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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
نبینا محمد وعلى  ،الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله طالب:

 آله وصحبه أجمعین. 
ُجِل َمَع اْمَرَأِتِه، َوَفْضِل َوُضوِء الَمْرَأةِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري  ، َ�اُب ُوُضوِء الرَّ

َأ ُعَمُر ِ�الَحِمیِم َوِمْن َبْیِت َنْصَراِنیَّةٍ َوَتوَ   .ضَّ
َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر، َأنَُّه قَ   َكاَن «اَل: َحدَّ

ُئونَ   ."»َجِمیًعا -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِفي َزَماِن َرُسوِل للااَِّ  الرَِّجاُل َوالنَِّساُء َیَتَوضَّ
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 

 أجمعین. 
ُجِل َمَع " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  ،أما �عد اْمَرَأِتِه، َوَفْضِل َوُضوِء َ�اُب ُوُضوِء الرَّ
ضوء األول وُ  ضوء المرأة الماء الذي توضأت �ه،ضوء الرجل مع امرأته وفضل وَ وُ  "الَمْرَأةِ 
َأ ُعَمُر "، ضوء المرأة المقصود �ه الماءوالثاني فضل وَ  ،ألن المقصود �ه الفعل ؛�الضم َوَتَوضَّ

وأكثر الروا�ات  ،�ذا في �عض الروا�ات "َنْصَراِنیَّةٍ  ِمْن َبْیِت "�عني الماء الحار المسخن  "ِ�الَحِمیمِ 
 .وتوضأ من بیت امرأة نصرانیة ،فهنا أثران �عني توضأ �الحمیم ،ومن بیت نصرانیة: �الواو

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسفَ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول اإلمام البخاري  وهو التنیسي راوي أحد  "َحدَّ
َكاَن «َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن ُعَمَر، َأنَُّه َقاَل: "مام مالك، الموطآت عن اإل

ُئوَن ِفي َزَماِن َرُسوِل للااَِّ  �عني استشكل ، "»َجِمیًعا -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -الرَِّجاُل َوالنَِّساُء َیَتَوضَّ
�عضهم �ون الرجال والنساء یتوضئون مع ما یترتب على الوضوء من �شف لما ال �جوز �شفه 

أن اإلمام البخاري فهم المراد من الحدیث  الحل في الترجمة: لكنه غیر مشكل، للرجال األجانب،
ومع األسف أن �عض من �شرح الصحیح مع وجود �الم ، "�اب وضوء الرجل مع امرأته"

  .. و�عضهم قال. �ان هذا قبل الحجاب، :اري الذي ینیر الطر�ق استشكل وقالالبخ
مقابلة الجمع �الجمع تقتضي  والقاعدة في مثل هذا ظاهرة، ،المقصود أن المسألة لیست مشكلة

ر�ب القوم  �عني إذا قیل: وهذه القاعدة تكلم علیها العلماء في أنواع من الفنون،، االقسمة أفرادً 
هذه القاعدة مقررة عند أهل العلم  ؟�ل واحد ر�ب دابتهأم �عني �لهم ر�بوا �ل الدواب  دوابهم،

و�ذ�ر لها أمثلة من  ،وأكثر من یبحثها و�نظر لها في �تب علوم القرآن ،في �ثیر من الفنون 
  القرآن.

 ،قبل الحجاب أو �عد الحجاب :وال نحتاج إلى أن نقول المقصود أن الحدیث لیس فیه إشكال،
ألنها مقابلة جمع  ؛"�اب وضوء الرجل مع امرأته" الحل تنبه له اإلمام البخاري في الترجمة:و 

 .�جمع �ل واحد مع امرأته تقتضي القسمة أفراد
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ال أثر لذلك  أو أن تتوضأ قبله، ا�عني �أنه �قول ال فرق بین أن یتوضآ معً  "َوَفْضِل َوُضوِء الَمْرَأةِ "
َأ "، على الماء الرجل في الغالب أن المرأة تسخن له  ؟المناسبة وماطیب  "ُعَمُر ِ�الَحِمیمِ َوَتَوضَّ

من  فیكون من هذه الحیثیة مستعمالً  الماء وقد تدخل یدها فیه لتنظر هل اشتدت حرارته أم ال،
 ،ألن في الحدیث النهي عن أن یتوضأ الرجل �فضل المرأة  ؛أو تتوضأ �ما �قي فیه هذه الجهة،

توضأ  "َوِمْن َبْیِت َنْصَراِنیَّةٍ " وسیأتي هذا الكالم في الشرح، ،أة �فضل الرجلوأن تتوضأ المر 
واألكثر وسیأتي تخر�ج األثر�ن مما  �الحمیم من بیت نصرانیة هذا عند �عض الرواة للصحیح،

 .وأنهما أثران ال أثر واحد ،یدل على وجود الواو واو العطف
ألن القصد �ه الفعل،  ؛�ضم الواو (قوله: "�اب ُوضوء الرجل" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال الشارح 

ألن المراد �ه الماء الفاضل في اإلناء �عد الفراغ من  ؛قوله: وفضل وضوء المرأة �فتح الواو
 الوضوء، وهو �الخفض عطًفا على قوله وضوء الرجل. 

نصور وعبد قوله: وتوضأ عمر �الحمیم أي �الماء المسخن، وهذا األثر وصله سعید بن م
نسبت الكراهة  الرزاق وغیرهما �إسناد صحیح بلفظ: إن عمر �ان یتوضأ �الحمیم و�غتسل منه)

ولعل الكراهة تنصب إذا ما زادت  ،لبعض أهل العلم من السلف الوضوء �الماء المسخن الحمیم
 وهذا األثر وصله سعید بن منصور وعبد الرزاق( ،الحرارة �حیث ال �ستطاع الماء اإلسباغ

ورواه بن أبي شیبة  ،إن عمر �ان یتوضأ �الحمیم و�غتسل منه وغیرهما �إسناد صحیح بلفظ:
 ،والدارقطني بلفظ: �ان �سخن له ماء في قمقم ثم �غتسل منه، قال الدارقطني: إسناده صحیح

ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فیما �فعل، فأشار البخاري إلى 
أن تتطهر �فضل الرجل؛ ألن الظاهر أن امرأة عمر �انت تتوضأ من الرد على من منع المرأة 

�فضله أو معه، فیناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته أي من إناء واحد، وأما مسألة التطهر 
 .لمسخن فاتفقوا على جوازه إال ما ُنقل عن مجاهد)�الماء ا

�عني  ،رأى أن الماء المسخن حتى وصل إلى درجة من الحرارة تمنع من اإلسباغ اولعل مجاهدً  
 . فهذا مجمع علیه ،أما إذا �انت درجة الحرارة ال تمنع من اإلسباغ و�المه محمول على هذا،

�الحمیم، أي وتوضأ عمر من بیت نصرانیة،  (قوله: ومن بیت نصرانیة هو معطوف على قوله
 بن عیینة عن ز�د بن أسلم عن أبیه �ه)اوهذا األثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغیرهما عن 

بن عیینة من ا(ولفظ الشافعي: توضأ من ماء في جرة نصرانیة، ولم �سمعه  �عني بهذا اللفظ،
عنه، قال: حدثونا عن ز�د بن أسلم  ز�د بن أسلم، فقد رواه البیهقي من طر�ق سعدان بن نصر

بن ز�د بن افقال: عن ة فذ�ره مطوًال، ورواه اإلسماعیلي من وجه آخر عنه �إثبات الواسط
 .أسلم عن أبیه �ه)

ألن أوالد ز�د بن أسلم الثالثة هذا  ؛فعرفت الواسطة أنه ابن ز�د بن أسلم لكن من غیر تعیین 
 .وأوثقهم عبد هللا الذي هو األكبر ،دائر بینهم
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وأوالد ز�د هم عبد هللا وأسامة وعبد الرحمن،  عن ابن ز�د بن أسلم عن أبیه �ه،: فقال(
 ،عیینة منه ذلك، ولهذا جزم �ه البخاري) بنُ اوأوثقهم وأكبرهم عبد هللا، وأظنه هو الذي سمع 

 .سب إلیهمما یدل على ثبوته عنده إلى من نُ 
ومن بیت، وهذا الذي  :ووقع في روا�ة �ر�مة �حذف الواو من قوله ه البخاري،ولهذا جزم �( 

 وأما الحمیم فذ�ره لبیان الواقع) ،جرأ الكرماني أن �قول: المقصود ذ�ر استعمال سؤر المرأة
كر �الحمیم من بیت أو من جرة نصرانیة أو من بیت �عني الحمیم ال مناسبة له في الباب و�نما ذُ 

فالمقصود أنه من بیت امرأة أو من جرة امرأة قد توضأت �ه أو منه و�قي منه ما توضأ  نصرانیة،
ولعلها تحت مسلم إلى غیر  ،ألن النصرانیة ما تتوضأ فاغتسلت منه ؛�ه عمر أو اغتسلت منه

 .ذلك من االحتماالت التي ذ�روها
وأما الحمیم فذ�ره  ،ةالمقصود ذ�ر استعمال سؤر المرأ أ الكرماني أن �قول:وهذا الذي جرَّ ( 

وقد عرفت أنهما أثران متغایران، وهذا الثاني مناسب لقوله: وفضل وضوء المرأة؛  لبیان الواقع،
(مع جواز  ؟�عني هل استعملت هذا الماء أو لم تستعمله ،ألن عمر توضأ �مائها ولم �ستفصل)

ففضل منه ذلك الماء، وهذا و�ن لم  ،أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حیض لیحل له وطؤها
لكنه محتمل، وجرت عادة البخاري �التمسك �مثل ذلك عند عدم االستفصال،  ،�قع التصر�ح �ه

ألنها  ؛و�ن �ان غیره ال �ستدل بذلك ففیه دلیل على جواز التطهر �فضل وضوء المرأة المسلمة
 .ال تكون أسوأ حاًال من النصرانیة)

واغتسال النصرانیة یرفع ، اإن وضوء المسلمة یرفع حدثً : ائل أن �قولولق �عني من �اب أولى، 
  ؟ما یرفع أو لمجرد التطهرأم  احدثً 

لكن إذا �ان ذلك في النصرانیة فال یلزم منه أن �جوز في المسلمة ال  معروف الخالف فیه،نعم، 
إنه  :والحنابلة حینما �قولون  ،�اتفاق األن وضوء المسلمة یرفع حدثً  سیما إذا صح النهي واعُتمد؛

إن استعملته في طهارة �املة عن  ال یتوضأ �فضل المرأة إذا �انت عن طهارة �املة عن حدث،
 أما لو استعملته في تجدید وضوء مثًال أو تبرد أو شيء من ذلك ما �ظهر. حدث،
 ..........  طالب:

طهارة �املة من  ،لحدث اون رافعً �شترطون أن �ك فالتجدید إذا لم �كن عن حدث ال ما فیه شيء،
 .حدث

�عني هل وقعت فیه  (وفیه دلیل على جواز استعمال میاه أهل الكتاب من غیر استفصال)
(وقال الشافعي  لكن األصل الطهارة، نجاسة ال سیما أن النصارى ال یتورعون عن النجاسات،

بن ا، وقال ةفیه نجاس في األم: ال �أس �الوضوء من ماء المشرك و�فضل وضوئه ما لم ُتعلم
 .المنذر: انفرد إبراهیم النخعي �كراهة فضل المرأة إذا �انت جنًبا)

 ..........  طالب:
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المقصود بهذا المستعمل أن �كون  وضوء لغوي أعم من أن �كون الوضوء الشرعي المعهود،نعم، 
 أو غیره. االمقصود منه االستعمال على أي وجه �ان سواء �ان وضوءً 

 ..........  طالب:
 ؟ ي تقصدذهذا ال ،التفر�ق بین ما یبقى في اإلناء و�ین ما یتقاطر من األعضاء ءیجيس

 ..........  طالب:
 .ءیجيس

 ..........  طالب:
ال  ما فیه فرق، و�ین أن تتوضأ مع زوجها، ،بین أن تخلو �ه األنه ال یرى فرقً  ؛هو البخاري نعم، 

 .على األصل هو �اقٍ  فیها النهي،سیما أنه لم �خرج األحادیث التي 
 »كان الرجال والنساء«(قوله: حدثنا عبد هللا بن یوسف هو التنیسي أحد رواة الموطأ، قوله: 

ال  فالالم للجنس جنس الرجال وجنس النساء ظاهره التعمیم فالالم للجنس ال لالستغراق)
 .الستغراق الرجال والنساء

�ستفاد منه أن البخاري یرى أن  »-هللا علیه وسلمصلى -في زمان رسول هللا «(قوله:  
�كون حكمه الرفع وهو  -صلى هللا علیه وسلم-الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول 

 ،لیثبت له حكم الرفع -صلى هللا علیه وسلم-في زمان رسول هللا  ال بد أن �قال: الصحیح)
 ،-علیه الصالة والسالم-في زمانه  م �قل:ولو ل ،�ان الناس: إذا أطلق التا�عي ومنهم من �طلق،

علیه الصالة - (وحكي عن قوم خالفه الحتمال أنه لم �طلع) لكن الخالف فیه أقوى من هذا،
(وهو ضعیف لتوفر دواعي الصحا�ة  ،-علیه الصالة والسالم-ولو أضیف إلى زمنه  -والسالم

وا على فعل غیر لوه لم ُ�قرُّ على سؤالهم إ�اه عن األمور التي تقع لهم ومنهم، ولو لم �سأ
 .الجائز في زمن التشر�ع)

مما یدل على  �نا نعزل والقرآن ینزل ولو �ان شيء ینهى عنه لنهى عنه القرآن،: لما قال جابر 
(فقد استدل أبو سعید وجابر على إ�احة العزل �كونهم �انوا �فعلونه والقرآن  قرون،أنهم ال �ُ 

بن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا اولو �ان منهی�ا لنهى عنه القرآن، وزاد  ،ینزل
 .)»من إناء واحد«الحدیث: 

 طالب: ........
  ؟ماذا 

 ..........  طالب:
  ؟عبد هللا اعندك �ا أ�ماذا  ،ابن عمار

 ..........  طالب:
 .ي معكما الذ
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 ..........  طالب:
  ؟عمار ؟الرسالة معك

 .عمار طالب:
 ما �جيء عروة هنا. ،هذا هو الصواب

وزاد أبو  ،»من إناء واحد« وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحدیث:(
، وفیه دلیل على »ندلي فیه أیدینا«بن عمر: اداود من طر�ق عبید هللا بن عمر عن نافع عن 

من الماء القلیل ال ُ�صیره مستعمًال؛ ألن أوانیهم �انت صغاًرا �ما صرح �ه  أن االغتراف
 .الشافعي في األم في عدة مواضع

لجواز تزوجهن وعدم التفرقة  ؛واستعمال فضل َطهورها وسؤرها ،میةوفیه دلیل على طهارة الذِّ  
الكتاب لجواز مما فیهم ما �ان من أهل  ایتوضئون جمیعً  في الحدیث بین المسلمة وغیرها)

بن اظاهره أنهم �انوا یتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى  »جمیًعا«(قوله: . التزوج بهن
التین عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء �انوا یتوضؤون جمیًعا في موضع واحد هؤالء على 

من «ي قوله �عن ترد علیه) »من إناء واحد«حدة وهؤالء على حدة، والز�ادة المتقدمة في قوله: 
 .آنیتهم صغیرة ألنه ما �حتمل، �عني تؤ�د أن الوضوء الرجل مع امرأته، »إناء واحد

بن التین عنه �ما حكاه اجانب، وقد أجاب الرجال والنساء األ (و�أن هذا القائل استبعد اجتماع 
ثم تأتي النساء فیتوضأن، وهو  ،عن سحنون أن معناه: �ان الرجال یتوضؤون و�ذهبون 

، قال أهل اللغة: الجمیع ضد المفترق، وقد وقع مصرًحا »جمیًعا«خالف الظاهر من قوله 
بن خز�مة في هذا الحدیث من طر�ق معتمر عن عبید هللا عن نافع ابوحدة اإلناء في صحیح 

اء معهم من وأصحا�ه یتطهرون والنس -صلى هللا علیه وسلم-بن عمر أنه أ�صر النبي اعن 
واألولى في الجواب أن �قال: ال مانع من االجتماع قبل نزول  ،إناء واحد �لهم یتطهر منه

الحجاب، وأما �عده فیختص �الزوجات والمحارم، ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي االتفاق 
أبي  بن المنذر عناوفیه نظر؛ لما حكاه  ،على جواز اغتسال الرجل والمرأة من اإلناء الواحد

 .وهذا الحدیث حجة علیهم) ،بن عبد البر عن قوماهر�رة أنه �ان ینهى عنه، و�ذا حكاه 
وحدیث میمونة بال شك نص  رجل مع امرأته ما فیه إشكال، ایتوضئون جمیعً  م�عني �ونه 

 .صر�ح
یقا مع أنهما سِ  (ونقل النووي أ�ًضا االتفاق على جواز وضوء المرأة �فضل الرجل دون العكس)

فالنهي أن یتوضأ الرجل �فضل المرأة �ما جاء في سیاقه نهي المرأة أن تتوضأ ، اواحدً  امساقً 
 .�فضل الرجل

وفیه نظر  ونقل النووي أ�ًضا االتفاق على جواز وضوء المرأة �فضل الرجل دون العكس،( 
بن عمر والشعبي واألوزاعي المنع لكن مقیًدا اأ�ًضا فقد أثبت الخالف فیه الطحاوي، وثبت عن 



 
 

 

 
 
 

٧  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٧ 

�ما إذا �انت حائًضا، وأما عكسه فصح عن عبد هللا بن سرجس الصحابي وسعید بن المسیب 
لكن قیداه �ما إذا  ،والحسن البصري أنهم منعوا التطهر �فضل المرأة، و�ه قال أحمد و�سحاق

 .معروف عند الحنابلة أنه ال بد أن تخلو �ه خلت �ه)
(ألن أحادیث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا، ونقل المیموني عن أحمد أن األحادیث  

الواردة في منع التطهر �فضل المرأة وفي جواز ذلك مضطر�ة، قال: لكن صح عن عدة من 
بن االصحا�ة المنع فیما إذا خلت �ه، وعورض �صحة الجواز عن جماعة من الصحا�ة منهم 

 .عباس، �هللا أعلم)
 ..........  لب:طا

 .إذا خلت �ه
 ..........  طالب:

 .ال ما �ستقیم ال ما هو �صحیح،
وعورض �صحة الجواز عن جماعة  لكن صح عن عدة من الصحا�ة المنع فیما إذا خلت �ه،(

�عني من  . وأشهر األحادیث في ذلك من الجهتین)�هللا أعلم ،من الصحا�ة منهم ابن عباس
(حدیث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع وحدیث میمونة في الجواز، أما حدیث  الجواز والمنع

وأغرب النووي  ،بن حباناالحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه 
لتردد وقع  ؛لكن أعله قوم ،فقال: اتفق الحفاظ على تضعیفه، وأما حدیث میمونة فأخرجه مسلم

 قال: علمي والذي �خطر على �الي أن أ�ا الشعثاء أخبرني) في روا�ة عمرو بن دینار حیث
 ألن الحدیث مخرج في صحیح مسلم. ؛هذا التردد ال �ضر

 ..........  طالب:
 التردد ال یؤثر في المجزوم �ه. ما تؤثر في روا�ات الصحیح المجزوم بها، ما تضر،

�عني  ضا�ط وقد خولف)(فذ�ر الحدیث، وقد ورد من طر�ق أخرى بال تردد لكن راو�ها غیر 
 ؛وأما الروا�ات األخرى من غیر طر�قه فهي تؤ�دها خولف في هذا الطر�ق عن أبي الشعثاء،

 .ألنها لیس فیها تردد
ومیمونة �انا  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي «(والمحفوظ ما أخرجه الشیخان بلفظ:  

والنسائي من طر�ق حمید بن  ، وفي المنع أ�ًضا ما أخرجه أبو داود»�غتسالن من إناء واحد
أر�ع سنین فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-عبد الرحمن الحمیري قال: لقیت رجًال صحب النبي 

 �عني �ما صحبه أبو هر�رة �ما جاء التصر�ح بذلك، )-صلى هللا علیه وسلم-نهى رسول هللا 
رجل أو �غتسل أن تغتسل المرأة �فضل ال -صلى هللا علیه وسلم-نهى رسول هللا « فقال:(

ولم أقف لمن أعله على حجة قو�ة، ودعوى  ،رجاله ثقات »الرجل �فضل المرأة ولیغترفا جمیًعا
سم الراوي �أنه لم أن اإلبهام إرسال إذا لم �ُ  یرى  ألن البیهقي . البیهقي أنه في معنى المرسل)
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صحبته فجهالته ال و�ذا ثبتت  ،-علیه الصالة والسالم-و�كفي وصفه �أنه صحب النبي  ،یوجد
 .تضر

ألن إبهام الصحابي ال �ضر، وقد صرح  ؛مردودةودعوى البیهقي أنه في معنى المرسل ( 
 ،-علیه الصالة والسالم-وصحب النبي  لقیت رجالً  �عني لقي الصحابي، التا�عي �أنه لقیه)

بن ابن حزم أن داود راو�ه عن حمید بن عبد الرحمن هو ا(ودعوى  ،أي انقطاع ه�عني ما فی
داود بن عبد هللا األودي  بن عبد هللا األودي وهو ثقة)اوهو ضعیف مردودة، فإنه  ،یز�د األودي

 .خلط بینهما ابن حزم فزعم أنه داود بن یز�د ،وهو ثقة
ب السنن (وقد صرح �اسم أبیه أبو داود وغیره، ومن أحادیث الجواز ما أخرجه أصحا 

بن عباس عن میمونة قالت: ابن خز�مة وغیرهما من حدیث اوالدارقطني وصححه الترمذي و 
�غتسل  -صلى هللا علیه وسلم-أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فیها فضلة فجاء النبي 

الماء «: فقال( �عني بینت له ما حصل �عني فقلت له إني اغتسلت منه، منه فقلت له فقال)
لفظ الدارقطني، وقد أعله قوم �سماك بن حرب راو�ه عن  .واغتسل منه ،»لیس علیه جنا�ة

ألنه �ان �قبل التلقین، لكن قد رواه عنه شعبة وهو ال �حمل عن مشا�خه إال صحیح  ؛عكرمة
وقول أحمد إن ( ؟أو الطرفین حدیثهم، وقول أحمد إن األحادیث من الطر�قین مضطر�ة)

 ؟ألن االضطراب متى �كون  إنما �صار إلیه عند تعذر الجمع) األحادیث من الطر�قین مضطر�ة
فإذا  �معنى أنه ال �مكن ترجیح �عضها على �عض، إذا روي الخبر على أوجه مختلفة متساو�ة،

وهو إنما �صار إلیه عند تعذر الجمع ( أمكن الترجیح وهو نوع من الجمع انتفى أو الجمع،
 قط من األعضاء والجواز على ما �قي من الماء)ممكن �أن تحمل أحادیث النهي على ما تسا

(و�ذلك جمع الخطابي أو �حمل النهي على التنز�ه جمًعا بین األدلة �هللا  ،�عني في اإلناء
 وعلى هذا فالمترجح هو الجواز. أعلم)
 ..........  طالب:

تعرض  لكن ما في ،ما فیه فرق ولذلك قال في الطرفین نهي الرجل ونهي المرأة على حد سواء
لنهي الرجل أن یتوضأ �فضل وضوء الرجل وال نهي المرأة أن تتوضأ �فضل وضوء المرأة مع أنه 

 .فالصور أر�ع إذا �حمل على التساقط �شمل الصورتین،
 ..........  طالب:

 یتوضأ �طست یتلقى ما یتساقط �مكن. ذي ال
  .نعم

 -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب َصبِّ النَِّبيِّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري  طالب:
 .َوُضوءُه َعَلى الُمْغَمى َعَلْیهِ 
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َثَنا ُشْعَبُة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن الُمْنَكِدِر، َقاَل: َسِمْعُت َجاِبًرا َ�ُقوُل:  َثَنا َأُبو الَوِلیِد، َقاَل: َحدَّ َجاَء  َحدَّ
َأ َوَصبَّ َعَليَّ ِمْن  -ْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى ُهللا َعلَ -َرُسوُل للااَِّ  َ�ُعوُدِني، َوَأَنا َمِر�ٌض َال َأْعِقُل، َفَتَوضَّ

 ."ِلَمِن الِمیَراُث؟ ِإنََّما َیِرُثِني َ�َالَلٌة؟ َفَنَزَلْت آَ�ُة الَفَراِئضِ  ،َوُضوِئِه، َفَعَقْلُت، َفُقْلُت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ 
َوُضوءُه  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب َصبِّ النَِّبيِّ " :-ُهللا تعالىَرِحَمُه -�قول اإلمام البخاري 

زار  -علیه الصالة والسالم-النبي  المناسبة بین الحدیث والترجمة ظاهرة، "َعَلى الُمْغَمى َعَلْیهِ 
 ترجم ضوءه على جابر فأفاق،فصب وَ  ،-علیه الصالة والسالم-وهو مغمى علیه فتوضأ  اجابرً 

وهذا یثبت بها أجر  �اب ز�ارة المغمى علیه،: اإلمام البخاري في �تاب الطب على الحدیث
زار هذا �یف یُ  �ثیر من الناس إذا قیل فالن �العنا�ة المر�زة قال: ،الز�ارة ولو لم �علم المزور

الز�ارة نعم لها أثر في نفسه لكن إذا لم �كن معه إدراك تبقى  ألن الز�ارة له، وهو ما یدري؟
 .-علیه الصالة والسالم-وفعلها النبي  مستحبة،

َثَنا َأُبو الَوِلیدِ " :-رحمه هللا-قال  َثَنا ُشْعَبُة، "وهو الطیالسي هشام بن عبد الملك،  "َحدَّ َقاَل: َحدَّ
 -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َصلَّى-َجاَء َرُسوُل للااَِّ  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن الُمْنَكِدِر، َقاَل: َسِمْعُت َجاِبًرا َ�ُقوُل:

َأ َوَصبَّ َعَليَّ ِمْن َوُضوِئِه، َفَعَقْلتُ  َفُقْلُت: َ�ا "�عني أفاق،  "َ�ُعوُدِني، َوَأَنا َمِر�ٌض َال َأْعِقُل، َفَتَوضَّ
في أول السورة أو �عني التي  "َرُسوَل للااَِّ ِلَمِن الِمیَراُث؟ ِإنََّما َیِرُثِني َ�َالَلٌة؟ َفَنَزَلْت آَ�ُة الَفَراِئضِ 

  التي في آخرها آ�ة الصیف؟
 ..........  طالب:

جابر ، مر جابر �عد ذلك طو�الً عُ  آ�ة الكاللة آ�ة الصیف التي هي من أواخر ما نزل من القرآن.
هو ظن أنه لما أغمي علیه أنه خالص انتهى أو قر�ب النها�ة ، مر �عد هذا المرض طو�الً عُ 

 فیسأل عن المیراث.
�فتح الواو ألن المراد �ه الماء الذي  َوضوءه" -صلى هللا علیه وسلم-(قوله: "�اب صب النبي 

توضأ �ه، والمغمى �ضم المیم و�سكان المعجمة من أصا�ه اإلغماء. قوله: �عودني، زاد 
 المصنف في الطب: ماشًیا. 
ألنه إذا  ال أعقل شیًئا،�عني  ذف مفعوله إشارًة إلى عظم الحال)وحُ  ،قوله: ال أعقل أي ال أفهم

ولیسرح الذهن �ل مسرح في عدم العقل  حذف المفعول احتمل �ل شيء مما �مكن أن یتصور
أي ال أعقل شیًئا، وصرح �ه في وحذف المفعول إشارة إلى عظم الحال ( في هذه الحالة،

هو و�ونه ال �عقل  ،التفسیر، وله في الطب: فوجدني قد أغمي علي وهو المطابق للترجمة)
 . �معنى مغمى علیه

�عض الماء الذي توضأ �ه أو مما �قي  (قوله: من َوضوئه �حتمل أن �كون المراد صب عليَّ 
، وألبي داود: فتوضأ وصبه واألول المراد، فللمصنف في االعتصام: ثم صب َوضوءه عليَّ  ،منه

 علي. 
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قوله: لمن المیراث؟ الالم بدل من المضاف إلیه �أنه قال: میراثي، و�ؤ�ده أن في االعتصام أنه 
ُ ُ�ْفِتیُكْم ِفي قال: �یف أصنع في مالي؟ والمراد �آ�ة الفرائض هنا قوله تعالى:  {َ�ْسَتْفُتوَنَك ُقِل للااَّ

هناك �قیة مباحثه إن شاء هللا ] �ما سیأتي مبیًنا في التفسیر و�ذ�ر ١٧٦[النساء:  اْلَكَالَلِة}
 .تعالى)

 طالب: ........
 .تجيء أل وتغني عن اإلضافة اأحیانً نعم،  .بدل میراثي

 ..........  طالب:
  .ألنه یتحدث عن نفسه ؛هم �قولون أل هذه تغني عن اإلضافة

 ..........  طالب:
 ؟�اب صب النبي ؟فیهماذا  ،معروف

 طالب: ........ 
وسبق أن تحدثنا أنه  ،�عني القول شاذ ومردود ومرذول القول بنجاسته ،فیه إشكال.......... ما 
-وقسمه النبي  ،ن الشعر نجسإ :نظیر قول �عض الشافعیة ؟تبرك �الماء النجسهل �مكن أن یُ 

  ؟نجس :ثم نقول ،ا تبر�وا فیهحینما حلقه في الحج على أصحا�ه إذً  -علیه الصالة والسالم
 ..........  طالب:

 ؟األدلة �قولون ماذا  ولو �ان،
 ..........  طالب:

�جب غسلها على  �عني أنت إذا توضأت ونزل على ثیا�ك تغسلهن، یترتب علیه آصار وأغالل،
 .كالمهم
 ..........  طالب:
 ماذا؟

 طالب: ........
 ؟فیهماذا  اللهم صل على محمد،

 .......... طالب:
 .توضأ �ه فعالً ما �قي في اإلناء أنه ما تساقط ما 

 .أنه تلقاه في إناء وصب علیه
 نعم. 

 .َ�اُب الُغْسِل َوالُوُضوِء ِفي الِمْخَضِب َوالَقَدِح َوالَخَشِب َوالِحَجاَرةِ " طالب:
َثَنا ُحَمْیٌد، َعْن َأَنٍس   َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُمِنیٍر، َسِمَع َعْبَد للااَِّ ْبَن َ�ْكٍر، َقاَل: َحدَّ َقاَل: َحَضَرِت َحدَّ

اِر ِإَلى َأْهِلِه، َوَ�ِقَي َقْوٌم، َالُة، َفَقاَم َمْن َ�اَن َقِر�َب الدَّ َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -َفُأِتَي َرُسوُل للااَِّ  الصَّ



 
 

 

 
 
 

١
١ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١١ 

َأ  -َوَسلَّمَ  ُه، َفَتَوضَّ الَقْوُم ُ�لُُّهْم، ِ�ِمْخَضٍب ِمْن ِحَجاَرٍة ِفیِه َماٌء، َفَصُغَر الِمْخَضُب َأْن َیْبُسَط ِفیِه َ�فَّ
 . ُقْلَنا: َ�ْم ُ�ْنُتْم؟ َقاَل: َثَماِنیَن َوِزَ�اَدةً 

َثَنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ُبَرْ�ٍد، َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُموَسى َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن الَعَالِء، َقاَل: َحدَّ َأنَّ « :َحدَّ
َثَنا . »َعا ِ�َقَدٍح ِفیِه َماٌء، َفَغَسَل َیَدْ�ِه َوَوْجَهُه ِفیِه، َوَمجَّ ِفیهِ دَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيَّ  َحدَّ

َثَنا َعْمُرو ْبُن َ�ْحَیى، َعْن أَ  َثَنا َعْبُد الَعِز�ِز ْبُن َأِبي َسَلَمَة، َقاَل: َحدَّ ِبیِه، َأْحَمُد ْبُن ُیوُنَس، َقاَل: َحدَّ
، َفَأْخَرْجَنا َلُه َماًء ِفي َتْوٍر -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأَتى َرُسوُل للااَِّ «اَل: َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َزْ�ٍد قَ 

َتْیِن، َوَمَسَح ِبَرْأِسِه، َفَأْقَبَل ِ�هِ  َتْیِن َمرَّ َأ، َفَغَسَل َوْجَهُه َثَالًثا، َوَ�َدْ�ِه َمرَّ َوَأْدَبَر،  ِمْن ُصْفٍر َفَتَوضَّ
 .»َوَغَسَل ِرْجَلْیهِ 

، َقاَل: َأْخَبَرِني ُعَبْیُد للااَِّ ْبُن َعْبِد للااَِّ   َثَنا َأُبو الَیَماِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب، َعِن الزُّْهِريِّ  ْبِن َحدَّ
اْشَتدَّ ِ�ِه وَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -، َقاَلْت: َلمَّا َثُقَل النَِّبيُّ -رضي هللا عنهما-ُعْتَبَة، َأنَّ َعاِئَشَة 

َض ِفي َبْیِتي، َفَأِذنَّ َلُه، َفَخَرَج النَِّبيُّ   -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَجُعُه، اْسَتْأَذَن َأْزَواَجُه ِفي َأْن ُ�َمرَّ
َفَأْخَبْرُت َعْبَد للااَِّ ْبَن  َبْیَن َرُجَلْیِن، َتُخطُّ ِرْجَالُه ِفي اَألْرِض، َبْیَن َعبَّاٍس َوَرُجٍل آَخَر. َقاَل ُعَبْیُد للااَِّ:

ُجُل اآلَخُر؟ ُقْلُت: َال. َقاَل: ُهَو َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب  َوَ�اَنْت َعاِئَشُة  ،َعبَّاٍس َفَقاَل: َأَتْدِري َمِن الرَّ
ُث: َأنَّ النَِّبيَّ  ُ َعْنَها ُتَحدِّ َما َدَخَل َبْیَتُه َواْشَتدَّ َوَجُعُه: َقاَل َ�ْعدَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرِضَي للااَّ

، َلَعلِّي َأْعَهُد ِإَلى النَّاسِ « ، َوُأْجِلَس ِفي ِمْخَضٍب »َهِر�ُقوا َعَليَّ ِمْن َسْبِع ِقَرٍب، َلْم ُتْحَلْل َأْوِ�َیُتُهنَّ
 َعَلْیِه ِتْلَك، َحتَّى َطِفَق ُ�ِشیُر ِإَلْیَنا: ، ُثمَّ َطِفْقَنا َنُصبُّ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِلَحْفَصَة َزْوِج النَِّبيِّ 

 ."ُثمَّ َخَرَج ِإَلى النَّاسِ . »َأْن َقْد َفَعْلُتنَّ «
إناء صغیر �ما  "َ�اُب الُغْسِل َوالُوُضوِء ِفي الِمْخَضِب " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

�ونها من حجارة أو من خشب أو من جلد ومادة اإلناء ال تختلف من  وأنه من حجارة، ،سیأتي
ولذلك  فالمقصود أن المادة ال أثر لها،، اأو فضة أو نجسً  اأو من أي معدن �ان ما لم �كن ذهبً 

 ."َوالَخَشِب َوالِحَجاَرةِ " القدح اإلناء، "�اب الغسل والوضوء في المخضب َوالَقَدحِ ": قال
 طالب: ........

 ماذا عندك؟
 طالب: ........ 

 .أو أي مادة أخرى طاهرة لم یرد فیها نهي 
َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُمِنیرٍ ": قال َثَنا "المنیر،  :�عض الرواة  دعن "َحدَّ َسِمَع َعْبَد للااَِّ ْبَن َ�ْكٍر، َقاَل: َحدَّ

  ؟أو حمید الطو�ل ،حمید بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك "ُحَمْیٌد، َعْن َأَنسٍ 
 ..........  طالب:

 ؟لكن فیه حمید ثاني قصیر فصار �النسبة إلیه طو�ًال  ،لیس �طو�ل: قالوا ،الطو�ل عن أنس
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اِر ِإَلى َأْهِلهِ " َالُة، َفَقاَم َمْن َ�اَن َقِر�َب الدَّ َوَ�ِقَي "یتوضأ عند أهله،  "عن أنس َقاَل: َحَضَرِت الصَّ
و�قي قوم َفُأِتَي َرُسوُل " م الصالة،فلو ذهبوا إلى بیوتهم یتوضئون �مكن تفوته لبعد دورهم، "َقْومٌ 

أتي �مخضب من حجارة یدل على أنه  "ِ�ِمْخَضٍب ِمْن ِحَجاَرةٍ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -للااَِّ 
و�لى وقت قر�ب یوجد في المساجد  ،لشق علیهم او�ال الحجارة ثقیلة �عني لو �ان �بیرً  صغیر،

 و�جعل فیها من الماء ما یتوضأ �ه، ،في مغاسل المساجدجعل �عني شبه األواني من الحجارة تُ 
وقد یوجد اآلن في  وتفتح عند الحاجة إلیها، ،سد عند عدم الحاجة�كون لها فتحة مثل الصنبور تُ 

 .�عض القرى أو في �عض المتاحف شيء من ذلك
هُ "  َأ "صغر،  واحدة، "�مخضب من حجارة ِفیِه َماٌء، َفَصُغَر الِمْخَضُب َأْن َیْبُسَط ِفیِه َ�فَّ َفَتَوضَّ

هذا المخضب الذي صغر أن تبسط فیه ید واحدة �ف واحدة  ،وهم أكثر من ثمانین "الَقْوُم ُ�لُُّهمْ 
وتوضأ  ،-علیه الصالة والسالم-وهذا من معجزاته  وهم ثمانون وز�ادة، ،توضأ منه القوم �لهم

 ،فتوضأ القوم �لهم" ،-الصالة والسالمعلیه -أكثر من ثالثمائة من الماء الذي نبع من أصا�عه 
 ."ُقْلَنا: َ�ْم ُ�ْنُتْم؟ َقاَل: َثَماِنیَن َوِزَ�اَدةً 
 سواء �ان في الطهارة الكبرى الغسل أو الصغرى �الوضوء، (قوله: "�اب الغسل والوضوء")

 .الحدث األكبر أو األصغر
 ..........  طالب:

نهش من والمسلَّمات أخذت تُ  وفي الرسول، ،وفي الرسالة ،وفي النبوة شككوا فیه، شكوا في الرب،
  .�هللا المستعان ]٤٠[المؤمنون:  {َعمَّا َقِلیٍل َلُیْصِبُحنَّ َناِدِمیَن}لكن  ،كل جانب

نعم لولي األمر إذا خاف من شخص أن �سري  ،لیس من دورهم اإللزام دور أهل العلم البیان،
هذا  ،ال شيء، أوحقوق إنسان  أوهي مسألة حر�ة �لمة  ما ،شره إلى غیره علیه أن �منعه �قوة

وتعجب الصحا�ة من قوم �قادون إلى  ،ال بد من األخذ على ید السفیه وأطره على الحق دین،
وج لمثل حر�ة الرأي وحر�ة الكلمة والناس فإن رُ  ما هي مسألة خیار أو اختیار، الجنة �السالسل،

 ،ما �ستطیعون  ین،ذإنهم أحرار خلوهم یتعرضون لبعض المتنف :لكن هؤالء الذین �قولون  أحرار،
بینما الرب والدین والرسول بدون حمى متاح لكل  خطوط حمراء، ما هنا حر�ة في هذا الباب،

 .�هللا المستعان أحد،
في المخضب" هو �كسر المیم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد �اب الغسل : "قوله(

المشهور أنه اإلناء الذي �غسل فیه الثیاب من أي جنس �ان، وقد المعجمة �عدها موحدة، 
�طلق على اإلناء صغیًرا أو �بیًرا، والقدح أكثر ما �كون من الخشب مع ضیق فمه، وعطفه 
الخشب والحجارة على المخضب والقدح لیس من عطف العام على الخاص فقط، بل بین هذین 

والقدح  ،وقد �كون من خشب ،ن من حجارةفالمخضب قد �كو  وهذین عموم وخصوص من وجه)
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أو العكس  ،والقدح من الحجارة ،المخضب من الخشب :ولیس من �اب اللف والنشر لیقال كذلك،
  بل بین هذین وهذین عموم وخصوص من وجه.( ،أو غیر مرتب اسواء �ان مرتبً 

ما قدمناه في قوله: حدثنا عبد هللا بن منیر هو �ضم المیم و�سر النون �عدها �اء خفیفة �
بن المنیر بز�ادة األلف والالم، فقد یلتبس �ابن االمقدمة، لكن وقع هنا في روا�ة األصیلي: 

لكنه بتثقیل الیاء ونون مفتوحة، وهو متأخر عن هذا  ،ر الذي ننقل عنه في هذا الشرحیِّ نَ المُ 
بینهما أكثر  إن مثل هذا التنبیه ال یلیق �الحافظ، :قد �قول قائل الراوي �أكثر من أر�عمائة سنة)

جد الخلط بین الحمیدي وُ  فكیف یتصور أن طالب علم �خلط بین هذا وهذا؟ ،من أر�عمائة سنة
زعم تحقیقه في وفي �تاب یُ  جد،وُ  شیخ البخاري و�ین الحمیدي صاحب الجمع بین الصحیحین،

ترجم ألبي موسى المدیني المحقق  القتل، :شةالَهْرج بلغة الحب أبو موسى: صحیح البخاري قال
 الذي �عد البخاري بثالثمائة سنة! �عني قد یوجد من الجهال مثل هذا.

 ..........  طالب:
  المتن؟
 ..........  طالب:

  لكن قد یوجد مثل هذا. ضبط،كالم ابن حجر األصل أنه ما �ُ 
 ..........  طالب:

 والثاني له مناسبات في البخاري. ،أحدهما شارح للبخاري  ،والثاني ناصر الدین، الُمَنیِّر اثنان:
(قوله: حضرت الصالة هي العصر، قوله: إلى أهله أي إلرادة الوضوء، و�قي قوم أي عند 

مع أن هذا  ، ومن في قوله من حجارة لبیان الجنس)-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
  ؟لتبعیضأال �صلح أن تكون ل المخضب من جنس الحجارة،

 ..........  طالب:
 ].٣٠[الحج:  {َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اْألَْوَثاِن}من هذه  مخضب من حجارة، ،ال

 ..........  طالب:
أنه في  ،او�ذا تأملت وجدته صحیحً  ،ولیست تبعیضیة مع أنهم �شیرون  وهنا لبیان الجنس،

وقد یتمحض  ،لكن قد یترجح التبعیض و�تمحض الغالب إذا وجدت البیانیة ففیها شوب تبعیض،
خاتم من  مخضب من حجارة،: مثل هنا وقد �كون فیه شوب من هذا وشوب من هذا، ،البیان

 .لكن الخاتم �عض الحدید ،لبیان الجنس حدید مثًال،
صلى هللا علیه -(قوله: فصغر �فتح الصاد المهملة وضم الغین المعجمة أي لم �سع �سط �فه 

 ولإلسماعیلي: فلم �ستطع أن یبسط �فه من صغر المخضب، وهو دال على ما فیه، -وسلم
إن المخضب قد �طلق على اإلناء الصغیر، ومباحث هذا الحدیث تقدمت في �اب  :قلناه

الوضوء، و�اقي الكالم علیه �أتي في عالمات النبوة إن شاء هللا تعالى، وقد أخرجه  التماس
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عن یز�د بن هارون بدل عبد هللا بن  :أ�ًضا، لكنه قال المصنف هناك عن عبد هللا بن منیرٍ 
 .منهما �ه عن حمید) �كر، فكأنه سمعه من شیخین حدثه �لٌّ 

َثَنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ُبَرْ�دٍ " :-رحمه هللا-قال  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن الَعَالِء، َقاَل: َحدَّ هو ابن أبي بردة  "َحدَّ
َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -َأنَّ النَِّبيَّ «"جده  "َعْن َأِبي ُموَسى"أبیه،  "ْرَدةَ َعْن َأِبي بُ "الذي یروي عنه، 

أي لما تمضمض مج الماء  "»َدَعا ِ�َقَدٍح ِفیِه َماٌء، َفَغَسَل َیَدْ�ِه َوَوْجَهُه ِفیِه، َوَمجَّ ِفیهِ  -َوَسلَّمَ 
 .في القدح

(والقدر  ،أبو بردة جده بن أبي بردة) بن عبد هللا(قوله: عن بر�د �الموحدة والراء مصغًرا هو 
المذ�ور من المتن تقدم �عضه معلًقا في �اب استعمال فضل وضوء الناس، وسیأتي مطوًال في 

�اب الوضوء  ةترجموال وقد ذ�رنا ما فیه) ،المغازي إن شاء هللا تعالى، والغرض منه ذ�ر القدح
 .في المخضب والقدح

َثَنا َأْحَمُد ْبُن یُ ": قال َثَنا َعْمُرو ْبُن َحدَّ َثَنا َعْبُد الَعِز�ِز ْبُن َأِبي َسَلَمَة، َقاَل: َحدَّ وُنَس، َقاَل: َحدَّ
، َفَأْخَرْجَنا -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأَتى َرُسوُل للااَِّ «َ�ْحَیى، َعْن َأِبیِه، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َزْ�ٍد َقاَل: 

مما لیس فیه داللة  اهذه الروا�ة تبین ما استنبط من الحدیث سا�قً  "»ْفرٍ َلُه َماًء ِفي َتْوٍر ِمْن صُ 
، -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأَتى َرُسوُل للااَِّ «" ،في ذلك الطر�ق علیه أن الكبیر یزور أصحا�ه

أَ   وهنا تور من صفر، ،هناك مخضب من حجارة "»َفَأْخَرْجَنا َلُه َماًء ِفي َتْوٍر ِمْن ُصْفٍر َفَتَوضَّ
َتْیِن، َوَمَسَح ِبَرْأِسِه، َفَأْقَبَل «" وفي روا�ة: َتْیِن َمرَّ َأ من شبه، َفَغَسَل َوْجَهُه َثَالًثا، َوَ�َدْ�ِه َمرَّ َفَتَوضَّ

 .والكالم في الحدیث تقدم "»ِ�ِه َوَأْدَبَر، َوَغَسَل ِرْجَلْیهِ 
بن عبد هللا بن یونس ُنسب إلى جده، وعبد العز�ز شیخه احمد بن یونس هو حدثنا أ(قوله: 

فاتفقا في أن �ال� منهما ینسب إلى جده،  ،بن عبد هللا بن أبي سلمة ُنسب إلى جده أ�ًضااهو 
وفي أن �ال� منهما اسم أبیه عبد هللا، وأن �ال� منهما �كنى أ�ا عبد هللا، وأن �ال� منهما ثقة 

 .إلسنادهذه من لطائف ا حافظ فقیه)
، وللكشمیهني وأبي الوقت: أتانا، قوله: »-صلى هللا علیه وسلم-أتى رسول هللا «(قوله:  
، وفیه حذف تقدیره: فمضمض واستنشق �ما دلت »فتوضأ«تفسیر لقوله:  »فغسل وجهه«

وأن عبد العز�ز هذا زاد  ،(والمخرج متحد وقد تقدمت مباحثه، التي تقدمت علیه �اقي الروا�ات)
 معنى صفر �عني أنه قر�ب من الصفرة، في روایته أن التور �ان من صفر أي نحاس جید)

 ألنه �شبه الذهب. ؛ومن شبه
، َقاَل: َأْخَبَرِني ُعَبْیُد للااَِّ ْبُن َعْبدِ ": قال َثَنا َأُبو الَیَماِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب، َعِن الزُّْهِريِّ للااَِّ ْبِن  َحدَّ

َواْشَتدَّ ِ�ِه َوَجُعُه، اْسَتْأَذَن  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُعْتَبَة، َأنَّ َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلمَّا َثُقَل النَِّبيُّ 
َض ِفي َبْیِتي ألنه أر�ح له أن �كون في بیت  ؛"َفَأِذنَّ َلهُ "�عني بیت عائشة،  "َأْزَواَجُه ِفي َأْن ُ�َمرَّ
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َبْیَن َرُجَلْیِن، َتُخطُّ ِرْجَالُه ِفي اَألْرِض، َبْیَن َعبَّاٍس  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَخَرَج النَِّبيُّ "شة، عائ
 ."َوَرُجٍل آَخرَ 

لما حصل منه في قصة  ؛أن تذ�ر اسمه -رضي هللا عنهما-الرجل اآلخر ثقل على عائشة  
 فوجدت في نفسها، ،النساء غیرها �ثیر قال: -الصالة والسالمعلیه -لما استشاره النبي  اإلفك،

-رشح و�نتخب و�ستخلف أشارت �علي تل عثمان وجاء من �ستشیرها فیمن یُ ومع ذلك لما قُ 
وهذا  ما في النفوس ما یؤثر على مثل هذه األمانة، ألن المسألة دین وأمانة، ؛-رضي هللا عنه

 میع. رضي هللا عن الج من د�انتها وأمانتها،
ُجُل . بین عباس ورجل آخر" َقاَل ُعَبْیُد للااَِّ: َفَأْخَبْرُت َعْبَد للااَِّ ْبَن َعبَّاٍس َفَقاَل: َأَتْدِري َمِن الرَّ

ُ َعْنَها-َوَ�اَنْت َعاِئَشُة  ،اآلَخُر؟ ُقْلُت: َال. َقاَل: ُهَو َعِليُّ  ثُ  -َرِضَي للااَّ َصلَّى ُهللا -: َأنَّ النَِّبيَّ ُتَحدِّ
َهِر�ُقوا َعَليَّ ِمْن َسْبِع ِقَرٍب، َلْم ُتْحَلْل «َقاَل َ�ْعَدَما َدَخَل َبْیَتُه َواْشَتدَّ َوَجُعُه:  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ملئت  ،معبآت اولم تحلل �عني أ�كار تو�  السبع عدد له شأن في مثل هذه المواضع، "»َأْوِ�َیُتُهنَّ 
ي توجد في المساجد ري مثل هذا مثل القرب الجراكن التوهل �س �عني الماء لم �ستعمل. یت،فأو�

تعمد إلى سبعة جراكن وتأخذ من سبعة في إناء أو في أواني وتحرص أن  والحرمین وغیرهما،
  ؟هل �حصل ما في الحدیث معبأة، اتكون تو� 

 طالب: ........
 .لكن التنظیر مطابق ،العلة غیر معلومة

 ..........  طالب:
 ولیكن من زمزم.

 ..........  طالب:
 نعم؟

 طالب: ........
 أولى أولى ..........  نطفة ما تبرد، مأخوذ من نهر،ال
من سبع قرب لم تحلل أو�یتهن َلَعلِّي َأْعَهُد «"�عني صبوا علي،  "»هر�قوا علي من سبع قرب«"

المخضب األول  "-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِلَحْفَصَة َزْوِج النَِّبيِّ ، َوُأْجِلَس ِفي ِمْخَضٍب »ِإَلى النَّاسِ 
یدل  ،-علیه الصالة والسالم-جلس فیه ي معنا أُ والمخضب الذ ما �سط یده، ما استوعب الید،

صلى هللا -في مخضب لحفصة زوج النبي " ،على أن المخضب �طلق على الكبیر والصغیر
تم االمتثال  "»َأْن َقْد َفَعْلُتنَّ «، ُثمَّ َطِفْقَنا َنُصبُّ َعَلْیِه ِتْلَك، َحتَّى َطِفَق ُ�ِشیُر ِإَلْیَنا: -علیه وسلم

 ."ُثمَّ َخَرَج ِإَلى النَّاسِ "
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في القاموس قاله في الصحاح، و  ،(قوله: لما ثقل أي في المرض وهو �ضم القاف بوزن صغر
 ،ح فهو ثاقل وثقیل اشتد مرضه، فلعل في النسخة سقًطارِ (ثقل �فَ  المجد الفیروزآ�ادي لشیخنا)

 .�هللا أعلم)
وهذا غیر ذاك �هللا  ،ثم أورد الذي بوزن فَرحِ  ،وقد أورد الذي بوزن َ�ُرم لیس في القاموس سقط، 

 ه.هذا تعلیق أعلم.
(قوله: ، �عني و�بقى في بیتها الثقیلة أي ُ�خدم في مرضه)(قوله: في أن ُ�مرض �فتح الراء  

�كسر المعجمة وتشدید النون المفتوحة أي األزواج، واستدل �ه على أن القسم �ان واجًبا  نَّ فأذِ 
 .ا�عني ولو لم �كن واجبً  تطییًبا لهن) ؛علیه، و�حتمل أن �كون فعل ذلك

 عطف)الوهو �اإلسناد المذ�ور �غیر أداة  ،(قوله: قال عبید هللا هو الراوي له عن عائشة 
�عني  غیر معلق، ،وحیث یر�د التعلیق �أتي �الواو تقدم: ؟أو غیر معلق اوحینئذ �كون معلقً 

 .وحیث یر�د التعلیق �أتي �الواو: في موضع قد�م األن ابن حجر أشار سا�قً  ؛�اإلسناد السابق
كذا لألكثر، ولألصیلي:  »هر�قوا«قوله:  (قوله: و�انت هو معطوف أ�ًضا �اإلسناد المذ�ور.

ونقل عن سیبو�ه أنه قال: أهراق  ،بن التین: هو �إسكان الهاءا، قال ةبز�ادة الهمز  »أهر�قوا«
سطاع �سطیع اسطیاًعا �قطع األلف وفتحها في الماضي وضم الیاء في اُیهر�ق إهر�اًقا مثل 

 .ألنه ر�اعي ؛المستقبل)
ت السین والهاء عوًضا من ذهاب حر�ة عین الفعل، وروي (وهي لغة في أطاع �طیع فجعل 

 ،ألن األصل أر�قوا ؛هر�قوا (و�وجه �أن الهاء مبدلة من الهمزة)، أََهراق �فتح الهاء واستشكله)
(ألن أصل َهراق أراق، ثم اجتلبت الهمزة  ؛ألن الباب تدخل على المتروك ؛فأبدلت الهاء �الهمزة

 .وله نظائر) ،والمبدل منه فتحر�ك الهاء على إ�قاء البدل
لكن هنا جمع بین البدل  وال �جمع بین البدل والمبدل، األصل أن البدل �حل محل المبدل، 

 �عني في اللغة، )وله نظائر(: �قول بینهما، معمنها جُ  الهمزة والهاء و�ن �انت بدالً  والمبدل،
فأبدلت الهمزة الثانیة هاًء للخفة، وجزم  ،(وذ�ر له الجوهري توجیًها آخر وأن أصله: أأر�قوا

  ؟عند�مماذا أو أَهر�قوا  أََهر�َقه �هللا أعلم) ،ر�قه �فتح الهاءثعلب في الفصیح �أن َأهَ 
 ..........  طالب:

  ؟أو واو لكن آخرها،
 ..........  طالب:
  ؟فیه واو
 ..........  طالب:

  أهر�قه ما یتجه هذا.لكن  ،الواو تأتي �عدها األلف ما فیه إشكال
 ..........  طالب:
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هذا المتجه  لكن أهر�قوا �فتح الهاء موجود، موجودة هنا وهناك، ،الهاء األولى ما علیها �المنعم، 
 .)�هللا أعلم ،�فتح الهاء( ،على الروا�ة

 ..........  طالب:
 .ال ال مطابق للروا�ة

ألن له  ؛�شبه أن �كون خص السبع تبرً�ا بهذا العدد :قال الخطابي »من سبع ِقرب«(قوله: 
من «لقة، وفي روا�ة للطبراني في هذا الحدیث: دخوًال في �ثیر من أمور الشر�عة وأصل الخِ 

لعلي أستر�ح «، والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في روا�ة أخرى في الصحیح: »آ�ار شتى
بن خز�مة من طر�ق عروة عن ا: وأجلس في مخضب حفصة، زاد لاأي أوصي، ق »فأعهد

وفیه إشارة إلى الرد على من �ره االغتسال فیه �ما ثبت ذلك عن  .عائشة أنه �ان من ُنحاس
 تنبعث منه رائحة، (وقال عطاء: إنما �ره من النحاس ر�حه) ألنه شبیه �الذهب، ؛بن عمر)ا

 .�هللا أعلم
�ذا إذا شرع  لُ عَ فْ ق �َ فِ طَ  :�قال(قوله: نصب علیه من تلك أي القرب السبع، قوله: حتى طفق  

 .واستمر فیه) في فعلٍ 
 .�ما هو معلوم ،وطفق من أفعال الشروع 
وخطبهم  ،(قوله: ثم خرج إلى الناس، زاد المصنف من طر�ق عقیل عن الزهري: فصلى بهم 

ثم خرج، وهو في �اب الوفاة في آخر �تاب المغازي وسیأتي الكالم على �قیة مباحثه هناك 
 .إن شاء هللا تعالى) ،ما فیه من أحكام اإلمامة في �اب حد المر�ض أن �شهد الجماعةوعلى 

 


