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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

شرور أنفسنا إن احلمد هلل، ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال ُمضل لو، ومن ُيضلل فال ىادي لو، 
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمًدا عبده 

 .ورسولو

  -أما بعد: 

، وشر األمور فإن خَت الكالم كالم اهلل، وخَت اذلدي ىدي زلمٍد 
ل ضاللٍة يف النار، مث أما بدعٍة ضاللة، وكزلدثاهتا، وكل زلدثٍة بدعة، وكل 

 -بعد:

وال زال  -رمحو اهلل–نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري 
احلديث موصواًل حول أبواب كتاب الوضوء، وقد وصلنا إىل قول ادلصنف 

ُه َعَلى ؤ اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َوُضو  بَاُب َصبِّ النَِّبِّ َصلَّىباب:  -رمحو اهلل–
ْغَمى َعَلْيوِ 

ُ
 . ادل

 : -رمحو اهلل–قال البخاري 

ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن ُمَحم ِد ْبِن الُمْنَكِدِر،  ثَ َنا َأبُو الَولِيِد، قَاَل:َحد   َحد 
َجاَء َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم  :قَاَل: َسِمْعُت َجاِبًرا يَ ُقولُ 

فَ تَ َوض َأ َوَصب  َعَلي  ِمْن َوُضوئِِو، فَ َعَقْلُت،  يَ ُعوُدِني، َوَأنَا َمرِيٌض اَل َأْعِقُل،
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فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل الل ِو ِلَمِن الِميَراُث؟ ِإن َما َيرِثُِني َكالََلٌة، فَ نَ َزَلْت آيَُة 
 .ِئضِ الَفَرا

ىذا الباب لبيان طهارة ادلاء  -رمحو اهلل–عقد اإلمام البخاري 
بَاُب َصبِّ الن ِبيِّ "ادلستخدم يف وضوء، وبوَّب اإلمام البخاري لو بقولو: 

؛ فلو كان ىذا ادلاء "ُه َعَلى الُمْغَمى َعَلْيوِ ؤ اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم َوُضو  َصل ى
 غَت طاىر، دلا صبَُّو عليِو.  ادلستخدم يف وضوء النِب 

وىنا يف ىذا احلديث شيخ اإلمام البخاري ىو الطيالسي، وقد تقدم 
معنا أبو الوليد الطيالسي، يرويو عن شعبة عن زلمد بن ادلنكدر، زلمد بن 

–ادلنكدر التابعي العابد ادلشهور، ووالده ادلنكدر خال أم ادلؤمنُت عائشة 
  يروي عن جابر. -رضي اهلل عنها

وىذا فيو  "َجاَء َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم يَ ُعوُدِنيقال: "
اإلشارة إىل عيادة ادلريض، وفيو كما ذكر العلماء عيادة األكابر لألصاغر، 

 . أجل قدًرا وعلًما يزور جابًرا  فالنِب 

"؛ أي لمريٌض ال أعقوادلراد ىنا " "َوَأنَا َمرِيٌض اَل َأْعِقلُ قال: "
 اإلغماء؛ ألن اإلنسان كما قال العلماء لُو مع العقل أحوال: قالوا: 

إما أن يكون العقُل مسلوبًا وىذا يف اجملنون، العقل يكون منو  -
 مسلوب. 
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وإما أن يكون العقل مغلوبًا، وىذا فيو ادلغمى عليو، يعٍت: الذي  -
 يُغمى عليو قد يُدرك بعض األشياء، ولكنو ال يُدرك كل ما جيري. 

 وإما أن يكون العقل مستوًرا، وىذا يف النائم.  -

فهذه أحوال العقل، يعٍت ذىاب العقل عند اإلنسان قالوا: ال خيلوا من 
ون العقل مسلوبًا، وىو صورة اجملنون، أو أن يكون ىذه الصور: إما أن يك

العقل مغلوبًا يف صورة ادلغمى عليو، ىذا اإلغماء ادلؤقت، وإما أن يكون 
العقل مستوًرا وىذا يف حالة النائم، وكلها ذلا تفاصيلها من جهة الطهارة 

 وعدمها، وقد أشرنا إىل بعٍض منها. 

ب البخاري على ادلغمى كان يف حالة اإلغماء، وتبوي  فهنا جابر 
عليو، وىنا جابر يقول: وأنا مريٌض ال أعقل، يعٍت اإلمام البخاري فسر  

"؛ أي: ُمغمى علي، وىذه من وأنا مريٌض ال أعقلكالم جابر، بأن قولو: "
طُُرق اإلمام البخاري رمحو اهلل يف الًتاجم، أن تكون الًتمجة مفسرة؛ يعٍت: 

 حلديث، أو بعض ألفاظ احلديث. أن يفسر يف الًتمجة بعض مفردات ا

وىنا طبًعا فيو جانب الربكة،  "فَ تَ َوض َأ َوَصب  َعَلي  ِمْن َوُضوئِوِ قال: "
 . بركة آثار النِب 

يعٍت: استيقظ من اإلماء من صب ىذا ادلاء، وىل  "فَ َعَقْلتُ قال: "
غمى يعٍت مطلًقا ُيصب عليو ادلاء؟ ىذا خاص؟ يعٍت بالنِب 

ُ
؟ أم أن ادل

غمى ُيصب عليو ادلاء، بل ادلريض عموًما يعٍت ُيصب عليو ادلاء، السيما 
ُ

ادل
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الُحمى من فيح جهنم فأبردوا »من كان فيِو احُلمى كما جاء يف احلديث: 
يعٍت خُيفف ادلرض على اإلنسان ويفيق اإلنسان إثر صب « عليو بالماء

أن اإلنسان  ىذا ادلاء، واليوم يعٍت دراسات حديثة يعٍت تؤكد ىذا ادلعٌت
احملموم، إذا ُصب ادلاء البارد على جيوبو األنفية فإنو ينشط، وتذىب عنو 
غمى عليو، بو يصحو 

ُ
مجلة من آثار احُلمى اليت أدلت بو؛ فصب ادلاء على ادل

وعموم ادلريض إذا ُصبَّ عليِو فإنُو يكون معيًنا على ذلك، وىذا كما أشرنا 
 دلاء، يعٍت الوضوء الذي صبُو عليو. أن فيو يعٍت إشارة إىل طهورية ىذا ا

وىذا يدل على اغتنام الفرص  "فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل الل ِو ِلَمِن الِميَراُث؟"
يف السؤال، واحلرص على العلم، يعٍت ختيل صورة مريض وُمغمى عليو مبجرد 

 .ما يستيقظ يغتنم ىذه الفرصة ويسأل النِب 

ىنا أشار يعٍت جابر إىل  "َيرِثُِني َكالََلةٌ ِلَمِن الِميَراُث؟ ِإن َما قال: " 
حالتو، أنو ليس لو ولٌد وال والد، يف علم ادلواريث لدينا األصول والفروع 
واحلواشي، األصول: ىم اآلباء واألجداد، والفروع ىم: األبناء واألحفاد، 
واحلواشي ىم غَتىم غَت اآلباء وغَت األبناء، فمن مات وليس لو أصول وال 

يكون لُو ماذا؟ كاللة، فهنا أشار يعٍت سأل عن صورة الكاللة، فروع، 
فنزلت آية الفرائض، ال شك أنو إذا مل يوجد يعٍت فرع وارث، فإن الكاللة 

 يأخذون ادلال على جهة التعصيب، كما ىو معروف يف علم ادلَتاث. 

واغتنم ىذه الفرصة،  لكن وجو الشاىد ىنا: أنو سأل النِب 
فنا ىو: صب ادلاء، يعٍت ماء الوضوء عليو وىو مغمى؛ والشاىد كما أسل
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فهذا ادلاء طاىر، يعٍت ادلاء ادلستخدم يف الوضوء، ادلستعمل يف الوضوء ماٌء 
 طاىر. 

بَاُب الُغْسِل َوالُوُضوِء يف قال:  -رمحو اهلل–بوَّب اإلمام البخاري  مثُ 
 .ادلِْخَضِب َوالَقَدِح َواخَلَشِب َواحِلَجاَرةِ 

ثَ َنا قال:  ثَ َنا َعْبُد الل ِو ْبُن ُمِنيٍر، َسِمَع َعْبَد الل ِو ْبَن َبْكٍر، قَاَل: َحد  َحد 
اِر ِإَلى  ُحَمْيٌد، َعْن َأَنٍس قَاَل: َحَضَرِت الص اَلُة، فَ َقاَم َمْن َكاَن َقرِيَب الد 

ِو َوَسل َم ِبِمْخَضٍب ِمْن فَأُِتَي َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَليْ »َأْىِلِو، َوبَِقَي قَ ْوٌم، 
فَ تَ َوض َأ الَقْوُم   َأْن يَ ْبُسَط ِفيِو َكف ُو،ِحَجارٍَة ِفيِو َماٌء، َفَصُغَر الِمْخَضُب 

 .«َثَمانِيَن َوزِيَاَدةً »قُ ْلَنا: َكْم ُكْنُتْم؟ قَاَل: « ُكلُُّهمْ 

لبيان طهارة اآلنية،  -رمحو اهلل–ىذا الباب عقده اإلمام البخاري 
تالف أنواعها، األصل يف اآلنية الطهارة، إالَّ ما ورد فيو نص، ولذلك باخ

ىنا أشار إىل أنواع من اآلنية، ذكر ادلخضب وىو يعٍت نوع من أنواع اآلنية 
الكبَتة اليت توضع فيها الثياب عادًة للغسل، وأيًضا ذكر القدح وىو: ما 

أيًضا يكون من يؤكل فيِو، ويكون من اخلشب ويكون أحيانًا من احلجارة، 
 الطُت، ىذا الباب ومن بعده إشارة إىل ىذا ادلعٌت. 

وىنا يروي اإلمام البخاري احلديث عن عبد اهلل بن منَت ادلروزي 
نَتِّ 

ُ
السهمي، وىو طبًعا من طبقة شيوخ البخاري، وفرٌق بينو وبُت ابن ادل

 ادلتأخر من علماء مصر، الذي لُو تعليقات على صحيح البخاري. 
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 ابن وىب أيًضا البصري.  "َسِمَع َعْبَد الل ِو ْبَن َبْكرٍ "قال: 

ثَ َنا ُحَمْيدٌ " مُحيد معروف، رواية مُحيد عن أنس، ىو مُحيد  "قَاَل: َحد 
 الطويل، ومُحيد لو منقبة يف العبادة أنو مات مصلًيا، مات وىو يف الصالة. 

ثَ َنا ُحَمْيٌد َعْن َأَنٍس قَاَل: َحَضَرِت قال: " ىنا الصالة  "الص اَلةُ َحد 
يعٍت غَت ُمعينة يف ىذه الرواية، لكن سوف يأيت معنا يف بعض الروايات أهنا 
صالة العصر، فجاء تعيينها، يعٍت يف ىذه الرواية ُمطلقة، وُمعينة يف غَتىا 

 من الروايات. 

اِر ِإَلى َأْىِلوِ : "قال  وىذا فيِو االستعداد "فَ َقاَم َمْن َكاَن َقرِيَب الد 
للصالة، والتهيؤ للوضوء، يعٍت إذا حضرت الصالة فإن اإلنسان يتهيأ 

 للوضوء. 

اِر ِإَلى َأْىِلوِ " يعٍت من كان منزلو قريب " فَ َقاَم َمْن َكاَن َقرِيَب الد 
 . ذىب إىل البيت ليتوضأ، وبقي من كان بيتو بعيًدا عند النِب 

 يعٍت مثل الطست.  "َماءٌ ِبِمْخَضٍب ِمْن ِحَجارٍَة ِفيِو  فَأُِتيَ "قال: 

 يعٍت كان صغَتًا.  "َفَصُغَر الِمْخَضُب َأْن يَ ْبُسَط ِفيِو َكف وُ "

يعٍت وىذا طبًعا فيو إشارة، كما سوف  "فَ تَ َوض َأ الَقْوُم ُكلُُّهمْ قال: "
، يعٍت أنو دلا وضع كفُو فاض ادلاء يأيت، يف الروايات األخرى، آية للنِب 

 الصحابة منُو. يف ىذا ادلخضب، فتوضأ
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توضأ منُو، مث توضأ الصحابة،  وجاء يف بعض الروايات: أن النِب 
وىذا وجو يف االستدالل وىو جواز استخدام ادلاء ادلستعمل، ىذا الباب 
وبعض األبواب السابقة وما سوف يأيت، كلها تقرير ذلذه ادلسألة، جواز 

الوضوء، ىل استخدام ادلاء ادلستعمل، يعٍت إنسان توضأ، وبقي أثر 
لإلنسان أن يستخدم ىذا ادلاء ادلستعمل؟ طبًعا بعض ادلذاىب ترى كراىية 
استخدام ادلاء ادلستعمل، قالوا: ألنو استخدم يف طهارة، فال ُيستخدم مرة 

 أخرى يف طهارة. 

لكن ىذا النص وغَتىا من النصوص تدل على جواز استخدام ادلاء 
 ادلستعمل يف الوضوء. 

أنَّ  كر ىذا العدد الكبَت يعٍت يف آية للنِب وىنا فيو يعٍت ذ 
ادلخضب صغَت، وال يسع يعٍت الكفُت بسط الكفُت فيِو، ومع ذلَك كفى 

 ىذا ادلاء لثمانُت وزيادة وكلهم توضأوا من ىذا ادلاء. 

ثَ َنا ُمَحم ُد ْبُن الَعاَلِء، قَاَل:  :-رمحُو اهلل–مُثَّ قال ادلصنف  َحد 
ثَ َنا َأبُو ُأسَ  بُ َريد بن  "َعْن بُ َرْيدٍ " ،وىو محَّاد بن أسامة مضى معنا" اَمةَ َحد 

ىو بردة ىو احلارث ومضى معنا،  "َعْن َأِبي بُ ْرَدةَ عبد اهلل بن أيب بردة، "
َدَعا ل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم َأن  الن ِبي  صَ عبد اهلل بن قيس، " "َعْن َأِبي ُموَسى"

وىذا يعٍت فيِو جواز " َوَوْجَهُو ِفيِو، َوَمج  ِفيوِ ِبَقَدٍح ِفيِو َماٌء، فَ َغَسَل َيَدْيِو 
الوضوء من القدح، وىذا كما أسلفت قبل قليل، يعٍت إشارة إىل طهارة 
اآلنية، توضأ اإلنسان من إناء من حديد أو ضُلاس أو من خشب أو من 
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هارة، األصل يف ىذه اآلنية: جواز حجارة، فاألصل يف ىذه األجناس الط
 الوضوء منها. 

وذكر العلماء جواز الوضوء يعٍت من اإلناء الذي ُمجَّ فيو، وىذا 
 أبلغ، يعٍت من رلرد االستعمال، وفيِو اإلشارة إىل استخدام فضل الوضوء. 

ثَ َنا َأْحَمُد ْبُن يُوُنسَ قال: " ثَ َنا وىو ابن عبد اهلل، " "َحد  قَاَل: َحد 
عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة، وكالمها  "ُد الَعزِيِز ْبُن َأِبي َسَلَمةَ َعبْ 

يعٍت شيخ البخاري، وشيخ الشيخ قد ُنسبوا إىل أجدادىم، يعٍت أمحد امسو 
أمحد بن عبد اهلل بن يونس، وعبد العزيز أيًضا امسو عبد العزيز بن عبد اهلل 

 جدِه وىو كثَت يف األسانيد.  بن أيب سلمة، وىذا فيِو نسبة الراوي إىل

ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َيْحَيى" أبوه حيِت بن  "َعْن أَبِيوِ وقد مضى، " "قَاَل: َحد 
 عمارة، وىذه فيو رواية الراوي عن أبيو. 

َأَتى َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو »َعْن َعْبِد الل ِو ْبِن زَْيٍد قَاَل: "
ادلراد بو: اإلناء من  "فَ تَ َوض أَ  َماًء ِفي تَ ْوٍر ِمْن ُصْفرٍ  َلوُ َوَسل َم، فََأْخَرْجَنا 

 الُنحاس.

فَ َغَسَل َوْجَهُو َثالَثًا، َوَيَدْيِو َمر تَ ْيِن َمر تَ ْيِن، َوَمَسَح ِبَرْأِسِو، فََأقْ َبَل ِبِو "
سبق أن ذكرنا ىذا احلديث، ذكرنا أحكامو؛ لكن  "َوَأْدبَ َر، َوَغَسَل رِْجَلْيوِ 

 وردُه ىنا جلواز الوضوء يف آنية الُنحاس. أ
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طبًعا يعٍت دلاذا أورد ىذا احلديث والذي بعده؟ ىل ىناك خالف يف 
كان   ىذه ادلسألة؟ نعم؛ ورد اخلالف عن بعض الصحابة، ابن عمر 

يكره الوضوء يف آنية الُنحاس، كان يكره، وقال: إن ادلاء يف آنية الُنحاس 
رائحتو تتغَت، وذكر البعض أن ادلالئكة ال يتغَت، وجاء عن بعضهم: أن 

قدم 
ُ

تقرب آنية الُنحاس؛ لكن ىذه التعليالت يُقابلها النص، والنص ىو ادل
 يف ىذا الباب. 

أنُو توضأ يف إناء الُنحاس فهذا يُقدم على  يعٍت إذا ورد عن النِب 
ىذه التعليالت العقلية اليت ذُكرت، وبعضها حتتاج إىل دليل، يعٍت كون 
ادلالئكة ال تقرب من آنية الُنحاس، ىذا حيتاج إىل نص، دلاذا؟ ألن عامل 
ادلالئكة عامل غيِب توقيفي، فال يصح إثبات حكم أو وصف، إال إذا ثبت 

اإلمام البخاري ىنا لقطع ىذا اخلالف، واإلشارة إىل أن  بالدليل؛ فإيراد
عترب ما جاء عن النِب 

ُ
 .ادل

ثَ َنا َأبُو الَيَمانِ "مُثَّ قال:   مضى معنا احلكم النافع.  "َحد 

 ابن أيب محزة مضى معنا.  "قَاَل: َأْخبَ َرنَا ُشَعْيبٌ "

ُن َعْبِد الل ِو ْبِن ُعْتَبَة، َأن  َعِن الزُّْىِريِّ، قَاَل: َأْخبَ َرِني ُعبَ ْيُد الل ِو بْ "
َعاِئَشَة، قَاَلْت: َلم ا ثَ ُقَل الن ِبيُّ َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم َواْشَتد  بِِو َوَجُعُو، 
اْسَتْأَذَن َأْزَواَجُو ِفي َأْن يَُمر َض ِفي بَ ْيِتي، فََأِذن  َلُو، َفَخَرَج الن ِبيُّ َصل ى 

َوَسل َم بَ ْيَن َرُجَلْيِن، َتُخطُّ رِْجاَلُه ِفي اأَلْرِض، بَ ْيَن َعب اٍس َورَُجٍل  اهلُل َعَلْيوِ 
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آَخَر. قَاَل ُعبَ ْيُد الل ِو: فََأْخبَ ْرُت َعْبَد الل ِو ْبَن َعب اٍس فَ َقاَل: "َأَتْدِري َمِن 
َرِضَي الل ُو َعْنُو الر ُجُل اآلَخُر؟ قُ ْلُت: اَل. قَاَل: ُىَو َعِليُّ ْبُن َأِبي طَاِلٍب 

َها ُتَحدُِّث: َأن  الن ِبي  َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم  "وََكاَنْت َعاِئَشُة َرِضَي الل ُو َعن ْ
َىرِيُقوا َعَلي  ِمْن َسْبِع ِقَرٍب، َلْم »بَ ْيَتُو َواْشَتد  َوَجُعُو: قَاَل، بَ ْعَدَما َدَخَل 
َوُأْجِلَس ِفي ِمْخَضٍب ِلَحْفَصَة، « ي َأْعَهُد ِإَلى الن اسِ ُتْحَلْل َأوِْكَيتُ ُهن ، َلَعلِّ 

َزْوِج الن ِبيِّ َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم، ثُم  َطِفْقَنا َنُصبُّ َعَلْيِو تِْلَك، َحت ى َطِفَق 
َنا:   .ثُم  َخَرَج ِإَلى الن اسِ «. َأْن َقْد فَ َعْلُتن  »ُيِشيُر ِإَلي ْ

يف آخر حياتو،  و إشارة إىل ما كان عليِو النِب ىذا احلديث في
يعٍت:  "َلم ا ثَ ُقَل الن ِبيُّ َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل مَ تقول أم ادلؤمنُت عائشة: "

 اشتد بِو ادلرض يف آخر حياتو. 

 "َواْشَتد  ِبِو َوَجُعُو، اْسَتْأَذَن َأْزَواَجُو ِفي َأْن يَُمر َض ِفي بَ ْيِتيقال: "
وىذا فيو القسم بُت النساء، والعدل يف ذلك حىت يف حال ادلرض، وفيِو 

طلب من بقية النساء  ؛ ألن النِب -رضي اهلل عنها–أيًضا منزلة عائشة 
أن دُيرض يف بيت عائشة، وفيو أيًضا كما قال بعض العلماء: أن اإلنسان 

سان يف يف أوقات ادلرض قد دييل إىل بعض أىلو أكثر من غَتىم، أن اإلن
أوقات ادلرض قد دييل إىل بعض أىلو دون غَتىم، وفيِو أيًضا أنَّ للنساء 

أهنن  التنازل عن قسمهن للمصلحة، وأيًضا فيِو فضل زوجات النِب 
لذلك؛ فقدمن زلبة  تنازلن عن لياليهن لعائشة؛ دلعرفتهن حبب النِب 
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لى على رغباهتن وىذا يدل على فضلهن ويعٍت شدة حرصهن ع النِب 
 . فعل ما يرضي النِب 

، فََأِذن  َلُو، َفَخَرَج الن ِبيُّ َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم بَ ْيَن َرُجَلْينِ  قال: "
وىذا يدل على يعٍت شدة ادلرض، يعٍت كأن  "َتُخطُّ رِْجاَلُه ِفي اأَلْرضِ 

 الرجل مسحوبٌة على األرض، وىنا ذكر رجالن يعٍت الروايات.

أهبمت أم ادلؤمنُت عائشة الرجل  "َعب اٍس َورَُجٍل آَخرَ  بَ ْينَ قال: "
اآلخر، جاءت يف بعض الروايات أنو: الفضل بن عباس، وجاء يف بعض 

 الروايات أنو عليو بن أيب طالب. 

، وصلد أن يعٍت أم وىذه الرواية تشَت إىل أنو علي بن أيب طالب 
وجدت يف نفسها على ادلؤمنُت عائشة أهبم اسم علي بن أيب طالب؛ ألهنا 

أشار  ، دلا كان يف حادثة اإلفك؛ ألن علي بن أيب طالب علي 
بطالق أم ادلؤمنُت عائشة؛ فكانت جتد يف نفسها على علي  على النِب 

فما كان منها إال أهنا أهبمت االسم، ورجٌل آخر، وىذا  -رضي اهلل عنها–
مع شيخِو يفعل ىذا يعٍت يصح لإلنسان أن يفعلُو، واإلمام البخاري يعٍت 

األمر يعٍت، موقفو من شيخو وما ذكرناه شلا حصل بينهم، أنو يقول زلمد، 
 حدثنا زلمد دون أن ينسب شيخو. 

قَاَل ُعبَ ْيُد الل ِو: فََأْخبَ ْرُت َعْبَد الل ِو ْبَن َعب اٍس فَ َقاَل: "َأَتْدِري َمِن "
"وََكاَنْت َعاِئَشُة َرِضَي ،  قال: اَل: ُىَو َعِليُّ الر ُجُل اآلَخُر؟ قُ ْلُت: اَل. قَ 
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َها ُتَحدُِّث: َأن  الن ِبي  َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم قَاَل، بَ ْعَدَما َدَخَل  الل ُو َعن ْ
وىذا فيِو أيًضا اإلشارة « َىرِيُقوا َعَلي  ِمْن َسْبِع ِقَربٍ »بَ ْيَتُو َواْشَتد  َوَجُعُو: 

إىل ما ذكرناه سابًقا صبُّ ادلاء على ادلريض، وذكرنا يعٍت خصوصية ادلاء 
 البارد يف عالج ادلريض. 

وذكر « من سبع آبار»وىذا احلديث جاء يف بعض الروايات: 
العلماء فيو: اإلسناد صحيح، أنُو من طرق الرقية، من طرق الرقية أن 

ن آباٍر سلتلفة من ادلاء الذي خيرج من األرض ادلريض جُيمع لو ادلاء م
 مباشرة، وىنا يف ىذا احلديث ذكر يعٍت القرب.

يعٍت: مل تُفتح ىذه األوكية، األكياس اليت « َلْم ُتْحَلْل َأوِْكَيتُ ُهن  »
يوضع فيها ادلاء، ُمغطاة، دلاذا؟ يعٍت خاصية ادلاء كلما كان زلفوظًا كان 

فوظًا كلما كان أقوى يف التأثَت، لخالف ادلاء أقوى، ُكلما كان ىذا ادلاء زل
ادلفتوح؛ فإنُو يتأثَّر مبا خيالطو من اذلواء واألشياء الرديئة ادلوجودة يف البيئة؛ 

أشار إىل أن جُيعل لُو سبعة ِقرب ُتصب عليو، ىو ذكر التعليل،  فالنِب 
 لعلو يعٍت ينشط إىل أن يرجع إىل الناس ويقوم إىل الناس، وذكرت أم

ُأجلس يف سلضٍب يعٍت مكان من  ادلؤمنُت أهنم فعلوا ذلك، وأن النِب 
من ادلاء، حىت  اخلشب الذي يوضع فيِو ادلالبس، وُصبَّ على النِب 

 ،.اكتفى النِب 

يعٍت: قد حصل ما أمر  «َأْن َقْد فَ َعْلُتن  »إىل أزواجو  وأشار النِب 
من صب ادلاء، وىنا يعٍت اإلشارة إىل اجللوس يف ادلخضب،  بِو النِب 
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كما فيِو استخدام ادلاء بالصور ادلختلفة اليت   وصب ادلاء على النِب 
ذكرناىا، يعٍت صب ادلاء عموًما على ادلريض، أو صب ادلاء البارد لُو 
خاصية على ادلريض، كما ذكرنا يف احلمى، أو صب ادلاء من اآلبار اليت 

  الرواية األخرى على ادلريض من جهة الرقية. جاءت يف

وىذا احلديث أيًضا شلا استدل بِو العلماء على جواز الرُقى، وعلى 
بصب ادلاء عليِو ىذا من باب  جواز التداوي، وأن ىذا النوع وأمر النِب 

التداوي، وأيًضا البعض أشار إليِو إىل خاصية ىذا العدد يف التداوي، أنَّ 
كما أن فيِو أيًضا جواز    سبع قرب يف صبها على النِب عُتَّ  النِب 

 االستعانة بالغَت يف الوضوء.

ْورِ : -رمحو اهلل–مُثَّ قال ادلصنف   .بَاُب الُوُضوِء ِمَن الت َّ

ثَ َنا َخاِلُد ْبُن َمْخَلدٍ "قال:   البجلي مر معنا.  "َحد 

ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَللٍ "  مرَّ معنا.  "قَاَل: َحد 

حيِت بن عمارة مر معنا  "قَاَل: َحد ثَِني َعْمُرو ْبُن َيْحَيى، َعْن أَبِيوِ "
 قبل قليل. 

 وىو عمرو بن حسن.  "َكاَن َعمِّي ُيْكِثُر ِمَن الُوُضوءِ "

َكْيَف رَأَْيَت الن ِبي  َصل ى اهلُل َعَلْيِو  قَاَل ِلَعْبِد الل ِو ْبِن زَْيٍد: َأْخِبْرِني"
َفَدَعا بِتَ ْوٍر ِمْن َماٍء، َفَكَفَأ َعَلى َيَدْيِو، فَ َغَسَلُهَما َثاَلَث »َوَسل َم يَ تَ َوض ُأ؟ 
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ِمَراٍر، ثُم  َأْدَخَل َيَدُه ِفي الت  ْوِر، َفَمْضَمَض َواْستَ ْنثَ َر َثاَلَث َمر اٍت ِمْن 
َدٍة، ثُم  َأْدَخَل َيَدُه فَاْغتَ َرَف ِبَها، فَ َغَسَل َوْجَهُو َثاَلَث َمر اٍت، َغْرَفٍة َواحِ 

ثُم  َغَسَل َيَدْيِو ِإَلى الِمْرفَ َقْيِن َمر تَ ْيِن َمر تَ ْيِن، ثُم  َأَخَذ بَِيِدِه َماًء َفَمَسَح 
َل: َىَكَذا رَأَْيُت الن ِبي  فَ َقا« رَْأَسُو، فََأْدبَ َر ِبِو َوَأقْ َبَل، ثُم  َغَسَل رِْجَلْيوِ 

 .َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم يَ تَ َوض أُ 

ىنا عقد أيًضا ىذه الًتمجة لبيان الوضوء من التور، وىو بنفس ادلعٌت 
السابق، جواز الوضوء يف أنواع اآلنية باختالف أنواعها، وسوف يأيت 

وفيِو استخدام اإلشارة إىل أنواع أخرى، وىذا احلديث يعٍت مضى معنا، 
لفظ ِمرار ومرات، كالمها صحيح يف اللغة، يُقال: ثالث مرات، وثالث 

 مرار. 

وفيِو كما أسلفنا يف السابق: التنويع يف العدد، لإلنسان أن يغسل 
أحيانًا مرتُت، وأحيانًا ثالث مرات، يعٍت بعض األعضاء يغسلها مرتُت، 

بدًءا من القفا، وىذا وبعضها ثالث، ويف ىذه الرواية يعٍت غسل الرأس 
الذي استدل بِو العلماء على جواز البدء من القفا، يعٍت األصل أن مسح 

فََأْدبَ َر الرأس يكون من مقدم الرأس، يقبل مث يُدبر، أما يف ىذا احلديث: "
يعٍت: بدأ من هناية الرأس، مُثَّ أقبل وِكالمها جائز؛ ألنُو وارٌد يف  "ِبِو َوَأقْ َبلَ 

 نا. النص كما أسلف
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ثَ َنا َحم ادٌ مث قال: " ثَ َنا ُمَسد ٌد، قَاَل: َحد  ُمسدد مضى معنا ابن  "َحد 
ثَ َنا َحم ادٌ  مسرىد، "  البناين. "َعْن ثَاِبتٍ ابن زيد، " "َحد 

َدَعا بِِإنَاٍء ِمْن َماٍء، »َعْن َأَنٍس َأن  الن ِبي  َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم " 
قَاَل َأَنٌس: « َرْحَراٍح، ِفيِو َشْيٌء ِمْن َماٍء، فَ َوَضَع َأَصاِبَعُو ِفيوِ فَأُِتَي ِبَقَدٍح 

قَاَل أََنٌس: َفَحَزْرُت َمْن « الَماِء يَ ْنُبُع ِمْن بَ ْيِن َأَصاِبِعوِ  َفَجَعْلُت َأْنظُُر ِإَلى»
 .تَ َوض َأ، َما بَ ْيَن الس ْبِعيَن ِإَلى الث َمانِينَ 

ىذا اإلسناد إسناد بصري مسلسل باألئمة، وفيِو جواز الوضوء من 
القدح، وقال: يف ىذا القدح رحراح، يعٍت: قدح واسع، الرحراح: واسع، 
وجاء يف صحيح ابن خزدية، والرواية صحيحة بقدٍح من زجاج، وىذا يؤكد 

ذا وآية ذل ما أسلفناه األصل يف اآلنية الطهارة، وفيِو أيًضا معجزة للنِب 
العدد، طبًعا الروايات اختلفت، يعٍت بعض الروايات فوق الثمانُت، مثانُت 
وزيادة بعضها السبعُت إىل الثمانُت فبعض أىل العلم محلُو على تعدد 

 واختالف الوقائع. 

" وىذا إشارة إىل التقليل، فيو فيِو شيٌء من ماءقال يف احلديث: "
وضأ من ىذا ادلاء القليل، شيٌء من ماء، للربط بُت ىذا وبُت عدد من ت

يعٍت ىذا العدد الكبَت الذين حرزىم أنس ما بُت السبعُت إىل الثمانُت 
 توضأوا من ىذا ادلاء. 
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" أي: قدرُت، يُقال يف لغة العرب: حرز وخرص  فَحرزتُ وقولو: "
ر العدد، ولذلك بعض العلماء محل ىذه  كالمها بنفس ادلعٌت، أي: قدَّ

الذي ذكره أنس على وجو التقدير ليس بالضبط، الرواية على أنَّ العدد 
 لخالف الرواية السابقة الثمانُت قالوا: ىذه األضبط من جهة الرواية. 

وىنا يف ىذه اآلية يعٍت علََّق بعض العلماء قالوا: أن ىذه اآلية للنِب 
  رمبا تكون أبلغ من اآلية اليت كانت دلوسى عليِو السالم، قالوا: ألن

ر ادلاء من احلجارة قد موسى عليو الس الم تفجر لُو ادلاء من احلجارة، وتفجُّ
يقع، قد يقع أن العيون خترج من وسط احلجارة، وأما ادلاء ىنا خرج من بُت 

 وىذا أمٌر غَت معتاد أن خيرج ادلاء من اجلسد.  أصابع النِب 

ىنا أبلغ من اآلية اليت كانت دلوسى  فقالوا: اآلية اليت كانت للنِب 
 و السالم. علي

 .بَاُب الُوُضوِء بِاْلُمدِّ : -رمحُو اهلل–مُثَّ قال اإلمام البخاري 

ثَ َنا َأبُو نُ َعْيمٍ "قال:   وىو الفضل بن دكُت مضى معنا.  "َحد 

ثَ َنا ِمْسَعرٌ " ِمسعر ىو: ابن ِكدام، الذي سبق أن أشرنا  "قَاَل: َحد 
إليو يُلقب بادلصحف، وكان يُلقب أيًضا عند احملدثُت بادليزان، كان ُشعبة 
وسفيان إذا اختلفوا يقولون: ىلم بنا نذىب إىل ادليزان، إىل ِمسعر؛ ألنو 

 ضابط للمرويات. 
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ثَِني اْبُن َجْبرٍ " اهلل بن  وابن جرب ىذا عبد اهلل بن عبد "قَاَل: َحد 
جرب؛ فُنسب إىل جدِه عبد اهلل بن عبد اهلل بن جرب بن عاتيك، طبًعا يف 
بعض الروايات ىناك تصحيف فيِو ابن ُجبَت وليس بالصحيح، إذا كان ابن 

 جبَت سيكون سعيد بن جبَت، وىذا شخص آخر. 

 وىذا طبًعا من األسانيد العالية.  "قَاَل: َسِمْعُت َأَنًسا، يَ ُقولُ "

يَ ْغَتِسُل، َوَسل َم يَ ْغِسُل، َأْو َكاَن الن ِبيُّ َصل ى اهلُل َعَلْيِو َكاَن »
 .«بِالص اِع ِإَلى َخْمَسِة َأْمَداٍد، َويَ تَ َوض أُ بِاْلُمدِّ 

ىذا احلديث فيِو اإلشارة إىل االقتصاد يف ادلاء، يف الغسل الشرعي، 
اع، والصاع يعٍت كان يغتسل بالص  ويف الوضوء، وفيِو ذكر يعٍت أن النِب 

 أربعة أمداد إىل مخسة أمداد. 

 طبًعا ىناك يعٍت أحوال سلتلفة ىذه واقعة عُت، يعٍت ورد أن النِب 
اغتسل مع عائشة من الفرق: من اإلناء، فقالوا: رمبا يكون اإلناء أكثر، 

 اغتسل بثالثة أمداد.  وأيًضا ورق يف بعض الروايات أن النِب 

 الفقهاء أن ىذا خيتلف من شخٍص آلخر، فاحلال خيتلف وذكر يعٍت
د، وإسناد بالصاع 

ُ
وخيتلف التقدير يف ذلك، اليوم يف إسناد يعٍت إسناد بادل

، وتقديره يعٍت مشابو للموجود اليوم، وادلستخدم مقارب لُو، إىل النِب 
واألصل كما قال العلماء: أن اإلنسان حيرص على التقليل من ادلاء، مع 
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ة الُسنَّة، فقد يزيد على ىذِه األمداد سواء يف االغتسال احلرص على موافق
 أربعة أمداد، أو أنو يتوضأ  من مٍد واحد. 

أن يرزقنا وإياكم  نقف عند ىذا القدر من التعليق، نسأل اهلل 
العلم النافع والعمل الصاحل، إنُو ويل ذلك والقادر عليو، وصلى اهلل وسلم 

 على نبينا زلمد.


