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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
وعلى آله وأصحا�ه  ،الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد

 أجمعین، أما �عد... 
ْأ ِمْن ": -رحمه هللا تعالى–فیقول اإلمام البخاري  ِو�قِ َ�اُب َمْن َلْم َیَتَوضَّ اِة َوالسَّ َوَأَكَل َأُبو  ،َلْحِم الشَّ
ُ َعْنُهمْ -َ�ْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَمانُ  وأن الوضوء  ،وسبق الكالم عن هذا الباب" واؤ َفَلْم َیَتَوضَّ  -َرِضَي للااَّ

ته النار، والسو�ق �ذلك.  من لحم الشاة ال یلزم و�ن �انت مما مسَّ
 -علیه الصالة والسالم–النار وهو آخر األمر�ن منه  وأما التعارض بین عدم الوضوء مما مسته

وأن اإلبل مخصوص من  ،مع ما جاء من األمر �الوضوء من لحم اإلبل، فقررنا وجه التعارض
عموم "كان آخر األمر�ن عدم الوضوء مما مسته النار" هذا عام، واألمر �الوضوء من لحم اإلبل 

 خاص، والخاص مقدٌم على العام.
وهو عمدة أهل القول الثاني وهو: عدم الوضوء من لحم اإلبل: أن األمر �الوضوء  :قولأن � ئلٍ ولقا

من لحم اإلبل متقدٌم على "كان آخر األمر�ن عدم الوضوء" ومن نظر إلى أن المتأخر ینسخ المتقدم 
ت النار �ما في ذلك  كما هو األصل قال: �عدم الوضوء؛ ألن آخر األمر�ن عدم الوضوء مما مسَّ

والخاص  ،اإلبل في العموم، لكن قال اآلخرون: إنه مخصٌص �األمر �الوضوء من لحم اإلبللحم 
م على العام.  مقدَّ
 طالب:.........

ت  عموم قوله: "كان آخر األمر�ن" �شمل، لكن عموم �ان آخر األمر�ن عدم الوضوء �شمله مما مسَّ
 النار، عمومه �شمل اإلبل.

 طالب:.........
ت مقتضى آخر أن  الثاني متقدم علیه، عموم آخر مقتضاه �شمل اإلبل؛ ألنه من العموم مما مسَّ

 النار.
ْینِ  َمنْ «ونظَّرنا فیما سبق لهذه المسألة �مسألة قطع الُخف  مع قوله  »َلْم َ�ِجِد النَّْعَلْیِن َفْلَیْلَبِس الُخفَّ

ن العموم �حتف �ه إوقلنا:  »اْلَكْعَبْینِ  َوْلَیْقَطْعُهَما َأْسَفَل ِمنْ «قبل ذلك:  -علیه الصالة والسالم–
ح القطع قاعدة حمل  أنه قیل في موقٍف لم �شهده من سمع القید في المرة األولى �المدینة، وُ�رجِّ
المطلق على المقید وقد اتحدا في الحكم والسبب، فُیحمل المطلق على المقید؛ ولذلك اختلف أهل 

 العلم.
ومتفٌق علیها بین  ،ه صعو�ة؛ ألنها قواعد ُمعتبرة عند أهل العلموأما الترجیح في هذه المسائل ففی

جمیع األطراف ال �ختلفون فیها، ال �ختلفون في أن المتقدم ینسخه المتأخر، وال �ختلفون في أن 
الخاص ُمقدم على العام، وال �ختلفون في أن المطلق ُ�حمل على المقید هذا محل اتفاق بینهم، لكن 

 بعض النصوص تجعلها راجحة في هذا الموضع على النص اآلخر.قرائن تحتف ب توجد
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َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسفَ " قال:  التنیسي." َحدَّ
 وهو ابن أنس." َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلكٌ "
َصلَّى ُهللا َعَلْیِه -َأنَّ َرُسوَل للااَِّ  َعْن َزْ�ِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َ�َساٍر، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعبَّاسٍ "

أْ  -َوَسلَّمَ  أو  -علیه الصالة والسالم–هل من مقتضى قوله " َأَكَل َ�ِتَف َشاٍة، ُثمَّ َصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ
ت النار" أن هناك وضوءً  ت  امن قول الصحابي: "كان آخر األمر�ن عدم الوضوء مما مسَّ مما مسَّ

األمر�ن لیشمل اإلبل، و�شمل الشاة، و�شمل الغنم و�ل ما ُ�طَبخ، حتى السو�ق، النار قبل وهو أول 
ت النار" هل من مقتضى  أول األمر�ن  هل من مقتضاه أن"كان آخر األمر�ن عدم الوضوء مما مسَّ

ت النار مما �شمل؟  الوضوء مما مسَّ
 طالب:.........

 أي نص؟
 طالب:.........

 فیه؟ماذا 
 طالب:.........

 .ًئاالشارح یذ�ر شی لعل
 .نعم

وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمدٍ 
 وأصحا�ه أجمعین.

 ؛نص على لحم الشاة" �اب من لم یتوضأ من لحم الشاة" :قوله" :-رحمه هللا تعالى–قال الحافظ 
ألن  ؛وأما ما فوقها فلعله �شیر إلى استثناء لحوم اإلبل ،لیندرج ما هو مثلها وما دونها �األولى

وفیه حدیثان  ،اده �كونه مطبوخً فلهذا لم �قیِّ  ؛له �شدة زهومتهمن خصه من عموم الجواز علَّ 
 .بن خز�مة وغیره من محدثي الشافعیةاواختاره  ،وهو قول أحمد ،عند مسلم

جیب �أنه دخل من �اب وأُ  ،ب ذ�ر السو�قلیس في أحادیث البا :بن التیناقال " والسو�ق" :قوله
ولعله أشار بذلك إلى  ،ألنه إذا لم یتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه من السو�ق أولى ؛األولى

 .حدیث الباب الذي �عده
 ".من روا�ة أبي ذر إال عن الكشمیهني "الحمً " :سقط قوله إلى آخره "وأكل أبو �كر" :قوله

ومنهم الكشمهیني، وقد یلتبس على �عض طالب  ،شیوخه الثالثةألن أ�ا ذر یروي البخاري عن 
ابن حجر على روا�ة أبي ذر وتنقیصه لروا�ة الكشمهیني، والكشمهیني �الذات، و�قول:  ءالعلم، ثنا

 هو لیس من الُحفاظ، مع أنه اعتمد روا�ة أبي ذر، فلعل مراده أنه إذا اتفق علیها شیوخه.  
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سند الشامیین وقد وصله الطبراني في مُ ، ذر إال عن الكشمیهني من روا�ة أبي "الحمً " :قوله"
ت النار رأیت أ�ا �كر وعمر وعثمان أكلوا مما مسَّ  :قال ،لیم بن عامرحسن من طر�ق سُ  �إسنادٍ 

 .اا ومجموعً قً فرَّ ا على الثالثة مُ ا وموقوفً مرفوعً  �ثیرة عن جابرٍ  �ناه من طرقٍ وِّ ورُ  ،ولم یتوضؤوا
أكل ما على العرق �فتح  :ق أيوللمصنف في األطعمة تعرَّ  ،لحمه :أي "شاةأكل �تف " :قوله

وأفاد القاضي إسماعیل أن  ،االعراق �الضم أ�ًض  :قال لهو�ُ  ،المهملة وسكون الراء وهو العظم
صلى هللا علیه  -وهي بنت عم النبي ،ذلك �ان في بیت ضباعة بنت الز�یر بن عبد المطلب

 ".-وسلم
ِسي ِبَیِدِه، َوالَِّذي َنفْ «إذا �ان علیه لحم في حدیث الحث على صالة الجماعة العرق هو: العظم 

قالوا: هو العظم  »َعْرًقا َسِمیًنا« »اْلِعَشاءَ  ألتىُهْم َ�ِجُد َعْرًقا َسِمیًنا َأْو ِمْرَماَتْیِن َحَسَنَتْیِن َلْو َأنَّ َأَحد
قالوا: ما بین أكثر الشراح على ما بین ضلفي الشاة، وقفت  »ِمْرَماَتْیِن َحَسَنَتْینِ «إذا �ان علیه لحم 

 ه الناس.  ُ�حبعلیه عند �عضهم ضلعي، ما بین الضلفین ما ُ�سأل عنه، لكن ما بین الضلعین ُمغرٍ 
وهي بنت عم  ،وأفاد القاضي إسماعیل أن ذلك �ان في بیت ضباعة بنت الز�یر بن عبد المطلب"

 ".-صلى هللا علیه وسلم-النبي 
ي َواْشَتِرِطي«: إني أر�د الحج وأجدني شاكیة، قال: -علیه الصالة والسالم–الذي قالت له   ،ُحجِّ

، خرَّجه البخاري، وجزم �عض المخرجین أنه ال ُیوجد في البخاري  »َفِإنَّ َلِك َعَلى َر�ِِّك َما اْسَتْثَنْیتِ 
 وال ُیوجد في البخاري، لماذا؟  ،حققوا الُكتب قالوا: �ذا ُنسب للبخاري  نی�عض المحققین الذ

ألنه ال یوجد في �تاب الحج، وال �تاب اإلحصار، وال في شيٍء مما یدل علیه، وضعه اإلمام 
�اب األكفاء في الدین، وجاء �الحدیث قال: و�انت تحت  ،في �تاب النكاح -رحمه هللا–البخاري 

الز�یر بن عبد المطلب  -والسالم علیه الصالة–المقداد، قال: ضباعة بنت الز�یر بنت عم النبي 
 والمقداد مواله.

�ما أن ضباعة  ،بن عباساوهي خالة  ،حتمل أنه �ان في بیت میمونة �ما سیأتي من حدیثهاو�ُ "
 ".ن النسائي من حدیث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصالة هو باللو�یَّ  ،بنت عمه

َثَنا َ�ْحَیى ْبُن ُ�َكْیٍر،: "-رحمه هللا–قال  َثَنا اللَّْیثُ  َحدَّ  ابن سعد." َقاَل: َحدَّ
 ابن خالد." َعْن ُعَقْیلٍ "
 بن شهاب الزهري اإلمام المشهور.محمد بن مسلم " َعِن اْبِن ِشَهاٍب "
 .عمرو بن أمیة الضمري " َقاَل: َأْخَبَرِني َجْعَفُر ْبُن َعْمِرو ْبِن ُأَمیََّة، َأنَّ َأَ�اهُ "
�عني: �قطع �حتز �قطع " َ�ْحَتزُّ ِمْن َ�ِتِف َشاةٍ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأْخَبَرُه َأنَُّه َرَأى َرُسوَل للااَِّ "

 و�له احتزاز. ،سواًء �ان بیده، وهذا �كون �الظفر أو �سكین أو �أسنانه �له قطع
 ما فیه إشكال؟أم لكن القطع �الظفر فیه إشكال 

 ...طالب:.......
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 �عید؟  كیف
 �الظفر؟ أم تقطع �إصبعك هكذا تقطع �اللحم  أن أنت لو أردت

هذا  ألیس؟ فعلتماذا تقطع منه �إصبعك  أن ن هذا هو الكتف أو العظم أو الساق ُتر�دأافترض 
 ؟امتبعً 

�قطع  ،�قطع لك شخًصا أن ك أنت إذا قطعت قد تنهس، لكن لو، خلِّ �قطع لك أن لو أراد واحد 
 �سكین؟  أو�ظفر یده  أولك �أسنانه 

كل هذا ُمحتمل، لكن هل القطع �الظفر واالعتماد في األمور الصلبة �األظفار وال وِضعت األظفار 
 إال لهذا لإلفادة منها.
 لكن هل فیه إشكال؟

 طالب:........  
نُّ َفَعْظمٌ «ُمدى الحبشة   .»َوَأمَّا الظََّفُر َفُمَدى اْلَحَبَشةُ  ،َأمَّا السِّ

 طالب:........
التعلیل �كونه ُمدى الحبشة أال ینصرف إلى جمیع ما ُ�مكن استعماله فیه ما ُتستعمل فیه المد�ة 

 أال ُ�مكن ذلك؟ ،التي هي السكین
 طالب:........

ماذا تفعل؟ �ظفرك؛  ،سكینا معك مو  ،ي فوقهتاآلن لو معك سواك، وتر�د أن ُتز�ل اللحاء القشرة ال
 ،وهو مدى الحبشة وسكین الحبشة ،للسكین ألنه ممكن هذا، لكن هل نقول هذا؛ ألنه �ان بدیًال 

نُّ َفَعْظمٌ «: -علیه الصالة والسالم–وقد ُمنعنا من مشابهتهم في قوله  َوَأمَّا « ،هذا واضح »َأمَّا السِّ
 .»الظََّفُر َفُمَدى اْلَحَبَشةُ 

 طالب:.......
�عني أن الحدیث خاص �مورده وهو الز�اة  ،وأردت أن تفك �ه ِسنك ،�قوة �عني لو عقدت حبًال 

 فقط.    
َالةِ  َ�ْحَتزُّ ِمْن َ�ِتِف َشاةٍ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه َرَأى َرُسوَل للااَِّ " �عني في " َفُدِعَي ِإَلى الصَّ

الذي یدعوه المؤذن، لكن لو  ،هو بالل، وهذا هو العادةروا�ة النسائي عن أم سلمة الذي دعاه 
 طرق علیه، ما وافق.تذهب إلیه في بیته و تُأضیف إلى المؤذن إذا تأخر اإلمام 

غالًبا، و�ذا صار  اینام؟ نحن القدوة، والمسجد ما �صیر �عیدً  تتر�ه أم تدق علیهو تذهب أن توافق 
 ...ا�عیدً 

 طالب:.........
 ماذا؟

 طالب:........
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 ؟ماذا
 طالب:.........

 �صلي و�ضطجع، ثم یدعوه بالل لإلقامة. ،ال ال
 طالب:.........

 هذا وضعه �سمع األذان و�صلي و�ضطجع. ؟لكن المؤذنین اآلن أین رؤوسهم �طولهم
 طالب:..........

وه بالل �قول: هذا فعل الرسول و�دع و�سامح فقط هذا المفترض ما �عاند�قول: هللا �عفو  الشخص
 ه على نومته. وهو المؤذن و�قول: ال خل

 طالب:.........
 نسأل هللا العافیة. ،هذا الِكبر �عینه، هذا رد الحق

 طالب:.........
 هذه وظیفة المؤذن.

 طالب:..........
 الشرع. عبد هللا، أبو عبد هللا �قول: بالل عبد مثله، هذا الحكم، هذا حكم انسأل أ�

 طالب:.........
 إمامنا ال. ،ال

 طالب:.........
 یومًیا یروح بالل یوقظه للصالة. 

 طالب:.........
 تحرك سیارة تقول: مشقة. أن أنت لو أردت

 طالب:.........
 عبد الرحمن؟ اقلت �ا أ�ماذا عبد هللا، لكن انتبه ال ترد الحق،  اأنت ما تقوى �ا أ�
 طالب:.........

 أو غیرك؟ ًئایما قلت ش
 طالب:..........

 المؤذن أملك �األذان، واإلمام أملك �اإلقامة.
 طالب:.........

 فرَّقتنا اآلن.
 طالب:.........

 �حتز من �تف شاه.
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 طالب:.........
 ؟كلهم

 طالب:.........
 نعم �ل یوم.

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
�ضطجع و�نفخ، حتى یؤِذنه بالل �اإلقامة، اآلن  -علیه الصالة والسالم–ي یثبت هذا أن النبي ذال

 یروح له فقط. ... یذهب �ل یوم إذا أن ُنر�دما نحن 
ن؟ �المسجد هل للمؤذن أن �ستأذنه أنطالب: لكن لو �ان اإلمام   یؤذِّ

 �ضطجع في بیته.  -علیه الصالة والسالم–�المسجد ال، النبي  ،ال
ینَ  َ�ِتِف َشاةٍ َ�ْحَتزُّ ِمْن " كِّ َالِة َفَأْلَقى السِّ  ین ال �أسنانه وال �أظفاره.كسهو �حتز �" َفُدِعَي ِإَلى الصَّ
أْ " یَن َفَصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ كِّ وقد جاء النهي عن قطع اللحم �السكین؛ ألنه صنیع األعاجم،  "َفَأْلَقى السِّ

على �راهة التنز�ه، وهذا دلیل  نهي محموًال لكن الذي جاء ال �قاوم ما جاء في الصحیح أو �كون ال
 اإل�احة.

 .       نعم
زاد في األطعمة من  ،�قطع :�حتز �المهملة والزاي أي :قوله: "-رحمه هللا تعالى–قال الحافظ 

ا �حتز وفي الصالة من طر�ق صالح عن الزهري �أكل ذراعً  ،طر�ق معمر عن الزهري �أكل منها
 .منها
 ،عن الزهري فألقاها والسكین ،عن شعیٍب  ،زاد في األطعمة عن أبي الیمان "فألقى السكین" :قوله

 ".وزاد البیهقي من طر�ق عبد الكر�م بن الهیثم عن أبي الیمان في آخر الحدیث
 معیة؟أم الواو عاطفة " فألقاها والسكین

 طالب: معیة �ا شیخ؟
 واو المعیة؟ أم الواو هذه العاطفة 

 ء.�جوز األمران على حدٍّ سوا
صلى هللا -من أصحاب النبي  ر رجالٌ خبِ ثم أُ  ،في الناس ،القصة :فذهبت تلك أي :قال الزهري "

ْت « :قال -صلى هللا علیه وسلم-من أزواجه أن النبي  ونساءٌ  -علیه وسلم ُئوا ِممَّا َمسَّ َتَوضَّ
 ".ألحادیث اإل�احة فكان الزهري یرى أن األمر �الوضوء مما مست النار ناسخٌ  :قال »النَّارُ 

ْت النَّارُ «هذا محل السؤال السابق  ُئوا ِممَّا َمسَّ  -علیه الصالة والسالم–وآخر األمر�ن منه » َتَوضَّ
 ترك الوضوء مما مست النار. 
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ألن اإل�احة  ؛ألحادیث اإل�احة فكان الزهري یرى أن األمر �الوضوء مما مست النار ناسخٌ  :قال"
 ".سا�قة

�كون الوضوء من لحم اإلبل فقط، بل �كون من جمیع ما مسته النار، لكن �ونه وعلى هذا ال 
 مع تصر�ح الصحابي أنه �ان آخر األمر�ن ترك الوضوء هذا محل نظر. اناسخً 

 -صلى هللا علیه وسلم-�ان آخر األمر�ن من رسول هللا  :قال ،رض علیه �حدیث جابرٍ واعتُ "
 ".الوضوء مما مست النار تركُ 

 ترَك.
رواه  ،الوضوء مما مست النار تركَ  -صلى هللا علیه وسلم-ان آخر األمر�ن من رسول هللا ك"

 ".بن خز�مةاوصححه  ،أبو داود والنسائي وغیرهما
 الضبط عندك �الضم؟

 نعم.طالب: 
 �اعتبار أن اآلخر هو الخبر المقدم.

إن المراد �األمر هنا الشأن  :لكن قال أبو داود وغیره ،بن حبان وغیرهماابن خز�مة و اوصححه "
من حدیث جابر المشهور في قصة المرأة التي  وأن هذا اللفظ مختصرٌ  ،ال مقابل النهي ،والقصة

ثم أكل منها  ،ثم توضأ وصلى الظهر ،فأكل منها ،شاةً  -صلى هللا علیه وسلم-صنعت للنبي 
�الوضوء مما مست  حتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل األمرفیُ  ،وصلى العصر ولم یتوضأ

 .ال �سبب األكل من الشاة وأن وضوءه لصالة الظهر �ان عن حدثٍ  ،النار
 ".منها لما اختلفت أحادیث الباب ولم یتبین الراجحَ  :وحكى البیهقي عن عثمان الدارمي أنه قال

 الراجحُ 
فرجحنا  -وسلمصلى هللا علیه -نظرنا إلى ما عمل �ه الخلفاء الراشدون �عد النبي الراجُح منها  "

و�هذا تظهر حكمة تصدیر البخاري  ،)شرح المهذب(وارتضى النووي هذا في  ،�ه أحد الجانبین
 .حدیث الباب �األثر المنقول عن الخلفاء الثالثة

ثم استقر اإلجماع على أنه ال  ،ا بین الصحا�ة والتا�عین�ان الخالف فیه معروفً  :قال النووي 
 .م استثناؤه من لحوم اإلبلوضوء مما مست النار إال ما تقد

 ،على االستحباب ال على الوجوب وهو أن أحادیث األمر محمولةٌ  ،آخر وجمع الخطابي بوجهٍ 
 .�هللا أعلم

�غیر  شاء على الصالة خاصٌّ واستدل البخاري في الصالة بهذا الحدیث على أن األمر بتقد�م العَ 
في سنن أبي  ضعیفٌ  وفي النهي عنه حدیثٌ  ،وعلى جواز قطع اللحم �السكین ،اإلمام الراتب

 ه".لما فیه من التشبه �األعاجم وأهل الترف ؛ص �عدم الحاجة الداعیة إلى ذلكفإن ثبت خُ  ،داود
 الترف؟أم الترفه 
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 طالب: الترفه.
فتنتفي حینئٍذ  ،لكن قد تدعو الحاجة إلى ذلك �أن �كون ُنضجه غیر تام، وحینئٍذ نحتاج إلى السكین

 ؛ ألنه لسبب اسُتعمل لسبب غیر المشابهة.المشابهة
 طالب:........

 لحاجة نعم. 
 ".قبلا تُ وفیه أن الشهادة على النفي إذا �ان محصورً "
مثال ذلك: أنه لو قیل أو قال قائل: لیس في ذمة ز�د " قبلا تُ الشهادة على النفي إذا �ان محصورً "

 غیر محصور؟ أم ألحٍد شيء هذا محصور 
قال: لیس في ذمة ز�ٍد لعمرو شيء؟ محصور، هذا �مكن اإلحاطة �ه والعلم  غیر محصور، ولو

�ه والجزم �ه �خالف ألحد؛ ألنه قد �خفى علیه أن �كون قد اقترض أو استدان من شخٍص لم 
 �حضره النفي.

 من هنا ُأِخذت الفائدة في أن الشهادة على النفي إذا �ان محصوًرا ُتقبل.
 طالب:.........

 لعموم هذا الشيء المحصور.  اهو نفیً  لیس :لم یتوضأ، والمسألة في �تف الشاة، �عني ،هذا النفي
 ".في البخاري إال هذا الحدیث والذي مضى في المسح فقط فائدة لیس لعمرو بن أمیة روا�ةٌ "

 طالب:.........
لكن  ، عمومه �شمل اإلبل وغیر اإلبل،، وأن حدیث األمر �الوضوء ناسخ�عني عموم �الم الزهري 

 فیما �عد الزهري استقر اإلجماع.
 طالب:.........

 أین؟
 طالب:.........

 وما عداه مجمٌع علیه. ،لحم اإلبل هو محل الخالف
أْ : "-رحمه هللا تعالى–قال البخاري  ِو�ِق َوَلْم َیَتَوضَّ  .َ�اُب َمْن َمْضَمَض ِمَن السَّ

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َعْن َ�ْحَیى ْبِن َسِعیٍد، َعْن ُ�َشْیِر ْبِن َ�َساٍر، مَ   ْوَلى َحدَّ
َعاَم  -مَ َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّ -َبِني َحاِرَثَة َأنَّ ُسَوْ�َد ْبَن النُّْعَماِن َأْخَبَرُه َأنَُّه َخَرَج َمَع َرُسوِل للااَِّ 

ْهَباِء، َوِهَي َأْدَنى َخْیَبَر، َفَصلَّى الَعْصَر، ُثمَّ َدَعا ِ�اَألْزَواِد، َفَلْم  ُیْؤَت ِإالَّ َخْیَبَر، َحتَّى ِإَذا َ�اُنوا ِ�الصَّ
ِو�ِق، َفَأَمَر ِ�ِه َفُثرَِّي، َفَأَكَل َرُسوُل للااَِّ  َنا، ُثمَّ َقاَم ِإَلى الَمْغِرِب، َوَأَكلْ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِ�السَّ
أْ   .َفَمْضَمَض َوَمْضَمْضَنا، ُثمَّ َصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ

َثَنا َأْصَبُغ، َقاَل: َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، َقاَل: َأْخَبَرِني َعْمُرو، َعْن ُ�َكْیٍر، َعْن ُ�َرْ�ٍب، َعْن َمْیُمو   –َنةَ وَحدَّ
أْ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - َأنَّ النَِّبيَّ  -رضي هللا عنها  ".َأَكَل ِعْنَدَها َ�ِتًفا، ُثمَّ َصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ
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أْ : -رحمه هللا تعالى–�قول اإلمام  ِو�ِق َوَلْم َیَتَوضَّ البخاري ترجم بهذه " "َ�اُب َمْن َمْضَمَض ِمَن السَّ
ن السو�ق یلزم منه الوضوء؛ ألنه إالترجمة؛ ألن السو�ق یندرج فیما مسته النار، وقد �قول قائل: 

مسته النار، وقد جاء في األول األمر، األمر �الوضوء مما مسته النار، فهذا من ضمن ما ینسخ 
علیه –خر األمر�ن منه األمر �الوضوء مما مسته النار مع عموم قوله في حدیث جابر: "كان آ

 .اولذا نص على السو�ق؛ ألن فیه نص�  ،عدم الوضوء مما مسته النار" -الصالة والسالم
َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسفَ : "-رحمه هللا–قال   التنیسي." َحدَّ

نن." َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلكٌ "  وهو ابن أنس إمام دار الهجرة نجم السُّ
 األنصاري." َسِعیدٍ َعْن َ�ْحَیى ْبِن "
َصلَّى  -ُه َخَرَج َمَع َرُسوِل للااَِّ َعْن ُ�َشْیِر ْبِن َ�َساٍر، َمْوَلى َبِني َحاِرَثَة َأنَّ ُسَوْ�َد ْبَن النُّْعَماِن َأْخَبَرُه َأنَّ "

 �عني إلى خیبر." َعاَم َخْیَبرَ  -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
ْهَباِء "  �عني: من جهة المدینة." َوِهَي َأْدَنى َخْیَبرَ َحتَّى ِإَذا َ�اُنوا ِ�الصَّ
 علیه الصالة والسالم �الصحا�ة." َفَصلَّى الَعْصرَ "
قال: من �ان عنده شيء مما یؤ�ل فلیأِت �ه؛ ألن االجتماع على الطعام بر�ة، " ُثمَّ َدَعا ِ�اَألْزَوادِ "

شيء، قد �كون �عضهم یبقى مجموعة من الناس ما معهم  ،�ل واحد أكل ما معهأن انظر لو 
 عنده أكثر من حاجته، فإذا اجتمعت األزواد نزلت البر�ة.

د �ه مما یؤ�ل؛ ألن الناس �انوا یتزودون �الطعام والشراب، وما " ُثمَّ َدَعا ِ�اَألْزَوادِ " �عني مما ُیتزوَّ
وال ُیوجد مطاعم، ال ُبد من التزود؛ ألنه ال ُیوجد فنادق،  ،�حتاجونه في سفرهم، هذه أمور ال ُبد منها

 �ل شيٍء متیسر، و�ل شيٍء موجود، فال ُبد أن �أخذوا زادهم معهم.وال  ،وال ُیوجد محطات
و�عض حجاج الیمن �خرجون من غیر زاد، و�زعمون أنهم یتو�لون على هللا، �خرجون من بالدهم 

قیقة األمر من غیر زاد في هذه المسافة الطو�لة، و�زعمون أنهم یتو�لون على هللا، وهم في ح
 غیرهم. أومتو�لون على أزواد الناس، یتكففون الناس سواٌء �انوا هم 

والحج من الیمن إلى مكة ألف وز�ادة من األكیال، وابن أبي عمر العدني �ان في عدن، ثم انتقل 
 إلى مكة، وحج سبعین حجة على رجلیه.

 طالب:........
! �م �أخذ الطر�ق من ؟مشكلة؛ ألنه طلع على التسعین، لكن سبعین على رجلیه لیسالعمر  ،هینة

 عدن إلى مكة؟
 ال یلزم أن تكون �لها من عدن.  ،ولعل أكثر هذه الحجج لما انتقل إلى مكة 

ِو�قِ " قال:  ما معهم غیره.  " َفَصلَّى الَعْصَر، ُثمَّ َدَعا ِ�اَألْزَواِد، َفَلْم ُیْؤَت ِإالَّ ِ�السَّ
�عني: ُبل �الماء؛ ألنه مع الوقت والحر الشدید ییبس فُیبل �الماء؛ من أجل أن " َفَأَمَر ِ�ِه َفُثرِّيَ "

 یلین. 
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َوَأَكْلَنا، ُثمَّ َقاَم ِإَلى الَمْغِرِب، َفَمْضَمَض َوَمْضَمْضَنا، ُثمَّ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَأَكَل َرُسوُل للااَِّ "
أْ َصلَّى َوَلْم  هذا من األدلة على عدم الوضوء مما مست النار بهذا الدلیل الخاص، وال ُ�ستثن " َیَتَوضَّ

ن یدالن على الوضوء من لحم یمن ذلك إال ما اسُتثني من الحدیثین في صحیح مسلم وغیره اللذ
 اإلبل.

َثَنا َأْصَبغُ ثم قال: "  ابن الفرج." َحدَّ
  ام عبد هللا بن وهب.اإلم" َقاَل: َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب "
 مولى ابن عباس." َقاَل: َأْخَبَرِني َعْمُرو، َعْن ُ�َكْیٍر، َعْن ُ�َرْ�ٍب "
 خالة ابن عباس." َعْن َمْیُموَنةَ "
 �عني في بیته.  ،نوهي من أمهات المؤمنی ،عندها في بیتها" َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ "
 وهو موضعه من �تف اإلنسان. ،الكتف معروف، �تف الشاة معروف" َ�ِتًفاَأَكَل ِعْنَدَها "
أْ " والكتف مما مسته النار، فتكون داللته مثل داللة الحدیث الذي قبله وهو " ُثمَّ َصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ

 السو�ق.
هو دقیق الشعیر  :قال الداودي: �اب من مضمض من السو�ق :قوله: "-رحمه هللا-قال الحافظ 

وطعام  ،دة المسافرعُ  :فقال ،وقد وصفه أعرابيٌّ  ،و�كون من القمح :وقال غیره ،لت المقليأو السُّ 
 ".لغة المر�ضو�ُ  ،العجالن

جاهز مثل الشابورة تأخذها  ،ما �حتاج إلى طبٍخ ثانٍ  ،ُ�جهَّز في البیت ،ألنه جاهز "دة المسافرعُ "
 معك وتأكلها أي وقت.

زاده التمر، وغیره �من زاده القمح، التمر الحافظ متى ما أراد قرأ، متى و�ذ�رون تشبیه الحافظ �من 
ما �حتاج أن ینتظر إلى أن �طلع الصبح، وال �حتاج إلى أن �شتغل الكهر�اء،  ،ما أراد القراءة �قرأ

، لكن الذي لم �حفظ هذا إن �ان اوال �حتاج إلى شيء، وال �حتاج إلى أن یتوضأ إذا �ان �قرأ قرآنً 
ال ُبد أن یتوضأ، فالتمر ُمد یدك وُخذ وُ�ل ما تحتاج إلى فم انتظر النور، و�ن �ان على غیر الظال
 شيء.
 عبد الرحمن عندك اعتراض؟ ا�ا أ�

 طالب:.........
 نعم متحفز.

بینما القمح �انوا إلى وقٍت قر�ب قبل أن تتیسر هذه األمور بوجود القمح المطحون، وقد یوجد 
الناس في مزارعهم أول النهار الَحب  ألكالت الشعبیة ُتوجد جاهزة، �انا المخبوز، وقد یوجد حتى

نبل، ثم ُ�خلَّص من القشر، ثم ُ�طَحن، ثم ُ�عَجن، ثم ُ�خَبز  �م مرحلة هذه؟  .في ُسنبله، ثم ُ�جنى السُّ
الكتاب، یتوضأ، و�نتظر النور،  �أتيیروح  ،ي ما �حفظ، هذا �حتاج إلى عناء وتعبذوهذا مثل ال

 ذا فیه حثٌّ على الحفظ.وه
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 -�عني المدرسین الوافدین–وابُتلینا �من ُ�قلل من أهمیة الحفظ، وأشاعوا  ،وأوتینا مع بدا�ة التعلیم
أشاعوا أن الحفظ ُیبلِّد الذهن، واعتمدوا على نظر�ات وافدة من غیر المسلمین؛ ألن علومهم ما 

، ماوغیره عةوالصنا ةني مثل علم النجار تحتاج إلى حفظ، علومهم تطبیقیة ما تحتاج إلى حفظ، �ع
لها على الحفظ، على الكتاب  ماذا �حفظ؟ �له أمام عینه، ما �حتاج إلى حفظ، وعلومنا ُعمدتها ومعوَّ

نَّة ل من العلم، والحفظ أهم المقومات لنیل  ،والسُّ على النصوص، فالذي ال �حفظ �قدر حفظه ُ�حصِّ
 العلم �النسبة لطالب العلم.

أو قد ال ُیوجد، فهذا  ،ه الر�ن الثاني: وهو الفهم؛ ألن �عض الناس �حفظ، لكن فهمه أقلُ�ضاف إلی
 مثل ما قالوا: ز�ادة نسخة، لكن الفهم مهم �النسبة لمن حفظ.

فالفهم وحده ال ُ�فید، فكم ُیوجد أو ُوِجد في أسواق المسلمین من العامة من هو �حفظ �سرعة، 
 ماذا تفعل �ه؟ ولو �ان أجود األنواع ما ینفعك. ،�ط ما فیه مادةو�ضبط وُ�تقن، لكن إذا صار الشر 

 فال ُبد من الحفظ، وال ُبد من فهم ما ُ�حَفظ.
حون في بدا�ة األمر �النسبة للصبیان االهتمام �الحفظ أكثر؛ ألنه قد �شق علیه الفهم؛ لضعف  وُ�رجِّ

 ى الفهم.إدراكه، و�عد ذلك إذا حفظ ما �كفي من العلوم والنصوص یتجه إل
 طالب:........

 السو�ق أقرب ما �كون للشابورة.
 .لغة المر�ضو�ُ  ،وطعام العجالن ،دة المسافرعُ  :فقال" �عني: السو�ق" وقد وصفه أعرابيٌّ "
 

أو عبد  "شیخ البخاري " أصبغ "واإلسناد مدنیون إال ،هو األنصاري  "عن �حیى بن سعیدٍ " :قوله
هللا بن یوسف التنیسي من مصر في الحدیث األول، وهو المقصود الحدیث األول، وعبد هللا بن 

 موجودة؟أم ها المصر�ون اآلن تنیس مندرسة ، تنیس من مصر، �عرفیوسف التنیسي
 طالب:........

في جغرافیة مصر مطبوع قد�ًما في بوالق في مجلٍد �بیر، ثم ُطِبع في دار الُكتب في ستة  هألن
 مجلدات: األول: في البلدان المندرسة، والخمسة األخیرة في البلدان القائمة الحالیة، فما أدري ُ�مكن

 ُیراجع، حتى المصر�ین ما �عرفون د�ارهم! أن
 طالب:........

 �عني مندرسة.   
ا؛ ألنه  "و�سار �التحتانیة والمهملة ،ار �الموحدة والمعجمة مصغرً شیو�ُ " الضبط في هذین مهم جد�

 قد یتصحَّف ُ�شیر بَبشیر وُنسیر فیه من لغة ُنسیر، وعلى ِزنته یلتبس إذا لم ُ�ضبط.
 و�سار یلتبس ببشار، لكنه ُضبط �التحتانیة �الیاء والمهملة التي هي السین.  

 الصاد المهملة والمد، �عني �الهمزة �عد األِلف.  "�فتح المهملة والمد "�الصهباء" :قوله"
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 وللمصنف في األطعمة وهي على روحةٍ  ،طرفها مما یلي المدینة :أي "وهي أدنى خیبر" :قوله"
 على مرحلة واحدة مسیرة یوم. "من خیبر

ما اسم �تا�ه؟ اسمه معجم البلدان أو اختصار معجم ما  "وقال أبو عبید البكري في معجم البلدان"
 استعجم من البلدان واألمكنة والبقاع.

ا. "هي على بر�د"  �عني قر�بة جد�
بن عیینة أن هذه الز�ادة من قول �حیى اآخر من األطعمة من حدیث  ن البخاري في موضعٍ و�یَّ "

 من قول �حیى بن سعید األنصاري.  ممن؟هذه الز�ادة ُمدرجة " وهي أدنى خیبر" "جتدرِ بن سعید أُ 
 .ا بدون الز�ادة من طر�ق سلیمان بن بالل عن �حیىوسیأتي الحدیث قر�بً "

و�كون هذا من �اب اإلرفاق ال " فیه جمع الرفقاء على الزاد في السفر "ثم دعا �األزواد" :قوله
 من �اب المعاوضة.

 ؟اآلن یرد على هذا ما ُ�سمونه �البوفیه المفتوح فیه النهد، تعرف النهد "و�ن �ان �عضهم أكثر أكالً "
 طالب: .......

 ما هو؟  
 طالب: ....... 

، وقد �أكل ضعف امحددً  امعینً  ا�ل واحٍد یدفع مبلغً  ،ُ�قتون  ،�قته، عرفته؟  �انوا ینهدون إذا سافروا
 �معاوضة. لیس ،، فمثل هذا إرفاقأقلصاحبه، �عض الناس �أكل، و�عض الناس 

لكن اإلقدام على العقد بهذه الطر�قة �ل إنسان �مفرده یدفع مبلًغا من المال، وُ�عاوض فیه على 
ي ذ، هذا النمجهول؟ �عضهم یدفع مائة وال �أكل وال �عشر�ن، و�عضهم �أكل �مائتیأم أكٍل معلوم 

  �سمونه البوفیه المفتوح، مما جعل �عض أهل العلم یتوقفون في ِحله.
 طالب:.........

 هو فیه تعاون نعم.
 طالب:.........

 نظره. ه�سأل ما فی
 طالب:.........

 �سب المال؟ أم�عني هل الجمعیات الموجودة على وجه األرض قصدها نفع المشار�ین 
 طالب:.........

 نفس الشيء.
 طالب:.........

  .تأخذ حق عشرة أن ل الموجود �مكنه من �ؤ وتمل اصغیرً  ا،البوفیه المفتوح تأخذ الصحن �بیرً  ،ال ال
 طالب: .......
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نقول: ُتمنع للتشبه، ُتمنع؛ ألن هذا �أخذ �صحٍن وال حق �عشرة، والثاني �أخذ حق ألف، ما نحن 
خمسة �المائة الفرق عشرة  اُمغتفرً  ا�سیرً  ًئاشی �ان هذا فرق �بیر بین الناس في األكل، �عني لو

 �المائة ُ�غتفر الیسیر، أما بهذه الطر�قة وقد رأیناهم.
 طالب:..........

 �أس. هما فیفخذ دراهم لم �أ�ضع للجمیع وهو متبرع ما �أخذ دراهم؟ إذا 
 طالب:.........

 ینفع نفسه؟ أم ینفع الناس للو ما �كسب �هللا ما �ضعه، هو فاتح 
 طالب:.........

 .اُمعینً  اما أنت ُتعاوض شخًص  ،�معاوضة لیسألنه ال؛ 
 طالب:.........

فرق  هوالفرق �سیر، ما هو �صحیح الفرق �سیر، هو فی ،هذا ُمتجه، �عضهم �قول: األمر میسور
 �سیر؟

 طالب:........     
 �اآلكلین. ولیس ،�صیر یتعلق الحكم �ك

 طالب:.........
 �العاقد.

 طالب:.........
 ال تأكل ستتر�ه ترى األنواع... لو قیل لك:

 طالب:.........
ي هي ذواألمر میسور، و�قیسون على النهد ال ،وُ�وجد من ُ�فتیك �أنه ال �أس �ه تعرف...أنت ما 

 القتة.
 طالب:........
 عبد الرحمن النهدي ما تعرفه؟ ا؟ أ�ما تعرف النهد
 طالب:........

وجمعوهم وشروا بها األزواد، هذه  ،�ل واحٍد مبلغ معینأخذ من  اُ�سافرو أن هو القتة، إذا أرادوا 
 القتة.

 اسمه؟  ماعبد الرحمن  اأ�
 أین رجال الحدیث؟ 
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أبو عثمان هو عبد الرحمن أبو عثمان النهدي، وروى الحاكم عن أبي عثمان فقال: صحیح ولم 
�قل: على شرط البخاري، ثم قال: وأبو عثمان غیر النهدي ولو �ان النهدي لقلت: على شرط 

 البخاري. 
 من رأسك. هاتأین تبحث؟  ..عبد الرحمن أنت  اتفهم �ا أ�

 طالب:........
 رت الدروس، �م سنة؟ عشر سنوات.�م حض ،فاضٍ � لیس

 طالب:........
، و�عضهم وأنا أعرف ولحقنا بهم من بلغ التسعین وهو امن طلب العلم في سنتین وصار إمامً  یوجد

 إن شاء هللا. ،ولعله وصل �سببه ،، لكن سلك الطر�قًئاما أدرك شی ،من بلوغه �طلب العلم
 طالب:........

فهمت؟ فهل أنت  ،ذب حرام، �هللا إن الكذب حرام، ومجمٌع علیهالك ؟كیف �طلع من الجهاز و�نظر
 صادق؟

 طالب:........
 هذا �ذب أ�ًضا استغفر؛ ألنك �المسجد أنت.

 طالب:.........
 .   افي سنتین صار إمامً 

 طالب:.........
 أنت تعرف الرخال أنت؟ ؟تعرف الرخال؟ أنت تعرفه

 طالب:..........
 .ما یلزم أبو عبد الرحمن عدم المعرفة من صغار السن، قد �كون  ،ال

 طالب: .......
 �اختالل ضعف، �صیر ضعف إدراك. لیس 

 طالب:.........
 الیوم ضیع علینا الدرس.

 طالب:.........
  ،و�ن �ان �عضهم أكثر أكالً ، فیه جمع الرفقاء على الزاد في السفر "ثم دعا �األزواد"المهم �قول: 

 ".وأن ذلك ال �قدح في التو�ل ،وفیه حمل األزواد في األسفار
 عرفنا أن �عض الحجاج في عصوٍر مضت من الیمن �حجون �غیر زاد، و�زعمون أنهم یتو�لون.

لیبیعوه من أهل  ؛لتهواستنبط منه المهلب أن اإلمام �أخذ المحتكر�ن �إخراج الطعام عند قِ "
 ."الحاجة
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عند�م، وهذا في حال النهد، وفي حال  ماأمر �األزواد، قال: طلعوا  -معلیه الصالة والسال–النبي 
 اإلرفاق، فكیف في حال البیع والشراء؟ 

وأن اإلمام ینظر ألهل العسكر  ،لیبیعوه من أهل الحاجة ؛لته�أخذ المحتكر�ن �إخراج الطعام عند قِ "
 ".لیصیب منه من ال زاد معه ؛فیجمع الزاد

ِ�ِه َعلى َمْن  ُجدَمْن َ�اَن َمَعُه َفْضُل َظهٍر َفلیَ وَ «د على من ال زاد معه �عني من �ان معه زاد �جو 
 .»ال َظْهَر َلهُ 

 طالب:..........
، مقابًال  واخذ�أ لنوألزمهم �إخراج الزاد وهم  ،ُیلزم في اإلرفاق، فمن �اب أولى إذا دفع الناس دراهم

 ؟ �عني من �اب أولى.فكیف إذا �ان �أخذ مقابًال 
 ؛ل �الماءبُ  :أي" ُثِري " وتشدید الراء و�جوز تخفیفها" التي هي الثاء "�ضم المثلثة "ري فثُ " :قوله"

 .لما لحقه من الیبس
 ".كنا وأكلنا وشر�ناوفي الجهاد من روا�ة عبد الوهاب فلُ  ،في روا�ة سلیمان وشر�نا "وأكلنا" :قوله

 ما معناه؟فإذا الك الطعام 
 طالب:..........

 �األسنان واألضراس هذا اللوك.أو طحنه 
قبل الدخول في الصالة وفائدة المضمضة من السو�ق  :أي "ثم قام إلى المغرب فمضمض" :قوله"

فیشغله تتبعه عن أحوال  ،و�ن �ان ال دسم له أن تحتبس �قا�اه بین األسنان ونواحي الفم
 ".الصالة

 الصالة ینشغل.هذا حال من �قوم �سرعة من الغداء أو من األكل و�أتي إلى 
على أن الوضوء مما  فیه دلیلٌ  :وقال الخطابي ،�سبب أكل السو�ق :أي "ولم یتوضأ" :قوله"

 .وخیبر �انت سنة سبع ،ألنه متقدم ؛مست النار منسوخ
 ".وروى األمر �الوضوء �ما في مسلم ،ألن أ�ا هر�رة حضر �عد فتح خیبر ؛ال داللة فیه :قلت 

 لكن �عد الغزوة. ،وأبو هر�رة �عد خیبر في سنة خیبر ،�عني خیبر سنة سبع
واستدل �ه البخاري على جواز صالتین فأكثر  ،-صلى هللا علیه وسلم-و�ان �فتي �ه �عد النبي "

 ".واحد بوضوءٍ 
الِة َفاْغِسُلوا}یتوضأ لكل صالة  -علیه الصالة والسالم–و�ان النبي   ]٦[المائدة: {ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

علیه الصالة  –: توضؤوا، لكنه في آخر األمر منهعناه: أنه �لما قمتم إلى الصالة اغسلوا، �عنيم
 جمع الصلوات في وضوٍء واحد. -والسالم

�عني ِلما تقدم؛ لئال یبقى في الفم شيء أو بین األسنان  "وعلى استحباب المضمضة �عد الطعام"
 شيٌء �شغله عن الصالة.
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ومباحث المتن  ،بن عبد هللا بن األشجا :و�كیر هو ،بن الحارثا :هوو  "أخبرني عمرو" :قوله"
 .تقدمت في الباب الذي قبله

آخر  ولعمرو بن الحارث فیه إسنادٌ  ،ونصفه األعلى مدنیون  ،ونصف اإلسناد األول مصر�ون  
ولیس في حدیث میمونة ذ�ر المضمضة  ،ا �اإلسناد األولإلى میمونة ذ�ره اإلسماعیلي مقرونً 

مع أن  ،أشار بذلك إلى أنها غیر واجبة بدلیل تر�ها في هذا الحدیث :فقیل ،ترجم بها التي
 .فتر�ها لبیان الجواز ؛المأكول دسم �حتاج إلى المضمضة منه

 ،وأفاد الكرماني أن في نسخة الفر�ري التي �خطه تقد�م حدیث میمونة هذا إلى الباب الذي قبله
 ".ساخفعلى هذا هو من تصرف النُّ 

 لة تقد�م وتأخیر أمرها سهل.مسأ
 �هللا أعلم.

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه.
 
   


