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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

أتمنى وأقترح وأطلب �أن نعود لطر�قتنا األولى في شرح ما أكثر االقتراحات، �قول: هذا اقتراح و 

د  البخاري، فلو قدر هللا وسرنا علیها لقار�نا االنتهاء من البخاري؛ ألنه في أول درٍس ُحدِّ

و�انت البدا�ة في الخامس عشر من صفر سنة ألف وأر�عمائة  ،االنتهاء منه �سبع سنوات

  ؟أو قبلوتسعة وعشر�ن، 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ......

ي �نا تي قبل. الذال یر�د .ة وعشرة أشرطة الائبدء الوحي مإلى ال ال، ما هو �طر�قتنا األولى 

علیه  اونأخذ في الدرس الواحد خمسة أحادیث قراءة في المتن وتعلیقً  ا،نشرح فیها البخاري ومسلمً 

فلذة ه. ونسیر �ه �ما في شرح الموطأ، �قول: هذا الذي یر�د �ما فهمت من �الم ،�ما تیسر

 ؟فما الرأيالبخاري �عرض أحادیثه �لها، والتعلیق علیها، 

 طالب:...

شك أن طر�قتنا األخیرة أسرع من التي قبلها �كثیر؛ ألنها مررنا بتجارب صرنا نشرح  ههو ما فی

علینا أكثر من خمس وأخذ  ،ونقل �الم الشراح ،ونبسط ،ونتوسع فیه ا،موسعً  االبخاري شرحً 

وهي أسرع من الطر�قة التي قبلها، ثم اقتصرنا  ،سنوات، ثم رجعنا إلى قراءة الشروح في الدرس

أحیاًنا ثالثة إذا �انت مختصرة، فلو  ،حدیثین اوهي أسرع منها، صرنا حدیثً  ،على فتح الباري 

األكثر، و�صّح أننا  وقدر المشروح ،اقتصرنا على المتن مع التعلیق علیه �ما تیسر �ان المشي

 .�صّح أننا نشرح أو نعلق على البخاري  ،نشرح البخاري 

 :اآلن أنا ما أدري هل �صفو من التعلیق على الشرح شيء �مكن أن �علق على البخاري فنقول 

�الفتح ال بد من ر�طها فإننا نعلق على البخاري أو أننا مرتبطین �الفتح، و�ذا ُفرِّغت هذه التعلیقات 

تعلیقات الشیخ التي طبعها الشیخ عبد هللا بن مانع تعلیقات الشیخ ابن خاري، وأنا شفت ال �الب

 .على البخاري  افما �صیر تعلیقً  ،�از أحیاًنا �أتون �مقطع من فتح الباري؛ ألن التعلیق مرتبط �ه
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شك أن طر�قتنا و�وننا نأخذ سنین عدیدة في أحادیث �سیرة طر�قة مملة عند �ثیر من  هما فی 

وله أ�ًضا فائدته في أن ُ�َمر  ،الناس، رغبة �ثیر من الطالب حتى من أهل العلم المشي السر�ع

تصور طالب العلم جمیع أبواب البخاري وجمیع أحادیث یعلى جمیع األبواب، وهذا مقصد أن 

تجمع �ل  تر�د أنشيء إال بتضحیة،  هوالفائدة أقل، لكن ما فی ،البخاري ولو �ان التعلیق أقل

المحاسن �لها والمزا�ا �لها مستحیل، وعلى هذا لو عدنا إلى طر�قتنا في مثل هذا الیوم  ،شيء

من �ل أسبوع لكان المختار أ�ًضا �عد صالة العشاء أن ُ�علَّق على صحیح مسلم بنفس الطر�قة 

 .التي �نت تقرأ فیها صحیح مسلم

 وصلنا؟ إالمَ 

 طالب:...

. أظن لو ُ�تبت نرى تأملوا في الموضوع، ولیتنا �عد  ،مسجل ومنتهٍ  ،ال أظننا أخذنا من الحج

 اآلراء في أوراق، خلنا على..

 طالب:...

 ،صعب علي ال لذاتي ي من الطالب �لمني عن هذا الموضوع، وأنا تغییر  ا؛ ألن �ثیرً نعماستبانة 

لكن الثبات على الشيء هو المطلوب، لكن إذا ُرئیت المصلحة في شيء آخر مثل ما عدلنا أكثر 

ما �ضر إذا �ان المطلوب األصلح، أما الرجوع إلى القراءة في  ،من مرة نعدل للمرة الرا�عة

فیحجز  ،ُیذَ�ر ًئاشيء، في األخیر ما یذ�ر شی ه�ثیر من الطالب ال یراها؛ ألنه ما فی ،الكرماني

ا، ألن الكرماني في أوله في المجلدین األول والثاني �الم طیب جد�  ؛واسم على ال شيء ا،وقتً 

ثم في  ،ومثله عمدة القاري، أفاض وطّول في أوله ،لكن في �قیته سرد ،وفیه طرائف ،وفیه فوائد

إن شاء  ،األخیر سرد، تأملوا في الموضوع للدرس القادم، إن شاء هللا ما �كون إال الذي ترونه

 .هللا

ي في تلل الباز�ة الألن الحُ  ا؛تأملوا في الموضوع، وتا�ع اإلخوان وسووا استبیانً  ،شیخ إبراهیم 

 التعلیق على صحیح البخاري أر�ع مجلدات �عنا�ة الشیخ عبد هللا بن مانع.

 طالب:...
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اإلبر�ز�ة نعم، أنا تأملته وجدت تعلیقات �سیرة من الشیخ في مدة قصیرة؛ ألن الشیخ من طبعه 

؛ نقوًال  یر�دما  ،علم الشیخ یر�داالختصار؛ ألنه إنما یذ�ر علمه فقط، والسامع والحاضر للدرس 

رأي الشیخ، ولذلك الشیخ ما  یر�دون ألن علم الشیخ في عداد علم العلماء الكبار، واألئمة، هم 

إن شاء  ،�صیري موجود في الشروح، فالذي ترونه والباز  ،�علق �ما تیسر ًئا،ینقل عن أحد شی

 هللا. 

ثة من مسلم �طرقها، �عد وحدیثین أو ثال ،�عني لو صرنا نأخذ مثًال خمسة أحادیث من البخاري 

مثلة والنماذج لیستقل بنفسه و�شرح بنفسه ففیما مضى من األفالعشاء مشینا، أما من یر�د الطر�قة 

 .ما �عینه على ذلك

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 . هذا سؤالك؟ البدا�ة، هذه �فتوى ثانیة �عد، استفتاء ثانٍ 

 طالب: ......

 .�عد الصالة إن شاء هللا

 .العالمین رب هلل الحمد

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

 .واجزه عنا خیًرا ،اللهم اغفر لنا ولشیخنا

 {َواْمَسُحوا: "�اب مسح الرأس �له، لقول هللا تعالى: -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 وسئل رأسها، على تمسح الرجل �منزلة ابن الُمسیَّب: المرأةوقال  ،]٦[سورة المائدة: ِبُرُءوِسُكْم}

 ز�د.  بن هللا عبد �حدیث فاحتج الرأس؟ �عض �مسح أن أ�جزئ  مالك:
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 قال رجالً  أن أبیه عن المازني �حیى بن عمرو عن مالك أخبرنا قال: یوسف بن هللا عبد حدثنا

 هللا صلى- هللا رسول �ان �یف تر�ني أن أتستطیع �حیى: بن عمرو جد وهو ز�د بن هللا لعبد

 ثم مرتین فغسل ید�ه على فأفرغ �ماء فدعا نعم، ز�د: بن هللا عبد فقال یتوضأ؟ -وسلم علیه

 ثم المرفقین، إلى مرتین مرتین ید�ه غسل ثم ثالًثا وجهه غسل ثم ثالًثا، واستنثر مضمض

 إلى ردهما ثم ،قفاه لىإ بهما ذهب حتى رأسه �مقدم بدأ وأدبر، بهما فأقبل بید�ه رأسه مسح

 رجلیه". غسل ثم منه، بدأ الذي المكان

 وصحبه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد

 ،أما �عد ،أجمعین

�اب مسح الرأس �له؛ ألنه  "�اب مسح الرأس �له": -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

ولذا  ،]، واألصل أن الرأس �شمل جمیعه٦[سورة المائدة: ِبُرُءوِسُكْم} {َواْمَسُحوا�ة مطلق في اآل

ح أنه ُ�مَسح �له، و�رى �عض أهل العلم أنه ُ�كتفى �البعض بناًء على اختالفهم في  ؛كان المرجَّ

المسح للرأس  الباء لإللصاق ُیرجح :] فمن �قول٦[سورة المائدة: ِبُرُءوِسُكْم} {َواْمَسُحوافهم الباء 

یرى أنه  -رحمه هللا-إنه �جزئ مسح �عضه، والبخاري  :الباء للتبعیض �قول :كامًال، ومن �قول

 .وهذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم ،ُ�مَسح �له

منهم من �قول: الغالب، ومنهم من �قول:  ،ومن یرى أنه ُ�مَسح �عضه �ختلفون في هذا البعض 

ر�ع، ومنهم من �قول: �جزئ مسح ثالث شعرات، إلى غیر ذلك من األقوال التي ال الر�ع، قدر ال

[سورة المائدة: ِبُرُءوِسُكْم} {َواْمَسُحوا: -جل وعال-دلیل علیها، واستدل اإلمام البخاري لقوله �قوله 

 .فالرأس إذا ُأطِلق شمل جمیعه ،]٦

، �عني �له، مثل قول اإلمام سها""وقال ابن المسیِّب: المرأة �منزلة الرجل تمسح على رأ 

�عني  "وسئل مالك: أ�جزئ أن �مسح �عض الرأس؟ فاحتج �حدیث عبد هللا بن ز�د"البخاري، 

 .وسیأتي ،حدیث الباب

 أخبرنا قال:" ،وهو التنِّیسيحدثنا عبد هللا بن یوسف" قال: " -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام  

�حیى  أبیه" عن المازني �حیى بن عمرو "عن نن،ابن أنس إمام دار الهجرة نجم الس مالك"

 �حیى" بن عمرو جد وهو ز�د بن هللا لعبد قال رجًال سأل "أن المازني، وهو ابن أبي حسن،
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 فقال یتوضأ؟ -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �ان �یف تر�ني أن "أتستطیع �عني ألمه،

وهو غیر عبد هللا بن ز�د بن عاصم  ،وراوي حدیث الوضوء ،جده راوي الحدیث ز�د" بن هللا عبد

 .راوي حدیث األذان

 طالب: ......

ابن عبد ر�ه نعم، هذا عبد هللا بن ز�د بن عاصم، وذاك عبد هللا بن ز�د بن عبد ر�ه راوي  

 .األذان

 فقال: نعم" یتوضأ؟ -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �ان �یف تر�ني أن "نعم، أتستطیع 

لم یدخل الید في اإلناء، في أول األمر بل أفرغ على ید�ه  ید�ه" على فأفرغ �ماء "فدعا أستطیع،

وهذا قبل  ،غسل الیدین مرتین مرتین" "فغسل من اإلناء من غیر غمس لهما قبل غسلهما،

و�نما هو قبل الشروع في الوضوء،  ،الشروع في الوضوء، لیس المراد �الیدین هنا غسل الفرض

 ،ثالًثا" واستنثر مضمض "ثم ائم من نوم و�ال فال بد من غسلهما ثالًثا،ألنه غیر ق ؛و�ونها مرتین

أدخل الماء في فمه، وأداره فیه ثم مّجه، على الخالف في دخول  ،غسل ید�ه مرتین ثم مضمض

 .المّج في مسمى المضمضة

دخل �عني أ ،وجاء الجمع بینهما استنشق واستنثر ثالًثا ،واستنثر ثالًثا، �عني �عد أن استنشق 

واالستنثار إخراجه  ،الماء أنفه �النفس وأخرجه منه �ه، هذا االستنشاق هو إدخال الماء إلى األنف

 ؟ماذا "ثم غسل ید�ه" منه، ثالًثا،

 طالب:...

 غسل ید�ه ساقط عندنا الوجه. 

 طالب:...

 غسل "ثمیدینا، ثم مضمض واستنثر ثالًثا ثم غسل وجهه ثالًثا، أهذا هو بین  ،نرجع إلى األصل

 ،وهو معروف، من منابت شعر الرأس إلى الذقن ،والوجه ما تحصل �ه المواجهة ،ثالًثا" وجهه

�ما أنهم  ؟هل یدخل في الوجه ،ما استرسل من اللحیةذن إلى األذن عرًضا، و�ختلفون فیومن األ

�ختلفون في الفم واألنف هل تدخل في مسمى الوجه؟ فعلى ما في الحدیث هي من الوجه؛ ألنها 
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فاإلنسان ال یواجه  في حیزه وفي داخله، ومنهم من �قول: إذا �ان الوجه ما تحصل �ه المواجهة

 ،لذا �ختلفون في وجوب المضمضة واالستنشاق تبًعا لذلك ،الناس فاغًرا فاه أو مستقبًال لهم �أنفه

وأنها من مسمى الوضوء، وداخلة  ،جاءت نصوص تدل على أنها داخلة ،نصوص تمع أنه جاء

ذ�ر المضمضة واالستنشاق،  -علیه الصالة والسالم-حّد الوجه، و�ل من وصف وضوءه  في

هذه أوامر،  »فلیجعل في منخر�ه من الماء ثم لینتثر«، هذا أمر، من، »إذا توضأت فمضمض«

 .فالمرجَّح وجوب المضمضة واالستنشاق

مرفقین جمع مرفق وهو إلى ال المرفقین" إلى مرتین مرتین ید�ه غسل ثم ثم غسل وجهه ثالًثا،"

أنه إذا توضأ أدار  -علیه الصالة والسالم-معروف، والغا�ة داخلة؛ ألنه جاء في وصف وضوئه 

 .الماء على مرفقیه

جدید لمسح  أخذ ماءً  وأدبر" بهما "فأقبل رأسه بید�ه �لتیهما مجتمعتین، بید�ه" رأسه مسح "ثم 

على رأسه فأقبل بهما وأدبر، مفاد ذلك أنه  الرأس ووضعه في ید�ه، أو بلَّ �ه ید�ه فوضع ید�ه

 ، واإلد�ار �كون إلى الخلف.بدأ �ُمؤخَّر رأسه؛ ألن اإلقبال �كون من الخلف

 طالب: ......

 ؟ ماذا

 طالب: ......

هذا یدل على  رأسه" �مقدم "بدأ لكن قوله: ،هذا المفهوم، ثم مسح رأسه بید�ه فأقبل بهما وأدبر

م، بدأ �مق  منه، بدأ الذي المكان إلى ردهما ثم ،قفاه إلى بهما ذهب "حتى دم رأسه،خالف ما تقدَّ

م رأسه حتى  رجلیه" غسل ثم قوله: فأقبل بهما وأدبر �قتضي البداءة �الخلف، وقوله: بدأ �مقدَّ

ر، األول �مكن تأو�له لكن هذا  ،ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا مفسِّ

 ،، وأ�ًضا اإلقبال واإلد�ار أمور نسبیةاوالواو ال تقتضي ترتیبً  ،�له؛ ألنه عطف �الواوما �مكن تأو 

وأدبر بهما عنه، والذي دعانا إلى ذلك  ،أمور نسبیة، فیكون حینئٍذ أقبل بهما إلى جهة الخلف

ر �عده، و�ال  ظاهر الجملتین التعارض، وال بد من حمله  ،هذا تعارض ظاهرهمافالنّص المفسِّ

 ،�ما هو معلوم ،هذا، ولینتفي هذا التعارض، ثم غسل رجلیه، ثم غسل رجلیه إلى الكعبین على

 لكن الغسل هو المتعیِّن. نعم. ،وال �جزئ المسح �ما �قول �عض الطوائف
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 طالب:...

 �عني مثل أنجد دخل في نجد، أقبل �عني دخل في ُقبل الرجل؟  ،ك من هنائي �جیذال، اإلقبال ال

 طالب: ......

والمدِبر الذي یولیك  ،الُمقِبل اآلتي ،لكن ظاهر اللفظ �عطي غیرها، ظاهر اللفظ أقبل وأدبر ،ال ال

 .دبره

 -علیه الصالة والسالم-ثبت عنه  ، وفي هذا الحدیث أن العددثم غسل رجلیه ولم یذ�ر عدًدا 

بت عنه أنه أنه توضأ مرتین مرتین، وث -علیه الصالة والسالم-أنه توضأ مرة مرة، وثبت عنه 

ًقا �ما في هذا الحدیث، �عني لم  توضأ ثالًثا ثالًثا، توضأ ثالًثا ثالًثا، وثبت عنه أنه توضأ ملفَّ

 .في جمیع الفروض اواحدً  ایلتزم عددً 

 طالب: ......

أنتم افترضوا في الطر�قة المقترحة أننا نكتفي �مثل هذا في شرح الحدیث، وفي الشرح فوائد  

 .وقراءة الشرح أ�ًضا مفید، واألمر إلیكم ،هذه لها میزتها :قلنالكن مثل ما  ،كثیرة

�عني ألكثر رواة الصحیح، وسقط لفظ: �له  ،قوله: �اب مسح الرأس �له، �ذا ألكثرهم 

قوله: وقال ابن المسیِّب أي سعید، وأثره هذا وصله ابن أبي شیبة بلفظ: الرجل والمرأة  .للمستملي

م رأسها، �كفي المرأة  في المسح سواء، ونقل عن أحمد م رأسها، مسح مقدَّ أنه قال: �كفي المرأة مقدَّ

م رأسها  .مسح مقدَّ

بّینه ابن خز�مة في  ،قوله: وسئل مالك السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عیسى بن الطبَّاع 

م رأسه في وضوئه أ�جزئه ذلك؟  ،صحیحه من طر�قه ولفظه: سألت مالًكا عن الرجل �مسح مقدَّ

م رأسه في وضوئه أ�جزئه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن �حیى سألت ما لًكا عن الرجل �مسح مقدَّ

مسح رسول  ،رأسه -صلى هللا علیه وسلم-عن أبیه عن عبد هللا بن ز�د، فقال: مسح رسول هللا 

من ناصیته إلى قفاه، �عني  ،في وضوئه من ناصیته إلى قفاه -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

حدیث الباب ُبیِّن في روا�ة ابن خز�مة، من ناصیته إلى قفاه نعم، عن عبد  اإلجمال الذي في

 .هللا، عن أبیه عن عبد هللا بن ز�د
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 طالب: ......

 ؟ ماذا 

 طالب:...

عن أبیه؟ عن أبیه عبد هللا بن ز�د؟ الحدیث وهو جده، متن السؤال في أصل الحدیث، عن أبیه 

 .أن رجًال لقال لعبد هللا بن ز�د

 ......طالب: 

 . أصل الحدیث.نعم 

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 یى المازني عن أبیه �حیى المازني.ال، عن عمرو بن �ح

 طالب:...

ینقل عن أحمد، عند�م وَنقل عن أحمد؟ أن ألنه ما �مكن ابن أبي شیبة  ؛؟ وُنِقل عن أحمدماذا

 ونِقل عن أحمد؟

 طالب:...

 طیب، طبعة الرسالة؟

 طالب:...

 ؟ماذا

 ...طالب:
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 ي �ظهر أن الصحا�ة.ذال

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 في الشرح.  ءیجيس

صلى هللا -فقال: حدثني عمرو بن �حیى عن أبیه عن عبد هللا بن ز�د فقال: مسح رسول هللا 

في وضوئه من ناصیته إلى قفاه، �عني هذه روا�ة لحدیث الباب مبیِّنة وموضحة  -علیه وسلم

�عني �له، ثم رّد ید�ه إلى ناصیته فمسح رأسه �له، وهذا  ،إلى قفاهللمراد �الرأس، من ناصیته 

ساقه المصنف قبُل، وهو موضع الداللة من  ،المصنف هالسیاق أصرح للترجمة من الذي ساق

لكن روا�ة ابن خز�مة لیست على شرط البخاري لیوردها، والبخاري یترجم �حكٍم قد ال  ،الحدیث

علیه مطا�قة، و�نما �شیر و�لوِّح إلى �عض روا�ات الحدیث التي تكون داللة الحدیث الذي یورده 

 تخدم ما ذهب إلیه من الحكم، �ما في روا�ة ابن خز�مة هنا. 

ي �منع؟ ذال مالكن لیست على شرطه،  ،و�ن صحت عنده ،المقصود أنها لیست على شرطه

 طالب: ......

والُمجَمل ُیبیَّن �الروا�ة ولو �ان فیها نوع ضعف، الُمجَمل ُیبیَّن �الروا�ة األخرى ولو �ان فیها نوع 

ح أحد االحتمالین �الخبر ،ضعف و�ن �ان فیه ضعف، �ما نّص على ذلك ابن  ،�ما أنه ُیرجَّ

�ة وموضع القیم في تحفة المودود أنه یرجَّح أحد االحتماالت �الروا�ة التي فیها ضعف، واآل

الداللة من الحدیث واآل�ة أن لفظ اآل�ة مجَمل؛ ألنه �حتمل أن یراد منها مسح الكل على أن الباء 

أن المراد  -صلى هللا علیه وسلم-زائدة، أو مسح البعض على أنها تبعیضیة، فتبیَّن �فعل النبي 

ناصیته وعمامته،  ولم ینقل عنه أنه مسح �عض رأسه إال في حدیث المغیرة أنه مسح على ،األول

فإن ذلك دّل على أن التعمیم لیس �فرض، على أن التعمیم لیس �فرض، �عني النّص، المسح 

 هل لكل متوضئ أو من �ان علیه عمامة؟  ،على الناصیة یدل على أن التعمیم لیس �فرض
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من �انت علیه عمامة، معروف. قال الشیخ ابن �از في التعلیق على الفتح: لیس في الحدیث 

و�نما یدل  ،لمذ�ور حجة على أن تعمیم الرأس �المسح لیس �فرض إذا لم �كن علیه عمامةا

الحدیث على أن االجتزاء �مسح ما ظهر منه تبًعا لمسح العمامة عند وجودها، وأما عند عدمها 

و�ذلك یتبین أنه لیس بین الحدیثین اختالف،  ،عمًال �حدیث عبد هللا بن ز�د ؛فالواجب تعمیمه

 في اآل�ة لإللصاق، فلیست زائدة وال للتبعیض فتنبه!. والباء

 طالب:...

 أو مسح العمامة �كتفي �ه عن مسح الناصیة.

 طالب:...

 �عني الناصیة مغطاة؟ ،ما فیه

 طالب:...

ي �ظهر. فعلى هذا فبعضهم �شترط أنه أن العمامة ال �كتفى بها، بل ال بد من ذكالخف هذا ال

ال ما ظهر من الفرض فرضه یرَجع فیه إلى األصل �مَسح �ما مسح جزء من الرأس، على �ل ح

 أنه في غیره إذا �ان ُ�غسل ُ�غسل، لكن ما ظهر من الفرض ُ�كتفى �مسحه؟ أو �كشف المغطى؟

 طالب: ......

 ؟ ماذا 

 طالب: ......

 ثًال.�عني إذا �ان هناك جبیرة م ،�طرد القول في األعضاء األخرى  ،ال ال

 طالب:...

 سمعت.

 لب:...طا

 �قول؟ ماذا ؟ سمعت ماذا
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 طالب: ......

 خالص. 

یه ال في األصل، أین فعلى هذا فاإلجمال في المسند إلیه ال في األصل، فاإلجمال في المسند إل

 ؟ فعلى هذا فاإلجمال في المسند إلیه ال في األصل، �عني فمسح برأسه أین موضعالمسند إلیه

 رأس، الممسوح هو الرأس، فالمسَند..ال وأین موضع اإلجمال؟ الممسوح ؟اإلسناد

 طالب: ......

والمسند إلیه الرأس، فاإلجمال هنا في المسند إلیه �عني في الرأس، الرأس مجَمل هل �طلق  ،نعم

 على جمیعه أو على �عضه؟ 

 طالب: ......

 ماذا؟

 طالب:...

جود الباء هو الذي هذا األصل، لكن محل التوقف هنا ومحل الذي أثار اإلجمال وجود الباء، و 

 أثار اإلجمال و�ال إذا أطلق الرأس فالمراد جمیعه.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

، وتنازل �عضهم والشافعیة عندهم �جزئ مسح البعض ،أوًال لنعرف أن الحافظ ابن حجر شافعي

 .مسح ثالث شعرات، �عني �أقل من إصبع حتى قالوا: �جزئ 

 طالب:...

 ، صرحوا بذلك. نعم
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واسمه تمیم بن عبد  ،عن أبیه أي أبي عثمان �حیى بن عمارة بن أبي حسن واسمه تمیمقوله: 

ما جزم �ه ابن عبد البر، وقال أبو ُنعیم: فیه ده أبي حسن صحبة، و�ذا لعمارة فیعمرو، ولج

وقد دخلها، عبد هللا بن  ،نظر، واإلسناد �له مدنیون إال عبد هللا بن یوسف إال عبد هللا بن یوسف

 .التنِّیسي من مصریوسف 

قوله: أن رجًال هو عمرو بن أبي حسن �ما سماه المصنف في الحدیث الذي �عد هذا من طر�ق 

ألنه عّم  ؛وهیب عن عمرو بن �حیى، وعلى هذا فقوله هنا: وهو جّد عمرو بن �حیى فیه تجوز

 ؛تجوز نعم أبیه مثل ما قلت، وعلى هذا فقوله هنا: وهو جّد عمرو بن �حیى فیه تجوز أو تحرز؟

ا ه�ظاهر ال النقطة وال الواو؛ ألنه عّم أبی لیسألنه  ووهم من زعم  ،لكونه في منزلته ؛وسماه جد�

ا لعمرو بن �حیى ال حق یقة وال مجاًزا، الوهم أن المراد �قوله: وهو عبد هللا بن ز�د؛ ألنه لیس جد�

 مشى علینا.

 طالب: ......

؛ ألنه، ووهم من زعم أنه هأنه جدٌّ ألمه جّده من جهة أملكن �عضهم قال لیخرج من هذا اإلشكال 

ا لعمرو بن �حیى ال حقیقة وال مجاًزا �عني ال في  المراد �قوله: وهو عبد هللا بن ز�د؛ ألنه لیس جد�

 مقام جّده وال هو جّده من جهة أبیه وال أمه على �الم الحافظ. وأما قول صاحب الكمال من؟ 

 طالب: ......

لغني، الحافظ عبد الغني المقدسي، ومن تبعه في ترجمة عمرو بن �حیى أنه ابن بنت نعم، عبد ا

 عبد هللا بن ز�د فغلط، یؤ�د على غلطنا تبع غلطهم.

 طالب:...

 ؟نعم

 طالب:...

أعلم من هؤالء األئمة الذین وقعوا في الوهم، ومع ذلك لو اكتفینا �ل �هللا ما الوهم، ما أنت �ا رج

 تبًعا ألننا نقرأ الشرح. راجعمراجعة، أنا ما أح تحتاج إلى �الشر 
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 نمشي.قراءتنا السا�قة ف لیس مثلزم نراجع، من فراغ. �عني هو ال

 طالب:...

 �قول �الوجوب. ،الوجوب

 طالب:...

عنده خالف، النص لیس �قطعي من جهة، األمر الثاني أنها مختلف فیها، فرق بین أن تكون 

�الوجه یبطل الوضوء بدونها. مثل ما قیل في غسل  اأثم بتر�ها و�ین أن تكون ر�نً واجبة �

وتغطیة المنكب عند من �قول بوجو�ه، وأما قول صاحب الكمال  ،الجمعة عند من �قول بوجو�ه

مه من هذه الروا�ة، ومن تبعه في ترجمة عمرو بن �حیى أنه ابن بنت عبد هللا بن ز�د فغلط توهَّ 

سعد أن أم عمرو بن �حیى ُحمیدة أو َحمیدة، ُحمیدة بنت محمد بن إ�اس بن  وقد ذ�ر ابن

 البكیر، وقال غیره: هي أم النعمان بنت أبي حیة، فاهلل أعلم.

وقد اختلف رواة الموطأ في تعیین هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه، قال معن بن عیسى في  

له روا�ة مشهورة عند أهل العلم، عن عمرٍو  روایته، وهو من رواة الموطأ معن بن عیسى القزاز،

عن أبیه �حیى أنه سمع أ�ا حسن وهو جد عمرو بن �حیى قال لعبد هللا بن ز�د و�ان من 

 الصحا�ة فذ�ر الحدیث. 

وقال محمد بن الحسن الشیباني عن مالك، هذه روا�ة مشهورة ومطبوعة ومتداولة للموطأ روا�ة 

نا عمرو عن أبیه أنه سمع جده أ�ا حسن �سأل عبد هللا بن محمد بن الحسن، عن مالك قال: حدث

و�ذا ساقه سحنون في المدونة، وقال الشافعي في األم: عن مالك عن عمرو عن أبیه أنه  ،ز�د

ومثله روا�ة اإلسماعیلي عن أبي خلیفة عن القعنبي عن مالك عن عمرو  ،قال لعبد هللا بن ز�د

 عن أبیه قال. 
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الختالف أن �قال: اجتمع عند عبد هللا بن ز�د أبو حسن األنصاري وابنه قلت: والذي �جمع هذا ا

صلى هللا علیه -فسألوه عن صفة وضوء النبي  ،وابن ابنه �حیى بن عمارة بن أبي حسن ،عمرو

، وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن، فحیث ُنسب إلیه السؤال �ان على الحقیقة، -وسلم

قال: حدثني عمرو بن  ،في �اب الوضوء من التور ،الل عند المصنفو�ؤ�ده روا�ة سلیمان بن ب

�كثر الوضوء، فقال لعبد هللا بن  -�عني عمرو بن أبي حسن -�حیى عن أبیه قال: �ان عمي

و�ان  ،لكونه �ان األكبر ؛وحیث ُنسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز ..ز�د: أخبرني فذ�ره.

ألنه �صّح أن �كون الثالثة حضروا إذا و�سأل  ؛بن عمارةحاضًرا، وحیث ُنسب السؤال لیحیى 

ل، وواحد من الثالثة حاضر لكن ما سأل ائألنه هو الس ؛واحد منهم، فینسب إلیه السؤال حقیقة

 ،عبد هللا بن ز�د �اعتبار أنه سمع السؤال والجواب و�أنه سائل �عني في مجموعة ،�قول: سألنا

 ولى السؤال واحد �ما هو معلوم.�عني سألنا ونحن مجموعة، والذي یت

لكونه �ان األكبر و�ان حاضًرا، وحیث نسب  ؛وحیث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز 

لكونه ناقل الحدیث، وقد حضر السؤال،  ،لكونه ناقل ؛السؤال لیحیى بن عمارة فعلى المجاز أ�ًضا

مرو بن �حیى عن أبیه ووقع في روا�ة مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد الواسطي عن ع

فذ�ره مبهًما. وفي روا�ة اإلسماعیلي من طر�ق  ،توضأ لنا :عن عبد هللا بن ز�د قال: قیل له

  ؟وهب بن �قیة عن خالد المذ�ور الواسطي هو الطحان

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ......

 عبد هللا؟  االطحان �ا أ�ألیس هو لكن  ،هو خالد بن عبد هللا 

 طالب:...

ا�ة اإلسماعیلي من طر�ق وهب بن �قیة عن خالد المذ�ور بلفظ: قلنا له، وهذا یؤ�د وفي رو 

لكن متولي السؤال منهم عمرُو بن أبي حسن. أو  ،الجمع المتقدم من �ونهم اتفقوا على سؤاله

عمرَو بن أبي حسن. و�ز�د ذلك وضوًحا روا�ة الدراوردي عن عمرو بن �حیى عن أبیه عن عمه 
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فذ�ر الحدیث، أخرجه أبو  ،ن قال: �نت �ثیر الوضوء فقلت لعبد هللا بن ز�دعمرو بن أبي حس

 نعیم في المستخرج �هللا أعلم. 

لیكون  ؛مالطفة الطالب للشیخ، و�أنه أراد أن یر�ه �الفعل ،أتستطیع؟ فیه مالطفةٌ  ،قوله: أتستطیع

 ؟أم..ا فیه مالطفة هذ ؟تعجزأم أبلغ في التعلیم؛ ألن مقابل االستطاعة العجز �عني تستطیع 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

سوء ف ..أما قول بني إسرائیل: هل �ستطیع ر�ك أن ینزل علینا ،فیه صعو�ة ال سیما على البشر

لیكون أبلغ في التعلیم وسبب االستفهام ما قام عنده من احتمال  ؛أدب، و�أنه أراد أن یر�ه �الفعل

 عد العهد. لبعد العهد. لب ؛أن �كون الشیخ نسي ذلك

ي یتأمله من ُ�عد أنه إذا �ان ال ذتوضأ لنا، لكن أتستطیع، �عني ال :ما قال ،قوله: فدعا �ماءٍ 

لكن �عني هل  ،أنت عاجز �عني. أتستطیع أو تعجز؟ قد �فهم منه خالف ما ذ�ره ،�ستطیع

هل ظرفك �سمح أن تتوضأ لنا؟ نعم، هذه المالطفة من هذه  ،هذه المالطفة ؟ظرفك �سمح

 لحیثیة.ا

 طالب:...

ألن المقابل لالستطاعة  .»من توضأ مثل وضوئي أو نحو وضوئي«لو �انت مستحیلة لما قال: 

هل تستطیع في هذا الظرف أن تر�نا �یف  :هو العجز �عني تستطیع وال تعجز. لكن مثل ما قلنا

 ؟ -علیه الصالة والسالم-كان یتوضأ 

 طالب:...

 بدًال من أن �قول: ال.  یترك له فرصةهذا وجه، هو ذا، هو 

 طالب:...
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ال، فیبین عجزه إذا قال ال، و�ذا ُفتح له المجال أتستطیع  أوإال نعم  هما فیفألنه لو أمر مواجهة 

 �عتذر �أي عذر. أن �مكن

والتَّور �مثناة وفي روا�ة وهب في الباب الذي �عده: فدعا بَتور من ماء،  ،قوله: فدعا �ماءٍ  

�شبه  :هو الطست، وقیل :وقال الجوهري: إناء ُ�شَرب منه، وقیل ،قدح ودي:مفتوحة قال الدا

هو مثل القدر �كون من ُصفر أو حجارة. وفي روا�ة عبد العز�ز بن أبي سلمة  :وقیل ،الطست

صلى هللا -عند المصنف في �اب الغسل في المخَضب في أول هذا الحدیث: أتانا رسول هللا 

فر �ضم المهملة و�سكان الفاء وقد ُتكسر  ،َتور من ُصفرفأخرجنا له ماًء في  -علیه وسلم والصُّ

 .صنٌف من حدید من نحاس

 طالب: ......

 ما الطبعة؟ي معك؟ تالطبعة ال ما

 طالب: ......

 والحدید شيء آخر.  ،هو النحاس شيء 

 إنه ُسمي بذلك لكونه �شبه الذهب، هذا �قال شبه، من شبه �عني �شبه الذهب، لكونه �شبه :قیل

والتَّور المذ�ور �حتمل أن �كون هو الذي  ،سمى أ�ًضا الَشَبه �فتح المعجمة والموحدةو�ُ  ،الذهب

فیكون أبلغ في حكا�ة صورة الحال على  ،إذ سئل عن صفة الوضوء ؛توضأ منه عبد هللا بن ز�د

 .وجهها

في �اب  وفي روا�ة سلیمان بن حرب ،قوله: فأفرغ في روا�ة موسى عن وهیب: فأكفأ، بهمزتین 

�عني  ىوهما لغتان �معنً  ىمسح الرأس مرة عن وهیب: فكفأ �فتح الكاف وهما لغتان: �قال �معنً 

�فأت اإلناء  ،�فأ اإلناء وأكفأه إذا أماله، وقال الكسائي: �فأت اإلناء �ببته :�معنى واحد، �قال

�ما صّرح �ه في  ،یدوأكفأته أملته، والمراد في الموضعین إفراغ الماء من اإلناء على ال ،كببته

 .روا�ة مالك

�ذا في روا�ة مالك �إفراد یده، وفي غسل یده مرتین �ذا في روا�ة مالك  ،قوله: فغسل یده مرتین

وفي روا�ة وهیب وسلیمان بن بالل عند المصنف و�ذا للدراوردي عند أبي نعیم:  ،�إفراد یده
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�ذا للدراوردي عند أبي نعیم: فغسل ید�ه، وفي روا�ة وهیب وسلیمان بن بالل عند المصنف و 

ألن المفرد المضاف �فید  ؛فغسل ید�ه، �التثنیة، فیحمل اإلفراد الذي في روا�ة مالك على الجنس

العموم، غسل یده �فید العموم، مثل لیس على منكبه وعلى منكبیه، على منكبیه إرادة الحقیقة؛ 

 ف. ألنهما منكبان، وعلى منكبه یراد �ه الجنس؛ ألنه مفرد مضا

و�ذا لخالد بن عبد هللا عند مسلم، وهؤالء حفاظ وقد  ،وعند هؤالء ثالًثا ،وعند مالك مرتین

فز�ادتهم مقدمة على حافظ الواحد، وقد ذ�ر مسلم من طر�ق بهز عن وهیب أنه سمع  ،اجتمعوا

یث مرتین من عمرو بن �حیى أنه سمع هذا الحد ،هذا الحدیث مرتین عن عمرو بن �حیى

واألصل  ،المخرج متحد :�حَمل على واقعتین؛ ألنا نقول :أكد ترجیح روایته، وال �قال، فتإمالءً 

 عدم التعدد. 

 ،�عني إذا اتفق ثالثة رواة أو أر�عة أو خمسة ،هنا �حصل إشكال في الجمع بین اختالف الرواة 

ثقة سمعوا الحدیث في مجلس واحد، فاتفقت روایتهم على لفظ واحد، مع ما �عارضهم من روا�ة 

ح؟   حافظ سمع الحدیث أكثر من مرة، فما الذي ُیرجَّ

 طالب: ......

 نعم؟ الواحد وال الجماعة؟ 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ......

 ،سبق لسانه لشيء ،أال �حتمل أنه في المرة الواحدة الذي سمعه فیها جمع من الرواة أنه وهم 

في مرات متعددة  ،ثقة ضا�ط حافظ ،القیدوحمله عنه حافظ بهذا  ا،لكن إذا �رره مرتین أو ثالثً 

االأنه ُترجَّح روایته على روا�اتهم؟ وهذا من  ال «�ما أشار الترمذي في حدیث:  ،وجوه الدقیقة جد�

 .»ال نكاح إال بولي«، »نكاح إال بولي

 طالب: ......
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 تتضح الرؤ�ة.  من أجل أن قلیًال نكمل  دعنا

الحدیث رواه شعبة وسفیان  ،وضبطه �عضهم ،»ال بوليال نكاح إ«الحدیث أرسله شعبة وسفیان: 

؟ قالوا: ألن شعبة ماذاعلى اإلرسال، ووصله إسرائیل، �قول الترمذي: رجح البخاري الوصل، ل

في مجلس واحد �خالف الراوي إسرائیل سمعه أكثر من مرة،  ،وسفیان سمعاه من راو�ه مرة واحدة

مثل هذه العلل ومثل هذه  هذه أمرها صعبفر هذه ما یدر�ها الذي �جرب �الروا�ات و�ناظف

الوجوه الدقیقة للجمع من األئمة، �عني هم یلمحون أشیاء �عني لو لم �قل الترمذي هذا الكالم ما 

عرفنا لماذا رجح البخاري الوصل، مع أن شعبة وسفیان �الجبل، جبال في الحفظ واإلتقان، �یف 

 ترجح روا�ة غیرهم؟ 

 .د هللا بن مسلم، واألصل عدم التعدد، واألصل عدم التعددوقال: و�ذا لخالد بن عب

وقد ذ�ر مسلم من طر�ق بهز عن وهیب أنه سمع هذا الحدیث مرتین من عمرو بن �حیى إمالًء 

 فتأكد ترجیح روایته.  ،فترجح

 �ظاهر؟  أم لیسهذا الذي أردت توضیحه ظاهر 

د سماعه لها، سبق وتعد ،مجالسوواحد سمعها مني في  ،�لكم تسمعون مني �لمة أن �عني لو

 -جل وعال-هذا �عني من دقائق األمور في الترجیح، نحمد هللا و �لكم سمعتموه، لساني إلى هذا 

نَّة نَّة !�م حصلت !و�م حصل الوهم !كم سبق اللسانفلیست �حاجة إلینا و�ال  أن السُّ  لكن السُّ

 لیست �حاجة إلینا.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 طرحها.  ر هذه،جح عنده المرات الثانیة واعتمدها وما ذ�لكن تر ، نعم
م مثلـه فـي حـدیث  ،وفیه من األحكام غسل الید قبل إدخالها اإلنـاء ولـو �ـان مـن غیـر نـوم �مـا تقـدَّ

 والمراد �الیدین هنا الكفان ال غیر. ،عثمان


