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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا َّ
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله

أما بعد،
وأصحابه أجمعينَّ ،

فيقول المؤلف اإلمام أبو داود في سننه في كتاب الطهارة ،في باب ِ
صَف ِة و ُ ِ َِّ
صَّلى
ُ
ضوء النب ِي َ -
ُ
هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم:-

"حَّد َثَنا عبد َّ ِ
ِ
"ع ْن َع ْم ِرو
َْ ُ
السننَ ،
َّللا ْب ُن َم ْسَل َمةَ" وهو القعنبيَ ،
َ
"ع ْن َمال ٍك" اإلمام ابن أنس نجم ُ
ب ِن يحيى" ابن أبي حسن" ،اْلم ِازِن ِي ،عن أَِب ِ
يه" يحيى بن أبي حسن" ،أََّنه َقال لِعب ِد َّ ِ
َّللا ْب ِن َزْي ِد ْب ِن
َْ
ُ َ َْ
ْ َ َْ
َ
ع ِ
اص ٍمَ ،و ُه َو َجُّد َع ْم ِرو ْب ِن َي ْحَيى اْل َم ِازِن ِي" كذا في الموطأ وغيره ،والسنن هنا فرع عن رواية
َ

"ه َو َجُّد َع ْم ِرو ْب ِن َي ْحَيى اْل َم ِازِن ِي" حكم الحفاظ
الحَّفاظ على قولهُ :
الموطأ ،رواية القعنبي ،وحكم ُ
بأنها وهم ،وبعضهم يقولَّ :إنه جده ألمه ،وهو مردود بما في ِ
عليها َّ
السَير من َّ
أن أمه ليست
ببنت لعبد هللا بن زيد ،المقصود َّ
أن األمر سهل في هذا( .جد) الوهم في هذا وارد ،فهو ليس َجدا

السَّنة ،كأبي داود
له من أبيه ،وال من جهة أمه ،وان ُوجد ذلك في الموطأ وما َّ
تفرع عنه في كتب ُّ
وغيره.
"أََّنه َق ِ ِ ِ
َّللا ب ِن َزي ِد ب ِن ع ِ
اص ٍم" وهو غير عبد هللا بن زيد بن عبد ربه ،هذا معروف
ال ل َعْبد َّ ْ ْ ْ َ
ُ َ
بأحاديث الوضوء ،وذاك معروف بحديث اآلذان ،وان اشترك معه في االسم واسم األب ،لكن ذاك

أنصاري خزرجي ،وهذا مازني.
َّ
"أنه قال" الضمير يعود إلى عمرو بن يحيى ،أو إلى أبيه يحيى بن أبي الحسن؛ َّ
ألنه إن قلنا َّ
إن
الضمير يعود ألدنى مذكور فهو األب ،وان قلنا الضمير يعود للمذكور أصالة  -األصل عمرو-
لكن القاعدة َّأنه يعود ألقرب مذكور وهو األب ،يعني مثل ما اختلفوا في عمرو بن شعيب ،عن
أبيه ،عن جده ،لكن مثل هذا مما ُيختلف فيه لعدم التعدد فيما يعود عليه الضمير ،كالتعدد في
عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده.
المقصودَّ :
"ه ْل
أن األب وهو يحيى بن أبي حسن المازني ،قال لعبد هللا بن زيد بن عاصمَ :
َتس َت ِطيع أَن ُت ِريِني َكيف َكان رسول َّ ِ
َّ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ي َت َو َّضأُ؟" وجاء في روايات
ُ ْ َ
ْ
َّللا َ -صلى ُ
َْ َ َُ ُ
وج ِمع َّ
صحيحة َّ
بأنهم كانوا في مجلس واحد ،فسأل أحدهم وُذ ِك َر غيره؛
أن السائل غير األب هذاُ ،

َّ
سنا وهو أليق.
ألنه أكبر ً
المقصودَّ :
ويمكن توجيهها مثلما قيل في حديث علي-
أن مثل هذه األمور ال يترتب عليها شيءُ ،
اء ،فأمرت المقداد ،أن يسأل النبي -صلى
رضي هللا عنه -في الصحيحين قال :كنت ً
رجال مذ ً
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علي َّأنه سأل
هللا عليه وسلم -فقال« :يغسل ذكره ويتوضأ» .بعض الروايات الصحيحة عن ٍّ
النبي -عليه الصالة والسالم ،-فال يمنع َّأنه أمر المقداد ،ثم سأل بعد ذلك.
وهؤالء الذين أُضيف إليهم السؤال ينقل بعضهم سؤال بعض ،ثم يتحدث عن نفسه َّأنه هو
السائل ،وكل من روى عن واحد منهم يصدق عمن روى عنه َّأنه سأل.

"هل َتس َت ِطيع أَن ُت ِريِني َكيف َكان رسول َّ ِ
َّ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم "-يعني بالفعل ،وتقدم صفة
ُ ْ َ
َْ ْ
َّللا َ -صلى ُ
ْ َ َ َُ ُ
وضوئه -عليه الصالة والسالم -بأحاديث متعددة ،من أشهرها وأوضحها حديث عثمان -رضي
هللا عنه.-

َّللا -صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم -ي َتو َّضأُ؟ َفَقال عبد َّ ِ
َ"كيف َكان رسول َّ ِ
َّللا ْب ُن َزْي ٍدَ :ن َع ْمَ ،ف َد َعا
َ َْ ُ
ُ َْ ََ َ ََ
َ
َْ َ َُ ُ
غ َعَلى َي َدْي ِه" من
وء" وهو الماء الذي ُيتوضأ به بفتح (الواو) الماء الذي يتوضأ بهَ " ،فأَ ْفَر َ
ضٍ
ِب َو ُ
غ َعَلى َي َدْي ِه َف َغ َس َل َي َدْي ِه"
اإلناء ،يعني أكفأ اإلناء فأفرغ على يده اليمنى وغسل بها اليسرىَ " ،فأَ ْفَر َ
اس َتْن َثَر َث َل ًثا"
يعني أفرغ أمال اإلناء،
َّ
فصب بيده اليمنى غسل بها اليسرىُ " ،ث َّم َت َم ْض َم َ
ض َو ْ
سيأتي ،وتقدم َّأنه من كف واحدة ،يعني يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ،وسيأتي هذا مع
بيان الصور الواردة ،والصور الجائزة التي أوصلها بعضهم إلى ست صور في كيفية المضمضة،
واالستنشاق.
اس َتْن َثَر َث َل ًثا" (استنثر) يعني استنشق ،يعني جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه ،ثم
" ُث َّم َت َم ْض َم َ
ض َو ْ
مجه على الخالف كما تقدم
أيضا( ،وتمضمض) أدخل الماء في فمه ،وأداره فيه ،ثم َّ
نثره بالنفس ً

في الم ِج هل هو من حقيقة المضمضة؟ االستنثار من حقيقة االستنشاق؛ َّ
ألنه ال ُيمكن أن يبقى
َ
مجه كما في بعض
الماء في األنف ،لكن المضمضة وهي إدخال الماء في الفم وادارته فيه ،ثم ُّ
كتب اللغة كـ ((القاموس)) ،فيكون المج من حقيقة المضمضة؛ وعلى هذا الذي ُيدخل الماء في
فمه ،ويديره فيه ،ثم يبتلعه يكون تمضمض أم ما تمضمض؟ نعم ،على َج ْع ِل المج من حقيقة
ن
ماء ،وعلى القول الثاني وهو َّ
أن المضمضة
المضمضة يكو ما تمضمض ،هذا شرب ً
صح َّأنه
والخضخضة والرجرجة وما كان على هذه الصيغة هي إدارة الماء؛ وعلى هذا لو ابتلعه َّ

ُيقال :تمضمض.
" َث َل ًثاُ ،ث َّم َغ َس َل َو ْج َه ُه َث َل ًثا" الوجه ،وهو ما تحصل به المواجهة من منابت الشعر إلى الذقن،

سمى
عرضا ،ويدخل فيه ما في حده كالفم واألنف ،على خالف بينهم في ُم َّ
ومن األذن إلى األذن ً
تبعا؟ أو َّأنهما عضوان مستقالن جاءت
الوجه ،هل هو ما ُحدد بهذا ،وأُدخل فيه الفم واألنف ً

بهما النصوص ،ويكون الوجه خاصا بما تحصل به المواجهة؟ وما تحصل به المواجهة ،ال
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تحصل المواجهة بالفم واألنف .لو َّ
رجال وهو فاغر فاه ،هل هذا الئق؟ يليق؟ إ ًذا
أن
شخصا قابل ً
ً
الفم ما تحصل به المواجهة ،واألنف كذلك ،فيكون المضمضة واالستنشاق ثبتت بأدلة أخرى،
وهذا يعني َّ
بالسَّنة ال بالقرآن.
أن ثبوتهما ُّ

أما إذا قلنا إَّنهما داخالن في حد الوجه ،وهو ما تحصل به المواجهة في الجملة .نعم ،كانا
َّ
داخلين في الفروض المذكورة في القرآن؛ َّ
طب سهل ،على كل حال
ألنهما تابعان للوجه .و َ
الخ ُ
السَّنة .وما جاء في االستنشاق أكثر
المضمضة ،واالستنشاق ثابتان باألدلة الخاصة بهما من ُّ
مما جاء في المضمضة؛ ولذا اختلف العلماء في حكم المضمضة ،واالستنشاق ،مع اتفاقهم على
َّ
أن غسل الوجه فرض ،فمنهم يقول :هما من الوجه ،فيكون المضمضة ،واالستنشاق فرضين مثل
بالسَّنة وما جاء في االستنشاق أكثر« ،وبالغ في
الوجه داخالن فيه ،ومنهم من يقول :إن ثبوتهما ُّ

االستنشاق إال أن تكون
أيضا «إذا توضأت فمضمض».
صائما» ،وجاء ً
ً
وعلى هذا إذا قلنا َّ
بالسَّنة وليس بالقرآن ،على قاعدة الحنفية ،ماذا يكون الحكم؟ زيادة
إن ثبوتهما ُّ
نسخا عندهم؛
على النص ،والزيادة على النص نسخ ،هذه قاعدتهم ،تكون الزيادة على النص ً

ٍّ
صح الخبر فال
فحينئذ واآلحاد ال ينسخ المتواتر .الظني ال ينسخ القطعي .وعلى كل حال إذا َّ
صح الحديث فال كالم ألحد ،فجاء األمر بالمبالغة في االستنشاق ،وجاء األمر
كالم ألحد .إن َّ

بالمضمضة ،وكل من وصف وضوءه -عليه الصالة والسالم -ذكر المضمضة واالستنشاق .فما
ٍّ
قعدها
ثبت عنه -عليه الصالة والسالم -ما ُيعارض بقواعد مخالفة
لكثير من النصوص ،ومن َّ
خالفها في كثير من المواضع .فمثل هذه القواعد ال تُعارض األدلة.
" ُث َّم َغ َس َل َو ْج َه ُه َث َل ًثاُ ،ث َّم َغ َس َل َي َدْي ِه َمَّرَتْي ِن َمَّرَتْي ِن ِإَلى اْل ِمْرَفَقْي ِن" أفرغ على يديه ،فغسل يديه،
ثم قالُ " :ث َّم َغ َس َل َي َدْي ِه َمَّرَتْي ِن َمَّرَتْي ِن ِإَلى اْل ِمْرَفَقْي ِن" هذا غير األول ،األول غسل للكفين ،واليد
ويراد بها إلى
ويراد بها إلى المرفقين ،وتُطلق ُ
ويراد بها الكفان إلى المفصل ،وتُطلق ُ
تُطلق ُ
فالغسل األول إلى الكفين ،وهذا ُسَّنة ،ليس من فرائض الوضوء ،وأوجبه بعضهم عند
المنكبَ .
القيام من النوم «إذا استيقظ أحدكم من النوم فال ُيدخل يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثًا».

وبعضهم يقولُ :سَّنة مؤكدة ،واألمر لالستحباب.
المقصود َّ
أن " َغ َس َل َي َدْي ِه َمَّرَتْي ِن َمَّرَتْي ِن ِإَلى اْل ِمْرَفَقْي ِن" هذا الفرض الذي بعد غسل الوجه وقبل
مسح الرأس .واليد من أطراف األصابع إلى المرفقين ،وال ُيجزئ غسل الكفين -غسلهما في أول
الوضوء -عن غسلهما في محل الفرض.
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" ُث َّم َغ َس َل َي َدْي ِه َمَّرَتْي ِن َمَّرَتْي ِن ِإَلى اْل ِمْرَفَقْي ِن" وجاء عنه -عليه الصالة والسالمَّ -أنه توضأ مرة
مرة ،وتوضأ مرتين مرتين ،وتوضأ ثالثًا ثالثًا على ما تقدم ،وما سيأتي ،وتوضأ ُم َّلفًقا .فهنا غسل
وجهه ثالثًا ،وغسل يديه مرتين مرتين ،هذا وضوء يسمونه َّ
ملفق يعني مو على وتيرة واحدة ،كله
بعدد واحد ،بل بأعداد متفاوتة .اليد هنا في آية الوضوء ،وفي أحاديث الوضوء مقيدة بالمرافق،

وفي السرقة معروف َّأنها إلى المفصل ،في آية السرقة ،وان كان المقرر عند الشيعة َّ
أن اليد
تُطلق على األصابع فقط ،وفي ((آمالي الشريف)) نص على َّ
أن القطع إلى األصابع .هذا الكالم

نستفيد منه َّ
أن من يسجد على األصابع فقط  -وهذا كثير يسجدون على األصابع  -رأيت بعض
طالب العلم ،لكن هذا السجود ال ُيجزئ؛ َّ
ألن اليد َّإنما المراد بها الكف ،الراحة مع األصابع.
" ُث َّم َم َس َح َ ْأر َس ُه ِبَي َدْي ِه" يعني كلتيهما ،ما يكفي المسح بيد واحدة؛ َّ
ألن اليد الواحدة ال تعم الرأس.
" َفأَ ْقَب َل ِب ِه َما َوأ َْدَبَر
َّال ِذي َب َدأَ ِمْن ُهُ ،ث َّم

َفأَ ْقَب َل
"أَ ْقَب َل

ِ ِ
اهُ ،ث َّم َرَّد ُهما َح َّتى َر َج َع ِإَلى اْلم َك ِ
ان
َب َدأَ ِب ُمَقَّد ِم َ ْأرسهُ ،ث َّم َذ َه َب ِب ِه َما ِإَلى َق َف ُ
َ
َ
َغ َس َل ِر ْجَلْي ِه" فيه كالم طويل ألهل العلم حول الجملتين " ُث َّم َم َس َح َ ْأر َس ُه ِبَي َدْي ِه

ِب ِه َما َوأ َْدَبَر" ما مقتضى اإلقبال واإلدبار؟ "أَ ْقَب َل ِب ِه َما َوأ َْدَبَر" مقتضاه َّأنه بدأ بمؤخر الرأس.
ِِ
المقبل أليس هو الجائي والمدبر هو الذاهب؟ نعم،
به َما" جاء بهما إلى ُمقدم الرأس .اآلن ُ

ويدبر؟ مو محل االستقبال الوجه ،يعني أقبل بهما إلى جهة الوجه ،وأدبر .لكن
كيف ُيقبل بيديه ُ
قوله"َ :ب َدأَ ِب ُمَقَّد ِم َ ْأر ِس ِه" ُيشكل على هذا ،لكن هذه الرواية توجيهها سهل ،وأ َّن (الواو) ال تقتضي
الترتيبَ " .فأَ ْقَب َل ِب ِه َما َوأ َْدَبَر" ال تقتضي ترتيب.

ومنهم من قال :إ َّن اإلقبال واإلدبار أمور نسبية ،والى هذا جنح ابن دقيق العيد ،أقبل بهما إلى
ِ ِ
اه""َ ،ب َدأَ
قفاه ،وأدبر بهما منه؛ ليتفق مع قوله َ"ب َدأَ ِب ُمَقَّد ِم َ ْأرسه" ،ثم قالُ " :ث َّم َذ َه َب ِب ِه َما ِإَلى َق َف ُ
ِ ِ
اه" هكذاَ" ،ب َدأَ ِب ُمَقَّد ِم َ ْأر ِس ِهُ ،ث َّم َذ َه َب ِب ِه َما
ِب ُمَقَّد ِم َ ْأرسه" هذا مفسر ،نعمُ " ،ث َّم َذ َه َب ِب ِه َما ِإَلى َق َف ُ
اهُ ،ث َّم َرَّد ُهما َح َّتى َر َج َع ِإَلى اْلم َك ِ
ان َّال ِذي َب َدأَ ِمْن ُهُ ،ث َّم َغ َس َل ِر ْجَلْي ِه" هذه رواية مفسرة،
ِإَلى َق َف ُ
َ
َ
وصريحة؛ فيكون أقبل وأدبر ،اإلقبال واإلدبار نسبي كما يقول ابن دقيق العيد ،فيكون اإلقبال إلى

أن هذا خالف الظاهر ،خالف األصل ،ولوال أن ُيقال َّ
القفا ،واإلدبار إلى الوجه .مع َّ
إن (الواو)
تيبا.
هذه ال تقتضي تر ً
" ُث َّم َغ َس َل ِر ْجَلْي ِه" يعني بدون عدد ،وجاء التحديد بالثالث ،ودخل غسل الرجلين ثالثًا باإلجمال.
توضأ ثالثًا ثالثًا ،وسيأتي ما يدل على َّأنه ال تحديد في غسل الرجلين ،بل المطلوب تنظيف
الرجلين مما َعِل َق بهما من األوساخ من غير عدد ،وهذا سيأتي في حديث الحق ،وحديث عبد
هللا بن زيد هذا في الصحيحين.
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"حَّد َثَنا مسَّدد ،قال :حَّد َثَنا َخ ِالد ،عن عم ِرو ب ِن يحيى اْلما ِزِن ِي ،عن أَِب ِ
يه ،عن عب ِد َّ ِ
َّللا
َُ ٌ
َْ
َ
َ
َ ْ َْ
ٌ َ ْ َ ْ ْ َ َْ
َ
ب ِن ع ِ
اص ٍم" فخالد متابع لإلمام مالك متابعة في روايته عن عمرو بن يحيى المازني ،عن
ْ َ

ْب ِن َزْي ِد
ِ ِ
ِ
ف وِ
ِ
اح َد ٍة،
الَ :ف َم ْض َم َ
اس َتْن َش َق م ْن َك ٍ َ
ض َو ْ
أبيه ،عن عبد هللا بن زيد بن عاصم "ب َه َذا اْل َحديثَ ،ق َ
َي ْف َع ُل َذ ِل َكَ ،ث َل ًثاُ ،ث َّم َذ َكَر َن ْح َوُه" يغترف بيده من الماء ،ثم يتمضمض ببعض هذا الماء ،ثم
يستنشق بباقيه ،فمن كف واحدة يتمضمض ويستنشق"َ .ي ْف َع ُل َذ ِل َكَ ،ث َل ًثا" يعني ُيكرر هذا الفعل
ثالث مراتُ " .ث َّم َذ َكَر َن ْح َوُه" يعني الحديث السابقَ" ،ن ْح َوُه" يعني بمعناه .إذا قالوا( :نحوه) أو
(بنحوه) فالمراد المعنى ،بخالف ما إذا قالوا( :مثله) أو (بمثله).

ثم قال -رحمه هللا:-
َع ْم ِرو ْب ِن
ب ِن ع ِ
اص ٍم
ْ َ

"ع ْن
َح َم ُد ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َّ
"حَّد َثَنا أ ْ
السْر ِح ،قالَ :حَّد َثَنا ْاب ُن َو ْه ٍب" عبد هللا بن وهبَ ،
َ
َن أَباه حَّد َثه ،أََّنه س ِمع عبد َّ ِ
ان ب َن و ِ
َّللا ْب َن َزْي ِد
اْل َح ِار ِث ،أ َّ
اس ٍع" بفتح (الحاء)" ،أ َّ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ
َن َحَّب َ ْ َ
اْلم ِازِني ،ي ْذ ُكر أََّنه أرَى رسول َّ ِ
َّ
الَ :و َم َس َح َ ْأر َس ُه
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ف َذ َكَر ُو ُ
ضوَء ُهَ ،وَق َ
َّللا َ -صلى ُ
َ َّ َ ُ ُ َ َ ُ َ
خرجة عند مسلم ،وما تقدم في
ِب َما ٍء َغْي ِر َف ْض ِل َي َدْي ِه" وهذه القطعة من حديث عبد هللا بن زيد ُم َّ
اء َغْي ِر َف ْض ِل
الَ :و َم َس َح َ ْأر َس ُه ِب َم ٍ
الصحيحين ،وهذه عند مسلم ،والزيادة فيها " َف َذ َكَر ُو ُ
وء ُهَ ،وَق َ
ض َ
ِ
ماء جديد للرأس؟ ألَّنه فرض مستقل ،وسيأتي في األذنين َّأنه
َي َدْيه" هذا في مسلم ،لماذا يأخذ ً
يمسحهما بما فضل من مسح رأسه؛ َّ
ألنهما تابعتان للرأس على خالف بين العلماء في تبعيتهما،
هل هما تابعان للرأس؟ وسيأتي في الحديث «األذنان من الرأس» ،أو تابعان للوجه ،أو ما أقبل
منهما تبع للوجه ،وما أدبر منهما تبع للرأس .سيأتي هذا.
ِ
ِ
يضا َّأنه مسح رأسه بما فضل من
َ"و َم َس َح َ ْأر َس ُه ِب َم ٍ
اء َغْي ِر َف ْض ِل َي َدْيهَ ،و َغ َس َل ِر ْجَلْيه" سيأتي أ ً
يديه ،سيأتي هذا وجواب البيهقي عن هذا َّأنه محمول؛ َّ
ألن روايات الصحيح كلها تنص على َّأنه
ماء جديد للرأس ،بخالف األذنين .والبيهقي يرى َّ
أن كونه مسح رأسه بما فضل من يديه ،أو
يأخذ ً
ٍّ
ضل في
ماء ،ويصب بعضه ،ويبقى بعضه؛ فحينئذ يصح َّأنه َف َ
ماء ،يغترف ً
في يديه أنه يأخذ ً
يديه .نعم ،هذا جمع من أجل التوفيق بين الروايات واال فما في الصحيحين ال شك َّأنه أصح

على ما سيأتي.

ِ
ِ
اه َما" هذا يستدل به
َ"و َم َس َح َ ْأر َس ُه ِب َم ٍ
"ح َّتى أَْنَق ُ
اء َغْي ِر َف ْض ِل َي َدْيهَ ،و َغ َس َل ِر ْجَلْيه َح َّتى أَْنَق ُ
اه َما"َ ،
من يقول إ َّن الرجلين تُغسالن حتى يزول ما عليهما ،من غير عدد معين .وسيأتي َّأنه توضأ
ثالثًا ثالثًا ،وغسل رجليه بغير عدد ،لكن العدد المحدد الوارد في الروايات الصحيحة ال شك أَّنه
أولى بالترجيح.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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(واإلنقاء) التنظيف من األوساخ التي تعلق بالرجل ،والرجل مظنة لذلك؛ َّ
ألنها تُباشر األرض.
ثم قال:

َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َحْنَب ٍل ،قالَ :حَّد َثَنا أَُبو اْل ُم ِغ َيرِة ،قالَ :حَّد َثَنا َح ِر ٌيز" وهو ابن عثمان،
"حَّد َثَنا أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ام ْب َن َم ْع ِدي" كرب "اْل ِكْن ِد َّي،
"قالَ :حَّد َثِني َعْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ْب ُن َمْي َسَرَة اْل َح ْضَرم ُّي ،قالَ :سم ْع ُت اْلم ْق َد َ
َقال :أ ُِتي رسول َّ ِ
َّ
ض
ضٍ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمِ -ب َو ُ
وء َف َت َو َّضأَ َف َغ َس َل َك َّفْي ِه َث َل ًثاُ ،ث َّم َت َم ْض َم َ
َّللا َ -صلى ُ
َ َ َُ ُ
ِ
اعْي ِه
اس َتْن َش َق َث َل ًثا" وهو موافق لما في حديث عبد هللا بن زيد"َ ،و َغ َس َل َو ْج َه ُه َث َل ًثاُ ،ث َّم َغ َس َل ذَر َ
َو ْ

َث َل ًثا َث َل ًثا" تكرار (ثالثًا) ليس من باب التأكيد ،واَّنما هو من باب التوزيع ،ثالث ليد ،وثالث ليد،
يعني مقابلة الشيء المثنى بالمثنى والجمع بالجمع للتوزيع.

ظ ِ
ِ
اه ِرِه َما َوَبا ِطِن ِه َما"ُ " ،ث َّم َم َس َح ِبَ ْأر ِس ِه" على
اعْي ِه َث َل ًثا َث َل ًثاُ ،ث َّم َم َس َح ِبَ ْأر ِس ِه َوأُ ُذَنْي ِه َ
" ُث َّم َغ َس َل ذَر َ
المسمى ،أو إذا أ ِ
ُطلق الرأس يشمل
الصفة المتقدمة َّأنه استوعب الرأس بالمسح ،وهو مقتضى
َّ
الجميع ،والصفة المتقدمة " َب َدأَ
َب َدأَ ِمْن ُه" .والفائدة من الذهاب

ِ ِ
َّهما ِإَلى اْلم َك ِ
ان َّال ِذي
ِب ُمَقَّد ِم َ ْأرسهُ ،ث َّم َذ َه َب بيديه ِإَلى َق َف ُ
َ
اهُ ،ث َّم َرد ُ َ
باليدين ،واعادة اليدين إلى المكان المقدم من أجل ماذا؟ أن ينال

وظهرا ،يعني وجوه الشعر ،وظهور الشعر ،فالشعر ُيستوعب بالمسح؛ َّ
ألن لو
وجها
ً
المسح الشعر ً
ذهب بهما فقط ،ولم ُيعدهما ما وصل المسح إلى ظهور الشعر ،أو ُبطون الشعر .ولو أقبل بهما
دون إدبار القتصر المسح على بطون الشعر دون ظهوره.
اه ِرِهما وب ِ
ظ ِ
اطِن ِه َما" سيأتي َّأنه أدخل أصابعه في صماخ أذنيه في الحديث الذي يليه.
َ"وأُ ُذَنْي ِه َ
َ ََ
فيدخل السبابتين في صماخ أذنيه ،ويمسح ظاهر األذنين بإبهاميه.
في صماخ أذنيهُ ،

طِ
ِ
ظ ُه  "-يعني هذا لفظ يعقوب.
اك ُّي َ -ل ْف ُ
وب ْب ُن َك ْع ٍب ْاْلَ ْن َ
"حَّد َثَنا َم ْح ُم ُ
قالَ :
ود ْب ُن َخال ٍدَ ،وَي ْعُق ُ
أحيانا يقول :وفالن ،وفالن المعنى ،المعنى يعني :واحد.
و َّ
أما بالنسبة لمحمود فله المعنى ،و ً
ظه" بضم (الظاء) باعتبار َّ
ظه) على تقدير:
أن المقدر مبتدأ (هذا لفظه) ،وضبطه بعضهم (لف َ
"لف ُ

ظه ،وعلى كل حال األمر سهل.
حدثني لف َ

يد ْب ُن ُم ْس ِل ٍمَ ،ع ْن َح ِر ِ
يز ْب ِن ُع ْث َما َن" والوليد ُم َدِلس .وفي كالم أبي داود ،بعد هذه
" َق َاَلَ :حَّد َثَنا اْل َوِل ُ
الرواية قال محمود :قال أخبرني حريز ،يعنيَّ :
صرح باإلخبار .الرواية التي
أن الوليد بن مسلم َّ
معنا عن حريز ،بالعنعنة .والوليد بن مسلم م ِ
دلس ،وتدليسه شديد ال تُقبل عنعنتهَّ ،
لكنه صرَّح
ُ
باإلخبار على ما سيأتي في نهاية الحديث.

ِ
ِ
"ع ْن َح ِر ِ
الَ :أرَْي ُت
انَ ،ع ْن َعْب ِد َّ
يز ْب ِن ُع ْث َم َ
َ
الر ْح َم ِن ْب ِن َمْي َسَرَةَ ،ع ِن اْلم ْق َدا ِم ْب ِن َم ْعدي َك ِر َبَ ،ق َ
رسول َّ ِ
َّ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ت َو َّضأََ ،فَل َّما َبَل َغ َم ْس َح َ ْأر ِس ِه" يعني غسل كفيه ،ثم وجهه ،ثم
َّللا َ -صلى ُ
َُ َ
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ض َع َكَّف ْي ِه َعَلى مَق َّد ِم َأر ِْس ِهَ ،فأَم َّرُهما َحتَّى َبَل َغ اْلَقَفا ،ثُ َّم َرَّد ُهما ِإَلى اْلم َك ِ
ان
يديه ،بلغ مسح رأسه َ"و َ
َ
َ
َ َ
ُ
َّال ِذي َب َدأَ ِم ْن ُه" ،وهذا في هذه الصورة واضحة ،واالحتماالت التي تقدمت في حديث عبد هللا بن
زيد ،مفسرة بهذه الروايات واألحاديث الواضحة.
"و َضع َك َّفي ِه عَلى مَقَّد ِم ْأر ِس ِهَ ،فأَمَّرهما ح َّتى بَل َغ اْلَق َفاُ ،ث َّم رَّدهما ِإَلى اْلم َك ِ َّ ِ
ِ
ال
َ َُ َ َ
َ َ ْ َ ُ َ
ان الذي َب َدأَ مْن ُهَ ،ق َ
َ
َ َُ
َخَبَرِني َح ِر ٌيز" والفائدة من هذا تصريح الوليد بن مسلم ،باإلخبار الذي لواله لردت
ال :أ ْ
َم ْح ُم ٌ
ودَ :ق َ

ألنه م ِ
روايته؛ َّ
دلس؛ فال تُقبل روايته بالعنعنة.
ُ
ود ْب ُن َخ ِال ٍدَ ،و ِه َشام ْب ُن َخ ِال ٍد ،اْلم ْعَنى" في بعض المواضع ُّ
الش َّراح يقولون:
"حَّد َثَنا َم ْح ُم ُ
قالَ :
ُ
َ
المعنى واحدُ ،ي ِقدرون واحد ،فيكون المعنى مبتدأ خبره واحد .وان لم يتفقا في اللفظ .ومنهم من
يقول :حدثنا محمود بن خالد ،وهشام بن خالد ،حدثني بالمعنى .وماذا عن األول؟ هل نفهم منه

َّأنه َّ
َّ
ولكن اللفظ
حدث باللفظ؟ فاألوجه أن ُيقال :المعنى واحد لرواية محمود ،وهشام بن خالد.
المذكور مع َّأنه ما ُذ ِكر إال جزء من الحديث ال ُيجزم َّ
بأنه لفظ محمود ،أو لفظ هشام .وعلى كل

ِ
حال إذا اتحد المعنى كفى؛ َّ
المحدثين مقبولة إذا
ألن الرواية بالمعنى عند أهل العلم ،عند عامة
توافر شرطها ،وهو أن يكون الراوي بالمعنى عالم بمدلوالت األلفاظ ،عارف بما ُيحيل المعاني؛
فروايته بالمعنى مقبولة عند جماهير الم ِ
حدثين ،خالًفا البن سيرينٍّ ،
ونفر يسير .وال شك أ َّن
ُ
العمل عند أهل العلم على قبول الرواية بالمعنى.

في صحيح البخاري الحديث الواحد ،عن صحابي واحد ،يروى بألفاظ متعددة مما يدل على َّأنهم
يرون الرواية بالمعنى .واإللزام بالرواية اللفظية قد تتعذر معه الرواية .ما كل راوي يستطيع أن
يستحضر اللفظ الذي سمعه من شيخه في كل وقت .قد يستحضره في وقت ،ثم ينساه في وقت
آخر ،لكن هذا مفترض في راوي ُيميز ،عارف بمدلوالت األلفاظ ،ويعلم ما ُيحيل المعاني.
يد" وهو ابن مسلمِ " ،ب َه َذا ِْ
اْل ْسَن ِاد" الذي تقدم عن حريز ،عن عبد الرحمن بن
" َق َاَلَ :حَّد َثَنا اْل َوِل ُ
ظ ِ
ميسرة ،عن المقدامِ " ،به َذا ِْ ِ
اه ِرِه َما َوَبا ِطِن ِه َما"ِ " ،بأُ ُذَنْي ِه" مثل:
الَ :و َم َس َح ِبأُ ُذَنْي ِه َ
َ
اْل ْسَنادَ ،ق َ
{امسحوا ِبرء ِ
وس ُك ْم} [سورة المائدة( ،]6:الباء) لو حذفت (الباء) الحتمل أن يكون المسح باليد
ْ َ ُ ُُ
بدون ماء ،ولكن (الباء) هذه التي هي تبعيضية من جهة الماء ،يعني :ببعض ،ال ببعض الرأس،

(الباء) هذه تفيد اإللصاق ،وتفيد َّ
ممسوحا به ،وهو الماء .ولو ُح ِذفت (الباء) الحتمل أن
أن هناك
ً
لما أُدخلت
يكون المسح باليد اليابسة ،مثل :مسح رأس اليتيم .يلزم أن يكون فيها ماء؟ ال ،لكن َّ
دل على َّ
ممسوحا به ،وهو الماء غير اليد.
شيئا
(الباء) َّ
أن هناك ً
ً
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اه ِرِهما وب ِ
ظ ِ
اطِن ِه َما" مثل ما تقدم وصفهَّ ،أنه أدخل أصبعيه في صماخي أذنيه
" َو َم َس َح ِبأُ ُذَنْي ِه َ
َ ََ
أيضا التفسير َّ
بأنه أدخل السباحتين في أذنيه ،ومسح ظاهرهما بإبهاميه.
وجاء ً
ِ
اخ أُ ُذَنْي ِه" والصماخ هو الثقب ،وسيأتي أَّنه أدخلهما في جحر
َصا ِب َع ُه ِفي ِص َم ِ
امَ :وأ َْد َخ َل أ َ
َ"زَاد ه َش ٌ
أذنيه .يعني :الثقب الذي في األذن ،ومعلوم َّ
أن الثقب البعيد الذي يوصل إلى محل الضرر،
جل وعال-؛ َّ
ألنه قد توجد حكة ،وليس عند
والتأذي ال يوصل إليه باألصابع ،وهذا من ِنعم هللا َّ -

اإلنسان إال األصبع ،وال يستطيع الوصول إلى ما ُيمكن جرحه ،والتأذي به ،وخرق طبلة األذن
الحمد هلل؛ َّ
أحيانا الحكة يعني ما يرتاح اإلنسان إال إذا َّ
حك المكان الذي يؤذيه .فمن ِنعم هللا
ألنه
ً
َّ
أن األصابع ما تصل ،لكن المقصود إدخال ما ُيمكن إدخاله .وادخال األصابع مثل ما جاء عن

َصا ِب َع ُه ْم ِفي َآ َذ ِان ِه ْم} [سورة نوح ،]7:وهذا من إطالق الكل ،وارادة البعض؛
قوم نوحَ :
{ج َعُلوا أ َ
َّ
اخ أُ ُذَنْي ِه".
ألنه ال ُيمكن إدخال جميع األصبع"ِ .في ِص َم ِ

يد ْب ُن ُم ْسلِ ٍم ،قالَ :حَّد َثَنا
ثم قال -رحمه هللاَ " :-حَّد َثَنا ُم َؤ َّم ُل ْب ُن اْل َف ْض ِل اْل َحَّرِان ُّي ،قالَ :حَّد َثَنا اْل َولِ ُ
عبد َّ ِ
صرح باإلخبار ،فأ ُِم َن تدليسه" .قال:
صرح الوليد بن مسلم ،بالتحديث ،وهناك َّ
َّللا ْب ُن اْل َع َل ِء" َّ
َْ ُ
حَّد َثَنا عبد َّ ِ
َّللا ْب ُن اْل َع َل ِءَ ،حَّد َثَنا أَُبو ْاْل َْزَه ِر اْلم ِغ َيرُة ْب ُن َفْرَوَةَ ،وَي ِز ُيد ْب ُن أَِبي م ِال ٍك ،أَ َّن م َع ِ
اوَيةَ"
َُْ
َ
ُ
َ
ُ
ابن أبي سفيان -رضي هللا عنه"َ ،-ت َو َّضأَ ِل َّلن ِ
اس" من أجل أن يروه ،فيأخذوا عنه صفة وضوء

اوَي َة َت َو َّضأَ لِ َّلن ِ
َن م َع ِ
اس َك َما
النبي -صلى هللا عليه وسلم" .-أ َّ ُ
اءَ ،فَتَلَّقا َها
ف َغْرَف ًة ِم ْن َم ٍ
َو َسَّل َمَ -ي َت َو َّضأَُ ،فَل َّما َبَل َغ َ ْأر َس ُه َغَر َ

أرَى رسول َّ ِ
َّ
هللا َعَلْي ِه
َّللا َ -صلى ُ
َ َُ َ
ِب ِش َمالِ ِه َح َّتى َو َض َع َها َعَلى َو َس ِط

طُرُ ،ث َّم َم َس َح ِم ْن ُمَقَّد ِم ِه ِإَلى ُم َؤ َّخ ِرِهَ ،و ِم ْن ُم َؤ َّخ ِرِه ِإَلى ُمَقَّد ِم ِه"
اء ،أ َْو َك َاد َي ْق ُ
َ ْأر ِس ِه َح َّتى َق َ
طَر اْل َم ُ
تفرد به أبو داودَّ ،
لكنه لم يتعقبه ،وليس فيه ما ُيقدح به من أجله ،فأقل أحواله
هذا الحديث مما َّ
الحسن.
ُ

اس َكما أرَى رسول َّ ِ
ِ
َّ
َن م َع ِ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ي َت َو َّضأَُ ،فَل َّما َبَل َغ َ ْأر َس ُه"
َّللا َ -صلى ُ
اوَي َة َت َو َّضأَ ل َّلن ِ َ َ َ ُ َ
"أ َّ ُ
يعني غسل كفيه ،ثم غسل وجهه ،ثم غسل يديه إلى المرفقين ،ثم بلغ الرأس الذي هو يمسح

اها ِب ِش َم ِال ِه َح َّتى َو َض َع َها َعَلى َو َس ِط َ ْأر ِس ِه َح َّتى
ف َغْرَف ًة ِم ْن َم ٍ
اليمنىَ " ،فَتَلَّق َ
مسحاَ " .غَر َ
اء" بيده ُ
ً
طُرُ ،ث َّم َم َس َح ِم ْن ُمَقَّد ِم ِه ِإَلى ُم َؤ َّخ ِرِهَ ،و ِم ْن ُم َؤ َّخ ِرِه ِإَلى ُمَقَّد ِم ِه"ِ " .م ْن
اء ،أ َْو َك َاد َي ْق ُ
َق َ
طَر اْل َم ُ
ُمَقَّد ِم ِه ِإَلى ُم َؤ َّخ ِرِه" ذهب بالماء  -بما يمسح به من الماء  -ذهب به من المقدم إلى المؤخر ،ثم
َّ
ردهما إلى المقدم ،وهذا موافق لما تقدم .إال َّ
أن في قوله"َ :و َض َع َها َعَلى َو َس ِط َ ْأر ِس ِه َح َّتى َق َطَر
طُر" األصل َّ
غسال،
أن المسح بالبلل ،واذا تعدى ذلك وكثُر الماء صار
اء ،أ َْو َك َاد َي ْق ُ
ً
اْل َم ُ
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أن الرأس يمسح{ ،امسحوا ِبرء ِ
والمنصوص عليه َّ
وس ُك ْم} [سورة المائدةَّ ،]6:أنه ُيمسح وال ُيغسل،
ُ
ْ َ ُ ُُ
ط ُر" يعني من كثرته التي ال تصل إلى حد الغسل ،الماء الذي يتناثر من كل وجه.
"ك َاد َيْق ُ
لكن َ

قال" :ح َّد َثَنا محمود بن َخالِ ٍد ،قال :حَّد َثَنا اْلوِليد" بن مسلمِ " ،به َذا ِْ ِ
ال:
َ ُ
َُْ ُ ُْ
َ
َ
َ
اْل ْسَناد" يعني السابقَ " ،ق َ
َف َت َو َّضأَ َث َل ًثا َث َل ًثاَ ،و َغ َس َل ِر ْجَلْي ِه ِب َغْي ِر َع َد ٍد".
َ"ت َو َّضأَ َث َل ًثا َث َل ًثا" هذا متفق مع ما تقدم ،و َّ
أن غسل الوجه ثالثًا ،واليدين ثالثًا ،والرأس ُيمسح
أما قوله"َ :و َغ َس َل
مسحا مرة واحدة على ما تقدم في صفة وضوئه  -عليه الصالة والسالم  .-و َّ
ً

ِر ْجَلْي ِه ِب َغْي ِر َع َد ٍد" فالراوي في هذه الرواية َّ
كأنه لم ينتبه إلى العدد ،ولم يضبط العدد الذي ضبطه
غيره ،فال ُيعارض بما جاءت به الروايات الصحيحة ،وهو َّ
أن الرجالن تُغسالن ثالثًا ثالثًا.
ثم قال" :حَّد َثَنا محمود بن َخ ِال ٍد ،قال :حَّد َثَنا اْلوِليد" بن مسلمِ " ،به َذا ِْ ِ
الَ :ف َت َو َّ
ضأَ َث َل ًثا
َ ُ
َُْ ُ ُْ
َ
َ
َ
اْل ْسَنادَ ،ق َ
َث َل ًثا َو َغ َس َل ِر ْجَلْي ِه ِب َغْي ِر َع َد ٍد".

ثم قال" :حَّد َثَنا مسَّدٌد" وهو ابن مسرهد" ،قال :حَّد َثَنا ِب ْشر بن اْلم َف َّض ِل ،قال :حَّد َثَنا عبد َّ ِ
َّللا ْب ُن
َْ ُ
َ
َ
َ
َُ
ُ ُْ ُ
يل" ابن أبي طالب ،وهو صدوق في حفظه شيء ،واال فهو ثقة من حيث العدالة ما
ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ِق ٍ

فيه إشكال عدل ،لكن في حفظه شيء من الضعف؛ ولذلك بعضهم ي ِ
ضعف رواياته ،وبعضهم
ُ
ي ِ
حسنونها .وعلى كل حال هذا الحديث حسن.
ُ

قال" :حَّد َثَنا عبد َّ ِ
الرَب ِي ِع ِبْن ِت ُم َع ِوِذ ْاب ِن
"ع ِن ُّ
َّللا ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ِق ٍ
َْ ُ
يل" يعني :ابن أبي طالبَ ،
َ
ِ
ع ْفراء" صحابية ،من المبايعات تحت الشجرة" ،ع ِن ُّ ِ ِ ِ
ان
اءَ ،قاَل ْتَ :ك َ
َ
الرَبي ِع بْنت ُم َع ِوذ ْاب ِن َع ْفَر َ
َََ
ِ
رسول َّ ِ
ِ
َّ
َّ
ال:
هللا َعَلْيه َو َسل َمَ ،-يأْتيَنا َف َحَّد َث ْتَنا" الراوي عنها يقولَ " :ف َحَّد َث ْتَنا أََّن ُه َق َ
َّللا َ -صلى ُ
َُ ُ

ضوء َرس ِ
ول
اس ُك ِبي ِلي َو ُ
اس ُك ِبي ِلي َو ُ
ماء أتوضأ بهْ «" ،
« ْ
وءا»َ ،ف َذ َكَر ْت ُو ُ َ ُ
ض ً
ض ً
وءا»" ُ
صبي لي ً
َّللا -صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم َقاَلت ِف ِ
َّ ِ
يهَ :ف َغ َس َل َك َّفْي ِه َث َل ًثا ثل ًثا" وهذا موافق لما تقدم"َ ،وَو َّضأَ
ْ
َ
ُ َْ ََ َ
اس َتْن َش َق َمَّرًة" مرة واحدة ،وتقدم فيما هو
َو ْج َه ُه َث َل ًثا" يعني :غسل وجهه ثالثًا"َ ،و َم ْض َم َ
ض َو ْ
أصح من هذه الرواية بأَّنه يتمضمض ويستنشق ثالثًا ثالثًا .وعلى كل حال لو توضأ مرة،

تمضمض مرة ،واستنشق مرة الوضوء صحيح؛ َّ
ألنه ثبت َّ
أن النبي -عليه الصالة والسالم -توضأ
مرة مرة.

َ"وَو َّضأَ َي َدْي ِه َث َل ًثا َث َل ًثا" يعني :غسل يديه ثالثًا ثالثًا ،وهذا موافق لما تقدم"َ ،و َم َس َح ِبَ ْأر ِس ِه َمَّرَتْي ِن
بدأ ِب ُم َؤ َّخ ِر َ ْأر ِس ِهُ ،ث َّم ِب ُمَقَّد ِم ِه" إن قلنا بالترجيح ،فال شك َّ
أن ما تقدم أرجح ،وان قلنا بالتوجيه

والجمع فال مانع أن يكون معنى قوله"َ :و َم َس َح ِبَ ْأر ِس ِه َمَّرَتْي ِن" أن يكون الراوي اعتبر الذهاب بهما
إلى القفا مرة ،والرجوع مرة.
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َ"و َم َس َح ِبَ ْأر ِس ِه َمَّرَتْي ِن ،يبدأ ِب ُم َؤ َّخ ِر َ ْأر ِس ِهُ ،ث َّم ِب ُمَقَّد ِم ِه" والروايات السابقة َّأنه يبدأ بمقدم رأسه ثم
يذهب بهما إلى قفاه ،ويعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه .وان كان المعنى الموجود في هذا
الحديث محتمالً في قوله" :أقبل بهما وأدبر" وسبق توجيه ذلك.
ظ ُه ِ
طوِن ِه َماَ ،وَو َّضأَ" يعنيَ :غ َس َل،
ورِه َما َوُب ُ
َ"و ِبأُ ُذَنْي ِه ِكْل َتْي ِه َما" يعني ومسح بأذنيه كلتيهماُ " ،
ِ
ال أَُبو َد ُاوَدَ :و َه َذا َم ْعَنى
ِ"ر ْجَلْيه َث َل ًثا َث َل ًثا" هذا ما جاءت به األحاديث ،حديث عثمان ،وغيرهَ " .ق َ
ح ِد ِ
يث ُم َسَّد ٍد" يعنيَّ :أنه لم ُيورد لفظ حديث مسدد.
َ
في غير ُمسدد في السند حتى ُيقالَّ :إنه جاء بلفظه واقتصر على معنى حديث مسدد؟ ما فيه

غيرهَّ ،
لكنه أراد أن ُي ِنبه حينما أطلق ،قال" :حدثنا مسدد" َّأنه لم ُيرد اللفظ ،واَّنما أورد المعنى.
وهللا أعلم .اللهم ِ
صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد..

ض ِعف من جهة
الرَب ِيع الذي ذكرناه فيه مثل ما قلنا :عبد هللا بن محمد بن عقيل ،وقد ُ
حديث ُ
حفظه ،وبعضهم وثَّقه مطلًقا ،ولكن القول الوسط أن ُيقال :ال يصل في الضبط واإلتقان إلى رواة
الحديث الصحيح ،وان لم ينزل عن درجة الحسن؛ ولذا اقتصر الترمذي على تحسينه .ومع ذلك

حسن له.
أبو داود ،لم يتعقب الحديث ،فمثله ُي َّ

الشيخ أحمد شاكر ،يعني على تساهل الترمذي -رحمه هللا -قال :حديث حسن ،والشيخ أحمد

تساهال من الترمذي -رحم هللا الجميع .-قال :وحديث الربيع صحيح ،واَّنما اقتصر
شاكر أشد
ً

ذهابا منه إلى َّأنه ُيعارض حديث عبد هللا بن زيدَّ ،
ولكنهما عن حادثتين
الترمذي ،على تحسينه ً
مختلفتين ،فال تعارض بينهما حتى ُيحتاج إلى الترجيح.

وكل جائز .على كل
بمقدم الرأس ،وكان يبدأ بمؤخرهٌ ،
وكان النبي -صلى هللا عليه وسلم -يبدأ ُ
حال مثل ما ذكرنا ،عبد هللا بن محمد بن عقيل ُرمي بسوء الحفظ ،فال ُيعارض به ما جاء في
َ
الرَب ِيع ،يعني :من لفظ،
الصحيح .وان كان في الصحيح ما في إجماله ما ُيفهم منه موافقة حديث ُّ

أي لفظ؟

طالب... :
أي لفظ؟
طالب... :
ال" .بدأ بمقدم رأسه" هنا نعم ،يبدأ بمؤخر رأسه ثم َّ
أما الرواية الموافقة "فأقبل بهما
بمقدمهَّ ،
وأدبر" التي حملها ابن دقيق العيد على َّ
أن اإلقبال ،واإلدبار نسبي؛ ليرفع التعارض الوارد في
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هذه الجملة .وعلى كل حال األمر سهل ،الترجيح ،والعمل بما في الصحيحين ال شك َّأنه أولى
مما جاء في السنن .وفيه رٍّاو ال ترتقي روايته إلى درجة الصحيح.

ِ ِ
يل" عبد
"ع ِن ْاب ِن َع ِق ٍ
يل ،قالَ :حَّد َثَنا ُس ْفَي ُ
ان" وهو ابن عيينةَ ،
ثم قالَ :
"حَّد َثَنا ِإ ْس َح ُ
اق ْب ُن إ ْس َماع َ
هللا بن محمد بن عقيل الذي سبق ذكرهِ " ،به َذا اْلح ِد ِ
يث" يعني :بهذا الحديث الذي سيق قر ًيبا،
َ
َ

ض َم َع ِاني ِب ْش ٍر" يغير بعض المعاني ،يعني :ال يتفقون في جميع ُجمل الحديث ،وان
ُ"ي َغِيُر َب ْع َ
أما إذا غيَّر المعاني فاألمر أشد .إذا
كان المفهوم يعني فيه َّأنه يغير بعض األلفاظ ،هذا األصلَّ .
غيَّر المعاني ال يدخل تحت جواز الرواية بالمعنى.
ُ"ي َغِيُر
هناك

ض مع ِاني ِب ْش ٍر" بن المفضل الذي تقدمتَ " ،قال ِف ِ
اس َتْن َثَر َث َل ًثا"؛ َّ
ألنه
يه"َ :وَت َم ْض َم َ
َب ْع َ َ َ
ض َو ْ
َ
اس َتْن َثَر َث َل ًثا" ولهذا ما
في حديث بشر "ومضمض واستنشق مرة" وهنا قال"َ :وَت َم ْض َم َ
ض َو ْ

يشهد له ،وللرواية السابقة ما يشهد لها ،واألمر فيه سعة.

ِ
ِ
"ع ِن
"حَّد َثَنا ُق َتْيَب ُة ْب ُن َس ِع ٍ
يدَ ،وَي ِز ُيد ْب ُن َخال ٍد اْل َه ْم َدان ُّيَ ،ق َاَلَ :حَّد َثَنا ا َّللْي ُث" وهو ابن سعدَ ،
قالَ :
اب ِن عج َل ن" وهو محمد" ،عن عب ِد َّ ِ
يل" الذي تقدم الرواية عنه ،وعرفنا حاله،
َّللا ْب ِن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ِق ٍ
ْ َْ َ
َ ْ َْ
َن رسول َّ ِ
"ع ِن ُّ ِ ِ ِ
َّ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ت َو َّضأَ ِعْن َد َها َف َم َس َح
َ
َّللا َ -صلى ُ
اء ،أ َّ َ ُ َ
الرَبي ِع بْنت ُم َع ِوٍذ ْاب ِن َع ْفَر َ
س ُكَّل ُه" وهذا فيه رد على من يقول :إ َّن الواجب بعض الرأس ،واختلفوا في القدر الواجب،
َّ ْأ
الر َ
فمنهم من يقول :الربع ،ومنهم من يقول :تكفي الناصية ،ومنهم من يقول :يكفي ما ُيطلق عليه،

أقل ما ُيطلق عليه ال أرس ،والمراد الشعر -ثالث شعرات .-على كل حال يعني :إن مسحت
ثالث شعرات هل ُيقال َّإنه مسح رأسه؟ ال ُيمكن.
وهذه الروايات " َف َم َس َح
القرون الضفائر"ُ ،ك ِل

الرس ُكَّله" وهو الموافق للرأس عند اإلطالق ،وهو كلهِ .
"م ْن َقْر ِن ا َّ
لش ْع ِر"
ُ
َّ ْأ َ
َن ِ
احَيةٍِ ،ل ُمْن َص ِب َّ
الش ْع ِر" المقصود َّأنه استوعب الرأس كله ،من أسفله إلى

أعاله ،ومن أعاله إلى أسفلهَ"َ .ل ُي َح ِر ُك َّ
الش ْعَر َع ْن َهْيَئ ِت ِه"ال سيما إذا كان الشعر طويالً ،أو
قصيرَّ ،
فإنه مع اإلقبال واإلدبار سوف
ًا
قرونا؛ فالشعر لن يتحرك ،بخالف ما إذا كان الشعر
ً
يتحرك.

يد ،قالَ :حَّد َثَنا َب ْكٌرَ ،ي ْعِني :اْب َن ُم َضَرَ ،ع ِن ْاب ِن َع ْج َل َن" الذي تقدم،
"حَّد َثَنا ُق َتْيَب ُة ْب ُن َس ِع ٍ
ثم قالَ :
"عن عب ِد َّ ِ
َن ُرَب ِي َع ِبْن َت ُم َع ِوٍذ ْاب ِن
يل" وقد تقدم أكثر من مرة" ،عن أبيه ،أ َّ
َّللا ْب ِن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ِق ٍ
َ ْ َْ
َخبرْته َقاَل ْت :أرَيت رسول َّ ِ
َّ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ي َت َو َّضأُ َقاَل ْتَ :ف َم َس َح َ ْأر َس ُه
اء ،أ ْ َ َ ُ
َّللا َ -صلى ُ
َُْ َُ َ
َع ْفَر َ
ومسح ما أَ ْقبل ِمْن ُه وما أ َْدبر ،وص ْد َغي ِه وأُ ُذَني ِه مَّرًة و ِ
اح َد ًة".
َ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َََ َ َ ََ
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" َقاَل ْت :أرَيت رسول َّ ِ
َّ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ي َت َو َّضأُ َقاَل ْتَ :ف َم َس َح َ ْأر َس ُه َو َم َس َح َما أَ ْقَب َل ِمْن ُه
َّللا َ -صلى ُ
َُْ َُ َ
وما أ َْدبر" يعني :موافق للروايات السابقة" .وص ْد َغي ِه وأُ ُذَني ِه مَّرًة و ِ
اح َد ًة" الصدغ :هو ما بين األذن
َ َ ََ
َ ُ ْ َ ْ َ َ
والعين.
ثم قال" :حَّد َثَنا مسَّدٌد ،قال :حَّد َثَنا عبد َّ ِ
يل،
ان ْب ِن َس ِع ٍ
يدَ ،ع ِن ْاب ِن َع ِق ٍ
َْ ُ
َّللا ْب ُن َد ُاوَد ،قالَ :ع ْن ُس ْفَي َ
َ
َ
َُ
َّ
َن َّ ِ
ان ِفي َي ِد ِه".
الرَب ِي ِع ،أ َّ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -م َس َح ِبَ ْأر ِس ِه ِم ْن َف ْض ِل َم ٍ
َع ِن ُّ
اء َك َ
النب َّي َ -صلى ُ

هذه الروايات التي تقدمت كلها من رواية ابن عقيلُ ،حكم عليها َّ
بأنها ال تنزل عند درجة الحسن،
وهي مما ذكره أبو داود ،وسكت عنه .وما سكت عنه أبو داود فهو صالح كما جاء في رسالته

ان ِفي َي ِد ِه" وقلنا إ َّن الرأس
"م َس َح ِبَ ْأر ِس ِه ِم ْن َف ْض ِل َم ٍ
اء َك َ
إلى أهل مكة .لكن في الرواية األخيرة َ
فرض مستقل ،ال ُيمسح بماء مستعمل كاألذنين؛ َّ
ألن األذنين تتبعان الرأس؛ فتُمسحان بما فضل
من مائه ،لكن الرأس مستقل ،ما ُيمسح من ماء فضل من غسل اليدين.
كنا أشرنا سابًقا إلى َّ
إما في اإلناء،
ماء،
َّ
وصب بعضه َّ
أن اإلمام البيهقي قال :لعله أخذ في يديه ً
ِ
َّ
وص َّب
أو في األرض فيصدق على ما بقي في يديه أنه فضلة من الماء الذي أُخذ من اإلناء ُ
بعضه؛ فيصدق َّأنه من فضل ماء كان ،يعني :باقي ماء كان في يده ،واال فالروايات الصحيحة

تدل على َّ
أن الرأس ُيمسح بماء جديد ،ال بماء مستعمل.
ِ ِ
ِ
يع" هو ابن الجراح الرؤاسي اإلمام المعروف،
يم ْب ُن َس ِع ٍ
يد ،قالَ :حَّد َثَنا َوك ٌ
ثم قالَ :
"حَّد َثَنا إْبَراه ُ

"قال :حَّد َثَنا اْلحسن بن ص ِالح" هو ابن حي" ،عن عب ِد َّ ِ
َّللا ْب ِن ُم َح َّم ِد
َ
ََ ُ ُْ َ ٍ
َ ْ َْ
َّ
َن َّ ِ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ت َو َّضأََ ،فأ َْد َخ َل
اء ،أ َّ
النب َّي َ -صلى ُ
ُم َع ِوٍذ ْاب ِن َع ْفَر َ
يعني :الثقب .األصل في الجحر َّأنه الثقب الذي في األذن كالجحر  -جحر الضب  -يعني:
الرَبيِ ِع ِبْن ِت
يلَ ،ع ِن ُّ
ْب ِن َع ِق ٍ
ِإ ْصَب َعْي ِه ِفي جحري أُ ُذَنْي ِه"

الثقب الذي يدخل فيه الضب .ومعلوم َّ
أن األصابع ال تُدخل .األصبع ال تدخل في األذن ،والمراد
بعضها ،وما ُيمكن إدخاله منها .وهذا الحديث كسابقه من رواية عبد هللا بن محمد بن عقيل ،وقد
قيل فيه ما قيل.
"حَّد َثَنا
ثم قالَ :

ِ
يسىَ ،و ُم َسَّدٌدَ ،ق َاَلَ :حَّد َثَنا َعْب ُد اْل َو ِار ِث ،يعني ابن سعيدَ ،ع ْن َلْي ٍث،
ُم َح َّم ُد ْب ُن ع َ
ِ ِ
يه" م ِ
صرف ،وهو مجهول ،وجده كعب بن عمرو ،أو عمرو بن
ُم َص ِر ٍ
فَ ،ع ْن أَب ُ

طْل َح َة ْب ِن
َع ْن َ
كعبُ ،يقال له صحبة ،بعض المحدثين يثبت له صحبة ،وهذه الصحبة ُينكرها أهل بيته ،يقول:
ليس لجدنا صحبة .يعني :قد يقول قائل :المفترض العكس ،لكنه الدين ،والعلم ،واألمانة ،واال
فالصحبة شرف ،لو كانت ثابتة عندهم لجهدوا في ذكرها؛ فأهل بيته يقولون إَّنه ليس له صحبه،
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ولم ير النبي -عليه الصالة والسالم .-وان كان جمع من أهل الحديث يرون َّأنه صحابي .وعلى
كل حال الحديث منكر كما سيأتي في كالم األئمة الذي نقله أبو داود.

"عن أبيه ،عن ج ِد ِهَ ،قال :أرَيت رسول َّ ِ
َّللا -صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم -يمسح ْأرس ُه مَّرًة و ِ
اح َد ًة
َْ َ
ُ َ ْ َ َ َ ََْ ُ َ َ َ َ
َ
َ َُْ َُ َ
ال ُم َسَّدٌدَ :م َس َح
َح َّتى َبَل َغ اْلَق َذال" يعني نزل عن شعر الرأس إلى الرقبةَ -" .و ُه َو أ ََّو ُل اْلَق َفاَ ،وَق َ
َخَر َج َي َدْي ِه ِم ْن َت ْح ِت أُ ُذَنْي ِه" يعني مبالغة في المسح ،وهذه ال
َ ْأر َس ُه ِم ْن ُمَقَّد ِم ِه ِإَلى ُم َؤ َّخ ِرِه َح َّتى أ ْ
توجد في األحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين ،وغيرهما في مسح الرأس.
ِِ
ِ
َح َم َد"
وسم ْعت أ ْ
ال أَُبو َد ُاوَدَ :
ال ُم َسَّدٌدَ :ف َحَّد ْث ُت به َي ْحَيى" القطانَ " ،فأَْن َكَرُهَ ،ق َ
قال أبو داودَ " :ق َ
ِ
يش َه َذا،
ول ِإ ْ
ولِ :إ َّن ْاب َن ُعَيْيَنةَ" يعني :يقول"َ :ز َع ُموا أََّن ُه َك َ
ان ُيْنكُرُهَ ،وَيُق ُ
يعني ابن حنبل"َ ،يُق ُ

طْلحةُ ،عن أَِب ِ
يهَ ،ع ْن َج ِد ِه" معلوم َّ
أن هناك سالسل على هذه الصيغة ،عمرو بن شعيب ،عن
َْ
َ َ
أبيه ،عن جده .بهز بن حكيم ،عن أبيه ،عن جده .طلحة بن مصرف ،عن أبيه ،عن جده .لكن

ِ
هذه أضعفها التي معنا؛ َّ
مصرف مجهول ،ال تُعرف حاله .والجد مختلف في صحبته.
ألن
ورَ ،ع ْن
"حَّد َثَنا اْل َح َس ُن ْب ُن َع ِل ٍي ،قالَ :حَّد َثَنا َي ِز ُيد ْب ُن َه ُارو َن ،قال :أ ْ
ص ٍ
قالَ :
َخَبَرَنا َعَّب ُاد ْبن َمْن ُ
ِع ْك ِرم َة ب ِن َخ ِال ٍد ،عن س ِع ِ
اس َأرَى َرسول َّ ِ َّ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم"
يد ْب ِن ُجَبْي ٍرَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
َ ْ
َْ َ
َّللا َصلى ُ
ُ َ

يث ُ -كَّل ُه َث َل ًثا َث َل ًثا"،
يعنيَّ :أنه رأى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم"َ -ي َت َو َّضأُ َ -ف َذ َكَر اْل َح ِد َ
ِ
ِ ِ ِ
"رَى رسول َّ ِ
ِ
َّ
هللا َعَلْي ِه
َّللا َ -صلى ُ
ال"َ :و َم َس َح بَ ْأرسه َوأُ ُذَنْيه َم ْس َح ًة َواح َد ًة" .وهذا الحديث َأ َ ُ َ
َق َ
يث  "-بكماله ،ذكر الحديث كله " َث َل ًثا َث َل ًثا" يعني :وان كان عمومه
َو َسَّل َمَ -ي َت َو َّضأُ َ -ف َذ َكَر اْل َح ِد َ
يشمل الرأس؛ إال َّأنه ُبين؛ ولذا جاء في الروايات َّ
أن النبي -عليه الصالة والسالم -توضأ ثالثًا
ثالثًا ،واستدل بها من يقولَّ :
إن مسح الرأس يكون ثالثًا .هنا قال" :توضأ َث َل ًثا َث َل ًثاَ ،و َم َس َح
ِب ْأر ِس ِه وأُ ُذَني ِه مسح ًة و ِ
اح َد ًة" مما يقيد به اإلطالق في األحاديث المطلقة.
َ
َ ْ َْ َ َ
ان ْب ُن َحْر ٍب ،قالَ :حَّد َثَنا َح َّم ٌاد ،ح" تحويل من إسناد إلى آخر" ،قالَ :و َحَّد َثَنا
"حَّد َثَنا ُسَلْي َم ُ
قالَ :
ِ
"ع ْن
"ع ْن َح َّماد ْب ِن َزْي ٍد" التقى اإلسنادانَ ،
ُم َسَّدٌدَ ،وُق َتْيَبةُ" مسدد بن مسرهد ،وقتيبة بن سعيدَ ،
َّ
ضوء َّ ِ
ِ
ِ
ِسَن ِ
هللا َعَلْي ِه
ان ْب ِن َرِب َ
النب ِي َ -صلى ُ
امةََ ،وَذ َكَر ُو ُ َ
ُم َ
يعةََ ،ع ْن َش ْه ِر ْبن َح ْو َش ٍبَ ،ع ْن أَبي أ َ
وسَّلمَ -قالَ :كان رسول َّ ِ
ِ َّ
َّ
الْ « :اْلُ ُذَن ِ
ان ِم َن
هللا َعَلْيه َو َسل َمَ -ي ْم َس ُح اْل َم ْأ َقْي ِنَ ،قا َلَ :وَق َ
َّللا َ -صلى ُ
َ َ َُ ُ
ََ َ

الر ِ
س»" الحديث في إسناده كما سمعتم شهر بن حوشب ،وجمهور أهل العلم على ضعفه،
َّ ْأ
والم ارد ب(المأقين) بالهمز أو بالتسهيل (مأقين) ،أو (ماقين) ،وقد تُقال بالواو بدل األلف
(موقين) ،وهو طرف العين مما يلي األنف.
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الر ِ
الْ « :اْلُ ُذَن ِ
س»" والقول َّ
ض َّعًفا ،لكن
ان ِم َن َّ ْأ
بأن األذنين من الرأس ،وان كان الحديث ُم َ
قال"َ :وَق َ
هو قول كثير من أهل العلم ،وذهب ..تقدم ما يدل عليه ،لكن التنصيص بهذا اللفظ « ْاْلُ ُذَن ِ
ان ِم َن
الر ِ
الر ِ
بأن « ْاْلُ ُذَن ِ
س» ،ضعيف ،واعتمده بعض أهل العلم ،وقالوا َّ
س» يعنيَّ :أنهما
ان ِم َن َّ ْأ
َّ ْأ
مسحا .قال بعض العلماء :هما من الوجه؛ فتُغسالن مع الوجه «سجد وجهي
تمسحان مع الرأس
ً
للذي خلقه وصوره ،وشق سمعه وبصره» هذه يستدل بها من يقول إ َّن األذنين من الوجه؛

غسال مع الوجه .ومنهم من يقول :ما أقبل منهما فمن الوجه ،وما أدبر فمن الرأس.
فتُغسالن
ً

تبعا للرأس .وعلى كل
تبعا للوجه ،وما أدبر ُيمسح ً
يعني :ما أقبل ُيغسل ،وما أدبر ُيمسحُ ،يغسل ً
حال الحديث فيه ضعف ،ومسح األذنين جاءت به الروايات الصحيحة في صفة وضوء النبي-

عليه الصالة والسالم.-
ال
ال ُسَلْي َم ُ
صدي بن عجالنَ " ،ق َ
" َق َ
ُم َ
ان ْب ُن َحْر ٍبَ :يُقوُل َها :أَُبو أ َ
امةَ" أبو أمامة الباهلي ،اسمه ُ
ال َح َّم ٌادََ :ل أ َْدرِي ُه َو ِم ْن َق ْو ِل َّ
الن ِب ِي َ -صَّلى
ُسَلْي َم ُ
ال ُق َتْيَبةَُ :ق َ
امةََ ،ق َ
ُم َ
ان ْب ُن َحْر ٍبَ :يُقوُل َها :أَُبو أ َ
ِ َّ
ِ ِ
ُما َمةَ" يعني من
ُ
هللا َعَلْيه َو َسل َم "-يعني :مرفوع إلى النبي -صلى هللا عليه وسلم" ،-أ َْو م ْن أَبي أ َ

ِ ِ
يعةَ" المقصود أ َّن الخبر فيه
ال ُق َتْيَبةَُ :ع ْن ِسَن ٍ
ان بن أَِبي َربِ َ
اجتهادهَ -" ،ي ْعني ق َّص َة ْاْلُ ُذَنْي ِن َ -ق َ
كما تقدم شهر بن حوشب ،والروايات الصحيحة في صفة وضوئه -عليه الصالة والسالم -فيها
المسح على األذنين.
يعةَ" سنان بن
ال أَُبو َد ُاوَدَ :و ُه َو ْاب ُن َربِ َ
ال أَُبو َد ُاوَدَ :و ُه َو ْاب ُن َرِب َ
يعةَ" "عن سنان أبي ربيعة"َ " ،ق َ
" َق َ
ربيعة أبو ربيعة ،يعني :جرت العادة َّ
أن اإلنسان يسمي ولده باسم أبيه.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

