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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
في حدیث ابن عمر السابق �الم ابن حجر  -علیه الصالة والسالم–فیما یتعلق ببیوت النبي 

 حیث أضافه إلى حفصة. ،وغیره
 طالب:.........

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 سیأتي بدرس الیوم؟
 طالب:........

 نفس الحدیث.به بوقته، إًذا خل
 .نعم

وعلى آله  ،ى عبده ورسوله نبینا محمدٍ وصلى هللا وسلم و�ارك عل ،الحمد هلل رب العالمین
 .وصحبه أجمعین

ِز ِفي الُبُیوتِ " :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري   .َ�اُب التََّبرُّ
َثَنا َأَنُس ْبُن ِعَیاٍض، َعْن ُعَبْیِد للااَِّ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن �َ   َثَنا ِإْبَراِهیُم ْبُن الُمْنِذِر، َقاَل: َحدَّ ِن ْحَیـى ْبـَحدَّ

ِض َحبَّاَن، َعْن َواِسِع ْبِن َحبَّاَن، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر، َقاَل: اْرَتَقْیُت َفْوَق َظْهـِر َبْیـِت َحْفَصـَة ِلـَبعْ 
ــُت َرُســوَل للااَِّ  ــاَجِتي، َفَرَأْی ــِه َوَســلَّمَ -َح ــَتْقبِ  -َصــلَّى ُهللا َعَلْی ــِة، ُمْس ــَتْدِبَر الِقْبَل ــُه ُمْس َل َ�ْقِضــي َحاَجَت

ْأمِ   .الشَّ
ـِد ْبـ َثَنا َیِز�ُد ْبُن َهاُروَن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َ�ْحَیى، َعـْن ُمَحمَّ َثَنا َ�ْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َحدَّ ِن َ�ْحَیـى َحدَّ

 ".ْبِن َحبَّانَ 
 عندك �اب؟

 طالب: بدون �اب.
 بدون ترجمة؟

 نعم.طالب: 
َثَنا َ�ْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیمَ "�اب ٌ تبع الباب السابق، لكنه هنا �قول:  و�قـول: سـقط التبو�ـب عنـد أبـي  "َحدَّ

 .ا�مكن �شیر الحافظ على أن هناك تبو�بً و ذر واألصیلي، 
 وقد سقط التبو�ب منها.  ،ما أشار؛ ألنه �عتمد روا�ة أبي ذر

 ....... طالب:
َثَنا َیِز�دُ " َثَنا َ�ْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َحدَّ ْبُن َهاُروَن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َ�ْحَیى، َعْن ُمَحمَِّد ْبـِن َ�ْحَیـى  َحدَّ

َأْخَبـَرُه َقـاَل:  -رضـي هللا عنهمـا-ْبِن َحبَّاَن َأنَّ َعمَُّه، َواِسَع ْبَن َحبَّاَن، َأْخَبَرُه َأنَّ َعْبَد للااَِّ ْبَن ُعَمـرَ 
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َقاِعــًدا َعَلــى  -َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َرُســوَل للااَِّ  َرَأْیــتُ َلَقــْد َظَهــْرُت َذاَت َیــْوٍم َعَلــى َظْهــِر َبْیِتَنــا، فَ 
 ".َلِبَنَتْیِن ُمْسَتْقِبَل َبْیِت الَمْقِدسِ 

وعلــــى آلــــه  ،الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــا محمــــد
 ، أما �عد...وأصحا�ه أجمعین

ِز ِفي الُبُیوتِ  :-لىرحمه هللا تعا-فیقول المؤلف  �انوا قبل أن ُتتخذ الُكُنـف فـي البیـوت  ""َ�اُب التََّبرُّ
مثلمـا تقـول عائشـة: قبـل أن  ،�قضـون حـوائجهم فـي الصـحاري، فـي األمـاكن خـارج البلـد ،یتبرزون 

 لى المناصع.إُتتخذ الُكنف في البیوت یذهبون 
َثَنا ِإْبَراِهیُم ْبُن الُمْنِذِر، َقاَل:" قال: َثَنا َأَنُس ْبُن ِعَیاٍض، َعْن ُعَبْیِد للااَِّ  َحدَّ  ابن عمر." َحدَّ

 �عني عن عمه واسع. "َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َ�ْحَیى ْبِن َحبَّاَن، َعْن َواِسِع ْبِن َحبَّانَ "
ة زوج النبـي هنـا أضـافه إلـى حفصـ" َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر، َقاَل: اْرَتَقْیُت َفْوَق َظْهـِر َبْیـِت َحْفَصـةَ "
 .-علیه الصالة والسالم-
ــوَل للااَِّ " ــُت َرُس ــاَجِتي، َفَرَأْی ــَبْعِض َح ــلَّمَ -ِل ــِه َوَس ــلَّى ُهللا َعَلْی ــِة،  -َص ــَتْدِبَر الِقْبَل ــُه ُمْس َ�ْقِضــي َحاَجَت

ْأمِ   والحدیث تقدم، وتقدم ما فیه. "ُمْسَتْقِبَل الشَّ
ــ "�ــاب التبــرز فــي البیــوت" :قولــه" لیشــیر إلــى أن خــروج النســاء  ؛ذه الترجمــةب المصــنف بهــعقَّ

 ."فاستغنین عن الخروج إال للضرورة ،بل اتخذت �عد ذلك األخلیة في البیوت ،للبراز لم �ستمر
}: -جلَّ وعال–�عني عمًال �قوله    .]٣٣[األحزاب:  {َوَقْرَن ِفي ُبُیوِتُكنَّ
صـغیر  وهـو تـا�عيٌّ  ،طـاببن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخا :أي "عبید هللا" :قوله"

 ".من فقهاء أهل المدینة وأثباتهم
ـــــــد هللا عـــــــروة قاســـــــمٌ  ـــــــذهم عبی  فخ

 
ـــــــرٍ  ســـــــعیدٌ   ـــــــو �ك  ســـــــلیمان خارجـــــــه أب

 
 الفقهاء السبعة.

 ".واإلسناد �له مدنیون "
َثَنا َیِز�ُد ْبُن َهاُرونَ قال: " َثَنا َ�ْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َحدَّ  ا �اب عند�م؟كل الطبعات ما فیه" َحدَّ

 طالب:........
نعم موجود، لكنه أشار في الحاشیة إلى أنه ال ُیوجد فـي �عـض النُّسـخ السـیما روا�ـة أبـي ذر التـي 

 اعتمد علیها ابن حجر. 
َثَنا َیِز�ُد ْبُن َهاُرونَ قال: " َثَنا َ�ْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َحدَّ ـِد ْبـِن َقاَل: َأْخَبَرَنـا َ�ْحَیـى، َعـنْ  ،َحدَّ  ُمَحمَّ

َأْخَبـَرُه  -رضي هللا عنهمـا-َ�ْحَیى ْبِن َحبَّاَن َأنَّ َعمَُّه، َواِسَع ْبَن َحبَّاَن، َأْخَبَرُه َأنَّ َعْبَد للااَِّ ْبَن ُعَمرَ 
َقاِعًدا َعَلى  - َوَسلَّمَ َصلَّى ُهللا َعَلْیهِ -َرُسوَل للااَِّ  َقاَل: َلَقْد َظَهْرُت َذاَت َیْوٍم َعَلى َظْهِر َبْیِتَنا، َفَرَأْیتُ 

 ".َلِبَنَتْیِن ُمْسَتْقِبَل َبْیِت الَمْقِدسِ 
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لیــة، ترددنــا فــي الــدرس الماضــي فــي �یفیــة القعــود هــل هــو علــى القــدمین أو علــى الفخــذین مــع األ
و�صــعب الجلــوس علیــه،  ،وخشــن تبعدنا أن �كــون علــى الفخــذین؛ ألن اللــِبن فــي األصــل مــؤذٍ واســ

 �عني القعود. "ا َعَلى َلِبَنَتْینِ َقاِعدً "ولكن �قول: 
 طالب: مباشرة.

 ؟ماذا
  ....... طالب:

، هـو قـال: قاعـد، مـا �نـا ااألصل فیـه هـذا القعـود المباشـرة، والجلـوس علـى القـدمین ُ�سـمى مسـتوفزً 
 هلیتــه، لكــن فیــأنســتبعد أن �جلــس اإلنســان علــى لِبنــة �فخــذه و  ،نتصــور أن مثــل هــذا االحتمــال یــرد

ي ُ�ســـمى اإلفرنجـــي هـــو إن األصـــل فـــي المقاعـــد هـــذه اإلفرنجـــي الـــذب علـــم قـــال: �حـــٍث بـــین طـــال
�عنـي  ا،رضـناه �مـا �نـا نفهمـه مـن الحـدیث، ومـازال االحتمـال قائًمـااألصل؛ ألنه مثل اللبنتـین، وع

د علـى القـدمین، ُیرفـع البـدن عـن صـل مثـل الكرسـي العر�ـي �حیـث ُ�قعـرضناه �ـأن األاما سلَّمنا، ع
 .    موضع النجاسة

 .َقاِعًدا َعَلى َلِبَنَتْیِن ُمْسَتْقِبَل َبْیِت الَمْقِدِس" -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَرَأْیُت َرُسوَل للااَِّ "
 ،واألصـیلي �مـا ألبـي ذرٍ  ،بـن هـارون او�ز�د هو  ،هو الدورقي "حدثنا �عقوب بن إبراهیم" :قوله"

 .�ما تقدم ،عنه هذا الحدیث بن سعید األنصاري الذي روى مالكٌ او�حیى هو 
ألن ذلـك  ؛الكعبة �ما في روا�ة عبید هللا بن عمـر :مستدبر القبلة أي :ولم �قع في روا�ة �حیى

 أن �ستدبر الكعبة. "من الزم من استقبل الشام �المدینة
ــا ذُ " ــد هللاِكــو�نم ــي روا�ــة عبی ــر تــارةً  ،للتأكیــد والتصــر�ح �ــه ؛رت ف  ببیــت وتــارةً  ،�الشــام والتعبی

 �لها في جهة الشمال �النسبة لمكة. "ألنهما في جهة واحدة ؛المقدس �المعنى
 –ء حــول مــا جــاء مــن نســبة بیــوت النبــي: ِذ�ــر أقــوال العلمــا-�عــض اإلخــوان �تــب-هــذا �قــول 

 مع �ونه ال ُیوَرث. –صلى هللا علیه وسلم–إلى زوجاته  –صلى هللا علیه وسلم
قـال: أخبرنـا  –صلى هللا علیه وسـلم –�ر منازل النبي "جاء في الطبقات الكبرى عن ابن سعد ذِ 

 الواقدي معروف �ضعفه الشدید. محمد بن عمر الواقدي"
حدثني ابن أبي سبرة، عن محمـد بـن عبـد هللا العبسـي، عـن محمـد بـن عمـرو بـن عطـاٍء قال: "

بنـت ن سـودة أو  ،أزواجـه االتـي فیهـ –صـلى هللا علیـه وسـلم –العامري، قال: �انت بیوت النبي 
یـي �ـاعوا بیتهـا مـن ن أولیـاء صـفیة بنـت حُ أو  ،-رضي هللا عنهما– زمعة أوصت ببیتها لعائشة

 .معاو�ة بن أبي سفیان �مائة وثمانین ألف درهم
 ،أحق �الشفعة فأخبرني �عض أهل الشام أن معاو�ة أرسل إلى عائشة أنتِ  :بن أبي سبرةاقال  

 :قـالو�ُ  ،�مائـة وثمـانین ألـف درهـم :�قولـون ، واشـترى مـن عائشـة منزلهـا ،و�عث إلیهـا �الشـراء
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فمـا رامـت مـن مجلسـها  ،وحمل إلى عائشة المال ،وشرط لها سكناها حیاتها ،�مائتي ألف درهم
 ."-رضي هللا عنها وأرضاها- حتى قسمته

 -ذ�رتــإن �ــان �عضــكم ی-مــر علینــا فــي (الموطــأ)  ،عائشــة معروفــة �ــالُجود، ومعروفــة �الصــدقة 
ة، وقــرب غــروب الشــمس لــم �كــن عنــدها إال رغیــف واحــد، فطــرق البــاب فقیــر، أنهــا �انــت صــائم

غیــره، قالــت: اعطــه إ�ــاه، فمــا إن غابــت الشــمس حتــى  هفقالــت للجار�ــة: اعطــه إ�ــاه، قالــت: مــا فیــ
مـازال إلـى اآلن فـي الحجـاز  ،ُطِرق الباب من شخٍص ما ُعِرف �عطیـة، ومعـه �ـبٌش ُمكفَّـن، ُمكفَّـن

 ، �هللا المستعان.    �ه ، و�شوى ُیلف �العجین
 ،بـن الز�یـر مـن عائشـة �عـث إلیهـاااشـتراه  :قـالو�ُ  ،فما رامت من مجلسها حتـى قسـمته"�قول: 

 ".قسمت ذلك فما برحت حتى ،فشرط لها سكناها حیاتها ،خت تحمل المال�ُ  خمسة أجمالٍ  :قال�ُ 
علــيَّ ثالثــٌة تــأتي ْثــَل ُأُحــٍد َذَهًبــا مِ  يِلــ �كــون  َمــا ُأِحــبُّ َأنَّ «�قــول:  -علیــه الصــالة والســالم–النبــي 

علیـه الصـالة -یـوزع مـن جمیـع الجهـات  »أقـول �ـه هكـذا وهكـذا وهكـذادرهم، إال أن  وعندي منه
 .-والسالم

�عنـي الـدرهم ال یـنقص  "رتمـوني لفعلـتلو ذ�َّ  :فقالت عائشة ،الو خبأت لنا منه درهمً  :فقیل لها"
 هذه الصدقة من هذه األحمال.

 �ما ذ�رنا الواقدي. "بن عمرقال محمد "
بـن افورثـه  ،ا أخبره أن حفصة تر�ت بیتهـان سالمً أ عن أبي �كر بن عمروٍ  ،بن أبي سبرةاعن "

 .ل في المسجددخِ م وأُ دِ وهُ  ،افلم �أخذ له ثمنً  ،عمر
عــن عكرمــة أن ورثــة أم  ،عــن ثــور بــن ز�ــد ،بــن أبــي ســبرةاعــن  ،أخبرنــا محمــد بــن عمــر قــال:

، ثم قال في السند المتقـدم، قـال: بعإنه لم یُ  :�قال :قال محمد بن عمر ،مالسلمة �اعوا بیتها �
 .وأرٍض تر�ها صدقة ،إال �مساكن أزوجه –صلى هللا علیه وسلم –لم ُیوِص رسول هللا 

�قول أبو عمر بن عبد البر: هذا الحدیث عن ابن عمر یدل على أن مذهبه فـي العمـرة �خـالف 
دلیل أنه ورث من حفصة أختـه داًرا �انـت أسـكنتها بنـت ز�ـد بـن ب ،مذهبه في اإلسكان والسكنى

الخطــاب مــا عاشــت، فلمــا ماتــت بنــت ز�ــٍد �عــد مــوت حفصــة ورث ابــن عمــر الــدار عــن أختــه 
حفصة؛ ألنها �انت على ملكها، و�ان عبد هللا بن عمر وارث لها؛ ألنه �ان شقیقها وعلى هـذا 

 مخالٌف لإلسكان والسكنى".أكثر أهل العلم في اإلعمار والعمرة، أن ذلك 
 طالب: بیت حفصة.

 .ما �منع هو بیت حفصة
 .......  طالب:
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صـلى هللا -فـإن قـال قائـل: إن �ـان لـم یـورث "قال الطبري: المشكلة �قول ابن �طال في شرحه:  
مسـاكنه إن �ـن لـم  يفكیـف سـكن أزواجـه �عـد وفاتـه فـ »ما تر�نـا صـدقة«لقوله:  -علیه وسلم

 لم �خرجن عنها؟  ا؟ و�یفیرثنه إذً 
إنمـا جعـل  -صـلى هللا علیـه وسـلم- يمـن العلمـاء قالـت: إن النبـ أن طائفـةً  :ذلـك يفالجواب فـ
 يحیاتـه، فملكـت ذلـك فـ يمسكن مسكنها الذى �انت تسكنه ف يف منهن �انت ساكنةً  لكل امرأةٍ 

ذلـك  یـوم تـوفى وذلـك لهـا، ولـو �ـان صـار لهـن -صلى هللا علیه وسلم– حیاته، فتوفى الرسول
جمیـع  يمن أ�ًضـا مشـاًعا فـمن، ثـم �ـان ذلـك الـثُّ من وجه المیراث عنه لم �كن لهن منـه إال الـثُّ 

�عضـهن  وتـرك منازعـة ،ذلـك يوفى تـرك منازعـة العبـاس وفاطمـة إ�ـاهن فـ ،المساكن لجمیعهن
 ".ذلك �ما ذ�رناه يواضح على أن األمر ف �عًضا، فیه دلیلٌ 

 هبة؟طالب: 
 ؟ماذا

 ....... طالب:
وهـن فـي مسـاكنهن ولـم یتعـرض، وال ُذِكـر، وال ُنِقـل عنـه  –صـلى هللا علیـه وسـلم–توفي رسـول هللا 

 .-علیه الصالة والسالم-مر �إخراجهن وال أخرجهن الخلفاء من �عده أأنه 
}"وقــد تعــالى لهــن:  ــوِتُكنَّ ــْرَن ِفــي ُبُی ئال �خــرجن عــن منــازلهن �عــد وفــاة لــ ؛]٣٣[األحــزاب:  {َوَق

حیـاة  يسـكنها فـ يالمسـاكن التـ يوقال آخرون: إنمـا تـر�ن فـ -الصالة والسالم علیه– الرسول
صلى هللا علیـه –هللا  �ان رسول يألن ذلك �ان من مئونتهن الت -علیه الصالة والسالم–ي النب

َمـا َتَرْكـُت َ�ْعـَد «استثناه لهن مما �ان بیده أ�ام حیاته، �ما اسـتثنى نفقـاتهن حـین قـال:  -وسلم
 .»َفْهَو َصَدَقةٌ  يَوُمْؤَنِة َعاِملِ  يَسائِ َنَفَقِة نِ 
 �الٌم طو�ل. "و�دل على صحة ذلك قالوا:

"وهذا �قتضـي أن الُحجـر الشـر�فة ) �قول السمهودي المؤلـف: وفاء الوفاء �أخبار دار المصطفى(
تصـرف أم سـلمة، و�نائهـا  و�ؤ�ده مـا تقـدم مـن –صلى هللا علیه وسلم –كانت على ملك نسائه 

عارضـه مـا تقـدم مـن أن ز�نـب بنـت خز�مـة لمـا و�ُ  ،-صـلى هللا علیـه وسـلم-في غیبته لحجرتها
 یفت البیوت فـي القـرآن مـرةً ِض أم سلمة بیتها، وقد أُ  -صّلى هللا علیه وسّلم-توفیت أدخل النبي 

إلـیهن، والظـاهر أن اإلضـافة األولـى هـي الحقیقیـة؛ لمـا تقـدم  صلى هللا علیه وسلم ومـرةً -إلیه 
وألنــه �ــان �جــب علیــه إســكانهن، غیــر أن لهــن  ؛بناهــا -صــلى هللا علیــه وســلم–نبــي مــن أن ال

 ".-صلى هللا علیه وسلم-فیها �عده حق السكنى لحبسهن لحقه 
 لكن یرد علیه مسألة اإلرث ومسألة البیع.

 طالب:........
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 ؟ماذا
 ....... طالب:

 �سائر األنبیاء. -علیه الصالة والسالم–هذا ُمعارض للنص ال ُیوَرث  ،ال ُنوَرث
 .نعم

 .َ�اُب اِالْسِتْنَجاِء ِ�اْلَماءِ "
َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ُمَعاٍذ، َواْسُمُه َعَطـاُء ْبـنُ   َثَنا َأُبو الَوِلیِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَمِلِك َقاَل: َحدَّ  َأِبـي َحدَّ

ِإَذا َخَرَج ِلَحاَجِتِه،  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -لنَِّبيُّ َمْیُموَنَة َقاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َ�ُقوُل َ�اَن ا
 ".َأِجيُء َأَنا َوُغَالٌم، َمَعَنا ِإَداَوٌة ِمْن َماٍء، َ�ْعِني َ�ْسَتْنِجي ِ�هِ 

 ".َ�اُب اِالْسِتْنَجاِء ِ�اْلَماءِ ": -رحمه هللا تعالى–�قول 
َثَنا َأُبو الَوِلیِد ِهَشاُم ْبنُ " قال:  الطیالسي."  َعْبِد الَمِلكِ َحدَّ
َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ُمَعاٍذ، َواْسُمُه َعَطاُء ْبُن َأِبـي َمْیُموَنـَة َقـاَل: َسـِمْعُت َأَنـَس ْبـَن َماِلـٍك، " قـال: َحدَّ

ــيُّ  ــاَن النَِّب ــوُل َ� ــلَّمَ -َ�ُق ــِه َوَس ــلَّى ُهللا َعَلْی ــ -َص ــا َوُغ ــيُء َأَن ــِه، َأِج ــَرَج ِلَحاَجِت وفــي �عــض " َالمٌ ِإَذا َخ
 الروا�ات "نحوي" �عني قر�ٌب منه.

ــا َوُغــَالمٌ " ــهِ  َأِجــيُء َأَن ــي َ�ْســَتْنِجي ِ� ــاٍء، َ�ْعِن ــْن َم ــا ِإَداَوٌة ِم ــر �عضــهم الغــالم المــبهم �ــابن  "َمَعَن وفسَّ
 بینهما مفاوز في الُعمر. ،مسعود، وُ�بعد ذلك أن بین أنس بن مالك وابن مسعود دهٌر طو�ل

ُذِكــر عــن  " أراد بهــذه الترجمــة الــرد علــى مــن �رهــه"َ�ــاُب اِالْســِتْنَجاِء ِ�اْلَمــاءِ ":  -رحمــه هللا–قــال 
فـال ُ�سـتنجى �ـه مـن �ـاب الكراهـة، فـأراد  ،�عض السلف أنه �ره االستنجاء �الماء، قال: ألنه طعـام

 "ِإَداَوٌة ِمــْن َمــاءٍ  َأِجــيُء َأَنــا َوُغــَالٌم َمَعَنــا"حــدیث أنــس  -علیــه الصــالة والســالم–الــرد علیــه، و�فعلــه 
 قد فعل. -علیه الصالة والسالم–فال �راهة حینئٍذ، والنبي  ،فیستنجي �ه

صــلى هللا علیــه -وعلــى مــن نفــى وقوعــه مــن النبــي  ،أراد بهــذه الترجمــة الــرد علــى مــن �رهــه"
، لم یثبت عنه أنه اسـتنجى �المـاء، و�نمـا �الحجـارة –صلى هللا علیه وسلم –نقل أن النبي  "-وسلم

اســتجماره �الحجــارة ثابــت مــا ُینكــر، لكــن مــع ذلــك فــي هــذا الحــدیث وفــي غیــره مــا یــدل علــى أنــه 
 استنجى �الماء، وأن المكلَّف ُمخیَّر بینهما. 

ئل أنـه ُسـ -رضـي هللا عنـه-صـحیحة عـن حذ�فـة بـن الیمـان  بن أبي شیبة �أسـانیدٍ اوقد روى "
إذا �اشـرت النجاسـة ولـو ُوِجـد المـاء تبقـى  "نـتنا ال یزال في یـدي إذً  :فقال ،عن االستنجاء �الماء

نــه إذا غســل یــده ورطبهــا مجهــود شــرح ُســنن أبــي داود) �قــول: إالیــد فیهــا نــتن، وأذ�ــر فــي (بــذل ال
 �الماء قبل أن یبدأ �االستنجاء فإنه یزول هذا النتن. 

لعلـه لقلـة  "همـا �نـا نفعلـ :بـن الز�یـر قـالاوعن  ،بن عمر �ان ال �ستنجي �الماءاأن  وعن نافعٍ "
 الماء في وقتهم.
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 "اسـتنجى �المـاء -صـلى هللا علیـه وسـلم-بن التین عن مالك أنه أنكـر أن �كـون النبـي اونقل "
 والحدیث ال شك أنه ردٌّ علیه.

 .ألنه مطعوم ؛بن حبیب من المالكیة أنه منع االستنجاء �الماءاوعن "
 .�صر�ون  واإلسناد �له ي،هو الطیالس "هشام بن عبد الملك" :قوله

فیخـرج أن �كـون  "مـن األنصـار :أي "منـا"عقبهـا  ولـىزاد في الروا�ـة األ  "أجيء أنا وغالمٌ " :قوله

 المراد ابن مسعود؛ ألنه هذلي. 

 �عني مقارٌب في السن. "نحوي " ولمسلمٍ  ،من األنصار وصرح �ه اإلسماعیلي في روایته :أي"

مـن لـدن  ):المحكـم(وقـال فـي  ،ه أبـو عبیـدوالغالم هـو المترعـرع قالـ ،لي في السن مقاربٌ  :أي"

وحكـى الزمخشـري فـي أسـاس البالغـة أن الغـالم هـو الصـغیر إلـى حـد  ،الفطام إلى سـبع سـنین

وقد ُ�طلق علـى العبـد و�ن �ـان �بیـًرا ُ�قـال  "فهو مجاز ،غالمٌ  :فإن قیل له �عد االلتحاء ،االلتحاء

 له: غالم.

 .من جلد صغیرٌ  �كسر الهمزة إناءٌ  "إداوة" :قوله"

 إداوٌة مملؤٌة من ماء. "من ماء مملوءةٌ  :أي "من ماءٍ " :قوله

وقـد رواه المصـنف �عـد هـذا عـن سـلیمان بـن  ،قائل �عني هـو هشـام "�عني �ستنجي �ه" :قوله"

 "�ستنجي �المـاء :فقال ،لكنه رواه عقبه من طر�ق محمد بن جعفر عن شعبة ،حرب فلم یذ�رها

 عن شعبة.

 طالب:.......

 وخمسین. ااحدً و ن، انظر مائة و ان، عندي ما علیها نقطتاما علیها نقطت "عقبه"

 طالب:.......

 ألنه إذا قلنا: عقبه، �عني في الحدیث الذي یلیه، عن شعبة من طر�ق محمد بن جعفر. 

 طالب:........

 الذي یلیه؟ 

 .......  طالب:

 نعم الذي یلیه مائة واثنین وخمسین.

 طالب:........

بــن �شــار، قــال: حــدثنا محمــد بــن جعفــر، قــال: حــدثنا شــعبة فــي الــذي یلیــه، فیكــون عِقبــه ال  محمـد

 ُعقبة.

 طالب:.........
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 نعم.

 ابن الحجاج." عن شعبة"المعروف �غندر " لكنه رواه عقبه من طر�ق محمد بن جعفر"

م مـن فـأنطلق أنـا وغـال(بن مرزوق عن شعبة اواإلسماعیلي من طر�ق ، �ستنجي �الماء :فقال"

 ).-صلى هللا علیه وسلم-األنصار معنا إداوة فیها ماء �ستنجي منها النبي 

 إذا تبـرز لحاجتـه أتیتـه �مـاءٍ (وللمصنف من طر�ق روح بن القاسم عن عطاء بن أبـي میمونـة 

 ).فیغسل �ه

وقـد  )فخـرج علینـا وقـد اسـتنجى �المـاء(عـن أنـس  ،ولمسلم من طر�ق خالد الحذاء عـن عطـاءٍ 

 يففیـه الـرد علـى األصـیل ،لروا�ات أن حكا�ة االستنجاء من قـول أنـس راوي الحـدیث�ان بهذه ا

ــ ــث تعقَّ ــى االســتنجاء �المــاءحی ــى البخــاري اســتدالله بهــذا الحــدیث عل ــال ،ب عل ــه :ق  :ألن قول

 ،أحـد الـرواة عـن شـعبة :لیس هو من قول أنس إنما هو من قول أبـي الولیـد أي "�ستنجي �ه"

ــم یــذ�رها وقــد رواه ســلیمان بــن حــرب  .فیحتمــل أن �كــون المــاء لوضــوئه :قــال ،عــن شــعبة فل

 .انتهى

، أتینــاه �مــاٍء فیغســل �ــه، فخــرج یســتنجي �ــه(ف "وقــد انتفــى هــذا االحتمــال �الروا�ــات التــي ذ�رناهــا

 علینا وقد استنجى �الماء) �ل هذه صر�حة في أن هذا الماء لالستنجاء.

 ،من قول عطاء الراوي عـن أنـسٍ  مدرجٌ  "ي �الماء�ستنج" :و�ذا فیه الرد على من زعم أن قوله"

فـإن روا�ـة خالـد  ،بن التین عـن أبـي عبـد الملـك البـونيافال حجة فیه �ما حكاه  ،فیكون مرسالً 

ــى أنــه قــول أنــسٍ  ــا" :حیــث قــال التــي ذ�رناهــا تــدل عل ــدر  "فخــرج علین ــا فــي نكــت الب ووقــع هن

ا �عنـي ثالثـة أجـزاء �عنـي علـى البخـاري الزر�شـي علـى البخـ "الزر�شي تصحیفٌ  اري مختصـر جـد�

صغیرة مطبوعة، وُطِبع منها في السابق مع البخاري في ذیلـه �حـرٍف �بیـر خمسـة أجـزاء أو سـتة، 

 لكنها صغار.

 ،فإنــه نســب التعقــب المــذ�ور إلــى اإلســماعیلي ،ووقــع هنــا فــي نكــت البــدر الزر�شــي تصــحیفٌ "

و�ـذا نسـبه الكرمـاني إلـى  ،وضحناهأ�ما  وأقره فكأنه ارتضاه ولیس �مرضي ،و�نما هو لألصیلي

 ."�طال إنما أخذه عن األصیلي وابنوأقره  ،بن �طالا

  .نعم

ْعَلــْیِن َوالطَُّهــوِر ، َ�ــاُب َمــْن ُحِمــَل َمَعــُه الَمــاُء ِلُطُهــورِهِ " ْرَداِء: َأَلــْیَس ِفــیُكْم َصــاِحُب النَّ َوَقــاَل َأُبــو الــدَّ

 َوالِوَساِد؟
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َثَنا ُسَلْیَماُن ْبـ َثَنا ُشـْعَبُة، َعـْن َأِبـي ُمَعـاٍذ ُهـَو َعَطـاُء ْبـُن َأِبـي َمْیُموَنـَة، َقـاَل: َحدَّ ُن َحـْرٍب، َقـاَل: َحـدَّ

ِإَذا َخـــَرَج  -َصـــلَّى ُهللا َعَلْیـــِه َوَســـلَّمَ -َ�ـــاَن َرُســـوُل للااَِّ  :َ�ُقـــولُ  -رضـــي هللا عنـــه– َســـِمْعُت َأَنًســـا

 ".ا، َمَعَنا ِإَداَوٌة ِمْن َماءٍ ِلَحاَجِتِه، َتِبْعُتُه َأَنا َوُغَالٌم ِمنَّ 

ــُه الَمــاُء ِلُطُهــورِهِ ": -رحمــه هللا تعــالى–�قــول  ــَل َمَع ــاُب َمــْن ُحِم �عنــي معاونــة المتوضــئ وتهیئــة  "َ�

المــاء لــه، و�عانتــه أ�ًضــا تصــل إلــى حــد غســل أعضــائه، وتنشــیف أعضــائه، و�ــل ذلــك ُمبــاح؛ ولــذا 

ئه، لكن العبـادة األولـى واألفضـل �المسـلم المكلَّـف أن �قول أهل العلم: ُتباح معونته وتنشیف أعضا

یتوالها بنفسه، حتى قالوا: لو أن رجله في الوضوء ُغِسلت من ِقبل غیره ولـو مـن غیـر مسـلم؛ ألن 

 النیة تقع منه، والغسل �حصل �الماء.

ْرَداءِ " َأَلـْیَس ِفـیُكْم َصـاِحُب "د الجلیـل الصـحابي الزاهـ "َمْن ُحِمـَل َمَعـُه الَمـاُء ِلُطُهـورِِه، َوَقـاَل َأُبـو الـدَّ

 .-رضي هللا عنه وأرضاه-وهو عبد هللا من مسعود، وهذه من مناقبه " النَّْعَلْیِن َوالطَُّهوِر َوالِوَساِد؟

َثَنا ُشـْعَبُة، َعـْن َأِبـي ُمَعـاٍذ ُهـَو َعَطـاُء ْبـُن َأِبـي َمْیمُ " قال: َثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحـْرٍب، َقـاَل: َحـدَّ وَنـَة، َحدَّ

�عني لقضـاء " ِإَذا َخَرَج ِلَحاَجِتهِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َسِمْعُت َأَنًسا َ�ُقوُل: َ�اَن َرُسوُل للااَِّ 

 حاجته.

 َمَعَنا ِإَداَوٌة ِمْن َماٍء"."�عني من األنصار  "َتِبْعُتُه َأَنا َوُغَالٌم ِمنَّا"

 .لیتطهر �ه :هو �الضم أي" وره�اب من حمل معه الماء لطه" :قوله"

والمـراد �صـاحب النعلـین  ،هـذا الخطـاب لعلقمـة بـن قـیس "ألـیس فـیكم :وقال أبو الـدرداء" :قوله

فـي  -صـلى هللا علیـه وسـلم-ألنه �ان یتولى خدمة النبي  ؛كر معهما عبد هللا بن مسعودوما ذُ 

إنمـا ُأضـیفت إلـى أنـس؛  "-صـلى هللا علیـه وسـلم-وصاحب النعلین في الحقیقة هو النبي  ،ذلك

 .-علیه الصالة والسالم-ألنه �ان �حملهما مع النبي 

وســیأتي الحــدیث المــذ�ور  ،�حملهمــا لكونــه �ــان ؛اصــاحب النعلــین مجــازً  :وقیــل البــن مســعود"

و�یراد المصـنف لحـدیث أنـس مـع هـذا  -إن شاء هللا تعالى-عند المصنف في المناقب  موصوالً 

بـن اا �ـأن الغـالم المـذ�ور فـي حـدیث أنـس هـو ا قو��ـشعر إشعارً اء �ُ الطرف من حدیث أبي الدرد

 ."مسعود

حیــث أورد أثــر أبــي الـدرداء؛ لیــدل علــى أن الُمــبهم فــي  -رحمـه هللا–مــن تصــرف البخــاري  :�عنـي 

 ، هو صاحب الطهور، وصاحب النعلین، وصاحب الوساد."ابن مسعود"السابق والالحق هو 

ــشــعر إشــعارً �ُ " وقــد قــدمنا أن لفــظ  ،بــن مســعوداالغــالم المــذ�ور فــي حــدیث أنــس هــو ا �ــأن ا قو��

 �اعتبار ما �ان ُ�طلق على غیر الصغیر مجاًزا. "االغالم �طلق على غیر الصغیر مجازً 
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 ."»ُغَالٌم ُمَعلَّمٌ لِإنََّك « :البن مسعود �مكة وهو یرعى الغنم -صلى هللا علیه وسلم-وقد قال النبي"

 ....... طالب:

 لما �ان �مكة، فإطالق الغالم علیه في الحال �اعتبار ما �ان. ان غالمً نعم �ا 

صــلى هللا علیــه -مــن الصــحا�ة أو مــن خــدم النبــي  :أي "منــا وغــالمٌ " :وعلــى هــذا فقــول أنــسٍ "

أو تكـون مـن  "فلعلها من تصـرف الـراوي  ،وأما روا�ة اإلسماعیلي التي فیها من األنصار -وسلم

 صرة وحینئٍذ جمٌع من الصحا�ة أنصار.العام للن اإلطالق العام، المعنى�اب 

 طالب:.........

 في الخدمة، إذا توسع لم �كن ممكن.

 طالب:.........

 في الخدمة �لهم �خدمون �شتر�ون في هذا الوصف.  ،ال

 ،»ُغـَالٌم ُمَعلَّـمٌ لِإنََّك « :البن مسعود �مكة وهو یرعى الغنم -صلى هللا علیه وسلم-وقد قال النبي"

ــا" أي: مــن الصــحا�ة أو مــن خــدم النبــي وع صــلى هللا علیــه -لــى هــذا فقــول أنــٍس: "وغــالٌم من

وأما روا�ة اإلسماعیلي التي فیها من األنصار فلعلها من تصرف الراوي حیـث رأي فـي  ،-وسلم

أو إطــالق األنصــار  ،مــن األنصــار :فقــال ،فرواهــا �ــالمعنى ،فحملهــا علــى القبیلــة "منــا"الروا�ــة 

 ."ه �األوس والخزرجو�ن �ان العرف خصَّ  ،صحا�ة سائغٌ على جمیع ال

وعلــى  -علیــه الصــالة والســالم–دائًمــا نســمع فــي دعــاء القنــوت أو فــي غیــره الصــالة علــى النبــي  

أصــحا�ه مــن المهــاجر�ن واألنصــار، فمثــل ابــن مســعود وهــو هــذلي، ومثــل أبــي هر�ــرة وهــو دوســي 

مــن مكــة علــى المدینــة هــذه الهجــرة الحقیقیــة هــاجروا  نیون فــي أ�ــش؟ المهــاجر�ن مــا هــم الــذیــدخل

 المعروفة؟

 طالب:.........

وهــاجروا منهــا إلــى المدینــة، فــإذا  ،�عنــي مــن مكــة إلــى المدینــة، المهــاجرون هــم الــذین هجــروا مكــة

 قلنا: من المهاجر�ن واألنصار؟

 طالب:.........

 نخرج ابن مسعود؟ یلزم أن نقول: وغیرهم من الصحا�ة األخیار وال ُنخرج أ�ا هر�رة، و 

 طالب:.........

ال ال انقدنا علـى الُعـرف، الُعـرف معـروف أن المهـاجر�ن مـن هـاجروا إلیـه مـن مكـة هـذا معـروف، 

 واألنصار األوس والخزرج.
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 طالب:.......

 لكن البقیة �خرجون من هذا الدعاء.

 طالب:.........

هــم الــذین هــاجروا مــن  م عــن...الكــال -علیــه الصــالة والســالم–نعــم، لكــن مــا هــاجروا إلــى النبــي 

النواحي األخـرى إلیـه فـي المدینـة دخـولهم وارد وال فـي إشـكال، لكـن الُعـرف خـصَّ المهـاجر�ن �مـن 

هــاجر مــن مكــة إلــى المدینــة، وخــصَّ األنصــار �ــاألوس والخــزرج، و�ن �ــان المعنــى العــامي �شــمل 

 غیرهم.

ن الُعــرف ُمعتبــر، هــو الــوارد علــى ذهــن تــرى مــا لــه عالقــة �كالمنــا لكــن المســألة ُعرفیــة، وال شــك أ

ث؛ ولذلك أقول: ال ُ�خص في خـص مهـاجر�ن وال الدعاء ُ�عمم جمیـع الصـحا�ة ال � المتكلم الُمتحدِّ

 أنصار، لكنه من أجل السجعة �أتون �ه.    

إذا أتـى الخـالء  -صـلى هللا علیـه وسـلم-�ان النبي  :وروى أبو داود من حدیث أبي هر�رة قال"

 .فاستنجى في ر�وةٍ  ءٍ أتیته �ما

و�ؤ�ـده مـا رواه المصـنف فـي ذ�ـر الجـن  ،ر �ه الغالم المذ�ور فـي حـدیث أنـسفسَّ حتمل أن �ُ فیُ 

اإلداوة لوضــوئه  -صــلى هللا علیــه وســلم-مــن حــدیث أبــي هر�ــرة أنــه �ــان �حمــل مــع النبــي 

فیبعـد  ،ا وصـفه �الصـغر فـي ذلـك الحـدیثأخـرى لمسـلم أن أنًسـ ا فـإن فـي روا�ـةٍ وأ�ًض  ،وحاجته

 .�هللا أعلم ،بن مسعودالذلك أن �كون هو 

هذا �مكـن أن �كـون �النسـبة  "لقرب عهده �اإلسالم ؛في الحال :أي "أصغرنا" :و�كون المراد �قوله

 ألبي هر�رة ال �كون البن مسعود؛ ألن أ�ا هر�رة أسلم عام خیبر.

 -ى هللا علیـه وسـلمصـل- وعند مسلم في حدیث جابر الطو�ل الـذي فـي آخـر الكتـاب أن النبـي"

لكن قولـه:  "ر �ه المبهم السیما وهو أنصاري فسَّ فیحتمل أن �ُ  فاتبعه جابر �إداوةٍ  ،انطلق لحاجته

هـذا یـدل علـى نـوع اسـتمرار، ونـوع تكـرار مـا ُ�مكـن أن ُ�حمـل علـى مـن  .فأحمل أنا وغالٌم نحوي""

 تبعه مرة أو مرتین. 

ــفیحتمــل أن �ُ "  حــدیثووقــع فــي روا�ــة اإلســماعیلي مــن  ،نصــاري ر �ــه المــبهم الســیما وهــو أفسَّ

لكـن تعقبـه اإلسـماعیلي  ،عاصم بن علي عن شعبة فأتبعه وأنا غالم بتقد�م الواو فتكون حالیـة

وال شك أن الحدیث ُمطابق لما ُترِجم علیه �ـه �ـاب مـن  "بواو العطف :أي �أن الصحیح أنا وغالمٌ 

 ُحِمل معه الماء لطهوره.

 .َزِة َمَع الَماِء ِفي اِالْسِتْنَجاءِ َ�اُب َحْمِل الَعنَ "
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َثَنا ُشـْعَبُة، َعـْن َعَطـاِء ْبـِن   ـُد ْبـُن َجْعَفـٍر، َقـاَل: َحـدَّ َثَنا ُمَحمَّ ـاٍر، َقـاَل: َحـدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َ�شَّ َأِبـي َحدَّ

-َصلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ - َ�اَن َرُسوُل للااَِّ  :َ�ُقولُ  -رضي هللا عنه- َمْیُموَنَة، َسِمَع َأَنَس ْبَن َماِلكٍ 

َتاَ�َعـُه النَّْضـُر َوَشـاَذاُن،  ،َیْدُخُل الَخَالَء، َفَأْحِمُل َأَنا َوُغَالٌم ِإَداَوًة ِمـْن َمـاٍء َوَعَنـَزًة، َ�ْسـَتْنِجي ِ�اْلَمـاءِ 

 ".الَعَنَزُة: َعًصا َعَلْیِه ُزجٌّ  ،َعْن ُشْعَبةَ 

العنزة لیستتر بها ُیلقـى علیهـا ثـوب،  "َزِة َمَع الَماِء ِفي اِالْسِتْنَجاءِ َ�اُب َحْمِل الَعنَ ": -رحمه هللا–قال 

فتكــون ســترة تســتره عــن النــاظر�ن، وُتحمــل فــي هــذه الحالــة لقضــاء الحاجــة، وُتحمــل أ�ًضــا لتكــون 

 سترًة في الصالة.

ارٍ : "-رحمه هللا–قال  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َ�شَّ  المعروف بُبندار لقبه." َحدَّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ َقا"  شیخه المعروف �ُغندر." َل: َحدَّ

َثَنا ُشــْعَبُة، َعــْن َعَطــاِء ْبــِن َأِبــي َمْیُموَنــَة، َســِمَع َأَنــَس ْبــَن َماِلــكٍ " وهــذا طر�ــق مــن " َ�ُقــولُ  َقــاَل: َحــدَّ

 ُطرق الحدیث السابق.

مـا الـداعي لحمـل العنـزة وهـو مكـاٌن ُیـدخل " ُخُل الَخـَالءَ َیدْ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َكاَن َرُسوُل للااَِّ "

  ؟منه وله �اب

 ؟ هل للعنزة داعٍ 

فیكــون دخــول الخــالء القــرب مــن موضــع الحاجــة، ور�مــا وِضــع لقضــاء الحاجــة، و�ن �ــان األصــل 

   في الدخول أنه �ل ما فیه �اب ُیدَخل وُ�خَرج معه. 

  ل وغالم؛ لوجوب الفصل هنا �الضمیر المنفصل.فأحم ما قال:" َفَأْحِمُل َأَنا َوُغَالمٌ "

 وِ�ْن َعَلـــــــى َضـــــــِمیِر َرْفـــــــٍع ُمتَِّصــــــــلْ 
 

ــــــتَ   ــــــلْ  َعَطْف ــــــْل �الضــــــمیِر اْلُمْنَفِص  فاْفِص
 

 أو فاصـــــــٍل مـــــــا و�ـــــــال َفْصـــــــٍل َیـــــــِردْ 
 

ـــــــدْ    فـــــــي الـــــــنْظِم فاشـــــــًیا وَضـــــــْعَفُه اْعَتِق
 

 إداوًة من ماء وأحمل أ�ًضا عنزًة." ِإَداَوًة ِمْن َماٍء َوَعَنَزةً  َفَأْحِمُل َأَنا َوُغَالمٌ "

 أ�ًضا من الرواة. وهو راوٍ  ،المعروف اللغوي  ،وهو ابن ُشمیل ،"َتاَ�َعُه النَّْضرُ  ،َ�ْسَتْنِجي ِ�اْلَماءِ "

هــذا تفســیر مــن البخــاري للعنــزة عصــا علیهــا ُزج، " الَعَنــَزُة: َعًصــا َعَلْیــِه ُزجٌّ  ،َوَشــاَذاُن، َعــْن ُشــْعَبةَ "

حــدد مــن الحدیــد لُیغــرز فــي األرض، مثــل طــرف الســهم لیســهل غــرزه فــي األرض، �عنــي: رأس مُ 

 وُ�وَضع علیه شيء ُ�ستتر �ه.

العنزة �فتح النون عصا أقصر مـن الـرمح لهـا " �اب حمل العنزة مع الماء في االستنجاء" :قوله"

لعنـزة ا :ووقـع فـي روا�ـة �ر�مـة فـي آخـر حـدیث هـذا البـاب ،هـي الحر�ـة القصـیرة :وقیل ،سنان

أن  وفــي الطبقــات البــن ســعدٍ  ،ســنان :ثــم جــیم مشــددة أي ،ا علیهــا زج بــزاي مضــمومةعًصــ
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ــي  ــان أهــداها للنب ــه وســلم-النجاشــي � ــى صــفة  ،-صــلى هللا علی ــت عل ــد �ونهــا �ان وهــذا یؤ�

 .إن شاء هللا تعالى ،�ما سیأتي في العیدین ،ألنها من آالت الحبشة ؛الحر�ة

قبـل أنـه سـمع،  "ارًفـولفظـة أنـه تحـذف فـي الخـط عُ  ،أنـه سـمع :أي "سمع أنس بن مالـك" :قوله

ثني، وسمعت.  مثل حذف قال قبل حدَّ

 طالب:........

ثنا ُشعبة"ال، ُتقال لو ُطلبت أن ُتقال مثل قال، مثل عندك  في الغالب أنهـا مـا تُـذ�ر فـي  "قال: حدَّ

 الخط، لكن ال ُبد من قولها.  

 ؛�ـان إذا خـرج لحاجتـه :لقوله فـي الروا�ـة األخـرى  ؛الفضاء المراد �ه هنا "یدخل الخالء" :قوله"

ا فـإن وأ�ًضـ ،فـإن الصـالة إلیهـا إنمـا تكـون حیـث ال سـترة غیرهـا ،ولقر�نة حمل العنزة مع المـاء

وفهم �عضهم من تبو�ب البخاري أنهـا  ،�أهله خدمته فیها متعلقةً  تاألخلیة التي في البیوت �ان

ألن ضـا�ط السـترة فـي هـذا مـا �سـتر  ؛وفیـه نظـر ؛اء الحاجـةلیستتر بها عند قضـ ؛حملكانت تُ 

 ."والعنزة لیست �ذلك ،األسافل

المــانع أنهــا إذا ُألقیــت ُألقــي علیهــا ثــوب، فســترت األعــالي واألســافل؟ مثــل الــرواق تصــیر  مــالكــن  

 مثل الرواق.

 طالب:........

 عنزة وما یلزم أن ُیذَ�ر �ل شيء �التفصیل.  

مـادام قـال: یـدخل " والعنزة لیسـت �ـذلك ،ط السترة في هذا ما �ستر األسافلألن ضا� ؛وفیه نظر"

 الخالء المراد �ه هنا الفضاء ال ُبد من شيٍء �ستره.

 " مثل ما ذ�رنا.نعم �حتمل أن یر�زها أمامه و�ضع علیها الثوب الساتر، والعنزة لیست �ذلك"

حمل لنبش األرض الصـلبة أو تُ  ،قر�هأو یر�زها �جنبه لتكون إشارة إلى منع من یروم المرور �"

بعــد عنــد قضــاء �ــان یُ  -صــلى هللا علیــه وســلم-لكونــه  ؛أو لمنــع مــا �عــرض مــن هــوام األرض

وسـیأتي  ،وهذا أظهر األوجـه ،و�ذا توضأ صلى ،ألنه �ان إذا استنجى توضأ ؛حملأو تُ  ،الحاجة

 .إن شاء هللا تعالى "التبو�ب على العنزة في سترة المصلي في الصالة

�سـتنجي �المـاء، �ـاب حمـل العنـزة  "البخاري بهذا الحدیث علـى غسـل البـول �مـا سـیأتي واستدل"

 مع الماء في االستنجاء.

 واالستنجاء غسٌل ألثره. "البخاري بهذا الحدیث على غسل البول �ما سیأتي واستدل"
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 ،التواضـعلیحصـل لهـم التمـرن علـى  ؛ا إذا أرصـدوا لـذلكوفیه جـواز اسـتخدام األحـرار خصوًصـ"

 جـةٌ وفیـه حُ  ،بـن مسـعود بـذلكالكون أبـي الـدرداء مـدح  ؛ا للمتعلموفیه أن في خدمة العالم شرفً 

واسـتدل  ،األن ماء المدینة �ـان عـذ�ً  ؛ألنه مطعوم ؛بن حبیب حیث منع االستنجاء �الماءاعلى 

 مثل ما قال: إداوة. "�ه �عضهم على استحباب التوضؤ من األواني

وجــد األنهــار  -صــلى هللا علیــه وســلم-وال �ســتقیم إال لــو �ــان النبــي  ،ركدون األنهــار والبــ"

ألن �عضـــهم قـــال: �كراهـــة التوضـــؤ علـــى الشـــواطئ شـــواطئ  ؛"فعـــدل عنهـــا إلـــى األوانـــي ،والبـــرك

 -علیـه الصـالة والسـالم–البحار، وضفاف األنهار وغیر ذلك، و�ذلك البرك، قـال: مـا فعلـه النبـي 

 ما فعل. -یه الصالة والسالمعل–اسُتدل �ه على أن النبي 

هل ُوِجد في عصره وفي بلده ولـم �فعـل؟ ُوِجـد مـن �كـره الوضـوء �الصـنابیر وغیرهـا؛ ألنـه مـا فعلـه 

 ال، هذا ما ُوِجد في عصره. -علیه الصالة والسالم–النبي 

 طالب:.........

 هذا �حتاج إلى دلیل. ،هللا أعلم

فعــدل عنهــا إلــى  ،وجــد األنهــار والبــرك -یــه وســلمصــلى هللا عل-وال �ســتقیم إال لــو �ــان النبــي "

 .األواني

 .عند النسائي وحدیثه موصولٌ  ،بن شمیل تا�ع محمد بن جعفرا :أي "تا�عه النضر" :قوله

 ومعنـا عكـازةٌ "وحدیثه عند المصـنف فـي الصـالة ولفظـه  ،األسود بن عامر :أي "وشاذان" :قوله

�هللا  ،لــراوي لتوافــق الروا�ــات علــى ذ�ــر العنــزةمــن ا شــكٌّ  )أو(والظــاهر أن  "ا أو عنــزةأو عًصــ

 ".أعلم

 عكازة أو عصا أو عنزة �لها مفعولها واحد ومؤداها واحد. ،كلها متقار�ة

 ".وجمیع الرواة المذ�ور�ن في هذه األبواب الثالثه �صر�ون "

 نعم من السائل؟

 طالب:.......

عنــزة؟ إذا قامــت الحاجــة إلیهــا، إذا  لــو واحــد قــام لــدورة المیــاه ودخــل وســك علیــه البــاب ُتحمــل معــه

 دعت الحاجة إلیها.

 

" 


