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 هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات"
ــا محمــدٍ  ،الحمــد هلل رب العــالمین ــه  وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین وعلــى آل

 .وصحبه أجمعین
 .َ�اٌب: َال ُ�ْسَتْنَجى ِبَرْوثٍ " :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 

َثَنا ُزَهْیـٌر، َعـْن َأِبـي ِإْسـَحاَق، َقـاَل: َلـ  َثَنا َأُبو ُنَعْیٍم، َقـاَل: َحـدَّ َوَلِكـْن َعْبـُد  ،ْیَس َأُبـو ُعَبْیـَدَة َذَكـَرهُ َحدَّ
ِ َ�ُقـوُل: َأَتــى النَِّبـيُّ  ْحَمِن ْبـُن اَألْسـَوِد، َعـْن َأِبیــِه، َأنَّـُه َسـِمَع َعْبـَد للااَّ  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَســلَّمَ -الـرَّ

ْ�ِن، َوالَتَمْسُت الثَّاِلَث َفَلْم َأِجْدُه، َفَأَخْذُت َرْوَثـًة الَغاِئَط َفَأَمَرِني َأْن آِتَیُه ِبَثَالَثِة َأْحَجاٍر، َفَوَجْدُت َحَجرَ 
ْوَثةَ   ".»َهَذا ِرْ�ٌس «َوَقاَل:  ،َفَأَتْیُتُه ِبَها، َفَأَخَذ الَحَجَرْ�ِن َوَأْلَقى الرَّ

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

لفظ الباب ال ُیوجد في �عـض  ""َ�اٌب: َال ُ�ْسَتْنَجى ِبَرْوثٍ : -رحمه هللا تعالى–فیقول اإلمام البخاري 
والبـاب �ـالتنو�ن؛ ألن  "َال ُ�ْسـَتْنَجى ِبـَرْوثٍ النسخ و�عض الروا�ات، و�ن �ان ُیوجد في الكثیر منها "

 وهو مقطوٌع عن اإلضافة. ،الجملة التي �عده مستقلة
َثَنا َأُبو ُنَعْیمٍ : "-رحمه هللا–قال   الفضل بن نكیر." َحدَّ

َثَنا ُزَهْیرٌ "  ابن حرب." َقاَل: َحدَّ
 السبیعي. " َعْن َأِبي ِإْسَحاقَ "
ْحَمِن ْبُن اَألْسَوِد، َعْن َأِبیهِ  ،َقاَل: َلْیَس َأُبو ُعَبْیَدَة َذَكَرهُ "  .لیس أبو عبیدة "َوَلِكْن َعْبُد الرَّ
ْحَمنِ  :ْبَراِهیُم ْبُن ُیوُسَف، َعْن َأِبیِه، َعـْن َأِبـي ِإْسـَحاقَ َقاَل إِ "  َثِني َعْبـُد الـرَّ رحمـه هللا –" الشـارح َحـدَّ

ْحَمِن ْبـُن "ُیبین أ�ش السـبب فـي إیـراد الـراوي قولـه:  -تعالى َلـْیَس َأُبـو ُعَبْیـَدَة َذَكـَرُه، َوَلِكـْن َعْبـُد الـرَّ
�ــه مــن هــذا الطر�ــق وســیأتي، ولكــن زهیــر وهــو ابــن معاو�ــة ولــیس �أنــه یــرد علــى َمــن یرو  "اَألْســَودِ 

 زهیر بن حرب. 
ْحَمِن ْبُن اَألْسَوِد، َعْن َأِبیهِ " َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه -َأنَُّه َسِمَع َعْبَد للااَِّ َ�ُقوُل: َأَتـى النَِّبـيُّ  ،َوَلِكْن َعْبُد الرَّ

ـــلَّمَ  ـــاِئطَ  -َوَس ـــه وهـــو فـــي األصـــل ال" الَغ ـــي مكان مكـــان الغـــائط: المكـــان المطمـــئن مـــن األرض �عن
 المنخفض، ثم ُأطِلق على الخارج من إطالق المحل و�رادة الحال.

 على �ل حال صار حقیقة ُعرفیة في ذلك انتقلت من المحل إلى الحال.
زئ مـا ممـا یـدل علـى أنـه ال ُ�جـ" َأْن آِتَیـُه ِبَثَالَثـِة َأْحَجـار -علیه الصـالة والسـالم–النبي  َفَأَمَرِني"

وله ُشعب ثالثة األكثر على أنه ُ�جزئ، ومنهم من �قول: ال ُ�جـزئ إال  ا،دونه إذا �ان الحجر �بیرً 
  أمره بها.  -علیه الصالة والسالم–ثالثة؛ ألن النبي 

 ما وجد ثالث، وال یتم االمتثال إال �الثالثة." َفَوَجْدُت َحَجَرْ�نِ "
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ْوَثـةَ َوالَتَمْسُت الثَّاِلَث َفَلْم َأِجْدهُ " َهـَذا «َوَقـاَل:  ،، َفَأَخْذُت َرْوَثًة َفَأَتْیُتُه ِبَها، َفَأَخَذ الَحَجَرْ�ِن َوَأْلَقـى الرَّ
أنهــا روثــة حمــار، واالســتنجاء �ــالروث عموًمــا ال �جــوز،  تألنــه جــاء فــي �عــض الروا�ــا ؛"»ِرْ�ــٌس 

الجن، �مـا أن العظـام وجاء الوعید الشدید على من استنجى برجیع الدا�ة؛ وذلكم ألنه علف دواب 
 طعام الجن.

 طالب:........
وال حجــارة وال أي شــيء  هــذا علــى حســب حــال مــاذا �فعــل لــو مــا وجــد حجــارة أبــًدا؟ ال وجــد ال مــاءً 

َ َما اْسَتَطْعُتمْ ُیز�ل �ه النجاسة   .]١٦[التغابن: }{َفاتَُّقوا للااَّ
ْحَمنِ  :َعْن َأِبیـِه، َعـْن َأِبـي ِإْسـَحاقَ  :َقاَل ِإْبَراِهیُم ْبُن ُیوُسفَ  »َهَذا ِرْ�ٌس «َوَقاَل: " َثِني َعْبـُد الـرَّ " َحـدَّ

 �عني ابن األسود المذ�ور.
 .�ضم أوله "ال �ستنجى" �التنو�ن "�اب" :قوله"

هــو  "وأبــو إســحاق" ،واإلســناد �لــه �وفیــون  ،بــن معاو�ــة الجعفــي الكــوفياهــو  "زهیــر" :قولــه
فیـه جمـع مـن التـا�عین ثالثـة مـن  "من وأبـوه األسـودو�ـذا شـیخه عبـد الـرح ،السبیعي وهـو تـا�عيٌّ 

فُیوجــد األر�عــة علــى ِقلــة، وأقــل  ،التـا�عین یــروي �عضــهم عــن �عــض، وُ�وجــد مــا هــو أكثــر مــن ذلــك
وال ُیوجــد هــذا إال فــي إســناٍد  ،مــنهم الخمســة، والنــادر ســتة مــن التــا�عین یــروي �عضــهم عــن �عــض

د النســائي �ــأطول إســناد فــي الــدنیا، وأفــرد لــه عنــ حــدیٍث یتعلــق �ســورة اإلخــالص مــرويّ واحــد فــي 
 الخطیب البغدادي جزًء.    

 .بن عبد هللا بن مسعودا :أي" لیس أبو عبیدة" :قوله"
 �عني ما تلقیته من طر�ق أبي عبیدة بن عبد هللا بن مسعود.  "لي :أي "ذ�ره" :وقوله

 :الروا�ـة اآلتیـة المعلقـة هـو الـذي ذ�ـره لـي بـدلیل قولـه فـي :ولكن عبد الرحمن بن األسـود أي"
و�نما عدل أبو إسحاق عن الروا�ـة عـن أبـي عبیـدة إلـى الروا�ـة عـن عبـد  ،حدثني عبد الرحمن

ألنـه یرو�هـا مـن طر�ـق عبـد الـرحمن بـن األسـود عـن  ؛"الرحمن مع أن روا�ة أبي عبیدة أعلى لـه
وِصـل إلیـه �طر�ـق  بـي عبیـدةأمن طر�ق اثنین لیصل إلـى ابـن مسـعود، و�ذا رواه مـن طر�ـق  ،أبیه

 لماذا؟  .وأهل الحدیث �حرصون على العلو في اإلسناد ،شخٍص واحد، فیكون أعلى
   .......  طالب:

 ،�خالف روا�ة عبـد الـرحمن فتكون منقطعةً  ،كون أبي عبیدة لم �سمع من أبیه على الصحیح"ل
هللا بـن مسـعود وروا�ة أبي إسحاق لهذا الحدیث عن أبي عبیدة عـن أبیـه عبـد  ،فإنها موصولة

فمــراد أبــي إســحاق هنــا  ،عنــد الترمــذي وغیــره مــن طر�ــق إســرائیل بــن یــونس عــن أبــي إســحاق
و�نمــا أرو�ــه عــن عبــد  ،لســت أرو�ــه اآلن عــن أبــي عبیــدة :لــیس أبــو عبیــدة ذ�ــره أي :�قولــه

  .الرحمن



 
 

  
 

}àè=F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì۲۰۲=i_k‘=EÚÈóÈÿ^=== ٤ 

سـود هـو األ :بـن التـیناوقـال  ،بن مسعوداهو األسود بن یز�د النخعي صاحب  "عن أبیه"وله "ق
عن أن �عیش حتـى  سلم فضالً فإن األسود الزهري لم �ُ  ،فاحش وهو غلطٌ  ،بن عبد �غوث الزهري 

 ".یروي عن عبد هللا بن مسعود
فـاحش فـإن األسـود الزهـري لـم  وهـو غلـطٌ  ،هو األسـود بـن عبـد �غـوث الزهـري  :بن التیناوقال "
اد المتعلمـین؟! إال أنـه اعتمـد ومثله ال �خفى علـى آحـ ،�یف �مشي على ابن التین مثل هذا "سلم�ُ 

 على حفظه ولم ُیراجع في وقتها، والذي �عتمد على الحفظ �قع في مثل هذا.  
 .األرض المطمئنة لقضاء الحاجة :أي "أتى الغائط" :قوله"

 .الحجر الثالث :فلم أجده أي :وللكشمیهني "فلم أجد" :قوله
صـلى هللا -فـي حـدیث سـلمان عـن النبـي فیه العمـل �مـا دل علیـه النهـي  "بثالثة أحجار" :قوله

ولـو �حاجـة إلـى أن �عمـل �مـا دل  "»وال �ستنج أحد�م �أقل من ثالثة أحجار« :قال -علیه وسلم
 "فأمرني أن آتیه بثالثة أحجار".وهو النص في الحدیث  ،علیه النهي

وال « :قـال -صـلى هللا علیـه وسـلم-فیه العمل �ما دل علیه النهي في حدیث سلمان عن النبي 
 ثالثة منصوص علیها في الحدیث.  "رواه مسلم »�ستنج أحد�م �أقل من ثالثة أحجار

ــثالث مــع مراعــاة  أالفاشــترطوا  ،وأخــذ بهــذا الشــافعي وأحمــد وأصــحاب الحــدیث" ــنقص مــن ال ی
ال ُبد أن �ستوعب الثالثة، ولو أنقى �أر�عة ال ُبـد أن ف�عني لو أنقى �حجٍر واحد أو اثنین  "اإلنقاء

 وُ�سن القطع على وتر یز�دوا خامًسا لیقطع على وتر. برا�ع ال �كتفي �الثالثة، �أتي
ومـن « :لقولـه ؛سـتحب حینئـذ اإلیتـارو�ُ  ،نقـىزاد حتـى یُ مع مراعاة اإلنقاء إذا لم �حصل بهـا فُیـ"

 �عني �قطع على وتر، إذا أنقى �أر�ع یز�د خامسة، إذا أنقى �ست یز�د سا�عة. " »استجمر فلیوتر
أكثر الشـراح علـى أن المـراد �االسـتجمار هنـا إزالـة أثـر الخـارج �الحجـارة، » استجمر فلیوترومن «

یـب،  ومنهم من قال: �حتمل أن �كون االستجمار في استعمال المجمرة في الدخون البخور فـي الطِّ
یب مرة، ثـم دار ثانیـة یـدور ثالثـة لإلیتـار، لكـن عامـة أهـل ا لعلـم فإذا تطیب مرة أو مرتین دار الطِّ

  وهم �ضعون هذا الحدیث في أبواب الطهارة یدل على أن الفهم األول أولى. 
 "»ومن ال فال حرج« :قال ،في أبي داود حسنة اإلسناد لز�ادةٍ  ولیس بواجٍب "
�عنــي لــیس علــى ســبیل الوجــوب، و�نمــا قطعــه علــى » ومــن ال فــال حــرج ،ومــن اســتجمر فلیــوتر«

 وقد حصل، والثالثة وقد ُوِجدت.  ،ألن الواجب اإلنقاءإنما هو على سبیل االستحباب؛  ،الوتر
لـو �ـان القصـد اإلنقـاء فقـط  :قـال الخطـابي ،و�هذا �حصل الجمع بین الروا�ـات فـي هـذا البـاب"

دل علـى إ�جـاب  م اإلنقاء فیه معنـىً لِ وعُ  ،ارط العدد لفظً فلما اشتُ  ،لخال اشتراط العدد عن الفائدة
 ولو زادت على الثالثة.   ،ولو أنقى بدونها، ودل على اإلنقاء ،دل على وجوب الثالثة" األمر�ن

 .ولو تحققت براءة الرحم �قرء واحد ،فإن العدد مشترط ،ونظیره العدة �األقراء"
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ولـذلك  "له في هذا الحدیث أنها �انت روثة حمـار بن خز�مة في روا�ةٍ ازاد  "فأخذت روثةً " :قوله
عنــي نجــس، معلــوم أن أرواث مــا یؤ�ــل لحمــه �اإلبــل والغــنم � »َهــَذا ِرْ�ــٌس «قـال فــي هــذا الحــدیث: 

 طاهرة على الراجح، و�ن �ان الشافعیة یرون نجاستها، لكن هي طاهرة على القول الراجح.
 طالب:...........

 عندهم نجسة.
 طالب:...........

 ما استحطت؛ ألن النهي عنها لذاتها. ،ال
 طالب:...........

 فیها؟ماذا 
 ..طالب:........

 ال ُبد من ثالثة، وال ُبد اإلنقاء بثالثٍة فما زاد.
 طالب:..........

 �الماء؟
 طالب:..........

ألنه مـا تعـود خشـونة المحـل  ...الضا�ط فیه �ما �قول أهل العلم: عود خشونة المحل ال ُ�مكن أن
 إال بها فما زاد.

 .من الخیل والبغال والحمیر�ما �كون  ونقل التیمي أن الروث مختٌص  ،أنها �انت روثة حمارٍ "
ا لطلـب لـو �ـان مشـترطً  :استدل �ه الطحاوي على عدم اشتراط الثالثة قـال "وألقى الروثة" :قوله
عمــا أخرجــه أحمــد فــي مســنده مــن طر�ــق معمــر عــن أبــي  -رحمــه هللا-وغفــل  ،�ــذا قــال ،اثالًثــ

إنهــا « :وقــالفــإن فیــه فــألقى الروثــة  ،بــن مســعود فــي هـذا الحــدیثاعــن  ،عــن علقمــة ،إسـحاق
وهــو  ،وقــد تــا�ع علیــه معمــر أبــو شــعبة الواســطي ،ثبــاتأ ورجالــه ثقــاتٌ  ،»�حجــر يئتنــأ ر�ــٌس 

إن  :وقد قیل ،وتا�عهما عمار بن رز�ق أحد الثقات عن أبي إسحاق ،أخرجه الدارقطني ،ضعیفٌ 
وعلـى تقـدیر  ،لكن أثبت سـماعه لهـذا الحـدیث منـه الكرابیسـي ،أ�ا إسحاق لم �سمع من علقمة

 ."عند المخالفین فالمرسل حجةٌ  ،ن �كون أرسله عنهأ
 َمن المخالف؟  

 .......  طالب:
 ومنهم الطحاوي، والحنفیة �حتجون �المرسل �ذلك المالكیة. ،الحنفیة

 واحـــــــــتج مالـــــــــك �ـــــــــذا النعمـــــــــان 
 

 �ـــــــــــــــــــه وتا�عوهمـــــــــــــــــــا ودانـــــــــــــــــــوا 
 

 �عني �المرسل.
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 طالب:.........
 إذا ما وجد ثالثة �ل شيٍء خشن �قوم.

 ."ا إذا اعتضـدوعنـدنا أ�ًضـ ،عنـد المخـالفین فالمرسـل حجـةٌ  ،ى تقدیر أن �كون أرسله عنـهوعل"
 الشافعي له رأي في المرسل، �شترط في قبوله أر�عة شروط:

أو أرسـل عنـه لـم  ،أن �كون المرسل من �بار التا�عین، وأن �كون المرسل إذا سمى مـن روى عنـه
 ه، �عني الحدیث المرسل.ُ�سمِّ إال ثقة، وأن �كون له شاهٌد ُیز�ی

 ،الحتمال أن �كون اكتفى �األمر األول فـي طلـب الثالثـة ؛�عد ذلك واستدالل الطحاوي فیه نظرٌ "
ألن المقصـود �الثالثـة أن  ؛جـدد األمـر �طلـب الثالـث أو اكتفـى �طـرف أحـدهما عـن الثالـثفلم �ُ 

 فیكفي. ،ثالث�كون �عني له ُشعب  "ولو بواحد وذلك حاصلٌ  ؛مسح بها ثالث مسحات�ُ 
فمســح �طرفــه  ،آخــر ثــم جــاء شــخٌص  ،واحــد ورمــاه والــدلیل علــى صــحته أنــه لــو مســح �طــرفٍ "

لكـن ال  ،روي أنـه أتـاه بثالـث :وقال أبو الحسن بن القصـار المـالكي ،اآلخر ألجزأهما بال خالف
ألنـه اقتصـر فـي الموضـعین علـى  ؛ولو صح فاالسـتدالل �ـه لمـن ال �شـترط الثالثـة قـائم ،�صح

 ".انتهى فحصل لكل منهما أقل من ثالثةٍ  ،ثةثال 
 طالب:.......

 نعم في الموضعین �عني المخرجین. 
ــه نظــرٌ " ــةٌ  ؛اأ�ًضــ وفی ــادة ثابت ــد  ،�مــا قــدمناه ألن الز� ــى الطر�ــق التــي عن ــه إنمــا وقــف عل و�أن

واحـد وعلـى تقـدیر أن  إال مـن سـبیلٍ  ثـم �حتمـل أن �كـون لـم �خـرج منـه شـيءٌ  ،الـدارقطني فقـط
األرض وللـدبر �الثالثـة أو مسـح مـن �بل �المسح خرج منهما فیحتمل أن �كون اكتفى للقُ  �كون 

 �عني من الثالثة فیكون ست ُشعب. "كل منهما �طرفین
�عنــي  "وأمــا اســتداللهم علــى عــدم االشــتراط للعــدد �القیــاس علــى مســح الــرأس ففاســد االعتبــار"

المســألة مســح طــاهر، مســح شــيٍء مســح الــرأس مــن أشــد شــيء إلــى أخــف شــيء! �عنــي التخفیــف 
طــاهر ومســح ُمخفــف �عــض النظــر عــن األعضــاء األخــرى التــي ُتغســل ثالثــة وهــي طــاهرة ُ�قــاس 

 علیه ما خرج منه نجاسة ُمغلَّظة؟!   
 طالب:........

 ال ال �كتفي �مرة واحدة؛ ألن المسح مرة واحدة.
ألنـه فـي  ؛رأس ففاسـد االعتبـاروأما استداللهم على عدم االشتراط للعدد �القیاس على مسح الـ"

 �هللا أعلم".  ،�ما قدمناه من حدیث أبي هر�رة وسلمان ،مقابلة النص الصر�ح
سبحان هللا! �یف �صدر من عالم؛ ألنه اآلن ال �صح القیاس علـى مـا  ،�عني هذا القیاس ،غر�ب

وهـو نجـس،  �جب غسله من �قیة األعضاء للفرق بینهما؛ ألن هذا ُ�غسل وهو طاهر، وهـذا ُ�غسـل
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وغســـل و�حصـــل فیـــه تكـــرار ثالثـــة �النســـبة لبقیـــة األعضـــاء، فُیقـــاس علـــى األخـــف الـــذي ال �جـــب 
 غسله؟!
 ،في رجس �ـالجیم هي لغةٌ  :فقیل ،�ذا وقع هنا �كسر الراء و�سكان الكاف ،»َهَذا ِرْ�ٌس «"قوله: 

 رجس. "بن خز�مة في هذا الحدیث فإنها عندهما �الجیماو  هبن ماجاو�دل علیه روا�ة 
ألن  ؛"قالــه الخطــابي وغیــره ،د مــن حالــة الطهــارة إلــى حالــة النجاســةالــر�س الرجیــع رُ  :وقیــل"

 الرجیع قبل أن یؤ�ل طاهر، ثم إذا ُأِكل وتحول إلى هذا الرجیع انتقل من الطهارة إلى النجاسة. 
س، الرجیـع لمـاذا؟ لیشـمل الطـاهر والـنج "د من حالة الطعام إلى حالـة الـروثرُ  :واألولى أن �قال"

�مــا هنــا روثــة حمــار، قــد �كــون روثــة حیــوان  اُ�ســتنجى برجیــع دا�ــة ال یلــزم أن �كــون الرجیــع نجًســ
  ؛ ألنه انتقل من حال الطعام إلى حالة الروث.امأكول اللحم فهو طاهر، فكونه رجیعً 

�ـأن وتعقبه أبـو عبـد الملـك  ،�عني الر�س �الكاف ،لم أر هذا الحرف في اللغة :بن �طالاوقال "
 َمن أبو عبد الملك؟  "معناه الرد

 شيء. أوعنده عقل  من ،هل من ُمجیب؟ طلعوه من الترجمة
 ال؛ ألنه �كثر دورانه؟  أمعبد الملك البوني انظر ینطبق علیه  وأب
 ،ردوا :أي] ٩١النسـاء:[ }ُأْرِكُسـوا ِفیَهـا{ :�ما قال تعـالى ،وتعقبه أبو عبد الملك �أن معناه الرد"

 ،ا إذا ردهر�سـه ر�ًسـ :قـاللكـان �فـتح الـراء �ُ  ،ولو ثبت ما قـال ،علیك انتهى هذا ردٌّ  :فكأنه قال
وأغـرب النسـائي فقـال عقـب  ،وهـذا یؤ�ـد األول ،ا�عنـي نجًسـ» ِرْ�ـٌس  اَهـذَ « :وفي روا�ة الترمـذي

عرفنــا أن  "مــن اإلشــكال وهــذا إن ثبــت فــي اللغــة فهــو مــر�حٌ  ،الــر�س طعــام الجــن :هــذا الحــدیث
 أو علف دواب الجن، وجاء في ذلك األثر. الروث زاد

 طالب:.........
 ؟ماذا

  ....... طالب:
اإلنـس، �عـود مثـل مـا �أكـل اإلنـس مـن مـأكول اللحـم �حـرم أكـل  مـأكولإذا �ان المـأكول نعـم مثـل 

 عظامه أو العبث �عظامه؛ ألنه زاد الجن �عود أوفر ما �ان. 
 ،�عنـي یوسـف بـن إسـحاق بـن أبـي إسـحاق السـبیعي "وقال إبراهیم بن یوسف عن أبیـه" :قوله"

بــن األســود بــن یز�ــد �اإلســناد احــدثني عبــد الــرحمن �عنــي  :قــال ،عــن أبــي إســحاق وهــو جــده
ألنه  "وأراد البخاري بهذا التعلیق الرد على من زعم أن أ�ا إسحاق دلس هذا الخبر ًال،المذ�ور أو 

 صرح �التحدیث.
ولكن عبـد الـرحمن عـن أبیـه �عنـي ذ�ـره عبـد الـرحمن " حمنحدثني عبد الر  :عن أبي إسحاق قال"

ال تقتضي االتصال، لكنه صرح قـال: حـدثني عبـد الـرحمن، وأبـوا إسـحاق �مـا هـو  هوهذ ،عن أبیه
 معلوم موصوٌف �التدلیس.
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كـي ذلـك �مـا حُ  ،س هـذا الخبـروأراد البخاري بهذا التعلیق الرد على من زعـم أن أ�ـا إسـحاق دلَّـ"
ألن العبـارة التـي  ؛"مـن هـذا ى)أخفــــ(سمع في التـدلیس بلم �ُ  :اذ�وني حیث قالعن سلیمان الش

 إلى آخره. "لیس أبو عبیدة ذ�ره، و�نما"ذ�رها أبو إسحاق لیست صر�حة في التحدیث، 
لكـــن صـــرَّح فـــي  ،المقصـــود أن العبـــارة التـــي أوردهـــا أبـــو إســـحاق مهمـــة، وهـــو موصـــوٌف �التـــدلیس

�ه البخاري �عد روا�ـة الحـدیث، وهـذه عادتـه ُ�عقِّـب الطر�ـق األول بثـاٍن الطر�ق األخیر الذي عقِّب 
 وأحیاًنا بثالث؛ لیرفع ما ُ�مكن أن ُیوصف �ه الخبر �انقطاٍع أو شبهه.

 .من هذا ى)أخفـــ(سمع في التدلیس بلم �ُ  :حیث قال"
ل: ذ�ـره لـي لـو قـا "ولـم �قـل ذ�ـره لـي انتهـى "ولكـن عبـد الـرحمن ،لیس أبـو عبیـدة ذ�ـرهقوله: " 

 الزالت تهمة التدلیس. 
ا علـى صـحة سـماع أبـي إسـحاق لهـذا الحـدیث مـن عبـد الـرحمن وقد استدل اإلسـماعیلي أ�ًضـ"

والقطان ال یرضى أن �أخـذ  :فقال �عد أن أخرجه من طر�قه ،�كون �حیى القطان رواه عن زهیر
مـا  د صـاحب تحـرٍّ القطان صاحب تثبت، �حیى بـن سـعی "ألبي إسحاق عن زهیر ما لیس �سماعٍ 

 یروي عن المدلسین إال ما صح سماعهم له.
ــ" فانزاحــت عــن هــذه  ،ف ذلــك �االســتقراء مــن صــنیع القطــان أو �التصــر�ح مــن قولــهرِ و�أنــه ُع

وقـد ذ�ـر الـدارقطني االخـتالف فیـه علـى أبـي  ،وقد أعله قوم �االضطراب ،الطر�ق علة التدلیس
 ."ة الشرح الكبیرواستوفیته في مقدم ،)العلل(إسحاق في �تاب 

َمن الذي �قول: استوفیته في مقدمة الشرح الكبیر؟ ابن حجر، وهـذا الشـرح الـذي بـین أیـدینا الـذي  
لتكـون مقدمـًة  ؛هو (فتح الباري) هو الشرح الصغیر؛ ألن ابـن حجـر ألَّـف المقدمـة (هـدي السـاري)

ا، و�دأه  ٍل جد� ن أ، ثـم رأى اأو ثالثین �راًسـو�تب منه ما �قرب من عشر�ن  ،وشرع فیه ،لشرٍح مطوَّ
 .العمر �قصر دونه، فاختصره في هذا المختصر

 .......  طالب:
 هذا في ُعرفهم هو ُمختصر. 

 طالب:........
 .في أوائله ائً البن حجر ما فعل شی

 .......  طالب:
 ماذا �قول؟ 

 طالب:........    
خــوان طــالب العلــم �عنــي مــا مــا هــو صــاحبنا، لكــن الجمــع المبــارك مــن اإل ،صــار هــو المقصــود

 �سفعنا أحیاًنا إذا ترددنا، ما ُیوجد من �فتح؟
 طالب:........
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؛ ولــذلكم أنــا أحیاًنــا أخــرج مــن القضــیة أو مــن ا�لــه تلقیًنــ لــیس �ــالعلم، مــا �صــلح، ال ُبــد مــن العنا�ــة
ذي أراه بـین إحالًة إلى ِهمة القـارئ وفهمـه وعنایتـه ومتا�عتـه؛ ألن المسـتوى الـ ،المسألة بدون نتیجة

و�لجـــون  ،ال، طـــالب ُتفـــتح لهـــم األبـــواب ،صـــفوف اإلخـــوان هنـــا مـــا هـــو �مســـتوى ُطـــالب ُیلقَّنـــون 
 �أنفسهم.   

وتا�عهمـا شـر�ك  ،حت عند البخاري �متا�عة یوسف حفیـد أبـي إسـحاقهذه ترجَّ  لكن روا�ة زهیرٍ "
ــدة وغیرهمــا ،القاضــي ــي زائ ــن أب ــا ب ــه عــن ،وز�ر� ــى روایت ــا إســحاق عل ــا�ع أ� ــرحمن  وت ــد ال عب

لــیس  ،هــو ضــعیف، لكــن �صــلح لالستشــهاد "ستشــهد �ــهوحدیثــه �ُ  ،لیمالمــذ�ور لیــث بــن أبــي ُســ
 �شدید الضعف، �ما في مقدمة مسلم.

ا استحضـار أبـي إسـحاق لطر�ـق ومما یرجحها أ�ًض  ،بن أبي شیبةاستشهد �ه أخرجه وحدیثه �ُ "
 ".عبیدة وعدوله عنها �خالف روا�ة إسرائیل عنه عن أبي ،أبي عبیدة

إنمـا أشـار  ،�عني مـا خفیـت علیـه "ا استحضار أبي إسحاق لطر�ق أبي عبیدةومما یرجحها أ�ًض "
  "لیس أبو عبیدة ذ�ره لي".إلیها 

فإنـه لـم یتعـرض فیهـا لروا�ـة عبـد  ،وعدوله عنهـا �خـالف روا�ـة إسـرائیل عنـه عـن أبـي عبیـدة"
ة زهیر طر�ق عبد الـرحمن علـى طر�ـق فلما اختار في روا� ،�ما أخرجه الترمذي وغیره ،الرحمن

 ".�هللا أعلم ،وأن روا�ة عبد الرحمن عنده أرجح ،�الطر�قین عبیدة دل على أنه عارفٌ  يأب
 اقرأ.

 .َ�اُب الُوُضوِء َمرًَّة َمرَّةً "
َثَنا ُسْفَیاُن، َعْن َزْ�ِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَ   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َحدَّ اِء ْبِن َ�َسـاٍر، َعـِن اْبـِن َحدَّ

َأ النَِّبيُّ   ".َمرًَّة َمرَّةً  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعبَّاٍس، َقاَل: َتَوضَّ
 مرًة بلفظ المرة، �اب الوضوء مرة؟ لماذا لم �كتفِ  "َ�اُب الُوُضوِء َمرًَّة َمرَّةً ": -رحمه هللا تعالى–قال 

 طالب:.......
ال، لكـن  ،واحـًدا وتـرك البـاقي اتوضأ مرة وضـوءً  ولیسرًة مرة لكل عضو، �عني مرة لكل عضو، م

 الوضوء مرة مرة بناًء على تعدد األعضاء، ولكل عضٍو مرة، و�ذلك مرتین، و�ذلك ثالًثا ثالًثا.
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسفَ "  هو الفر�ابي؟  أمالبیكندي " َحدَّ

 .......  طالب:
 لبیكندي.والراوي عنه الفر�ابي ال ا

َثَنا ُســْفَیانُ " ســفیان هــو الثـوري مــع أنــه بینــه و�ــین المؤلـف راٍو واحــد، ومــن عالمــة وأمــارة " َقــاَل: َحــدَّ
تعیــین المــبهم �ســفیان الثــوري أن �كــون بینــه و�ــین المؤلــف راو�ــان؛ ألنــه متقــدم، لكــن ال �منــع أن 

التــي  ،وهــي قاعــدٌة أغلبیــة�كــون إذا �ــان شــیخ البخــاري مــن �بــار شــیوخه أن ُیــدرك ســفیان الثــوري، 
  ذ�رها الذهبي وغیره ولیست �لیة.
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ـَأ النَِّبـيُّ  -رضي هللا عنهما– َعْن َزْ�ِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َ�َساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ " َقاَل: َتَوضَّ
 ."َمرًَّة َمرَّةً  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -
وقـد تقـدم  ،والحـدیث المـذ�ور فـي البـاب مجمـل ،لكـل عضـوٍ  :أي "مـرة �اب الوضوء مـرةً " :قوله"

 .بیانه في �اب غسل الوجه �الیدین من غرفة واحدة
ــدي ،وســفیان هــو الثــوري  ــابي ال البیكن ــه الفر� ــراوي عن ــو داود واإلســماعیلي فــي وصــرَّ  ،وال ح أب

 سفیان عن ز�د بن أسلم. "روایتهما �سماع سفیان له من ز�د بن أسلم
�عنـي نسـتفید  "داود واإلسماعیلي في روایتهمـا �سـماع سـفیان لـه مـن ز�ـد بـن أسـلموصرح أبو "

 من هذا السماع، ماذا نستفید من التصر�ح �السماع؟
 طالب:........

 وِقلة تدلیسه في جم ما روى. ،لكن احتمل األئمة تدلیسه؛ إلمامته ،هو موصوف �التدلیس
 .نعم

َتیْ " َتْیِن َمرَّ  .نِ َ�اٌب: الُوُضوُء َمرَّ
َثَنا ُفَلْیُح ْبُن ُسَلْیَماَن، َعـْن   َثَنا ُیوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُحَسْیُن ْبُن ِعیَسى، َقاَل: َحدَّ َعْبـِد َحدَّ

 - عنـهرضـي هللا- للااَِّ ْبِن َأِبي َ�ْكِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن َعبَّاِد ْبِن َتِمیٍم، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َزْ�ـدٍ 
َتْینِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ  َتْیِن َمرَّ َأ َمرَّ  ".َتَوضَّ

َتْینِ  :-رحمــه هللا–قــال  ــرَّ َتْیِن َم ــرَّ ــوُء َم ــاٌب: الُوُض وُ�قــال فیــه مــا قیــل فــي البــاب الســابق مــن أن " "َ�
  من أجل تعدد األعضاء. ؛التكرار
 قالوا: هو البسطامي." ُحَسْیُن ْبُن ِعیَسىقوله: "

َثَنا ُفَلْیُح ْبُن ُسَلْیَماَن، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َأِبي َ�ْكِر " َثَنا ُیوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّ ْبِن َعْمِرو َقاَل: َحدَّ
الوضـوء، �خـالف ابن عاصم المعروف بـراوي " ْبِن َحْزٍم، َعْن َعبَّاِد ْبِن َتِمیٍم، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َزْ�دٍ 

 راوي األذان. ،عبد هللا بن ز�د بن عبد ر�ه
َتْینِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ " َتْیِن َمرَّ َأ َمرَّ  ."َتَوضَّ
 .لكل عضو :أي "�اب الوضوء مرتین مرتین" :قوله"

وفلــیح  ،بو�ــونس هــو المــؤد ،هــو البســطامي �فــتح الموحــدة "حــدثنا الحســین بــن عیســى :قولــه
 وحدیثـه هـذا مختصـر مـن حـدیثٍ  ،بن عاصم المـازنياوعبد هللا بن ز�د هو  ،ومن فوقه مدنیون 

 ،وغیره �ما سیأتي �عد من حدیث مالكٍ  -صلى هللا علیه وسلم-في صفة وضوء النبي  مشهورٍ 
روى النسـائي مـن طر�ـق سـفیان  ،نعـم ،لكن لیس فیه الغسل مرتین إال في الیدین إلى المرفقین

وتثلیـث غسـل  ،ومسـح الـرأس ،عیینة في حدیث عبد هللا بن ز�د التثنیة في الیدین والـرجلین بن
 ."الوجه

 ن، وفي �عضها واحدة.ا�عني الوضوء ملفًقا، �عني في �عض األعضاء ثالث، وفي �عضها ثنت  
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لملفَّـق �عني الوضوء مرة مـرة، ومـرتین مـرتین، وثالًثـا ثالًثـا، و�ـذلك الوضـوء ا ،والصور �لها جائزة
 .-علیه الصالة والسالم -كلها مرو�ة وثابتة عنه

 طالب:........
نه یؤخذ �ـاب الوضـوء ثالًثـا ثالًثـا، إمسح الرأس یرد الكالم فیه أنه ال ُ�كرر، و�ن قال �عضهم:  ،ال

 توضأ ثالًثا ثالًثا �ما في ذلك المسح، لكنه مخصوص بروا�ٍة أخرى.
عیینة فـي حـدیث عبـد هللا بـن ز�ـد التثنیـة فـي الیـدین  روى النسائي من طر�ق سفیان بن ،نعم"

سنشـیر إلیـه �عـد  لكن في الروا�ة المـذ�ورة نظـرٌ  ،وتثلیث غسل الوجه ،ومسح الرأس ،والرجلین
ــالى- ــه غســل �عــض  ،-إن شــاء هللا تع ــد أن یبــوب ل ــن ز� ــى هــذا فحــق حــدیث عبــد هللا ب وعل

 لفًقا. �عني م" او�عضها ثالثً  ،و�عضها مرتین ،األعضاء مرةً 
 وصححه �عني الترمذي وابن حبان.  "بن حباناوصححه  ،وقد روى أبو داود والترمذي"
قـوي  وهـو شـاهدٌ  ،توضـأ مـرتین مـرتین -صلى هللا علیه وسلم-من حدیث أبي هر�رة أن النبي "

توضأ مرتین مرتین فـي روا�ـة البـاب تـدل علـى أنـه غسـل األعضـاء التـي ُتغسـل  "هذه لروا�ة فلیحٍ 
 رتین.مرتین م

ــینفیُ " ــك المب ــر حــدیث مال ــه هــذا المجمــل غی �هللا  ،الخــتالف مخرجهمــا ؛حتمــل أن �كــون حدیث
 ".أعلم
 .نعم

 
َثِني ِإْبــَراِهیُم ْبــُن  .َ�ــاُب: الُوُضــوُء َثَالًثــا َثَالًثــا" ، َقــاَل: َحــدَّ َثَنا َعْبــُد الَعِز�ــِز ْبــُن َعْبــِد للااَِّ اُألَوْ�ِســيُّ َحــدَّ

اٍب، َأنَّ َعَطاَء ْبَن َیِز�َد، َأْخَبَرُه َأنَّ ُحْمَراَن َمْوَلى ُعْثَماَن َأْخَبَرُه َأنَُّه، َرَأى ُعْثَماَن َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشهَ 
ــ َن ــي اِإل ــُه ِف ــَل َ�ِمیَن ــمَّ َأْدَخ ــَلُهَما، ُث ــَراٍر، َفَغَس ــَالَث ِم ــِه َث ْی ــى َ�فَّ ــَأْفَرَغ َعَل ــاٍء، َف ــا ِ�ِإَن ــاَن َدَع ــَن َعفَّ اِء، ْب

َواْسَتْنَشَق، ُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه َثَالًثا، َوَ�َدْ�ِه ِإَلـى الِمـْرَفَقْیِن َثـَالَث ِمـَراٍر، ُثـمَّ َمَسـَح ِبَرْأِسـِه،  َفَمْضَمَض،
 َمـنْ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلْیِه َثَالَث ِمَراٍر ِإَلى الَكْعَبْیِن، ُثمَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ 

َم ِمْن ذَ  ُث ِفیِهَما َنْفَسُه، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َأ َنْحَو ُوُضوِئي َهَذا، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْیِن َال ُ�َحدِّ  .»ْنِبهِ َتَوضَّ
ُث َعْن ُحْمـَرانَ  َقالَ  :َوَعْن ِإْبَراِهیَم َقاَل: َقاَل َصاِلُح ْبُن َ�ْیَسانَ  ـا اْبُن ِشَهاٍب، َوَلِكْن ُعْرَوُة، ُ�َحدِّ ، َفَلمَّ

ــيَّ  ــِمْعُت النَِّب ْثُتُكُموُه َس ــدَّ ــا َح ــٌة َم ــْوَال آَ� ــِدیًثا َل ُثُكْم َح ــدِّ ــاَل: َأَال ُأَح ــاُن َق ــَأ ُعْثَم ــِه -َتَوضَّ َصــلَّى ُهللا َعَلْی
ــُه َمــا «َ�ُقــوُل:  -َوَســلَّمَ  ــَالَة، ِإالَّ ُغِفــَر َل ــُأ َرُجــٌل ُ�ْحِســُن ُوُضــوَءُه، َوُ�َصــلِّي الصَّ ــْیَن َال َیَتَوضَّ ــُه َوَ� َبْیَن

ــى ُ�َصــلَِّیَها ــَالِة َحتَّ ــَة  »الصَّ ــاَل ُعــْرَوُة: اآلَ� ــاِت}َق َن ــا ِمــَن الَبیِّ ــا َأْنَزْلَن ــِذیَن َ�ْكُتُمــوَن َم [البقــرة:  {ِإنَّ الَّ
١٥٩[."   

 سیاق اآلیتین من سورة البقرة في هذا الحدیث تقدم سیاقهما في حدیث...
 طالب:........
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 .نعم
  ....... طالب:

فقــال: لــوال آیتــان مــن �تــاب هللا لمــا  -�عنــي مــن الروا�ــة–حدیثــه هــو، حینمــا قــالوا: أكثــر أبــو هر�ــرة 
ثتكم، فذ�ر اآلیتین من سورة البقرة، والمراد بهما في الموضع األول أو الثاني؟ ألنه هنا رقمهما  حدَّ

 ن الظاهر.و تسعة وخمسین، الموضع الثاني مائة وستة وسبعو �مائة 
 انظر المصحف.
 طالب:........

 رجعك إلیه، هات المصحف هات.
 طالب:........

ــاِس ِفــي اْلِكَتــاِب { ــاُه ِللنَّ َنــاِت َواْلُهــَدى ِمــْن َ�ْعــِد َمــا َبیَّنَّ ــِذیَن َ�ْكُتُمــوَن َمــا َأنَزْلَنــا ِمــَن اْلَبیِّ ُأْوَلِئــَك  ِإنَّ الَّ
ِعُنونَ  ُ َوَ�ْلَعُنُهُم الالَّ ِذیَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَ�یَُّنـوا َفُأْوَلِئـَك َأُتـوُب َعَلـْیِهْم َوَأَنـا التَّـوَّاُب ِإالَّ الَّ  * َیْلَعُنُهُم للااَّ

ِحیُم}  .]١٦٠-١٥٩[البقرة: الرَّ
ُ ِمـَن اْلِكَتـاِب َوَ�ْشـَتُروَن ِ�ـِه َثَمًنـا َقِلـیًال ُأْوَلِئـَك َمـا الموضع الثـاني:  {ِإنَّ الَِّذیَن َ�ْكُتُموَن َمـا َأنـَزَل للااَّ

ــاَر}َ�ــأْ  اللــي هــي مائــة وأر�عــة وســبعین، وخمســة وســبعین،  ]١٧٤[البقــرة: ُكُلوَن ِفــي ُ�ُطــوِنِهْم ِإالَّ النَّ
 وهذه مائة وتسعة وخمسین، ومائة وستین.

 طالب:........
ِإنَّ الَّـِذیَن َ�ْكُتُمـوَن َمـا َأنَزْلَنـا {�عني ما المقصود �اآلیتین اللتین ساقهما أبو هر�رة؛ ألنـه مـا أكمـل؟ 

َناِت} ُ ِمَن اْلِكَتاِب}والثانیة  ،]١٥٩[البقرة: ِمَن اْلَبیِّ  .]١٧٤[البقرة: {َ�ْكُتُموَن َما َأنَزَل للااَّ
 طالب:........

ــ اخــتالف، لكــن فــي موضــع ُرقِّمــت مائــة وأر�عــة وســبعین بــدل مائــة وتســعة وخمســین، والتــرقیم  هفی
لهــا داللــة فــي ســیاقها غیــر داللــة �جــب أن ُ�عتنــى �ــه فــي مثــل هــذه المواضــع؛ ألن �عــض اآل�ــات 

َلــْیَس {ولــو �انــت �ــاللفظ  ،اآل�ــة األخــرى ولــو �انــت بلفظهــا فــي ســیاٍق آخــر، فــي ســیاقها لهــا داللــة
 .]٦١[النور: }َعَلى اَألْعَمى َحَرجٌ 

 طالب:........
 ن.و نفس الترقیم مائة وتسعة وخمس

 طالب:.......
 ي عندك؟ذرقم الحدیث ال مِّ س

 طالب:.......
ِحیُم}{قوله: إلى   .]١٦٠[البقرة: الرَّ

 طالب:.......



 
 

 

 
 
 

١
٣ 
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ِحیُم}{في الموضع األول إلى قوله:   في الموضع األول. ]١٦٠[البقرة: الرَّ
ل اآل�ات؟  المتن عندك ما �مِّ

 ل. ، ما �مّ طالب: ال
 ألنه في �عض النسخ �املة.

 اآلن في...
 طالب:........

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 طلعناه. ،انتهینا خالص
ـــین ســـ ـــَرجٌ {یاق اآلیت ـــى َح ـــى اَألْعَم ـــْیَس َعَل ـــَرجٌ  َل ـــِر�ِض َح ـــى اْلَم ـــَرٌج َوال َعَل ـــَرِج َح ـــى اَألْع  }َوال َعَل

في سورة النور مثل سـیاقها فـي سـورة الفـتح؟ هـذا فـي الطعـام، وهـذا فـي الجهـاد، فـرق  ]٦١[النور:
 عمیان. ع�أكل م -مثل ما �قولون –تسوق �الجهاد وتعمل 

 طالب:.......
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 ألن األعمى ما �أخذ نصیبه مثل ما �أخذون، فُیوصى �ه.

ولــو �ـــان بلفــظ مــا ُ�حــال علــى آ�ـــٍة  ،المقصــود أن ســیاق اآل�ــة فــي موضـــعها �جــب أن ُ�عتنــى �ــه
 أخرى، ولو �انت في موضٍع آخر بنفس اللفظ.  
 


