَمَسحَ  ِبَرْأِسِه، َوَمَسحَ  َوِذَراَعْیِه، ِبَوْجِههِ  َوَمَسحَ 

 َیْكَرُهونَ  َناًسا ِإنَّ : َقالَ  ثُمَّ  َقاِئٌم، َوُهوَ  )١٠(]اْلَماِء [وفي روایة: َفْضَلهُ  َفْضلَ  َفَشِربَ  َقامَ  ُثمَّ  )٩(َوَقَدَمْیِه]
 َقاِئٌم] َوُهوَ  َأَحُدُهمْ  َیْشَربَ  َأنْ  َیْكَرُهونَ  ِرَجاًال  َأنَّ  ُحدِّْثتُ  ِإنِّي: َقالَ  ُثمَّ  وفي روایة:ِقَیاٌم [ َوُهمْ  َیْشَرُبوا َأنْ 

 )١٣(]»َفَعْلتُ  َكَما َفَعلَ   وفي روایة:َفَعْلُت [ الَِّذي ِمْثلَ  َفَعلَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  )١٢( َو[ِإنِّي]  )١١(
 .)١٥(]»ُیْحِدثْ  َلمْ  َمنْ  ُوُضوءُ  َهَذا: «َوَقالَ   )١٤( َصَنْعُت] َما ِمْثلَ  َأوْ  َصَنْعتُ  َكَما [وفي روایة: َصَنعَ 

 َثَالثًا َوْجَههُ  َوَغَسلَ  ،َواِحدٍ  ِبَماءٍ  اِالْسِتْنَشاقِ  َمعَ  َثَالثًا َمْضَمَض  ثُمَّ  ،َثَالثًا َیَدهُ  َفَغَسلَ «[وفي روایة: 
 َوَال  َرْأِسهِ  َعَلى ِبَیَدْیهِ  َوَأْقَبلَ  ،َرْأَسهُ  َمَسحَ  ثُمَّ  التَّْورِ  ِفي َیَدهُ  َوَوَضعَ  ،َثَالثًا ِذَراَعْیهِ  َوَغَسلَ  ،َواِحَدةٍ  ِبَیدٍ 

 َفَهَذا r النَِّبيِّ  ُطُهورِ  ِإَلى َیْنُظرَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ : َقالَ  ثُمَّ  ،»َثَالثًا ِرْجَلْیهِ  َوَغَسلَ  َال، َأمْ  ِبِهَما َأْدَبرَ  َأْدِري
  .)١٦( ]r النَِّبيِّ  ُطُهورُ 

                                                           
  .)١١/ ١( خزیمة ابن صحیح )(١
  .)٨٢: ص( الجعد ابن مسند )(٢
  .)١٦/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٣
  .)٣٤٠/ ٣( حبان ابن صحیح )(٤
  .)١٧١/ ٤( حبان ابن صحیح )(٥
  .)٤٦٢/ ٢( أحمد مسند )(٦
  .)٨٢: ص( الجعد ابن مسند )(٧
  .)٨٢: ص( الجعد ابن مسند )(٨
  .)١٧١/ ٤( حبان ابن صحیح )(٩

  .)١٧١/ ٤( حبان ابن صحیح )(١٠
  .)٨٢: ص( الجعد ابن مسند )(١١
  .)٣٤٠/ ٣( حبان ابن صحیح )(١٢
  .)٤٦٢/ ٢( أحمد مسند )(١٣
  .)٨٢: ص( الجعد ابن مسند )(١٤
  .)١٢٥/ ١( الطیالسي داود أبي مسند )(١٥
  .)١٢٥/ ١( الطیالسي داود أبي مسند )(١٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٥٧ 
 

 ِفي َفَجَلَس  اْلَفْجَر، َصلَّى َبْعَدَما الرََّحَبةَ  - َعَلْیهِ  اللَّهِ  ِرْضَوانُ -  َعِليٌّ  [وفي روایة: َدَخلَ  
 َفَدَعا ِبَطُهوٍر [وفي روایة: اْئِتِني: )٢( [وفي روایة: ِلُغَالِمِه] )١()َلهُ (ِلُغَالٍم  َقالَ  ُثمَّ  الرََّحَبِة،
 َوَنْحنُ : َخْیرٍ  َعْبدُ  َقالَ  َوَطْسٍت، َماءٌ  ِفیهِ  ِبِإَناءٍ  اْلُغَالمُ  )٤([وفي روایة: َفَجاَءُه] َفَأَتاهُ  ،)٣(ِبَوُضوٍء]
َناَء، اْلُیْمَنى ِبَیِدهِ  َفَأَخذَ : َقالَ  ِإَلْیِه، َنْنُظرُ  ُجُلوٌس  اْلُیْسَرى  َیِدهِ  َعَلى )٥(َفَأْكَفَأُه] [وفي روایة: َفَأْفَرغَ  اْإلِ

َناءَ  ُیْدِخَلُهَما َأنْ  َقْبلَ (َكفَّْیِه  َغَسلَ  ثُمَّ  ،)٦()َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َفَغَسَلَها( َناَء، ِبَیِدهِ  َأَخذَ  ثُمَّ  ،)٧()اْإلِ  اْلُیْمَنى اْإلِ
 َقالَ  -  ِمَرارٍ  َثالثَ  َفَعَلهُ  ،)٩()َهَكَذا( َكفَّْیهِ  َغَسلَ  ُثمَّ ( )٨()َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َفَعَلهُ (اْلُیْسَرى  َیِدهِ  َعَلى َفَأْفَرغَ 
 )١١( َمرَّاٍت] َثَالثَ  َفَعَلهُ  َحتَّى،  َذِلكَ  ِمْثلَ  الثَّاِنَیةَ  َفَعلَ  ثُمَّ ،  َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ  [وفي روایة: )١٠( ) :َخْیرٍ  َعْبدُ 
َناءِ  ِفي َیَدهُ  ُیْدِخلُ  َال  َذِلكَ  ُكلُّ  َناءِ  ِفي(اْلُیْمَنى  َیَدهُ  َأْدَخلَ  ُثمَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  َغَسَلُهَما َحتَّى اْإلِ  َفَغَرفَ  اْإلِ
 َوَنَثرَ  )١٤( )َثَالثًا(َواْستَْنَشَق  )١٣( َفَتَمْضَمَض [وفي روایة: َفَمْضَمَض]: َقالَ  ،)١٢()َفاهُ  َفَمَألَ  َماًء، ِمْنهُ 
َناءِ  اْلُیْمَنى ِفي َیَدهُ  َأْدَخلَ ( ثُمَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  )١٥(َذِلَك] روایة:َهَذا [وفي  َفَعلَ  اْلُیْسَرى ِبَیِدهِ   )١٦()اْإلِ

 ، [وفي روایة: ثُمَّ )١٧( َثَالثًا] َوِذَراَعْیهِ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َفَغَسلَ  َمرَّاٍت [وفي روایة: َثَالثَ  َغَسَل َوْجَههُ 
َناِء، ِفي اْلُیْمَنى َیَدهُ  َأْدَخلَ   ِإَلى َمرَّاٍت  َثَالثَ  اْلُیْمَنى َیَدهُ  َغَسلَ  ُثمَّ  ،)١٨( َمرَّاٍت] َثالثَ  َوْجَههُ  َفَغَسلَ  اْإلِ

                                                           
  .)٧٦/ ١( خزیمة ابن صحیح )(١
  .)١٨٦/ ١( الدارقطني سنن )(٢
  .)٣٣٧/ ٣( حبان ابن صحیح )(٣
  .)٧٦/ ١( خزیمة ابن صحیح )(٤
  .)٣٥٠/ ٢( أحمد مسند )(٥
  .)٣٣٧/ ٣( حبان ابن صحیح )(٦
  .)٣٣٧/ ٣( حبان ابن صحیح )(٧
  .)٧٦/ ١( خزیمة ابن صحیح )(٨
  .)٣٩/ ٣( البزار مسند )(٩

  .)٣٥٠/ ٢( أحمد مسند )(١٠
  .)١٦١: ص( الطهور )(١١
  .)٣٣٧/ ٣( حبان ابن صحیح )(١٢
  .)٣٣٧/ ٣( حبان ابن صحیح )(١٣
  .)٣٣٧/ ٣( حبان ابن صحیح )(١٤
  .)١٦١: ص( الطهور )(١٥
  .)١٦١: ص( الطهور )(١٦
  .)٣٣٧/ ٣( حبان ابن صحیح )(١٧
  .)٣٥٠/ ٢( أحمد مسند )(١٨
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١٥٨ 
 

َناءِ  ِفي اْلُیْمَنى َیَدهُ  َأْدَخلَ  ُثمَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  اْلِمْرَفقِ  ِإَلى اْلُیْسَرى َیَدهُ  َغَسلَ  ُثمَّ  اْلِمْرَفِق،  َغَمَرَها َحتَّى اْإلِ
 ِكْلَتْیِهَما ِبَیَدْیهِ  َرْأَسهُ  َمَسحَ  ُثمَّ  اْلُیْسَرى، ِبَیِدهِ  َمَسَحَها ُثمَّ  َماٍء، ِمنْ  َحَمَلتْ  ِبَما َرَفَعَها ُثمَّ  ،)١()اْلَماءُ (
َرُه] ُمَقدََّمهُ  َجِمیًعا ِبَیَدْیهِ  َرْأَسهُ  َمَسحَ  ثُمَّ  َواِحَدًة، [وفي روایة: َمرَّةً  )٢( )َجِمیًعا(  ِبَیِدهِ  َصبَّ  ُثمَّ  )٣( َوُمَؤخَّ

 َقَدِمهِ  َعَلى اْلُیْمَنى ِبَیِدهِ  َصبَّ  ثُمَّ  اْلُیْسَرى، ِبَیِدهِ  َغَسَلَها ثُمَّ  اْلُیْمَنى، َقَدِمهِ  َعَلى َمرَّاتٍ  َثَالثَ  اْلُیْمَنى
َناِء، ِفي )٥()اْلُیْمَنى( َیَدهُ  َأْدَخلَ  ُثمَّ  ،)٤( )َمرَّاتٍ  َثَالثَ (اْلُیْسَرى  ِبَیِدهِ  َغَسَلَها ُثمَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  اْلُیْسَرى  اْإلِ
 َنِبيِّ  َطُهورِ  ِإَلى َیْنُظرَ  َأنْ  َأَحبَّ  َفَمنْ  ،r اللَّهِ  َنِبيِّ  َطُهورُ  َهَذا« :َقالَ  ثُمَّ  ِمْنُه، َفَشِربَ  ِبَكفِِّه، َفَغَرفَ 

  .)٦(]»َطُهوُرهُ  َفَهَذا ،r اللَّهِ 
أُ  ُأِتَي [وفي روایة: َوَرَأْیُتهُ (َباَل  الرَّْحَبةِ  ِفي َعِلی ا َشِهْدتُ " [وفي روایة:   ِبَتْورٍ  )٧( ِفي] َیَتَوضَّ

 اْلَماءِ  ِمنَ  َحَمَلتْ  ِبَما َفَرَفَعُهَما اْلَماءِ  ِفي َیَدْیهِ  َأْدَخلَ  َأنَّهُ [وفي روایة:  )٨( )َماءٍ  ِمنْ  ِحْفَنةً  َفَأَخذَ 
أَ  ثُمَّ  ،)٩( ]اْلُیْسَرى ِبَیِدهِ  َمَسَحَها ،  ِإَلْیهِ  َفَجَلْسَنا َفَأتَْیَنا َصلَّْیَنا[وفي روایة:  َثَالثًا، َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ  َتَوضَّ

ْكَوةَ  َفَأْفَرغَ : َقالَ ، َوَطْستٍ  َماءٌ  ِفیَها ِبَرْكَوةٍ  َفَدَعا  َواْستَْنَثرَ  َوَمْضَمَض، )١٠(]اْلُیْمَنى َیِدهِ  َعَلى الرَّ
 ِبَیِدهِ  َوَأَخذَ ( َثَالثًا، َوْجَههُ  َوَغَسلَ  )١٢()ُثمَّ : َقالَ ، َكفٍّ  ِبَكفٍّ  َثَالثًا َواْستَْنَشقَ ( ،)١١()اْلُیْسَرى ِبَیِدهِ (َثَالثًا
ْكَوةِ  ِفي َیَدهُ  َوَضعَ  ُثمَّ ( َثَالثًا، َثَالثًا َوِذَراَعْیهِ  )١٣( )ُیَخلُِّلَها ِلْحَیَتهُ  َیْغِسلُ  َفَجَعلَ ،  اْلَماءَ   )الرَّ

[وفي  َقاِئَما، اْستََتمَّ  ثُمَّ  َثَالثًا، َقَدَمْیهِ  َوَغَسلَ  ،)١()َواِحَدةً  َمرَّةً ، َجِمیًعا ِبَكفَّْیهِ (ِبَرْأِسهِ  )١٥( )ِبَها(َوَمَسحَ )١٤(

                                                           
  .)٣٥٠/ ٢( أحمد مسند )(١
  .)١٦١: ص( الطهور )(٢
  .)٣٣٧/ ٣( حبان ابن صحیح )(٣
  .)١٦١: ص( الطهور )(٤
  .)٣٥٠/ ٢( أحمد مسند )(٥
  .)٣٦١/ ٣( حبان ابن صحیح )(٦
  .)١٧٤: ص( الطهور )(٧
  .)١٣١: ص( الطهور )(٨
  .)٣٦٢: ص( الطهور )(٩

  .)١٩٧: ص( الطهور )(١٠
  .)٣٣٨: ص( الطهور )(١١
  .)١٩٧: ص( الطهور )(١٢
  .)١٧٤: ص( الطهور )(١٣
  .)١٧٤: ص( الطهور )(١٤
  .)١٧٤: ص( الطهور )(١٥
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١٥٩ 
 

 ،)٣( )َقاِئمٌ  َوُهوَ ( ُوُضوِئهِ  َفْضلَ  َفَشِربَ  َأَخذَ  ثُمَّ  )٢( ]َوِرْجَلْیهِ  َوَرْأَسهُ  َوَوْجَههُ  َوِذَراَعْیهِ  َیَدْیهِ : َفَمَسَح روایة
 َكالَِّذي َفَعلَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  ِإنِّي«)٤()َوإِنَّ ،  ِقَیامٌ  َوُهمْ  َیْشَرُبوا َأنْ  َیْكَرُهونَ  ُأَناًسا ِإنَّ : (َقالَ  ُثمَّ 

 َلمْ  َمنْ  ُوُضوءُ  َوَهَذا( »ُأِرَیُكمْ  َأنْ  َفَأْحَبْبتُ  َفَعْلتُ  )٥(]َصَنْعتُ  َكَما َصَنعَ [وفي روایة:  َرَأْیُتُموِني
  .)٧(])َفاْعَلُموهُ  r َنِبیُِّكمْ  ُوُضوءُ  َهَذا: َقالَ  ُثمَّ ( )٦()ُیْحِدثْ 

 ِبالطَّْستِ  اْلُغَالمَ  َدَعا اْنَصَرفَ  َفَلمَّا اْلَغَداِة، َصَالةَ  َیْوًما َعِليٍّ  َمعَ  ُكنَّا[وفي روایة:  
َأ،« أُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َهَكَذا: «َقالَ  ُثمَّ  »ُأُذَنْیهِ  ِفي ِإْصَبَعْیهِ  َأْدَخلَ  ثُمَّ  َفَتَوضَّ   .)٨( ]»َیَتَوضَّ

أَ  )٩( )َأنَّهُ ( َعِلی ا َشِهْدتُ [وفي روایة:   )١٠( )َثَالثًا َوُأُذَنْیهِ  ِبَرْأِسهِ  َوَمَسحَ ( َثَالثًا، َثَالثًا َتَوضَّ
أَ  َهَكَذا: «َقالَ  ُثمَّ  اِالْسِتْنَشاِق، ِمنَ  اْلَمْضَمَضةَ  َوَأْفَردَ   r اللَّهِ  َرُسولُ  )١١( ]ُوُضوءُ [وفي روایة:  َتَوضَّ

  .)١٣(]»)١٢( )ُأِرَیُكُموهُ  َأنْ  َأْحَبْبتُ (
 َأوْ  اْلُمدَّ  َیْأُخذُ  ِبَقْعبٍ  َفِجْئَنا ِبَوُضوٍء، َفَدَعا َبْیِتي ، َعِليٌّ  َعَليَّ  َدَخلَ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  [َعنِ  

أُ  َأال َعبَّاٍس، اْبنَ  َیا: َفَقالَ  َباَل، َوَقدْ  َیَدْیِه، َبْینَ  ُوِضعَ  َحتَّى َقِریَبُه،  ؟r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ  َلكَ  َأَتَوضَّ
 َواْستَْنَثَر، َواْستَْنَشَق، َمْضَمَض، ُثمَّ  َیَدْیِه، َفَغَسلَ  ِإَناٌء، َلهُ  َفُوِضعَ : «َقالَ . َوُأمِّي َأِبي ِفَداكَ  َبَلى،: ُقْلتُ 
 َثالثًا، َذِلكَ  ِمْثلِ  ِفي َعادَ  ُثمَّ : َقالَ  ،»ُأُذَنْیهِ  ِمنْ  َأْقَبلَ  َما ِإْبَهاَمهُ  َوَأْلَقمَ  َوْجَهُه، ِبِهَما َفَصكَّ  ْیهِ ِبَیدَ  َأَخذَ  ُثمَّ 
 َیَدهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َوْجِهِه، َعَلى َتِسیلُ  َأْرَسَلَها ثُمَّ  َناِصَیِتِه، َعَلى َفَأْفَرَغَها اْلُیْمَنى، ِبَیِدهِ  َماءٍ  ِمنْ  َكف ا َأَخذَ  ثُمَّ 

 َأَخذَ  ُثمَّ  ُظُهوِرِهَما، ِمنْ  َوُأُذَنْیهِ  ِبَرْأِسهِ  َمَسحَ  ُثمَّ  َذِلَك، ِمْثلَ  اْألُْخَرى َیَدهُ  ثُمَّ  َثالثًا، اْلِمْرَفقِ  ِإَلى اْلُیْمَنى
 ِمْثلَ  اْألُْخَرى الرِّْجلِ  َعَلى ثُمَّ  ِبَها، َقَلَبَها ُثمَّ  النَّْعُل، َوِفیِهَما َقَدَمْیِه، َعَلى ِبِهَما َفَصكَّ  اْلَماِء، ِمنَ  ِبَكفَّْیهِ 

                                                                                                                                                                      
  .)١٧٤: ص( الطهور )(١
  .)١٣١: ص( الطهور )(٢
  .)١٣١: ص( الطهور )(٣
  .)١٣١: ص( الطهور )(٤
  .)١٣١: ص( الطهور )(٥
  .)١٣١: ص( الطهور )(٦
  .)١٩٧: ص( الطهور )(٧
  .)٤٢/ ١( شیبة أبي ابن مصنف )(٨
  .)١٦١/ ١( الدارقطني سنن )(٩

  .)١٦١/ ١( الدارقطني سنن )(١٠
  .)١٦١/ ١( الدارقطني سنن )(١١
  .)١٦١/ ١( الدارقطني سنن )(١٢
  .)٤٨٩: ص( الجعد ابن مسند )(١٣

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٦٠ 
 

: ُقْلتُ  النَّْعَلْینِ  َوِفي: َقالَ  ،النَّْعَلْیِن؟ َوِفي: ُقْلتُ . النَّْعَلْینِ  َوِفي: َقالَ  ،النَّْعَلْیِن؟ َوِفي: َفُقْلتُ : َقالَ . َذِلكَ 
 َواْستَْنَشقَ  َتَمْضَمَض  ثُمَّ  َیَدْیِه، َفَغَسلَ :  «النَّْعَلْیِن [وفي روایة: َقالَ  َوِفي: َقالَ  ،النَّْعَلْیِن؟ َوِفي

  .)٢( ])١(»َوُضوِئهِ  ِمنْ  َفَرغَ  َحتَّى َوْجَههُ  ِبهِ  َفَصكَّ  اْلَماءَ  ِبَیِمیِنهِ  َأَخذَ  ثُمَّ  َواْستَْنَثَر،
 َحتَّى َیَدْیهِ  َعَلى اْلُغَالمُ  َفَصبَّ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ  َعِليٌّ  َعلََّمَنا: [وفي روایة: َقالَ 

ْكَوةِ  ِفي َیَدهُ  َأَدَخلَ  ُثمَّ  َأْنَقاُهَما،  ِإَلى َوِذَراَعْیهِ  َثَالثًا، َثَالثًا َوْجَههُ  َوَغَسلَ  َواْسَتْنَشَق، َفَمْضَمَض،"  الرَّ
ْكَوةِ  ِفي َیَدهُ  َأْدَخلَ  ُثمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا اْلِمْرَفَقْینِ   ثُمَّ  اْألُْخَرى، ِبَها َفَمَسحَ  َأْخَرَجَها ُثمَّ  ِبَیِدِه، َأْسَفَلَها َفَغَمرَ  الرَّ

 ِبَكفِّهِ  َماءٍ  ِمنْ  ُهَنیَّةً  اْغَتَرفَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  ُثمَّ  َمرًَّة، َرْأَسهُ  ِبَكفَّْیهِ  َمَسحَ 
أُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َكَذاهَ : َقالَ  ُثمَّ  َفَشِرَبُه،   .)٣(]" َیَتَوضَّ

ِبِه  َیْصَنعُ  َما: َفُقْلَنا ،ِبَطُهورٍ  َفَدَعا َصلَّى، َوَقدْ  t َطاِلبٍ  َأِبي ْبنَ  َعِليَّ  [وفي روایة: َأتَْیَنا 
 )٥( َفاْئُتوِني]: [وفي روایة: َقالَ َفُأِتَي  ِلُیَعلَِّمَنا، ِإالَّ  ُیِریدُ  َما ،َصلَّى؟ َوَقدْ  )٤([وفي روایة: ِبالطَُّهوِر؟]

َناءِ  ِمنَ  َفَأْفَرغَ « َوَطْسٍت، َماءٌ  ِفیهِ  ِبِإَناءٍ   َثَالثًا َواْسَتْنَشقَ  َتَمْضَمَض  ثُمَّ  َثَالثًا، َفَغَسَلَها َیَدْیهِ  َعَلى اْإلِ
َثَالثًا،  الشَِّمالَ  َوَیَدهُ  َثَالثًا، اْلُیْمَنى َیَدهُ  َوَغَسلَ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ُثمَّ  اْلَماَء، ِبهِ  َیْأُخذُ  الَِّذي اْلَكفِّ  ِمنَ 

 َوَمَسحَ  )٦(اْلِمْرَفَقْیِن] ِإَلى َیْعِني َثَالثًا، اْلُیْسَرى َیَدهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، اْلُیْمَنى َیَدهُ  َغَسلَ  [وفي روایة: ثُمَّ 
 َیْعَلمَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ : «َقالَ  ثُمَّ . »َثَالثًا الشَِّمالَ  َوِرْجَلهُ  َثَالثًا اْلُیْمَنى ِرْجَلهُ  َغَسلَ  ُثمَّ  َواِحَدًة، َمرَّةً  ِبَرْأِسهِ 
  .)٧(]»َهَذا َفُهوَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ 

 َذِلكَ  َفَأْنَكُروا النَّاُس، )٨()ِإَلْیهِ ( َفَنَظرَ  َقاِئًما، َشِربَ  َطاِلٍب، َأِبي ْبنَ  َعِليَّ  [وفي روایة: َأنَّ 
 َرُسولَ  َرَأْیتُ  َفَقدْ  َقاِئًما، َأْشَربْ  ِإنْ  تَْنُظُروَن؟ َما: «َعِليٌّ  َفَقالَ  )٩( َأْنَكُروُه] َكَأنَُّهمْ  َعَلْیِه، [وفي روایة:

  .)١٠(]»َقاِعًدا َیْشَربُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  َفَقدْ  َقاِعًدا، أْشَربْ  َوإِنْ  َقاِئًما، َیْشَربُ  r اللَّهِ 
                                                           

  .)٣٦٢/ ٣( حبان ابن صحیح )(١
  .)٥٩/ ٢( أحمد مسند )(٢
  .)٢٢٢/ ٢( أحمد مسند )(٣
  .)٤٤٢/ ٢( أحمد مسند )(٤
  .)١٢٤: ص( لآلجري حدیثا األربعون )(٥
  .)١٢٤: ص( لآلجري حدیثا األربعون )(٦
  .)٦٨/ ١( النسائي سنن )(٧
  .)١٧٩/ ٢( أحمد مسند )(٨
  .)١٧٩/ ٢( أحمد مسند )(٩

  .)٣٤٨/ ٢( أحمد مسند )(١٠

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٦١ 
 

  الحدیث: * سبب ورود
 َفَدَعا َصلَّى، َوَقدْ  t َطاِلبٍ  َأِبي ْبنَ  َعِليَّ  َأتَْیَنا: َقالَ  َخْیرٍ  َعْبدِ ما رواه النسائي من طریق 

 َفَأْفَرغَ « َوَطْسٍت، َماءٌ  ِفیهِ  ِبِإَناءٍ  َفُأِتيَ  ِلُیَعلَِّمَنا، ِإالَّ  ُیِریدُ  َما َصلَّى؟ َوَقدْ  ِبهِ  َیْصَنعُ  َما: َفُقْلَنا ِبَطُهورٍ 
َناءِ  ِمنَ   ُثمَّ  اْلَماَء، ِبهِ  َیْأُخذُ  الَِّذي اْلَكفِّ  ِمنَ  َثَالثًا َواْستَْنَشقَ  َتَمْضَمَض  ُثمَّ  َثَالثًا، َفَغَسَلَها َیَدْیهِ  َعَلى اْإلِ

 َغَسلَ  ُثمَّ  َواِحَدًة، َمرَّةً  ِبَرْأِسهِ  َوَمَسحَ  َثَالثًا، الشَِّمالَ  َوَیَدهُ  َثَالثًا، اْلُیْمَنى َیَدهُ  َوَغَسلَ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ 
 َفُهوَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ  َیْعَلمَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ : «َقالَ  ثُمَّ . »َثَالثًا الشَِّمالَ  َوِرْجَلهُ  َثَالثًا اْلُیْمَنى ِرْجَلهُ 
  .)١(»َهَذا

 َفَصبَّ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ  َعِليٌّ  َعلََّمَنا: َقالَ  َخْیٍر، َعْبدِ وما رواه أحمد من طریق 
ْكَوةِ  ِفي َیَدهُ  َأَدَخلَ  ثُمَّ  َأْنَقاُهَما، َحتَّى َیَدْیهِ  َعَلى اْلُغَالمُ   َثَالثًا َوْجَههُ  َوَغَسلَ  َواْستَْنَشَق، َفَمْضَمَض،"  الرَّ
ْكَوةِ  ِفي َیَدهُ  َأْدَخلَ  ثُمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا اْلِمْرَفَقْینِ  ِإَلى َوِذَراَعْیهِ  َثَالثًا،  َأْخَرَجَها ُثمَّ  ِبَیِدِه، َأْسَفَلَها َفَغَمرَ  الرَّ
 اْغَتَرفَ  ُثمَّ  َثَالثًا، َثَالثًا اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى ِرْجَلْیهِ  َغَسلَ  ُثمَّ  َمرًَّة، َرْأَسهُ  ِبَكفَّْیهِ  َمَسحَ  ثُمَّ  اْألُْخَرى، ِبَها َفَمَسحَ 
أُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َهَكَذا: َقالَ  ثُمَّ  َفَشِرَبُه، ِبَكفِّهِ  َماءٍ  ِمنْ  ُهَنیَّةً    .)٢("َیَتَوضَّ

، َعن َقْیٍس، بنِ  َحیَّةَ  َأِبيوما رواه عبد الرزاق من طریق   ِفي َعِلی ا َشِهْدتُ : َقالَ  َعِليٍّ
أَ  ُثمَّ  َباَل، الرَّْحَبةِ   َوِذَراَعْیهِ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َوَغَسلَ  َثَالثًا، َواْستَْنَثرَ  َوَمْضَمَض، َثَالثًا، َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ  َتَوضَّ
 ثُمَّ  ُوُضوِئِه، َفْضلَ  َفَشِربَ  َأَخذَ  ُثمَّ  َقاِئَما، اْستََتمَّ  ُثمَّ  َثَالثًا، َقَدَمْیهِ  َوَغَسلَ  ِبَرْأِسِه، َوَمَسحَ  َثَالثًا، َثَالثًا
  .)٣(ُأِرَیُكمْ  َأنْ  َفَأْحَبْبتُ  َفَعْلتُ  َرَأْیُتُموِني َكالَِّذي َفَعلَ  r اهللاِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ  ِإنِّي: َقالَ 

 َفِجْئَنا ِبَوُضوٍء، َفَدَعا َبْیِتي، َعِليٌّ  َعَليَّ  َدَخلَ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ وما رواه أحمد من حدیث 
أُ  َأال َعبَّاٍس، اْبنَ  َیا: َفَقالَ  َباَل، َوَقدْ  َیَدْیِه، َبْینَ  ُوِضعَ  َحتَّى َقِریَبُه، َأوْ  اْلُمدَّ  َیْأُخذُ  ِبَقْعبٍ   َلكَ  َأَتَوضَّ
 ثُمَّ  َیَدْیِه، َفَغَسلَ  ِإَناٌء، َلهُ  َفُوِضعَ : «َقالَ . َوُأمِّي َأِبي ِفَداكَ  َبَلى،: ُقْلتُ  ،؟r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ 

 ،»ُأُذَنْیهِ  ِمنْ  َأْقَبلَ  َما ِإْبَهاَمهُ  َوَأْلَقمَ  َوْجَهُه، ِبِهَما َفَصكَّ  ِبَیَدْیهِ  َأَخذَ  ثُمَّ  َواْستَْنَثَر، َواْستَْنَشَق، َمْضَمَض،
 ثُمَّ  َناِصَیِتِه، َعَلى َفَأْفَرَغَها اْلُیْمَنى، ِبَیِدهِ  َماءٍ  ِمنْ  َكف ا َأَخذَ  ثُمَّ  َثالثًا، َذِلكَ  ِمْثلِ  ِفي َعادَ  ثُمَّ : َقالَ 

 ثُمَّ  َذِلَك، ِمْثلَ  اْألُْخَرى َیَدهُ  ثُمَّ  َثالثًا، اْلِمْرَفقِ  ِإَلى اْلُیْمَنى َیَدهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َوْجِهِه، َعَلى َتِسیلُ  َأْرَسَلَها
 النَّْعُل، َوِفیِهَما َقَدَمْیِه، َعَلى ِبِهَما َفَصكَّ  اْلَماِء، ِمنَ  ِبَكفَّْیهِ  َأَخذَ  ُثمَّ  ُظُهوِرِهَما، ِمنْ  َوُأُذَنْیهِ  ِبَرْأِسهِ  َمَسحَ 

                                                           
  .)٦٨/ ١( النسائي سنن )(١
  .)٢٢٢/ ٢( أحمد مسند )(٢
  .)٢٣٢/ ١( الرزاق عبد مصنف )(٣

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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. النَّْعَلْینِ  َوِفي: َقالَ  النَّْعَلْیِن؟ َوِفي: َفُقْلتُ : َقالَ . َذِلكَ  ِمْثلَ  اْألُْخَرى الرِّْجلِ  َعَلى ثُمَّ  ِبَها، َقَلَبَها ُثمَّ 
  .)١(النَّْعَلْینِ  َوِفي: َقالَ  النَّْعَلْیِن؟ َوِفي: ُقْلتُ  النَّْعَلْینِ  َوِفي: َقالَ  النَّْعَلْیِن؟ َوِفي: ُقْلتُ 

 ِفي َعِليٍّ  اْلُمْؤِمِنینَ  َأِمیرِ  َمعَ  ُجُلوٌس  َنْحنُ  َبْیَنا: َقالَ  َمَطٍر، َأِبيوما رواه أحمد من طریق 
َوالِ  ِعْندَ  َوُهوَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءَ  َأِرِني: َفَقالَ  َرُجلٌ  َجاءَ  الرََّحَبِة، َبابِ  َعَلى اْلَمْسِجِد،  َفَدَعا. الزَّ

 َبْعَض  َفَأْدَخلَ  َثالثًا، َوَتَمْضَمَض  َثالثًا، َوَوْجَههُ  َكفَّْیهِ  َفَغَسلَ  َماءٍ  ِمنْ  ِبُكوزٍ  اْئِتِني: " َفَقالَ  َقْنَبًرا
 ِمنَ  َداِخُلُهَما: َفَقالَ  -  َواِحَدةً  َرْأَسهُ  َوَمَسحَ  َثالثًا، ِذَراَعْیهِ  َوَغَسلَ  َثالثًا، َواْسَتْنَشقَ  ِفیِه، ِفي َأَصاِبِعهِ 

 َحَسا ُثمَّ  َصْدِرِه، َعَلى َتْهِطلُ  َوِلْحَیُتهُ  َثالثًا، اْلَكْعَبْینِ  ِإَلى َوِرْجَلْیهِ  -  الرَّْأسِ  ِمنَ  ُجُهَماَوَخارِ  الَوْجهِ 
 اللَّهِ  َنِبيِّ  ُوُضوءُ  َكانَ  َكَذا« ،؟r اللَّهِ  َرُسولِ  ُوُضوءِ  َعنْ  السَّاِئلُ  َأْینَ : َقالَ  ثُمَّ  ،" اْلُوُضوءِ  َبْعدَ  َحْسَوةً 
r«)٢(.  

  ما یرشد إلیه الحدیث: *
  أوًال: مفردات الحدیث:

 .)٣([َعَلى َباِب الرََّحَبِة]: أي على باب ساحة المسجد
[ِبُكوٍز ِمْن َماٍء] [َدَعا ِبَتْوٍر ِمْن َماٍء]: الكوز: هو إناء من فخا أو غیره، له أذن یشرب فیه 

  . )٤(أو یصب منه الماء
]: أي في قدح كبیر    .)٥([ِفي ُعسٍّ

[َفَأَتاُه اْلُغَالُم ِبِإَناٍء ِفیِه َماٌء َوَطْسٍت] [وفي روایة: َفَدَعا ِبَرْكَوٍة ِفیَها َماٌء َوَطْسٍت] : یحتمل 
أنه عطف تفسیر، فیكون المراد باإلناء الطست، أو أن العطف للمغایرة، فیكون الطست غیر 

  اإلناء.
بطست  ىلیتوضأ منه، وأتبالماء في قدح أو إبریق، أو نحو ذلك  ىوالمعنى أنه أت

لیتساقط فیه الماء السائل من أعضاء الوضوء، واالحتمال الثاني هو األولى، ألن األصل في 
العطف أن یكون للمغایرة، ورجح في عون المعبود االحتمال األول، لما أخرجه الطبراني في 

                                                           
  .)٥٩/ ٢( أحمد مسند )(١
 َبْعَض  َفَأْدَخلَ  ، ضعفه شعیب األرنؤوط. قلت: لكن هو حسن لغیره بجمیع طرقه وشاهد، دون لفظ: ")٤٥٩ -٤٥٨/ ٢( أحمد مسند )(٢

  ".ِفیهِ  ِفي َأَصاِبِعهِ 
  ).١٣٥/ ١انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ( )(٣
  ).١٩٧٠/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )(٤
  ).٢٣٦/ ٣انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٥
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ُأِتَي ِبَطْسٍت ِمْن كتابه مسند الشامیین بسنده، عن عثمان بن سعید النخعي، عن علي، وفیه " فَ 
  .)٢)(١(َماٍء"

قلت: أنا أمیل إلى أنَّه أتى بالماء في قدح أو إبریق، أو نحو ذلك لیتوضأ منه، وأتى 
بطست لیتساقط فیه الماء السائل من أعضاء الوضوء. أما االحتمال األول ضعیف، وخصوصًا 

عبید اهللا بن حمزة الحمصي، العتماده على روایة الطبراني؛ ألنها ضعیفة، فیها عبد العزیز بن 
  . )٣(ضعیف

  .)٤([َفَأَخَذ ِمْنُه َحْفَنًة]: أي ملء كفه بالماء
[َفَأْنَقى َكفَّْیِه]، [وفي روایة: َفَغَسَل َیَدْیِه َقْبَل َأْن ُیْدِخَلُهَما ِفي اْلَوُضوِء َثَالَث َمرَّاٍت]: قلت:  

  قائل هل هي واجب أم مستحبة؟. هذه اللفظ تأكد على غسل الیدین قبل الوضوء، ولكن یقول
كان إذا توضأ غسل یدیه ثالث  rیخبر أن الرسول  : "- رحمه اهللا–قلت: قال ابن باز 

مرات وهذا الغسل سنة ، ویستحب للمتوضئ أن یبدأ وضوءه بغسل الكفین ثالث مرات، في 
  .)٥(جمیع األوقات إال إذا قام من النوم فإنه یغسلهما وجوبًا ثالث مرات"

  .)٦(ْحَیُتُه َتْهِطُل َعَلى َصْدِرِه]: أي لحیته عظیمة على صدره[َولِ 
[َحَسا َحْسَوًة َبْعَد اْلُوُضوِء]: الُحسوة بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما یحسى مرة 

  . أي شرب مرة واحدة.)٧(واحدة. والَحْسَوة بالفتح: المرة
الظُّْهَر ِفي الرََّحَبِة] [ُثمَّ َجَلَس ِفي  t* یقول قائل: كیف توفق بین [َصلَّْیَنا َمَع َعِليٌّ 

  ؟.]، ُأِتَي ِبُكْرِسيٍّ َفَقَعَد َعَلْیهِ t[ُثمَّ َخَرْجَنا ِإَلى الرََّحَبِة] [َأنَّ َعِلی ا  ]الرَّْحَبةِ 
عليٌّ في ساحة المسجد وجلس على بابها، في المكان المخصص له؛  ىقلت: أي صل

م ترى في جامع المتن [َبْیَنا َنْحُن ُجُلوٌس َمَع َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن لینظر في حوائج الناس، ویقضیها. أل
  َعِليٍّ ِفي اْلَمْسِجِد، َعَلى َباِب الرََّحَبِة].

                                                           
  ).٢٧٨/ ٢مسند الشامیین ( )(١
  ).٤٦١/ ٢ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ( )(٢
  ).٣٥٨تقریب التهذیب (ص:  )(٣
  ).٥٢٧/ ١انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )(٤
)٥( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.   

  ).٢٣٥٤/ ٣انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )(٦
  ).٣٨٧/ ١النهایة في غریب الحدیث واألثر ( )(٧
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- الظُّْهَر ِفي الرََّحَبِة] [َدَخَل َعِليٌّ  t* یقول قائل: كیف توفق بین [َصلَّْیَنا َمَع َعِليٌّ 
  َة َبْعَدَما َصلَّى اْلَفْجَر، َفَجَلَس ِفي الرََّحَبِة]؟.الرََّحبَ  - ِرْضَواُن اللَِّه َعَلْیهِ 

قلت: هذا دلیل على تكرر الحادثة، وكذلك الذي یؤكد على تكرر الحادثة، انظر: سبب 
  ورود الحدیث.

، وهذه الخصومات لیس محدده، لقوله: )١([ِفي َحَواِئِج النَّاِس]: أي في فصل الخصومات 
  .)٢(على غیر القیاس"َحَواِئِج": هو جمع حاجة 

ْكَوَة َعَلى َیِدِه اْلُیْمَنى]: أي أفرغ من اإلناء على یده الیمنى.   [َفَأْفَرَغ الرَّ
  [َوَأَخَذ ِبَیِدِه اْلَماَء ، َفَجَعَل َیْغِسُل ِلْحَیَتُه ُیَخلُِّلَها]: أي جعل یمرر الماء بین لحیته.

النَّْعُل، ثُمَّ َقَلَبَها ِبَها]: قال الساعاتي: "عند أبي داود: [َفَصكَّ ِبِهَما َعَلى َقَدَمْیِه، َوِفیِهَما 
أي لوى رجله بالحفنة التي صبها  . قال السبكي: ")٣("ففتلها بها"، وفي نسخة أخرى: "فغسلها بها"

علیها؛ لیصل الماء إلى أسفلها وجوانبها وفتل من باب ضرب، وفي بعض النسخ: "فغسلها بها"، 
إلى الرجل، والثاني إلى الحفنة، ویجوز رجوع الثاني إلى النعل، فتكون الیاء  والضمیر األول راجع

بمعنى في أي فتل رجله في النعل، والمراد أن الحفنة من الماء عمت ظاهر القدم وباطنه، فیكون 
  غسًال كما ورد مصّرحًا به في الروایات الكثیرة الصحیحة.

مسح قدمه ونعله بتلك الحفنة، واستدّل به وزعم بعضهم أن معنى قوله: "فتلها بها" أنه  
على أن الواجب في الرجلین في الوضوء المسح ال الغسل، وهو مردود بالروایات الكثیرة المصّرح 

  .)٤(فیها بالغسل فیتعین حمل هذه الروایة علیها"
َأ، َأنْ  َأَحبَّ  ِإنْ : َیُقولُ  ُیْحِدْث، َلمْ  َمنْ  ُوُضوءُ  َهَكَذا[ ]: أي هذا وضوء َفالَ  َشاءَ  َوإِنْ  َیَتَوضَّ

  من لم ینتقد وضوؤه، وذلك بالخیار إن أحب أن یتوضأ ثانیًا أو ال.
أنَّ الذي أحدث ال یتوضأ مثل هذا  tعلي  فیقول قائل: كیف هذا!، أیقصد به

  الوضوء، أو ما الذي یفهم من ذلك؟!.

                                                           
  ).٣٠١/ ٢مجمع بحار األنوار ( )(١
  ).٨١/ ١٠فتح الباري ( )(٢
  ).١٠/ ٢ي (حاشیة الفتح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیبان )(٣
  ).٣٨ -٢/٣٧المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ( )(٤
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؛ ألنَّه على طهارة، كما ثبت في المتن الجامع، ثم بعد ذلك توضأ tقلت: قال هذا على 
لكي یعلم أصحابه، فلفت إلى ذلك؛ حتى ال یضن المشاهد لهذه الحادثة، بأنَّه یجب الوضوء لكل 
صالة، بل هو بخیار إن شاء توضأ وٕان شاء فال، وأما المنتقد وضوؤه فمفهوم ضمنیًا بأنَّه یجب 

  ا شرع الوضوء!!. علیه الوضوء، وٕاال لماذ
 المعنى اإلجمالي للحدیث: ثانیًا:

أن ُیعلم الوضوء ألصحابه؛ لكثرة السائلین عن هذا، فدعا غالمه بإناء فیه  tأراد علي 
ماء، فأتى به ومعه طست؛ لیتساقط فیه الماء السائل من أعضاء الوضوء، فأخذ من هذا اإلناء 

نقاهما، وذلك قبل أن یدخلهما في الوضوء، ملء كفة من ماء فغسل به كفیه ثالث مرات حتى أ
ثم تمضمض، واستنشق واستنثر ثالثًا، ثم غسل وجهه ثالثًا وذلك من بدایة ناصیته، ثم سال 
الماء على باقي وجهه، وأخذ بیده الماء فخلل لحیته، ثم غسل یده الیمنى إلى المرفقین ثالثًا، ثم 

بها رأسه أقبل بهما وأدبر ثالثًا، ثم أدخل  الیسرى كذلك، ثم غرف غرفة ماء بكلتا یدیه فمسح
أصبعه في أذنیه ومسحهما ظاهرًا وباطنًا ثالثًا، ثم غسل رجله الیمنى إلى الكعبین ثالثًا، ثم 

  الیسرى كذلك.
وأتى في روایات أخرى بأنه غسل أعضائه المذكورة مرة واحدة، وفي روایات أخرى بأنَّه  

ؤكد لنا بأنَّ الواجب غسل األعضاء مرة واحدة ولكن غسل بعض أعضائه مرة واحدة، وهذا لی
  األفضل ثالث مرات، ومن زاد على ذلك فهو إسراف.

ثم شرب قائمًا، من فضل وضوؤه، حتى ُیعلم الذین في المجلس، بأنَّه یجوز الشرب  
  فهكذا. rقائمًا، ثم قال: من أحب أن ینظر إلى وضوء رسول اهللا 

  ثم أكد على من لم ینتقض وضوؤه: إن شاء توضأ، وٕان شاء فال، فهو بالخیار. 
  ثالثًا: أحكام الحدیث:

: إن التعلیم بالتمثیل من أهم أسالیب التعلیم، فحینما یطبق المعلم التعلیم بالتمثیل - ١
الدرس أو ما یرید أن یوصله لطالب من خالل التمثیل، فإنه یرسخ في ذهن الطالب وال ینساه، 

هنا، حتى یرسخ صفة الوضوء لتابعین، ویوضح ما أشكل لهم  tوهذا األسلوب استخدمه علي 
یفعل ذلك، وهذا األسلوب من أهم أسالیب التعلیم  rرأى النبي  في هذه المسألة، وبین لهم بأنه

في العصر الحدیث، لو نظرنا إلى هذا األسلوب بعین االعتبار وطبقناه على أرض الواقع، كما 
  وأصحابه، لتغیر حالنا إلى أحسن حال. rفعل النبي 
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ذلك، من كان على طهارة وأراد أن یجددها، فهذا جائز، ومن تقاعست همته عن  -٢
  فهو بالخیار إن شاء فعلها وٕان شاء فال.
  :الحدیث رابعًا: الفوائد المستنبطة من هذا

  .tتكررت هذه الحادثة مع علي  -١
إذا قام أحد من النوم فواجب علیه أن یغسل یدیه قبل أن یتوضأ، وأما غیر ذلك  -٢

  فسنة.
مته عن ذلك، من كان على طهارة وأراد أن یجددها، فهذا جائز، ومن تقاعست ه -٣

  فهو بالخیار إن شاء فعلها وٕان شاء فال.
 ذلك على زاد ومن، مرات ثالث األفضل ولكن واحدة مرة األعضاء غسل الواجب -٤

  .إسراف فهو
  .یجوز الشرب قائماً  -٥
  .التعلیم أسالیب أهم من بالتمثیل التعلیم -٦

***  
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