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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

 وأصحا�ه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى لعالمین،ا رب هلل الحمد

 أما �عد، ،أجمعین

وس، هو ابن �یسان التا�عي المشهور، وأثره قوله: وقال طا -رحمه هللا تعالى-فیقول الشارح  

ه هذا وصله ابن أبي شیبة �إسناد صحیح، ولفظه: أنه �ان ال یرى في الدم وضوًءا، �غسل عن

 .الدم ثم حسبه. �عني �كفیه أن �غسل الدم، وال أثر له على الوضوء

ألنه �قر  :ولقب بباقر قالوا ،الباقر ،أبو جعفر ،قوله: محمد بن علي هو ابن الحسین بن علي 

�ما سمیت البقرة؛ ألنها تبقر األرض وتشقها للحرث، قال: وأثره هذا  ،العلم، دخل فیه وأوغل فیه

في فوائد الحافظ أبي �شر المعروف �سمو�ه، من  ،في فوائد الحافظ أبي �شر ناه موصوالً �ُروِّ 

طر�ق األعمش قال: سألت أ�ا جعفر الباقر عن الرعاف، فقال: لو سال نهٌر من دٍم ما أعدت 

 .منه الوضوء

وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جر�ج عنه، قوله: وأهل الحجاز  ،وعطاء هو ابن أبي ر�اح 

ف العام على الخاص؛ ألن الثالثة المذ�ور�ن قبُل حجاز�ون، وقد رواه عبد الرزاق هو من عط

سعید بن و وأخرجه ابن أبي شیبة من طر�ق ابن عمر  ،من طر�ق أبي هر�رة وسعید بن جبیر

 ،المسیب، وأخرجه إسماعیل القاضي من طر�ق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدینة

 ي. وهو قول مالك والشافع

رواه عبد الرزاق من طر�ق أبي هر�رة، �عني عمن؟ رواه عبد ... أخرجه ابن أبي شیبة من طر�ق 

عن طر�ق وهو المروي عنه،  ء�جير�رة وسعید بن جبیر لكن عمن؟ ما الرزاق من طر�ق أبي ه

الذي في الطر�ق واسطة بین الناقل والمنقول عنه، وقد رواه عبد الرزاق من طر�ق أبي هر�رة 

، �النسبة -علیه الصالة والسالم-ید بن جبیر، �كون عمن فوقهم، عن أبي �كر وعن النبي وسع

ومثل هذا، وأخرجه ابن أبي شیبة من طر�ق ابن عمر، وسعید  ،ألبي هر�رة أو عن صحابي �بیر

 عنه؟  أمبن المسیب، أخرجه من طر�ق 

هذا من طر�ق أبي  ،ذا ماشٍ وأخرجه إسماعیل القاضي من طر�ق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة ه

وهو قول مالك والشافعي، �عني أن الدم ال ینقض  ،الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدینة
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وهو عنه أو من طرق عن أبي هر�رة  ،الوضوء، لكن یبقى اإلشكال إخراجه من طر�ق أبي هر�رة

هذا األسلوب فیه فما أما من طر�ق أبي هر�رة وسعید بن جبیر �عني عنه ،وسعید بن جبیر ممكن

 .ما فیه

 طالب: ......

  ماذا؟

 طالب:...

 نفس الشيء لم تراجع المصنف. عندك موثق؟ ،نفسه ،مثله

 طالب:...

 راجع للمصنف؟

 طالب:...

 هذا ارتاحت.

 طالب:...

 ین عبد الرحمن؟ تخرجونها، أنفس الموضوع، یراجع، معكم اآلالت  ،نفس الموضوع

 طالب: ......

وزاد قبله: ولم یتوضأ ثم صلى،  ،وصله ابن أبي شیبة �إسناد صحیح ،ابن عمرقوله: وعصر  

وزاد قبل قوله ولم یتوضأ: ثم صلى، وعصر ابن عمر بثرة ثم صلى ولم یتوضأ، هذا  ،وزاد قبل

و�جوز فتحها َبَثرة هي ُخرَّاج صغیر �قال:  ،السیاق، ثم قوله: َبْثرة �فتح الموحدة وسكون المثلثة

 ،و�زق ابن أبي وفى ،قوله: و�زق ابن أبي أوفى .الثاء المثلثة، بَثر و�ُثر و�ِثر ،ثلثبَثر وجهه م

هو عبد هللا الصحابي ابن الصحابي وأثره هذا وصله سفیان الثوري في جامعه، عن عطاء بن 

فاإلسناد صحیح، قوله: وقال  ،السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفیان سمع من عطاء قبل اختالطه

ه الشافعي وابن أبي شیبة بلفظ: �ان إذا احتجم غسل محاجمه. قال ابن عمر وصل ،ابن عمر
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والموصول فعل، �ان إذا احتجم  ،والحسن فیمن �حتجم: لیس علیه إال غسل محاجمه هذا قول

 .وصل األثر عند الشافعي من فعله ،ي في األصل قول، وتخر�ج األثرذغسل محاجمه، �عني ال

أنه سئل عن الرجل  :ثره هذا وصله ابن أبي شیبة أ�ًضا ولفظهوأ ،قوله: والحسن أي البصري  

وهنا قال: �غسل أثر  ،�حتجم ماذا علیه؟ قال: �غسل أثر محاجمه، هناك غسل محاجمه

وال عالقة له �الصالة، ال  ،ُ�حتاج إلیه المحاجمه؛ ألن غسل المحاجم إذا �ان المراد بها اآللة 

رر، ُترمى، أو ُتغسل ثم ترمى؟ �عني على مقتضى صح؟ ما تتك ،سیما اآلن المحاجم ُترمى

 .اآلثار غسل محاجمه

 طالب: ......

�غسل أثر محاجمه،  ل عن الرجل �حتجم ماذا علیه؟ قال:ثر الذي یلیه ولفظه: أنه سئاأل في

�عني الموضع، وهناك �ان إذا احتجم غسل محاجمه، التي هي اآللة، إذا أراد أن �ستعملها مرة 

 وال تعاد. ،لكن اآلن جاؤوا ال �حتاج إلیها مرة ثانیة ،من تنظیفها وتنقیتهاال بد فثانیة 

 طالب: ......

 من إطالق المحل و�رادة الحال؟  

 طالب:...

 ممكن. 

�قول الحافظ: تنبیه: وقع في روا�ة األصیلي وغیره: لیس علیه غسل محاجمه، لیس علیه غسل 

وقال ابن  ،وهو الذي ذ�ره اإلسماعیلي ،االستثناء �إسقاط أداة  ،�إسقاط أداة االستثناء ،محاجمه

من الذي  .�طال: ثبتت إال في روا�ة المستملي دون رفیقیه انتهى. قال: وهي في نسختي ثابتة

 �قول: وهي في نسختي؟ ابن حجر أو ابن �طال؟

 ابن حجر. طالب:

�عني التي  خالص، ابن حجر هذا. وهي في نسختي ثابتة من روا�ة أبي ذر عن الثالثة، نعم

 .اعتمدها في الشرح
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وتخر�ج التعلیق المذ�ور یؤ�د ثبوتها، تخر�ج التعلیق المذ�ور یؤ�د ثبوتها، �ان إذا احتجم غسل  

كي عن اللیث أنه قال: �جزئ المحتجم أن �مسح موضع �غسل أثر محاجمه، وقد حُ  ،محاجمه

و�صلي وال �غسله؛ ألنه الحجامة و�صلي وال �غسله، �جزئ المحتجم أن �مسح موضع الحجامة 

ال �شرب  عند �عضهم إذا �ان المكان صقیًال  الیس بنجس عنده، والمكان حتى لو �ان نجسً 

 .�مسح السكین �عد الذ�ح والسیف وغیر ذلك ،النجاسة �كفي مسحه

"حدثنا آدم بن أبي إ�اس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعید المقبري : -رحمه هللا-ثم قال  

ال یزال العبد في صالة ما دام في «: -صلى هللا علیه وسلم-قال: قال النبي عن أبي هر�رة 

قال رجل أعجمي: ما الحدث �ا أ�ا هر�رة؟ قال:  ."»ما لم �حدث ،المسجد ینتظر الصالة

�عني الضرطة وهي خارجة من المخرج، خارجة من المخرج، والترجمة من لم یر  .الصوت

 .لمخرجوهذه من ا ،الوضوء إال من المخرجین

الحدث الحسي والحدث المعنوي من  ،مع أن الحدث �حتمل ا،مع أن الوصف �كونه أعجمی�  

 �عني لو ابتدع مثًال تستمر المالئكة تصلي علیه؟ أو �شمله الحدث؟ ،أحدث في أمرنا

 طالب: ......

 ،دثوأن العر�ي �عرف الح ،ألنه قال: فقال رجل أعجمي: ما الحدث؟ �أنه �ستنكر علیه السؤال 

ما �حتاج إلى أن �سأل عنه، وما دام الحدث �شمل المعنیین فال مانع أن یراد �ه الحدث الحسي 

 الذي أشار إلیه أبو هر�رة في تفسیره للحدث، وفي رده على األعجمي �شمل الحدث الثاني. 

 طالب: ......

 �شیر إلیها. ممكن الحافظ 

واإلسناد �له مدنیون إال آدم وقد  ،رحمنتقدم أن اسمه محمد بن عبد ال ،قوله: ابن أبي ذئب

والمراد أنه في ثواب  ،أي ما دام، وهي روا�ة الكشمیهني »ما �ان في المسجد«قوله:  ،دخلها

في صالة حكًما ال حقیقة، والمراد أنه في ثواب الصالة ما دام ینتظرها  ،الصالة ما دام ینتظرها

الذ�ر �عض األذ�ار التي تقال �عد الصالة ال  حتى ،حتى الذ�ر ،و�ال المتنع علیه الكالم ونحوه

 .تصلح في الصالة
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نعم في صالٍة، عندنا في الصالة لیس  ،في صالة ،وقال الكرماني: نكَّر قوله في الصالة 

 .�صحیح

لیشعر �أن المراد نوع صالته التي ینتظرها، وسیأتي �قیة الكالم علیه في  ؛نكَّر قوله في صالة 

 إن شاء هللا تعالى. ،في أبواب صالة الجماعة ،ةالصالة في �تاب الصال

ا �ان عر�ي األصل أم یر فصیح �العر�یة، سواء �ان عر�ی� قوله: أعجمي أي غیر فصیح، أي غ 

م ذ�ره في أوائل �تاب الوضوء، �قال  ال، و�حتمل أن �كون هذا األعجمي هو الحضرمي الذي تقدَّ

والعجمة في  ،شبه األعاجم، ألنه �شبه األعاجمأعجمي؛ ألنه � :للعر�ي الذي ال �حسن العر�یة

تشبیًها له  اه أعجمی� ن�سمو  ،األصل عدم النطق، والنطق �غیر العر�یة عند العرب �ال نطق

 .�العجماوات التي ال تتكلم

ود وغیره حیث دة المذ�ورة قبل في روا�ة أبي داو�ؤ�ده الز�ا ،�ذا فّسره هنا ،قوله: قال: الصوت

 من صوت أو ر�ح، فكأنه قال: ال وضوء إال من ضراط أو ُفساء، و�نما قال: ال وضوء إال

لكونهما ال �خرج من المرء غالًبا في المسجد غیرهما،  ؛خصهما �الذ�ر دونما هو أشد منهما

 فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص، الظاهر أن السؤال وقع عن إ�ش؟

 طالب: ......

 .الحدیث أنا عندي، نعم 

 .معهود وقوعه غالًبا في الصالة �ما تقدمت اإلشارة إلى ذلك في أوائل الوضوءوهو ال

ابن العر�ي في العارضة شرح الترمذي استنبط من الحدیث أنه �جوز إرسال الفساء والضراط في  

�هللا ما �جوز في المسجد أطلع و�ذا انتهى  :�عني إذا دعت الحاجة ما تقول ،المسجد للحاجة

ألنه ما رتِّب علیه عقاب وال نهي عنه، و�نما ینقطع عنه األجر إذا  ؛ز هذارجع، �قول: �جو أ

أحدث، استدل بهذا على أنه �جوز إرسال ذلك للحاجة، أما لغیر حاجة فإنه �كون حینئٍذ مجرد 

 امتهان.

 طالب:...
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 ؟ماذا

 طالب:...

 ،قول؟ الصوتانقطع خالص، إذا أحدث انقطع، إذا رجع عاد أجر جدید هذا، وأبو هر�رة إ�ش �

 �عني �التنبیه �األدنى على األعلى.

 طالب:...

 ین؟ أ

 طالب: ......

 .خاص؛ ألن الحدث �شمل المعنى والحسينعم، 

 طالب:...

ما سأل عن الحدث الذي هو اإلحداث في الدین، أو ما �شمل ذلك، حدث خاص مما �خرج من 

 لثوم والبصل؟هل یبلغ أذاه للمالئكة وللموجودین مثل ا لكنالمخرج، نعم. 

 طالب:...

 .سمعأما 

 طالب: ......

هل هو �مثا�ة الثوم والبصل ومكثه طول مكث الثوم والبصل؟ ألنه إذا  ،نه بدون صوتأافترض  

 .ال بد من المشار�ة في العلة والمطا�قة في ذلكفأردنا أن نقیس 

 طالب: ......

 ؟قدر الذي ورد فیه النهيمطابق لل لكن هل القدر الذي یتأذى �ه بنو آدم من هذانعم، 

 طالب: ......

 یلحق؟  ،یتأذون  ،طیب تأذى من النفس 
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هشام بن عبد الملك قال: حدثنا، هو غیر  ،وهو الطیالسي "حدثنا أبو الولید": -رحمه هللا-قال 

"حدثنا ابن عیینة عن الزهري عن عباد بن د نعم، قال: لطیالسي صاحب المسند غیر أبي داو ا

م اد بن تمیم عن عمه"عب ،تمیم عن عمه "عن وسیأتي في حدیث الوضوء،  ،عبد هللا بن ز�د تقدَّ

 ،»ال ینصرف حتى �سمع صوًتا أو �جد ر�ًحا«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عمه عن النبي 

 متى ینصرف؟ ف ،، لكن إذا �ان ال �سمع وال �شم"»ال ینصرف حتى �سمع صوًتا أو �جد ر�ًحا«

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

هو ما رجع لإلحساس، �ل الناس �حسون، والشیطان یتالعب �مقاعد بني آدم، إذا �ان مجرد 

 ًئا.ي �سمع و�شم مثله، لعل الشارح �قول شیذاإلحساس فال

و�روي  ،و�ن �ان هشام بن عمار ُ�َكنَّى أ�ًضا أ�ا الولید ،قوله: حدثنا أبو الولید هو الطیالسي 

بخاري، هشام بن عمار روى عنه البخاري في خمسة مواضع و�روي عنه ال ،أ�ًضا عن ابن عیینة

وروى عنه حدیث المعازف �صیغة قال، وهو من شیوخه الذین لقیهم، وأخذ عنهم،  ،�صیغة حدثنا

م الكالم على حدیثه هذا في �اب: ال یتوضأ من الشك حتى �ستیقن، وأورده هنا لظهور  ؛وتقدَّ

وقد قّدمنا توجیه إلحاق �قیة النواقض بهما في  ،ینداللته على حصر النقض مما �خرج من السبیل

 .أوائل الباب، �عني التنصیص على فرد ال ینفي ما عداه 

حدثنا جر�ر عن األعمش عن منذر أبي �على الثوري عن  "حدثنا قتیبة بن سعید قال:قال:  

حییت بن أبي طالب، قال: قال علي: �نت رجًال مذاًء فاستابن الحنفیة محمد بن علي، محمد 

في �عض الروا�ات: لمكان ابنته مني، فأمرت  -صلى هللا علیه وسلم-أن أسأل رسول هللا 

ألنه من المخرج ما ینقض قاعدة البخاري و�ن  ؛"»فیه الوضوء«المقداد بن األسود فسأله فقال: 

فیه «لكن المقرر أنه نجس؛ ألنه ُأمر �غسله، فقال:  ،كانت نجاسته مخففة قال �عضهم �طهارته

 .»لوضوءا
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وسیأتي الكالم على المتن في �اب  ،ورواه شعبة عن األعمش، حدثنا جر�ر هو ابن عبد الحمید 

غسل المذي من �تاب الغسل، إن شاء هللا تعالى. وقد تقدَّمت له طر�ق أخرى في أواخر �تاب 

ي العلم، وأورده هنا لداللته على إ�جاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجین، �عن

 ،واألصل أنه ال یتعلم العلم مستحي وال مستكبر ،�اب من استحیا عن السؤال وأمر غیره أن �سأل

�عض المسائل ال �منع من الحیاء فیها، ال سیما إذا لم یترتب على هذا الحیاء إهدار المسألة 

 فإذا أناب من ینوب عنه في السؤال فقد تأدى المطلوب. ،�الكلیة وتر�ها �الكلیة

 .طالب:..

 .إذا �ان �شعر �كثرة �خروج شيء �قاس ،هذا إذا �ان �شعر �كثرة �خروجه

 طالب:...

 شيء اسمه ناقض؟ ه�عني ما فی

 طالب:...

هو مثله في �قیة األوصاف مثله، وأورده هنا لداللته على إ�جاب الوضوء من المذي وهو خارج 

 .من أحد المخرجین

ود الطیالسي في مسنده داوقد وصله أبو  ،ذ�ورقوله: رواه شعبة عن األعمش أي �اإلسناد الم 

 .عن شعبة �ذلك

"حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شیبان عن �حیى عن أبي سلمة أن : -رحمه هللا-قال  

 -رضي هللا عنه-عطاء بن �سار أخبره أن ز�د بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان 

؟ قال عثمان: یتوضأ �ما یتوضأ فلم �منِ  "قلُت: أرأیت إذا جامع، �عني قائًال أو قال: قلت"

أنه ال بد  »الماء من الماء« »الماء من الماء«. هذا على وقت حدیث: للصالة، و�غسل ذ�ره"

 »فقد وجب الغسل ولو لم ینزل هاإذا جلس بین شعبها األر�ع ثم جهد«أما حدیث:  ،من اإلنزال

صلى -مان: سمعته من رسول هللا هذا ناسخ. یتوضأ �ما یتوضأ للصالة و�غسل ذ�ره فقال عث

فأمروه  -رضي هللا عنهم-ا والز�یر وطلحة وأبي بن �عب فسألت عن ذلك علی� ، -هللا علیه وسلم

 بذلك. �عني �الوضوء. 
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و�ذا صنع في حدیثه اآلخر  ،سعید حفص �ذا للجمیع إال القا�سي فقال:قوله: حدثنا سعد بن 

أبو علي  ،من �تاب الجهاد، نّبه علیهما الجّیانياآلتي في �اب فضل النفقة في سبیل هللا، 

 أو تقیید المهمل ینبِّه على مثل هذه الخالفات بین الرواة.  ،الجّیاني في تمییز المهمل

عن أبي سلمة أي ابن  ،عن �حیى وهو ابن أبي �ثیر ،قوله: حدثنا شیبان هو ابن عبد الرحمن

وصحابیان  ،وفي اإلسناد تا�عیان �بیران مدنیان یروي أحدهما عن اآلخر ،عبد الرحمن بن عوف

ففیه ثالثة من التا�عین في نسق، ثالثة من  ،كذلك، و�حیى بن أبي �ثیر أ�ًضا تا�عي صغیر

وجد أر�عة من عن �عض، ووجد ما هو أكثر من ذلك،  یروي �عضهم ،التا�عین على نسق

أكثر وأعلى ما وجد ستة، ستة من التا�عین یروي �عضهم التا�عین في سند واحد، ووجد خمسة، و 

 وأفرده الخطیب البغدادي في جزء.  ،خّرجه النسائي ،عن �عض في حدیث یتعلق �سورة اإلخالص

�ضم التحتانیة وسكون المیم �عني  قوله: أرأیت أي أخبرني، قوله: إذا جامع أي الرجل فلم ُ�ْمنِ 

 هذا الحكم. مثله المرأة إذا جومعت فلم تنزل في 

ال �قتصر على غسل  ،قوله: �ما یتوضأ للصالة بیاٌن ألن المراد �الوضوء الشرعي ال اللغوي 

 ،ثه، وسیأتي حكم هذه المسألة في آخر �تاب الغسل، سیأتي أن هذا الحكم منسوخفرجه وما لوَّ 

منسوًخا �یف  إذا �ان :وأنه �مجرد التقاء الختانین �جب الغسل، ونبین هناك أنه منسوخ وال �قال

المنسوخ منه عدم وجوب الغسل، وناسخه األمر �الغسل، وأما  :�صّح االستدالل �ه؟ ألّنا نقول

األمر �الوضوء فهو �اٍق؛ ألنه مندرج تحت الغسل، وأما األمر �الوضوء فهو �اقٍ؛ ألنه مندرج 

الة علیه الص-تحت الغسل، فمن وجب علیه الغسل یتوضأ وضوءه للصالة �ما �ان النبي 

 �فعل.  -والسالم

والحكمة في األمر �الوضوء قبل أن �جب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو 

لكن یبعد أن �خرج و�نزع بدون أن �خرج منه  ،لم ینزل ،ألنه ما خرج منه شيء ؛مالمسة المرأة 

لمذي، أو شيء، والحكمة في األمر �الوضوء قبل أن �جب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج ا

لمالمسة المرأة، و�هذا تظهر مناسبة الحدیث للترجمة؛ ألنه خرج من المخرج شيء فیه غلبة 

الظن. و�ال لو طردنا أنه ال وضوء إال إذا خرج من المخرجین شيء احتمال ما �خرج؛ ألنه لم 

 احتمال أال �خرج مذي أ�ًضا، فال �جب وضوء.  �منِ 
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 طالب: ......

 ؟ماذا 

 طالب: ......

 ما خرج منه شيء. ألنهلم یدخل أصًأل؛  

"حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذ�وان : -رحمه هللا-قال  

أرسل إلى رجل من  -صلى هللا علیه وسلم-أبي صالح عن أبي سعید الخدري أن رسول هللا 

 "»لعلنا أعجلناك«:  -وسلم صلى هللا علیه-"فجاء ورأسه �قطر فقال النبي �طلبه،  األنصار"

إذا ُأعِجلت أو ُقحطت «: -صلى هللا علیه وسلم-"فقال: نعم، فقال رسول هللا لعلنا أعجلناك، 

مثل ما رأسه �أنه اغتسل وهو ما علیه غسل في أول األمر قبل النسخ، هذا  "»فعلیك الوضوء

تخلف، قد �أتي اإلنسان و�عاقبون على ال ،�حصل قد�ًما لما �ان الناس یتفقدون لصالة الفجر

هللا أرحم من خلقه،  :فیحضر للصالة خوف العقو�ة، و�قول ،علیه الغسل ،وهو ما اغتسل أصالً 

و�ذا خرج من المسجد ورآه الناس وأمن العقو�ة ذهب فاغتسل وصلى، لكن الذي �صلي  ،�صلي

 .إنه مستهزئ  بال شك، لكن عند الحنفیة أمره أشد، �قول: ،على غیر طهارة أوًال عمله محرم

 طالب: ......

 ،لیس �مستهزئ  ،�كفر عندهم؛ ألنه مستهزئ، لكن من ظهر عذره في مثل هذه الحالة ال �سلم

 وهذا �ضعف قول الحنفیة. 

فقال  "أرسل إلى رجل من األنصار فجاء ورأسه �قطر، -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا 

صلى هللا علیه -فقال: نعم، فقال رسول هللا  »لعلنا أعجلناك«:  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

تا�عه وهٌب قال: حدثنا شعبة قال أبو عبد هللا  ،"»إذا ُأعِجلت أو ُقحطت فعلیك الوضوء«: -وسلم

 المصنف: ولم �قل غنَدر و�حیى عن شعبة: الوضوء. 

وفي هو ابن منصور الكوسج،  :قوله: حدثنا إسحاق �ذا في روا�ة �ر�مة وغیرها، زاد األصیلي

�ما  ،وهو المعروف �الكوسج ،روا�ة أبي ذر: حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام، �فتح الموحدة

والحكم  ،صرح �ه أبو ُنعیم، قال: حدثنا النضر هو ابن ُشمیل اللغوي المعروف �المعجم مصغًرا
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من ال، هو ابن ُعتیبة �مثناة وموحدة مصغًرا، النضر �الضاد المعجمة �قترن �ال و�المهملة �جرد 

 .فالنضر �الضاد المعجمة فیه ال، ونصر ال �قترن �ال

ولمسلم وغیره: ومّر على رجل، فیحمل على أنه مّر �ه  ،قوله: أرسل إلى رجل من األنصار 

والمرور �عني ما  ،لئال �حرجه ؛فتجاوزه �سرعة -علیه الصالة والسالم-�عني مّر �ه  ،فأرسل إلیه

مّر �ه  -علیه الصالة والسالم-عر الرجل أو �خَبر أن الرسول مجرد ما �ش ،یلزم أن �كون �مرأى

وهذا  ،ال شك أنه سوف �قع في حرج؛ ألن الحال محرجة، فیحمل على أنه مّر �ه فأرسل إلیه

األنصاري سماه مسلم في روایته من طر�ق أخرى عن أبي سعید: ِعْتَبان، وهو �كسر المهملة 

من روا�ة َشِر�ك بن أبي َنْمر عن عبد الرحمن بن أبي ولفظه  ،وسكون المثناة ثم موحدة خفیفة

إلى قباء، حتى إذا �نا في  -صلى هللا علیه وسلم-سعید عن أبیه قال: خرجت مع رسول هللا 

على �اب ِعتبان فخرج �جّر إزاره، فقال رسول  -صلى هللا علیه وسلم-بني سالم وقف رسول هللا 

فذ�ر الحدیث �معناه. فذ�ر الحدیث �معناه،  ،»جلأعلجنا الر «: -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

وِعتبان المذ�ور هو ابن مالك األنصاري �ما نسبه �قي بن مخلد في روایته لهذا الحدیث من هذا 

 .الوجه

واألول أصّح، ورواه ابن إسحاق في  ،ووقع في روا�ة في صحیح أبي عوانة أنه ابن ِعتبان 

لكنه قال: فهتف برجل من  ،سعید عن أبیه جده المغازي عن سعید بن عبد الرحمن بن أبي

الروایتان، و�ال فطر�ق مسلم أصحا�ه �قال له: صالح، فإن ُحِمل على تعدد الواقعة أمكن استقامت 

وقد وقعت القصة أ�ًضا لرافع بن  .. أصّح من روا�ة ابن إسحاق، و�ال فطر�ق مسلم أصحّ أصحّ 

في تفسیر المبهم الذي جاء في البخاري أنه ولكن األقرب  ،خد�ج، وغیره أخرجه أحمد وغیره

 لوروده في صحیح مسلم. �هللا أعلم.  ؛ِعتبان

والمراد �ه �قطر، أي ینزل منه  ،قوله: �قُطر أي ینزل منه الماء قطرة قطرة، وقد �قال: ینِطف

لم �ستعمل المنشفة، وقد یترجح ذلك ال سیما  ،الماء قطرة قطرة، من أثر الغسل هذا ولم یتنشف

ع عدم الضرر؛ ألن الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا یرجح عدم التنشف، م

 ،وقد جاء �ه األثر ،لكن إذا �ان هناك ضرر من برد شدید أو نحوه فإنه ال مانع من التنشف

وفي روا�ة لم یردها  ،�المنشفة فلم یردها ولم �قبلها -علیه الصالة والسالم-�عني جيء للنبي 

 واألمر فیه سعة.  ،وتنشف بها أخذها



 
 

 
 
 

١
٣ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٣ 

جواز األخذ  ،وفیه جواز األخذ �القرائن ،عن فراغ حاجتك من الجماع »لناكجعلعلنا أ«قوله: 

جاء مسرًعا والماء �قطر من  ا،مسرعً  ءي یدر�هم أنهم أعجلوه؟ جاذال ما�القرائن، قد �قول قائل: 

ائن؛ ألن الصحابي لما أ�طأ عن هذه عالمة على أنه استعجل، وفیه جواز األخذ �القر  ،رأسه

، -صلى هللا علیه وسلم-اإلجا�ة مدة االغتسال خالف المعهود منه، وهو سرعة اإلجا�ة للنبي 

فلما رأى علیه أثر الغسل دّل على أن شغله �ان �ه، على أن شغله �ان �ه، وهو الشغل الذي 

جاء  ،]٥٥[سورة �س:  َفاِكُهوَن} ُشُغلٍ  يفِ  اْلَیْومَ  اْلَجنَّةِ  َأْصَحابَ  {ِإنَّ أشیر إلیه في آ�ة �س: 

 عبد الرحمن؟  ماذا عندك �ا أ�ا ..تفسیره �أنه

 طالب: ......

�قول: فلما رأى علیه أثر الغسل دّل على أن شغله �ان بذلك، �حتمل أن �كون قبل اإلنزال لیسرع 

-لكون النبي  ؛رةأو �ان أنزل فوقع السؤال عن ذلك، وفیه استحباب الدوام على الطها ،اإلجا�ة

م الطهارة على إجا�ة النبي  -صلى هللا علیه وسلم علیه -لم ینكر علیه تأخیر إجابته، ألنه قدَّ

والمبادرة برفع الحدث، و�أن ذلك �ان  ،فدل على استحباب الدوام على الطهارة -الصالة والسالم

 ] تلزم اإلجا�ة.٢٤[سورة األنفال: ُ�ْحِییُكْم} ِلَما َدَعاُكمْ  {ِإَذاقبل إ�جابها، 

 طالب:...

 نعم أنه إ�ش؟ 

 طالب: ......

 أعجلناه على إ�ش؟ عن اإلنزال عن اإلنزال؟، لكن  نعم 

 طالب:...

 فیفتى �االحتمالین. ،لكنه یبقى احتماًال  ،التعلیل في آخر الحدیث یدل على أنه ما أنزل

 طالب:...

-وقد �ان عتبان طلب من النبي إذ الواجب ال یؤخر للمستحب،  ؛و�أن ذلك �ان قبل إ�جابها

�ما سیأتي في ، أن �أتیه فیصلي في بیته في مكان یتخذه مصلى، فأجا�ه -صلى هللا علیه وسلم
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م االغتسال ،هذه هي فیحتمل أن تكون  ،موضعه لیكون متأهًبا  ؛أن تكون هي هذه الواقعة، قدَّ

 �هللا أعلم.  ،للصالة معه

بان لطلبه، وصلى في موضع في بیته لیتخذه مصلى، أجاب عت -علیه الصالة والسالم-النبي 

وابن أم مكتوم ما أذن له أن �صلي في بیته، والفرق بینهما أن ابن أم مكتوم �سمع النداء، وهذا 

قر�ب من قباء، ال �سمع النداء، و�ال لو سمع النداء هو مثله ذاك أعمى وهذا ضعف �صره 

لكن الذي یدل الذي �َشم أو �فهم من النصین أن  في السن، افالعذر واحد، و�ن �ان عتبان �بیرً 

قال: نعم، وهذا الذي �غلب على الظن أنه ال �سمع  »أتسمع النداء؟«ذاك تصر�ح �سمع النداء 

علیه -ألنه �عرف المسافة  ؛النداء، ولو سمع النداء أللزمه �ما ألزم �ه ابن أم مكتوم ولم �سأله

 .-الصالة والسالم

 طالب: ......

وهذا ما �سمع، الذي ال  ،وهوام وأشجار، الفرق بینهما هذا، هذا �سمع ن أم مكتوم في وادٍ حتى اب 

 �سمع النداء و�شق علیه الوصول إلى المسجد ال شك أن عدم سماع النداء عذر.

 طالب:...

وقبل وجود الموانع من  متر�ن،�عني قبل وجود المكبرات �سمع النداء من �یلو  متر�ن،ال ال، �یلو 

وعندك أشیاء �ثیرة تمنع من السماع، وفي غلق محكم،  ،وعندك سیارات ،، عندك مكیفاتالسماع

 .�ن �سمع النداءمتر إذا أغلقت النوافذ ما سمعت، لكن قبل ذلك �له من �یلو 

 طالب: ......

 ؟ ماذا 

 طالب: ......

ء إلى ثلث، والبطي ،نمتراإال إذا �ان هناك علة أخرى، تحتاج إلى ر�ع ساعة الكیلو نعم، یلزمه 

أنا أقطعها في ثلث. لكن مثلكم �عدو عدًوا. منصوص علیه. منصوص على أنه اتخذ مصلى 

 للفرائض.
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 طالب:...

 ین؟ أ

 طالب: ......

و�ذا سمع فهو  ،ألنه إذا لم �سمع فهو �عید ؛السماع له أثر، و�دل على مسافة معینة لكن ،ال

 ب. والبعید یلزمه من المشقة ما ال یلزم القر� ،قر�ب

 طالب: ......

 ال ال �سمع حكًما نقول: �سمع حكًما. 

وفي أصل أبي ذر: إذا عجلت، بال همز، وُقحطت  ،قوله: إذا أعجلت �ضم الهمزة و�سر الجیم

 وفي روا�ة غیره: ُأقحطت بوزن أُعجلت، و�ذا لمسلم قال صاحب األفعال، من هو؟

 طالب: ......

لكن  ،م قر�ًبا عبد الملك بن طر�ف. �تب األفعال �ثیرةي تقدَّ ذ؟ ابن قطاع أو الأمابن القوطیة  

أقحط الرجل إذا جامع ولم ینزل، أو ُأقحط  :المطبوع منها ثالثة، قال صاحب األفعال: �قال

الرجل إذا جامع ولم ینزل، وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب أن المحدثین �قولون: َقحط �فتح 

 .والصواب الضم ُقحط ،القاف

 :ایته في أمالي أبي علي القالي �الوجهین في القاف، و�ز�ادة الهمزة المضمومة، �قالقلت: ورو  

�عني االستعارة  ،ومنه استعیر ذلك لتأخر اإلنزال ،َقحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر

بل هو  ،وهذا إنزال ماء وعدمه قحط، قال الكرماني: لیس قوله: أو للشك ،هذا إنزال مطر ،ظاهرة

على أن إحداهما  عدم اإلنزال سواء �ان �حسب أمر من ذات الشخص أم ال، وهذا بناءً  لبیان

 ،بل هو لبیان عدم اإلنزال ،�التعد�ة و�التعد�ة و�ال فهي للشك، قال الكرماني: لیس قوله: أو للشك

�عني �كون �سبب هذا أو ذلك، سواء �ان �حسب أمر من ذات الشخص �عني ُأقحط من ذاته، 

 على أن إحداهما للتعد�ة و�ال فهي للشك.  من قبل غیره، وذلك بناءً أو أُعجل 
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والضمیر �عود على النضر، ومتا�عة وهب وصله أبو  ،قوله: تا�عه وهب أي ابن جر�ر بن حازم

راج في مسنده راج مطبوع مطبوع في مجلد ،العباس السَّ وُطِبع أ�ًضا في أكثر من ذلك  ،مسند السَّ

�عني  ،الوضوء :د بن أیوب عنه، قوله: لم �قل غندر و�حیى عن شعبةمحقًقا، في مسند عن ز�ا

و�حیى وهو ابن سعید القطان رو�ا هذا الحدیث عن شعبة بهذا  ،أن غندًرا محمد بن جعفر

فقد أخرجه أحمد بن  ،لكن لم �قوال فیه: علیك الوضوء. فأما �حیى فهو �ما قال ،اإلسناد والمتن

، فلیس علیك غسل، ونفي الغسل ال ینفي »یس علیك غسلفل«حنبل في مسنده عنه ولفظه: 

فال «لكنه ذ�ر الوضوء، ولفظه:  ،الوضوء، وأما غندر فقد أخرجه أحمد أ�ًضا في مسنده عنه

 ،الوضوء :البخاري: لم �قل غندر و�حیى عن شعبة�قول �یف  ،»غسل علیك، علیك الوضوء

فال «ولفظه:  ،لكن ذ�ر الوضوء ،ه عنهوهنا �قول: وأما غندر فقد أخرجه أحمد أ�ًضا في مسند

 ؟ »غسل علیك، علیك الوضوء

ا ذ�ره أكثر أصحاب وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه واإلسماعیلي وأبو نعیم من طرق عنه، و�ذ

ود الطیالسي وغیره عنه، فكأن �عض مشا�خ البخاري حدثه �ه عن �حیى وغندر شعبة، �أبي دا

  أعلم.�هللا ،مًعا فساقه فله على لفظ �حیى

فساقه على لفظ على لفظ  ،�قول: فكأن �عض مشا�خ البخاري حدثه �ه عن �حیى وغندر مًعا 

 �حیى �هللا أعلم. 

 ،لكن النفي ما یتأتى بهذه الصورة، �عني �ونه ُذكر له الخبر عن اثنین أحدهما ذ�ر الوضوء

ه روي عنه، لم �قل فعطف أحدهما على اآلخر �النفي فیهما ما یتأتى مع أن ،والثاني لم یذ�ر

 الوضوء. :نفي، لم �قل غندر و�حیى عن شعبة

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب: ......

 .ال �قتضي ذلك النفي، یبقیه �ما ُروِّي  ،ال ،لم �صله 

 طالب: ......



 
 

 
 
 

١
٧ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٧ 

 ؟ ماذا 

 طالب: ......

�ما سنذ�ره في آخر �تاب  ،. �هللا أعلم، وقد �ان بین الصحا�ة اختالف في هذه المسألةنعم

وحدیث:  ،�مقتضى حدیث الباب ،إن شاء هللا تعالى، وأبو هر�رة �ان �فتي �مقتضاه ،لغسلا

 �هللا أعلم. ،ثم ُنِسخ ،لكن النسخ واضح، �ان الماء من الماء رخصة ،»الماء من الماء«

 

    


