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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
اللهم  .وعلى آله وصحبه أجمعین ،والصالة والسالم على نبینا محمد ،هلل والحمد ،"�سم هللا

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن
 :في محرره -یرحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن عبد الهادي  
أن  -رضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن عمر عن سعید بن أبي سعید المقبري عن أبي هر�رة  

 ،اذهبوا �ه إلى حائط بني فالن« :-صلى هللا علیه وسلم-النبي  ثمامة بن أَُثال أسلم فقال
وقد رواه  ،وعبد هللا بن عمر الُعَمري ُتُكلِّم فیه من ِقبل حفظه ،رواه أحمد ،»فمروه أن �غتسل

البیهقي من روا�ة عبد الرزاق عن عبید هللا وعبد هللا بن عمر عن سعید المقبري عن أبي 
هذا الحدیث عند سفیان عن عبد هللا  :وقال الطبراني ،ل فاغتسلوأمره أن �غتس :وفیه ،هر�رة

 -ولیس فیه أمر النبي ،وفي الصحیحین أنه اغتسل ،ورواه ابن خز�مة في صحیحه ،وعبید هللا
 .له بذلك -صلى هللا علیه وسلم

 :قال -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي سعید الخدري  
 .متفق علیه ،»یوم الجمعة واجب على �ل محتلم ُغْسل«
من « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن الحسن عن سمرة  

رواه أحمد وأبو داود والنسائي  ،»ومن اغتسل فالغسل أفضل ،توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت
 .."ورواه �عضهم عن قتادة عن ،حدیث حسن صحیح :والترمذي وقال
 عندك صحیح؟

 ال، �ا شیخ.
 نعم حدیث حسن نعم.

صلى هللا علیه -ورواه �عضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي  ،حدیث حسن :"والترمذي وقال
 .هذا الحدیث مرسالً  -وسلم

من  ؛�ان �غتسل من أر�ع -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنها-وعن عائشة  
 ،وهذا لفظه ،رواه أبو داود ،ومن غسل المیت ،لحجامةومن ا ،و�وم الجمعة ،الجنا�ة

�غتسل  :ورواه اإلمام أحمد ولفظه ،و�سناده على شرط مسلم ،والدارقطني وابن خز�مة والحاكم
وال أراه تر�ه  ،وتر�ه مسلم فلم �خرجه ،رواة هذا الحدیث �لهم ثقات :وقال البیهقي ،من أر�ع

روى أحادیث  :أحمد في روا�ة مصعب بن شیبةوقال اإلمام  ،إال لطعن �عض الحفاظ فیه
 مناكیر."

وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین
 .أجمعین
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وعن عبد هللا بن عمر عن سعید بن أبي سعید الَمْقُبرِي عن ": -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  
المتون التي  ،جرت عادة المؤلف وغیره ممن یؤلف المختصرات "-رضي هللا عنه-أبي هر�رة 
والذي  ،وعن أبي هر�رة :ولذا قال في الحدیث الذي قبله ،االقتصار على الصحاب ،أُلِّفت لتحفظ

 فلماذا ذ�ر التا�عي وتا�ع التا�عي؟  ،وعن أنس :قبله
 طالب: .............

 كیف؟
 طالب: .............

عن  :ألنه لو قال ؛و�ذا أراد أن یتكلم فیه فذ�ره أولى ،أن یتكلم في الراوي  ألنه �حتاج إلى ؛نعم
 :�قول قائل ،وعبد هللا بن عمر الُعَمِري ُتُكلِّم فیه :قال -رضي هللا عنه-أبي سعید عن أبي هر�رة 

 .لكن لما ذ�ره عرفنا أنه هو المقصود ؟ما عالقة عبد هللا بن عمر العمري في هذا الحدیث
 ،أبو سعید اسمه �یسان المقبري  ،عن عبد هللا بن عمر عن سعید بن أبي سعید المقبري و  :�قول 

أسروه  ،جاء �ه الصحا�ة "أسلم  "أن ثمامة بن أثال الحنفي -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة 
ر�طوه في  ،فاعترضه الصحا�ة فأسروه ور�طوه في المسجد ،وهو ذاهب أو قادم من نجد إلى مكة

وعلى هذا  ،على ذلك -صلى هللا علیه وسلم-وأقرهم النبي  ،ن فعل الصحا�ةوهذا م ،المسجد
وتعامل  ،لكي یرى وضع المسلمین ؛والحاجة هنا ،للحاجة ؛�جوز مكث الكافر في المسجد

رضوان هللا -فالصحا�ة  ،و�رى من الدین ما �حببه في الدخول إلیه ،المسلمین مع �عضهم
مهم األسوة والقدوة هو الرسول  ،الهم�لهم دعاة �أفعالهم قبل أقو  -علیهم علیه -و�مامهم ومقدَّ

علیه الصالة -ودعاه النبي  ،رأى من حالهم ما رأى ،فكانوا �لهم دعاة ،-الصالة والسالم
علیه الصالة -ثم أسلم في الیوم الثالث �عد أن أمر النبي  ،في الیوم األول والثاني -والسالم
علیه الصالة -النبي  ملكه ،أسلم ،ثم أطلقه وعفا عنه ،�إطالقه لما َعَرض علیه -والسالم
 .بهذا التصرف -والسالم

�ثیر  ،ا لدخول �ثیر من الناسوصارت سببً  ،وال شك أن المعاملة وحسنها لها شأن في الدین 
 -علیه الصالة والسالم-علیه النبي  فلما منَّ  ،�سبب المعاملة ؛من الشعوب دخلت في الدین

وحینئذ تأخذه  ،ألن �عض النفوس �كون عندها شيء من اإل�اء والعزة ؛أسلموأطلقه قبل أن �سلم 
وغر�زة من الغرائز في النفوس التي هي �اقیة على  ،ألن العزة َمَلكة من المَلكات ؛العزة �اإلثم

َمت معنو�اتها ،فطرتها لكن  ،هذه قد تكون العزة مفقودة ،دعونا من النفوس التي اسُتِذلَّت وُحطِّ
إذا تعدت هذا  ،وهذه العزة لها حد شرعي �غیرها من الغرائز ،لباقیة على فطرها فیها عزةالنفوس ا

�عض  ،ا مذمومةو�ذا نقصت أ�ًض  ،صارت مذمومة ،إذا تعدت هذا الحد صارت مذمومة ،الحد
 َوَمْن َأْحَسُن َقْوًال مِّمَّن{ :�قول -جل عال-�هللا  ،هو مسلم :�خجل أن �قول ،الناس �ستخفي بدینه

ِ َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمینَ   .�عتز بدینه ،]٣٣[سورة فصلت: }َدَعا ِإَلى للااَّ
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لكن العزة  ،هلل ورسوله وللمؤمنین ،والعزة للمؤمن ،المقصود أن العزة أمر مطلوب في الشرع 
و�ن نقصت  ،ت مذمومةوأخذت اإلنسان العزة �اإلثم صار  ،كغیرها من الغرائز إذا زادت عن حدها
 .و�دینه �عد ذلك ،فعلى اإلنسان أن �كون عز�زا قو��ا بر�ه ،عن حدها المطلوب صارت مذمومة
ورأى التعامل بین المسلمین تواّد  ،-علیه الصالة والسالم-لما رأى الحر�ة ومنَّ علیه النبي 

ال یدرك وقع هذه العبادة �عني �ثیر من المسلمین  ،ا هذه الشعیرة العظیمة الصالةوأ�ًض  ،وتراحم
 :قال ؟ما الذي دعاك إلى اإلسالم :�افر أسلم فقیل له ،لكن یدر�ها المحروم منها ،في النفوس

ما  ،لكن هذه الصالة فیها سر عظیم ،ما صلیت :أنت صلیت؟ قال ؟�یف الصالة ،الصالة
وهجروا  ،وا أعمالهموتر� ،ى أن الناس إذا سمعوا األذان أغلقوا المحالت وهم �كسبون األموالنعم

 .اا عظیمً إال أن فیها سر�  ،وذهبوا إلى الصالة ،راحتهم
ا أشهد أن محمدً و  ،أشهد أن ال إله إال هللا ،فرأى ثمامة مثل هذا فأسلم واغتسل وأعلن الشهادتین 

 ؟-علیه الصالة والسالم-أو �أمره  ،لكن هل �ان هذا االغتسال مبادرة منه ،عبده ورسوله اغتسل
علیه الصالة -فقال النبي " ،في الیوم الثالث أسلم ،الحدیث ثمامة بن أثال أسلم هذافي 

هذا أمر  ،"»فمروه أن �غتسل ،فمروه أن �غتسل ،اذهبوا �ه إلى حائط بني فالن« :-والسالم
علیه -وقال  ،أمر الصحا�ة أن �أمروه فیغتسل -علیه الصالة والسالم-النبي  ،�األمر �الشيء
فهل األمر �األمر  ،هذا أمر �األمر �الصالة ،»مروا أوالد�م �الصالة لسبع« :-الصالة والسالم

 �الشيء أمر �ه أو ال؟ 
عندنا  ،وتحر�ر الخالف في هذه المسألة هل معنى هذا أن المأمور �األمر المأمور األول ،خالف

علیه -لنبي �عني اآلمر هو ا ،والصبي مأمور ثانٍ  ،فالولي مأمور أول ،ومأمور ثانٍ  ،مأمور أول
 ،فالصبیان مأمورون من ِقَبل األولیاء ،واألولیاء آمرون لصبیانهم ،�أمر األولیاء -الصالة والسالم

األمر �األمر �الشيء هل هو أمر �ه  -علیه الصالة والسالم-واألولیاء مأمورون من ِقَبل النبي 
 أو ال؟

ح أو اتجاه األمر الثاني؟ ،فهل الِخالف في اتجاه األمر األول  �ا  :لو قیل ،نأتي �مثال یوضِّ
�عني هل  ،قل لز�د �شتري الخبز ،قل هذا أمر ،قل ،�ا محمد :أب �قول لولده الكبیر ،محمد

 ،�ا محمد قل لز�د �صلي مثالً  :محمد مأمور �شراء الخبز أو المأمور ز�د الثاني؟ لكن لو قال
 ،المشتر�ة یتجه إلى الطرفینلمحمد أو �الهما؟ �عني األمر في األمور  أماألمر یتجه لز�د 

 ،الكبیر تخرج ودرس اواألمر الذي �ستقل �ه المأمور الثاني �ختص �ه لو افترضنا أن محمدً 
�ا محمد قل لز�د یدرس أو  :فقال األب االثاني مازال طالبً  اوز�دً  ،تخرج في الجامعة وانتهى

فعلى  ،ال �شتر�ان في المأمورلماذا؟ ألنهما  ،ما یتجه؟ ال یتجهأم هل یتجه إلى األول  ،یذاكر
 أو لیس �أمر هو األمر المتجه لألول أو المتجه للثاني؟  ،هذا الخالف في المسألة �ونه أمر

 طالب: .............
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اآلن المسألة التي �ختلف فیها أهل العلم و�ذ�رونها  ،والثاني مأمور �التنفیذ ،هو مأمور �التبلیغ
مروا أوالد�م  ،مروا أوالد�م �الصالة لسبع«لألول أو للثاني؟ األمر �النسبة  يفي �تب األصول ه

 ،األمر لألولیاء هل �مكن أن �كون فیه خالف؟ ال �مكن أن �كون فیه خالف ،»�الصالة لسبع
أو بواسطة؟ �عني هل مجرد  اإلیه مباِشرً  ا�عني هل �كون أمرً  ،لكن األمر للثاني هو محل الخالف

أو بواسطة  ،أنه اتجه األمر إلى األوالد مباشرة »مروا أوالد�م« :-علیه الصالة والسالم-قوله 
 أولیاء؟

و�نما هو  ،و�ن �ان في الحدیث األمر هذا لیس للوجوب ،هو أمر ،وعلى �ل حال هو أمر 
 للتمر�ن.

 طالب: .............
 ألنه غیر مكلَّف. ؛معروف

 طالب: .............
علیه الصالة -�قول النبي  -رضي هللا تعالى عنه-عمر �قول ل ،مره »ُمْرُه فلیراجْعها«نعم، 

�ونه �األمر ال إشكال  ؟هل هذا أمر لعمر ،»فلیراجعها« ،�عني عبد هللا ابنه »ُمْرهُ « :-والسالم
�ونه  ،�عني عمر یراجع؟! هو أمر �األمر ،ما یتجه؟ ال یتجهأم فیه و�ونه أمر �المراجعة یتجه 
 ال؟ أم لكن هل المراجعة في حق عمر متجهة  ،شكالأمر �أن �أمر ابنه هذا ما فیه إ

 ؟من خالل األمر الذي هو بواسطة »ُمْرُه فلیراجُعها«هل یلزم ابن عمر المراجعة  ،تجهةغیر م
عمر مأمور  ؟-علیه الصالة والسالم-وهل األمر لعبد هللا بن عمر من أبیه أو األمر من النبي 

 ،قل لز�د �شتري الخبز :ن األب قال لولده الكبیرإ :نافعلى هذا لو قل ،مأمور أن �أمر ،أن �أمر
 ا ألخیه الذي أمره أو ألبیه؟ اآلمر لز�د من هو؟ فز�د إذا لم �شتِر الخبز �كون عاصیً 

هذا محل الخالف أن اآلمر  ،وهذا محل الخالف ،وطاعة األخ لیست مثل طاعة األب ،األخ
طاعته على الثاني إال �اعتباره مبلًِّغا عن  والمأمور األول ال تجب ،للثاني هو المأمور األول

لكن  ،افمن هذه الحیثیة �جب علیه التزام األمر �اعتباره مبلِّغً  ،عن األول اإال �اعتباره مبلِّغً  ،األول
ألن �عض اإلخوة قد �صدر منه �عض التصرفات التي قد ُ�َشّك في  ؛یلزم على هذا ثقته �أخیه

ال بد أن �شتري  :الوالد �قول :�ذهب إلى أخیه الصغیر و�قولو  �كون األخ الكبیر مشغوًال  ،صدقه
فاإلثم  ،وخالص �عصي االبن الصغیر ،اوثالثً  ،ومرتین ،�جرب علیه مرة ،ائً وهو ما قال شی ،خبز

 على من؟ 
مسألة دقیقة ومذ�ورة في �تب  هذه ؟أو عصى أخاه الكبیر ،اآلن االبن الصغیر عصى األب

 .ُتراَجع ،كم تراجعونهالعل ،وتبحث �قوة ،األصول
لن  :�عني هل له أن �قول »إلى حائط بني فالن فمروه أن �غتسل« ،أمر للصحا�ة »اذهبوا �ه« 

علیه الصالة -ال، �اعتبارهم مبلغین عن النبي  »فمروه« ؟ألن أمر�م َعَلي غیر نافذ ؛أغتسل
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ألة لو راجعتم �تب والمس ،لیس له ذلك -علیه الصالة والسالم-واألمر صادر منه  ،-والسالم
 .إن شاء هللا تعالى ،األصول فیها تبینت لكم

 .فمروه أن �غتسل 
الحدیث رواه أحمد �عني في المسند وغیره  ،رواه أحمد ،وعبد هللا بن عمر ،"رواه أحمد" :�قول 

 .والواو استئنافیة ،رواه ابن خز�مة وعبد الرزاق وهو موجود في دواو�ن اإلسالم �األمر
عبد  ،عبد هللا وعبید هللا الُمَكبَّر ،هما أخوان "ل حفظهبَ بن عمر العمري تكلم فیه من قِ  وعبد هللا" 

ي فیه عبد هللا بن عمر الُعَمري تكون تالطر�ق ال هفهذ ،والُمَصغَّر ُعبید هللا ثقة ،هللا ُتُكلم فیه
 .ألنه ُتُكلِّم فیه ؛آفتها من سوء حفظ عبد هللا بن عمر العمري هذا ،ضعیفة

ابني عمر عن "مًعا  "عنهما "قد رواه البیهقي من روا�ة عبد الرزاق عن عبید هللا وعبد هللاو " 
علیه الصالة -وأمره النبي  ،وأمره أن �غتسل فاغتسل :وفیه ،سعید المقبري عن أبي هر�رة

وعلى هذا �كون الحدیث صحیًحا من حیث  ،فاغتسل امباشرً  ا�عني أمرً  "أن �غتسل -والسالم
فهل ُتَعّل  ،وقد اشتر�ا في روایته ،لكن أخوه ثقة ،عبد هللا بن عمر العمري هذا مضعف ،اإلسناد

 روا�ة الثقة بروا�ة الضعیف؟ 
یروي عن  ،و�حذف أحدهما ،ي اإلمام البخاري الحدیث عن اثنینما یرو  اال، ال تعل بها و�ثیرً 

وعلى هذا لو �ان  ،الحجةألنه تقوم �ه  ؛و�قتصر على مالك ،�حذف ابن لهیعة ،مالك وابن لهیعة
ح  ؟فكیف إذا انضم إلیه أخوه ،الحدیث عن عبید هللا بن عمر فقط ُصحِّ

 ،هذا الحدیث عن سفیان عن عبد هللا وعبید هللا :وقال الطبراني ،وأمره أن �غتسل فاغتسل" 
إعالل الحدیث هل �أتي من جهة الراوي الذي تو�ع علیه من ِقَبل  "ورواه ابن خز�مة في صحیحه

 أو �أتي من إضراب صاحبي الصحیح عن ذ�ر األمر؟ ،الحافظ
 ،"له بذلك -صلى هللا علیه وسلم-ولیس فیه أمر النبي  ،وفي الصحیحین أنه اغتسل" :�قول 

العلة األولى  ،ال، العلة األولى ارتفعت ،�عني لو �ان األمر محفوًظا لذ�ر في الصحیحین
أمر ثمامة �االغتسال بتخر�ج الصحیحین  ،األمر لكن هل نعلّ  ،فاإلسناد صحیح ،ارتفعت

 للحدیث بدون أمر؟
 طالب: .............

 كیف؟
 طالب: .............

 ال، هو ما لم �خرج الحدیث خرجه البخاري ومسلم بدون هذه الز�ادة.
 طالب: .............

 ،�عّلون �مثل هذا ا�عّلون أحیانً  اولذلك أحیانً  ،هذه أمور فیها دقة عند المتقدمین ،ال، ما نهدم
أشار إلى �عض  اومسلمً  ،األن البخاري تر�ها عمدً  ؛ا �عّلون ز�ادة في صحیح مسلمتجدهم أحیانً و 
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ال شك أنه  ،لكن الحدیث الذي معنا الرجل اغتسل ،و�عّلون �مثل هذا ،ا تر�تهعمدً  :األحرف وقال
 ؟ -الة والسالمعلیه الص-أو من أمر النبي  ،لكن هل اغتساله من تلقاء نفسه ،اغتسل

و�ون  ،وعلى �ل حال الروا�ة �األمر �االغتسال صحیحة ثابتة ،التفاوت في الروا�ات محل هذا
 ،فعدم الذ�ر لیس بذ�ر للعدم ،�ونه لم ُیذ�ر ال �عني أنه لم ُیوَجد ،األمر لم ُیذَ�ر في الصحیحین

 ؛من األمور �طو�ها الرواة  �ثیر ،للعلم بها ؛و�ثیر من األمور تطوى  ،فعدم الذ�ر لیس بذ�ر للعدم
أو یرد �غیر  ،�سلِّم ثم ال ُینَقل رد السالم وضر�نا أمثلة فیما تقدم في رد السالم مثالً  ،للعلم بها

مرحًبا « :فقال -علیه الصالة والسالم-سلَّمت على النبي  -رضي هللا تعالى عنها-فاطمة  ،لفظه
 ،السالم علیك �ا رسول هللا :فقالت -السالمعلیه الصالة و -وأم هانئ سلمت على النبي  ،»�ابنتي
 هل �عني هذا أنه ما رد السالم؟ ،»ا �أم هانئمرحبً « :فقال

وَها{  ٍة َفَحیُّوْا ِ�َأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ ْیُتم ِبَتِحیَّ في أقل األحوال أن  �عني ،]٨٦[سورة النساء: }َوِ�َذا ُحیِّ
 لكنه لم ینقل اكتفاءً  ،ُوِجد :أو نقول ،ألنه لم ُینَقل ؛لإنه لم �حص :هل نقول ،وما ُنِقل الرد ،ترد

فكل من أسلم  ،وعلى هذا یثبت األمر �االغتسال ،ا للعدمفعدم الذ�ر لیس ذ�رً  ،�األدلة األخرى 
 ،اا و�اطنً ا ظاهرً و�دخل في اإلسالم نظیفً وأن �ختتن  ،وأن ُیلِقَي عنه شعر الكفر ،یؤمر �االغتسال

ولیس علیه ما  ،هو طاهر ،ال �غتسل :منهم من �قول ،م أن �غتسلفعلى من دخل في اإلسال
َما اْلُمْشِرُ�وَن وعلى الخالف بینهم في جسد الكافر هل هو طاهر أو نجس { ،�قتضي الغسل ِإنَّ

ثمامة ر�ط  ،ر�ط ثمامة �المسجد ؟فهل هذه النجاسة حسیة أو معنو�ة ؟]٢٨[سورة التو�ة: }َنَجٌس 
والنجاسة نجاسة الشرك  ،فدل على أنه طاهر ،العین ما ر�ط فیه ولو �ان نجس ،في المسجد

 ؟هل هناك ما �قتضي أن �غتسلف ،او�ذا �ان طاهرً  ،معنو�ة ولیست حسیة
ال �جب  :هذا قول من �قول ،السیما وأن األمر لم �حفظ في الصحیحین ،لیس فیه ما �قتضي 

 ،م لمن أسلم دلیله حدیث الباب�جب الغسل �النسبة لمن دخل في اإلسال :والذي �قول ،الغسل
 ،إن تلبس �ما یوِجب الغسل قبل إسالمه فعلیه أن �غتسل :منهم من �فصل قال ،منهم من �فصل

وهل �ختلف  ،و�ن لم �كن فال ،فإن علیه أن �غتسل ،و�ن لم یتلبس �ه �ان أجنب في حال �فره
إن  :�عني هل نقول ؟�ختلف ماأم �ختلف  ؟الحكم فیما إذا أجنب حال �فره واغتسل أو لم �غتسل

  ؟غسله حال �فره یرفع حدثه
ما علیه من الشرك  :أو لم �غتسل نقولال فرق بین �ونه اغتسل  ،إًذا ال �ختلف ،إًذا ال �ختلف

علیه الصالة -والنبي  ،والكفر والنجاسة المعنو�ة أعظم من هذا الحدث على القول �التفصیل
ما حفظ عنه شيء من  ؟إلسالم هل أجنبت أو لم تجنبا ممن دخل في الم �سأل أحدً  -والسالم

وعلى �ل  ،والتو�ة التي تجب وتهدم الشرك تهدم ما �ان معه من األمور �الجنا�ة ونحوها ،هذا
 .فعلى �ل من أسلم أن �غتسل ،حال األمر متجه
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 :قال -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه -وعن أبي سعید الخدري " 
في یوم «�عني االغتسال  »غسل« "، متفق علیه ،»غسل یوم الجمعة واجب على �ل محتلم «

ظاهر الحدیث  ،للیوم ؟ظاهر الحدیث أن الغسل للیوم أو للصالة »الجمعة واجب على �ل محتلم
والیوم ظرف من طلوع الفجر إلى غروب  ،»غسل یوم الجمعة« :ألنه �قول ؛أن الغسل للیوم

و�ذا اغتسل قبیل غروب  ،قبل صالة الفجر صح أنه اغتسل في یوم الجمعة فإذا اغتسل ،الشمس
لكن هل للیوم وصف زائد  ،هذا ظاهر اللفظ ،وامتثل األمر ،الشمس صح أنه اغتسل یوم الجمعة

إذا لم نعتبر الصالة صالة الجمعة �عني له وصف زائد قدر زائد  ،على �قیة األ�ام �اعتبار یوم
 ال؟ إذا لم نعتبر الصالة.أم ه على غیره من األ�ام؟ ل
 طالب: .............
ن الغسل إ :فإذا قلنا ،ولذا المرجح عند أهل العلم أن الغسل للصالة للصالة ،�عني الغسل للساعة

ال، طیب شخص  ؟هل �صح قبل صالة الفجر ،ال ؟هل �صح الغسل في آخر النهارفللصالة 
أتجهز وأغتسل وأتنظف  ،ا �صلح في الشتاءوهذ ،أتجهز :وجاء �عد الصالة قال ،صلى الفجر

ن هذا اغتسل للجمعة؟ ال، ال بد أن �كون غسله إ :هل نقول ،فإذا قر�ت الصالة خرجت ،وأنام
ماذا یرد على  ؟یرد علیه ماذالكن یرد علیه  ،للجمعة �عني هذا الغسل تؤدى �ه صالة الجمعة

 ؟هذا الفهم
�یف  ؟�كتفي �الوضوءأم یرد علیه أنه لو اغتسل وخرج إلى الجمعة ثم أحدث هل �غتسل ثانیة  

 ؟بواضح لیسأم الفرق؟ واضح  ما ،�كتفي �الوضوء؟ ألن حدثه هذا مثل ما لو نام قبل الصالة
و�نما هو ألمر محسوس وهو التنظف والتجمل  ،لیس عن حدث ،غسل الجمعة ال عن حدث أوالً 

 و�ذا لم یؤثر فیه الحدث نعس مثالً  ؟فهل یؤثر فیه الحدث ،ولهذا االجتماع العظیم لهذا الیوم
إنه اغتسل  :هل یؤثر فیه النوم فیما لو نام قبل الحضور إلى الصالة؟ نقول ،وخرج منه شيء

لو  ،ما یؤثر إال إذا طرأ علیه ما �قتضي التنظیف ،وتنظف وتطیب وتجهز للصالة ثم نام
 ،استغرق في نومه ساعات ،اغتسل وتجهز ونام في مكان حار ،صیف مثالً افترضنا أنه في ال

 ال؟ أم الغسل األول ما ینفع صح  :واحتاج إلى الغسل نقول
حتى عّلق �عض أهل العلم الغسل بوجود ما �قتضیه  ،ألن هذه أمور محسوسة معقولة المعاني

أو هو �طبعه تنبعث  ،�هةمن انبعاث روائح أو شخص صاحب عمل فیه یزاول فیه الروائح الكر 
 ،فالعلة معقولة ولیست تعبد�ة ،المقصود أن من أهل العلم من علق الغسل �مثل هذا ،منه روائح

 .»غسل یوم الجمعة واجب «
غسل  ،ولیس بواجب ،عامة أهل العلم على أن غسل الجمعة إ�ش؟ مستحب ،وهنا إشكال 

إن  :م؟ خفي على األئمة الذین قالوا�عني هذا الحدیث خفي علیه ،الجمعة مستحب ولیس بواجب
لكن  ،علیهم هذا الحدیث لم �خفَ  ،ما خفي علیهم ؟ولم �قولوا بوجو�ه ،غسل الجمعة مستحب
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وهو ما ُأمر �ه على سبیل اللزوم و�أثم تار�ه و�ثاب فاعله  ،الوجوب عند أهل العلم له حقیقة
 ؟فماذا عن حقیقة الوجوب االصطالحیة ،هذه حقیقته العرفیة االصطالحیة عند أهل العلم ،امتثاالً 

�عني  ]٣٦[سورة الحـج: }َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُ�َهاألن عندنا حقائق لغو�ة الواجب في اللغة الساقط {
 ،هذه هي الحقیقة اللغو�ة ،سمعنا وجبة �عني سقطة ،وجبت الشمس �عني سقط قرصها ،سقطت

 ،ر �ه على سبیل اللزوم وأثیب فاعله امتثاالً العلم ما أم لهحقیقة العرفیة االصطالحیة عند أ وال
وهل �صلح أن نقول تعر�ف الواجب لغة  ؟فماذا عن حقیقته الشرعیة ،هذه حقیقة ،وعوقب تار�ه

 :ا �قولون وأحیانً  ،الغة وشرعً  :ا �قولون ألنهم أحیانً  ؟ا ما أثیب فاعله وعوقب تار�هوشرعً  ،الساقط
 ما �قولون هذا؟  ،ااصطالحً و لغة 

لكن إذا اختلفت تكون  ،ما تتفق فیه الحقیقة العرفیة والشرعیة �جوز أن تقول هذا وهذاهذا فی
إن هللا �ره لكم قیل وقال و�ثرة السؤال و�ضاعة «طیب المكروه في النصوص  ،االحقائق ثالثً 

ذه فیها محرمات وه ]٣٨[سورة اإلسراء: }ُكلُّ َذِلَك َ�اَن َسیُِّئُه ِعْنَد َر�َِّك َمْكُروهاً ا {وأ�ًض  ،»المال
فهل الكراهة االصطالحیة هي الكراهة الشرعیة؟ ال، وقل مثل هذا في الوجوب  ،عظائم �بائر

إن غسل الجمعة  :�عني إذا اختلفت الحقائق هل یالم من قال ،االصطالحي مع الوجوب الشرعي
أصفر  جمًال  رأیتأنا عمري �له ما  :ا قال�عني لو أن شخًص  ،لیس بواجب مع اختالف الحقائق
[سورة  }َكَأنَُّه ِجَماَلٌت ُصْفرٌ { :�قول -جل وعال-أصفر �هللا  �هللا منذ ولدت ما رأیت جمًال 

 ال؟ هذا �قصد أي حقیقة هو؟ أم هذا مكذب هلل صح  :نقول ]٣٣المرسالت:
رت هنا اي لونه مثل إ�ش؟ فیه �ذعرفیة ما فیه جمل أصفر األصفر الإذا �ان �قصد الحقیقة ال

ن الشخص إ :فیه جمل بهذا اللون؟ هل نقول ،ا برتقالي هذا الكیس هذا أصفرهذال،  ؟أصفر
أنا منذ ولدت ما  :وصاحب إبل و�قول ،عمره مائة سنة اما رأیت منذ ولدت شخًص  :الذي قال

وهنا  ،أنت مكذب هلل؟ ال، لیس �مكذب هلل :نقول ،ي مثل هذاذ أصفر و�ر�د األصفر الرأیت جمًال 
 ،ال ؟محادون لرسول هللا منهإ :ن غسل الجمعة لیس بواجب هل نقولإ :إذا قال أهل العلم

و�راد حینئذ �الواجب في النص  ،فالحقیقة الشرعیة تختلف هنا عن الحقیقة العرفیة االصطالحیة
أم �عني متأكد  ،و�كرامك فرض ،ن حقك واجب عليإ :�عني �ما تقول لصاحبك ،المتأكد المتأكد
 ؟ال �أثم بتر�ه

صلى هللا علیه -�عني حدیث فرض رسول هللا  »الجمعة واجب على �ل محتلمغسل یوم « 
والصحابي  ،الحنفیة �قولون ز�اة الفطر لیست �فرض ،ز�اة الفطر من رمضان فرض -وسلم
 لیست معاندة؟أم هي معاندة  ،فرض :�قول

فت فإذا اختل ،القصر لیس بواجب :الجمهور في حدیث أول ما فرضت الصالة ر�عتین �قولون  
�لما قر�ت  ،على أنه �لما قر�ت االصطالحات من األلفاظ الشرعیة �ان أولى ،الحقائق فال لوم

أهل  :ولذا �قول �عضهم ،االصطالحات والحقائق العرفیة من االصطالحات الشرعیة �ان أولى
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روا�ة الثالثة هي  :�عضهم �قول ،روا�ة االثنین عز�ز ،االحدیث �سمون روا�ة االثنین عز�زً 
ْزَنا ِبَثاِلثٍ { :-جل وعال -لقوله ؛ز�زالع ینبغي أن تكون روا�ة االثنین تسمى  ]١٤[سورة یــس: }َفَعزَّ

ْن َأْهِليینبغي أن تسمى �المؤزر { �عني اضممه إليَّ هذا  ]٢٩[سورة طـه: }َواْجَعل لِّي َوِز�رًا مِّ
لتعز�ز التقو�ة لكن ما معنى التعز�ز؟ ا ،لیس �صحیح؟ لتقرب من النصوصأم الكالم صحیح 

ْزَنا ِبَثاِلثٍ {  ا،ا إذا �انوا ثالثة �حتاجون أن �قوو ا�عني قو�نا بثالث وأ�ًض  ]١٤[سورة یــس: }َفَعزَّ
فاالصطالح  ،والتقو�ة تحصل بثانٍ  ،فالمراد �التعز�ز التقو�ة ،�عززون �عاشر ،�عززون برا�ع

 .صطالحأو اآل�ة واردة على هذا اال ،ولیس بوارد ،ما فیه إشكال ،صحیح
بل من المعلمین من �قع في أهل  ،من المتعلمینألن  ؛االمقصود أن هذه أمور نحتاج إلیها �ثیرً  

 ،�عني �الغ ،واجب على �ل محتلم ،واجب على �ل محتلم ،�سبب هذه المخالفات ؛العلم
 ،را ما �كون �ه �النسبة للذ�غالبً  ،وتخصیص البلوغ �االحتالم لماذا؟ ألنه غالبا ما �كون �ه

والرجل  ،»ال �قبل هللا صالة حائض إال �خمار«ولذا جاء في الحدیث  ،و�النسبة للمرأة �الحیض
 ،ما �كون البلوغ عنده �االحتالم افالرجل غالبً  ،وال �قبل هللا صالة حائض إال �خمار ،كل محتلم

و�ذا  ،عةغسل الجم فإذا �لف الرجل یتأكد في حقه،والمرأة �الحیض والمراد على �ل حال المكلف
 .كلفت المرأة ال تقبل صالتها �غیر خمار

ومنهم من قال بوجو�ه  ،سنة مؤ�دة ،الخالصة أن عامة أهل العلم على أن غسل الجمعة مندوب 
وال �جب  ،بل �جب عند الحاجة ،و�ال فال ،یتأكد عند الحاجة :ل فقالومنهم من فصَّ  ،وتأثیم تار�ه

 .�غیرها
 ،عند من �قول �ه أنه �أثم بتر�ه ،معنى الوجوب عند من �قول �ه أوالً  ،إذا اجتمع الغسل الواجب 

ال �قبل هللا صالة من أحدث « ،الوجوب غیر االشتراط ،ما تصح؟ نعمأم لكن الصالة تصح 
ونظیر ذلك  ،وهنا الوجوب عند من �قول �ه أنه �أثم وصالته صحیحة ،هذا اشتراط »حتى یتوضأ

ال �صلي أحد�م «لكن ستر المنكب واجب  ،حة الصالةفي شروط الصالة ستر العورة شرط لص
فلو صلى وقد حسر عن عاتقه صالته  ،واجب ،»في الثوب الواحد لیس على عاتقه منه شيء

لكن �أثم عند من  ،صالته صحیحةفولو صلى الجمعة من غیر اغتسال  ،لكن �أثم ،صحیحة
وأصاب  ،واهما مًعا ارتفع الحدثمع غسل الجمعة إن ن إذا اجتمع غسل جنا�ة مثالً  ،�قول بوجو�ه

 ،ألن هذه و�ن �انت طهارة ؛إن نوى الجنا�ة فقط ارتفع الحدث ودخلت الصغرى �الكبرى  ،السنة
یدخل األدنى في األعلى إذا اجتمع عبادتان من جنس  ،لكنها صغرى �النسبة لغسل الجنا�ة

نوى غسل الجمعة ولم إذا  ،دخلت الصغرى في الكبرى  ،واألخرى مؤداة  ،لیست إحداهما مقضیة
 ما یرتفع؟ أم رفع الحدث یرتفع  ینوِ 



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=١١ 

على أن �عض أهل  ،فال یرتفع حدثه ،رفع الحدث وهو لم ینوِ  ،ألن األعمال �النیات ؛ال یرتفع
لكن یرد علیه حدیث عمر  ،ألن الصورة وجدت ؛ا أجزأ عن واجبمسنونً  العلم أن من نوى غسالً 

 علیه. الحدیث متفق
-قال رسول هللا  :وعن الحسن عن سمرة قال ،عن الحسن عن سمرة"یه والحدیث الذي یل 

 ،»ومن اغتسل فالغسل أفضل ،من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت« :-صلى هللا علیه وسلم
وروى �عضهم عن قتادة عن  ،حدیث حسن :رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال

 أوالً  ،�عني دون ذ�ر لسمرة "حدیث مرسًال هذا ال -صلى هللا علیه وسلم-الحسن عن النبي 
ومثل  ،وقد عنعن عن الحسن عن سمرة ،معروف �التدلیس الشدید -رحمه هللا تعالى-الحسن 

وتوقف �عض العلماء  ،مع أنه صرح �التحدیث ،تدلیس الحسن ال ُ�قَبل إال �التصر�ح �التحدیث
ومع ذلك  ،حدثنا أبو هر�رة :صرح �التحدیث وتوقف �عضهم قال الحسن ،في حمله على السماع

 .ألنه حدث أهل المدینة وهو فیها ؛لم یثبتوا سماعه من أبي هر�رة
فمن أهل العلم من ینفیه  ،وسماعه من سمرة مختلف فیه ،وعلى �ل حال إذا عنعن فإنه ال �قبل 

 ،قةلحدیث العقی ،ومنهم من یثبت سماع الحسن من سمرة لحدیث العقیقة ،ومنهم من یثبته ،امطلقً 
سل الحسن ممن سمع  :قال لي محمد بن سیر�ن :ففي صحیح البخاري عن حبیب بن الشهید قال

ومنهم  ،فأثبت أهل العلم سماعه لحدیث العقیقة ،هذا في البخاري  ،من سمرة :فقال ،حدیث العقیقة
واألصل أن  ،والسماع یثبت للراوي بواحد ،مادام ثبت السماع فهو األصل فهو األصل :من �قول

الذین  ،�عني الذین �شترطون ثبوت السماع ،فإذا ثبت سماعه لحدیث واحد طرد ذلك ،لراوي ثقةا
�شترطون ثبوت السماع هل �شترطون ثبوته في �ل حدیث؟ أو �كفیه أنه ثبت �حدیث واحد؟ ولو 

سمع الحسن  :فبعضهم طرد فقال ،فثبت أن الحسن سمع حدیث العقیقة من سمرة ،�حدیث واحد
وال �منع أن �قصد معنى  ،وهو معروف �التدلیس الشدید ،لم �سمع :نهم من �قولوم ،من سمرة

والجمهور على أنه لم �سمع منه إال  ،حدثنا أبو هر�رة :�ما قال ،من سمرة :غیر ظاهر من قوله
ذلك یبقى على عدم  عدا ومع ،فأثبتوا حدیث العقیقة �ما في صحیح البخاري  ،حدیث العقیقة

فالحدیث على هذا �حكم علیه �االتصال أو  ،وهو قد عنعن ،إذا عنعن ،ا دلسوالسیما إذ ،السماع
 ؟�االنقطاع

وأقواها  ،و�لها ال تسلم من مقال ،الحدیث له شواهد �ثیرة ،لكن له شواهد �ثیرة ،منقطع ،منقطع 
فحدیث  ،ما أخرجه البیهقي من طر�ق أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس

وعلى هذا �كون الحدیث أو  ،و�سناد حدیث البیهقي ال �أس �ه ،لحدیث سمرة ابن عباس شاهد
 ،ا�كون الحدیثان أو �كون حدیث سمرة مع ما �شهد له من حدیث ابن عباس وغیره �كون حسنً 

 .�عني �حتج �ه
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ومن اغتسل  ،من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت« :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال 
 ،وهو الخلیفة الراشد دخل وعمر �خطب على المنبر -رضي هللا عنه-عثمان  »ضلفالغسل أف

فاعتذر عثمان  ،إلى أن دخل اإلمام تأخرهلعتب على عثمان  -رضي هللا تعالى عنه-فكأن عمر 
لم �فعل غیر الوضوء ثم حضر ثم قال  ،�عني لم �فعل غیر الوضوء ،�أنه ما إن توضأ وحضر

ا؟! �عني ما اغتسلت؟! فهل في هذا دلیل على والوضوء أ�ًض  :-رضي هللا تعالى عنه -عمر
وهو خلیفة راشد أمرنا �االقتداء �ه  ،الوجوب أو على عدم الوجوب؟! ألنه حصل من عثمان

 ،أو جمع غفیر من الصحا�ة ،و�حضرة جمیع الصحا�ة -رضي هللا تعالى عنه-�حضرة عمر 
وجه الداللة  ،ولون �عدم الوجوب �ستدلون بهذاوالذین �ق ،الذین �قولون �الوجوب �ستدلون بهذا

ومثل هذا فیه شيء من التو�یخ  ،إنكار عمر �محضر من الصحا�ة ،على الوجوب إنكار عمر
ألنه  ؛یدل على عدم الوجوب :ومنهم من �قول ،والتعز�ر ال �كون إال على ترك واجب ،والتعز�ر

 .ألمره بذلكا �أثم بتر�ه ولو �ان واجبً  ،ارجع فاغتسل :لم �قل له
مع جاللته  -رضي هللا تعالى عنه-في حق مثل عثمان  اوتعز�رً  اوعلى �ل حال �ونه تو�یخً  

فهل قال لهم عمر مثل ما  ،�عني �مكن دخل �عد عثمان أناس ،وقدره ال �عني أن �ل من دخل
برار حسنات األ :ال، اللوم على عثمان أكثر من غیره من �اب ما �قوله أهل العلم ؟قال لعثمان

من توضأ یوم « :�قول ،فهذا ال یدل على الوجوب ،فال یدل هذا على الوجوب ،سیئات المقر�ین
ونعمت  ،فبها �عني �السنة أخذ من توضأ ،ونعمت السنة ،�عني �السنة أخذ »الجمعة فبها ونعمت

وهذا یدل على عدم وجوب الغسل یوم  »فالغسل أفضل ،ومن اغتسل فالغسل أفضل« ،السنة
 .ال �عني أنه واجب ،ألن �ونه أفضل ال �عني أنه واجب ؛الجمعة

اآلن الترمذي  "وروى �عضهم ،حدیث حسن :رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال" 
 �شترط في الحسن عدم االنقطاع؟ �شترط عدم االنقطاع في الحسن.

ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــذي م ــــــــــــــــــال الترم  وق
 

 مـــــــــــا اتهـــــــــــم مـــــــــــن الشـــــــــــذوذ مـــــــــــع راوٍ  
ــــــــــــــــردً   ــــــــــــــــم �كــــــــــــــــن ف  ا ورد�كــــــــــــــــذب ول

 
ـــــــرد  ـــــــا انف ـــــــض م ـــــــد حســـــــن �ع ـــــــت وق  قل

ال �شترط االتصال في الحسن و�ال فالحدیث حتى عند الترمذي  ،ال �شترط في الحسن االتصال 
ا ما ولذا الترمذي �ثیرً  ،واهدهإنه حسنه �ش :ألن الحسن لم �سمع من سمرة إال أن �قال ؛منقطع

لكنه ینظر إلى الشواهد و�وردها في  ،ا ما ظاهره الضعفو�حسن �ثیرً  ،�صحح ما ظاهره الضعف
�ما أنه �حسن  ،فهو �صحح �المجموع ،وفي الباب عن فالن وفالن وفالن :آخر �ل �اب �قول

 .جموعم�ال
�ان  ،�ان �غتسل من أر�ع -سلمصلى هللا علیه و -أن النبي  -رضي هللا عنها-وعن عائشة " 

ومن غسل  ،ومن الحجامة ،و�وم الجمعة ،من الجنا�ة"�عني من أر�ع خصال  "�غتسل من أر�ع
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 ،والدارقطني وابن خز�مة والحاكم و�سناده على شرط مسلم ،رواه أبو داود وهذا لفظه ،المیت
رواة  :وقال البیهقي ،�غتسل من أر�ع :ورواه اإلمام أحمد ولفظه قال ،و�سناده على شرط مسلم
وقال  ،وال أراه تر�ه إال لطعن الحفاظ فیه ،وتر�ه مسلم فلم �خرجه ،هذا الحدیث �لهم ثقات

 "روى أحادیث مناكیر"راوي الحدیث مصعب بن شیبة  "اإلمام أحمد في روا�ة مصعب بن شیبة
 ؛یث مسلملكنه مع ذلك ترك هذا الحد ،مصعب هذا من رواة مسلم ،ومصعب هذا من رواة مسلم

رواه  ،ال �صح :بل قال أبو زرعة ،حتى أنه ُحكم علیه �أنه منكر ،لطعن �عض الحفاظ فیه
�عني �ون اإلمام مسلم �خرج لمصعب هل �عني هذا أن جمیع  ،مصعب وشیبة ولیس �قوي 

ولذا تخر�ج  ،ینتقي من أحادیث الراوي المتكلَّم فیه ینتقي اأو أن مسلمً  ،أحادیثه محفوظة
ألنه ینتقي من أحادیث الراوي مما  ؛لبعض الرواة المتكلم فیهم ال �عني اطراد التوثیقالصحیحین 

ولذا اغتر  ،ولذا لم �خرج مسلم هذا الحدیث مع أن مصعب من رواته ،ضبطه وأتقنه ووفق علیه
إسناده على شرط مسلم �معنى أن الرواة الذین خرج هذا الحدیث من طر�قهم احتج  :الحاكم وقال

 ام مسلم �غتسل من أر�ع..بهم اإلم
 طالب: .............

 ین؟أكیف؟ 
 طالب: .............

 البخاري �قول وتر�ه مسلم.. ماذا تفعلألنه  ء؛ما تجي ء،ال ما تجي
 طالب: .............

 طیب و�عده �عني من تمام �الم البیهقي �له.
 طالب: .............

على �ل حال الحدیث  ،هذا من �الم البیهقي ألنه هذا تبع تر�ه مسلم ؛خطأ ما �مكن ،ال
علیه الصالة -أن النبي  ،ومنها ما ال شاهد له ،ونأتي إلى جمله ومنها ما له شاهد ،ضعیف
من الجنا�ة  :من أر�ع ،�عني من أر�ع خصال أو من أر�عة أمور ،�ان �غتسل من أر�ع -والسالم

و�وم  ،و محل إجماع بین أهل العلموه ،وهذا استفاضت �ه األحادیث ،كان �غتسل من الجنا�ة
وفیه من األقوال  ،غسل یوم الجمعةوحث على ال ،�غتسل من یوم الجمعة �ان ،االجمعة أ�ًض 

ومن الحجامة �غتسل من الحجامة هذا لم یثبت  ،ومن الحجامة ،ألهل العلم والنصوص ما تقدم
وال من غسل  ،ل المیتوال من غس ،أنه �ان �غتسل من الحجامة -علیه الصالة والسالم-عنه 
 .المیت

 ؛والثانیة ال إشكال في �ونه �غتسل وحث على ذلك ،المقصود أن الجملة األولى متفق علیها 
الحجامة لم �قل أحد من أهل العلم بوجوب االغتسال  ،ومن الحجامة ،لكنه ال على سبیل الوجوب

هذا یدل  ،�فعل �ذا -وسلمصلى هللا علیه -�ان رسول هللا  :الصیغة ،من غسل المیتوال  ،منها
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 ،لكن لیس �مطرد لیس �مطرد ،تدل على االستمرار ،�ان �فعل هذا األصل فیها ،على االستمرار
و�نقل غیره �ان رسول  ،أو فیما ینقل ،فقد جاءت هذه الصیغة فیما لم �فعل إال مرة واحدة مثالً 

-و�ان  ،�سبح والغاشیة �قرأ في سورة الجمعة في صالة الجمعة -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
فهذا ال شك أنه یدل على أنه �ان �فعل ذلك  ،�قرأ �الجمعة والمنافقون  -صلى هللا علیه وسلم

 ،و�ن �انت ظاهرة فیه ،فهذه الصیغة ال تدل على االستمرار المطلق ،ا �فعل هذاوأحیانً  ،اأحیانً 
ن طلق بن حبیب عن عبد وأما حدیث مصعب بن شیبة ع :هنا �قول ابن عبد البر في االستذ�ار

 -ثم ذ�ر حدیث عائشة ،فمما ال �حتج �ه ،هللا بن الز�یر عن عائشة وذ�ره فمما ال �حتج �ه
ال، قال  :قالت ؟أُ�غتسل من غسل المیت ؟أ�غتسل من غسل المیت :أنها سئلت -رضي هللا عنها

ألنه لو  ؛بةفدل �عني هذا األثر حدیث عائشة على �طالن حدیث مصعب بن شی :ابن عبد البر
ومن جهة النظر واالعتبار ال تجب طهارة على  ،لو صح عنها ما خالفته ،صح عنها ما خالفته

من وجه �شهد �ه  -صلى هللا علیه وسلم-وال أوجبها رسوله  ،من لم یوجبها هللا علیه في �تا�ه
 .علیه وال اتفق العلماء على إ�جابها

ما ذ�ر  على تضعیف �عض األحادیث مثالً  �ستدل �مثل هذا ،وعلى �ل حال فالحدیث ضعیف 
 ،�قصر وتتم -علیه الصالة والسالم-أو �ان النبي  ،عن عائشة أنها �انت تقصر الصالة وتتم

 ،�ان �قصر و�تم -صلى هللا علیه وسلم-منها أنه  ؛روي على أوجه ،الحدیث روي على أوجه
المرجح أنه �ان �قصر  :وقالوا في السفر -علیه الصالة والسالم-مع أن اإلتمام لم �حفظ عنه 

أنه  -علیه الصالة والسالم-ثم استدرك مثل هذا أنه ال یلیق �عائشة وهي معه  ،وتتم �عني عائشة
وأنها  ،ثبت عنها أنها أتمت ،كان �قصر وتتم وهي معه في الوقت نفسه إال أنها أتمت فیما �عد

شة وهي الصحابیة الحافظة الفقیهة فبمثل هذه األمور �عني یر�أ �عائ ،تأولت �ما تأول عثمان
علیه -و�بعد �ل البعد أن تروي عنه  ،وهو �قصر -علیه الصالة والسالم-الجلیلة أنها تتم معه 

 ،ال، ال �جب الغسل :أنه �ان �غتسل من تغسیل المیت وتسأل عن ذلك فتقول -الصالة والسالم
 فبمثل هذا �ضعف مثل هذا الخبر. ،یبعد هذا
 .�هللا أعلم

 لى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.وص 
 


