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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
وعلــى آلــه  ،الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبینــا محمــدٍ 

 وصحبه أجمعین.
 ،وانفعنـا وارفعنــا �مـا علمتنــا ،اللهـم اغفـر لنــا ولشـیخنا واجــزه عنـا خیـًرا، اللهــم علمنـا مــا ینفعنـا

 وزدنا علًما وعمًال.
ْینِ َ�اُب المَ : "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري   .ْسِح َعَلى الُخفَّ

َثِني َعْمـُرو ْبـُن الَحـاِرِث،   ، َعِن اْبِن َوْهٍب، َقـاَل: َحـدَّ َثَنا َأْصَبُغ ْبُن الَفَرِج الِمْصِريُّ َثِني قـال: َحدَّ َحـدَّ
ِ ْبـِن ُعَمـَر، َعـْن َسـْعدِ  ْحَمِن، َعْن َعْبـِد للااَّ ْبـِن َأِبـي َوقَّـاٍص  َأُبو النَّْضِر، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

ـْینِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -َعْن النَِّبيِّ  ِ ْبـَن ُعَمـَر َسـَأَل ُعَمـَر  ،َأنَّـُه َمَسـَح َعَلـى الُخفَّ َوَأنَّ َعْبـَد للااَّ
َثَك َشـْیًئا َسـْعٌد، َعـِن النَِّبـّي  َفـَال َتْسـَأْل َعْنـُه  -لَّمَ َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـ-َعْن َذِلَك َفَقاَل: َنَعْم، ِإَذا َحدَّ

 َغْیَرُه.
َثُه، َفَقاَل  ُعَمُر ِلَعْبـِد َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: َأْخَبَرِني َأُبو النَّْضِر، َأنَّ َأَ�ا َسَلَمَة، َأْخَبَرُه َأنَّ َسْعًدا َحدَّ

 .للااَِّ: َنْحَوهُ 
، َقاَل: حَ  َثَنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد الَحرَّاِنيُّ َثَنا اللَّْیُث، َعـْن َ�ْحَیـى ْبـِن َسـِعیٍد، َعـْن َسـْعِد ْبـِن ِإْبـَراِهیَم، َحدَّ دَّ

َصـلَّى -َعْن َناِفِع ْبِن ُجَبْیٍر، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الُمِغیَرِة، َعْن َأِبیـِه الُمِغیـَرِة ْبـِن ُشـْعَبَة، َعـْن َرُسـوِل للااَِّ 
ِتِه، َفاتََّبَعُه الُمِغیَرُة ِ�ِإَداَوٍة ِفیَها َماٌء، َفَصبَّ َعَلْیـِه ِحـیَن َفـَرَغ ِمـْن : َأنَُّه َخَرَج ِلَحاجَ -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ْینِ  َأ َوَمَسَح َعَلى الُخفَّ  .َحاَجِتِه َفَتَوضَّ
َثَنا َشْیَباُن، َعْن َ�ْحَیى، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َجْعَفـِر ْبـِن َعْمـ َثَنا َأُبو ُنَعْیٍم، َقاَل: َحدَّ ِرو ْبـِن ُأَمیَّـَة َحدَّ

، َأنَّ َأَ�اُه، َأْخَبَرُه َأنَّـُه َرَأى النَِّبـيَّ  ْمِريِّ ـْینِ  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -الضَّ َوَتاَ�َعـُه  ،َ�ْمَسـُح َعَلـى الُخفَّ
اٍد، َوَأَ�اُن، َعْن َ�ْحَیى  .َحْرُب ْبُن َشدَّ

َثَنا َعْبـَداُن، َقـاَل: َأْخَبَرَنـا َعْبـُد للااَِّ  ، َعـْن َ�ْحَیـى، َعـْن َأِبـي َسـَلَمَة، َعـْن َحدَّ ، َقـاَل: َأْخَبَرَنـا اَألْوَزاِعـيُّ
َ�ْمَسـُح َعَلـى  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َجْعَفِر ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن ُأَمیَّـَة، َعـْن َأِبیـِه، َقـاَل: َرَأْیـُت النَِّبـيَّ 

ْیهِ  َعْن َ�ْحَیى، َعـْن َأِبـي َسـَلَمَة، َعـْن َعْمـٍرو َقـاَل: َرَأْیـُت النَِّبـيَّ َصـلَّى َوَتاَ�َعُه َمْعَمٌر،  ،ِعَماَمِتِه َوُخفَّ
 ".ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

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

ـْینِ ": -رحمـه هللا تعـالى–فیقول اإلمـام البخـاري  المسـح علـى الخفـین ثبـت " َ�ـاُب الَمْسـِح َعَلـى الُخفَّ
وهـــو محـــل  ،ورواه عنـــه أكثـــر مـــن ســـبعین صـــحابی�ا -علیـــه الصـــالة والســـالم–�ـــالتواتر عـــن النبـــي 

ــا لمــن شــذ ممــن ینتســب إلــى  ،إجمــاع واتفــاق فــي الجملــة بــین مــن ُ�عتــد �قولــه مــن المســلمین خالًف
لیس محل نقاش، والخالف فیه مـع طوائـف بـدع لـیس  األمة، فنفى مشروعیته، وعلى �ل حال هو
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نَّة إال ما ُیذ�ر عن مالك في ثبوتـه فـي السـفر دون الحضـر، والمعـروف عنـد المالكیـة  بین أهل السُّ
 ثبوته مطلًقا، وأن المعروف عنه في السفر أنه ال حد له ال ُ�حدد �مدة.

ُأدِرج فـي ُ�تـب العقائـد، فقـالوا فـي  ،دولكون الخالف فیه مع مبتدعة أدرجه العلمـاء فـي ُ�تـب العقائـ
ُكتب العقائد، ونرى المسح على الخفین، �عني خالًفا لمن خـالف فـي ذلـك مـن الـروافض ومـن قـال 

 �قولهم.  
، َعِن اْبِن َوْهٍب : "-رحمه هللا–قال  َثَنا َأْصَبُغ ْبُن الَفَرِج الِمْصِريُّ اإلمام عبـد هللا بـن وهـب وهـو " َحدَّ

 مصريٌّ أ�ًضا.
َثِني َعْمُروٌ " ِ ْبـِن ، قال: َقاَل: َحدَّ ْحَمِن، َعْن َعْبـِد للااَّ َثِني َأُبو النَّْضِر، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ َحدَّ

ـْینِ  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ُعَمَر، َعـْن َسـْعِد ْبـِن َأِبـي َوقَّـاٍص َعـْن النَِّبـيِّ  " َأنَّـُه َمَسـَح َعَلـى الُخفَّ
أنـه مسـح علــى الخفـین �عنــي مـن فعلــه، وقـد ثبــت  -علیــه الصـالة والســالم–سـعٌد یـروي عــن النبـي 

 .-علیه الصالة والسالم -في قوله
ِ ْبــَن ُعَمــَر َســَأَل ُعَمــَر َعــْن َذِلــكَ " �ســتثبت عبــد هللا بــن عمــر مــن أبیــه فیمــا نقلــه عــن " َوَأنَّ َعْبــَد للااَّ

ســـفًرا  -علیـــه الصـــالة والســـالم–لیـــل مـــالزم للنبـــي ســـعد، وهـــذا مـــن الغرائـــب ابـــن عمـــر صـــحابي ج
و�ستثبت في مثل هذا، واستدل �ه أهل العلم على أن الصحابي المالزم الكبیر الجلیـل قـد  ،وحضًرا

 �خفى علیه ما �عرفه غیره. 
 قال عمر: نعم وافق سعًدا على ذلك." َفَقاَل: َنَعمْ "
َثَك َشــْیًئا َســْعٌد، َعــِن النَِّبــيّ " ــِه َوَســلَّمَ - ِإَذا َحــدَّ ــَرهُ  -َصــلَّى ُهللا َعَلْی ــُه َغْی ــَال َتْســَأْل َعْن فســعد أحــد " َف

العشرة المبشر�ن �الجنة: سعیٌد، وسعٌد، وابن عوٍف، وطلحٌة، وعـامر فهـٍر، والز�یـر الممـدح، هـؤالء 
 الستة مع األر�عة الذین تقدموا. 

َثَك َشْیًئا َسْعٌد، َعِن النَِّبّي " ال شـك أن الـرواة " َفَال َتْسَأْل َعْنُه َغْیَرهُ  - َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ -ِإَذا َحدَّ
ولهــم مراتــب، وقــد �جتمــع فــي الواحــد مــنهم مــن الصــفات مــا �عــدل �ــه المجمــوع،  ،الثقــات یتفــاتون 

ح �ـه علـى  فیكون في الراوي الواحد من الصـفات، الصـفات الموجبـة لقبـول خبـره مـا ُ�عـدل �ـه وُ�ـرجَّ
إبراهیم أمة؛ ألن فیه من الصفات ما �عدل فیـه  -جلَّ وعال–نوا جمًعا؛ ولذا سمى هللا ولو �ا ،غیره
 .]١٢٠[النحل: {ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َ�اَن ُأمًَّة َقاِنًتا}أمة 
َثَك َشْیًئا َسْعٌد َفَال َتْسَأْل َعْنُه َغْیَرهُ "ولذا  یتثبت في األخبار، و�ذا  -رضي هللا عنه-مع أنه " ِإَذا َحدَّ

ثه �ه أبـو موسـى، ا رتاب رد الخبر ولو �ان من صحابي مثلما حصل في حدیث االستئذان لما حدَّ
فلم �قبله عمر حتى شهد لـه أبـو سـعید، وهـذا یـدل علـى أن عمـر �قبـل خبـر الواحـد، ولكـن أراد أن 

 یتثبت.
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ثبــت ومــن حــق المســلم أن �ســتبرئ لدینــه، و�تثبــت فــي أمــره، ولــیس معنــى هــذا أنــه َیــرد الحــدیث إذا 
ولــذلك قِبـل خبــر سـعد وهـو واحــد، وجعلـه �عـدل أمــة فیـه مــن  ،-علیــه الصـالة والسـالم–عـن النبـي 

 الصفات ما �جعل خبره مقبوًال بدون تردد.  
 �عني المذ�ور في السند." َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: َأْخَبَرِني َأُبو النَّْضرِ "
 ولیس �معلق أو معلق؟ ،وهو �السند المتقدم" اَأنَّ َأَ�ا َسَلَمَة، َأْخَبَرُه َأنَّ َسْعدً "

 طالب:...........
 وما القاعدة في ذلك؟

 طالب:...........
 یؤتى بها متى؟ وحیثما ُیر�د التعلیق �أتي �الواو، تقدم ذلك، لكن هل هذا السند معلق؟

 طالب:...........
مـر مـن األحادیـث مـا �خـرم هـذه  ن القاعدة لیست �لیة، وأوردنا من األمثلـة فیمـاإ :قلنا فیما مضى

 القاعدة، وسیأتي في �الم الحافظ ما یؤ�د ذلك أو ُ�خالفه. 
 ".َفَقاَل ُعَمُر ِلَعْبِد للااَِّ: َنْحَوهُ "

 طالب:............
 نعم الواو في األول هل هي في السند السابق أو تعلیق من البخاري؟ ابن حجر ماذا قال؟

 طالب:...........
 لى ما سبق قوله...�عني معطوف ع
 طالب:..........

" َأْخَبَرِني َأُبو النَّْضِر َأنَّ َأَ�ـا َسـَلَمَة، َأْخَبـَرُه َأنَّ َسـْعًدا�السند السابق قـال: " وعلى هذا �كون موصوًال 
و�ذا جـــاء التـــا�عي أو مـــن �عــده �ـــأن وحكـــى قصـــًة أبـــو  ،أبــو ســـلمة لـــم �حضـــر القصـــة، وجــاء �ـــأن

لكــن أ�ــا ســلمة لــم �شــهد المحــاورة بــین ســعد  ،ســلمة أخبــر أ�ــا النضــر النضــر لــم �شــهد القصــة، أبــو
  وابن عمر وما حصل من ابن عمر في سؤال أبیه.  

 و�نما �معناه. ،�عني لیس بلفظه "َفَقاَل ُعَمُر ِلَعْبِد للااَِّ: َنْحَوُه"
مسـح لـیس فـي ال :قـال أنـه بـن المبـاركابـن المنـذر عـن انقـل " �اب المسح على الخفینقوله: "

 "ألن �ل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته ؛على الخفین عن الصحا�ة اختالف
�عني جاء عن �عض الصحا�ة إنكار المسح، لكنه ثبـت عنـه إثباتـه، �مـا جـاء فـي نظیـر ذلـك مـن 

وجمـیعهم روي عـنهم أنهـا منسـوخة،  ،متعـة النسـاء رو�ـت عـن أر�عـة عشـر صـحابی�ا ،إثبات المتعـة
ا على ابن حزم. كما بیَّ   ن ذلك ابن حجر رد�
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مــع أن  ،ال أعلــم روي عــن أحــد مــن فقهــاء الســلف إنكــاره إال عــن مالــك :بــن عبــد البــراوقــال "
إلــى إنكــار ذلــك علــى  )األم(وقــد أشــار الشــافعي فــي  ،�إثباتــه حةٌ صــرِّ الروا�ــات الصــحیحة عنــه مُ 

 .االجواز مطلقً  :والمعروف المستقر عندهم اآلن قوالن ،المالكیة
 .للمسافر دون المقیم :ثانیهما

 ".ح الباجي األولوصحَّ  ،و�ه جزم بن الحاجب ،وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة
 ".بن وهباونقله عن "وهو الجواز مطلًقا  -وهو من أئمة المالكیة-ح الباجي األول وصحَّ 

 لب:........طا
ــا فــي  هــو ُنِقــل عنــه أنــه �منعــه فــي الحضــر دون الســفر هــذا قــول، ،ال وروي عنــه أنــه ُ�جیــزه مطلًق

 السفر والحضر.
 ".بن وهباونقله عن "أنه �جوز مطلًقا  "ح الباجي األولوصحَّ "
ا إنمـا �ـان یتوقـف فیـه فـي خاصـة نفسـه مـع وأن مالًكـ ،نحـوه )المبسـوطة(فـي  بن نـافعٍ اوعن "

 ."إفتائه �الجواز
ن �حمــل نفســه علــى العــز�م مــع والمســح رخصــة، و�ــون اإلنســا ،بنــاًء علــى أن الغســل هــو العز�مــة

ــِل اِإلنَســاُن ال شــك أنــه  -علیــه الصــالة والســالم–اعتقــاد الجــواز وعــدم نفــي مــا ثبــت عــن النبــي  {َب
 .]١٤[القیامة: َعَلى َنْفِسِه َ�ِصیَرٌة}

اختلـف العلمـاء أیهمـا أفضـل  :بـن المنـذراوقـال  ،وهذا مثـل مـا صـح عـن أبـي أیـوب الصـحابي"
 ؟".هما وغسل القدمینالمسح على الخفین أو نزع

أیهما أفضل؟ �عني �ما �ختلفون في القصر واإلتمام؛ ألن أحدهما رخصة، والثـاني عز�مـة، فمـنهم 
ــل العز�مــة علــى الرخصــة، ومــنهم مــن �قــول:  َ ُ�ِحــبُّ َأْن ُتــْؤَتى ُرَخُصــهُ «مــن ُ�فضِّ فیفضــل  ،»ِإنَّ للااَّ

 ألرفق �المكلَّف.الرخصة، ومنهم من �سلك مسلًكا وسًطا، و�قول: األفضل ا
ألجـــل مـــن طعـــن فیـــه مـــن أهـــل البـــدع مـــن الخـــوارج  ؛والـــذي أختـــاره أن المســـح أفضـــل" :القـــ

 .نن أفضل من تر�هو�حیاء ما طعن فیه المخالفون من السُّ  :قال ،والروافض
 �عني النووي." محیي الدین /وقال الشیخ

ـ مسح رغبةً من األصحاب �أن الغسل أفضل �شرط أن ال یترك ال ح جمعٌ وقد صرَّ " ة �مـا نَّ عن السُّ
 أو العكس؟ " قالوه في تفضیل القصر على اإلتمام

 ما مقتضى العبارة؟" كما قالوه في تفضیل القصر على اإلتمام"
 طالب:.........

التشــبیه �مــا والســیاق عنــدنا تفضــیل الغســل علــى المســح، ومقتضــى التشــبیه تفضــیل اإلتمــام علــى 
ــذلك �قــول:  ــد صــرَّ "القصــر؛ ول ــرك  جمــعٌ ح وق ــأن الغســل أفضــل �شــرط أن ال یت مــن األصــحاب �



 
 

  
 

F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì=}àè۲۲۱=i_k‘=E=ÚÈóÈÿ^^= ٦ 

األولى أن ُ�قال: فـي تفضـیل " ة �ما قالوه في تفضیل القصر على اإلتمامنَّ عن السُّ  رغبةً  ؛المسح
نَّة هذا مقتضى التشبیه.  اإلتمام على القصر شر�طة أال یترك القصر رغبًة عن السُّ

 طالب:..........
 شيٍء من هذا أو �كون.... أوسبب قلم هذا مقتضى التشبیه قد �كون 

 طالب:..........
نَّة.  �عني یترك القصر رغبًة عن السُّ

 طالب:..........  
 أین؟

 طالب:..........
 العكس األصل اإلتمام. ،ال ال

 طالب:.........
مــا لــو قلنــا بهــذا لنســفنا أشــیاء �ثیــرة، لــو قلنــا بلفظــه، لكــن ولــو قلنــا: بوجــوب القصــر أیه ،هــذا خــلِّ 

 الرخصة والعز�مة في المسألتین؟ 
 طالب:.........

 مـاذاهذا األصل، األصل أن الصـالة فـي الحضـر أر�عـة، هـل نقـول: إن اإلتمـام رخصـة؟ التنظیـر 
 واإلتمام �الغسل. ،�قتضي؟ التنظیر �قتضي أن التشبیه یتم بتشبیه القصر �المسح

 طالب:.........
 الغالب أنه في المجموع أو شرح مسلم.

 الب:........ط
 مكتوب؟

 طالب:.........
 شرح مسلم، ثالثة؟
 طالب:..........

 السیما وأن النووي یرى أن األصل اإلتمام، والقصر رخصة.
 طالب:..........

علـــى �ـــالم األخیـــر التنظیـــر فـــي �المـــه أن األصـــل اإلتمـــام والقصـــر رخصـــة یـــتم التنظیـــر �قیـــاس 
 اإلتمام على الغسل الذي هو األصل.

 ........طالب:.
نَّة مثل الغسل.      ل اإلتمام شر�طة أال ُ�صاحبه الرغبة عن السُّ  ال ال ُ�فضَّ
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وجمـع �عضـهم رواتـه فجـاوزوا  ،مـن الحفـاظ �ـأن المسـح علـى الخفـین متـواتر ح جمـعٌ وقد صـرَّ "
حـدثني سـبعون مـن  :بن أبي شـیبة وغیـره عـن الحسـن البصـري اوفي  ،ومنهم العشرة ،الثمانین

 .سح على الخفینالصحا�ة �الم
�عنـي: " لقولـه ؛و�أن البخاري اختار الروا�ة عنه لهذا الحدیث ،�فتح الهمزة "حدثنا أصبغ" :قوله

 لما ُأوِثر عنه.
وعــن أكــابر أصــحا�ه فــي الحضــر أثبــت عنــدنا  -صــلى هللا علیــه وســلم–المســح عــن النبــي  "أن

مالكیـة فلمـا قـال: المسـح علـى أصـبغ مـن ال ،مع أنـه مـالكي" ا على خالفهوأقوى من أن نتبع مالكً 
اختـار الروا�ـة عنـه؛ " ا علـى خالفـهثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكً الخفین في السفر، �قول: "أ

 في المسح قوي، وهو ممن یتبع و�نتمي و�نتسب إلى اإلمام مالك. األن له رأ�ً 
 طالب:.........

 أجاز الروا�ة؟ كیف
 طالب:.........

 أي روا�ة؟
 ...طالب:......

أو اختارهـا  ؟ردهـا ؟أجـاز الروا�ـة فـي مقابـل أ�ـش ؟�عني متردد "و�أن البخاري اختار الروا�ة عنه"
 من بین الرواة لهذا الحدیث عنه؟

 طالب:.......
ـل أصـبغ  ما �ظهر، �عني الرواة عن ابن وهب ممـن ینتسـب إلـى اإلمـام مالـك ُ�ثـر، لكـن لمـاذا فضَّ

 ألة مع أنه من أتباع مالك.علیهم واختاره؟ لقوله القوي في المس
 طالب:.......

 عندك؟ ماذاوأنت 
 طالب:.......

 اختار.   
واإلسـناد  ،مـدنیون  والذین فوقه ثالثةٌ  ،مصر�ون  بن الحارث وهو ومن دونه ثالثةٌ اهو و  وعمروٌ "

 ابن عمر عن سعد." عن صحابي وصحابيٍّ  ،عن تا�عي أبو النضر عن أبي سلمة روا�ة تا�عيٍّ 
فهـو موصـول إذا حملنـاه  "عن عبـد هللا بـن عمـر" :على قوله هو معطوفٌ  "ن عبد هللاوأ" :قوله"

وقـد أخرجـه أحمـد  ،درك القصـةو�ال فـأبو سـلمة لـم ُیـ ،على أن أ�ا سلمة سمع ذلك مـن عبـد هللا
رأیت سعد بن أبي وقـاص  :بن عمر قالاعن  ،عن أبي سلمة ،أخرى عن أبي النضر من طر�قٍ 

 :فلما اجتمعنا عند عمر قال لـي سـعدٌ  ،فأنكرت ذلك علیه ،حین توضأ �مسح على خفیه �العراق
 .بن عمر نحوهاعن  بن خز�مة من طر�ق أیوب عن نافعٍ اورواه  ،فذ�ر القصة ،سل أ�اك
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 ".ا�نا ونحن مع نبینا نمسح على خفافنا ال نرى بذلك �أسً  :أن عمر قال :وفیه
وسـبعون  ،لى الخفین، والمسألة مسألة تواتروسؤاله عن المسح ع ،�عني تعجَّب من تردد ابن عمر

صــحابی�ا، لكـــن الوضــع فـــي ذلــك الوقـــت وقـــت الروا�ــة والتشـــر�ع وأول األمــر مـــا هــو مثـــل اســـتقرار 
المســائل فــي النفــوس �عــد أن تــواردت األمــة المســألة وتواطــأت علیهــا، وانقــرض المخــالف، وصــار 

 الناس �لهم �مسحون.
�مــا ســبقت اإلشــارة إلــیهم ممــن ُینكــر المســح علــى  ،ن الصــحا�ةاإلنكــار فــي وقــٍت ُوِجــد فیــه جمــٌع مــ

 الخفین ممن ثبت عنه �عد ذلك جوازه.    
علــى أن الصــفات الموجبــة  لقــوة الوثــوق بنقلــه ففیــه دلیــلٌ  :أي "فــال تســأل عنــه غیــره" :قولــه"

ـللترجیح إذا اجتمعت في الراوي �انت من جملـة القـرائن التـي إذا حَ  مقـام ت خبـر الواحـد قامـت فَّ
 ".وقد �فید العلم عند البعض دون البعض ،األشخاص المتعددة

قالوا في خبر في الواحد: األصل فیه أنه ال ُ�فیـد إال الظـن، لكـن إذا احتفـت �ـه القـرائن أفـاد العلـم، 
وممــن قــرر ذلــك شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة، وتلمیــذه ابــن القــیم، قــالوا: إن خبــر الواحــد ُ�فیــد العلــم إذا 

 وفي غیره من ُ�تبه. ،رائن، وهو رأي ابن حجر في (شرح النُّخبة)احتفت �ه ق
وقالوا: من القرائن: اتفاق الصحیحین علیه، وقالوا أ�ًضا: تسلسل الخبـر بروا�ـة األئمـة، وأنـه یرو�ـه 

 إمام، عن إمام، عن إمام، وغیر ذلك من القرائن التي ذ�رها ابن حجر وغیره.
بـن أبـي وقـاص مـن العشـرة المبشـر�ن �الجنـة، اوي وهو سـعد قر�نة؛ ألن هذا الر  على �ل حال هذه

اه بذلك مع أنه صاحب تحري واحتیـاط، وحینئـٍذ ال تـردد فـي قبـول خبـره؛ ز و  ،وعرفه عمر �التثبت َّ�
قه عمر مباشرًة مع ما عنده من الروا�ة عن النبي  .      -علیه الصالة والسالم -ولذلك صدَّ

خالًفا لمن قال: �أنـه یـرده اعتمـاًدا علـى حـدیث االسـتئذان، " وعلى أن عمر �ان �قبل خبر الواحد"
والمعتزلة الذین یرون رد خبر الواحد قد یتشبثون �مثل هذا، فإذا رددنا علـى المعتزلـة الـذین یـردون 

ألن عمــر ُعــِرف  ؛-رضــي هللا عنــه وأرضــاه–لــیس معنــى هــذا أننــا نــرد علــى عمــر  ،خبــر الواحــد
 لخبر.�قبول خبر الواحد ومنها هذا ا

 طالب:.........
وغیره وغیـره عـن سـبعین، لكـن مجـرد مـا جـاءه �ـالخبر المفتـرض أنـه مـا �حاسـب نفسـه إذا �ـان... 

 یرده.فإنما جاءه عن واحد 
 طالب:.........

 إذا �ان یرد خبر الواحد.
 طالب:.........

 عبد هللا حینما أخبره عن سعد. هأو أنه المراد قبول خبر ابن
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ولم �خالف في قبول خبـر الواحـد ممـن ُ�عتـد �قولـه  ،لة محسومة عند أهل العلمعلى �ل حال المسأ
نَّة أحد، والمعروف برده هو عن المبتدعة؛ لیتوصلوا بذلك إلى إنكار ما ُیر�دون إنكـاره  من أهل السُّ
من مسائل االعتقاد، �عنـي إذا أرادوا رد مسـألة عقد�ـة قـالوا: ثبتـت �خبـر الواحـد، والعقائـد مـا تثبـت 

 إال �القطعیات.    
 �عني في مثل خبر أبي موسى. " ل عنه من التوقفقِ وما نُ "
 ،تــب العدالــةواحــتج �ــه مــن قــال بتفــاوت رُ  ،إنمــا �ــان عنــد وقــوع ر�بــة لــه فــي �عــض المواضــع"

عند التعارض ُیلجـأ إلـى التـرجیح إذا لـم ُ�مكـن  هال شك أن" ودخول الترجیح في ذلك عند التعارض
 الجمع.

الشـهادة ال ُبـد فیهـا مـن التعـدد، ال ُبـد فیهـا " و�مكن إبداء الفارق فـي ذلـك بـین الروا�ـة والشـهادة"
 ولو �انوا من أعدل الناس. ،من اثنین

 طالب:.........
 عند الترجیح.

 طالب:.........
 في الروا�ة نعم.

 ال ُبد من العدد المعتبر في �ل �اٍب بذاته.فأما الشهادة 
 طالب:.........

 أعدل الناس تقول: �كفیني فیه إثبات حقي، قلنا: ال.ء �و تجيل
ـ :وفیـه ،مـن عمـر لسـعد تعظیم عظـیمٌ  :وفیه" حبة قـد �خفـى علیـه مـن أن الصـحابي القـد�م الصُّ

بن عمر أنكر المسح على الخفین مـع قـد�م األن  ؛لع علیه غیرهاألمور الجلیة في الشرع ما �طَّ 
أنهمـا  ،وعبـد هللا بـن دینـار فـي الموطـأ عـن نـافعٍ  مالـكٌ  وقـد روى قصـته ،صحبته و�ثـرة روایتـه

فــرآه �مســح علــى الخفــین فــأنكر ذلــك  ،بــن عمــر قــدم الكوفــة علــى ســعد وهــو أمیرهــااأخبــراه أن 
 .فذ�ر القصة ،سل أ�اك :فقال له سعدٌ  ،علیه

 ،لظـاهر هـذه القصـة ؛بـن عمـر إنمـا أنكـر المسـح فـي الحضـر ال فـي السـفراو�حتمل أن �كـون 
 ".�هللا أعلم ،لك فالفائدة �حالهاومع ذ

�ونــه أنكــر حتــى إنكــار المســح فــي الحضــر دلیــٌل علــى أن الصــحابي الجلیــل قــد�م  ،الفائــدة �حالهــا
حبة قد �خفى علیه مثل هذا مع ثبوته عن النبي   . -صلى هللا علیه وسلم-الصُّ

 هذا تعلیق." هذا التعلیق "وقال موسى بن عقبة" :قوله"
 ،موسـى :أولهـم :مـن التـا�عین علـى الـوالء وفیـه ثالثـةٌ  ،وغیره بهذا اإلسنادوصله اإلسماعیلي "

 .وموسى وأبو النضر قر�نان مدنیان
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ث �ه محـذوف تبـین مـن الروا�ـة الموصـولة حدَّ والمُ  ،ث أ�ا سلمةحدَّ  :أي "ثها حدَّ أن سعدً " :قوله
 .مسح على الخفین -صلى هللا علیه وسلم-أن لفظه أن رسول هللا 

 .على المقدر هو معطوفٌ  "قالف" :قوله
واألصـل فـي مقـول القـول أنـه ُجملـة، لكـن هنـا أنـه فـي  ،"ألنه مقول القـول ؛�النصب "نحوه" :قوله

  �عني من الكالم الكثیر.  "نحوه"معنى الجملة 
 ".هذه الروا�ة المعلقة �معنى الروا�ة التي وصلها المؤلف ال بلفظها أن وظهر أن قول عمر"

ــ د المطا�قــة �خــالف مثلــه، لــو قــال: مثلــه، لقلنــا: بلفظــه، فلمــا قــال: نحــوه قلنــا: إنــه ألن نحــو ال ُتفی
 �معناه ال بلفظه.

أن عمـر قـال لعبـد ولفظـه  ،أخرى عن موسى بن عقبة ا من طر�قٍ وقد وصله اإلسماعیلي أ�ًض "
فــال تبــغ وراء  -صــلى هللا علیــه وســلم–إذا حــدثك ســعد عــن النبــي  :ابنــه �أنــه یلومــه :هللا أي

 ".ادیثه شیئً ح
َثَنا اللَّْیُث، َعْن َ�ْحَیـى ْبـِن َسـِعیٍد، َعـْن " :-رحمه هللا–قال  ، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد الَحرَّاِنيُّ َحدَّ

ْعَبَة، َعـْن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِهیَم، َعْن َناِفِع ْبِن ُجَبْیٍر، َعـْن ُعـْرَوَة ْبـِن الُمِغیـَرِة، َعـْن َأِبیـِه الُمِغیـَرِة ْبـِن ُشـ
: َأنَُّه َخـَرَج ِلَحاَجِتـِه، َفاتََّبَعـُه الُمِغیـَرُة ِ�ـِإَداَوٍة ِفیَهـا َمـاٌء، َفَصـبَّ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل للااَِّ 

ْینِ  َأ َوَمَسَح َعَلى الُخفَّ  ".َعَلْیِه ِحیَن َفَرَغ ِمْن َحاَجِتِه َفَتَوضَّ
وقــد تقــدم هــذا  ،هــو األنصــاري و  "عــن �حیــى بــن ســعید" ،بــن ســعدا " وهــوحــدثنا اللیــث" :قولــه"

مـن التـا�عین علـى  وأن فیـه أر�عـةً  ،صاحبه ئأخرى عنه في �اب الرجل یوض الحدیث من طر�قٍ 
عـن عبـد العز�ـز بـن  :فقـال ،أخـرى عـن اللیـث وأخرجه المصنف في المغـازي مـن طر�ـقٍ  ،الوالء

 .ن للیث فیه شیخینفكأ ،وسیاقه أتم ،أبي سلمة بدل �حیى بن سعید
وفـي المغـازي أنـه �ـان فـي  ،في الباب الذي �عد هذا أنه �ان في سـفر "أنه خرج لحاجته" :قوله

 ،وأبي داود مـن طر�ـق عبـاد بـن ز�ـادٍ  ،وأحمد ،ولمالكٍ  ،في ذلك من رواته غزوة تبوك على ترددٍ 
 .ة الفجروأن ذلك �ان عند صال ،عن عروة بن المغیرة أنه �ان في غزوة تبوك بال تردد

وللمصنف من طر�ق مسروق عـن المغیـرة فـي الجهـاد  ،بتشدید المثناة المفتوحة "فاتبعه" :قوله
فـانطلق حتـى  :وزاد ،هـو الـذي أمـره أن یتبعـه �ـاإلداوة -صلى هللا علیه وسـلم–وغیره أن النبي 

مـاء أخـرى عـن المغیـرة أن ال وعند أحمد من طر�قٍ  ،ثم أقبل فتوضأ ،فقضى حاجته ،توارى عني
صـلى -وأن النبـي  ،�انـت جلـد میتـة صبته له من قر�ةٍ  الذي توضأ �ه أخذه المغیرة من أعرابیةٍ 

إي �هللا لقــد  :وأنهــا قالــت ،»َفــِإْن َ�اَنــْت َدَ�َغْتَهــا َفُهــَو َطُهــور ،َســْلَها« :قــال لــه -هللا علیــه وســلم
 ".د�غتها
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وهــو ضــعیف،  ،وأر�عــة وخمســین وهــذا الحــدیث مخــرَّج فــي المســند فــي الجــزء الرا�ــع صــفحة مــائتین
فالحدیث على �ـل حـال ضـعیف؛ ألن فیـه معـان بـن رفاعـة وشـیخه علـي بـن یز�ـد األلهـاني، وهمـا 
ضــعیفان وفیهمــا مقــاٌل ألهــل العلــم معــروف، وعــادة الحــافظ أنــه إذا ذ�ــر حــدیًثا ضــعیًفا فإنــه ُیبــین 

مـا ذ�ـر ذلـك فـي المقدمـة ضعفه، وأما مـا �سـكت عنـه فإنـه حینئـٍذ �كـون صـحیًحا أو حسـًنا عنـده �
 في الصفحة الرا�عة من مقدمة فتح الباري.

 وُوِجد عدد من األحادیث التي سكت عنها ابن حجر وفیها ضعف.     
 ،)من صوف من جباب الـروم( :وألبي داود ،)شامیة جبةٌ (زاد في الجهاد وعلیه  "فتوضأ" :قوله"

والفـاء فـي  ،فغسل وجهـه و�د�ـه ،هوزاد المصنف في الطر�ق الذي في �اب الرجل یوضئ صاحب
 وُ�قال: تفر�عیة." فغسل تفصیلیة

واسـتدل �ـه  ،�الكیفیة المذ�ورة ال أنه غسل رجلیـه: أي "توضأ" :وتبین من ذلك أن المراد �قوله"
 ".ننهالقرطبي على االقتصار على فروض الوضوء دون سُ 

لمـاذا؟ ألن " ة ال أنـه غسـل رجلیـه�الكیفیة المـذ�ور : أي "توضأ" :وتبین من ذلك أن المراد �قوله"
 علیه ُخفین.

لـة ننه السیما في حال مظنة قِ واستدل �ه القرطبي على االقتصار على فروض الوضوء دون سُ "
 :قـال ،فعلهـا فلـم یـذ�رها المغیـرة -صلى هللا علیه وسلم-و�حتمل أن النبي  :قال ،الماء �السفر

ففــي روا�ــة أحمــد مــن طر�ــق عبــاد بــن ز�ــاد  ،بــل فعلهــا وذ�رهــا المغیــرة :قلــت ،والظــاهر خالفــه
وأشك دلكهما  :قال ،آخر قوي فغسلهما فأحسن غسلهما وله من وجهٍ  ،المذ�ورة أنه غسل �فیه

 .وللمصنف في الجهاد أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ،أم ال بتراٍب 
 .بةفأخرجهما من تحت الج ،فذهب �خرج ید�ه من �میه فكانا ضیقین ،زاد أحمد ثالث مراتو 

و�ـده  فغسـل یـده الیمنـي ثـالث مـراتٍ  :وألحمـد ،وألقى الجبة على منكبیـه :آخر من وجهٍ  ولمسلمٍ 
ومسح بناصیته وعلى عمامتـه  :وفي روا�ة مسلم ،وللمصنف ومسح برأسه ،الیسرى ثالث مرات

 وحــدیث ،فــي البــاب الــذي �عــد هــذاو  »َأْدَخْلُتُهمــا َطــاِهرَتینْ إنــي « :وســیأتي قولــه ،وعلــى الخفــین
 ".المغیرة

 إلى آخره، صفحة مائتین وأر�عة وخمسین من الجزء من الرا�ع.
 هو مخرَّج عند�م؟  

 طالب:.........
 نر�د الرقم. ،عند�ملیست ي عندي نعم، لكن الطبعة الت

 طالب:.........
ي تـن علـى نسـختي الاألـف وأر�عمائـة واثنـ ،واحـد ،نفسه، �م تدري هـذا التعلیـق متـى تار�خـه؟ ثالثـة

 أها.أقر 
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 طالب:.........
 ؟اثمانیة عشر ألفً 
 طالب:.........

 أحیاًنا تشتبه علي الحروف.
 طالب:.........

 هو أصح، جر�تها أنا نسخة الرسالة أصح.
 طالب:.........

ا و�ـدون نظـارة، اآلن أرى الحـروف أحیاًنـا  ،هللا المستعان، أنا �نت أقرأ في هذا والنـور ضـعیف جـد�
 ن.اأغیَّر النظارة لها سنت تختلط علي، لكن الزم

 طالب:.........
 أكره في حیاتي مراجعة المستشفیات.

 طالب:..........
 �كفي، الحمد هلل نعیش من الر�ح، اللهم لك الحمد. ًئاقرأنا بها شی اأخذنا الحق وافیً 

 طالب:..........
 اللهم المستعان.
 :وسـیأتي قولـه ،تـه وعلـى الخفـینومسح بناصیته وعلى عمام :وفي روا�ة مسلمقال �عد ذلك: "

 .في الباب الذي �عد هذاو  »َأْدَخْلُتُهما َطاِهرَتینْ إني «
رقـه الصـحیحة وقـد لخصـت مقاصـد طُ  ،وحدیث المغیرة هذا ذ�ر البزار أنه رواه عنه ستون رجالً 

واسـتحباب  ،والتواري عن األعـین ،اإل�عاد عند قضاء الحاجة :وفیه من الفوائد ،في هذه القطعة
 المغیـرة أن یتبعـه �المـاء مـع أنـه لـم �سـتنجِ  -صلى هللا علیه وسلم–ألمره  ؛لدوام على الطهارةا

وغسل مـا �صـیب الیـد  ،ح في �ا�هرِ جواز االستعانة �ما شُ  :وفیه ،و�نما توضأ �ه حین رجع ،�ه
ــد االســتجمار ــر المــاء ،مــن األذى عن ــه �غی ــي إزالت ــه ال �كف ــة الرائحــة ،وأن ــى إزال  واالســتعانة عل

 ".ستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد ال یزال إال �الماءوقد �ُ  ،�التراب ونحوه
�عنــي موضــع االســتنجاء �الحجــارة أو االســتجمار �الحجــارة فــي موضــع الخــارج فقــط، أمــا إذا تعــداه 

 فال ُبد من الغسل. 
جلـود المیتـة إذا االنتفـاع � :وفیـه ،ستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد ال یـزال إال �المـاءوقد �ُ "
 ".غت�ِ دُ 

 .»َأ�َُّما ِإَهاٍب ُدِ�َغ َفَقْد َطُهرَ «�عني إذا صح الخبر، مع أنه جاء 
 حین؟أم حتى " واالنتفاع بثیاب الكفار حتى تتحقق نجاستها"

 طالب:........
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 نعم." حتى تتحقق نجاستها"
ــار حتــى تتحقــق نجاســتها" ــاب الكف ــه  ؛واالنتفــاع بثی ــه وســل-ألن ــة  -مصــلى هللا علی ــبس الجب ل

ألن الجبــة  ؛واســتدل �ــه القرطبــي علــى أن الصــوف ال یــنجس �ــالموت ،لالرومیــة ولــم �ستفِصــ
 ".ومأكول أهلها المیتات �ذا قال ،و�انت الشام إذ ذاك دار �فرٍ  ،كانت شامیة

 هذا بناًء على أن الشعر في ُحكم المنفصل.
ألنهـا  ؛الوضـوء التـي فـي المائـدة �آ�ـة وفیه الرد على من زعم أن المسح على الخفین منسوخٌ "

وســیأتي  ،وهــي �عــدها �اتفــاق ،و�انــت هــذه القصــة فــي غــزوة تبــوك ،غــزوة المر�ســیع نزلــت فــي
 ".إن شاء هللا تعالى ،حدیث جر�ر البجلي في معنى ذلك في �تاب الصالة

 وقوله �عد ذلك: وهل أسلمت إال �عد المائدة.
المواظبـة  :وفیه ،لكونها أعون على ذلك ؛ضیقة فیهبس الثیاب الولُ  ،التشمیر في السفر :وفیه"

 ".قبول خبر الواحد في األحكام ولو �انت امرأة :وفیه ،نن الوضوء حتى في السفرعلى سُ 
 �عني صاحبة المزادة. 

قبل خبر األعرابیـة �مـا  -صلى هللا علیه وسلم-ألنه  ؛�ان ذلك فیما تعم �ه البلوى أم ال سواءٌ "
 ".تقدم

 طالب:........
 من مجموع الروا�ات.

 طالب:........
 هي من مجموع الروا�ات التي مرَّت. ،ال
�عنــي ال ُبــد أن ُ�ســتوَعب ئ" �جــز  أن االقتصــار علــى غســل معظــم المفــروض غســله ال :وفیــه"

 العضو �الغسل. 
فیمـا �قـي منهمـا �المسـح  ولـم �كتـفِ  ،بـةید�ـه مـن تحـت الجُ  -صلى هللا علیه وسـلم-إلخراجه "

 ما مسح على �قیة الُكم الضیق. �عني "علیه
ــد �ُ " ــرأسوق ــى مــن ذهــب إلــى وجــوب تعمــیم مســح ال ــه عل ــ ؛ســتدل � ــه �مَّ ــى لكون ل �المســح عل

 ".�المسح على ما �قي من ذراعیه ولم �كتفِ  ،العمامة
وألن مســـح الـــرأس �ختلـــف عـــن غســـل الیـــدین؛ ألن المســـح مبنـــاه علـــى التخفیـــف �خـــالف الغســـل، 

ز هــذه الصــورة،  -معلیــه الصــالة والســال–و�ونــه  مســح مــا �قــي مــن مســح رأســه علــى العمامــة ُتجــوَّ
 و�بقى األصل مسح جمیع الرأس إذا �ان مكشوًفا.

َثَنا َشْیَباُن، َعْن َ�ْحَیـى، َعـْن َأِبـي َسـَلَمَة، َعـْن َجْعَفـِر : "-رحمـه هللا–قال  َثَنا َأُبو ُنَعْیٍم، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
، َأنَّ َأَ�اُه، َأْخَبَرُه َأنَُّه َرَأى النَِّبيَّ ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَمیََّة الضَّ  َ�ْمَسُح َعَلى  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ْمِريِّ

ْینِ  اٍد، َوَأَ�اُن، َعْن َ�ْحَیى ،الُخفَّ  ".َوَتاَ�َعُه َحْرُب ْبُن َشدَّ
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 ".بن عبد الرحمناهو و  "شیبان" :قوله"
 طالب:..........

اٍد، َوَأَ�اُن، َعْن َ�ْحَیىَوَتاَ�َعُه َحْرُب "  ماذا أنا قلت؟" ْبُن َشدَّ
 طالب:.........

 قلبت، �م ُقِلب من الرواة.
 النحوي وال غیره؟" بن عبد الرحمناهو و  "شیبان"

 طالب:.........
 أنت راجعته؟

 طالب:.........
 أنا أعرفه، لكن استوثق.

 ي.  عبد هللا، شیبان بن عبد الرحمن النحو  اتأكد لنا �ا أ�
 .بن أبي �ثیراو�حیى هو "

 ، قال:عن �حیى ،ولإلسماعیلي من طر�ق الحسن بن موسى عن شیبان "عن أبي سلمة" :قوله
مـن التـا�عین علـى  وفي اإلسناد ثالثةٌ  ،حدثني جعفر بن عمرو بن أمیة ، قال:حدثني أبو سلمة

 ".وأبو سلمة وجعفر قر�نان ،صغیر �حیى وهو تا�عيٌّ  :أولهم :الوالء
 لب:.........طا

 غیره؟ هما فی
 طالب:.........

 هذا هو. 
 .عند النسائي والطبراني وحدیثه موصولٌ  ،بن شداداوهو  تا�ع شیبان حربٌ  :أي "وتا�عه" :قوله"
عنــد أحمــد  وحدیثــه موصــولٌ  ،علــى حــرب وهــو معطــوفٌ  ،بــن یز�ــد العطــاراوأ�ــان هــو  :قولــه 

 ".والطبراني
َثَنا َعْبَدانُ " قوله:  د هللا بن عثمان المروزي تقدم مراًرا.عب" َحدَّ

 وهو ابن المبارك اإلمام المعروف." َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد للااَِّ "
 عبد الرحمن بن عمرو اإلمام الشهیر." َقاَل: َأْخَبَرَنا اَألْوَزاِعيُّ "
 �حیى بن أبي �ثیر أو األنصاري، عن �حیى بن سعید وال...؟ لعله �أتي. " َعْن َ�ْحَیى"
َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه -َعْن َأِبیِه، َقاَل: َرَأْیُت النَِّبـيَّ  ،َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمِروٍ  ،َعْن َ�ْحَیى"

ْیهِ  -َوَسلَّمَ   َوَتاَ�َعُه َمْعَمٌر، َعْن َ�ْحَیى، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َعْمٍرو َقـاَل: ،َ�ْمَسُح َعَلى ِعَماَمِتِه َوُخفَّ
 ".-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرَأْیُت النَِّبيَّ 

 .بن المباركاهو  "أخبرنا عبد هللا" :قوله"
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 .حدثني �حیى ، قال:عن األوزاعي ،وألحمد عن أبي المغیرة "عن �حیى" :قوله
ا وأسقط �عـض الـرواة عنـه جعفـرً  ،هكذا رواه األوزاعي وهو مشهورٌ  "فیهعلى عمامته وخُ " :قوله
 .قاله أبو حاتم الرازي  وهو خطأٌ  ،إلسنادمن ا
وهذا هو السبب فـي  ،تا�ع األوزاعي معمر بن راشد في المتن ال في اإلسناد :أي "وتا�عه" :قوله

فـي  وذ�ـر أبـو ذرٍّ  ،لیبـین أنـه لـیس فـي روا�ـة معمـر ذ�ـر جعفـر ؛اسیاق المصنف اإلسـناد ثانی�ـ
وسـقط ذ�ـر المـتن  ،فیـهزاد الكشـمیهني وخُ  "�مسح على عمامتـه" :وهو قوله ،روایته لفظ المتن

وروا�ة معمـر قـد أخرجهـا عبـد الـرزاق فـي مصـنفه عـن معمـر  ،من سائر الروا�ات في الصحیح
 ،لـه مـن طر�ـق معمـر �إثباتهـا )الطهـارة(بـن منـده فـي �تـاب الكـن أخرجهـا  ،بدون ذ�ر العمامة

 ؛الحـدیث مـن خطـأ األوزاعـيذ�ر العمامة فـي هـذا  :فقال ،بن �طالاوأغرب األصیلي فیما حكاه 
 ".فوجب تغلیب روا�ة الجماعة على الواحدة ،ألن شیبان وغیره رووه عن �حیى بدونها

 الواحد؟ أمالواحدة 
 طالب:.........

 الواحد.
 طالب:.........

�عني على الروا�ة الواحدة أو روا�ة الواحد، روا�ة الجماعة على روا�ة الواحد هـذا األصـل، لكـن ال 
 وأن هذا من ز�ادة الثقة؛ ألن األوزاعي إمام.  ،تصحیح الجمیع�منع من 

ألن أ�ـا سـلمة لـم �سـمع  ؛ا مرسـلةوهـي أ�ًضـ ،وأما متا�عة معمر فلیس فیها ذ�ر العمامـة :قال"
وأبــو  ،فإنــه مــات �المدینــة ســنة ســتین ،ممكــن ســماع أبــي ســلمة مــن عمــروٍ  :قلــت ،مــن عمــروٍ 
 .ماتوا قبل عمروٍ  من خلقٍ  وقد سمع ،ولم یوصف بتدلیس ،سلمة مدنيٌّ 

�سـأله  بـن أمیـة إلـى أبیـه وقد روى �كیر بن األشج عن أبي سـلمة أنـه أرسـل جعفـر بـن عمـروٍ 
�عـد فسـمعه  فال مانع أن �كون أبو سلمة اجتمع �عمروٍ  ،فرجع إلیه فأخبره �ه ،عن هذا الحدیث

 .و�قو�ه توفر دواعیهم على االجتماع في المسجد النبوي  ،منه
وعلــى تقــدیر تفــرد  ،بــن منــده أخرجــه مــن طر�ــق معمــر �إثبــات ذ�ــر العمامــة فیــهاأن  وقــد ذ�رنــا

لروا�ـة  حـافظ غیـر منافیـةٍ  مـن ثقـةٍ  ألنهـا تكـون ز�ـادةً  ؛األوزاعي بذ�رها ال �ستلزم ذلـك تخطئتـه
 .وال معنى لرد الروا�ات الصحیحة بهذه التعلیالت الواهیة ،قبل وال تكون شاذةً فتُ  ،رفقته

 ،ل علیهـا �عـد مسـح الناصـیةإنـه �مَّـ :فقیـل ،سلف في معنى المسح على العمامةوقد اختلف ال
و�لــى عــدم االقتصــار علــى المســح علیهــا ذهــب  ،وقــد تقــدمت روا�ــة مســلم �مــا یــدل علــى ذلــك

 ،للتأو�ـل والحدیث فـي مسـح العمامـة محتمـلٌ  ،فرض هللا مسح الرأس :وقال الخطابي ،الجمهور
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�عنـي الُخـف  ،"ألنه �شق نزعه ؛وقیاسه على مسح الخف �عید :الق ،ترك المتیقن للمحتملفال یُ 
 والمشقة تجلب التیسیر فُشِرع مسحه.

العمامـة مـا �شـق نزعهـا، لكـن إذا �انـت ُمحنَّكـة أو ذات ذؤا�ـة قـد �شـق " ألنه �شق نزعه �خالفهـا"
 نزعها.

ي نزعهـا �مـا فـي ب �أن الذین أجازوا االقتصار على مسح العمامـة شـرطوا فیـه المشـقة فـعقِّ وتُ "
فجـاز  ،�سـقط فرضـه فـي التـیمم عضـوٌ  :وقـالوا ،�عمـائم العـرب كةً حنَّ وطر�قه أن تكون مُ  ،الخف

 ".المسح على حائله �القدمین
 �عني أثبتوه �النص والقیاس.

ال سـیما علـى " اآل�ة ال تنفي ذلك السیما عند من �حمـل المشـترك علـى حقیقتـه ومجـازه :وقالوا"
ك على حقیقته ومجازه، وهذا معروف عند الشافعیة دون غیـرهم، وأیـن حمـل رأي من �حمل المشتر 

 المشترك المسح؟
 طالب:..........

هو التكمیل على العمامة من �مَّل على العمامة هل �صح من �اب المجاز أن ُ�قال: مسح رأسـه؟ 
 �عني �ما ُ�قال: قبَّل رأسه وعلیها ساتر.

 طالب:..........
 إذا مسح الشعر، والمجاز إذا مسح الحائل.  هذا �كون حقیقة  ،ال

و�لــى هــذا ذهــب  ،لــت رأس فــالن �صــدق ولــو �ــان علــى حائــلألن مــن قــال قبَّ " �قــول ابــن حجــر:
بــن او  ،بــن خز�مــةاو  ،والطبــري  ،وأبــو ثــورٍ  ،و�ســحاق ،وأحمــد ،عنــه األوزاعــي والثــوري فــي روا�ــةٍ 

 "عمرو  ثبت ذلك عن أبي �كرٍ  :بن المنذراوقال  ،المنذر وغیرهم
 المسح على العمامة عن أبي �كٍر وعمر."ثبت ذلك" 

�هللا  »ِإْن ُ�ِطِع النَّاُس َأَ�ا َ�ْكٍر َوُعَمَر َیْرُشـُدوا« :قال -صلى هللا علیه وسلم-وقد صح أن النبي "
 ".أعلم

 
 
  
  
 
 
 

  


